
ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثالثة    القسم:- انجلیزي اداره األعمال   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١صفحة رقم 

١٣٦٧٠ابراهیم احمد حسین اسماعیل مرشدى١٧٠٤٠٢٠٠٠٥

١٣٧٧١احمد احمد احمد محمد الغندور١٧٠٤٠٢٠٠٢٣

١٣٦٧١احمد اسامة حامد السكنیدي١٧٠٤٠٢٠٠٢٥

١٣٨٤٠احمد جاد شعبان جاد الجوهرى١٢٠١٤٠٢٤٩٣

١٣٧٧٢احمد حامد محمد كمال ابو الخیر١٧٠٤٠٢٠٠٤٥

١٣٧٧٣احمد خالد محمد فرفور١٧٠٤٠٢٠٠٥٥

١٣٨٥١احمد صبحى على سیف الغراوى١٣٠١٠١٧٩٦

١٣٧٧٤احمد عبد الباسط محمد حالوة١٧٠٤٠٢٠٠٩٩

١٣٧٧٥احمد محمد منصور حسین عبد اهللا١٧٠٤٠٢٠١٦٣

١٣٦٧٢احمد نصر محمد سالم١٣٠١٠١٧٩٢

١٣٧٧٦احمد هشام محمد معوض عمارة١٧٠٤٠٢٠١٨٣

١٣٦٧٣اسراء اشرف كمال العبد١٧٠٤٠٢٠٢٠٢

١٣٦٧٤اسراء اشرف محمد محمدابوركبة١٦٠٤٠١٠١٨٠

١٣٦٧٥اسراء حسن السید محمد حسین الجمل١٦٠٤٠١٠١٨٦

١٣٦٧٦اسراء حمدى على على الصفتى١٧٠٤٠٢٠٢٠٥

١٣٧٧٧اسراء عبد المنعم محمد عبد العزیز١٢٠١٤٠٢٠٥٥

١٣٦٧٧اسراء عصام محمد صبحى مبروك١٦٠٤٠١١٤٢٦

١٣٧٧٨اسراء على حسین كمال الدین مراد١٢٠١٤٠٢٠٥٧

١٣٧٧٩اسراء على عبد الفتاح عبد السالم١٧٠٤٠٢٠٢٢٠

١٣٨٤١اسراء محمد نصر شرف١٢٠١٤٠٢٠٦٢

١٣٦٧٨اسراء هاشم منصور سعدالسقا١٧٠٤٠٢٠٢٢٦

١٣٦٧٩اسماء احمد عبد اهللا  حسین محمد الصعیدى١٧٠٤٠٢٠٢٥١

١٣٧٨٠اسماء السید محمود السعدي١٧٠٤٠٢٠٢٥٣

١٣٧٨١اسماء كارم عید احمد سعید١٧٠٤٠٢٠٢٥٩

١٣٦٨٠اسماء محمد طلبه احمد خلیل الجندى١٧٠٤٠٢٠٢٦٣

١٣٨٤٢اشرف مجدى حسن محمدعیسى١٦٠٤٠١٠٢٣٢

١٣٧٨٢االء جبر محمد احمد عطااهللا١٧٠٤٠٢٠٢٧٤

١٣٦٨١االء خالد مصطفى محمد طلبة١٧٠٤٠٢٠٢٧٧

١٣٦٨٢االء سعید ابراهیم احمد مرعى١٧٠٤٠٢٠٢٧٩

١٣٦٨٣االء سعید عطیه عبد الجواد١٧٠٤٠٢٠٢٨٠

١٣٧٨٣االء محسن یوسف عبد اهللا١٧٠٤٠٢٠٢٨٦

١٣٦٨٤االء محمد عبد العزیز محمد عالم١٧٠٤٠٢٠٢٨٨



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثالثة    القسم:- انجلیزي اداره األعمال   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢صفحة رقم 

١٣٦٨٥الفت ایهاب اسماعیل عبد اللطیف الحسنى١٧٠٤٠٢٠٢٩٧

١٣٧٨٤امل محمود حلمي علي فرماوي١٧٠٤٠٢٠٣٠٥

١٣٧٨٥امل وجیة ممدوح محمد ابوزید١٧٠٤٠٢٠٣٠٦

١٣٦٨٦امیرة جابر احمد احمد سلیمان١٦٠٤٠١٠٢٧٨

١٣٧٨٦امیرة جمال عبد الوهاب عزوز الشامى١٧٠٤٠٢٠٣١٣

١٣٦٨٧امیرة عید محمد عبد العاطى على بدوى١٧٠٤٠٢١٥٠٧

١٣٧٨٧انجي السید محمد ابراهیم رمیح١٧٠٤٠٢٠٣٢٦

١٣٧٨٨ایة ابراهیم ادهم ابراهیم مصطفى السید١٧٠٤٠٢٠٣٣١

١٣٦٨٨ایة رضا فتحى عبد السمیع السید متولى١٧٠٤٠٢١٥٧٨

١٣٦٨٩ایة عادل محمد مرسي  سالم١٧٠٤٠٢٠٣٤١

١٣٧٨٩ایة عبدالمنعم صبحي الدقاق١٦٠٤٠١٠٢٩٣

١٣٧٩٠ایة مصطفى رمضان اسماعیل١٧٠٤٠٢٠٣٤٨

١٣٦٩٠ایة ناجى شلبي الفار١٧٠٤٠٢٠٣٥٠

١٣٦٩١ایمان احمد المعتصم باهللا محمود خطاب١٧٠٤٠٢٠٣٥٥

١٣٦٩٢بسمة خالد محمد یوسف الغنام١٧٠٤٠٢٠٣٨٤

١٣٦٩٣بسمة محمد فارس محمد فتحى عبد الال١٧٠٤٠٢١٧١٤

١٣٧٩١بسمة مصطفى احمد نونو طیلون١٧٠٤٠٢٠٣٨٦

١٣٦٩٤بسنت سعید فهمي امین١٧٠٤٠٢٠٣٨٧

١٣٦٩٥تسنیم سعید عبد المنعم الفقى١٧٠٤٠٢٠٣٩٣

١٣٨٤٣تقى هشام جابر ملوك١٢٠١٤٠٢٠٣٦

١٣٧٩٢جهاد مجدى ابراهیم ابوجریدة١٦٠٤٠١٠٤٤٦

١٣٧٩٣جورج فرید جورج میخائیل١٦٠٤٠١٠٤٥١

١٣٦٩٦جوفانى مجدى منیر بانوب١٧٠٤٠٢٠٤٠٧

١٣٦٩٧جیهان فاروق السید عبدالرحمن جوید١٧٠٤٠٢٠٤١٢

١٣٧٩٤حبیبة احمد صبحى السید جاد١٧٠٤٠٢٠٤١٦

١٣٦٩٨حبیبة محمد سامى السعودى١٧٠٤٠٢٠٤٢٠

١٣٦٩٩حسن احمد حسن احمد دراز١٧٠٤٠٢٠٤٣٣

١٣٧٠٠حمدى احمد محمود قمح١٢٠١٤٠٢٥٢٥

١٣٧٩٥حنان حسنى نصر عبد الواحد جاد١٧٠٤٠٢٠٤٤٩

١٣٧٠١خالد محمد احمد سالم١٧٠٤٠٢٠٤٥٧

١٣٧٠٢خلود صدقى اسماعیل جویده ابو حمد١٧٠٤٠٢٠٤٦٥

١٣٧٠٣دالیا عادل عباس عبدة شحاته١٧٠٤٠٢٠٤٧٢



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثالثة    القسم:- انجلیزي اداره األعمال   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٣صفحة رقم 

١٣٧٠٤دنیا نبیل فرج مرشدي١٦٠٤٠١٠٥١٦

١٣٧٠٥دینا حسام الدین مرغني حاكم١٧٠٤٠٢١٤٣٦

١٣٨٤٤دینا عادل منصور محمد عیسى١٦٠٤٠١٠٥٢٤

١٣٧٩٦دینا عبد الشافى محمود محمود ابو ابراهیم١٧٠٤٠٢٠٤٨٥

١٣٧٩٧رحاب منیر عبد السالم كامل المغربى١٧٠٤٠٢٠٥٠٠

١٣٧٠٧رنا اشرف احمد االشقر١٧٠٤٠٢٠٥١١

١٣٧٠٨رندا مدحت سعید محمد غازى١٧٠٤٠٢١٧١١

١٣٧٩٨رویدا كریم جابر حسن - ن١٧٠٤٠٢١٧٢٤

١٣٧٠٩رویدا محمد جابر محمد شحاته الغندور١٧٠٤٠٢١٥٩٥

١٣٧١٠ریم صدقي محمد حزیمه١٧٠٤٠٢٠٥٣٣

١٣٧١١زیاد محمد سعد سعد ختعن١٧٠٤٠٢٠٥٥٠

١٣٧٩٩زینا عبد اهللا محمد الشافعى١٧٠٤٠٢٠٥٥٤

١٣٧١٢زینب رفیق حسن عبدالعزیز عتمان١٧٠٤٠٢٠٥٥٥

١٣٨٥٤سارة احمد كامل محمد١٣١٨٧

١٣٧١٣سلفانا حنا جرجس انیس١٧٠٤٠٢٠٥٧٨

١٣٧١٤سلمى انصارى فتح اهللا سمك١٧٠٤٠٢١٦٩٢

١٣٧١٥سلمى عادل یحیى عبدالفتاح حمد١٧٠٤٠٢٠٥٧٩

١٣٨٠٠سلمى محمد فاروق الدهشان١٧٠٤٠٢٠٥٨١

١٣٧١٦سلمى ممدوح عبد الفتاح غزالن١٧٠٤٠٢٠٥٨٤

١٣٨٠١سلیمان مسعود جبر عبد الجید  مرعي١٧٠٤٠٢٠٥٨٦

١٣٨٠٢سمر محمد محمد مأمون محمد بلیح١٧٠٤٠٢١٥٩٢

١٣٧١٧سمیه رجب محمود شحاته١٣٠١٠١٤٨٧

١٣٧١٨سیف محمد صالح الدین الحسینى القشالن١٧٠٤٠٢٠٥٩٤

١٣٨٠٣شادى انسیمس فوزى بولس تاوضروس١٢٠١٤٠٢٢٢٢

١٣٧١٩شاهندة نبیل عبد العزیز مبارك١٧٠٤٠٢١٦٩٣

١٣٧٢٠شریف جمال یاسین أبوزید١٧٠٤٠٢٠٦٠٢

١٣٧٢١شریف محمد متولى كامل ابوطالب١٧٠٤٠٢٠٦٠٥

١٣٧٢٢شرین محمد كمال عابد١٧٠٤٠٢٠٦٠٨

١٣٨٠٤شهد اشرف صالح مهدى١٧٠٤٠٢١٤٣٧

١٣٨٠٥شیماء احمد جوده ابراهیم١٧٠٤٠٢١٦٠٤

١٣٧٢٣شیماء مجدى قاسم محمد خمیس القاضى١٧٠٤٠٢٠٦١٤

١٣٨٠٦صفاء إبراهیم محمد حسین هواش١٦٠٤٠١٠٦٦٩



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثالثة    القسم:- انجلیزي اداره األعمال   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٤صفحة رقم 

١٣٧٢٤ضیاء عمر عبد الرحیم ابو نعمة - ن١٧٠٤٠٢١٦٥٣

١٣٨٠٧طارق فتحي احمد الجیزاوي١٧٠٤٠٢٠٦٣١

١٣٨٠٨طه اشرف محمد محمود على١٧٠٤٠٢٠٦٣٣

١٣٨٠٩عبد الرحمن احمد خاطر محمد احمد١٧٠٤٠٢٠٦٤٥

١٣٨١٠عبد الرحمن احمد محمد شوقى النمراوى١٧٠٤٠٢٠٦٤٦

١٣٨١١عبد الرحمن سمیر عبده احمد االقداحي١٧٠٤٠٢٠٦٥٣

١٣٧٢٥عبد الرحمن صبرى محمد كمال قضیب١٧٠٤٠٢٠٦٥٥

١٣٨١٢عبد الرحمن محمد شعبان السید١٦٠٤٠١١٦٠٤

١٣٨١٣عبیر جابر عبدالسالم مجلى١٧٠٤٠٢٠٦٩٩

١٣٧٢٦عفاف محمد نبیه بركات١٧٠٤٠٢٠٧٠٩

١٣٧٢٧عال ضیاء عبدالمنعم عصفور١٧٠٤٠٢٠٧١٢

١٣٧٢٨عال على عبد الرحمن دیاب١٧٠٤٠٢٠٧١٤

١٣٨١٤عمر احمد امین محمد الحوفى١٧٠٤٠٢٠٧٤٣

١٣٧٢٩غادة سلیمان اسماعیل سلیمان عطیة١٧٠٤٠٢٠٧٨٧

١٣٧٣٠غادة هندى شحاته السید غالب١٧٠٤٠٢٠٧٨٩

١٣٧٣١فاطمة فتحى محمد طویلة١٧٠٤٠٢١٦٧٦

١٣٨٤٥فتحى ممدوح عبد الحمید محمد سلیم١٦٠٤٠١٠٨٤٢

١٣٧٣٢فریدة برهان وحیدالدین محمدراضى١٧٠٤٠٢٠٨٠٨

١٣٧٣٣كرستینا كرم لطفى بخیت صلیب١٧٠٤٠٢١٦٤٥

١٣٧٣٤كمال خالد كمال عبد المجید١٧٠٤٠٢٠٨٢٦

١٣٨١٦لینا سعید عبد الوهاب ربیع عیسى١٦٠٤٠١١٥٩٤

١٣٨٥٢ماجد فكرى فتحى رخا١١٤٤٥

١٣٨١٧مارینا میشیل فوزى ابراهیم عبدالمالك١٦٠٤٠١٠٨٨٤

١٣٧٣٥محسن صالح نایل عمر١٧٠٤٠٢٠٨٥٤

١٣٨١٨محمد ابراهیم محمد فتحى المقطف١٢٠١٤٠٢٥٣٤

١٣٨٤٦محمد زكریا خلیل كامل عكاشة١٦٠٤٠١٠٩٦٧

١٣٨١٩محمد سمیر زكى جاهین -ن١٦٠٤٠١١٥٦٣

١٣٨٢٠محمد صفوت ابراهیم محمود سامى١٣٠١٠١٥٤٩

١٣٨٢١محمد عادل ابو المجد احمد عبد اهللا١٢٠١٤٠٢٣٣٨

١٣٧٣٦محمد مبروك انور العوامي١٦٠٤٠١١٠٤٩

١٣٨٢٢محمد محروس محمد محروس ناصف١٧٠٤٠٢١٠٣٣

١٣٨٢٣محمود حسنى السید احمد خضر١٦٠٤٠١١٠٩٧



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثالثة    القسم:- انجلیزي اداره األعمال   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٥صفحة رقم 

١٣٨٤٧مرام مصطفى محمد مغازى١٦٠٤٠١١١٤٥

١٣٧٣٧مروة یسرى احمد حسن خیرى١٧٠٤٠٢١١٤١

١٣٨٢٤مصطفى امین عبد الرازق عبد اهللا سلیمان١٦٠٤٠١١١٧٢

١٣٨٤٨مصطفى عادل زكریا محمد حسن بازینه١٦٠٤٠١١١٨٠

١٣٧٣٨مصطفى محمد حسن عبد العال١٧٠٤٠٢١١٦٨

١٣٨٢٥معتز محمد هندى الزغبى١٧٠٤٠٢١١٨٨

١٣٧٣٩منه اهللا مدحت محمود السباعى الصفتى١٧٠٤٠٢١٥٧٥

١٣٨٢٦مها احمد سالم فریخ١٧٠٤٠٢١٢٠٩

١٣٧٤٠مى جمال ابراهیم السید داود١٧٠٤٠٢١٢١٧

١٣٨٤٩میادة هشام عبد المنعم حسن عبد اللطیف١٦٠٤٠١١٢٤٣

١٣٧٤١میار سمیر محمد عبد الكریم عبد الاله١٧٠٤٠٢١٢٢٨

١٣٧٤٢میرنا سیمون ودیع زكى١٧٠٤٠٢١٢٣٥

١٣٧٤٣نداء محمد حسنین على الصالحي١٧٠٤٠٢١٢٥٩

١٣٧٤٤ندى اشرف فتح اهللا محمود عوض١٧٠٤٠٢١٢٦١

١٣٧٤٥ندى عادل محمد نجا١٧٠٤٠٢١٢٦٦

١٣٨٢٨ندى على سعید محمد العجوانى١٧٠٤٠٢١٢٦٩

١٣٧٤٦ندى محمد عبد السالم أبو حمر١٧٠٤٠٢١٤٥٦

١٣٧٤٧نهال حسن عبدالمنعم عبدالكریم١٧٠٤٠٢١٢٨٠

١٣٨٢٩نهلة مهدى محمد أبوسیف١٧٠٤٠٢١٢٨٤

١٣٧٤٨نور الدین هشام ابراهیم التوني١٧٠٤٠٢١٢٨٨

١٣٧٤٩نورهان ابراهیم محمد محمد شاور١٢٠١٤٠٢٤٤٨

١٣٧٥٠نورهان احمد سلیمان محمد الجالى١٧٠٤٠٢١٢٩٤

١٣٧٥١نورهان جمال محمود حسنین امام١٧٠٤٠٢١٦٢٨

١٣٧٥٢نورهان محمد رمزى محمد عمارة١٧٠٤٠٢١٣٠٦

١٣٧٥٣نیر محمد السعید النعناعى١٢٠١٤٠٢٤٥٢

١٣٧٥٤نیرة عبد الجواد طه نصر الدیب١٧٠٤٠٢١٣١٠

١٣٧٥٥نیفین مفرح فخرى مجلع١٧٠٤٠٢١٥٠٢

١٣٧٥٦هاجر ماجد عبد الخالق عبد العزیز دحروج١٧٠٤٠٢١٣١٦

١٣٧٥٧هاجر یاسر محمد عبد العلیم احمد الطباخ١٧٠٤٠٢١٥٦٥

١٣٨٣٠هانیا السید مصطفى السید كحیل١٧٠٤٠٢١٣٢٥

١٣٧٥٨هبة طارق علي عبد المجید الكریوني١٧٠٤٠٢١٣٣٢

١٣٨٣١هبة مصباح شفیق حسن عبدالسالم١٧٠٤٠٢١٣٣٤



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثالثة    القسم:- انجلیزي اداره األعمال   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٦صفحة رقم 

١٣٧٥٩هبة مصطفى محمد عبد العزیز حاتم١٧٠٤٠٢١٣٣٥

١٣٧٦٠هدیر محمد على الدد١٧٠٤٠٢١٣٤٤

١٣٧٦١هند السید امین السید الخوالقة١٧٠٤٠٢١٣٥٥

١٣٨٣٢وائل طارق محمود عید١٣٠١٠١٦٩٢

١٣٧٦٢والء حمدى ابراهیم حسن ابراهیم١٦٠٤٠١١٦٠١

١٣٨٣٣یارا عصام ابراهیم عبد الحمید الجیزاوي١٧٠٤٠٢١٣٧٥

١٣٧٦٣یمنى حسن محمد حبیش١٧٠٤٠٢١٤٠٣




