
ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة الثالثة    القسم:- محاسبة   الحاله:- الكل
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رقم الجلوساالسمالكود

١صفحة رقم 

٧٠٥١ابتسام عبد اللطیف نایل عبد المالك - د١٧٠٣٠١٠٧٨٦

٧٠٥٢احمد اسامة احمد عباس عامر١٦٠٣٠١٠٢٢١

٧٠٥٣احمد اشرف احمد محمد داوود - ف١٤٠٣٠١١١٢٨

٧٠٥٤احمد السید عبد البدیع البرى١٤٠٣٠١٠٩١٣

٧٠٥٥احمد حسن كامل عبد الحلیم اللبانى - م١٧٠٣٠١٠٩٦٥

٧٠٥٦احمد خالد شامخ على خنفور - د١٦٠٣٠١٠٥٠٩

٧٠٥٧احمد خالد موسى هاشم موسى - م١٧٠٣٠١٠٨٥٨

٧٠٥٨احمد صابر عبده محمد ابو شحاته١٧٠٣٠١٠٠٤٥

٧٠٥٩احمد عبد السالم السید عباس١٤٠٣٠١٠٣١٢

٧٠٦٠احمد عبد العزیز ابراهیم - م١٧٠٣٠١٠٨٨٨

٧٠٦١احمد عبد المقصود محمد سلیمان النجار١٧٠٣٠١٠٠٥٥

٧٠٦٢احمد محمد نصر عریف١٧٠٣٠١٠٠٨٥

٧٠٦٣احمد یاسر احمد فوزى محمد عبد الواحد١٧٠٣٠١٠٠٩٦

٧٠٦٤اسراء سامى عبد الرحمن السید الشونى١٧٠٣٠١٠١١١

٧٠٦٥اسراء سالمة محمد مشكاح - طنطا١٧٠٣٠١٠٩٦١

٧٠٦٦اسراء عبد الحمید رمضان عبد الحمید شعالن١٧٠٣٠١٠١١٤

٧٠٦٧اسراء مصطفى شعبان عثمان عامر١٧٠٣٠١٠١٢١

٧٠٦٨اسالم سعد عوض ناجى - م١٧٠٣٠١٠٩٦٦

٣٧٠٦٩اسالم كمال محمدى محمد محمد الدیب  -١٦٠٣٠١٠٢٦٨

E٧٠٧٠اسماء ابراهیم فتحى ابراهیم عجمى - ١٧٠٣٠١٠٩١٧

٧٠٧١اسماء بكر عبد الدایم عطا خلیفة١٦٠٣٠١٠٢٧١

٧٠٧٢اسماء فرحات حامد محمد الزهوینى١٧٠٣٠١٠١٣٤

٧٠٧٣اسماء محمد عبد السالم طاهر یونس١٧٠٣٠١٠١٣٥

٧٠٧٤اسماء ناجى محمود محمد القرنشاوى١٧٠٣٠١٠١٣٧

٧٠٧٥االء رمضان محمود محمد رمضان١٧٠٣٠١٠١٤٦

٧٠٧٦االء عبد الحفیظ رزق عبد الحفیظ الصفتى١٦٠٣٠١٠٠٤٨

٧٠٧٧السعید احمد یاقنوت احمد الصاوى١٦٠٣٠١٠٢٢٩

٧٠٧٨السید ابراهیم احمد عوض مسعود١٧٠٣٠١٠١٥٦

٣٧٠٧٩امیر محمد رجب رجب  -١٦٠٣٠١٠٢٧٩

٧٠٨٠امیرة محمد عبد الحمید التراس١٦٠٣٠١٠٢٣٩

٧٠٨١امیره محمود احمد محمد المسدى١٧٠٣٠١٠١٨٦

٧٠٨٢امینة عبد  الاله محمود الطویل١٧٠٣٠١٠١٩٢
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٧٠٨٣ایة السید الشرنوبى عبد النبى١٧٠٣٠١٠١٩٤

٧٠٨٤ایة خمیس حسین السید غنیم١٧٠٣٠١٠١٩٩

٧٠٨٥ایة خیرى رجب النجار١٧٠٣٠١٠٢٠٠

٧٠٨٦ایة عبد الحمید على شلبى برغوت١٧٠٣٠١٠٩٧٠

٧٠٨٧ایة عبد القادر عبد العظیم االمام١٦٠٣٠١٠٠٥٢

٣٧٠٨٨ایة نبیل عوض عبد القوى -١٦٠٣٠١٠٤٦٦

٧٠٨٩ایمان عادل محمود البسیونى١٧٠٣٠١٠٢١٧

٧٠٩٠ایمن اشرف حسن نحله١٧٠٣٠١٠٢٢٣

٧٠٩١بسمة رمضان محمد ابو النصر - بنها١٧٠٣٠١٠٩٦٤

٧٠٩٢تقى عبد الستار رمضان شبل١٧٠٣٠١٠٢٤٧

٧٠٩٣جمال طارق محمد حامد محمود١٧٠٣٠١٠٢٥٥

٧٠٩٤حسام صباح فرج طه١٦٠٣٠١٠٠٧٠

٧٠٩٥حسام محمد احمد جنیدى١٦٠٣٠١٠٣٠٢

٧٠٩٦حسن عبد الرحمن بدوى زیدان  - م١٧٠٣٠١٠٩٦٧

٧٠٩٧حسن محروس یونس عبد الغنى١٧٠٣٠١٠٢٧٠

٧٠٩٨حوریة محمد محمود شمس الدمنكاوي١٧٠٣٠١٠٢٧١

٧٠٩٩دعاء اشرف انور الخطیب١٦٠٣٠١٠٣٠٩

٧١٠٠دنیا  السید  ابراهیم  عبد الغفار الشهاوي١٦٠٣٠١٠٠٧٩

٧١٠١رایقة عبد المنعم محمد ماعون١٧٠٣٠١٠٩٣٤

٧١٠٢رضا عبد الكریم محمد عبد الباقى١٧٠٣٠١٠٣١٣

٧١٠٣رویدا محمود عبد اللطیف فراج١٧٠٣٠١٠٣٢٢

٧١٠٤سارة محمد مصطفى عبد العزیز١٧٠٣٠١٠٣٤٢

٧١٠٥سعد زكریا ابراهیم محمد احمد١٧٠٣٠١٠٣٥٣

٧١٠٦شیماء اشرف عبد ربه حسبو١٦٠٣٠١٠٦٨٠

٧١٠٧شیماء حمدي علي زیدان الصبیحي١٦٠٣٠١٠١٠٥

٧١٠٨شیماء سعید عبد الفتاح عمران١٧٠٣٠١٠٣٨٥

٧١٠٩صابر ناجي الصابر یعقوب١٧٠٣٠١٠٣٨٩

٣٧١١٠طه محمد كامل عبد الحمید الشناوى -١٦٠٣٠١٠٣٣٩

٣٧١١١عبد الخالق ریاض عبد الخالق محمد الحلوجى -١٦٠٣٠١٠٣٤٦

٧١١٢عبد العزیز محمد عبد العزیز السید بحر١٧٠٣٠١٠٤٢٣

٧١١٣عبد المنعم سامى محمد عمار١٦٠٣٠١٠٦٣٧

٧١١٤عبیر حسن احمد نعیم١٧٠٣٠١٠٤٣٦
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٧١١٥عطیة عبد العزیز عبد الهادى غازى١٧٠٣٠١٠٤٣٨

٧١١٦عال عبد الرحمن منصور على جالل١٧٠٣٠١٠٤٣٩

٧١١٧عالء نبیل محمد خطاب سعد١٧٠٣٠١٠٤٤٤

٧١١٨عماد السید رشاد القط١٧٠٣٠١٠٤٥٢

٧١١٩عمر محمد صبرى على الحناطى١٧٠٣٠١٠٤٦٢

٧١٢٠عمر مصطفى عبد الواحد عبد الوهاب - ن١٧٠٣٠١٠٨٢٩

٧١٢١فرج مختار عبد الغفار عبد الحلیم - م١٧٠٣٠١٠٨٩٣

٧١٢٢محمد ابراهیم محمد ابراهیم ابو النجاه١٦٠٣٠١٠٦٣٩

٣٧١٢٣محمد احمد حامد یوسف ابو الخیر -١٦٠٣٠١٠٣٦٥

٧١٢٤محمد احمد محمود مرسى الكردى١٧٠٣٠١٠٩٧١

٧١٢٥محمد السید محمد محمد عوض١٤٠٣٠١٠٦٨٤

٧١٢٦محمد جمال السید حسین ابو شنب١٦٠٣٠١٠٤٠٣

٧١٢٧محمد حفناوى محمد بسیونى ابو زینة١٦٠٣٠١٠١٣٩

٧١٢٨محمد حلمى مهدى اللبنى١٧٠٣٠١٠٥٣٤

٧١٢٩محمد خالد خفاجة الملیجى - م١٧٠٣٠١٠٨٩٧

٧١٣٠محمد رمضان على احمد الدیب١٧٠٣٠١٠٥٤٣

٧١٣١محمد صبرى السید یوسف عبد الباقى١٤٠٣٠١٠٥٣١

٧١٣٢محمد كمال محمد البستاوى١٦٠٣٠١٠١٥٣

٧١٣٣محمد مستور مامور قذافى١٧٠٣٠١٠٥٨٧

٧١٣٤محمد یاسر سعد محمد الحجازى١٧٠٣٠١٠٥٩٤

٧١٣٥محمد یوسف اسماعیل ابو فراج١٤٠٣٠١٠٥٧٥

٧١٣٦محمود جمال عبد العزیز عطیة یوسف -م١٦٠٣٠١٠٥٩٠

٧١٣٧محمود شعبان عبد الشهید محمد بدیر١٧٠٣٠١٠٦٠٧

٧١٣٨محمود فكرى احمد نعمة اهللا١٧٠٣٠١٠٦١٩

٧١٣٩محمود محمد نبیل محمود غالي١٧٠٣٠١٠٦٢٧

٧١٤٠مروة فوزى كمال الضالع١٧٠٣٠١٠٩٧٢

٧١٤١مصطفى ابراهیم عسران محمد قندیل١٧٠٣٠١٠٦٤٤

٧١٤٢مصطفى حمدى عوض جمعة١٤٠٣٠١٠٥٠٥

٧١٤٣معتز محمود امین محمود اسماعیل١٧٠٣٠١٠٦٦٠

٣٧١٤٤ممدوح مسعد رجب حسن المغالنى -١٦٠٣٠١٠٤١١

٧١٤٥مى صالح سعد رمضان١٤٠٣٠١٠٥٧٦

٣٧١٤٦نادر عالء الدین محمد عبد الحمید فرج -١٦٠٣٠١٠٥٢٦
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٧١٤٧نادیة عبد الباسط عبد العزیز محمد١٧٠٣٠١٠٦٨٨

٧١٤٨نجالء اشرف محمد على عبد القادر خلیفه١٧٠٣٠١٠٦٩٧

٧١٤٩نزیة محمد نزیة جوده عیسى١٦٠٣٠١٠١٩٤

٧١٥٠نهال محمود احمد الخیوطي١٤٠٣٠١٠٩٣٢

٧١٥١نهى بالل السید محمود خلیفة١٦٠٣٠١٠٤٢٩

٧١٥٢نور الدین اشرف محمد جمال الدین السید علوان١٧٠٣٠١٠٧١٩

٧١٥٣نورهان صبحى عبد المجید الشیمى١٦٠٣٠١٠٤٣٣

٧١٥٤هدیر السید یاسین بسیونى ابو عطیوى - د١٧٠٣٠١٠٨٠٥

٧١٥٥هدیر محمد خیرى لطفى عبد المجید١٤٠٣٠١٠١٦٥

٣٧١٥٦هشام محمد كمال غنیم قضیب -١٦٠٣٠١٠٤٤٥

٧١٥٧هند سامى محمد محمود مصطفى١٦٠٣٠١٠٤٩٧

٧١٥٨هیثم جمیل قطب خطاب -م١٦٠٣٠١٠٥٩٥

٧١٥٩وردة مسعد عبد المنعم شعیر١٧٠٣٠١٠٧٦٣

٧١٦٠والء ماهر خلیل محمود الدماطى١٧٠٣٠١٠٧٦٨

٧١٦١والء محمد عبد اللطیف منصور١٧٠٣٠١٠٧٦٩

٧١٦٢ولید خالد ابو الحسن عمران - م١٧٠٣٠١٠٨٧٠

٧١٦٣یارا حسن محمد یوسف المصرى١٦٠٣٠١٠٢١١

٧١٨١ابانوب حشمت فوزى نصیف١٧٠٣٠١٠٠٠١

٧١٨٢ابراهیم حسن صدیق السمان١٧٠٣٠١٠٠٠٦

٧١٨٣ابراهیم عطا عبد العزیز عبد الحمید الشهاوى١٧٠٣٠١٠٠١٠

٧١٨٤ابراهیم مصطفى ابراهیم خلیل١٤٠٣٠١٠٨٥١

٧١٨٥احمد خمیس عبد العزیز مصطفى مونس١٧٠٣٠١٠٠٣١

٧١٨٦احمد زكریا محمد الشیخ١٦٠٣٠١٠٦٦٦

٧١٨٧احمد شریف محمد الشریف - معادلة١٧٠٣٠١٠٨٠٦

٣٧١٨٨احمد طه محمد احمد ابو شوشه -١٦٠٣٠١٠٤٦٨

٧١٨٩احمد عبد النبى عبد السالم ابو سالم -م١٦٠٣٠١٠٥٧٣

٣٧١٩٠احمد محمد احمد القاضى -١٦٠٣٠١٠٢٥٨

٧١٩١احمد محمد حلمى السید١٤٠٣٠١٠٥٥٢

٧١٩٢احمد محمد محمود عطیة  شاهین١٧٠٣٠١٠٠٨٤

٧١٩٣احمد محمود احمد مصطفى شحاتة١٦٠٣٠١٠٦٣٠

٧١٩٤احمد ناصر عبد الفتاح مجاهد١٦٠٣٠١٠٠٣٠

٧١٩٥احمد نفیذ محمد عبد الوهاب جاویش -م١٦٠٣٠١٠٥٧٩
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٣٧١٩٦اسامة احمد عبد الفتاح محمد ابو سمرة -١٦٠٣٠١٠٢٦٤

٧١٩٧اسراء محروس فوزى حسین عیاد - د١٧٠٣٠١٠٧٩٠

٧١٩٨اسالم اسامه محمد حبیبه١٤٠٣٠١٠٢٠٥

٧١٩٩اسماء اشرف سعید خلیل١٧٠٣٠١٠٩٧٤

٧٢٠٠اسماء جمال معوض احمد بحیرى١٧٠٣٠١٠١٣١

٧٢٠١اسماء محمود عطیة محمود قریطم١٦٠٣٠١٠٢٧٢

٧٢٠٢اكرام حسن علي عبد المقصود خطاب١٧٠٣٠١٠١٤٢

٧٢٠٣االء عصام سعد عبد السالم١٧٠٣٠١٠٩٧٣

٧٢٠٤امل احمد محمد توفیق احمد موسى - د١٧٠٣٠١٠٨٥٤

٧٢٠٥امیر فتحى فتح الباب ابراهیم -م١٦٠٣٠١٠٦٠٤

٧٢٠٦امیره رمضان محمد على جرابیع١٧٠٣٠١٠١٧٧

٣٧٢٠٧امینة رؤوف مصطفى الصماد -١٦٠٣٠١٠٢٣٨

٧٢٠٨ایة احمد محمد همام١٧٠٣٠١٠٩٧٥

٧٢٠٩ایة سعد عامر السید هباله - د١٧٠٣٠١٠٧٩٤

٧٢١٠ایة عبد الغني محمود محمد محمود١٦٠٣٠١٠٠٦١

٧٢١١ایمان احمد منصور ابراهیم منصور١٧٠٣٠١٠٢١٤

٧٢١٢ایمان محمود السید مسلم - اسیوط١٧٠٣٠١٠٩٦٣

٧٢١٣ایناس عطیة محمد فهیم السخاوى١٧٠٣٠١٠٩٢٩

٧٢١٤بسنت عادل عطیه عبد الجواد١٧٠٣٠١٠٢٤٣

٧٢١٥بسنت عبد اهللا جمعه جمیل١٧٠٣٠١٠٢٤٤

٧٢١٦بالل سعد محمد عبد اهللا - م١٧٠٣٠١٠٨٧٣

٧٢١٧بالل عید عبد الحمید تاج الدین١٦٠٣٠١٠٤٧١

٣٧٢١٨ثروت ثروت حسن حسن جمعة -١٦٠٣٠١٠٤٥٧

٧٢١٩جمعة امین جمعة امین - م١٧٠٣٠١٠٨٦٨

٧٢٢٠حسام محمد فؤاد  محمد ابوعیطة١٦٠٣٠١٠٠٧١

٣٧٢٢١حسام نبیل عبد الغنى كیالنى موسى -١٦٠٣٠١٠٥٣٢

٧٢٢٢خالد رضا السید ابو عجور١٤٠٣٠١٠٨٦١

٧٢٢٣دمیانة بولس یعقوب بولس سید الروس١٧٠٣٠١٠٩٧٦

٧٢٢٤دنیا خمیس جابر ابوعیسى١٧٠٣٠١٠٢٨٩

٧٢٢٥دینا رفعت مصطفى عبد الجواد إبراهیم١٧٠٣٠١٠٢٩٥

٧٢٢٦دینا محمد عبد اهللا اسماعیل١٧٠٣٠١٠٢٩٦

٧٢٢٧رانیا عاطف منصور رمضان -د١٦٠٣٠١٠٥١١



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة الثالثة    القسم:- محاسبة   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٦صفحة رقم 

٧٢٢٨رباب محمد فضلى نصار١٦٠٣٠١٠٣١٦

٧٢٢٩رمضان خمیس سعید نصر١٧٠٣٠١٠٣١٦

٧٢٣٠زكریا عادل زكریا جاد مدكور - م١٧٠٣٠١٠٨٧٨

٧٢٣١سارة احمد عبد الفتاح الوكیل١٧٠٣٠١٠٩٧٨

٧٢٣٢سحر عبد الفتاح رشاد عبد الفتاح البشبیشى١٦٠٣٠١٠٥٥٣

٧٢٣٣سمیة محمد محمد عبد الهادى١٧٠٣٠١٠٣٦٤

٧٢٣٤سناء عید عباس عبد الجید١٧٠٣٠١٠٣٦٦

٧٢٣٥سندس رمضان عقیلة احمد عقیلة١٧٠٣٠١٠٣٦٨

٧٢٣٦سندس عادل محمد الحوفي١٧٠٣٠١٠٣٧٠

٣٧٢٣٧شروق احمد توفیق الخولى -١٦٠٣٠١٠٣٣٦

٧٢٣٨شریف حمدى عبد العظیم شرارة١٦٠٣٠١٠٦٦٢

٧٢٣٩شیرین نعیم عوض نعیم حبیب١٧٠٣٠١٠٣٨٢

٧٢٤٠صبري رضا سعید عبد الفتاح الشماع١٦٠٣٠١٠١٠٧

٧٢٤١صفا احمد على فتح اهللا الدقماق١٧٠٣٠١٠٣٩٢

٧٢٤٢صالح سالمة حسین عبد السالم - د١٧٠٣٠١٠٨٥١

٧٢٤٣طه صالح احمد عاشور حرحش١٧٠٣٠١٠٣٩٧

٧٢٤٤عبد الرحمن سالم عبد الحلیم سالم ابو عاصى - اسیوط١٧٠٣٠١٠٩٦٨

٧٢٤٥عبد الرحمن محمد محمد حافظ خلیفة١٤٠٣٠١٠٤٩٧

٧٢٤٦عبد العزیز یحیى حنفى دویدار١٤٠٣٠١٠٢٦٩

٧٢٤٧عبده محمود عبده محمود عبد الخالق١٤٠٣٠١٠٩٠١

٧٢٤٨عالء محمود عبد المعطي عبد الصبور١٤٠٣٠١٠٦٩٧

٧٢٤٩عمر جمال احمد سمك١٦٠٣٠١٠١٢٠

٧٢٥٠عمر رجب صابر السید على١٤٠٣٠١١٢٤٧

٧٢٥١عمر مجدى محمد محمد عبد العزیز١٤٠٣٠١٠٨٢٥

٧٢٥٢عمر محمد اسماعیل احمد سالمة١٤٠٣٠١٠٦٧٥

٧٢٥٣عمر مصطفى على بركات١٦٠٣٠١٠٦٣٥

٧٢٥٤عمرو هاشم ابراهیم على حجازي١٧٠٣٠١٠٤٧٥

٧٢٥٥غادة عبد الكریم توفیق احمد١٧٠٣٠١٠٩٤٤

٧٢٥٦فتح اهللا محمد عبد القادر الزعیطى١٦٠٣٠١٠٣٥٩

٧٢٥٧فرج ابراهیم فرج ابوزید -م١٦٠٣٠١٠٥٩٦

٣٧٢٥٨فرج فتح اهللا فرج محمد واعر -١٦٠٣٠١٠٣٦٠

٧٢٥٩كریم حمدي سعد محمد النجار١٦٠٣٠١٠١٢٨



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة الثالثة    القسم:- محاسبة   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٧صفحة رقم 

٣٧٢٦٠كریم خالد محمد على حلبى -١٦٠٣٠١٠٣٦١

٧٢٦١كریم محمد عبد الهادى ابو زید الشافعى١٧٠٣٠١٠٤٩٢

٧٢٦٢ماجدة احمد ابراهیم الغریب - ن١٧٠٣٠١٠٨٣٥

٧٢٦٣محمد ابراهیم  محمود خلیفه الخرادلي١٧٠٣٠١٠٥٠١

٣٧٢٦٤محمد ابراهیم خطاب محمد على - ١٦٠٣٠١٠٥٢١

٧٢٦٥محمد ابراهیم فهمى غراب١٧٠٣٠١٠٥٠٣

٧٢٦٦محمد احمد عبد المقصود ابو العنین١٧٠٣٠١٠٥١١

٧٢٦٧محمد احمد فؤاد بیاض -م١٦٠٣٠١٠٥٦٣

٧٢٦٨محمد اشرف محمد كامل خلیل -م١٦٠٣٠١٠٥٩٨

٧٢٦٩محمد العربى ابراهیم منسى - م١٧٠٣٠١٠٨٩٤

٧٢٧٠محمد ایمن جمعة محمد هلیل١٧٠٣٠١٠٥٢٤

٧٢٧١محمد بهاء الدین ممدوح ناجى متولى١٧٠٣٠١٠٥٢٧

٣٧٢٧٢محمد جمال محمود عبد المولى الشناوى -١٦٠٣٠١٠٣٧٢

٧٢٧٣محمد جمعه محمود حبالة١٤٠٣٠١٠٠٩١

٧٢٧٤محمد حسن منصور الحداد١٧٠٣٠١٠٩٦٩

٧٢٧٥محمد رجب احمد مصطفى رمضان١٦٠٣٠١٠١٤٣

٧٢٧٦محمد رشاد صبرى عبد الغنى ابو عمر١٦٠٣٠١٠٦٥٧

٣٧٢٧٧محمد رضا عبد الحلیم عبد اللطیف الصاوى -١٦٠٣٠١٠٥٢٤

٧٢٧٨محمد رضا لطفى ابو غزاله١٧٠٣٠١٠٥٤١

٧٢٧٩محمد سمیر مهدى سالمة١٣٠٣٠١١٣٦٠

٧٢٨٠محمد شریف محمد عبد الحمید الرشیدى١٦٠٣٠١٠٥٤٩

٧٢٨١محمد شهاب الدین جمال الدین عتیبه١٤٠٣٠١٠٦٥٦

٧٢٨٢محمد صبرى عبد المنعم حجوا١٧٠٣٠١٠٥٥٣

٧٢٨٣محمد صالح الدین عبد الكریم ابراهیم١٦٠٣٠١٠١٤٧

٧٢٨٤محمد صالح حسن محمد السمین١٦٠٣٠١٠١٤٩

٧٢٨٥محمد عادل الدسوقي عبد الخالق١٧٠٣٠١٠٥٥٦

٧٢٨٦محمد عبد المولى عبد الرحمن ربیع١٤٠٣٠١٠١٧٨

E٧٢٨٧محمد محمد ابراهیم السید قطب -١٧٠٣٠١٠٩١٩

٧٢٨٨محمد محمود علي احمد١٧٠٣٠١٠٥٨٢

٧٢٨٩محمد مسعد فتحي جعفر١٤٠٣٠١٠٥٣٨

٧٢٩٠محمود جمال عبد الفتاح اسماعیل خیر اهللا١٦٠٣٠١٠٣٩٥

٧٢٩١محمود حسن علي عبد الرحمن١٧٠٣٠١٠٦٠٢



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة الثالثة    القسم:- محاسبة   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٨صفحة رقم 

٧٢٩٢محمود خالد محمود محمد مصطفى عمارة١٤٠٣٠١١٢٨٣

٧٢٩٣محمود سالم عید على الدیب١٦٠٣٠١٠٣٩٨

٧٢٩٤محمود سعد انصارى حدایه -ن١٦٠٣٠١٠٦٢٩

٧٢٩٥محمود شفیق بسیونى ابراهیم الحوفى١٤٠٣٠١٠٥٠٤

٧٢٩٦محمود طلعت سعد سالمة١٧٠٣٠١٠٦٠٩

٣٧٢٩٧محمود على توفیق خبیر -١٦٠٣٠١٠٤٠٠

٧٢٩٨محمود محمد محمد فرفور١٧٠٣٠١٠٦٢٥

٧٢٩٩محمود محمد یعقوب عبد الوهاب١٧٠٣٠١٠٦٢٨

٧٣٠٠محمود محمود عبد الدایم عبد الرحمن١٦٠٣٠١٠١٦٨

٧٣٠١محمود محمود على محمد حمزة١٦٠٣٠١٠٥٥٠

٧٣٠٢مروة مجدى احمد عبد الرحیم١٧٠٣٠١٠٦٣٦

٧٣٠٣مصطفى على فرج المصرى١٦٠٣٠١٠١٧٥

٣٧٣٠٤مصطفى محمد عبد الغنى الحواقى -١٦٠٣٠١٠٤٥٦

٧٣٠٥مصطفى محمود محمد عبد اهللا ندا١٦٠٣٠١٠٥٤١

٧٣٠٦منار عبد الحمید محمد فهمى الصنادیدى١٧٠٣٠١٠٦٦٣

٧٣٠٧منة اهللا هانى عبد الفتاح التونى١٧٠٣٠١٠٦٧٢

٧٣٠٨منى على ابراهیم مبروك علوان -د١٦٠٣٠١٠٥١٢

٧٣٠٩مى فرج حسن محمد عبد الواحد١٧٠٣٠١٠٦٧٧

٧٣١٠میادة مصطفى فاروق محمد حسین المدخوم١٧٠٣٠١٠٦٨١

٧٣١١نادر مصطفى انیس محمد الشبكشى١٦٠٣٠١٠١٨٩

٧٣١٢ناریمان عبد المنعم عبد اهللا أحمد سیف الدین١٦٠٣٠١٠١٩٠

٣٧٣١٣نبراس عبد اهللا عبد العال محمود عرابى -١٦٠٣٠١٠٤٦٥

٧٣١٤ندا محمد السید رمضان١٧٠٣٠١٠٩٧٧

٣٧٣١٥نغم طارق محمد سلیمان طه -١٦٠٣٠١٠٤٢٨

٧٣١٦نور الدین محمد غازي احمد غازي١٧٠٣٠١٠٧٢٠

٧٣١٧نور جمال شعبان رمضان -ن١٦٠٣٠١٠٦٢٧

٧٣١٨نورهان ربیع السید عثمان موسى١٤٠٣٠١٠٢١٦

٧٣١٩نورهان عوض عباس بعیلة١٦٠٣٠١٠٤٩٦

٣٧٣٢٠هاجر سلیمان احمد ابو العینین -١٦٠٣٠١٠٤٣٦

٣٧٣٢١هشام محمد سعد شلبى -١٦٠٣٠١٠٥٠٣

٧٣٢٢وفاء فرج فؤاد خفاجى خفاجى١٧٠٣٠١٠٧٦٥

٧٣٢٣یارا ابراهیم السید القاضى١٣٠٣٠١١٣٠٦



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة الثالثة    القسم:- محاسبة   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٩صفحة رقم 

٧٣٢٤یاسر محمد سعد سعد الجمال١٤٠٣٠١٠٨٩٧

٧٣٢٥یاسمین ابراهیم على ابراهیم صابح١٧٠٣٠١٠٧٧٢

٧٣٢٦یاسمین سعد عبد العال عبد العزیز العبادى١٧٠٣٠١٠٧٧٦

٧٣٢٧یاسمین محمد ابراهیم خمیس١٧٠٣٠١٠٨١٥

٧٣٢٨یسن وجیة فرج بدر حمد١٦٠٣٠١٠٤٥٣

٧٣٢٩یمنى مسعد محمد سلیم١٦٠٣٠١٠٢١٤

٧٣٣٠یوسف هشام رشید عبد المجید زنباع١٦٠٣٠١٠٤٥٥

٧٣٣١یوسف یسرى كامل عبد الحمید مراد١٤٠٣٠١٠٥٠٦

٧٣٥١احمد اشرف بشیر بخاطرة حمودة١٤٠٣٠١١١٥٣

٧٣٥٢احمد رجب سعید محروس-ف-ت١٤٠٣٠١١٣٦٠

٧٣٥٣احمد فاضل محمود خالد عنب١٤٠٣٠١١١٦٩

٧٣٥٤احمد مجدى عبد العزیز عبد العال١٤٠٣٠١٠١٢٨

٧٣٥٥احمد محمد فتح اهللا احمد السایس١٤٠٣٠١٠١١٩

٧٣٥٦احمد مسعود قاسم عبد البارى١٤٠٣٠١١١٧٨

٧٣٥٧احمد نجیب سعد بیومي رشدان١٦٠٣٠١٠٠٣١

٧٣٥٨اسامة مسعد ابراهیم جمعه١٣٠٣٠١٠٠٧٢

٧٣٥٩اسالم عبد الرحیم محمد عبد الرحیم حجاج١٤٠٣٠١٠٥٣٥

٧٣٦٠اسماء عادل عبد اهللا حسن نعمة اهللا-ف-ت١٤٠٣٠١١٣٩٧

٧٣٦١اسماء فرج یوسف یوسف الخاللى١٦٠٣٠١٠٧٢٩

٧٣٦٢اسماء محمود عبد الموجود ابو شعلة١٣٠٣٠١٠٦٧٨

٧٣٦٣امل عبد العزیز محروس ابراهیم كروش١٤٠٣٠١٠٥٨١

٧٣٦٤ایة عادل زكریا محمد عبد الرؤف-ف-ت١٤٠٣٠١١٣٦٢

٧٣٦٥ایمان خالد سید احمد ابراهیم١٦٠٣٠١٠٥٨٠

٧٣٦٦ایمن صبري محمود زكي محمد١٦٠٣٠١٠٠٥٦

٧٣٦٧ایمن على سالم محمد سالم١٦٠٣٠١٠٠٥٧

٧٣٦٨بسنت سعید دسوقى عوض الكنانى١٤٠٣٠١١١٩٧

٧٣٦٩بسنت على ابراهیم احمد النویهى١٤٠٣٠١١٠٨٠

٧٣٧٠حاتم سعد مصطفى عبید فرج١٦٠٣٠١٠٠٦٩

٧٣٧١حسام محمد محمد مصطفى -ف ت١٤٠٣٠١١٤٠٤

٧٣٧٢حنان عبد النبى السید فرج نعیم - فت١٤٠٣٠١١٣٤٤

٧٣٧٣خالد رمضان محمد ندا خلیف١٤٠٣٠١٠٨٣٨

٧٣٧٤رانیا سلیمان عبد الجواد محمود عطیة١٦٠٣٠١٠٣١٣



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة الثالثة    القسم:- محاسبة   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٠صفحة رقم 

٧٣٧٥سارة اسامة عبد العظیم عامر١٦٠٣٠١٠٣٢٧

٧٣٧٦سارة عبد اهللا محمد السودانى -د١٤٠٣٠١١٠٦٨

٧٣٧٧سهام رشدى احمد عطیة-ف-ت١٤٠٣٠١١٣٧٢

٧٣٧٨سوزان اشرف عبد العزیز جمعة١٤٠٣٠١٠٦٢٠

٧٣٧٩سیف اهللا عبد السالم عبد المنعم خلیل١٤٠٣٠١١٣١٥

٧٣٨٠طارق عاصف عمر الجندى١٤٠٣٠١١٢٢٥

٧٣٨١عبادة احمد محمد على عبادة١٤٠٣٠١١٠١٦

٧٣٨٢عبد اهللا منصور عبد المجید محمد القرنشاوى١٤٠٣٠١٠٨٢٤

٧٣٨٣فتحى احمد محمد محمد عباس الركایبى١٤٠٣٠١٠٩٩٦

٧٣٨٤ماهر جمال ابراهیم مرسى الجندى١٤٠٣٠١٠٦٨٣

٧٣٨٥محمد احمد محمد عبد الرحمن١٤٠٣٠١٠٥٢٦

٧٣٨٦محمد احمد منصور عبد العزیز١٤٠٣٠١١٠٠٢

٧٣٨٧محمد حمدى السید عبد العال١٤٠٣٠١١٢٦٨

٧٣٨٨محمد رجب محمد شحاته عجاج١٤٠٣٠١٠٧٠١

٧٣٨٩محمد سعد لطفى ندا١٤٠٣٠١١٢٧٢

٧٣٩٠محمد صالح بسیونى دویدار١٦٠٣٠١٠١٤٨

٧٣٩١محمد عبد اهللا موسى عبد الحمید ابو طاحون١٤٠٣٠١٠٦٨٨

٧٣٩٢محمد عبد النبى محمد حسن صقر١٤٠٣٠١١٢٧٧

٧٣٩٣محمد فایز عبد الرحیم عبد القوى  -ن١٤٠٣٠١١١٠١

٧٣٩٤محمد فایز محمد الزرقا١٤٠٣٠١٠١٠٦

٧٣٩٥محمد محمود محمد مبروك عطیة١٦٠٣٠١٠١٥٧

٧٣٩٦محمد نبیل محمد عبد الفتاح البنا١٦٠٣٠١٠٣٩٣

٧٣٩٧محمد یحى عبد اللطیف محمد یوسف١٤٠٣٠١٠٩٦٨

٧٣٩٨محمود شعبان محمود طلبة مرشدى١٤٠٣٠١١٢٨٥

٧٣٩٩مصطفى محمد عبد الحمید حافظ١٤٠٣٠١١٢٩٨

٧٤٠٠معاذ اسماعیل على ابراهیم١٤٠٣٠١١٢٩٩

٧٤٠١مینا منیر ابراهیم منصور١٤٠٣٠١٠٨٧٢

٧٤٠٢نادیة جمال محمد احمد الحوفي١٤٠٣٠١٠١٦٢

٧٤٠٣نیفین رفعت مترى اسكندر - ف ت١٦٠٣٠١٠٧١٤

٧٤٠٤والء عبد اهللا محمود منصور١٤٠٣٠١٠٦٢٨

٧٤٠٥یاسمین مصطفى محمود خمیس-ف-ت١٤٠٣٠١١٣٨٨

٧٤٣١احمد السید منصور محمد١٣٠٣٠١١١٤٥



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتساب موجه    المرحلة:- الفرقة الثالثة    القسم:- محاسبة   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١١صفحة رقم 

٧٤٣٢اسامة مجدى محمد السباعى١٣٠٣٠١٠٠٧٠

٧٤٣٣امینه جالل محمد محمد على١٤٠٣٠١٠٧١٦

٧٤٣٤بسام محمد عبدة بلبع١٤٠٣٠١١١٩٦

٧٤٣٥بسمة عبد الفتاح عبد السالم بطیشة -ف١٤٠٣٠١١١٢٧

٧٤٣٦مارلین ماهر شوقى استاورو اسكندر١٤٠٣٠١١٢٥٧

٧٤٣٧محمد عبد الحافظ احمد ابراهیم راشد- مشطوب تجنیدیا٢٠٠٢٣

٧٤٣٨محمد مصطفى حسن ختعن١٣٠٣٠١٠٤٣١

٧٤٣٩مروان صبحى صالح ابو الروسف-ت١٤٠٣٠١١٣٨٤

٧٤٤٠هدیر مهدي محمد مصطفى عبدة١٣٠٣٠١٠٥٣١

٧٤٦١احمد محمد عاطف عبد العظیم جمال -م١٣٠٣٠١٠٦٣٤

٧٤٦٢ایة صالح محمد اسماعیل -  فت١٣٠٣٠١١٤٠١

٧٤٦٣ایمان شعبان محمد ابو النضر١٣٠٣٠١١١٧٤

٧٤٦٤بیشوى بشرى وهبة عطااهللا١٩٨٩٧٠

٧٤٦٥دنیا محمد عبد الحكیم دربك١٣٠٣٠١٠١٩٣

٧٤٦٦سامى منصور عیسى الدالشى- مشطوب تجنیدیا١٩٩٨٨

٧٤٦٧عمر ثروت عبد الحمید محمد - مشطوب تجنیدیا٦٣

٧٤٦٨فاطمة سعید محمد المصرى١٩٨٩٨٦

٧٤٦٩مؤمن فراج عبدربه النویهى١٣٠٣٠١٠٣٤٠

٧٤٧٠محمد رجب سعید محمد -ف ت -مشطوب تجنیدیا١٩٩٤٧

٧٤٧١محمد ممدوح ابراهیم عبد الغفار - ف ت١٣٠٣٠١١٤٠٩

٧٤٧٢مروة احمد عبد المنعم الشرباتي١٣٠٣٠١٠٤٥٢

٧٤٧٣مسعود سعید مسعود١٩٩٠١٢

٧٤٧٤هشام دیاب محمد عمر نجم -مشطوب تجنیدیا٢٠٠٢٨

٧٤٩٤اسالم ممدوح غریب محمود شحاته - عذر١٨١٨٢

٧٤٩٥بالل ابو المجد عبد السمیع ابو المجد١٩١٨٤

٧٤٩٦حسین محمود محمد عمر العبد١٩٢٠٠

٧٤٩٧رانا ممدوح ریاض محمد١٩٦٩١

٧٤٩٨صابر محمد عبد الفتاح احمد جمعة - مشطوب تجنیدیا١٩٨٩٧٨

٧٤٩٩عمرو جمعة احمد السید البنا١٩٣٢٩

٧٥٠٠محمد فاروق محمد جوهر١٣٠٣٠١٠٧٩١

٧٥٠١محمود ابراهیم محمد شعالن - مفتوح١٣٠٣٠١١٣٩٤

٧٥٠٢محمود عادل السید عبد اللطیف-ف ت -مشطوب تجمیدیا١٩٩٦٠


