
ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١صفحة رقم 

٨٩٦١احمد السید عبد العزیز زنباع١٦٠٣٠١٠٠٠٨

٨٩٦٢احمد سعید احمد احمد الحناوي١٤٠٣٠١٠١٣٨

٨٩٦٣احمد سعید انور البشبیشى١٦٠٣٠١٠٢٤٧

٨٩٦٤احمد سالمة عبد الحمید سالمة بسیونى١٤٠٣٠١١٣٣٢

٨٩٦٥احمد سمیر احمد سویدان١٦٠٣٠١٠٢٤٨

٨٩٦٦احمد عبد الكریم ابراهیم سالمة ابو زید١٦٠٣٠١٠٢٥٤

٨٩٦٧احمد عبدالحى محمد رشاد عبدربه١٦٠٣٠١٠٠١٩

٨٩٦٨احمد محمد عبد الرؤف سعد١٦٠٣٠١٠٠٢٥

٨٩٦٩احمد محمد عبد العزیز عمر سعد١٦٠٣٠١٠٢٢٦

٨٩٧٠احمد مدحت مداح فتح اهللا١٤٠٣٠١٠٦٤٥

٨٩٧١اسراء صالح عبداهللا على حسین١٦٠٣٠١٠٠٣٨

٨٩٧٢اسراء محمد عبد العزیز عمر حویش١٣٠٣٠١٠٨٠٨

٨٩٧٣اسالم رمضان یوسف جاد غلیش١٤٠٣٠١١٠٥٠

٨٩٧٤االء صالح الصافى عبد اللطیف الكبر١٦٠٣٠١٠٢٧٣

٨٩٧٥السعید سعد الدین السعید امین جنیدى١٦٠٣٠١٠٧٣٣

٨٩٧٦امنیة ابراهیم عثمان الدالش١٤٠٣٠١١١٨٧

٨٩٧٧ایة یحیى ابراهیم خاطر١٦٠٣٠١٠٧٣٤

٨٩٧٨ایمان احمد زكى عبد الحلیم منیسى١٦٠٣٠١٠٢٨٣

٨٩٧٩ایمان اشرف محمد حسن سالمة١٦٠٣٠١٠٢٤١

٨٩٨٠ایهاب عاطف على محمد السید١٤٠٣٠١٠٠٤٨

٨٩٨١بسمة صبرى طه ابو دنیا١٦٠٣٠١٠٢٩٨

٨٩٨٢حسین اشرف حسین محمد حسین١٦٠٣٠١٠٠٧٣

٨٩٨٣حمدى محمد عبد العزیز خلیفة١٤٠٣٠١١٣٩٦

٨٩٨٤دالیا سعد اهللا احمد عامر١٦٠٣٠١٠٣٠٨

٨٩٨٥رباب عوض صالح صالح الوصار١٦٠٣٠١٠٥٢٢

٨٩٨٦رحاب جمال حسانین على مرجان - د١٤٠٣٠١١٠٦٧

٨٩٨٧رزق ساهر رزق طلبة١٦٠٣٠١٠٣١٧

٨٩٨٨رشا محمد السید عبد الرحمن عبد السالم١٦٠٣٠١٠٠٨٣

٨٩٨٩ریهام محمد حسین شریف١٦٠٣٠١٠٠٨٧

٨٩٩٠ریهام محمد على العسال١٦٠٣٠١٠٣٢١

٨٩٩١سارة احمد فتحى محمد سعید١٤٠٣٠١١٢١٤

٨٩٩٢سامى محمد سامى راشد رجب١٦٠٣٠١٠٧٣٥



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢صفحة رقم 

٨٩٩٣سحر احمد عالم یوسف نویصر- د١٦٠٣٠١٠٥٠٨

٨٩٩٤سعد ربیع عوض رجب العوجي١٣٠٣٠١٠٩٢٢

٨٩٩٥شاهر طلعت عبد الحمید عدالن١٤٠٣٠١٠١٠٣

٨٩٩٦شیماء على محمد محمد خلیفة-ف-ت١٤٠٣٠١١٣٩١

٨٩٩٧طارق محمد حسن غزال١٤٠٣٠١١٢٢٦

٨٩٩٨عبد الرحمن مجدى عبد المجید فلیفل١٤٠٣٠١١٢٣٠

٨٩٩٩عال ممدوح عبد المنعم الحجاوى١٤٠٣٠١١٢٣٧

٩٠٠٠فاطمة محمد عبد الستار حماد١٤٠٣٠١٠٦٢٧

٩٠٠١كرستینا سامح شوقى خیر١٤٠٣٠١٠٧٨٧

٩٠٠٢مارك جرجس شرقاوى ابراهیم جودة١٤٠٣٠١٠٣٩٥

٩٠٠٣محمد احمد عوض السید زغلول١٤٠٣٠١٠٨٢٧

٩٠٠٤محمد السعید محمد حسن جمعه  "ق"١٣٠٣٠١١٣٣٣

٩٠٠٥محمد جمال كامل محمد البحیرى١٦٠٣٠١٠٣٧١

٩٠٠٦محمد دسوقي محمد بسیوني عبد الواحد١٤٠٣٠١٠٥١٣

٩٠٠٧محمد عبد القوى محمد محمود المظالى - ف١٤٠٣٠١١١٢٢

٩٠٠٨محمد على محمود حسن الجابرى١٦٠٣٠١٠٧٣٦

٩٠٠٩محمد فوزى محمد سالمة فاید١٦٠٣٠١٠٣٨٥

٩٠١٠محمد محمود عبد المنعم عامر١٦٠٣٠١٠١٥٦

٩٠١١محمود حامد یوسف ابوشقة١٤٠٣٠١٠٥٧٣

٩٠١٢محمود شحاته عبد المنعم محمد حلقها١٤٠٣٠١٠٤٩٢

٩٠١٣محمود على احمد رحال١٤٠٣٠١٠٢٧٦

٩٠١٤محمود على شحاتة محمود االبحر١٦٠٣٠١٠٤٩٤

٩٠١٥محمود محمد على یونس موصلى١٤٠٣٠١٠٥٣٢

٩٠١٦محمود ممدوح محمد شوشة١٤٠٣٠١١٢٨٨

٩٠١٧محمود وجیة یوسف محمود بلتاجى١٤٠٣٠١١٢٨٩

٩٠١٨مروة صبرى عبدالوهاب یوسف غراب١٦٠٣٠١٠١٧٠

٩٠١٩مریم محمد محمد رمضان الشریف١٦٠٣٠١٠٧٠٦

٩٠٢٠مصطفى سامى مصطفى عبد اهللا منقولة١٦٠٣٠١٠٤٠٥

٩٠٢١مكارى مجدى ابراهیم رزق اهللا١٦٠٣٠١٠٤١٠

٩٠٢٢منة اهللا محمد مصطفى عشبة١٦٠٣٠١٠٤١٨

٩٠٢٣میاده عبد العزیز مجاهد هالل١٤٠٣٠١٠٣٠٨

٩٠٢٤میرنا مهدي محمد برغش١٤٠٣٠١٠٩٣١



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٣صفحة رقم 

٩٠٢٥نادر فرج على غریب١٦٠٣٠١٠٧٣٧

٩٠٢٦نرمین طاهر محمد عبد الجواد١٤٠٣٠١٠٧٤٢

٩٠٢٧هبة احمد عبد الحمید سعد غلیش١٦٠٣٠١٠٤٣٧

٩٠٢٨هشام محمد فرج سلطان١٤٠٣٠١٠٦٧٤

٩٠٢٩همت مصطفى ابراهیم مصطفى١٣٠٣٠١٠٥٣٤

٩٠٤١ابراهیم احمد اسماعیل السید عمارة١٦٠٣٠١٠٠٠٢

٩٠٤٢احمد اشرف قطب احمد ابو العطا١٤٠٣٠١١١٤٦

٩٠٤٣احمد جالل سالمة احمد هیبة١٤٠٣٠١٠٨٢٠

٩٠٤٤احمد حسان عبدالعزیز الشریف١٣٠٣٠١٠٠١٣

٩٠٤٥احمد حسین عبدالعزیز حسن قاسم١٦٠٣٠١٠٠١٠

٩٠٤٦احمد حسین محمد محمد ماضى١٣٠٣٠١٠٠١٨

٩٠٤٧احمد خمیس بسیونى زلط١٤٠٣٠١١١٥٨

٩٠٤٨احمد رضا حسین جمعة١٤٠٣٠١١١٥٩

٩٠٤٩احمد رمضان احمد المسلمانى١٤٠٣٠١٠١٢٩

٩٠٥٠احمد سعید جمعة عطیة شعبان١٤٠٣٠١١١٦٢

٩٠٥١احمد شحاتة ناجى العبد -ن١٦٠٣٠١٠٦١١

٩٠٥٢احمد عادل عبد اللطیف حسین مصطفى١٦٠٣٠١٠٢٥٠

٩٠٥٣احمد عبد الفتاح محمد محمد سعد االدكاوي١٦٠٣٠١٠٧٢٤

٩٠٥٤احمد عبد المحسن محمد ابو العال انس١٦٠٣٠١٠٢٣١

٩٠٥٥احمد عبد المحسن محمد رشوان حسن١٤٠٣٠١٠٩١٩

٩٠٥٦احمد على حسن نوار١٣٠٣٠١٠٠٣٨

٩٠٥٧احمد محمد عبد الفتاح محمود على١٨٠٧٨

٩٠٥٨احمد محمد عبد اهللا ابو شعرة١٤٠٣٠١١١٧٢

٩٠٥٩احمد محمد محمود محمد الحلیوى١٣٠٣٠١٠٧٩٧

٩٠٦٠احمد هشام ابراهیم نجم١٨١٣٠

٩٠٦١اسامة حسین كامل محمد رمضان١٤٠٣٠١٠٦٦٩

٩٠٦٢اسراء جمال عبد العاطى عبد الوهاب قمر١٦٠٣٠١٠٠٣٦

٩٠٦٣اسراء طلعت عبد الجابر احمد نور اهللا١٣٠٣٠١١١٥٦

٩٠٦٤اسراء عبد الهادي مسعود محمد سعد١٤٠٣٠١٠٤٨٣

٩٠٦٥اسراء فؤاد حسین المصرى١٤٠٣٠١١٠٧٨

٩٠٦٦اسالم احمد عبد القادر عاشور١٤٠٣٠١١٠٤٢

٩٠٦٧اسالم توفیق عبد الوهاب غازى١٤٠٣٠١٠٦٧٩



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٤صفحة رقم 

٩٠٦٨اسالم صبرى محمود محمد عید١٦٠٣٠١٠٢٦٧

٩٠٦٩اسالم عصام الدین احمد احمد هارون١٤٠٣٠١٠١٩٩

٩٠٧٠اسالم محمد عبد السالم یوسف١٦٠٣٠١٠٢٧٠

٩٠٧١اسالم محمد محمد المشد١٤٠٣٠١٠٥٢١

٩٠٧٢اسالم یحیى حسن اسماعیل١٤٠٣٠١١١٨٢

٩٠٧٣اسماء جمال عبد الفتاح ابراهیم الخولى -د١٦٠٣٠١٠٦٧٦

٩٠٧٤اسماء جمعة ابراهیم حمیدة -د١٦٠٣٠١٠٦٧٧

٩٠٧٥اسماء سعید رمضان عبدالستار الشیخ١٩٨٩٦٨

٩٠٧٦اسماء مسعد ناصر عبد الحى١٦٠٣٠١٠٧٣٠

٩٠٧٧اسماء نبیل صالح الجزار١٦٠٣٠١٠٢٣٦

٩٠٧٨اسماعیل رجب علي اسماعیل الجمل١٣٠٣٠١٠٨٢٣

٩٠٧٩اكرم ماهر احمد عبد الحمید الجنجیهى١٤٠٣٠١٠٦٤٦

٩٠٨٠امانى صبحى رفعت ابو زید١٦٠٣٠١٠٢٩٣

٩٠٨١امانى محمد السید محمد الرحمانى - ف ت١٤٠٣٠١١٣٤٥

٩٠٨٢امل صالح محمد ابراهیم مصطفى١٤٠٣٠١٠٠٠٧

٩٠٨٣امنیه رضا صبرى حسن نوار١٤٠٣٠١٠٩٧٢

٩٠٨٤امیرة احمد محمود بحیرى١٤٠٣٠١١١٨٩

٩٠٨٥امیرة عادل محمد السید یحى١٦٠٣٠١٠٢٨١

٩٠٨٦امیرة نجیب صالح شحاتة١٤٠٣٠١١١٩٠

٩٠٨٧انور مجدى انور عالم١٦٠٣٠١٠٢٤٠

٩٠٨٨ایة احمد صالح محمد١٣٠٣٠١١٤١٣

٩٠٨٩ایمان علي محمد خلیل١٤٠٣٠١٠١٤٨

٩٠٩٠بسمة دیاب ابو سریع سلیمان١٦٠٣٠١٠٢٩٧

٩٠٩١بسمة سمیر احمد البدوى١٦٠٣٠١٠٢٩٩

٩٠٩٢بیتر جبره صلیب ابراهیم١٦٠٣٠١٠٠٦٧

٩٠٩٣تسنیم محمود السید محمد  بدر١٤٠٣٠١٠١٥٣

٩٠٩٤جهاد عادل محمد سعد النحاس١٦٠٣٠١٠٤٧٣

٩٠٩٥حسام سعید غانم عبد الونیس١٤٠٣٠١٠٨٥٣

٩٠٩٦حلمى محمد حلمى المرنح١٤٠٣٠١٠١٧١

٩٠٩٧خلود عطیه على عبد الكریم١٣٠٣٠١٠٨٨٣

٩٠٩٨خلیفة طلعت خلیفة السید١٤٠٣٠١٠٦٩٩

٩٠٩٩دنیا محمد مصطفى بسیوني عمارة١٤٠٣٠١٠٥٩٤



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٥صفحة رقم 

٩١٠٠دینا احمد عاطف القزاز١٤٠٣٠١٠٧٩٦

٩١٠١دینار سعید الصاوى مؤمن١٤٠٣٠١٠٦٠١

٩١٠٢رانیا فرید عبد العزیز على طایع١٦٠٣٠١٠٣١٤

E٩١٠٣رمزى عاطف عطیة محمد عبدالحمید -١٦٠٣٠١٠٥٣٤

٩١٠٤رومیساء محمد أحمد حافظ الجیزاوى١٦٠٣٠١٠٠٨٦

٩١٠٥رویدا وهدان السید وهدان عبد اهللا١٤٠٣٠١٠٥٨٠

٩١٠٦سارة ابراهیم محمد بسیونى١٣٠٣٠١٠٩٠٩

٩١٠٧سارة عبد المولى رجب موسى١٤٠٣٠١١١٣٤

٩١٠٨سامح محمد حامد عیسي سلمان١٦٠٣٠١٠٠٩١

٩١٠٩سماح صالح فهمى مشعال١٦٠٣٠١٠٥٤٨

٩١١٠سمر ابراهیم كمال محمد اسماعیل - ف١٤٠٣٠١١١١١

٩١١١سمر على حامد جودة جاد١٤٠٣٠١٠٩٢٢

٩١١٢سمیة حسن على حسین١٦٠٣٠١٠٣٣٢

٩١١٣سمیة محمود عبد القادر محمود عفیفي١٤٠٣٠١٠٦٣٦

٩١١٤سهام ابراهیم حلمى ابراهیم الصعیدى١٦٠٣٠١٠٣٣٤

٩١١٥سیف الدین بهجت ابراهیم حشیش١٦٠٣٠١٠١٠٠

٩١١٦شریف عاشور عرفه محمد المالحى١٤٠٣٠١٠٩٦٧

٩١١٧صابرین صالح محمد صالح١٤٠٣٠١١١٣٦

٩١١٨صافیناز مصطفى  ایوب محمد مساعد بلبع١٣٠٣٠١٠٢٧٠

٩١١٩عبد الرحمن احمد محمد السعید على الدین١٦٠٣٠١٠٣٤٠

٩١٢٠عبد الرحمن اشرف محمد محمود على١٣٠٣٠١٠٢٨٤

٩١٢١عبد الرحمن سامى محمد عید حجاب١٤٠٣٠١١٠٤٧

٩١٢٢عبد الرحمن عالء على الرامى١٤٠٣٠١١٠١٠

٩١٢٣عبد الرحمن محمد احمد محمد متولى١٤٠٣٠١١٢٣١

٩١٢٤عبد السالم عاطف عبد السالم عبد الرحمن١٦٠٣٠١٠٣٤٢

٩١٢٥عبد اهللا رضا محمود كامل بیومى١٣٠٣٠١٠٩٦١

٩١٢٦عبد اهللا سلیم محمود سلیم١٩٢٩٦

٩١٢٧عبد المقصود عصام محمد محسب١٦٠٣٠١٠١١١

٩١٢٨عزمى احمد بسیونى النجار - ف١٤٠٣٠١١١١٣

٩١٢٩عال عادل محمد حسن السنهورى-ف-ت١٤٠٣٠١١٣٧٧

٩١٣٠عالء محمد فتحى خفاجة١٤٠٣٠١١٢٣٩

٩١٣١عمر عبد المنصف محمد عبد الحمید خلیفة١٤٠٣٠١٠٢٠٢



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٦صفحة رقم 

٩١٣٢عمر محمد عبد اللطیف محمود مصطفى١٣٠٣٠١٠٩٧٨

٩١٣٣عمرو صالح محمد على البغدادى١٦٠٣٠١٠١٢٥

٩١٣٤عمرو عبد الفتاح رزق عبد العاطى١٤٠٣٠١٠٦٨٢

٩١٣٥فادى نسیم عبد اهللا جاد -م١٦٠٣٠١٠٥٩١

٩١٣٦فایز مالك دسوقى عبد اهللا١٤٠٣٠١٠١١٠

٩١٣٧فلایر فتحى محمد عبد الرحمن زغلول١٤٠٣٠١٠٢١٣

٩١٣٨كریم محمد محمد عبد الحلیم الشاذلى١٤٠٣٠١٠٨٢٦

٩١٣٩مؤمن محمد احمد المغربى١٤٠٣٠١٠٨٥٠

٩١٤٠مجدى خالد عبد المجید الصافى١٦٠٣٠١٠٤٨٧

٩١٤١محمد احمد شعبان بیومى عبد الدایم١٤٠٣٠١١٢٦١

٩١٤٢محمد احمد محمد عبد المنعم حبیشى١٦٠٣٠١٠٣٦٧

٩١٤٣محمد احمد یحیى مشالى١٤٠٣٠١١٣٣٣

٩١٤٤محمد السید فضل الجوهرى١٣٠٣٠١١١٨٦

٩١٤٥محمد امین محمد احمد الغباشى١٦٠٣٠١٠٣٧٠

٩١٤٦محمد ایمن حامد شنش١٦٠٣٠١٠٦٣٨

٩١٤٧محمد جمال محمد عبد العزیز القط١٦٠٣٠١٠٤٩١

٩١٤٨محمد جمعة محمد نعیم عبد العال -م١٦٠٣٠١٠٥٧٦

٩١٤٩محمد حسیب محمود محمد مندور١٤٠٣٠١٠٥٧٢

٩١٥٠محمد خالد محمد مصطفى شلبى١٤٠٣٠١٠٥٠٩

٩١٥١محمد سعد محمد سعید١٦٠٣٠١٠٤٠٩

٩١٥٢محمد صبحى رمضان عبد الستار الشیخ١٤٠٣٠١٠٨٤٦

٩١٥٣محمد عبد الدایم مجلى یحیى١٤٠٣٠١٠٥٠٣

٩١٥٤محمد عبد النبى عرابى محمد١٣٠٣٠١٠٤٠٤

٩١٥٥محمد عصام احمد محي الدین الدیب١٤٠٣٠١٠٦٩٤

٩١٥٦محمد عوض عبد العاطى عوض١٦٠٣٠١٠١٥١

٩١٥٧محمد عید سعد خطاب سعد١٦٠٣٠١٠٣٨٤

٩١٥٨محمد فؤاد عبد الحلیم محمد بكر١٤٠٣٠١٠٦٧٧

٩١٥٩محمد مجدى خلیل عبدالعزیز النجار١٣٠٣٠١٠٤١٨

E٩١٦٠محمد محروس بسیونى حسن ابو زید ١٦٠٣٠١٠٦٥٤

٩١٦١محمد محمد عبد المجید اسماعیل١٤٠٣٠١٠٨٦٩

٩١٦٢محمد محمود زكى محمد بدوى١٦٠٣٠١٠٣٨٧

٩١٦٣محمود عبد العزیز السید یوسف االشرم١٩٥٨٨



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٧صفحة رقم 

٩١٦٤محمود عبد الغنى محمد حماده سید احمد١٩٨٩٩٤

٩١٦٥محمود محمد عبد الحلیم بیومى الفقى١٣٠٣٠١١٠٥٩

٩١٦٦مروة محمد عبد اهللا الجغلى١٤٠٣٠١٠٧٧٧

٩١٦٧مصطفى احمد محمد عبدالحمید السالمى١٦٠٣٠١٠١٧٤

٩١٦٨مصطفى السعید مصطفى على مشهور١٤٠٣٠١١٢٩٣

٩١٦٩مصطفى زكریا محمد مرسى١٣٠٣٠١٠٤٦٣

٩١٧٠مصطفى سالمة عبد الرحیم ابراهیم رجب١٦٠٣٠١٠٤٠٦

٩١٧١مصطفى شكرى عبد العزیز عوض١٤٠٣٠١٠١٠٧

٩١٧٢مصطفى عبد الستار عبد الحمید عبد العاطى١٤٠٣٠١١٢٩٦

٩١٧٣مصطفى كمال حسین الفقى١٤٠٣٠١١٠٠٤

٩١٧٤مصطفى مجدى سید احمد السید سید احمد١٤٠٣٠١١٢٩٧

٩١٧٥منار فرج اسماعیل اسماعیل شرف-ف-ت١٤٠٣٠١١٤٠٠

٩١٧٦منال رمضان محمد رمضان مقلد١٦٠٣٠١٠٤١٧

٩١٧٧مها محمد السید القرعلى١٦٠٣٠١٠٤١٩

٩١٧٨مهاب احمد محمد احمد زیدان١٤٠٣٠١١٣٣٥

٩١٧٩مهاب اشرف صابر محمد -م١٦٠٣٠١٠٥٧٥

٩١٨٠نادیة بسیونى محمد اللبودى١٤٠٣٠١٠٦٢٢

٩١٨١نبیهه السید محمد عبد المجید غباشى١٦٠٣٠١٠٤٢٤

٩١٨٢ندى اشرف ابراهیم عتمان رمضان١٤٠٣٠١١١٤٤

٩١٨٣ندى محمد حسن عبد القادر زهران١٣٠٣٠١٠٥٠١

٩١٨٤نرمین اسامة خلیل احمد١٤٠٣٠١١٠٤٣

٩١٨٥نرمین السید فتحي  محمد بدران١٤٠٣٠١٠٦٢٣

٩١٨٦نفیسة راتب عسران راتب -ف-ت١٤٠٣٠١١٣٨٦

٩١٨٧نهال رمضان مصطفى كامل البنا١٤٠٣٠١١٠٥٧

٩١٨٨نورهان ایمن عبده جمعة١٦٠٣٠١٠٤٣٢

٩١٨٩نورهان مصطفى احمد حلمى فاید١٤٠٣٠١٠٦١٢

٩١٩٠هاجر مسعود عبد البصیر طنطاوى١٦٠٣٠١٠٤٣٨

٩١٩١هبة عید محمد حافظ خلیف١٦٠٣٠١٠٢٠١

٩١٩٢هدیر محمد سعد العسكري١٤٠٣٠١٠٦٠٨

٩١٩٣هدیر محمود توفیق محمود على١٤٠٣٠١٠٦٢٤

٩١٩٤هشام مسعد محمد عبد الموجود١٤٠٣٠١٠٧٠٥

٩١٩٥هیثم مختار عبد الهادى عبد الفتاح١٣٠٣٠١٠٥٤٢



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٨صفحة رقم 

٩١٩٦وائل محمد مصطفى محمد١٦٠٣٠١٠٢١٠

٩١٩٧والء سلیمان على الدله -م١٦٠٣٠١٠٥٦١

٩١٩٨یاسمین محمد أنصارى محمد زاید١٦٠٣٠١٠٦٧٥

٩١٩٩یاسین ممدوح المغازى ابو عاصى١٦٠٣٠١٠٧٣٢

٩٢٠٠یمنى احمد سعید عطیة حسن١٦٠٣٠١٠٥٠٥

٩٢١١احمد السید عبده احمد مهنا -ف-ت١٤٠٣٠١١٣٨٩

٩٢١٢احمد حمدى عبد الحمید حماد الخامى -ف-ت١٤٠٣٠١١٣٩٠

٩٢١٣احمد عبد الباري الدمرداش عبد الحلیم ابو جبل١٣٠٣٠١٠٧٨٠

٩٢١٤احمد عبد اهللا عبد العظیم محمد مهابة١٤٠٣٠١١١٦٦

٩٢١٥احمد عطیة محمود عبد اهللا جبریل١٤٠٣٠١١١٦٨

٩٢١٦اسامة صبرى محمد عیطة١٤٠٣٠١٠٨٤٨

٩٢١٧اسالم سعید على عبد العزیز على - ف ت١٣٠٣٠١١٣٩٩

٩٢١٨اسالم طارق محمد الهنداوى١٣٠٣٠١١١٤٧

٩٢١٩اسماء احمد ابو العینین السید الدقاق - ف ت١٣٠٣٠١١٤٠٠

٩٢٢٠امیرة صبرى ابراهیم حسون١٣٠٣٠١٠٧٥٢

٩٢٢١انور محمد انور عبد اللطیف جمدة١٩١٥٠

٩٢٢٢باسم هنداوى كمال الفار١٣٠٣٠١٠١٥٦

٩٢٢٣تامر كمال خلیل خلیل صالح١٣٠٣٠١٠٧٧٨

٩٢٢٤حسن محروس عبد الفتاح محمد - ف ت مشطوب تجنیدیا١٩٨٨٧٩

٩٢٢٥دینا محمود عبده خطاب١٤٠٣٠١١٢٠٨

٩٢٢٦رانا سعید محمد محى الدین -ف١٤٠٣٠١١١٠٨

٩٢٢٧رانیا فوزى جورج یوسف ابراهیم١٩٨٩٧٢

٩٢٢٨رحمة عادل زكریا عبد الفضیل١٤٠٣٠١١٠١٥

٩٢٢٩ریهام صبحى عبد المنعم الغزالى١٩٥٩٩

٩٢٣٠سعید ابراهیم مراد یسن - ف ت - مشطوب تجنیدیا١٩٨٨٨٠

٩٢٣١عادل عبد العزیز محمد احمد الشلوفى١٤٠٣٠١١٠٢٢

٩٢٣٢عبد الجواد عبد الناصر عبد الجواد محمد عثمان١٣٠٣٠١٠٩٥٤

٩٢٣٣عبد الرحمن عبد الحمید عید محمد منصور١٤٠٣٠١١٢٢٩

٩٢٣٤عبد الهادى سمیر عبد الهادى زكریا الصنادیدى١٩٣٠٣

٩٢٣٥عمرو احمد محروس اللقانى١٣٠٣٠١٠٣٢٢

٩٢٣٦عمرو جوده محمود جوده- مشطوب تجنیدیا٥٧٦٣

٩٢٣٧عمرو عبد الفتاح مختار محمد صبحى١٩٦١٨



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٩صفحة رقم 

٩٢٣٨فاطمه عبد الناصر محمد ابویمن١٤٠٣٠١٠٢٤٠

٩٢٣٩كیرلس ظریف سعد كامل١٨٤٠٩

٩٢٤٠ماجد منیر خریستو جورجى١٤٠٣٠١١٢٥٦

٩٢٤١مارینا انور بطرس حنا عوض١٩٨٩٨٩

٩٢٤٢محمد احمد عبد القادر الغزالى١٩٨٩٧٩

٩٢٤٣محمد احمد عبد الوهاب مصطفى كریم١٨٩٠٠

٩٢٤٤محمد احمد كامل محمد الزفتاوى١٩٦١٩

٩٢٤٥محمد الشحات احمد بسیونى ابو عیطة١٩٤١٨

٩٢٤٦محمد صالح شحاته سلیمان عوض -مشطوب تجنیدیا١٩٩٥١

٩٢٤٧محمد مجدى عبد الفتاح فاضل١٣٠٣٠١١٣٠٠

٩٢٤٨محمد مجدى عوض البردان١٣٠٣٠١٠٤١٩

٩٢٤٩محمد محمد طه رفاعى موسى١٣٠٣٠١٠٤٢٤

٩٢٥٠محمد مصطفى سعد على١٣٠٣٠١١٠٤٦

٩٢٥١محمود خمیس ابراهیم خلیل - مشطوب تجنیدیا١٦٦٦٧

٩٢٥٢محمود سعد زغلول على حمام١٩٤٧٢

٩٢٥٣محمود عبد الرازق عز الدین امین ابراهیم - ف ت مشطوب١٩٨٨٧٥

٩٢٥٤مصطفى فهمى  محمد اسكندر١٩٨٩٣٠

٩٢٥٥مصطفى فوزى محمد صالح١٣٠٣٠١٠٤٧٠

٩٢٥٦مها ماهر محمد الصاوى الصیرفى - ف ت١٣٠٣٠١١٤١١

٩٢٥٧مى محمد على على حسنین١٩٨٩٣٤

٩٢٥٨نیفین محمد محمود عبد الحلیم طلخة١٤٠٣٠١٠٧٨٢

٩٢٥٩هانى مبارك محمد مبارك خلیل١٤٠٣٠١٠٩٧٣

٩٢٦٠یاسمین رجب عطیة عبد الحمید١٤٠٣٠١١١٥٠

٩٢٧١ابراهیم عبد العزیز مرسى على - مشطوب تجنیدیا٤٢٢١

٩٢٧٢احمد رجب محمد وهبة -مشطوب تجنیدیا٥٦٥٦٣٣

٩٢٧٣احمد عالء الدین عبد الهادى جمال على١٩٠٧١

٩٢٧٤احمد محمد عبد العاطي السید - مشطوب تجنیدیا٤٢٧٢

٩٢٧٥رجب دسوقى حسین سید احمد خلیل١٣٠٣٠١٠٢٠١

٩٢٧٦عبد السالم ابراهیم عبد السالم هارون - م تجنیدیا٥٨٣٨

٩٢٧٧محمد السید ممدوح احمد عبده - اعادة ت١٩٨٨٨٢

٩٢٧٨مصطفى ابراهیم احمد مبروك هیبة١٩٤٩٣

٩٢٧٩مصطفى اشرف احمد جمال غنیم١٣٠٣٠١٠٦٩٥



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٠صفحة رقم 

٩٢٨٠مها عطیة عثمان عدوى١٩٥١٢

٩٢٨١احمد حمدى محمد محمد الفار - مشطوب تجنیدیا١٩٨٩٤

٩٢٨٢احمد صبرى عبد ربه رزق- مشطوب تجنیدیا١٩٨٩٩

٩٢٨٣احمد ماهر فرج على عبد اهللا١٨١٥٥

٩٢٨٤ایمن فتحى عبد الوهاب عبد المجید - مشطوب تجنیدیا٢٠٠٠٣

٩٢٨٥حنان محمد زكى مرسى عبده١٨٤٥٧

٩٢٨٦خالد محمد خیرى محمود الشرنوبى"ت-م"١٩٨٩٥٤

٩٢٨٧رضا عبد اهللا محمود عبد الرحمن الدیب١٣٠٣٠١٠٧٧٠

٩٢٨٨سمر خالد السید ابراهیم محمد حمزة١٣٠٣٠١٠٧٧٩

٩٢٨٩سمر محمد واعر محمد جوید١٩٢٦٢

٩٢٩٠سناء محمد عبد القادر سالم١٩٧١٥

٩٢٩١صالح محمد صالح محمد السید الطحاوى - مشطوب تجنیدیا١٩٩٢٧

٩٢٩٢عاشور محمد حسن على "مشطوب تجنیدیا "١٧٤٤٨

٩٢٩٣عصام حسن ابراهیم ابو سمرة - مشطوب تجنیدیا٥٥٩٧

٩٢٩٤على محمد رضوان ابراهیم١٩٩٣٣

٩٢٩٥عمرو منصور عمر منصور - مشطوب تجنیدیا١٩٩٣٦

٩٢٩٦مؤمن عبد ربه عبد المولى على الدهراوى  - ف ت - مشطو١٩٨٨٨١

٩٢٩٧محمد حسین عطیة الشرقاوى -ف ت١٩٩٤٦

٩٢٩٨محمد حمودة عبد الحلیم محمد جابر- مشطوب تجنیدیا١٩٤٢٥

٩٢٩٩محمد سعید محمد الملیجى١٩٩٩٣

٩٣٠٠محمد عبد السید عبدالعزیز عبدالسمیع محمد - مشطوب تج١٩٩٥٢

٩٣٠١محمد عبدالحى عبد الحلیم سعود"ف-ت"١٩٨٩٥٠

٩٣٠٢محمود احمد محمد بسیونى والى -ف ت - مشطوب تجنیدیا١٩٩٥٨

٩٣٠٣مى محمد مسعد صبحي دویدار١٣٤٥٦

٩٣١١ابراهیم سعد عبد الحلیم محمد١٩٠٠٥

٩٣١٢احمد حلمى ابو الوفا السید -مشطوب تجنیدیا١٣٥١٤

٩٣١٣احمد عبد الواحد كامل ابو خمیس١٨١٦٤

٩٣١٤اسامة یوسف محمد سالم١٩٨٤٣

٩٣١٥ایمن محمد كمال حسن محمد٥٦٥٥٩٥

٩٣١٦ایناس على عبد الخالق الشابورى - اعادة قید١٧٤٧٦

٩٣١٧شوكت ماهر محمد الششتاوي - مشطوب تجنیدیا١٣٦٢٨

٩٣١٨عبد الاله سعید محمد مصطفى "مشطوب تجنیدیا "٥٥٩١
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رقم الجلوساالسمالكود

١١صفحة رقم 

٩٣١٩فتحى حسین فتحى عتیبة - مشطوب تجنیدیا١٩٩٩١

٩٣٢٠فتحى عاطف فتحى منیسى- مشطوب تجنیدیا٥٦٥٥٩٣

٩٣٢١فخرى لبیب ایوب شنوده - مشطوب تجنیدیا٥٧٦٧

٩٣٢٢ماجد شعبان احمد ربیع -مشطوب تجنیدیا١٣٩١١

٩٣٢٣محمد على محمود محمد اسماعیل١٩٤٤٧

٩٣٢٤هیثم احمد محمد العابد - مشطوب تجنیدیا١٩١٢٥

٩٣٤١ابراهیم عید محمود على سلیم - مشطوب تجنیدیا١٩٨٨٩

٩٣٤٢احمد السید احمد بیومى عبدالكریم-مشطوب تجنیدیا٤٠٢٦

٩٣٤٣احمد حسن محمد ابو زیتحار - مشطوب تجنیدیا١٩٨٩٢

٩٣٤٤احمد رفعت محمد البربرى - مشطوب تجنیدیا١٩٩٧٩

٩٣٤٥احمد محسن فرج سلیمان - اعادة قید٥٤٩٩

٩٣٤٦احمد محمد اسماعیل عبد السالم١٣٩٩٦

٩٣٤٧احمد محمد حسنى حسانین محمد عبدالرازق - م تجنیدیا٤٢٧١

٩٣٤٨اسراء كمال رمضان شعبان خضر١٩٦٢٠

٩٣٤٩اسالم احمد محمد العابد -مشطوب تجنیدیا٥٥١٩

٩٣٥٠امال عبد المنعم مصطفى شیبة٤٢٧٩

٩٣٥١امل عبد السالم السید احمد القضابى٤٢٨٠

٩٣٥٢ایمان عادل ابراهیم بسیونى سید احمد٣٩١٧

٩٣٥٣جیهان علي ابراهیم محمد١٣٥٩٣

٩٣٥٤حاتم محمد سلیمان كمال الدین الخربوطلي -مشطوب تجنید٥٥٤٦

٩٣٥٥حسام محمد عبده ابو مندور- مشطوب تجنیدیا٥٧٤٤

٩٣٥٦حكمت حسن خلیل محمد٤٢٨٦

٩٣٥٧خالد محمد صالح عبد الرحیم صقر٤٠٨٧

٩٣٥٨دالیا فؤاد محمد على٤٠٨٩

٩٣٥٩دالیا محمد سعد عبد الفتاح همام٢٠٠١٨

٩٣٦٠دعاء محمد عبد الستار على البدیوى٤٢٤٠

٩٣٦١رجب شحاته كامل عبد الغفار٤٢٨٧

٩٣٦٢رجب شعبان رمضان الجویلي - مشطوب تجنیدیا١٣٨٩٢

٩٣٦٣رشا سعد محمد احمد البنبى٢٠٠٣١

٩٣٦٤ریهام سعد خلیل الدفراوى٤٢٩١

٩٣٦٥سعیده فرج على القالع٤٢٩٤

٩٣٦٦شنوده سلیمان اسعد یوسف - مشطوب تجنیدیا١٦٤٥٩
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رقم الجلوساالسمالكود

١٢صفحة رقم 

٩٣٦٧شیماء احمد الضوى احمد على٤٢٩٧

٩٣٦٨شیماء یوسف سلیمان عبد الرازق١٧٣٨٠

٩٣٦٩صالح محمد حسین عبد العظیم جاد١٩٩٢٨

٩٣٧٠عادل یوسف فرج اهللا مرقص- مشطوب تجنیدیا٤٢٤٧

٩٣٧١فاتن مبروك محمد زعیتر٤٣٣٣

٩٣٧٢كامل ماهر كامل عبد اهللا حریر - مشطوب تجنیدیا١٣٦٧٠

٩٣٧٣كریم مبروك فتحى الشرقاوى"مشطوب تجنیدیا "٥٦٥٧١٢

٩٣٧٤كریم محمد عبده قاسم - مشطوب تجنیدیا٤٣٠٧

٩٣٧٥ماجد محمد فوزي الصاوى محمد٤١٢٨

٩٣٧٦ماهر غانم عبد الوهاب احمد حبكه٤٣٠٨

٩٣٧٧محمد احمد محمود زكي الشامي-اعادة قید٥٨٤٥

٩٣٧٨محمد السید محمد طلبه٤٣٣٤

٩٣٧٩محمد جابر عبد اهللا احمد محمد١٨٥٧١

٩٣٨٠محمد رمضان على السید رخا٤٣٣٥

٩٣٨١محمد سعد عبد الحمید السید المنزالوى - م تجنیدیا٥٧٧٨

٩٣٨٢محمد فایز محمد عبد المجید -مشطوب تجنیدیا٣٩٧٨

٩٣٨٣محمد محمد عبد السالم ابو جالل - م تجنیدیا٤٣١١

٩٣٨٤مروة عبد الباسط عبد الصمد خطاب٥٤٣١

٩٣٨٥نجوى على احمد احمد الصوري٥٦٩٣

٩٣٨٦نشوة فوزى السعید القسطاوى٥٦٥٧٥٥

٩٣٨٧هانى محمد احمد شبور٤٣٢٠

٩٣٨٨هدى على ابراهیم فتح اهللا٥٨٠٢

٩٣٨٩هدى محمد صابر عبد اهللا ابو الغیط٤١٩٩

٩٣٩٠هند مصطفى محمود محمد التلوانى١٧٨٧٣

٩٣٩١وفاء رجب كامل الكتامى١٨٩٢٦

٩٣٩٢یسرا صابر محمد الدیب٤٢١٣

٩٤٠١ابانوب ادورد فهمى یوسف١٦٠٣٠١٠٧٧٢

٩٤٠٢احمد حسنى عبد الوهاب غزالن١٦٠٣٠١٠٧٣٨

٩٤٠٣احمد رمضان خلف مهنا١٦٠٣٠١٠٧٤٦

٩٤٠٤احمد عاطف السید على دعبس١٦٠٣٠١٠٧٣٩

٩٤٠٥احمد فرحات ابراهیم محمد زاید١٦٠٣٠١٠٧٤٠

٩٤٠٦احمد محمد حسن عبد العزیز الناقة١٦٠٣٠١٠٧٤٧



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 
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٩٤٠٧احمد محمد عباس بعیلة١٦٠٣٠١٠٧٤٨

٩٤٠٨احمد محمد عبد الموجود عز١٦٠٣٠١٠٧٤٩

٩٤٠٩احمد محمد كمال محمد المرسى شحاته١٦٠٣٠١٠٧٥٠

٩٤١٠احمد محمد مسعود عبد اهللا الملیجى١٦٠٣٠١٠٧٦٩

٩٤١١احمد معوض ابراهیم ابو زید خلیفة١٣٠٣٠١١٤٣٣

٩٤١٢احمد ناصف مبروك رجب على الصباغ١٦٠٣٠١٠٧٥١

٩٤١٣اسراء رافت محروس نوار١٦٠٣٠١٠٧٥٢

٩٤١٤اسالم على عطیة الصایغ١٦٠٣٠١٠٧٧٠

٩٤١٥اسماء حسن محمد بالل١٦٠٣٠١٠٧٦٥

٩٤١٦اسماء محمود عبد المقصود بریك١٦٠٣٠١٠٧٧٣

٩٤١٧االء محمد ابراهیم محمد عبد الواحد١٦٠٣٠١٠٧٤١

٩٤١٨امانى اسامه زهیر محمد سعید١٦٠٣٠١٠٧٥٣

٩٤١٩امیرة احمد احمد محمود مرعى١٦٠٣٠١٠٧٥٤

٩٤٢٠امیرة محمد انور عبد اهللا١٦٠٣٠١٠٧٥٥

٩٤٢١ایمان احمد كمال عبد القادر شرارة١٤٠٣٠١١٤٣٢

٩٤٢٢بردیس عبد البصیر احمد على١٤٠٣٠١١٤٣٣

٩٤٢٣ثریا حمزة حامد عبد العاطى١٦٠٣٠١٠٧٦٦

٩٤٢٤رحاب محمود خالد محمد الجندى٥٦٥٦٢٧

٩٤٢٥رحاب مصباح عید حامد١٦٠٣٠١٠٧٦٧

٩٤٢٦رشا مجدى محمد دیاب١٦٠٣٠١٠٧٧١

٩٤٢٧ریم السید عبد الونیس محمد١٦٠٣٠١٠٧٥٦

٩٤٢٨سارة جمال بسیونى بكر١٦٠٣٠١٠٧٧٤

٩٤٢٩سماح عوض جمعة عبد السید١٦٠٣٠١٠٧٧٥

٩٤٣٠شروق محمود محمد الباجورى١٦٠٣٠١٠٧٤٢

٩٤٣١شیماء شعبان جابر ابو جهل١٦٠٣٠١٠٧٧٦

٩٤٣٢ضحى عبد الفتاح محمود عوض حمد١٦٠٣٠١٠٧٧٧

٩٤٣٣عبد الرؤف سعد عبد الرؤف محمد١٣٠٣٠١١٤١٦

٩٤٣٤عبیر على محمد عبدالرازق٥٦٥٦٥٦

٩٤٣٥عبیر یسرى سعید كشك١٦٠٣٠١٠٧٥٧

٩٤٣٦عزه احمد عمر سلیمان١٦٠٣٠١٠٧٧٨

٩٤٣٧غادة رمضان عبد الرحمن نایل١٦٠٣٠١٠٧٥٨

٩٤٣٨فاطمة سید احمد ابراهیم احمد العفیفى١٦٠٣٠١٠٧٧٩
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٩٤٣٩محمد انور محمد على عاشور١٦٠٣٠١٠٧٤٣

٩٤٤٠محمد خمیس عطیة الحلوانى٥٦٥٧٤٨

٩٤٤١محمد مصطفى على ابو نار١٦٠٣٠١٠٧٥٩

٩٤٤٢محمود فاروق محمد عبد السالم الدیب١٤٠٣٠١١٤٥٤

٩٤٤٣مروة رجب زكریا عطا اهللا١٤٠٣٠١١٤٤١

٩٤٤٤مصطفى عبد العزیز محمد محمد هواش٥٦٥٦٨٦

٩٤٤٥منار ابراهیم السید موسى الغزالى١٦٠٣٠١٠٧٦٠

٩٤٤٦ناردین صبرى اسعد سعد١٦٠٣٠١٠٧٨٠

٩٤٤٧نجوى عمرو عبد المنعم عبد القادر١٤٠٣٠١١٤٤٦

٩٤٤٨نعمة عید دسوقى زیادة١٦٠٣٠١٠٧٤٤

٩٤٤٩نور الدین عصام حسن الجویلى١٦٠٣٠١٠٧٦١

٩٤٥٠هانى عطا فتحى مقلد٥٦٥٧٤٧

٩٤٥١هبة محمد مغازى محمد هریدى١٦٠٣٠١٠٧٨١

٩٤٥٢هبة مصطفى عبده على ابو خلیل١٦٠٣٠١٠٧٦٢

٩٤٥٣هند ثابت فرج عطیة٥٦٥٦٩٩

٩٤٥٤هند عبد الناصر اسماعیل الدنینى٥٦٥٦٠٨

٩٤٥٥وفاء سالم محمد مبروك ابراهیم١٦٠٣٠١٠٧٤٥

٩٤٥٦والء السعید ابراهیم حسن١٦٠٣٠١٠٧٦٣

٩٤٥٧یاسمین ابراهیم حسن عبد المقصود الصعیدى١٦٠٣٠١٠٧٦٤

٩٤٥٨یاسمین محمدى عبد الحمید على١٦٠٣٠١٠٧٦٨




