
ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١صفحة رقم 

١٣٨٧٥احمد حسام الدین احمد عبد الفتاح جمیعى١٧٠٤٠٢١٤٨٣

١٣٨٧٦احمد محمد احمد شداد١٢٠١٤٠١٨٢٤

١٣٨٧٧احمد محمود عبد الحمید عبد القوى١٧٠٤٠٢١٦٣٣

١٣٨٦١اسراء رجب احمد محمد١٧٠٤٠٢١٥٣٣

١٣٨٧٨اسراء صبرى ابراهیم حسون١٧٠٤٠٢١٥١٤

١٣٨٧٩افنان محمد مصطفى محمد شعالن١٦٠٤٠١١٤٣١

١٣٨٨٠االء عباس عبد المجید عباس ابو الكل١٧٠٤٠٢١٤٩٨

١٣٨٨١امنیة فتحى سعید ابراهیم اغا١٧٠٤٠٢١٥٩٧

١٣٨٨٢ایة عادل محمد عبد الرحیم تغیان١٧٠٤٠٢١٥٩٠

١٣٨٨٣ایمان رضا سعد الطایفى١٦٠٤٠١١٤٣٧

١٣٨٨٤ایمان محمود عبد العاطى محمد خلیفه١٧٠٤٠٢١٦٠٠

١٣٨٨٥خلود عادل عبد المنعم الشریف١٧٠٤٠٢١٤٧٧

١٣٨٨٦دنیا محمد عبد الرؤوف احمد احمد١٦٠٤٠١١٤٥٣

١٣٩١٢دینا قدرى عمر ابراهیم فتح اهللا١٢٠١٤٠٢٠٣٠

١٣٨٨٧دینا ممدوح عبد اللطیف الخولى١٧٠٤٠٢١٥٩٨

١٣٨٨٨رانیا فوزى انور اسماعیل١٦٠٤٠١١٥٥٩

١٣٨٦٢سارة حمدى عبد الفتاح فلیفل١٧٠٤٠٢١٥٩٣

١٣٨٦٣سارة عماد جمال زهران١٦٠٤٠١١٤٥٩

١٣٨٦٤سحر ماهر سعید منیسى١٢٠١٤٠٢٦١٠

١٣٨٦٥سلمى ممدوح حسن حسن سالم١٢٠١٤٠١٨٦٨

١٣٨٨٩سیف الدین خالد عبد الحمید قینو١٧٠٤٠٢١٤٩١

١٣٨٩٠ضیاء السید عبد الحى السید شرف١٧٠٤٠٢١٥٧٠

١٣٨٩١ضیاء عبد اهللا شحاته عبد اهللا١٢٠١٤٠٢٥٢٢

١٣٨٩٢عبد الحلیم عبد اهللا محمد احمد غنیم١٦٠٤٠١١٤٦٦

١٣٨٩٣عبد الرحمن سامى محمود على١٢٠١٤٠٢٥١٦

١٣٨٦٦عبد الرحمن فتحى الدفراوى١٦٠٤٠١١٤٦٨

١٣٨٩٤عبد الرحمن محمد احمد شامه١٧٠٤٠٢١٦٤٠

١٣٨٩٥عبد اهللا عصام عبد المنعم محمد عطیه١٧٠٤٠٢١٦٠٧

١٣٨٦٧على محمد سلیمان سلیمان عبده١٦٠٤٠١١٤٧٥

١٣٨٩٦عمر طارق سعید خطاب حفناوى١٦٠٤٠١١٤٧٨

١٣٨٩٧عمرو عالء شوقى خلیفة١٦٠٤٠١١٤٨٤

١٣٨٩٨فیصل محمد توفیق عاشور١٧٠٤٠٢١٦١٦
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١٣٨٩٩كرمینا الفى صبرى فهیم عریان١٧٠٤٠٢١٤٧١

١٣٩٠٠محمد احمد محمد مصطفى بركات١٧٠٤٠٢١٦٧٩

١٣٩١٥محمد عادل عبد اللطیف الجمل١٢٠١٤٠١٩٠٤

١٣٨٦٨محمود جالل السید حسنین١٧٠٤٠٢١٤٦٢

١٣٩٠١مروة سعد عید سلیمان ابراهیم١٦٠٤٠١١٥٢٠

١٣٩٠٢مروه عنتر حمیده عبد القوى رسالن١٧٠٤٠٢١٥٥١

١٣٩٠٣مصطفى معروف السید حمودة یوسف١٧٠٤٠٢١٧١٠

١٣٩٠٤منة اهللا عصام محمد عباسیة١٦٠٤٠١١٥٢٩

١٣٨٦٩منه اهللا محمد محمد الجمال١٧٠٤٠٢١٥٤٦

١٣٩٠٥منى فتحى طه الضریة١٧٠٤٠٢١٦٧٨

١٣٩٠٦میرا احمد محمود احمد عبدالوهاب المناخلى١٦٠٤٠١١٥٣٥

١٣٩٠٧میرنا محمد زكریا حافظ الجیزاوى١٦٠٤٠١١٥٣٧

١٣٩٠٨نانسى عبد الحمید یوسف عبد الحمید النجار١٧٠٤٠٢١٥١٣

١٣٩٠٩ندى سامى عبد العال احمد محمود١٧٠٤٠٢١٧٠٥

١٣٩١٠نرمین محمد فهیم عبده حسانین١٦٠٤٠١١٥٤٢

١٣٨٧٠هدیر عبد الحكیم السید احمد خلیل الصفطى١٧٠٤٠٢١٥٤٩

١٣٩١١یحیى دسوقى ابراهیم مصطفى١٧٠٤٠٢١٦٨٢




