
ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١صفحة رقم 

١٣٦٠١احمد ابراهیم على الریس - م١٧٠٤٠٢١٦٧٠

١٣٦٠٢احمد ابراهیم محمد السعودى١٦٠٤٠١١٤١١

١٣٦٠٣احمد اشرف احمد السعید صنیدق١٧٠٤٠٢١٦٤٣

١٣٦٠٤احمد السید راغب السید عمر١٧٠٤٠٢١٥٨٠

١٣٥٥١احمد حربى امین زكى١٧٠٤٠٢١٤٩٣

١٣٦٠٥احمد رجب حسین جمال عبداهللا١٦٠٤٠١١٤١٣

١٣٦٥٥احمد رضا عبد المنعم االبیارى١٦٠٤٠١١٤١٤

١٣٦٥٦احمد عبد الوهاب عبد العزیز على١٢٠١٤٠٢٦٠١

١٣٦٥٧احمد فایز صالح عبد العزیز١٢٠١٤٠٢٦٠٢

١٣٦٠٦احمد محمد ابراهیم رفاعى١٢٠١٤٠٢٦٣٥

١٣٥٥٢احمد مصطفى مبروك السید١٧٠٤٠٢١٤٧٨

١٣٦٠٧احمد هاشم حامد عشرى عبد الكریم١٦٠٤٠١١٤٢٢

١٣٦٠٨اسراء شعبان محمد حجازى شحاتة١٢٠١٤٠٢٠٤٤

١٣٥٥٣اسراء محمد محمود اسماعیل درباله١٧٠٤٠٢١٥١٢

١٣٦٥٨اكرم العربى محمد الزلبانى١٦٠٤٠١١٦٠٣

١٣٥٥٤االء محمد حنفى محمود شقیطه١٧٠٤٠٢١٦١٤

١٣٥٥٥امیرة عادل عبد المنعم مختار١٧٠٤٠٢١٥٨٩

١٣٥٥٦امیرة فرید ابوزید عبد الحمید دویدار١٦٠٤٠١١٤٣٣

١٣٦٠٩اندرو عیاد ناشد سالمه١٦٠٤٠١١٤٣٥

١٣٥٥٧ایناس السید السید على العادلى١٧٠٤٠٢١٦٣٤

١٣٦١٠باسل خالد محمد عبد المنعم العبد١٧٠٤٠٢١٦٣٧

١٣٦١١بسنت مجدى على السعدنى١٧٠٤٠٢١٦٨٩

١٣٦٥٩بیشوى رافت فهمى كمال١٢٠١٤٠٢٠١٨

١٣٦١٢بیشوى ماهر عزیز وهیب١٧٠٤٠٢١٤٦٤

١٣٦١٣جهاد صالح اسماعیل عبد اهللا١٧٠٤٠٢١٥٢٠

١٣٦١٤خالد مسعد عبد الكریم سلیم عواد١٦٠٤٠١١٤٤٩

١٣٦١٥خلود حمدى خمیس متولى الخمارى١٦٠٤٠١١٤٥٠

١٣٦١٧رؤى على محمد عمر١٧٠٤٠٢١٥٢٣

١٣٦١٨رانیا صالح محمد خلیل١٧٠٤٠٢١٥١٦

١٣٦١٩رنا محمد احمد العزالى١٧٠٤٠٢١٥١٩

١٣٦٢٠سارة على رجب محمد جاد١٧٠٤٠٢١٤٩٢

١٣٥٥٨ساهر سامى كوتشى جرجس فلیفل١٢٠١٤٠١٨٦٥



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢صفحة رقم 

١٣٥٥٩سلمى السید حسن دسوقى١٧٠٤٠٢١٦٢٥

١٣٦٢١شادى كمال زكى یونس١٢٠١٤٠١٨٧٢

١٣٥٦٠شروق محمد متولى الشباسى١٧٠٤٠٢١٦١٩

١٣٥٦١شریف احمد عبد الجواد عبد الحمید١٦٠٤٠١١٥٥٧

١٣٦٢٢شیرین محمد مبروك عبد الجواد١٧٠٤٠٢١٥٠٦

١٣٦٢٣طارق فتحى محمد باشا١٧٠٤٠٢١٦٧٤

١٣٥٦٢عادل محمد عبد الصمد العزیز القشالن١٧٠٤٠٢١٤٧٦

١٣٥٦٣عبد الرحمن مصطفى عبد اهللا عواد عمار١٦٠٤٠١١٤٦٩

١٣٦٢٤عبد المنعم محمد عبد المنعم مكى١٦٠٤٠١١٤٧٢

١٣٦٢٥عماد محمد عادل ابو النصر مطاوع١٧٠٤٠٢١٧٠٣

١٣٥٦٤عمر عبد الرؤف عبد الحمید ابراهیم البحیرى١٧٠٤٠٢١٦٢٩

١٣٦٢٦عمر مصطفى سعد دهب خلیل١٧٠٤٠٢١٥٦٣

١٣٥٦٥عمرو محمد محروس غریب - م١٧٠٤٠٢١٦٧٥

١٣٥٦٦فاطمة الزهراء محمد یوسف محمود١٧٠٤٠٢١٦٧٧

١٣٦٢٧كریستینا مراد فلیب حنا١٢٠١٤٠١٨٨٧

١٣٥٦٧كیرلس وهبه فضل غندور قریاقوس١٧٠٤٠٢١٥٥٨

١٣٥٦٨لمیاء عبد الرازق رزق كتات١٧٠٤٠٢١٦٣٨

١٣٥٦٩لوتس میالد هنرى جرجس١٦٠٤٠١١٤٩٣

١٣٥٧٠مؤمن كمال نعیم بلیحه١٦٠٤٠١١٤٩٥

١٣٦٢٨محمد احمد محمد الشرقاوى١٧٠٤٠٢١٧٢٧

١٣٥٧١محمد السید عبد الغنى حسین١٦٠٤٠١١٥٠٢

١٣٥٧٢محمد السید عطیة على عطیة١٢٠١٤٠١٨٩٨

١٣٦٢٩محمد السید محمد عبد شقیدف١٧٠٤٠٢١٥٤٤

١٣٦٣٠محمد جمال یس راضى١٦٠٤٠١١٦٤٠

١٣٥٧٣محمد حسن محمد حسن هنیدى١٦٠٤٠١١٦٢٣

١٣٥٧٤محمد خالدعلى محمد جمعه١٦٠٤٠١١٥٠٥

١٣٦٣١محمد سعید كامل محمد شرف١٧٠٤٠٢١٦٨١

١٣٦٣٢محمد عادل السید ماجور-م١٦٠٤٠١١٦١٤

١٣٦٣٣محمد عادل رجب على سلیمان١٧٠٤٠٢١٧٠٦

١٣٦٦٠محمد فؤاد محمد مجاهد١٢٠١٤٠١٩١٠

١٣٦٦١محمد ماهر عطیة الشرقاوى١٦٠٤٠١١٥١١

١٣٦٣٤محمد هشام احمد البیرقدار١٦٠٤٠١١٥١٦
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١٣٦٣٥محمود احمد سعد الدین عبد الجواد السید١٢٠١٤٠٢٠٢٥

١٣٦٣٦محمود صالح محمد عبد الحمید الرشیدى١٧٠٤٠٢١٥٣٦

١٣٥٧٥محمود محمد احمد محمد سعید١٧٠٤٠٢١٤٦٩

١٣٦٣٧مروان اشرف عبد المنعم محمود هاشم١٧٠٤٠٢١٥٥٤

١٣٦٣٨مریم محمد عبد الكریم الفرنوانى١٧٠٤٠٢١٥٥٢

١٣٦٣٩مریم هشام السید عبد الحمید خمیس١٧٠٤٠٢١٥٢٩

١٣٦٤٠مصطفى سعید عبد اهللا فاضل حسنین١٢٠١٤٠١٩٢٤

١٣٥٧٦مصطفى عادل عبد اللطیف هیكل١٧٠٤٠٢١٥١١

١٣٦٦٢مصطفى محمد محمد على عبیة١٢٠١٤٠٢٥٤١

١٣٦٤١ملكه سعد عبد العاطى كبكاب١٦٠٤٠١١٥٥٨

١٣٦٦٣ممدوح جمال احمد عبد الحافظ١٢٠١٤٠٢٥١٣

١٣٦٤٢منة اهللا محمد السید الطحان١٦٠٤٠١١٥٣٠

١٣٦٤٣منه اهللا نجیب عطیه امین مرعى١٧٠٤٠٢١٤٩٩

١٣٦٦٤میادة ممدوح ریاض عمارة١٢٠١٤٠٢٦٢٣

١٣٦٤٤نانسى ایمن احمد مصاص١٧٠٤٠٢١٥٦٠

١٣٥٧٧نبیل ایمن كامل شلبى١٧٠٤٠٢١٥٦١

١٣٦٤٥ندى خالد حنفى محمود قنبر١٧٠٤٠٢١٦٤٢

١٣٦٤٦ندى هشام جابر محمود رحومه١٧٠٤٠٢١٥٤٥

١٣٥٧٨نوران صالح عوض البردان١٧٠٤٠٢١٥٤٢

١٣٥٧٩نیره رجب السید جمعه سلیمان١٧٠٤٠٢١٥٧٦

١٣٥٨٠نیره عادل بدوى الدسوقى محمد بدوى١٧٠٤٠٢١٤٧٩

١٣٦٤٧هادى اشرف ماهر السید موسى النحراوى١٧٠٤٠٢١٥٢١

١٣٦٤٨هایدى محمد اسلم احمد على ابو خطوه١٧٠٤٠٢١٥١٨

١٣٦٤٩والء صالح محمد على شاهین١٧٠٤٠٢١٥٥٠

١٣٥٨١یحى احمد محمود الشرفى١٢٠١٤٠٢٦٥١
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