
ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١صفحة رقم 

١٣١٠١ابانوب اشرف ایلیا عطیه حبشي١٧٠٤٠٢٠٠٠١

١٣٣٧٥ابرام اشرف حسنى امین١٧٠٤٠٢٠٠٠٣

١٣١٠٢ابراهیم عبد الناصر ابراهیم عبد الحلیم الحلو١٧٠٤٠٢٠٠٠٩

١٣١٠٣احمد ابراهیم ابوزید العریني١٧٠٤٠٢٠٠١٧

١٣١٠٤احمد اسماعیل محمود محمد١٧٠٤٠٢٠٠٢٧

١٣١٠٥احمد اشرف السید عبد المجید- طنطا١٧٠٤٠٢١٧٢١

١٣٥٠١احمد الحسینى احمد عبد الرؤف١٢٠١٤٠٢٤٩٠

١٣١٠٦احمد السید عبد العزیز عبد الجواد١٧٠٤٠٢١٦٤٤

١٣٥٠٢احمد جمال عبد الهادى جاد الكریم احمد١٦٠٤٠١٠٠٤٢

١٣١٠٧احمد حسن رجب شعبان وهیب١٦٠٤٠١٠٠٤٦

١٣١٠٨احمد حمدي غریب محمد١٦٠٤٠١٠٠٥٦

١٣٣٧٦احمد خالد احمد قرنى محمدین١٢٠١٤٠١٩٦٨

١٣١٠٩احمد خالد عبد النبي عبد الغني محفرش١٧٠٤٠٢٠٠٥٤

١٣١١٠احمد خمیس على حمیدة١٧٠٤٠٢٠٠٥٧

١٣١١١احمد خمیس محمد عبد الحكیم سكران١٧٠٤٠٢٠٠٥٩

١٣١١٢احمد خمیس مصطفى محمد الزراع١٧٠٤٠٢٠٠٦٠

١٣٣٧٧احمد رمضان عبد الرحمن نایل - ن١٦٠٤٠١١٦٠٧

١٣١١٣احمد رمضان محمد عبد الرسول ابراهیم١٦٠٤٠١٠٠٦٣

١٣١١٤احمد سالم المتولي عبدالمعطي١٧٠٤٠٢٠٠٧٧

١٣٣٧٨احمد سعید عبد السالم الجایح١٧٠٤٠٢٠٠٨٤

١٣٣٧٩احمد شبل عبد اهللا محمد شریف١٦٠٤٠١٠٠٧١

١٣٣٨٠احمد صبرى سعد عبد اهللا نمیر١٧٠٤٠٢٠٠٩٠

١٣١١٥احمد صبري محمد الخولي١٧٠٤٠٢٠٠٩١

١٣٥٠٣احمد صالح محمد كامل بعیص١٢٠١٤٠١٩٧٤

١٣٥٠٤احمد طارق جالل الصفتى١٦٠٤٠١٠٠٧٨

١٣٣٨١احمد عبد الجواد السید الصعیدى١٧٠٤٠٢٠١٠٠

١٣١١٦احمد عبد الحلیم محمد عاطف عبدالحلیم١٧٠٤٠٢٠١٠٢

١٣٣٨٢احمد عبد العزیز على عبد العزیز الجمل١٧٠٤٠٢١٦٦٠

١٣٣٨٣احمد عبد ربه عطیه عبدربه بدوى١٧٠٤٠٢٠١١١

١٣٣٨٤احمد عالء الدین محمد عباس محروس١٧٠٤٠٢٠١١٧

١٣١١٧احمد ماهر یوسف یوسف١٧٠٤٠٢٠١٣٠

١٣٣٨٥احمد محسن احمد سلمان١٧٠٤٠٢٠١٣٣



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢صفحة رقم 

١٣١١٨احمد محمد احمد سید احمد مسعود١٧٠٤٠٢٠١٤٠

١٣١١٩احمد محمد السید حسن حسونة١٦٠٤٠١٠١٢٧

١٣٣٨٦احمد محمد سعد مسعود الزغیبى١٧٠٤٠٢٠١٤٧

١٣٣٨٧احمد محمد سید احمد١٦٠٤٠١٠١٣٤

١٣١٢٠احمد محمد محمد محمد وزیر١٦٠٤٠١٠١٤٣

١٣١٢١احمد محمود احمد حسن الصعیدي١٦٠٤٠١٠١٤٥

١٣١٢٢احمد محمود احمد عبد الباقى١٧٠٤٠٢٠١٦٥

١٣٣٨٨احمد محمود صالح یونس١٧٠٤٠٢٠١٦٨

١٣٣٨٩احمد مصطفى عبد العزیز العسقالنى - ن١٧٠٤٠٢١٦٥٥

١٣١٢٣احمد مصطفى عبد اهللا احمد ابو الخیر١٧٠٤٠٢٠١٧٣

١٣٣٩٠احمد مصطفى محمد فهمى مصطفى١٧٠٤٠٢٠١٧٤

١٣٣٩١احمد ناجى حمدى الشحیمى١٧٠٤٠٢٠١٧٥

١٣٣٩٢احمد نبیل احمد مبروك االعصر١٧٠٤٠٢٠١٧٧

١٣١٢٤احمد نبیل مرسى الدمراوى١٧٠٤٠٢٠١٧٩

١٣١٢٥احمد نضال عبدالمولى ذكى١٧٠٤٠٢٠١٨٠

١٣١٢٦احمد ولید حسن على سعد١٦٠٤٠١١٥٧٦

١٣٣٩٣احمد یحي فؤاد معاذ صقر١٧٠٤٠٢٠١٨٨

١٣١٢٧اریج طارق السعید قرعلي -معادلة١٧٠٤٠٢١٤٢٧

١٣١٢٨اسامة عصام إبراهیم إبراهیم سالمه١٧٠٤٠٢٠١٩٨

١٣٣٩٤اسامة فؤاد ابراهیم الشاعر١٧٠٤٠٢٠١٩٩

١٣١٢٩اسراء اكرم عبد ربه حسبو١٧٠٤٠٢١٥٠٤

١٣٥٠٥اسراء جویدة دومة محمود١٢٠١٤٠٢٠١٢

١٣١٣٠اسراء عبد الناصر عبد الحمید جاد الخرادلى١٧٠٤٠٢١٦٠٨

١٣١٣١اسراء عبده محمد یوسف النحال١٧٠٤٠٢٠٢١٧

١٣٣٩٥اسراء عطا الحسینى قاسم١٧٠٤٠٢١٧٢٥

١٣١٣٢اسراء فوزى عبد العال محمد العمروسى١٧٠٤٠٢١٤٨٥

١٣٣٩٦اسراء محروس محروس غنیمى حجاج١٧٠٤٠٢٠٢٢٢

١٣١٣٣اسراء محمد شوقى على فارس١٦٠٤٠١١٤٢٧

١٣١٣٤اسراء محمد طه الحسینى - ن١٧٠٤٠٢١٦٥٤

١٣١٣٥اسالم رضا احمد عبد اهللا بهنسى١٧٠٤٠٢٠٢٣٣

١٣١٣٦اسالم طاهر مصطفى محمد الطوخى١٧٠٤٠٢٠٢٣٧

١٣٣٩٧اسالم عوض عبد السالم سید احمد١٧٠٤٠٢٠٢٣٩



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٣صفحة رقم 

١٣١٣٧اسالم محمد عبد الفتاح خلیل الجالى١٧٠٤٠٢١٥٣٠

١٣٣٩٨اسالم محمد واعر محمد واعر جوید١٧٠٤٠٢٠٢٤٧

١٣١٣٨اسالم وجیة عبدالجواد ابراهیم مشعل١٧٠٤٠٢٠٢٤٩

١٣١٣٩اسماء سامى محمد انور مسلم١٧٠٤٠٢١٧١٣

١٣١٤٠اسماء فایز سعد طه١٧٠٤٠٢٠٢٥٨

١٣١٤١اسماء یحیى عبد اللطیف نویر١٧٠٤٠٢٠٢٦٥

١٣٣٩٩اكرم ابراهیم محمد فتحى ابراهیم سلیمان١٦٠٤٠١٠٢٣٤

١٣١٤٢االء جمال حسین قطب١٧٠٤٠٢٠٢٧٥

١٣١٤٣االء حسن اسماعیل محمد عانوز١٧٠٤٠٢٠٢٧٦

١٣٤٠٠االء سعد الشامخ راغب الدفراوى١٧٠٤٠٢٠٢٧٨

١٣١٤٤االء سمیر حلمى محمد فرج١٧٠٤٠٢٠٢٨١

١٣٤٠١االء صالح محمد الشیخه١٧٠٤٠٢٠٢٨٢

١٣٤٠٢االء محمد عبد العزیز ابو إبراهیم١٧٠٤٠٢٠٢٨٧

١٣٤٠٣االء منیر الصافي طلب علي١٧٠٤٠٢٠٢٨٩

١٣٤٠٤االء یاسر عبد العزیز طمان١٧٠٤٠٢٠٢٩٠

١٣١٤٥الحسین محمود محمد احمد الفیومى١٧٠٤٠٢١٥٣٥

١٣٥٠٦السید محمد نبوى عید١٢٠١٤٠٢٠٧٤

١٣١٤٦الشیماء عادل حسن عبدالمنعم عالم١٧٠٤٠٢٠٢٩٦

١٣١٤٧الصافى على عبد اهللا على درباك١٦٠٤٠١٠٢٥٣

١٣١٤٨امال هشام مصطفى ابو طور١٧٠٤٠٢١٥٧٩

١٣١٤٩امانى محمد عبد الحمید منصور البنا١٧٠٤٠٢٠٣٠٠

١٣١٥٠اماني اسماعیل موسي حامد١٧٠٤٠٢٠٣٠٢

١٣٤٠٥اماني حمدي یوسف اباظه١٦٠٤٠١٠٢٥٧

١٣١٥١امجد رافت عطیة فهمى تادروس١٧٠٤٠٢١٧٠٠

١٣١٥٢امل اسماعیل على محمد عطیه١٧٠٤٠٢١٦٢١

١٣١٥٣امنیة احمد عبد الجواد شوشه١٧٠٤٠٢٠٣٠٧

١٣١٥٤امنیة صبرى محمد محمد العقیلى١٧٠٤٠٢٠٣٠٩

١٣١٥٥امنیة محمد طلعت احمد عمر١٧٠٤٠٢٠٣١١

١٣١٥٦امیرة خمیس السید حمد١٧٠٤٠٢١٥١٧

١٣١٥٧امیرة سمیر محمود على یوسف المزین١٧٠٤٠٢٠٣١٦

١٣٤٠٦امیرة عبد الناصر فتح اهللا بیطح١٧٠٤٠٢٠٣١٧

١٣١٥٨امیرة محمد حسن عوف١٧٠٤٠٢٠٣١٩



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٤صفحة رقم 

١٣١٥٩امیرة نبیل فوزى الرمسیسى١٧٠٤٠٢٠٣٢٣

١٣١٦٠امیمة ابراهیم احمد عشرة١٧٠٤٠٢١٧٠٢

١٣٤٠٧امیمة فتحى صالح ابراهیم١٢٠١٤٠٢١١٧

١٣٤٠٨ایة ابراهیم السید جحا١٦٠٤٠١٠٣٢١

١٣١٦١ایة اشرف سعد الحصاوى١٧٠٤٠٢١٦٧٢

١٣١٦٢ایة السعید جابر السعید خلفة١٧٠٤٠٢٠٣٣٣

١٣٤٠٩ایة رأفت جابر حفنى شاهین١٦٠٤٠١٠٢٩١

١٣١٦٣ایة طارق محمود خطاب١٧٠٤٠٢١٥٨٢

١٣٤١٠ایة طلعت احمد الروینى١٧٠٤٠٢٠٣٤٠

١٣٤١١ایة عصام على محمد على الشاذلى١٦٠٤٠١٠٣٢٩

١٣١٦٤ایة على حسن دربالة١٦٠٤٠١١٥٨٢

١٣١٦٥ایة على سلیمان الزاكى١٧٠٤٠٢٠٣٤٤

١٣١٦٦ایة محمود احمد دعبیس١٧٠٤٠٢٠٣٤٧

١٣١٦٧ایة منیر لطفى العبد١٧٠٤٠٢٠٣٤٩

١٣١٦٨ایمان اشرف عبد اهللا محمد الكومى١٧٠٤٠٢٠٣٥٦

١٣١٦٩ایمان حسن عبدالنظیر محمد١٧٠٤٠٢٠٣٥٨

١٣١٧٠ایمان رضا كامل مرسى الشیخ على١٧٠٤٠٢٠٣٦٢

١٣١٧١ایمان عصام محمد ابراهیم النحراوى١٦٠٤٠١٠٣٤٦

١٣٤١٢ایمن محمد فؤاد عبد المنعم قندیل١٧٠٤٠٢٠٣٧١

١٣١٧٢باسم محمد فتحى حسن على - ن١٧٠٤٠٢١٦٤٩

١٣١٧٣باسنت عبد الهادى محمد ابو زیتحار١٧٠٤٠٢٠٣٧٨

١٣١٧٤بسمة حسام الدین كمال غالب١٧٠٤٠٢٠٣٨٣

١٣١٧٥بسمة وجیه نعیم عبد المنعم تعلب١٧٠٤٠٢١٥٩٤

١٣٤١٣بالل اسامة عبدالعزیز فهمى محمد١٢٠١٤٠٢١٣١

١٣٤١٤بهاء صبحى ابراهیم احمد حشیش١٣٠١٠١٤٤١

١٣٤١٥بیشوى رمزى زكى جرجس١٧٠٤٠٢٠٣٩٢

١٣١٧٦تقى احمد عبد المحسن موسى١٧٠٤٠٢٠٣٩٤

١٣١٧٧تقى عبد السالم محمد فؤاد الشریف١٧٠٤٠٢١٦١٨

١٣٤١٦تقى مجدى ابراهیم ابو  جریده١٧٠٤٠٢٠٣٩٦

١٣١٧٨تقى محمد حسن عبد الرحمن عبدالعال١٧٠٤٠٢٠٣٩٧

١٣٤١٧جالل عمرو اسماعیل اباظة١٢٠١٤٠٢١٣٨

١٣٤١٨جمال اشرف جابر محمد حسنین١٢٠١٤٠٢١٣٩



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٥صفحة رقم 

١٣١٧٩جهاد صالح محمد الشحات عفیفى١٧٠٤٠٢٠٤٠٣

١٣١٨٠جولي عیاد ابراهیم عیاد١٦٠٤٠١٠٤٥٣

١٣١٨١جیهان بالل عبد الواحد جویدة١٧٠٤٠٢٠٤١١

١٣٤١٩حازم عبده الشحات الزرقا١٦٠٤٠١٠٤٦٥

١٣٤٢٠حازم كمال على عید حسن الترجمان١٢٠١٤٠٢١٤٤

١٣١٨٢حبیبة عادل عبد الخالق حسنین١٧٠٤٠٢٠٤١٧

١٣١٨٣حسن نور الدین حسن ابراهیم القدرى١٣٠١٠١٤٤٨

١٣١٨٤حسناء محمد منصور صقر١٧٠٤٠٢٠٤٤٢

١٣١٨٥حسین عادل على حسینى حرحش١٦٠٤٠١٠٤٨٦

١٣١٨٦حلمى عازر حلمى ابو سیفین١٧٠٤٠٢٠٤٤٦

١٣٥٢٧حمادة سامى محمود والى١٣٠١٠١٠٩٧

١٣١٨٧حمدان ناصف بسیونى عبدالمجید التحفه١٧٠٤٠٢٠٤٤٧

١٣١٨٨خالد احمد عبد الحمید شرشیر١٦٠٤٠١٠٤٩١

١٣١٨٩خالد عمر سلیمان محمد غریب١٧٠٤٠٢٠٤٥٦

١٣١٩٠خالد محمد سامى حامد شاهین١٧٠٤٠٢٠٤٥٨

١٣١٩١خالد محمد على احمد هطل - ن١٧٠٤٠٢١٦٥٠

١٣١٩٢خلود خالد محمد فوزى بطور١٧٠٤٠٢٠٤٦٣

١٣١٩٣خلود عادل رجب على سلیمان١٧٠٤٠٢١٥٣١

١٣١٩٤خلود عبد الوهاب سعد فلیفل١٧٠٤٠٢٠٤٦٧

١٣١٩٥خلیل الصاوى عطیه أبو سبع١٧٠٤٠٢٠٤٧٠

١٣١٩٦دعاء احمد محمد شهاوى١٧٠٤٠٢٠٤٧٣

١٣١٩٧دعاء عبد الحكیم محمد على عامر١٧٠٤٠٢١٥٣٢

١٣١٩٨دعاء محمد محمود صالح١٧٠٤٠٢٠٤٧٧

١٣١٩٩دنیا رضا على ملوك١٧٠٤٠٢١٥٠٩

١٣٢٠٠دیانا حنا صبري حنا١٧٠٤٠٢٠٤٨٢

١٣٢٠١دینا احمد مصطفى ابراهیم المسلمانى١٧٠٤٠٢١٥٨٧

١٣٢٠٢دینا محمد إبراهیم حسن حجاج١٧٠٤٠٢٠٤٨٧

١٣٤٢١راغد هانى هاشم عبد المقصود ابراهیم١٢٠١٤٠٢١٧٠

١٣٣٧٠رحاب صدیق حجازى عبد اهللا ابراهیم١٧٠٤٠٢٠٤٩٩

١٣٢٠٣رحمة عبد اهللا عبدالمقصود عامر١٧٠٤٠٢٠٥٠٢

١٣٢٠٤رغد محمد على عبد اهللا القراقصى١٧٠٤٠٢١٧٠٤

١٣٢٠٥روان ابراهیم عبدالفضیل ابراهیم القاضي١٧٠٤٠٢٠٥١٤



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٦صفحة رقم 

١٣٢٠٦روان محمد خمیس محمد البتانونى١٧٠٤٠٢٠٥٢٢

١٣٢٠٧روضه محمد علي ابو سیف حمیده١٧٠٤٠٢٠٥٢٩

١٣٤٢٢روفائیل نبیل خلیل ابراهیم١٢٠١٤٠٢٤٩٧

١٣٢٠٨ریم محمود محمد محمود سلیم١٢٠١٤٠٢١٩١

١٣٢٠٩ریهام احمد یحى ایوب خلیل حرب١٧٠٤٠٢١٥٨٤

١٣٢١٠ریهام ایمن عامر سالم عامر١٧٠٤٠٢٠٥٣٧

١٣٥٠٧ریهام محمود حلمى محمد عبد اهللا بالل  عذر١٢٠١٤٠١٨٥٩

١٣٢١١ریهان محسوب سعد على دویدار١٧٠٤٠٢٠٥٤٢

١٣٤٢٣زیاد احمد عبد اهللا الخرادلى١٧٠٤٠٢٠٥٤٤

١٣٤٢٤زیاد احمد على احمد الشربینى١٧٠٤٠٢٠٥٤٥

١٣٤٢٥زیاد مجدى خمیس محمد عبد اهللا١٢٠١٤٠٢١٩٩

١٣٢١٢زیاد معتز محمد فاروق الشفه١٧٠٤٠٢١٤٦٥

١٣٥٠٨سارة سیرافیم حنا اندراوس١٢٠١٤٠٢٢٠٣

١٣٢١٣سارة عادل عبدالوهاب عثمان١٧٠٤٠٢٠٥٥٩

١٣٢١٤سارة محمود محمد الخوالقة١٧٠٤٠٢٠٥٦٦

١٣٢١٥سارة یسرى محمد عبد المحسن الشربینى١٧٠٤٠٢١٦٠٣

١٣٢١٦ساره على ابراهیم على عالم١٦٠٤٠١١٥٥٣

١٣٤٢٦سجود سمیر محمد اللیثى علیان١٦٠٤٠١٠٦١٤

١٣٤٢٧سعاد جمال محمد مصطفى خمیس١٦٠٤٠١٠٦١٦

١٣٤٢٨سعید عید عبدالغنى یونس١٦٠٤٠١٠٦٢٠

١٣٢١٧سلمى عصام محمد محمد مصطفى خلیفة١٧٠٤٠٢٠٥٨٠

١٣٢١٨سلمى محمد ابو زید الصیرفى١٦٠٤٠١١٤٦١

١٣٤٢٩سلمى محمد على حبیب١٣٠١٠١٤٨٤

١٣٢١٩سلمى محمد محمود حسن عبدالرحمن١٧٠٤٠٢٠٥٨٢

١٣٢٢٠سماح سعید احمد محمد عبده١٧٠٤٠٢٠٥٨٧

١٣٢٢١سمر اسامة عبد اهللا محمد خلیفة١٦٠٤٠١٠٦٢٩

١٣٥٢١سمر عصام عوض حسن عمار١٣٠١٠١١٣٠

١٣٤٣٠سهر جمال بشیر حسین بدوى -ن١٦٠٤٠١١٦٢٠

١٣٢٢٢شاهیناز ابراهیم على محمدبلح١٧٠٤٠٢٠٥٩٨

١٣٢٢٣شروق اشرف محمد محروس على الرمالوى١٧٠٤٠٢١٥٩١

١٣٢٢٤شریف محمد السید على رجب١٧٠٤٠٢٠٦٠٤

١٣٢٢٥شیرى تامر ابراهیم جرجس١٧٠٤٠٢٠٦١١



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٧صفحة رقم 

١٣٢٢٦صفاء بركات زكى إبراهیم١٦٠٤٠١٠٦٧٠

١٣٢٢٧صفاء حمدى سعد العطار - ن١٧٠٤٠٢١٦٥٢

١٣٢٢٨صالح محمد صالح السید قاسم١٧٠٤٠٢٠٦٢٨

١٣٥٠٩صهیب ابراهیم عبد ربه عبد العال١٢٠١٤٠١٩٧٨

١٣٢٢٩ضحى سامح فتحى محمد قریطم١٧٠٤٠٢٠٦٢٩

١٣٤٣١ضیاء الدین احمد احمد محمد الشندیدى١٣٠١٠١٤٩٩

١٣٢٣٠طارق هشام زهران عبدالغفار عطا١٧٠٤٠٢٠٦٣٢

١٣٢٣١عادل احمد محمد ابراهیم مصطفى١٧٠٤٠٢٠٦٣٦

١٣٥١٠عادل محمد نجیب عبد الوهاب السید١٢٠١٤٠٢٢٣٦

١٣٤٣٢عاصم محمد احمد محمد وزه١٧٠٤٠٢٠٦٣٨

١٣٤٣٣عبد الحمید محمد یوسف محمود حموده١٧٠٤٠٢٠٦٤٣

١٣٢٣٢عبد الرحمن حلمى احمد محمد احمد١٧٠٤٠٢٠٦٥١

١٣٤٣٤عبد الرحمن عبد المنعم عثمان قاسم النمر١٧٠٤٠٢٠٦٥٧

١٣٥١١عبد اهللا السید جابر عبد الباقى -م١٢٠١٤٠٢٥٢٩

١٣٥١٢عبد اهللا جمال حسن قاسم١٦٠٤٠١٠٧٣٥

١٣٤٣٥عبد اهللا على مختار عمار١٧٠٤٠٢٠٦٨٥

١٣٢٣٣عبد اهللا فتیان علي ابراهیم طه١٧٠٤٠٢٠٦٨٦

١٣٢٣٤عبد اهللا محمد عبد الستار محمد الرحمن شلبى١٢٠١٤٠٢٢٥١

١٣٤٣٦عبد اهللا محمد فتح اهللا محمد عبدالسالم١٧٠٤٠٢٠٦٨٩

١٣٢٣٥عبد اهللا محمد محمد وراثه١٧٠٤٠٢٠٦٩٠

١٣٢٣٦عبد المجید حسنى عبدالمجید محمد سلیمان١٦٠٤٠١٠٧٤١

١٣٢٣٧عبد المقصود محمد عبد المقصود شهاب١٧٠٤٠٢٠٦٩٤

١٣٥١٣عبدالرحمن عبدالعزیز محمد عبدالعزیز احمد١٣٠١٠١٧٨٦

١٣٢٣٨عبیر محمود شاكر لطفي١٧٠٤٠٢٠٧٠٠

١٣٢٣٩عصام الدین محمد فتحي ابراهیم فیالة١٧٠٤٠٢٠٧٠٤

١٣٤٣٧عصماء طارق عبدالسمیع عبده عطیه١٦٠٤٠١٠٧٥٤

١٣٢٤٠عال على حسن محمد ابوطبیخ١٧٠٤٠٢٠٧١٣

١٣٢٤١عالء الدین طلعت السید رمضان الشرقاوى١٧٠٤٠٢١٦٠٥

١٣٢٤٢على محمود على جاد١٧٠٤٠٢١٧٠١

١٣٢٤٣علي فتحي علي محمد ابراهیم الكیالني١٧٠٤٠٢٠٧٣٢

١٣٢٤٤علیاء زین محمد دربك١٧٠٤٠٢١٦٩٤

١٣٢٤٥عمر احمد رضا احمد عبد اهللا١٦٠٤٠١٠٧٨٥



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٨صفحة رقم 

١٣٤٣٨عمر اسامه نسیم عبد الرحمن الهلیهى١٧٠٤٠٢١٦٢٦

١٣٢٤٦عمر السید خیرى یوسف على١٧٠٤٠٢٠٧٤٦

١٣٢٤٧عمر عاطف عبد اللطیف سلیم١٦٠٤٠١٠٧٩٣

١٣٤٣٩عمر عبد اهللا عبد المعطي عبد اهللا حمد١٧٠٤٠٢٠٧٥٣

١٣٥١٤عمر عبد المنصف شعبان ابراهیم١٢٠١٤٠٢٢٦٦

١٣٤٤٠عمر عالء عبد النبى محمد محمود العطفى١٧٠٤٠٢٠٧٥٤

١٣٤٤١عمر مجدى عبد المقصود غانم١٧٠٤٠٢٠٧٥٧

١٣٢٤٨عمر محمد سعد زغلول على حسن١٢٠١٤٠٢٢٦٩

١٣٤٤٢عمر محمد عبد الحى على عثمان - ن١٧٠٤٠٢١٧١٦

١٣٤٤٣عمر محمد محیى الدین عبد الرؤف عبد اهللا١٢٠١٤٠٢٢٧٠

١٣٢٤٩عمر نبیل عبد اهللا قریطم١٧٠٤٠٢٠٧٦٣

١٣٢٥٠عمر هشام العوضى ابراهیم الخمیسى١٢٠١٤٠٢٢٧٣

١٣٤٤٤عمرو احمد عبدالغنى السید رفاعى١٦٠٤٠١٠٨١٢

١٣٤٤٥عمرو محمد دیاب السید الكومى١٧٠٤٠٢٠٧٧٨

١٣٤٤٦غادة خالد محمد محمد ابو هانى١٧٠٤٠٢٠٧٨٦

١٣٤٤٧غاده هالل عبدالفتاح عبد الرحیم١٦٠٤٠١٠٨٢٦

١٣٤٤٨فؤاد اكرم محمد - ن١٦٠٤٠١١٦٣٥

١٣٢٥١فاطمة الزهراء ناصر علي١٧٠٤٠٢١٤٤٢

١٣٢٥٢فاطمة جابر مسعود محمد عاشور١٧٠٤٠٢٠٧٩٧

١٣٢٥٣فاطمة یاسر احمد صابر قندیل١٧٠٤٠٢٠٨٠٤

١٣٢٥٤فیلوباتیر صموئیل مالك عبدالسید نصر١٧٠٤٠٢٠٨١٣

١٣٤٤٩كامیلیا كمال عبد العزیز عمارة١٧٠٤٠٢٠٨١٤

١٣٤٥٠كریم عوني محمد عبد الرازق١٧٠٤٠٢٠٨٢٣

١٣٢٥٥كریم نبیل محمد حسن خلیل١٧٠٤٠٢١٥٦٤

١٣٢٥٦كیرلس سعد صبحى فرج١٧٠٤٠٢١٥٦٩

١٣٢٥٧الرا اسكندر عبد الملك اسكندر١٧٠٤٠٢٠٨٢٨

١٣٤٥١ماجد جمال بولس راتب١٢٠١٤٠٢٥٥٣

١٣٢٥٨مادونا حلیم یوسف ابراهیم١٧٠٤٠٢٠٨٣٧

١٣٢٥٩مارینا فایق فوزى حنا بباوى١٧٠٤٠٢٠٨٤٢

١٣٢٦٠مایا محمد محمد مجدى الدیب١٧٠٤٠٢١٥٤٨

١٣٤٥٢مایكل صبحى یوسف نسیم١٧٠٤٠٢٠٨٥٠

١٣٥٢٨محمد احمد ابوالفتوح عبدالعزیز خضر١٣٠١٠١١٨٦



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٩صفحة رقم 

١٣٢٦١محمد احمد بسیونى اسماعیل١٧٠٤٠٢٠٨٦٢

١٣٤٥٣محمد احمد عبد الحلیم هویدي١٧٠٤٠٢٠٨٦٥

١٣٢٦٢محمد احمد عبد السالم ابراهیم لطیف١٧٠٤٠٢١٥٤١

١٣٢٦٣محمد احمد عبد العاطى غراب١٦٠٤٠١٠٩٢٧

١٣٤٥٤محمد احمد محمد محمد شرف الدین١٧٠٤٠٢٠٨٧٨

١٣٢٦٤محمد احمد موسى محمد الفقى١٧٠٤٠٢٠٨٨٠

١٣٤٥٥محمد اسامة السید محمد المدخوم١٧٠٤٠٢٠٨٨٢

١٣٤٥٦محمد اشرف على محمود البنا١٦٠٤٠١٠٩١٥

١٣٢٦٥محمد اشرف محمد محمد بیبرس١٧٠٤٠٢٠٨٩٣

١٣٥١٥محمد اشرف محمد موسى١٣٠١٠١٥٤٠

١٣٤٥٧محمد السید فؤاد إبراهیم غضابى١٧٠٤٠٢٠٨٩٨

١٣٢٦٦محمد السید محمد السید جوده١٦٠٤٠١٠٩٢٠

١٣٢٦٧محمد ثروت السید عبد النبي العطار١٧٠٤٠٢٠٩٠٢

١٣٤٥٨محمد حامد عدلي حامد عبدالحمید١٦٠٤٠١٠٩٣٧

١٣٢٦٨محمد حسان سعد حجاج هبیلة١٧٠٤٠٢٠٩١٣

١٣٢٦٩محمد حسنى محمد غازى عامر١٧٠٤٠٢٠٩١٨

١٣٢٧٠محمد حمدي احمد سلمان١٧٠٤٠٢٠٩٢١

١٣٤٥٩محمد حمزه عبدالحلیم عبداهللا زید١٧٠٤٠٢٠٩٢٣

١٣٢٧١محمد خالد زكى محمد فرحات الشیخ١٧٠٤٠٢١٥٦٦

١٣٢٧٢محمد خالد محمد الریاني١٧٠٤٠٢٠٩٢٥

١٣٢٧٣محمد خمیس عید محمد سلیمان١٦٠٤٠١٠٩٥١

١٣٢٧٤محمد رافت عبد المجید مبروك العلقامى١٧٠٤٠٢٠٩٣١

١٣٤٦٠محمد رضا محمد عبد الوهاب القاضى١٦٠٤٠١٠٩٥٩

١٣٢٧٥محمد رمضان محمد رزق١٧٠٤٠٢١٥٥٧

١٣٢٧٦محمد سالم حلمى على عمار١٧٠٤٠٢٠٩٤١

١٣٢٧٧محمد سعد الدین احمد محمد حسین١٧٠٤٠٢١٧٠٧

١٣٢٧٨محمد سعید محمد حسن الخالع١٧٠٤٠٢٠٩٥٢

١٣٢٧٩محمد سیف النصر محمد طاهر عبدالال١٧٠٤٠٢٠٩٥٤

١٣٤٦١محمد شوقي موسي الحداد١٦٠٤٠١٠٩٧٩

١٣٢٨٠محمد صادق عبدالشافى حبیب١٧٠٤٠٢٠٩٥٩

١٣٢٨١محمد صبرى حامد زلط١٧٠٤٠٢٠٩٦٢

١٣٤٦٢محمد صبرى محمد خلیفه الشحات١٣٠١٠١٥٤٨



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٠صفحة رقم 

١٣٤٦٣محمد طلعت محمد عیسى١٦٠٤٠١٠٩٩٣

١٣٥١٦محمد عاطف السید محمد١٣٠١٠١٧٨٩

١٣٤٦٤محمد عبد الجلیل عبد الغنى محمد سرور١٢٠١٤٠٢٠٣٣

١٣٢٨٢محمد عبد الحكیم سعد علي١٧٠٤٠٢٠٩٨٤

١٣٢٨٣محمد عبد الحلیم محمد عبدالحلیم الشاذلى١٧٠٤٠٢٠٩٨٥

١٣٢٨٤محمد عبد العزیز عبد المنعم عبید - ن١٧٠٤٠٢١٦٤٧

١٣٢٨٥محمد عبد الناصر السید محمد درویش١٦٠٤٠١١٠٠٤

١٣٢٨٦محمد عبدالرؤف الشحات احمد مصطفى١٦٠٤٠١١٠٠٩

١٣٢٨٧محمد عطیة مسعود عطیة رسالن١٦٠٤٠١١٠١٨

١٣٢٨٨محمد على سید احمد زعیر١٧٠٤٠٢١٠١٠

١٣٢٨٩محمد على عبد الرازق حریمص١٦٠٤٠١١٠٢٩

١٣٥٢٢محمد عمر طه محمد عثمان١٢٨١٢

١٣٢٩٠محمد غازي رزق  غازى الزواوي١٧٠٤٠٢١٠١٧

١٣٤٦٥محمد فاروق عبد الجواد غالب النوام١٦٠٤٠١١٠٣٦

١٣٤٦٦محمد فتح اهللا محمد حسین المرشدى١٢٠١٤٠٢٣٤٨

١٣٢٩١محمد لطفى محمد عبد الحمید عبد السید١٧٠٤٠٢١٠٢٢

١٣٢٩٢محمد ماهر عبد المنعم احمد جمعه١٧٠٤٠٢١٠٢٦

١٣٢٩٣محمد مبارك سعد مبارك هندى١٧٠٤٠٢١٠٢٧

١٣٤٦٧محمد مجدى احمد الزرقا١٢٠١٤٠٢٥٧٨

١٣٢٩٤محمد محمد الخضر محمد زین الدین١٧٠٤٠٢١٠٣٤

١٣٢٩٥محمد محمود عبد الفتاح الغنیمي١٧٠٤٠٢١٠٤٢

١٣٢٩٦محمد مدحت فؤاد عبد العاطى البربرى١٧٠٤٠٢١٠٤٦

١٣٢٩٧محمد مهدى مصطفى متولى الزیات - ن١٧٠٤٠٢١٦٤٦

١٣٤٦٨محمد مهني علي محمد الخولى١٧٠٤٠٢١٠٥٤

١٣٢٩٨محمد هواش حسین علي هواش١٧٠٤٠٢١٠٦٣

١٣٤٦٩محمد یاسر عبدالسالم  عبد السالم عبدالعال١٧٠٤٠٢١٠٦٥

١٣٢٩٩محمد یوسف احمد رفاعى١٧٠٤٠٢١٠٧١

١٣٣٠٠محمود احمد محمد مصطفى الشریف١٧٠٤٠٢١٠٧٥

١٣٤٧٠محمود اشرف ابراهیم فراج احمد١٦٠٤٠١١٠٨٩

١٣٣٠١محمود السید احمد مسعود١٦٠٤٠١١٠٩٠

١٣٣٠٢محمود بسیوني محفوظ بسیوني١٧٠٤٠٢١٠٧٩

١٣٣٠٣محمود جابر عبد السالم ابو خطوة١٧٠٤٠٢١٠٨٠



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١١صفحة رقم 

١٣٥١٧محمود حجازى حسن فریحة١٣٠١٠١٥٨١

١٣٤٧١محمود حمدى محمود عبد العزیز هندى١٦٠٤٠١١٥٩٥

١٣٤٧٢محمود خمیس محمد عثمان ابراهیم١٢٠١٤٠٢٣٦٦

١٣٣٠٤محمود سعید مصطفى عبد الال١٧٠٤٠٢١٠٨٧

١٣٣٠٥محمود طارق عبد المنعم سلیمان حمیدة١٧٠٤٠٢١٠٩٢

١٣٣٠٦محمود عادل سلطان براني رحیم١٧٠٤٠٢١٠٩٤

١٣٤٧٣محمود عبد الاله محمد عبد الحلیم الدور١٦٠٤٠١١١١٢

١٣٣٠٧محمود عرفه عبد اهللا الفقى١٦٠٤٠١١١١٦

١٣٣٠٨محمود عصام محمد عباسیه١٧٠٤٠٢١١٠٢

١٣٤٧٤محمود عطیة عبد المحسن عطیة عبد الحلیم١٧٠٤٠٢١١٠٣

١٣٤٧٥محمود على عبد العزیز عبدالرحیم١٧٠٤٠٢١١٠٥

١٣٣٠٩محمود مجدي محمد الخراشي١٧٠٤٠٢١١١٢

١٣٣١٠محمود محروس محمد ابراهیم ابو حلو١٧٠٤٠٢١١١٣

١٣٣١١محمود محمد على الدسوقى حبیبة١٢٠١٤٠٢٥٤٥

١٣٣١٢محمود هشام مرزوق العیسوى١٧٠٤٠٢١١٢٦

١٣٤٧٦مدیحه كامل السنوسى بلبع مساعد١٦٠٤٠١١١٤٣

١٣٤٧٧مروان عبد الناصر عبد الكریم محمود فهمى السجان١٢٠١٤٠٢٣٨١

١٣٣١٣مروة حلمى سلیمان محمد سلیمان١٧٠٤٠٢١١٣٨

١٣٤٧٨مریم ایمن عبد المنعم عقده١٧٠٤٠٢١١٤٣

١٣٣١٤مصطفى احمد توفیق االصولى١٦٠٤٠١١٦٢٩

١٣٣١٥مصطفى جمال محمود محمد البطش١٧٠٤٠٢١١٥٤

١٣٣١٦مصطفى صبحى غریب محمد عبدالرازق١٧٠٤٠٢١١٥٩

١٣٣١٧مصطفى صدقى احمد القاضى١٦٠٤٠١١٦١٢

١٣٣١٨مصطفى عاشور عبد العزیز محمد١٧٠٤٠٢١١٦٠

١٣٣١٩مصطفى عبده حسن علي١٧٠٤٠٢١١٨١

١٣٣٢٠مصطفى عیسوى ابو المعاطى حجاج١٧٠٤٠٢١١٦٤

١٣٥١٨مصطفى محمد بهجت حامد - ن١٣٠١٠١٧٢٤

١٣٣٢١مصطفى محمود السید باشة الحوفي١٧٠٤٠٢١١٨٤

١٣٣٢٢منار محمد شحاتة فرج زیدان١٧٠٤٠٢١١٩٤

١٣٣٢٣منة اهللا على سعد محمد منصور١٧٠٤٠٢١٢٠١

١٣٣٢٤منة اهللا محب زكریا البردان١٧٠٤٠٢١٢٠٢

١٣٤٨٠منة اهللا محمد شحاته  احمد ابو سته١٧٠٤٠٢١٢٠٣



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٢صفحة رقم 

١٣٣٢٥منة اهللا محمود رمضان محمود أبو عبداهللا١٧٠٤٠٢١٢٠٥

١٣٤٨١منى محمد محمد حسین الفیومى١٦٠٤٠١١٢٢٥

١٣٤٨٢مني محمد محمود محمود حفنى١٧٠٤٠٢١٢٠٧

١٣٣٢٦مهاب احمد محمد ابو غنیمة١٧٠٤٠٢١٢١١

١٣٣٢٧مونیكا ممدوح بشاى امین١٧٠٤٠٢١٢١٦

١٣٤٨٣مى احمد سعد الدین عبد الجواد السید١٧٠٤٠٢١٢٢٣

١٣٨٢٧مى عثمان محمد عثمان١٧٠٤٠٢١٢٢١

١٣٣٢٨میار فرج فرج حسن الفیشاوى١٧٠٤٠٢١٥٧١

١٣٣٢٩میرت مالك خلف رفیله١٧٠٤٠٢١٢٣٢

١٣٣٣٠میرنا مسعد محمد عبد العزیز الشایب١٧٠٤٠٢١٢٤٠

١٣٤٨٤میالد شنوده فهمى سامى١٧٠٤٠٢١٢٤٦

١٣٤٨٥مینا ایمن لطفى باسیلى سعید١٧٠٤٠٢١٢٤٧

١٣٤٨٦نادر حماد عبد المقصود عبد ربه عبد الكریم١٧٠٤٠٢١٢٤٩

١٣٣٣١ندى احمد محمد احمد سعد١٧٠٤٠٢١٥٦٨

١٣٣٣٢ندى احمد محمود الخولى١٧٠٤٠٢١٢٦٠

١٣٤٨٧ندى جمال محمد توفیق عبد الباعث شداد١٦٠٤٠١١٢٦٩

١٣٣٣٣ندى حسن عبید عیادعبید١٧٠٤٠٢١٢٦٤

١٣٤٨٨ندى رمضان عبد الرؤف عبد السالم١٧٠٤٠٢١٢٦٥

١٣٣٣٤ندى محمد توفیق محمد موسي١٧٠٤٠٢١٢٧٣

١٣٣٣٥ندى مدحت محمد انور بركات١٧٠٤٠٢١٢٧١

١٣٣٣٦نرمین نبیل السید محمود عصر١٧٠٤٠٢١٢٧٥

١٣٣٣٧نضال مصطفى إسماعیل محمد١٦٠٤٠١١٢٩١

١٣٣٣٨نعیمة الكومي  محمد أبو هیبة١٧٠٤٠٢١٢٧٧

١٣٤٨٩نهال انور عطیه احمد ماضي١٧٠٤٠٢١٢٧٩

١٣٤٩٠نهلة العربى السید على كساب١٧٠٤٠٢١٢٨١

١٣٣٣٩نور رجب نورالدین فرج١٧٠٤٠٢١٢٨٩

١٣٣٤٠نورا رمضان محمد الجالى١٧٠٤٠٢١٦٥٧

١٣٤٩١نوران عربى ابراهیم طعیمه١٦٠٤٠١١٣١١

١٣٣٤١نورهان حسن منصور ـ١٧٠٤٠٢١٢٩٩

١٣٣٤٢نورهان محمد درویش مصطفى نوار١٧٠٤٠٢١٣٠٥

١٣٣٤٣نورهان محمود عبدالجواد برغش١٧٠٤٠٢١٣٠٨

١٣٣٤٤هاجر السید مصطفي عالم١٧٠٤٠٢١٣١٢



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٣صفحة رقم 

١٣٣٤٥هاجر محمد محمود الروینى١٦٠٤٠١١٣٤٢

١٣٣٤٦هالة ابوالمكارم سلیمان احمد ابوالسعود١٧٠٤٠٢١٣٢١

١٣٣٤٧هانى محمد جابر انور احمد سلطان١٧٠٤٠٢١٣٢٣

١٣٤٩٢هبة أیمن أحمد برغش١٧٠٤٠٢١٣٣٠

١٣٣٤٨هبة اهللا مصطفي محمد محمد عبد الحمید زهران١٧٠٤٠٢١٣٢٩

١٣٣٤٩هبة صالح محمد عبد الحمید الرشیدي١٧٠٤٠٢١٣٣١

١٣٣٥٠هدیر سعد رمضان بسیونى١٧٠٤٠٢١٣٤٠

١٣٥٢٤هشام ناجى محمد حسن - ن١٣٠٣٧

١٣٣٥١هند عبد العزیز حمیدة یوسف ابراهیم١٧٠٤٠٢١٣٥٨

١٣٣٥٢هیام محمد احمد الغنام١٧٠٤٠٢١٣٦٠

١٣٣٥٣وفاء رمضان سعد محمد سعد١٧٠٤٠٢١٣٦٦

١٣٣٥٤وفاء طارق عزیز انیس١٧٠٤٠٢١٣٦٧

١٣٣٥٥والء بركات عطیة مصبح خضیر١٧٠٤٠٢١٣٧٠

١٣٣٥٦یارا یوسف محمود حلبي١٧٠٤٠٢١٣٧٨

١٣٣٥٧یاسر صالح عبد الهادى عباس١٧٠٤٠٢١٣٧٩

١٣٥١٩یاسر عادل ابراهیم محرم١٢٠١٤٠٢٤٨٠

١٣٤٩٣یاسمین احمد عبد العزیز ابو بكر١٧٠٤٠٢١٣٨١

١٣٣٥٨یاسمین اشرف السید توفیق سلطان١٧٠٤٠٢١٣٨٢

١٣٣٥٩یاسمین جمال دسوقي عوض الكناني١٧٠٤٠٢١٣٨٤

١٣٣٦٠یاسمین سالمة سالمه اللقانى١٧٠٤٠٢١٣٨٦

١٣٣٦١یاسمین صبرى اسماعیل محمود األجرب١٧٠٤٠٢١٣٨٧

١٣٤٩٤یاسمین محمد محمود حسین الحناوى١٦٠٤٠١١٣٨٧

١٣٣٦٢یحیى سامي السید احمد١٧٠٤٠٢١٤٠٠

١٣٣٦٣یسرا محمد  یسرى محمود احمد درویش١٦٠٤٠١١٣٩٣

١٣٣٦٤یوسف السید خلیل محمد عابدین١٧٠٤٠٢١٤٠٧

١٣٤٩٥یوسف شندى عبد ربه ابراهیم١٦٠٤٠١١٦٠٢

١٣٤٩٦یوسف هشام محمد سعید معاذ١٦٠٤٠١١٤٠٧

١٣٣٦٥یونس نبیل یونس على یونس١٦٠٤٠١١٤٠٨




