
ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١صفحة رقم 

١٤٠٠١ابانوب عصام حلمى میخائیل١٢٠١٤٠٢٥٣١

١٤٠٠٢ابانوب نبیل صبحى فرج١٦٠٤٠١٠٠٠٤

١٤٠٠٣ابتسام ابراهیم هاشم عبد الرحمن حشیش١٦٠٤٠١٠٠٠٥

١٤٠٠٤ابتهال عبدالوهاب احمد دراز١٦٠٤٠١٠٠٠٧

١٤٠٠٥ابراهیم عبد المجید محمود تمراز١٦٠٤٠١٠٠٠٩

١٤٠٠٦ابراهیم عمرو ابراهیم حسن یوسف١٢٠١٤٠٢٦٤٤

١٤٠٠٧ابراهیم هشام ابراهیم السید١٢٠١٤٠١٩٦١

١٤٠٠٨اجالل سامى فتحى عبدالغنى عماره١٦٠٤٠١٠٠١٥

١٤٠٠٩احمد إبراهیم محمد سلمان١٦٠٤٠١٠٠٣٥

١٤٠١٠احمد ابراهیم احمد مختار الفرس١٦٠٤٠١١٤١٠

١٤٠١١احمد ابراهیم حسن احمد١٦٠٤٠١٠٠١٧

١٤٠١٢احمد احمد محمد عسكر ابراهیم١٢٠١٤٠٢٥٨٦

١٤٣٥١احمد اشرف احمد رحومة١٦٠٤٠١٠٠٢٢

١٤٣٥٢احمد األحمدي عبد الكریم هیبه١٦٠٤٠١٠٠٢٨

١٤٤٧٨احمد السید عبده شمیس١٢٦٢٦

١٤٠١٣احمد السید مصطفى الدیب١٦٠٤٠١١٦٣٠

١٤٠١٤احمد حسین أحمد حسن السنهورى١٦٠٤٠١٠٠٤٩

١٤٣٥٣احمد حسین ذكى عبدالحمید عبداهللا١٦٠٤٠١٠٠٥٠

١٤٠١٥احمد حلمى محمد جویده كراویه١٦٠٤٠١٠٠٥٣

١٤٠١٦احمد رجب عالم عبد الفتاح١٦٠٤٠١٠٠٦٠

١٤٠١٧احمد زین العابدین محمد حجاب١٢٠١٤٠٢١١٠

١٤٠١٨احمد سعید محمود عیسى ابراهیم١٦٠٤٠١٠٠٧٠

١٤٠١٩احمد سمیر محمد قاسم١٢٠١٤٠١٩٧٠

١٤٤٧١احمد صابر محمد مرعى١٣٠٤٦

١٤٠٢٠احمد صالح عبد الحمید محمد ابو وافیة١٢٠١٤٠١٩٧٢

١٤٠٢١احمد طاهر حسن ابراهیم عطااهللا١٢٠١٤٠٢٥٨٨

١٤٠٢٢احمد عادل صبرى محمد١٢٠١٤٠١٩٧٥

١٤٠٢٣احمد عبد العزیز بشیر خطاب١٢٠١٤٠١٩٨٠

١٤٤٨٥احمد عبد الواحد محمد رفاعى٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٦١

١٤٠٢٤احمد عزت فؤاد محمد خلف اهللا١٦٠٤٠١٠١٠١

١٤٣٥٤احمد فایز ابراهیم اسماعیل١٦٠٤٠١٠١١٣

١٤٠٢٥احمد فهمى عبدالمجید ابوطاحون١٦٠٤٠١٠١١٧



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢صفحة رقم 

١٤٠٢٦احمد كامل محمد كامل محمد١٢٠١٤٠١٩٩٠

١٤٠٢٧احمد محمد  عبد المنعم بهجت اسماعیل١٦٠٤٠١١٤١٩

١٤٠٢٨احمد محمد صالح الدین عبد الرحمن رشوان١٢٠١٤٠٢١١١

١٤٠٢٩احمد محمد عبد الحمید الجیار١٢٠١٤٠٢١١٢

١٤٠٣٠احمد مسعد ابراهیم بیومى١٦٠٤٠١١٤٢١

١٤٠٣١احمد مصطفى احمد عبد المجید عبد اهللا١٦٠٤٠١١٥٥٥

١٤٠٣٢احمد ممدوح محمد ابراهیم محمود١٦٠٤٠١٠١٥٥

١٤٣٥٥احمد ناجى احمد حجازى١٢٠١٤٠٢٠٠٥

١٤٣٥٦احمد یوسف احمد السید البرعى١٢٠١٤٠٢٤٨٨

١٤٠٣٣ادهم ابراهیم محمد على السید١٦٠٤٠١١٥٦١

١٤٠٣٤ارسانى یاسر رزق تكال١٦٠٤٠١٠١٧٠

١٤٠٣٥اسامه عبدالحمید فتحى عبدالحمید سرور١٦٠٤٠١٠١٧٥

١٤٠٣٦اسراء ابراهیم احمد محمود عوض١٢٠١٤٠٢٥٦٧

١٤٣٥٧اسراء ابراهیم عبد الفتاح ابراهیم  -ن١٦٠٤٠١١٥٦٢

١٤٠٣٧اسراء السید السعید على خلیفة نافع١٦٠٤٠١٠١٨١

١٤٠٣٨اسراء توفیق على البسیونى١٦٠٤٠١٠١٨٢

١٤٤٨٦اسراء صالح عبد الحلیم التونى٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٦٠

١٤٠٣٩اسراء عوض محمد عبد البارى١٦٠٤٠١٠١٩١

١٤٠٤٠اسراء محمود عبدالرؤف عبدالمقصود القونى١٦٠٤٠١٠١٩٦

١٤٠٤١اسراء مصطفى محمد احمد حجازى١٦٠٤٠١٠١٩٨

١٤٠٤٢اسراء وجیه هاشم احمد التحفة١٦٠٤٠١١٥٧٩

١٤٠٤٣اسالم اشرف حسن محمد جمعه١٦٠٤٠١٠٢٠٣

١٤٠٤٤اسالم ضیاء فتحى وهبة١٢٠١٤٠٢٠٦٦

١٤٣٥٨اسالم عالء السید اسماعیل١٢٠١٤٠٢١١٩

١٤٤٥١اسالم فكرى على عزام٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٥٠

١٤٠٤٥اسالم محمد فهمى على١٢٠١٤٠٢٥٨٧

١٤٠٤٦اسالم هشام عبد الحلیم خلیل١٦٠٤٠١٠٢١٩

١٤٠٤٧اسماء ابراهیم ادریس ابراهیم -اسیوط٩١٥٦٠٠٢٢٨١٩٢

١٤٠٤٨اسماء بسیونى محمود السید االبیض١٢٠١٤٠٢٠٦٩

١٤٠٤٩اسماء خالد محمد غریب١٦٠٤٠١٠٢٢٣

١٤٣٥٩اسماء صالح محمد الجمال - ن١٦٠٤٠١١٦٠٦

١٤٠٥٠اسماء عبداهللا محمود محجوب١٦٠٤٠١٠٢٢٧



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٣صفحة رقم 

١٤٠٥١اسماء محمد الحسن حامد الرشیدى١٦٠٤٠١٠٢٢٩

١٤٤٧٢اسماء مرجان حامد محمد عتمان١٣١٦٠

١٤٠٥٢اسماعیل رضا اسماعیل ابو كبشة١٢٠١٤٠٢١٢٢

١٤٠٥٣االء جابر بدر عبدالحمید بدر١٦٠٤٠١٠٢٣٨

١٤٤٥٢االء زكریا انور حسب اهللا٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٤٩

١٤٠٥٤االء عادل مصباح احمد حمادة١٦٠٤٠١٠٢٤٠

١٤٠٥٥االء فتحي محمد سعد رحومه١٦٠٤٠١٠٢٤١

١٤٠٥٦االء مجدى فتح اهللا محمد بدر١٦٠٤٠١٠٣٨٠

١٤٣٦٠االء محمد عبدالسالم جاد بشت١٦٠٤٠١٠٢٤٢

١٤٣٦١االء محمود محمد حسن سویدان١٦٠٤٠١٠٢٤٤

١٤٠٥٧الزهراء انور امین عبد الحمید عمر١٦٠٤٠١١٤٣٢

١٤٠٥٨الزهراء كامل السید علي١٦٠٤٠١٠٢٤٥

١٤٣٦٢السید على محمد سید درویش١٦٠٤٠١٠٢٤٩

١٤٠٥٩السید محمود السید صالح محمود١٢٠١٤٠١٨٣٣

١٤٠٦٠الشیماء احمد رزق حسین الشناوي١٦٠٤٠١٠٢٥١

١٤٣٦٣امانى اسامة عبدالعظیم جبر١٦٠٤٠١٠٢٥٦

١٤٠٦١امنیة احمد محمد عابد١٦٠٤٠١١٦٣١

١٤٠٦٢امنیة ایهاب السعید اللقانى١٢٠١٤٠٢٥٥٤

١٤٠٦٣امنیة محمد یسن محمد حسین الفیل١٢٠١٤٠٢٠٨١

١٤٠٦٤امیرة احمد عطیه احمد ماضي١٦٠٤٠١٠٢٧٧

١٤٠٦٥امیرة حلمي عبده الفحار١٦٠٤٠١٠٢٧٠

١٤٣٦٤امیرة سعداهللا ابراهیم یونس٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٤٤

١٤٤٨٧امیرة شعبان عبد الباقى شمسیة٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٦٦

١٤٠٦٦امیرة فؤاد رزق عشم اهللا١٦٠٤٠١٠٢٧٢

١٤٠٦٧امیرة محمد حسن أبو سیف شراره١٦٠٤٠١٠٣٧٣

١٤٠٦٨امیرة ولید محمد خمیس١٦٠٤٠١٠٢٧٦

١٤٣٦٥انتصار رمضان صابر كرم١٦٠٤٠١٠٢٨١

١٤٠٦٩انجي طارق سعد عبد الحمید الخولي١٦٠٤٠١٠٢٨٢

١٤٠٧٠انجي عادل نسیم عزیز١٦٠٤٠١٠٢٨٣

١٤٠٧١ایة خالد محمد كمال الدین مبروك عشبه١٦٠٤٠١٠٣٨٣

١٤٠٧٢ایة رضا احمد مصطفي قناوى١٦٠٤٠١٠٣٨٤

١٤٠٧٣ایة رضا عبد اهللا محمد حسین١٦٠٤٠١٠٣٢٧



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٤صفحة رقم 

١٤٠٧٤ایة زكى حمیدة زكى حسین١٦٠٤٠١١٦٢٥

١٤٣٦٦ایة سعید فرج عبد القادر١٢٠١٤٠٢١١٨

١٤٣٦٧ایة یوسف محمد على البربرى١٢٠١٤٠٢١٠٧

١٤٠٧٥ایمان أحمد أحمد أحمد الحویط١٦٠٤٠١٠٣٤٥

١٤٠٧٦ایمان ابو السعود ناصف عبداهللا الجندى١٦٠٤٠١٠٣٤٤

١٤٠٧٧ایمان زكى حسن عبد الحمید القرنشاوى١٢٠١٤٠٢٠٩٤

١٤٠٧٨ایمان عادل اسماعیل عبدالسالم١٦٠٤٠١٠٣٠٦

١٤٠٧٩ایمان عبدالحمید عبدالسالم شلبي١٦٠٤٠١٠٣٠٩

١٤٠٨٠ایمان مجدى مهدى درة١٦٠٤٠١٠٣١١

١٤٠٨١ایمن عصام الدین زكریا دعبیس١٢٠١٤٠٢٠٩٨

١٤٠٨٢ایهاب حسن صالح عبدالرحمن سلیمان١٦٠٤٠١٠٣٣٣

١٤٠٨٣ایهاب عاطف احمد محمد السنهورى١٢٠١٤٠٢١٠١

١٤٠٨٤ایهاب محمد عبد المنعم محمد فودة١٦٠٤٠١٠٣٣٦

١٤٠٨٥باسل محمد فتحى السید١٦٠٤٠١٠٤٠٢

١٤٠٨٦باسم مصطفى محمد مصطفى محمود مرعى١٦٠٤٠١٠٤٠٣

١٤٣٦٨بسمة مصطفى عبد العال محمود عبد العال١٦٠٤٠١٠٤١٤

١٤٠٨٧بسنت السید عبد العلیم السید السطوحي١٦٠٤٠١٠٤١٧

١٤٠٨٨بسنت مبروك محمد علیوة١٦٠٤٠١١٤٤٠

١٤٠٨٩بسنت ممدوح یوسف موسى١٦٠٤٠١١٤٤١

١٤٤٨٨بالل عاشور ابراهیم محمد سلیمان٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٣٥

١٤٠٩٠بیشوى یسرى زكرى زكى١٦٠٤٠١٠٤٢٨

١٤٤٨٩توماس صبحى ریاض عبد الملك٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٦٢

١٤٣٦٩جابر حماده جابر حمص١٦٠٤٠١٠٤٣٧

١٤٠٩١جاكلین صبحى خلیل فرج١٦٠٤٠١٠٤٤٠

١٤٠٩٢جهاد نصر عبد الرحمن سید احمد النجار١٦٠٤٠١٠٤٤٩

١٤٠٩٣جورج عاطف جرجس جونى١٦٠٤٠١٠٤٥٠

١٤٣٧٠حازم الصاحى عبد الستار عبد العزیز١٦٠٤٠١١٥٨١

١٤٣٧١حازم خالد عبد الموجود عبد الرحیم١٦٠٤٠١٠٤٦٣

١٤٠٩٤حامد امام حامد عبد الرحمن ابو العزم١٦٠٤٠١١٤٤٢

١٤٠٩٥حسام الدین ابراهیم محمود محمد قطب١٦٠٤٠١٠٤٧٠

١٤٠٩٦حسام حسن عطیة محمد ابو جبل١٢٠١٤٠٢١٤٧

١٤٤٦٥حسام حسنى غریب البنا٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٤٥



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٥صفحة رقم 

١٤٠٩٧حسام محمد عاشور بلبع١٦٠٤٠١٠٤٧٧

١٤٠٩٨حسام محمد محسن محمد الصفتى١٢٠١٤٠٢١٤٩

١٤٠٩٩حسن ابراهیم حسن زیدان١٦٠٤٠١١٤٤٤

١٤٣٧٢حسن عبدالحلیم حسن عبدالجید ابوزید١٦٠٤٠١٠٤٨١

١٤١٠٠حسناء رفعت عبد العظیم محمد١٢٠١٤٠١٨٤٩

١٤١٠١حنین شامخ عبد المولى شامخ١٦٠٤٠١١٤٤٧

١٤١٠٢حیاة محمد عبد الرحمن محمد خلیفة١٢٠١٤٠٢١٥٦

١٤١٠٣خالد احمد محمدحنفى الوكیل١٢٠١٤٠٢١٥٨

١٤٣٧٣خالد ایمن عبد السمیع جوهر١٢٠١٤٠٢١٥٩

١٤١٠٤خالد خلیل عبد السالم عبد الهادى١٦٠٤٠١٠٤٩٢

١٤٣٧٤خالد ممدوح خمیس شحاتة فرحات١٢٠١٤٠٢٠٥٠

١٤١٠٥خلود احمد عبدالغني هیكل١٦٠٤٠١٠٤٩٩

١٤١٠٦خلود اسامة سعد محمد خمیس١٢٠١٤٠١٨٥١

١٤١٠٧خلود سالم محمد محمد سلیمان عبد القادر١٦٠٤٠١١٤٥١

١٤١٠٨دالیا محمد احمد حافظ منتصر١٢٠١٤٠٢١٦٢

١٤١٠٩دالیا هشام سمیر جبر فاید١٦٠٤٠١١٤٥٢

١٤١١٠دعاء إبراهیم محمد عبده١٦٠٤٠١٠٥٠٥

١٤٣٧٥دعاء خالد محمد على عرجان١٢٠١٤٠٢١٦٣

١٤١١١دعاء فتحى منصور ابراهیم  منصور١٦٠٤٠١٠٥٠٩

١٤١١٢دعاء منصور حسن شحاتة بركات١٦٠٤٠١٠٥١٠

١٤١١٣دنیا سعید على محمد الشاذلى١٦٠٤٠١٠٥١١

١٤٣٧٦دیانا شریف عبد المنعم مرسى١٦٠٤٠١٠٥١٧

١٤١١٤دینا ربیع فرجانى ضیف اهللا١٦٠٤٠١٠٥٢٣

١٤٤٩٠راما یوسف كمال الشعراوى٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٣٨

١٤١١٥رامى محمد عبدالعزیز جاد١٦٠٤٠١٠٥٢٩

١٤٤٥٣رامى هانى خیر متى خیر٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٥١

١٤١١٦رانیا حسین حنفي حسین١٦٠٤٠١٠٥٣٢

١٤١١٧رانیا سعید سعد خمیس١٦٠٤٠١٠٥٣٤

١٤١١٨رانیا عادل انور اندراوس١٦٠٤٠١٠٥٣٥

١٤١١٩رحاب السید محمد مصطفى النقیب١٦٠٤٠١٠٥٤٠

١٤١٢٠رحاب عبدالسالم عید عبدالسالم شحاتة خلیل١٦٠٤٠١٠٥٤١

١٤١٢١رحمه عادل ممدوح البكاتوشي١٦٠٤٠١٠٥٤٥



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٦صفحة رقم 

١٤٤٥٤رضوى خلیفة على خلیفة مصطفى٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٥٢

١٤١٢٢رضوى محمد عبدالغني محمد عمران١٦٠٤٠١٠٥٥٢

١٤١٢٣رفیق نبیل عطیة حبشي شنودة١٦٠٤٠١٠٥٥٥

١٤١٢٤رنا یحیى احمد محمد سعید١٢٠١٤٠٢١٨٤

١٤١٢٥رنین احمد حسین حسن شاهین١٦٠٤٠١٠٥٦١

١٤٣٧٧روان ابراهیم موسى محمد عیسى١٢٠١٤٠٢١٨٥

١٤١٢٦روان السید عامر السید عامر٩١٥٦٠٠٢٢٨١٩١

١٤١٢٧روان سالمة محمد صالح على١٦٠٤٠١٠٥٦٦

١٤١٢٨روفیدة احمد محمدعبد القادر محمد١٢٠١٤٠١٨٥٨

١٤٣٧٨رومانى فخرى عبده سعد١٢٠١٤٠٢١٨٩

١٤١٢٩ریهام جمعة محمود مرعى االقرع١٦٠٤٠١٠٥٧٣

١٤١٣٠ریهام عباس عبد اهللا محمد١٦٠٤٠١٠٥٧٦

١٤٤٩١ریهام فوزى محمد محمد االنصارى٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٧٠

١٤١٣١ریهام مصطفى محمد عبد الحمید الغنام١٦٠٤٠١٠٥٨٠

١٤١٣٢زكریا احمد زكریا محمد البدوى١٦٠٤٠١٠٥٨١

١٤١٣٣زیاد فوزى السید عبد العزیز طیلون١٢٠١٤٠١٨٦٠

١٤٤٩٢زیاد محمد عبد الحكیم عبد الغنى٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٦٧

١٤٤٧٣زیاد محمد هانْى فتحى مختار -مشطوب تجنیدیا٩١٥٦٠٠٢٢٨١٧٢

١٤٣٧٩زینب صبرى محمد بیومى الدمیاطى١٣٠٧٢

١٤١٣٤زینب عید احمد ركابى احمد١٦٠٤٠١٠٥٩٠

١٤١٣٥سارة احمد محمد جمال الدین القالع١٢٠١٤٠١٨٦١

١٤١٣٦ساره حماده محمد عبد الونیس١٦٠٤٠١٠٥٩٣

١٤١٣٧ساره رشدي احمد خلیفة زردق١٦٠٤٠١٠٥٩٤

١٤١٣٨ساره عادل عبد العزیز عبد اهللا حربى١٦٠٤٠١٠٥٩٥

١٤١٣٩ساره عبداهللا عبداهللا سعادة١٦٠٤٠١٠٥٩٧

١٤١٤٠ساره كرم محمد حجاج١٦٠٤٠١٠٦٠٢

١٤١٤١ساره مجدى امین الخراشى١٦٠٤٠١٠٦١١

١٤١٤٢سلمى كامل جمیل الحوشى١٦٠٤٠١٠٦٢٥

١٤٣٨٠سلمى یاسر خلیل خمیس١٢٠١٤٠٢٠٣٨

١٤١٤٣سلمى یوسف عبد الحمید بدوى١٦٠٤٠١١٤٦٢

١٤٣٨١سلوى عطیة مسعود عطیة١٢٠١٤٠٢٢١٤

١٤١٤٤سمر صبرى عبد العزیز عبد الغنى قاقا١٦٠٤٠١٠٦٣٢



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٧صفحة رقم 

١٤١٤٥سمیة حاتم شوقي محمد موسى١٦٠٤٠١٠٦٣٦

١٤١٤٦سهام صبري سعید عبدة١٦٠٤٠١٠٦٤١

١٤١٤٧سهیر مدحت محمد على الحبال١٦٠٤٠١١٤٦٣

١٤١٤٨سیف الدین فتحى محمد فاروق احمد١٦٠٤٠١٠٦٤٤

١٤٣٨٢شروق اشرف فتحى ابراهیم١٦٠٤٠١٠٦٥١

١٤١٤٩شروق محمود عبد الفتاح بیومي١٦٠٤٠١٠٦٥٣

١٤١٥٠شریف محمد أحمد شعبان١٦٠٤٠١٠٦٥٥

١٤٣٨٣شریف محمد جمعة محمود النجار١٢٠١٤٠٢٠٣٥

١٤١٥١شهاب محمد عید عبدالعال اسماعیل١٦٠٤٠١٠٦٥٧

١٤١٥٢شیرین صبرى احمد حسین الحناوى١٦٠٤٠١٠٦٦١

١٤٣٨٤شیماء زكى عبد العزیز ابو سیف١٢٠١٤٠٢٢٣٢

١٤١٥٣صافیة فتحى حسن رجب مصباح١٦٠٤٠١٠٦٦٦

١٤١٥٤صافیناز راغب محمد راغب رزق١٦٠٤٠١٠٦٦٧

١٤٤٩٣صبحى فتحى توفیق عبد السالم -مشطوب تجنیدیا٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٢٢

١٤١٥٥صبحي محمد سعد العراقي١٦٠٤٠١٠٦٦٨

١٤٣٨٥صموئیل فكرى یوسف ابراهیم١٦٠٤٠١٠٦٧٤

١٤٤٦٨ضحى بدر باسم محمد عامر٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٤٦

١٤٣٨٦ضیاء احمد محمود محمد موسى١٦٠٤٠١٠٦٧٧

١٤١٥٦طارق جمال زكریا عمار١٢٠١٤٠٢٢٣٥

١٤١٥٧طارق عبد الرحمن عبد السالم عبد الرحمن١٦٠٤٠١١٥٨٦

١٤٤٩٤عادل ابراهیم احمد الداهش٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٦٨

١٤٣٨٧عبد الحكیم عادل عبد الحكیم عبد السالم ابو محمود- ن١٦٠٤٠١١٦١٨

١٤١٥٨عبد الرحمن ابراهیم سعد عبداهللا زین الدین١٢٠١٤٠٢٢٣٩

١٤١٥٩عبد الرحمن اشرف زكى١٢٠١٤٠٢٥٧٠

١٤١٦٠عبد الرحمن رمضان شحاتة الصاوى١٦٠٤٠١٠٦٩١

١٤١٦١عبد الرحمن سعید مصطفى على زین١٦٠٤٠١١٥٨٧

١٤١٦٢عبد الرحمن عماره صفوت محمد عماره١٦٠٤٠١٠٦٩٣

١٤٣٨٨عبد الرحمن عیسوي فوزي مازن١٦٠٤٠١٠٦٩٤

١٤١٦٣عبد الرحمن محمد محمد عبد اهللا رفاعى١٦٠٤٠١١٥٨٩

١٤٤٥٥عبد الرحمن مصطفى مرسى حامد٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٥٥

١٤١٦٤عبد القادر محمد عبد القادر محمد الصفتي١٦٠٤٠١٠٧٠٧

١٤٣٨٩عبد اهللا عادل غریب خلیفة١٢٠١٤٠٢٢٥٣



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٨صفحة رقم 

١٤٣٩٠عبد اهللا محسن على محمد ابراهیم١٢٠١٤٠٢٢٥٠

١٤١٦٥عبد اهللا محمود عبداهللا حسان عطا اهللا١٦٠٤٠١٠٧٣٩

١٤١٦٦عبده عبده عبد المجید المكاوي١٦٠٤٠١٠٧٤٤

١٤١٦٧عبیر السید محمد احمد عالم١٦٠٤٠١٠٧٤٦

١٤١٦٨عبیر جمال عبده محمد خمیس١٢٠١٤٠٢٥١٧

١٤١٦٩عبیر خالد سعد عبد الفضیل عبد اهللا١٦٠٤٠١٠٧٤٧

١٤٣٩١عزیزة ربیع ابراهیم خالف١٦٠٤٠١٠٧٥٢

١٤٤٧٩عصام السید احمد العشرى٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٤٧

١٤١٧٠عصام محمد قطب فاید فاید١٦٠٤٠١٠٧٥٣

١٤١٧١عطیات السید رمضان محمود عجوة١٦٠٤٠١١٤٧٣

١٤١٧٢عالء عادل كامل احمد محمد١٢٠١٤٠١٨٨٠

١٤١٧٣على ابراهیم على هلیل عطیه حمریط١٦٠٤٠١٠٧٦٤

١٤١٧٤على السید امین الصاوي القزاز١٦٠٤٠١٠٧٧١

١٤١٧٥على فتحى عبد الحمید حبه١٦٠٤٠١١٤٧٤

١٤١٧٦علیاء محمد سالمة محمد حسن مرعى١٦٠٤٠١٠٧٧٧

١٤١٧٧علیاء محمود فتحى حواقه١٦٠٤٠١٠٧٨٠

١٤١٧٨عماد عبد الحلیم عوض نمر١٦٠٤٠١١٤٧٧

١٤٣٩٢عمار السید ابو زید الالیط١٦٠٤٠١٠٧٨٣

١٤١٧٩عمر احمد فوزى عوض محمد١٦٠٤٠١١٥٩٠

١٤١٨٠عمر اشرف احمد ختعن١٦٠٤٠١٠٧٨٧

١٤١٨١عمر خالد محمد خلف١٦٠٤٠١٠٧٩٢

١٤٣٩٣عمر رضا فتحى بعیص - ن١٦٠٤٠١١٥٦٤

١٤١٨٢عمر سعید رجب محمد الشوربجى١٢٠١٤٠٢٢٦٤

١٤٤٥٦عمر على السید على محمد٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٥٣

١٤٣٩٤عمر فتحى محمد خمیس١٢٠١٤٠٢٢٦٨

١٤١٨٣عمر كمال محمد جمعه حارس السمخراطي١٦٠٤٠١٠٧٩٨

١٤١٨٤عمر مجدي مصطفي محمد على١٦٠٤٠١٠٨٠٠

١٤١٨٥عمر محمد انور حامد رسالن١٦٠٤٠١١٤٨١

١٤١٨٦عمر محمد عبد اهللا عمران١٦٠٤٠١١٤٨٢

١٤١٨٧عمر محمود عبد السالم الشهاوى١٦٠٤٠١١٤٨٣

١٤١٨٨عمرو ابوالفتوح محمد الشیخة١٦٠٤٠١٠٨١١

١٤١٨٩عمرو ایهاب انور عبدهللا١٦٠٤٠١٠٨١٣



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٩صفحة رقم 

١٤١٩٠عمرو شعبان اسماعیل نصیر سید احمد١٢٠١٤٠٢٢٧٤

١٤١٩١عمرو محمد سالم احمد السید١٦٠٤٠١٠٨٢٠

١٤٣٩٥عمرو محمد عبدالجید شحاته١٣٠١٠١١٦٥

١٤١٩٢عمرو منصور نصر الشامى١٦٠٤٠١١٥٩١

١٤١٩٣عهد عالء عبد الرووف الشریف١٦٠٤٠١١٤٨٦

١٤١٩٤عوض فایز عبدالفضیل هارون١٦٠٤٠١٠٨٢٣

١٤١٩٥غیداء مصطفى محمد شحاته زید١٢٠١٤٠٢٢٨١

١٤١٩٦فادى أشرف سعد ذكى١٦٠٤٠١٠٨٢٩

١٤١٩٧فادى هانى ولیم رزق اهللا جرجس١٢٠١٤٠٢٢٨٣

١٤٣٩٦فاطمة احمد محمد حسین عجوة١٦٠٤٠١١٤٨٩

١٤٣٩٧فاطمه احمد محمد محمد عصایه١٦٠٤٠١٠٨٣٧

١٤٣٩٨فاطمه عادل محمد فتحى  فاید١٦٠٤٠١٠٨٣٣

١٤١٩٨فاطمه مجدى محمد عبدالجواد السید١٦٠٤٠١٠٨٣٦

١٤١٩٩فاطمه محمود محمود عبدالسمیع الجد١٦٠٤٠١٠٨٤٠

١٤٢٠٠فاطمه ممدوح حمدي عبدالعزیز١٦٠٤٠١٠٨٤١

١٤٤٩٥فتحى اسماعیل متولى محمد متولى٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٦٩

١٤٤٩٦فتحى عبد الحمید فتحى المزیودى٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٤٨

١٤٢٠١فواكه ماهر سعد عوض طلحه١٦٠٤٠١٠٨٤٦

١٤٢٠٢فیبي سعداهللا عبدالمالك فوزى١٦٠٤٠١٠٨٤٨

١٤٢٠٣كارولین جاد صادق جاد١٦٠٤٠١٠٨٥٤

١٤٢٠٤كامیلیا مجدى رزق محمد العطفى١٦٠٤٠١١٤٩١

١٤٢٠٥كریم جمال محمد رفعت١٢٠١٤٠٢٦٤٥

١٤٢٠٦كریم حمادة عطیة ابو الخیر١٢٠١٤٠٢٢٩٠

١٤٢٠٧كریم طارق سامى جرانة١٢٠١٤٠٢٦٣٨

١٤٢٠٨كریم عادل عبد الرازق محمد١٦٠٤٠١١٤٩٢

١٤٢٠٩كریم مصطفى محمود حسن یونس١٦٠٤٠١٠٨٦٤

١٤٢١٠كریمة صالح محمد عطیة العدروس١٦٠٤٠١٠٨٦٦

١٤٣٩٩كمال احمد محمود السید االبیارى١٦٠٤٠١٠٨٦٧

١٤٢١١كمال حسنى عبد الفتاح محمود غریب١٢٠١٤٠١٨٩٠

١٤٢١٢لبنى على حسن محى الدین١٦٠٤٠١٠٨٦٩

١٤٢١٣لمیاء شعبان السید محمد الطباخ١٦٠٤٠١٠٨٧١

١٤٢١٤لیلى اشرف على الشوربجى١٦٠٤٠١١٤٩٤



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٠صفحة رقم 

١٤٢١٥لیلى بشیر حامد مصطفى اإلنبابي١٦٠٤٠١٠٨٧٥

١٤٤٠٠مؤمن احمد عبد اهللا عبد الحمید رزه١٦٠٤٠١١٢٣٢

١٤٢١٦مؤمن محمد محمد السید اسماعیل١٦٠٤٠١١٢٣٤

١٤٢١٧مارك نبیل ثابت فرج اهللا اقالدیوس١٦٠٤٠١١٥٧٤

١٤٢١٨مارى الفرید عزت واصف١٦٠٤٠١١٥٥١

١٤٢١٩مارى فایز ابراهیم متى ابراهیم١٦٠٤٠١٠٨٨٠

١٤٢٢٠ماریان ایمن سامي جرجس١٦٠٤٠١٠٨٨١

١٤٢٢١مارینا زكى عزیز حنا یوسف١٦٠٤٠١١٤٩٧

١٤٢٢٢ماهر خمیس محمد عثمان یونس١٢٠١٤٠٢٣١٣

١٤٢٢٣ماهى ممدوح عبداللطیف محمد عیاد١٦٠٤٠١٠٨٨٩

١٤٢٢٤محمد احمد رزق غریب عبد الال١٢٠١٤٠٢٣١٨

١٤٤٥٧محمد احمد عبد الجواد شوشة٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٥٦

١٤٢٢٥محمد احمد عبد العلیم عبد الهادى صبرة١٢٠١٤٠٢٣٢٠

١٤٤٠١محمد احمد عبد القادر جویلى١٢٠١٤٠٢٦٤٦

١٤٢٢٦محمد احمد عبد الاله دویك١٢٠١٤٠٢٦٦٢

١٤٤٠٢محمد احمد عبدالدایم عبدالقوى١٣٠١٠١٥٣٥

١٤٤٠٣محمد احمد على محمد حفناوى١٢٠١٤٠٢٣٢١

١٤٢٢٧محمد احمد كمال ابراهیم ابو سماحه١٦٠٤٠١٠٩٠٨

١٤٤٠٤محمد احمد مصطفى اسماعیل بكر١٣٠١٠١٧١٣

١٤٤٠٥محمد اشرف صالح الدین محمد عیسى١٢٠١٤٠٢٣٢٥

١٤٢٢٨محمد اشرف محمد محمد السیسى١٦٠٤٠١٠٩١٦

١٤٢٢٩محمد اكرم احمد احمد الجمیل١٦٠٤٠١١٥٠٠

١٤٢٣٠محمد البهى جمال فرج عبد الوهاب الزیات١٢٠١٤٠١٨٩٥

١٤٤٠٦محمد السید حسن بیومى١٦٠٤٠١١٥٠١

١٤٤٠٧محمد السید محمد عبد الغنى جاد١٢٠١٤٠٢٣٢٦

١٤٢٣١محمد امین محمد فتحى العرجاوى١٦٠٤٠١١٥٠٣

١٤٢٣٢محمد جابر محمد حسین حمبوطة١٦٠٤٠١٠٩٣١

١٤٢٣٣محمد جمال اسماعیل سرور١٢٠١٤٠٢٥٣٧

١٤٤٠٨محمد جمال محمد الحریري١٦٠٤٠١٠٩٣٥

١٤٢٣٤محمد حسن محمد علي سویدان١٦٠٤٠١٠٩٤٠

١٤٢٣٥محمد حسن محمد یونس بدر١٦٠٤٠١٠٩٤١

١٤٤٠٩محمد خالد عبدالاله محمود السید مصلح١٣٠١٠١٥٤٥



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١١صفحة رقم 

١٤٢٣٦محمد خلیفه عبد العاطى زعیر١٦٠٤٠١١٥٥٦

١٤٤١٠محمد دمین محمد سالم١٢٠١٤٠٢٥٣٥

١٤٢٣٧محمد سعد اشرف سعد الخولى١٦٠٤٠١١٥٠٦

١٤٢٣٨محمد سعید فتحي ابو علو١٦٠٤٠١٠٩٧٣

١٤٤١١محمد شریف حسن الحناوى١٦٠٤٠١٠٩٧٤

١٤٢٣٩محمد صباح سعد الطواب١٦٠٤٠١٠٩٨١

١٤٢٤٠محمد عادل عبد العاطى محمد عماره١٦٠٤٠١٠٩٩٤

١٤٢٤١محمد عبد الباسط عبد الصمد عبد التواب١٢٠١٤٠٢٣٤١

١٤٤٥٨محمد عبد الرؤف ابراهیم خضیر٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٥٧

١٤٤١٢محمد عبد الستار فهمى احمد - ن١٦٠٤٠١١٥٦٦

١٤٢٤٢محمد عبد العزیز عبد الرازق محمد ابو شعلة١٢٠١٤٠١٩٠٥

١٤٤١٣محمد عصام عبد الرازق عبد الرازق البمبى١٢٠١٤٠٢٣٤٣

١٤٢٤٣محمد عصام على حسین مرعى١٦٠٤٠١١٠١٧

١٤٤٧٤محمد عصمت حسین على الحلیسى١٨٨٧

١٤٢٤٤محمد عطیه سالم عباس الدیب١٦٠٤٠١١٠١٩

١٤٢٤٥محمد عالء الدین مصطفى شبل العباسى١٦٠٤٠١١٥٠٩

١٤٢٤٦محمد على احمد على الخیاط١٦٠٤٠١١٠٢٤

١٤٢٤٧محمد على یوسف محمد ابو الكل١٦٠٤٠١١٠٣٠

١٤٤١٤محمد على یوسف محمد یوسف١٦٠٤٠١١٠٢٨

١٤٤١٥محمد عوض اهللا زكریا عوض اهللا١٣٠١٠١٢٢٠

١٤٢٤٨محمد مؤمن محمد عزات دیاب١٦٠٤٠١١٠٧٠

١٤٢٤٩محمد ماهر طلبه فوزى مندور١٦٠٤٠١١٠٤٧

١٤٤٥٩محمد مجدى حسن السبكى٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٥٨

١٤٢٥٠محمد مجدى محمد عطیة اسماعیل١٦٠٤٠١١٥١٢

١٤٢٥١محمد محمد فؤاد النجار١٦٠٤٠١١٠٥٧

١٤٢٥٢محمد محمد منصور عبد العزیز١٦٠٤٠١١٥١٤

١٤٢٥٣محمد محمود عبد المنعم سلیمان شرارة١٢٠١٤٠٢٣٥٤

١٤٢٥٤محمد محمود على السید الصایغ١٦٠٤٠١١٠٦٢

١٤٤٨٠محمد مصطفى محمد حسین حلوه٧٤٦

١٤٢٥٥محمد ناصف یوسف عبداهللا ابوغالى١٦٠٤٠١١٠٧٣

١٤٢٥٦محمد نعمان حامد عبد الحمید الجزار١٦٠٤٠١١٠٧٨

١٤٢٥٧محمد یسرى عبد الحمید احمد ابراهیم١٦٠٤٠١١٠٨٤



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٢صفحة رقم 

١٤٢٥٨محمود اشرف محمود السید یاقوت١٢٠١٤٠٢٣٦٢

١٤٢٥٩محمود خالد سعد على الشال١٦٠٤٠١١١٠١

١٤٢٦٠محمود خالد عوض البردان١٦٠٤٠١١١٠٢

١٤٤١٦محمود سعید إبراهیم محمد سالم١٦٠٤٠١١١٠٥

١٤٤١٧محمود عادل السید عثمان محمد مرسى١٢٠١٤٠٢٣٦٩

١٤٤١٨محمود عبد المنعم على عبد اهللا مشاخى١٦٠٤٠١١٥١٧

١٤٤٦٩محمود على عبد الرازق احمد - مشطوب١١٧٣١

١٤٢٦١محمود على محمد الخولى١٢٠١٤٠٢٣٧٢

١٤٢٦٢محمود علي محمد حامد على عزاز١٦٠٤٠١١١١٨

١٤٢٦٣محمود فتحي احمد على بدر١٦٠٤٠١١١٢٠

١٤٢٦٤محمود فوزى بسیونى النجار١٢٠١٤٠٢٥٤٧

١٤٢٦٥محمود مبروك ابراهیم ابو العنین١٦٠٤٠١١١٢٢

١٤٢٦٦محمود محمد تاج الدین فؤاد اسماعیل سعید١٦٠٤٠١١١٢٥

١٤٢٦٧محمود محمد عبد العال عبد العال النقیدى١٢٠١٤٠٢٣٧٥

١٤٤٩٧محمود محمد محمود الجیزاوى٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٦٣

١٤٢٦٨محمود مدحت السید عبد العزیز مبارك١٢٠١٤٠٢٣٧٩

١٤٢٦٩محمود مصطفى احمد على عبد الغنى١٦٠٤٠١١٥١٨

١٤٢٧٠محمود هانى محمد صدیق جاد١٦٠٤٠١١١٣٦

١٤٤١٩محمود یاسر السید على محمد ابراهیم١٦٠٤٠١١١٣٧

١٤٢٧١مرام احمد حسن على محمد١٦٠٤٠١١٥١٩

١٤٢٧٢مروان هاشم محمد احمد عبده النمكى١٦٠٤٠١١١٥٠

١٤٢٧٣مروة احمد رزق مرسى ابو رزق١٦٠٤٠١١٥٩٧

١٤٤٧٥مروة شعبان حسن محمد عبد اهللا٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٠٧

١٤٢٧٤مروة محمد مسعد محمد بدر١٦٠٤٠١١١٥٦

١٤٢٧٥مریم أحمد طایل السید الشبشیرى١٦٠٤٠١١١٥٩

١٤٢٧٦مریم ابراهیم محمد محمد - حلوان٩١٥٦٠٠٢٢٨١٩٣

١٤٤٢٠مریم اشرف زكریا على عطیة١٢٠١٤٠٢٣٨٦

١٤٤٢١مریم سالم السید على حجاب١٢٠١٤٠٢٥١٠

١٤٤٩٨مریم عبد العزیز سالم محمد خیراهللا٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٢٣

١٤٢٧٧مریم فكرى المغازى الطودى١٦٠٤٠١١١٦٢

١٤٢٧٨مریم محمود صالح العرجاوى١٦٠٤٠١١١٦٦

١٤٢٧٩مصطفى الصاوى عطیه أبو سبع١٦٠٤٠١١١٧١



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٣صفحة رقم 

١٤٢٨٠مصطفى حبشى محمد ابراهیم التداوى١٢٠١٤٠٢٣٩٣

١٤٢٨١مصطفى حسن ابراهیم حسن بوادى -لجنة م١٦٠٤٠١١٥٢٣

١٤٤٢٢مصطفى على السید الحصاوى١٦٠٤٠١١٦٢٢

١٤٢٨٢مصطفى فتوح عبدالرازق جعفر١٦٠٤٠١١١٨٨

١٤٢٨٣مصطفى مجدي محمد عبد الجواد١٦٠٤٠١١١٩٩

١٤٤٢٣مصطفى محسن محمود محمود لطفى١٢٠١٤٠٢٣٩٦

١٤٢٨٤مصطفى محمد خمیس درویش١٢٠١٤٠٢٥٤٣

١٤٢٨٥مصطفى محمد على الغرباوى١٦٠٤٠١١٦٢٦

١٤٤٢٤مصطفى محمد مصطفى ابراهیم١٢٠١٤٠٢٣٩٨

١٤٢٨٦مصطفى محمدعلى محمد زكریا اللقانى١٦٠٤٠١١١٩٠

١٤٢٨٧مصطفى محمود فوزى بحبح١٢٠١٤٠٢٦٢٢

١٤٤٢٥مصطفى محمود محمد كمال زاید١٦٠٤٠١١١٩٢

١٤٢٨٨مصطفى محمود محمد محمود الشاهد١٦٠٤٠١١١٩٣

١٤٢٨٩معتز محمد السید مسعود١٦٠٤٠١١٥٢٦

١٤٢٩٠مغازي محمد عبد السالم مغازي الصیاد١٦٠٤٠١١٢٠٧

١٤٤٨١ممدوح السید على السید - مشطوب٩١٥٦٠٠٢٢٨١٥٤

١٤٢٩١منار محمد عبداهللا احمد سعد١٦٠٤٠١١٢١٥

١٤٤٩٩منار محمود ابراهیم حسن٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٦٤

١٤٤٦٠منة اهللا رشاد عبد الحمید بطیشة٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٥٤

١٤٢٩٢منة على احمد الشیخ١٦٠٤٠١١٥٩٨

١٤٢٩٣منه اهللا عصام ابراهیم الفقى١٦٠٤٠١١٢٢٣

١٤٢٩٤منى مسعد محمد محمود احمد١٦٠٤٠١١٥٣٢

١٤٢٩٥مهند محمد محمد عثمان١٦٠٤٠١١٥٣٣

١٤٢٩٦مى جابر سعد زیدان١٦٠٤٠١١٢٣٧

١٤٢٩٧مى فرج عبد العزیز الصاوى١٦٠٤٠١١٦٠٥

١٤٢٩٨میار جمال احمد حسین١٦٠٤٠١١٥٣٤

١٤٢٩٩میار محمد حلمى ذكى١٢٠١٤٠٢٤١٨

١٤٣٠٠میرنا ایهاب عنتر البرهامى١٢٠١٤٠٢٤٢٠

١٤٣٠١میرنا طه جابر طه محمد١٢٠١٤٠٢٤٢١

١٤٤٢٦میریت منیر عزیز رزق١٦٠٤٠١١٢٥٢

١٤٣٠٢میالنا مدحت مرقس عبد المسیح١٦٠٤٠١١٦٠٠

١٤٥٠٠مینا ماهر غبلایر غالى٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٧١



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٤صفحة رقم 

١٤٣٠٣ناجى عبدالعزیز ناجى عبدالعزیز١٦٠٤٠١١٢٦٢

١٤٤٢٧ناردین مجدى موریس جبره١٦٠٤٠١١٢٦٥

١٤٣٠٤ناردین نبیل فهیم یوسف عطیة١٢٠١٤٠٢٠٣٧

١٤٣٠٥ناریمان ابراهیم محمد سعد رضا١٦٠٤٠١١٢٦٦

١٤٣٠٦نانسى رضا محمد لبیب الفار -ن١٦٠٤٠١١٦٠٨

١٤٣٠٧ندى صالح مصطفى محمد أبو اسماعیل١٦٠٤٠١١٢٧١

١٤٣٠٨نرمین علي محمود ابو العنین١٦٠٤٠١١٢٨٤

١٤٤٢٨نرمین محمود مصطفى عبد الجواد جوید١٦٠٤٠١١٢٨٥

١٤٣٠٩نعمة عبد السید حنا صلیب١٦٠٤٠١١٥٣٩

١٤٣١٠نهال حمدى محمود محمد راضى١٦٠٤٠١١٢٩٥

١٤٤٢٩نهال لطفى حسین لطیف١٢٠١٤٠٢٤٤٥

١٤٣١١نهى على السعید دربالة١٦٠٤٠١١٥٤٠

١٤٣١٢نور عبد المنعم صبرى محى الدین١٦٠٤٠١١٣٠٤

١٤٣١٣نور یاسر علي مصطفي عبد الغني١٦٠٤٠١١٣٠٦

١٤٣١٤نوران السید حسن ضیف ابوزید١٦٠٤٠١١٣٠٩

١٤٣١٥نوران شریف عبدالعظیم الشریف١٦٠٤٠١١٣١٠

١٤٣١٦نوران محمد فتحى االبیض١٦٠٤٠١١٣١٢

١٤٣١٧نورهان ایهاب محمد عبد السالم١٢٠١٤٠١٩٤٨

١٤٣١٨هاجر احمد متولي امین خاطر١٦٠٤٠١١٣٣١

١٤٣١٩هاجر جمال ابراهیم عبد المحسن ابراهیم١٦٠٤٠١١٣٣٤

١٤٣٢٠هاجر عبد الفتاح سعید المسارع١٦٠٤٠١١٣٣٨

١٤٣٢١هادى ممدوح یوسف دعبیس١٦٠٤٠١١٣٤٥

١٤٣٢٢هایدى محمد سید أحمد عطیان١٦٠٤٠١١٣٤٩

١٤٣٢٣هشام صالح محمود راضي١٦٠٤٠١١٣٦٢

١٤٣٢٤هشام طارق توفیق محمد فهمى١٦٠٤٠١١٦١٣

١٤٣٢٥همت محمد على حسن ابو خضرة١٦٠٤٠١١٥٤٥

١٤٤٣٠هناء محمد على حسن الشیخ١٢٠١٤٠٢٤٦٣

١٤٣٢٦هند اسماعیل اسماعیل العباسى١٦٠٤٠١١٣٦٦

١٤٣٢٧هند ماجد محمد الطحان١٦٠٤٠١١٣٦٨

١٤٣٢٨وسام خالد سعد الحوفى١٦٠٤٠١١٣٧٣

١٤٣٢٩ولید محمد محمد ابراهیم عمارة١٢٠١٤٠٢٤٧٤

١٤٤٣١یاسر امین عبد الرؤف محمود١٢٠١٤٠٢٤٧٩



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٥صفحة رقم 

١٤٤٣٢یاسمین عویس محمود محمدعویس١٦٠٤٠١١٣٨٣

١٤٣٣٠یاسمین مجدى زكى احمد نعیم١٦٠٤٠١١٥٤٩

١٤٤٦١یوسف باسم عبداهللا اللقانى١٣٠١٠١٦٧٣

١٤٣٣١یوسف مصطفى سعد عمار١٢٠١٤٠١٩٥٨




