
ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١صفحة رقم 

٨٠٠١ابتهال السعید عبد الرؤف الصوالحى١٦٠٣٠١٠٢١٧

٨٠٠٢ابراهیم حسن ابراهیم متولى ابو سماحه١٦٠١٠١٠٣٣٧

٨٠٠٣ابراهیم حسن حافظ  حسن قطامش١٦٠٣٠١٠٠٠٣

٨٠٠٤ابراهیم سامى ابراهیم غالى عطیه١٥٠١٠١٠٨١١

٨٠٠٥ابراهیم فؤاد السعید محمد عبد الرحمن طبانه١٦٠١٠١٠٣٣٨

٨٠٠٦ابراهیم محمود علي محمد عبد الغني١٦٠١٠١٠٠١٢

٨٠٠٧ابراهیم نجیب یوسف محمد عبد اهللا١٥٠١٠١٠٤٢٣

٨٠٠٨ابراهیم یوسف ابراهیم السید االقطش١٤٠٣٠١٠٢٧٩

٨٠٠٩اجالل احمد ممتاز عبد المنعم الركایبي١٦٠١٠١٠٠١٤

٨٠١٠احمد ابراهیم على الغول١٦٠٣٠١٠٢٢٠

٨٠١١احمد ابراهیم محمد ابراهیم حربي١٦٠١٠١٠٠١٩

٨٠١٢احمد اسماعیل شعیب اسماعیل شعیب -ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٢٥٣

٨٠١٣احمد اكرم محمد انور النزیلى١٥٠١٠١٠٥٠٧

٨٠١٤احمد السعید علي على خلیل١٦٠٣٠١٠٠٠٧

٨٠١٥احمد السید حسین حسن االشقر١٤٠٣٠١٠٢٠٨

٨٠١٦احمد السید محمد على البیومى١٦٠٣٠١٠٢٢٢

٨٠١٧احمد ایهاب عباس العیوني١٥٠١٠١٠٥٠٨

٨٠١٨احمد بالل عبد الحلیم جاد عتمان١٦٠١٠١٠٠١٦

٨٠١٩احمد بهاء محمد عبد الحمید الیمنى١٤٠٣٠١٠٨٨٣

٨٠٢٠احمد جابر حامد أبوعید١٦٠١٠١٠٠٣٩

٨٠٢١احمد جمال النوبى احمد حسان٣١٥٠١٠١٢٠٠٩

٨٠٢٢احمد جمعة محمد اسماعیل الزهیرى٢٠١٢١٠٠٧٥٤٨٦

٨٠٢٣احمد حلمى على عبد الحلیم هندي١٦٠١٠١٠٠٥٢

٨٠٢٤احمد حمدى اسماعیل كرم١٤٠٣٠١١١٥٦

٨٠٢٥احمد حمدى عبد القادر ابراهیم عماره١٦٠١٠١٠٠٥٤

٨٠٢٦احمد خالد عبد السالم سعد مرسى١٥٠١٠١٠٥٥٩

٨٠٢٧احمد خمیس جابر عبد اهللا١٤٠٣٠١١٠٧٦

٨٠٢٨احمد رجب عبد المنعم السید النمر١٤٠١٠١٠١٣٨

٨٠٢٩احمد رضا احمد علي بركات١٦٠٣٠١٠٠١٢

٨٠٣٠احمد رضا حمیدة احمد ترابیس١٥٠١٠١٠٣٩٤

٨٠٣١احمد رمزى محمد نبیل عبد الحفیظ١٥٠١٠١٠٢٥٨

٨٠٣٢احمد رمضان شعبان عبد اهللا١٦٠٣٠١٠٢٤٥



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢صفحة رقم 

٨٠٣٣احمد سامح عبد المنصف محمد عبد العظیم١٦٠١٠١٠٠٦٤

٨٠٣٤احمد سامى ابراهیم ابراهیم خنیسه١٦٠١٠١٠٠٦٦

٨٠٣٥احمد سعید احمد مرزوق١٥٠١٠١٠٢٩٩

٨٠٣٦احمد سمیر محمد على محمود ابو دیب١٥٠١٠١٠٢٦٠

٨٠٣٧احمد شوقي مفتاح عبد الونیس١٥٠١٠١٠٢٧٩

٨٠٣٨احمد صبحى ابراهیم احمد حشیش١٥٠١٠١٠٤٢٤

٨٠٣٩احمد صبحى كامل الحلوانى١٦٠١٠١٠٠٧٦

٨٠٤٠احمد عاصم عبد السالم الفقى١٥٠١٠١٠٥١١

٨٠٤١احمد عبد العزیز ابراهیم عبد النبى١٦٠١٠١٠٣٥١

٨٠٤٢احمد عبد المجید عبد الواحد السنوسى١٥٠١٠١٠٤٨٥

٨٠٤٣احمد عبد المطلب محمد شامه١٦٠١٠١٠٠٩٠

٨٠٤٤احمد عبد المنصف زین الدین محمد عبد العال١٦٠١٠١٠٠٩٧

٨٠٤٥احمد عثمان ابراهیم على دسوقى١٦٠٣٠١٠٢٥٥

٨٠٤٦احمد على حسن عمران١٦٠٣٠١٠٢٥٦

٨٠٤٧احمد عنتر مختار عبد الغفار شراقى٢٠١٢١٠٠٧٥٣٨٣

٨٠٤٨احمد فتیانى محمد هنداوى سالمه١٦٠١٠١٠١١٥

٨٠٤٩احمد فداء الدین احمد سالم١٥٠١٠١٠٥١٢

٨٠٥٠احمد قطب رجب االبشیهى١٦٠١٠١٠١١٨

٨٠٥١احمد مجدى عبد القادر محمد حسین١٦٠١٠١٠١٢٣

٨٠٥٢احمد مجدى محمد موصلى١٤٠٣٠١٠١٠٤

٨٠٥٣احمد محمد ابراهیم عبد الرسول١٦٠٣٠١٠٥٤٤

٨٠٥٤احمد محمد اسعد حمید١٥٠١٠١٠٢٤٩

٨٠٥٥احمد محمد السید أحمد الصواف١٥٠١٠١٠٢٨٠

٨٠٥٦احمد محمد سعد عبد الاله١٦٠١٠١٠١٣١

٨٠٥٧احمد محمد عبد الجواد العوبى١٦٠١٠١٠١٣٩

٨٠٥٨احمد محمد عبد المحسن محمد البربري١٦٠١٠١٠١٣٧

٨٠٥٩احمد محمد عبده على حموده١٦٠٣٠١٠٠٢٦

٨٠٦٠احمد محمد فهمى محمد ربیع١٦٠٣٠١٠٢٣٤

٨٠٦١احمد محمد فوزى یوسف الحریرى١٥٠١٠١١٤٩٩

٨٠٦٢احمد محمود فتحى سالم البنا١٦٠٣٠١٠٠٢٩

٨٠٦٣احمد مسعد محمود جمال الدین١٦٠٣٠١٠٢٦١

٨٠٦٤احمد مصطفى محمد احمد عثمان١٤٠٣٠١٠٩١٥



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٣صفحة رقم 

٨٠٦٥احمد نصر مبروك بسیوني ابو ریة١٦٠١٠١٠١٦١

٨٠٦٦احمد هانى انور عبد الحمید عبد الواحد١٦٠١٠١٠١٦٢

٨٠٦٧احمد وائل محمد المرسى عطیة١٦٠١٠١٠١٦٣

٨٠٦٨احمد یوسف عبد الهادى معفن١٦٠١٠١٠١٦٦

٨٠٦٩اسامه احمد فتحى محمد حسن المنیاوى١٦٠١٠١٠١٧٣

٨٠٧٠اسراء السید صابر سعید منیسى١٦٠١٠١٠٣٥٨

٨٠٧١اسراء جمال محمد سلطان١٦٠٣٠١٠٠٣٧

٨٠٧٢اسراء حامد عبد المنعم عبد العاطي عبده١٥٠١٠١٠٧٣٥

٨٠٧٣اسراء فرید عبد العزیز محمود یوسف - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٢٨٨

٨٠٧٤اسراء محمد عبد اهللا محمد عبد القوى١٦٠١٠١٠١٩٤

٨٠٧٥اسراء یسرى محمد ابو جاموس١٦٠١٠١٠٣٤٢

٨٠٧٦اسالم احمد احمد قطب منتصر١٦٠١٠١٠٢٠١

٨٠٧٧اسالم اشرف محمد حامد٣١٥٠١٠١١٨٠٢

٨٠٧٨اسالم اشرف مصطفى محمد١٦٠١٠١٠٢٠٥

٨٠٧٩اسالم صبرى على بركة١٦٠١٠١٠٢١١

٨٠٨٠اسالم فوزى یوسف یوسف احمد بدر١٦٠٣٠١٠٢٦٩

٨٠٨١اسالم نصر رمضان شحاته زیدان١٦٠١٠١٠٢١٧

٨٠٨٢اسالم نصر محمود محمد مصطفى١٦٠١٠١٠٢١٨

٨٠٨٣اسماء السعید محمد دسوقى عنانى -د٣١٥٠١٠١١٩٥٦

٨٠٨٤اسماء رجب كامل عبد الحمید سالم الخفیر١٤٠٣٠١٠٦١٦

٨٠٨٥اسماء سالم ابراهیم سالم الغایاتى١٦٠١٠١٠٢٢٥

٨٠٨٦اسماء سالمة عوض صالح شیشى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٤٢

٨٠٨٧اسماء صالح عبد العزیز اسماعیل - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٣٩٤

٨٠٨٨اسماء عادل عبد المنعم صالح عبد المجید صالح١٦٠٣٠١٠٢٩١

٨٠٨٩اسماء عادل محمد أنور سلطان١٦٠١٠١٠٣٥٩

٨٠٩٠اسماء عطیة اسماعیل منسى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٤٣

٨٠٩١اسماء محمد حلمى عبد اللطیف المحالوى١٦٠٣٠١٠٢٩٢

٨٠٩٢اشرف السید عدالن فرج١٦٠١٠١٠٢٣٠

٨٠٩٣االء محمود السید محمد بدر١٥٠١٠١٠٧٠٨

٨٠٩٤االء ممدوح اسماعیل بسیونى الجمل١٦٠١٠١٠٣٨١

٨٠٩٥السعید بكر عزت احمد بركات١٥٠١٠١٠٤٢٧

٨٠٩٦الصاوى رمضان حامد السید  الصاوي١٦٠١٠١٠٢٥٤



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٤صفحة رقم 

٨٠٩٧الهام محمود حمدى احمد قدرى١٦٠٣٠١٠٢٧٥

٨٠٩٨امانى احمد یوسف محمود ابوفاطمة -د عذر٣١٥٠١٠١١٩٨٦

٨٠٩٩امانى محمد ابراهیم النجار٣١٥٠١٠١١٩٥٣

٨١٠٠امانى وجیه محمد عبدالغنى الطویل١٥٠١٠١١٥٢٥

٨١٠١اماني محمد حسین على نوح١٦٠١٠١٠٣٦٢

٨١٠٢امل اسالم عبد الحكیم االفندى -د٣١٥٠١٠١١٩٦٠

٨١٠٣امل السواحلى طلب كامل السواحلى١٦٠٣٠١٠٢٧٧

٨١٠٤امل سالم قطب على نصیر٢٠١٢١٠٠٧٥٥٤٤

٨١٠٥امل صبحى خمیس محمد عمر١٦٠١٠١٠٢٦٠

٨١٠٦امل عبد الفتاح عبد الفتاح ابراهیم الصفتي١٦٠١٠١٠٣٦٤

٨١٠٧امنیة ابراهیم على القویعى١٦٠٣٠١٠٢٧٨

٨١٠٨امنیة اسماعیل ابو بكر زیدان١٦٠١٠١٠٢٦٣

٨١٠٩امنیة السید حسن محمد السمین١٦٠١٠١٠٢٦٦

٨١١٠امنیة سامى عبد الحمید الرحمانى١٦٠٣٠١٠٢٩٥

٨١١١امنیة سراج الدین محمود سارى١٦٠١٠١٠٢٦٤

٨١١٢امنیة مصطفى سعد محمد حفنى١٦٠١٠١٠٣٦٦

٨١١٣امیر احمد فرج الصاوى خلیفة٣١٥٠١٠١١٨٩٧

٨١١٤امیرة شعبان كامل عیاض اللمعى١٦٠١٠١٠٣٧١

٨١١٥امیرة مدحت عبد الكریم دیاب عامر  - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٠٦

٨١١٦امیرة نجیب محمود رمضان١٦٠١٠١٠٣٧٤

٨١١٧امینة عامر محمد عامر الشیخ١٦٠١٠١٠٣٧٥

٨١١٨انجى كامل مصطفى زین الدین٣١٥٠١٠١١٧٧٢

٨١١٩ایاد ایمن عوض البسومى١٦٠٣٠١٠٢٣٧

٨١٢٠ایة ابراهیم عطیة ابو جبل١٦٠٣٠١٠٢٨٦

٨١٢١ایة احمد عبد الحافظ أحمد عمران١٦٠١٠١٠٣٢٢

٨١٢٢ایة احمد محمد نوح١٤٠١٠١٠٣٢٠

٨١٢٣ایة حارس عبد اهللا عمر محمود١٦٠١٠١٠٢٨٩

٨١٢٤ایة حمدى على عبد الحمید الدیب١٦٠١٠١٠٣٩٢

٨١٢٥ایة خمیس جالل طبانه١٦٠١٠١٠٣٩٣

٨١٢٦ایة سعید محمد السید الكالف١٦٠٣٠١٠٢٨٢

٨١٢٧ایة سمیر التابعى محمد العنانى١٦٠٣٠١٠٢٩٦

٨١٢٨ایة عادل عبدالمقصود هویدى١٦٠١٠١٠٣٨٦



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٥صفحة رقم 

٨١٢٩ایة عادل فؤاد الحلفاوى١٦٠٣٠١٠٠٦٣

٨١٣٠ایة عبد الكریم عبد اهللا الشیال -د١٦٠٣٠١٠٥١٤

٨١٣١ایة مصطفى فتحى هاشم احمد١٦٠١٠١٠٢٩٩

٨١٣٢ایةاهللا محمد كمال الدین محمد زید١٦٠١٠١٠٣٨٢

٨١٣٣ایمان احمد سلیم بركات النحاس١٦٠٣٠١٠٤٦٧

٨١٣٤ایمان احمد عبد اهللا ابراهیم ابو ذكرى -ف-ت٢٠١٢١٠٠٧٥٣٦٩

٨١٣٥ایمان رافت محمد عبد الرازق محمد  - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤١٠

٨١٣٦ایمان رضا محمد سویسه١٦٠١٠١٠٣٠٥

٨١٣٧ایمان سعید على عبد المقصود١٦٠٣٠١٠٥٣٨

٨١٣٨ایمان على احمد السید الخیاط١٦٠١٠١٠٣١٠

٨١٣٩ایمان مجدى ابراهیم الفقى١٦٠٣٠١٠٢٤٣

٨١٤٠ایمان محروس رجب بحیري١٦٠١٠١٠٣٤٧

٨١٤١ایمان محمد احمد زعطوط١٦٠١٠١٠٣١٢

٨١٤٢ایمان محمد ناجي سعید١٦٠٣٠١٠٠٥٤

٨١٤٣ایمان محمود سعد ابراهیم المسلمانى١٦٠٣٠١٠٠٥٥

٨١٤٤ایمان مصطفى اسماعیل نصر١٦٠١٠١٠٣١٥

٨١٤٥ایمن السعید یوسف الخویسكى١٦٠١٠١٠٣١٨

٨١٤٦ایمن سالم عبد الخالق حسین١٥٠١٠١٠٦٠٣

٨١٤٧ایمن منصور رمضان هیبة - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٢٣٨

٨١٤٨ایناس سعید عبد الحمید شمسیة١٦٠٣٠١٠٢٨٧

٨١٤٩ایهاب فكرى على محمد الشرقاوى١٦٠١٠١٠٣٣٥

٨١٥٠باسنت فرج محمود حسنین١٦٠٣٠١٠٥٠٤

٨١٥١بدر صبرى بدر دیاب١٥٠١٠١٠٨٩٠

٨١٥٢بسمة اشرف احمد محمد الشریف١٦٠١٠١٠٤١١

٨١٥٣بسمة حلمى محمود احمد البرقامى -  ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤١٣

٨١٥٤بسمة محمد عبیده سعد الشرقاوي١٦٠١٠١٠٤١٣

٨١٥٥بهى الدین محمد بهى الدین السبكى١٥٠١٠١١٦٥٣

٨١٥٦بیشوى عبد الملك عزیز عبد الملك عجایبى - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٢٩٤

٨١٥٧تغرید اشرف محمد البابلى١٦٠٣٠١٠٣٠٠

٨١٥٨تقى اشرف محمد یونس١٦٠١٠١٠٤٣٢

٨١٥٩تقى محمد فوزى سید احمد عباس١٦٠١٠١٠٤٣٤

٨١٦٠جمعة ابراهیم عبدة سعدجادو١٦٠١٠١٠٤٤٢



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٦صفحة رقم 

٨١٦١جمیل أحمد إبراهیم أحمد النجار١٦٠١٠١٠٤٤٣

٨١٦٢جهاد مجدى عبد الظاهر عبد الحق ابو التنا١٦٠١٠١٠٤٤٧

٨١٦٣جیهان خیرى عبدالونیس عوض ابو وافیه١٦٠١٠١٠٤٥٨

٨١٦٤حازم اشرف محمد سالم عبد اللطیف١٥٠١٠١١٣٥١

٨١٦٥حسام احمد احمد سعید عرام١٦٠١٠١٠٤٦٩

٨١٦٦حسام الدین أشرف عباس عبدالمجید هندى١٦٠١٠١٠٤٧١

٨١٦٧حسام جمال خضرى محمد عطا١٦٠١٠١٠٤٧٢

٨١٦٨حسام حلمى حامد حامد القزاز١٦٠١٠١٠٤٧٣

٨١٦٩حسام رجب شعبان محمد منصور١٤٠٣٠١٠٨٢١

٨١٧٠حسام محمد رجب سعد١٦٠١٠١٠٤٧٦

٨١٧١حسن خمیس عبد الونیس عبداهللا شرمانه١٦٠١٠١٠٤٧٨

٨١٧٢حسن عاطف على محمد على المصري١٦٠١٠١٠٤٨٠

٨١٧٣حسن عبد الحمید حسن محمد السمادیسى١٥٠١٠١٠٣٩٩

٨١٧٤حسن محمد حسن الصدیق١٥٠١٠١٠٦٤٨

٨١٧٥حمادة عبد اهللا على حمیدة١٦٠٣٠١٠٣٠٦

٨١٧٦حنان منصور فؤاد السید غانم١٥٠١٠١١٢٨٩

٨١٧٧خالد جالل حسین ابوحسین١٥٠١٠١٠٢٦٤

٨١٧٨خالد خالد محمد مشرف١٤٠٣٠١٠٢٧٢

٨١٧٩خالد رضا عبد المنعم ابو سریع مرسى١٦٠١٠١٠٤٩٣

٨١٨٠خالد مسعد محمد احمد مرزوق١٤٠٣٠١٠٢٠٠

٨١٨١خلود حبشى محمد علوى محمد١٦٠١٠١٠٥٠٠

٨١٨٢دالیا علي عبد اهللا محمد الرویني١٦٠٣٠١٠٠٧٧

٨١٨٣دعاء السید مصطفى محمد شحاته نمیر٣١٥٠١٠١١٨٠٣

٨١٨٤دعاء صبحى بسیونى احمد١٦٠٣٠١٠٣١٠

٨١٨٥دعاء محمد ابراهیم اسماعیل الزعویل- ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٢١

٨١٨٦دعاء مدحت خلیل سلیمان المال١٦٠٣٠١٠٠٧٨

٨١٨٧دنیا محمد فؤاد محمد نسیم - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٢٣

٨١٨٨دینا احمد مرسي احمد الشرنوبي١٦٠١٠١٠٥١٩

٨١٨٩دینا اشرف سالم ذكى سالم١٦٠٣٠١٠٣١١

٨١٩٠دینا حسن عبد الجلیل غازى الدویحى - د٣١٥٠١٠١١٧٨٣

٨١٩١دینا محمد مصطفى بطرانة١٦٠٣٠١٠٣١٢

٨١٩٢رامى یونس عوض عبد السید خلیل١٦٠٣٠١٠٤٧٨



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٧صفحة رقم 

٨١٩٣رانیا السید حسن السید العكل١٦٠٣٠١٠٤٧٧

٨١٩٤رانیا عبدالناصر سید حافظ الزوبي١٦٠١٠١٠٥٣٦

٨١٩٥رانیا ماهر اسماعیل محمد١٦٠٣٠١٠٣١٥

٨١٩٦رجب رمضان محمد على النجار - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٢٤

٨١٩٧رشا سعد قطب سعد السیسى١٦٠١٠١٠٥٤٦

٨١٩٨رضا رضوان حامد رضوان -  ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٢٥

٨١٩٩رضا محمد عبد اللطیف عطیه یونس١٦٠١٠١٠٥٤٩

٨٢٠٠رضوى خیري محمد عبد الهادي الغمرى١٦٠١٠١٠٥٥١

٨٢٠١رقیة مصطفى على الدسوقى زیدان١٦٠٣٠١٠٥٠٢

٨٢٠٢رنا محمد عبد العزیز محمد الرامى١٦٠١٠١٠٥٦٠

٨٢٠٣روان سمیر محمد خالف١٦٠٣٠١٠٣١٨

٨٢٠٤رومانى عیسى باوى وصیف باوى١٥٠١٠١٠٣٧٠

٨٢٠٥رویدا محمد احمد عبده طعیمة١٦٠٣٠١٠٦٤٤

٨٢٠٦ریم بهاء الدین صمیدة على خمیس١٦٠٣٠١٠٣١٩

٨٢٠٧ریم رضا عید السید ابو ریشه١٦٠١٠١٠٥٧١

٨٢٠٨زیاد طارق محمد كمال محمد كامل الرجال١٦٠١٠١٠٥٨٦

٨٢٠٩سارة ابراهیم حسن عبد الفتاح١٦٠١٠١٠٦٠٤

٨٢١٠سارة اشرف عبد الرازق نصر١٦٠٣٠١٠٣٢٦

٨٢١١سارة السید فؤاد محمد عصفور١٦٠٣٠١٠٠٨٩

٨٢١٢سارة فتحي عبد المولى عبد الحمید عبدالعال زید١٦٠١٠١٠٦٠٠

٨٢١٣سارة فخرى عبدالمجید سرور١٦٠١٠١٠٦٠٩

٨٢١٤سارة محمد احمد على الجبرتى١٦٠٣٠١٠٣٢٩

٨٢١٥سارة محمد راغب عبد المجید ابراهیم - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٢٧

٨٢١٦سارة ناصف مسعود محارب مریز١٦٠٣٠١٠٣٣٠

٨٢١٧سجود محمد احمد عبداهللا١٦٠١٠١٠٦١٥

٨٢١٨سعد احمد سعد الدین محمد احمد -د١٥٠١٠١١٦٩٢

٨٢١٩سعید عید عبد الحمید رفاعي شعبان١٦٠١٠١٠٦١٩

٨٢٢٠سلمى سمیر عبداللطیف الشریف١٦٠٣٠١٠٠٩٤

٨٢٢١سماء ناجى حسن ابوزیتحار١٦٠٣٠١٠٠٩٦

٨٢٢٢سماح اسامة اسماعیل شتا اسماعیل -د١٦٠٣٠١٠٥١٥

٨٢٢٣سمر رمضان ابراهیم محمد بسیونى١٦٠٣٠١٠٣٣١

٨٢٢٤سمر صادق احمد محمد المتینى - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٣١



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٨صفحة رقم 

٨٢٢٥سمیر احمد سمیر ابو دریع١٦٠١٠١٠٦٣٧

٨٢٢٦سناء كمال محمد السید الكریونى١٦٠٣٠١٠٣٣٣

٨٢٢٧شاهر ایمن عبد الوهاب زیدان الدسوقى١٥٠١٠١١٤٠٧

٨٢٢٨شروق بالل محمد عبد اللطیف مجاهد١٦٠٣٠١٠٣٠٣

٨٢٢٩شروق مصطفى قطب حسنین الزلبانى١٦٠٣٠١٠١٠١

٨٢٣٠شریف احمد زكریا مسعود١٦٠١٠١٠٦٥٤

٨٢٣١شریف زیدان سید محمد سعید١٥٠١٠١٠٥٨٦

٨٢٣٢شمس الدین السید عبد الحمید عبد العاطي شعبان١٥٠١٠١٠٤٢٢

٨٢٣٣شیماء جمال محمد ابو لیله١٣٠١٠١٠٤٨٨

٨٢٣٤شیماء عبد العزیز على موسى عرجان١٦٠٣٠١٠١٠٦

٨٢٣٥صباح عبد المنعم محمد ابو اللیف١٦٠٣٠١٠٦٥٨

٨٢٣٦صفاء فاروق وجید السید عمر١٦٠١٠١٠٦٧٢

٨٢٣٧طارق محمد بسیوني علي موسى١٦٠١٠١٠٦٧٩

٨٢٣٨عادل محمد عبد الجواد محمد عاشور١٥٠١٠١٠٢٦٧

٨٢٣٩عبد الرحمن اشرف عبد الرحمن محمد احمد رسالن -ن١٦٠٣٠١٠٦٢٥

٨٢٤٠عبد الرحمن اشرف عبد العلیم غانم١٤٠٣٠١٠٨٦٣

٨٢٤١عبد الرحمن راغب عبد الرحمن راغب الماحى١٥٠١٠١٠٤٥٩

٨٢٤٢عبد الرحمن فتحى ابو المعاطى السید حنفى١٦٠١٠١٠٧٢٦

٨٢٤٣عبد الرحمن محمد محمد حجاج١٦٠١٠١٠٧٠٢

٨٢٤٤عبد الرحمن مصطفى محمود عبده١٥٠١٠١٠٣٠٨

٨٢٤٥عبد العاطى ماهر عبد العاطى عبد الجواد روزن١٥٠١٠١٠٥٤٣

٨٢٤٦عبد العزیز جمال عبد العظیم محمد القالوى١٦٠١٠١٠٧٣٢

٨٢٤٧عبد اهللا السید السید محمد الرجال١٦٠٣٠١٠٣٤٣

٨٢٤٨عبد اهللا عبد السالم محمد السید العقبى١٦٠٣٠١٠٣٤٤

٨٢٤٩عبد اهللا عماد الدین سعد حسن الصحصاح١٦٠١٠١٠٧٣٧

٨٢٥٠عبد اهللا كمال محمد عبد اللطیف١٤٠٣٠١٠٨٦٤

٨٢٥١عبد المنعم اكرم محمد عبد المنعم مكرم١٤٠٣٠١٠٨٥٤

٨٢٥٢عبد المولى عبد الرازق عبد النبي فرج١٤٠٣٠١٠١٣٣

٨٢٥٣عبد الناصر عبد الغفار عبد الحلیم زین العابدین١٦٠١٠١٠٧٤٣

٨٢٥٤عبده مجاهد عبد النبي محمد درویش١٦٠١٠١٠٧٤٥

٨٢٥٥عبیر احمد عبد الحى عبد اهللا٢٠١٢١٠٠٧٥٤٨٩

٨٢٥٦عبیر عالء عبد العال هالل١٤٠٣٠١٠٢٣٣



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٩صفحة رقم 

٨٢٥٧عبیر معروف یونس سعید حماده١٥٠١٠١٠٦٦٧

٨٢٥٨عالء حمدى رجب محمد عبد الفتاح١٤٠٣٠١٠٦٤٩

٨٢٥٩عالء صالح عبد العزیز عبد ربه بدوى١٦٠٣٠١٠٣٥٠

٨٢٦٠عالء عبد الخالق عبد الستار محمد -ن٣١٥٠١٠١١٩٧٥

٨٢٦١عالء محمد ابراهیم محرم التحفة١٥٠١٠١٠٤٣٠

٨٢٦٢عالء محمد السعید السروى١٤٠١٠١١٠٨٩

٨٢٦٣على اسامة محمد سالم السكنیدى١٥٠١٠١٠٦٢٦

٨٢٦٤على سالم على عیسى١٦٠١٠١٠٧٦٥

٨٢٦٥على سید على یوسف زغلول١٥٠١٠١٠٤٩٦

٨٢٦٦على علواني حفیضة عبدربة عطیان١٦٠١٠١٠٧٧٤

٨٢٦٧على محمد على محمد األسرج١٦٠١٠١٠٧٦٩

٨٢٦٨عماد ایمن عبد العزیز محمد عبد الجواد١٦٠٣٠١٠٣٥٣

٨٢٦٩عماد صبحى كامل موسى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٤٧

٨٢٧٠عماد محمد رسالن محمود رسالن١٥٠١٠١٠٢٩٣

٨٢٧١عمر خالد عبد اللطیف احمد عزام١٦٠١٠١٠٧٩١

٨٢٧٢عمر على نصر على السكران١٥٠١٠١١٦٠٦

٨٢٧٣عمر محمود محمد متولى یوسف١٦٠١٠١٠٨٠٧

٨٢٧٤عمر هشام محمد عبد الرازق عبد الكریم١٦٠١٠١٠٨١٠

٨٢٧٥عمرو خیرى عبد السالم اسماعیل قندیل١٦٠١٠١٠٨١٤

٨٢٧٦غادة زكریا عبد القوى الخویسكى١٦٠٣٠١٠٣٥٧

٨٢٧٧فاتن حمدى فتحى عبد الحمید سالم٢٠١٢١٠٠٧٥٥٤٦

٨٢٧٨فاطمة الزهراء قطب عبد المجید یوسف قطب١٥٠١٠١٠٦٨٤

٨٢٧٩فاطمة عبدالرحمن محمد سلیم١٦٠١٠١٠٨٣٨

٨٢٨٠فاطمة على حسن مصطفى بحبح٣١٥٠١٠١٢٠٤٠

٨٢٨١فاطمة لطفي محمد فتحي فارس١٦٠١٠١٠٨٣٥

٨٢٨٢فاطمة مصطفى عبد العظیم ابو اسماعیل١٦٠٣٠١٠٥٥٧

٨٢٨٣فتحى محمد احمد مراد١٥٠١٠١٠٣١١

٨٢٨٤فرحات السید محمد فرحات العدوى١٦٠١٠١٠٨٤٣

٨٢٨٥فریدة حسیب محمود محمد مندور١٦٠١٠١٠٨٤٤

٨٢٨٦فوزیة محمود عبد المنعم محمود محمد١٦٠١٠١٠٨٤٧

٨٢٨٧فیصل محمد فتحى دربك١٦٠١٠١٠٨٥١

٨٢٨٨كامل عفیفى فرحات العادلى١٦٠١٠١٠٨٥٥



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٠صفحة رقم 

٨٢٨٩كامل فرج كامل إبراهیم١٦٠١٠١٠٨٥٦

٨٢٩٠كریم اشرف احمد صقر١٦٠١٠١٠٨٥٩

٨٢٩١كریم مجدى عبد الغفار محمد راجح١٢٠١٠١٠٥٢٢

٨٢٩٢لبنى عوض حسن عبدالعال ابوشوشة١٦٠١٠١٠٨٧٠

٨٢٩٣مارجریت سامى سلیمان عوض حنا١٥٠١٠١٠٧٢٦

٨٢٩٤ماریان یوسف عبدة عطیة رزق اهللا١٦٠١٠١٠٨٨٢

٨٢٩٥مارینا جورج عیاد قلدس١٦٠١٠١٠٨٨٣

٨٢٩٦مازن فاید ریاض حسین الدیب١٦٠١٠١٠٨٨٦

٨٢٩٧مبروك عید مبروك السید غراب٢٠١٢١٠٠٧٥٥٤٥

٨٢٩٨محمد ابراهیم ابراهیم ابو شهلة١٤٠١٠١١١٤٧

٨٢٩٩محمد احمد ابوالعنین حسن ابو العنین١٦٠١٠١٠٩٢٥

٨٣٠٠محمد احمد الحارس عبد اللطیف١٥٠١٠١٠٣٨٦

٨٣٠١محمد احمد حافظ االجهورى١٦٠١٠١٠٨٩٩

٨٣٠٢محمد احمد خمیس دیاب١٥٠١٠١٠٢٥٢

٨٣٠٣محمد احمد عبد المنعم محمود عوض١٦٠١٠١٠٩٠٣

٨٣٠٤محمد احمد على عبدالمجید زعیر١٦٠١٠١٠٩٠٦

٨٣٠٥محمد احمد لبیب محمود المحالوى١٦٠٣٠١٠٣٦٦

٨٣٠٦محمد احمد محمد كمال مبروك١٦٠١٠١٠٩٠٩

٨٣٠٧محمد الصافى سعید مساعد١٦٠١٠١٠٩٢٢

٨٣٠٨محمد الصاوى محمد الحفناوى -ن٣١٥٠١٠١١٩٨١

٨٣٠٩محمد جابر محمد عبد الحلیم١٦٠١٠١٠٩٣٢

٨٣١٠محمد جمال ابراهیم مصطفى ابو عیشة١٤٠١٠١٠٧٣٢

٨٣١١محمد جمال عبد الدایم شریف١٦٠١٠١٠٩٣٤

٨٣١٢محمد جمال نصیر نصیر٢٠١٢١٠٠٧٥٥٤٨

٨٣١٣محمد حامد عبد المنعم حامد١٤٠٣٠١٠٨٩٢

٨٣١٤محمد حسن سعید محمد طه٣١٥٠١٠١١٩٤٩

٨٣١٥محمد حسنى جابر سالمه١٣٠٣٠١١٠١٤

٨٣١٦محمد حمدى عبدالمنعم محمد عبد الال١٦٠١٠١٠٩٤٤

٨٣١٧محمد خالد صالح طلبه الروبي١٦٠١٠١٠٩٤٧

٨٣١٨محمد خلیل ابراهیم حسن على١٦٠١٠١٠٩٤٨

٨٣١٩محمد خیري محمد والي١٤٠١٠١٠٧٤٤

٨٣٢٠محمد رمضان ابو العنین السعدنى١٣٠٣٠١٠٣٨٠



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١١صفحة رقم 

٨٣٢١محمد رمضان ابو الفتوح سید احمد ابوعادى١٥٠١٠١٠٤٦٢

٨٣٢٢محمد سالم عبد المنعم على سالم١٦٠١٠١٠٩٦٩

٨٣٢٣محمد سامى حسن ندا١٦٠١٠١٠٩٧٠

٨٣٢٤محمد سامى محمود تاج الدین١٦٠٣٠١٠٣٧٥

٨٣٢٥محمد سعید عثمان محمد١٤٠٣٠١٠٩٥١

٨٣٢٦محمد سعید علوانى الغزولى١٥٠١٠١٠٥٢٣

٨٣٢٧محمد شعبان عبد اللة عطیه الدیب١٥٠١٠١٠٦٥٧

٨٣٢٨محمد شعبان عبد النبى محمد -ن١٦٠٣٠١٠٦١٧

٨٣٢٩محمد شمس الدین یونس محمد السنهورى١٦٠١٠١٠٩٧٧

٨٣٣٠محمد صبحى فؤاد على الفیومى١٦٠٣٠١٠٣٧٨

٨٣٣١محمد صبحى كامل مسلم١٥٠١٠١٠٥٢٤

٨٣٣٢محمد صبحى محمد السید عثمان١٥٠١٠١٠٦٥٨

٨٣٣٣محمد صبحى محمد ریاض١٦٠٣٠١٠٤١٢

٨٣٣٤محمد صالح خطاب خطاب شرشوح١٦٠١٠١٠٩٨٦

٨٣٣٥محمد صالح سالم ابراهیم االنصارى١٥٠١٠١٠٤٦٣

٨٣٣٦محمد طاهر عبد الرحمن محمود١٤٠٣٠١٠٨٤٧

٨٣٣٧محمد عبد الحكیم سعد منصور عبده١٦٠١٠١١٠٠٧

٨٣٣٨محمد عبد الحكیم محمد عبد السالم ابو احمد١٥٠١٠١٠٥٨٣

٨٣٣٩محمد عبد الحمید عبد الفضیل عساف -ن٣١٥٠١٠١١٩٧٣

٨٣٤٠محمد عبد الحمید عبد الواحد كامل المسیرى١٥٠١٠١١٦٨٦

٨٣٤١محمد عبد الرسول عبد الرحمن عبد القادر١٤٠٣٠١٠١٤٥

٨٣٤٢محمد عبد العزیز عبد العزیز سالم ایوب١٥٠١٠١٠٤٤١

٨٣٤٣محمد عبد الغنى حسین ابو سید احمد١٦٠٣٠١٠٧٣٣

٨٣٤٤محمد عبد المجید ابراهیم محمد عبد الرسول١٥٠١٠١٠٤٧٤

٨٣٤٥محمد عبد المنعم حسن حسن بهنسى١٤٠٣٠١٠٠٩٣

٨٣٤٦محمد عبد الناصر محمود فرج تعلب١٦٠١٠١١٠١٥

٨٣٤٧محمد على حسن كحلة١٦٠١٠١١٠٢٦

E٨٣٤٨محمد عوض السید عوض السید  ١٥٠١٠١١٠١٣

٨٣٤٩محمد فؤاد حاتم العسكرى١٤٠٣٠١٠١٧٩

٨٣٥٠محمد فوزي أحمد سید فرغلي١٥٠١٠١١٥٤٦

٨٣٥١محمد فوزي السید  محمد حجر١٦٠١٠١١٠٤١

٨٣٥٢محمد لطفى عبد الحمید السید عبدة١٥٠١٠١٠٤٤٤



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٢صفحة رقم 

٨٣٥٣محمد ماهر سعید عفیفي١٦٠١٠١١٠٤٥

٨٣٥٤محمد مجدى انور عبده الشرقاوى١٥٠١٠١٠٣٨٩

٨٣٥٥محمد مجدي محمد عبد الجواد١٥٠١٠١٠٣٥٢

٨٣٥٦محمد مجدي محمد مرسي عبده١٦٠١٠١١٠٥٣

٨٣٥٧محمد محمد على خلیفة١٦٠١٠١١٠٥٦

٨٣٥٨محمد محمد محمد خلیل١٦٠١٠١١٠٥٨

٨٣٥٩محمد محمد مشحوت فراج امین١٤٠٣٠١٠٦٥١

٨٣٦٠محمد محمود محمد ابو ریة١٦٠١٠١١٠٦٣

٨٣٦١محمد محمود محمود خلیفة١٦٠٣٠١٠٤٩٠

٨٣٦٢محمد مهدى هیبة عمران١٤٠٣٠١٠٩١٢

٨٣٦٣محمد ناصر عبد الرحمن ابراهیم الدفراوى١٦٠٣٠١٠٣٩٢

٨٣٦٤محمد ولید محمد كامل محمد١٥٠١٠١٠٤٧٥

٨٣٦٥محمد یاسر عبد العزیز الحنش١٦٠٣٠١٠٣٩٤

e٨٣٦٦محمد یحیى احمد زعطوط  - ٢٠١٢١٠٠٧٥٣٨٦

٨٣٦٧محمود إسماعیل على محمد صوابى١٥٠١٠١٠٣٩٠

٨٣٦٨محمود احمد محمود الشریف٣١٥٠١٠١١٩٤٦

٨٣٦٩محمود جمعة توفیق عوض سلیمان٣١٥٠١٠١٢٠١٢

٨٣٧٠محمود حامد محمد الشناوى أبو غرار١٥٠١٠١٠٤١٥

٨٣٧١محمود خالد ابراهیم غازى حسین١٦٠١٠١١١٠٠

٨٣٧٢محمود سامى محمود ابراهیم العشماوى١٦٠٣٠١٠٤٤٣

٨٣٧٣محمود سعید محمد كامل السواح١٦٠١٠١١١٠٦

٨٣٧٤محمود شعبان ثابت الدیب١٦٠١٠١١١٠٨

٨٣٧٥محمود صبرى حسن مصطفى بكر١٤٠٣٠١٠٨٣٦

٨٣٧٦محمود عادل عبد المنعم مبروك الجایح١٥٠١٠١٠٢٧٤

٨٣٧٧محمود عادل محمود محمد االسود١٦٠١٠١١١١٠

٨٣٧٨محمود عبد الجلیل ابونوح عبدالهادى عبده١٣٠١٠١٠٨٢٩

٨٣٧٩محمود عبد المنعم محمود الفقى١٥٠١٠١٠٣١٩

٨٣٨٠محمود عالء الدین محمود بدوى صومع٣١٥٠١٠١١٧٥٩

٨٣٨١محمود فاید ریاض حسین الدیب٣١٥٠١٠١١٩٤٤

٨٣٨٢محمود كرم حامد الشلقانى١٦٠٣٠١٠٤٠١

٨٣٨٣محمود محمد ابراهیم كامل عبد الال١٦٠٣٠١٠٤٠٢

٨٣٨٤محمود محمد رسمى ظاهر١٦٠١٠١١١٢٦



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٣صفحة رقم 

٨٣٨٥محمود محمد محمد على جزعل٢٠١٢١٠٠٧٥٥٤٩

٨٣٨٦محمود محمد مصطفى غنیم جوده -ن٣١٥٠١٠١١٩٧١

٨٣٨٧مروان امین ابراهیم بعیص -ن٣١٥٠١٠١١٩٧٧

٨٣٨٨مروان محمد اسماعیل محمد والى١٥٠١٠١٠٢٨٧

٨٣٨٩مروان محمد سعید ابراهیم بطیشه١٥٠١٠١٠٦٢٩

٨٣٩٠مروة هشام على محمد دسوقى - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٦٠

٨٣٩١مریم صابر عطیة رمضان على عبد الغفار٣١٥٠١٠١١٩١٣

٨٣٩٢مریم عاطف السید ورشان١٦٠١٠١١١٦٠

٨٣٩٣مصطفى اشرف محمود محمود قمره١٥٠١٠١٠٣٩١

٨٣٩٤مصطفى السید احمد حسن الشحات١٦٠٣٠١٠٤١٤

٨٣٩٥مصطفى السید عبدالغني نوار١٦٠١٠١١١٩٥

٨٣٩٦مصطفى حسن مصطفى الخضراوى١٥٠١٠١٠٥٠٢

٨٣٩٧مصطفى خالد السید  مصطفى رجب١٦٠١٠١١١٧٧

٨٣٩٨مصطفى عبد البارى نعیم عبد البارى١٦٠٣٠١٠٤٠٧

٨٣٩٩مصطفى ماهر یسن احمد یونس١٦٠١٠١١١٩٨

٨٤٠٠مصطفى محمد أبوزید برعى الجمل١٦٠١٠١١٢٠٠

٨٤٠١مصطفى محمد خضر علي ابراهیم١٥٠١٠١٠٣٥٩

٨٤٠٢مصطفى محمد عبد النبي محمد درویش١٦٠١٠١١٢٠١

٨٤٠٣مصطفى محمد محمود محمد یونس١٤٠٣٠١٠٥١٠

٨٤٠٤مكرم ایمن عبد العزیز البسطویسى١٥٠١٠١٠٣٩٢

٨٤٠٥منار احمد السید محمد حسوب١٦٠٣٠١٠١٧٨

٨٤٠٦منار محمود الكیالني احمد هیبه١٥٠١٠١١٠٩٢

٨٤٠٧منى سمیر عبد المهیمن محمد-ف-ت٢٠١٢١٠٠٧٥٣٥٠

٨٤٠٨منى ناصر حسن طلبة١٦٠١٠١١٢٢٨

٨٤٠٩مهدى عادل مهدى المزین١٥٠١٠١٠٥٧٣

٨٤١٠مى احمد عبدالبارى مطاوع١٦٠١٠١١٢٣٦

٨٤١١مى عبد اهللا محمد السعید عبد الشافى١٥٠١٠١١٧٤٤

٨٤١٢مى عبد المنعم محمد خلیل غراب١٤٠٣٠١٠٣٠٢

٨٤١٣مى معتمد محمد محمد صالح١٦٠١٠١١٢٤٢

٨٤١٤مى یوسف یوسف محمد درویش١٦٠٣٠١٠٤٦٤

٨٤١٥میادة محمد احمد محمد حسن بدر - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٣٠١

٨٤١٦میار فتحى فرج محمد علبة١٦٠٣٠١٠٤٢٠



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٤صفحة رقم 

٨٤١٧میشیل سامح عزیز سلیمان شلبى١٦٠١٠١١٢٥٤

٨٤١٨میالد عاطف جاد الرب وسیلى١٦٠١٠١١٢٥٥

٨٤١٩مینا ماهر عدلى عبد المالك١٦٠٣٠١٠٤٢١

٨٤٢٠نادر خلیل عبد العزیز حسنین زاید١٥٠١٠١٠٣٦١

٨٤٢١نادیة مصطفى سعید محمد بیومى١٥٠١٠١١١٠٥

٨٤٢٢نانى عادل محمد عبد المطلب١٥٠١٠١١٦٢٧

٨٤٢٣ندا خمیس عمر منصور دیاب - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٢٦٧

٨٤٢٤ندا مرعى عبد الونیس فرج١٦٠٣٠١٠٤٢٥

٨٤٢٥ندى احمد امین السید الصباغ١٦٠٣٠١٠١٩٢

٨٤٢٦ندى طلعت محمد محمد دوابه١٦٠١٠١١٢٧٣

٨٤٢٧ندى على حسن غانم١٦٠١٠١١٢٧٤

٨٤٢٨ندى فتحي عبد الفتاح سالمه١٦٠١٠١١٢٧٩

٨٤٢٩ندى محمد محمد حسنین ابو فول١٦٠١٠١١٢٧٧

٨٤٣٠ندى محمود احمد احمد عقدة١٦٠١٠١١٢٧٨

٨٤٣١نرمین ایهاب انور فتح اهللا عبد ربه١٦٠٣٠١٠١٩٣

٨٤٣٢نرمین سعید حسن احمد شتا - ف  ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٦٥

٨٤٣٣نرمین میالد فهمى یسى مقار سالمه١٦٠١٠١١٢٨٦

٨٤٣٤نسرین شوقي عبد الفتاح ابراهیم عالمه١٦٠٣٠١٠١٩٥

٨٤٣٥نسمة حلمى على ابراهیم شحاته-ف-ت١٤٠٣٠١١٤٠١

٨٤٣٦نشوى عبد اللطیف عبد الونیس محمد١٦٠١٠١١٢٩٠

٨٤٣٧نغم عرفة عباس ماضى١٦٠١٠١١٢٩٣

٨٤٣٨نفین توفیق فهمى حامد الزقم١٦٠١٠١١٢٩٤

٨٤٣٩نور الدین اسامه عبدالسالم القمحاوى١٣٠١٠١٠٩٤٦

٨٤٤٠نورا جودة على ابراهیم منتصر - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٦٧

٨٤٤١نورة شحاته السید اسماعیل شاهین١٦٠١٠١١٣١٣

٨٤٤٢نورهان عادل فتحى محمد دیاب١٦٠١٠١١٣١٨

٨٤٤٣نورهان عبد القادر محمد عثمان-ف-ت٢٠١٢١٠٠٧٥٣٧٣

٨٤٤٤نورهان محمد محمد عفیفي حریر١٦٠١٠١١٣٢٤

٨٤٤٥نورهان محمد مصطفى ابراهیم أحمد١٦٠٣٠١٠١٩٧

٨٤٤٦نورهان مصطفى محمد على -  ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٦٨

٨٤٤٧نورهان موسى جبریل عبد اهللا حمیده١٦٠٣٠١٠١٩٨

٨٤٤٨نورهان هانئ محمد كمال الزرقا١٦٠١٠١١٣٢٦



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٥صفحة رقم 

٨٤٤٩نیرة شحاته رمضان موسي١٦٠١٠١١٣٢٨

٨٤٥٠نیفین سعید محمود حسین١٦٠١٠١١٣٣٠

٨٤٥١هاجر سمیر ناجى الششتاوى على مراد١٦٠١٠١١٣٣٦

٨٤٥٢هاجر صالح محمد الكناني١٥٠١٠١٠٦٩١

٨٤٥٣هاجر عاطف احمد محمود٣١٥٠١٠١١٩١٥

٨٤٥٤هاجر ماهر عطیة فتح اهللا-المنوفیة٢٠١٢١٠٠٧٥٣٠٦

٨٤٥٥هاجر محسن محمد السباعي١٦٠١٠١١٣٤٠

٨٤٥٦هالة كمال محمد حسین المسلمانى١٦٠١٠١١٣٤٦

٨٤٥٧هبة رجب عبد العزیز عبد اهللا١٤٠١٠١١٠٠٣

٨٤٥٨هبة عبد المنعم ابراهیم التركمان٣١٥٠١٠١١٩٤٥

٨٤٥٩هبة عیسوي شعبان عیسوي١٦٠١٠١١٣٥١

٨٤٦٠هدى سالم مصطفى محمد١٦٠٣٠١٠٤٤٠

٨٤٦١هدى عبد الوهاب محمد عبد العال رفاعى١٦٠١٠١١٣٥٣

٨٤٦٢هدیر احمد محمد محمود البروة٣١٥٠١٠١١٩٤١

٨٤٦٣هدیر اسامة محمد الشریف١٦٠٣٠١٠٢٠٢

٨٤٦٤هدیر السید عبد العزیز الحبونى١٦٠٣٠١٠٤٤١

٨٤٦٥هدیر خمیس محمود محمدعلى حامد١٦٠١٠١١٣٥٦

٨٤٦٦هدیل فرج ریاض عطیة١٦٠٣٠١٠٤٤٢

٨٤٦٧هشام عبد الحى محمد سلیمان١٦٠٣٠١٠٢٠٦

٨٤٦٨هشام عید على حسن سالم -  ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٧٠

٨٤٦٩هند سرحان عبد الحى عبد السید نوح٣١٥٠١٠١١٨٨٨

٨٤٧٠وردة بسیونى یوسف عزازى - ف  ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٧٢

٨٤٧١وفاء یوسف إبراهیم عبد الفتاح عبیده١٦٠١٠١١٣٧٤

٨٤٧٢والء محمود السید الششتاوى١٦٠٣٠١٠٦٦٣

٨٤٧٣ولید عبد السالم عبد الهادى على -ن٣١٥٠١٠١١٩٧٢

٨٤٧٤یارا محمد السعید محمد اللقانى١٦٠١٠١١٣٧٩

٨٤٧٥یاسمین حسن احمد ابو شاهین١٦٠٣٠١٠٤٥٠

٨٤٧٦یاسمین رضا فاروق على الصیفى١٤٠٣٠١٠٥٨٥

٨٤٧٧یحى احمد محمد زكى فریج١٥٠١٠١٠٢٩٧

٨٤٧٨یمنى إسماعیل عبد اللطیف السید الرامخ١٤٠٣٠١٠١٥٦

٨٤٧٩یوسف سعید حسین القسطاوى١٥٠١٠١٠٣٠٤

٨٤٨٠یوسف صبرى یوسف عباسى١٦٠١٠١١٤٠١



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٦صفحة رقم 

٨٤٨١یوسف عبد اهللا یعقوب عبد اهللا١٦٠٣٠١٠٤٥٤

٨٤٨٢یوسف محمد ابراهیم احمد شرف١٦٠٣٠١٠٢١٥

٨٤٨٥لؤه محمد جودة على جدوع١٥٠١٠١١٠٩٠

٨٤٩١ابراهیم احمد زكریا دعبیس١٥٠١٠١٠٣٢١

٨٤٩٢ابراهیم حسن ابراهیم على حراز٣١٥٠١٠١١٨٠٠

٨٤٩٣ابراهیم عالء عبد العظیم عبد اهللا١٣٠١٠١٠٠٠٧

٨٤٩٤احمد ابراهیم سعید علوانى محمد١٦٠١٠١٠٠١٨

٨٤٩٥احمد ابراهیم محمد حسنى الجویلى "ن"١٤٠١٠١١١٧٧

٨٤٩٦احمد جالل على جبالى حمیده١٤٠١٠١٠١٢٣

٨٤٩٧احمد حمدى سالم الشیخة١٥٠١٠١٠٣٢٦

٨٤٩٨احمد حمدى محمد على عمر المهدى١٥٠١٠١٠٤٩٢

٨٤٩٩احمد رضا عبد الحكم محمد حسن القاضى١٤٠٣٠١٠٩٦١

٨٥٠٠احمد رمضان اسماعیل ابراهیم احمد١٥٠١٠١٠٤٥٢

٨٥٠١احمد سامى ابراهیم محمد داود١٦٠١٠١٠٠٦٧

٨٥٠٢احمد سمیر السید السید الخولى - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٢٩٨

٨٥٠٣احمد شریف احمد حافظ غنیم١٥٠١٠١٠٣٦٥

٨٥٠٤احمد شكرى السید عبد الرازق١٥٠١٠١٠٣٢٨

٨٥٠٥احمد شوقى سعد طاهر الشرنوبى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٥١

٨٥٠٦احمد صالح عبد الباسط عبد الغنى معاذ١٦٠١٠١٠٠٧٧

٨٥٠٧احمد عبد الرحمن فوزى عبد الرحمن عبد الحمید١٤٠١٠١٠١٦٦

٨٥٠٨احمد عبد الغنى احمد كسبة١٦٠٣٠١٠٢٥١

٨٥٠٩احمد عبد اهللا محمد بكار-ف-ت٢٠١٢١٠٠٧٥٣٢٣

٨٥١٠احمد قدرى عبد السالم السید غباشى١٥٠١٠١٠٦٥٤

٨٥١١احمد مجدى حسن كحله١٦٠١٠١٠١٢٢

٨٥١٢احمد مجدى فرج محمد رفاعى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٥٠

٨٥١٣احمد محمد احمد علي ابو عیطة١٦٠١٠١٠١٢٦

٨٥١٤احمد محمد رزق بركات١٦٠١٠١٠١٢٩

٨٥١٥احمد محمد عصام فتح اهللا محمد فتح اهللا -ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٢٤٤

٨٥١٦احمد محمود محمد الغول١٦٠١٠١٠١٥٠

٨٥١٧اسامة عبد الكریم مرزوق بكر١٤٠١٠١٠٢١٦

٨٥١٨اسامه عبد السالم كیالنى نمر سكران١٤٠١٠١٠٢١٩

٨٥١٩اسراء شوقى عبدالغفار خطاب١٥٠١٠١٠٧٥٩



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٧صفحة رقم 

٨٥٢٠اسالم حسن عثمان محمد عثمان١٥٠١٠١١٦٣٤

٨٥٢١اسالم حمدى عبد الحلیم محمد٣١٥٠١٠١١٧٧٦

٨٥٢٢اسالم عبد النبي عمار عبد اهللا عمار١٤٠١٠١٠٢٤١

٨٥٢٣اسالم محمد العشرى عبد العظیم عیاد١٥٠١٠١٠٥٨٥

٨٥٢٤اسالم محمد عبد الواحد فراج١٥٠١٠١٠٣٦٨

٨٥٢٥اسالم منتصر محمود خطاب١٥٠١٠١٠٤٨٨

٨٥٢٦اسماء انیس عبد الوهاب ابو شحاته -ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٢٨٥

٨٥٢٧اسماء عبد القادر حامد النقیب - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٣٩٥

٨٥٢٨اسماء عبد المنعم محمد عبد الرازق عطااهللا١٦٠١٠١٠٣٦٠

٨٥٢٩االء احمد عبد الفتاح ابراهیم محمود١٦٠٣٠١٠٦٣٦

٨٥٣٠االء اشرف فتحى عبد الخالق معوض - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٢٧٩

٨٥٣١االء محمد حامد خنیسة٣١٥٠١٠١١٨٩٦

E٨٥٣٢الحسین على محمد عبد المنعم نجا - ٣١٥٠١٠١١٨٥٠

٨٥٣٣السید جمال محمد الصعیدى١٥٠١٠١٠٣٨١

٨٥٣٤امانى حسن محمد سید احمد درویش٢٠١٢١٠٠٧٥٥٥٢

٨٥٣٥امانى مجدى عبد السمیع عنتر بلتاجى -د١٢٠١٠١١٠٩١

٨٥٣٦اماني حامد عبد المنعم عبد العزیز محمد١٤٠١٠١٠٢٩٠

٨٥٣٧امل عبد الحق محمد قطب دویدار١٦٠١٠١٠٢٦١

٨٥٣٨امل محمد عبد القادر البنا - ف  ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٠١

٨٥٣٩امن احمد ابراهیم باتع١٥٠١٠١٠٣٨٢

٨٥٤٠امنیة احمد اسماعیل عوینات٢٠١٢١٠٠٧٥٥٥٣

٨٥٤١امنیة فایز حمدى الخولى٣١٥٠١٠١١٩٢١

٨٥٤٢امیرة فرج محمد الزنقلى -د٣١٥٠١٠١١٩٦٦

٨٥٤٣امیرة محمد حسن الشیخ - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٠٥

٨٥٤٤ایات محمد احمد محمد عبد العزیز - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٢٨٦

٨٥٤٥ایة السید ابراهیم السید محمد - د١٥٠١٠١١٧١٢

٨٥٤٦ایة توفیق الشرنوبي محمد الصابر١٦٠١٠١٠٣٢٤

٨٥٤٧ایة جمال عبد السمیع مرعى٢٠١٢١٠٠٧٥٣٨٢

٨٥٤٨ایة خیرى ابراهیم طه الخولى - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٢٨٧

٨٥٤٩ایمان محمد انور عبداهللا١٦٠١٠١٠٣١٤

٨٥٥٠بسمة سعد عبد اللطیف ابراهیم-ف-ت٢٠١٢١٠٠٧٥٣٣٨

٨٥٥١بسنت حسن عبدالقادر حسن الركایبى١٦٠١٠١٠٤١٩



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٨صفحة رقم 

٨٥٥٢تغرید احمد محمد محمد بكور١٢٠١٠١٠٢٧٦

٨٥٥٣جهاد احمد قندیل عطا خلیفة١٦٠١٠١٠٤٤٥

٨٥٥٤جهاد كامل على فتح اهللا یونس - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٨١

٨٥٥٥حماده سعید سعد عبد السالم محمد١٥٠١٠١٠٨٢٣

٨٥٥٦حنان مصطفى فرحات الشامى١٥٠١٠١١١٧٨

٨٥٥٧خالد حسین على خالد حجازى١٥٠١٠١٠٢٦٥

٨٥٥٨خدیجة جمعة حسین احمد محمد -د٣١٥٠١٠١١٩٦٩

٨٥٥٩دینا عبد اهللا حسن عبده مشرف١٥٠١٠١١٥٢٢

٨٥٦٠راجى السید ناجى عبد اللطیف١٦٠١٠١٠٥٢٧

٨٥٦١رضا محمد عبد الرحمن محیسن١٦٠١٠١٠٥٤٨

٨٥٦٢رمضان سعید كمال عبداهللا خطاب١٦٠١٠١٠٥٥٦

٨٥٦٣سارة فرج اهللا محمد الشاذلى١٦٠١٠١٠٦١٠

٨٥٦٤سعاد محمد ابو الفتح على٢٠١٢١٠٠٧٥٥٥٤

٨٥٦٥سماء خالد عبدالاله محمود السید مصلح١٦٠١٠١٠٦٢٧

٨٥٦٦سمر سالم عبدالصادق العوامي١٦٠١٠١٠٦٣٠

٨٥٦٧شوقى رجب عبد الجلیل ابراهیم - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٣٥

٨٥٦٨شیماء محمد عبدالمقصود عبدالكریم ختعن١٥٠١٠١١٥١٩

٨٥٦٩عبد الحمید السید قاسم عبد الغفار  -ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٢٤٧

٨٥٧٠عبد الرؤف عبد الفتاح عبدالرسول البیاع١٥٠١٠١١٥٠٩

٨٥٧١عبد الرحمن رضا محمد عبد السالم یحیى١٦٠١٠١٠٧٢١

٨٥٧٢عبد اهللا محمد حسن المال٣١٥٠١٠١١٩٨٨

٨٥٧٣عبیر احمد محمد احمد - ف  ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٨٣

٨٥٧٤عبیر محمود محمود السقا١٦٠١٠١٠٧٤٩

٨٥٧٥عالء مدحت عبدالمنعم العیونى١٦٠١٠١٠٧٦٢

٨٥٧٦على حسن علي على البنهاوي١٦٠١٠١٠٧٧٢

٨٥٧٧على محمد على االبحر٣١٥٠١٠١١٩٠٦

٨٥٧٨على محمد على ضفدع١٥٠١٠١٠٣٧٤

٨٥٧٩على یحي راضى محمد راضى١٥٠١٠١٠٤٧٩

٨٥٨٠عماد الدین مهدى نصر محمد السقا١٦٠١٠١٠٧٨١

٨٥٨١عمر الخضر محمود عوض-ف-ت٢٠١٢١٠٠٧٥٣٤٦

٨٥٨٢عمر عصام عبدالستار محمد سعید١٦٠١٠١٠٧٩٦

٨٥٨٣عوض محمد عوض محمد سالم١٥٠١٠١٠٥٤٦



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٩صفحة رقم 

٨٥٨٤غادة اللیثى سید سلیم محمد - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٤٨

٨٥٨٥فاطمة محمد مرسى حسن المحالوى١٦٠١٠١٠٨٣٩

٨٥٨٦فیوال میالد طاهر نصیف جرجس٣١٥٠١٠١١٨٨٥

٨٥٨٧كریم احمد ابراهیم صالح شرشر١٦٠١٠١٠٨٥٨

٨٥٨٨كریم احمد ابراهیم صقر محمد١٣٠١٠١٠٦٣٩

٨٥٨٩كریم احمد جمال سید احمد خطاب١٤٠١٠١٠٦٨٦

٨٥٩٠كریمان عصام بدرى السید احمد١٣٠١٠١٠٦٤٤

٨٥٩١لمیاء سعد احمد خمیس ابوحسین١٣٠١٠١٠٦٥٠

٨٥٩٢ماجد سعید خمیس محمد عبد المجید١٤٠١٠١٠٦٩٥

٨٥٩٣محمد احمد احمد عبد الحمید شعالن١٥٠١٠١٠٤٣٢

٨٥٩٤محمد احمد احمد محمدین جمعة١٥٠١٠١٠٢٧١

٨٥٩٥محمد احمد انور ناصر١٤٠١٠١٠٧٠٤

٨٥٩٦محمد احمد عبد العلیم احمد الطحان١٥٠١٠١٠٤٣٣

E٨٥٩٧محمد احمد محمد الشرقاوى - ٣١٥٠١٠١١٨٥٤

٨٥٩٨محمد احمد مصطفى ابو شحاته١٥٠١٠١٠٣٨٧

٨٥٩٩محمد اشرف السید محمد١٦٠١٠١٠٩١٢

٨٦٠٠محمد السید السید محروس علوان - ف. ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٨٥

٨٦٠١محمد السید محب السید الحلوجى١٣٠١٠١٠٦٩٢

٨٦٠٢محمد جاب اهللا احمد حرب١٧٧٩٤

٨٦٠٣محمد جمال فتحى محمود محمد المر١٤٠١٠١٠٧٣٤

٨٦٠٤محمد حسن مسعود حسن٣١٥٠١٠١١٩٠٨

٨٦٠٥محمد رجب محمود ابو عجیلة رزق١٣٠١٠١١١٥٩

٨٦٠٦محمد رضا مشرف فرج مشرف١٥٠١٠١٠٥٢١

٨٦٠٧محمد سعد احمد حسین١٤٠١٠١١١٣٢

٨٦٠٨محمد سعد اسماعیل السید بركات١٥٠١٠١٠٦٣٢

٨٦٠٩محمد سعد محمد على مكى١٥٠١٠١٠٤٣٩

٨٦١٠محمد سعید أحمد غالي١٦٠١٠١٠٩٧١

٨٦١١محمد سعید عبد المولي سالمه١٥٠١٠١٠٠٠٦

٨٦١٢محمد سعید محمد ابراهیم مرزوق -  ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٣٠٠

٨٦١٣محمد سمیر عبد المطلب أبوشعرة١٥٠١٠١٠٦١٩

٨٦١٤محمد صبرى رمضان ابراهیم محمد١٥٠١٠١١٦١٩

٨٦١٥محمد عادل عبدالرحمن محمد خضر١٦٠١٠١٠٩٩٦



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٠صفحة رقم 

٨٦١٦محمد عبد الحمید محمد كریم الدین عبد الحمید جوهر١٥٠١٠١٠٣٨٨

٨٦١٧محمد عبد العزیز عبد اهللا حسن قمبر١٦٠١٠١١٠١٢

٨٦١٨محمد عبد المنعم محمد ابراهیم الصفتى١٤٠٣٠١١٢٧٦

٨٦١٩محمد عبد الناصر محمد احمد ملش١٣٠١٠١٠٧٥٩

٨٦٢٠محمد عبدالعزیز عبدالباعث الشهاوى١٦٠١٠١١٠١١

٨٦٢١محمد عدنان جابر محمد سرور١٥٠١٠١٠٢٧٢

٨٦٢٢محمد عرفة محمود عبد المعطى الفحار١٥٠١٠١٠٤١٢

٨٦٢٣محمد عید محمد محمد٢٠١٢١٠٠٧٥٥٥٥

٨٦٢٤محمود احمد محمد حمد١٦٠٣٠١٠٤٩٣

٨٦٢٥محمود اكرام محمد فهمى بعیص١٥٠١٠١٠٦٢٨

E٨٦٢٦محمود حسن عادل على فایز - ٣١٥٠١٠١١٨٤٧

٨٦٢٧محمود خیر اهللا محمد خیر اهللا ابورمضان١٥٠١٠١١٤١٤

٨٦٢٨محمود رمضان عبد الحمید حسن عالم١٣٠١٠١٠٨٢٥

٨٦٢٩محمود عادل عبد النبي عبد السالم رجب١٥٠١٠١٠٤٦٦

٨٦٣٠محمود عصام الدین كمال محمد مطیر١٥٠١٠١٠٢٧٥

٨٦٣١محمود عماد محمد كامل صالح١٥٠١٠١٠٢٧٦

٨٦٣٢محمود مجدى فؤاد االلفى الخولى١٥٠١٠١٠٢٤٥

٨٦٣٣محمود محمد امین زیتحار١٦٠١٠١١١٢٤

٨٦٣٤محمود محمد شعبان عبد الكریم١٣٠١٠١٠٨٤٢

٨٦٣٥محمود محمد فتحى عبد القادر یونس٣١٥٠١٠١١٩٥٢

٨٦٣٦محمود نبیل علي ابراهیم الصباغ١٥٠١٠١٠٨٤٠

٨٦٣٧محمود نصر محمد ابراهیم٣١٥٠١٠١١٧٥١

٨٦٣٨مروة احمد محمد عبد الفتاح-ف-ت٢٠١٢١٠٠٧٥٣٤٨

٨٦٣٩مروة ممدوح حامد حامد قاسم١٥٠١٠١٠٧٤٣

٨٦٤٠مصطفى سمیر رشاد محمد رشوان١٦٠١٠١١١٧٩

٨٦٤١مصطفى عوض سعد عوض الحوفى - د١٣٠١٠١١١١٦

٨٦٤٢مصطفى محمد حافظ محمود محمد١٤٠١٠١١١٩٦

٨٦٤٣مصطفى محمد سعد زغلول عبد اهللا حمد١٥٠١٠١١٠١١

٨٦٤٤مصطفى محمود على منصور١٤٠١٠١١١٣٤

٨٦٤٥معتز محمد زكى على صبح١٣٠١٠١٠٨٧٨

٨٦٤٦مهاب محمد فؤاد على عبد العزیز -د١٣٠١٠١١١١٧

٨٦٤٧مى عبد العزیز بسیوني ابراهیم الجرواني١٥٠١٠١٠٧١٦



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢١صفحة رقم 

٨٦٤٨میوها مجدي محمد عبد الوهاب محمد بیومي١٦٠١٠١١٢٦١

٨٦٤٩نجاة خالد صافى إدریس١٥٠١٠١٠٧٥٢

٨٦٥٠نجالء فتحى السید یوسف السید - ف  ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٦٤

٨٦٥١نرمین احمد زكریا البردان١٥٠١٠١٠٧٠٦

٨٦٥٢نعمة سعد سعید الحالج - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٦٦

٨٦٥٣نوره یوسف محمد فرج زیدان١٦٠١٠١١٣١٤

٨٦٥٤نورهان على محمد الخراشى١٥٠١٠١٠٦٩٧

٨٦٥٥نورهان كمال محمد بدر١٦٠١٠١١٣٢٢

٨٦٥٦نورهان محمد عبد الصمد عبد الكریم اسماعیل١٣٠١٠١٠٩٦٩

٨٦٥٧هدى رمضان السید عبد الرحمن محمد-ف-ت٢٠١٢١٠٠٧٥٣٦٦

٨٦٥٨هدیر صبحى لطفى حسن الحوفى - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٦٩

٨٦٥٩هشام احمد عبد الصادق سالمة١٦٠١٠١١٣٦١

٨٦٦٠وفاء فراج محمود بسیس -د٣١٥٠١٠١١٩٥٧

٨٦٦١ولید جمال محمد نور الدین١٤٠١٠١١٠٣٧

٨٦٦٢یاسمین السید عبد الرؤف عبد الحلیم زهران -  ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٧٤

٨٦٦٣یاسمین محمد اسماعیل  شعبان -  ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٨٠

٨٦٧١احمد جمال حامد عصافیر١٢٠١٠١٠٠٢٨

٨٦٧٢احمد رضا عبد المحسن الجندى١٢٠١٠١٠٠٤٠

٨٦٧٣احمد صالح محمد محمود صقر١٣٠١٠١٠٠٤٩

٨٦٧٤احمد عبد الواحد عبد الحمید عباس سلیم١٥٠١٠١١٦٥٠

٨٦٧٥احمد فؤاد جالل الشرقاوى١٥٠١٠١٠٥١٣

٨٦٧٦احمد محمد محمد ابو سماحة١٣٠١٠١٠٠٨٢

e٨٦٧٧احمد مسعد عباس عمران -٣١٥٠١٠١١٨٣٨

٨٦٧٨اسامة شعبان محمد ابو احمد١٦٧٨٨

٨٦٧٩اسراء محمد السید قطب البسیوني١٤٠١٠١٠٢٣٠

٨٦٨٠اسراء محمد فخرى غریب الجاریه١٢٠١٠١٠١١٠

٨٦٨١اسماء طه خلیل عبد القادر١٣٠١٠١٠١٣٩

٨٦٨٢السید مصطفى محمد رضوان - مشطوب تجنیدیا٢٠١٢١٠٠٧٥٣٩٧

٨٦٨٣امل حسنى احمد عبد الحمید المدخوم ف.ت٢٠١٢١٠٠٧٥٢٤٨

٨٦٨٤امیرة رفعت سعد ربیع١٧٧٦٨

٨٦٨٥ایة ابراهیم عبد المقصود عبد الخالق١٤٠١٠١٠٣٤٤

٨٦٨٦ایمان سمیر عبد الغنى هنداوى سالم -د١٥٠١٠١١٧١٠



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٢صفحة رقم 

٨٦٨٧باسنت طارق عبد السالم عتمان١٤٠١٠١١١٨١

٨٦٨٨جهاد صبري احمد دعبیس١٤٠١٠١٠٤٣٥

٨٦٨٩حسام الدین محمد عمر عبدالمقصود عمر١٥٠١٠١٠٦٥٠

٨٦٩٠حسن عادل حسن محمود ابو شریبة١٥٠١٠١٠٢٦٣

٨٦٩١حسن عاطف خلیل ابو العنینین المالحى١٣٠١٠١١٠٧٢

٨٦٩٢ربیع حمدین محمد على الشربینى١٣٠١٠١٠٣٨٥

٨٦٩٣رفیق حمدناه عمر عبد الحمید١٤٠٣٠١٠٢٧٣

٨٦٩٤روان نبیل السید محمود عصر١٤٠١٠١١٢٢٥

٨٦٩٥ریهام حلمى فكرى شمسیه١٣٠١٠١٠٤٠٧

E٨٦٩٦شرین عادل شحاته محمد -٣١٥٠١٠١١٨٤٨

٨٦٩٧ضحى رجب عبد الغفار عبد العال خالد -د١٥٠١٠١١٧١٨

٨٦٩٨عبد الرحمن اشرف محمد ختعن١٥٠١٠١١٦٥١

٨٦٩٩عبد الرحمن حمدى مصطفى كمال محمود ضفدع١٤٠١٠١٠٦٢٣

٨٧٠٠عبد الرحمن علي محمود ابراهیم النجار١٥٠١٠١٠٣٨٥

٨٧٠١عبد اهللا محمد عبد اهللا الشاعر١٤٠١٠١٠٦١٦

٨٧٠٢عبد اهللا مصطفى وهبة حماد١٣٠١٠١٠٥٤٥

٨٧٠٣عبد الوهاب محمد السید محمد الشرنوبى١٤٠١٠١٠٦١٨

٨٧٠٤على نبیل على محمد محمود١٥٠١٠١٠٣٤٤

٨٧٠٥علیاء جمعة عبد الجواد احمد دسوقى الحنبلى٢٠١٢١٠٠٧٥٣٩٣

٨٧٠٦عمر خالد محمد رفعت عبد الوهاب١٣٠١٠١٠٥٩٣

٨٧٠٨محمد احمد عبداهللا عقده١٤٠١٠١١١٢٩

٨٧٠٩محمد حمدى ابراهیم حسن شعبان١٢٠١٠١١٠٣٣

٨٧١٠محمد صبحى عبد العزیز مسعود كراز١٣٠٣٠١٠٧٩٢

٨٧١١محمد صبرى رمضان یوسف - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٢٥٠

٨٧١٢محمد عزت سعد الدناصورى١٢٠١٠١٠٩٥٢

٨٧١٣محمد فتحى عبدالحمید عوض لبده١٣٠١٠١٠٧٧٦

٨٧١٤محمد محمد سعد محمد الكسار١٣٠١٠١٠٧٩٠

٨٧١٥محمد مساعد عیاد عبد اهللا١٤٠١٠١٠٨١١

٨٧١٦محمود احمد سعد محمد احمد العشرى١٥٠١٠١٠٨٣٦

٨٧١٧محمود احمد محمد عوض١٤٠١٠١١١٠٦

٨٧١٨محمود على ابراهیم محمد على٢٠١٢١٠٠٧٥٢٦١

٨٧١٩محمود ماجد على نعیم١٧٨١٢



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٣صفحة رقم 

٨٧٢٠محمود محمد جمال الدین محمود محمد - مشطوب تجنیدیا١٦١٠٥٢٢

٨٧٢١محمود محمد عبد المنعم عبد الغنى عبد العزیز١٥٠١٠١٠٥٥٦

٨٧٢٢محمود محمد لطفى السید ابراهیم١٣٠١٠١٠٨٤٤

٨٧٢٣محمود محمد موسى الوكیل١٤٠١٠١٠٨٦٤

E٨٧٢٤مشیرة عوض فتحى جاب اهللا - ٣١٥٠١٠١١٨٥٢

٨٧٢٥مصطفى اشرف عبدالمنعم نصره١٢٠١٠١٠٧٠٥

٨٧٢٦نهال فكرى محمد عبد الحمید فرج١٤٠١٠١٠٩٧٤

٨٧٢٧نور الدین مجدى منصور خضر ابراهیم جعفر١٢٠١٠١٠٧٧٨

٨٧٢٨نورا سامى درویش محمود١٤٠٣٠١٠٢١٥

٨٧٢٩نورة عبد الفتاح عبد الصادق العجوانى١٥٠١٠١١٢١٢

٨٧٣٠هاجر السید محمد السید عبد اهللا١٤٠١٠١١١٥٥

٨٧٣١هبة جمال احمد اسماعیل حسن١٢٠١٠١٠٩٧٠

٨٧٣٢هشام ماهر محمد عبد المجید هوارى١٣٠١٠١١٠٠٢

٨٧٣٣والء مسعد على عبد الحمید حلوسة - د١٥٠١٠١١٧٣٠

٨٧٣٤ولید ابراهیم محمد ابراهیم عبید١٥٠١٠١١٦٥٨

٨٧٤١اسماء حمدى عبد الحمید ابو زید حسنین١٦٩٣٧

٨٧٤٢اسماء محمود یوسف عبد الحمید شكر١٦٦٣٥

٨٧٤٣رمضان عادل شاكر الدیوشي غراب"مشطوب تجنیدیا"١٣٢٢٩

٨٧٤٤صالح صالح ظریف الزعیطى١٢٠١٠١٠٤٣٠

٨٧٤٥عادل جالل عبد الفتاح القفاص١٧٠٤٣

٨٧٤٦عبد الرحمن محمد احمد عبد الرحمن حشیش١٣٠١٠١٠٥٣٢

٨٧٤٧فایزة عوض عبد المنعم حسن كیالنى١٣٠١٠١٠٦٣٢

٨٧٤٨كامل ابراهیم حسن عبد الخیر - ف ت١٣٠٣٠١١٤٠٧

٨٧٤٩محمد السید محمد شعبان البشبیشى١٣٠١٠١٠٦٩٣

٨٧٥٠محمد امین شحاته قطب زعیتر١٣٠١٠١٠٦٩٧

٨٧٥١محمد عبد اللطیف عبد اهللا نجا - مشطوب نجنیدیا١٦١٠١٥٧

٨٧٥٢مصطفى السید محمد السید ابراهیم١٤٠١٠١٠٨٨٢

٨٧٥٣یاسمین ابراهیم محمد رمضان الدش -د١٣٠١٠١١١٠٥

٨٧٦١احمد محمد محمد ابو المكارم شحاته٢٠١٢١٠٠٧٥٣٩٦

٨٧٦٢حسن فوزى حسن شمة٢٠١٢١٠٠٧٥٣٩٩

٨٧٦٣سمر عید عبد الغفار الجعفراوى٢٠١٢١٠٠٧٥٤٠٠

٨٧٦٤عبد الرحمن احمد محمد حسن االنصارى١٧٦٨٨



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٤صفحة رقم 

٨٧٦٥محمد محمد محمود ابو العال"مشطوب تجنیدیا"٦١٢٧٥٣

٨٧٦٦محمد نبیل محمود الشریف - مشطوب تجنیدیا٥١٦٢

٨٧٦٧مصطفى احمد رجب بدوى١٧٣٧٠

٨٧٦٨مصطفى على یوسف محمد خلیل - ف ت١٦١٠٣٤٣

٨٧٦٩مصطفى یوسف یوسف جزر١٧٣٣٧

٨٧٧٠هدیر عبد السالم الصافى عبدالسالم١٢٠١٠١٠٨٢٦

٨٧٧١هیام نصر زینهم عبد المجید فراج١٢٠١٠١٠٩٧٢

٨٧٨١اشرف احمد على احمد - مشطوب تجنیدیا١٦١٠٤١٦

٨٧٨٢ربیع معروف سعید سلومه - مشطوب تجنیدیا٤٦٥٣

٨٧٨٣ریهان حمدى محمود الشرقاوى١٦١٠٢٣٧

٨٧٨٤سلمى احمد محمود كردى-اسكندریة١٩٨٨٦٥

٨٧٨٥على صابر محمود خاطر - مشطوب تجنیدیا٤٧٤٦

٨٧٨٦محمد حمدى احمد عیسوى١٦٥٥٧

٨٧٨٧محمد عبد الحمید محمد نوار١٢٠١٠١٠٦٠٧

٨٧٨٨نادر احمد ابراهیم ابراهیم حجاج١٧٨٢٠

٨٧٨٩محمود حنفى محمود سریع٢٠١٢١٠٠٧٥٥٥٦

٨٨٠١احمد حسن اسماعیل احمد رفاعى١٩٠٥٣

٨٨٠٢احمد رجب السید ابراهیم الجدوى١٦٥٨٥

٨٨٠٣احمد فؤاد عبدالحمید ابویوسف- مشطوب تجنیدیا٣٠٦٢٥

٨٨٠٤احمد مجدى على ابو المجد١٦٠٥٥

٨٨٠٥احمد محمد عبد الهادي عید ابو جهل١٣١٥٣

٨٨٠٦احمد محمود محمد یوسف عرفات١٦١٠٤٢١

٨٨٠٧اسعد جمعة غزالى رشوان٣٠٦٢٦

٨٨٠٨اسالم محمود سالمة محمد ابو زید - مشطوب تجنیدیا١٣٢٢٥

٨٨٠٩اسماء محمد حافظ االجهورى١٦٩٤٥

٨٨١٠السید ابراهیم السید ابراهیم العوضى - مشطوب تجنیدیا٣٠٦٢٧

٨٨١١ام هاشم جالل عبد الجواد یعقوب٣٠٦١٧

٨٨١٢امانى احمد عبد العاطى السید٣٠٦١٨

٨٨١٣امیرة السید عبد الحمید محمد القنة٦١٢٦٦٩

٨٨١٤امیرة ماهر شعبان على المسیرى١٦٨١٤

٨٨١٥بسمة عوض منبى السید٥٣

٨٨١٦جهاد محمد على محمد قطیط٦١٢٧٢٦



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٥صفحة رقم 

٨٨١٧حسن محمد على جابر٣٨٨٥

٨٨١٨حنان محمد سلیم على عبد الحلیم٣٠٦٢٠

٨٨١٩دعاء محمود عبد المجید ادریس٣٦٢٤

٨٨٢٠سماح احمد فتحى ابراهیم البیسى٣٠٦٣٢

٨٨٢١سمیر محمد حمدى محمد شرف الدین٣٨٨٦

٨٨٢٢صباح شحاته جاد اهللا الجالى٥١٥٤

٨٨٢٣صالح مبروك عبد البارى عمار٣٠٦٣٤

٨٨٢٤عبده ابراهیم محمود محمد نصر - مشطوب تجنیدیا٣٧٨٣

٨٨٢٥كریمان احمد عابدین عویس١٦١٠٤٩٣

٨٨٢٦مؤمن احمد السید محمد سلمونة - مشطوب تجنیدیا١٣٦٧٩

٨٨٢٧محمد ابو شناف محمد ابو شناف البشبیشى - مشطوب تجنید١٧٠٦٨

٨٨٢٨محمد احمد حسن محمد فضل١٦٦١٥

٨٨٢٩محمد احمد سید احمد الجعفري٣٦٦٩

٨٨٣٠محمد اسماعیل ابراهیم البنا٣٠٦٣٨

٨٨٣١محمد رمضان عبد الفتاح عمار -مشطوب تجنیدیا٣٦٧٧

٨٨٣٢محمد عطیة مبارك موسى٣٠٦٣٩

٨٨٣٣محمد فاروق ابراهیم خلیل حسین٣٠٦١٠

٨٨٣٤محمود صالح السید جبر٥١٦٣

٨٨٣٥محمود عبد العزیز محمود خطاب٣٠٦٤٠

٨٨٣٦محمود محمد السید مرسي رمضان١٣٢٤١

٨٨٣٧نور عالء الدین على الحناوى١٦٦٤٥

٨٨٣٨نیفین صالح شحاتة شلبى٣٨٨٩

٨٨٣٩هادى عبد الصادق یونس رفاعي - مشطوب تجنیدیا١٣٠٨٨

٨٨٤٠هانم عبد العاطى عبد الفتاح عبد العاطى٣٠٦١٢

٨٨٤١هانى عبد الرازق مصطفى محمد١٦١٠٣٢٢

٨٨٤٢هدى مصطفى بهنسى مصطفى محمد الخیاط٣٨٩٠

٨٨٤٣هیثم شعبان كامل الحاطى - مشطوب تجنیدیا٣٧٣٢

٨٨٤٤وفاء عطیة احمد السید ابو العال٦١٢٧٢٠

٨٨٤٥وفاء محمد عبد الحمید ابو غنیم١٥٨٣٢

٨٨٤٦ولید محمد على حسن كمالة -مشطوب تجنیدیا٣٨٩١

٨٨٤٧یاسر الشحات محمد الشلیبى-مشطوب تجنیدیا٣٧٤٢

٨٨٦١احمد حمدى احمد على٢٠١٢١٠٠٧٥٥١١



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٦صفحة رقم 

٨٨٦٢احمد رمضان عبد الحمید السید٢٠١٢١٠٠٧٥٥٣٢

٨٨٦٣احمد سامى محمد عامر٢٠١٢١٠٠٧٥٥٣٣

٨٨٦٤احمد عسران احمد عبد الحمید٢٠١٢١٠٠٧٥٤٩٠

٨٨٦٥احمد عصام احمد زیدان٢٠١٢١٠٠٧٥٥١٢

٨٨٦٦احمد محمد عبد العزیز الخیاط٢٠١٢١٠٠٧٥٤٩١

٨٨٦٧اسالم یوسف منتصر مرعى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٣٤

٨٨٦٨اسماء محمد مصطفى شحاته٢٠١٢١٠٠٧٥٤٤١

٨٨٦٩االء هشام محمد كمال محمد كامل الرجال٢٠١٢١٠٠٧٥٤١٥

٨٨٧٠امال سعد فاروق سعد على مرعى٢٠١٢١٠٠٧٥٥١٣

٨٨٧١امنیة مصطفى عبد الخالق محمد شرارة٢٠١٢١٠٠٧٥٥١٤

٨٨٧٢امیر ابراهیم كمال ابراهیم یوسف٢٠١٢١٠٠٧٥٤٤٣

٨٨٧٣امیرة فیاض محمود عبد اهللا٢٠١٢١٠٠٧٥٤٤٤

٨٨٧٤ایة الدیشى عبد الرحمن محمد سلیمان٢٠١٢١٠٠٧٥٤٩٢

٨٨٧٥ایمان ربیع فتحى عبد الفتاح٢٠١٢١٠٠٧٥٥٤١

٨٨٧٦ایمان قبارى محمود محمد حسین٢٠١٢١٠٠٧٥٤٤٥

٨٨٧٧بسمة جمعة عبد المنعم على بدر الدین٢٠١٢١٠٠٧٥٥٢٥

٨٨٧٨بسنت محمد عبد القادر احمد بیومى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٢٧

٨٨٧٩دعاء صبرى زینهم عبد المجید ابراهیم٢٠١٢١٠٠٧٥٤٤٧

٨٨٨٠رجب الشحات جمعة عبد البارى حمدة٢٠١٢١٠٠٧٥٤٩٤

٨٨٨١رجب محمد محمد حسن سالمة٢٠١٢١٠٠٧٥٤٤٩

٨٨٨٢رغدة محمد احمد طبیخة٢٠١٢١٠٠٧٥٤٥٠

٨٨٨٣رمضان هاشم عبد الكریم عبد اهللا٢٠١٢١٠٠٧٥٤٩٥

٨٨٨٤زینب حامد على حسن٢٠١٢١٠٠٧٥٥١٥

٨٨٨٥زینب على محمود عبد الحلیم على٢٠١٢١٠٠٧٥٤٩٦

٨٨٨٦سارة السید محمد ابراهیم حسین٢٠١٢١٠٠٧٥٥٣٥

٨٨٨٧سارة سمیر عبد التواب متولى٢٠١٢١٠٠٧٥٤٩٧

٨٨٨٨سارة سید احمد سعد جابر٢٠١٢١٠٠٧٥٤٥١

٨٨٨٩سارة عبد النبى محمد محمد حمیدة٢٠١٢١٠٠٧٥٤٥٢

٨٨٩٠سارة عمرو فاروق الدقاق٢٠١٢١٠٠٧٥٤٩٨

٨٨٩١سالمة عبد الفتاح لطیف حسن لطیف٢٠١٢١٠٠٧٥٤٩٩

٨٨٩٢سمر احمد عبده محمد الحمامصى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٢٦

٨٨٩٣سمر جابر عزت ابو علفة٢٠١٢١٠٠٧٥٥٠٠



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٧صفحة رقم 

٨٨٩٤شیماء عبد القادر زكریا الرومى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٠١

٨٨٩٥صالح سعد مرسى على صالح٢٠١٢١٠٠٧٥٤٥٣

٨٨٩٦صالح شعبان عوض البردان٢٠١٢١٠٠٧٥٥٠٢

٨٨٩٧عبد الرحمن ابراهیم فتحى مطاوع٢٠١٢١٠٠٧٥٥٠٣

٨٨٩٨عبد الواحد محمد محمود محمد القاضى١٦١٠٤٠٤

٨٨٩٩عبیر فوزى فتحى كامل٢٠١٢١٠٠٧٥٤٠٨

٨٩٠٠عصام مرسى مرسى عبد النبى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٢٨

٨٩٠١عالء احمد محمد قطب دویدار٢٠١٢١٠٠٧٥٥١٦

٨٩٠٢عماد عبد الفتاح محمد عبد الهادى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٢٩

٨٩٠٣فاطمة احمد عبد الحمید احمد ابو ركبة٢٠١٢١٠٠٧٥٥٣٠

٨٩٠٤فایزة محمد عبد اهللا عبد القوى بكر٢٠١٢١٠٠٧٥٣١٠

٨٩٠٥فتحیة شوقى السید على المراكبى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٣٦

٨٩٠٦فیفى محمد احمد فرج سعید٢٠١٢١٠٠٧٥٥٣٧

٨٩٠٧محمد السید فتحى موسى٢٠١٢١٠٠٧٥٤٥٦

٨٩٠٨محمد امین سلیمان دوالى١٦١٠٤٧٤

٨٩٠٩محمد بدوى محمد حسن٢٠١٢١٠٠٧٥٤٥٧

٨٩١٠محمد جابر محمود خلیفة جاموس٢٠١٢١٠٠٧٥٥١٧

٨٩١١محمد حسن محمد نعیم٢٠١٢١٠٠٧٥٤٥٨

٨٩١٢محمد خالد محمد ابو السعد٢٠١٢١٠٠٧٥٥١٨

٨٩١٣محمد رمضان عبد الوهاب ابو طالب٢٠١٢١٠٠٧٥٥١٩

٨٩١٤محمد شعبان محمد شرف١٦١٠٤٢٨

٨٩١٥محمد فتحى احمد جعفر٢٠١٢١٠٠٧٥٥٣٨

٨٩١٦محمود جمعة محمود محمد رمضان٢٠١٢١٠٠٧٥٥٣٩

٨٩١٧مروة احمد محمد فتحى ابو نوار٢٠١٢١٠٠٧٥٥٢٠

٨٩١٨منة اهللا احمد جابر حجاج١٢٠١٠١٠٧٢١

٨٩١٩منة اهللا محمود عزت الطنانى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٤٠

٨٩٢٠مها احمد سعید علوانى النجار٢٠١٢١٠٠٧٥٤٢٩

٨٩٢١میرفت محمد على محمد عبد الرحمن بوادى١٢٠١٠١١١٩١

٨٩٢٢میرنا احمد محمد محمد عبد الرحمن هاشم٢٠١٢١٠٠٧٥٥٠٤

٨٩٢٣نادر السید خمیس ابراهیم بدران٢٠١٢١٠٠٧٥٥٠٥

٨٩٢٤نجوى فاروق اسماعیل حاتم٢٠١٢١٠٠٧٥٥٣١

٨٩٢٥ندا رضا عبد المقصود ضفدع٢٠١٢١٠٠٧٥٥٠٦
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٢٨صفحة رقم 

٨٩٢٦نهى محمد على القزاز٢٠١٢١٠٠٧٥٥٢١

٨٩٢٧نورا جمال سعد احمد عثمان٢٠١٢١٠٠٧٥٥٠٧

٨٩٢٨نوره عبد الحفیظ فتحى البهواشى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٠٨

٨٩٢٩نورهان سمیر اسماعیل مصباح خیراهللا١٦١٠٥٣٧

٨٩٣٠نورهان محمد محمد عبد العزیز عبود٢٠١٢١٠٠٧٥٥٢٢

٨٩٣١هادى عبد الهادى العزب عبد الحلیم٢٠١٢١٠٠٧٥٥٢٣

٨٩٣٢هانى فتحى محمود عبدالعزیز ابو طالب١٦١٠٤٧٦

٨٩٣٣هبة على حسن عبد الرحیم٢٠١٢١٠٠٧٥٥٢٤

٨٩٣٤هند عبد المقصود عبد العلیم یوسف٢٠١٢١٠٠٧٥٥٠٩

٨٩٣٥هند نبیل حسن حسن السیوفى٢٠١٢١٠٠٧٥٣٠٢

٨٩٣٦وفاء ابو العنین عبد الرحمن جاب اهللا٢٠١٢١٠٠٧٥٤٦٢

٨٩٣٧والء مجدى احمد احمد الحویط٢٠١٢١٠٠٧٥٥١٠

٨٩٣٨یاسر محمود حسین على الروبى٢٠١٢١٠٠٧٥٣١٥
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