
ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الرابعة    القسم:- انجلیزي اداره األعمال   الحاله:- الكل
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رقم الجلوساالسمالكود

١صفحة رقم 

١٤٦٠١ابانوب میالد وهیب حكیم١٦٠٤٠١٠٠٠٣

١٤٦٧١ابتسام احمد ابراهیم عبد البارى١٣٠١٠١٣٣١

١٤٦٠٢ابتهال صالح عبد العزیز عبد القادر زین الدین١٦٠٤٠١٠٠٠٦

١٤٧٠٥احمد عادل محمد كامل عبد العظیم٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٢٤

١٤٦٩٨احمد كمال محمد الفخرانى - مشطوب١٢٨٥٣

١٤٦٠٣احمد محمد صادق ابو الفتوح بدوى١٢٠١٤٠١٩٩٤

١٤٦٠٤اروى اسماعیل السعید المسینى١٦٠٤٠١١٤٢٣

١٤٦٠٥اسراء بلیغ السید السید الهمیسى١٦٠٤٠١١٥٧٧

١٤٦٠٦اسراء حسب اهللا احمد حسب اهللا١٦٠٤٠١٠١٨٥

١٤٦٠٧اسراء عادل سعد قنطوش١٦٠٤٠١١٤٢٥

١٤٦٠٨اسالم جمال عز الرجال السقا١٢٠١٤٠٢٠٣٩

١٤٦٠٩اسالم حمدى الصافى عبد العزیز شعبان١٦٠٤٠١١٤٢٨

١٤٦١٠اسماء احمد عثمان امین١٦٠٤٠١٠٢٢٠

١٤٦١١اشرقت ایمن عبد المقصود المغربي١٦٠٤٠١٠٢٣٣

١٤٦١٢االء سعد عبد العظیم عبد الصادق سعد١٦٠٤٠١٠٣٧٨

١٤٦١٣االء محمد محمود الخولى١٦٠٤٠١١٦١٦

١٤٦٧٢امیرة أحمد محمد صالح الدین هارون١٦٠٤٠١٠٣٧٠

١٤٦١٤امیرة حامد محمد حامد عبد الفتاح١٦٠٤٠١٠٢٦٩

١٤٦١٥امیرة علي حسنین عبد الحمید الوكیل١٦٠٤٠١٠٣٧٢

١٤٦١٦امیرة قدرى عبد الشافى زین١٦٠٤٠١١٤٣٤

١٤٦٧٣امیرة محمد حسن حسن محرم١٦٠٤٠١٠٢٧٣

١٤٦١٧امیمة عبد العزیز احمد مختار محمد الداعر١٢٠١٤٠٢١١٦

١٤٦١٨ایة رمضان سعد الشرقاوى١٦٠٤٠١٠٣٩٤

١٤٦١٩ایة شوقي احمد رزق صالح١٦٠٤٠١٠٢٩٢

١٤٦٢٠ایة عالء احمد محمد جابر محمد١٦٠٤٠١٠٣٩٥

١٤٦٢١ایة فؤاد محمد السید الخوالقة١٦٠٤٠١٠٢٩٥

١٤٦٧٤ایة محمد على احمد حسنین١٦٠٤٠١١٥٨٣

١٤٦٢٢ایة هشام محمود محمد شهوان١٦٠٤٠١٠٣٠٠

١٤٦٢٣ایمان احمد ابراهیم مصطفى اللقانى١٦٠٤٠١٠٣٠١

١٤٦٩٥ایمان جمال محمد محمد القحف١٣٠١٠١٠٧٣

١٤٦٢٤ایمان عادل أحمد السعدنى١٦٠٤٠١٠٣٠٧

١٤٦٢٥ایمان محمد الحسیني امین شوشة١٦٠٤٠١٠٣١٣
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١٤٦٢٦باسم مهدى رشاد محمود الطحان١٦٠٤٠١٠٤٠٤

١٤٦٢٧تقى احمد محمد شوقى الشافعى١٦٠٤٠١٠٤٣١

١٤٦٢٨تیسیر رمضان شحاته السید محمد الكحیلى١٦٠٤٠١٠٤٣٥

١٤٦٢٩جهاد محمد محمد عبد المنعم محمد الحلبي١٦٠٤٠١٠٤٤٨

١٤٦٧٥حسام مسعد شعبان احمد١٢٠١٤٠٢٤٩٦

١٤٦٣٠حسین حمدي عبدالوهاب المسیري١٦٠٤٠١٠٤٨٥

١٤٦٣١خدیجة محمد یحیى زكریا العریان١٦٠٤٠١٠٤٩٨

١٤٦٧٦دالیا احمد محمود قمح١٣٠١٠١٤٥٣

١٤٦٣٢دعاء صبحى محمد على قمح١٢٠١٤٠٢١٦٤

١٤٦٣٣رانیا احمد برهام عبد ربه١٢٠١٤٠٢١٧٣

١٤٦٧٧رانیا احمد مجدى محمد منیسى١٦٠٤٠١٠٥٣٠

١٤٦٧٨رانیا خالد محمد البربرى١٣٠١٠١٤٦١

١٤٦٣٤رضوى محمد على جمعة عبد الحى١٢٠١٤٠٢١٨٠

١٤٦٣٥ریهام رضا محمد عبد الاله ادریس١٦٠٤٠١٠٥٧٤

١٤٦٣٦ریهام عادل عبد السالم عامر الطویل١٢٠١٤٠٢٠٢٢

١٤٦٣٧ریهام محمد بسیوني محمد أبو بكر١٦٠٤٠١٠٥٧٩

١٤٦٣٨سارة عالء الدین حامد خطاب١٦٠٤٠١١٤٥٨

١٤٦٣٩ساره عبد الحكیم شعبان السمرى١٦٠٤٠١١٥٨٥

١٤٦٤٠ساره عبد القوى محي الدین الزمراني١٦٠٤٠١٠٥٩٦

١٤٦٤١سها ناصف مسعود محارب مریز١٦٠٤٠١٠٦٤٠

١٤٦٧٩شیرى عزیز حنا عزیز یوسف١٦٠٤٠١٠٦٥٩

١٤٦٤٢صفاء محمد سعد الدین هاشم١٦٠٤٠١٠٦٧٣

١٤٧٠١عبد المنعم احمد عبد المنعم برغش٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٤٢

١٤٦٤٣عصماء محمد حسنى السید النجار١٦٠٤٠١٠٧٥٥

١٤٦٤٤فاتن نصر منصور ابراهیم عبده١٦٠٤٠١١٤٨٧

١٤٦٤٥فاطمه الزهراء عبده زكریا البردان١٦٠٤٠١٠٨٣٢

١٤٦٤٦فیفي بهاء الدین عبد الحلیم محمد عمر عبد العال١٦٠٤٠١٠٨٥٢

١٤٦٤٧كرستینا البیر فهیم تادرس جرجس١٦٠٤٠١٠٨٥٧

١٤٦٤٨كریم محمد احمد عبد الرحیم احمد١٢٠١٤٠٢٢٩١

١٤٧٠٢لمیاء ماجد احمد سلیمان٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٤٣

١٤٦٨٠لمیس احمد هیبه الهنداوي١٦٠٤٠١٠٨٧٢

١٤٦٤٩مارى جرجس محمى حافظ بخیت١٦٠٤٠١٠٨٧٩
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١٤٦٨١مارى نسیم عطا اهللا عطا اهللا١٢٠١٤٠٢٥٤٨

١٤٦٥٠محمد سعد حلمى السید١٢٠١٤٠٢٦٤٧

١٤٦٥١محمد عبد المنعم محمد ابو یونس١٦٠٤٠١١٠٠٣

١٤٦٥٢محمد عبد المنعم محمد اللبودى١٢٠١٤٠١٩٠٧

١٤٧٠٣محمد على خلیل محمد ادم - مشطوب تجنیدیا٩٣٨

١٤٧٠٧محمد فرج محمد شفیق النجار٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٧٣

١٤٦٨٢محمد مصطفى محمود المسیرى١٣٠١٠١٥٧١

١٤٦٨٣محمود زكریا عبد العزیز محمد الرامى١٢٠١٤٠٢٣٦٧

١٤٦٨٤مدیحه عادل فاروق عبد الغني١٦٠٤٠١١١٤٢

١٤٦٥٣مروة جابر عابدین ابوشناف١٦٠٤٠١١١٥٤

١٤٦٨٥منة اهللا محمد شكیب عبدالمجید مصطفى١٣٠١٠١٢٥١

١٤٧٠٦منى صالح على شلبى٩١٥٦٠٠٢٢٨٢٣٣

١٤٦٥٤منى محمود عبد الفتاح عبد الغنى زاید١٦٠٤٠١١٢٢٦

١٤٦٥٥مهاب ایمن احمد ابو شقة١٢٠١٤٠٢٦٣٠

١٤٦٨٦مى محمد عبد الوهاب رجب١٣٠١٠١٦١٥

١٤٦٥٦میرنا ایمن محمد عبد الفتاح خلیل١٦٠٤٠١١٥٣٦

١٤٦٥٧میرنا عبد الناصر اسماعیل حسین١٢٠١٤٠٢٥٦١

١٤٦٥٨میرنا محمود إبراهیم الشهاوى١٦٠٤٠١١٢٤٩

١٤٦٩٦میرنا محمود احمد شمة١٣٠١٠١٢٥٧

١٤٦٥٩میریت الفى صبرى فهیم عریان١٢٠١٤٠١٩٣٨

١٤٦٨٧ندى عبد الحكیم على عاشور١٦٠٤٠١١٥٥٤

١٤٦٦٠ندى محمود صالح ابراهیم القمري١٦٠٤٠١١٢٨٠

١٤٦٦١نرمین عالء الدین صالح محمد صالح حجازى١٦٠٤٠١١٢٨٣

١٤٦٦٢نسمة اشرف على الرومى١٢٠١٤٠٢٥٥٧

١٤٦٨٨نغم رمضان مصطفى محمد  خلیل١٦٠٤٠١١٢٩٢

١٤٦٦٣نورهان محمد على احمد الرامى١٦٠٤٠١١٣٢٣

١٤٦٦٤هاجر احمد محمد السعید عبده اللبودى١٦٠٤٠١١٣٣٢

١٤٦٦٥هاجر محمد رمضان محمد كلیب١٦٠٤٠١١٥٤٣

١٤٦٦٦هدیر رءوف لبیب عبدالغنى حمد١٦٠٤٠١١٣٥٧

١٤٦٨٩هند احمد صبحى سعد الحملى١٦٠٤٠١١٥٤٧

١٤٦٦٧یارا فرج فرج حسن الفیشاوى١٦٠٤٠١١٣٧٨




