
ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١صفحة رقم 

٦٢٠١ابراهیم احمد ابراهیم ابوزید١٧٠١٠١٠٠٠٤

٦٢٠٢ابراهیم عبد السالم فخرى حافظ عبد السمیع١٦٠١٠١٠٠٠٨

٦٢٠٣ابراهیم مسعد محمد احمد الكفراوى١٧٠١٠١٠٠١٥

٦٢٠٤احمد اسامة محمد السید - د٣١٥٠١٠١٢٠٦٧

٦٢٠٥احمد اشرف محمود جاد١٧٠١٠١٠٠٢٩

E٦٢٠٦احمد السید فؤاد السید شحاته - ٣١٥٠١٠١٢١٣٤

٦٢٠٧احمد بهجت سید احمد على منیسى١٧٠١٠١٠٠٣٩

٦٢٠٨احمد توفیق جابر عبد المجید١٦٠١٠١٠٠٣٨

e٦٢٠٩احمد جابر اسماعیل سعد - ٢٠١٢١٠٠٧٥٥٩٧

٦٢١٠احمد حسب اهللا یوسف محمد القن١٦٠١٠١٠٠٤٤

٣٦٢١١احمد حسن محمد حسنین -١٦٠٣٠١٠٤٦٠

٦٢١٢احمد حسنى محمد احمد حسین خطاب١٦٠١٠١٠٠٤٨

٦٢١٣احمد حمزة حامد الحصري١٦٠٣٠١٠٠١١

٦٢١٤احمد خالد صالح الروبي١٤٠١٠١٠١٣٥

٦٢١٥احمد خمیس وافى طاهر محارب١٧٠١٠١٠٠٦١

٦٢١٦احمد رجب عبد الحلیم النحراوى - ن١٧٠٣٠١٠٨٤٩

٦٢١٧احمد رمضان سعید محمود حربیه١٧٠١٠١٠٠٧٤

٦٢١٨احمد سامى احمد احمد موسى١٧٠١٠١٠٠٧٨

٦٢١٩احمد سعد احمد محمود نعمة اهللا١٧٠١٠١٠٠٨٠

٦٢٢٠احمد سعید حسن السید عشیبه١٧٠١٠١٠٠٨٣

٦٢٢١احمد سمیر بسیونى سلیمان١٧٠٣٠١٠٠٤١

٦٢٢٢احمد عادل عبد الحمید احمد سلیمان١٧٠٣٠١٠٠٥٣

٦٢٢٣احمد عبد الرازق عبد الفتاح حفناوى٢٠١٢١٠٠٧٥٤٩١

٦٢٢٤احمد عبد المنعم سعد ابراهیم صقر١٦٠١٠١٠٠٩١

٦٢٢٥احمد عرابى سعد عویضه منصور١٦٠١٠١٠٠٩٩

٦٢٢٦احمد على محمد على خطاب١٦٠١٠١٠١٠٨

٦٢٢٧احمد لبیب فوزى محمد عبد اللطیف١٧٠١٠١٠١٢٩

٦٢٢٨احمد ماهر احمد یوسف عبد العال١٧٠٣٠١٠٠٦٨

٦٢٢٩احمد ماهر مصطفى جاد عبد الواحد١٧٠٣٠١٠٠٧٠

٦٢٣٠احمد مجدى سلیمان الواحى٢٠١٢١٠٠٧٥٦٠٣

٦٢٣١احمد محروس صالح محمد بكیر١٧٠١٠١٠١٣٢

٦٢٣٢احمد محسن احمد امین١٦٠٣٠١٠٠٥٩



ارقام الجلوس ٠

القید:-انتظام    المرحلة:- الفرقة الثالثة    القسم:- محاسبة   الحاله:- الكل
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رقم الجلوساالسمالكود

٢صفحة رقم 

٦٢٣٣احمد محمد احمد انور التلبنتى١٧٠٣٠١٠٠٧٦

٦٢٣٤احمد محمد السید عبد المجید عیسوى١٧٠١٠١٠١٤٤

٦٢٣٥احمد محمد جمعه محمود خلیل١٧٠٣٠١٠٠٧٧

٦٢٣٦احمد محمد سعید جمعة١٦٠١٠١٠١٣٣

٦٢٣٧احمد محمد صبرى احمد قندیل١٦٠١٠١٠١٣٥

٦٢٣٨احمد محمد عبد الحمید ابو خطوة٢٠١٢١٠٠٧٥٤٩٢

٦٢٣٩احمد محمد عبد الحمید احمد الشایب١٧٠٣٠١٠٠٧٩

٦٢٤٠احمد محمد عطیه البراوى١٧٠١٠١٠١٥٥

٦٢٤١احمد محمد قطب یاسین فضل اهللا٢٠١٢١٠٠٧٥٤٩٣

٦٢٤٢احمد محمود السید وهدان١٦٠١٠١٠١٤٧

٦٢٤٣احمد مصطفى عبد السالم صالح شرشر١٥٠١٠١٠٥٤٨

٦٢٤٤احمد مصطفى مصطفى عبید١٦٠١٠١٠١٥٤

٦٢٤٥احمد هانى فكرى عبده ابو حارس١٧٠١٠١٠١٨١

٦٢٤٦احمد یسرى وهبى شهاب١٧٠١٠١٠١٨٩

٦٢٤٧اسامة احمد محمد احمد حموري١٧٠١٠١٠١٩٤

٦٢٤٨اسامة عبد السالم محمود للو١٦٠١٠١٠١٧٢

٦٢٤٩اسراء اسعد احمد دویدار١٧٠١٠١٠٢٠٠

٦٢٥٠اسراء اشرف عبد الرازق عبد السالم بریك١٧٠١٠١٠٢٠١

٦٢٥١اسراء سعید احمد الصعیدي١٧٠١٠١٠٢١٠

٦٢٥٢اسراء عبد الحمید عبد القادر حسن حمدان١٧٠١٠١٠٢١٥

٦٢٥٣اسراء محمد فتحى محمد عبد المطلب٢٠١٢١٠٠٧٥٦٠٤

٦٢٥٤اسراء محمود سعد ختعن١٧٠١٠١٠٢٢٤

٦٢٥٥اسراء مصطفى احمد محمد محمد١٥٠١٠١١٤٩٠

٦٢٥٦اسالم احمد محمد حزیمه١٧٠١٠١٠٢٢٧

٦٢٥٧اسالم عاصم علي حسیب١٦٠١٠١٠٢١٢

٦٢٥٨اسالم عصام مرسى محمد١٧٠٣٠١٠١٢٥

٦٢٥٩اسالم عماد علي الطنطاوي١٦٠١٠١٠٢١٥

٦٢٦٠اسالم فتحى ابراهیم محمد بیومى١٧٠١٠١٠٢٤٢

٦٢٦١اسالم محمد السید على محمود١٧٠١٠١٠٢٤٣

٦٢٦٢اسالم محمد حمدي ذكي قندیل١٧٠٣٠١٠١٢٨

٦٢٦٣اسالم ممدوح محمد الشورى١٧٠١٠١٠٢٤٨

٦٢٦٤اسماء حمدى محمد على صبرة٢٠١٢١٠٠٧٥٤٩٧
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٦٢٦٥اسماء عبد الحمید عبد اهللا محمد٢٠١٢١٠٠٧٥٤٩٩

٦٢٦٦اسماء عبد الوهاب مرسى احمد عباده١٧٠١٠١٠٢٥٧

٦٢٦٧اسماء على حسن محمد بالل٢٠١٢١٠٠٧٥٥٠١

٦٢٦٨اسماء محمد حسن محمد راضى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٠٢

٦٢٦٩اقبال محمد احمد احمد ابو رفیعة١٧٠١٠١٠٢٧١

٦٢٧٠االء ابراهیم عبد العلیم محمد حسین٣١٥٠١٠١٢١١٣

٦٢٧١الحسین احمد رجب محمد عبد الواحد عماره١٧٠١٠١٠٢٩١

٦٢٧٢الشیماء ابراهیم كامل على الدیب٢٠١٢١٠٠٧٥٦٠٥

٦٢٧٣الشیماء عادل سعداوى نوح - د١٧٠٣٠١٠٧٩١

٦٢٧٤الشیماء فرج عبد العاطى محمد حمودة٢٠١٢١٠٠٧٥٥٠٣

٣٦٢٧٥المعتصم واصل محمد محمد الشریف -١٦٠٣٠١٠٢٧٤

٦٢٧٦امال محمد احمد عبد الرحمن٢٠١٢١٠٠٧٥٥٠٤

٦٢٧٧امانى سعید سالمة خضر٢٠١٢١٠٠٧٥٥٠٥

٦٢٧٨اماني عبد الوهاب ابراهیم محمد الجمسى١٧٠١٠١٠٣٠٣

٦٢٧٩امل عزت سلیمان هواش١٧٠١٠١٠٣٠٤

٦٢٨٠امنیة السید اسماعیل ابو زهره١٧٠١٠١٠٣٠٨

٦٢٨١امنیة عزت عبد الغنى البردان١٧٠١٠١٠٣١٠

٦٢٨٢امنیة عصام حلمى بدوى منصور١٧٠٣٠١٠١٦٦

٦٢٨٣امیر جمال محمد محمود حشیش١٥٠١٠١٠٦٠٤

٦٢٨٤امیرة سعید محمد سعد عبد اهللا١٧٠١٠١٠٣١٥

٦٢٨٥امیرة فتحى شحاته مبارك٢٠١٢١٠٠٧٥٥٠٨

٦٢٨٦امیرة محمد على عبد الصمد الدیب١٧٠٣٠١٠١٨٤

٦٢٨٧امیمة ابراهیم عبد العزیز سید احمد١٧٠٣٠١٠١٨٩

٦٢٨٨امیمة احمد حسن الحاج محمد الجمل١٧٠١٠١٠٣٢٥

٦٢٨٩ایة السید ابراهیم نعیم١٧٠١٠١٠٣٣٤

٦٢٩٠ایة امین محمد محمد ابراهیم یونس١٧٠١٠١٠٣٣٦

٦٢٩١ایة سامى عبد الرحمن السید الشوني١٧٠٣٠١٠٢٠٢

٦٢٩٢ایة صبحى عبد الحلیم عبد الغنى١٧٠١٠١٠٣٣٩

٦٢٩٣ایة عادل محمد محمد محمد حسب اهللا١٧٠٣٠١٠٢٠٦

٦٢٩٤ایة عاطف الحصافى سالم٢٠١٢١٠٠٧٥٦٠٦

٦٢٩٥ایة عمر رجب الحدینى١٧٠٣٠١٠٢٠٩

٦٢٩٦ایة فرحات احمد محمد ابو یوسف٢٠١٢١٠٠٧٥٥٠٩



ارقام الجلوس ٠
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رقم الجلوساالسمالكود

٤صفحة رقم 

٦٢٩٧ایة محمد عبد الحلیم عبد اللطیف الصاوى١٧٠١٠١٠٣٤٥

٦٢٩٨ایة محمد محمد عوض طیلون -د١٧٠١٠١١٤٦٥

٦٢٩٩ایة نبیل عبد الغنى عبد المعطى ابو زید١٧٠١٠١٠٣٥٢

٦٣٠٠ایمان احمد محمود محمد٢٠١٢١٠٠٧٥٥١١

٦٣٠١ایمان اشرف عبد المنعم رفاعى طه١٧٠٣٠١٠٢١٥

٦٣٠٢ایمان جمعة عبد العظیم ابوطالب١٧٠١٠١٠٣٥٧

٦٣٠٣ایمان حمدى ابو المجد على محمد البسیو -ن١٦٠٣٠١٠٦٢٢

٦٣٠٤ایمان رضا سید احمد عبد الرحمن النكال١٧٠١٠١٠٣٦١

٦٣٠٥ایمان رضا عبد الباسط على بدوى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٩٠

٦٣٠٦ایمان رضا یحیى زكریا محمد حبیب١٧٠١٠١٠٣٦٣

٦٣٠٧ایمان طاهر ابراهیم محمد فرج١٧٠٣٠١٠٢١٦

٦٣٠٨ایمان عاطف حمد عبد اهللا١٧٠١٠١٠٣٦٥

٦٣٠٩ایمان عوض على محمد٢٠١٢١٠٠٧٥٥١٣

٦٣١٠ایمان محمد سامى ابراهیم٣١٥٠١٠١٢٠٥٧

٦٣١١ایمان محمود عبد المنعم  رحیم ابو وردة١٧٠٣٠١٠٢٢٢

٦٣١٢ایمن الشحات مرزوق السقا١٦٠١٠١٠٣٧٧

٦٣١٣ایمن جمال محمد محمد القحف١٧٠١٠١٠٣٦٩

٦٣١٤ایمن محمد عبد الفتاح بهنسي١٧٠٣٠١٠٢٢٧

٦٣١٥ایناس ابراهیم محمود محمد الشهاوى١٧٠٣٠١٠٢٢٨

٦٣١٦ایناس غالي الشحات حجاج١٧٠١٠١٠٣٧٢

٦٣١٧بثینة احمد محمود هانى١٦٠١٠١٠٤٠٨

٦٣١٨بسمة عبد الستار محمد بهجت حمودة١٧٠٣٠١٠٠٠٤

٦٣١٩بسمة عبد السالم ابراهیم سعد عبد الرحمن٢٠١٢١٠٠٧٥٥١٨

٦٣٢٠بسیونى احمد السید عبد الحمید شرشر١٧٠١٠١٠٣٨٨

٦٣٢١بوسى السید حامد مبروك عیسى٢٠١٢١٠٠٧٥٥١٩

٦٣٢٢تقى اشرف ناظم مرسى قنبر١٦٠١٠١٠٤٣٣

٦٣٢٣جهاد شعبان السعید خضر١٧٠١٠١٠٤٠٢

٦٣٢٤جهاد عادل السعید شمه١٧٠٣٠١٠٢٦٠

٦٣٢٥حازم  مسعد عبد العزیز هارون١٦٠١٠١٠٤٦٢

٦٣٢٦حازم عاطف سلیمان مكى١٦٠١٠١٠٤٦٤

٦٣٢٧حسام ابراهیم عبد المنعم الشاعر١٧٠١٠١٠٤٢٢

٦٣٢٨حسام حسن حسن الحلوانى١٧٠١٠١٠٤٢٧
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٦٣٢٩حسام سامي سالمة محمد زغلول١٧٠١٠١٠٤٢٩

٦٣٣٠حسام عیسوى رجب العیسوى -ن٣١٥٠١٠١١٩٨٠

٦٣٣١حسام محمد شحاته منصور١٥٠١٠١٠٥٠٣

٦٣٣٢حسن جمال محمد حسن البربري١٧٠١٠١٠٤٣٥

٦٣٣٣حسن حسنى فتحى شرف١٧٠٣٠١٠٢٦٩

٦٣٣٤حسن سعد حسن سالمه١٦٠١٠١٠٤٧٩

٦٣٣٥حسین بدرى حسین محمود١٧٠١٠١٠٤٤٣

٦٣٣٦حسین على امام حسین فراج١٧٠١٠١٠٤٤٥

٦٣٣٧حسین على حسن عبد ربه١٦٠١٠١٠٤٨٨

٦٣٣٨حمادة شعبان اسماعیل محمد على١٥٠١٠١٠٥٥٠

٦٣٣٩حنان حمدى محمد عشبة٢٠١٢١٠٠٧٥٥٢٤

٦٣٤٠حنان یاسر زغلول اسماعیل مهدي١٧٠١٠١٠٤٥١

٦٣٤١خالد اسماعیل محمود اسماعیل حسنین - د١٥٠١٠١١٧٠٥

٦٣٤٢خالد سمیر عبد الستار محمد عبد الرحمن١٧٠١٠١٠٤٥٤

٦٣٤٣خالد على محمد كسبه١٦٠١٠١٠٤٩٦

e٦٣٤٤خالد نبیل عبد الحمید شاهین - ٢٠١٢١٠٠٧٥٥٩٨

٦٣٤٥دالیا سعد عوض على١٧٠٣٠١٠٢٨١

٦٣٤٦دعاء كرم محمد ابراهیم كردي١٧٠١٠١٠٤٧٥

٦٣٤٧دعاء محمد ابراهیم عبد الرؤف الشرقاوى١٧٠١٠١٠٤٧٦

٦٣٤٨دنیا عاطف محمد محروس١٧٠٣٠١٠٢٩١

٦٣٤٩دینا احمد محمد محمد عثمان١٧٠١٠١٠٤٨٣

٦٣٥٠دینا صبرى سعد محمد جوده١٧٠١٠١٠٤٨٤

٦٣٥١دینا یحیى فوزى ابو علو١٧٠١٠١٠٤٨٩

٦٣٥٢رؤى محمد جودة على جدوع١٧٠١٠١٠٤٩٠

٦٣٥٣رانیا زغلول اسماعیل عجمي عبد الغفار١٧٠١٠١٠٤٩١

٦٣٥٤رانیا یاسین رمضان محمد راضى١٧٠١٠١٠٤٩٣

٦٣٥٥ربیع نصر اهللا نمر نصر اهللا یونس شهاب الدین١٧٠١٠١٠٤٩٤

٦٣٥٦رجاء محمد سعید التلوانى١٧٠١٠١٠٤٩٦

٦٣٥٧رحاب السید فتح اهللا محمد٢٠١٢١٠٠٧٥٥٢٨

٦٣٥٨رحمة احمد حسین عبد العزیز على٢٠١٢١٠٠٧٥٥٢٩

٦٣٥٩رحمة خمیس محمد رضوان١٧٠١٠١٠٥٠١

٦٣٦٠رحمة عصام السید ابو المعاطى -د٣١٥٠١٠١١٩٥٨



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٦صفحة رقم 

٦٣٦١رحمة كمال السید علي الغنام١٧٠١٠١٠٥٠٣

٦٣٦٢رضوى محمد احمد رضوان عبده١٧٠١٠١٠٥٠٨

٦٣٦٣رقیة عبد الرازق خمیس عبد القادر عبد الحمید١٧٠١٠١٠٥١٠

٦٣٦٤رهام جمیل عبد القادر ذكى١٧٠١٠١٠٥١٣

٦٣٦٥روان صالح ابو فراج حنفى محمد١٧٠٣٠١٠٣١٨

٦٣٦٦ریم السید بدر محمد الشیخ٢٠١٢١٠٠٧٥٥٣١

٦٣٦٧ریهام خلیل عبد العلیم عبد اهللا١٧٠١٠١٠٥٣٨

٦٣٦٨ریهام ناصر عبد الرازق حسن١٧٠١٠١٠٥٤١

٦٣٦٩زینب محمد عبد العاطى حمیدة٢٠١٢١٠٠٧٥٥٣٤

٦٣٧٠سارة جمال حامد محمد سعید -ن٣١٥٠١٠١٢٠٧٧

٦٣٧١سارة حلمى عبد الحلیم النحراوى١٦٠١٠١٠٥٩٢

٦٣٧٢سارة حمدى احمد احمد سید احمد٢٠١٢١٠٠٧٥٥٣٦

٦٣٧٣سارة سامح عبد الحى عبد المقصود النجار١٧٠٣٠١٠٣٣٦

٦٣٧٤سارة عباس ابراهیم احمد محمد١٧٠٣٠١٠٣٣٧

٦٣٧٥سارة عرفان على سید احمد دیاب١٧٠٣٠١٠٣٣٨

٦٣٧٦سارة على عبد القادر ابراهیم هالل - ن٣١٥٠١٠١٢٠٧٨

٦٣٧٧سارة محمد عبد الفتاح احمد النمر١٧٠١٠١٠٥٦٢

٦٣٧٨سارة محمود سعد عبد الفضیل٣١٥٠١٠١١٩٣١

٦٣٧٩سارة ناصف مصطفى شعبان محمد٣١٥٠١٠١١٩١٦

٦٣٨٠سالى سعد حسن سعد ونس١٧٠٣٠١٠٣٤٧

٦٣٨١سامیة سالم احمد رمضان١٧٠١٠١٠٥٧٠

٦٣٨٢سعد توفیق سعد یوسف - د١٥٠١٠١١٧٠٠

٦٣٨٣سعد ناجى فهیم جبریل - ن٣١٥٠١٠١٢٠٩٨

٦٣٨٤سلطان محمد سلطان زین الدین بكر١٧٠١٠١٠٥٧٧

٦٣٨٥سمر ابو السعود محمد لبدة٢٠١٢١٠٠٧٥٥٨٣

٦٣٨٦سمر فرج صالح محمد عشماوى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٤٢

٦٣٨٧سمیر مسعد عبد الحمید احمدعوده١٦٠٣٠١٠٠٩٩

٦٣٨٨سهام صدقى حمید محمود عطیة٢٠١٢١٠٠٧٥٦٠٧

٦٣٨٩سهیلة محمد محمد موصلي١٧٠٣٠١٠٣٧١

٦٣٩٠شادیة محمد الشحات حافظ عبد الصمد٢٠١٢١٠٠٧٥٥٤٣

٦٣٩١شاهر ربیع ابراهیم محمد اسماعیل١٧٠٣٠١٠٣٧٦

٦٣٩٢شروق محمود محمد محمود دراج١٧٠١٠١٠٦٠١



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٧صفحة رقم 

E٦٣٩٣شریف احمد عوض هندى ٣١٥٠١٠١١٩٩٢

٦٣٩٤شرین ابراهیم بهنسي سالم حنفى١٧٠١٠١٠٦٠٧

٦٣٩٥شرین محمد عبد الجلیل عبد الحمید - ن٣١٥٠١٠١٢٠٨٧

٦٣٩٦شیماء محمد بهجت فتحى فتح اهللا١٧٠١٠١٠٦١٥

٦٣٩٧شیماء محمد عبد الحمید السید١٥٠١٠١٠٧٥٤

٦٣٩٨شیماء محمود حسن - ن٣١٥٠١٠١٢٠٧٩

٦٣٩٩شیماء منصور علي السید الطنیحى١٧٠٣٠١٠٣٨٧

٦٤٠٠صابرة فایز عبد المنعم محمد١٧٠١٠١٠٦١٨

٦٤٠١صابرین جابر توفیق المغربى٢٠١٢١٠٠٧٥٦٠٨

٦٤٠٢صابرین محمد احمد ابراهیم٢٠١٢١٠٠٧٥٥٤٤

٦٤٠٣صبحى محمود صبحى احمد خلیل١٧٠١٠١٠٦٢٣

٦٤٠٤صفاء محمد زهران السید٢٠١٢١٠٠٧٥٦٠٩

٦٤٠٥صفاء مسعد عبد الجواد شرنوبى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٨٨

٦٤٠٦صالح حسین صالح الفشني١٧٠٣٠١٠٣٩٤

٦٤٠٧ضحى عبد الحمید على حسین -د١٧٠٣٠١٠٧٩٩

٦٤٠٨عاصم شریف محمد حمام١٥٠١٠١٠٣٠٧

٦٤٠٩عبد الخالق احمد عبده عبد العزیز النجار٣١٥٠١٠١٢٠٥٨

٦٤١٠عبد الرحمن مجدى محمد سید احمد النهطاوى١٧٠١٠١٠٦٦٢

٦٤١١عبد الرحمن محمد محمد السید حجازى١٧٠١٠١٠٦٦٣

٦٤١٢عبد الرحمن محمود عید ابراهیم ابوشحاته -د١٧٠٣٠١٠٨٠٠

٦٤١٣عبد العزیز محمود عبد العزیز الشامى -ن٣١٥٠١٠١١٩٧٦

٦٤١٤عبد الفتاح الشحات عبد الفتاح ابراهیم الصفتي١٦٠١٠١٠٧٠٦

٦٤١٥عبد اهللا احمد زكریا یونس١٧٠١٠١٠٦٧٥

٦٤١٦عبد اهللا فكرى احمد محمد ابوشادى١٦٠١٠١٠٧٣٨

e٦٤١٧عبد اهللا محمد انور الصفتى - ٢٠١٢١٠٠٧٥٥٩٥

٦٤١٨عبیر الصافي عبد الهادي صالح١٧٠١٠١٠٦٩٨

٦٤١٩عبیر صبرى عبد القادر محمد عمر٢٠١٢١٠٠٧٥٦١١

٦٤٢٠عبیر عبد الحى عبد الفتاح عبد الحى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٤٥

٦٤٢١عبیر عبد القادر مصطفى عبد القادر٢٠١٢١٠٠٧٥٦١٢

٣٦٤٢٢عبیر محمود بلتاجى محمود -١٦٠٣٠١٠٣٤٩

٦٤٢٣عطیة على عطیة على ابو طاحون١٧٠١٠١٠٧٠٨

e٦٤٢٤عالء عبده جودة جاب اهللا - ٢٠١٢١٠٠٧٥٥٩٦



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٨صفحة رقم 

٦٤٢٥على درویش السید على درویش٢٠١٢١٠٠٧٥٥٤٦

٦٤٢٦على محمد رجب ابراهیم ابوخطوة١٧٠١٠١٠٧٣٣

٦٤٢٧علیاء علي رجب محمد خلیف١٧٠٣٠١٠٤٥١

٦٤٢٨عماد احمد عبد الرازق الصوالحي١٧٠١٠١٠٧٣٨

٣٦٤٢٩عمر عادل العربى كحلة -١٦٠٣٠١٠٣٥٢

٦٤٣٠عمر عبد الخالق عبد السمیع مجاهد ندا٢٠١٢١٠٠٧٥٥٤٨

٦٤٣١عمر مختار مساعد مساعد الحمراوى١٧٠٣٠١٠٤٦٦

٦٤٣٢عمرو عاطف مصطفى الغزالى١٦٠١٠١٠٨١٧

٦٤٣٣عمرو محمد عاطف حسین سرور١٧٠١٠١٠٧٨٠

٦٤٣٤عوض حامد عوض مرسي رزق١٧٠٣٠١٠٤٧٦

٦٤٣٥عیشة سامى خلیل على الخولى١٧٠٣٠١٠٨٢٣

٦٤٣٦فؤاد محمد فؤاد راضى١٧٠١٠١٠٧٩٠

٦٤٣٧فاتن ناجى متولى حسن١٦٠١٠١٠٨٢٨

٦٤٣٨فادى عوض ایوب عوض١٥٠١٠١٠٥٨٧

٦٤٣٩فاطمة اشرف عبد الهادى جمعه ابو شعیشع٢٠١٢١٠٠٧٥٥٤٩

٦٤٤٠فاطمة اشرف محمد كمال احمد٢٠١٢١٠٠٧٥٦١٣

٦٤٤١فاطمة محمد نزیه جوده عیسى١٧٠١٠١٠٨٠٣

٦٤٤٢فیروز حلمى محمد عبد الرحمن سالمة١٧٠١٠١٠٨١١

٦٤٤٣كرم جابر نعیم خطاب١٧٠١٠١٠٨١٧

٦٤٤٤كریم امین امین عبد العظیم بركات١٧٠١٠١٠٨٢٠

٦٤٤٥كریم عثمان شحاته یوسف مشالى١٧٠٣٠١٠٤٩١

٦٤٤٦كریم محمد عبد الحمید على الصباغ٢٠١٢١٠٠٧٥٥٥٢

٦٤٤٧محمد احمد االنصارى الطنانى - ن٣١٥٠١٠١٢٠٨٣

٦٤٤٨محمد احمد جمال حافظ عبد العزیز الشایب١٧٠١٠١٠٨٦٣

٦٤٤٩محمد احمد حامد محمد بلح١٦٠١٠١٠٩٢٦

٦٤٥٠محمد احمد عمر محمد خطاب١٧٠٣٠١٠٥١٣

٦٤٥١محمد احمد محمد حسنین١٦٠١٠١٠٩٢٨

٦٤٥٢محمد الراعى ابراهیم عبد المعطى قدیح١٧٠٣٠١٠٥٢٠

٦٤٥٣محمد السید بلتاجى محمد مهینه١٦٠١٠١٠٩١٨

٦٤٥٤محمد جاب اهللا عبد الغنى جاب اهللا الغنیمى١٧٠١٠١٠٩٠٣

٦٤٥٥محمد جمال محمد شحاته ابو جبل١٧٠١٠١٠٩٠٧

٦٤٥٦محمد حسن متولى عبد الهادى١٧٠١٠١٠٩١٥



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٩صفحة رقم 

٦٤٥٧محمد حسن محمد رحومة١٧٠١٠١٠٩١٦

٦٤٥٨محمد حمدى اسماعیل غانم١٧٠١٠١٠٩٢٠

٦٤٥٩محمد خلیل زكریا دعبیس١٦٠١٠١٠٩٤٩

٦٤٦٠محمد رضا سعد المسلمانى١٦٠١٠١٠٩٥٦

٦٤٦١محمد رضا محمد عبد العال١٦٠١٠١٠٩٥٨

٦٤٦٢محمد زغلول ابراهیم نصراهللا بالل١٦٠١٠١٠٩٦٦

٦٤٦٣محمد زكریا محمد مخلوف الجناینى١٧٠١٠١٠٩٤٠

٦٤٦٤محمد شعبان احمد عبد الجواد١٧٠١٠١٠٩٥٧

٦٤٦٥محمد طلبة عبد اهللا محمد خضیر١٧٠١٠١٠٩٧٤

٦٤٦٦محمد عباس ابراهیم عباس١٦٠١٠١٠٩٩٩

٦٤٦٧محمد عبد الحلیم محروس محمد الحجار٢٠١٢١٠٠٧٥٥٥٦

٦٤٦٨محمد عبد الرازق فتحي الشهاوي١٧٠١٠١٠٩٨٦

٦٤٦٩محمد عبد العال عبد الباسط عبد العال١٦٠١٠١١٠١٠

٦٤٧٠محمد عبد المعطى محمد محى الدین مقلد١٧٠١٠١٠٩٩٢

٦٤٧١محمد عبد الوهاب سالمة نجا١٧٠١٠١٠٩٩٦

٦٤٧٢محمد على بسیونى على الكسبانى - ن١٧٠٣٠١٠٨٢٨

٦٤٧٣محمد عماد شعبان محمد شیخ روحه١٦٠١٠١١٠٣١

٦٤٧٤محمد عیاد حمد عبد المزلع١٦٠١٠١١٠٣٤

٦٤٧٥محمد عید الصافى علوانى خضر١٧٠١٠١١٠١٦

٦٤٧٦محمد فتح اهللا عوض شعبان دردیر١٧٠١٠١١٠١٨

٦٤٧٧محمد فرج ابراهیم شحاتة-المنوفیة٢٠١٢١٠٠٧٥٣٠٤

٦٤٧٨محمد فرج محمد خلیل محمد١٦٠١٠١١٠٣٩

٦٤٧٩محمد مؤمن عبد اللطیف الحلفاوى١٧٠١٠١١٠٢٣

٦٤٨٠محمد مبروك محمد على جعفر١٧٠١٠١١٠٢٨

٦٤٨١محمد مجدى عبد الحلیم ابراهیم غالب١٧٠١٠١١٠٣٠

٦٤٨٢محمد محمود عبد الحمید سعد كراویة١٧٠١٠١١٠٤٠

٦٤٨٣محمد مصطفى رشاد سید احمد١٦٠١٠١١٠٦٥

٦٤٨٤محمد مصطفي عوض على زاید هیبله١٧٠٣٠١٠٥٨٨

٦٤٨٥محمد ممدوح ابراهیم علي هارون١٦٠١٠١١٠٦٩

٦٤٨٦محمد نصر عبد اهللا الجدوي١٧٠١٠١١٠٥٧

٦٤٨٧محمد هانى محمد الشیخ١٧٠٣٠١٠٥٩٣

٦٤٨٨محمد وفدى سعد عبد الحمید٢٠١٢١٠٠٧٥٥٥٨



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٠صفحة رقم 

٦٤٨٩محمد یسرى محمدعبد المجید الجندى١٧٠٣٠١٠٥٩٥

٦٤٩٠محمود ابراهیم عوض اهللا محمد ابوجبل١٦٠١٠١١٠٨٦

٦٤٩١محمود احمد بهاء الدین محمد٣١٥٠١٠١٢١٠٣

٦٤٩٢محمود احمد حامد بهنسى١٦٠١٠١١٠٨٨

٦٤٩٣محمود احمد صالح عبد الجلیل١٧٠١٠١١٠٧٤

٦٤٩٤محمود احمد موسى موسى - ن٣١٥٠١٠١٢٠٨٨

٦٤٩٥محمود احمد یسن احمد یونس١٧٠١٠١١٠٧٦

٦٤٩٦محمود اشرف عبد الونیس اسماعیل ربیع١٧٠١٠١١٠٧٧

٦٤٩٧محمود بریقى عبد الحمید شعبان١٧٠٣٠١٠٥٩٩

٦٤٩٨محمود جمال اسماعیل الجرجاوى١٧٠١٠١١٠٨١

٦٤٩٩محمود حربى عبد العزیز عبد اللطیف١٧٠١٠١١٠٨٢

٦٥٠٠محمود حسین محمود حسین امبابى١٦٠١٠١١٠٩٩

٦٥٠١محمود رجب محمد عبد اهللا ابو خد١٧٠٣٠١٠٦٠٣

٦٥٠٢محمود رضا اسماعیل على البدرى١٧٠١٠١١٠٨٤

٦٥٠٣محمود سامى رمضان الفخرانى٣١٥٠١٠١٢٠٥٢

٦٥٠٤محمود سمیر اسماعیل فاید١٧٠٣٠١٠٦٠٥

٦٥٠٥محمود صالح سعد رشوان٢٠١٢١٠٠٧٥٥٦٠

٦٥٠٦محمود عبد العزیز عبد الاله شهاب١٧٠١٠١١٠٩٧

٦٥٠٧محمود عبد الغفار عبد المولي عبد الحلیم١٧٠٣٠١٠٦١٢

٦٥٠٨محمود فتحي عبد السالم خطاب١٦٠١٠١١١٢١

٦٥٠٩محمود مجدى منصور احمد منصور١٧٠٣٠١٠٦٢١

٦٥١٠محمود محمد عبد الحمید ابو تركى١٧٠١٠١١١١٩

٦٥١١محمود محمد محمود بسیونى عبد العال١٧٠٣٠١٠٦٢٦

٦٥١٢محمود مدحت محمد عباس حافظ١٧٠١٠١١١٢٣

٦٥١٣محمود یاسر محمد فتحى محمد بهنسي١٦٠١٠١١١٣٩

٦٥١٤محمود یسري الجوهري احمد١٦٠١٠١١١٤٠

٦٥١٥مروة وهدان ابراهیم احمد عبده١٧٠١٠١١١٤٠

٦٥١٦مریم عكاشة ابراهیم حامد على -١٦٠٣٠١٠٤٩٥

٦٥١٧مریم مسعد میخائیل معوض١٧٠١٠١١١٤٤

٦٥١٨مریم ناصر عبد الوهاب مرجي الشتورى١٧٠١٠١١١٤٥

٦٥١٩مصطفى النجیلى السید عمر حسن١٧٠١٠١١١٤٩

٦٥٢٠مصطفى جابر صبرى ابو خشم١٧٠١٠١١١٥٣



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١١صفحة رقم 

٦٥٢١مصطفى حسن محمد صالح١٦٠١٠١١١٧٥

٦٥٢٢مصطفى رضا  على بسیونى عبد الال١٧٠١٠١١١٥٦

٦٥٢٣مصطفى رضا فتحي عوض الشاعر١٦٠١٠١١١٩٧

٦٥٢٤مصطفى عبد اهللا مصطفى الكومى سالم١٦٠١٠١١١٨٣

٦٥٢٥مصطفى محمد عبد الحمید على حسین١٧٠١٠١١١٦٩

٦٥٢٦مصطفى محمود شكري ایوب١٥٠١٠١٠٦٠٩

٦٥٢٧مصطفى محمود عزت الطنانى١٧٠١٠١١١٧٥

٦٥٢٨معاذ احمد خلیل السكرى١٥٠١٠١٠٣٦٠

٦٥٢٩معاذ احمد على شادى١٧٠١٠١١١٨٦

٣٦٥٣٠معتز مجدى غریب سید احمد االمام -٣١٥٠١٠١١٩٣٦

٦٥٣١منار حسین السید العسكري١٧٠١٠١١١٩١

٦٥٣٢منار حمدى جمعة عبد اهللا باظه١٧٠١٠١١١٩٢

٦٥٣٣منال ممدوح عبد الفتاح ابراهیم٢٠١٢١٠٠٧٥٦١٤

٦٥٣٤منة اهللا عادل جابر سید احمد١٧٠٣٠١٠٦٦٦

٦٥٣٥منة اهللا محمود سعد محمود اسكندر١٧٠٣٠١٠٦٦٩

٦٥٣٦مى احمد عبد الفتاح محمد مرسى ابو حریبة١٧٠٣٠١٠٦٧٥

٦٥٣٧مى اسماعیل سعد ابو عصر١٧٠٣٠١٠٦٧٦

٦٥٣٨میادة محمود عبد العزیز اسماعیل١٧٠١٠١١٢٢٦

٦٥٣٩نابل رجب علواني صالح١٧٠١٠١١٢٤٨

٦٥٤٠نادیة حسنى محمد دیغم١٧٠١٠١١٢٥٤

٦٥٤١نادیة سعید محمود بغدادي١٧٠١٠١١٢٥٥

٦٥٤٢ندا جمال احمد السید -د١٧٠٣٠١٠٨٠٢

٦٥٤٣ندا رضا عباس حارس الرجال١٧٠٣٠١٠٦٩٩

٦٥٤٤نداء رمضان محمد محمود٢٠١٢١٠٠٧٥٥٦٦

٦٥٤٥ندى مرسى فتحى جمعه١٧٠٣٠١٠٧٠٦

٣٦٥٤٦نسمة خالد عبد المعبود امام السید جاب اهللا -١٦٠٣٠١٠٤٢٧

٦٥٤٧نعمة رمضان السید حسن٣١٥٠١٠١٢١٠٤

٦٥٤٨نهاد حسن عبد العزیز محمد السید سیف الدین١٧٠٣٠١٠٧١٦

٦٥٤٩نهى احمد عبد الحى احمد على١٦٠١٠١١٢٩٨

٦٥٥٠نهى محمد نبیل عطیه القمحاوى١٧٠٣٠١٠٧١٧

٦٥٥١نور الهدى ابراهیم عبد الحمید محمد الرس٢٠١٢١٠٠٧٥٥٧١

٦٥٥٢نورا ممدوح جابر سرجیوس٢٠١٢١٠٠٧٥٥٧٠



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٢صفحة رقم 

٦٥٥٣نوران طارق مصطفى كمال سالم برل١٧٠١٠١١٢٩٢

٦٥٥٤نوران محمد عبد الجید تهامى فتح الباب١٧٠١٠١١٢٩٣

٦٥٥٥نورهان احمد یوسف الزنقلي١٦٠١٠١١٣١٥

٦٥٥٦نورهان السید ابراهیم السید ضاحي١٧٠١٠١١٢٩٦

٦٥٥٧نورهان شاكر ابراهیم حمد عبد اهللا١٧٠٣٠١٠٧٢٥

٦٥٥٨نورهان عصام احمد ابراهیم الخولى١٧٠٣٠١٠٧٢٦

٦٥٥٩نورهان محمد محمد قطب زعیتر١٧٠١٠١١٣٠٧

٦٥٦٠نورهان یحیى محمد ابراهیم حماد١٧٠٣٠١٠٨٢٠

٦٥٦١هاجر جمعه رمضان محمود ابو عوف - د١٧٠١٠١١٤٧٧

٦٥٦٢هاجر حسام عبد الغنى عثمان سالم١٧٠١٠١١٣١٣

٦٥٦٣هالة محمد فوزى احمد شلش١٧٠١٠١١٣٢٢

٦٥٦٤هبة اهللا سمیر سلطان ابراهیم١٧٠١٠١١٣٢٧

٦٥٦٥هبة محمد انور رزق جیلى١٧٠٣٠١٠٧٤٣

٦٥٦٦هدیر ثروت مختار عبد القوى١٧٠١٠١١٣٣٨

٦٥٦٧هدیر حسن محمد بخیت سرور١٧٠١٠١١٣٣٩

٦٥٦٨هدیر على السید اسماعیل العبد١٧٠٣٠١٠٧٤٧

٦٥٦٩هدیر على عبد الغفار على زعلوك١٧٠١٠١١٣٤١

٦٥٧٠هدیر محمد سعد السید شرف١٧٠٣٠١٠٧٤٨

٦٥٧١هدیر محمد عبد العال نوار١٧٠٣٠١٠٧٤٩

٦٥٧٢هدیر محمود محمد محمود طنطاوى١٧٠١٠١١٣٤٥

٦٥٧٣هناء ثروت عبد الستار صالح ابو قدیر١٧٠١٠١١٣٥١

٦٥٧٤هند السعید احمد خلیل٢٠١٢١٠٠٧٥٥٧٦

٦٥٧٥هند حسن عبد الحلیم سعد١٧٠١٠١١٣٥٦

٦٥٧٦هند محمد عبد المنعم عبد الونیس١٧٠١٠١١٣٥٩

٦٥٧٧هویدا محمود توفیق احمد - د٣١٥٠١٠١٢٠٧٦

٦٥٧٨هیام عصام سعد عبد الحلیم ابو سالمه١٧٠٣٠١٠٧٦٠

٦٥٧٩هیام محمد عبد الرحمن متولى دهمیش٣١٥٠١٠١٢١٠٢

٦٥٨٠وسام عصام عبد العزیز على حسن١٧٠١٠١١٣٦٤

٦٥٨١وفاء حلمى محمد على - د١٧٠١٠١١٤٨٠

٦٥٨٢والء یحیى عبد الحمید عبد الاله - ن٣١٥٠١٠١٢٠٩٧

٦٥٨٣یارا شحاتة محمد السید الشیخ١٧٠١٠١١٣٧٣

٦٥٨٤یاسر اسماعیل ابراهیم اسماعیل سالمة١٧٠٣٠١٠٧٧١



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٣صفحة رقم 

٦٥٨٥یاسمین حسین عبد السالم الجابرى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٧٨

٦٥٨٦یاسمین عید عبد الجید عبد الفتاح عرابى١٧٠١٠١١٣٩١

٦٥٨٧یاسمین فرید كامل مصطفى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٧٩

٦٥٨٨یاسمین محمود محمد ابراهیم البواب١٦٠١٠١١٣٨٨

٦٥٨٩یاسمین مطراوى الشحات الكسبرى١٧٠٣٠١٠٧٧٨

٦٥٩٠یحیى محمد محمد عبد المجید خرابة١٧٠١٠١١٣٩٨

٦٥٩١خالد ولید عبداهللا الدمخى - وافد٢٠١٢١٠٠٧٥٦٣٢

٦٥٩٢سارة مناحى سعد مناحى سعد السبیعى - وافد٢٠١٢١٠٠٧٥٦٣٤

٦٥٩٣صالح ولید احمد ابوقمبر- وافد٢٠١٢١٠٠٧٥٦٣٣

٦٥٩٤محمد نافل عوض محمد الحربى - وافد٢٠١٢١٠٠٧٥٦٣٥

٦٦٢١ابراهیم محمد ابراهیم على - ن٣١٥٠١٠١٢٠٨٩

٦٦٢٢احمد ابراهیم عبد الصادق عقدة١٥٠١٠١٠٤٠٤

٦٦٢٣احمد ابراهیم عبد المنعم ابراهیم سعد١٧٠١٠١٠٠٢٠

٦٦٢٤احمد احمد كامل احمد عامر١٧٠١٠١٠٠٢٤

٦٦٢٥احمد دسوقى عبد الدایم شریف١٧٠١٠١٠٠٦٥

٦٦٢٦احمد سامح محمود محمود عبد اهللا١٦٠١٠١٠٠٦٥

٦٦٢٧احمد سعد محمد عبد العزیز یوسف - د١٥٠١٠١١٧٠٨

٦٦٢٨احمد سعید رجب العمروسي١٥٠١٠١٠٦٥١

٦٦٢٩احمد عبد الباسط مغازى الفار١٦٠١٠١٠٠٨٥

٦٦٣٠احمد عبد الحمید محمد اللقانى١٧٠١٠١٠١٠٣

٦٦٣١احمد عبد الرازق فتحى الشقشة - ن٣١٥٠١٠١٢١٣٨

٦٦٣٢احمد عبد العزیز عبد الصادق المر١٦٠١٠١٠٠٨٨

٦٦٣٣احمد عبد المنعم احمد سعد ابراهیم١٥٠١٠١٠٦٤١

E٦٦٣٤احمد عصام عبد القادر رومیة - ٣١٥٠١٠١٢١٢٤

٦٦٣٥احمد عطیة عبد الحكیم عبد القوى البیاضى١٧٠١٠١٠١١٥

٦٦٣٦احمد فاروق احمد هندى١٦٠١٠١٠١١٢

٦٦٣٧احمد قندیل مسعود عبد العاطى عالم١٧٠١٠١٠١٢٧

٦٦٣٨احمد ماهر كامل حسن عارف١٦٠١٠١٠١٢١

٦٦٣٩احمد محمد احمد على فودة١٧٠١٠١٠١٤٢

٦٦٤٠احمد محمد طلعت عبد المالك عبد الجواد١٧٠١٠١٠١٥٠

٦٦٤١احمد محمد عبد الجلیل بعیص١٦٠١٠١٠١٣٨

٦٦٤٢احمد محمد عبد اللطیف النجار١٥٠١٠١١٥٣٦



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٤صفحة رقم 

٦٦٤٣احمد محمد على محمد السید١٧٠١٠١٠١٥٦

٦٦٤٤احمد محمد كمال قبیصة١٥٠١٠١٠٦٢٠

٣٦٦٤٥احمد محمد محمد سمیر نوار -٣١٥٠١٠١١٩١٨

٦٦٤٦احمد محمد محمد عامر١٤٠١٠١٠٣٧٣

٦٦٤٧احمد محمد محمد فتح اهللا الدخمیسى١٧٠١٠١٠١٦١

٦٦٤٨احمد محمود محمد محمود عبد الونیس١٧٠١٠١٠١٧٠

٦٦٤٩احمد مصطفى كامل مرسي١٦٠١٠١٠٣٥٥

٦٦٥٠احمد مصطفي كعب االنوار محمد محمد١٥٠١٠١٠٢٠٣

٦٦٥١احمد ممدوح رمضان محمد الجندى١٥٠١٠١٠٣٣٠

٦٦٥٢احمد نبیل رزق  محمد طه١٦٠١٠١٠١٥٩

٣٦٦٥٣احمد یاسر محمود محمد احمد الصعیدى -٣١٥٠١٠١١٨٩٥

٦٦٥٤اسامه السید قابیل احمد ابونعمان١٦٠١٠١٠٣٥٧

٦٦٥٥اسراء حسن محمد الحوفى١٤٠١٠١١٠٧٥

٦٦٥٦اسراء خالد عبد الحلیم سعد اهللا١٧٠١٠١٠٢٠٦

٦٦٥٧اسراء عاطف عبد الدایم شفیق الفحام١٦٠١٠١٠١٨٩

٦٦٥٨اسراء محمد عبد الشافى معوض عمارة٣١٥٠١٠١١٩٢٠

٦٦٥٩اسراء محمود عبد المنعم خلیل االعرج١٦٠١٠١٠١٩٥

٦٦٦٠اسالم حسین على رشوان١٧٠١٠١٠٢٢٩

٦٦٦١اسالم رفیق مرشدي على مكاوي١٧٠١٠١٠٢٣٤

٦٦٦٢اسالم غنیم مصطفى غنیم بیان١٧٠١٠١٠٢٤١

٦٦٦٣اسالم محمد طه اسماعیل١٧٠١٠١٠٢٤٥

٦٦٦٤اسماء الشحات رجب بقلى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٨٩

٦٦٦٥اسماء جمال عبد العزیز محمود بهنسي١٧٠١٠١٠٢٥٤

٦٦٦٦اسماء زاكى عبد الونیس غانم٢٠١٢١٠٠٧٥٤٩٨

٦٦٦٧اسماء سامى عبد الحمید عبد الفتاح البیسى٢٠١٢١٠٠٧٥٦١٥

٦٦٦٨اسماء عادل احمد عمار١٦٠١٠١٠٢٢٦

٦٦٦٩اسماء عاطف على على نعیم١٧٠١٠١٠٢٥٦

٦٦٧٠اقبال عبد الحلیم عبد اللطیف محمد الجبال٢٠١٢١٠٠٧٥٦١٦

٦٦٧١الحسینى محمد الحسینى ختعن١٥٠١٠١٠٣٣٤

٦٦٧٢السعید مصطفى محمد السعید طلبه١٦٠١٠١٠٢٤٦

٦٦٧٣السید سمیر علي عبد العزیز شرف١٦٠١٠١٠٢٤٧

٦٦٧٤السید محمود السید محمد البیلى١٧٠١٠١٠٢٩٤



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٥صفحة رقم 

٦٦٧٥امانى محمود السعداوى خلیل نوار١٤٠١٠١٠٢٨٨

٦٦٧٦امل محمد الصابر قاسم یعقوب٢٠١٢١٠٠٧٥٥٠٧

٦٦٧٧امیر حامد سعید زكى حسنین١٦٠١٠١٠٣٦٩

٦٦٧٨امیرة عبد المنعم بیومى محمد احمد٢٠١٢١٠٠٧٥٦١٧

٦٦٧٩انوار صالح الدین عبد الرسول محمد١٦٠١٠١٠٢٨٥

٦٦٨٠ایة رضا سعد ابراهیم اسماعیل١٧٠١٠١٠٣٣٨

٦٦٨١ایمان احمد محمد ابراهیم النداف٢٠١٢١٠٠٧٥٥١٠

٦٦٨٢ایمان عوض محمد على جمعة١٧٠١٠١٠٣٦٦

٦٦٨٣ایمان فضل احمد محمد االعصر٢٠١٢١٠٠٧٥٥١٤

٦٦٨٤ایمان محمد على بالل٢٠١٢١٠٠٧٥٦١٨

٦٦٨٥ایمان محمود عوض متولى حبیب٢٠١٢١٠٠٧٥٥١٥

٦٦٨٦ایناس شعبان ابراهیم سید احمد الصباغ٢٠١٢١٠٠٧٥٥١٦

٦٦٨٧ایهاب هاشم عبد الوهاب عمرو١٥٠١٠١٠٦٤٩

٦٦٨٨بسمة جمعه محمود الدیب١٧٠١٠١٠٣٨٢

٦٦٨٩بالل محمد عبد القوي احمد زید١٦٠١٠١٠٤٢٣

٦٦٩٠بهاء السعید محمد عبد الرؤف خلیفة٢٠١٢١٠٠٧٥٦١٩

٦٦٩١بوال ادوارد عزیز رزق اهللا١٦٠١٠١٠٤٢٥

٦٦٩٢جمال محمد عبد المنعم عطا اهللا ابو خلعة١٥٠١٠١١٥٥٨

E٦٦٩٣حسام رمضان ابراهیم عبد الغنى - ٣١٥٠١٠١٢١٢٩

٦٦٩٤حسن محمد حسن على طه١٧٠١٠١٠٤٣٨

٦٦٩٥حسین عاطف معوض عبد القادر ابراهیم١٦٠١٠١٠٤٨٧

٦٦٩٦حمادة شعبان محمد قناوى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٢٣

٦٦٩٧حمدى محمد محمد الشقشه -د١٧٠١٠١١٤٦٦

٦٦٩٨خلود عماد منیر على رماح٢٠١٢١٠٠٧٥٦٢٠

٦٦٩٩دعاء حسن محمد عید ابو بكر٢٠١٢١٠٠٧٥٥٢٥

٦٧٠٠دنیا ابراهیم عبد التواب السید بالل١٧٠١٠١٠٤٧٨

٦٧٠١رضا ابراهیم عبده الهرش١٧٠١٠١٠٥٠٥

٦٧٠٢رضا منصور حسین على٢٠١٢١٠٠٧٥٥٩٩

٦٧٠٣ریم محمد رمضان محمد زیتون٢٠١٢١٠٠٧٥٥٣٢

٦٧٠٤ریهام احمد سعد محمود١٦٠١٠١٠٥٧٢

٦٧٠٥زیاد اشرف محمد عبد الكریم ختعن١٦٠١٠١٠٥٨٣

٦٧٠٦سارة هنداوى عبد العظیم هنداوى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٣٥



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٦صفحة رقم 

٦٧٠٧سعیدة محمد محمد عبد العزیز عبیدة٢٠١٢١٠٠٧٥٥٣٨

٦٧٠٨سماح محسب عبد المنعم عطا اهللا٢٠١٢١٠٠٧٥٥٤٠

٦٧٠٩سمیة فتح اهللا جالل ذكي محمد عید١٧٠١٠١٠٥٩٠

٦٧١٠سمیة محمود زكى محمود خیر٢٠١٢١٠٠٧٥٦٠٢

٦٧١١سهام محمد محمد عابدین٢٠١٢١٠٠٧٥٦٢١

٦٧١٢سیف رمضان سعد على الدقلة١٧٠١٠١٠٥٩٣

٦٧١٣شوقى عبد السالم محمد فهمى الحلفاوى١٦٠١٠١٠٦٥٨

٦٧١٤شیماء سعید حسین ابراهیم - ن٣١٥٠١٠١٢٠٩٣

٦٧١٥شیماء محمد على خلیل على عكاشة١٥٠١٠١١٢٩٦

٦٧١٦صباح رمضان عوض ابراهیم٢٠١٢١٠٠٧٥٦٢٢

٦٧١٧صبحى رمضان عبد الفضیل عبد الهادى١٧٠١٠١٠٦٢٢

٦٧١٨ضیف شعبان عبد الكریم على٢٠١٢١٠٠٧٥٦٢٣

٦٧١٩طارق صالح عبد المقصود الشناوى١٥٠١٠١٠٦٠٦

٦٧٢٠طه حسین على حسن شبیب١٧٠١٠١٠٦٣٤

٦٧٢١عادل محمد ابراهیم محمد الوزان١٦٠١٠١٠٦٨٢

٦٧٢٢عبد الحمید خلیل عبد الحمید الشاعر١٧٠١٠١٠٦٤٢

٣٦٧٢٣عبد الرحمن عاطف مصطفى عثمان  -٣١٥٠١٠١١٩٥١

٦٧٢٤عبد الرحمن محمد محمد ابوعلو١٥٠١٠١١٥٠٢

٣٦٧٢٥عبد الرحمن محمد محمد كشك -٣١٥٠١٠١١٩٠٤

٦٧٢٦عبد الرحمن مسعد محمد احمد الكفراوى١٧٠١٠١٠٦٦٦

٦٧٢٧عبد اهللا عبدة محمد السعید الفحار١٧٠١٠١٠٦٨٤

٦٧٢٨عبد اهللا محمد عبد الرحمن عبد الرازق١٥٠١٠١٠٠٧٠

٦٧٢٩عبد اهللا محمد عبد النبى محمد سلیمان الحدیدى١٧٠١٠١٠٦٨٨

٣٦٧٣٠عبده محمد عبد الحى منیسى -٣١٥٠١٠١١٨٩١

٦٧٣١عالء صبرى محمدى الجیوشى - ن٣١٥٠١٠١٢٠٨٥

٦٧٣٢عالء محمد رجب محمد غنیم١٦٠١٠١٠٧٦١

٦٧٣٣على فوزى على عبد الفتاح الحدینى١٧٠١٠١٠٧٢٦

٦٧٣٤على محمد محمد  محمد الصعیدى١٥٠١٠١٠٣٧٥

٦٧٣٥عماد فتحى السید موسى حبیب٢٠١٢١٠٠٧٥٥٤٧

e٦٧٣٦عمر رشدى یوسف سكران - ٢٠١٢١٠٠٧٥٥٩١

٦٧٣٧عمر رمضان صالح عبد العزیز١٥٠١٠١٠٢٩٦

٦٧٣٨عمر مامون عبد العاطى محمد عمارة١٦٠١٠١٠٧٩٩



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٧صفحة رقم 

٦٧٣٩عمرو سامح سعد ابوالعطا١٦٠١٠١٠٨١٥

٦٧٤٠غادة خالد محمد محمد ابو حسن١٧٠١٠١٠٧٨٥

٦٧٤١غادة صافى محمد یوسف شعبان١٧٠١٠١٠٧٨٨

٦٧٤٢غالیة فتحى عبدالفضیل محمود١٥٠١٠١٠٧٤١

٦٧٤٣فوزى ابراهیم محمد قطب١٧٠١٠١٠٨٠٩

٦٧٤٤كریم محمد مصطفى الجویلى١٥٠١٠١٠٦١٨

٦٧٤٥لبنى محمد عبد الونیس ابراهیم٢٠١٢١٠٠٧٥٦٢٤

٣٦٧٤٦محروس محمد على محمد العمروسى -٣١٥٠١٠١١٩٤٠

٦٧٤٧محمد احمد بدر محمد١٧٠١٠١٠٨٦٠

٦٧٤٨محمد احمد خمیس محمد شوش١٥٠١٠١٠٢٨٣

٦٧٤٩محمد احمد عبد اهللا جبالى١٥٠١٠١٠٦٣٩

٦٧٥٠محمد احمد عیسى احمد االنصارى١٦٠١٠١٠٩٠٧

٦٧٥١محمد السید محمد محمود محمد حسب اهللا١٦٠١٠١٠٩٢١

٦٧٥٢محمد بسیوني اسماعیل ابراهیم عسل١٧٠١٠١٠٩٠٠

٦٧٥٣محمد بالل محمد خلیل١٥٠١٠١٠٩٣٢

٦٧٥٤محمد حسام محمد احمد خلیل١٦٠١٠١٠٩٣٨

٦٧٥٥محمد حسن عبد القادر حسن١٤٠١٠١١١٣٩

٦٧٥٦محمد خمیس محمد مصطفى البوهى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٥٥

٦٧٥٧محمد رجب ابو المجد فرج ابو المجد١٦٠١٠١٠٩٥٢

٦٧٥٨محمد رجب عبد النبي عبد ربة١٥٠١٠١٠٥٩٨

٦٧٥٩محمد رضا عبد الفتاح ابراهیم النحاس٣١٥٠١٠١١٨٦٢

٦٧٦٠محمد رمزى احمد الخولى١٦٠١٠١٠٩٦٢

٦٧٦١محمد شحاته محمد ابو العنین احمد١٧٠١٠١٠٩٥٥

٦٧٦٢محمد شلبى جالل نصر شلبى١٧٠١٠١٠٩٥٨

٦٧٦٣محمد صالح محمود مهینه٣١٥٠١٠١١٧٨٤

٦٧٦٤محمد عادل عبدالرحمن عامر عبدالمجید الجمل١٦٠١٠١٠٩٩٥

٦٧٦٥محمد عاطف عبد السالم محمدالدقلة١٥٠١٠١٠٤٦٤

٦٧٦٦محمد عبد الحمید عبد السالم محمد - اسیوط٢٠١٢١٠٠٧٥٥٨٢

٦٧٦٧محمد عبد الستار محمد عبده الصواف١٧٠١٠١٠٩٨٧

٦٧٦٨محمد على سعد سالم٢٠١٢١٠٠٧٥٥٥٧

٦٧٦٩محمد فوزى عبد المطلب محمد قطب١٥٠١٠١٠٦٤٢

٦٧٧٠محمد فوزي سعد عبدالسالم شمخ١٥٠١٠١٠٩٦٤



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٨صفحة رقم 

٦٧٧١محمد لملوم اسماعیل معوض١٦٠١٠١١٠٤٤

٦٧٧٢محمد محمد شمس الدین فتحى - ن٣١٥٠١٠١٢٠٩٥

٦٧٧٣محمد مدحت حسین جاد اهللا١٦٠١٠١١٠٦٤

٦٧٧٤محمد مسعد الدمرداش الكنانى١٧٠١٠١١٠٤٧

٦٧٧٥محمد مصطفى محمود مصطفى شحاته١٦٠١٠١١٠٦٧

٦٧٧٦محمد نبیل جابر الطباخ١٦٠١٠١١٠٧٥

٦٧٧٧محمد نعیم ابراهیم الفرحاتى١٥٠١٠١٠٣٥٣

٣٦٧٧٨محمد هانى فرج اهللا خضر -٣١٥٠١٠١١٩٢٧

٦٧٧٩محمد هوارى محمد محمد عبد العال١٧٠١٠١١٠٦٢

٦٧٨٠محمد یحي موسي ادم محمد١٧٠١٠١١٠٦٩

٦٧٨١محمود ابراهیم زاید زاید شرارة١٥٠١٠١٠٥٥٥

٦٧٨٢محمود رمضان جمعه رمضان محمد٢٠١٢١٠٠٧٥٦٢٨

٦٧٨٣محمود شریف حسن الغنام٢٠١٢١٠٠٧٥٥٨٥

٦٧٨٤محمود صبحى محمود محمد عبد المنعم١٧٠١٠١١٠٩٠

٦٧٨٥محمود عبد الباسط عبد الصمد جاد  الخویسكى١٦٠١٠١١١١٣

٦٧٨٦محمود عبد الحمید عبد الروءف عبد الحمید١٦٠١٠١١١١١

٦٧٨٧محمود عبد العزیز سلیمان عبد العزیز١٦٠١٠١١١١٥

٦٧٨٨محمود كرم اسماعیل عبد اهللا١٧٠١٠١١١١٠

٦٧٨٩محمود محمد السید عبد العزیز السید١٧٠١٠١١١١٤

٦٧٩٠محمود محمد محمود محمد  ابوسیف١٦٠١٠١١١٣٠

٦٧٩١مروة صبحى محمد فرج البسیونى٢٠١٢١٠٠٧٥٥٦٣

٦٧٩٢مریم فرج عبد العاطى كویله مطیر٢٠١٢١٠٠٧٥٦٢٩

٦٧٩٣مریم محمدین محمود سلیمان خیال١٦٠١٠١١١٦٤

٦٧٩٤مصطفى جمال هیبة على -ن٣١٥٠١٠١١٩٨٥

٦٧٩٥مصطفى عبد المنعم حسن السمكرى - ن٣١٥٠١٠١٢٠٨٦

٦٧٩٦مصطفى محمد عبد الجواد هاشم١٥٠١٠١٠٤٨٣

٦٧٩٧مصطفى محمد على عید بكر١٧٠١٠١١١٧٠

٦٧٩٨مصطفى محمود السید ابراهیم الصفطي١٧٠١٠١١١٧٣

٦٧٩٩مصطفى محمود كامل محمد ابو شریف٣١٥٠١٠١٢٠٤٩

٦٨٠٠مى السید مصطفى عبد اهللا٢٠١٢١٠٠٧٥٦٢٥

٦٨٠١مى كامل مرسى كامل دیاب١٧٠١٠١١٢٢٢

٦٨٠٢میادة عبد المنصف شحاته محمد تاج الدین -د٣١٥٠١٠١١٩٦٥



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٩صفحة رقم 

٦٨٠٣میریت فایز حنا واصف٢٠١٢١٠٠٧٥٥٦٤

٦٨٠٤ناهد محمد محسن عبد الحمید طنطاوى - د١٧٠١٠١١٤٧٣

٦٨٠٥نجالء حسن عطا اهللا شلبى محمد الزعیم٢٠١٢١٠٠٧٥٦٢٦

٦٨٠٦ندى توفیق مصطفى توفیق٢٠١٢١٠٠٧٥٥٦٧

٦٨٠٧نسمة خالد محمد دیاب٣١٥٠١٠١١٩٧٠

٦٨٠٨نورا اسماعیل مشالى عبد العال دربك -د١٥٠١٠١١٧٢٦

٦٨٠٩هاجر یحیى محمد رحومة٢٠١٢١٠٠٧٥٥٧٣

٦٨١٠هدى محمود محمد جودة٣١٥٠١٠١٢٠١٨

٦٨١١هند احمد عبد الفتاح محمد السید٢٠١٢١٠٠٧٥٦٣٠

٦٨١٢هند جمال عدلى سعید فرج - د٣١٥٠١٠١٢٠٦٦

٦٨١٣هند عالء مهدى أبو جالل الساعدى١٥٠١٠١١٣٠٢

٦٨١٤والء ابو زید محمد یوسف المصرى١٧٠١٠١١٣٦٨

٦٨١٥والء اشرف بسیونى محمد الساعى - د٣١٥٠١٠١١٩٥٩

٦٨١٦ولید الشاذلى جابر محمد الشاذلى١٦٠١٠١١٣٧٥

٦٨١٧ولید مجدى احمد عبد اللطیف-سوهاج٢٠١٢١٠٠٧٥٣٠٩

٦٨١٨یاسمین حمدى محمود محمود عزام٢٠١٢١٠٠٧٥٦٢٧

٦٨١٩یاسمین محمد جالل فرج اهللا٢٠١٢١٠٠٧٥٥٨٠

٦٨٢٠یوسف هشام محمد السعید عقدة١٧٠١٠١١٤١٩

٦٨٤١ابراهیم اشرف ابراهیم كامل بسطه١٥٠١٠١١٥٠٣

٦٨٤٢احمد اسماعیل السید اسماعیل-ف-ت٢٠١٢١٠٠٧٥٣١٣

٦٨٤٣احمد جمال تغیان ریاض١٥٠١٠١١٦١٤

٦٨٤٤احمد شعبان ابراهیم محمد-ف-ت٢٠١٢١٠٠٧٥٣١٩

٦٨٤٥احمد عبد الغنى عبد الحمید قناوى عزوز١٥٠١٠١٠٥٤٧

٦٨٤٦احمد محمد السعید عبده الطحان٢٠١٢١٠٠٧٥٢٢٩

٦٨٤٧احمد محمد على ابراهیم بسیونى١٥٠١٠١٠٤٢٦

٦٨٤٨احمد محمد محمد صمیده رمضان١٥٠١٠١١٤٤٣

٦٨٤٩احمد محمد محمد على إبراهیم١٤٠١٠١١٢٤٣

٦٨٥٠احمد محمد محمود حسنین١٥٠١٠١١٥٠٤

٦٨٥١احمد ناصر بدیر الرومى١٥٠١٠١٠٣٣١

٦٨٥٢احمد نبوى عبد الفتاح شعیر١٤٠١٠١١١٨٤

٦٨٥٣اسالم حمدى عبد المنعم محمود ابو داود١٤٠١٠١٠٢٣٦

٦٨٥٤اسالم سعید عبد الحلیم محمد عقاب١٦٠١٠١٠٢٠٨



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٠صفحة رقم 

٦٨٥٥اسالم عبد الجواد محمد عبد الجواد طایل١٥٠١٠١١٦٨٩

٦٨٥٦اسماء ابراهیم محمد ابراهیم الجمال - ف  ت٢٠١٢١٠٠٧٥٣٩١

٦٨٥٧اسماء السعیدى٢٠١٢١٠٠٧٥٤٩٠

٦٨٥٨اسماء محمد علوانى عمر عالم - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٣٩٦

٦٨٥٩االء عصام اسماعیل حنفى١٦٠١٠١٠٣٧٩

٦٨٦٠االء محمد مجدى احمد السنوسى١٤٠١٠١١١٩٧

٦٨٦١السید احمد السید حافظ طاهر١٤٠١٠١٠٢٧٥

٦٨٦٢امنیة مجدى محمود على السنهورى-ف-ت٢٠١٢١٠٠٧٥٣٣٣

٦٨٦٣امیرة محمود محمد سیف العقارى١٦٠١٠١٠٢٧٥

٦٨٦٤ایة رجب جمعة عبد العاطى ابو احمد١٦٠١٠١٠٣٢٦

٦٨٦٥بسنت محمد عبد القادر داود١٥٠١٠١٠٦٩٢

٦٨٦٦جهاد عبد العزیز رجب الوكیل - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٢٧١

٦٨٦٧حسام محمد سعید المسارع١٥٠١٠١٠٣٦٩

٦٨٦٨خالد مصطفى كامل عبد الرحمن عطوان١٥٠١٠١٠٥٦٨

٦٨٦٩دعاء على عبداهللا على نعمان١٦٠١٠١٠٥٠٦

٦٨٧٠ریمون ادوار جرجس اسكندر میتري١٥٠١٠١١٦٤٣

٦٨٧١زلط اسماعیل عبد اهللا على العبد-مشطوب تجنیدیا٥١٨٢

٦٨٧٢سارة محمد محمد محمد غزالن١٥٠١٠١١٤٥٠

٦٨٧٣سحر سمیر الجنیدى خلیل مبارك١٥٠١٠١٠٧٦٤

٦٨٧٤سماح محمد عبد الرحمن قمصان - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٣٠

٦٨٧٥شاكر عبد الحمید عبد الحمید زین العابدین - مشطوب تج٥١٨٣

٦٨٧٦طارق عبد الغني عبد الغني الصماد١٤٠١٠١٠٥٩١

٦٨٧٧عبد الحمید ماهر عید محمد١٦٠١٠١٠٧١٦

٦٨٧٨عبد الرحمن حامد خمیس عمر١٥٠١٠١٠٣٧٣

٦٨٧٩عبد الوهاب عاطف محمود حرفوش١٦٠١٠١٠٧١٤

٦٨٨٠على ابراهیم على شعیر١٦٠١٠١٠٧٦٣

٦٨٨١فرید احمد عبد الهادى ابراهیم البنا - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٢٥٦

٦٨٨٢ماجد احمد عبد العظیم محمد ابواسماعیل١٦٠١٠١٠٨٧٦

٦٨٨٣ماجد مدحت ابراهیم مهدى شنب١٥٠١٠١٠٤٧٢

٦٨٨٤محمد اشرف عبد الظاهر جاد بیبرس١٦٠١٠١٠٩١٤

٦٨٨٥محمد حسین عبد المجید بحیري- مشطوب تجنیدیا٥٠٦٥

٦٨٨٦محمد رمزى احمد ابراهیم الصفتى١٦٠١٠١٠٩٦١



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢١صفحة رقم 

٦٨٨٧محمد سالم عبد العزیز عبد الحمید - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٤٧٩

٦٨٨٨محمد سلیمان حسین قویدر - مشطوب تجنیدیا٥٠٧١

٦٨٨٩محمد صالح محمد الشرقاوى١٥٠١٠١٠٣٥١

٦٨٩٠محمد محمد عصام احمد فهمى شبانة١٤٠١٠١٠٨٠٦

٦٨٩١محمد محمود احمد عطیة حسن"مشطوب تجنیدیا"١٦١٠٢٤٢

e٦٨٩٢محمد منصور عبد العزیز محمود - ٢٠١٢١٠٠٧٥٣٨٥

٦٨٩٣محمد منصور محمد اسماعیل١٥٠١٠١٠٣١٨

٦٨٩٤محمد نعیم عبد المعطي محمد السلیط١٦٠١٠١١٠٧٩

٦٨٩٥محمود مجدى عبد الظاهر عبدالحق ابو القن١٤٠١٠١٠٨٥٥

٦٨٩٦محمود محمد ابراهیم محمد شحاته١٥٠١٠١٠٣٥٤

٦٨٩٧محمود محمد قطب عامر" مشطوب تجنیدیا"١٦٣٨٦

٦٨٩٨مروة جمال هالل المزین٣١٥٠١٠١١٩٢٨

٦٨٩٩مسعودة عبد العزیز فایز عبد العزیز١٥٠١٠١٠٧٤٧

٦٩٠٠مصطفى محمد امین زیدان٣١٥٠١٠١١٩٢٩

٦٩٠١مصطفي محمد محمد وهبي بطیشة١٥٠١٠١١٥١٤

٦٩٠٢ناصر صالح مشرف عبدالحلیم١٥٠١٠١١٦٤٥

٦٩٠٣ندى السید ابراهیم نعیم١٥٠١٠١١١٣٨

٦٩٠٤ندى جمال طه حجازى-ف-ت٢٠١٢١٠٠٧٥٣٥٢

٦٩٠٥هاجر الشیمى رجب امین حسانین -د١٥٠١٠١١٧٢٩

٦٩٠٦هبة محمد حسین عبد المنطلب  - ف ت٢٠١٢١٠٠٧٥٢٣٣

٦٩٠٧هدیر السید على خلیفة نافع١٧٨٢٣

E٦٩٠٨هدیر خلیل ابراهیم حسن ٣١٥٠١٠١١٩٩١

٦٩٠٩هناء شعبان ابراهیم تفال١٤٠١٠١١١٥٦

٢٦٩١٠والء عبد الصمد السعید حسن شحطیط - عذر ١٦٠٣٠١٠٤٤٨

٦٩١١یاسر حسین االبیض - مشطوب تجنیدیا١٦١٠٢٦٨

٦٩١٢یاسر محمد محمد سلومة- مشطوب تجنیدیا٦١٢٧٧٩

٦٩١٣یوسف صبرى ریاض محمد أبو شهبه١٥٠١٠١٠٦٤٥

E٦٩٣١احمد ابراهیم مصطفى محمد ابو عامر -٣١٥٠١٠١١٨٣٩

٦٩٣٢احمد عادل ناجى عیسى متولى١٤٠١٠١٠١٥٩

٦٩٣٣احمد محمد احمد محمد عزاز١٤٠١٠١٠١٧٩

٦٩٣٤احمد محمد بدوى السید عمار١٣٠١٠١٠٠٧٣

٦٩٣٥اسامة جمال نعیم على١٢٠١٠١٠٠٩٨



ارقام الجلوس ٠

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

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٢صفحة رقم 

٦٩٣٦اسالم رجب هنداوى الجزار١٣٠١٠١٠١٢٢

٦٩٣٧اسالم محمد صابر حسین شرف١٥٠١٠١٠٦٣١

٦٩٣٨بسمة عبد القادر محمود سید احمد-ف-ت٢٠١٢١٠٠٧٥٣٣٩

٦٩٣٩حسام محمد رزق احمد محمد١٣٠١٠١٠٣٣٦

٦٩٤٠خالد احمد عبد الصادق عثمان-ف-ت٢٠١٢١٠٠٧٥٣٥٧

٦٩٤١عبد الرحمن اسامة نسیم عبد الرحمن١٤٠٣٠١١٠٠٠

٦٩٤٢عبد الرحمن سعید عبد الرحمن شاهین١٤٠١٠١٠٦٠١

٦٩٤٣عبد اهللا جمال محمد على٢٠١٢١٠٠٧٥٢٦٣

٦٩٤٤عمر شاكر على محمد خالف١٤٠١٠١٠٦٥٠

٦٩٤٥محمد اسامه ابوالیزید مصطفى١٢٠١٠١٠٥٥٦

٦٩٤٦محمد اشرف مصباح بدوى المدبولى١٣٠١٠١٠٦٨٩

٦٩٤٧محمد السید محمود عامر- ف ت١٦١٠٤٠٠

٦٩٤٨"Eمحمد حسن حسیب مجاهد "من١٤٠١٠١١٠٦٨

٦٩٤٩محمد سمیر محمد البسطویسى١٤٠١٠١١٢١٩

٦٩٥٠محمد مصطفى فهمى احمد صبح١٣٠١٠١٠٧٩٨

٦٩٥١محمود طلعت محمد علي ابو خزیمه١٥٠١٠١٠٤٦٥

٦٩٥٢محمود عاطف ابو المعاطى عبد الرسول١٣٠١٠١١١٧٣

٦٩٥٣محمود عصمت حسن السید خلیفة-ف-ت٢٠١٢١٠٠٧٥٣٧٨

٦٩٥٤محمود محروس محمد ابراهیم اللقاني١٤٠١٠١٠٨٥٦

٦٩٥٥محمود مصطفى سعد الجیشى١٣٠١٠١٠٨٤٧

٦٩٥٦منیر احمد عبد اللطیف رمضان مطاوع١٤٠١٠١٠٩٢٣

٦٩٥٧ندى احمد بكر احمد عویضة -د١٣٠١٠١١١٠٣

٦٩٥٨نعمة بدوى محمد حسن -ن١٣٠١٠١١١٥٤

٦٩٥٩نورا محمد محمود ابراهیم الكمیلى١٣٠١٠١٠٩٤٩

٦٩٦٠هبة صالح رزق مشرف مشرف١٣٠١٠١٠٩٨٧

٦٩٦١یحى فریج احمد محمد فضل١٥٠١٠١٠٦٣٦

e٦٩٨١احمد سعید عبد الفتاح محمود غریب - ٢٠١٢١٠٠٧٥٣٨٧

٦٩٨٢اسالم عصام الدین عبد المنعم الرشیدى٢٠١٢١٠٠٧٥٢٦٤

٦٩٨٣عبیر احمد ابراهیم حسنین - ف -ت٢٠١٢١٠٠٧٥٣٨٨

٦٩٨٤لوزة رشاد عبد الوهاب محمد القزاز١٧٧٩٠

٦٩٨٥محمد على عبد الرحیم سلیمان٢٠١٢١٠٠٧٥٤٨٤

٦٩٨٦مصطفى سعید مغازى مطر٢٠١٢١٠٠٧٥٢١٥
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٢٣صفحة رقم 

٦٩٨٧ولید خالد فرج اللقاني١٤٠١٠١١٠٣٨

٧٠٠١ابراهیم فكرى احمد عقیلة١٧٧٤٩

٧٠٠٢ابراهیم محمد متولى قشقوش١٢٠١٠١٠٩٤٠

٧٠٠٣احمد محروس احمد عبدالرحیم١٣٠١٠١٠٠٦٧

٧٠٠٤احمد محمد نجیب عبد الرحمن الحمامصي١٢٨٩٢

٧٠٠٥ایمان حمدى فتحى مبروك - اسكندریة١٢٠١٠١١١٤٨

٧٠٠٦رمضان محمد رمضان عبد الخیر١٣٠٣٠١٠٨١٢

٧٠٠٧زكریا محمد عبد الفتاح زكریا شلبى١٥٠١٠١٠٦٢٢

٧٠٠٨شریف احمد اسماعیل یوسف عطیة١٧٥٥١

٧٠٠٩محمد رمضان مرشدى عیسى حرب١٢٠١٠١٠٥٨٢

٧٠١٠منار محمد على حسن السید١٣٠٣٠١٠٧٨٤

٧٠١١مصطفى محسن صالح مامون٢٠١٢١٠٠٧٥٦٣٦




