
ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١صفحة رقم 

١٢٠٠١ابانوب ابراهیم نعمان دانیال١٨٠١٠١٠٠٠١

١٢٠٠٢ابراهیم عبد الحلیم احمد ابراهیم هیكل١٨٠١٠١٠٠٠٧

١٢٠٠٣ابراهیم محمد ابراهیم على ابو ركبة١٨٠١٠١٠٠١٣

١٢٥٢٠احمد ابراهیم محمد كامل أحمد١٨٠١٠١٠٠٢٢

١٢٥٢١احمد ابراهیم یوسف غازى جاد١٨٠١٠١٠٠٢٥

١٢٧٠٠احمد ابو بكر ابراهیم محمود- طنطا١٨٠٣٠١١٢١٧

١٢٥٠٩احمد ابوبكر احمد محمد عبداهللا١٧٠٤٠٢٠٠٢٢

١٢٥٢٣احمد اسامه محمد عبد الخالق١٨٠١٠١٠٠٢٦

١٢٥٢٤احمد اشرف حلمى محمد سلیم١٨٠١٠١٠٠٢٩

١٢٠٠٤احمد اشرف فایز محمد مفتاح١٨٠٣٠١٠٠٢٢

١٢٠٠٥احمد انور عبد الرحمن عبد العزیز درویش١٧٠٤٠٢٠٠٣٦

١٢٠٠٦احمد بالل احمد ابراهیم١٨٠٣٠١٠٠٣٢

١٢٠٠٧احمد حسام الدین یسرى محارب١٨٠١٠١٠٠٤١

١٢٠٠٨احمد حسن طه حسن العبد١٨٠٣٠١١٠٥٧

١٢٠٠٩احمد حسین الشحات عبد السالم١٨٠٣٠١٠٠٤٢

١٢٠١٠احمد حمدى ابراهیم محمد بدر١٧٠٤٠٢٠٠٥٢

١٢٠١١احمد حمدى عبد العزیز علي ابو نعیمه١٨٠١٠١٠٠٤٩

١٢٥٢٥احمد خالد عبد الحمید محمد سلیمان١٨٠١٠١٠٠٥٢

١٢٧٠١احمد خیرى احمد على ابو خلیل١٧٠٤٠٢٠٠٦٢

١٢٠١٢احمد خیري محمد محمد فراج١٧٠٤٠٢٠٠٦٣

١٢٠١٣احمد ربیع محمد صالح حافظ شكر١٨٠١٠١٠٠٥٧

١٢٠١٤احمد رجب محمد محمد برعى١٨٠١٠١٠٠٥٩

١٢٠١٥احمد رجب مصطفى الطالمیسى١٨٠١٠١٠٠٦٠

١٢٧٠٢احمد رمضان احمد احمد زیدان١٧٠٤٠٢٠٠٧٢

١٢٥٢٦احمد رمضان حسن بركات١٧٠٤٠٢٠٠٧٣

١٢٠١٦احمد سعد محمد على سالم١٨٠١٠١٠٠٦٥

١٢٥٢٧احمد سعید السید محمد الطحاوى١٨٠٣٠١١٠٨٢

١٢٠١٧احمد سعید حامد اسماعیل محمد١٨٠١٠١٠٠٦٩

١٢٠١٨احمد سعید محمد محمد السقا١٨٠١٠١٠٠٧٢

١٢٠١٩احمد شحاتة ابراهیم عبد المنعم سعد١٧٠٤٠٢٠٠٨٦

١٢٥٢٨احمد شوقي عبد الحمید مرسي عبد النبى١٧٠٤٠٢٠٠٨٧

١٢٠٢٠احمد صبرى ابراهیم احمد جالل١٧٠٤٠٢٠٠٨٩



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢صفحة رقم 

١٢٧٠٣احمد طاهر عبدالغنى عبدالحمید ابوغنیم١٧٠٤٠٢٠٠٩٣

١٢٧٠٤احمد عاطف عبدالمنعم زین العابدین١٧٠٤٠٢٠٠٩٧

١٢٠٢١احمد عبد الباسط عبد الحمید زاید١٨٠١٠١٠٠٨٠

١٢٥٣٠احمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ الشناوى١٨٠١٠١٠٠٨٢

١٢٥٣١احمد عبد الحمید عبد المقصود عبد الحلیم غزالن١٨٠١٠١٠٠٨٣

١٢٠٢٢احمد عبد الرحمن منبي السعدي محمد١٨٠١٠١٠٠٨٥

١٢٥٣٢احمد عبد الفتاح ابوالعنین محمد١٨٠١٠١٠٠٨٨

١٢٦٩٧احمد عبد المجید عبد الحلیم محمد عمر١٨٠٣٠١١٢٢٠

١٢٠٢٣احمد عبد النبى ابراهیم محمد علیوة١٨٠١٠١٠٠٩٢

١٢٠٢٤احمد عزمى سید احمد عبد الباقى١٨٠١٠١٠٠٩٥

١٢٥٣٣احمد على ابراهیم على١٧٠٤٠٢٠١١٨

١٢٠٢٥احمد عید عبد المقصود مصلوبي١٨٠١٠١٠١٠٢

١٢٠٢٦احمد فتح اهللا احمد احمد حجاب١٨٠١٠١٠١٠٣

١٢٠٢٧احمد فتحى مختار الشریف١٨٠١٠١٠١٠٥

١٢٠٢٨احمد فرج السید محمد رجب١٨٠١٠١٠١٠٦

١٢٠٢٩احمد فوزى محمد عبد التواب صالح١٨٠١٠١٠١١٠

١٢٥٣٤احمد ماجد احمد عامر جاب اهللا١٨٠١٠١٠١١٦

١٢٠٣٠احمد ماهر عبد اهللا الشایخ١٨٠٣٠١٠٠٩٤

١٢٧٠٥احمد محمد ابو الفتوح عبد الهادى خالد١٦٠٤٠١٠١٢٥

١٢٠٣١احمد محمد احمد احمد ناصر١٨٠١٠١٠١٢٤

١٢٠٣٢احمد محمد احمد عبد المعطى ابراهیم١٨٠١٠١٠١٢٥

١٢٥٣٥احمد محمد احمد محمد على١٨٠١٠١٠١٢٦

١٢٠٣٣احمد محمد السید عیسى احمد١٨٠١٠١٠١٢٨

١٢٠٣٤احمد محمد السید محمد ابو السعود١٨٠١٠١٠١٢٩

١٢٥٣٦احمد محمد خلیل صدیق عیسي١٨٠١٠١٠١٣٤

١٢٥٣٧احمد محمد خلیل كامل عكاشه١٨٠١٠١٠١٣٥

١٢٠٣٥احمد محمد عبد الحمید مبروك عبد الجلیل١٨٠٣٠١٠١٠١

١٢٠٣٦احمد محمد فكار عبد الوهاب حسن١٨٠١٠١٠١٤٣

١٢٧٠٦احمد محمد محمد السید الحاوي١٧٠٤٠٢٠١٥٨

١٢٥٣٨احمد محمد محمد عبد المعطى الجمل١٨٠١٠١٠١٤٥

١٢٠٣٧احمد محمد مصطفى المغربى١٨٠٣٠١٠١١٢

١٢٠٣٨احمد محمد نصر عبد الحكیم غیث١٨٠١٠١٠١٥٠



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٣صفحة رقم 

١٢٠٣٩احمد محمود احمد بكر١٨٠١٠١٠١٥١

١٢٠٤٠احمد مصطفى عبد الصمد محمد النمر١٨٠١٠١٠١٦١

١٢٥٣٩احمد معتز احمد السید احمد سلیمان١٨٠١٠١٠١٦٢

١٢٥٤٠احمد نبیل خلیل ابراهیم١٨٠١٠١٠١٦٦

١٢٥٤١احمد هشام محمد احمد عامر١٨٠١٠١٠١٧٠

١٢٥٤٢احمد هشام محمود حافظ محمد منسى١٨٠١٠١٠١٧١

١٢٠٤١احمد وجیه انور بكر الشریف١٧٠٤٠٢٠١٨٥

١٢٧٠٧احمد یاسر مصطفى حامد صقر١٦٠٤٠١٠١٦٤

١٢٠٤٢احمد یسرى السعداوى احمد عمر١٨٠١٠١٠١٧٤

١٢٠٤٣اروى على محمد محمد ابو شلوع١٨٠١٠١٠١٧٧

١٢٥٤٣اسامة احمد ابو الفضل احمد١٧٠٤٠٢١٦٥٩

١٢٠٤٤اسامة اسماعیل سلیمان زیدان١٨٠١٠١٠١٧٨

١٢٧٠٨اسامة جابر مصطفى عطا١٧٠٤٠٢٠١٩٥

١٢٠٤٥اسراء احمد سعد محمد حسنین١٨٠١٠١٠١٨٣

١٢٠٤٦اسراء السید ابو النجا السید الكفراوى١٨٠١٠١٠١٨٧

١٢٠٤٧اسراء السید زهران محمد سالم١٧٠٤٠٢١٤٢٨

١٢٠٤٨اسراء جمعه عبد النبى محمود الطویل١٨٠١٠١٠١٨٩

١٢٥١٠اسراء حاتم احمد صنیدق١٨٠٣٠١٠١٣٤

١٢٠٤٩اسراء حماده احمد توفیق محمد١٨٠١٠١٠١٩١

١٢٠٥٠اسراء حموده عبد العاطى محمد حموده١٨٠١٠١٠١٩٢

١٢٥٤٤اسراء عاطف محمد منیر الفار١٨٠١٠١٠١٩٦

١٢٠٥١اسراء عبد اللطیف محمد البستاوى١٨٠١٠١٠١٩٧

١٢٠٥٢اسراء عبد الواحد ابراهیم حسب اهللا١٨٠١٠١٠١٩٨

١٢٠٥٣اسراء عالء عبداللطیف حسین١٨٠١٠١١٥٢١

١٢٧٠٩اسراء عماد مراد عبد الواحد على١٧٠٤٠٢٠٢٢١

١٢٠٥٤اسراء محمد عبد الفضیل رحیم الشریف١٨٠١٠١٠٢٠٠

١٢٥٤٥اسراء محمد عزت علي١٨٠١٠١١٥٢٢

١٢٠٥٥اسراء محمود مبروك ترابیس١٨٠١٠١٠٢٠٢

١٢٠٥٦اسراء مدحت ریاض محمد بدر الدین١٧٠٤٠٢١٦٦٣

١٢٠٥٧اسراء نبیل السید المال١٨٠١٠١٠٢٠٣

١٢٠٥٨اسالم احمد صالح الدین خیرى١٨٠١٠١٠٢٠٥

١٢٥٤٦اسالم جمال سعد عبد المجید عبدالجواد١٨٠١٠١٠٢٠٨



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٤صفحة رقم 

١٢٠٥٩اسالم جمال مختار سلیمان عبد القوى١٨٠١٠١٠٢١٠

١٢٠٦٠اسالم محمد دسوقي محمد غنیم١٧٠٤٠٢٠٢٤٤

١٢٠٦١اسالم محمد غریب هریدي حسین١٨٠١٠١٠٢٢١

١٢٠٦٢اسماء ابو بكر عطیه محمد عبد الجواد١٨٠١٠١٠٢٢٢

١٢٠٦٣اسماء احمد فتحى عبد الفتاح الدمرداش١٨٠١٠١٠٢٢٣

١٢٥٤٧اسماء احمد محمد سلیم المغربى١٨٠١٠١٠٢٢٤

١٢٠٦٤اسماء احمد محمد عبد المعطى البیومى١٨٠١٠١٠٢٢٥

١٢٥٤٨اسماء جمال عبد العزیز جمعه١٨٠١٠١٠٢٣٠

١٢٥٤٩اسماء حمدى عبد المعطى عبد العال زید١٨٠١٠١٠٢٣١

١٢٠٦٥اسماء خمیس رجب جالل١٨٠١٠١٠٢٣٢

١٢٥٥٠اسماء محروس فوزي منصور رافع١٧٠٤٠٢٠٢٦٠

١٢٠٦٦اسماء محمد بسیونى حسنى محمد الفحل١٨٠٣٠١٠١٧٥

١٢٧١٠اسماء محمد صالح عبد اللطیف مدین١٧٠٤٠٢٠٢٦٢

١٢٠٦٧اسماء ولید عطوه عبداللطیف١٧٠٤٠٢٠٢٦٤

١٢٠٦٨اسماعیل الصاوى رمضان الصاوى١٨٠١٠١٠٢٤٢

١٢٥٥١اشرف رضا خلیل عبد الحمید محمد الصباغ١٨٠١٠١٠٢٤٦

١٢٠٦٩اشرف محمد السید عبدالمولى داود١٨٠١٠١٠٢٤٧

١٢٠٧٠اشرف محمد خلیل محمد حسن١٨٠١٠١٠٢٤٨

١٢٠٧١اشرف محمود نور البیلى عكر١٨٠١٠١٠٢٤٩

١٢٠٧٢االء اسامه السید احمد سالم١٨٠٣٠١٠١٨٤

١٢٥١١االء السید كمال الحداد١٨٠٣٠١١١٤٢

١٢٠٧٣االء بكر عبد المنعم سلیمان شراره١٨٠١٠١٠٢٥٧

١٢٠٧٤االء خالد محمد النوام١٨٠١٠١٠٢٥٨

١٢٥٥٢االء سمیر رجب بیان١٨٠١٠١٠٢٥٩

١٢٥٥٣االء شعبان خضر حزیمه١٨٠١٠١٠٢٦٠

١٢٠٧٥االء شعبان عبد الجید جاد سعد١٨٠١٠١١٥٢٥

١٢٠٧٦االء شوقى فوزى رحومه١٨٠١٠١٠٢٦١

١٢٠٧٧االء طلبه یوسف طلبه على١٨٠١٠١٠٢٦٢

١٢٥٥٤االء عبد الحافظ السعید عبد الحافظ١٨٠١٠١٠٢٦٣

١٢٠٧٨االء عبد الحلیم محمد عبد السالم اسماعیل١٨٠٣٠١١٠٨٣

١٢٠٧٩االء عرفه احمد اسماعیل الكحیل١٨٠١٠١٠٢٦٤

١٢٥٥٥االء على شطا احمد داود١٨٠١٠١٠٢٦٦



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٥صفحة رقم 

١٢٠٨٠االء على محمد اسماعیل بركات١٨٠١٠١٠٢٦٧

١٢٠٨١االء فكري سعید بحیري١٨٠٣٠١٠١٩٠

١٢٧١١االء مجدى محمد حسن شحاته١٧٠٤٠٢٠٢٨٥

١٢٠٨٢االء محمد محمد فؤاد زقزوق١٨٠٣٠١٠١٩١

١٢٠٨٣االء مساعد عبود موسى الهرش١٨٠١٠١٠٢٧٢

١٢٠٨٤التونسى ایمن عطیه عبد التواب١٨٠١٠١٠٢٧٣

١٢٠٨٥الحسین مجدى حسین حسین البسطامى١٨٠١٠١٠٢٧٤

١٢٠٨٦السید محمد السید محمد كراویه١٨٠١٠١٠٢٧٩

١٢٠٨٧امال مصطفى محمد محمد  داود١٨٠١٠١٠٢٨٢

١٢٠٨٨امانى امین محمد امین١٨٠١٠١٠٢٨٥

١٢٠٨٩امانى محمد علي فرج١٨٠٣٠١٠٢٠٣

١٢٠٩٠امانى محمد فهمى عمر١٨٠١٠١٠٢٨٩

١٢٠٩١امانى محمود احمد محمد على الخطیب١٨٠١٠١٠٢٩٠

١٢٥٥٦امانى یوسف فتحى حسین السید١٨٠١٠١٠٢٩٢

١٢٧٧٧امجد فایز محمد السمدیسى١٦٠٤٠١٠٢٥٩

١٢٥٥٧امل محروس فؤاد محروس ناصف١٨٠٣٠١١٠٨٤

١٢٠٩٢امل محمد عبد الفتاح حمیده العربى١٨٠٣٠١٠٢٠٩

١٢٠٩٣امل محمد نبیل محمد الصعیدى١٨٠٣٠١١٠٨٥

١٢٠٩٤امنیة ایهاب بشیر حافظ حسین١٨٠١٠١٠٢٩٨

١٢٠٩٥امنیة فتحى السباعى احمد البراوى١٨٠١٠١٠٣٠٠

١٢٠٩٦امنیة لطفى عبد المحسن سلیمان دیاب١٨٠١٠١٠٣٠١

١٢٠٩٧امنیة محمود هالل الفیومي١٨٠١٠١٠٣٠٢

١٢٠٩٨امیرة احمد السید التریسى١٨٠١٠١٠٣٠٤

١٢٠٩٩امیرة جالل عبد العال شبل١٨٠١٠١٠٣٠٦

١٢١٠٠امیرة حامد حسین ابوعرب١٨٠١٠١٠٣٠٩

١٢١٠١امیرة زكریا محمد على سراده١٨٠١٠١٠٣١٢

١٢٥٥٨امیرة سالم سوید قاسم حمیدة١٨٠١٠١٠٣١٣

١٢١٠٢امیرة عبد العزیز محمد محمد سعید١٨٠١٠١٠٣١٦

١٢١٠٣امیرة عمرو حسن حسنى الشریف١٨٠١٠١٠٣١٧

١٢٧١٢امیرة محمود عادل عبد اهللا محمود١٧٠٤٠٢٠٣٢٢

١٢١٠٤امیرة هانى السید عبد القوى١٨٠١٠١٠٣١٨

١٢١٠٥انجى ایمن ابراهیم الفراش١٨٠١٠١٠٣٢١



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٦صفحة رقم 

١٢١٠٦انجى عصام محمود محلیس١٨٠١٠١٠٣٢٢

١٢١٠٧انجى على السید ابو هیبه١٨٠١٠١٠٣٢٣

١٢١٠٨انجى عوض محروس سیداروس عبد المالك١٨٠١٠١٠٣٢٤

١٢١٠٩انجى محمد حسن حسین السبع١٨٠١٠١٠٣٢٦

١٢١١٠انس عنتر عیسوى حسین نعیم١٨٠٣٠١٠٢٣٥

١٢١١١انس محمود ابراهیم عبد اهللا الحسن١٨٠١٠١٠٣٢٩

١٢١١٢ایة احمد اسماعیل نوار١٨٠١٠١٠٣٣٢

١٢٥٥٩ایة احمد عتمان احمد اغا١٨٠١٠١٠٣٣٣

١٢١١٣ایة اشرف محمد رفاعى الفتیانى١٨٠١٠١٠٣٣٥

١٢١١٤ایة انور السید السید بحیرى١٨٠١٠١٠٣٣٩

١٢١١٥ایة جمال السید على شراره١٨٠١٠١٠٣٤١

١٢٥٦٠ایة حسام احمد ابو النور١٨٠١٠١٠٣٤٢

١٢٥٦١ایة حمدى سعد محمد سعد١٨٠١٠١٠٣٤٤

١٢٥٦٢ایة خالد محمد النجار١٨٠١٠١١٥٢٨

١٢١١٦ایة رضوان عبد الرحمن محمد عامر١٨٠١٠١٠٣٤٩

١٢١١٧ایة عبد العظیم احمد طه١٨٠٣٠١١٠٨٧

١٢١١٨ایة عبد اهللا حسین كامل محمد القاضى١٨٠٣٠١٠٢٤٤

١٢٥٦٣ایة فؤاد السید حسین احمد - ن١٨٠٣٠١١٠٦٠

١٢١١٩ایة محمد عبد الفتاح ابراهیم مصطفى مطر١٨٠١٠١٠٣٥٨

١٢١٢٠ایة محمد عبد الفتاح محمد غراب١٨٠١٠١٠٣٥٩

١٢١٢١ایة محمد محمد على منصور١٨٠١٠١٠٣٦٠

١٢١٢٢ایة مسعود حسین طه١٨٠١٠١٠٣٦٣

١٢١٢٣ایة موسى هیبه محمد١٨٠١٠١٠٣٦٤

١٢١٢٤ایة نبیه عبد الجلیل بسیونى یونس١٨٠١٠١٠٣٦٥

١٢٥٦٤ایمان احمد محمود مرسى  على الشافعى١٨٠١٠١٠٣٦٧

١٢١٢٥ایمان السعید محمد محمود ابو قفة١٨٠١٠١٠٣٦٩

١٢١٢٦ایمان امین عبده حسین كشاف١٨٠٣٠١٠٢٥٣

١٢١٢٧ایمان بدر محمد شحاته١٨٠١٠١٠٣٧٠

١٢١٢٨ایمان حامد مصطفى نسیم بندق١٨٠٣٠١٠٢٥٤

١٢١٢٩ایمان حمدى عبد اللطیف یوسف ابو وافیه١٨٠١٠١٠٣٧١

١٢١٣٠ایمان صبحى خمیس نبوى ابراهیم١٨٠١٠١٠٣٧٢

١٢١٣١ایمان صالح عبد الحكیم معوض١٨٠١٠١٠٣٧٣



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٧صفحة رقم 

١٢١٣٢ایمان عاطف عبد المولى ابو حلیقه مقرب١٨٠١٠١٠٣٧٤

١٢١٣٣ایمان عبد اهللا محمد محمدعلى عوض١٨٠١٠١٠٣٧٨

١٢١٣٤ایمان عبد اهللا مسعود حسن ابو طویله١٨٠١٠١٠٣٧٩

١٢١٣٥ایمان عالم عبد الستار عبد المنعم عبده الصاوى١٨٠٣٠١٠٢٦٣

١٢١٣٦ایمان مجدى محمد شریف١٨٠١٠١٠٣٨٠

١٢٥٦٥ایمان محمود عبد الرازق غزى١٨٠١٠١٠٣٨٢

١٢١٣٧ایمان محمود عبد الهادى سعد محمد صباح١٨٠١٠١٠٣٨٣

١٢٥٦٦ایمان نبیئ محمد على غازي١٨٠١٠١٠٣٨٤

١٢١٣٨ایمان وسیم محمود هالل١٨٠١٠١٠٣٨٦

١٢١٣٩ایناس حجاج ناجى عبد الجلیل١٨٠١٠١٠٣٩١

١٢٧١٣ایناس طارق عبد الحمید صومع١٦٠٤٠١٠٣٢٠

١٢١٤٠ایناس عبد العزیز عبد الفتاح بدوى١٨٠١٠١٠٣٩٢

١٢٥٦٧باسم محمد عبد اللطیف محمد ابراهیم١٨٠٣٠١١٠٦١

١٢٧١٤باسم نسیم عبداهللا جاد جرجس١٦٠٤٠١٠٤٠٥

١٢٥٦٨بانسیه خمیس دسوقي محمد دسوقى١٧٠٤٠٢٠٣٧٩

١٢٥٦٩بسنت رزق توفیق الجندى١٨٠١٠١٠٤٠١

١٢١٤١بسنت مسعد محمد الدیب١٨٠١٠١٠٤٠٢

١٢١٤٢بسنت ناصر سعد ندا١٨٠١٠١٠٤٠٣

١٢٧٧٨بوال داود شحاتة میخائیل١٦٠٤٠١٠٤٢٦

١٢١٤٣بیتر مجدى میالد ابراهیم فهیم١٨٠١٠١٠٤٠٩

١٢١٤٤تغرید شوقي فتح اهللا محمد رضوان١٨٠١٠١٠٤١٢

١٢٥٧٠توفیق نصر جابرقندیل راضى١٨٠١٠١٠٤١٤

١٢٧٧٩ثریا وحید ابراهیم كحیل١٢٠١٤٠٢١٣٥

١٢٥٧١جمال عبد الناصر عبد الجواد عوض الحناوى١٨٠١٠١٠٤٢٠

١٢١٤٥جمال عبد الناصر كمال الدین قطب هندى١٨٠١٠١٠٤٢٢

١٢١٤٦جمعه صابر جمعه محمد صومع١٨٠١٠١٠٤٢٣

١٢٥٧٢جمیله خمیس رزق عبد اهللا ابراهیم١٨٠١٠١٠٤٢٤

١٢١٤٧جهاد طارق عبد الواحد عباس١٨٠١٠١٠٤٢٦

١٢١٤٨جورج انیس حبشى انیس١٨٠١٠١٠٤٢٧

١٢١٤٩جومانا ناجى شكرى محروس١٨٠١٠١٠٤٢٨

١٢١٥٠حاتم محمد احمد على سكیكر١٨٠١٠١٠٤٢٩

١٢١٥١حازم رجب منصور حسین شتله - ن١٨٠٣٠١١١٧٣



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٨صفحة رقم 

١٢١٥٢حازم رشدي احمد المتولي١٨٠١٠١٠٤٣٠

١٢١٥٣حسام حسن ابراهیم على كحله١٨٠١٠١٠٤٣٦

١٢١٥٤حسام سعید خلیل رزق الرمیسي١٨٠١٠١٠٤٣٨

١٢٥٧٣حسام عبد الواحد بسیونى زغلول١٨٠١٠١٠٤٣٩

١٢٧٨٠حسن السید ابراهیم العبد - طنطا١٧٠٤٠٢١٧٢٢

١٢١٥٥حسن شحاته حسن عجمي الوكیل١٨٠١٠١٠٤٤٣

١٢١٥٦حسناء محمود على یوسف موسى١٨٠١٠١٠٤٤٨

١٢١٥٧حسین سعد حسین محمد الكمار١٨٠١٠١٠٤٤٩

١٢٧١٥حسین عبد الجلیل حسین عبد الجلیل بركات١٧٠٤٠٢٠٤٤٤

١٢٥٧٤حسین محمد حسین عبد الفتاح النجار١٨٠١٠١٠٤٥١

١٢١٥٨حفظى محمود حفظي حامد قرطبى١٨٠١٠١٠٤٥٣

١٢٥٧٥حمادة سعد عبد الدایم عیسي١٨٠١٠١٠٤٥٦

١٢٧٨١حمادة فوزى عبد الونیس بریدان هیب١٢٠١٤٠٢١٥٤

١٢١٥٩حمزة احمد سلیمان داود حمروش١٨٠١٠١٠٤٥٩

١٢١٦٠حنان رضا عشماوى موسى١٨٠١٠١٠٤٦٠

١٢١٦١خالد ابراهیم عبد السالم أبو عیاشة١٧٠٤٠٢٠٤٥٣

١٢٦٩٨خالد اسماعیل عبد الحلیم مسعود طنطا١٨٠٣٠١١٢١٩

١٢١٦٢خالد جمال محمود عبد المقصود نافع١٨٠١٠١٠٤٦٢

١٢١٦٣خالد طلعت محمد متولى البغدادى١٨٠١٠١٠٤٦٥

١٢١٦٤خالد عبد الباسط السید بدوي١٨٠١٠١٠٤٦٧

١٢٥٧٦خالد محمد سید محمد عیسى١٨٠١٠١٠٤٧٠

١٢١٦٥خالد محمد عبد المنعم عبده ربعه١٨٠١٠١٠٤٧١

١٢١٦٦خالد محمود عبد العاطى عبد الحلیم غالب١٨٠٣٠١١٠٦٤

١٢١٦٧خلود رافت جالل شعت١٨٠١٠١٠٤٧٥

١٢١٦٨خلود عبد الهادى عبد العاطي عبد السالم العبد١٨٠١٠١٠٤٧٧

١٢١٦٩خلود متولى سعد حسن بدوى١٨٠١٠١٠٤٧٨

١٢١٧٠خلود نصر عبد العزیز نصر عبد اهللا١٨٠١٠١٠٤٧٩

١٢١٧١دالیا محمود ابراهیم فرغلى قناوى١٨٠١٠١٠٤٨١

١٢١٧٢دعاء عبد المنعم حسین سید احمد الزنقلى١٧٠٤٠٢٠٤٧٤

١٢١٧٣دعاء فهمى محمد فهمى بكر الشریف١٨٠٣٠١٠٣٤٠

١٢١٧٤دعاء ماهر مرتضى صبرى عماره١٨٠١٠١٠٤٨٢

١٢١٧٥دعاء محمود خیرى قرطام١٨٠١٠١٠٤٨٣
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٩صفحة رقم 

١٢١٧٦دنیا خالد عبد العزیز الزواوى١٨٠١٠١٠٤٨٥

١٢٥٧٧دنیا عادل محمد عبد الوهاب سعد١٨٠١٠١٠٤٨٦

١٢١٧٧دنیا فتحى حمدى مقلد١٧٠٤٠٢٠٤٧٩

١٢٧١٦دنیا منصور عبد الوهاب ضیف اهللا١٧٠٤٠٢٠٤٨١

١٢١٧٨دیاب حسام الدین زكریا عبد العزیز١٨٠١٠١٠٤٨٧

١٢٥٧٨دینا رضوان عبد السالم عبد السمیع١٨٠١٠١٠٤٨٨

١٢٥٧٩دینا عادل كامل عبد السید١٨٠١٠١٠٤٨٩

١٢١٧٩دینا عادل محمد امین شحاته الحنطور١٨٠١٠١٠٤٩٠

١٢٧١٧دینا عبد الفتاح فوزى الرومى١٧٠٤٠٢٠٤٨٦

١٢١٨٠دینا محمد حامد عرفه١٨٠٣٠١٠٣٤٨

١٢١٨١دینا محمود جابر محمد مصطفى١٨٠١٠١٠٤٩٢

١٢١٨٢رامز رضا شوقى عبید محمد عیاد١٨٠١٠١٠٤٩٣

١٢١٨٣رانا عالء الدین عبد الغني حسن١٨٠١٠١٠٤٩٦

١٢١٨٤رانیا حبشى محمود محمد عرفان١٨٠١٠١٠٤٩٨

١٢١٨٥رانیا خالد نبوى نوفل١٨٠٣٠١١١٢٨

١٢١٨٦رانیا دسوقى عبد الجواد عبد الرحمن هواش١٨٠١٠١٠٤٩٩

١٢١٨٧رانیا طلعت محمد یونس١٨٠١٠١٠٥٠٠

١٢٥٨٠رانیا عبد العزیز حشمت حسن١٨٠٣٠١١٠٦٥

١٢١٨٨رانیا عصام سید محمد محمد عبد اللطیف١٨٠٣٠١٠٣٥٤

١٢١٨٩ربیع ابو عجیلة محمود ابو عجیلة رزق١٨٠١٠١٠٥٠٣

١٢١٩٠رحاب الشحات كمال الغنام١٨٠١٠١٠٥٠٤

١٢١٩١رحاب رمضان صبحى عبد الرؤف سلطح١٨٠١٠١٠٥٠٥

١٢١٩٢رحمة ابراهیم عبد اهللا سعد١٨٠١٠١٠٥٠٧

١٢٥٨١رحمة السید سعد السنهورى١٨٠١٠١٠٥٠٨

١٢١٩٣رحمة محمد راشد سیف الدین ادریس١٨٠١٠١٠٥١١

١٢١٩٤رحمة یسرى جابرالسید صالح١٨٠١٠١٠٥١٢

١٢١٩٥رنا اشرف فؤاد محمد عوده١٨٠١٠١٠٥١٧

١٢١٩٦رنا رمضان محمد على شیحه١٨٠١٠١٠٥١٨

١٢٥٨٢رنیم عماد عبد اللطیف عبده١٨٠١٠١٠٥٢٢

١٢٧١٨روان جالل احمد الموافى١٧٠٤٠٢٠٥١٨

١٢٥٨٣روان عاطف محمد طلبه الوكیل١٨٠١٠١٠٥٢٨

١٢١٩٧روان عبد الحمید محمد نمر١٨٠٣٠١١٠٦٧



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٠صفحة رقم 

١٢٥٨٤روان عبد العظیم عبد المطلب ندا١٨٠١٠١٠٥٢٩

١٢٥٨٥روان عالء الدین السید مرسي العشري١٨٠١٠١٠٥٣٠

١٢١٩٨روان على عبد الغفار الصواف١٨٠١٠١٠٥٣١

١٢١٩٩روان محمد عبد اهللا محمد اسماعیل١٨٠١٠١٠٥٣٤

١٢٢٠٠روان محمد محمد فتح اهللا الشرقاوى١٨٠١٠١٠٥٣٥

١٢٢٠١روجینا عماد عطا اهللا تادرس١٨٠١٠١٠٥٣٦

١٢٧١٩روماریو نبیل نجیب عریان غبلایر١٧٠٤٠٢١٧٢٦

١٢٢٠٢رومانى عاطف سعد فهمى١٨٠١٠١٠٥٣٩

١٢٢٠٣رویدا احمد محمد خالد عثمان١٨٠٣٠١١٢١٢

١٢٧٢٠رویدا السید احمد فتحى السید فهمى١٦٠٤٠١٠٥٦٩

١٢٢٠٤ریم احمد عبد السالم شعبان١٨٠١٠١٠٥٤٠

١٢٢٠٥ریم ممدوح عبد المجید قمره١٨٠١٠١٠٥٤٢

١٢٢٠٦رینا حاتم محمود عمر یوسف١٨٠٣٠١٠٣٨٠

١٢٢٠٧ریهام عبد الحلیم رمزى محمد علوانى١٨٠١٠١٠٥٤٥

١٢٧٢١زكى حسن زكى محمود١٦٠٤٠١٠٥٨٢

١٢٢٠٨زهراء عبد الحكیم حسین صالح عبد اهللا - ن١٧٠٤٠٢١٦٥١

١٢٥٨٦زهراء عماد سعد عبد المنعم عبدالغنى١٨٠١٠١٠٥٤٩

١٢٥٨٧زهرة حسن عباس مرسى السحت١٨٠١٠١٠٥٥٠

١٢٥٨٨زیاد ابراهیم السید عمارة١٨٠١٠١٠٥٥١

١٢٢٠٩زیاد احمد فوزى عوض١٨٠١٠١٠٥٥٢

١٢٢١٠زیاد اشرف السید شحاتة رمضان١٨٠١٠١٠٥٥٤

١٢٢١١زیاد محمد انور زاید احمد١٧٠٤٠٢٠٥٤٩

١٢٧٢٢زیاد محمد طارق احمد عبد اهللا بسیم١٦٠٤٠١٠٥٨٩

١٢٢١٢زیاد محمود جابر رمضان على١٨٠١٠١٠٥٥٨

١٢٢١٣زیاد مصطفى محمد محمد احمد رزق١٧٠٤٠٢٠٥٥١

١٢٢١٤سارة احمد محمد الالفى١٨٠١٠١٠٥٦٠

١٢٥٨٩سارة جمال عبد العال هریدى السید١٨٠١٠١٠٥٦٢

١٢٢١٥سارة سعد السید مشرف١٨٠١٠١٠٥٦٣

١٢٥٩٠سارة عبد اللطیف عبد الواحد خطاب١٨٠١٠١٠٥٦٦

١٢٢١٦سارة عصران شحات عبد الحمید١٨٠٣٠١١٠٥٨

١٢٢١٧سارة عوض عبد المنعم حسن كیالنى١٨٠١٠١٠٥٦٨

١٢٢١٨سارة غالب محمد عبد المنعم نامیش١٨٠١٠١٠٥٦٩



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١١صفحة رقم 

١٢٢١٩سارة محمد احمد معروف عمر١٨٠١٠١٠٥٧٠

١٢٢٢٠سارة محمد عبد المنعم عامر الوكیل١٨٠١٠١٠٥٧٢

١٢٢٢١سارة محمد محمد جمعه زیتون١٧٠٤٠٢٠٥٦٣

١٢٢٢٢سارة محمد محمد عبد الدایم احمد١٨٠١٠١٠٥٧٣

١٢٧٢٣سارة محمد مصطفى عبدالغنى السقا١٧٠٤٠٢٠٥٦٤

١٢٢٢٣سارة محمد مصطفي محمود محمد سالم١٨٠١٠١٠٥٧٤

١٢٢٢٤سارة یحیى السید نوار١٨٠١٠١٠٥٧٦

١٢٢٢٥سالى عماد الدین محمد احمد الدمیاطى١٨٠١٠١٠٥٧٧

١٢٢٢٦سحر فتحى منصور ابراهیم١٨٠١٠١٠٥٧٨

١٢٥٩١سعد عبد الناصر سعد عبد اللطیف علي یوسف١٧٠٤٠٢٠٥٧٤

١٢٢٢٧سلمى حسین احمد محمد العروسى١٨٠١٠١٠٥٨٤

١٢٢٢٨سلمى خالد عبد العظیم حسن ولي الدین١٨٠١٠١٠٥٨٥

١٢٢٢٩سلمى عصام محمد حسن الطوخى١٨٠١٠١٠٥٨٦

١٢٥٩٢سلمى محمد ابراهیم محمد خطاب١٨٠١٠١٠٥٨٨

١٢٥٩٣سلوى ابراهیم محمد حفناوى١٨٠١٠١٠٥٨٩

١٢٢٣٠سماء عرفه سید احمد عبد الرسول١٨٠١٠١٠٥٩١

١٢٢٣١سمیة طارق حسنى عبد الحمید خلیل١٨٠١٠١٠٥٩٨

١٢٥٩٤سها كامل فتح اهللا محمد سیف النصر١٨٠١٠١٠٦٠١

١٢٥٩٥سها محمد عبد العلیم السید السطوحى١٨٠١٠١٠٦٠٢

١٢٥٩٦سهام رجب ابراهیم خلیل على١٨٠١٠١٠٦٠٣

١٢٢٣٢سهیلة حمدى محمود حسن عبده١٨٠١٠١٠٦٠٦

١٢٢٣٣سیف الدین احمد صبحى احمد خالف١٨٠١٠١٠٦١٠

١٢٥٩٧سیف الدین محمد احمد السید ابو عیاشه١٨٠١٠١٠٦١١

١٢٥٩٨سیمون حنا ابراهیم حنا منصور١٨٠١٠١٠٦١٦

١٢٢٣٤شاهنده جمال اسماعیل حسن١٧٠٤٠٢٠٥٩٦

١٢٢٣٥شروق ابراهیم محمد حسن السمدیسى١٨٠١٠١٠٦١٨

١٢٢٣٦شروق شعبان عبد الحكیم عبد العلیم سالمة١٨٠١٠١١٥٣٩

١٢٢٣٧شروق شعبان محمد ابراهیم شعبان١٨٠١٠١٠٦٢٠

١٢٢٣٨شروق شوقى محمد ناصف الجندى١٨٠١٠١٠٦٢١

١٢٧٢٤شروق عبد القادر امام الصیرفي١٦٠٤٠١٠٦٥٢

١٢٧٢٥شروق على جبر حسن١٧٠٤٠٢٠٦٠٠

١٢٥٩٩شروق محمد عبد الوهاب فهمى شرف١٨٠١٠١٠٦٢٤



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٢صفحة رقم 

١٢٢٣٩شروق محمود ابراهیم العوضى حسن١٨٠١٠١٠٦٢٥

١٢٢٤٠شریهان مسعود علي عبد الرازق١٨٠١٠١٠٦٢٧

١٢٢٤١شهد ابراهیم محمد الفقى١٨٠١٠١٠٦٣٠

١٢٦٠٠شوقى احمد احمد محمود فرج١٨٠١٠١٠٦٣١

١٢٧٢٦شیرین شعبان رشاد عبدالعلیم صقر١٧٠٤٠٢٠٦١٢

١٢٧٢٧شیرین فؤاد خلیل الحوشى١٧٠٤٠٢٠٦١٣

١٢٦٠١شیماء حسنین السید محمد حسانین عتمان١٨٠١٠١٠٦٣٥

١٢٢٤٢شیماء سعید حامد یوسف عماره١٨٠٣٠١٠٤٤٢

١٢٢٤٣شیماء عبد الفضیل حسن الكالف١٨٠٣٠١١٠٦٩

١٢٢٤٤شیماء محمد یوسف احمد على١٨٠١٠١٠٦٣٨

١٢٢٤٥صابرین ممدوح على سمعان الشبراوى١٨٠١٠١٠٦٤٠

١٢٦٠٢صفاء الدین على زین العابدین محمد صفاء الدین مامون١٧٠٤٠٢٠٦٢٥

١٢٦٠٣صالح امین صالح المسارع١٨٠١٠١٠٦٤٤

١٢٦٠٤صمویل ناجح زاخر ابوالخل عوض١٨٠٣٠١١٠٧٠

١٢٢٤٦صوفیا واصف زكى اسحق فرج١٨٠١٠١٠٦٤٦

١٢٦٠٥ضحى صبحى محمد احمد١٨٠١٠١٠٦٤٨

١٢٢٤٧ضیاء الدین طاهر شحاتة عبد الجید بحیرى١٨٠١٠١٠٦٤٩

١٢٦٠٦طارق سعید محمد سعید١٧٠٤٠٢١٦٦٢

١٢٦٠٧طارق محمد شحاته الخمارى١٨٠١٠١٠٦٥٣

١٢٢٤٨عادل عید فتح اهللا محمد ابو نعمه - ن١٨٠٣٠١١٠٥٣

١٢٧٨٢عاصم صباح محمد مصباح الصعیدى١٢٠١٤٠٢٦٥٠

١٢٢٤٩عاطف عبد الستار عاطف كامل مجاهد١٨٠١٠١٠٦٥٨

١٢٦٠٨عبد الحلیم السید عبد الحلیم وهدان١٨٠١٠١٠٦٦٠

١٢٢٥٠عبد الحمید مصطفى عبد الحمید راتب حسین١٨٠١٠١٠٦٦٣

١٢٦٠٩عبد الرحمن احمد حسن العسكرى١٨٠١٠١٠٦٦٤

١٢٢٥١عبد الرحمن االمیر محمد حسنین محمود زیدان١٨٠١٠١٠٦٦٧

١٢٢٥٢عبد الرحمن سعد محمد ابراهیم احمد زیدان١٨٠١٠١٠٦٧٥

١٢٧٢٨عبد الرحمن صالح عوض السید جاب اهللا١٦٠٤٠١٠٧٢٣

١٢٢٥٣عبد الرحمن صالح محمود ابراهیم١٨٠١٠١٠٦٧٧

١٢٢٥٤عبد الرحمن صالح منصور عماره١٨٠١٠١٠٦٧٨

١٢٢٥٥عبد الرحمن عالء حسن حافظ١٨٠١٠١٠٦٨٠

١٢٢٥٦عبد الرحمن على عبد العزیز على السودانى١٧٠٤٠٢٠٦٦٠



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٣صفحة رقم 

١٢٢٥٧عبد الرحمن فتحى محمد محمد الفقى١٨٠١٠١٠٦٨٣

١٢٧٢٩عبد الرحمن فتحي معتمد الشاذلي١٦٠٤٠١٠٦٩٥

١٢٦١٠عبد الرحمن مجدى نصرالدین عبد الجواد١٨٠١٠١٠٦٨٦

١٢٧٨٣عبد الرحمن محمد حامد كشك١٦٠٤٠١١٥٨٨

١٢٢٥٨عبد الرحمن محمد عبد النبي محمد الجندي١٨٠١٠١٠٦٩٠

١٢٢٥٩عبد الرحمن محمد فتحى محمد شرف١٨٠١٠١٠٦٩١

١٢٢٦٠عبد الرحمن محمد محمد السید زیدان١٨٠١٠١٠٦٩٢

١٢٦١١عبد الرحمن نبیل عبده محمد رجب١٨٠١٠١٠٦٩٥

١٢٢٦١عبد الفتاح محمود خمیس رستم١٨٠١٠١٠٦٩٨

١٢٢٦٢عبد الكریم عبد الحمید عبد الفتاح مراجع١٧٠٤٠٢١٧١٢

١٢٢٦٣عبد اللطیف عبد المجید عبد اللطیف عبد المجید سنهر١٨٠١٠١٠٧٠٠

١٢٢٦٤عبد اهللا اسامه محمد عبدالحمید مشالى١٨٠١٠١٠٧٠١

١٢٢٦٥عبد اهللا السعداوي فرج عبد العزیز السعداوي١٨٠١٠١٠٧٠٣

١٢٢٦٦عبد اهللا فتحى عبد اهللا ابراهیم الوكیل١٨٠١٠١٠٧٠٩

١٢٢٦٧عبد اهللا محمد محمود عبد اهللا سید١٨٠١٠١٠٧١١

١٢٢٦٨عبد اهللا محمود محمود احمد الدیب١٧٠٤٠٢٠٦٩١

١٢٢٦٩عبد اهللا نبیل احمد یوسف سالم١٨٠١٠١٠٧١٤

١٢٢٧٠عبد المنعم حسن عبد المنعم عبد الرؤف١٨٠١٠١٠٧١٧

١٢٧٣٠عبد الوهاب احمد عبد الوهاب محمد١٢٠١٤٠٢٠٥٣

١٢٢٧١عزة مصطفى السید حسن النكالوى١٨٠١٠١٠٧٢٣

١٢٦٩٩عزت سمور عزت عبد الخالق عمارة١٨٠٣٠١١٢١٨

١٢٢٧٢عزیز نبیل عزیز توفیق١٨٠١٠١٠٧٢٤

١٢٢٧٣عال ایمن محمود الدیب١٨٠١٠١٠٧٢٦

١٢٢٧٤عال جبر فرج عبدالنبي سعد١٨٠١٠١٠٧٢٧

١٢٢٧٥عالء محمد ابراهیم العدوى١٨٠١٠١٠٧٣٣

١٢٢٧٦على احمد محمد محمود عوض اهللا الجمال١٨٠١٠١٠٧٣٦

١٢٧٣١على عبد الرحمن على محمد حمیده١٦٠٤٠١٠٧٦٧

١٢٦١٢على محمد خالد محمود سعید - ن١٨٠٣٠١١١٨٢

١٢٦١٣على محمد على ادریس - ن١٨٠٣٠١١٠٥١

١٢٢٧٧على محمد محمد كامل محمود١٨٠١٠١٠٧٤٤

١٢٢٧٨على منیر احمد على عبد المقصود نوار١٨٠١٠١٠٧٤٨

١٢٢٧٩علیاء حمادة احمد غالب١٨٠١٠١٠٧٥١



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٤صفحة رقم 

١٢٢٨٠عماد حمدى عبد اهللا مصباح طلحه١٨٠١٠١٠٧٥٥

١٢٧٣٢عمار ماهر محمد البرلسى١٧٠٤٠٢٠٧٤١

١٢٦١٤عمار یاسر احمد محمد موسى یونس١٨٠١٠١٠٧٦١

١٢٧٨٤عمر اسامة محمد احمد حسن١٢٠١٤٠٢٢٦٣

١٢٦١٥عمر اشرف عبد السالم ابراهیم عبده١٨٠١٠١٠٧٦٤

١٢٢٨١عمر السید عبد العزیز عبد العزیز خضر١٨٠١٠١٠٧٦٦

١٢٧٣٣عمر سعد عبدالمنعم ابوخوخه١٧٠٤٠٢٠٧٥٠

١٢٢٨٢عمر عماد محمد فتحى العرجاوى١٨٠١٠١٠٧٧٣

١٢٧٣٤عمر محمد احمد محمود الحبشى١٦٠٤٠١٠٨٠٤

١٢٢٨٣عمراحمد احمد بطیشة١٨٠١٠١٠٧٨٠

١٢٢٨٤عمرو احمد یوسف عبدالهادى یوسف١٨٠١٠١٠٧٨١

١٢٢٨٥عمرو خالد فوزى كامل العسال١٨٠١٠١٠٧٨٥

١٢٢٨٦عمرو سالمة السید احمد زیدان١٧٠٤٠٢٠٧٧٢

١٢٦١٦عمرو سمیر محمد عبد الرحمن یوسف١٨٠١٠١٠٧٨٦

١٢٢٨٧عمرو عادل احمد حمد النجار١٨٠١٠١٠٧٨٧

١٢٧٨٥عمرو عصام محمد احمد دویدار١٢٠١٤٠٢٢٧٦

١٢٢٨٨عمرو محمد بكر احمد الحوفى١٨٠١٠١٠٧٩٠

١٢٧٨٦عمرو محمد سعید محمد خمیس١٦٠٤٠١٠٨٢١

١٢٧٣٥عمرو یحیى عبد العظیم عبد الولى زعفرانى١٦٠٤٠١١٥٩٢

١٢٢٨٩عوض محمد عوض عبد التواب الصالحى١٨٠١٠١٠٧٩٦

١٢٢٩٠غادة خلیل شوقى عبد الحلیم سالم - ن١٨٠٣٠١١٠٨٨

١٢٧٨٧غادة محمد حنفى صهوان١٢٠١٤٠٢٥٠٠

١٢٦١٧غادة مختار عبد الحفیظ السعدنى١٨٠١٠١٠٧٩٨

١٢٧٣٦فادى شاكر توفیق مینا١٧٠٤٠٢٠٧٩٢

١٢٧٣٧فادى صبحى عطیه داود١٦٠٤٠١٠٨٣٠

١٢٦١٨فادى مكاریوس اسكندر ذكى١٨٠٣٠١١٠٧٣

١٢٦١٩فارس ایمن صالح الدین محمد رفاعى١٨٠١٠١٠٨٠٢

١٢٢٩١فاطمة احمد عبد العزیز محمد العبد١٨٠١٠١٠٨٠٦

١٢٢٩٢فاطمة الزهراء جمال محمد السید عویره١٨٠١٠١٠٨٠٨

١٢٢٩٣فاطمة الزهراء هشام محسن مصطفي محمد السبكي١٨٠١٠١٠٨١٠

١٢٢٩٤فاطمة السید عبد الفتاح السید شمیس١٨٠٣٠١٠٥٤٣

١٢٢٩٥فاطمة عبد الرحمن معروف عشرى غیث١٨٠١٠١٠٨١٢



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٥صفحة رقم 

١٢٢٩٦فاطمة محمد احمد ابوطالب١٨٠١٠١٠٨١٥

١٢٢٩٧فاطمة محمد شعبان على شاهین١٨٠١٠١٠٨١٦

١٢٧٣٨فاطمة محمد محمد یونس ابو زید١٧٠٤٠٢٠٨٠٢

١٢٢٩٨فایزة فتحى كمال رزق١٨٠١٠١٠٨١٩

١٢٢٩٩فایزة نهال حنفى محمود جاد١٨٠١٠١٠٨٢٠

١٢٣٠٠فتحى السید عبده حنفى١٨٠١٠١٠٨٢١

١٢٣٠١فرح حامد حافظ حامد قطب١٨٠١٠١٠٨٢٢

١٢٣٠٢فرح سمیر محمد ابراهیم صقر١٨٠١٠١٠٨٢٣

١٢٣٠٣فرح عصام عبد المنعم احمد الطنیخى١٨٠١٠١٠٨٢٤

١٢٣٠٤فرحة محمد جابر بطیشه١٨٠١٠١٠٨٢٥

١٢٦٢٠فیروز خمیس حمدى سالمة١٨٠١٠١٠٨٢٨

١٢٣٠٥كامل احمد كامل خلیفه١٨٠١٠١٠٨٢٩

١٢٣٠٦كریم اسماعیل سید احمد الطنیخى١٨٠١٠١٠٨٣٣

١٢٦٢١كریم عبد اهللا احمد محمد سالمة غانم١٨٠١٠١٠٨٤٠

١٢٣٠٧كریم محمد حامد عبد المقصود كله١٨٠١٠١٠٨٤٢

١٢٣٠٨كریم محمد عبد المنعم محمد كربى١٨٠٣٠١١١٨٥

١٢٣٠٩كلیر اشرف عزیز باسیلي١٨٠١٠١٠٨٤٤

١٢٣١٠كمال محمد بسیونى عبد المجید التحفه١٨٠١٠١٠٨٤٥

١٢٦٢٢كمال محمود كمال خطاب١٨٠١٠١٠٨٤٦

١٢٦٢٣كنزى احمد عز الدین مصیلحى ابو الفضل١٧٠٤٠٢١٦٦٤

١٢٧٣٩لؤا محمد فكرى اباظه١٦٠٤٠١٠٨٧٤

١٢٣١١لؤى سامى عبد المنعم عبد الباسط حسن١٨٠١٠١٠٨٤٩

١٢٣١٢لؤى موسى محمد السعید دیاب١٨٠١٠١٠٨٥٠

١٢٧٨٨لمیاء عبد الرازق محمد محمود الصواف١٢٠١٤٠٢٣٠١

١٢٣١٣لمیاء محمد اسماعیل الشریف١٨٠١٠١٠٨٤٨

١٢٣١٤لیدیه عادل لبیب ابراهیم تاوضروس١٨٠١٠١٠٨٥١

١٢٧٤٠لیلي احمد عبد النبي محمد العبد١٧٠٤٠٢٠٨٣٠

١٢٧٤١مؤمن محمد عبدالقادر الحدیني١٧٠٤٠٢٠٨٣٣

١٢٣١٥مادونا جمال فرنسیس خله١٨٠١٠١٠٨٥٢

١٢٦٢٤مارتینا ناصر یعقوب ارمانیوس قلته١٨٠١٠١٠٨٥٣

١٢٣١٦مارك طارق فتحى شفیق اندراوس١٨٠١٠١٠٨٥٤

١٢٦٢٥مارك مجدى الفونس صبحى١٧٠٤٠٢٠٨٤٠



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٦صفحة رقم 

١٢٣١٧مارینا سامح تادرس سعد١٨٠١٠١٠٨٥٩

١٢٣١٨مارینا عادل شكرى بباوى١٨٠٣٠١٠٥٨٠

١٢٧٤٢مارینا عماد عزیز توفیق منصور١٧٠٤٠٢٠٨٤١

١٢٧٤٣مازن رمضان عبد المحسن حسن١٧٠٤٠٢٠٨٤٦

١٢٧٨٩ماهر الدمینى عبدالعزیز حسن١٦٠٤٠١٠٨٨٨

١٢٧٤٤محمد ابراهیم السید ابراهیم عمیر١٧٠٤٠٢٠٨٥٥

١٢٦٢٦محمد ابراهیم رمضان محمد متولى مسلم١٨٠١٠١٠٨٦٧

١٢٦٢٧محمد ابراهیم عبده علي١٧٠٤٠٢١٤٤٤

١٢٣١٩محمد ابراهیم عوض ابراهیم ابو وافیة١٨٠١٠١٠٨٧٠

١٢٧٤٥محمد ابراهیم محمد الغزالى١٧٠٤٠٢١٦٩٩

١٢٣٢٠محمد ابراهیم محمود الحوفي١٨٠١٠١٠٨٧٣

١٢٣٢١محمد احمد ابراهیم الجناجى١٨٠١٠١٠٨٧٥

١٢٣٢٢محمد احمد عبد الحمید فزاع الجبالى١٨٠١٠١٠٨٨٠

١٢٣٢٣محمد احمد عبد الرحمن احمد عطیه١٨٠٣٠١٠٥٩٣

١٢٧٤٦محمد احمد عبد اللطیف محمد١٧٠٤٠٢٠٨٦٨

١٢٣٢٤محمد احمد على رجب ابوحمره١٨٠١٠١٠٨٨٣

١٢٣٢٥محمد احمد كمال محمد الشرقاوى١٨٠٣٠١٠٥٩٩

١٢٧٤٧محمد احمد لطفى حامد١٧٠٤٠٢٠٨٧١

١٢٦٢٨محمد احمد محمود احمد عبد الكریم١٨٠١٠١٠٨٨٩

١٢٦٢٩محمد اشرف كمال الغرباوى١٨٠١٠١٠٨٩٣

١٢٣٢٦محمد اشرف محمد الداهش١٧٠٤٠٢٠٨٩١

١٢٣٢٧محمد السید محمد عبد اهللا الدیب١٨٠١٠١٠٩٠٠

١٢٣٢٨محمد الصافى الجمیل عبید علوانى١٨٠١٠١٠٩٠١

١٢٦٣٠محمد ایمن محمد عزتعبد الغفار ابو السعد١٨٠٣٠١١٠٧٤

١٢٣٢٩محمد جابر حسن رضوان احمد١٨٠٣٠١١٢٠٧

١٢٦٣١محمد جمال محمد خطاب١٨٠١٠١٠٩١١

١٢٣٣٠محمد جمال هاشم منصور الصفتى١٨٠١٠١٠٩١٢

١٢٦٣٢محمد جمعة عید عطیه الصفتي١٧٠٤٠٢٠٩٠٨

١٢٣٣١محمد جمعه رمضان محمد الحوشى١٨٠١٠١٠٩١٣

١٢٣٣٢محمد جمعه شكرى محمد مرعى١٨٠١٠١٠٩١٤

١٢٣٣٣محمد حسن عبد اللطیف الحنطور١٨٠٣٠١٠٦٢٠

١٢٦٣٣محمد حسن محمد محمد سعد١٨٠١٠١٠٩١٩



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٧صفحة رقم 

١٢٣٣٤محمد حلیم محمد زكى محمد مصطفي مرزوق١٨٠١٠١٠٩٢٢

١٢٣٣٥محمد حمدى بدر احمد عبد الرؤف١٨٠١٠١٠٩٢٥

١٢٧٩٠محمد حمدى طه عبد العلیم١٢٠١٤٠٢٥٠٢

١٢٦٣٤محمد حمدى منیسى منیسى١٨٠١٠١٠٩٢٨

١٢٣٣٦محمد خالد محمد حامد موسى١٨٠١٠١٠٩٣٠

١٢٧٤٨محمد خالد محمد عبد العزیزسلمان١٧٠٤٠٢٠٩٢٨

١٢٧٤٩محمد خمیس ابوزید محمد ابراهیم١٧٠٤٠٢٠٩٢٩

١٢٣٣٧محمد سعید احمد طلبه قطب١٨٠١٠١٠٩٤١

١٢٣٣٨محمد سعید احمد عوض بهنسى١٨٠١٠١٠٩٤٢

١٢٣٣٩محمد سعید عز الدین حفني١٨٠١٠١٠٩٤٤

١٢٣٤٠محمد سعید محمود محمد سویدان١٨٠٣٠١١٢٠٤

١٢٣٤١محمد سعید یوسف احمد ابراهیم١٨٠١٠١٠٩٤٦

١٢٦٣٥محمد سمیر محمد عبد النبى رجب١٨٠١٠١٠٩٤٧

١٢٣٤٢محمد شعبان عبد العزیز محمد مبارك١٨٠١٠١٠٩٥٠

١٢٣٤٣محمد صبرى عیاد مهدى١٨٠١٠١٠٩٥٣

١٢٣٤٤محمد صالح محمد حسن الغرباوى١٨٠١٠١٠٩٥٤

١٢٣٤٥محمد صالح محمد صبرى عاشور١٨٠١٠١٠٩٥٥

١٢٣٤٦محمد صالح محمد عبد السالم مغنى١٨٠١٠١٠٩٥٦

١٢٣٤٧محمد طلعت محمود جالل١٨٠١٠١٠٩٥٩

١٢٧٥٠محمد عادل ابراهیم المرسى القسطاوى١٧٠٤٠٢٠٩٧٨

١٢٣٤٨محمد عادل راضى حمیده راضى١٧٠٤٠٢٠٩٨١

١٢٦٣٦محمد عاطف احمد السید ابو شادى١٨٠١٠١٠٩٦٩

١٢٧٥١محمد عاطف رشاد حجاج١٦٠٤٠١٠٩٩٨

١٢٣٤٩محمد عبد الحمید جالل عبد الحمید الشحات١٨٠١٠١٠٩٧٣

١٢٣٥٠محمد عبد السالم عبد الفتاح جمعة١٨٠١٠١٠٩٧٨

١٢٣٥١محمد عبد السالم محمود عبد الوهاب١٧٠٤٠٢٠٩٩٠

١٢٣٥٢محمد عبد اهللا محمود عبد الرحمن الدیب١٨٠١٠١٠٩٨٠

١٢٣٥٣محمد عبد المنعم كامل ابوحسین١٨٠١٠١٠٩٨٢

١٢٦٣٧محمد عبد المنعم محمد بدر١٨٠١٠١٠٩٨٣

١٢٣٥٤محمد عزت صالح اللقانى١٨٠١٠١٠٩٨٧

١٢٣٥٥محمد عزت عبد العزیز السید١٧٠٤٠٢١٠٠٠

١٢٦٣٨محمد عزت محمد جمعه القزاز١٨٠١٠١٠٩٨٨



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٨صفحة رقم 

١٢٣٥٦محمد عصام فرید عیسى١٨٠١٠١٠٩٨٩

١٢٣٥٧محمد عصام محمد عطیة محمد- ن١٨٠٣٠١١١٨٧

١٢٧٥٢محمد عطیة محمد السید ابو حسین١٧٠٤٠٢١٠٠٣

١٢٣٥٨محمد على ابراهیم مجاهد١٨٠١٠١٠٩٩١

١٢٣٥٩محمد عمرو حسن على على الشنبارى١٨٠١٠١٠٩٩٤

١٢٦٣٩محمد فایز عوض الخولى١٨٠١٠١٠٩٩٨

١٢٣٦٠محمد فتحى توفیق اسماعیل١٨٠١٠١٠٩٩٩

١٢٣٦١محمد متولى عبد المنعم عبد المجید دویدار١٨٠١٠١١٠١٣

١٢٣٦٢محمد مجدى سعید فاید١٨٠١٠١١٠١٤

١٢٦٤٠محمد مجدى فرغلى توفیق محمد١٨٠١٠١١٠١٥

١٢٦٤١محمد محمد شعبان على محمد١٧٠٤٠٢١٦٥٦

١٢٦٤٢محمد محمد عبدالمنعم موافي احمد الشال١٧٠٤٠٢١٠٣٥

١٢٧٥٣محمد محمود اسماعیل ابو العزم١٧٠٤٠٢١٠٣٩

١٢٣٦٣محمد محمود السید السید عشرى١٨٠١٠١١٠٢٢

١٢٣٦٤محمد محمود السید مبروك شلبى١٨٠١٠١١٠٢٣

١٢٣٦٥محمد محى الدین ضیف اهللا سعد١٨٠١٠١١٠٢٨

١٢٦٤٣محمد مدحت بشبیشى مرعى١٧٠٤٠٢١٠٤٥

١٢٦٤٤محمد موسى محمد موسى مهدي١٨٠١٠١١٠٣٢

١٢٣٦٦محمد ناصر نجیب مریر١٧٠٤٠٢١٤٥١

١٢٣٦٧محمد نعمان عبدالجواد قندیل١٨٠١٠١١٠٣٥

١٢٦٤٥محمد هاشم عبد المقصود جبر علي١٨٠١٠١١٠٣٧

١٢٣٦٨محمد هنداوي عبد الجواد هنداوي ابو درك١٧٠٤٠٢١٠٦١

١٢٣٦٩محمد وائل محمد شحاته رزق١٨٠١٠١١٠٤١

١٢٦٤٦محمد یسرى درویش البرجى١٨٠١٠١١٠٤٧

١٢٦٤٧محمد یوسف سعد على الجهمى١٨٠١٠١١٠٥٠

١٢٥٠٨محمد یونس غانم  محمد خرابه١٨٠٣٠١٠٦٩٢

١٢٦٤٨محمود احمد فؤاد اسماعیل١٨٠١٠١١٠٥٥

١٢٣٧٠محمود احمد محمود احمد القاضى١٨٠١٠١١٠٥٦

١٢٦٤٩محمود حسنین حسن ابراهیم الشریف١٨٠١٠١١٠٦٢

١٢٦٥٠محمود حسین عبد العزیز عبد اهللا١٨٠١٠١١٠٦٣

١٢٣٧١محمود حمودة عبد المنعم علي حمودة١٨٠١٠١١٠٦٥

١٢٦٥١محمود رافت محمد السید ابو حسن١٨٠٣٠١١٠٤٢



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

١٩صفحة رقم 

١٢٣٧٢محمود رضا محمود خضر حموده١٨٠١٠١١٠٧٠

١٢٣٧٣محمود ضیاء الدین عبد الدایم عبد العزیز خلیفه١٨٠١٠١١٠٧٧

١٢٦٥٢محمود طلعت ابراهیم عبد الوهاب١٨٠١٠١١٠٧٩

١٢٣٧٤محمود طه محمود السید١٨٠١٠١١٠٨٠

١٢٣٧٥محمود عادل عبد الحمید احمد عطا اهللا١٨٠١٠١١٠٨٢

١٢٣٧٦محمود عبد الباسط عبد المنعم ابراهیم سعد١٨٠١٠١١٠٨٤

١٢٧٥٤محمود عبد المنصف محمد رفاعى-  كفر الشیخ١٧٠٤٠٢١٧٢٣

١٢٣٧٧محمود عبده السید محمد نور١٨٠١٠١١٠٨٨

١٢٣٧٨محمود عالء الدین محمود صادق ابو عمر١٨٠١٠١١٠٨٩

١٢٦٥٣محمود علي رمضان عبد المطلب شنیشن١٨٠١٠١١٠٩٠

١٢٦٥٤محمود عماد رجب عطیه احمد١٨٠١٠١١٠٩١

١٢٦٥٥محمود عوض الصافي عبد العزیز شعبان١٨٠١٠١١٠٩٣

١٢٦٥٦محمود فاضل محمد بریك صالح١٨٠١٠١١٠٩٤

١٢٦٥٧محمود فتحى سعد عبدالمقصود الزعویلى١٧٠٤٠٢١١٠٨

١٢٦٥٨محمود فهیم هندي عبدالحلیم بهنسى١٧٠٤٠٢١١٠٩

١٢٦٥٩محمود محمد اسماعیل عبد الرحمن١٨٠١٠١١١٠٣

١٢٦٦٠محمود محمد البدري عبد الوهاب ابو سلیمان١٨٠١٠١١٥٥٠

١٢٣٧٩محمود محمد عبد المجید البهنسى١٨٠١٠١١١٠٦

١٢٣٨٠محمود محمد عبد الهادى موسى ابوالریش١٨٠١٠١١١٠٧

١٢٦٦١محمود مصطفى علي عبد اهللا مستنفذ ترم تانى١٦٠٤٠١١١٣٣

١٢٣٨١محمود هشام على محمود١٨٠١٠١١١١٠

١٢٧٥٥مدحت مصطفى محمد شحاتة شلبى١٧٠٤٠٢١١٢٩

١٢٣٨٢مرام كرم محمد عبد المنعم عقده١٨٠٣٠١٠٧٢١

١٢٣٨٣مروان ایمن ابراهیم ابو زید ابراهیم١٨٠١٠١١١١٢

١٢٣٨٤مروان رافت طلعت محمد ابو شعرة١٨٠١٠١١١١٣

١٢٧٥٦مروان عصام السید الحلواني١٧٠٤٠٢١١٣٣

١٢٣٨٥مروان مصطفى سعید قطب خوجه١٨٠١٠١١١١٤

١٢٦٦٢مروان هشام جمال عبد العزیز الركایبى١٨٠١٠١١١١٥

١٢٣٨٦مروة حسن عبدالرحمن ابراهیم غانم١٨٠١٠١١١١٦

١٢٣٨٧مروة عالم ابراهیم محمد ابو فیوض١٧٠٤٠٢١١٣٩

١٢٣٨٨مروة محمد یوسف بعجر١٨٠١٠١١١١٧

١٢٣٨٩مروة هاشم محمد احمد عبده النمكى١٨٠١٠١١١١٨



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٠صفحة رقم 

١٢٧٩١مریم احمد محمد الزرقا١٢٠١٤٠٢٥٤٩

١٢٦٦٣مریم اشرف عبد المنعم عبد المقصود١٨٠١٠١١١٢٠

١٢٣٩٠مریم جمال سعد احمد حرحش١٨٠١٠١١١٢١

١٢٣٩١مریم حسام الدین محمود محمد احمد١٨٠٣٠١١١٩٠

١٢٣٩٢مریم حسام سعید ایوب١٨٠٣٠١١١٩١

١٢٣٩٣مریم خالد حسین رجب١٨٠١٠١١١٢٣

١٢٣٩٤مریم صالح الدین عبده على السندریسى١٨٠١٠١١١٢٤

١٢٣٩٥مریم عصام عبد العزیز الدفراوى١٨٠١٠١١١٢٦

١٢٣٩٦مریم محمد امین كشك١٨٠١٠١١١٢٨

١٢٦٦٤مریم محمد سمیر محمود زغلول١٨٠١٠١١١٢٩

١٢٣٩٧مریم محمد محمد فتحى العرجاوى١٨٠٣٠١٠٧٣٧

١٢٣٩٨مریم محمد مصطفى زنباع١٨٠٣٠١١٠٨٩

١٢٧٥٧مصطفى اسماعیل محمد سعد١٧٠٤٠٢١١٧٧

١٢٧٥٨مصطفى حامد محمد الحنفي عطیه١٧٠٤٠٢١١٥٥

١٢٣٩٩مصطفى حسن عطیه عبدربه بدوى١٨٠١٠١١١٣٤

١٢٤٠٠مصطفى سعد سعد محمد السقا١٨٠١٠١١١٣٩

١٢٤٠١مصطفى عادل محمود حسنین١٨٠١٠١١١٤٣

١٢٧٥٩مصطفى عالء الدین مصطفى الزفتاوى١٧٠٤٠٢١١٦٣

١٢٦٦٥مصطفى مجاهد عبد النبى مصطفى عطا اهللا١٨٠١٠١١١٤٧

١٢٦٦٦مصطفى محمد عبد الفتاح بعیص١٨٠١٠١١١٥١

١٢٤٠٢مصطفى محمد عبد اهللا عبد اللطیف عبد الخالق١٨٠١٠١١١٥٢

١٢٤٠٣مصطفى محمد عبد الونیس عبد اهللا١٨٠١٠١١١٥٣

١٢٦٦٧مصطفى محمد عبدالمنعم محمد مسعود١٨٠١٠١١١٥٤

١٢٤٠٤مصطفى محمد فاروق عبد اللطیف فرحات١٨٠١٠١١١٥٦

١٢٤٠٥مصطفى ناصر حامد عبد القوى١٨٠٣٠١١٠٧٥

١٢٤٠٦مصطفى ولید مصطفى برغش١٨٠١٠١١١٦٢

١٢٤٠٧منار ابو المعاطى محمد جبر١٨٠١٠١١١٦٨

١٢٤٠٨منار رضا احمد محمد نعیم١٨٠١٠١١١٦٩

١٢٤٠٩منار عبد الجلیل عیسوى عیسوى١٨٠١٠١١١٧٠

١٢٤١٠منار كرم عبده عبیدى الهنداوى١٨٠١٠١١١٧١

١٢٤١١منار محمد محمود السید القزاز١٨٠١٠١١١٧٢

١٢٤١٢منة اهللا فرید فؤاد خفاجى المعطاوى١٨٠١٠١١١٧٨



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢١صفحة رقم 

١٢٤١٣منة اهللا یحیى علي السید احمد سالمه١٨٠١٠١١١٧٩

١٢٧٦٠منة محمد محمود محمد ابو حطب١٧٠٤٠٢١٢٠٦

١٢٤١٤منى فتحي جالل محمد طبانه١٨٠١٠١١١٨١

١٢٤١٥منى یاسر سامى ابو حسین١٨٠١٠١١١٨٢

١٢٦٦٨منیر رافت كمال النجار١٧٠٤٠٢١٢٠٨

١٢٤١٦مها ایمن محمد محمد عرفه١٨٠١٠١١١٨٤

١٢٧٦١مها عصام عبدالعزیز قمرة١٧٠٤٠٢١٢١٠

١٢٤١٧مهجه فكرى محمود عبد الخالق عامر١٨٠١٠١١١٨٥

١٢٤١٨مهند ایهاب حسین كامل المتیت -ن١٨٠٣٠١١١٩٣

١٢٧٦٢مهند خالد محمد حمدى مصطفى١٧٠٤٠٢١٦٦١

١٢٧٦٣مى حامد بسیونى البص١٧٠٤٠٢١٢١٨

١٢٤١٩مى رجب محمد حلمي الحوفى١٨٠١٠١١١٩١

١٢٦٦٩مى صالح احمد محمد المسینى١٨٠١٠١١١٩٣

١٢٤٢٠مى محمد عطیه عبدالجواد عویس١٨٠٣٠١٠٧٩٥

١٢٧٦٤مى محمود عبد الواحد ابو دغیدى  عذر١٦٠٤٠١١٢٤٠

١٢٤٢١مى مسعد محمد الحوفى١٨٠١٠١١١٩٥

١٢٤٢٢مى ناصر عبدالرازق محمد علي١٨٠١٠١١١٩٦

١٢٤٢٣میار جمال ابراهیم حسین١٧٠٤٠٢١٢٢٧

١٢٤٢٤میرفت مجدى فؤاد علواني النجار١٨٠٣٠١٠٧٩٧

١٢٤٢٥میرنا حبیب نصیف حنا منصور١٨٠٣٠١٠٧٩٩

١٢٤٢٦میرنا عاطف صبحى حنا١٨٠١٠١١٢٠٠

١٢٦٧٠میرنا محمد عبد السالم الدسونسى١٨٠١٠١١٢٠١

١٢٧٦٥میرنا نبیل احمد على الشخیبى١٧٠٤٠٢١٢٤١

١٢٧٦٦میرهان الشحات جالل عبادى شعت١٧٠٤٠٢١٢٤٢

١٢٤٢٧میریهان نصر عبد اللطیف عبد العزیز١٧٠٤٠٢١٢٤٤

١٢٦٧١مینا عادل شكري بباوى١٨٠١٠١١٢٠٤

١٢٤٢٨مینا عاطف عطا اهللا میخائیل یوسف١٨٠٣٠١٠٨٠٢

١٢٧٦٧مینا فوزى نجیب میخائیل عبد المال١٦٠٤٠١١٢٥٨

١٢٦٧٢مینا مجدى ابراهیم عبد اهللا١٨٠١٠١١٢٠٦

١٢٧٦٨مینا نبیل ادیب عزیزبرسوم١٦٠٤٠١١٢٦٠

١٢٤٢٩مینا هانى توفیق ریاض١٨٠٣٠١٠٨٠٣

١٢٤٣٠مینوره اشرف حلمي بشیر فرج١٨٠١٠١١٢٠٨



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٢صفحة رقم 

١٢٤٣١نادر حسن فتحي سالم١٨٠١٠١١٢١١

١٢٦٧٣نادر هشام احمد موسى الحداد١٨٠١٠١١٢١٥

١٢٤٣٢نادیة مصطفى فایز عبد الغنى عبید١٨٠١٠١١٢١٨

١٢٤٣٣نادین صبرى عبد الغنى عبد اهللا شحاته١٨٠١٠١١٢١٧

١٢٦٧٤نادین مجدى على ابراهیم١٨٠٣٠١١٠٧٦

١٢٤٣٤ناردین حمدى محمود ابراهیم الزعفرانى١٨٠١٠١١٢١٩

١٢٤٣٥ناهد احمد محمد انصارى دراز١٨٠١٠١١٢٢٢

١٢٤٣٦ندا جمال عبد السالم ابراهیم عبد السالم١٨٠١٠١١٢٢٩

١٢٤٣٧ندا صبرى محمد عبد الحمید متولى١٨٠١٠١١٢٣٠

١٢٤٣٨ندا ناصر فكرى محمد١٨٠١٠١١٢٣٣

١٢٦٧٥ندى احمد سعد دسوقى١٨٠٣٠١١٠٧٧

١٢٤٣٩ندى احمد محمود ابو الیزید١٨٠١٠١١٢٣٤

١٢٤٤٠ندى رمضان بسیونى الحوتى١٨٠١٠١١٢٣٨

١٢٤٤١ندى سالم السید على حجاب١٨٠١٠١١٢٣٩

١٢٤٤٢ندى شعبان محمد الجزار١٨٠١٠١١٢٤١

١٢٤٤٣ندى طارق محمد الشریف١٨٠١٠١١٢٤٢

١٢٤٤٤ندى عبد السالم صالح الدین الشریف١٧٠٤٠٢١٢٦٧

١٢٦٧٦ندى عوض مبروك الدیب١٨٠١٠١١٢٤٦

١٢٤٤٥ندى محمد احمد حارس البنا١٨٠١٠١١٢٤٨

١٢٤٤٦ندى محمد طلعت عبد الكریم الدغیدى١٨٠٣٠١٠٨١٨

١٢٤٤٧ندى مدحت عید حماد١٨٠١٠١١٢٥١

١٢٤٤٨ندى مصطفى السید محمد سالم١٨٠١٠١١٢٥٢

١٢٤٤٩ندى معوض عوض اهللا خطاب١٨٠١٠١١٢٥٥

١٢٦٧٧ندى ممدوح محمد عبد العزیز١٨٠١٠١١٢٥٣

١٢٤٥٠ندى ممدوح محمد مصطفى١٨٠١٠١١٢٥٤

١٢٧٦٩ندى وحید راغب مفتاح١٦٠٤٠١١٦٠٩

١٢٤٥١نرمین فیصل عبده محمد الجدیلى١٨٠١٠١١٢٥٦

١٢٤٥٢نسرین محسن مصطفى نوار١٨٠١٠١١٢٥٨

١٢٦٧٨نسمة عبد العزیز یس عبد العزیز دعبس١٨٠١٠١١٢٥٩

١٢٦٧٩نهال الشاذلى مصطفى الخولى١٨٠١٠١١٢٦٥

١٢٤٥٣نهال عصام محمد حنفى ابو شعره١٨٠١٠١١٢٦٦

١٢٦٨٠نهال عماد مبروك احمد شلبى١٨٠١٠١١٢٦٧



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٣صفحة رقم 

١٢٤٥٤نهلة وائل محمد یحیي حمیده عبدالسالم١٨٠٣٠١٠٨٣٤

١٢٤٥٥نهى اسامه محمد ابراهیم عثمان١٨٠١٠١١٢٦٨

١٢٤٥٦نهى محمد عبد العزیز خمیس١٨٠١٠١١٢٦٩

١٢٤٥٧نور الدین شریف انور محمد احمد١٧٠٤٠٢١٢٨٦

١٢٧٧٠نور فتحى محمد محمد عامر - ن١٦٠٤٠١١٥٦٥

١٢٤٥٨نوران عبد البارى نصر جاد الحق زعتر١٨٠٣٠١١٠٦٦

١٢٤٥٩نوران محمد خمیس محمود عوض١٨٠١٠١١٢٧٨

١٢٤٦٠نورجان فرج ابراهیم فرج١٨٠١٠١١٢٧٩

١٢٦٨١نورهان سامى صالح عبد اهللا إبراهیم حموده١٨٠١٠١١٢٨٥

١٢٦٨٢نورهان شامل عبد المنعم محمود السید عبد الغفار١٨٠١٠١١٢٨٧

١٢٤٦١نورهان عبد الرسول محمود عبد الرسول غریب١٨٠١٠١١٢٨٩

١٢٧٧١نورهان عبد السالم احمد صدقى١٦٠٤٠١١٣١٩

١٢٤٦٢نورهان عزمى عبد المحسن الشریف قریطم١٨٠١٠١١٢٩١

١٢٤٦٣نورهان محمد عبد النبي محمد١٨٠١٠١١٢٩٤

١٢٤٦٤نورهان محمد على طبلیه١٨٠١٠١١٢٩٥

١٢٦٨٣نورهان محمود ابراهیم فرفور١٨٠٣٠١١٠٧٨

١٢٤٦٥نورهان مختار صبرى الجنبیهى١٨٠١٠١١٢٩٧

١٢٤٦٦نورهان مصطفى فؤاد عبد الباقى١٨٠١٠١١٢٩٨

١٢٤٦٧نیرمین عید الشین عبدالاله١٨٠١٠١١٣٠١

١٢٤٦٨هاجر على محمد یحیى١٨٠٣٠١١٠٧٩

١٢٤٦٩هاجر محمد عبد اهللا صالح١٨٠١٠١١٣٠٧

١٢٧٧٢هادى طاهر احمد الحداد١٦٠٤٠١١٦٢٧

١٢٤٧٠هالة ابراهیم سعید بحیرى١٨٠١٠١١٣٠٩

١٢٤٧١هالة رفیق سعد إبراهیم طایع١٨٠١٠١١٣١٠

١٢٤٧٢هالة سعید علي محمد طرابیة١٨٠١٠١١٣١١

١٢٤٧٣هالة فؤاد محروس علوان١٨٠١٠١١٣١٢

١٢٤٧٤هالة كامل محمد رفاعى كامل١٨٠١٠١١٣١٣

١٢٤٧٥هانى محمد عبد الجلیل بعیص١٨٠١٠١١٣١٥

١٢٤٧٦هایدى جمال السید الحشاش١٨٠٣٠١١١٩٦

١٢٤٧٧هایدى خالد محمد على ریان١٨٠١٠١١٣١٦

١٢٤٧٨هایدى محمد ابراهیم على منسى١٨٠١٠١١٣١٧

١٢٤٧٩هبة اهللا وائل على بندارى ابراهیم١٨٠١٠١١٣٢٢



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٤صفحة رقم 

١٢٤٨٠هبة خمیس محمود على سعد١٨٠١٠١١٣٢٣

١٢٤٨١هبة ماهر عبد المنعم احمد جمعه١٨٠١٠١١٣٢٧

١٢٦٨٤هدى عادل محمود عوده١٨٠١٠١١٣٣٠

١٢٤٨٢هدى هشام محمد السید خضر١٨٠١٠١١٣٣١

١٢٤٨٣هدیر عاطف حامد بریك١٨٠١٠١١٣٣٢

١٢٧٧٣هدیر مؤمن السید سرور عبد اهللا١٧٠٤٠٢١٣٤٢

١٢٦٨٥هشام حسنى صالح یحیى ابراهیم١٨٠١٠١١٣٣٣

١٢٦٨٦هشام عادل محمد محمد خمیس١٨٠١٠١١٣٣٤

١٢٦٨٧هشام على محمد على دربالة١٧٠٤٠٢١٣٤٧

١٢٦٨٨همت محمد محمود درباله١٨٠١٠١١٣٤٠

١٢٤٨٤هند ابراهیم ابراهیم خلیل شرشر١٨٠١٠١١٣٤٢

١٢٦٨٩هیثم عبدالعاطي عبدالحلیم محمود١٧٠٤٠٢١٣٦٢

١٢٤٨٥وئام وجدي ابراهیم یوسف خضر١٨٠١٠١١٣٥٤

١٢٤٨٦وسام وحید محمد محمد عبد الرحمن١٨٠١٠١١٣٤٧

١٢٤٨٧وفاء طه محروس طه عبدربه١٨٠٣٠١٠٩٠٠

١٢٤٨٨وفاء عصام محمد حسن الزرقا١٨٠٣٠١٠٩٠١

١٢٤٨٩ولید سعد عبد الفتاح محمد جمعة١٨٠١٠١١٣٥٢

١٢٤٩٠ولید كویله انور محمد١٨٠١٠١١٣٥٣

١٢٦٩٠یارا اسامه حمدى هندى١٨٠٣٠١١٠٨٠

١٢٤٩١یارا محمد عباس عبد الحلیم شعیب١٨٠٣٠١٠٩١٤

١٢٤٩٢یارا محمد عبد الحمید طنطاوى زغلول١٨٠١٠١١٣٥٥

١٢٦٩١یارا یحیى السید محمد صفار١٨٠٣٠١١٠٨١

١٢٦٩٢یاسر احمد محمود سید احمد ابو هیكل١٨٠١٠١١٣٥٧

١٢٤٩٣یاسر السید ربیعي علي١٨٠١٠١١٣٥٨

١٢٤٩٤یاسمین اشرف شعبان عبد الهادى الكومى١٨٠١٠١١٣٦١

١٢٤٩٥یاسمین بهاء منصور احمد عبده١٨٠٣٠١٠٩١٦

١٢٤٩٦یاسمین عبدالحمید عبدالصادق عبدالعزیز مفتاح١٨٠٣٠١٠٩٢١

١٢٦٩٣یاسمین محمد فایز عبدالفتاح الرومي١٦٠٤٠١١٣٨٦

١٢٤٩٧یاسمین محمود ابراهیم عبد الرؤف احمد١٨٠١٠١١٣٦٧

١٢٤٩٨یاسمین محمود محمد محمود محمد١٨٠٣٠١٠٩٢٤

١٢٤٩٩یاسمین نادر جابر محمد قندیل١٨٠١٠١١٣٦٨

١٢٥٠٠یاسمینا اسماعیل عبد الحلیم عبد الهادي١٨٠١٠١١٣٦٩



ارقام الجلوس ٠

القید:-انجلیزي    المرحلة:- الفرقة الثانیة    القسم:- انجلیزي   الحاله:- الكل

من كود :- الى كود 

رقم الجلوساالسمالكود

٢٥صفحة رقم 

١٢٥٠١یاسمینا محمد احمد عبد الحمید الجمسى١٨٠٣٠١٠٩٢٦

١٢٥٠٢یمنى احمد محمود هالل١٨٠٣٠١٠٩٢٨

١٢٥٠٣یمنى السید ماهر كمال البسومى١٨٠٣٠١٠٩٢٩

١٢٥٠٤یوسف حامد سعید زكى قندیل١٧٠٤٠٢١٤٠٨

١٢٦٩٤یوسف خالد یوسف سلومه١٨٠١٠١١٣٧٤

١٢٧٧٤یوسف صالح احمد صادق١٦٠٤٠١١٤٠٢

١٢٦٩٥یوسف عبد الباسط السید على السید صدیق١٨٠١٠١١٣٧٩

١٢٥٠٥یوسف على احمد عبد النبى الفرس١٨٠٣٠١٠٩٤٢

١٢٧٧٥یوسف فرنسیس رزق امیر جوده١٧٠٤٠٢١٤١٣

١٢٦٩٦یوسف محمد عبد الفتاح صبحى محمد١٧٠٤٠٢١٤١٤

١٢٥٠٦یوسف محى محمد محمد ابراهیم١٨٠١٠١١٣٨٠

١٢٥٠٧یوسف هشام عبد اهللا محمد احمد١٨٠١٠١١٣٨٢




