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جـ//٢١٠٠١ا8نوب رزق نسيم رزق١٥٠٠١

جـ//٢١٠٠٢ا8نوب <در =درس صبحى١٥٠٠٢

دمحم١٥٠٠٣ ٢١٩٣٩Xابراهيم امحد عبدالسيد 

دمحم قاسم١٥٠٠٤ جـ//٢١٠٠٣ابراهيم امحد عفيفى 

ججـ٢١٠٠٤ابراهيم امين ابراهيم الدسوقى خليفة١٥٠٠٥

دمحم مرتضى شادى١٥٠٠٦ ججـ٢١٠٠٥ابراهيم امين 

٢١٠٠٦Xابراهيم ربيع ابراهيم سليمان اللبودى١٥٠٠٧

جـ//٢١٠٠٧ابراهيم صربى سالمه ابراهيم سالمه١٥٠٠٨

دمحم السيد امحد١٥٠٠٩ جـ//٢١٠٠٨ابراهيم 

دمحم احلاوى١٥٠١٠ دمحم فتحى  جـ//٢١٧٨٠ابراهيم 

ل٢١٠٠٩ابراهيم خمتار على محد١٥٠١١

جـ//٢١٠١٠ابراهيم مروان حلمى جاد خليل١٥٠١٢

١٥٠١٣Z جـ//٢١٠١١ابراهيم نوح ابراهيم على عطا

جـ//٢١٠١٢ابو العال مربوك عبدالستار امحد١٥٠١٤

جـ//٢١٠١٣ابو النور ديب حسني عبداللطيف١٥٠١٥

جـ//٢١٠١٤امحد  رجب  عبدالرحيم ضو١٥٠١٦

جـ//٢١٨٠٠امحد  شحته  حيىي عبدالعال١٥٠١٧

٢٢٠٦٣X Xامحد ابراهيم حسن ابراهيم شرف الدين١٥٠١٨

ل٢١٩٤٠امحد ابواgد عبدهللا عبداملوجود مهيا١٥٠١٩

٢١٩٤١Xامحد اسامه امحد عبداحلليم عامر١٥٠٢٠

جـ//٢١٠١٥امحد اسامه امساعيل عبداللطيف١٥٠٢١

جـ//٢١٠١٧امحد امساعيل عبدالفتاح  خضر١٥٠٢٢

جـ//٢١٨٠١امحد اشرف رمضان عبدالعزيز ضوه١٥٠٢٣

٢١٩٤٢Xامحد امين مصطفى كمال على ابراهيم١٥٠٢٤

دمحم مخيس١٥٠٢٥ ٢٢٠٦٥Xامحد برنس عبدالفضيل 
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جـ//٢١٠١٨امحد بكرى عفيفى بكرى عبداgيد١٥٠٢٦

جـ//٢٢٣٢٧امحد =مر السيد عبداملقصود١٥٠٢٧

دمحم الشافعى١٥٠٢٨ جـ//٢١٠١٩امحد توفيق امحد 

٢١٠٢٠Xامحد مجال عبدهللا على١٥٠٢٩

جـ//٢١٠٢١امحد مجعه البكرى صمول١٥٠٣٠

جـ//٢١٨٠٢امحد مجعه سعيد حسان١٥٠٣١

دمحم فضل١٥٠٣٢ جـ//٢١٠٢٢امحد مجعه 

٢١٠٢٣Xامحد حجاج حسن امحد عبدالقادر١٥٠٣٣

جـ//٢١٠٢٤امحد حسام عبداحملسن عبداخلري زrن١٥٠٣٤

دمحم١٥٠٣٥ دمحم  جـ//٢١٠٢٥امحد حسام 

دمحم حسني ابو زيد١٥٠٣٦ ٢١٠٢٦X Xامحد حسني 

دمحم سليم على١٥٠٣٧ جـ//٢١٠٢٧امحد محاده 

دمحم حسني١٥٠٣٨ ٢١٠٢٨Xامحد حنفى 

دمحم عثمان١٥٠٣٩ جـ//٢١٩٤٣امحد رامى 

جـ//٢١٩٤٤امحد رجب عبده بدران١٥٠٤٠

دمحم عبده املالح١٥٠٤١ جـ//٢١٨٠٣امحد رضا 

جـ//٢١٠٢٩امحد رمضان عبداحلميد الشربيسى١٥٠٤٢

ل٢١٠٣٠امحد زكى السيد على١٥٠٤٣

جـ//٢١٩٤٥امحد سامى امحد سامل ابوسعده١٥٠٤٤

دمحم على١٥٠٤٥ جـ//٢١٠٣١امحد سامى السيد عطيه 

ل٢١٠٣٢امحد سامى مجعه حمروس البدىف١٥٠٤٦

دمحم عمرعبدالعال١٥٠٤٧ جـ//٢١٠٣٣امحد سامى سعيد 

دمحم موسى١٥٠٤٨ جـ//٢١٠٣٤امحد سامى عيسى 

دمحم١٥٠٤٩ جـ//٢١٠٣٥امحد صالح شحاته 

دمحم عبدالرازق ابوطالب١٥٠٥٠ ٢١٩٤٦X Xامحد صالح 
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٢١٠٣٦Xامحد صالح حممود اجلميسى١٥٠٥١

ل٢١٠٣٧امحد طارق حجازى حجازى١٥٠٥٢

٢١٨٠٤Xامحد طلعت امحد امحد١٥٠٥٣

دمحم عبدالفتاح١٥٠٥٤ ٢٢٠٦٦X Xامحد عادل 

جـ//٢١٠٣٨امحد عاطف صابر على موسى١٥٠٥٥

٢٢٣٣٢Xامحد عاطف عدىل عبدالعال عويضه١٥٠٥٦

٢١٩٤٧Xامحد عبدالباسط عوض ابوبكر١٥٠٥٧

ل٢١٠٣٩امحد عبدالرحيم امحد اجلريدىل١٥٠٥٨

دمحم نصري١٥٠٥٩ جـ//٢٢٣٠٢امحد عبدالستار 

جـ//٢١٨٠٥امحد عبدالكرمي بريك عبدالعاطى١٥٠٦٠

دمحم١٥٠٦١ جـ//٢١٠٤٠امحد عبدهللا صاحل 

جـ//٢١٠٤١امحد عبدهللا كامل ابراهيم١٥٠٦٢

٢١٧٨١Xامحد عبداملنصف عبدالغىن منصور١٥٠٦٣

٢٢٣٠٣X Xامحد عبداهلادى حليص عوض١٥٠٦٤

جـ//٢١٠٤٢امحد عبدالونيس حامد مرسى١٥٠٦٥

جـ//٢١٠٤٣امحد عدس هالل حسني سويدان١٥٠٦٦

جـ//٢١٠٤٤امحد عرفات عبدالفتاح هيكل١٥٠٦٧

جـ//٢١٠٤٥امحد عالءالدين امحد مصطفى جاداحلق١٥٠٦٨

دمحم١٥٠٦٩ جـ//٢١٠٤٦امحد عماد امحد 

دمحم عبدالكرمي١٥٠٧٠ جـ//٢١٠٤٧امحد عماد عزت 

جـ//٢١٠٤٨امحد فؤاد عبدالغفار مسره١٥٠٧١

جـ//٢١٠٤٩امحد فتحى عبداحلليم امحد كشك١٥٠٧٢

دمحم العادىل١٥٠٧٣ جـ//٢١٠٥٠امحد فراج التهامى 

دمحم١٥٠٧٤ ل٢١٠٥١امحد فرج امساعيل 

جـ//٢١٩٤٨امحد فرج توفيق عبدهللا١٥٠٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة



رقم اجللوس

وزא�
�א�	���מ�א�����

א����د�א��������	��ون�א�ز�א��

�دא�
���ون�א�ط��

و�د
�א������א���
كشف �مساء الطالب وأرقام جلوس 

االسم

٢٠٢٢-٢٠٢٣

التسويق الدويلشعبة

الفرقة الثانية

مستجد

صفحة   ٤

التقديررقم جلوس سابق

دمحم١٥٠٧٦ جـ//٢١٨٠٦امحد كرم حنفى 

دمحم امحد١٥٠٧٧ ل٢٢٤٠٣امحد كمال الدين امحد 

جـ//٢١٠٥٢امحد كمال سيد ابواgد١٥٠٧٨

ل٢١٨٠٧امحد ماهر امحد سليمان١٥٠٧٩

جـ//٢١٠٥٣امحد ماهر حنفى شحاته١٥٠٨٠

دمحم امحد حلمى١٥٠٨١ جـ//٢١٨٠٨امحد 

دمحم امحد عبداملالك١٥٠٨٢ جـ//٢١٠٥٤امحد 

دمحم مجعه١٥٠٨٣ دمحم امحد  ل٢١٠٥٥امحد 

دمحم سامل اجلندى١٥٠٨٤ دمحم امحد  جـ//٢٢٣٢١امحد 

دمحم امحد منصور١٥٠٨٥ جـ//٢١٠٥٦امحد 

دمحم جوده الدسوقى بدره١٥٠٨٦ جـ//٢١٨٠٩امحد 

دمحم حسن ابراهيم هالل١٥٠٨٧ ٢٢٠٥٢X Xامحد 

دمحم حنفى جويلى١٥٠٨٨ جـ//٢١٨١٠امحد 

دمحم ربيع العياط١٥٠٨٩ ل٢١٠٥٧امحد 

دمحم رجب على١٥٠٩٠ ججـ٢١٠٥٨امحد 

دمحم١٥٠٩١ دمحم زيدان  ل٢١٨١١امحد 

دمحم سعد حامد١٥٠٩٢ جـ//٢١٠٥٩امحد 

دمحم سعد عرفه حيدر١٥٠٩٣ ٢١٠٦٠Xامحد 

دمحم سالمه فهمى١٥٠٩٤ ل٢١٨١٢امحد 

دمحم سليمان سليمان عزام١٥٠٩٥ جـ//٢١٩٤٩امحد 

دمحم عبداحلليم امحد منصور١٥٠٩٦ ل٢١٩٥٠امحد 

دمحم عبدالسميع الشحات١٥٠٩٧ ل٢١٩٥١امحد 

دمحم عبدالعزيز١٥٠٩٨ دمحم عبدالعاطى  ٢١٠٦١X Xامحد 

دمحم عبدالعال حرش١٥٠٩٩ جـ//٢٢٣٣٣امحد 

دمحم عبدالعزيز امحد١٥١٠٠ جـ//٢١٠٦٢امحد 
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دمحم عراقى السيد١٥١٠١ ل٢١٠٦٣امحد 

دمحم على مجعه السلماوى١٥١٠٢ ل٢١٩٥٢امحد 

دمحم حممود الدمرداش١٥١٠٣ دمحم  ٢١٠٦٤Xامحد 

جـ//٢١٩٥٣امحد حممود عبدالعزيز عبداحلفيظ١٥١٠٤

٢١٠٦٥Xامحد حممود عبداملقصود خالد عطيه١٥١٠٥

جـ//٢١٨١٣امحد حممود على عثمان عبدالواحد١٥١٠٦

دمحم حامد مرجان١٥١٠٧ ٢١٩٥٤Xامحد حممود 

٢١٠٦٦Xامحد خمتار عيد سعد١٥١٠٨

جـ//٢١٠٦٧امحد مراد حسن شاهني١٥١٠٩

دمحم مليجى سليمان١٥١١٠ جـ//٢٢٣٠٤امحد مسعد 

جـ//٢١٩٥٥امحد مصطفى سعد امحد١٥١١١

٢١٩٥٦Xامحد مصطفى عبداحلميد عبدالرمحن١٥١١٢

٢١٠٦٨Xامحد مطر سليمان مجعه١٥١١٣

دمحم١٥١١٤ دمحم منصور  جـ//٢٢٣٢٨امحد منصور 

دمحم عبدهللا شيته١٥١١٥ جـ//٢١٩٥٧امحد نصر 

جـ//٢١٨١٤امحد rسر امحد امساعيل عاشور١٥١١٦

ل٢١٠٦٩امحد rسر على حممود يوسف١٥١١٧

٢١٩٥٨X Xادهم عبداحلميد ابراهيم عبداحلميد١٥١١٨

دمحم سيد عبدالنىب١٥١١٩ جـ//٢٢٣٠٥ادهم 

جـ//٢١٨١٥اروى رضا عبدالسالم ابراهيم١٥١٢٠

جـ//٢١٠٧١اسامه ابوالنور رجب خليفه١٥١٢١

٢١٠٧٢Xاسامه عبدالغىن عبدالعزيز عبدالسالم١٥١٢٢

جـ//٢١٠٧٣اسامه على حسني ابوشنب١٥١٢٣

دمحم جابر١٥١٢٤ ججـ٢١٠٧٤اسراء امحد 

جـ//٢١٠٧٥اسراء اشرف ابراهيم عيد١٥١٢٥
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ججـ٢١٠٧٦اسراء مجال عبدالرمحن عبدالفتاح سعده١٥١٢٦

٢١٠٧٧Xاسراء حسني حسن حامد١٥١٢٧

جـ//٢١٠٧٨اسراء خليفه ادريس خليفه١٥١٢٨

جـ//٢١٠٧٩اسراء رمضان عبداحلميد حممود١٥١٢٩

جـ//٢١٠٨٠اسراء سعيد على عبدالغىن١٥١٣٠

دمحم١٥١٣١ ججـ٢١٠٨١اسراء صالح حسنني 

جـ//٢١٠٨٢اسراء عادل فتحى عمار السيد١٥١٣٢

دمحم الشربيىن١٥١٣٣ دمحم صالح سعيد  ٢١٠٨٤Xاسراء 

جـ//٢٢٣٢٩اسراء حممود امحد حممود١٥١٣٤

دمحم عبدهللا١٥١٣٥ جـ//٢١٠٨٥اسراء وجيه مصطفى 

ججـ٢١٠٨٦اسراء rسر امام السيد١٥١٣٦

جـ//٢١٨١٦اسالم امحد سامى سالمه١٥١٣٧

دمحم عبدالقادر سرحان١٥١٣٨ جـ//٢١٧٨٢اسالم امحد 

جـ//٢١٠٨٧اسالم اشرف عبدالعليم عبدالفتاح مسرى١٥١٣٩

جـ//٢١٠٨٨اسالم السيد عبدالفتاح السيد علوان١٥١٤٠

جـ//٢١٠٨٩اسالم محدى فرج قطب السيد البكراوى١٥١٤١

جـ//٢١٠٩٠اسالم صبحى عبدهللا شرف١٥١٤٢

ل٢١٠٩١اسالم عبدهللا فتوح اخلوىل١٥١٤٣

٢٢٠٦١X Xاسالم جمدى عبده السيد١٥١٤٤

دمحم عبداملنعم امحد مكاوى١٥١٤٥ دمحم  ل٢١٠٩٢اسالم 

جـ//٢١٠٩٣اسالم حممود السيد سيد شهيب١٥١٤٦

جـ//٢١٩٥٩اسالم هاىن مسري سامل١٥١٤٧

جـ//٢١٠٩٤امساء امحد امبارك امحد عمر١٥١٤٨

جـ//٢١٠٩٥امساء امحد عيد حسن١٥١٤٩

دمحم السيد١٥١٥٠ جـ//٢١٠٩٦امساء امحد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم سامل١٥١٥١ جـ//٢١٩٦٠امساء امحد 

دمحم صديق١٥١٥٢ ججـ٢١٠٩٧امساء مجال 

جـ//٢١٠٩٩امساء رمزى رrض عبداجلواد متوىل١٥١٥٣

ججـ٢١١٠٠امساء سامى طه عبدالشفيق١٥١٥٤

ججـ٢١١٠١امساء عادل السيد حممود ابوقورة١٥١٥٥

م٢١١٠٢امساء عبدهللا امحد مغرىب١٥١٥٦

دمحم على مجعه١٥١٥٧ ٢١١٠٣Xامساء جمدى 

دمحم فتحى١٥١٥٨ دمحم  جـ//٢١١٠٤امساء حمسن 

دمحم ذكى حسن العراىب١٥١٥٩ ججـ٢١١٠٥امساء 

دمحم سلطان قرىن١٥١٦٠ م٢١١٠٦امساء 

جـ//٢١١٠٧امساء مهدى عبدالعزيز عيسى١٥١٦١

دمحم امساعيل فتح الباب١٥١٦٢ جـ//٢١١٠٨امساعيل 

دمحم نعيم امساعيل امني١٥١٦٣ ٢١١٠٩Xامساعيل 

دمحم حامد الشيخ١٥١٦٤ جـ//٢١٩٦١اشرف امحد 

دمحم سعد١٥١٦٥ جـ//٢١١١٠االء امحد السعيد 

دمحم السيد١٥١٦٦ جـ//٢١١١١االء اشرف 

دمحم فهمى١٥١٦٧ جـ//٢١٨١٧االء اشرف 

دمحم امحد عبداحملسن منشاوى١٥١٦٨ ججـ٢١١١٢االء 

دمحم رشدى نور الدين١٥١٦٩ ججـ٢١١١٣االء 

دمحم مصطفى على١٥١٧٠ ٢١١١٤Xاالء مصطفى 

ججـ٢١١١٥االء وليد امحد حممود١٥١٧١

٢١٨١٨Xالسيد عبدالعال عبداهلادى السيد١٥١٧٢

٢١١١٦X Xالسيد ماهر السيد على١٥١٧٣

دمحم ابو شوشة عسل١٥١٧٤ ٢١١١٧X Xالسيد 

ل٢١١١٨الشيماء عبدالرمحن عبدالرحيم عبدهللا١٥١٧٥
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دمحم١٥١٧٦ ٢١٩٦٢Xالصاىف سيد يونس على 

ججـ٢١١١٩اهلام االمري بشري عبدالقادر١٥١٧٧

دمحم عبداملنعم مغاورى يوسف١٥١٧٨ جـ//٢١٨١٩اماىن 

دمحم١٥١٧٩ جـ//٢١٨٢٠اماىن نصر امحد 

جـ//٢١١٢٠امل اشرف صالح حافظ١٥١٨٠

٢١٧٨٣Xامل محدى عبدالفتاح سلطان١٥١٨١

جـ//٢١١٢١امل طه عبدالغفار عبداحلى١٥١٨٢

ججـ٢١١٢٢امل عبدالعزيز جابر عبدالعزيز قرمان١٥١٨٣

دمحم ابراهيم خليل١٥١٨٤ جـ//٢١١٢٣امل عبدالنىب 

جـ//٢١١٢٤امنيه حسن عفيفى حسن اجلمال١٥١٨٥

جـ//٢١١٢٥امنيه حسني مبارك عمر١٥١٨٦

دمحم امحد١٥١٨٧ م٢١١٢٦امنيه سامى 

دمحم فكرى١٥١٨٨ ججـ٢١١٢٧امنيه فكرى 

دمحم١٥١٨٩ دمحم عبداحلليم  م٢١١٢٨امنيه 

دمحم امحد١٥١٩٠ ل٢١٨٢١امري سعيد بكرى 

ججـ٢١١٣٠امرية اسامه امحد على١٥١٩١

ججـ٢١١٣٢امريه ابراهيم عبدالرازق جاد١٥١٩٢

دمحم١٥١٩٣ ججـ٢١١٢٩امريه ابراهيم حممود 

جـ//٢١١٣٣امريه امحد حسن عبدالعزيز١٥١٩٤

جـ//٢١١٣٤امريه بدر الدين عبدهللا ابراهيم قاسم١٥١٩٥

جـ//٢٢٣٢٢امريه سيد نعيم طه سيد١٥١٩٦

دمحم امحد١٥١٩٧ ججـ٢١١٣١امريه مصطفى 

جـ//٢١١٣٥امريه وليد ابوالعز السيد١٥١٩٨

دمحم ابراهيم١٥١٩٩ ججـ٢١١٣٦امينه رجب 

دمحم جوده عبدربه١٥٢٠٠ جـ//٢٢٣٠٦اجنى 
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دمحم حافظ١٥٢٠١ ل٢١١٣٧انس عز الدين 

جـ//٢١١٣٨اrت دسوقى فرج على١٥٢٠٢

دمحم حسن رمزى رضوان١٥٢٠٣ ٢١١٣٩Xاrد 

دمحم رفاعى حممود١٥٢٠٤ ججـ٢١٨٢٢اميان ايهاب 

ججـ٢١١٤٠اميان طه عبداحلق يوسف١٥٢٠٥

جـ//٢١٨٢٣اميان فايز زكى مأمون السيد فرج١٥٢٠٦

دمحم السيد االمام١٥٢٠٧ ججـ٢١١٤١اميان 

دمحم سليمان١٥٢٠٨ جـ//٢١٨٢٤اميان حممود سليمان 

ججـ٢١١٤٢امين امحد معوض عبدالسالم١٥٢٠٩

ججـ٢١٩٦٣ايناس صبحى خليل خليل١٥٢١٠

دمحم ابراهيم عبدالعزيز عامر١٥٢١١ ججـ٢١١٤٣ايناس 

جـ//٢١١٤٤ايه امحد حسن امحد١٥٢١٢

دمحم عبداملوىل١٥٢١٣ جـ//٢١١٤٥ايه امحد حسني 

جـ//٢١١٤٦ايه امحد مصطفى امحد١٥٢١٤

دمحم١٥٢١٥ ججـ٢١١٤٧ايه اسامه السيد 

ججـ٢١١٤٨ايه الدمرداش احلسيىن ابراهيم حسن١٥٢١٦

دمحم امحد ابراهيم البدوى١٥٢١٧ ججـ٢١١٤٩ايه الطيب 

دمحم سالمه خليل١٥٢١٨ ججـ٢١١٥٠ايه هللا 

دمحم معوض١٥٢١٩ جـ//٢١١٥١ايه خالد حممود 

ججـ٢١١٥٢ايه رجب عزوز سيد زيدان١٥٢٢٠

ججـ٢١١٥٣ايه شعبان عبداحلكيم الصغري١٥٢٢١

ججـ٢١١٥٤ايه عادل على عويضه١٥٢٢٢

جـ//٢١١٥٥ايه عبدهللا ابراهيم امحد١٥٢٢٣

جـ//٢١١٥٦ايه عبدهللا حممود السيسى١٥٢٢٤

دمحم١٥٢٢٥ جـ//٢١١٥٧ايه حممود عبداملنعم 
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ل٢١١٥٨ايهاب عبدالرازق صادق عبدالباقى١٥٢٢٦

جـ//٢١١٥٩بدر عنرت حسني سامل القرنفيلى١٥٢٢٧

جـ//٢١١٦٠بسام عادل مربوك على درويش١٥٢٢٨

جـ//٢١٨٢٥بسمله اشرف مجال عبدالعزيز١٥٢٢٩

دمحم امساعيل١٥٢٣٠ ججـ٢١١٦١بسمله جعفر على 

دمحم عاطف سيد١٥٢٣١ ججـ٢١١٦٢بسمله 

دمحم جماور صديق١٥٢٣٢ ججـ٢١١٦٣بسمله 

دمحم السيد داود١٥٢٣٣ ججـ٢١١٦٤بسمله منري 

ججـ٢١١٦٥بسمله rسر امحد حممود جدوعه١٥٢٣٤

م٢١٩٦٤بسمه زين العابدين عبداحلليم عطيه١٥٢٣٥

م٢١٨٢٦بسنت السيد حممود على واكد١٥٢٣٦

دمحم١٥٢٣٧ جـ//٢١١٦٦بسنت خالد هنداوى 

ججـ٢١٨٢٧بسنت صاحل مصطفى صاحل١٥٢٣٨

ججـ٢١٨٢٨بسنت عبدالرمحن رمضان عبدالرمحن١٥٢٣٩

جـ//٢١١٦٧بسنت عماد ادوار شكرى١٥٢٤٠

دمحم ابراهيم امحد عبدالعزيز١٥٢٤١ ججـ٢١١٦٨بسنت 

دمحم حافظ اجلمل١٥٢٤٢ دمحم  جـ//٢١١٦٩بسنت 

ججـ٢١٩٦٥بسنت هاىن سيد عبدالقادر١٥٢٤٣

دمحم امحد عقل السعدىن١٥٢٤٤ ٢١١٧٠Xبالل مصطفى 

جـ//٢١١٧١بيرت عادل جنيب جاد هللا١٥٢٤٥

جـ//٢١١٧٢بيشوى جرجس نسيم سفني١٥٢٤٦

جـ//٢١٨٢٩بيشوى مرقص مكرم امني١٥٢٤٧

جـ//٢١١٧٣تريفينا ماهر ميخائيل جاب هللا١٥٢٤٨

دمحم١٥٢٤٩ دمحم عبدالسالم  جـ//٢٢٠٥٣تسنيم 

دمحم على توفيق١٥٢٥٠ جـ//٢١١٧٤تسنيم 
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دمحم سالم١٥٢٥١ ججـ٢١١٧٥تغريد طه السيد 

ججـ٢١١٧٦تقى انور زاهر عبداملعطى١٥٢٥٢

دمحم نور١٥٢٥٣ م٢١١٧٧تقى هشام الطيب 

جـ//٢١١٧٨ثرr رفعت امني ابراهيم١٥٢٥٤

٢١١٧٩Xثناء الشحات حسن عبدالعزيز١٥٢٥٥

دمحم حممود١٥٢٥٦ جـ//٢١١٨٠ثناء على 

جـ//٢١١٨١جاكلني جورج صبحى رrض١٥٢٥٧

ججـ٢١١٨٢جانو ممدوح صدقى بطرس١٥٢٥٨

جـ//٢١٩٦٦مجال طه rسني الشاعر١٥٢٥٩

ججـ٢١١٨٣مجيله امين جابر عبدهللا١٥٢٦٠

جـ//٢١١٨٥جنه امحد عبدهللا عبداحلكيم١٥٢٦١

دمحم عبدالوهاب١٥٢٦٢ جـ//٢١١٨٦جنه عبدالوهاب 

جـ//٢١١٨٤جنه عالء عطا عبده١٥٢٦٣

٢١٩٦٧Xجىن انور رمضان حممود امحد١٥٢٦٤

دمحم سيد عبدالظاهر١٥٢٦٥ جـ//٢١١٨٧جهاد 

دمحم الفقى١٥٢٦٦ دمحم عبده امحد  ججـ٢١١٨٨جهاد 

ججـ٢١١٨٩جهاد حممود سيد محدون على١٥٢٦٧

جـ//٢٢٣٠٧جوده حممود جوده مشرف١٥٢٦٨

جـ//٢١١٩٠جون رفعت صموئيل روفائيل خليل١٥٢٦٩

٢١١٩١Xحازم امحد جماور بسيوىن قناوى١٥٢٧٠

جـ//٢١١٩٢حازم السيد امحد السيد الشافعى١٥٢٧١

دمحم عامر١٥٢٧٢ ٢١١٩٣Xحازم صبحى 

دمحم عمران ابواgد١٥٢٧٣ جـ//٢١١٩٤حازم 

جـ//٢١١٩٥حازم حممود حنفى حممود عبداخلالق١٥٢٧٤

دمحم١٥٢٧٥ ٢٢٤٠٤Xحازم مرزوق عبدالعزيز 
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رقم اجللوس

وزא�
�א�	���מ�א�����

א����د�א��������	��ون�א�ز�א��

�دא�
���ون�א�ط��

و�د
�א������א���
كشف �مساء الطالب وأرقام جلوس 

االسم

٢٠٢٢-٢٠٢٣

التسويق الدويلشعبة

الفرقة الثانية

مستجد

صفحة   ١٢

التقديررقم جلوس سابق

دمحم عطيه مرسى١٥٢٧٦ جـ//٢١١٩٦حبيبه امحد 

دمحم على١٥٢٧٧ ججـ٢١١٩٧حبيبه السيد جوده 

جـ//٢١١٩٩حبيبه سامى مسعد حممود١٥٢٧٨

دمحم١٥٢٧٩ جـ//٢١٢٠٠حبيبه سعيد جوده 

جـ//٢١٢٠١حبيبه عبدالناصر مجعه مصطفى١٥٢٨٠

جـ//٢١٢٠٢حبيبه عماد امحد يوسف حنفى١٥٢٨١

٢٢٣٠٨Xحبيبه عيد عبدالسيد فؤاد١٥٢٨٢

دمحم على امحد١٥٢٨٣ ل٢١٢٠٣حبيبه 

ججـ٢١٨٣٠حبيبه حيىي فتحى ابراهيم١٥٢٨٤

دمحم عبدالفتاح عبدالعزيز١٥٢٨٥ جـ//٢١٢٠٤حبييه 

جـ//٢١٢٠٥حسام امحد عبدالكرمي درويش١٥٢٨٦

جـ//٢١٢٠٦حسام اسامه ابراهيم سيدامحد زيدان١٥٢٨٧

ججـ٢١٨٣١حسام مجعه منصور مجعه١٥٢٨٨

دمحم عبداحلميد عبده١٥٢٨٩ ٢١٩٦٨X Xحسام 

٢١٢٠٧Xحسن اشرف حسن على البحريى١٥٢٩٠

جـ//٢١٢٠٨حسن مسعد عبداgيد حممود شاهني١٥٢٩١

جـ//٢١٢٠٩حسني امين حسني هاشم١٥٢٩٢

دمحم١٥٢٩٣ جـ//٢١٢١٠حسني رضا حسني 

جـ//٢١٢١١حفصه امحد حسني حسن١٥٢٩٤

دمحم١٥٢٩٥ جـ//٢١٢١٢حفصه وائل جالل عبدالكرمي 

جـ//٢١٩٦٩حلمى سامى حلمى شادى١٥٢٩٦

ججـ٢١٢١٣حليمه ابراهيم فؤاد مجعه١٥٢٩٧

دمحم مبارك١٥٢٩٨ جـ//٢٢٣٢٣محدى سعيد مرضى 

دمحم أبو الغار١٥٢٩٩ ججـ٢١٢١٤حنان مجيل سالمه 

جـ//٢١٢١٥حنني صالح امحد عجالن١٥٣٠٠
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دمحم ندا امحد١٥٣٠١ جـ//٢١٢١٦خالد السيد 

دمحم الزغل١٥٣٠٢ ججـ٢١٢١٧خالد امين 

جـ//٢١٨٣٢خالد شحاته غزال خالد١٥٣٠٣

ججـ٢١٢١٨خالد كرم عبدالفتاح عيسى دrب١٥٣٠٤

دمحم حجاج امحد١٥٣٠٥ جـ//٢١٢١٩خالد 

دمحم بدوى١٥٣٠٦ ججـ٢١٢٢٠خدجيه حسني عبدالسميع 

دمحم١٥٣٠٧ ججـ٢١٩٧٠داليا حامت ممدوح 

دمحم الشريرى١٥٣٠٨ جـ//٢١٢٢١داليا سعيد سعيد 

ججـ٢١٢٢٢دعاء امحد حسن حسن على شامه١٥٣٠٩

ججـ٢١٢٢٣دعاء صبحى عبدالكرمي سالمه١٥٣١٠

جـ//٢١٢٢٤دميانه بركات صموئيل موسى١٥٣١١

ججـ٢١٢٢٥دميانه عيد عدىل جيد١٥٣١٢

جـ//٢٢٣٠٩دنيا سعيد صربى نصار١٥٣١٣

جـ//٢١٢٢٦دنيا عباس يوسف امحد يوسف١٥٣١٤

ججـ٢١٢٢٧دنيا حممود رشوان حممود١٥٣١٥

جـ//٢١٢٢٨دنيا <صر عبداملنعم مسعود١٥٣١٦

دمحم يوسف على١٥٣١٧ ل٢١٢٢٩دنيا هاىن 

ججـ٢١٨٣٣دينا امحد عبدالعال سيد١٥٣١٨

ججـ٢١٢٣٠دينا حممود عبدهللا سيد١٥٣١٩

٢١٢٣١X Xدينا حممود يوسف محيد١٥٣٢٠

دمحم الديب١٥٣٢١ جـ//٢١٢٣٢دينا rسر صالح 

دمحم١٥٣٢٢ جـ//٢١٢٣٣ذكرى مجال حسني 

ججـ٢١٢٣٤رؤى هشام امحد توفيق طه١٥٣٢٣

دمحم فتحى حممود١٥٣٢٤ جـ//٢١٩٧١رافت 

جـ//٢١٢٣٥رامى ميالد حنا كامل١٥٣٢٥
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جـ//٢١٧٨٥را< رضا راغب حسني سليم١٥٣٢٦

دمحم عبدالغىن١٥٣٢٧ جـ//٢١٢٣٨رحاب ابراهيم 

ججـ٢١٢٣٦رحاب عبداخلالق امساعيل عثمان١٥٣٢٨

جـ//٢١٨٣٤رحاب فارس حسني حسن١٥٣٢٩

دمحم١٥٣٣٠ ل٢٢٠٤٩رمحه امحد حسن 

دمحم ابوحدايه١٥٣٣١ جـ//٢١٢٣٩رمحه مجعه 

دمحم امحد سليمان١٥٣٣٢ جـ//٢١٢٤١رمحه 

دمحم حسن حسني١٥٣٣٣ ججـ٢١٢٤٢رمحه 

دمحم طه حممود امحد١٥٣٣٤ ٢١٢٣٧Xرمحه 

دمحم فؤاد شعبان١٥٣٣٥ جـ//٢١٩٧٢رمحه 

جـ//٢١٢٤٣رمحه هنداوى املصرى السيد املصرى١٥٣٣٦

دمحم حسني مصطفى١٥٣٣٧ جـ//٢١٩٧٣رمحه rسر 

٢١٢٤٤X Xرضا خالد سالمه على١٥٣٣٨

دمحم امحد ابراهيم١٥٣٣٩ ججـ٢١٢٤٥رضا عالء 

جـ//٢١٢٤٦رضوى رجب سامل عبداجلواد١٥٣٤٠

دمحم كامل١٥٣٤١ جـ//٢١٢٤٧رضوى عصام نظمى 

٢١٢٤٨Xرغده عماد محدى مجعه١٥٣٤٢

دمحم عبداحلميد موسى١٥٣٤٣ ٢١٢٤٩Xرقيه 

٢١٧٨٦Xرمضان عادل حمروس عبدالغفار١٥٣٤٤

ل٢١٢٥٠رمضان عبدالعاطى رمضان السقا١٥٣٤٥

جـ//٢١٨٣٥رمضان على رمضان على١٥٣٤٦

دمحم الشحات ابونعمه١٥٣٤٧ جـ//٢١٧٨٧رمضان 

دمحم عبدالفتاح١٥٣٤٨ ججـ٢١٢٥١ر< حممود 

دمحم شاهني١٥٣٤٩ جـ//٢١٢٥٢روان سيد عبدالرازق 

ججـ٢١٢٥٣روان عنرت سعد سيد على١٥٣٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//٢١٢٥٤روان هاىن عطيه غريب على١٥٣٥١

جـ//٢١٩٧٤روان يسرى عبدالرمحن السيد إبراهيم١٥٣٥٢

دمحم امحد١٥٣٥٣ جـ//٢١٨٣٦رويدا امحد 

دمحم زيدان١٥٣٥٤ جـ//٢١٢٥٥رويدا سعيد 

دمحم١٥٣٥٥ ججـ٢١٢٥٦ريناز اسامه عبدالفتاح على 

ججـ٢١٢٥٧ريهام امحد امني امحد عبدالفتاح١٥٣٥٦

ججـ٢١٢٥٨ريهام امحد حسني عبدالكرمي١٥٣٥٧

ججـ٢١٢٥٩ريهام حسىن مصطفى سالمه١٥٣٥٨

جـ//٢١٢٦٠ريهام سالمه امحد عبدالشاىف١٥٣٥٩

دمحم  منصور١٥٣٦٠ جـ//٢١٢٦١زrد اشرف السيد 

جـ//٢١٢٦٢زrد حسني صابر حممود١٥٣٦١

دمحم عبدالفتاح الديب حسني١٥٣٦٢ جـ//٢١٢٦٤زrد 

دمحم سويفى١٥٣٦٣ دمحم جناتى  جـ//٢١٢٦٥زrد 

دمحم شنب١٥٣٦٤ دمحم  جـ//٢١٢٦٦زrد حممود 

جـ//٢١٢٦٧زrد <صر عبداحلميد البنا١٥٣٦٥

جـ//٢١٢٦٨زين الدين مصطفى زين على١٥٣٦٦

ججـ٢١٢٦٩زينب سعيد بسيوىن بسيوىن حسني١٥٣٦٧

جـ//٢١٢٧٠زينب عبدالعاطى حممود على١٥٣٦٨

دمحم شعراوى١٥٣٦٩ دمحم  جـ//٢١٢٧١زينب حممود 

جـ//٢١٢٧٢زينب rسر رافت الشيشيىن١٥٣٧٠

جـ//٢١٢٧٣زينب يوسف فاروق يوسف عمر١٥٣٧١

جـ//٢١٢٧٤سارة عمرو راضى سامل١٥٣٧٢

دمحم زرد١٥٣٧٣ جـ//٢١٢٧٥ساره ابراهيم عبدالغىن 

جـ//٢١٢٧٦ساره امحد ابراهيم امحد١٥٣٧٤

جـ//٢١٢٧٨ساره جابر شحاته متوىل١٥٣٧٥
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جـ//٢١٢٧٩ساره خالد حسني امساعيل١٥٣٧٦

جـ//٢١٢٨٠ساره رفعت توفيق مصطفى قناوى١٥٣٧٧

جـ//٢١٢٨١ساره صابر ابراهيم عمر نوح١٥٣٧٨

دمحم حممود١٥٣٧٩ جـ//٢١٢٨٢ساره طارق 

ل٢١٩٧٦ساره عالءالدين السيد حافظ١٥٣٨٠

دمحم١٥٣٨١ ججـ٢١٢٨٣ساره عمر فهمى 

دمحم عبدالغىن١٥٣٨٢ ججـ٢١٢٨٤ساره فتحى 

ججـ٢١٢٨٥ساره حممود رجب حامد١٥٣٨٣

دمحم غريب١٥٣٨٤ جـ//٢١٢٨٦ساره حممود عبداحلليم 

جـ//٢١٢٨٧ساره مدحت يو<ن يسى١٥٣٨٥

ججـ٢١٢٨٨ساره rسر رزق النمر١٥٣٨٦

دمحم حسني متوىل١٥٣٨٧ ججـ٢١٢٨٩سامله 

دمحم عبد ربه عبد ربه١٥٣٨٨ جـ//٢١٨٣٧سامى 

دمحم على حسن خليل١٥٣٨٩ جـ//٢١٢٩٠سراج 

دمحم عبدالفتاح١٥٣٩٠ ٢١٢٩١Xسعود عادل 

٢١٢٩٢Xسعيد شعبان سعيد عبدالتواب١٥٣٩١

جـ//٢١٢٩٣سلفيا اكرم فايز صاحل١٥٣٩٢

ججـ٢١٢٩٤سلمى سعيد عواد حبور١٥٣٩٣

ل٢١٢٩٥سلمى مسري فهمى محاد١٥٣٩٤

جـ//٢١٢٩٦سلمى طارق حسن عبدالعزيز ابو طالب١٥٣٩٥

جـ//٢١٩٧٧سلمى عبداحلميد حممود عبدهللا صقر١٥٣٩٦

دمحم على١٥٣٩٧ دمحم على  جـ//٢١٨٣٨سلمى 

ججـ٢١٢٩٧سلمى <صر عبدهللا غامن١٥٣٩٨

دمحمى مراد١٥٣٩٩ ججـ٢١٨٣٩سليمان عمادالدين سنوسى 

٢٢٤٠٦X Xسليمان منصور مسعود محيده١٥٤٠٠
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جـ//٢١٢٩٨مسا خريى عبدالعليم غنيم ابراهيم١٥٤٠١

دمحم رشاد السيد عبدالغفار١٥٤٠٢ جـ//٢١٢٩٩مسا عزت 

دمحم رrض١٥٤٠٣ جـ//٢١٨٤٠مسا <صر 

دمحم١٥٤٠٤ جـ//٢١٣٠٠مساء حسىن عبداجلواد 

جـ//٢١٣٠١مساء مسري يوسف عبدالوهاب١٥٤٠٥

دمحم مسري مصطفى١٥٤٠٦ جـ//٢١٣٠٢مساء 

جـ//٢١٣٠٣مسر السيد ابراهيم عبدالعظيم١٥٤٠٧

دمحم١٥٤٠٨ جـ//٢١٩٧٨مسية خالد صبحى 

جـ//٢١٣٠٤مسيه rسر سيد امحد١٥٤٠٩

دمحم١٥٤١٠ دمحم سليمان  ججـ٢١٣٠٥سناء خلف 

جـ//٢١٣٠٦سناء جمدى حسني حسن١٥٤١١

ججـ٢١٨٤١سندس امحد منصور علوان١٥٤١٢

دمحم املنشاوى الرتاس١٥٤١٣ دمحم  ل٢١٣٠٧سندس 

جـ//٢١٩٧٩سندس حممود السيد قنديل١٥٤١٤

دمحم امحد١٥٤١٥ ٢١٣٠٩Xسهيله امحد 

دمحم السيد١٥٤١٦ جـ//٢١٣١٠سهيله السيد 

دمحم امساعيل١٥٤١٧ جـ//٢١٣١١سهيله سامح 

ججـ٢١٨٤٢سهيله عبداحلميد عبدالونيس عبدهللا١٥٤١٨

ججـ٢١٣٠٨سهيله عبده زين العابدين عبداملقصود١٥٤١٩

جـ//٢١٣١٢سهيله عماد ابراهيم عبداgيد١٥٤٢٠

جـ//٢١٣١٣سهيله <جى رمضان ابراهيم خليل١٥٤٢١

جـ//٢٢٣١٠سيد محدون سيد بكرى١٥٤٢٢

ل٢١٣١٤سيد رجب سيد عيسى١٥٤٢٣

٢١٣١٥X Xسيف الدين سيد صاحل عبداملنعم امحد١٥٤٢٤

دمحم السيد١٥٤٢٥ ٢١٣١٦Xسيف مسري 
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دمحم عبدالنىب عبدالرحيم١٥٤٢٦ ل٢١٧٨٨سيف 

دمحم عبداللطيف١٥٤٢٧ جـ//٢١٣١٧شادى اشرف 

٢١٣١٨X Xشادى سعد مجيل عبداحلميد فوده١٥٤٢٨

جـ//٢١٣١٩شادى rسر امحد مصطفى١٥٤٢٩

ججـ٢١٨٤٣شاهيناز عماد هاىن السيد١٥٤٣٠

دمحم عبداحلميد١٥٤٣١  rجـ//٢١٣٢٠شدى زكر

ججـ٢١٣٢١شروق اشرف ابراهيم سيد١٥٤٣٢

جـ//٢١٣٢٢شروق اشرف نبيل حسن١٥٤٣٣

دمحم فتحى على درويش١٥٤٣٤ ٢١٣٢٣Xشريف 

ججـ٢١٣٢٤شعبان عبدالغفار عبدالسالم امام١٥٤٣٥

دمحم١٥٤٣٦ دمحم عباس  ججـ٢١٣٢٥مشس 

ججـ٢١٣٢٦شهد امحد املهدى ابراهيم١٥٤٣٧

دمحم١٥٤٣٨ دمحم  ججـ٢١٣٢٧شهد امحد 

دمحم١٥٤٣٩ ججـ٢١٨٤٤شهد رمضان فؤاد 

دمحمى١٥٤٤٠ جـ//٢١٣٢٨شهد سعد رrض عبدالسالم 

ججـ٢١٣٢٩شهد سعيد على امباىب١٥٤٤١

جـ//٢١٣٣٠شهد عبدالعاطى جابر عبدالعاطى١٥٤٤٢

دمحم١٥٤٤٣ جـ//٢١٣٣١شهد عمرو عبدالقادر حممود 

جـ//٢١٣٣٢شهد جمدى عبدالعزيز امام١٥٤٤٤

دمحم رفعت ابراهيم دويدار١٥٤٤٥ جـ//٢١٩٨٠شهد 

دمحم١٥٤٤٦ دمحم سعيد عبداحلق  جـ//٢١٩٨١شهد 

دمحم١٥٤٤٧ دمحم عبداحلكيم  م٢١٣٣٣شهد 

دمحم عبدالكرمي١٥٤٤٨ جـ//٢١٨٤٥شهد حممود 

دمحم ممدوح زكى١٥٤٤٩ ججـ٢١٧٨٩شهد هشام 

جـ//٢١٣٣٤شيماء اسامه عبدالستار امحد١٥٤٥٠
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رقم اجللوس

وزא�
�א�	���מ�א�����

א����د�א��������	��ون�א�ز�א��

�دא�
���ون�א�ط��

و�د
�א������א���
كشف �مساء الطالب وأرقام جلوس 

االسم

٢٠٢٢-٢٠٢٣

التسويق الدويلشعبة

الفرقة الثانية

مستجد

صفحة   ١٩

التقديررقم جلوس سابق

ججـ٢٢٣١١شيماء رجب عبدالسالم حممود١٥٤٥١

٢١٣٣٥Xشيماء سيد رجب عبدالباسط عبدهللا١٥٤٥٢

٢١٣٣٦Xشيماء عالء عبداجلواد امام١٥٤٥٣

دمحم عباس سيد١٥٤٥٤ جـ//٢١٣٣٧شيماء 

جـ//٢١٣٣٨شيماء حممود السيد عثمان حسن١٥٤٥٥

دمحم١٥٤٥٦ ٢١٩٨٢Xشيماء حممود سيد على 

دمحم عبداملتعال هاشم١٥٤٥٧ جـ//٢١٣٣٩صابر 

٢١٣٤٠Xصاحل مدحت صاحل الزفزاىف١٥٤٥٨

دمحم عطا١٥٤٥٩ جـ//٢١٣٤١صفاء عزت امحد امام 

جـ//٢١٣٤٢صالح الدين عبدالسالم عبداحلميد الشيهى١٥٤٦٠

دمحم شعبان١٥٤٦١ ٢١٨٤٦Xصالح حسني صالح 

دمحم صالح عبدالقوى١٥٤٦٢ جـ//٢١٨٤٧صالح 

دمحم عبداحلكيم١٥٤٦٣ جـ//٢١٣٤٣ضحى امين 

دمحم حسنني١٥٤٦٤ ججـ٢١٣٤٤ضحى بيومى 

دمحم١٥٤٦٥ جـ//٢١٣٤٥ضحى =مر مسري عبده 

دمحم امساعيل١٥٤٦٦ دمحم  جـ//٢١٣٤٦ضحى ماهر 

دمحم عبدالرحيم حسني١٥٤٦٧ جـ//٢١٣٤٧ضحى 

دمحم عبداحلى١٥٤٦٨ دمحم مربوك  جـ//٢١٣٤٨ضياء الدين 

جـ//٢٢٣١٢طه حسني عبدالفتاح عبدالوهاب١٥٤٦٩

جـ//٢١٣٤٩طه عبداحلافظ عبداملؤمن عبداحلافظ١٥٤٧٠

جـ//٢١٣٥٠طه عبده طه عبده عبدهللا١٥٤٧١

دمحم١٥٤٧٢ جـ//٢١٣٥١طه عنرت ابراهيم 

جـ//٢١٨٤٨عائشه اشرف عبداهلادى داود١٥٤٧٣

دمحم سيد عبدالرحيم١٥٤٧٤ ججـ٢١٣٥٢عائشه 

دمحم عوض١٥٤٧٥ ججـ٢١٣٥٣عادل خالد 
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ججـ٢١٣٥٤عايده ايهاب ابراهيم عبداهلادى حسني١٥٤٧٦

جـ//٢١٣٥٦عبداحلليم كمال عبداحلليم حممود عبداحلليم١٥٤٧٧

جـ//٢١٣٥٧عبداحلليم <جح عبداملطلب تعلب١٥٤٧٨

٢٢٣٢٤X Xعبداحلميد عوض عبداحلميد العبد١٥٤٧٩

جـ//٢١٣٥٨عبداخلالق حسني عبداخلالق عطيه الشني١٥٤٨٠

جـ//٢١٨٤٩عبدالرمحن ابراهيم السيد عبداgيد عص١٥٤٨١

دمحم دسوقى١٥٤٨٢ ججـ٢١٣٥٥عبدالرمحن ابراهيم 

جـ//٢١٣٥٩عبدالرمحن امحد كمال امام قشري١٥٤٨٣

جـ//٢١٣٦٠عبدالرمحن ايهاب زارع متام١٥٤٨٤

جـ//٢١٨٥٠عبدالرمحن =مر اسكندر عبدهللا١٥٤٨٥

دمحم١٥٤٨٦ جـ//٢١٣٦١عبدالرمحن حامت عبدالرمحن 

دمحم امساعيل عمار حشيش١٥٤٨٧ جـ//٢١٣٦٢عبدالرمحن حافظ 

جـ//٢١٣٦٣عبدالرمحن حسام الدين صربى على١٥٤٨٨

جـ//٢١٣٦٤عبدالرمحن خليل على ابراهيم١٥٤٨٩

جـ//٢١٣٦٥عبدالرمحن رضا طه على١٥٤٩٠

٢١٣٦٦Xعبدالرمحن صابر سيد مسعود١٥٤٩١

دمحم ابوريه١٥٤٩٢ ٢١٨٥١Xعبدالرمحن صاحل عبداجلليل 

ل٢١٣٦٧عبدالرمحن صبحى ربيع على على سامل١٥٤٩٣

٢٢٣٣٤Xعبدالرمحن طه عبدالوهاب املموىن١٥٤٩٤

٢١٣٦٨Xعبدالرمحن عادل سليمان ابوالعال١٥٤٩٥

جـ//٢١٨٥٢عبدالرمحن عزت حممود عبدالعزيز سليمان١٥٤٩٦

ل٢١٣٦٩عبدالرمحن على بيومى بدر شلىب١٥٤٩٧

جـ//٢١٣٧٠عبدالرمحن على راوى علواىن١٥٤٩٨

جـ//٢١٣٧١عبدالرمحن على عبداملنعم على ابواخلري١٥٤٩٩

٢١٣٧٢Xعبدالرمحن فايز البطاحيى احلسيىن سعد١٥٥٠٠
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دمحم توفيق جالل١٥٥٠١ ل٢١٣٧٣عبدالرمحن 

دمحم جالل رمضان١٥٥٠٢ ل٢٢٤٠٩عبدالرمحن 

دمحم كمال عبداgيد حسني١٥٥٠٣ جـ//٢١٣٧٤عبدالرمحن 

جـ//٢١٣٧٥عبدالرمحن حممود السيد طه عبده١٥٥٠٤

٢١٣٧٦Xعبدالرمحن خمتار ابراهيم سيد امحد١٥٥٠٥

ل٢١٣٧٧عبدالرمحن مدحت مصباح بدر١٥٥٠٦

جـ//٢١٣٧٨عبدالرمحن مصباح عيد عبدالفتاح١٥٥٠٧

٢١٣٧٩Xعبدالرمحن مصطفى رمضان عبدالنىب عبداللطيف١٥٥٠٨

دمحم سيد منصور١٥٥٠٩ ٢١٣٨٠Xعبدالرمحن هاىن 

جـ//٢١٩٨٣عبدالرمحن rسر جالل عبدالعظيم١٥٥١٠

دمحم١٥٥١١ ٢١٣٨١Xعبدالرمحن rسر دسوقى 

جـ//٢١٣٨٢عبدالرمحن حيى مصطفى عمر١٥٥١٢

جـ//٢١٣٨٣عبدالرمحن حيىي السيد عبدالرمحن١٥٥١٣

ججـ٢١٨٥٣عبدالعاطى سند عبدالعاطى حممود١٥٥١٤

جـ//٢١٨٥٤عبدالعزيز خالد عبدالعزيز سعد١٥٥١٥

جـ//٢١٨٥٥عبدالعزيز رزق عبدالعزيز عزب١٥٥١٦

٢١٣٨٤X Xعبدالعزيز سليمان حمارب قطيفان١٥٥١٧

دمحم الزهريى١٥٥١٨ دمحم عبدالسالم  جـ//٢١٩٨٤عبدالعزيز 

جـ//٢١٨٥٦عبدالعليم امحد حممود رجب١٥٥١٩

جـ//٢١٣٨٥عبدالفتاح يسرى عبدالفتاح ابراهيم١٥٥٢٠

جـ//٢٢٣١٣عبدهللا ابراهيم حسن حممود١٥٥٢١

جـ//٢١٨٥٧عبدهللا امحد عبدهللا على١٥٥٢٢

جـ//٢١٣٨٦عبدهللا اسامه عبدالفتاح ابراهيم سالم١٥٥٢٣

جـ//٢١٣٨٧عبدهللا السيد امحد عبدالعال ابراهيم١٥٥٢٤

جـ//٢١٣٨٨عبدهللا السيد عبداللطيف زيدان١٥٥٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//٢١٨٥٨عبدهللا جابر خريهللا عبدالرؤف١٥٥٢٦

دمحم داود١٥٥٢٧ ٢١٣٨٩Xعبدهللا مجال عبدالعاطى 

٢١٣٩٠X Xعبدهللا مسري فتحى ابوالعنني الصبحى١٥٥٢٨

دمحم١٥٥٢٩ جـ//٢١٩٨٥عبدهللا صربى عبدالعزيز 

دمحم عبدهللا موسى١٥٥٣٠ جـ//٢١٩٨٦عبدهللا عبدالستار 

٢١٩٨٧Xعبدهللا عبدالشكور حسن عبدالشكور١٥٥٣١

جـ//٢١٣٩١عبدهللا عبدالغفار شحات عبدهللا١٥٥٣٢

دمحم ابراهيم١٥٥٣٣ جـ//٢١٨٥٩عبدهللا عالءالدين ضيف 

جـ//٢١٩٨٨عبدهللا عمرو خليل ابوزيد١٥٥٣٤

دمحم شكرى امني كمال١٥٥٣٥ جـ//٢١٣٩٢عبدهللا 

دمحم عبدهللا مرسى١٥٥٣٦ جـ//٢١٣٩٣عبدهللا 

دمحم السمان عارف١٥٥٣٧ ٢١٧٩١Xعبدهللا حممود 

دمحم حمى١٥٥٣٨ ٢١٨٦١Xعبدهللا حمىى الدين 

جـ//٢١٣٩٤عبدهللا مدحت منشاوى عبدالعزيز١٥٥٣٩

دمحم ابوامساعيل١٥٥٤٠ جـ//٢١٣٩٥عبدهللا مصطفى عبدالعاطى 

جـ//٢١٣٩٦عبدهللا يسرى امساعيل عمار١٥٥٤١

جـ//٢١٣٩٧عبداملعطى اسامه عبداملعطى عبدالعليم١٥٥٤٢

جـ//٢١٣٩٨عبدالوهاب حمب عبدالوهاب اجلندى١٥٥٤٣

جـ//٢١٨٦٢عبده اشرف ابوالعنني حممود الشال١٥٥٤٤

جـ//٢١٣٩٩عبري rسر امحد عبدربه عيد١٥٥٤٥

دمحمالكبري١٥٥٤٦ دمحم عبدالتواب  جـ//٢١٤٠٠عطيه 

دمحم عطيه حممودهالل١٥٥٤٧ جـ//٢١٤٠١عطيه 

دمحم ابوالسعود عبدالعظيم١٥٥٤٨ جـ//٢١٤٠٢عال 

جـ//٢٢٤١٠عالء مدحت عبدالعظيم امحد ابوالعال١٥٥٤٩

جـ//٢١٤٠٣على ابراهيم عبداحلميد ابراهيم١٥٥٥٠
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دمحم عصفور١٥٥٥١ جـ//٢١٤٠٤على صربى 

جـ//٢١٤٠٥على عبدالباسط عبدهللا عبداجلواد١٥٥٥٢

جـ//٢١٤٠٦على عبداحلميد على الصعيدى١٥٥٥٣

جـ//٢١٤٠٧على عبدالستار عبدالعزيز عبداحلميد١٥٥٥٤

٢١٤٠٨Xعلى عبدالعزيز على الطويل١٥٥٥٥

دمحم ابراهيم سيد امحد١٥٥٥٦ جـ//٢١٨٦٣على 

دمحم هلول١٥٥٥٧ دمحم عبداللطيف  ججـ٢١٨٦٤على 

جـ//٢١٤٠٩على حممود على امحد حسن١٥٥٥٨

جـ//٢١٤١٠على موسى محدى محدان١٥٥٥٩

دمحم درويش١٥٥٦٠ جـ//٢١٤١١علياء درويش 

جـ//٢١٩٨٩عماد محدى جابر مجعه١٥٥٦١

دمحمى عويس١٥٥٦٢ جـ//٢١٤١٢عمار جمدى طه 

دمحم١٥٥٦٣ دمحم  دمحم عمر  جـ//٢١٤١٣عمار 

جـ//٢١٤١٤عمار وائل صبحى عبداحملسن١٥٥٦٤

دمحم عوض١٥٥٦٥ جـ//٢١٤١٥عمار rسر فرج 

جـ//٢١٤١٦عمر امحد عبداحلميد عبدالشاىف زين الدين١٥٥٦٦

دمحم ابوزيد على١٥٥٦٧ جـ//٢١٤١٧عمر حسني 

دمحم١٥٥٦٨ جـ//٢١٤١٨عمر طارق على 

جـ//٢١٤١٩عمر عبدهللا عثمان امحد امساعيل١٥٥٦٩

جـ//٢١٤٢٠عمر عصام حلمى عبداملؤمن١٥٥٧٠

دمحم١٥٥٧١ دمحم سامل  ججـ٢١٤٢١عمر عصام 

ججـ٢١٤٢٢عمر عمار عجمى املقدم١٥٥٧٢

دمحم١٥٥٧٣ دمحم سامل ابراهيم  ل٢١٤٢٣عمر 

دمحم سعيد زكى عبدالعظيم١٥٥٧٤ جـ//٢٢٤١١عمر 

جـ//٢١٤٢٤عمرو امحد سيد حممود علوان١٥٥٧٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم حممود١٥٥٧٦ ٢١٨٦٥X Xعمرو اشرف سيف الدين 

جـ//٢١٨٦٦عمرو ¦جات رrض ¦جات١٥٥٧٧

٢١٤٢٥Xعمرو حسني عبداملرضى حسني١٥٥٧٨

ججـ٢١٨٦٧عمرو ربيع بكري عبدالعال١٥٥٧٩

جـ//٢١٤٢٦عمرو عالء عبدالبديع عبدالعليم١٥٥٨٠

دمحم محوده مصطفى١٥٥٨١ جـ//٢١٨٦٨عمرو 

دمحم سامل١٥٥٨٢ دمحم دسوقى  جـ//٢١٤٢٧عمرو 

جـ//٢١٤٢٨عنان خالد عبدالرمحن على١٥٥٨٣

دمحم املقدم١٥٥٨٤ دمحم  جـ//٢١٤٢٩عناrت على 

جـ//٢١٤٣٠عواطف مسري الصاوى سيد ابراهيم١٥٥٨٥

جـ//٢١٤٣١عيد محيده عيد محيده١٥٥٨٦

جـ//٢١٤٣٢غاده انور عبدالعزيز سعد١٥٥٨٧

دمحم السيد عبدالدامي الشيمى١٥٥٨٨ جـ//٢١٤٣٣غاده 

دمحم امني١٥٥٨٩ جـ//٢١٤٣٤غصون حسام 

جـ//٢١٤٣٥فادى سامى عبدالسيد عزيز ميخائيل١٥٥٩٠

دمحم سبتان١٥٥٩١ دمحم امني حسيىن  جـ//٢١٨٦٩فادى 

جـ//٢١٤٣٦فارس السيد حسني ابراهيم سالم١٥٥٩٢

جـ//٢١٨٧٠فارس سيد عبداملنعم سيد درويش١٥٥٩٣

دمحم١٥٥٩٤ جـ//٢١٤٣٧فارس صبحى عبدالعزيز رمضان 

دمحم مجعه مصطفى١٥٥٩٥ جـ//٢١٤٣٨فارس على 

جـ//٢١٤٣٩فارس فتح امحد منصور١٥٥٩٦

دمحم رمضان امحد١٥٥٩٧ ل٢١٩٩٠فارس 

جـ//٢١٨٧١فارس <صر حسن امحد منصور١٥٥٩٨

جـ//٢١٤٤٠فاطمة امحد عبداحلميد شعراوى١٥٥٩٩

دمحم عبدالغىن١٥٦٠٠ جـ//٢١٩٩١فاطمه ابراهيم 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//٢١٤٤١فاطمه الزهراء امحد متوىل امحد شعبان١٥٦٠١

دمحم ابوزيد١٥٦٠٢ جـ//٢١٨٧٢فاطمه الزهراء مسري 

دمحم حسن١٥٦٠٣ ٢١٤٤٢Xفاطمه حسن 

جـ//٢١٤٤٣فاطمه درويش عيسى امساعيل١٥٦٠٤

ل٢١٤٤٥فاطمه عبدالرب حممود عبدالرب١٥٦٠٥

جـ//٢١٤٤٦فاطمه عواد صالح عبدالعزيز١٥٦٠٦

جـ//٢١٤٤٧فاطمه كارم السيد عبدالسميع عبدالعزيز١٥٦٠٧

دمحم دسوقى يوسف شعبان١٥٦٠٨ ججـ٢١٤٤٨فاطمه 

دمحم على فرحات١٥٦٠٩ جـ//٢١٩٩٢فاطمه 

ل٢١٤٤٩فاطمه حممود عبدالعظيم على عبداللطيف١٥٦١٠

ججـ٢٢٣١٤فاطمه <دى سيد فرغل١٥٦١١

ججـ٢١٤٥٠فاطمه <صر على عبدالعزيز١٥٦١٢

جـ//٢١٨٧٣فاطمه هاىن ابراهيم موسى امحد غامن١٥٦١٣

جـ//٢١٤٥١فايزه سعد فوزى صاحل١٥٦١٤

دمحم فتحى اجلندى١٥٦١٥ جـ//٢٢٣٣٠فتحى 

ل٢١٩٩٣فتحى وليد غريب عبدالشاىف١٥٦١٦

جـ//٢١٤٥٢فرح اسامه فرج هللا عبداحلميد١٥٦١٧

جـ//٢١٤٥٣فرح سيد امحد عبدالوهاب امحد١٥٦١٨

دمحم سيد حسن١٥٦١٩ جـ//٢١٤٥٤فرح 

دمحم عطيه عباس١٥٦٢٠ ججـ٢١٤٥٥فرح 

دمحم على١٥٦٢١ ٢١٩٩٤Xفرح حممود عبدهللا 

دمحم حممود مصطفى الربى١٥٦٢٢ ججـ٢١٤٥٦فرح rسر 

دمحم عبدالفتاح امحد السنارى١٥٦٢٣ ججـ٢١٤٥٧فريده 

٢١٩٩٥Xفيصل هليل خطري الكيالىن١٥٦٢٤

جـ//٢١٨٧٤فيفيا< خالد رمسيس مهاود١٥٦٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//٢١٤٥٨كاترين حمروس فكرى جورجيوس١٥٦٢٦

جـ//٢١٤٥٩كارول مجال كراس مشرقى١٥٦٢٧

جـ//٢١٤٦٠كارولني رميون وليم يوسف١٥٦٢٨

جـ//٢١٤٦١كامل السيد عبدالفتاح امساعيل١٥٦٢٩

جـ//٢١٤٦٢كامل سعيد امحد سعيد يوسف١٥٦٣٠

دمحم حسيىن عبدالوهاب١٥٦٣١ جـ//٢١٤٦٣كاميليا كمال 

دمحم حممود عبدالعظيم راشد١٥٦٣٢ جـ//٢١٤٦٤كاميليا 

جـ//٢١٤٦٥كرمي ثروت منصور سالمه١٥٦٣٣

جـ//٢١٨٧٥كرمي زين العابدين امحد عبدالكرمي الصعيدى١٥٦٣٤

ججـ٢١٨٧٦كرمي سامح حسن امساعيل١٥٦٣٥

جـ//٢١٩٩٦كرمي سليم عبدالسالم محد١٥٦٣٦

دمحم١٥٦٣٧ ٢١٩٩٧X Xكرمي عصام امساعيل 

جـ//٢١٤٦٦كرمي فتوح عزت عبدالسالم١٥٦٣٨

دمحم حسني أمني حامد زrدة١٥٦٣٩ جـ//٢١٤٦٧كرمي 

دمحم شكرى اخلطيب١٥٦٤٠ جـ//٢١٤٦٨كرمي 

دمحم١٥٦٤١ دمحم عبدالسالم  جـ//٢١٤٦٩كرمي 

دمحم نشأت حسني١٥٦٤٢ جـ//٢١٤٧٠كرمي 

جـ//٢١٤٧١كرمي مسعد عيد عبداملقصود دراج١٥٦٤٣

جـ//٢١٧٩٢كرمي موسى عوض اجلباىل١٥٦٤٤

دمحم عابدين١٥٦٤٥ جـ//٢١٤٧٢كرميان امحد 

جـ//٢١٤٧٣كرميه حسام عبدالوهاب امحد كامل١٥٦٤٦

جـ//٢١٤٧٤كمال حسن كمال امحد١٥٦٤٧

ججـ٢١٤٧٥كنوز مصطفى فرحات حممود١٥٦٤٨

ججـ٢١٤٧٦كريلس عماد §بت روفائيل١٥٦٤٩

جـ//٢١٤٧٧كريلس قالده حلمى قالدة١٥٦٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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٢١٤٧٨Xكريلس حمسن عادل جاد هللا١٥٦٥١

جـ//٢١٤٧٩كريلس نبيل كامل شنوده١٥٦٥٢

جـ//٢١٤٨٠ليلى حسن مطاوع عبدالصمد١٥٦٥٣

ججـ٢١٤٨١مؤمن رجب على دrب١٥٦٥٤

دمحم غريب السيد١٥٦٥٥ ٢١٤٨٢Xمؤمن عمرو 

جـ//٢١٤٨٣مؤمن مدحت ابراهيم ابوزيد خليفه١٥٦٥٦

جـ//٢١٤٨٤مارفل منري رزق خلف سيدهم١٥٦٥٧

ججـ٢١٤٨٥مارىف سالمه بشرى سالمه١٥٦٥٨

جـ//٢١٩٩٨مارrن رافت كمال ابوسفني١٥٦٥٩

جـ//٢١٤٨٦مارينا ابراهيم مهىن صداق١٥٦٦٠

ججـ٢١٤٨٧ماريو ماجد حلمى ملبو١٥٦٦١

ل٢١٩٩٩مازن اشرف جابر ابو اللياىل١٥٦٦٢

ججـ٢١٤٨٨مازن مجال طه عابدين١٥٦٦٣

ججـ٢١٤٨٩مازن صاىف فتحى ابوالوفا املنسى١٥٦٦٤

ججـ٢١٤٩٠مازن وائل عبدهللا امحد عماره١٥٦٦٥

ججـ٢١٤٩١مازن وليد حمفوظ عبدالفتاح١٥٦٦٦

جـ//٢١٨٧٧ماهر منصور سالمه كامل١٥٦٦٧

دمحم١٥٦٦٨ ججـ٢١٤٩٢ماهيتاب حسني §بت 

ججـ٢١٤٩٣حمسن نبيل السيد الشرقاوى١٥٦٦٩

٢٢٣٢٥Xدمحم ابوزيد صاحل ابوزيد١٥٦٧٠

جـ//٢١٤٩٥دمحم امحد ابراهيم امحد١٥٦٧١

جـ//٢١٤٩٦دمحم امحد امحد على١٥٦٧٢

جـ//٢١٤٩٧دمحم امحد السيد سليم عليوه١٥٦٧٣

دمحم١٥٦٧٤ جـ//٢١٨٧٨دمحم امحد حسني امحد 

دمحم١٥٦٧٥ ٢١٤٩٨Xدمحم امحد حلمى 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم١٥٦٧٦ ججـ٢١٤٩٩دمحم امحد سامل 

جـ//٢١٥٠٠دمحم امحد عباس حممود الشماع١٥٦٧٧

دمحم١٥٦٧٨ جـ//٢١٥٠١دمحم امحد عبداحلميد 

جـ//٢١٥٠٢دمحم امحد عبدالفتاح حامد حسن١٥٦٧٩

جـ//٢١٨٧٩دمحم امحد عبداملنعم ممدوح١٥٦٨٠

جـ//٢١٥٠٣دمحم امحد عشرى طه١٥٦٨١

دمحم عبداحلميد صقر١٥٦٨٢ جـ//٢١٥٠٤دمحم امحد 

دمحم عبدالعال١٥٦٨٣ ٢٢٣٣١Xدمحم امحد 

دمحم قنديل عبدالعزيز مجعه١٥٦٨٤ جـ//٢١٥٠٥دمحم امحد 

٢١٥٠٦Xدمحم امحد يونس على نصر١٥٦٨٥

دمحم عبدالبارى١٥٦٨٦ ل٢١٥٠٧دمحم اسامه 

دمحم١٥٦٨٧ ٢٢٠٠٠Xدمحم امساعيل عبدالرمحن 

دمحم١٥٦٨٨ ججـ٢١٧٩٣دمحم اشرف امحد ابراهيم 

جـ//٢٢٠٠١دمحم اشرف سعد على١٥٦٨٩

جـ//٢١٥٠٨دمحم اشرف عبدالعال عبداحلميد١٥٦٩٠

دمحم غمرى١٥٦٩١ ٢١٥٠٩X Xدمحم اشرف 

جـ//٢١٥١٠دمحم احلسني عطا عبدالنعيم١٥٦٩٢

٢١٥١١Xدمحم السيد زكرr امحد خليل١٥٦٩٣

دمحم السعيد١٥٦٩٤ جـ//٢١٥١٢دمحم السيد 

دمحم عبدالسيد١٥٦٩٥ ججـ٢١٥١٣دمحم السيد 

دمحم جنم غنام١٥٦٩٦ دمحم  جـ//٢١٥١٤دمحم السيد 

جـ//٢١٥١٥دمحم الشحات عوض حسن١٥٦٩٧

دمحم السيد١٥٦٩٨ دمحم  جـ//٢١٥١٦دمحم امني 

جـ//٢١٥١٧دمحم امين جابر الغريب١٥٦٩٩

جـ//٢١٥١٨دمحم امين رضوان على ابومحد١٥٧٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم١٥٧٠١ جـ//٢٢٠٠٢دمحم امين كمال 

ججـ٢١٨٨٠دمحم =يب عبداملعز سعيد١٥٧٠٢

دمحم سليم١٥٧٠٣ ٢١٥١٩Xدمحم جابر السيد 

دمحم١٥٧٠٤ جـ//٢٢٠٠٣دمحم جالل قطب امحد 

٢١٥٢٠Xدمحم مجال امحد حممود١٥٧٠٥

دمحم عفيفى١٥٧٠٦ جـ//٢٢٠٠٤دمحم مجال الدين 

ل٢١٥٢١دمحم مجال الصاوى ليلة١٥٧٠٧

جـ//٢١٥٢٢دمحم مجال عبدالفتاح امحد١٥٧٠٨

جـ//٢٢٠٠٥دمحم حرىب فهمى شويك١٥٧٠٩

جـ//٢١٥٢٣دمحم حسام فاروق عبدالرمحن١٥٧١٠

ججـ٢١٥٢٤دمحم حسن سعيد حسن شعالن١٥٧١١

دمحم امحد١٥٧١٢ م٢١٥٢٥دمحم حسن 

ججـ٢١٥٢٦دمحم حسن حممود امني١٥٧١٣

جـ//٢١٥٢٧دمحم حسني امحد حسني بيومى١٥٧١٤

دمحم عبدهللا١٥٧١٥ ٢١٥٢٨Xدمحم حسني 

٢١٥٢٩Xدمحم حلمى عبداملنعم قاسم١٥٧١٦

دمحم حبيشى١٥٧١٧ ٢١٥٣٠Xدمحم خالد صالح الدين 

دمحم عبداحلافظ امحد١٥٧١٨ ٢١٥٣١Xدمحم خالد 

٢١٥٣٣Xدمحم رضا سعد ذكى١٥٧١٩

جـ//٢٢٠٠٦دمحم رضا صربى طه١٥٧٢٠

جـ//٢١٥٣٤دمحم رمضان عبدالعزيز سليمان مصطفى١٥٧٢١

دمحم سالمه١٥٧٢٢ ججـ٢١٨٨١دمحم رمضان عبدالفتاح 

ل٢١٥٣٦دمحم سامى حممود خالف١٥٧٢٣

دمحم١٥٧٢٤ ججـ٢٢٠٠٧دمحم سعيد ابراهيم 

دمحم منسى١٥٧٢٥ ل٢١٥٣٧دمحم سعيد امحد 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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٢٢٠٠٨Xدمحم سعيد حسني عبدالقادر١٥٧٢٦

ججـ٢١٧٩٤دمحم سالمه عبدالعزيز الطيار١٥٧٢٧

دمحم عبداهلادى١٥٧٢٨ جـ//٢٢٠٠٩دمحم سلطان 

دمحم على ابراهيم١٥٧٢٩ ل٢١٥٣٩دمحم سلطان 

دمحم ابراهيم امحد١٥٧٣٠ جـ//٢١٥٤٠دمحم مسري 

دمحم ابوشوشه١٥٧٣١ ٢٢٠١٠Xدمحم سيد 

دمحم خالد االشقر١٥٧٣٢ ل٢٢٤١٥دمحم سيد 

دمحم عمر١٥٧٣٣ جـ//٢٢٠١١دمحم سيد 

دمحم١٥٧٣٤ جـ//٢١٨٨٢دمحم شعبان امحد 

جـ//٢١٥٤١دمحم شوقى صاحل عبداحلميد الداىل١٥٧٣٥

دمحم املغىن١٥٧٣٦ ججـ٢٢٣١٥دمحم صاحل عبدالبصري 

دمحم صاحل عبداجلواد١٥٧٣٧ جـ//٢١٥٤٢دمحم صاحل 

دمحم جاب هللا١٥٧٣٨ ججـ٢١٥٤٣دمحم صبحى عطية 

جـ//٢١٥٤٤دمحم صربى رجب عبداللطيف حسن١٥٧٣٩

جـ//٢١٨٨٣دمحم صالح عبدالفتاح عاشور١٥٧٤٠

دمحم دمرداش١٥٧٤١ جـ//٢١٥٤٥دمحم عادل 

جـ//٢١٥٤٦دمحم عاصم عبداحلميد عبدالغىن١٥٧٤٢

دمحم طفر١٥٧٤٣ جـ//٢١٨٨٤دمحم عاطف شرقاوى 

دمحم حسني١٥٧٤٤ جـ//٢١٥٤٧دمحم عاطف 

دمحم عبد ربه خريهللا١٥٧٤٥ ل٢١٨٨٥دمحم عبد ربه 

جـ//٢١٥٤٨دمحم عبدالباسط امحد سليمان١٥٧٤٦

جـ//٢٢٠١٢دمحم عبداحلليم رضا عبداحلليم السيسى١٥٧٤٧

جـ//٢١٥٤٩دمحم عبداحلميد جويفل نوجيع١٥٧٤٨

دمحم كامل بديوى١٥٧٤٩ ل٢٢٠١٣دمحم عبدالعزيز 

ل٢١٥٥٠دمحم عبدالقادر محيده عبدالقادر١٥٧٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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٢١٨٨٦Xدمحم عبداللطيف فرج عبداللطيف محد١٥٧٥١

ل٢١٥٥١دمحم عزالدين خليل عبداgيد١٥٧٥٢

دمحم فرج الصاوى١٥٧٥٣ جـ//٢٢٣١٦دمحم عطيه 

٢١٨٨٧Xدمحم عالء السيد عبدالعزيز سعد١٥٧٥٤

جـ//٢١٥٥٢دمحم على القطب ابوعمار١٥٧٥٥

جـ//٢١٥٥٣دمحم على حسن عبدالرازق عمر١٥٧٥٦

٢٢٠١٤Xدمحم على عبدالنىب الغرابلى١٥٧٥٧

دمحم١٥٧٥٨ دمحم على  جـ//٢١٧٩٥دمحم على 

ل٢١٥٥٤دمحم عماد عبدالعزيز شاهني١٥٧٥٩

دمحم امام١٥٧٦٠ جـ//٢١٥٥٥دمحم عماد فرج 

دمحم خطاب١٥٧٦١ جـ//٢١٨٨٨دمحم عماد 

دمحم سيد عبدالنىب١٥٧٦٢ جـ//٢١٥٥٦دمحم عمرو حممود 

دمحم ابوالعال١٥٧٦٣ ل٢١٥٥٧دمحم عوض هللا 

دمحم سامى عبداحلميد شلىب١٥٧٦٤ ٢١٥٥٨Xدمحم عيسى 

٢٢٠١٥Xدمحم غريب صادق غريب١٥٧٦٥

دمحم ابو زيد حرب١٥٧٦٦ ل٢١٥٥٩دمحم فؤاد 

ججـ٢١٥٦٠دمحم فاروق احلاوى امحد سليم١٥٧٦٧

دمحم بيومى١٥٧٦٨ ل٢١٥٦١دمحم فاروق عبدالرازق 

ل٢١٥٦٢دمحم كامل عبدالعزيز حسني١٥٧٦٩

جـ//٢١٨٨٩دمحم كمال سليم عبدربه ابو خزام١٥٧٧٠

دمحم١٥٧٧١ ل٢١٥٦٣دمحم لطفى عبداهلادى امحد 

جـ//٢١٨٩٠دمحم ماجد فتحى عبداملنعم١٥٧٧٢

دمحم السيد عبدالرمحن١٥٧٧٣ ل٢١٥٦٤دمحم 

دمحم رمضان عمر الشيخ١٥٧٧٤ ٢١٥٦٥Xدمحم 

دمحم عواد فهيم السيد١٥٧٧٥ ل٢٢٤١٦دمحم 
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دمحم ابوقنديل١٥٧٧٦ دمحم  جـ//٢٢٠١٦دمحم 

جـ//٢١٥٦٦دمحم حممود السيد عبدالعزيز١٥٧٧٧

ججـ٢٢٠١٧دمحم حممود السيد حممود موسى١٥٧٧٨

جـ//٢١٨٩١دمحم حممود زينهم ابراهيم حممود١٥٧٧٩

جـ//٢١٥٦٧دمحم حممود سعد داود امساعيل١٥٧٨٠

٢١٨٩٢Xدمحم حممود عبدهللا عباس١٥٧٨١

دمحم عبداحلافظ١٥٧٨٢ م٢١٥٦٨دمحم حممود 

دمحم عيد احللواىن١٥٧٨٣ ل٢١٨٩٣دمحم مسعد 

ل٢١٥٦٩دمحم مسعد مهدى منصور١٥٧٨٤

جـ//٢١٥٧٠دمحم مسعود عبدالعزيز امساعيل الشاطر١٥٧٨٥

جـ//٢١٥٧١دمحم مصباح حممود سامل زrده١٥٧٨٦

جـ//٢١٥٧٢دمحم مصطفى عبدالسالم ابراهيم١٥٧٨٧

دمحم١٥٧٨٨ جـ//٢١٥٧٣دمحم مصطفى عبداللطيف 

جـ//٢١٥٧٤دمحم مصطفى قناوى سامل١٥٧٨٩

دمحم املغرىب١٥٧٩٠ جـ//٢١٥٧٥دمحم مغرىب 

دمحم على١٥٧٩١ ل٢١٨٩٤دمحم ممدوح على 

دمحم عبدالسالم١٥٧٩٢ جـ//٢١٥٧٦دمحم ممدوح 

ل٢١٥٧٧دمحم مهران شعبان حسانني١٥٧٩٣

جـ//٢١٥٧٨دمحم <جى صبحى عبدربه١٥٧٩٤

ججـ٢١٥٧٩دمحم <صر عبدالقادر موسى السعدىن١٥٧٩٥

جـ//٢٢٣٢٦دمحم جناتى امحد كامل١٥٧٩٦

جـ//٢١٥٨٠دمحم نشأت على حسني١٥٧٩٧

جـ//٢١٥٨١دمحم نصر امني سعدون١٥٧٩٨

جـ//٢١٨٩٥دمحم نصر شعبان حممود على اجلارحى١٥٧٩٩

جـ//٢١٥٨٢دمحم هاىن عبدالرمحن عبداgيد١٥٨٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة



رقم اجللوس

وزא�
�א�	���מ�א�����

א����د�א��������	��ون�א�ز�א��

�دא�
���ون�א�ط��

و�د
�א������א���
كشف �مساء الطالب وأرقام جلوس 

االسم

٢٠٢٢-٢٠٢٣

التسويق الدويلشعبة

الفرقة الثانية

مستجد

صفحة   ٣٣

التقديررقم جلوس سابق

دمحم بدر١٥٨٠١ دمحم  جـ//٢١٥٨٣دمحم هاىن 

جـ//٢٢٣١٧دمحم هشام شحوت السيد يعقوب١٥٨٠٢

جـ//٢١٥٨٤دمحم وليد سعد سالمه١٥٨٠٣

جـ//٢١٥٨٥دمحم وليد سيد بدوى انور يوسف١٥٨٠٤

دمحم امني <جى١٥٨٠٥ جـ//٢٢٠١٨دمحم وليد 

٢١٨٩٦Xدمحم rسر ربيع عجالن١٥٨٠٦

جـ//٢١٥٨٦دمحم rسر مسري عثمان١٥٨٠٧

دمحم شحاته١٥٨٠٨ جـ//٢١٥٨٧دمحم يسرى 

٢١٨٩٧Xدمحم يوسف عبدهللا طه امحد١٥٨٠٩

جـ//٢١٥٨٨حممود ابراهيم بسيوىن ابراهيم قنديل١٥٨١٠

م٢١٥٨٩حممود ابراهيم ديب منصور١٥٨١١

ل٢١٨٩٨حممود امحد  صواىب عبدالرمحن١٥٨١٢

ججـ٢١٥٩٠حممود امحد ابراهيم السيد١٥٨١٣

جـ//٢١٥٩١حممود امحد ابراهيم امني السرسى١٥٨١٤

ل٢٢٤١٨حممود امحد سعد جابر شاهني١٥٨١٥

٢١٨٩٩Xحممود امحد خمتار عالم١٥٨١٦

ل٢٢٠١٩حممود امين امساعيل عبداحلميد١٥٨١٧

ل٢١٥٩٢حممود مجال هيبه امحد محايه هللا١٥٨١٨

دمحم١٥٨١٩ جـ//٢١٥٩٣حممود حسىن حممود 

دمحم عمريه١٥٨٢٠ ٢١٧٩٦Xحممود رمضان 

جـ//٢١٩٠٠حممود سامى حممود ابراهيم عبدهللا اخلوىل١٥٨٢١

٢١٥٩٤Xحممود سعيد حسن عبداgيد١٥٨٢٢

جـ//٢١٥٩٥حممود سعيد سعد طه١٥٨٢٣

جـ//٢١٥٩٦حممود سيد عبدالرازق عبدالنىب عمارة١٥٨٢٤

دمحم رضوان١٥٨٢٥ جـ//٢٢٠٢٠حممود شحات 
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٢٢٠٢١Xحممود شريف مصطفى حممود برهومه١٥٨٢٦

ل٢١٥٩٧حممود صاحل حممود رضا١٥٨٢٧

دمحم عبده١٥٨٢٨ جـ//٢٢٠٢٢حممود عباس السيد 

ل٢١٥٩٨حممود عبداجليد حسن عبداجليد١٥٨٢٩

ل٢١٥٩٩حممود عبداحلميد مجال عبداحلميد١٥٨٣٠

جـ//٢١٩٠١حممود عبدالرمحن عبدالعاطى عبدالعزيز سليم١٥٨٣١

دمحم امساعيل خليل١٥٨٣٢ ل٢١٦٠٠حممود عبدهللا 

جـ//٢١٩٠٢حممود عثمان فوىل عثمان١٥٨٣٣

دمحم بيومى١٥٨٣٤ ل٢١٦٠١حممود على حسني 

جـ//٢١٦٠٢حممود عمر ندا حممود عمر حسن١٥٨٣٥

دمحم شعبان يس مهام١٥٨٣٦ جـ//٢١٩٠٣حممود 

دمحم صالح عبده امحد١٥٨٣٧ جـ//٢١٩٠٤حممود 

دمحم حمفوظ حسني الصفىت١٥٨٣٨ جـ//٢١٦٠٣حممود 

دمحم حممود ابوسعدة١٥٨٣٩ ٢١٦٠٤Xحممود 

جـ//٢١٩٠٥حممود <صر عرفه امني١٥٨٤٠

جـ//٢١٦٠٦حممود rسني حسني rسني١٥٨٤١

جـ//٢١٦٠٧حممود حيى فضل هالل عطيه١٥٨٤٢

جـ//٢١٩٠٦مروان امحد عبداحلميد امحد١٥٨٤٣

١٥٨٤٤rل٢٢٤١٩مروان اشرف لطفى زكر

دمحم١٥٨٤٥ جـ//٢١٦٠٨مروان خالد سعيد 

جـ//٢١٦٠٩مروه ادم فتحى انور١٥٨٤٦

ججـ٢١٦١٠مروه عبدالفتاح جاب هللا نشناش١٥٨٤٧

جـ//٢٢٠٢٣مروه عرىب حممود سعد ابواخلري١٥٨٤٨

٢١٦١١Xمرمي ابراهيم عبدالعظيم غاىل١٥٨٤٩

جـ//٢١٦١٢مرمي امحد حسانني على امحد١٥٨٥٠
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جـ//٢١٦١٣مرمي امحد محايه عبدالظاهر١٥٨٥١

ججـ٢١٦١٤مرمي امحد حنفى حممود رزق١٥٨٥٢

ججـ٢١٦١٥مرمي امحد عبداهلادى زين الدمراوى١٥٨٥٣

ججـ٢١٦١٦مرمي اشرف السيد امحد ابراهيم١٥٨٥٤

ججـ٢١٦١٧مرمي امين ثروت القمص١٥٨٥٥

دمحم امساعيل الزلوىف١٥٨٥٦ جـ//٢١٦١٨مرمي امين 

٢١٦١٩Xمرمي =مر طه هاشم عوده١٥٨٥٧

دمحم عيسى١٥٨٥٨ جـ//٢٢٠٢٤مرمي محاده عبدالرمحن 

جـ//٢٢٠٢٥مرمي ر8ح عبدالرمحن يوسف١٥٨٥٩

ججـ٢١٦٢٠مرمي ربيع عبدالرازق البلكيمى١٥٨٦٠

جـ//٢١٦٢١مرمي مسري انور عمر١٥٨٦١

ججـ٢١٦٢٢مرمي شريف فاروق عرrن١٥٨٦٢

جـ//٢١٧٩٨مرمي عبدالناصر سالمه حسني١٥٨٦٣

ججـ٢١٦٢٣مرمي عصام عبدالستار امحدعبداهلادى١٥٨٦٤

جـ//٢٢٠٢٦مرمي عصام موريس كامل١٥٨٦٥

دمحم عبداحلليم بيومى١٥٨٦٦ م٢١٦٢٤مرمي لطفى 

دمحم ابراهيم ابراهيم١٥٨٦٧ ججـ٢١٦٢٥مرمي 

جـ//٢٢٠٢٧مرمي مالك رزق جنيب١٥٨٦٨

دمحم امحد١٥٨٦٩ جـ//٢٢٠٢٨مرمي هاىن عوض 

جـ//٢١٦٢٦مرمي يسرى عبدالعال امام١٥٨٧٠

م٢١٦٢٧مصطفى ابراهيم عبداحلميد ابراهيم١٥٨٧١

دمحم ابراهيم منصور١٥٨٧٢ جـ//٢١٦٢٨مصطفى ابراهيم 

دمحم احلسيىن مجعه١٥٨٧٣ ججـ٢١٦٢٩مصطفى ابراهيم 

٢١٦٣٠X Xمصطفى ابراهيم مصطفى على١٥٨٧٤

جـ//٢١٩٠٧مصطفى امحد على مصطفى١٥٨٧٥
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ججـ٢١٦٣١مصطفى امحد مصلح امحد محد١٥٨٧٦

دمحم البكرى السيد١٥٨٧٧ جـ//٢١٦٣٢مصطفى اشرف 

جـ//٢١٦٣٣مصطفى ايهاب ابوالغيط عبدالفضيل١٥٨٧٨

٢٢٠٥٦Xمصطفى مجال عبداللطيف امساعيل١٥٨٧٩

جـ//٢١٦٣٤مصطفى محدى حسن سلطان١٥٨٨٠

دمحم عبدالتواب رافع١٥٨٨١ جـ//٢٢٠٢٩مصطفى خالد 

جـ//٢١٦٣٥مصطفى رافت رسالن عبدالعال طلحه١٥٨٨٢

جـ//٢١٦٣٦مصطفى زكرr السيد مصطفى عمريه١٥٨٨٣

جـ//٢١٦٣٨مصطفى طارق عثمان عبدالعليم١٥٨٨٤

جـ//٢١٦٣٩مصطفى عبداحلكيم مرسى عبداحلكيم١٥٨٨٥

دمحم١٥٨٨٦ جـ//٢١٩٠٨مصطفى عبدالعال توفيق 

ل٢٢٠٣٠مصطفى عبدالعليم فتح هللا بدر١٥٨٨٧

ل٢٢٠٣١مصطفى عبداملنعم امحد على١٥٨٨٨

دمحم السيد شاهني١٥٨٨٩ جـ//٢١٦٤٠مصطفى عبده 

جـ//٢٢٠٣٢مصطفى عماد عبداملرضى قابل١٥٨٩٠

جـ//٢١٦٤١مصطفى عيد فكرى قرىن١٥٨٩١

جـ//٢٢٣١٨مصطفى عيسى السيد السيد عيسى١٥٨٩٢

دمحم عبدالفتاح السرساوى١٥٨٩٣ ل٢٢٠٣٣مصطفى 

دمحم حممود هدهود١٥٨٩٤ دمحم  جـ//٢١٦٤٢مصطفى 

جـ//٢١٧٩٩مصطفى حممود خليفه ابراهيم١٥٨٩٥

دمحم عبداgيد١٥٨٩٦ ٢١٩٠٩X Xمصطفى حممود 

٢١٩١٠Xمعاذ مجال سيد امحد على١٥٨٩٧

دمحم١٥٨٩٨ جـ//٢٢٠٣٤معاذ <صر ابراهيم عمر 

دمحم لطفى عبدالعزيز١٥٨٩٩ جـ//٢١٦٤٣معاز على 

جـ//٢١٦٤٤معتزZ8 امحد مصطفى امحد١٥٩٠٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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جـ//٢١٩١١معني حممود فرج شديد سويلم١٥٩٠١

جـ//٢١٦٤٥مقار <ن نصرى فهمى يوسف١٥٩٠٢

جـ//٢٢٣١٩ملك امحد اال8صريى خليل الشرقاوى١٥٩٠٣

جـ//٢١٩١٢ملك عمرو فرج عبده١٥٩٠٤

جـ//٢١٦٤٦ملك rسر عبدالسالم صابر رفاعى١٥٩٠٥

ججـ٢١٦٤٧منار امحد صبحى حممود حنفى١٥٩٠٦

دمحم١٥٩٠٧ ججـ٢١٦٤٨منار رجب حسن 

دمحم سليمان١٥٩٠٨ ججـ٢١٦٤٩منار سليمان 

دمحم فتحى امحد حسن١٥٩٠٩ جـ//٢١٩١٣منار 

دمحم كامل حنفى١٥٩١٠ ججـ٢١٦٥٠منار 

دمحم١٥٩١١ ججـ٢١٦٥١منه هللا ابراهيم عبدالفتاح 

ججـ٢١٦٥٤منه هللا حسن رrض امحد١٥٩١٢

ججـ٢١٦٥٥منه هللا سعيد فراج على صالح١٥٩١٣

ججـ٢١٦٥٦منه هللا عطيه فوزى ابراهيم السيد١٥٩١٤

ججـ٢١٦٥٧منه هللا فاروق مصطفى عبدالرمحن١٥٩١٥

ججـ٢١٦٥٢منه هللا كمال فكرى حسني١٥٩١٦

جـ//٢٢٠٣٥منه هللا حمب محدان عباس حسن١٥٩١٧

دمحم١٥٩١٨ دمحم سعيد  ججـ٢١٦٥٣منه هللا 

دمحم عبدهللا مصطفى عوض سعد١٥٩١٩ جـ//٢١٦٥٨منه هللا 

دمحم مرزوق على سيد١٥٩٢٠ جـ//٢١٦٥٩منه هللا 

جـ//٢١٦٦٠منه هللا حمىالدين صبحى سعيد عبدالعال١٥٩٢١

جـ//٢١٦٦١منه هللا مصطفى سيد عبدهللا١٥٩٢٢

جـ//٢١٦٦٢منه هللا مصطفى حممود حسن١٥٩٢٣

ججـ٢١٦٦٣منه هللا ممدوح على صادق١٥٩٢٤

جـ//٢١٦٦٤منه هللا يوسف نزيه يوسف١٥٩٢٥
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جـ//٢٢٠٣٦منه خالد حممود امحد حسن١٥٩٢٦

ججـ٢١٦٦٥منه عبداحلليم حافظ عبداللطيف١٥٩٢٧

جـ//٢٢٣٢٠مىن صابر السيد عيد امحد١٥٩٢٨

ججـ٢١٦٦٦مهرائيل زهري زكى مرتى١٥٩٢٩

ل٢١٦٦٧مهند امحد عبداملنعم مبارك سعد على١٥٩٣٠

دمحم١٥٩٣١ ل٢١٦٦٨مهند نبيل رفاعى 

جـ//٢١٦٦٩مى امحد حسان سامل١٥٩٣٢

دمحم رجب بيومى١٥٩٣٣ ججـ٢١٦٧٠مى 

دمحم عبداخلالق خطاب١٥٩٣٤ ٢١٦٧١Xمى حممود 

جـ//٢١٦٧٢مياده امحد على عبدالعال١٥٩٣٥

دمحم١٥٩٣٦ دمحم ابراهيم  ججـ٢١٦٧٣ميار 

جـ//٢١٩١٤مريان اشرف عبده على١٥٩٣٧

ججـ٢١٦٧٤ميسم عاطف على ابراهيم١٥٩٣٨

جـ//٢١٦٧٥مينا جاسر عوىن دانيال١٥٩٣٩

ججـ٢١٩١٥<در امساعيل مسعد محاد عبدالبارى١٥٩٤٠

دمحم حسن١٥٩٤١ دمحم عبدالفتاح  جـ//٢٢٠٣٧<در 

جـ//٢٢٠٣٨<ديه سامل عبدالعزيز ابوعرب١٥٩٤٢

ججـ٢١٦٧٦<ديه rسر عبدالعزير طه١٥٩٤٣

ججـ٢١٩١٦<ردين جرجس فوزى شاكر١٥٩٤٤

ججـ٢١٦٧٧<رميان اشرف امحد هندى١٥٩٤٥

١٥٩٤٦rججـ٢١٦٧٨<نسى حممود نبيل زكر

٢١٦٧٩Xجناه rسر عبدالفتاح عباس١٥٩٤٧

دمحم امحد١٥٩٤٨ جـ//٢١٦٨٠ندا السيد 

جـ//٢١٦٨١ندا طه <جى طه مسلم١٥٩٤٩

دمحم على عبدالفتاح١٥٩٥٠ ٢٢٠٥٧X Xندا 
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دمحم عطاهللا١٥٩٥١ ججـ٢١٦٨٢ندى حسني السيد السيد 

ججـ٢١٦٨٣ندى خالد عبدالرمحن على عفيفى١٥٩٥٢

ججـ٢١٦٨٤ندى سامى عباس حسن شكيو١٥٩٥٣

ججـ٢١٦٨٥ندى مسري كامل يوسف مصطفى١٥٩٥٤

ججـ٢١٦٨٦ندى عرفات مجعه رزق جابر١٥٩٥٥

دمحم١٥٩٥٦ ججـ٢١٦٨٧ندى على السيد 

دمحم عبدالعزيز املصرى١٥٩٥٧ م٢١٦٨٨ندى 

ججـ٢١٦٨٩ندى خمتار حممود ابراهيم١٥٩٥٨

ججـ٢١٦٩٠ندى مصطفى امحد حسني مصطفى١٥٩٥٩

جـ//٢٢٠٣٩ندى جنيب على عبدالسالم١٥٩٦٠

ججـ٢١٦٩١ندى حيى امام بيومى١٥٩٦١

ججـ٢١٦٩٢نرمني صربى عطيه هللا وديع١٥٩٦٢

ججـ٢١٦٩٣نرمني عبداجلليل عبداللطيف عبداجلليل١٥٩٦٣

جـ//٢١٦٩٤نرمني مشحوت عبدالبديع طه١٥٩٦٤

دمحم الصفراوى١٥٩٦٥ ججـ٢١٦٩٥نسمه عيسوى 

م٢١٦٩٦نعمه امحد سالمه عبدالعزيز سالمه١٥٩٦٦

دمحم عبداحلميد اخلواجه١٥٩٦٧ ججـ٢١٩١٧نغم 

جـ//٢١٩١٨نورا لطفى عبدالنىب ابوسريع١٥٩٦٨

دمحم عبدهللا عبدالغىن١٥٩٦٩ جـ//٢٢٠٤٨نورا 

ججـ٢١٦٩٧نوراهلدى شكرى صادق السيد١٥٩٧٠

ججـ٢١٦٩٨نوران =مر رضا على١٥٩٧١

جـ//٢١٦٩٩نورهان امحد كمال امحد١٥٩٧٢

دمحم١٥٩٧٣ دمحم  ججـ٢١٧٠٠نورهان امحد 

دمحم١٥٩٧٤ جـ//٢١٧٠١نورهان اشرف فؤاد 

جـ//٢٢٠٤٠نورهان مجال عثمان الفقى١٥٩٧٥
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ل٢٢٣٣٥نورهان حسام مجعه حسن١٥٩٧٦

دمحم حممود١٥٩٧٧ جـ//٢١٧٠٢نورهان محاده 

جـ//٢١٧٠٣نورهان سامى عبدالنىب على السماحى١٥٩٧٨

جـ//٢١٧٠٤نورهان عباس حممود سيد١٥٩٧٩

ججـ٢١٧٠٥نورهان عصام حممود على خلف١٥٩٨٠

جـ//٢١٧٠٦نورهان فؤاد عبداحلميد امساعيل١٥٩٨١

دمحم امحد١٥٩٨٢ دمحم ابومسلم  ٢١٧٠٧Xنورهان 

جـ//٢١٩١٩نورهان حممود خبيت عبدالعال١٥٩٨٣

جـ//٢١٧٠٨نورهان هاىن السيد عبده مصطفى١٥٩٨٤

جـ//٢١٩٢٠نريمني خلف صديق الزنباعى١٥٩٨٥

ججـ٢١٧٠٩نريه اسامه عبدالراضى عبدالدامي١٥٩٨٦

جـ//٢١٧١٠نريه سيد حممود حسان١٥٩٨٧

دمحم١٥٩٨٨ جـ//٢١٧١١نريه عامر عبداحلميد امحد 

جـ//٢١٧١٢هاجر ابراهيم رفعت ابراهيم١٥٩٨٩

دمحم متوىل١٥٩٩٠ جـ//٢٢٠٤١هاجر امحد عبدالواحد 

٢٢٠٤٢Xهاجر مجعه طه مجعة قطط١٥٩٩١

جـ//٢١٩٢١هاجر حسن حسن ابراهيم حبيب١٥٩٩٢

جـ//٢٢٠٤٣هاجر خالد حسني عمر الفقى١٥٩٩٣

ججـ٢١٧١٣هاجر رمضان سعيد عباس مصطفى١٥٩٩٤

ججـ٢١٧١٤هاجر سامى صديق على فودة١٥٩٩٥

ججـ٢١٧١٥هاجر سيد فوزى على عبداحلميد١٥٩٩٦

ججـ٢١٩٢٢هاجر عبداحلكيم السيد عبدهللا١٥٩٩٧

دمحم امحد١٥٩٩٨ ججـ٢١٩٢٣هاجر على 

جـ//٢١٧١٦هاجر عماد صالح عبدالكرمي١٥٩٩٩

جـ//٢١٧١٧هاجر جمدى رجب امساعيل شعبان١٦٠٠٠
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دمحم امحد على الشامى١٦٠٠١ ججـ٢١٧١٨هاجر 

دمحم امساعيل مأمون١٦٠٠٢ جـ//٢١٩٢٤هاجر 

دمحم الكمار١٦٠٠٣ دمحم حسىن  ججـ٢١٧١٩هاجر 

دمحم عبداملرضى بيومى١٦٠٠٤ ٢٢٠٥٨Xهاجر 

دمحم على على عبداهلادى سعيد١٦٠٠٥ م٢١٧٢٠هاجر rسر 

ل٢١٧٢٢هاشم حمروس هاشم عبدالغىن احلداد١٦٠٠٦

دمحم عبداgيد١٦٠٠٧ ججـ٢١٧٢٣هاله ايهاب 

جـ//٢١٧٢٤هاله مصطفى عبدالعاطى سيد١٦٠٠٨

دمحم١٦٠٠٩ جـ//٢١٧٢٥هاىن صابر حسن صابر 

جـ//٢١٧٢٦هاr على سيد دهب حسني١٦٠١٠

جـ//٢١٩٢٥هايدى جرجس وليم حمروس١٦٠١١

دمحم١٦٠١٢ جـ//٢١٧٢٧هبه هللا عصام حسني 

دمحم امحد حسن اغا١٦٠١٣ جـ//٢١٧٢٨هبه حسن 

ججـ٢١٧٢٩هبه سامى حامد عبداحلميد١٦٠١٤

ججـ٢١٧٣٠هبه عبدالعليم عبدالبارى امحد١٦٠١٥

دمحم١٦٠١٦ ججـ٢١٧٣١هبه عراىب عبدهللا 

ججـ٢١٧٣٢هدى رجب شعبان حممود١٦٠١٧

دمحم عباس امساعيل١٦٠١٨ ججـ٢١٧٣٣هدى 

دمحم١٦٠١٩ دمحم رجب  جـ//٢١٩٢٦هدير 

دمحم صابر عبدالعزيز جودة١٦٠٢٠ ججـ٢١٧٣٤هدير 

دمحمى حسان١٦٠٢١ ججـ٢١٧٣٥هدير حممود 

دمحم امحد حسني١٦٠٢٢ ٢١٧٣٦Xهدير هاىن 

ججـ٢١٧٣٧هدير هىن مراد سيد١٦٠٢٣

جـ//٢١٧٣٨هشام خالد امحد عبداحلميد١٦٠٢٤

جـ//٢١٧٣٩هشام خالد فايز ابراهيم١٦٠٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم سعيد سعد١٦٠٢٦ ججـ٢١٧٤٠هشام 

جـ//٢١٧٤١هناء عادل عرفه على١٦٠٢٧

جـ//٢١٧٤٢هند سيد شعبان حسني١٦٠٢٨

جـ//٢١٧٤٣هيالنه مالك غاىل غطاس١٦٠٢٩

دمحم عبدالرمحن ابراهيم عطيه١٦٠٣٠ ججـ٢١٧٤٤ورود 

دمحم عبدالرمحن١٦٠٣١ دمحم  جـ//٢٢٠٤٤وسام 

دمحم على١٦٠٣٢ دمحم حسني  ٢١٧٤٥Xوفاء 

جـ//٢١٧٤٦والء حسني السيد السيد مجعة١٦٠٣٣

م٢١٧٤٧والء رمزى حسن عبدالسالم١٦٠٣٤

دمحم حسني١٦٠٣٥ جـ//٢١٧٤٨وليد امحد 

دمحم ابراهيم على حسن١٦٠٣٦ جـ//٢١٩٢٧وليد 

ججـ٢١٧٤٩يؤا< عاطف زغلول توفيق١٦٠٣٧

ججـr٢١٧٥٠را السيد عبده على العوضى١٦٠٣٨

جـ//r٢١٩٢٨را رضا سامل عبده سامل١٦٠٣٩

دمحم حممود١٦٠٤٠ جـ//r٢١٩٢٩را عبدالعزيز 

دمحم امساعيل١٦٠٤١ جـ//r٢٢٠٤٥را عصام 

ججـr٢١٧٥١را حممود سعد امحد١٦٠٤٢

دمحم الناظر١٦٠٤٣ جـ//r٢١٩٣٠مسني ابراهيم 

جـ//r٢١٧٥٢مسني اسامه عبدالفتاح منتصر١٦٠٤٤

جـ//r٢١٧٥٣مسني حسن عبد ربه حسن١٦٠٤٥

دمحم١٦٠٤٦ دمحم  جـ//r٢١٧٥٤مسني رمضان 

ججـr٢١٧٥٥مسني عادل صالح ابراهيم١٦٠٤٧

دمحم الوسطاىن١٦٠٤٨ دمحم  جـ//r٢١٧٥٦مسني عبدالوهاب حفىن 

جـ//r٢١٩٣١مسني عزت امني عثمان١٦٠٤٩

ججـr٢١٧٥٧مسني فرج عبدالعزيز فرج١٦٠٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة



رقم اجللوس

وزא�
�א�	���מ�א�����

א����د�א��������	��ون�א�ز�א��

�دא�
���ون�א�ط��

و�د
�א������א���
كشف �مساء الطالب وأرقام جلوس 

االسم

٢٠٢٢-٢٠٢٣

التسويق الدويلشعبة

الفرقة الثانية

مستجد

صفحة   ٤٣

التقديررقم جلوس سابق

جـ//٢١٧٥٨حيىي مصطفى السيد عماره §بت١٦٠٥١

ججـ٢١٧٥٩يسرى محاده امحد عنرت العماوى١٦٠٥٢

ججـ٢١٧٦٠ميىن صالح ذكى توفيق١٦٠٥٣

جـ//٢١٧٦١يوسف ابراهيم عبدالفتاح فهمى خليل١٦٠٥٤

جـ//٢١٧٦٢يوسف امحد سيد عبدالفتاح١٦٠٥٥

دمحم يوسف١٦٠٥٦ جـ//٢١٧٦٣يوسف امحد 

جـ//٢١٩٣٢يوسف اشرف حامد الصفطى١٦٠٥٧

ججـ٢١٩٣٣يوسف السيد عبدالرؤف عبدالرازق عرفات١٦٠٥٨

٢٢٠٤٦Xيوسف انور بشاى جيد١٦٠٥٩

دمحم١٦٠٦٠ جـ//٢١٧٦٤يوسف مجال عبداملقصود 

جـ//٢١٩٣٤يوسف محدى عطاهللا حسني١٦٠٦١

دمحم عبدالقادر خليل١٦٠٦٢ جـ//٢١٧٦٥يوسف محدى 

جـ//٢١٩٣٥يوسف خالد امبارك عبدالرمحن١٦٠٦٣

جـ//٢١٧٦٦يوسف سامى يوسف سامل١٦٠٦٤

دمحم الشعراوى١٦٠٦٥ جـ//٢١٩٣٦يوسف سالمه 

جـ//٢١٧٦٧يوسف سلطان حسن عبدالغىن١٦٠٦٦

جـ//٢١٧٦٨يوسف شعبان ابراهيم سويلم١٦٠٦٧

دمحم سيد امحد١٦٠٦٨ جـ//٢١٧٦٩يوسف شعبان 

دمحم١٦٠٦٩ جـ//٢١٧٧٠يوسف طه حممود 

دمحم عبدالنظري١٦٠٧٠ ججـ٢١٧٧١يوسف عبدالرمحن 

دمحم السمىن١٦٠٧١ دمحم  جـ//٢١٧٧٢يوسف على 

دمحم راشد١٦٠٧٢ جـ//٢١٧٧٣يوسف عماد الدين 

دمحم امساعيل حممود١٦٠٧٣ ججـ٢١٧٧٤يوسف 

دمحم امساعيل١٦٠٧٤ دمحم مجال الدين فؤاد  جـ//٢١٩٣٨يوسف 

دمحم حافظ على١٦٠٧٥ جـ//٢١٧٧٥يوسف 
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٢٢٠٥٩Xيوسف مصطفى كامل عبدالعزيز١٦٠٧٦

ججـ٢١٧٧٦يوسف <دى مراد عبداللطيف١٦٠٧٧

جـ//٢١٧٧٧يوسف نبيل حسنني مروان١٦٠٧٨

جـ//٢١٧٧٨يوسف هشام عبداحلق مرسى اجلزار١٦٠٧٩

٢١٧٧٩Xيوسف هنداوى حسني على١٦٠٨٠

جـ//٢٢٠٤٧يوسف وائل طوسون عبداحلميد١٦٠٨١

دمحم مسلم١٦١٠١ ق١٢٠٠٩ابراهيم معوض 

دمحم١٦١٠٢ ق١٢٠١٠ابراهيم موسى ابراهيم 

دمحم غريب١٦١٠٣ غـ١٢٠١٩امحد حسني صابر 

ق١٢٠٢٩امحد سيد عبدهللا حسن١٦١٠٤

دمحم على١٦١٠٥ ق١٢٠٦٨امحد واىل على 

ق١٢٠٩٥امساء اكرم عبدالسميع عبدالرازق١٦١٠٦

ق١٢١٠٢االء فتحى بدرالدين على١٦١٠٧

دمحم لؤلؤ١٦١٠٨ ق١٢١٠٨املعتصم Z8 حممود 

دمحم طه ابو هجرس١٦١٠٩ غـ١٢١١٧انس 

غـ١٢١٣٧بالل عادل عبدهللا عبدالعزيز حسن١٦١١٠

غـ١٢١٥٣حامد خالد حامد وهبه١٦١١١

غـ١٢١٨٨رانيا عبداملعبود ابراهيم عبداملعبود١٦١١٢

ق١٢٢٢٦سعد الدين خالد سعد الدين حسني١٦١١٣

دمحم على١٦١١٤ دمحم  ق١٢٢٥٧شروق 

دمحم١٦١١٥ دمحم  دمحم امحد  ق١٢٢٦٥صباح 

ق١٢٢٧٧عبدالرمحن امحد فتحى حمروس شبايك١٦١١٦

دمحم حسني١٦١١٧ ق١٢٢٧٩عبدالرمحن ايهاب 

دمحم ندا سعيد١٦١١٨ ق١٢٢٨٤عبدالرمحن صابر 

ق١٢٢٩٣عبدالرمحن جمدى كمال امحد عيسى١٦١١٩
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ق١٢٣٠٠عبدالرمحن مسعد عبدالتواب ابراهيم١٦١٢٠

غـ١٢٣١٤عبدهللا محاده عبدهللا فضل١٦١٢١

دمحم ندا١٦١٢٢ ق١٢٣٢٥عبداملنعم عبدالنىب عبداملنعم 

ق١٢٣٢٦عبدالناصر بريك عبدالسالم هاشم١٦١٢٣

ق١٢٣٣٣عطوه راضى عطوه سعود١٦١٢٤

ق١٢٣٣٧علي امحد علي شحاته١٦١٢٥

دمحم عبدالسميع١٦١٢٦ ق١٢٣٤٥عمار هشام 

ق١٢٣٧٤فوزى راضى فوزى جرجس عبدامللك١٦١٢٧

غـ١٢٣٨١كمال امحد مصباح جابر١٦١٢٨

ق١٢٣٨٤مارك هاىن عزيز ابراهيم١٦١٢٩

ق١٢٤١٥دمحم محدى على اللمعى١٦١٣٠

غـ١٢٤٢٤دمحم زكى صادق ابراهيم ابراهيم زrده١٦١٣١

ق١٢٤٦٨دمحم حممود فارس عثمان١٦١٣٢

ق١٢٤٩٣حممود رجب مجعه عبداملطلب١٦١٣٣

دمحم حممود فضاىل١٦١٣٤ ق١٢٥٠٨حممود 

دمحم١٦١٣٥  rق١٢٥١٥خمتار حيى زكر

غـ١٢٥٣١مصطفى اشرف امحد حسني١٦١٣٦

دمحم١٦١٣٧ ق١٢٥٣٤مصطفى ايهاب ابراهيم 

ق١٢٥٤١مصطفى عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف١٦١٣٨

دمحم١٦١٣٩ دمحم السيد عبدالصادق  ق١٢٥٤٥مصطفى 

ق١٢٦٢١يوسف رضا غربrل نصر١٦١٤٠

خ١٢٦٤١١امحد اسامه سليم امحد١٦١٥١

دمحم مصطفى١٦١٥٢ خ١٢٦٤٦١اسامه فتح هللا 

خ١٢٦٤٧١اسالم امحد فتحى انس عبدالعزيز١٦١٥٣

خ١٢٦٥٢١شادى عماد شحاته بدوى١٦١٥٤

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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دمحم عارف١٦١٥٥ خ١٢٦٥٣١ضحى امحد مرتضى حممود 

خ١٢٦٥٥١عبدهللا عماد حمجوب امحد١٦١٥٦

خ١٢٦٥٨١دمحم ابراهيم نصر عبدالقوى١٦١٥٧

خ١٢٦٦١١دمحم حمسن فضل حسني على١٦١٥٨

خ١٢٦٦٤١حممود شعبان عبدالعزيز رزق١٦١٥٩

خ١٢٦٦٧١مياده <جح حسن امحد بالل١٦١٦٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة


