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التقديررقم جلوس سابق

ل٦٠٠١ابرام حريف سامى عبداملسيح٦٠١

جـ//٦٠٠٢ابراهيم امين ابراهيم على السيد٦٠٢

ل٦٠٠٣ابراهيم خالد ابراهيم على٦٠٣

جـ//٦٠٠٤ابراهيم سلومه ابراهيم سلومه٦٠٤

ججـ٦٠٠٥ابراهيم على ابراهيم امحد على بروش٦٠٥

دمحم الرفاعى ابراهيم٦٠٦ ججـ٦٠٠٦امحد ابراهيم 

٦٠٠٧Xامحد اسالم عطيه على سابق٦٠٧

جـ//٦٠٠٨امحد امساعيل امساعيل عبده أبوسنه٦٠٨

دمحم فرغلىالصباغ٦٠٩ جـ//٦٠٠٩امحد امساعيل 

دمحم خليل٦١٠ جـ//٦٠١٠امحد اشرف الغريب 

دمحم امحد٦١١ ٦٠١١X Xامحد اشرف 

دمحم ابرهيم٦١٢ دمحم  جـ//٦٠١٢امحد اشرف 

ججـ٦٠١٣امحد اشرف هارون مصطفى٦١٣

جـ//٦٠١٤امحد امام حسن امحد٦١٤

دمحم Vصف٦١٥ ٦٠١٥Xامحد امني حسن 

م٦٠١٦امحد Yمر امحد الرخاوى٦١٦

جـ//٦٠١٧امحد حسام سعد ابوسريع٦١٧

٦٠١٨Xامحد رمزى سعد زكى٦١٨

دمحم زيدان٦١٩ جـ//٦٠١٩امحد رمضان 

دمحم ^ز٦٢٠ ججـ٦٠٢٠امحد سامى صادق 

٦٠٢١Xامحد مسري تقى عبدالرحيم٦٢١

٦٠٢٢Xامحد مسري مصطفى عبدالرمحن٦٢٢

جـ//٦٠٢٣امحد سيد وهيدى ابراهيم٦٢٣

دمحم عبداملنعم٦٢٤ جـ//٦٠٢٤امحد صالح 

جـ//٦٠٢٥امحد طلعت صابر جباره ابوعوصه٦٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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التقديررقم جلوس سابق

جـ//٦٠٢٦امحد عادل حسن امساعيل٦٢٦

دمحم٦٢٧ جـ//٦٠٢٧امحد عادل جنيب 

دمحم ابواحلمد٦٢٨ جـ//٦٠٢٨امحد عبدهللا مصطفى 

جـ//٦٠٢٩امحد عبداملنعم حسن عثمان٦٢٩

جـ//٦٠٣٠امحد عبداملوجود رمضان سليمان حسب٦٣٠

جـ//٦٠٣١امحد عصام كمال عبدالرمحن عبداهلادى٦٣١

ججـ٦٠٣٢امحد عالء عوض مرسى عبدهللا٦٣٢

جـ//٦٠٣٣امحد على عبدالغفار اهلنيدى٦٣٣

جـ//٦٠٣٤امحد على علواىن عيد٦٣٤

جـ//٦٠٣٥امحد عمر لطفى امحد حممود٦٣٥

جـ//٦٠٣٦امحد عيد ابواحلمد على٦٣٦

جـ//٦٠٣٧امحد فكرى امني محد٦٣٧

٦٠٣٨Xامحد حمروس عبداملنعم حفىن٦٣٨

دمحم امحد فهمى عامر٦٣٩ ٦٠٤٠Xامحد 

دمحم سليمان موسى٦٤٠ دمحم امحد  جـ//٦٠٤١امحد 

دمحم عبداخلالق حممود٦٤١ جـ//٦٠٤٢امحد 

دمحم عيسى عبدالنىب عيسى٦٤٢ ٦٠٤٣Xامحد 

دمحم فوزى حسب هللا٦٤٣ جـ//٦٠٤٤امحد 

دمحم كمال سيد امحد٦٤٤ جـ//٦٠٤٥امحد 

دمحم على٦٤٥ دمحم  جـ//٦٠٤٦امحد 

دمحم حسنني٦٤٦ دمحم مهام  جـ//٦٠٤٧امحد 

جـ//٦٠٤٨امحد حممود امحد حممود كمال٦٤٧

جـ//٦٠٤٩امحد حممود عبدالعليم عبود٦٤٨

دمحم حسني على عجالن٦٤٩ جـ//٦٠٥٠امحد حممود 

دمحم زكى٦٥٠ جـ//٦٠٥١امحد مدحت 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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التقديررقم جلوس سابق

جـ//٦٠٥٢امحد معوض سعد عبدالقادر٦٥١

جـ//٦٠٥٣ارساىن طلعت لطفى يوسف برسوم٦٥٢

جـ//٦٠٥٤اسامة فتح هللا شحاته ابو عمر٦٥٣

جـ//٦٠٥٥اسامه ربيع عطيه ابراهيم٦٥٤

جـ//٦٠٥٦اسراء عاطف حسن ابوالغيط٦٥٥

جـ//٦٠٥٨اسالم زين امحد امحد صقر٦٥٦

جـ//٦٠٥٩اسالم سامح على عبداملعطى٦٥٧

جـ//٦٠٦٠اسالم عارف عارف موسى٦٥٨

جـ//٦٠٦١اسالم عبدالنىب كامل جالل حزين٦٥٩

ججـ٦٠٦٢اسالم عيد عبدالنىب حممود هالل٦٦٠

دمحم عبدالبارى٦٦١ جـ//٦٠٦٤امساء اشرف 

دمحم سيد حزين٦٦٢ جـ//٦٠٦٥امساء 

دمحم قطب ابراهيم٦٦٣ ججـ٦٠٦٦امساء 

دمحم٦٦٤ جـ//٦٠٦٧اشرف عبداهلادى زكى عبدالعزيز 

جـ//٦٠٦٩اصاله متوىل على متويل٦٦٥

جـ//٦٠٧٠االء Vصر عبدالعظيم عيد عبدالنىب٦٦٦

دمحم عبداحلكم على عبدالسالم٦٦٧ جـ//٦٠٧١احلسن 

جـ//٦٠٧٢السيد نوح السيد السيد عيد٦٦٨

دمحم جالل عبداللطيف٦٦٩ جـ//٦٠٧٣امال 

جـ//٦٠٧٤اجمد ابراهيم كامل يوسف ابو خليل٦٧٠

جـ//٦٠٧٥امنيه خمتار حسن الفراراجى٦٧١

ججـ٦٠٧٦امنيه هاىن حممود ابراهيم٦٧٢

دمحم فرج على صالح٦٧٣ جـ//٦٠٧٧انس 

جـ//٦٠٧٨انور اسامه عبداملنعم امحد على موسى٦٧٤

دمحم البلتاجى٦٧٥ جـ//٦٠٧٩ا�ت عصام 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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التقديررقم جلوس سابق

جـ//٦٠٨٠اميان امحد حممود عطيه حسانني٦٧٦

دمحم امباىب ابوسنه٦٧٧ جـ//٦٠٨١اميان حممود 

٦٠٨٢Xامين فرغل ربيع عبدالعزيز٦٧٨

جـ//٦٠٨٣امين حممود ابراهيم حممود طنوش٦٧٩

جـ//٦٠٨٤ايناس هوارى عبدالتواب عبدهللا٦٨٠

دمحم٦٨١ جـ//٦٠٨٥ايه نعيم حممود 

جـ//٦٠٨٦^سل حسام الدين زغلول عبدالستار أبوعمريه٦٨٢

جـ//٦٠٨٧^سم عصام امام عبدالقادر٦٨٣

جـ//٦٠٨٨^سم فتحى عبداحملسن محاد٦٨٤

جـ//٦٠٨٩بالل وائل عبدالسالم شحوت٦٨٥

جـ//�٦٠٩٠اء عادل ماجد عبداجليد سعد٦٨٦

٦٠٩١X Xمجال رجب شعبان عبدالوهاب٦٨٧

جـ//٦٠٩٢مجال عبدالواحد عبداحلليم العسكري٦٨٨

جـ//٦٠٩٣جورج اسامه رزق موسى٦٨٩

جـ//٦٠٩٤حارس امحد فؤاد امحد ابراهيم٦٩٠

جـ//٦٠٩٥حسام ابراهيم مصطفى على٦٩١

دمحم سعد٦٩٢ جـ//٦٠٩٦حسام مصطفى على 

جـ//٦٠٩٧حسام حييي عبدالفضيل ابراهيم عبوده٦٩٣

جـ//٦٠٩٨حسن السيد حسن على امحد٦٩٤

دمحم٦٩٥ دمحم حسن  جـ//٦٠٩٩حسن 

جـ//٦١٠١حنا مسري حنا موسى Yدرس٦٩٦

جـ//٦١٠٢خالد ابراهيم عبدهللا طه خليفه٦٩٧

ججـ٦١٠٣خالد اشرف فتحى سالمه٦٩٨

ججـ٦١٠٤خالد عيد عبدالرحيم امحد٦٩٩

دمحم على خليل٧٠٠ ججـ٦١٠٥خالد مطاوع 

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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التقديررقم جلوس سابق

دمحم عبدالعزيز عيد٧٠١ ججـ٦١٠٦خلود 

ججـ٦١٠٨دميانه اسامه رزق جنا ولد مرمي٧٠٢

دمحم٧٠٣ دمحم  ججـ٦١٠٩دينا سامح 

دمحم فايد الصاىف٧٠٤ ٦٣٥٣Xرامى 

ججـ٦١١٠راV حسني ابراهيم حسني٧٠٥

دمحم اجلنايىن٧٠٦ م٦١١١راندا سامح فكرى 

دمحم عبداجلليل٧٠٧ م٦١١٢رحاب خالد 

ججـ٦١١٣رفيده رضا عفيفى امحد٧٠٨

ل٦١١٤رمزى مجال فاروق سليمان املفتحجى٧٠٩

جـ//٦١١٥روان امحد عبدالفتاح امحد الغباشى٧١٠

دمحم سيد على٧١١ جـ//٦١١٦رمي حسن 

جـ//٦١١٧ريهام عنرت على عبدالسميع٧١٢

جـ//٦١١٨زهره عبداحلميد حسن سيد مطر٧١٣

٦١١٩Xز�د عبداملوجود امحد مأمون عبدالقادر٧١٤

٦١٢٠Xز�د عطيه حممود سليمان خباطره٧١٥

ججـ٦١٢١زينب عادل قاعود عبدالفضيل٧١٦

ججـ٦١٢٢زينب عبدهللا عبدالسالم محوده٧١٧

دمحم عباس٧١٨ جـ//٦١٢٣ساره سعد فاروق 

دمحم السيد عبدالفتاح الشيمى٧١٩ جـ//٦١٢٤ساره 

جـ//٦١٢٥سامح صالح منصور عيساوى داود٧٢٠

دمحم امساعيل٧٢١ جـ//٦١٢٦ساميه امين 

م٦١٢٧سعاد طارق سيد ابراهيم الشيمى٧٢٢

٦١٢٨Xسعيد حلمى فايز عمر Vجى٧٢٣

٦١٢٩Xسعيد مسعد سعيد طه احلماقى٧٢٤

٦١٣٠Xسعيد ممدوح سامل ابراهيم٧٢٥

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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التقديررقم جلوس سابق

دمحم عبدالغىن٧٢٦ ججـ٦١٣١سلمى ابراهيم 

ججـ٦١٣٢سلمى اشرف سيد عبدالعال٧٢٧

دمحم٧٢٨ جـ//٦١٣٣سلمى جمدى سيد 

دمحم على محزه٧٢٩ ٦١٣٤Xسلوى على 

ججـ٦١٣٥مساح جابر رجب خلف هللا٧٣٠

دمحم بيومى٧٣١ جـ//٦١٣٦مسر محاده 

دمحم عبداملقصود٧٣٢ جـ//٦١٣٧سهيله سالمه 

دمحم امحد سليمان٧٣٣ جـ//٦١٣٨شاهنده 

دمحم حممود سرور٧٣٤ جـ//٦١٣٩شروق شريف 

دمحم حسن٧٣٥ جـ//٦١٤٠شيماء عبدالنىب 

جـ//٦١٤١صابر هواش عبدالظاهر عبدهللا٧٣٦

دمحم امحد عبدالغفار٧٣٧ ٦١٤٢Xصالح حسن 

جـ//٦١٤٣صالح Vجى سعد عبدهللا موسى٧٣٨

دمحم امحد زين الدين٧٣٩ ٦١٤٤X Xطارق امحد رضا 

ججـ٦١٤٥طارق حسني منصور عبدالسميع٧٤٠

جـ//٦١٤٦طه امحد طه حسيىن٧٤١

دمحم عبداحلميد معوض٧٤٢ جـ//٦١٤٧عبداحلميد 

٦١٤٨Xعبدالرؤف طارق عبدالرؤف عبدهللا٧٤٣

ل٦١٤٩عبدالرمحن اشرف ربيع عبدالعزيز امحد٧٤٤

جـ//٦١٥٠عبدالرمحن السيد حممود ايوب٧٤٥

ل٦١٥١عبدالرمحن شعبان عبدالرمحن عبدالوهاب حبيب٧٤٦

دمحم صابح٧٤٧ جـ//٦١٥٢عبدالرمحن صابر 

دمحم سامل عزام٧٤٨ جـ//٦١٥٣عبدالرمحن طارق سيد 

دمحم جالوس٧٤٩ جـ//٦١٥٤عبدالرمحن عرفات حسن 

جـ//٦١٥٥عبدالرمحن على خليفه عبدالعزيز٧٥٠

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة
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التقديررقم جلوس سابق

جـ//٦١٥٦عبدالرمحن قرىن فتحى امساعيل٧٥١

دمحم امحد حممود خضر٧٥٢ ٦١٥٧Xعبدالرمحن جمدى 

جـ//٦١٥٨عبدالرمحن هاشم امحد عبدالقوى٧٥٣

جـ//٦١٥٩عبدالعزيز عبداهلادى عبدالعزيز جويد٧٥٤

دمحم عبدالكرمي٧٥٥ جـ//٦١٦٠عبدهللا السيد عبدهللا 

دمحم ابراهيم٧٥٦ ٦١٦١Xعبدهللا خالد رشدى 

ل٦١٦٢عبدهللا سعيد امحد على٧٥٧

جـ//٦١٦٣عبدهللا عبدالستار ضيف عبدالستار٧٥٨

دمحم ابراهيم الناظر٧٥٩ جـ//٦١٦٤عبدهللا عمر 

دمحم السيد طه امحد٧٦٠ جـ//٦١٦٥عبدهللا 

دمحم مجال خليل٧٦١ ججـ٦١٦٦عبدهللا 

ججـ٦١٦٧عبدهللا حممود حامد ابراهيم٧٦٢

جـ//٦١٦٨عبدهللا Vصر جنيب سعيد مسلم٧٦٣

دمحم مصطفى٧٦٤ جـ//٦١٦٩عبداحملسن على 

ججـ٦١٧٠عبداملنعم امحد يوسف على سامل٧٦٥

جـ//٦١٧١عبدالوهاب حممود عبدالوهاب جازى حويت٧٦٦

دمحم عوده٧٦٧ ججـ٦١٧٢عبري عاطف سليمان 

دمحم على محاده٧٦٨ ججـ٦١٧٣عبري 

دمحم جوده٧٦٩ جـ//٦١٧٤عطيه سيد 

جـ//٦١٧٥عالء عادل عبدا�يد عقرب٧٧٠

جـ//٦١٧٦عالء فارس عشرى بيومى٧٧١

جـ//٦١٧٧على ابراهيم حسني سعد٧٧٢

جـ//٦١٧٨على امحد سنوسى عبدهللا٧٧٣

ل٦١٧٩على انس على سليمان الطايل٧٧٤

جـ//٦١٨٠على مجال سعيد ابراهيم٧٧٥

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 الرابعة

مستجد

صفحة   ٨

التقديررقم جلوس سابق

دمحم ابومصطفى٧٧٦ جـ//٦١٨١على مجعه 

ل٦٣٧٤على عماد على حامد ندا٧٧٧

جـ//٦١٨٢عماد السيد عبدالقادر امحد٧٧٨

جـ//٦١٨٣عماد مجال ابراهيم حممود السحار٧٧٩

جـ//٦١٨٤عمار عنرت عدىل حممود عبدالرحيم٧٨٠

جـ//٦١٨٥عمر مجعه حطاىب بشر مطراوى٧٨١

دمحم بدران٧٨٢ جـ//٦١٨٦عمر صفوت بدران 

دمحم شرويد٧٨٣ جـ//٦١٨٧عمر على ابراهيم 

دمحم٧٨٤ ججـ٦١٨٨عمر على عبدا�يد 

دمحم على عبداللطيف خبيت٧٨٥ جـ//٦١٨٩عمر 

٦٣٥٦Xعمرو امحد عطيه مرعى٧٨٦

جـ//٦١٩٠عمرو عصام سعد ابراهيم خطاب٧٨٧

دمحم جابر مصطفى٧٨٨ جـ//٦١٩١عمرو 

جـ//٦١٩٢فؤاد رفعت فؤاد عبدا�يد٧٨٩

ججـ٦١٩٣فؤاد عزت فؤاد امحد الشناوى٧٩٠

جـ//٦١٩٤فادى عبدالناصر موسليىن جنيب٧٩١

دمحم عبداللطيف فصاد٧٩٢ جـ//٦١٩٥فارس 

جـ//٦١٩٦فازع عبدالسالم عبدالغىن عبدالسالم٧٩٣

ججـ٦١٩٧فاطمه رزق عبدالغىن ابوطالب٧٩٤

دمحم متوىل٧٩٥ ججـ٦١٩٨فاطيمه شريف 

دمحم٧٩٦ ججـ٦١٩٩فتحى امحد فتحى امحد 

جـ//٦٢٠٠فريده عمرو عواد حممود الكرداسى٧٩٧

جـ//٦٢٠١فهمى صالح فهمى عوض٧٩٨

جـ//٦٢٠٢كرمي امحد فاروق عبداحلكم٧٩٩

٦٢٠٣X Xكرمي عالء الدين عبدالرمحن خلف٨٠٠
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جـ//٦٢٠٤كمال نبيل كمال هاشم على٨٠١

ججـ٦٢٠٥كنوز ابراهيم عبداملنعم عبدالعزيز واىف٨٠٢

دمحم٨٠٣ دمحم عمر  جـ//٦٢٠٦مؤمن عاطف 

دمحم عبداحلميد عبداحلميد عمران٨٠٤ جـ//٦٢٠٧مؤمن 

ججـ٦٢٠٨مار�ن مكرم جنيب ذكى٨٠٥

دمحم فهيم جاد٨٠٦ جـ//٦٢٠٩جمدالدين 

جـ//٦٢١٠حمروس رمضان عبدالفتاح عيسى٨٠٧

ججـ٦٢١١دمحم ابراهيم عبدالواحد سيد٨٠٨

جـ//٦٢١٢دمحم امحد سعيد على خليفه امساعيل٨٠٩

دمحم حسن صادق٨١٠ جـ//٦٢١٣دمحم امحد 

جـ//٦٢١٤دمحم اسامه حممود مسلم٨١١

ججـ٦٢١٥دمحم اشرف عبدالسميع يوسف٨١٢

جـ//٦٢١٦دمحم السيد طلبه على٨١٣

دمحم نصر زيدان٨١٤ جـ//٦٢١٧دمحم امين 

دمحم الشيخ٨١٥ جـ//٦٢١٨دمحم حسام صالح حممود 

دمحم عبداحلميد احلزقاىن٨١٦ جـ//٦٢١٩دمحم خالد 

دمحم جاد٨١٧ ججـ٦٢٢٠دمحم داود قطب 

دمحم امساعيل٨١٨ ٦٢٢١X Xدمحم سامح 

جـ//٦٢٢٢دمحم سعد عبداحلميد قبالن٨١٩

ججـ٦٢٢٣دمحم سعد على على مقاوى٨٢٠

جـ//٦٢٢٤دمحم سعيد السيد امساعيل٨٢١

جـ//٦٢٢٥دمحم سعيد بدوى صاحل٨٢٢

٦٢٢٦Xدمحم سعيد عبدالعزيز قاسم٨٢٣

دمحم سليمان٨٢٤ ٦٢٢٧X Xدمحم سليمان 

٦٢٢٨Xدمحم مسري السيد طلبه٨٢٥
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جـ//٦٢٢٩دمحم ضياء الدين عبدالرمحن عبدالعزيز٨٢٦

جـ//٦٢٣٠دمحم طارق عبداملعبود عبدالواحد Vصف٨٢٧

دمحم ابوزيد٨٢٨ جـ//٦٢٣١دمحم طارق 

جـ//٦٢٣٢دمحم عادل امحد عبدالواحد٨٢٩

جـ//٦٢٣٣دمحم عادل منسى غامن٨٣٠

جـ//٦٢٣٤دمحم عاطف عبدالرسول عبدربه٨٣١

جـ//٦٢٣٥دمحم عاطف حممود عبدالتواب٨٣٢

جـ//٦٢٣٦دمحم عبدالباسط مصطفى حافظ٨٣٣

جـ//٦٢٣٧دمحم عبدالقادر سيد امحد عبدالقادر الشاذىل٨٣٤

دمحم عفيفى٨٣٥ دمحم  جـ//٦٢٣٨دمحم عبداللطيف 

جـ//٦٢٣٩دمحم عبده انور عواد جاسر٨٣٦

دمحم٨٣٧ جـ//٦٢٤٠دمحم عبده عبداملعز 

ل٦٢٤١دمحم عالءالدين عبدالسالم عبدالقادر٨٣٨

دمحم٨٣٩ ججـ٦٢٤٢دمحم على امساعيل 

ججـ٦٢٤٣دمحم على طه سليمان عبداملنعم٨٤٠

جـ//٦٢٤٤دمحم على عبدهللا حمجوب٨٤١

دمحم السعيد عيد حسن٨٤٢ جـ//٦٢٤٥دمحم عيد 

جـ//٦٢٤٧دمحم فايز عبدالسالم شحوت٨٤٣

جـ//٦٢٤٨دمحم فتحى زينهم عبدالفضيل٨٤٤

٦٢٤٩Xدمحم فريد حيى عثمان٨٤٥

جـ//٦٢٥٠دمحم فوزى رزق عوض٨٤٦

جـ//٦٢٥١دمحم كمال قاسم عبداجلواد حممود٨٤٧

جـ//٦٢٥٢دمحم جمدى خميمر ابوزيد عيسوى٨٤٨

جـ//٦٢٥٣دمحم حممود امحد امحد ابوالدهب٨٤٩

دمحم حسن٨٥٠ ٦٢٥٤Xدمحم حممود امحد 
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جـ//٦٢٥٥دمحم حممود عبدالعظيم حممود٨٥١

جـ//٦٢٥٦دمحم حممود عبداملعبود عبدالسميع٨٥٢

جـ//٦٢٥٧دمحم حممود عبداملنعم موسى٨٥٣

جـ//٦٢٥٨دمحم حممود على الفيشاوى٨٥٤

جـ//٦٢٥٩دمحم خمتار حسني على الرببرى٨٥٥

ججـ٦٢٦٠دمحم مصطفى صربى ابوزيد٨٥٦

دمحم حسن٨٥٧ جـ//٦٢٦١دمحم مصطفى 

٦٢٦٢Xدمحم ممدوح خليل خليل ابراهيم٨٥٨

دمحم البسيوىن علوى٨٥٩ ججـ٦٢٦٣دمحم منجى 

جـ//٦٢٦٤دمحم Vجح عبدالرازق الزعليك٨٦٠

جـ//٦٢٦٥دمحم Vجى يونس على٨٦١

جـ//٦٢٦٦دمحم Vصر عبدالعظيم املالح٨٦٢

دمحم٨٦٣ جـ//٦٢٦٧دمحم وهىب ابواحلسن 

دمحم٨٦٤ جـ//٦٢٦٨حممود ابوساطى مصطفى عيسى 

دمحم٨٦٥ جـ//٦٢٦٩حممود امحد حلمى 

دمحم عبدالشاىف٨٦٦ ٦٢٧٠Xحممود امحد سيد حممود 

ججـ٦٢٧١حممود امحد شعبان امساعيل خرابه٨٦٧

جـ//٦٢٧٢حممود امحد لطفى معوض٨٦٨

جـ//٦٢٧٣حممود اشرف حممود عطيه الشريف٨٦٩

جـ//٦٢٧٤حممود انور زين عشيبه٨٧٠

ججـ٦٢٧٥حممود جالل نصيب خري هللا٨٧١

ججـ٦٢٧٦حممود خالد بسيوىن سرحان٨٧٢

ججـ٦٢٧٧حممود خالد عبداحلى الدVصورى٨٧٣

ججـ٦٢٧٨حممود خالد عبدالسميع اجلندى٨٧٤

ل٦٢٧٩حممود خالد عبدالكرمي عوض٨٧٥
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٦٢٨٠Xحممود خالد حممود درويش٨٧٦

ل٦٢٨١حممود رجب ابراهيم امساعيل٨٧٧

دمحم بدوى٨٧٨ ل٦٢٨٢حممود سيد على 

جـ//٦٢٨٣حممود صبحى السنوسى شبل شعبان٨٧٩

جـ//٦٢٨٤حممود صبحى فؤاد على الفيومى٨٨٠

جـ//٦٢٨٥حممود صالح الدين على ابراهيم٨٨١

٦٣٥٧Xحممود عبداملنعم حممود امحد الوكيل٨٨٢

دمحم٨٨٣ ل٦٢٨٦حممود عبداهلادى حممود 

دمحم السعيد عيد حسن٨٨٤ ل٦٢٨٧حممود عيد 

جـ//٦٢٨٨حممود فتحى امحد غامن٨٨٥

دمحم سعيد قابل٨٨٦ جـ//٦٢٨٩حممود حمسن 

دمحم حممود على٨٨٧ جـ//٦٢٩٠حممود 

دمحم خبيت٨٨٨ دمحم حممود  جـ//٦٢٩١حممود 

دمحم٨٨٩ ججـ٦٢٩٢خمتار امين امحد خمتار 

جـ//٦٢٩٣مرمي ابراهيم ابراهيم السيد البابلى٨٩٠

جـ//٦٢٩٤مرمي سالم عبدالعزيز الطيار٨٩١

جـ//٦٢٩٥مرمي عبدالباسط حممود ابوزيد رضوان٨٩٢

م٦٢٩٦مرمي Vصر رمضان طه٨٩٣

ججـ٦٢٩٧مرمي �سر حسىن ابراهيم٨٩٤

دمحم الشرايدى٨٩٥ ل٦٢٩٨مصطفى احلسني 

دمحم امحد٨٩٦ ل٦٢٩٩مصطفى سعد نظري 

جـ//٦٣٠٠مصطفى مساح عبداملرضى مربوك٨٩٧

جـ//٦٣٠١مصطفى شاكر شعبان شاكر٨٩٨

٦٣٥٨Xمصطفى عمرو عيد امحد٨٩٩

دمحم عزيز٩٠٠ ل٦٣٠٢مصطفى جمدى 
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دمحم امساعيل مأمون٩٠١ جـ//٦٣٠٣مصطفى 

دمحم عبداحلميد امحد حمجوب٩٠٢ جـ//٦٣٠٤مصطفى 

دمحم معوض قنديل٩٠٣ ل٦٣٠٥مصطفى 

دمحم ابوالعال٩٠٤ جـ//٦٣٠٦مصطفى حممود زكر� 

دمحم امحد٩٠٥ ٦٣٠٧Xمصطفى حممود 

جـ//٦٣٠٨معاذ سعيد حسن عبداملعطى٩٠٦

جـ//٦٣٠٩منار عبدالناصر عبداملنعم امحد على٩٠٧

دمحم جالل٩٠٨ جـ//٦٣١٠منه هللا عبدالكرمي مبارك 

جـ//٦٣١١مهاب بشري عرفه امحد عبدهللا٩٠٩

ل٦٣١٢مهد عبدالعزيز عبداحلميد عبدالعزيز٩١٠

دمحم٩١١ دمحم ساملان  ل٦٣١٣مهند كمال 

دمحم حمروس السيد٩١٢ ل٦٣١٤مهند 

جـ//٦٣١٥موسى رافت وديع موسى٩١٣

دمحم عبيد٩١٤ ججـ٦٣١٦مى جمدى عبيد 

جـ//٦٣١٧مريV بشرى فرج فانوس٩١٥

جـ//٦٣١٨مينا يوسف غطاس يوسف٩١٦

جـ//V٦٣١٩دى بدر حسني حسن٩١٧

جـ//VV٦٣٢٠ ماهر ميخائيل اسحاق٩١٨

دمحم٩١٩ جـ//٦٣٢١ندى اشرف سليمان 

جـ//٦٣٢٢نور الدين مصطفى متوىل طه فرحات٩٢٠

دمحم٩٢١ ٦٣٦١Xنور عوض سيد عويس 

دمحم صقر٩٢٢ ججـ٦٣٢٣نوران حتسني ابراهيم 

جـ//٦٣٦٢نوران خالد عطوه امحد عطوه القشط٩٢٣

دمحم عبدالرمحن حسانني جرب٩٢٤ جـ//٦٣٢٤نورهان عبدالرمحن 

دمحم ابراهيم٩٢٥ م٦٣٢٥هاجر ابراهيم 
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دمحم عبدالرمحن حممود٩٢٦ جـ//٦٣٢٦هاجر 

جـ//٦٣٢٧هاجر حممود جربيل سعيد٩٢٧

ججـ٦٣٢٨هبه هللا هاىن عبدالغفار عبدالرب٩٢٨

ججـ٦٣٢٩وليد النايض عبدالسالم كيالين٩٢٩

دمحم عبداخلالق عبدالعال٩٣٠ جـ//٦٣٣٠وليد 

جـ//�٦٣٣١مسني خريى سعد مهدى٩٣١

دمحم ابراهيم دريهم٩٣٢ دمحم  ججـ٦٣٣٢حيىي 

دمحم عبداملقصود٩٣٣ ٦٣٣٣X Xيوسف اشرف 

٦٣٣٤Xيوسف مجال امام امساعيل٩٣٤

ل٦٣٣٥يوسف على هاشم مجعه هاشم٩٣٥

ججـ٦٣٣٦يوسف حممود السيد على٩٣٦

دمحم٩٣٧ ججـ٦٣٣٧يوسف هاىن لطفى 

دمحم ابوالسعد٩٥١ ق٦٠٥ابوبكر طارق عباس 

دمحم عبدالنىب عبده٩٥٢ ق٦٤٦امحد 

ق٦٨١امنيه جالل سيد جالل٩٥٣

ق٦٨٥امري شريف عمر خليفه صاحل٩٥٤

دمحم٩٥٥ ق٧٠٦بسام سامر عبدالغىن حممود 

غـ٧٦٥شنوده راشد صبحى زكى٩٥٦

غـ٧٦٨صدام امساعيل عمر عبدالونيس عمر٩٥٧

دمحم مجعه خبيت٩٥٨ ق٧٧١عبد هللا 

دمحم حممود امحد٩٥٩ ق٧٨٢عبدالرمحن 

ق٩١٣مصطفى عادل عبد ربه حممود٩٦٠

ق٩٢٧مينا عاصم نصرهللا جرجس٩٦١

غـ٩٥٢هاجر شريف هاشم امحد٩٦٢

ق�٩٦٦مسني حممود العزب على عوض حطبه٩٦٣

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 الرابعة

من اخلارج أول فرصة

صفحة   ١٥

التقديررقم جلوس سابق

خ١٠٠١١زينب امساعيل قناوى جابر حممود٩٧١

خ١٠٠٢١عاطف عبدالفتاح منصور عمار٩٧٢

خ١٠٠٤١دمحم خالد عبدهللا النمر٩٧٣

دمحم ابراهيم٩٧٤ خ١٠٠٥١دمحم عالء 

خ١٠٠٧١حممود هاىن رمضان ابراهيم٩٧٥

خ١٠٠٨١نورهان �سر مسري عبداحلميد٩٧٦

دمحم امحد السيد عيد٩٨١ خ١٠٢١٢امحد 

دمحم عبداجلليل٩٨٢ خ١٠٢٢٢حسني سعيد 

خ١٠٢٣٢دمحم ابراهيم عبدالرحيم على عيسى مرشد٩٨٣

خ١٠٢٤٢دمحم صالح موسى امساعيل٩٨٤

دمحم عبداملطلب فرغلى٩٩١ ق١٠٤١ابراهيم 

ق١٠٤٣محاده عبدالتواب حممود٩٩٢

دمحم٩٩٣ ق١٠٥١خلود عصام كمال جابر 

ق٩٧٧امحد عماد انور حسن قطب١٠٠١

ق٦٥٥امحد هاىن رمضان ابراهيم١٠٠٢

غـ٦٧٤السيد ابراهيم السيد مصطفى عبدالرمحن١٠٠٣

دمحم انور فرحات١٠٠٤ غـ٦٩١انور 

غـ١٠٦١سامح يوسف السيد محزه١٠٠٥

غـ١٠٦٢طارق خالد عبدالباسط امحد١٠٠٦

غـ١٠٠٣عبدالرمحن حنفى امحد عبداللطيف١٠٠٧

ق٨١٣عمر عزالدين خليل عبدا�يد١٠٠٨

غـ٨١٨عمر يوسف عبدهللا طه١٠٠٩

غـ١٠٦٣دمحم ابراهيم حامد عباس١٠١٠

دمحم اخلرسيىت١٠١١ غـ٨٥١دمحم امحد 

غـ١٠٦٤دمحم رمضان القذاىف١٠١٢

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة



رقم اجللوس

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

االسم

٢٠٢٢-٢٠٢٣

التسويق الدويلشعبة

الفرقة الرابعة

^ق من دور سبتمرب

صفحة   ١٦

التقديررقم جلوس سابق

غـ١٠٦٥دمحم عبداملنعم سعيد مجعه١٠١٣

غـ٨٩٥حممود امحد شوقى ابوالعنني١٠١٤

غـ١٠٠٦حممود محاده سعد حسن رمضان١٠١٥

غـ٩٧٦يوسف حممود فرج ابراهيم١٠١٦

عميد املعهداالمني العاممدير شئون الطالبموظف الفرقة


