
رقم 
الجل
وس
1
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8
9
10
11
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25
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30

لجنة (1)

ارقام جلوس الفرقة االو

احمد ایمن اسماعیل محمد جباره 1605120170102842

احمد السید مصطفى على مصطفى 1605120170102897 29
احمد السید محمدالشناوى جمعھ

احمد الدسوقى عبدالغنى دسوقى الشرقاوى

احمد اسامة عبدالباسط رمضان

احمد اشرف عبدالحمید الحماقى باشا
احمد اسماعیل حامد عون محمد المعداوى

احمد اسماعیل ابراھیم اسماعیل احمد خضیر

احمد اسامھ محمد یوسف محمد
احمد اسامھ عبده ابوغنام رمضان

احمد اسامة محمد السید دغیدى

احمد احمد یوسف ھالل
احمد احمد راغب عمار

احمد ابوالنجاه سالمة على شعبان
احمد ابراھیم رشاد ابراھیم عبید
احمد ابراھیم السید احمد خلیفھ

احمد ابراھیم الدسوقى احمد ابوالھوى
ابراھیم محمد ابراھیم جادهللا

ابراھیم محرم احمد محرم محرم
ابراھیم عبدالغنى محمد السید على المرسى

ابراھیم سعد مصطفى اسماعیل البیاع
ابراھیم خلیل محمد خلیل المستكاوى

ابراھیم خالد یوسف مرشد عاید الشمرى (لجنة خاصة)
ابراھیم خالد ابراھیم ابوصالح

ابراھیم حمدى عبدالمولى السید خضر جمعھ
ابراھیم حلمى ابراھیم محمد الدكرورى

ابراھیم جمال محمد حسنین محمد
ابراھیم السید سالمھ محمد الجزایرلى

ابراھیم احمد السید ابراھیم رشوان

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ

انصراف حضور اسم الطالب

العــام الجامعــي :  حضور
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام

وى
لعل

ج ا
در

الم
احمد اسعد احمد عبد السالم حویل



60

لجنة (2)

ارقام جلوس الفرقة االو

احمد سعید شاكر ابو زید عبدالخالق

58
احمد سعید احمد على صقر 59

احمد سامى عبدالرازق الماریھ

56
احمد سالم بدوى احمد سعد 57
احمد رمضان محمد بدیر

54
احمد رفعت عبد النبى حسن عبد الفتاح 55

احمد رضوان عبدالرحمن ابراھیم وى
لعل

ج ا
در

الم
52

احمد رضا محمد محمد شحاتة 53
احمد رضا محمد شحاتھ

50
احمد رضا على محمد سعید 51

احمد رضا السعید موسى على السید

48
احمد رافت احمد مرسى على 49

احمد خیرى السعید سلیمان

46
احمد خمیس السید على حسن رضوان 47

احمد خالد مسعد جوده خضر

44
احمد حماده محمد ابوالعباس صباحى 45

احمد حسیان ثامر عتیق عبید العتیبى (لجنة خاصة)

42
احمد حسنى عبد الحمید حافظ 43

احمد حسن عبدالحمید الصاوى بشیر

40
احمد حسن ابراھیم احمد عطیھ 41

احمد حسام الدین مصطفى برسیمھ

38
احمد حافظ حیدر محمد امام 39

احمد جمال حسن محمد رمضان

36
احمد جمال السید المتولى السید 37
احمد جمال احمد محمد ابونوفل

34
احمد جالل صالح جالل جادهللا 35

احمد جابر حسن احمد عبد السالم

32
احمد بھنسى عسران ابو الفتوح 33

احمد بسیونى عطیھ شعبان حواس

رقم 
الجلوس

احمد بسیونى السید محمد القطان 31

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



90

لجنة (3)

ارقام جلوس الفرقة االو

احمد ماھر طلبھ فوزى مندور

88
احمد كامل عبد السالم عبد القادر محمد 89

احمد فتحى محمد السقا

86
احمد عماش طھ محمد طھ 87

احمد عماد ابراھیم ابراھیم المالح

84
احمد على محمد عبد السالم حسین 85

احمد على فاروق على عبدهللا وى
لعل

ج ا
در

الم
82

احمد على عبدالسالم محمد شعوط 83
احمد على طلبھ عبدالروف شرشر

80
احمد عطیة عبد الخالق عبد العظیم 81

احمد عصام محمد خلیل عبدالرحمن

78
احمد عصام سعد السید عبدالشافى 79
احمد عرفھ محمد یوسف الحالج

76
احمد عبد الغنى محمد شھاوى 77

احمد عبد الغفار عبد الروف بسطوسى

74
احمد عبد العزیز انور عبدالعزیز عبده 75

احمد عبد الروف محمد عبد الروف عون

72
احمد عبد الحلیم حامد احمد شحاتة 73

احمد عبد الحكیم االشرف خلیل الرفاعى

70
احمد عاطف محمد غریب محمود على 71

احمد عادل سلیمان ابو شوشھ الصوفانى

68
احمد طارق السید عبدالفتاح الدسوقى 69

احمد طارق احمد محمد اسماعیل

66
احمد صالح السید احمد الخولى 67

احمد شوقى یوسف عبد الرحیم قشاشھ

64
احمد شوقى على الششتاوى زیان 65

احمد سیف النصر فواد عبد هللا الشھاوى

62
احمد سمیر شوقى محمود حسین 63

احمد سالمھ فریج ابو زید

رقم 
الجلوس

احمد سعید محمد احمد المسلمانى 61

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ
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لجنة (4)

ارقام جلوس الفرقة االو

احمد ھانى محمد رمضان عبدالرحمن

118
احمد ھانى سید ابراھیم قطب عكاشة 119

احمد ناصر محمد حسین خضر

116
احمد منصور محسن محمد ابو ھنطش 117

احمد مطلق غافل العنزى     (لجنة خاصة)

114
احمد مصطفى محمد متولى على 115
احمد مصطفى محمد عید النجار وى
لعل

ج ا
در

الم
112

احمد مصطفى بسیونى یوسف الشامى 113
احمد مصطفى انور محمود

110
احمد مصطفى السید عبد السالم 111

احمد محمد محمد الشحات

108
احمد محمد محمد احمد البنا 109

احمد محمد فوزى محمد

106
احمد محمد على نصار 107

احمد محمد على ابراھیم الدسوقى

104
احمد محمد عبداللطیف محمد عفان 105

احمد محمد عبدالعزیز محمد

102
احمد محمد عاطف عبدالسالم الكفافى 103

احمد محمد شلبى عبدالرحمن

100
احمد محمد بسیونى احمد سالم 101

احمد محمد احمد موسى

98
احمد محمد احمد محمد یوسف 99

احمد محمد احمد عماره

96
احمد محمد احمد احمد عبدالنبى 97

احمد محسن عبد المنعم عبد الفتاح سعید

94
احمد محروس ممدوح محروس عتمان 95

احمد محب عمر عبدالمعبود داود

92
احمد مجدى فواد العیسوى 93

احمد مجدى السید ابراھیم المصرى

رقم 
الجلوس

احمد ماھر عمر فرحات 91

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ
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لجنة (5)

ارقام جلوس الفرقة االو

اسماء صالح على احمد

148
اسماء شاكر اسماعیل محمود سالمھ 149

اسماء حسن تاج على

146
اسالم نشات محمد عكاشھ القطب 147

اسالم مھدى ابراھیم ابراھیم حجازى

144
اسالم محمد احمد احمد عطیھ 145

اسالم عبده احمد العباسى وى
لعل

ج ا
در

الم
142

اسالم عبد المقصود جابر ابو اسماعیل 143
اسالم صالح محمد السید القصاص

140
اسالم صالح احمد زیدان 141

اسالم سعید عبد الكریم عبدالھادى مخلوف

138
اسالم سعودى المعداوى حمیده ابراھیم 139

اسالم خالد فواد غازى خفاجھ

136
اسراء معتصم عبد الرحمن محمد حرفوش 137

اسراء مسعد یوسف مرسى عطیھ

134
اسراء محمد حسن محمد الحداد 135

اسراء عبدالرازق محمد السید

132
اسراء عبد الھادى فھمى عبد الھادى 133
اسراء حمدى عبدالمقصود العباسى

130
اسامھ ولید احمد محمد ندا 131

اسامھ ھالل محمد مصطفى الوكیل

128
اسامھ احمد محسب عطیھ محمد بقلول 129

ازھار احمد عبدالقادر احمد مراد

126
ارام محمد مصطفى افندى عبدالخالق 127

احمد یسرى محمود حامد حسن

124
احمد یسرى احمد سالم الشیخ 125

احمد یاسین احمد على بصبوص

122
احمد وفدى خطاب على الخطیب 123
احمد وحید السعید محمد سرور

رقم 
الجلوس

احمد وجیھ محمد سید احمد غریب 121

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ
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لجنة (6)

ارقام جلوس الفرقة االو

السید مصطفى محمد خنیفر

178
السید مصطفى سعد ابراھیم 179

السید محمد السید المغازى القشالن

176
السید محمد اسماعیل محمد النواصره 177

السید فتحى جابر الشامى

174
السید عماد سالمھ عبد العال 175

السید عبد النبى مسعد خلیل رضوان وى
لعل

ج ا
در

الم
172

السید عبد الفتاح احمد عبد الرحمن ابراھیم 173
السید رافت السید السعید عریضھ

170
السید المغازى السید محمد على 171

السید السعید سلیمان سالمة

168
السید اسامھ محمد الشربینى 169

السعید مراد عبد المجید عبد الفضیل ابوزید

166
السعید مجدى السعید حسن 167

السعید السید محمد عرفھ السید

164
االء یاسر ابراھیم حنفى 165

االء عبدالحمید محمد عمر ندا

162
االء ایمن ابراھیم الزینى 163

االء اسامھ حسنى محمود العبیدى

160
اشرف منیر اسماعیل حمیدة ابو حسین 161

اشرف معتز حسن محمد وھبھ

158
اشرف محمد عبد الفتاح محمد المھدى 159

اشرف ابراھیم ابراھیم محمد جزر

156
اسماعیل احمد اسماعیل موسى 157
اسماء یسرى لطفى الصعیدى

154
اسماء محمود الشحات محمود عامر 155
اسماء محمد سعید ابراھیم عبد الحلیم

152
اسماء محمد الشحات یونس 153
اسماء عماد احمد عبدالعزیز

رقم 
الجلوس

اسماء عطیھ طلبھ عزب 151

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ
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لجنة (7)

ارقام جلوس الفرقة االو

ایمان مصطفى مصطفى ابراھیم ابوعطوان

208
ایمان مصطفى كامل ابو زیاده 209
ایمان مصباح فوزى مصباح

206
ایمان محمد یوسف عبد الواحد 207

ایمان محمد السید صالح

204
ایمان محروس سعد ابراھیم القلشانى 205

ایمان عبد العزیز محمود السماحى وى
لعل

ج ا
در

الم
202

ایمان عادل محمد محمد 203
ایمان خالد مصطفى عبد الرحمن فراویلة

200
ایمان ابراھیم عبد المنعم ابراھیم بدر 201

ایاد جھاد السید احمد فوده

198
انجى خالد فاروق ابوالمعاطى المصرى 199

امیره مسعود عبدالعاطى عبدالوھاب

196
امیره خالد محمد محمود 197

امیر محمد وفا عبدالنبى الطباخ

194
امیر احمد محمد عبدالحمید احمد 195
امیر احمد عبدالمنعم جبر متولى

192
امیر ابراھیم محسن محمد حسن 193

امنیھ سعید عبید عبدالرحمن

190
امل نشات احمد رزق 191

امل عماد الدین حسنى محمد سالمھ

188
امل على عجیل تركى الشمرى         (لجنة 

خاصة) 189
امل بركات محمد عبد اللطیف سرور

186
امل السعید رمضان مومیة 187

امجد ممدوح فتحى منصورسید احمد

184
امانى محمد فواد شحاتھ 185

امانى سعید الشاملى الدماطى

182
الصافى اشرف الصافى ونس على 183

الشیماء صالح عبدالسالم حسن الغاوى

رقم 
الجلوس

الشرباصى الراجحى محمد الراجحى 181

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ
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لجنة (8)

ارقام جلوس الفرقة االو

حافظ احمد محمد دواد احمد

238
حازم ھشام ابراھیم محجوب 239

حازم فوزى محمد السید الزعیم

236
حازم حسنى حامد محمد بركات 237

حازم احمد محمد عوض السبیعى

234
جومانا محمد حسن عبدالغنى 235

جمعھ احمد محمد ابراھیم عبد القادر وى
لعل

ج ا
در

الم
232

جمال محمود فواد عبدالھادى شورى 233
جبریل احمد على على شلوف

230
بندر فیصل ذعار على المطیرى       (لجنة خاصة) 231

بسیونى جالل عبد الرحمن ابوعوف

228
بسام محمد عبد الحمید عبد المجید محمد ابو الروس 229

باسم ناصر متولى بسیونى سلیمان

226
باسم محمد امین عبدالرحمن موسى 227

باسل السید جالل كامل مھنا

224
ایھاب خالد فتحى كرشة 225

ایھ نبیل یوسف على االنھ

222
ایھ نبیل حمدى جاد 223

ایھ محمد عبد العاطى یوسف عوض

220
ایھ محمد سامح الدسوقى السید زین 221

ایھ محمد احمد محمد

218
ایھ عبد هللا سالم السعدنى 219

ایھ حمدى ابراھیم المخاوى

216
ایھ ایمن السعودى مصطفى 217

ایھ اسماعیل محمد اسماعیل یاقوت

214
ایناس عبد اللطیف رجب محمد دراز 215
ایناس باسم فاروق عبداللطیف ابوقمر

212
ایمن یوسف محمد طلیس 213

ایمن خضیر عبده عبده خضیر

رقم 
الجلوس

ایمان یسرى عاطف سلطان حسین 211

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



270

لجنة (9)

ارقام جلوس الفرقة االو

حمدى ناصف حسین احمد ناصف

268
حمدى ممدوح السید محمد ابوزھره 269

حمدى فارس حمدى ابوحلیمھ

266
حمدى عبدالمنصف عبدالمنصف سید احمد 267

حمدى عادل حمدى احمد شوشھ

264
حمدى سامى حسن محمد صیام 265

حمدان السید محمد حامد الدھراوى وى
لعل

ج ا
در

الم
262

حمد صالح عواض الدیحانى   (لجنة خاصة) 263
حمد حضرم شلھوب بن حضرم (لجنة خاصة)

260
حماده ابراھیم عبد الرازق ابراھیم احمد 261

حلمى محمد محمد حلمى وھیب

258
حسین محمد السید محمد دراز 259

حسین عبدالنبى جمعھ ندا

256
حسین السید البسیونى احمد على 257
حسین اشرف السید السید زھران

254
حسن منتصر حسن السید حسن رزق 255
حسن شحتھ فرحات حسن مصطفى

252
حسن رافت محمد حسن الصعیدى 253

حسن جمیل حسن محمد عالء الدین

250
حسام ھانى سمیر المھدى یونس 251

حسام مصطفى احمد محمد ابوخشبھ

248
حسام فكیھ اسماعیل احمد طھ الروینى 249

حسام طھ السید محمد شیحھ

246
حسام شوقى محمد بدیر جاویش 247

حسام خالد ابوشعیشع على الجداوى

244
حسام حسن محمد ابراھیم السید 245
حسام حسن شھاوى محمد على

242
حسام حسن سعد حسن على 243

حسام الدین صالح عبد الصادق عباس قطوره

رقم 
الجلوس

حسام اشرف ابراھیم احمد النجار 241

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
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مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



300

لجنة (10)

ارقام جلوس الفرقة االو

رانیا عبد الفتاح محمد شمیس

298
رانیا شكرى محى الدین ابراھیم 299

رافت ابراھیم یوسف محمد فراج

296
راشد مزید ھجاج مزید الجالوى (لجنة خاصة) 297

راشد فھد راشد فھد العجمى  (لجنة خاصة)

294
راشد سند مخلف ذبان  (لجنة خاصة) 295

راشد بدر راشد جازع رجا العازمى (لجنة خاصة) وى
لعل

ج ا
در

الم
292

راشد احمد ھجاج الجالوى   (لجنة خاصة) 293
را ئد اشرف عبدهللا خیرالدین

290
ذكرى على فتحى شعبان 291

دینا حسن المتولى عبدالتواب ابو سالم

288
دینا جمال محمود المغازى الشافعى 289

دنیا نبیل عبده الشعبانى

286
دعاء عبدالغفار عبدالغفار ابوالعز 287
خیرى عبدالحمید یوسف ساطور

284
خالد یاسر السید على دویدار 285
خالد محمد محمد على تراب

282
خالد محمد حامد عبد الحمید 283

خالد محمد السید محمد عبدالمنعم

280
خالد عطیھ عطیھ السید حبلص 281

خالد عصام عباس محمد الصنفاوى

278
خالد عبد النبى محمد یوسف 279

خالد سلیمان محمد سلیمان یاسین

276
خالد راشد عبدالكریم المطیرى (لجنة خاصة) 277

خالد جمعة السعید مجاور

274
خالد السید صبرى عبدالقادر الغبارى 275

خالد ابراھیم محمد ابراھیم احمد

272
حنین مصطفى على مصطفى 273

حنین طارق صابر فتوح رامون

رقم 
الجلوس

حنان محمود عبدالبارى الخبى 271

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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االداریة جامعة 
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330

لجنة (11)

ارقام جلوس الفرقة االو

سامى عبد العزیز سامى عبد العزیز ابراھیم بدر

328
سامى شعبان ابراھیم محمد ابومایلة 329

سامر محمد محب السید عوض

326
سامح محمود زكریا خلف 327

سالم كماخ على سعد الرشیدى  (لجنة خاصة)

324
ساره مختار عبدهللا على سالم 325

ساره محمد ابراھیم ابراھیم وى
لعل

ج ا
در

الم
322

ساره عالء اسماعیل محمد 323
ساره راضى سعد سید احمد الشامى

320
ساره خالد سعد عبداللطیف 321

ساره حسن عاطف الشرقاوى

318
ساره ابوشاھین عبدالحمید محمد خفاجى 319

زیاد مدحت حسن عبد الجلیل

316
زھراء صبیح ناصر كاید (لجنة خاصة) 317

ریھام رفعت عبد الفتاح ابراھیم

314
ریم شریف علیوه عباس المنجودى 315

روان ھشام نوفل دسوقى

312
روان رمضان قطب على ابو لیلة 313

رواء محمد محمد طھ زعیر

310
رمضان سمیر رمضان عبد المقصود 311

رمزى السید حسب على البحیرى

308
رضا مرزوق عبدالحمید محمد الشربینى 309

رضا محمود بسیونى عبد السالم

306
رضا فتحى ابو العزم عباس الدوانسى 307

رضا على ابراھیم محمد محى الدین جاد هللا

304
رضا عبدالغنى احمد القطب 305
رضا عبد هللا احمد عبد هللا

302
رشدى عبد المجید السید محمد البلتاجى 303

رشاد على كمال محمد شوشھ

رقم 
الجلوس

رشاد اسماعیل رشاد موسى 301

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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االداریة جامعة 

كفرالشیخ



360

لجنة (12)

ارقام جلوس الفرقة االو

شیماء نبیل محمد اسماعیل مجر

358
شیماء شلبى سلیمان عبدهللا 359
شیماء السید محمد عبدهللا

356
شیماء السعید محمود غازى 357

شیماء اشرف عبدالمعطى عبدالروف

354
شیماء احمد كمال احمد عجالن 355

شیرین رضا السید ناجى فرحات وى
لعل

ج ا
در

الم
352

شعبان الدسوقى عطیة الدسوقى حسانین 353
شریف اشرف السید المتولى بطیخ

350
شروق مروان حمیده محمد 351

شادى صالح احمد محمد عبدالغفار

348
سھر حمدى رفعت ابوعمھ 349

سمیر صبرى مصطفى فاضل الدسیاوى

346
سمیر حبیب یوسف یوسف العتربى 347

سمر محمد شعبان السید

344
سماح صفوت محمد محمود غنیم 345

سلیمان محمود محمود كامل محمد القاضى

342
سلمى محمود عبدالسالم كیالنى زیدان 343

سلمان نافل عوض معیض مبارك (لجنة خاصة)

340
سلطان فھد طلق العازمى (لجنة خاصة) 341

سفیان رمضان عوض على عوض

338
سعد مفلح سعد مفلح المطیرى (لجنة خاصة) 339

سعد سلطان مسلط غطیان (لجنة خاصة)

336
سعد سعید سعد محمد عماره 337

سعد ابراھیم سعد الشاذلى ابراھیم

334
سعد ابراھیم سعد ابراھیم زین الدین 335

سحر محمد الشاملى عبد الجواد مسلم

332
سجود ممدوح البدرى محمد القنوم 333

سامیھ العزب موسى العزب بیصار

رقم 
الجلوس

سامى ھیثم سامى عبدالصادق داود 331

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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االداریة جامعة 

كفرالشیخ



390

لجنة (13)

ارقام جلوس الفرقة االو

عبدالرحمن السید محمد على خلیل

388
عبدالرحمن السید محمد احمد سید احمد 389

عبدالرحمن احمد محمد عبدالسالم البالط

386
عبدالرحمن احمد السید احمد الخلفى 387

عبدالحى خالد عبدالحى العیسوى

384
عبدالحمید مصطفى عبدالحمید قبالى 385

عبدالحمید محمد محمد عثمان رح
مس

 ال
رج

مد
382

عبدالحمید صبرى عبد الحمید عطا 383
عبدالحكیم مدحت احمد عرابى بسطویسى

380
عامر ولید حمود فالح العبد هللا (لجنة خاصة) 381

عاطف مدحت عاطف خضر

378
عاطف عبدالحكیم ابوالیزید احمد البھنسى 379
عاصم عبدالمقصود غازى عبدالمقصود

376
عادل یوسف عبدالفتاح شمس الدین 377

عادل رشدى مسعود شھاب الدین

374
عائشھ نایف سیف ناصر العدوانى  (لجنة خاصة) 375
عائشة خالد یوسف مرشد الشمرى (لجنة خاصة)

372
طالل محمد مخلد المطیرى (لجنة خاصة) 373

طاھر ود طاھر السید محمد

370
طاھر ماھر محمد حامد 371
طاھر السید كمال جمعھ

368
طارق نبیل فواد عبد الرازق 369

طارق محمد عرجاوى درویش ابو عرب

366
طارق جمال عبدالسالم عوض شحاتھ 367

صالح محمد احمد ابو خلیفة

364
صالح الدین محمد عثمان محمد شاھین 365

صالح الدین صفوت خلیل محمد سلطان

362
صفیھ شریف عوض محمود 363

صفاء جمال عبد الرازق شھاب الدین

رقم 
الجلوس

صبرى فواد صبرى احمد سعد 361

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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420

لجنة (14)

ارقام جلوس الفرقة االو

عبدالكریم حسنى عبد السالم الشاذلى غالى

418
عبدالفتاح محمود عبد الفتاح جاب هللا الغنیمى 419
عبدالعزیز محمد عبد العزیز عبدربھ ھوید ى

416
عبدالعزیز فایز عبدهللا جویعد الشمرى (لجنة 

خاصة) 417
عبدالعزیز فالح حامد مجالد باتل (لجنة خاصة)

414
عبدالعزیز على عبدالسالم االستاذ (لجنة خاصة) 415

عبدالعزیز دغیم عواد دغیم العزمى (لجنة خاصة) رح
مس

 ال
رج

مد
412

عبدالعزیز حمود عزیز مقبل دویالن المیمونى (لجنة خاصة) 413
عبدالرووف محمد حلمى محمد جبریل

410
عبدالرحمن وائل محمد السید المنطاوى 411

عبدالرحمن ممدوح العسقالنى محمد الشھاوى

408
عبدالرحمن محمد مصطفى احمد سمك 409
عبدالرحمن محمد محمد على منصور

406
عبدالرحمن محمد عبد المجید علیبة 407

عبدالرحمن محمد بدیر على

404
عبدالرحمن على محمود على الملیجى 405

عبدالرحمن على محمد على سالمھ

402
عبدالرحمن عطا هللا مجبل الرشیدى (لجنة خاصة) 403

عبدالرحمن عصام على عبد الرحمن

400
عبدالرحمن عثمان سیداحمد حسن 401

عبدالرحمن عبدالرحیم احمد شعبان سید المكاوى

398
عبدالرحمن صدیق مصطفى احمد لیمونھ 399

عبدالرحمن صبرى مجاھد محمد السالمونى

396
عبدالرحمن شعبان فتحى شعبان موافى 397

عبدالرحمن سعود خلف ھاضل المطیرى

394
عبدالرحمن سعود خلف المطیرى (لجنة خاصة) 395

عبدالرحمن سعد الشاذلى احمد خلیفھ

392
عبدالرحمن حبیب عبدهللا محمد الكندرى (لجنة 

خاصة) 393
عبدالرحمن جمال مصطفى حسین ادریس

رقم 
الجلوس

عبدالرحمن الشوادفى فتوح الشوادفى 391

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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450

لجنة (15)

ارقام جلوس الفرقة االو

عبدالھادى جمال احمد احمد حماه

448
عبدالنبى على محمود احمد عبدالفتاح 449
عبدالناصر احمد عبده احمد جاد هللا

446
عبدالمولى محمد عبدالمولى مطر 447

عبدالمنعم عصام عبد المنعم الماریھ

444
عبدهللا محمد مصطفى عبدالمجید رضوان 445

عبدهللا محمد عدالن سلیمھ رح
مس

 ال
رج

مد
442

عبدهللا محمد سعد النزھى 443
عبدهللا محمد السید محمد عبدالكریم

440
عبدهللا مبارك حصان فھد الزعبى (لجنة خاصة) 441

عبدهللا فریج فھید فریج عبید الھاجرى (لجنة خاصة)

438
عبدهللا فتوح محمود شرف 439

عبدهللا عصام جاد محمد جاد

436
عبدهللا عبدالفتاح محمد عبد الفتاح الدیب 437

عبدهللا عبدالعزیز محمد خضر خلیل

434
عبدهللا صالح عبدالرحمن الناشى (لجنة خاصة) 435

عبدهللا شوقى فرید محمد درغام

432
عبدهللا سویلم امین سویلم 433

عبدهللا سلیمان ھدیبان عواد الرشیدى (لجنة خاصة)

430
عبدهللا ردن عماش عبدالعالى زید المطیرى (لجنة خاصة) 431

عبدهللا رجب محمود محمد شریف

428
عبدهللا خطاب السید خطاب 429

عبدهللا جاسر ناصر المطیرى (لجنة خاصة)

426
عبدهللا بكر السید على ندا 427

عبدهللا السید احمد السید رمضان

424
عبدهللا احمد مرسى عرفھ العریف 425

عبداللطیف خالد عبداللطیف بوعركى (لجنة خاصة)

422
عبداللطیف احمد عبد اللطیف لیمونة 423

عبدالكریم فیصل عبدالكریم محسن المطیرى (لجنة خاصة)

رقم 
الجلوس

عبدالكریم عماد محمد ھنداوى بقوش 421

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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480

لجنة (16)

ارقام جلوس الفرقة االو

على صالح على محمد وھبھ

478
على رمضان على محمود محمد 479

على رجب طھ عید احمد

476
على حلو طخى محمد المایع الظفیرى (لجنة خاصة) 477

على بدران على محمد عنانى

474
على السید على المال 475

على اسامھ عبدالحمید عبدالفتاح رح
مس

 ال
رج

مد
472

على احمد محمد عبد الخالق 473
عالم رضا عالم ابراھیم عثمان

470
عالء محمود على القاضى 471

عالء عزمى عبد العزیز محمد

468
عالء عبد الخالق شمس الدین ریحان 469

عفاف عالء الدین السید عیاد

466
عفاف ابراھیم عشرى الغنام 467

عطیھ محمد عطیة الششتاوى

464
عطا عبد الغنى البسطویسى عبد الغنى 465

عطا هللا على رمضان اسماعیل العنزى (لجنة 
خاصة)

462
عطا احمد السید عطا احمد 463

عصام طلعت الغریب السید احمد

460
عصام جمال عبد الباسط خلف محمود 461

عزه محمد محمد ابوالنجاه

458
عزت عبد العلیم عبد العلیم وھیب 459

عدى محمد محمد محمد الناغى

456
عثمان عبدهللا عبدالمحسن ناصر المصلیت (لجنة خاصة) 457

عبیر سعود نوران عیاد الرشیدى (لجنة خاصة)

454
عبیر رجب عبدهللا عبید 455

عبدالوھاب عبدهللا دحالن مھدى السلیمانى (لجنة خاصة)

452
عبدالوھاب احمد محمد احمد احمد حسن 453

عبدالوھاب احمد عبدالوھاب احمد رمضان

رقم 
الجلوس

عبدالھادى ولید عبدالحمید ابراھیم 451

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



510

لجنة (17)

ارقام جلوس الفرقة االو

عمرو حامد السید قندیل

508
عمرو ابراھیم طلحھ ابراھیم فرج 509
عمر مصطفى فوزى حسین محمد

506
عمر محمد عوض محمد مساعد 507

عمر محمد عبد الخالق صدقى النحاس

504
عمر محمد راشد رشید الرشیدى (لجنة خاصة) 505

عمر محمد حسین احمد حسن (لجنة خاصة) رح
مس

 ال
رج

مد
502

عمر محمد الدسوقى صالح الفار 503
عمر فتحى عبدالخالق حسانین محفوظ

500
عمر على محمد محمد سعد الدین الخطیب 501

عمر رضا حامد حسن عمر

498
عمر رافت محمد عبدالفتاح صالح 499

عمر خالد عبد اللطیف محمد البصى

496
عمر حماده احمد یوسف محمد السروجى 497

عمر جمال شحاتة الدسوقى حسین

494
عمر السید محمد على سالمھ 495

عمر السید السید قاسم الشرقاوى

492
عمار عبدالمقصود عبداللطیف عبدالمقصود 493

عمار خالد حسن محمد القراعى

490
عمار ایمن فریج ابوالعنین حسین 491

عمار احمد زكى مصطفى ابو العز

488
عماد محمد محمد شعبان 489

عماد السعید ناجى عبدالشافى عبدهللا

486
علیاء عبد العلیم محمد مصطفى احمد حمامو 487

على مرشدى على الشربینى

484
على محمد على على ضبش 485
على محمد على احمد عیار

482
على فھمى عبد الموجود سید احمد فوده 483

على عبدهللا محمد بدوى البدوى

رقم 
الجلوس

على عابد على رضوان على 481

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



540

لجنة (18)

ارقام جلوس الفرقة االو

كامل ممدوح كامل عبدالحمید احمد كامل

538
قاید یاسر قاید السید قاید 539

فواز ناصر مطلق على رفاع المطیرى (لجنة 
خاصة)

536
فواز سعود عبدالعزیز ابراھیم محمد الفرج (لجنة خاصة) 537

فھمى ابراھیم السید على النشرتاوى

534
فھد حمود زین سعد المطیرى (لجنة خاصة) 535

فرج محمد محمد ابوشعیشع رح
مس

 ال
رج

مد
532

فراس عزمى حمدان السید النونو 533
فتحى محمود محمد فتحى الفار

530
فتحى محمد ابراھیم البنا 531

فتحى سعد مسعد محمد بدر

528
فتحى خمیس ابراھیم عتمان 529

فاید احمد السعید محروس فاید

526
فاطمھ فواد احمد على 527

فاطمھ فھمى حسن الشیخ

524
فاطمھ على مصطفى على ابراھیم 525

فاطمھ عبدهللا السید عبدهللا

522
فاطمھ طارق عبد المنعم اسماعیل 523

فارس محمد عبدالعاطى على الشافعى

520
فارس غازى صنت عوض العیبانى (لجنة خاصة) 521

فاتن محمد احمد عبدالعزیز حسین

518
غدیر عبدالحمید جاسم احمد بن حیدر (لجنة خاصة) 519

غاده محمد محمد حجاج

516
غاده اشرف كمال محمد النجار 517

عید سلطان عید مبارك العصاب (لجنة خاصة)

514
عوض عبد الناصر على محمود البحیرى 515

عمرو محمد محمود محمد

512
عمرو محمد محمد حامد السحت 513

عمرو محمد توفیق على احمد

رقم 
الجلوس

عمرو ماجد احمد عبدالرحمن الفار 511

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



570

لجنة (19)

ارقام جلوس الفرقة االو

محمد احمد محمد سید احمد الشافعى

568
محمد احمد محمد حامد عامر 569
محمد احمد محمد الخضرجى

566
محمد احمد مبروك احمد بلتاجى 567

محمد احمد سعد الصاوى

564
محمد احمد حجاج عبد الجواد الخولى 565
محمد احمد البدوى محمد البھى شعیب رح
مس

 ال
رج

مد
562

محمد ابو العنین عبد المطلب ابراھیم محمد 563
محمد ابراھیم محمد محمود انور عبد العزیز

560
محمد ابراھیم محمد على 561

محمد ابراھیم عبد الحمید محمد نعمة هللا

558
محمد ابراھیم حامد مصطفى عامر 559

محمد ابراھیم السید الشھاوى

556
محسن مدحت عاشور عبدالقادر ابراھیم 557

محسن محمد رجب محمد اسماعیل

554
ماھر محمد شعبان جمعھ على 555

ماجد محمد مختار ابراھیم حسن

552
ماجد مجدى مغاورى السید النحاس 553

ماجد غلوش ذعار على المطیرى  (لجنة خاصة)

550
كیرلس امیل عزیز مرقص عطاهللا 551

كمال محمد كمال محمود عیسى

548
كمال شكرى راشد غالب 549

كفایھ ضویحى منصور المطیرى (لجنة خاصة)

546
كریم محسن فتحى مومن 547

كریم عبد الباسط الزغبى عبد الحلیم خلف

544
كریم عادل محمد الجمل 545

كریم سلمى البیلى السید بركات

542
كریم حلمى عبد الحمید عبدالفتاح السقا 543

كرم ماھر محمد عبد الحق السبیعى

رقم 
الجلوس

كرم رمضان كرم عبدهللا النویشى 541

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



600

لجنة (20)

ارقام جلوس الفرقة االو

محمد حسن عبد ربة عتمان

598
محمد حامد محمد حامد عبدالرازق 599
محمد حامد جمعھ محمد جاب هللا

596
محمد جمال محمد عبد القادر البربرى 597

محمد جمال صالح ابراھیم راشد

594
محمد جالل احمد محمد صابر 595

محمد بسیونى زكریا احمد شلبى رح
مس

 ال
رج

مد
592

محمد بركات یوسف محمد عبداللطیف 593
محمد بدیر عبدالخالق بدیر عبد الخالق

590
محمد ایمن محمد السید مرزوق 591

محمد المتولى عبد الرحمن عبد العظیم

588
محمد الشحات الھنداوى عبد السمیع 589

محمد السید محمود حمودة العبد

586
محمد السید محمد بیومى الجمال 587
محمد السید محمد السید دعبس

584
محمد السید على جاد الریس 585

محمد السید عبد التواب مرسى شرف

582
محمد السید رجب محمد شناق 583

محمد السید رجب على اسماعیل

580
محمد السید بدیر محمد امبابى 581

محمد السید السید العیسوى

578
محمد السید ابراھیم حسین ابویوسف 579

محمد السعید محمود عیسى محمد

576
محمد السعید عبد الرحمن عبدالرحمن سالمھ 577

محمد الزاھى الزاھى عثمان الطبجى

574
محمد الخشوعى عبد ربھ محمد شرف 575
محمد الحسینى اسماعیل ابراھیم شلبى

572
محمد اشرف محمد محمد عبدالحى القاضى 573

محمد اشرف عبد الرحمن عوض فاید

رقم 
الجلوس

محمد اشرف احمد محمد البعبیشى 571

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



630

لجنة (21)

ارقام جلوس الفرقة االو

محمد صبرى حسن محمد البرمبالى

628
محمد صبحى محمد ابراھیم بعرنجھ 629

محمد شوقى السید على خیر هللا

626
محمد شعبان محمد بسیونى منصور 627
محمد سمیر سعد ابوالعز عبد المجید

624
محمد سمیح عبد المولى احمد 625

محمد سلطان حسن سلطان رح
مس

 ال
رج

مد
622

محمد سعد على محمد احمد فرج 623
محمد سامح سمیر عبد البارى

620
محمد سالم حسن محمد سالم 621

محمد زین العابدین فواد سلیمان البالم

618
محمد زغلول محمد یوسف محمد العیسوى 619
محمد رمضان عبد الوكیل فتح هللا الشھاوى

616
محمد رضا ھدایات على رضوان 617
محمد رضا على ابراھیم القبالوى

614
محمد رضا سعد شامة 615

محمد رضا احمد محمد العشماوى

612
محمد رشدى مروان زامل محمد 613

محمد رجب عبدربھ حمیده

610
محمد رجب بدوى غانم 611

محمد ربیع عبدالستار غازى عبدالھادى

608
محمد خلیل احمد محمد ابراھیم 609

محمد خالد محى الدین حسن

606
محمد خالد محمد السنوسى عبد القادر 607

محمد خالد محمد ابو دیھ

604
محمد خالد عبد الرازق ابو حجازى 605

محمد حواس محمد عفاس الشمرى (لجنة خاصة)

602
محمد حماده الطاھر بسیونى الفار 603

محمد حسین سالم حسنین

رقم 
الجلوس

محمد حسن محمد عبد القوى الشرقاوى 601

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



660

لجنة (22)

ارقام جلوس الفرقة االو

محمد على طلحھ على طلحھ

658
محمد على سعد على نعمت هللا 659

محمد على حسن الشربینى حسن بغدوده

656
محمد على ابو السعود عبد الدایم 657
محمد على ابراھیم محمد یاسین

654
محمد عزت سالمھ مصطفى سعد 655

محمد عزت السید السید الحداد

وم
در

الب
652

محمد عرفھ حامد بھجات 653
محمد عبده عبدالعزیز عبدالمطلب العبد

650
محمد عبده سیداحمد المدھون 651
محمد عبدالونیس عطیھ خلیفھ

648
محمد عبدهللا صایل ثوینى محمد الحزیم (لجنة 

خاصة) 649
محمد عبدالغنى عبدالقادر عبدالغنى سعید

646
محمد عبدالعزیز موسى على موسى 647

محمد عبدالعزیز شحاتھ نجم

644
محمد عبدالجید محمد الحسینى 645

محمد عبد المجید محمد عبد المجید وعیوع

642
محمد عبد المجید احمد علیبة 643

محمد عبد الكریم فواد عبد الكریم عمیره

640
محمد عبد الفتاح حمیدةعبد الفتاح حمیدة 641

محمد عبد الغنى محمد عبد الغنى فاید

638
محمد عبد الحمید محمد مرسى وفا 639

محمد عبد الحمید عبد العظیم عبد الھادى

636
محمد عبد الحلیم ابراھیم اسماعیل 637

محمد عاطف على على البقرى

634
محمد طالل سعد مشعان عالى العتیبى (لجنة 

خاصة) 635
محمد طارق ذكى السید احمد مصطفى

632
محمد ضیف هللا السید عبد الحمید خمیس 633

محمد صالح محمد محمد حجازى

رقم 
الجلوس

محمد صالح متولى ابو شعیشع ابو یوسف 631

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



690

لجنة (23)

ارقام جلوس الفرقة االو

محمد مشعان قبالن سند العتیبى (لجنة خاصة)

688
محمد مدحت محمد محمد موافى 689

محمد محمود مصطفى احمد برھام

686
محمد محمود محمد ابو العنین یس 687

محمد محمود فرید خلیفة سرور

684
محمد محمود عبدالرحمن مسعود 685

محمد محمود احمد رمضان

وم
در

الب
682

محمد محمود احمد حامد عیسى 683
محمد محمود احمد احمد عبدهللا

680
محمد محمود احمد ابراھیم غانم 681

محمد محمد محمود ابراھیم شعیب

678
محمد محمد فارس السید ابوخضره 679
محمد محمد عبدالمنعم احمد فضل

676
محمد محمد السید السید السھیلى 677

محمد مبروك سعد احمد بركھ

674
محمد ماھر عبدالفتاح السید 675

محمد كمال یسن احمد محمد

672
محمد كمال طھ محمد صدیق 673
محمد فواد على محمد رفاعى

670
محمد فتوح عبد الروف قطب عشرى 671

محمد فتحى احمد احمد شرنوبى

668
محمد فایز عبد الحفیظ جابر الحجر 669

محمد غازى خمیس السید على

666
محمد عید محمد بركات 667

محمد عماد محمد محمد خریم

664
محمد عماد محمد سلیمان یاسین 665

محمد عماد ابراھیم عبد الرحمن حرفوش

662
محمد على محمود على حسین 663

محمد على محمد الرفاعى

رقم 
الجلوس

محمد على عبدالموجود الدمرداش سعید 661

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



720

لجنة (24)

ارقام جلوس الفرقة االو

محمود زین العابدین محمود محمود جعوان

718
محمود رمضان سالمھ على سالمھ 719

محمود رشدى صبره ابوزید

716
محمود رجب على ابراھیم السنھورى 717

محمود ربیع سمیر جاد العسیلى

714
محمود خالد على محمد عبدالعزیز 715

محمود خالد ربیع عنتر العربى

وم
در

الب
712

محمود جمال محمد زكى حجازى 713
محمود جمال محمد حامد درویش

710
محمود جمال محمد ابوطاحون 711

محمود بسیونى محروس الطیب

708
محمود ایمن عبدالمجید على 709

محمود المعداوى محمود المعداوى زیاده

706
محمود العقاد الدكرورى محمود على الشیخ 707

محمود العربى رجب عیسى

704
محمود اسامھ محمود رزق حسن 705

محمود احمد عبد الجلیل عبد الفتاح القاضى

702
محمود احمد احمد عبدالنبى شوشھ 703

محمود ابراھیم محمد حموده

700
محمود ابراھیم محمد ابراھیم البدوى 701

محمد یوسف بدر مشارى محمد (لجنة خاصة)

698
محمد وجیھ محمد الدسوقى خلیل 699

محمد وجدى عبد العظیم الجوھرى

696
محمد وائل موسى عبدالحمید حسب النبى 697

محمد نبیل عبدالحمید ابراھیم یوسف

694
محمد ناجح باسل منصور 695

محمد مصطفى محمد محمد الشریف

692
محمد مصطفى محمد الششتاوى مراد 693

محمد مصطفى عبد المنعم حامد عیسى

رقم 
الجلوس

محمد مصطفى حسن مصطفى الملط 691

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



750

لجنة (25)

ارقام جلوس الفرقة االو

مریم جرجس فواد سالمھ

748
مریم ایمن مختار ابراھیم جاد 749
مروه احمد ابوالفتوح ابراھیم

746
مدحت حسیب محمد اسماعیل محمد 747

محمود یوسف یوسف یوسف ابوخضره

744
محمود مصطفى محمد حامد عامر 745

محمود مصطفى عبد المولى محمد شعالن

وم
در

الب
742

محمود مختار یاقوت القصراوى 743
محمود محمد یونس حسن

740
محمود محمد محمود الحشاش 741

محمود محمد محمد القطب السرى

738
محمود محمد محمد الروینى 739

محمود محمد فواد عامر الشوره

736
محمود محمد حسنى محمد شریف 737

محمود محمد السید جابر

734
محمود ماجد محمود المغربى 735

محمود فواد عبدهللا محمد عبد هللا

732
محمود فتح هللا فتوح خطاب 733
محمود على عاطف عثمان

730
محمود على سعد عنبر مندور 731
محمود على احمد على جناح

728
محمود عبدالناصر السید بلتاجى ابوالمجد 729

محمود عبدهللا یوسف عبدهللا الشرنوبى

726
محمود عبدالرحمن عبدالرازق عبدالرحمن 727
محمود عبد اللطیف النجیلى على ابوالسعود

724
محمود عاطف محمود احمد حجازى 725

محمود عادل السید محمد البیلى

722
محمود شحاتھ محمد شحاتھ عبدالعال 723

محمود سمیرمحمد عقل

رقم 
الجلوس

محمود سعد محمود عبده عوینات 721

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



780

لجنة (26)

ارقام جلوس الفرقة االو

مصطفى منتصر مختار عاشور

778
مصطفى محمد عطیھ اسماعیل توفیق 779
مصطفى محمد عبدالملك عبدالرحیم

776
مصطفى محمد السید السید الجبیصى 777

مصطفى محمد السعید ابوبكر

774
مصطفى محمد احمد السید الھمشرى 775

مصطفى فتحى منصور فتحى منصور

وم
در

الب
772

مصطفى على عبدالحمید احمد على سیداحمد 773
مصطفى عبدالجواد السید عبدالجواد عامر

770
مصطفى عباس محمد محمد لطفى 771

مصطفى عادل السید محمد االتربى

768
مصطفى سعد محروس اللبودى 769

مصطفى سامى زین العابدین محمد

766
مصطفى سامح محمود عبد الجواد محمد 767

مصطفى رمضان محمد مصطفى البنا

764
مصطفى خضر ناصر عبد الحمید 765

مصطفى جالل مصطفى احمد شعبان

762
مصطفى بكر مصطفى ابوالیزید فرحات 763

مصطفى الشحات مصطفى ابراھیم

760
مصطفى السید مصطفى سالمة 761

مصطفى السید عبدالعزیز احمد القاضى

758
مصطفى السید عبد الباسط السید حنوره 759
مصطفى السعید معروف االلفى محمد

756
مصطفى ابراھیم رزق عكة 757

مصطفى ابراھیم ابراھیم ابراھیم شرف الدین

754
مصباح عاطف شوقى عبد الغفار 755

مصباح حمدى محمد فرحات بدران

752
مصباح احمد ابراھیم احمد ابو زید 753

مشارى فالح حامد مجالد باتل (لجنة خاصة)

رقم 
الجلوس

مساعد شكبان محمد شكبان المطیرى (لجنة خاصة) 751

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



810

لجنة (27)

ارقام جلوس الفرقة االو

ندى مصطفى عبد الروف الشربینى السید

808
ندى فتحى محمد عبد الغفارابو خضرة 809

ندى فایز عطیھ محمد عبد العزیز

806
ندى اسامھ احمد محمود عبدهللا 807
نبیل محمود كامل قرنى ھدیب

804
نایف محمد ماجد المطیرى (لجنة خاصة) 805

ناصر احمد فھد ضاوى فھد العازمى (لجنة خاصة)

وم
در

الب
802

نادین محمد صالح السید الحصرى 803
نادر عماد محمد صالح

800
نادر السید عطیھ محمد خریم 801

نادر السید رمضان حسین طلبھ

798
نادر السید ابراھیم حسن عیسى 799

ناجى حمدى محمود محمود ابوعقاده

796
مینا میخائیل عبده میخائیل ناشد 797

مینا فرج ابراھیم فرج هللا سمعان

794
میالد عادل حرز بولس غبلایر 795
میسره سالم كامل محمود فوده

792
میرنا یاسر شعبان على زھره 793

میرنا شكرى حنا حنین

790
میاده رضا رمضان محمد سید احمد 791

مومن سامى محمد بدیر احمد

788
مھاب بدیر انور بدیر عبدالغنى 789

مھا صبرى السعید عوض حسن

786
مھا الشافعى منیر عبداللطیف 787

مھا السید سعد عبد الخالق

784
منى عبدالغنى احمد البیلى 785

منى صدقى محمود على السھیت

782
منال عمر عبد الحمید عرابى 783

معاذ عبد الحكیم ابو الفتوح على عجینھ

رقم 
الجلوس

مصطفى ناصر مصطفى حلمى موتھ 781

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



840

لجنة (28)

ارقام جلوس الفرقة االو

ھشام مصطفى امین محمد دراج

838
ھشام حامد حامد السمدونى 839

ھدیر ھشام مصطفى مخلوف دیاب

836
ھدیر سعد حمدى كشك 837

ھبھ عالء محمد توفیق الشربینى

834
ھبة مصطفى محمد جبریل 835

ھایدى ولید ابراھیم فتحى محمد المغازى

وم
در

الب
832

ھایدى ھشام محمد عبد الحمید 833
ھایدى محمود عبد المنعم احمد على االفندى

830
ھایدى على محمد على عبدهللا 831

ھانى السید محمد صالح ابراھیم

828
ھانم السید ابراھیم محمد 829

ھالھ احمد مسعد عیاد

826
ھارون عبد القادر عبد المنعم عبد القادر شعبان 827

ھاجر یحى السید احمد خلیل

824
ھاجر ماھر محمد السید الحلوانى 825

ھاجر عبد النبى شلبى بركات

822
ھاجر عادل محمد حسن قطب 823

ھاجر سعود نوران عید الرشیدى (لجنة خاصة)

820
ھاجر احمد ابراھیم سالمھ 821

نورھان فواد اسماعیل محمد فواد

818
نورھان عادل مصطفى بسیونى جبر 819

نورھان عادل محمد جاد لیمونھ

816
نوران صبحى عبدالمجید ادریس محمود 817

نوران رجب رجب یوسف عبد القادر

814
نسمھ محمود ابوالفتوح ابراھیم قندیل 815

نسمھ محمد بسیونى على بدیوى

812
نسمھ صابر مھنى الرمادى 813

نرمین حمدى منیر محمد حسین

رقم 
الجلوس

ندى ھشام عبد القادر السید عالم 811

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



870

لجنة (29)

ارقام جلوس الفرقة االو

یوسف حسین عبد المجید زعفان

868
یوسف احمد رابح عبدالخالق النادى 869

یوسف ابراھیم عبد العلیم الدسوقى عرفھ

866
یسرى عز الدین عبد الجواد عبدالقادر موافى 867

یحى زكریا احمد عبد الفتاح الشرقاوى

864
یحى رضا مصطفى اسماعیل الشھاوى 865

یاسمین كمال بسیونى القاضى

862
یاسمین السید على المحالوى 863

یاسمین ابراھیم الشاذلى بحیرى حسین

860
یارا صبحى اسماعیل محمد ابو كلیلة 861

ولید محمد یوسف یونس عبدالواحد

858
ولید محمد انیس بدراوى 859

ولید سامى محمد فواد الفوال

856
ولید رضا الشربینى عبدالمطلب محمد 857

ولید خالد سعد السید احمد

854
ولید اشرف نجاح معیقل ابراھیم 855
ولید احمد محمد احمد الجراحى

852
وفاء محمود حسن سعد القلشانى 853

وفاء على محمد السید

850
وائل سعد جابر ابو زید ھجرس 851

وائل جمیل محمد عبدالباعث محسن

848
ھیثم محمد البدرى محمد عركز 849
ھیثم كمال محمد ابراھیم عزو

ھند ھانى محمد اسماعیل 847
ھند سامح عبدالعزیز الخامى

ھند ابراھیم محمد سالمھ 845
ھناء ماھر حسن عبدالحمید

846

رقم 
الجلوس

ھناء رضا السید ناجى فرحات 841

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

وى
لعل

ر ا
دو

 ال
قة

طر

842
ھناء قطب محمد الصباغ 843

ھناء شاكر شرف احمد شرف

844

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



884
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام

ابراھیم احمد فتحى عبد هللا قندیل
885

احمد اسامھ عبداللطیف محمد 886
ابراھیم السعید محمد محمد الفاضلى

887
احمد السید عبد العزیز ابراھیم مصطفى غنیم 888

احمد اسماعیل زكى حسن الزفتاوى

احمد المتولى محمد المتولى ابراھیم 892
احمد السید مختار السید البسیونى

889
احمد السید محمد فضل الجوھرى 890

احمد السید محمد عبدالدایم

898
احمد لطفى عادل محمد مرعى

احمد ماجد عبدالمنعم احمد الفار
897

882
یونس عبدالخالق یونس كامل عنوس 883

895

893

یوسف ھانى عبدالفتاح محمد المھدى

احمد صالح احمد محمد عبدالغفار 894
احمد رمضان صدیق محمود سالم

891

احمد عوض محمد ابراھیم 896
احمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن غنیم

899
احمد محمد عبدالغفار خلیل جناح 1605120160103818 900

احمد محمد احمد محمد على سلیمان

880
یوسف مصباح عبدالشافى یوسف ابراھیم 881

یوسف محمود یوسف ابراھیم السنور

878
یوسف محمد عایض الدیحانى (لجنة خاصة) 879

یوسف محروس یوسف محمد غنومھ

876
یوسف محروس ابراھیم محمد المعداوى 877

یوسف فواد یوسف اسعد
یوسف عزیزى بسیونى عبداللطیف بھوت 875

یوسف عایض رجا سالم الوھیده (لجنة خاصة)

رقم 
الجلوس

یوسف خالد السید مصباح السنبارى 871
انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

وى
لعل

ر ا
دو

 ال
قة

طر

872
یوسف طارق محمد عبد النبى زكى الصایغ 873

یوسف سعد یوسف الھوارى

874

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 
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لجنة (30)

ارقام جلوس الفرقة االو



جالل رضا عبد اللطیف ابراھیم عجور918
919

حسام الدین مصطفى طھ حسن 920
حازم محمد محمد عبد العال ھدیب

921
حسام محمود فخرى محفوظ اباظھ 922

حسام سید احمد عبد العال ابو حزین

923
حمزة محمود حمزة السید نجم 924

حسن احمد حسن محمد

925
خالد حسن مسعود حسن خضر 926
حنان صابر توفیق محمد بیومى

927
خالد محى على سرور 928

خالد محمد السعید محفوظ السقا

929
دینا اسماعیل فوزى ابراھیم على محمود 1605120160101215 930

خلود متولى حامد محمد ابو خشبھ

السید على محمد المتولى قاسم 912
السید حمدى السید عبده محمد

913

لجنة (31)

ارقام جلوس الفرقة االو

النقراشى عطوه سعود عطوه

911

909
الحسن محمد مصطفى یوسف 910
االء محمد محمد على مرسى

907
االء عادل شحاتھ على زاید 908

االء شفیق محمد شفیق ابوالعیلھ

905
اشرف محمد محمد خلیفة زھران 906

اسالم محمد ابوالفتوح محمد غطاس

903
اسالم احمد ابراھیم ابراھیم سلیمھ 904
احمد منیر عبدالغنى محمد امبابى

901
احمد ممدوح محمد حسین خضر 902

احمد محمد على محمد سعد

915
امجد احمد على احمد القناوى

916
جادهللا محمد جادهللا المغازى یونس 917

بسمھ ابراھیم السید مصطفى الجناینى

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ

انصرافم حضور اسم الطالب

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام المكان (الدور)

وى
لعل

ر ا
دو

 ال
قة

طر
914

امیره فھد السید محمود سالم اللبیشى



عالءالدین عمرو عالءالدین عبدالرحمن حامد948
949

على خالد على ابو العز محمد 950
على خالد حلمى السید على الضادى

951
على صالح على سید غازى 952

على خالد على مرسى على الغبارى

953
على على نصر البیومى المحالوى 954

على عبد هللا على ابو لیلة

955
عماد حبیب زاھر رجب رزق 956

على محمد عبدالعال السعید محمد

957
عمر ایمن على البطاط 958

عمر ابراھیم السید بغیض بریدان

959
عمر عزیز طلبھ مھدى جعوان 960
عمر شعبان رجب على نعناعھ

عبدالرحمن رمضان عبدالستار جمعھ شبار 942
عبد الحلیم محمد حافظ فرج محمد

943

لجنة (32)

ارقام جلوس الفرقة االو

عبدالرحمن طھ طھ البندارى

941

939
عایده محمد ابراھیم محمود 940

طارق محمد زكریا مصطفى

937
شیماء حسنى بكر غازى السماحى 938

شھاب اشرف جالل خلیل

935
شاھر محمد عبدالمقصود على جاد 936

سمیھ عبدالفتاح یحى محمد

ربیع عبدالمقصود ربیع عبدالمقصود الحسنین 932
رانیا ناصر رمزى حماده الحنفى

933
سالم عبدالمنعم شبل السید محمد النشاوى 934

ریم احمد صبرى البندارى

944
عبدهللا شعبان رمضان الدردیرى مصطفى 945
عبدالرحمن یوسف قطب یوسف الصنفاوى

وى
لعل

ر ا
دو

 ال
قة

طر
946

عالء محمد محمد مغنم 947
عزیزالدین ھانى عزیزالدین الحنفى

931

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ

رقم 
انصرافالجلوس حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: باقى



محمد زكریا عبدالعزیز محمد شبانة978
979

محمد عبدالقادر قطب عبدالقادر الكرش 980
محمد عبدالحلیم فتحى محمد ناصف

981
محمد عصام السید الخلیعى 982

محمد عصام الدین صبحى حسن قندیل

983
محمد على عبد الحمید الغبارى 984
محمد على ابراھیم على عثمان

985
محمد على محمد محمد الظریف 986

محمد على محمد حسن

987
محمد فتحى حسین كامل 988

محمد عماد الدین السید محمد متولى

989
محمد محمد محمد حسن صالح 990
محمد فتحى محمد طلحھ موسى

محمد احمد فواد عبدالحق السید 972
محمد احمد السید محمد دیاب

973

لجنة (33)

ارقام جلوس الفرقة االو

محمد السید كمال السید المغربى

971

969
محمد ابوطالب عبدالھادى محمد ابوطالب 970

محمد ابو الیزید محمد حسین عتمان

967
محمد ابراھیم صالح فتح هللا الدعدر 968

محمد ابراھیم صابر ابوعوف

965
محمد ابراھیم الدسوقى محمد احمد الشربینى 966

كریم حلمى على شعبان

عمر مصطفى عبدالغفار حامد على 962
عمر محمد احمد على یوسف

963
كریم توكل رمضان السید صیام 964
فتحى عادل السید محمد االتربى

974
محمد خالد مصطفى السید الدیب 975

محمد حسن حسن عبد الرحمن االعصر

وى
لعل

ر ا
دو

 ال
قة

طر
976

محمد رفعت عبدالوھاب ابوالفتوح حجازى 977
محمد رضا عبدالمحسن عبدالمقصود

961

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ

رقم 
انصرافالجلوس حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: باقى



مصطفى محمد فتحى الریس1008
1009

منھ هللا عاطف محمد احمد سلیم 1010
معاز طارق محمد الدسوقى دشیش

1011
مھاب محمد عبدالخالق ابراھیم 1012

منھ هللا مصطفى ابراھیم مصطفى القفاص

1013
نبیلة عمرو ابراھیم شتات 1014
مومن فیصل صبح على

1015
نغم اشرف عبد المنعم كمون 1016

ندا محمود محمد حسین ابو بكر

نورھان ابراھیم قطب محمد العجمى 1018
نورالدین مصطفى اسماعیل نورالدین 1017

مصطفى ابراھیم مصطفى خطاب

1001

یحى یوسف محمد شعبان االرنب1023 1605120160100648

1021
ھند عبد المعطى صابر 1605120160103300 1022

ھشام على محمد على حسن الحویف 1605120160100147

1019
ھانى عبد الحمید معروف المتولى الشربینى 1020

ھادى ممدوح محمد یاسین مصطفى

محمود محمد عبدالرازق صدیق 1002
محمود محمد شریف محمود الطوخى

1003

لجنة (34)

ارقام جلوس الفرقة االو

999
محمود كمال ابو العباس محمد كشكوشھ 1000

محمود عوض ابراھیم محمد الجبرتى

997
محمود حسام الدین محمود عبدالجواد السعدنى 998

محمود جمال وھمان ناصف وھمان

995
محمود السعید ابراھیم المزین 996

محمود ابراھیم محمد على بدر جوھر

محمد مصطفى مسعد على حطیبھ 992
محمد مدحت عباس المغازى السید

993
محمد نصر النبوى االمام 994

محمد نبیل عبد الجواد عزب

1004
مصطفى عمر عمر محمد الزفتاوى 1005
مصطفى سامى عبد القادر الغندور

وى
لعل

ر ا
دو

 ال
قة

طر
1006

مصطفى محمد حجازى بدیر حجازى 1007
مصطفى مجدى عباس عبد المقصود مصطفى

991

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ

رقم 
انصرافالجلوس حضور اسم الطالب المكان (الدور)

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: باقى



م

ابراھیم  خالد یوسف مرشد عاید الشمرى 7
احمد حسیان ثامر عتیق عبید العتیبى 44

احمد مطلق غافل العنزى 116
أمل على عجیل الشمري 189

بندر فیصل ذعار على المطیرى 231
حمد حضرم شلھوب بن حضرم 262

حمد صالح عواض الدیحانى 263
خالد راشد عبدالكریم المطیرى 277

راشد احمد ھجاج الجالوى 293
راشد بدر راشد جازع رجا العازمى 294

راشد سند مخلف دابان منزل الدیحاتي 295
راشد فھد راشد فھد العجمى 296

راشد مزید ھجاج مزید الجالوى 297
زھراء صبیح ناصر كاید 317

سالم كماخ على سعد عراده الرشیدي 326
سعد سلطان مسلط غطیان 338

سعد مفلح سعد مفلح مدلش المطیرى 339
سلطان فھد طلق العازمى 341

سلمان نافل عوض معیض مبارك 342
طالل محمد مخلد المطیرى 373

عائشة خالد یوسف مرشد عاید الشمرى 374
عائشة نایف سیف ناصر العدوانى 375

عامر ولید حمود العبد هللا 381
عبد الرحمن حبیب عبدهللا محمد الكندرى 393

عبدالرحمن سعود خلف المطیري 395
عبدالرحمن عطا هللا مجبل الرشیدى 403

عبدالعزیز حمود عزیز مقبل المیموني 413
عبدالعزیز دغیم عواد دغیم العزمي 414
عبدالعزیز على عبدالسالم االستاذ 415
عبدالعزیز فالح حامد مجالد باتل 416

كلیة التجارة  / الفرقة األولىلجنة (الوافدين (1)
مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :

االداریة جامعة كفرالشیخ
ارقام جلوس الفرقة االو

انصراف حضور اسم الطالب

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

المكان (الدور)

وى
عل

ر ال
دو

 ال
قة

طر



م

عبدالعزیز فایز عبدهللا جویعد الشمرى 417
عبدالكریم فیصل عبدالكریم محسن المطیرى 422

عبداللطیف خالد عبداللطیف بوعركى 424
عبدهللا جاسر ناصرالمطیرى 428

عبدهللا ردن عماش عبدالعالي زید المطیري 431
عبدهللا سلیمان ھدیبان عواد الرشیدى 432

عبدهللا صالح عبدالرحمن الناشى 435
عبدهللا فریج فھید فریج عبید الھاجرى 440

عبدهللا مبارك حصان فھد الزغبى 441
عبدالوھاب عبدهللا دحالن السلیمانى 454

عبیر سعود نوران عیاد الرشیدى 456
عثمان عبدهللا عبدالمحسن ناصر المصیلیت 457

عطا هللا على رمضان اسماعیل حوران العنزى 464
على حلو طخي محمد المایع الظفیرى 477

عمر محمد حسین احمد حسن 504
عمر محمد راشد رشید الرشیدى 505
عید سلطان عید مبارك العصاب 516

غدیر عبدالحمید جاسم احمد بن حیدر 519
فارس غازي صنت نایف عوض العیباني 521

فھد حمود زبن المطیرى 535
فواز سعود عبدالعزیز ابراھیم فرج 537

فواز ناصر مطلق على رفاع المطیرى 538
كفایة ضویحي منصور المطیري 548
ماجد علوش ذعار على المطیرى 552

محمد حواس محمد عفاسى الشمرى 604
محمد طالل سعد مشعان العتیبى 635

محمد عبدهللا صایل ثویني محمد الحزیم 649
محمد مشعان قبالن سند العتیبى 690

محمد یوسف بدر مشاري عبدهللا محمد 700
مساعد شكبان محمد شكبان المطیرى 751

اسم الطالب

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

المكان (الدور)

كلیة التجارة  / الفرقة األولىلجنة (الوافدين (2)
مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :

االداریة جامعة كفرالشیخ
ارقام جلوس الفرقة االو

انصراف حضور

وى
عل

ر ال
دو

 ال
قة

طر



م

مشارى فالح حامد مجالد باتل 752
ناصر احمد فھد ضاوى فھد العازمى 804

نایف محمد ماجد المطیرى 805
ھاجر سعود نوران عباد عباد الرشیدى 822

یوسف عایض رجا سالم الوھیده 874
یوسف محمد عایض الدیجانى 879

كلیة التجارة  / الفرقة األولىلجنة (الوافدين (3)
مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :

االداریة جامعة كفرالشیخ
ارقام جلوس الفرقة االو

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

وى
عل

ر ال
دو

 ال
قة

طر



30

لجنة (35)

ارقام جلوس الفرقة االو

احمد احمد محمد احمد الدعدر 1605120170102382

28
احمد احمد سعد محمد مرسى عبدالعال 29

احمد ابوالفتوح احمد ابوالفتوح

26
احمد ابراھیم محمد عبدالسالم المحالوى 27

احمد ابراھیم حسن محمد

24
احمد ابراھیم بسیونى ابراھیم ناصر 25

احمد ابراھیم السید محمود سرور

22
احمد ابراھیم ابراھیم ناصف 23

ابوبكر ابراھیم محمود یوسف متولى

20
ابوالوفا مدحك عبدالجلیل الشعبانى 21

ابوالعنین ناصر ابوالعنین عبدالمقصود

18
ابراھیم وجیھ ابراھیم محمد سعد 19

ابراھیم مختار حمزه احمد الدناصورى

16
ابراھیم محمد ابراھیم عبدالوھاب ھجرس 17

ابراھیم كامل فرحات كامل محمد

14
ابراھیم على ابراھیم على حسین غزال 15

ابراھیم عبدالفتاح احمد محمد

12
ابراھیم صالح ابراھیم محمد احمد العبسى 13

ابراھیم صالح محمود عبد العزیز

10
ابراھیم شعبان عبد المحسن على القلفاط 11

ابراھیم سلیمان محمداحمد المقدم

8
ابراھیم حسنى خالد الطنطاوى 9

ابراھیم السید ابراھیم بسطویسى

ابراھیم احمد محمد عبدالمحسن الشعراوى 5
ابراھیم احمد عبدالعزیز مصباح

6
ابراھیم الدسوقى عطیھ السید منصور العوضى 7

ابراھیم اشرف ابراھیم عبدالرازق

م
ابانوب مدحت ولیم اسكندر ابراھیم فرج هللا 1

انصراف حضور اسم الطالب

وى
لعل

ر ا
دو

 ال
قة

طر

2
ابتھال عادل حسین صابر 3

ابتسام عادل عبدالعزیز خلیفھ

4

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتساب المكان (الدور)

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



60

لجنة (36)

ارقام جلوس الفرقة االو

احمد رمضان نصر الغریب

58
احمد رمضان مصطفى على رمضان بلتاجى 59

احمد رمضان ابراھیم عبده ابراھیم

56
احمد رضا عوض محمد عوض 57
احمد رشدى فوزى السید راجح

54
احمد رافت محمد عبدالحمید 55

احمد راشد محمد السید محمد

52
احمد ذكى الصاوى عبد الفتاح على 53

احمد خیرى عبد ربھ جوده

50
احمد خالد السید السید على 51

احمد حمدى محمد محمود الشیشینى

48
احمد حمدى عید سالم الشوكى 49
احمد حلمى حسن محمد زلط

46
احمد حسین احمد محمود یاسین 47

احمد حسن محمد محمود حسانین

44
احمد حسن محمد حسن شریف 45

احمد حسن عبدالنبى محمد الجنبیھى

42
احمد حب هللا عوض النوسانى 43

احمد بسیونى احمد بسیونى عبید

40
احمد ایمن محمود عبد العزیز 41
احمد ایمن محمد حامد شبارة

38
احمد الشحات محمد على ندا 39

احمد السید سید احمد ابراھیم عیسى
احمد السید السعید السید الشربینى 37

احمد السعید محمد عمر مفتاح
احمد السعید عرفھ ابراھیم السباعى 35
احمد السعید عبدالغنى احمد یوسف

36

رقم 
الجلوس

احمد ادھم عبد الستار السقا 31

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

نى
لثا

ر ا
دو

 ال
یث

حد
 ال

لیة
الك

ى 
مبن

32
احمد البدوى عبد الحمید عبد العزیز نصر 33

احمد اشرف ممدوح حامد محمد

34

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتساب حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
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لجنة (37)

ارقام جلوس الفرقة االو

احمد عثمان یوسف ابراھیم

88
احمد عبدالناصر احمد عطیة محمد 89

احمد عبدهللا عبدالفتاح عبدهللا

86
احمد عبداللطیف محجوب عبداللطیف ابو عجیلة 87

احمد عبدالعزیز داود احمد ابراھیم

84
احمد عبدالعزیز حسنى الحسینى البحراوى 85

احمد عبدالرافع شعبان على ابودراع

82
احمد عبدالحمید رشاد عبدالحمید منصور 83

احمد عبدالحكیم فرحات عثمان فرحات

80
احمد عبد الوھاب احمد ابراھیم الفرماوى 81

احمد عبد الناصر مسعود عویضة

78
احمد عبد العزیز محمد على اسماعیل 79

احمد عبد العزیز زكى عبد العزیز

76
احمد عبد العاطى عبد الرازق سلیمان 77

احمد عبد الحمید محمد عثمان

74
احمد عاطف سعدالدین محمد سعدالدین 75

احمد عادل عبد الفتاح حسن الحداد

72
احمد عادل سعید الجمل 73

احمد صبرى احمد محمد ابراھیم

70
احمد شوقى الشحات ابراھیم زیتون 71
احمد شوقى ابراھیم رمضان خلیفھ

68
احمد شفیق عبدالرازق على یونس 69

احمد شتا النحاس محمد شھاب الدین
احمد سمیر محمد الدكرورى 67

احمد سمیر ابراھیم عبدهللا شحاتھ
احمد سعید مصباح محمد ابوبكر 65

احمد سعید عبدالعزیز الشناوى حامد

66

رقم 
الجلوس

احمد سامى سید محمد مرسى 61

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

نى
لثا

ر ا
دو

 ال
یث

حد
 ال

لیة
الك

ى 
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62
احمد سعد سعد سیداحمد الشامى 63

احمد سامى عبدالستار محمود

64
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لجنة (38)

ارقام جلوس الفرقة االو

احمد محمد عبدالحمید عبد الخالق

118
احمد محمد عبد الرحیم دعلھ 119

احمد محمد عادل فوزى متولى

116
احمد محمد السید مشرف مشرف 117

احمد محمد السید عبد المنعم

114
احمد محمد السعید على 115

احمد محمد اسماعیل طھ الروینى

112
احمد محمد ابراھیم نصیر 113

احمد محمد ابراھیم ابو غالى

110
احمد محروس احمد السید القرضاوى 111

احمد متولى احمد عمر

108
احمد ماھر محمد عبدالھادى 109

احمد ماھر المتولى احمد

106
احمد ماجدى نعمان الزعیقى 107
احمد كمال السید السعید مراد

104
احمد كرم محمد سالمھ ندا 105

احمد قطب محمود محمد نوح

102
احمد فوزى عبدالمغنى الطنوبى 103

احمد فوزى احمد محمد الشیخ على

100
احمد فواد محمد السید درویش 101
احمد فرج احمد محمد حب هللا

98
احمد عمر على محمد الحمراوى 99

احمد عمادالدین محمد اسماعیل حسین
احمد عماد السید عبد الستار حافظ ابونور 97

احمد على محمد احمد حرفوش
احمد على عبد اللطیف على رمضان السحماوى 95

احمد على عبد الدایم شومان

96

رقم 
الجلوس

احمد عصام حسنى محمد محمد عمران 91

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

نى
لثا

ر ا
دو

 ال
یث

حد
 ال

لیة
الك

ى 
مبن

92
احمد على الدین عزت السید 93

احمد عالء الدین ذاكى على شیحة

94
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لجنة (39)

ارقام جلوس الفرقة االو

اسراء الذكى اسماعیل بیومى على الجمال

148
اسراء اشرف عبدالفتاح سعد مندور 149

اسراء احمد محمد صالح

146
اسراء ابراھیم اسماعیل عبدالمنعم حطاب 147

اسامھ محیى محمد محمد محمد السلطیسى

144
اسامة محمد انور عبد القوى الغلبان 145

ادھم محمد احمد محمد محمود عصر

142
ادھم خالد محمد شریف 143

احمد یسرى السید غازى الشرقاوى

140
احمد یاسر عبد الحمید عیسوى الطوخى 141

احمد ھشام مصطفى على ابراھیم

138
احمد ممدوح السید السید ابو زید 139

احمد مصطفى محمد اسماعیل جبر

136
احمد مصطفى عبد السالم المغنى 137

احمد مصطفى حماد ابراھیم

134
احمد مسعد الشربینى المرشدى محمد 135

احمد محمود محمود كرد

132
احمد محمود محمد ھاشم قدرة 133

احمد محمود عبدهللا محمد مدكور

130
احمد محمود السید احمد عبدهللا 131

احمد محمد یونس ابراھیم ابوشریف

128
احمد محمد نجاح عقل حسن عربى 129

احمد محمد نبیل عبدالسمیع
احمد محمد محمود مصطفى صالح 127

احمد محمد محمد عبد الجواد شوالى
احمد محمد فتوح ابراھیم الغفلول 125

احمد محمد فاضل ابراھیم

126

رقم 
الجلوس

احمد محمد عبدالرازق عبدالحمید محمد 121

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

نى
لثا

ر ا
دو

 ال
یث

حد
 ال

لیة
الك

ى 
مبن

122
احمد محمد عبداللطیف ابوشعیشع 123

احمد محمد عبدالعزیز عبدالعزیز رزق

124
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لجنة (40)

ارقام جلوس الفرقة االو

اسماء السعید عبدالحمید محمد

178
اسماء احمد محمد احمد 179

اسماء احمد محمد ابو عطیة

176
اسالم محمد محمد حسن المالح 177

اسالم محمد فتحى محمد السرنباوى

174
اسالم محمد عمران عبد ربھ حسین 175

اسالم محمد ابراھیم محمد فطایر

172
اسالم محفوظ عبد اللطیف عزت القصاص 173

اسالم على عبدالموجود االلفى محمد

170
اسالم عصام ابو الیزید المغربى 171

اسالم عبد المقصود صالح عبد المطلب محمد

168
اسالم خالد محمد السیسى 169

اسالم ابراھیم عبدهللا السید بیلى

166
اسراء واصف رزق السید حنورة 167

اسراء محمد عوض عبد الغنى شریف

164
اسراء محمد عبدالفتاح حسن ضبش 165
اسراء محمد جالل محمد الششتاوى

162
اسراء محمد السید محمد احمد 163

اسراء كمال عبدهللا على

160
اسراء قطب سعد عكھ 161

اسراء فوزى على محمد عبد هللا

158
اسراء عوض هللا طھ 159

اسراء عبدالفتاح بدیر سعد النجار
اسراء عبد الناصر عبد المنعم الجوھرى 157

اسراء عبد السالم حسن ابوطایش
اسراء صابر فھمى الھنداوى 155
اسراء سالم عبدالمنعم یوسف

156

رقم 
الجلوس

اسراء جمال عبدالمنعم احمد 151

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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حد
 ال
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الك
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152
اسراء رضا محمود عبد المقصود علیوه 153

اسراء حمدى محمد ضیف هللا

154
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لجنة (41)

ارقام جلوس الفرقة االو

الرومیساء لطفى السید محمد ابوحسیب

208
االء نسیم فواد محمد 209

االء محمد محمود عبدالعزیز

206
االء محمد محمد الصاوى الجمال 207

االء كرم جمعة عوض هللا

204
االء على محمد على عبدالخالق 205

االء عبد السالم على احمد مصطفى عاشور

202
االء سامى محمود عبد الرحمن كساب 203

االء حماده ممدوح على

200
االء حامد على محمد عرب 201

االء اشرف محمد یحى ابراھیم

198
االء احمد السعید البحیرى 199

االء احمد اسماعیل على الرفاعى

196
اكرام زكریا السعید على شاھین 197

اشرف ناجى عبد الغنى محمد خفاجى

194
اشرف محمد احمد القرنشاوى 195

اسماعیل موسى عبد الھادى موسى

192
اسماعیل عطیھ سلیمان محمد قندیل 193

اسماء محمد السید صقر

190
اسماء محمد ابراھیم فراج محمد 191

اسماء مجدى فتح هللا عبدالواحد خشوعى

188
اسماء عزت على حسن 189

اسماء عبدالرافع محمد عبدالتواب حتاتھ
اسماء سامى محمد بسطویسى 187
اسماء سامى الوردانى قندیل

اسماء حسینى یوسف عبدالغفار خلیفھ 185
اسماء حامد فكرى ابوجاموس

186

رقم 
الجلوس

اسماء الطحاوى احمد الطحاوى 181

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

نى
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دو
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حد
 ال

لیة
الك
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182
اسماء تیسیر محمود سلیمان عبد الجواد 183

اسماء بسیونى محمد بسیونى شحاتھ

184
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لجنة (42)

ارقام جلوس الفرقة االو

امیره اشرف منصور عبده مرزوق

238
امیره احمد سعید عبد ربھ 239
امنیھ یوسف محمد یوسف

236
امنیھ ناجى عباس سالم 237
امنیھ محمد حامد احمد

234
امنیھ عبدالحمید سعد محمد عبده 235

امنیھ عباس محمد محمد وحد

232
امنیھ سعید توفیق الدھبى 233

امنھ البدوى السید ابراھیم سعد الدین

230
امل فكرى بسیونى حسن محمد 231

امل على محمد احمد حسب النبى

228
امل عبد الغفار محمد احمد مطاوع 229

امل السید السید عبدالھادى

226
امانى محمود سعد ابراھیم ابراھیم 227

امانى محمد عبد العظیم عبدالجواد یحى

224
امانى عادل ابو العنین القناوى على 225

امانى حسن حسن عبدالباقى السبیعى

222
امال محمود مصطفى محمد ابو حسین 223

امال رفعت فرید الصاوى

220
الشیماء محمود عماره حجاج 221

الشیماء حسین السید احمد سعد الدین

218
الشیماء السعید عبدالحمید محمد 219

الشیماء احمد على عباس الرشیدى
السید مصطفى محمد مصطفى جلو 217

السید محمد ربیع موسى على
السید محمد ابراھیم محمد المالح 215
السید عصام محمد سلیمان السید

216

رقم 
الجلوس

السعید سالم محمد مصطفى سعیده 211

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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212
السید الحنفى موسى عبدالعلیم السید الحنفى 213

السید احمد سید احمد عوض

214
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لجنة (43)

ارقام جلوس الفرقة االو

ایمان عبدالرحمن حسن عبدالرحمن محمد جبر

268
ایمان عبد الحمید احمد الصورى 269

ایمان سامى بیومى حامد

266
ایمان دیاب كمال محمد 267
ایمان حسب هللا ابراھیم

264
ایمان حامد عبده محمد جوھر 265

ایمان ایھاب ابراھیم عبدالرحمن

262
ایمان السید احمد عبدالحمید 263

ایمان احمد محمد احمد كریتة

260
ایمان ابراھیم عدوى ابراھیم عدوى 261

اھداء محمد ربیع السید

258
انور ابراھیم انور القاضى 259

انغام عبدالنبى بدیر محمد نعمة هللا

256
انتصار سعد ابوالعطا احمد نور الدین 257

امینھ صالح عبد الحمید عبد السالم ھزاع

254
امیره مرسى مرسى الدیباوى 255

امیره محمود احمد ھاشم

252
امیره محمد محمدعبد الغنى 253

امیره محمد متولى متولى جمال الدین

250
امیره محمد على احمد شداد 251

امیره محمد عبد الجلیل ابو السعود الجخھ

248
امیره محمد شوقى زغلول 249

امیره مبروك عبدالعظیم عبدالرحمن
امیره عصام جوھر محمد 247

امیره عبدالسالم احمد عبدالسالم
امیره عاطف عبدالمولى مطاوع 245

امیره عادل عبدالسالم عبدالفتاح الشراكى

246

رقم 
الجلوس

امیره الشحات عبدالجلیل بسیونى 241

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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242
امیره سامى محمود عشیش 243
امیره بدرالدین محمد احمد

244

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتساب حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



300

لجنة (44)

ارقام جلوس الفرقة االو

ایھ عالء الدین احمدمحمد عیسى

298
ایھ عبدالمقصود حمدین عبد الجید 299

ایھ طھ فتحى قطب

296
ایھ سید احمد عبد الحمید 297

ایھ سعد حمیده احمد الدمنھورى

294
ایھ سامى بسیونى احمد عبد الجواد 295

ایھ زكریا زكریا ابراھیم البنا

292
ایھ رضا محمد محمد 293

ایھ رشاد مصطفى مھران السید

290
ایھ رزق محمد محمد 291

ایھ رجب محمد حموده جلھوم

288
ایھ رجب سعد محمد عوض 289
ایھ حلمى فتحى منجود قندیل

286
ایھ حلمى عبده السید 287

ایھ هللا عامر محمد عامر مصطفى

284
ایھ السید ابراھیم محمد خلیل 285

ایھ احمد على النجار

282
ایھ ابراھیم اسماعیل عبدالمومن 283

ایناس احمد السید محمد جاد

280
ایناس احمد السید السنھورى 281
ایمن عزت محمد محمد بدر

278
ایمن السید محمد عبد الباقى 279

ایمن احمد ابراھیم یوسف
ایمان یوسف جمعھ المعداوى 277

ایمان مسعد جمعھ یوسف عرفات
ایمان محمد على محمد 275

ایمان فوزى محمود حسنین محمد

276

رقم 
الجلوس

ایمان عبدالقادر احمد حامد محمود فرج 271

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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272
ایمان عمر عبد العزیزمسعد دردرة 273

ایمان عبدالمعطى نصر ھنداوى

274
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330

لجنة (45)

ارقام جلوس الفرقة االو

بسنت ایھاب رزق الجمال

328
بسمھ ابراھیم محمد محمد 329

بدیعھ محمد محمد احمد المتولى جنبھ

326
بثنت عبدالرازق على عبدالرازق 327

باسل مصطفى على محمد النواصره

324
باسل محمد حسین بركات 325

ایھاب محمد عبد الحمید خلیل الفزارى

322
ایھاب محمد حسان محمد عیسى 323

ایھاب محمد السید سلیم دراز

320
ایھاب جالل احمد عوض ابوسكین 321

ایھ ھشام مغازى عبد الروف اللقانى

318
ایھ نعیم عبده محمد 319

ایھ نزیة عبد المقصود عبده

316
ایھ ناصر بالل محمود الصعیدى 317

ایھ مسعد یوسف محمود داود

314
ایھ مختار على الشرقاوى 315

ایھ محمد عبدالفتاح محمد الفقى

312
ایھ محمد عبدالرازق محمد مسلم 313

ایھ محمد زكریا ابراھیم رجب

310
ایھ محمد رمضان عمار 311

ایھ محمد بشیر عرفھ والى

308
ایھ محمد السید متولى 309

ایھ محمد التابعى عبدالسالم
ایھ متولى عبده متولى محمد 307

ایھ لطفى محمد محمد
ایھ فخرى محمد ابو 305

ایھ على محمد محمد الدسوقى

306

رقم 
الجلوس

ایھ على السید السید 301

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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302
ایھ على فتحى عبدالقوى 303

ایھ على فاروق محمد على

304
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360

لجنة (46)

ارقام جلوس الفرقة االو

حسن محمد محمد حسن على

358
حسن محمد عبد اللطیف ابو النضر 359

حسن فتحى عطیھ الطباخ

356
حسن عیسى ابراھیم ابراھیم عیسى 357

حسن طھ على على البنا

354
حسن ابراھیم حسن سید احمد محمد الطوخى 355

حسام محمد عبد السالم محمد شحاتھ

352
حسام الشحات السید عبدالحلیم جاد 353

حسام السید عبد الفتاح محمد ابو عمر

350
حسام الدین اسماعیل عوض احمد حسام الدین 351

حسام الدین احمد حسن على الجزار

348
حبیبھ عصام راشد محمد الوكیل 349

حبیبة عبد السالم صبحى عبد الكریم

346
حازم احمد محمد احمد ابراھیم 347

حازم احمد سمیر احمد دراج

344
جیھان عبدالفتاح عبدالفتاح عبدالفتاح 345

جیالن احمد عاطف محمد دویر

342
جھاد ابراھیم عطیة عبدالعزیز عطیھ 343

جالل صابر عبدالجلیل عبداللطیف منجود

340
تناغى احمد محمود عرجاوى سعد 341

تقى محمد السید عبدالعزیز

338
تقى طارق سالم محمود ابراھیم النجار 339

تغرید محمد عطیھ سعید
تسنیم محمد عبدالونیس بسیونى 337

تسنیم عبدالناصر سلیمان السید البناوى
بھجات یحى مرعى نصر 335
بلیغ فتحى ابراھیم الصیاد

336

رقم 
الجلوس

بسنت صالح انصارى عبدالواحد خرشد 331

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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332
بسیونى محمود بسیونى عبد المعطى 333

بسیونى جمال الدین بسیونى عبده عبد الباقى

334
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390

لجنة (47)

ارقام جلوس الفرقة االو

خلود احمد عبدالحمید على

388
خالد محمد مصطفى ابو القاسم سید احمد 389

خالد محمد عبدالمحسن حراز

386
خالد محمد عبدالستار محمد ابراھیم 387

خالد محمد الزغبى عبدالغنى عبدالرازق بركات

384
خالد عبدالعزیز عبدالعزیز حسین شكر 385

خالد درغام بسیونى حسن الحایس

382
خالد اشرف سیف الدین احمد الشیمى 383

خالد اسماعیل محمد یعقوب العدل

380
خالد احمد احمد ابراھیم ابوعیسى 381

خالد ابراھیم عطیھ محمد احمد

378
خالد ابراھیم ابراھیم الحمادى عبدالخالق 379

حیاه محمد وجیھ السید غالى

376
حنان صقر صدیق شھاوى 377

حنان ابوالفتوح محفوظ محمد

374
حمزه السید حمادة على 375

حمدى معوض غضبان حسن الجحش

372
حمدى محمود حمدین محمود 373

حمدى مجدى احمد احمد فضیل

370
حمدى جمال سعید الكیالنى 371

حماده محمد عبد المنعم ابوزید

368
حسین محمد على محمد القزق 369

حسین محمد حسین صالح
حسین عبدالعزیز عبدالحمید محمد المسیرى 367

حسین رمضان سعد مصطفى موسى
حسین حمدین محمد على جمعھ 365

حسناء محمد عبد الجواد بدوى البدوى

366

رقم 
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حسن منصور على محمد شھاوى 361

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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362
حسناء عبد القادر ابراھیم حسن 363

حسناء بدوى حسین خمیس

364
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420

لجنة (48)

ارقام جلوس الفرقة االو

رجب السعید محمود برھامى الدخاننى

418
رانیا محمد قمرعلى النجار 419
رانیا محمد على حسن بدر

416
رانیا كمال عبد المنعم الشناط 417

رانیا عبدالمحسن عبدالفتاح كامل

414
رانیا سالم فرج شھاب الدین 415

رامى شریف احمد احمد على البالصى

412
رامى رفعت ھاشم اسعد محمد 413

راما محمود محمد خرمھ

410
رائد عبد الناصر معوض درویش 411

دینا مدحت محمد یوسف عطیھ

408
دینا محمد ابراھیم على عبدالمجید 409

دینا عصام احمد الشرقاوى

406
دینا عبدهللا الشحات على ابراھیم 407

دینا عبدالعزیز عبدالحمید على العشماوى

404
دینا عبد هللا شحاتھ رمضان سرحان 405

دینا صالح ابراھیم عبدالمجید

402
دینا صبرى سالمة على یوسف 403
دنیا محمد بدیر سلیمان موسى

400
دنیا على جمعھ مرسى الصاوى 401

دنیا احمد فاروق محمد دیاب

398
دعاء السعید بركات ابراھیم البسیونى 399

دالیا فریج على احمد محمود
دالیا الشحات عبد الفتاح جاب هللا 397

خلود نسیم السید سالم
خلود مسعد فتحى كامل 395

خلود محمود مصطفى مبارك احمد

396
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خلود ایمن عبد الخالق على بریك 391

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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392
خلود طلحھ ابراھیم طلحھ الشیتانى 393

خلود خالد ابراھیم ھنداوى

394
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450

لجنة (49)

ارقام جلوس الفرقة االو

زیاد محمد عبد الجواد نجا

448
زیاد على حسن الشیمى 449

زھور عبدالحكیم ابراھیم سعید

446
زغلول زغلول محمود القاضى 447

ریھام محمد عبد الفتاح ابراھیم محمد

444
ریھام محمد احمد محمدعرفات 445

ریھام عبدالدایم سلیمان صقر

442
ریھام ابراھیم عبدالعزیز ابراھیم البمبى 443

ریم محب عبدالجواد محمد

440
ریحاب احمد على الدمیاطى 441

روز نبیل محمد عبد الرحمن حماد

438
روان محمد فتحى سعید 439

روان سعید عرجاوى عرب

436
روان احمد السید محمد معروف 437

رنا ھشام احمد محمد القاضى

434
رنا السعید عزت ابراھیم سعد 435
رمضان جمعھ كمال الھطیل

432
رمضان السعید ابوالحدید محمد على بكرع 433

رقیھ عبد المحسن بسیونى عبد المحسن سالم

430
رفعت محمد رفعت محمد غنیم 431
رضا محمد ابراھیم عبد العال

428
رضا حمادة ابراھیم العباسى 429

رشا فتحى عبدالجواد مصطفى
رشا احمد حسین احمد 427

رحمھ صالح عبد الصادق عباس قطوره
رحمھ سعد السید جمعھ عقل 425

رحمة احمد نصرعلى المدنى

426
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رجب بدیر السید محمد 421

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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422
رحاب احمد على محمد على 423

رجب محمد رجب متولى كامل

424
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480

لجنة (50)

ارقام جلوس الفرقة االو

سماء ابراھیم محمد محمد خلیل

478
سلوى مصطفى السعید على 479
سلوى السید عبدالفتاح السید

476
سلمى عاطف عبد المنعم فاید 477

سلمى عادل احمد جمعھ عبد الرسول

474
سلمى ضیاء الدین خلف محمد فراج 475

سلمى جمال عمران العرند

472
سلمى العربى جمعھ الشباسى 473

سعد مسعد السعید القمرى

470
سعد عبد هللا سعد ضافر 471

سعد ایمن سعد زغاوه

468
سعاد عبدالحمید على عبدالحمید على 469

سعاد سامى محمود كامل عقبھ

466
سحر الحسینى فتوح عبداللطیف نور 467

سامیھ عطا عبدالسمیع عبدالواحد

464
سامیھ عبدالفتاح على احمد الجمل 465
سامى عالء سامى على الدمرداش

462
سامى عصام السید ابراھیم البنا 463

سالى سمیر عبدالمنعم محمد

460
سالى احمد محمد مرسى المالح 461

سالم محمد سالم حموده حسن

458
ساره محمد ابراھیم محمد 459
ساره فوزى السید ابراھیم

ساره فواد رزق صالح 457
ساره فتحى عبدالسالم بیومى محمد

ساره عبدالمقصود على على 455
ساره خلیل عبد الحمید عبده

456

رقم 
الجلوس

زیاد نشات رمضان مصطفى 451

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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452
ساره حسنى عبد الحلیم الشرقاوى 453

ساره حسانین محمد عبدالعزیز

454
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لجنة (51)

ارقام جلوس الفرقة االو

شعبان احمد نعمان غازى

508
شریف یوسف السعید حجاج 509

شریف قطب شریف متولى ابراھیم

506
شریف عدلى اسماعیل یوسف عمر 507

شریف طارق محمد مرسى البرھامى

504
شریف ابوالسعود عبد هللا عبد القوى 505

شروق ناجى محمد موافى سعد

502
شروق محمود صالح ذكى الخیاط 503

شروق سید احمد عبد اللطیف سید احمد عكاشة

500
شاھنده موسى ابراھیم منیسى 501
شادى محمد احمد عبد السالم

498
شادى احمد محمد فواد احمد الفوال 499

سیف على فتحى ابراھیم الخولى

496
سوزان محمد جمال ابراھیم الدیھى 497

سھام سید احمد بدیر الشبراخیتى

494
سھام زین العابدین عبدالعزیز عبدالخالق 495

سھام السید حسنین محمد عبدالصمد

492
سھام احمد محمد فراج لعج 493
سناء مختار محمد ناصف

490
سمیھ محمود محمد العراقى مقاطف 491
سمیر محمد عبدالفتاح یوسف یحى

488
سمیر حمدى مصطفى محمد حماد 489

سمر عید عبد الحى ابراھیم محى الدین
سمر عماد حافظ حسن عبد العال 487

سمر على على عیاد
سمر عادل امین یوسف قاسم 485

سمر حلمى عبدالمقصود احمد

486
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سماح شامخ شعبان االذلى 481

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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482
سمر جمال على السید الزیات 483

سماھر رفعت محمد عبدالنبى نوایھ

484
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540

لجنة (52)

ارقام جلوس الفرقة االو

صباح عبدالناصر ابوالخیر محمد عطیھ

538
صباح صبحى ابراھیم غنیم المداح 539

صابرین ابراھیم فتوح السید

536
صابر مراد صابر سلیمان الجمل 537

صابر عبدالفتاح عبدالوھاب الجداوى

534
شیماء محمد محمد السید 535

شیماء محمد السید محمد ماضى

532
شیماء كیالنى احمد مبارك 533

شیماء كامل محمد سعد

530
شیماء فتحى خلیل السید ابو زامل 531

شیماء على محسن محمد

528
شیماء على عبدالعظیم عبدالعزیز بكر 529

شیماء على سالم ابراھیم

526
شیماء عبد الفتاح علیمى حسن علیمى 527

شیماء رضا ابراھیم السید محمد

524
شیماء رشاد محمد زكى 525

شیماء حسن بدرالدین عطیھ

522
شیماء السید ابراھیم احمد الراعى 523

شیماء احمد سعد عبدالنبى

520
شیماء ابراھیم مصطفى على 521
شیماء ابراھیم احمد الشحات

518
شیرین مختار توفیق السید 519

شیرین عادل احمد السید حامد
شیرین خالد احمد رفاعى سلیمان 517

شھیده على السید على عبد هللا
شھرزاد عصام السعید محمد المصرى 515

شھاب محمد عبدالكریم السموخلى

516
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شعیب محمد حامد صدیق 511

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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512
شھاب محمد توفیق دقینش 513

شكرى عبدالرازق حلمى مصطفى

514
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لجنة (53)

ارقام جلوس الفرقة االو

عبدالرحمن بسیونى بدیر مندور

568
عبدالرحمن ایمن فھمى الجندى 569

عبدالرحمن اكرم شفیق كامل

566
عبدالرحمن اسماعیل عبد العزیز غازى عید 567

عبدالرحمن احمد عبدالحلیم عزب

564
عبدالرازق ابراھیم عبدالرازق الطرابلى 565

عبدالحى عبدالقادر محمد على سعفان

562
عبدالحمید حسین عبدالحمید ھالل البنا 563
عبدالحلیم محمد رضا محمد كامل فودة

560
عبدالحكیم انور عبد الفضیل محمد ابراھیم 561

عبدالجواد احمد محمد فتح هللا السعدنى

558
عایده عبدالفتاح السید على 559

عایده عبدالحمید محمد عطیھ

556
عاصم عوض عید مصطفى 557

عائشھ السید عبدالونیس فھیم السید

554
طلحھ عبد الحمید عزت الماریھ 555
طاھر محمد سعید على حرفوش

552
طارق على محمد مصطفى محمد ابو حسن 553

طارق عبدالقادر احمد حامد الجندى

550
طارق حسن عبد الخالق حسن البرماوى 551

طارق تاج الدین شوقى محمد العدوى

548
صالح محمد عبد الفتاح الشامى 549

صالح عادل صالح سلیم
صالح صالح الدین حسنى زغلول 547
صالح احمد حسین مرسى شعیب

صفیھ السید عبد الرحمن خلیل اللقانى 545
صفوت عبد الرحیم محمود البرقوقى

546
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صبرى كمال محمد االمام على عطا 541

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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542
صفاء نشات رشاد عبدالعزیز حامد 543
صفاء محمد محمد ابراھیم عبد هللا

544
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لجنة (54)

ارقام جلوس الفرقة االو

عبیر احمد عبد الحمید السید نصر

598
عبدالوھاب یسرى حسین عفیفى 599
عبدالمنعم محمد عبد المنعم نوایھ

596
عبدهللا ناصر عبدهللا صمصم 597

عبدهللا محمد عبد العزیز عبد المولى الفقى

594
عبدهللا محمد حجازى العاشرى 595

عبدهللا ماھر السید محمد ابوزھره

592
عبدهللا على ابراھیم ابراھیم الفقى 593
عبدهللا شرف عبد هللا شرف الدین

590
عبدهللا خالد ابراھیم عبدالقادر حسن 591

عبدهللا السید عالء عمر محمد بركات

588
عبدهللا احمد محمد مرسى عبده 589

عبدهللا ابراھیم مصطفى بالل

586
عبدهللا ابراھیم على محمد قاروصھ 587

عبدالقادر عبده عبد القادر یوسف

584
عبدالفتاح محمد محمد عبدهللا ناجى 585

عبدالغنى محمد السعید عبدالغنى

582
عبدالعزیز عاطف مصطفى عوض هللا 583
عبدالعزیز ابوزید جبر عبدهللا المتولى

580
عبدالشكور محمد عبدالشكور طلحة محمد 581
عبدالسمیع نزیھ عبدالسمیع یوسف فضل

578
عبدالرحمن مفرح صالح محمد العبد 579

عبدالرحمن مغازى خضرجى عبدالھادى الصعیدى
عبدالرحمن مجدى السید على 577

عبدالرحمن عمران عبدالوھاب محمد ماضى
عبدالرحمن عماد الدین فاروق توفیق عفیفى 575

عبدالرحمن على محمد عبدالفتاح خطاب

576
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الجلوس

عبدالرحمن سمیر جوده ھالل خمیس 571
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572
عبدالرحمن على عبده القرباتى 573

عبدالرحمن عبدهللا احمد بلتاجى الشیخ

574
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لجنة (55)

ارقام جلوس الفرقة االو

على وفا بھجت على زغلول

628
على مصطفى محمد محمد الزغبى 629

على محمود على محمد عمارة

626
على محمد على عزب رخا 627

على محمد على حسین ابو عمر

624
على محمد سعد على محبوب الجندى 625

على محمد احمد عبدهللا على

622
على عبدالحمید محمد حماده الحنفى 623

على السعید محمد الفقى

620
على السعید عبدالعزیز جابر 621

على احمد على محمد الجندى

618
عالء منصور عبدالحمید على ھارون 619

عالء محمود شریف محمد یوسف

616
عالء محمد عبد المقصود الطنوبى 617

عالء عبدالرحمن محمود عبده ابویحیى

614
عالء صبرى محمد عیاد 615

عالء سعد باشھ عبد السالم زیادة

612
عالء ابراھیم السعید القاضى 613

عال عبدالمولى عبدالروف على

610
عال حسن عبدالعاطى فرج 611

عصام شحاتھ عبدهللا ھریدى

608
عزیزه السید محمود جابر 609

عزه محمود حمید حسن محمد المزین
عزه عبدالواحد محمد احمد 607

عزه السید على سالم على سالمھ
عرفھ ابراھیم محمد محمد حمید 605
عثمان عبد الحمید عثمان محمد

606
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عبیر ایمن ابراھیم ابراھیم البطشھ 601
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602
عبیر ھشام عبدالعزیز منصور 603

عبیر خالد عبد الشافى حسین عكاشة

604
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لجنة (56)

ارقام جلوس الفرقة االو

عمرو محمد منسى السید سالم

658
عمرو محمد محمد صابر 659

عمرو محمد محمد ابراھیم صیام

656
عمرو محمد على احمد على 657

عمرو عصام على السید ھالل

654
عمرو عبدالحمید عبدالكریم عبده حشیش 655

عمرو شعبان الشاذلى الشناوى عبید

652
عمرو سید احمد رجب سید احمد البلقاس 653

عمرو جمال عبد الحمید عبدالحمید الشامى

650
عمرو انور السید السید الزراع 651

عمرو السید السید الخیاط

648
عمر محمود جیوشى محمود السید عطا 649

عمر محمود السید احمد عبدهللا

646
عمر محمد ابراھیم الشرنوبى عبدهللا 647

عمر فكرى محمد یوسف

644
عمر عبدالحكیم عمر قرع 645

عمر شعبان جمعة مصطفى الملیطى

642
عمر جمال مصباح محمد ابوبكر 643

عمر اسماعیل سعد زغلول حمزه الخمیسى

640
عمار طلحھ عبد الفتاح عباس العطار 641
عمار اشرف محمود على ابوالعینین

638
عماد سامح ربیع الصافى عبدالحلیم القزاز 639

عماد حمدى عبدالرازق احمد الكرفوس
علیاء عطا عبد هللا عبد الفتاح ھیبھ 637

علیاء عبدالمطلب كمال الدین
علیاء عبدالسالم على محمد 635

علیاء عادل مسعد عبد النبى غازى

636
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علیاء ابراھیم فھمى فریج 631
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632
علیاء سعید بكر الشرقاوى 633
علیاء رفیق محمد خضر

634
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لجنة (57)

ارقام جلوس الفرقة االو

كریم جبریل بخاطره السعداوى

688
كریم الشحات مرسى سعد المكاوى 689

كریم اسامھ عبد الجواد صالح

686
كرستینا سمیر جاد الرب خلیل 687

كامیلیا محمد ریاض محمد محمد شتا

684
كامل وائل محمد كامل حسین 685

كامل مصطفى غریب محمد عبدالمجید

682
فیروز عالء محمد الشاملى ودن 683

فوزیھ كمال سلیم فاضل دراز

680
فوزى طلب على خضر 681

فواد محمد فواد حسین شعبان

678
فھمى عبدالستار فھمى مھنا 679

فطیما السید على عشرى

676
فرح عادل عبدالباقى على قادومھ 677

فداء خیرى فوزى زغلول

674
فتحیھ اشرف عبد الصمد ذكى مندور 675
فتحى عبدالحمید عبدالوھاب ابوالعزم

672
فتحى رمضان فتحى الجداوى 673

فتحى ایمن فتحى عبدالفتاح عامر

670
فاطمھ محمد صالح راجح 671

فاطمھ عزت محمد جاد

668
فاطمھ عبدالغنى رزق حامد 669

فاطمھ حسن احمد محمد سعدیھ
فارس ھانى عبدالغفار السید عبده 667

فارس محمود خفاجى محمود
فادى عالء خطاب عبد السالم عجوه 665

غاده ولید محمد خلیل

666
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عمرو ممدوح احمد محمد الغریب 661

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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662
غاده محمد احمد محمد بدوى 663

غاده السید السید القمرى

664
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لجنة (58)

ارقام جلوس الفرقة االو

محمد احمد عبد العلیم ابو عرب

718
محمد احمد عبد السالم النجار 719

محمد احمد طلحھ محمد الغریب

716
محمد احمد السید الطویل 717

محمد احمد السید ابو شعیشع السید

714
محمد احمد ابو الیزید عوف 715

محمد احمد ابراھیم السید شنیت

712
محمد ابو الحسن احمد محمد الشاذلى 713
محمد ابراھیم عبد الحمید محمد عبید

710
محمد ابراھیم خلیل یوسف بازید 711

محمد ابراھیم الغمرى حسن ھیكل

708
محمد ابراھیم السید احمد 709

مجدى عبدالرازق عبدالرازق احمد محمد

706
مجدى رفعت عبدالعزیز عبدالعاطى شراب 707
مجدى حنیدق جابر محمود محمد المصرى

704
متولى محمد حسین القبالوى 705

مایكل فواد عطیھ معوض شحتو

702
ماھر محمود ابوالفتوح الخیش 703

مارینا طلعت فتحى نصر ابراھیم

700
مارینا امیل میخائیل راشد 701

ماجد مصطفى عبدالحمید عطوه

698
لمیاء اسماعیل ذكى ابراھیم مھیا 699

لبنى عبدالعزیز حسن محمد على حسن
كیرلس سمیر موسى عبدالمسیح 697

كریمھ صفاء الدین السید محمد متولى
كریم مصطفى عبد المقصود نعیم 695

كریم مدحت عزت معوض حمدان

696
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كریم حسن عبد رب الرسول احمد تراب 691
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692
كریم محمد طلحھ محمد غانم 693
كریم كمال عابد عبدالمحسن

694
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لجنة (59)

ارقام جلوس الفرقة االو

محمد انس عبد الموجود بركات عثمان

748
محمد امین محمد مرسى احمد 749

محمد امین عبد الحمید مرسى عبدالعال

746
محمد النعمان عبد المنعم عبد الفتاح السید 747
محمد الشحات ممدوح عبد الجلیل مساعد

744
محمد الشحات السید محمد شعبان 745

محمد السید مصطفى عنتر الجرجاوى

742
محمد السید محمد الزواوى 743

محمد السید عبدالمعطى عبدالكریم

740
محمد السید عبد العزیز ذكیر 741

محمد السید عبد الرازق محمد البشناقى

738
محمد السید سالم مھران عوض 739

محمد السعید عبدالعزیز ابو العزم عبده

736
محمد السعید سالم عبدالرحمن 737

محمد السعید احمد عبدالحمید الجمال

734
محمد الجوھرى محمود الجوھرى ضاھر 735

محمد التھامى حسن مرسى

732
محمد اشرف محمد مفتاح 733

محمد اشرف محمد على السعدنى

730
محمد اشرف صابر فتحى محمود 731

محمد اشرف سید احمد العدوى

728
محمد اشرف السعید محمد الشربتلى 729

محمد اسماعیل قطب اسماعیل بیومى
محمد احمد منصور ابراھیم بسیونى 727

محمد احمد محمد رزق
محمد احمد محمد احمد عسل 725
محمد احمد على یوسف على

726
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محمد احمد عبدالخالق بسیونى عید 721
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722
محمد احمد على المرسى 723

محمد احمد عبدهللا یوسف علیبھ

724
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لجنة (60)

ارقام جلوس الفرقة االو

محمد رسول محمد رسول محمد

778
محمد رجب محمد على طلحھ 779

محمد ربیع ابراھیم على فضیل

776
محمد ذكریا عطیة سیداحمد ھیكل 777

محمد خمیس محمد السنكرى

774
محمد خالد كامل ابراھیم النزھى 775

محمد خالد عبدالرحیم حسن محمد یوسف

772
محمد خالد عبد المنعم حسن سعفان 773

محمد خالد المحمدى الغریب مصطفى

770
محمد حمدین یوسف یوسف عبد الرازق 771

محمد حمدى عبدالمھیمن رجب

768
محمد حلمى عبد الواحد محمد شلبى 769

محمد حلمى سعد السید نافع

766
محمد حسین محمد عبد الرحیم السحماوى 767

محمد حسین على محمد ودن

764
محمد حسن محمد حسن السبیعى 765

محمد حسن حامد محمود اسماعیل

762
محمد حافظ محمد الصعیدى 763

محمد جودة محمد عبد الجواد الفقى

760
محمد جمعھ عبد الكریم عبد الكریم غنیم 761

محمد جمعھ ابراھیم محمد النمسى

758
محمد جمال محمد الدسوقى 759

محمد جمال عبده ابراھیم محمد
محمد جمال عبدالعلیم عبد الھادى 757

محمد جالل كمال عبدالرازق خلیفھ
محمد بشرى رشاد طلب 755

محمد بسیونى محمد بلتاجى

756

رقم 
الجلوس

محمد اوسامة احمد احمد محمد بلیح 751

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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752
محمد ایھاب السید متولى عبدالنبى 753

محمد ایمن ابراھیم ھاشم عیسى

754
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810

لجنة (61)

ارقام جلوس الفرقة االو

محمد عاطف محمود الفتیانى

808
محمد عاطف السید عبدالعال 809

محمد عارف محمد عثمان تراب

806
محمد عادل مصباح احمد الطحاوى 807
محمد عادل غازى رمضان العساس

804
محمد عادل عبدالغفور على شیحا 805

محمد طاھر محمد ابوشعیشع عبدهللا

802
محمد طارق عبدالحمید عبدالحمید سالمھ 803

محمد طارق اسماعیل عبدالحمید عطیھ

800
محمد صالح محمد كحلة 801

محمد صالح فتح هللا محمد صقر

798
محمد صالح السید عبد القوى الغلبان 799

محمد صالح الدین عوض بركات عوض

796
محمد صالح ابراھیم عبدالحمید 797

محمد صقر محمود یونس محمود

794
محمد صبحى محمد حموده 795

محمد شكرى عبد المعبود عبد اللطیف

792
محمد شعبان محمد احمد 793

محمد شعبان السید السعید ابراھیم

790
محمد شحاتة بھى الدین عمر 791

محمد سمیر على محمود عتمان

788
محمد سعید محمد الحسینى السید شریف 789

محمد سعید على عالم
محمد سعد رافت المغاورى 787

محمد سامى محمد محمد حسین
محمد سامى السعید صالح طلحة 785

محمد سالم السید فرید حسن

786

رقم 
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محمد رشاد رزق الدسوقى حسنین 781

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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782
محمد رضا عبدالصمد حامد موسى 783

محمد رضا بسیونى عبد الكریم

784
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840

لجنة (62)

ارقام جلوس الفرقة االو

محمد على السید على احمد ابوبكر

838
محمد على احمد محمد فوده 839

محمد عالء شوقى محمد المزین

836
محمد عالء الیمنى عفیفى یدك 837
محمد عالء السید محمد یوسف

834
محمد عصام محمد السید محمد على 835

محمد عصام حسن على المقنع

832
محمد عصام السید عبدربھ حالوه 833

محمد عصام احمد عبدالفتاح الخولى

830
محمد عرجاوى عبدالستار عرجاوى دردیر 831

محمد عثمان محمد یوسف متولى

828
محمد عبده فتوح عبده حسن منصور 829

محمد عبده عبد العزیزعبده علیبھ

826
محمد عبدالنبى ابراھیم ابراھیم حسین 827

محمد عبدالمنعم على محى الدین

824
محمد عبدهللا عبد الرحمن عبدالمعطى الحضرى 825

محمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح الفقى

822
محمد عبدالعزیز احمد منصور سیداحمد 823

محمد عبدالخالق السید عبدالخالق الفرماوى

820
محمد عبدالحمید عبدالحمید البطاط 821

محمد عبدالجواد حسن عیسى

818
محمد عبدالباعث محمد عیسوى حامد 819

محمد عبد ربھ محمد سالمھ
محمد عبد الوھاب ابو النجا عطیھ 817

محمد عبد المنعم الشاملى عبدالعال یونس
محمد عبد القادر مرسى جوده حمیده العرب 815

محمد عبد العظیم محمود حسن غبیش

816

رقم 
الجلوس

محمد عبد الحمید ابراھیم عبد الحمید 811

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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812
محمد عبد العزیز محمد عبد الغنى عوض حنوره 813

محمد عبد العزیز حلمى عبد العزیز عوض هللا

814
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870

لجنة (63)

ارقام جلوس الفرقة االو

محمد محمود محمد عیاد

868
محمد محمود كمال ریاض 869

محمد محمود عطیة سعد

866
محمد محمود عبده بطاح 867

محمد محمود سعد محمود الشاذلى

864
محمد محمود السید محمد الحداد 865

محمد محمود السید عبد الفتاح

862
محمد محمدى كمال خلف هللا 863

محمد محمد محمد محمد الجیار

860
محمد محمد محمد التھامى محمد 861

محمد محمد مبارك محمد اسماعیل

858
محمد محمد كمال محمد ابوالعز 859
محمد محمد عبدالمنعم معوض

856
محمد محمد عبدالحمید عبدالحمید عبدالعاطى 857

محمد ماھر كمال عبد الھادى حسین

854
محمد كمال محمد یوسف قطب 855
محمد كمال محمد محمد نعمان

852
محمد كامل محمد عبد المطلب عبدالھادى 853

محمد كامل محمد عبد العزیز مرسى

850
محمد كامل كامل حسن العزبى 851

محمد كامل صبحى عبد هللا غیط

848
محمد فوزى غانم على غانم 849

محمد فواد عبده خضر
محمد فاروق محمد ابوطالب 847

محمد فاروق عارف عارف حجازى
محمد عمر حامد محمد على سلیمان 845

محمد على محمد حسن ھالل

846

رقم 
الجلوس

محمد على بسیونى على سلطان 841

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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842
محمد على عبد المنعم عبد الحافظ على 843

محمد على حسن ابوزرد

844
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900

لجنة (64)

ارقام جلوس الفرقة االو

محمود جمال عبدالقادر محمد عبد الغنى

898
محمود بھلول محمد مرسى الشیخ 899

محمود السید محمد فوزى علیبة

896
محمود السید عبدالرحیم السید 897

محمود احمد محمود احمد االتربى

894
محمود احمد عبدالكریم محمد البنا 895

محمود ابراھیم محمد حسانین خطاب

892
محمود ابراھیم عبدالھادى شلبى بندق 893

محمد یاسین عبدالحمید محمد

890
محمد یاسر محمد فتح هللا ابو دشیش 891
محمد یاسر زكریا سیداحمد ابوالجود

888
محمد ولید لطفى السید اسماعیل 889

محمد ودیع فایز عبد الحمید رمضان

886
محمد ھانى عوض محمود عبد السالم 887

محمد ھاشم عبدالسالم محمد ابودنیا

884
محمد نبیل محمد عیسى ھیكل 885

محمد نبیل محمد عبد المنعم ابو عید

882
محمد نبیل محمد حسن الشھاوى 883
محمد ناصر ابراھیم یوسف خالد

880
محمد ناجح عبدربھ عبدالفتاح 881

محمد منتصر محمد السعید ابو معبد

878
محمد منتصر عبد الصادق عباس قطورة 879

محمد ممدوح عبدالفتاح محمد غنیم
محمد مصطفى عبدهللا الصعیدى 877

محمد مصطفى حسین خمیس
محمد مسعد عبد الحمید البربرى 875

محمد مدحت محمد البیلى المعداوى عیاد

876
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محمد محمود محمود القطرى 871

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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872
محمد مختار عبد الحمید سعد قاسم 873

محمد محمود منیر ابراھیم على حماد

874
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930

لجنة (65)

ارقام جلوس الفرقة االو

محمود محمد عنتر محمد سلیمان

928
محمود محمد على عبدالرحمن الشناوى 929

محمود محمد عبدالفتاح ملیجى سعده

926
محمود محمد عبد الحمید رزق 927
محمود محمد سعد على حسن

924
محمود محمد زین العابدین عبدالغفار السمدونى 925

محمود محمد رشاد محمود نوفل

922
محمود مجدى محمد محمد 923
محمود مجدى فرید محرز

920
محمود قطب عبد العلیم على رمضان 921

محمود على الحمادى ابوالمعاطى

918
محمود عطیھ عبد الفتاح احمد بسیونى البنا 919

محمود عبدالمنعم محمد احمد

916
محمود عبدالحكیم جمال الدین ابو زامل 917

محمود عبدالجواد ابراھیم یوسف

914
محمود طھ احمد فتح هللا ابو راس 915

محمود صباح السید محمد بدر

912
محمود سمیر محمد بسیونى عبید 913

محمود سمیر عبد اللطیف ابراھیم احمد

910
محمود سعید احمد عبد الرحمن الشریف 911
محمود سامى حلمى عبد الحمید ابوسیف

908
محمود سامح عبد النبى معوض دعلھ 909

محمود رمضان ابوشعیشع درویش
محمود رجب عزوز ابو شعیشع 907

محمود خالد ابراھیم الحسینى ابو حمد
محمود حمیده عبدالونیس كریم ھیسھ 905

محمود حمدى عبدالحمید الصایغ

906
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محمود جمعھ محمود منصور الدینانى 901

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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902
محمود حمدى عبد الحمید محمد موافى 903

محمود حلمى عبداللطیف اللبیشى

904
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960

لجنة (66)

ارقام جلوس الفرقة االو

مصطفى ابراھیم مصطفى صبره

958
مشیره حماده ابراھیم احمد غازى 959

مسعود عبدالعزیز عبد اللطیف مصطفى الفقى

956
مسعد رضا محمد المزین 957

مریم ھشام عبدالعزیز ابراھیم سعد

954
مریم ماركو القمص یوحنا بولس 955

مریم كامل ابراھیم على الحمادى حرب

952
مریم على السید محمد سلیمة 953

مریم رشاد منصور محمد شتا

950
مریم السید محمد السید البیلى 951

مریم السید عبد التواب مرسى شرف

948
مریام جمال عبدالنبى ابراھیم مصطفى 949

مروى فرج محمد ابراھیم

946
مروه عامر ابو زكرى عبد الغنى 947

مروه السعودى احمد كمون

944
مروة واصف احمد محمد ناصر 945

مرفت محمد عبدالمعبود محمد دسوقى

942
مرفت صبرى محمد عبد الحى القط 943

مدیحھ احمد رزق قطب الغرباوى

940
محمود وجیھ اسماعیل خلیفھ 941

محمود ناصف عبد العزیز الشیخ

938
محمود منصور محروس شبور 939

محمود مختار عبده محمد مصطفى
محمود محمد منصور احمد اسماعیل 937

محمود محمد محمد محمود القلینى
محمود محمد محمد محمد یوسف 935
محمود محمد محمد محمد منیسى

936
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محمود محمد محمد سالمة 931

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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932
محمود محمد محمد محمد سعید ناصر 933

محمود محمد محمد سیداحمد المزین

934

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتساب حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



990

لجنة (67)

ارقام جلوس الفرقة االو

ملك سعید سعد عمر

988
معاذ عبد الناصر عبد التواب ابو شعیشع 989

معاذ طارق محمد السید

986
مصطفى مھدى عصر الكفراوى 987

مصطفى مسعد فتح هللا حامد القصیف

984
مصطفى محمود عبدالھادى مسلم 985

مصطفى محمود عبدالفضیل موسى الشھاوى

982
مصطفى محمد على حسان البنا 983

مصطفى محمد عبد المنعم مصطفى ابو النضر

980
مصطفى محمد سلیم دراز 981

مصطفى محمد حمودة محمد البربرى

978
مصطفى محمد حافظ الصاوى غازى 979

مصطفى محمد احمد على السید حموده

976
مصطفى مجدى السید الطنوبى 977

مصطفى عبدالناصر عبدالرحمن على عبدالرحمن

974
مصطفى عبدهللا محمد غازى 975

مصطفى سعید محمد حماد

972
مصطفى سعید ابراھیم زعقوق 973

مصطفى خالد محمد مغازى خضر

970
مصطفى خالد رجب عطیھ عسل 971

مصطفى خالد حسن قندیل

968
مصطفى حمدى حلمى مصطفى سالمھ 969

مصطفى حسنى احمد على كرم
مصطفى حسن عبدالحى احمد زاید 967
مصطفى السید ابوالتنا جزر صبح

مصطفى احمد مصطفى ابراھیم فرج 965
مصطفى احمد محمد الشربینى یوسف

966

رقم 
الجلوس

مصطفى احمد احمد محمد عویضھ 961

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

س
خام

 ال
ور

الد
ث 

حدی
 ال

لیة
الك

ى 
مبن

962
مصطفى احمد عبدالمعبود احمد حسن عطا 963
مصطفى احمد عبد العظیم محمد البسیونى

964
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لجنة (68)

ارقام جلوس الفرقة االو

میاده عادل احمد محمد النوسانى

1018
مى محمد الشرقاوى شحاتھ بكر 1019
مى محمد ابراھیم محمد سلطان

1016
مى عالء على صالح 1017

مى جمال احمد عبد الرازق عبدالمجید

1014
مى السید على جاد الریس 1015

مومن مصطفى عشرى عبدالكریم

1012
مومن سمیر محمد مصطفى زغدان 1013

مومن امجد عبد الفتاح البزاوى

1010
مھند فایق محمد عبد المجید عمران 1011

مھند عبد الستار سعد محمود ابو حالوه

1008
مھاب محمد كمال عباس المرادنى 1009

مھا محمود عبد السالم محمد احمد جمعة

1006
مھا على المغازى محمد على عمار 1007

مھا عبد الحمید السید البسطویسى الشامى

1004
مھا رمزى رزق محمد رزق 1005
منى یونس مختار یونس على

1002
منى محمد محمد احمد یوسف 1003
منى طارق على السید المنذر

1000
منى شحاتھ محمد خلیفھ 1001

منى حلمى حسن حسن القماحى

998
منى حسانین رفاعى عبد الجواد حسانین 999

منى السید على المغازى
منى السعید سعد ابوالوفا 997

منھ هللا محمد الزكرى
منھ هللا السعید عبد الملك محمد حنیش 995

منصوره عرفھ عرفھ قمرى

996

رقم 
الجلوس

ممدوح مسعد محمد البحیرى 991

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

س
خام

 ال
ور

الد
ث 

حدی
 ال

لیة
الك

ى 
مبن

992
منار ھشام محمد على عبده 993

منار ابراھیم عطیھ ابراھیم عطیھ

994
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لجنة (69)

ارقام جلوس الفرقة االو

ندى محسن محمد على السقا

1048
ندى رضا ابراھیم مصطفى موسى 1049

ندى حلمى محمد على

1046
ندى السید السید الشناوى 1047
ندى السید ابراھیم الھابط

1044
ندا یاسر عبداللطیف جویلى 1045

ندا رجب على المصرى

1042
ندا رافت فضل عبدالحلیم ابراھیم 1043

ندا جمال السنجابى محمد الصاوى

1040
ندا جبر محمد رفعت منصور 1041

نجوى ابراھیم عبدالقادر ابراھیم

1038
نجالء صالح احمد ابراھیم 1039
نجاة على محمد عبدالرازق

1036
نبیل خالد فاروق عبدالستار ابوراس 1037

ناھد محمد سعید ابو المكارم ابو جبل

1034
ناھد عبدالمقصود مرسى مخیمر الطیفانیھ 1035

نانسى على توفیق عید الصردى

1032
ناصر عبدالحمید محمد محمود الحنفى 1033

نادیھ محمد احمد احمد خفاجى

1030
نادر نجاح ابوزید عبد الرازق الصباغ 1031

نادر محمد محمد حسن المالحھ

1028
نادر عفیفى محمد بسیونى 1029

نادر عاطف شراكى عبدالحمید شراكى
نادر ابراھیم محمد عبد العاطى 1027
میرنا محمد شاكر محمد بردان

میرنا سامى محمد مرعى 1025
میرنا ابراھیم محمد ابراھیم مبروك

1026

رقم 
الجلوس

میار محمد كمال بحیرى محمود الطوخى 1021

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

س
خام

 ال
ور

الد
ث 

حدی
 ال

لیة
الك

ى 
مبن

1022
میرام مصطفى محمد خلیفھ عوض 1023

میار مصطفى عبدالحمید محمد سالم

1024
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لجنة (70)

ارقام جلوس الفرقة االو

نورھان شعبان عبد الرحمن محمد یوسف

1078
نورھان رضا على كمال الدین 1079

نورھان حمادة محمد عباس

1076
نورھان السید محمد صدقى القاضى 1077

نورھان ابو الفتوح ابو الفتوح المرسى السبیعى

1074
نورھان ابراھیم على احمد بالل 1075
نوره صالح عبده احمد الراعى

1072
نوره سعید على حجازى عاشور 1073

نوران عبد السالم مصباح عبد السالم

1070
نوران احمد عبد المنعم محمد الحیطاوى 1071
نورا محمد ابراھیم ابراھیم محمد موسى

1068
نورا عبد الحمید لطفى عبد الحمید ابراھیم 1069

نورا رمضان محمد عبدالجواد عطیھ

1066
نور محمد محمد اسماعیل الخواجھ 1067

نور الھدى محمود العبد محمد النحاس

1064
نھیر عبوده عبد الفتاح حسن كروا 1065

نھلھ عبدالعزیز اسماعیل محمد

1062
نھال فرج مختار محمد حجازى 1063
نھال شعبان عبدالستار سناجق

1060
نفین السید السید المعداوى 1061

نعیم سالم السید سالم عبدالرحمن

1058
نعمھ عاطف سعد عبدالعال غزى 1059
نشات رفعت نزیھ حافظ ابراھیم

نسمھ حمدان توفیق حمد 1057
نزیھ ماھر السعید السبیعى

نرمین محمد ابو السعود محمد حامد رزق 1055
نرمین ایھاب عماد على المصرى

1056

رقم 
الجلوس

ندى محمد عبد الصمد الغامرى 1051

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

س
خام

 ال
ور

الد
ث 

حدی
 ال

لیة
الك

ى 
مبن

1052
نرمین ایمن سعید عبدالحفیظ غزال 1053
ندى یوسف اسماعیل یوسف على

1054
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لجنة (71)

ارقام جلوس الفرقة االو

ھالھ مصطفى مغازى على

1108
ھالھ محمد احمد على 1109

ھالھ مجدى عیسوى عبد الجواد علیبھ

1106
ھالھ قاسم السید قاسم الروینى 1107

ھالھ على محمد على عبدالرحمن

1104
ھادى محمد الصاوى على ابو خلیفھ 1105

ھادى ابراھیم عنتر ابراھیم

1102
ھاجر محمد فتح هللا عبد الفتاح سلیم 1103

ھاجر عصام عبد العزیز ابراھیم الدھراوى

1100
ھاجر طارق عبد الرحمن الكیالنى القرنشاوى 1101

ھاجر سعید السید احمد ریحان

1098
ھاجر خالد جمعھ سلیمان 1099

ھاجر خالد ابراھیم احمد رزق

1096
ھاجر جمال عنتر طنطاوى 1097

ھاجر بدیر راشد بدیر العدوى

1094
ھاجر اشرف مصطفى محمد شتات 1095

نیفین محمد السعید حجاج

1092
نیفین الشحات سعد العشرى الزغبى 1093

نیره یاسر فتحى خلیل

1090
نیره وجیھ محمد فھمى حسین 1091
نیره مصطفى فتحى مصطفى

1088
نیره مصباح احمد حسن الزیات 1089

نیره عربى السعید غالى
نیرة مفید محمود شرف 1087
نیرة خالد عبدالعلیم جاد

نورھان محمد عبد المجید محمد الروینى 1085
نورھان محمد السید عبد الجواد فرج

1086

رقم 
الجلوس

نورھان عبدالعزیز ابوالعنین السید الطنطاوى 1081

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

س
خام

 ال
ور

الد
ث 

حدی
 ال

لیة
الك

ى 
مبن

1082
نورھان محمد السعید مرسى 1083

نورھان عبدالمحسن محمد ھالل

1084
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لجنة (72)

ارقام جلوس الفرقة االو

ھند حمیده عبدالمنعم على سالم

1138
ھند حامد عبدالفتاح المرسى 1139

ھند ابراھیم احمد ابراھیم الصباغ

1136
ھنادى محمد عبدالرازق عوض محمد 1137

ھناء محمد امین محمود محمد

1134
ھناء سعید محمد الصیاد 1135
ھناء حسن محمد حسن

1132
ھشام مسعد رزق السید بدوى 1133

ھشام سعد محمد ابو الیزید

1130
ھشام سعد كامل سعد 1131

ھشام اشرف عبد اللطیف احمد الجابرى

1128
ھدیر محمود محمد بھى الدین محمد زیتون 1129

ھدیر محمد احمد عبدالقادر

1126
ھدیر فتحى حسان السید 1127

ھدیر السید مصطفى معروف عبد اللطیف

1124
ھدیر احمد نصر جامع الشیمى 1125

ھدیر ابراھیم الدسوقى حسن

1122
ھدى الحسینى المتولى ابراھیم 1123

ھبھ محمود حسن ابراھیم شریف

1120
ھبھ شعبان السعید سلیمان جعفر 1121

ھبھ شریف عبدالجلیل غازى

1118
ھبھ هللا زاید عطاهللا زاید 1119

ھبھ احمد عبدالوھاب احمد البسیونى
ھبة حامد ابراھیم بیومى 1117

ھایدى ھانى محمد نبیل عبد الحمید سویلم
ھانى رضا احمد احمد ھاشم 1115

ھانى جالل محمد بسیونى البربرى

1116

رقم 
الجلوس

ھانم السید محمد احمد السید 1111

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

س
خام

 ال
ور

الد
ث 

حدی
 ال

لیة
الك

ى 
مبن

1112
ھانى احمد محمد حیدر 1113

ھانم شعبان جابر محمد موسى

1114
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لجنة (73)

ارقام جلوس الفرقة االو

یاسر راضى عبد الرءوف عزب الشافعى

1168
یاسر احمد ابراھیم ابراھیم 1169

ولید عالء مسعود لبیب ابو قمر

1166
ولید عزت عزت السید بیومى 1167

ولید زكریا خلیل السید

1164
والء محمد كمال محمود یوسف 1165

والء محمد صابر محمد

1162
والء محمد اسماعیل على النخالوى 1163

والء عبداللطیف ریاض ریشة

1160
والء عبد الغفار محمد غنیم 1161

والء صالح عبد القادر عطیھ

1158
والء سعد شحاتھ حسین 1159

والء حمادة جوده شلبى جمعھ

1156
والء ابراھیم سعد مبروك المیت 1157

وفاء محمد على عطوه جمعھ

1154
وفاء عادل محروس عبد الكریم 1155

وفاء ابراھیم حافظ محمد

1152
وفا احمد مصطفى حتاتھ 1153

وسام یوسف ھالل یوسف مصطفى

1150
ورده مصطفى محمد ابراھیم رمضان 1151

ورده رمضان احمد بھنساوى

1148
ورد عبدالفتاح احمد االتربى 1149

ھیام عبدالرازق مصطفى عبدالرازق
ھیام ایمن كمال سعد الحلوانى 1147

ھویدا عبد المحسن محمد الذاھى
ھند نبیل عبدالقادر السید بدوى 1145
ھند محمد قطب محمد غریب

1146

رقم 
الجلوس

ھند عبد الحلیم عبد الحمید محمود ابراھیم 1141

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

س
خام

 ال
ور

الد
ث 

حدی
 ال

لیة
الك

ى 
مبن

1142
ھند عصام الدین عبدالمجید حموده العیسوى 1143
ھند عبدالمقصود السید عبدالمقصود عیسى

1144
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1189
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتساب

ابانوب عزمى حكیم شنوده جاد الرب
1190

ابراھیم خالد ابراھیم العدوى 1191
ابراھیم احمد عبدهللا الھاللى ابراھیم العشرى

ابراھیم محمد ابراھیم سعد 1195
ابراھیم فضل عبدالباسط علیمى

1192
ابراھیم عبدالنبى ابراھیم على قاسم 1193

ابراھیم سالم بریك اسماعیل سعد

1194

یوسف منصور محمد السید محمد

1186

احمد السید محمد عبد الرازق سلیم1200 1605120160102366

1198
احمد السید عبد الحمید محمد حسین 1199

احمد الدسوقى محمود القزاز

1196
احمد ابراھیم عبدالغنى بسطویسى 1197

ابراھیم محمد مختار احمد

یوسف عادل یوسف البدوى 1187
یوسف صدیق یوسف خلیل البنا

1188

لجنة (74)

ارقام جلوس الفرقة االو

1184
یوسف شعبان محمد محمد الدعوشى 1185

یوسف المعداوى عبد اللطیف عبد الحمید

1182
یوسف السعید السید السید شاھین 1183

یوسف اسماعیل محمد على اسماعیل

1180
یوسف احمد نعیم شوشھ 1181

یسرى عبدالحكیم یونس عبدالحمید الشافعى

1178
یسرا رمضان ابراھیم حامد 1179

یحى شمس فتح هللا على سالم

1176
یاسمین محمد فواد موسى البلحى 1177

یاسمین محمد عبدالھادى محمود سلیمان
یاسمین محمد حموده محمود الطور 1175

یاسمین سامى السید الحمادى

رقم 
الجلوس

یاسر عوض محمود على محمود 1171
انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

س
خام

 ال
ور

الد
ث 

حدی
 ال

لیة
الك

ى 
مبن

1172
یاسمین السید عبد الحكیم عبد الحلیم جاد 1173

یاسر مجدى یونس مجاھد

1174
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احمد عبدالعزیز محمد عباس1219
1220

احمد محسن ابو المعاطى عبده الششتاوى 1221
احمد عصام عبد السمیع جامع

احمد مرزوق على مرزوق على 1225
احمد محمد عبدالسالم عبد الھادى

1222
احمد محمد طھ عامر 1223

احمد محمد الحسینى غنیم

1224

احمد عبد العال بدیر ابراھیم شاھین

1216

اسالم ابراھیم السید قطب الشھاوى1230 1605120160102456

1228
اسراء عبدالعال بركات عبدالعال 1229

احمد ھشام سالمة مصطفى الصعیدى

1226
احمد ناجح محمد الكالوى 1227

احمد موسى عوض الخطاب

احمد عبد الرحمن محمود ابراھیم عبد الرحمن 1217
احمد عاطف احمد عالم عمار

1218

لجنة (75)

ارقام جلوس الفرقة االو

1214
احمد طة عبدالسالم بكر 1215

احمد شوقى عبدالمنجى ابوحلیمھ

1212
احمد شریف احمد حامد جادو 1213
احمد سعید محمد محمد الطور

1210
احمد سعید متولى محمد عماره 1211

احمد زكریا السید الطور

1208
احمد رمضان جابر احمد الشافعى 1209

احمد رفعت حسن غنیم

احمد خالد محمد عبده فزع 1205
احمد خالد عید ابراھیم سلیم

1206
احمد رضوان عبدالعزیز رضوان عطیھ 1207
احمد رضا محمد حلمى محمود ابوغنیمھ

احمد الشحات السید ابو الفتوح جاد 1201
انصرافم حضور اسم الطالب

س
خام

 ال
ور

الد
ث 

حدی
 ال

لیة
الك

ى 
مبن 1202

احمد حسن ابوزید الحراتى 1203
احمد ایھاب زین العابدین شریف جالل

1204
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االداریة جامعة 

كفرالشیخ



حسام احمد السید اسماعیل النمر1249
1250

حسن ابراھیم محمد ابراھیم 1251
حسام محمد فرج ابراھیم الھیمى

حمدى احمد السعید السید نملھ 1255
حسین عبداللطیف عبداللطیف الناقورى

1252
حسنى فتحى حسن حسن السید 1253

حسن محمد حسن عكاشة

1254

جیھان صالح على محمد محى الدین

1246

رانیا السید محمد كامل1260

1258
رانیا ابراھیم احمد السید ابو الجدایل 1259

خالد محمد یوسف سعد حنیش

1256
خالد ابراھیم رمضان محمد ابوضعن 1257

حمدین محمد فریج البربرى

جمال ناجى محمد مصطفى ابوزید 1247
بالل عنتر محمد عبدالحافظ

1248

لجنة (76)

ارقام جلوس الفرقة االو

1244
بدیر محمد بدیر سالم جناوى 1245
ایھ محمود محمد قاسم على

1242
ایھ على السید عید فراج 1243

ایھ السعید عبدهللا سعد الریس

1240
امیر سمیر عبد الواحد عبد العاطى 1241

السید عماد السید حسن

1238
السید رضا عبدالھادى رزق الشربینى 1239

السعید عید محمد یونس الماریھ
االء على عبدالحمید احمد حوه 1237

اصالھ خالد عبدالمنعم شباط
اشرف رضا عثمان على مصطفى ریاض 1235

اسماء محمد مصطفى مرزوق

1236

اسالم بشیر انور حامد غنیم 1231

رقم 
انصرافالجلوس حضور اسم الطالب المكان (الدور)

س
خام

 ال
ور

الد
ث 

حدی
 ال

لیة
الك

ى 
مبن

1232
اسالم مصباح على على ابوالحسن 1233

اسالم محسن عبدالغفار عبدالمقصود

1234
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االداریة جامعة 

كفرالشیخ



عمار مصطفى عبده احمد قایض1279
1280

عمر مختار احمد عبدهللا 1281
عمر محمد مصطفى محمد احمد

فاروق السید فاروق اسماعیل السید احمد حامد 1285
فادیھ عبدهللا محمد یوسف یوسف

1282
فادى خالد رفعت الملیجى على 1283

عمر نعیم عبد الھادى القلشى

1284

عمار عادل عطیھ مصطفى حماده

1276

محمد احمد عبد الحى محجوب1290

1288
محمد احمد حماد اسماعیل مبارك 1289

محمد احمد بسیونى سالم

1286
محمد ابراھیم ابراھیم اسماعیل ابو طاقة 1287

فاروق عادل فاروق ابو زامل

على الدین عبدالباسط على 1277
عبدالفتاح محمد عبدالفتاح مندور

1278

لجنة (77)

ارقام جلوس الفرقة االو

1274
عبدالحمید رضا عبدالحمید محمد شحاتھ 1275

عاطف السعید الرفاعى عشرى

1272
شیماء عبد الصادق عبد الحمید عبد الصادق 1273

سھام محروس السید عبدالمجید حموده

1270
سھام عبدهللا محمد على السبیعى 1271

سناء السید حسین خلیل

1268
سلیمان احمد سلیمان عبدالمجید نصار 1269

سعید سعد سعید محمد القصاص
سامح رشاد احمد العوضى 1267

سامح السید غالى السید غالى
ساره ابراھیم عبد السالم مرسال 1265

ریم عابدین فتحى ابوعید

1266

رضا عاطف محمد عبدالعاطى مندور 1261

رقم 
انصرافالجلوس حضور اسم الطالب المكان (الدور)

س
خام

 ال
ور

الد
ث 

حدی
 ال

لیة
الك

ى 
مبن

1262
رمزى حكیم محمد موسى حجازى 1263

رضوان ایمن رضوان سلیمان محمد

1264

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة عربى
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كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



محمد عبد العاطى محمد عبد العاطى1309
1310

محمد عبدالجواد طلبھ رضوان محمد 1311
محمد عبد اللطیف رزق عمار

محمد مجدى محمد متولى الشاذلى 1315
محمد كمال احمد عبد العزیز

1312
محمد فھمى عبداللطیف یونس 1313

محمد غازى غازى السید صقر

1314

محمد عامر ابو ذكرى عبد الغنى

1306

محمد ناصر عزت ابراھیم طلحھ1320

1318
محمد مصطفى محمد على حربى 1319

محمد مصطفى سید احمد محمد احمد

1316
محمد مدحت فواد محمد عبدالواحد عقبھ 1317

محمد محمد مصطفى محمد الشاذلى

محمد عادل عید محمد 1307
محمد طلعت عبد العزیز دحدوح

1308

لجنة (78)

ارقام جلوس الفرقة االو

1304
محمد صالح عبد الفتاح محمد البسیونى 1305

محمد صبرى محمد ابراھیم شاھین

1302
محمد صبرى حمادة محمد الزبیرى 1303

محمد صبحى فاروق عبده السعداوى

1300
محمد سمیر فرید مصطفى حسن 1301
محمد سامى احمد احمد العشرى

1298
محمد خلیل ابراھیم عبدالمجید الخولى 1299

محمد خالد عبدالحفیظ جابر الحجر
محمد حلمى سراج الدین السید عصر 1297

محمد حسین محمد عمر حسین
محمد جمال عبدالفتاح عبدالحمید سحلول 1295
محمد الكیالنى عبدالروف محمد شرف

1296

محمد احمد عبدالفتاح عبدالخالق 1291

رقم 
انصرافالجلوس حضور اسم الطالب المكان (الدور)

س
خام

 ال
ور

الد
ث 

حدی
 ال

لیة
الك

ى 
مبن

1292
محمد اشرف محمد احمد غانم 1293

محمد احمد على احمد حشو

1294
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كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



مصطفى محمد موسى موسى یوسف1339
1340

مصطفى ھرماس عبدالجبار ھاشم السمان 1341
مصطفى محمود ابراھیم احمد

نادر عید حامد حسن على 1345
نادر طارق عبدالحى طھ عامر

1342
ممدوح مجدى ممدوح عبدالرحمن سویلم 1343

معاذ السید الملیجى متولى

1344

مصطفى سمیر عبدالعاطى یوسف عوض

1336

نورھان عادل فایق عبدالحمید الحناوى1350

1348
نور مدحت ابراھیم حسن الطیبانى 1349

نغم سامى ابراھیم زیدان

1346
نضال السید ابوالعینین محمد 1347

نبیل مسلم عوض خالد

مصطفى رضا مصطفى عبدالرحمن 1337
مصطفى جابر عبد العاطى سرور

1338

لجنة (79)

ارقام جلوس الفرقة االو

1334
مسعد عبد الحلیم عبد الحلیم محمد طباشى 1335

مراد محمد عوض محمد السید

1332
محمود محمد محمود عبدالرازق 1333

محمود محمد محمود احمد مرسى

1330
محمود على محمد احمد العبد 1331

محمود عبدالعظیم الدسوقى محمود على

1328
محمود عبدالعاطى اسماعیل خراشى شلبى 1329

محمود عبد الھادى محمد عبد الھادى
محمود عبد هللا محمود على عبد المقصود 1327

محمود عباس اسماعیل اسماعیل غازى
محمود سعید سالمھ مصطفى الشابورى 1325

محمود حمدى شمس الدین یوسف مرعى

1326

محمود السعید كمال السعید محمد 1321

رقم 
انصرافالجلوس حضور اسم الطالب المكان (الدور)

س
خام

 ال
ور

الد
ث 

حدی
 ال

لیة
الك

ى 
مبن

1322
محمود المھدى عبدالعال یونس 1323

محمود السید محمد السید اللقانى

1324
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االداریة جامعة 

كفرالشیخ



1356
یمنى احمد عزت احمد ابو جبل 1357

یسمین رضا محمد محمد الشربینى
1355

ھدیر محمود احمد محمد عید
ھشام انور احمد محمد شادى

1354
ھالھ اشرف احمد محمد 1353

ھادى سمیر بدر ابراھیم جلو
1351

رقم 
انصرافالجلوس حضور اسم الطالب المكان (الدور)

نورھان مرزوق جابر حامد شلتوت

ور 
الد

ث 
حدی

 ال
لیة

الك
ى 

مبن
س

خام
ال

1352
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كلیة التجارة
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لجنة (80)

ارقام جلوس الفرقة االو
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لجنة (56)

ارقام جلوس الفرقة االو

احمد سعید محمد السعید مصطفى عبدالقوى 1605120170100457

28
احمد سعد عبد العزیز محمد عمر 29

احمد رشاد طھ اسماعیل عثمان

26
احمد رجب محمد محمود رضوان 27

احمد رافت محمد سالم

24
احمد خالد محمد على سلیمان محمد 25

احمد حمدى السعودى عبداللطیف

22
احمد حسن محمود محمد ابوزید 23

احمد حسام عبد المنعم عبد الصمد

20
احمد تامر رمضان محمد عید 21

احمد السید عبدربھ الجمل

18
احمد السید صدقى موسى دشیش 19
احمد السید حسنى محمد ابراھیم

16
احمد السعید مصطفى السعید 17

احمد السعید ابراھیم قندیل

14
احمد اسماعیل محمد محمود اسماعیل 15

احمد اسامھ احمد حامد ابراھیم

12
احمد ابراھیم محمد عبدالمحسن ابراھیم الشعراوى 13

احمد ابراھیم عبد العلیم محمد القصاص

10
احمد ابراھیم عبد الحمید عباس 11

احمد ابراھیم حسن ابراھیم سرور

8
احمد ابراھیم ابراھیم على عمران 9

ابو بكر لطفى فتح هللا ابو بكر غازى

ابراھیم محمد ابراھیم عبدهللا الجرن 5
ابراھیم محمد ابراھیم السید

6
ابراھیم محمود ابوالیزید السید ناصف 7
ابراھیم محمود ابراھیم المرسى احمد

م
ابراھیم حافظ یونس حافظ یونس 1

انصراف حضور اسم الطالب

بع
لرا

ر ا
دو

 ال
یث

حد
 ال

لیة
الك

ى 
مبن

2
ابراھیم سعد ابراھیم على ملیحھ 3

ابراھیم حسن اسماعیل عبد السالم النشار

4
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لجنة (57)

ارقام جلوس الفرقة االو

اسراء حمدى السید الشربینى العبادى

58
اسراء اشرف زكریا مصطفى عمر 59

اسامھ احمد عبدالمطلب مندور مندور

56
اسامھ ابراھیم عبدالمعطى محمود عز العرب 57

اروى مصطفى محمد مصطفى دراز

54
احمد یاسین محمد مستجیر الدسوقى السرى 55

احمد ممدوح محمد حفنى سالم عیسى

52
احمد مصطفى محمد الشربینى شعبان 53

احمد محمود محمد رمضان عبدالرحمن

50
احمد محمود عبد الحفیظ محمود 51
احمد محمد محمد محمد ابو تكیھ

48
احمد محمد فرج كامل خلیفھ 49

احمد محمد على ابراھیم قندیل

46
احمد محمد عبدربھ عبدالبارى بسیونى 47
احمد محمد عبد المولى محمد شعالن

44
احمد محمد السعید عبدالسالم النحراوى 45

احمد محمد ابراھیم غانم

42
احمد محمد ابراھیم امین الشلبى 43

احمد عوض سعد محمد الشرقاوى

40
احمد على على على خلیل البنا 41

احمد عالء الدین احمد ابراھیم حجاج

38
احمد عطیھ ابراھیم عبدالمحسن ابراھیم 39

احمد عبد الناصر محمد احمد داود
احمد عبد المنعم عبد الحمید محمد 37

احمد عبد الباسط محمد على
احمد عادل زكریا حسن ابو والى 35

احمد شوقى رشاد صابر

36

رقم 
الجلوس

احمد سمیر ابراھیم عالم 31

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

بع
لرا

ر ا
دو

 ال
یث

حد
 ال

لیة
الك

ى 
مبن

32
احمد شحاتھ فوزىشحاتھ عبد المعطى 33

احمد سمیر عبدالمعطى محمد الشناوى

34
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لجنة (58)

ارقام جلوس الفرقة االو

امانى عبد السمیع عبد الباسط ابوالغیط ابوزید

88
الشیماء عطاهللا حامد عطاهللا على 89
السید مجدى السید ابراھیم الغبارى

86
السید ابراھیم محمد عبدة 87

السعید ھالل البشیر منصور احمد

84
االء مصطفى عبد هللا محمود خلیل 85
االء غازى فتح هللا غازى ابراھیم

82
االء عبد الحلیم یحى محمد فوده 83

االء خالد احمد محمد مرسال

80
االء احمد محمد محمد سعد 81

االء احمد على عبد الحمید خفاجى

78
االء ابراھیم فھمى االبیاوى 79

اصالھ ھشام احمد حجاج

76
اشرقت الحسین احمد سمیر الجیار 77

اسماعیل محمد اسماعیل یوسف العنانى

74
اسماء وائل محمد جودة صالح 75

اسماء صالح ابراھیم عتمان

72
اسماء اسامھ على اسماعیل 73

اسالم ھشام عبدهللا على ابراھیم

70
اسالم عبد المجید یوسف مكى جادو 71

اسالم ایمن احمد سلیمان عبد هللا

68
اسراء مدیح رمضان طلبھ محمد 69

اسراء محمود طھ اسماعیل ابوزید
اسراء محمد عبد الحمید السید دویر 67

اسراء عزت محمد عبد الحمید الشافعى
اسراء عبدالعزیز محمد جبر متولى 65

اسراء راضى اسماعیل عطا

66
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اسراء خالد محمد الشرقاوى 61
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62
اسراء رابح السید اسماعیل عیسى 63

اسراء خمیس ربیع عبدالحمید فرحات

64
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لجنة (59)

ارقام جلوس الفرقة االو

ایھ محمد المھدى محمد رجب ابوشامھ

118
ایھ محمد السید محمد المصرى 119

ایھ كمال عبد المحسن عبدهللا

116
ایھ عماد محمد عیسى الغزاوى 117

ایھ حسام الدین عبد الحمید محمد الجعفرى

114
ایھ هللا محمد عبد المطلب عبد الجواد الخبى 115

ایھ هللا مجدى احمد محمد سلیمان

112
ایھ هللا عبد الفتاح السعید محمد 113

ایھ هللا الشاذلى مصطفى

110
ایھ الشناوى مصطفى ابراھیم 111

ایمن مجدى فریج حسن ابو على

108
ایمن طارق السید محمد انیس حشیش 109

ایمان ھشام محمد كامل محمد السید

106
ایمان محمد امین مجاھد محمود 107

ایمان محمد السید الدسوقى محمد ربیع

104
ایمان علیوه فوزى حسن عرفھ 105
ایمان داود حامد محمود محمد

102
ایمان احمد السید احمد حمایل 103

امیره مصطفى عبدهللا محمد رضوان

100
امیره فتوح ابراھیم على المنیاوى 101

امیره عبدالحلیم مصطفى ابراھیم بدیر

98
امیره عبد هللا عباس عبدالبارى 99

امیره سامى محمود محمد
امیره زغلول كامل عبده السید 97

امیره الشوادفى عبد الوھاب عبد العاطى الدیك
امیره اشرف محمود محمد سالم 95

امنیھ محمد السید محمد

96
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امنیھ السید عبدالحمید السید سالم البرى 91

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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92
امنیھ عبد الفتاح مصباح محمد 93

امنیھ صبرى عبد السالم محمد المنسى

94
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لجنة (60)

ارقام جلوس الفرقة االو

دعاء صبرى كامل رزق البنا

148
دالیا جمال ابراھیم احمد السبعاوى 149
خلود محمد عبدالمنعم محمد حجاج

146
خلود السید حسین السید السماحى 147
خلود احمد ابراھیم مرسى قندیل

144
خالد فھمى السید الحفناوى 145

خالد عبدالقادر عبدالقادر عبدالقادر حرفوش

142
خالد سلیمان محمد ابراھیم الكیالنى 143

خالد حمدى على محمد الھابط

140
خالد ابراھیم عبد الرازق محمد البشناقى 141

حنان احمد صادق عبدالعال لولح

138
حمزة محمد على عبده كمش 139

حمدى یوسف السید على ابراھیم البدویھى

136
حسام فواد على حسن االتربى 137

حسام على السعید عبدالباعث الدقدوقى

134
حسام الدین محمد السید على الششتاوى 135

حامد فرج حامد احمد قاسم

132
حازم عصام محمدین محمد العدوى 133

جھاد عبد هللا حلمى محمد عیسى

130
تقى سامى فوزى احمد مندور 131

بالل على عبدالقوى عاشور

128
بسنت اسامھ محمد عبدالتواب ابو شعیشع 129

بسمھ یاسر محمد حنفى
بركات عادل بركات احمد سید احمد 127

بدیر عبدالرازق محمد ابراھیم
بثینھ رضا محمد زكریا المصرى 125
باسنت جابر محمد محمد العادلى

126

رقم 
الجلوس

ایھاب اشرف محمد السید 121
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122
باسم جالل عبدهللا عبدالعلیم صالح 123
ایھاب مصطفى بدیوى السید بدیوى

124

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة انجلیزى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



180

لجنة (61)

ارقام جلوس الفرقة االو

سعیده احمد عبدالفتاح احمد

178
سعاد عصام سعد على المغاذى 179

سحر ماھر منصور احمد منصور

176
ساره صالح محمد محمد 177

ساره صبرى السعید ھنداوى

174
ساره شریف السعید عبد الفتاح راجح 175

ساره جمعھ عنتر عنتر

172
ساره الشحات عبد اللطیف محمود عالم 173

زیاد یاسر اسماعیل محمود كامل

170
زیاد مصطفى السید رزق 171

زیاد سعدهللا اسماعیل عبدالرحمن الشامى

168
زیاد رمضان كامل عارف احمد 169

زكریا عرفة زكریا ابراھیم عبد الخالق

166
ریحانھ عبدالحلیم محمد محمد عیسوى رزق 167

روضھ محمد السید اسماعیل الروینى

164
روضھ درغام مخلوف المغازى 165

رودینا على حسن كشك

162
روان ھانى یوسف اسماعیل المرادنى 163

روان محمد ابراھیم محمد قنعر

160
رنا صالح عبد الباقى احمد ابراھیم 161
رفیق نور عبد الحمید عطوه نوار

158
رحمھ مدحت فواد عبد هللا الطراوى 159

رحمھ احمد انور عطیھ یوسف صالح
رانیا عبد العاطى محمد بسیونى یحیى 157

رامز محمد محمد زكریا عماره
دینا عبد هللا شوقى محمد بدیر عامر 155
دینا عبد الغنى محمد عبد الغنى الفار

156
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دعاء محمد اسماعیل محمد شرابى 151

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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152
دینا خلیل على خلیل ابو قاسم 153

دمیانھ جوھر مجلع جوھر

154
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لجنة (62)

ارقام جلوس الفرقة االو

صالح وحید صالح طلحھ على

208
صالح ابراھیم صالح شلبى علوان 209

صبحى فوزى الشحات سالمة شریف

206
صبا احمد على الدماطى 207

صالح عبد الفتاح صالح عبدالقادرالقلفاط

204
شیماء على السید على البرماوى 205

شیماء عبدالحلیم عبدالفتاح الحفناوى

202
شیماء سعد عبد اللطیف ابو العنین 203
شیرین كمال عمر متولى ابو عمر

200
شیرین صبحى على ابراھیم زاید 201

شوقى حسن محمد متولى السعودى

198
شریف صبرى یوسف احمد الشافعى 199

سیف الدین ناجى على محمد عبدالباقى

196
سھیلھ محمد احمد االحول 197

سھیلھ فرید مصطفى حسین سعد الدین

194
سمیره محمد رجب سعد حمیده 195

سمر رضا رزق محمد الزفتاوى

192
سماء محمد یونس ابوالنضر 193

سماء البكرى منصور رمضان

190
سلیمان سلیمان محمود زاھر العیسوى 191

سلمى محمد عبدالھادى محمد عبید

188
سلمى محمد عامر ابراھیم عامر 189
سلمى فھمى احمد محمد الشحات

سلمى عصام سعد احمد الجوھرى 187
سلمى عبدهللا محمد محمد السبكى

سلمى عبدالعال عبدالحمید عبدالفتاح 185
سلمى سعد محمد محى الدین محمود الطناحى

186
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سلسبیل محمد محمود حجازى 181
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182
سلمى حسن محمد حسن شریف 183

سلمى جمال عبدالفتاح على

184
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لجنة (63)

ارقام جلوس الفرقة االو

عصمت رضا محمد زكریا المصرى

238
عصام محمد اسماعیل احمد محمد الصعیدى 239

عبیر یوسف عبدالھادى على سالم عمیره

236
عبیر محمد حمزه محمد حمزه 237

عبیر فرج ابو الفتوح فرج

234
عبیر عاطف محمد عبد القادر سعید 235

عبیر جمال جمال احمد ناصف

232
عبدهللا محمود احمد محمد 233
عبدهللا محمد محمد محمد

230
عبدهللا محمد انور عبدالسالم محمود 231

عبدهللا محمد السعید محمد

228
عبدهللا ایمن عبدهللا اللبیشى 229

عبدهللا السید عبدهللا محمود نعیم

226
عبدهللا ابو غنام ابراھیم 227

عبدالفتاح رمضان السید فتحى

224
عبدالغفار حاتم السعدى محمود عبد الغفار 225

عبدالعزیز الشحات بسیونى محمد

222
عبدالرحمن مصطفى السید ابوزید الكنانى 223

عبدالرحمن عصام حسن زیتون

220
عبدالرحمن سامى السید السعید مصطفى 221

عبدالرحمن حسن فھمى مغازى

218
عبدالرحمن جالل عبد السالم یونس ابراھیم 219

عبدالرحمن الشحات محمد متولى
عبدالرحمن احمد مصطفى محمود 217
عبدالرحمن احمد محمد عبدالنبى
عبدالحمید محمد حسن الشربینى 215

عاصم حامد رجب الصایغ

216
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ضیاء اشرف محمود محمود الخضراوى 211
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212
طارق سامح فوزى محمد رجب 213
طارق جابر السعید احمد بسیونى

214

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة انجلیزى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



270

لجنة (64)

ارقام جلوس الفرقة االو

فاطمھ نبیھ عبدالرحمن قطب عالم

268
فاطمھ شوكت محمد رجائى 269
فاطمھ حسین احمد موسى

266
فاروق عصام فاروق اسماعیل حسن ھیكل 267

فارس یاسر سمیر ذكى مسلم

264
فارس مصطفى عادل مصطفى محمد 265
غازى محمد عبدالتواب ابراھیم الحداد

262
غاده عبدالعزیز مصطفى عبدالعزیز 263

غاده اكرم على حسنین على

260
عید اسماعیل عید اسماعیل حبسھ 261

عمرو عبد الروف السید على عبد الروف

258
عمر یحى اسماعیل شاھین 259

عمر ممدوح الدسوقى الدسوقى الطبجى

256
عمر محمد قاسم محمد عمر 257
عمر غازى غازى رمضان

254
عمر عادل الحفنى محمدعلى 255

عمر احمد ذكى حسن القصبى

252
عمار شاھین محمد محمد معوض 253

علیاء عاطف شحاتة على فاید

250
على یسرى على على سلیم 251

على عبدالعزیز على السید عبد العال

248
على سامى على الجداوى 249

على جمال خفاجى حسین حسن
على السید محمد على ابراھیم السید 247

على اسماعیل على مراد
عالء محمد محمد الروینى 245

عالء عبد الحمید على احمد غازى

246
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عال حسین احمد شرف زغلول 241

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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242
عالء زاھر اسماعیل على الصالحى 243
عالء حسانین فتحى حسانین الروینى

244

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة انجلیزى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



300

لجنة (65)

ارقام جلوس الفرقة االو

محمد انور عوض محمد النمر

298
محمد السید محمد على سلیمان 299

محمد السید عبدالرحیم عبد السالم

296
محمد اشرف على عبده ابراھیم 297
محمد اشرف سعد عقل ابراھیم

294
محمد اشرف حامد محمود النشرتى 295

محمد اشرف الشربینى محمد عبدهللا عجور

292
محمد اسامھ محمد على شادى 293

محمد احمد مصطفى على حسن

290
محمد احمد محمد ابو اسماعیل 291

محمد احمد عبدالتواب ابراھیم الحداد

288
محمد ابراھیم عید محمد 289

محمد ابراھیم ابوالیزید بجول

286
محفوظ ابراھیم محفوظ الشیخ عبد الحمید 287

ماھر عبد الفتاح منشاوى عبد الحمید جبریل

284
مازن محمد یوسف یوسف على 285

مارى ناجى وھب هللا عبد الشھید

282
ماروال میشیل جورج میخائیل 283

مارك مدحت شفیق حنا سلیمان

280
مادونا رووف فھمى بشاى 281

ماجد سعد عیسوى فتح هللا قندیل

278
لینا محمود محمد ابراھیم شریف 279

لمیاء محمد على عتمان الشوربجى
لمیاء على احمد جالل احمد ابو عید 277
كریم خالد محمد عثمان محمد النجار

كریم خالد فاروق عبد الغفور 275
فیرنا عالء رمزى جرجس حنا

276
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فتحى محمد فتحى عبد البارى سلیمان 271

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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272
فوزى محمود فوزى على البستاوى 273

فوزى اسامھ فوزى اسكندر

274
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كلیة التجارة
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لجنة (66)

ارقام جلوس الفرقة االو

محمد ماھر عبد الكریم الشامى

328
محمد فتح هللا عبدالعزیز فتح هللا 329

محمد عنتر بھاء الدین زامل

326
محمد عمر معوض محمد بازید 327

محمد على محمد سعد سالم

324
محمد على محمد احمد شلبى 325

محمد على قطب عمار

322
محمد عبداللطیف السعودى الجدیلى 323

محمد عبدالقادر شحاتھ عبدالحمید غنیم

320
محمد عبدالعزیز محمد جبر متولى 321
محمد عبد هللا محمد على الشافعى

318
محمد عبد العزیز شوقى عوض زینھ 319

محمد طلعت یوسف حسن

316
محمد طلعت السیدعلى خلیفھ 317

محمد طارق محمد حسن الجبالوى

314
محمد صبحى رمضان احمد عزام 315

محمد سمیر فرحات علم الدین

312
محمد سعید محمد ابراھیم الفقى 313

محمد سعد ابو الیزید ابراھیم غراب

310
محمد سباح عبدالمقصود احمد السید عبد العال 311

محمد سالم عبد البارى احمد جبریل

308
محمد رضا بدیع عبد المجید شاھین 309

محمد راضى محمد االمشیطى
محمد داعى جمعة عامر 307

محمد خالد محمد محمد جاب هللا
محمد حجازى ابو العطا حجازى 305

محمد جمال عبدالعزیز ابراھیم اغا

306

رقم 
الجلوس

محمد بكرى طھ ابراھیم عمار 301

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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302
محمد جمال سید احمد عبد الدایم 303
محمد جمال حلمى محمد عیسى

304
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مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



360

لجنة (67)

ارقام جلوس الفرقة االو

مصطفى حسن محمد القصبى

358
مریم یسرى عبدالرازق عبدالعزیز 359

مریم ناجى وھب هللا عبد الشھید

356
مریم سمیر ولیم شحاتھ رزق 357

مریم سمیر حافظ حسین رجب

354
مریم سامى یوسف اسعد یوسف 355

مرفت خالد محمد توفیق

352
مرثا ناشد بشیر عبد الشھید 353

محمود محمد محمود محمد ابراھیم ضیف

350
محمود محمد متولى عمر 351

محمود محمد عبد المحسن محمد احمد نیل

348
محمود كمال حسن یوسف الخمیسى 349

محمود فواد على الداودى

346
محمود على على عبدالرحمن على 347

محمود صالح الدین الشیخ عبد اللطیف ابو قمر

344
محمود صابر محمد رزق 345

محمود رمضان محمد محمد ابو النضر

342
محمود خیرى محمد الشرنوبى لیمونھ 343
محمود خالد محمود على السید حسین

340
محمود خالد جاب هللا سعید الدیب 341
محمود السید محمد السعید عطوه

338
محمود احمد صالح عوض النجار 339

محمد یاسر على محمد على حمودة
محمد ھشام عبد المقصود على طبنجة 337

محمد ھاشم عوض شكر
محمد مصطفى عبد اللطیف محمد عبده 335

محمد مسعد محمد مرسى عبدالدایم

336

رقم 
الجلوس

محمد مجدى السعید السید داود 331

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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332
محمد محمود عبد العزیز یونس جاویش 333

محمد محمود عبد الستار الشیخ

334
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مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ
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لجنة (68)

ارقام جلوس الفرقة االو

نبیل السید عبدربھ ابو لبن

388
ناصر السید احمد على سیداحمد 389

نادر السید على محمد ابراھیم

386
میرنا محمد عزت الششتاوى 387

میرام محمود السید الزاھى

384
میار محمد خضر محمد غانم 385
میار محسن زناتھ السید زناتھ

382
میار عادل احمد عطیھ النحاس 383

میار السید محمود اسماعیل راجح

380
میاده سعد عبد الوھاب نور الدین 381

مى محمود عبد العزیز سعد الغنام

378
مى مجدى محمد محمود الشیشینى 379

مى على احمد طھ على

376
مى ابراھیم محمد السید الزاھى 377

مومن عبد السالم عبد العزیز عبد الحمید عبد ربھ

374
مھند محمد عبدالسالم محمد عنانى 375

مھاب ایمن ابراھیم عطیھ ھیبھ

372
مھا ابراھیم عبدهللا ابراھیم حسن 373

مھا ابراھیم احمد زكى بحور

370
منھ هللا ابراھیم عقیبى 371

منار محمد فخرى محمد

368
منار سعد عبدالستار موسى ابوالدیار 369

منار احمد احمد احمد حماده
ملك عادل عبد الجلیل ابو السعود سعد 367
معتز محمد مصطفى عبدالقادر حنوره

معتز محمد محمد محمدالغزولى 365
معتز محمد اسماعیل احمد صقر

366

رقم 
الجلوس

مصطفى عمر عبد العزیز المزین 361

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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362
مصطفى محمود السید جاللھ 363

مصطفى محمد خلیل عبدالخالق

364
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مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ
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لجنة (69)

ارقام جلوس الفرقة االو

نورھان محمد السید عاید

418
نورھان محمد ابراھیم محمد عبدالحمید 419

نورھان ماھر صالح الدین عباس عجوة

416
نورھان عماد عبدهللا حسنین 417

نورھان عبد الحق عبد العظیم محمود شومان

414
نورھان حلمى محمد محروس الشبراخیتى 415

نورھان حسام السید عبداللطیف

412
نورھان ابراھیم محمود عبد هللا 413

نوران محمد شعبان حماد

410
نوران طارق محمد فاروق على ابو العمایم 411

نورا اسماعیل عبد المجید مصطفى عبد المجید

408
نور مصطفى محمد احمد ابراھیم عالم 409

نھى حامد محمد احمد الصباغ

406
نھلھ فتحى ابراھیم محمد 407

نصر فرید نصر فرید محمود سراج الدین

404
نسیبھ جمال دھینھ السید دھینھ 405

نسمھ بسیونى صالح الدین بسیونى عشماوى

402
نسرین عبدالدایم ھاشم محمد النجار 403

ندى نبیل على بدیر ابو حسن

400
ندى مدحت عبدالعزیز محمد النجار 401

ندى محمد ابو العنین محمد

398
ندى عبدالجلیل عبدالجلیل معوض 399

ندى طلحھ سعد عبد الفتاح
ندى حامد السعید عماره 397

ندى اسامھ السید محمد طعیمھ
ندى احمد محمد حلمى اسماعیل احمد 395

ندى ابراھیم على سلیمان سلیمان شاھین

396

رقم 
الجلوس

نجالء مجدى رمضان رمضان المرسى 391

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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392
ندا عبد القادر عباس عبد هللا شلبى 393

ندا جالل سعد الداودى

394
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االداریة جامعة 

كفرالشیخ
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لجنة (70)

ارقام جلوس الفرقة االو

یوستینا عماد فواد نصر ابراھیم

448
یمنى اشرف اسماعیل ابراھیم المغازى المشد 449

یاسمینا فھمى فھمى عبدالمجید االبیاوى

446
یاسمین محمد على یونس رخا 447
یاسمین شاكر محمد ابو الخیر

444
یاسمین السعید محمود عبدالمجید 445

یاسمین السعید محمد بھوت

442
یارا محمد عبدالعزیز ابوشعیشع حضر 443

یارا فرید مصطفى عبدالرحمن

440
یارا خالد عبد الجواد محمد ابو الخیر 441

یارا جمال حرز هللا اسماعیل بدوى

438
والء مسعد احمد عبدهللا ھندى 439

والء رضا عبدالستار محمد سالمھ

436
ھناء غریب عثمان محمد سید احمد عثمان 437

ھشام محمد عبد الفتاح محمد مطاوع

434
ھدیر مھدى عاطف الدجوى 435

ھدیر محمد فتحى عبد الحمید السید

432
ھدیر عبد الرحیم محمود محمد مقلد 433

ھدیر عادل محمد مصطفى الطراوى

430
ھبھ محمد السید الشرقاوى 431

ھایدى عصام ابراھیم حسن النجار

428
ھانى رضوان محروس فرحات بكرى 429

ھادى مدحت السید السعید الدمشرى
ھادى فواد عبدالمنعم محمد طھ 427

ھاجر یس عبد الحمید احمد محمود الشربینى
ھاجر محمود محمد ابراھیم مصباح 425

ھاجر رضا عبد ربھ احمد حمید

426

رقم 
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نورھان وائل سعید درویش 421

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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422
نیره معوض السید الجداوى 423
نیره ایھاب السید النشرتى

424
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مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 
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الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتظام

م

احمد یونس یونس ابراھیم 456

انصراف حضور اسم الطالب

457
عمرو ابراھیم عبدالعظیم ابراھیم موسى 458

اسالم عادل احمد عبد الحمید بازید

محمد عبد اللطیف محمد السید حامد 460
محمد سعید محمد مرعى

یوسف نبیل محمد عبد السمیع محمد465

463
یاسر محمد احمد عبد الحلیم محمد 464

یوسف محمد حسن محمد عسل 455
یوسف صبرى على دیاب

مى احمد بسیونى على شعبان

454

461
محمود محمد ابراھیم ابوزید القطرى 462

محمد عمر عبد المنعم عمیره

459

رقم 
الجلوس

یوسف رجب محمد عمر الجمال 451

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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452
یوسف سامح عبد المطلب محمد یوسف 453

یوسف سامح احمد یوسف الشھاوى

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة انجلیزى
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لجنة (71)

ارقام جلوس الفرقة االو



30

لجنة (72)

ارقام جلوس الفرقة االو

اسراء عبد الحلیم یحى محمد فوده 1605120170101228

28
اسراء طلبة شبل عامر 29

اسراء خالد محمد على سالم

26
اسراء السید طھ امام عزیز الدین 27

اسراء احمد جمیل صالح المھدى احمد

24
اریج نبیل احمد على جمل 25
احمد وجدى سعد عرابى

22
احمد ھالل السعید مسعد دردرة 23

احمد ھشام بسیونى عبدالمجید حجازى

20
احمد ممدوح غازى محمد نجم 21

احمد مصطفى زكى غازى موسى

18
احمد محمود خلیل احمد الفحار 19

احمد محمد على الجندى

16
احمد محمد خلیل العطار 17

احمد محمد السید عبد الجواد فرج حنیش

14
احمد مجدى سعد الدین عبد العزیز 15

احمد فتحى حسین بسیونى الزھیرى

12
احمد عطا یوسف موسى 13

احمد عبدالسالم محمد عبدالصمد ناصر

10
احمد عبدالحمید محمود محمد 11
احمد عادل محمد حسن البیلى

8
احمد شریف ابراھیم السید عمر 9

احمد خالد رفعت سالمھ

احمد اسامة احمد ابراھیم السخاوى 5
احمد ابو النصر سعید عرجاوى المسیرى

6
احمد حسانین عبدالخالق موسى 7

احمد السید جاد االمام

م
ابراھیم شعبان ابراھیم خلیفھ عبدالونیس 1

انصراف حضور اسم الطالب

س
خام

 ال
ور

الد
ث 

حدی
 ال

لیة
الك

ى 
مبن 2

احالم اسماعیل مصطفى ابراھیم معتوق 3
ابوالوفا محمد السید البھنسى

4
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لجنة (73)

ارقام جلوس الفرقة االو

ایھ السعید عبد المعطى محمد سلیط

58
ایمان یاسر حسین ابو شعیشع 59

ایمان محمد انور جمیعى

56
ایمان عمر محمد بشر 57

ایمان شفیق جالل خفاجى

54
ایمان ابراھیم یونس احمد ابوقندیل 55

امیمھ ابراھیم عبدافتاح ابراھیم یوسف

52
امیره محمد عبد التواب الخطیب 53

امیره السعید ذكریا عبدالسالم یوسف

50
امیره احمد محمد محمود 51

امنیھ عبدالحمید محمود یوسف

48
امنیھ عبد القادر البسطویسى السید البسطویسى 49

امنیھ صبرى یوسف على الكنانى

46
امانى السید عبد الفتاح احمد عوض 47

الشیماء كمال عبدالعلیم عبدالغفار جابر

44
الشیماء فوزى عطیة ابراھیم 45

الرومیساء سعد محمدابراھیم جاد

42
االء فواد محمد عبدالسالم عطا 43

االء عبدالحافظ السید مشعل

40
اسماعیل ایمن محمد اسماعیل على 41

اسماء ممدوح عبدالحمید یوسف نیل

38
اسماء عبدالرازق السید فاید سید احمد 39

اسماء عبد المحسن احمد حجازى
اسماء باسم احمد عبدالغفار ابوالفضل 37
اسالم نبیل الكیالنى محمد على السقا

اسراء مدحت محمد الھادى ھاشم الدكرورى الفار 35
اسراء محمد عبدالحمید عبدالحمید اللقانى

36

رقم 
الجلوس

اسراء عالء مرسى بدوى محمود 31

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)
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اسراء فتحى عبدالمحسن خطاب 33
اسراء على محمد على الدقیقى

34

العــام الجامعــي :  القسـم/الشعبـة : تجارة انجلیزى
الئحــة : 2006 طبیعة الدراسة : انتساب حالة الطالب: مستجد

كلیة التجارة
الفرقة األولى / الفصل الدراسي الثاني

مركز نظم المعلومات كشـف حضور وانصراف مـادة :
االداریة جامعة 

كفرالشیخ



90

لجنة (74)

ارقام جلوس الفرقة االو

سلمى صبرى على احمد النواصره

88
سلمى بكر رمضان زھران 89

ساره مجدى عبد الحمید محمد السید النجار

86
ساره احمد مصطفى عبد الحلیم المھدى 87

زیاد طارق محمد یوسف الجوھرى

84
ریھام فتحى محمد احمد القفاص 85

روان محمد محمد زكریا ابو النضر

82
رنا حلمى حیطاوى مصطفى الخیاط 83

رقیھ صبرى على السید البشالوى

80
رضوى عبدالعظیم السید عبدالعزیز 81

رحاب انور محمد محمود ابو النضر

78
رباب على محمد على ابراھیم البیالوى 79

دعاء قناوى احمد على شنح

76
دالیا احمد عبد البر ابو النجاه 77

خالد ھشام محمد فتحى عبدالحافظ ابوالعینین

74
خالد ناصر محمد على لویزو 75

حنین اشرف عبدالعزیز عبدهللا سعید

72
حسین صالح عبد المنعم محمد مصطفى ماضى 73

حسناء مصطفى احمد محمود حسنین

70
حسام مصطفى السید محمود داود 71
حسام زكریا السید احمد الجوھرى

68
حسام الدین رمضان محمد عطیھ الحلوانى 69

حبیبھ محمد عبد الفتاح محمد عطا
حازم محمد زكى غازى موسى 67

جمال مختار جمال فراویلة
ثریا جالل عبد الفتاح احمد الباز 65

توفیق احمد توفیق شوشة

66
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62
تقى طلعت احمد عنتر ابو العمایم 63

بیشوى میمى شكرك جبرائیل جریس
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ارقام جلوس الفرقة االو

فاطمھ محمد كامل عبد الفتاح عفیفى

118
فاطمھ صابر اسماعیل صابر جوده 119

فارس ھشام محمد عرفھ ابراھیم الكومى

116
غاده اشرف زغلول احمد عبد الواحد 117

عمرو سامى مصطفى عمارة الطرینى

114
عمر على فرج فیوض 115

عمر احمد عبد ربھ نور شریف

112
عمر احمد السید احمد یوسف 113

على محمد على محمد النویشى

110
عبدهللا ناصر ابراھیم عبدالجواد عبده 111

عبدهللا محمد ابوالمجد محمود عمر

108
عبدهللا احمد فوزى التلت 109

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عیسى یوسف

106
عبدالرحمن شحاتھ سعد البیلى 107

عبدالرحمن اشرف محمدالبسیونى محمد

104
عبدالرحمن ابراھیم فھمى البزاوى 105

ضیاء فتحى محمد الشرقاوى

102
شیماء ابراھیم عیسى سعد 103
شاھندا خالد على غریب

100
شادى سمیر محمود ھریدى 101

سھیلھ ولید عزت السید

98
سھیلھ شریف محمد موسى الزفتاوى 99

سھلیھ عیسى صالح عبدالقادر القادرى
سنیھ رزق رزق محمد 97

سمر رمضان محمد السید عامر
سماء خالد حیطاوى محمد سالمھ 95

سلوى عادل عبد الكریم بركات عالء الدین

96
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سلمى عبد العلیم عبد المحسن طھ 91
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سلوى اشرف مصطفى اباظھ 93

سلمى مصطفى مصطفى السید مصطفى
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محمد ماھر محمد احمد العاصى

148
محمد كریم خلیفة سعد محمد 149

محمد غانم عبد المطلب عبد الغنى صالح

146
محمد غازى خضرجى عبد الھادى الصعیدى 147

محمد على محمود عبد السالم حجازى

144
محمد على متولى الشورى 145

محمد عبدالقادر حسن عبدالروف القادرى

142
محمد عبد النبى السید احمد الشرقاوى 143
محمد عبد الفتاح بسیونى على مبروك

140
محمد عبد الحمید عبده غانم 141

محمد طارق السید محمد حجازى

138
محمد صالح محمد محمد جودة 139

محمد شوقى لطفى مسعد الخواجھ

136
محمد سعید محمد الخلیفھ 137

محمد سعید عبدالقادر رزق

134
محمد رمضان رمضان عقبھ 135

محمد خالد عبدالعزیز على عبدالعزیز

132
محمد حامد محمد حامد غزال 133

محمد اشرف محمد محمد یوسف

130
محمد ابوالمعاطى عبداللطیف ابوالمعاطى 131

لینھ عباس عبد القوى ابو زید على

128
لینا كمال محمد موسى 129

لوه محمد سامح محمد ابراھیم الدیب
كریم احمد محمد ابوشعیشع 127

كریم ابراھیم اسماعیل مصطفى سعد الدین
كرلس حمایھ ذكى حمایھ منصور 125
فواد محمود ابراھیم محمود على
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فایزه محمد محمد عبدالغنى 121
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122
فریده محمد عبدالعزیز عمر الخامى 123

فداء محمد سامى ذكى متولى زھران
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ندى اشرف ابراھیم ابراھیم عمار

178
نانى صباح حجازى السید الطراوى 179

نادین یحیى ذكریا محمد شتا

176
نادر عادل فتحى قطب ابوشنب 177
مومن ایمن محمد احمد الخطیب

174
منى مدحت فضل هللا محمود جنیدى 175

منھ هللا عبد الفتاح عبد الفتاح

172
منھ هللا اشرف سیف الدین عبدهللا 173

منال على محمد حسین

170
مصطفى عبد العظیم احمد بتوت 171
مصطفى الشوادفى محمد عسس

168
مریم محمد عبد الكریم احمد نوایھ 169

مریم عادل محمد رضا المتولى محمد عبده

166
مرام نشات السعید عبدهللا مشالى 167

مدیحھ ھانى كامل عبدالعزیز محمد

164
محمود محمد مصطفى كمال جبریل 165

محمود محمد رزق محمد الشامى

162
محمود مبروك خلیل الصاوى الحمراوى 163

محمود عزالدین عبدالحمید الجوھرى عقبة

160
محمود عبد الناصر محمد محمد الخضراوى 161

محمود سالم عبدالنبى الھنداوى

158
محمود جمعھ طلبھ سعد الوردانى 159

محمود جمال محمود محمد الخطیب
محمد مومن محمد السید ابو جبیر 157
محمد مسعد محمد محمد ابو یدك

محمد مسعد عبد الحمید على دومھ 155
محمد محمود على محمد البنا

156

رقم 
الجلوس

محمد ماھر محمود محمود الدویك 151

انصراف حضور اسم الطالب المكان (الدور)

س
خام

 ال
ور

الد
ث 

حدی
 ال

لیة
الك

ى 
مبن

152
محمد محمد مرشدى محمد مرشدى 153
محمد مبروك فوزى محسن كساب
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206

یحیى ابراھیم محمد محمد شلبى 204

یوسف محمد محمد الطحان 207
یمنى محمد عوض محمود عبد السالم

202
یاسین السید احمد احمد الجنزورى 203

یاسمین محمد عبدالعزیز عباس المرادنى

200
یاسمین حلمى عبدالغفار على 201

یارا حسام الدین الشحات القرضاوى

198
یارا ایمن عبد العزیز سعدالدین 199

والء حمدى بسیونى عبدالقادر عماره

196
وفاء سالم بسیونى حسین حمیده 197

وفاء السید محمد عبد العزیز المزین

194
وجیھ رجب ابوالسعود جمعھ 195

ھدیر احمد مصطفى احمد سعید

192
ھبھ علوان عبد الرازق محمد الشاذلى 193

ھبھ عادل سعد السید برغوث

190
ھانم كمال السید محمد القصبى 191
ھاجر حسنى على حسن صیام

188
ھاجر الشحات عبدالحمید عبدالقادر على 189

نورین محمد على عبدالحمید شریف
نورھان محمد عاشورھنداوى راجح 187

نورھان جمیل عبد الحمید محمد ابو العال
نور الھدى فراج فتوح السید زعفان 185

نسمھ فكرى محمد محمد شعالن

186
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ندى سامى عمر مصطفى عمر 181
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182
نرمین مصطفى عبد الفتاح سلیم 183

ندى نادى على حموده

184
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لجنة (79)

ارقام جلوس الفرقة االو

محمود حماده السید عبدالرحمن علیوه

213
محمود ایمن لطفى ابراھیم عالم احمد 214

عبدالرحمن بن الحسین اسعد الطنطاوى

211
212

سعد عبد الغفار سعد عبد العزیز
صفیھ ولید لطفى السید اسماعیل

210
امیر محمد احمد ابو شامھ
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امیر محمود السید احمد
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