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  "45" تخطيط ومراقبة اإلنتاج - أعمال السنة

  "45الدرجة "
  رقم الجلوس اسم الطالب

  3801 ابراهيم احمد عبدالمنعم عبدالرحمن 12
  3802 ابراهيم طارق ابراهيم الدسوقى ابراهيم 29
  3803 احمد باز محمد احمد حسن -

  3804 احمد رفعت عبدالرازق محمد الطاروطى 19

  3805 احمد محسن السيد يوسف 30
  3806 احمد محمد احمد اسماعيل 33
  3807 احمد محمد احمد الداودي 33
  3808 احمد محمد محمد محمد حزين 33
  3809 احمد هانى صابر عبدالهادى االعصر 32
  3810 اسامه اسعد محمود محمد -

  3811 اسراء وحيد فاروق عبدالمنعم 29
  3812 اسالم جمال سليمان دوريش 18
  3813 االء نبيل بدران محمود محمد 39
  3814 امانى عبدهللا احمد محمد 10
  3815 ايمن رجب ابوالفتوح محمدين صالح الجوادى 41
  3816 بسمه صفوت ناصف السيد 26
  3817 العايدىجهاد عادل عطيه احمد  33
  3818 حسانين احمد شوقى سعيد حسانين 22
  3819 حسن السيد عبدالحميد السيد عبدالوهاب 35
  3820 حسين محمد محمد ابو عيد 29
  3821 حمدى اشرف محفوظ طه 32
  3822 خالد جمال لبيب حموده -

  3823 خالد عيد على ابراهيم 22
  3824 دينا عاطف نجيب فؤاد جعفر 45
  3825 سلمى عمرو السيد عبدالعال شعالن 35
  3826 شيماء حسن محمد موسى 29
  3827 صالح يوسف محمد عطيه يوسف 30

  3828 عاصم محمد سعد محمد جاويش 25
  3829 عبدالعزيز طارق عبدالعزيز عبدالحميد الصادى 30
  3830 عبدهللا محمود سعيد يوسف 35

  3831 عبدهللا مصطفى السيد عبدالودود ابراهيم 28

  3832 عبدالوهاب احمد عبدالوهاب يوسف محمد 35

  3833 عبده السيد عبدالرحمن السيد 42
39 

  3834 عصام اسامه عثمان احمد النجار



 

  3835 على محمود محمد ابراهيم 24

  3836 عمر سراج الدين شحاته ابراهيم السيد 27

  3837 فوزى طارق فوزى عبده سيداحمد 12

  3838 كريم محمد كمال على طرطر 20
  3839 عبدهللا محمد عبدالحميدلمياء  32

  3840 محمد ابراهيم خضر ابراهيم محمد 39
  3841 محمد السيد احمد جاد 21
  3842 محمد ثروت عبدالحميد السيد 33

  3843 محمد جمال عطيه احمد 30
  3844 محمد صبرى احمد عبدهللا 16
  3845 محمد صالح كامل على هيكل 31
  3846 محمد على صبرى احمد 35
  3847 محمد عمر محمد عمر احمد 24
  3848 محمد عيد راتب حسن 28
  3849 محمد مصطفى السيد محمد عوض هللا 16
  3850 محمود احمد على محمد على 30
  3851 محمود عبدالوهاب الحصافى عبدالعزيز على عبدالهادى 41

  3852 محمود محمد عبدالعزيز عبدالحميد عفيفى 33

  3853 محمود ممدوح ابراهيم سالم عطيه الحارون 32

  3854 مؤمن صالح محمد محمد 33
  3855 ناديه طلعت عبدالفتاح محمد 41

  3856 ندا العربى عبدالوهاب عبدالوالى 33

  3857 هشام محمد السيد محمد 28

 

  
 


