
وزاره التعليم العاىل 

الجامعة العربية المفتوحة 

الكلية  الفرقة 

رقم البطاقة الجامعية  اإليميل السنه الدراسيه الشعبه/الكليه (رقم14)الرقم القوىم (رباىع)االسم  م

١٣٥١٢١٠٢٣٨ Ma7md_pilot_91@hotmail.com الرابع إدارة أعمال ٢٩١١١٢٢٠١٠٢٩١٨ محمد عاطف محمود يوسف ١

١٣٥١٣١٠٠٩٦ الرابع تقنية المعلومات والحوسبة ٢٩٠٠٨٠٢٨٨٠٠٣٩٨ احمد مجدي حلمي عامر خطاب ٢

١٤٥١٥١٠٠٢٦ الرابع إدارة أعمال ٢٩٤١٠٠١٠١١٣٢٩٩ عبدهللا محمد عطوه عىل محمد ٣

١٤٥١٥١٠١٣٤ الرابع إدارة أعمال ٢٩٦٠٧٠٢٠٤٠٠١٥٤ فتىح طارق فتىح محمد السبع ٤

١٤٥١٥١٠١٤٥ mha9669@gmail.com الرابع تقنية المعلومات والحوسبة ٢٩٦٠٦١٦٠١٠٠٦١٨ محمد حمدي عبده السيد عبدالرؤوف ٥

١٤٥١٥١٠١٦١ muhammedmhatem96@gmail.com الرابع إدارة أعمال ٢٩٦٠٤١٧٠١٠٢٥١٩ محمد حاتم محمد حسن ٦

١٥٥١٣١٠٢١٦ essamlouis0000@gmail.com الرابع تقنية المعلومات والحوسبة ٢٩٧٠٨٠٤٢٥٠٠٨٩٧ عصام لويز جرجس بطرس ٧

١٥٥١٥١٠٧٩١ الرابع إدارة أعمال ٢٩٤١١١١٠١٠١٠١٤ الفاروق عمر حسن محمد ٨

١٥٥١٥١٠٨٥٥ Y_abbass@yahoo.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٢٩٧٠٦١٢٢١٠٢٣١٨ ن مصطفن يوسف عباس عباس حسي  ٩

١٦٥١٣١٠٠٠٦ abdelrahmanali9594@gmail.com الرابع تقنية المعلومات والحوسبة ٢٩٥٠١٢٦٠١٠١٦٥٨ عبدالرحمن عبدالونيس عىلي عبدالونيس ١٠

١٦٥١٣١٠١٣٦ seifeldinrgb@gmail.com الرابع إدارة أعمال ٢٩٤١١٢٣٨٨٠٠٢٣٣ سيف الدين رجب شعبان حسن ١١

١٦٥١٤١٠١٤٥ al_serty@yahoo.com الرابع إدارة أعمال ٢٩٦٠١٠٧٢١٠١٢١١ ي
 
محمد عمرو محمد كمال الدين الرست ١٢

١٦٥١٤١٠٣٣٨ jeoraden88@gmail.com الرابع إدارة أعمال ٢٩٩٠١٢٠٠١٠٦٤٩٧ يوسف عمرو صالح الدين تركي ١٣

١٦٥١٤١٠٥٢٢ mohamedmohi778@gmail.com الرابع ية وآدابها  ز اللغة االنجلي  ٢٩٩٠٢٢٢٨٨٠٠٦٩٧ محمد محمد مىحي الدين احمد فرغىلي ١٤

١٦٥١٥١٠٣٧٠ kelgendy20@yahoo.com الرابع إدارة أعمال ٢٩٧٠٥٢٧٠٢٠٠٧٧٢ ن الجندي خالد احمد محمد حسي  ١٥

١٦٥١٥١٠٤٣٠ phenomenal199696@gmail.com الرابع إدارة أعمال ٢٩٦٠٤١٩٠١٠٢٠٥١ ن الجندي محمد محسن محمد امي  ١٦

١٦٥١٥١٠٥١٤ abdallahamr2013@gmail.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٢٩٩٠٢٢٥١٤٠١٨٥٦ عبدهللا عمرو حسن سيد عمران ١٧

١٦٥١٥١٠٥٣٠ gmohamed500@yahoo.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٢٩٥٠٥٠١٠١٠٨٤١٥ محمد عمربن عبد العزيز عبد العزيز عبد الجليل ١٨

١٦٥١٦١٠٣٠٤ Kareemx260@gmail.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٢٩٨٠٩٠١٠١٠٨٥٧١ كريم احمد عبدالفتاح زكي عبدالمجيد ١٩

١٧٥١١١١٠٢٣ lionaideses@hotmail.com الرابع ية وآدابها  ز اللغة االنجلي  ١١١١٥١١٠٠١١١١١١ محمد احمد عىلي عبد الرحمن ٢٠

١٧٥١٣١٠٠٥٩ Mhd1998@yahoo.com الرابع تقنية المعلومات والحوسبة ٢٩٨٠٩٣٠٠١١٣٠١٢ محمد محروس محمد عثمان ٢١

١٧٥١٣١٠١٦٢ anasahmed4544@gmail.com الرابع إدارة أعمال ٢٩٧٠٩١٥١٥٠٤١٥٧ ي السعيد محمد
انس احمد حسنن ٢٢

١٧٥١٣١٠٨١٠ amrmohamed400@gmail.com الرابع إدارة أعمال ٢٩٥١٢١٧٠٢٠٠٠٩٨٠ عمرو محمد محمد عبدالرحمن ٢٣

١٧٥١٤١٠٠١٨ atefshata@hotmail.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٢٩٩٠٤١٨٨٨٠٠٤٣٨ يوسف عاطف فوزى شطا ٢٤

١٧٥١٤١٠٤٤٢ tahataha202053@yahoo.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٢٩٩٠٣٠٩٠١٠٥٥٥٧ طه احمد طه عىلي خلف ٢٥

١٧٥١٤١٠٥٠٩ marwanaiman328@yahoo.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٢٩٦١٢١٨٠١٠٠٦٧٣ مروان ايمن مجدى وهيب ٢٦

١٧٥١٥١٠٣٣٠ HHOOS59@YAHOO.COM الرابع بكالوريوس اإلعالم ٣٠٠٠١٠١٠٤٠٠٨٥٧ حسام رفاىع حسن رفاىع ٢٧

١٧٥١٥١٠٣٣٨ martinosama.99@gmail.com الرابع إدارة أعمال ٢٩٩٠٥٠٤٠١٠٠٠٧٧ مارتن اسامه امي  حكيم رزق ٢٨

١٧٥١٥١٠٥٩٤ hassan_hatem_2016@yahoo.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٢٩٦٠٧١١٠٢٠٠٦٣٤ ن حسن حاتم حسن محمد حسي  ٢٩

١٧٥١٧١٠١٩٢ omar.whoami1997@gmail.com الرابع تقنية المعلومات والحوسبة ٢٩٧١٠٠١٠١١٢٩٣٨ عمر أبوبكر صديق محمد ٣٠

بيه العسكريه رقم الجامعة العربية المفتوحة  (  31  )بيان الطالب المطلوب تسجيلهم بدوره الي 
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بيه العسكريه رقم الجامعة العربية المفتوحة  (  31  )بيان الطالب المطلوب تسجيلهم بدوره الي 

١٧٥١٧١٠٢١٣ andrew.adolph@live.com الرابع تقنية المعلومات والحوسبة ٢٨٧٠٧٠٤١٦٠٠١١١  بخيت
 
اندرو ادولف شوق ٣١

١٧٥١٧١٠٢٩٣ moody8002010@hotmail.com الرابع تكنولوجيا التصميم الغرافيكي والوسائط المتعددة  ٢٩٩١٠٢٤٨٨٠٠١١٤ محمد احمد عصمت عبدالحكيم ابراهيم ٣٢

١٧٥١٧١٠٣٩٣ mohamedayman25699@gmail.com الرابع تقنية المعلومات والحوسبة ٢٩٩٠٦٢٥٠١٠٢٨٩٣ محمد أيمن ممدوح محمد زك الدين ٣٣

١٧٥١٧١٠٦٠٥ Abdo_cool66@yahoo.com الرابع إدارة أعمال ٢٩٨٠٦٠٢٠٤٠٠٢٩٧ عبدالرحمن محمد حلم يس عرفه ٣٤

١٨٥١٣١٠٧٣٨ marwanahmed44@yahoo.com الرابع إدارة أعمال ٣٠٠٠١٠١٠١٠١٠٧٨ مروان احمد حامد عبدهللا محمد عىلي ٣٥

١٨٥١٣١٠٧٤٥ omarsaeed524@gmail.com الرابع تقنية المعلومات والحوسبة ٢٩٩٠٥١٣٠١٠١٥٥٢ عمر محمد سعيد احمد عبدالمنعم ٣٦

١٨٥١٣١٠٩١٠ aelsayed96@gmail.com الرابع إدارة أعمال ٢٩٦٠٢٢١٨٨٠٠٠٥٩ ي
عىل بالل عبدهللا محمد السيد الحصينن ٣٧

١٨٥١٤١٠١٢٠ youssefhoussam80@yahoo.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٣٠٠٠٢٠٢٠١٠١٤٣٩ يوسف حسام حامد محمد خليل ٣٨

١٨٥١٤١٠٤٠٦ youssefelnaggar43@gmail.com الرابع إدارة أعمال ٢٩٨٠٦٢٤٨٨٠٠٤٥٧ يوسف ابراهيم محمد  شعبان النجار ٣٩

١٨٥١٤١٠٦٣٠ mrtoba@yahoo.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٣٠٠٠٤٣٠٢٣٠٠٠٣٨ ي محمد
 
أحمد توبة دسوق ٤٠

١٨٥١٤١٠٧٤٦ mohamedmoo710@gmail.com الرابع إدارة أعمال ٣٠٠١٠٢٣٠٤٠٠١٥٦ محمد السيد عوض مدبوىلي ٤١

١٨٥١٤١٠٩٢٤ salahkarim806@gmail.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٢٩٧٠٧٢٨٢٥٠٠٢٣٥ طارق صالح محمد ابراهيم النجار ٤٢

١٨٥١٤١١٢٣٦ emaileslam1971999@gmail.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٢٩٩٠٧١٩٢٧٠٠٤٥٥ اسالم احمد محمود عبدالالهي ٤٣

١٨٥١٤١١٤٥٥ Daniel_9932@hotmail.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٢٩٦٠٢٢٢٠١٠٤٤٧٧٠ دانيال نادر جورج دميان ٤٤

١٨٥١٤١١٤٦٠ ziadlove27@yahoo.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٢٩٧١٠٢٢١١٠٠١٧١ زياد محمد سعد نورالدين ٤٥

١٢٥١١١٠١٤٧ mageedameen14@gmail.com الرابع تقنية المعلومات والحوسبة ٢٩٣٠٨٢٠١٣٠٠١٣٨ ز محمود محمد سكينة ماجد امي  ٤٦

١٨٥١٥١٠٦٦٠ Ahmedezzat797@yahoo.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٢٩٩٠٤٠٩١٤٠٠٩١٥ احمد محمد عزت ابو شال ٤٧

١٨٥١٥١٠٧٧٨ mahmoudgomaa210@gmail.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٢٢٩٠٤١٣١٤٠١٥٩٦ محمود جمعه جمعه حامد ٤٨

١٨٥١٥١٠٨٠٢ abanobmagdy191@yahoo.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٢٩٩٠٩٠١٠١٠١٠٣١ ابانوب مجدى حنا عبد المسيح ٤٩

١٨٥١٥١٠٨٠٦ ahmed_gamal5656@yahoo.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٢٩٨٠٨٢٨٠١٠٦٠٩٣ احمد جمال احمد اسماعيل ٥٠

١٨٥١٥١١٠٩٦ rober@aou.edu.eg الرابع إدارة أعمال ٢٩٩١١١٧٠١٠٢٠٧١ روبي  يوسف لوكاس عطا هللا ٥١

١٨٥١٥١١٢٦٧ osamamohanad6@gmail.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٩٩٠٤٢٦٠١٠٤١٥٨ مهند أسامة محمد عىلي متوىلي ٥٢

١٨٥١٦١١٢٣٠ bothinaabdelsalam@yahoo.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٣٠٠٠٩٣٠٠١١٢٠٥٨ محمود احمد عبدالسالم طه ٥٣

١٨٥١٦١١٥٣٢ yousseflganainy@gmail.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٢٩٧٠٧١٨٠٢٠١٣١٤ يوسف محمد عثمان عبدالحميد ابو حوه ٥٤

١٨٥١٦١١٥٦٥ abdulerahman_adel@outlook.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٢٩٨١٢٠٨٨٨٠٠٥٩٥ عبدالرحمن عادل سالم محمد سالم ٥٥

١٨٥١٧١٠٣٤٨ amrnemr07@gmail.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٣٠١٠٢١٤٠١٠٤٣٩٨ عمرو مراد نمر السيد عبدهللا ٥٦

١٨٥١٧١٠٤٤٣ saadallah.sherif@yahoo.com الرابع تقنية المعلومات والحوسبة ٢٩٨١٠٢١٠١٠٠٨٧٤ يف سعدهللا حجازي حجازي جمعة شر ٥٧

١٨٥١٧١٠٦٨٨ abdelrahman.nasr72@gmail.com الرابع تقنية المعلومات والحوسبة ٣٠٠٠٧٣١٢١٠٠١٧٦ عبدالرحمن نرص عبدالسالم احمد محمد ٥٨

١٨٥١٧١٠٠٩٧ تقنية المعلومات والحوسبة ٢٩٩١٢٢١٠١٠٢٤٣٢ إبراهيم محمد عادل محمد روؤف أبو الليل  ٥٩

١٨٥١٧١٠٩٩٨ kha610255@gmail.com الرابع تقنية المعلومات والحوسبة ٢٩٧٠٢٠١٢٦٠٨٨١٤ خالد السيد محمد عكاشة عىلي ٦٠
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١٨٥١٧١١١٦٢ aymanawadaymanawad5666@gmail.com الرابع تقنية المعلومات والحوسبة ٢٩٨٠٧٠٤٢٥٠١١٥٨ ايمن عوض عبدالحميد محمد ٦١

١٨٥١٨١٠٦٧٥ msobhi@unb-egypt.com الرابع تقنية المعلومات والحوسبة ٣٠٠٠٠٤٢٠٠١٠٥٤٩٤ يوسف محمد صبىح عبد الملك ٦٢

١٩٥١٤١٠٥٧٨ notsamer999@gmail.com الرابع إدارة أعمال ٢٩٩٠٤٠١٨٨٠٠٩١٣ سامر سامي أسعد ميخائيل ٦٣

١٩٥١٥١٠٢٢٠ m.m.abdallah223@gmail.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٢٩٠٠٧٢٣١٣٠١٨٥٦ محمود محمد عبدهللا محمد عبدهللا ٦٤

١٩٥١٥١٠٩٣٨ abdelrahmanshafei1996@gmail.com الرابع بكالوريوس اإلعالم ٢٩٦٠٥٠٩٢١٠٢٣٣٣ عبدالرحمن عمرو امام شافعي ٦٥

١٩٥١٥١١٤٠٢ aahmedmohamedn1997@gmail.cpm الرابع بكالوريوس اإلعالم ٢٩٧٠٩٠٥٠١٠٢٣٣٣٣ احمد محمد نرص ابو العال ٦٦

١٩٥١٧١٠٠٠٨ elkholy.Abdallah@gmail.com الرابع تقنية المعلومات والحوسبة ٣٠٠١١٠٦٢١٠١٧٧٢ عبدهللا طارق عبد الفتاح عباس الخوىلي ٦٧

١٩٥١٧١٠٧٩٣ meroyoyo4569@gmail.com الرابع تقنية المعلومات والحوسبة ٣٠٠١٠١٧٠٣٨١٥ عمر طه عبدالباري محمد عثمان ٦٨

١٩٥١٧١١٣٩٧ emara.abdalla99@gmail.com الرابع تقنية المعلومات والحوسبة ٥٢٩٩١١٠٣٠١٠٤٧٧٥ عبدهللا محمود سعيد محمود ٦٩

٢٠٥١٥١٠٢١٠ s2051510210@aou.edu.om الرابع إدارة أعمال ٢٩٩٠٧٢١٨٨٠٠١٩٤ ثروت حازم يحن  هويدي ٧٠

٢٠٥١٥١١٨٣٠ rsamir1320@gmail.com الرابع إدارة أعمال ٣٠٠٠٨٣٠٢١٠٣٤٥٩ ن ن سمي  امي  رمزي امي  ٧١

١٩٥١٨١٠٣٢١ Omar.Muhammad00100@gmail.com الثالث تقنية المعلومات والحوسبة ٢٩٨١٠٠١١٢٤٨١٣٧ ي القداح
 
عمر محمد عبد الخالق عبد الباق ٧٢

١٣٥١٥١٠٢٥٥ الثالث إدارة أعمال ٢٩٤٠٨١٥١٩٠٠٣١١ كريم محمد خلف سعيد ٧٣

١٤٥١٣١٠٥٠٠ الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٢٩٦٠٩٠٧١٦٠٢٣١٥ عبدالرحمن شفيق محمد شفيق النجار ٧٤

١٤٥١٥١٠٦٣٤ shady.elwa7sh95@gmail.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٥١٢٠٨٠١٠١٦٣٥ شادي رفعت سامي المصري ٧٥

١٤٥١٥١٠٧٢٤ ma7moud.3sran@gmail.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٤٠٣٢٧٠١٠٤١٥٧ محمود عسران محمود محمد ٧٦

١٥٥١٣١٠٣٢٠ ali0ibrahim90@gmail.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٢٩٧٠٩١٣٨٨٠٠٨٧١ علي إبراهيم على عبد العاطى عامر ٧٧

١٥٥١٥١٠٥٨٧ adelmehani@yahoo.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٧٠١١٧٨٨٠٠١٥٦ عمر عادل مهني علي ٧٨

١٥٥١٥١٠٦٩٩ meezo.moemen@Hotmail.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٧٠٥٠٥٨٨٠٠٧١٩ مؤمن ابراهيم حنفى محمد محمود ٧٩

١٥٥١٥١٠٧٥٨ youssef_saad.12345@hotmail.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٦١١٢١٠١٠١٩٧٥ يوسف شريف فاروق محمود سعد ٨٠

١٦٥١٣١٠٢٩٦ mazensameh49@gmail.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٢٩٨٠١٠١٠١٢٢٤٥٩ مازن سامح سليمان الصيفى ٨١

١٦٥١٣١٠٥١٧ adelkh63@gmail.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٧٠٦١١٠١٠٣٣٥١ أحمد عادل عبد الرحمن محمد خالد ٨٢

١٦٥١٤١٠٢٤٠ kymara619@yahoo.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٩٦١٠٢٨١٤٠١٦١٢ عمر محمد مصطفى ذكي بدوي ٨٣

١٦٥١٤١٠٥٩٥ Mahmoud_Magdy2022@hotmail.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٩٨٠٩٠٣٠٤١٠٠٦٥٧ محمود مجدي بدر الدين صالح ٨٤

١٦٥١٤١٠٦٣٥ kareem_ahmed_777@live.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٩٥١١٠٨٠١٠٢٣٢٩ كريم احمد عبد المنعم كامل ٨٥

١٦٥١٤١٠٧٣٨ namt@yahoo.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٧٠١١٦١٩٠٠٢٣٨ احمد خالد احمد زيدان ٨٦

١٦٥١٤١٠٨٤٢ abdelrhmanbuss10@gmail.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٩٧٠٧٠٥٠١٠٣٤١٨ عبدالرحمن حسن توفيق على بدران ٨٧

١٦٥١٥١٠٣٤٣ marco_bob123@yahoo.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٥٠١٠١٠١٣٥٢٥٥ ماركو اميل شمشون باخوم ٨٨

١٧٥١٣١٠٤٨٢ Marwanmahmoud270@gmail.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٧٠١١١٠٢٠١٦٥٣ مروان محمود محمد يحيي خضير ٨٩

١٧٥١٣١٠٩٣٥ Mina.v10001@gmail.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٩٠١٢١٠١٠٢٩٩٦ مينا فيكتور اسحق سدره ٩٠

١٧٥١٣١٠٩٨٠ mhanyfouad97@gmail.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٧١٢٢٩٠١٠١٧١٨ مارك هاني فؤاد الفريد فؤاد وهبه ٩١

١٧٥١٣١١٠٠٦ ahmedashraf133@hotmail.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٧٠٣١٣٠١٠٠٧٩١ احمد أشرف حسين محمد ٩٢

١٧٥١٤١٠١٤١ Kareemafifi@icloud.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٦٠٨٢٨٨٨٠٠٤٥٣ كريم عبدالوهاب احمد محمود ٩٣

١٧٥١٤١٠٣٤٦ ahmeddsolimann.1234@gmail.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٨٠٣٢٢٢٢٠٠٠٣٧ احمد محمد سليمان محمود سالم ٩٤

١٧٥١٤١٠٣٩١ omarkishk_1998@hotmail.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٨٠٨١٦٠١٠٤٩٩٢ عمر عبدالسالم عبد الحميد كشك ٩٥
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بيه العسكريه رقم الجامعة العربية المفتوحة  (  31  )بيان الطالب المطلوب تسجيلهم بدوره الي 

١٧٥١٤١٠٣٩٥ Ahmed.sedik.7932@yahoo.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٩٨٠٩٢١٢٤٠٢٥١٩ أحمد محمد صديق عبد الرحيم ٩٦

١٧٥١٤١٠٧٣٩ marwany622@gmail.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٩٦١١١٧٠٢٠٢٣٣١ مروان ياسر محمد فتحي محمد مهدي ٩٧

١٧٥١٤١٠٧٥٥ amrhatem_2012@yahoo.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٩٧٠١٢٥٠١٠٢٠٣٥ عمرو حاتم محمد محمد ٩٨

١٧٥١٥١٠٢٠٤ ashraf1111000501@gmail.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٩٦٠٩٣٠٠١٠٦٧١٨ محمد اشرف محمد احمد محمد ٩٩

١٧٥١٥١٠٣٣٥ hamoksha08.2013@gmail.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٢٩٨٠٣٢٩٠١٠٣٨٧٢ احمد حامد ابراهيم عبد الحميد ١٠٠

١٧٥١٥١٠٣٤٢ m.iphones@icloud.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٩٩٠٧١٤٠١٠٥٤٣٥ محمد عاطف عيد محمد كيالني ١٠١

١٧٥١٥١٠٣٦٢ elokbyabdelrahman@gmail.com الثالث وسائط المتعددة  تكنولوجيا التصميم الغرافيكي وال ٢٩٩٠٤٠١٠١٠٢٨٩٣ عبدالرحمن عادل محمد حسن عيد ١٠٢

١٧٥١٥١٠٧١٧ mohamed.ezzat317@gmail.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٤١٠٢٠١٧٠٢٠٥٧ محمد عزت كامل الجندي ١٠٣

١٧٥١٥١٠٧٩٦ aliigaberrr@gmail.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٩٧٠٨٣١٢١٠١٧٧٩ علي محمود جابر ابو العينين محمود ١٠٤

١٧٥١٥١١١١٠ Hhmedbahaa@gmail.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٧٤٠٦٠٩١٧٠٠٥٤٧٠ احمد بهاء احمد خليل ١٠٥

١٧٥١٦١٠١٣٧ marwanmahmoud621@gmail.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٨٩٠٤١٥٠١٠٥٢٥٩ مروان محمود خليفة سالم ١٠٦

١٧٥١٧١٠٤٩٣ mahmoudmagde670@gmail.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٢٩٩٠٦٢١٠٤٠٠١٥٨ محمود مجدى عطيتو على ١٠٧

١٨٥١١١٠٥٧٩ khaledshazly65@yahoo.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٢٩٩٠٦١٠٠١٠٦٢٩٧ خالد احمد شاذلي منصور ١٠٨

١٨٥١٣١٠٢٥٠ kareemadel10@hotmail.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٩٠١٠٦٠١٠٣٢٣٩ كريم عادل حنا فايز ١٠٩

١٨٥١٣١٠٧٧٧ ahmed.emad218@yahoo.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٩٠٥٠٩٢١٠٣١٧١ احمد عماد احمد حسن عبدالسالم ١١٠

١٨٥١٣١٠٩٥٤ mohamed.dida36@outlook.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٩٠١١٣٠١٠١٢٣٩ محمد احمد احمد عبد المجيد ١١١

١٨٥١٤١٠٠٨٩ nader.hazem@yahoo.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٩٧٠٩٢٣٠١٠٣٨٧٧ نادر حازم أنس محمد حمدي ١١٢

١٨٥١٤١٠٣١٢ ahmedashraf19948@hotmail.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٩٤٠٨٠١٠١٠٠٥٩١ احمد اشرف حمدي محمود الحلواني ١١٣

١٨٥١٤١٠٣١٧ الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٩٥١٢١١٨٨٠٠١٩٢ مصطفى محمد مصطفى على المصري ١١٤

١٨٥١٤١٠٣٤١ Maro_elassal@hotmail.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٣٠٠٠٢٢٧٢١٠٠٦٧٢ عمرو محمد علي محمد العسال ١١٥

١٨٥١٤١٠٥٦٦ Sara200300400@yahoo.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٩٩٠٨٢٢٠١٠٥٠٧٦ عمر محمد السعيد السعيد الحنفى ١١٦

١٨٥١٤١٠٧٢٦ yousef.shaban57@yahoo.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٩٩١٠٠١٠١١٩٤٩٤ يوسف شعبان قدري احمد ابراهيم ١١٧

١٨٥١٤١٠٧٢٧ Ahmed161@gmail.com الثالث إدارة أعمال ٣٠٠٠٨٠١٠٢٥٧٩ احمد معتز حسن علي ١١٨

١٨٥١٤١٠٧٥١ ahmedashraf27919@gmail.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٩٠٩٨٧١٤٠١٠٥٩ احمد اشرف حسين مصطفى ١١٩

١٨٥١٤١٠٩٩٩ alaayounis184@gmail.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٣٠٠٠٧٢٨١٢٠١٠٩٢ عالء احمد يونس محمد يونس ١٢٠

١٨٥١٤١١٠٥٠ Aurdreskay@gmail.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٢٩٩١٢٢١٨٨٠٠٤٧٣ كريم هيثم عبدالحميد اشرف ١٢١

١٨٥١٤١١١٠٧ hazzemfouad99@gmail.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٩٩٠٧١٠٢١٠٠٥٣٥ حازم فؤاد مختار حمدى ١٢٢

١٨٥١٤١١٢٣٣ MA5500761@GMAIL.COM الثالث إدارة أعمال ٢٩٩٠٤٢٦١٣٠١٩٧٦ مصطفى علي ابراهيم علي ١٢٣

١٨٥١٤١١٣٣٨ gazareenamr@gmail.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٩٧٠٨٢٤٠٢٠١٤٣٩ عمرو احمد اسماعيل محمد جزارين ١٢٤

١٨٥١٤١١٤٥٩ Ysherif22@gmail.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٩٧٠٧١٥٠١٠٢١٩٣ يوسف سامي محمد احمد الشريف ١٢٥

١٨٥١٤١١٤٦١ Mohamedkhaled3366@gmail.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٩٧٠٨٠١٢١١٢١٩١ محمد خالد عبدالحكيم عبد الحافظ ١٢٦

١٨٥١٥١٠١٦٤ mamoud.ehab.55@icloud.com الثالث إدارة أعمال ٣٠٠٠٨٠٩٠١٠١٣٥٣ محمود ايهاب محمود سيد محمود ١٢٧

١٨٥١٥١٠١٨٠ ohkhatib@gmail.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٣٠١٠٢١٠٠١٠٠٧٥٦ احمد ابراهيم عبد الحميد هالل ١٢٨

١٨٥١٥١٠٢٥٧ alaaelmenshawi3@gmail.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٩٠٥٠٧٨٨٠٠٣٥٨ عالء عمرو عمر المنشاوي ١٢٩

١٨٥١٥١٠٢٧٠ mazenkhattab99@gmail.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٩٧٠٤١٨١٩٠٠٣٧٣ مازن عز الدين محمد الطاهر عبدهللا خطاب ١٣٠

١٨٥١٥١٠٥٨٨ mustafahatem870@gmail.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ١٢٨٤٥ مصطفى حاتم مصطفى احمد ١٣١

١٨٥١٥١٠٥٩١ mohamedtarek9100@gmail.com الثالث إدارة أعمال ٩٩١١١٥٠١٠٦٢٩١ محمد طارق عاطف متولى ١٣٢

١٨٥١٥١٠٦٢٠ mohamedsom3a1234@gmail.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٩٩٠٩٢٧٢١٠١٨١٤ محمد أسماعيل عبد الحميد اسماعيل ١٣٣
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بيه العسكريه رقم الجامعة العربية المفتوحة  (  31  )بيان الطالب المطلوب تسجيلهم بدوره الي 

١٨٥١٥١٠٦٥٩ Beboatef395@gmail.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٣٠٠٠٦٠٥٠١٠٢٠٣٦ ابانوب عاطف فوزى جوان ١٣٤

١٨٥١٥١٠٦٩٠ mohamedashraf18399@gmail.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٢٩٩٠٣١٨٠١٠٥١١٤ محمد أشرف محمود السيد محمد حشيش ١٣٥

١٨٥١٥١٠٧٣٦ notavailabe@yahoo.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٣٠٠٥٠٥١٩٠٠٣٧١ ابوبكر محمد عبدالعزيز عبدالغني ١٣٦

١٨٥١٥١٠٩٢٦ anassbadwey@gmail.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٩١١٠٤٠١٠٢٩٩١ انس احمد بدوي احمد ١٣٧

١٨٥١٥١٠٩٤٠ David.01210218919@gimal.com الثالث إدارة أعمال ٣٠٠٠٩٠٣٠١٠٢٠١٢ فوزي سامح فوزي أديب ١٣٨

١٨٥١٥١١٠٥٥ Tamer.shady9090@gmail.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٠٠٠٩٢٩٠١٠٤١١٦ تامر شادي عمار شادي ١٣٩

١٨٥١٥١١٠٦٠ Mohamedabdo9769@gmail.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٧٠٢٢٠١٧٠٣٦٩١ محمد عبدالغني عبدالسالم عبدالغني ١٤٠

١٨٥١٥١١٠٨٧ mohanedfakhr@yahoo.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٣٠٠٠٥١٥٠١٠٤٤٥٥ مهند محمد حلمي محمد فخر ١٤١

١٨٥١٥١١١٤٢ anastarek77@yahoo.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٤١١٠٠١٤٤٤٤٤٤٤ انس طارق السيد المندوه ١٤٢

١٨٥١٥١١٣٢١ monica.wageeh2016@feps.edu.eg الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٩٩٠٢٠٤٠١٠٣٧٥١ مارك وجيه رسمي عبدالمالك ١٤٣

١٨٥١٥١١٥٤٩ ahmadihab22@gmail.com الثالث إدارة أعمال ٢٩٦٠٤٢٢١٩٠٠٠٣٢ احمد ايهاب احمد محمد ١٤٤

١٨٥١٦١٠١٨٨ jomansour8@gmail.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٣٠٠٠١١١١٤٠١٤٥٥ يوسف عصام فتح هللا محمد منصور ١٤٥

١٨٥١٦١٠٤٧٠ kareemwael665@gmail.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٢٩٩٠٤٠٨٠١٠٠١١١ كريم وائل صالح الدين محمد مرسال ١٤٦

١٨٥١٦١٠٧٤٨ omarsayed2257@hotamil.com الثالث بكالوريوس اإلعالم ٣٠٠٠٧١٦٠١٠٤١٩٧ عمر سيد عبد الفتاح ابراهيم باري ١٤٧

١٨٥١٧١٠٠٥٣ ghallab_a@yahoo.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٢٩٧١١٠٣٢١٠٣٤١٦ احمد عبدالرحمن مرسي عبد الحميد غالب ١٤٨

١٨٥١٧١٠٠٦٢ omer17012001@yahoo.com.eg الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٣٠١٠١١٧٠١٠٠١٣٧ عمر مصطفي محمد رشاد السيد ١٤٩

١٨٥١٧١٠٠٩٩ elmohtaram42@gmail.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٢٩٨٠٧٢٦٢١٠١٧٧١ عمار محسن كمال عبد المقصود ١٥٠

١٨٥١٧١٠١٠٨ mohamedmorsyy70@gmail.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٣٠١٠٦١٤١٥٠٠٤٥٤ محمد احمد السيد الحواصلي ١٥١

١٨٥١٧١٠١٤٨ adamgamal1@hotmail.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٣٠٠٠٤١٧٠١٠٤١٥٣ ادم جمال سمير توفيق ١٥٢

١٨٥١٧١٠١٧٥ mohamed01098187312@gmail.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٣٠٠٠٩٠١٢٦٠١٦٩٩ محمد احمد محمود مهران ١٥٣

١٨٥١٧١٠٢١٣ marwan.rateb2019@icloud.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٢٩٩٠١٠١١٣٠٦٠٩٤ مروان احمد بركات راتب ١٥٤

١٨٥١٧١٠٢٦٠ 4os12sa@gmail.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٣٠٠٠٤١٢٠١٠٢٥٣٢ اسامه صالح عبدالمنعم عطا هللا ١٥٥

١٨٥١٧١٠٢٩٦ mazeny1998@gmail.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٢٩٨٠٦٠١٢١٠٩٧٥٣ مازن ياسر حمدي سالمة مقلد ١٥٦

١٨٥١٧١٠٣٨٢ ahmedkhaled1996@hotmail.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٣٠٠٠٦٢٨٠١٠٥١١٥ حاتم خالد عبدالرحمن علي ١٥٧

١٨٥١٧١٠٦٢٥ S1851710625EG@std.aou.edu.eg الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٣٠٠٠١١٢٠١٠٠٨٣٢ احمد محمد فؤاد عبد الهادي ١٥٨

١٨٥١٧١٠٦٣٦ kiromakram5557@gmail.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٢٩٨٠٩٢٤٢١٠٣٨٧٧ كيرلس مكرم رياض جرس ١٥٩

١٨٥١٧١٠٦٧٣ mostafamohamed19989869@yahoo.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٢٩٨١٠٠١٠١١٧٧٩٩ مصطفي محمد عبدالفتاح مصطفي ١٦٠

١٨٥١٧١٠٦٧٤ abdelrahman_amer101@yahoo.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٣٠٠٠٥٢٥٠٢٠٢٩٩٣ عبدالرحمن محمد محمود عامر عبد الرحيم ١٦١

١٨٥١٧١١١٣٤ ahmed.63092@gmail.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٢٩٧٠٩١٥١٤٠٠٣٧٨ احمد ابراهيم محمد محمد الشرقاوي ١٦٢

١٨٥١٧١١١٣٧ mohamedsilmy10698@gmail.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٢٩٨٠٦١٠٢٥٠١٤١٥ محمد سلمي محمد أبو زيد ١٦٣

١٨٥١٧١١١٣٩ Mario_lover17@yahoo.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٣٠٠٠٤١٦٠١٠١٢٣٧ ماريو ايهاب بركات جابر بولس ١٦٤

١٨٥١٧١١١٩٥ kareematif87@yahoo.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٢٩٦٠٥٠١١٣٠١٨٧٦ كريم عاطف محمد عبدالحليم ١٦٥

١٨٥١٧١١٢٨٧ mohamed-ism93@outlook.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٢٩٣٠٣١٤٢١٠٢٤١٤ محمد اسماعيل محرم حسن ابوالفضل ١٦٦

١٨٥١٧١١٣٧٦ faramilking@gmail.com الثالث تقنية المعلومات والحوسبة ٣٠٠١١٢١٠١٠٠٠٥٥ عبد الرحمن عمرو محمد عبد العال احمد ١٦٧

١٨٥١٧١١٤١٢ Atayaahmedzon@gmail.com الثالث حوسبة تقنية المعلومات وال ٢٩٨٠٦٠١١٧٠٨٢٣٨ أحمد عبد الناصر سعيد عطايا ١٦٨

١٨٥١٨١٠٣٢٧ medo.farg50@yahoo.com الثالث تقنية المعلومات والحوسبة ٣٠٠٠٨٠٧٠١٠٤٢٧٥ محمد فرج محمد فرج ١٦٩

١٣٥١٥١٠١٢٢ الرابع إدارة أعمال ٢٩٤٠٩٢٨٠١٠٤٣٧٤ عمر سليمان محمد علي ابراهيم ١٧٠

١٨٥١٦١١١٧٣ ي 
ن
الثات االعالم ٢٩٨٠١٢٠١٣٠٦٨٥١ محمد أحمد عبد المنعم عبد هللا  ١٧١



وزاره التعليم العاىل 

الجامعة العربية المفتوحة 

الكلية  الفرقة 

رقم البطاقة الجامعية  اإليميل السنه الدراسيه الشعبه/الكليه (رقم14)الرقم القوىم (رباىع)االسم  م

بيه العسكريه رقم الجامعة العربية المفتوحة  (  31  )بيان الطالب المطلوب تسجيلهم بدوره الي 

١٨٥١٧١٠٦٠٤ mekawy_yousef@yahoo.com ي
ن
الثات تقنية المعلومات و الحوسبة ٣٠٠١١٢٠٠١٠٦٨٥٣ ن عبدالمنعم  احمد يوسف حسي  ١٧٢

١٨٥١٧١١١٤٠ mi9829765@gmail.com ي
ن
الثات تقنية المعلومات و الحوسبة ٢٩٩٠٣٢١١٢٠٦٣٧٢ محمد ابراهيم صالح محمد عىلي ١٧٣

١٩٥١٤١١٢٩٩ yousef@gmail.com ي
ن
الثات االعالم ٢٩٩١٢٠١١٢١٥٦٥١ ي يوسف منصور عبد البصي  منصور زغن  ١٧٤

١٩٥١٥١١٤٨٠ mostafaghoul99@gmail.com ي
ن
الثات ادارة اعمال ٢٩٩٠١٢٣٠١٠٠٤١٨ مصطفن إسماعيل عبد المعبود محمد الغول ١٧٥

١٩٥١٧١١١٦٦ fmoamed222@gmail.com الثالث تقنية المعلومات و الحوسبة ٣٠١٠٥١٤٢٤٠١٦٥٨ محمد صالح محمد كمال خليل ١٧٦

٢٠٥١١١٠٠٠٥ hatemamr26@gmail.com ي
ن
الثات تقنية المعلومات و الحوسبة ٣٠١١٢١٩١٤٠٢٨٢٦ حاتم عمرو السيد احمد الفراش ١٧٧

٢٠٥١٤١١٤١٢ Abdohossam2726@gmail.com ي
ن
الثات االعالم ٣٠٣٠١٠١١٤٠٢١٥٦ عبدالمنعم حسام الدين عبدالمنعم اسماعيل ١٧٨

٢٠٥١٧١٠٥٦٢ Mohamedahmeedd142@gmail.com الثالث تقنية المعلومات و الحوسبة ٣٠١١٢١١٠١٠٢١٥٩ محمد احمد ابراهيم حسن ١٧٩

٢١٥١٠٠٨٢ ms9198411@gmail.com االول االعالم ٣٠٣٠٧٠٧٠١٠٤٩٥٧ مازن صالح الدين ماهر صالح ١٨٠

٢١٥١٠٦٣٥ youssefragaee2002@gmail.com االول تقنية المعلومات و الحوسبة ٣٠٢١٢٠١٢٤١٠٣٥٤ ي احمد
 
يوسف احمد رجات ١٨١

٢١٥١١٢٥٨ omarkhaled2335@gmail.com االول تقنية المعلومات و الحوسبة ٣٠٢٠٣١٤٠١٠١٠٥٥ عمر خالد عبد الستار زيدان ١٨٢

٢١٥١١٧٥٩ zezobadran2002@gmail.com االول تقنية المعلومات و الحوسبة ٣٠٢٠٨١١٢٣٠٠٣١١ زياد طارق عيد عبدالسالم ١٨٣

٢١٥١١٨٩٠ 01117266555a@gmail.com االول تقنية المعلومات و الحوسبة ٣٠٣٠١٠٤٣١٠٠٠٣٨ عبد الرحمن عىل محمود احمد ١٨٤

٢١٥١٢٣١٥ mohamedmans2982002@gmail.com االول ادارة اعمال ٣٠٢٠٨٢٩٠٤٠٠١١٧ محمد منصور محمد عبدهللا ١٨٥


