
 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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(انتظام)

  

أ  )  مجموعة (

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 ابراهيم السيد عبد القادر محمد بركات  26 احمد خالد السيد الحوفى 

 2 ابراهيم حمدى ابراهيم عبدالحميد  27 احمد خالد بسيونى محسوب بسيونى 

 3 ابراهيم سمير إبراهيم احمدعيسى  28 احمد خالد محمد مهنا كبكاب 

 4 ابراهيم محمد صبرى محمد  29 احمد خميس عبد الفتاح محمد محمود 

 5 ابراهيم محمود محمد الحوفى  30 احمد خميس مبروك دسوقى ابو ليلة 

 6 ابراهيم مصطفى رياض حسن عطية  31 احمد رضا السيد احمدحمورى 

 7 احمد ابراهيم احمد قنديل  32 احمد رضا محمود خضر حموده 

 8 احمد اشرف الغريب همام  33 احمد ريان احمدريان 

 9 احمد اشرف محمد فراج  34 احمد سعد بسيونى رجب 

 10 احمد اشرف محمد قنديل الصيفي  35 احمد سعد جمعه عبدالحميد موسى 

 11 احمد الحسين شحاته السيد ابو شادي  36 سعيد كمال الدين سيف ابو احمد احمد 

 12 احمد السيد عبدالمالك فرج السيد  37 احمد صابر شعيب عبدالسيد 

 13 احمد السيد محمد بالل  38 احمد صابر مسعود عبد العزيز عبد القوى 

 14 الفتاح علىاحمد إبراهيم سعد عبد   39 احمد طارق محمود الشاعر 

 15 احمد أشرف محمد بهنسى قمح  40 احمد طه عبد الفتاح الطنبارى 

 16 احمد بريك محمد محمود هيبة  41 احمد عبد الرازق ابراهيم محمد ابو الحاج 

 17 احمد بالل محمد الحصافي الجعفراوي  42 احمد عبد هللا طلعت عبدهللا الحمامى 

 18 احمد جالل رمضان بسيونى قنديل  43 عبدالكريم الفقىاحمد عبدالكريم عبدالعاطى  

 19 احمد جمال عبد المنعم حافظ الفيل  44 احمد عصام صالح الدين محمد عبد الهادى 

 20 احمد جمعه عبدالجواد الطايع  45 احمد عطا فرحان ابراهيم الدمياطي 

 21 احمد حسام الدين صالح فتحى  46 احمد عطيه بسيونى فرحات فرج 

 22 احمد حسن حسن البكاتوشى  47 احمد عالء السيد فؤاد حامد الجعبري 

 23 احمد حسن شحاته حسين الجمل  48 احمد عالم محمود احمدالسيد 

 24 احمد حسنى محمد بسيونى شعبان  49 احمد على محمود على أبوحمص 

 25 احمد حمدى نبيه عثمان هبيلة  50 احمد على محمود نصار 

  

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(انتظام)  

( أ ) مجموعة  :تابع

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 احمد فتحي قدرى محمد عبدالونيس  76 احمدهشام ابراهيم مبروك 

 52 احمد فريد عبد النبى محمد الشرقاوى  77 ادهم الهادي شحاته الهادي 

 53 محمد  السيد عبدالفتاح حسناحمد   78 ادهم محمد عبد الجواد الشهاوى 

 54 احمد محمد  حمدى عبدالحميد هندى  79 اروى ياسر سعد محمد الحجازى 

 55 احمد محمد  عبد المجيد محمد البحيري  80 اسامة خيرهللا قاسم ابوبكر 

 56 احمد محمد  عبدالفتاح عبدربه شمسيه  81 اسامه عبادة شعبان يوسف شرف 

 57 احمد محمد  عبدالفتاح محمد الصياد  82 عبدهللااسامه عبدهللا فرج  

 58 احمد محمد  عبدالاله مطاوع عثمان  83 اسامه فهمى عبد الفتاح يونس 

 59 احمد محمد  على على اسماعيل  84 اسامه مصطفى فاروق مصطفي عبدالمجيد 

 60 احمد محمد  مصطفى القونى  85 اسراء اسامة رزق رزق نصار 

 61 احمد محمد  نصر حمادة الصعيدي  86 سالم سعيد العقدة اسراء جمال 

 62 احمد محمد ابو اليزيد محمد دربالة  87 اسراء حسين حمدى دبور 

 63 احمد محمد احمد محمد  غانم  88 اسراء صالح محمد فتح هللا يونس 

 64 احمد محمد احمدالقالوي  89 اسراء عبدالغفار محمد نجم ريحان 

 65 احمد محمد احمدعبدالمجيد  90 عبدهللا محمد خضير اسراء ماهر 

 66 احمد محمد عبدالصادق حميده سعد  91 اسراء مجدى السيد الشاعر 

 67 احمد محمد مكين غالى داود  92 اسراء محمد عزت محمد خطاب 

 68 احمد نبيل السيد حمامه  93 اسراء مدحت عبد الكريم السيسى 

 69 احمد هانى سعد زكى عبدالوهاب  94 بدراناسراء وائل بدران محمد  

 70 احمدمحمود احمد محمد  سعيد  95 اسراء يسرى محمد الفخرانى 

 71 احمدمدحت عطيه الشرنوبي  96 اسالم ابوسيف عبدالحميد رياض سرور 

 72 احمدمفرح رمضان السيد بالل  97 اسالم احمد محمد  احمدالوكيل 

 73 احمدممدوح حسنى موسى  98 قنديلاسالم السيد محمد على  

 74 احمدمهدي حبيب عبدالحميد الفراجى  99 اسالم جمعة اسماعيل امحمد سماعيل 

 75 احمدنبيل احمدعلى شعبان  100 اسالم رمضان صالح عبد الحفيظ رمضان 
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(انتظام)

  

(ب ) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 اسالم سعيد عبدالحفيظ الكعبارى  26 اميرة هشام عبدالعزيز شريف 

 2 اسالم عادل عبدالرسول محمد سمك  27 اميره احمدحسن احمدالحراق 

 3 اسالم عبدالمجيد سليمان حموده  28 اميره عطيه عوض عبدالسيد 

 4 اسماء سعد محمد سعد ضبيع  29 امين محمد امين محمود على 

 5 اسماء مجدى مرسى خميس  30 انطون سامى ميخائيل رزق هللا 

 6 اسماعيل عطيوه مستور عطيوه  31 اية اشرف عبد القادر محمود عبد القادر 

 7 اشرف الكومى محمد عوض هللا  32 ايمان احمد محمد صالح ابراهيم 

 
 ايمان حسن يعقوب عكاشة عثمان

33  
اشرف حامد محمود غريب عبد العاطى 

 شاهين
8 

 9 اشرف خالد حسن مصطفى الجمسى  34 ايمان سالمة جمعة عبد الونيس علي 

 10 افنان عبد الحليم قاسم على مبارك  35 ايمان عبد هللا محمود اسماعيل 

 11 االء جالل يوسف محمد ناجى  36 ايمان يسرى محمد السيد محمد 

 12 محمد العريبي االء حمدى حسن  37 ايمن مصطفى عبدالسميع عبدالمجيد 

 13 االء سامي علي البكاتوشي  38 ايناس جمال محمد محمد خميس 

 14 االء فوزي فؤاد محمد عبدالجواد  39 ايه عادل شوقى علي بكر 

 15 االء مدحت عبد هللا السيد الطير  40 ايهاب عادل محمد الشرقاوى 

 16 ابراهيم الجروانيالسعيد بالل عبد المجيد   41 ايهاب مصطفى حسين محمد 

 17 السيد عبد الرازق على السيد ابو عيطة  42 بسام ابراهيم السيد ابو الخير 

 18 السيد ناصر قطب محمد حمد  43 بسام سالمه محمد راغب الشناوى 

 19 امانى عصام فتحى كامل حمزه  44 بسملة راغب فتحي محمود الماحي 

 20 امانى محمد عبدالرحيم عوض الخولى  45 االبشيهىبسمله محمد عبد الحميد حجازى  

 21 امل أشرف خميس عبد النور  46 بالل محمد سعد عبدالجواد 

 22 امنيه بدوى احمدمصطفى  47 جهاد مسعود عبد هللا مسعود 

 23 امير رجب عوض محمد عبد الخالق  48 حازم اشرف احمدعبد المجيد الملهطانى 

 24 امير عادل عيد ياسين عبدهللا  49 القاضىحازم مسعد صالح معوض  

 25 اميرة فوزي عطااللة احمدقطب  50 حسام السعيد عزت صالح 
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( (  ب مجموعة : تابع  

مالحظات

  

 م االسم مالحظات م االسم

 51 حسام حسن احمدفلفل  76 رنا ابراهيم محمد علي سيد احمد 

 52 حسام هانى كمال ابراهيم  77 السيد احمدالسيد الطنطاويرنا  

 53 حسن محمد السيد عبد الغني إبراهيم  78 رنا ثروت ابراهيم محمد عطية 

 54 حسناء حسن عبدالعظيم بيومي  79 رنا محمد وجدى احمداحمد 

 55 خالد ابراهيم على ابراهيم هيبة  80 روان جمال عبدربه محمد اسماعيل خزام 

 56 خالد بسيونى عبدالسالم بسيونى النهر  81 روضه رزق احمدعبد الكريم على 

 57 خالد حسام أبو النجاه أبوزيد  82 روضه رياض عبد العظيم متولى حجاج 

 58 خالد رضا سعد طلبة مرشدى  83 روفيده حلمى عبد السالم عبد المقصود 

 59 محمد محمود طبق خالد شريف  84 رومانى سمير زكريا يوسف عوض هللا 

 60 خالد على احمد محمد  أحمد  85 ريهام ابراهيم بكر محمد منازع 

 61 خالد محمد السيد محمد داود  86 ريهام رضا إبراهيم أبوهانى سلطان 

 62 خلود اسامة عبد الرحيم حميدان  87 زياد احمد محمد  حسن غانم 

 63 عبد النبى عبد العاطىداليا ابراهيم   88 زياد عبدالكريم جمعه عسل 

 64 دعاء احمدعبد الرازق عبد المجيد بدر  89 زياد عصام فؤاد أبو ميره 

 65 دعاء محمود محمد محمد سنيور  90 زياد محمد مبروك عبدالجواد 

 66 دنيا حازم احمدعلى وفا  91 زياد مصطفى شكرى عبدالمقصود فرماوي 

 67 دنيا محمد عبد النبى ابراهيم على  92 زياد وليد حسنى عبدالقادرحسين 

 68 دولت جمعه محمد ابراهيم  93 سارة حامد سالم يونس رشوان 

 69 رانيا لطفي ابراهيم عبد الغنى بدرالدين  94 ساره احمدنصر محمد جالل 

 70 رحاب الجوهرى أنور محمود  95 ساره حسين عبد الرحمن قطب سالم 

 
الحليم عبد ساره عبد الحليم السيد عبد 

 الرحمن
96  

 رحمة صقر لطفى سليمان
71 

 72 رحمه السعيد عبد المنعم باشا  97 ساره محمد متولى محمد حسن 

 73 رقى مسعد عبداللطيف غنيم  98 سامح ابو الفتوح محمود ميكائيل سرور 

 74 رمضان سمير محمود محمد بوادى  99 سامح ياسر جالل عبد المقصود اسماعيل 

 75 رمضان عطيه محمد سند حموده  100 السيد السعيد احمدمرسىسعيد  
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 الدراسة باللغة العربيةشعبة  –الفرقة األولى 
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(انتظام)

  

ج  )  مجموعة (

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 سعيد عماد سعيد محمد ابوريه  26 عبد الخالق محمد محمد على النجار 

 2 سلمى عادل محمد الفرحاتى  27 عبد الرحمن احمدعبد اللطيف عبده زقزوق 

 3 سلوى محمد ابراهيم صالح حسن  28 عبد الرحمن احمدعلى الحداد 

 4 سما السيد عبد المنعم عساف على  29 عبد الرحمن خليل ابراهيم فطيم 

 
عبد الرحمن صبري عبد الجواد على 

 رمضان
30  

 سمير سعد صبري سعد الطويل
5 

 6 سميرة جمال مرسي احمدجودة  31 بركاتعبد الرحمن كمال محمد على  

 7 سناء سعد عبدالسيد سعد  32 عبد الرحمن محمد جمال الدين الخولى 

 8 سيف الدين حسين على عيد  33 عبد الرحمن محمد عبد العاطي عبداللطيف 

 9 سيف الدين على قطب علي االمشيطى  34 عبد الرحمن مصطفى محمد على فياله 

 
احمدعبد الهادي عبد التواب عبد القوى 

 حسين
35  

 شادي صالح عبد المعطى احمدسالمة
10 

 11 شروق اشرف جمال قطب حسن  36 عبد هللا سامي علي حسن سليط 

 12 شريف سامى سعد يوسف صباح  37 عبد هللا محمد محمد عبد الغني سكران 

 
عبد المحسن محمد عبد المحسن محمد عبد 

 الاله
38  

 يوسف عبدهشريف محمد 
13 

 14 شريف وليد صبرى شريف  39 عبدالحميد عبدالعاطي ذكي مسعود 

 
عبدالرحمن احمدعبدالعزيز احمدعلى 

 الجندى
40  

 صباح سعد قطب محمد
15 

 16 صقر منصور رجب منصور  41 عبدالرحمن احمدوهبه اسماعيل غراب 

 17 مسامير صالح ثروت صالح السيد  42 عبدالرحمن ربيع عبدالعزيز منصور 

 
عبدالرحمن رمضان فاروق احمدحسين 

 غراب
43  

 طارق احمدفوزى السيد ندا
18 

 19 طارق عالء فتح هللا ابو طويلة  44 عبدالرحمن محمد ضيف قاسى 

 20 طارق محمود ابراهيم علوان  45 عبدالرحمن هشام شعبان السيد خفاجه 

 21 طارق وجيه محمد عبد الخالق أبوالعنين  46 عبدالفتاح مجدى عبدالفتاح ابراهيم العاصى 

 22 طاهر محمد ابراهيم دربك  47 عبير حلمى محمد احمدسليمان 

 23 طه إبراهيم حسانين سالم حسن  48 عدى عبده كامل عبد اللطيف على دلعاب 

 24 طه محمد فتح هللا محمد فتح هللا  49 عفاف على حسن على حسين 

 25 عادل ابراهيم السيد مالنة  50 جنيديعالء محمد صالح الدين  

  

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 الدراسة باللغة العربيةشعبة  –الفرقة األولى 
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(انتظام)  

( (  ج مجموعة  :تابع

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 على امين على امين بيرو  76 كريم محمد ابراهيم على سالم 

 52 على جالل غريب محمد رخا  77 كريم محمد صبري احمدمساعد 

 53 على سعيد على كريم  78 عبد السميع عيسوىكريم محمد  

 54 على عبد هللا عبد العزيز محمد نعيم  79 كريم محمد عبدالعزيز إبراهيم 

 55 على عالء صابر بحبح  80 كريم مصطفى على عبد السميع 

 56 على ممدوح على هريدى  81 كمال عصام كمال محمد رجب 

 57 علياء ابوزيد شعبان السيد صالح  82 كمال محمد محمود محمد جبريل 

 58 عمار احمدشعبان بكير  83 كيرلس نصر ميخائيل فرج هللا 

 
 مارك مجدى فخورى قديس جرجس

84  
عمار عشرى عبدالعزيز حسين حسن 

 السالمونى
59 

 60 عمار ياسر شحاتة رمضان نمير  85 مارلين نادى كمال دانيال 

 61 ياسر محمد محمد يونسعمار   86 مازن سمير صبرى ابونار 

 
محمد ابراهيم عبد المجيد محمد السيد 

 الغرباوى
87  

 عمر ايهاب كمال الصماد
62 

 63 عمر عارف محروس سعفان  88 محمد ابراهيم محمود محمد يحى 

 64 عمر محمد احمدالجندى  89 محمد ابراهيم نظيم ابراهيم خليفة 

 65 محمد عبد المجيد فرج المصريعمر   90 محمد احمد محمد  يوسف السقا 

 66 عمر محمد كمال أبو الوفا عبد الرحمن  91 محمد احمدبسيونى جمال الدين 

 67 عمر نبيل صبحى ابو شادى  92 محمد احمدعبد العاطى احمدعيد 

 68 عمرو عبد الحميد فرج اسماعيل فرج  93 محمد احمدعطيه محمدالدويحى 

 69 عمرو على عبدالحميد خليفة عبد الواحد  94 محمد احمدلطفى السيد عيسى 

 70 غادة سعد سلطان عبد العاطي  95 محمد الدسوقي محمد الدسوقي 

 71 فاطمه اشرف عبد الحليم احمداحمد  96 محمد الزين منصور سليم عبدالعال 

 72 فؤاد نبيل مرشدى محمد غازى  97 محمد السيد على النجار 

 73 كريم اشرف ابراهيم العوضى السكرى  98 الفتاح االفندىمحمد السيد على عبد  

 74 كريم راضى مسعود عبد العزيز ابراهيم  99 محمد الشحات تاج قاسم محمد السكري 

 75 كريم سامح راتب صالح  100 محمد الصافى منصور محمود 

  

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 الدراسة باللغة العربيةشعبة  –الفرقة األولى 
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(انتظام)

  

د  )  مجموعة (

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 محمد أدهم السيد حسين  26 محمد طارق احمدالسيد التداوي 

 2 محمد أسامة محمد العطار  27 محمد طارق امين حماده 

 3 محمد جمال احمدمحمود يقطين  28 محمد عارف سعد عبد الهادي 

 4 محمد جمال محروس على البكاتوشى  29 محمد عاطف أنور البنا 

 5 محمد جمال محمد احمديونس  30 محمد عبدالحميد سعداوي سعد السعداوى 

 6 محمد جمال محمود السيد عالم  31 محمد عبدالحميد محمد الحصاوى 

 7 محمد حسن محمد القصاص  32 محمد عبداللطيف ضيف هللا رزيق 

 8 محمد حسن محمد محمود الرجال  33 محمد عبود محمود عثمان 

 9 محمد حسين محمد بدوى حسين  34 عبدالجواد رياضمحمد عريف  

 10 محمد حشمت احمدمحمود عبد اللطيف  35 محمد عصام ابواليزيد قاسم قاسم 

 11 محمد خالد صبرى محمد ايوب ناصر  36 محمد عالء محمد رافت محروس اللقاني 

 12 محمد رجب على العيوني  37 محمد على حسين الصماد 

 13 محمد رزق احمد محمد  رفاعى  38 عبدالفتاح محمدمحمد على  

 14 محمد رضا عبد هللا عبد الشفيع غنيم  39 محمد عماد التهامي محمد زعقوق 

 15 محمد سامى عبدالحليم حسن  40 محمد عمر محمد محمد اللبودى 

 16 محمد سعد ابراهيم شرشيرة  41 محمد مجدى محمد النوام 

 17 محمد سعيد عرفه محمد النجار  42 بركات محمد مجدى محمد انور 

 18 محمد سيف محروس الشريف  43 محمد محمد حسن محمد صباح 

 19 محمد شريف صالح الدين ابو زيتحار  44 محمد محمود صابر درويش طايع 

 20 محمد شريف محمد احمدالحلو  45 محمد مصطفى يونس محمد يونس 

 21 محمد شريف محمد محمد عيد صالح  46 محمد هانى جابر محمود على 

 22 محمد صالح حامد صالح سعيد  47 محمد ياسر محمد عباس 

 23 محمد صبحى محمود عيسى  48 محمود ابوالحمد محمد فهيم محمود 

 24 محمد صبحي السيد حسن هالل  49 محمود احمدسعيد ابوالمجد عبدالقوى 

 25 محمود صحصاحمحمد صبرى محمد   50 محمود احمدمحمود انور 

  

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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(انتظام)

  

(  مجموعة (  د

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 محمود اكرم رمضان محمد جاد  76 مصطفى سعيد مصطفى نعيم 

 52 محمود حسن سليمان محمد سليمان  77 مصطفى صالح مصطفى محمد ابواسماعيل 

 53 محمود حلمي محمود زكي الشمله  78 احمدبلتاجىمصطفى عبد الناصر  

 54 محمود زكريا السيد أبو على  79 مصطفى عبدالعاطى شعبان علي المسيرى 

 55 محمود شعبان على شعبان ابوالعال  80 مصطفى فخر الدين حسين علي محمد 

 56 محمود طلعت محمود عبدالقوى النجار  81 مصطفى محمد احمدسعيد النجار 

 57 محمود عبدالشافى شحاته النقيب  82 مصطفى هانى حسن عبد هللا خلف هللا 

 58 محمود عثمان احمدمحمود ابو الخير  83 مصطفي علي جمعة الفجال 

 59 محمود عيد عطيه حامد كريم  84 معاذ شعبان رجب السيد الحلفاوى 

 60 الرميسىمحمود فارس ابراهيم محمد   85 معتز كمال حسين محمد البركاوى 

 61 محمود فكرى عبدالمقصود عبدالحميد  86 معتز هشام عبدالعزيز عبدالمجيد داود 

 62 محمود محمد توفيق محمود الجدع  87 معتصم احمداحمدعبد الماجد 

 63 محمود محمد شوكت ابراهيم مرعي  88 منار ايمن احمدطه غانم 

 64 عبدالقادر محمد السيوىمحمود محمد   89 منار رفعت محمد محمد بدوى 

 65 محمود محمد علي محمد على حنورة  90 منار على احمدالبدوى محمد ابو النجا 

 66 محمود مسعود ذكى فرج  91 منة هللا ماهر عبد الجواد جمعه العدلى 

 67 محمود هاشم محمد هاشم سيف الدين  92 منةهللا شريف ابراهيم السيد عبدالمولى 

 68 مروان مراد انور محمد حميده  93 ممدوح عثمان خليلمنه هللا  

 69 مروة علي محمد متولي  94 مهاب احمد محمد  احمدالبقلي خليف 

 70 مريم محيي الدين محمد محمد النجار  95 مهند محمد محمد عباس احمد 

 71 مصطفى احمدعبد اللة مصطفى  96 مؤمن هاشم حمد بريدان 

 72 مصطفى اسماعيل عبد هللا احمدعبد الكريم  97 مرسىمى احمدعوض السيد  

 73 مصطفى جميل حتر على سليمان  98 مياده احمدجامع احمدعلي 

 74 مصطفى حامد بسيونى عبد الواحد البص  99 مياده رضا حسن شرنوبى الجمال 

 75 مصطفى حسن محمد محمد ابو صالح  100 ميرنا مصطفى عبدالعزيز السمديسى 
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  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة العربيةشعبة  –الفرقة األولى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 342/ 7753233: فاكس / تليفون  55222: ب . كلية التجارة ص                   ( االبعادية ) يناير  52منهور مجمع د

(انتظام)  

  

هـ  )  مجموعة (

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 ميرهان محسن محمد طير العبيس  26 نوران خالد محمد عبدالجواد درويش 

 2 ميريهان محمود مرعى محمود مرعى  27 نوران نبيل الشحات محمد شاهين 

 3 مينا عالء سامى جرجس  28 رسالننورهان خميس محمد عبدالمقصود  

 4 نادر عبدالجواد سعيد زنباع  29 نورهان رضا جابر عبد الرازق القويعى 

 5 نادر محمود احمدفرج  30 نورهان عبد السميع عوض حسين راضى 

 6 نانسى سعيد محمد الجزار  31 نورهان هاني الصافي عوض مهدي 

 7 طارق إبراهيم محمد وهبىنانسى   32 نيرة عماد طة رفاعى موسى 

 8 نانسى محمد عبده محمد مطر  33 هاجر ايمن على الحداد 

 9 نبيلة شريف عوض عبد الحميد المشتولى  34 هاجر خالد على محمد خزام 

 10 ندى السيد محمد محمد ابو هانى  35 هاجر ماهر محمد محمد حسنين 

 11 بسيونى اسماعيل بسيونى الشهاوىندى   36 هاجر محمد محمد عبدالسالم الحموري 

 12 ندى عالء الدين فتحي رياض جابر  37 هاجر مراجع عبدالغنى عبداللطيف 

 13 ندى كمال الدين محمد أحمد  38 هادى ابوزهره فرج ذكى ابوزهره 

 14 ندى محمد بسيونى يوسف شلبى  39 هادى محمود منصور الصعيدي 

 15 ندي خالد فتحي محمود  40 عثمانهبة هللا السعيد عبد الموجود  

 16 ندي شعيب عبد السالم شعيب  41 هبة انور محمد محمود رحومة 

 17 نرمين جمعه نوح احمدالجندى  42 هبة محمد محمد اسماعيل السعدنى 

 18 نعيمه محمود سعد عبدالحميد عوض هللا  43 هدير جمال عبد العزيز عبد المقصود السوا 

 19 نهال سالمة احمدقطب احمد  44 مبروك سيد احمدالزياتهشام ايمن  

 20 نور الدين طلعت عبدالصادق على عبده  45 هند رجب فراج عبدالعليم فراج 

 21 نور الدين عادل محمد فتحى خفاجى  46 وفاء خالد احمدعبدالشافي الجمل 

 22 نور تامر رمضان خليل  47 وليد ابراهيم عبد المنعم محمد 

 23 نورا رجب عبد العزيز عبد هللا  48 يارا نادر ابراهيم الشرقاوي 

 
 ياسمين خيرى على يونس

49  
نورالدين شمس عبدالعزيز محمد 

 عبدالوهاب
24 

 25 نورالدين مصطفي حمودة مصطفي  50 ياسمين صقر فرج صقر 

  

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة العربيةشعبة  –الفرقة األولى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 342/ 7753233: فاكس / تليفون  55222: ب . كلية التجارة ص                   ( االبعادية ) يناير  52منهور مجمع د

(انتظام) 

  

(  مجموعة (  هـ

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 ياسمين محمد عبدالمنعم بيومى  76  

 52 ياسمين محمد مصطفى ابراهيم  77  

 53 يحي احمدسعد ابراهيم حسن جاب هللا  78  

 54 يحيي حمدي مصطفي محمد ابواسماعيل  79  

 55 يسرا اشرف عبده محمد الجزار  80  

 56 يسن عبد المنعم غيث محمد  81  

 57 يوستينا رأفت جرجس جبران حنا  82  

 58 يوسف احمد محمد  فتحى خليل الدخس  83  

 
 

84  
يوسف ايهاب ابراهيم احمدعبدالباري 

 سليمان
59 

 60 يوسف حسن محمود علي المرزوقى  85  

 61 يوسف صافى عياد محمد  86  

 62 يوسف عادل انور عبده زقزوق  87  

 63 على الجماليوسف عادل صالح   88  

 
 

89  
يوسف عبد السالم عبد النبى عبد السالم 

 خطيب
64 

 65 يوسف على صبرى الفقى  90  

 66 يوسف محمد محمد ابراهيم قضيب  91  

 67 يوسف محمد وهبي همام  92  

 68 يوسف وليد محمد غنيم  93  

 69 يوسف وليد يوسف عبد الحميد يوسف  94  

 70 يوسف الجندى يونس صبرى يونس  95  

  96   71 

  97   72 

  98   73 

  99   74 

  100   75 

  

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة العربيةشعبة  –الفرقة األولى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 342/ 7753233: فاكس / تليفون  55222: ب . كلية التجارة ص                   ( االبعادية ) يناير  52منهور مجمع د

انتظام باقون+  (انتظام)

  

و  )  مجموعة (

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

  26   1 

  27   2 

  28   3 

  29   4 

  30   5 

  31   6 

  32   7 

  33   8 

  34   9 

  35   10 

  36   11 

  37   12 

  38   13 

  39   14 

  40   15 

  41   16 

  42   17 

  43   18 

  44   19 

  45   20 

  46   21 

  47   22 

  48   23 

  49   24 

  50   25 

  

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة العربيةشعبة  –الفرقة األولى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 342/ 7753233: فاكس / تليفون  55222: ب . كلية التجارة ص                   ( االبعادية ) يناير  52منهور مجمع د

انتظام باقون+  (انتظام) 

  

(  مجموعة (  و

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

  76   51 

  77   52 

  78   53 

  79   54 

  80   55 

  81   56 

  82   57 

  83   58 

  84   59 

  85   60 

  86   61 

  87   62 

  88   63 

  89   64 

  90   65 

  91   66 

  92   67 

  93   68 

  94   69 

  95   70 

  96   71 

  97   72 

  98   73 

  99   74 

  100   75 

  

 

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة العربيةشعبة  –الفرقة األولى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 342/ 7753233: فاكس / تليفون  55222: ب . كلية التجارة ص                   ( االبعادية ) يناير  52منهور مجمع د

 (انتساب)

  

س  )  مجموعة (

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 ابانوب سعيد عبدهللا لوندي  26 احمد عماد فهمى عبد القادر حسن 

 2 ابراهيم الندافابراهيم حامد احمد   27 احمد عيد سالم محمود الطنطاوى 

 3 ابراهيم حصافى ابو زيد على نخيله  28 احمد فيصل محمد بدوى عبدالعزيز 

 4 ابراهيم صبحي ابراهيم عمر حرفوش  29 احمد كريم السعيد احمد الشقاوى 

 5 ابراهيم ماهر ضيف هللا حسن عقيلة  30 احمد مجدى احمد سليم 

 
 احمد محمد احمد الشهاوى

31  
محسن عبد الحميد عوض ابراهيم 

 قناوى
6 

 
 احمد محمد احمد محمد غزالى

32  
احمد اشرف عبد الوهاب الكومي ابو 

 ركبة
7 

 8 احمد السيد احمد خضر  33 احمد محمد حسن محمود سالم 

 9 احمد السيد عباس عبد السالم محمد  34 احمد محمد عبد الفتاح محمد أبوالعزم 

 10 احمد السيد عبدالرؤف السيد الكومى  35 احمد محمود منصور امين 

 11 احمد الشحات متولي محمد موسي  36 احمد نصر عوض حسن 

 12 احمد ايمن ماهر عبدالوهاب أبو حامد  37 احمد هشام حسين عبد الكريم 

 13 احمد حمدي سعد سليمان العطيفى  38 احمد يوسف محمد فرج زيدان 

 14 احمد رجب صبري الصادق بكر  39 اروى محمود احمد احمد عبد هللا 

 15 احمد رجب عوض عبدالهادي عوض  40 اسامة احمد كمال بريك 

 16 احمد رمضان احمد محمد مصطفى  41 اسامه حسانين السيد الشطوى 

 
اسامه محمد دسوقى عبد العاطى محمد عبد 

 الال
42  

 احمد سالمة سعيد عوض صبيحه
17 

 18 احمد سمير عبدهللا عبدالعزيزالمدخ  43 اسامه محمود سعد محمد خفاجة 

 19 احمد شعبان صدقى محمد على حمادة  44 اسراء احمد محمد احمد محمود 

 20 احمد صقر عيد محمود خير  45 اسراء الدقنوش سعد محمد رمضان 

 21 احمد طارق سعد عبد العزيز قطب  46 اسراء حمادة السعداوى جمعة 

 22 احمد عادل عطية عبد هللا  47 اسراء خليل سعد رشدان 

 
 اسراء رفعت اسماعيل محمد عيسى

48  
احمد عبد الحفيظ رمضان محمد 

 عبدالكريم
23 

 24 احمد على مصطفى هاشم  49 اسراء سيد أحمد ناجي على ناجى 

 25 احمد علي محمد علي النجار  50 اسراء علي داود العبد 

  

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة العربيةشعبة  –الفرقة األولى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 342/ 7753233: فاكس / تليفون  55222: ب . كلية التجارة ص                   ( االبعادية ) يناير  52منهور مجمع د

(انتساب)  

  

( (  س مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 اسراء عماد حمدى محمود خليل  76 اميرة حمام محمد شاور 

 52 اسراء محمد ابراهيم عيد عمر  77 اميره اشرف شحاتة قطب بيومى 

 53 اسراء محمود عبد المجيد محمد ابراهيم  78 اميره ممدوح احمد الهادى أحمد محمد 

 54 اسالم أشرف راغب قريطم  79 انور السيد احمد احمد المحالوى 

 55 اسالم عطية السيد مفتاح ادريس  80 انور وليد انور رمضان عباس 

 56 اسالم محمد عبد هللا صالح  81 ايمان اسماعيل عبده اسماعيل الزينى 

 
ايمان عاشور عبد المجيد محمد حسن 

 القرنشاوى
82  

 محمد جاب هللااسالم ممدوح حامد 
57 

 58 اسالم نبيل السيد محمد ابو السعود  83 ايمان عاطف محمود احمد هليل 

 59 اسماء حمدى عبد الحميد محمد  84 ايمان ناجى مناع بدر غانم 

 60 اسماء رمضان ناجى عبدالرحيم  85 ايناس سليمان عامر محمد عامر 

 61 احمد زيداناسماء سامى   86 ايه خالد توفيق محمود راضى 

 62 اسماء سمير عبد الستار مرسى تاج الدين  87 ايه عبد الكريم عبد البارى عبد الحميد عبيد 

 63 اسماء عادل الجالى بسيونى  88 ايهاب جابر سليمان عز الدين 

 64 اسماء عاطف عبد المنعم زين العابدين  89 إبراهيم سيف النصر محمود صالح 

 65 اسماء مرعى مرضى توفيق  90 رياض عوضإيمان رياض محمد  

 66 اسماء ناصف إبراهيم عبدهللا  91 أحمد أحمد جمال حافظ الشايب 

 67 االء جميل محمد جاد احمد  92 أحمد محمد فتحى حسين عبد المعطى 

 68 االء ماهر عبدالحميد كردى  93 أسماء عسران خليل قطب 

 69 الشيماء سعيد السيد ابراهيم الشاطر  94 أسماء قدري رجب محمد محمد 

 70 امال كمال سيف الحمد اسماعيل  95 أمنيه خميس محمود عبدالسيد عطيه 

 71 امال مجدى زكى عطيه عودة  96 أميرة محمد مصطفى محمود حسين 

 72 امانى ابراهيم محمد جمعه  97 بسمة سعد على عبد بركات 

 73 امل احمد هاشم المصري  98 بسنت أسامة عبد الحميد عطيه عثمان 

 74 امنية محمد ابو المجد عبد السميع  99 بسنت جابر احمد على مندور 

 75 امنيه عبد هللا سعيد عبد هللا كلبوش  100 بسنت محمد عبد السالم عبد المقصود عياد 
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 1 بهاء هانى كرم الهوارى  26 حنين عثمان ابراهيم عثمان عرفه 

 2 بيتر فخرى نبيه كال ميخائيل  27 حنين محمد عبدالحميد حسين قناوى 

 3 جرجس أسامه نسيم فرج  28 خالد أشرف مصطفى كامل خطاب 

 4 إبراهيم عبودجالل إبراهيم محمود   29 خالد محمود احمد محمد ابراهيم رمضان 

 5 جمال عبد الرحمن جمال ابوزهره  30 خالد محى الدين محمد عبد المقصود حمادة 

 6 جمعة عصام عبد الرؤف حمد صالح  31 دنيا جمال محمد عبد الجواد عاشور 

 7 جهاد محمود يوسف محمود يوسف  32 دنيا عالء فاروق أحمد مساعد 

 8 جمال سليمان عبده الصباغحاتم   33 دنيا على محمد ابوزعيمة 

 9 حبيبة محمود عبد القادر محمد عيد حافظ  34 دنيا هشام حسن كامل الكومى 

 10 حسام اسماعيل فوزى يوسف احمد  35 دومه سمير حسن دومه 

 11 حسام اشرف عبد المنعم محمود احمد  36 دينا ربيع محمد حامد 

 12 حسام حسن عبد الكريم حسين النجار  37 الالهدينا عبد السالم ابراهيم ابراهيم عبد  

 13 حسام محمد حميدو رحومه الناقة  38 دينا مدحت محمود عبد المجيد هاللي 

 14 حسن على حسن الهالوى  39 رحاب ماهر عبداللطيف نغميش عبد القادر 

 15 حسن محمد ادريس محمود الجادورى  40 رحمة احمد ابراهيم احمد باتع 

 16 حسن محمد إبراهيم الدسوقي  41 محمد صالح حمامةرحمة  

 17 حسن محمد حسن زيدان  42 رفعت محمد رفعت أحمد حمد 

 18 حسن مصطفى أحمد عبدالعزيز إبراهيم  43 رفيده خالد متولى معوض 

 
رنا مجدى عبد الرحمن حسن يوسف 

 السعدنى
44  

 حسناء محمد سالم محمد عطية المغربى
19 

 20 حمادة محمد عيد السيد مصطفى احمد  45 على عمر خطابرنا محمد  

 21 حماده محمد على محمد الصعيدى  46 رواء وائل احمد عبد المجيد الحيص 

 22 حمدي يونس عوض عيد عبدالعال  47 روان انور عبد هللا بليح 

 23 حنان محمد عبد المحسن عبد المطلب  48 روان عبد البارى نصر جاد الحق زعتر 

 24 حنين اسامه حسين محمد خليل  49 روان عوض محمد يوسف 

 25 حنين صبرى محمد حسونه السيد  50 روان ياسر محمود ابراهيم الكومى 

  

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية
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 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 
سهيلة عبد السالم السنوسى محمد 

 السنوسى
76  

 روميساء رامى سعيد السيد عشيبه
51 

 52 ريم عالء عبدالهادى اسماعيل عامر  77 سهيله محمد اسماعيل حامد عبد هللا 

 53 ريهام رزق لطفي محمد زعيتر  78 سهيله محمد خليل ابو حسين 

 54 ريهام عباس صالح بسيونى همام  79 سهيله مصطفى محمد قاسم عبد الال 

 55 زياد احمد محمد عبد ربه  80 احمد سرورشرين حمدى محمد  

 56 زياد طارق سليمان على بدران  81 شمس محمد على اسماعيل شرف 

 57 زياد هانى جمال عبد السالم  82 شهد اسامة محمد احمد مرعي 

 58 زينب حسام شوقى عبد الرحمن قريطم  83 شهد كمال محمد ابراهيم الفخرانى 

 59 سارة علي سعد محمد بسيونى  84 شهد ناصر على العطار 

 60 ساره خالد احمد عبد الملك السقا  85 شيماء السيد عبد اللطيف على المعطر 

 61 ساره سعد كامل حسن حبيب  86 شيماء صابر رضوان عبيد جاد هللا 

 62 ساره يحيى محمد عبدهللا  87 صبحى احمد صبحى خميس ابراهيم 

 63 سالم ابراهيم سالم مصطفى  88 ضحى محمد مصطفى حسن متولي 

 64 سالي سامي معوض شعيب الديب  89 ضحى مصطفى على محمد كحله 

 65 سحر حسين محمد حسين عوض  90 طارق اسامة عبد العزيزمحمد الصانع 

 66 سعاد على ابراهيم عبد الرازق  91 عبد الرحمن جمال محمد بكر دهمان 

 67 سعد على سعد سمك  92 زوقعبد الرحمن حسن محمود احمد محمد  

 
عبد الرحمن خالد زايد اسماعيل عبد المجيد 

 مخلوف
93  

 سعيد السيد ابراهيم على الفقى
68 

 
عبد الرحمن عبد المطلب فتحى محمد 

 الشريف
94  

 سعيد بـدر سراج محمد عليان
69 

 70 سلوان ممدوح على عبدالوهاب االشقر  95 عبد الرحمن علي رمضان شنيشن 

 71 سمر ممدوح شعبان عبد العزيز  96 عبد الرحمن متولى خميس عوض الصاوى 

 
عبد الرحمن محمد إبراهيم حسن عبد 

 الجواد
97  

 سندس عصام محمود غيث
72 

 
عبد الرحمن محمد حلمى عبداللطيف 

 المحالوى
98  

 سندس محمد حلمى زين الدين
73 

 74 محمود ابراهيم محمود سهير  99 عبد الرحمن محمد عبد العزيز أبو عطاية 

 75 سهيلة عاطف خيري محمود زايد  100 عبد الرحمن محمد عبد الفتاح بعيص 

  

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة العربيةشعبة  –الفرقة األولى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 342/ 7753233: فاكس / تليفون  55222: ب . كلية التجارة ص                   ( االبعادية ) يناير  52منهور مجمع د

(انتساب)  

ي  ) مجموعة (
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 عمرو سمير حسين تركي

26  
عبد الرحمن مسعود عبد الكافي عبد 

 القوي
1 

 
 عبد الناصر محمود حسن فارسعمرو 

27  
عبد العزيز أحمد عبد العزيز إبراهيم 

 مرسى
2 

 
 عمرو محمد توفيق نصر

28  
عبد العزيز محمود عبد العزيز السيد 

 درويش
3 

 4 عبد هللا اشرف رياض أحمد العفرى  29 عواطف ابوزيد محمود ابراهيم 

 5 عبد هللا السيد عفيفىعبد هللا مجدى   30 غزل محمد صالح الدين القشالن 

 6 عبد المالك محمد على عمر  31 فادية محمد محمد عبدالفتاح فياض 

 7 عبد المنعم اشرف عبد المنعم محمد زايد  32 فارس محمد السيد عبداللطيف بدر 

 
فاطمه حمدان عبدالمنعم عبدالرحمن 

 القراجي
33  

عبدالعزيز رمضان عبد العزيز عوض 
 خطاب

8 

 9 عبدالعزيز سعد عبدالعزيز محمد عامر  34 سامي محمد عيسي السيدفاطمه  

 10 عبدالمنعم محمد عوض مسعود النقيب  35 فاطمه صابر سعد محمد ابو رحيم 

 11 عبير سعدهللا عبدالغنى عبدالغنى موسى  36 فايز محمد عبد المنعم عباس نصار 

 12 سليمان الديبعتاب سليمان فهيم   37 فتحى عبدالسالم محمد الشيخ 

 13 عزيزه هاشم طه محمد نجم  38 فرح عالء محمد فرج موسى 

 14 عال جمال ابراهيم عرفه ابراهيم  39 فرح مصطفى سعيد قطب خوجه 

 15 عالء عصام محمود عامر  40 فرحه ابراهيم ابراهيم محمد ابوسعده 

 16 علىعلى احمد محمد احمد   41 كريم محمود ابراهيم محمد جاب هللا 

 17 على السيد على صقر  42 كمال هانى كمال عبدالغنى أبو حمره 

 18 عماد صبحى فرج ابو يوسف  43 لمياء احمد فتحى عبدالحى الزناتى 

 19 عمر جالل محمد مختار قريطم  44 مازن اشرف محمود على مازن 

 20 عمر شريف مستور درويش  45 مالك احمد احمد حسن المؤذن 

 21 عمر عادل ناجى البردان  46 رامز عبدالحميد محروس حسينمجدى  

 22 عمر عبد العزيز خليل محمد سعدهللا  47 محمد احمد احمد هريدى 

 
محمد احمد الشرنوبي محمد الشرنوبى 

 رمضان
48  

 عمر عبد هللا حلمى عبد الرؤف
23 

 24 عمرو احمد حسن ركيبه  49 محمد احمد حسن احمد نحله 

 25 عمرو حمادة عبد الفتاح السيد  50 احمد رجب محمود عاشورمحمد  
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 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 محمد احمد عبدالحميد سعد نصر  76 محمد سيف النصر محمود صالح 

 52 المنعم السيد سالم محمد احمد محمد عبد  77 محمد طارق فتحي الحبروك 

 53 محمد احمد محمد محمد كونه  78 محمد عبد العزيز سعد محمد العرجاوى 

 54 محمد اسامة السيد احمد مصطفى الهيلى  79 محمد عبد الاله عبد القادر عبد هللا محمد 

 55 محمد السعيد عبد الرؤف محمد الصوالحى  80 محمد عبد هللا حسن جعبوب 

 56 محمد السعيد محمد محمد الشربينى  81 المنصف على حسن منيسىمحمد عبد  

 57 محمد أحمد محمد عبدالحميد عشرة  82 محمد عبد النبى بكرين جبريل 

 58 محمد بكرى ابراهيم طعيمة  83 محمد عبد الهادي سعيد عبدالهادى زقيزق 

 59 بيومىمحمد ثروت عبدالعظيم   84 محمد عبد الواحد على احمد ابو جبين 

 60 محمد جمال مصطفى محمد ماجد  85 محمد عبدالمجيد عاطف أبوزيد 

 61 محمد حسام السيد محمد كراوية  86 محمد عصام كمال محمد دويس 

 62 محمد حسن عبد المنعم عبد الرؤف  87 محمد عطيه على عطيه عبد الحميد 

 63 الواحد مسعود عبدالواحدمحمد حسن عبد   88 محمد عالء احمد فوزى محمد الحداد 

 64 محمد حسن على محمد موافى  89 محمد عالء الدين عبدالفتاح على شريف 

 65 محمد حسن محمد حسن يونس  90 محمد فايز فتحى عبدالحليم محمود 

 66 محمد حمدى محمد حموده محالوى  91 محمد ماهر عبد الجليل عبد هللا رحومه 

 67 محمد حميدة شوقى حميدة حسانين  92 محمد محمد لطفي مصطفي ندا 

 68 محمد خالد ابراهيم عباس شتا  93 محمد منصور عبد اللطيف مسعود خليل 

 69 محمد خالد اسماعيل عبدالحميد حالوه  94 محمد هالل محمد امين والى 

 70 محمد خالد يوسف سلومه  95 محمد وليد محمد فتحى قميحه 

 71 محمد خليل أحمد شهاب  96 خرابةمحمد ياسر ابراهيم ياقوت  

 72 محمد خميس عرابي على عبدالقوي  97 محمد ياسر احمد ابو علو 

 
محمود اشرف علي فتحي عبدالحميد 

 عيسي
98  

 محمد رأفت محمد فوزى مكى
73 

 74 محمد رضوان محمد احمد العبد  99 محمود جمعة ابراهيم حسن زقيزق 

 75 محمد سعيد محمد عبد الغني عبدالهادى  100 محمود حربى شعيب على شعبان 

  

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 الدراسة باللغة العربيةشعبة  –الفرقة األولى 
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(انتساب)

  

ك  )  مجموعة (

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 محمود رمضان محمد عوض مرسى  26 معتز هانى محمد زين العابدين شعت 

 2 شلتوتمحمود على محمد حسين   27 ملك محمد ابراهيم حسن سعيد 

 3 محمود محمد حسن محمد الزنقلي  28 منار انور عبدالشافى عبدالمولى محمد 

 4 محمود مسعد محمد ابوحسين  29 منار جابر عبدالسيد على عبدهللا 

 5 محمود يوسف احمد على ابراهيم  30 منار جمال محمد محمد خرابة 

 6 عبدالرحيم سليمانمرفت احمد محمد   31 منار حسن محمد احمد صالح 

 7 مروان ايمن محمد محمد البدرى  32 منة هللا اسامة انور الصفتي 

 8 مروان محمد السيد عبد المولى داود  33 منة هللا رضا عبد الحميد السيد جاويش 

 9 مروة يوسف محمد محمد جاد  34 منه هللا على الدفراوى على شمخ 

 10 مريم عبد الحليم احمد ابو عياشة  35 منه هللا محمد ابراهيم محرم 

 11 مريم عبد العزيز أحمد طه الشيخ  36 منى حلمى عبد الغفار عطية أبو رحيم 

 12 مريم عالءالدين حسن احمد قاسم  37 مؤمن سامي علي سعد عبده 

 13 مريم محمود نجا عبدالحميد محمدنوار  38 مؤمن علي عبد العزيز محمد حسين 

 14 مريم ياسر محمود عبد الحميد الطالميسي  39 عبد العزيز حسونةمى مدحت صابر  

 15 مريهان عادل محمد نبيه دياب  40 ميار طارق احمد أبو الفتوح 

 16 مصطفى حسين عبدالرحيم عبدالرحمن  41 نانسى جال ل كامل عبد الجليل 

 17 مصطفى زكريا فهمى احمد عبد المجيد  42 نانسي عماد محمد حالوه 

 18 مصطفى سعد انور حسن الحوفى  43 نبوية مصطفى احمد مصطفى شرف 

 19 مصطفى سمير كامل محمد شلبى  44 نبيلة جمال عبد المقصود محمد جاد هللا 

 20 مصطفى على على السيد شعتون  45 ندا طلعت عبده بربرى ابراهيم 

 21 عبدالحميدمصطفى محمد فوزي فتحي   46 نداء خالد محمد حسن البشبيشى 

 22 مصطفى ممدوح رمضان محمد خضر  47 نداء رمضان فتحى محمد على 

 23 مصطفى ياسر رجب محمد الصفتى  48 ندى سامي الشافعي دميني فرج 

 24 مصعب عبد الحفيظ رزق محمد النجار  49 ندى شريف على لطفى البستاوى 

 25 مصطفيمعتز مصطفي زكريا   50 ندى محمد سعد شعبان الخطيب 

  

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة العربيةشعبة  –الفرقة األولى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(انتساب)

  

(  مجموعة (  ك

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 نرمين عصام عبدالعزيز الششتاوى  76 هيثم محمد عبد العاطى الرومى 

 52 نعمة شكري حسن محمد العريبي  77 وردة عاطف شحاته عبد الحميد 

 53 نفين محمد محمود حميدة  78 العالقيوالء على على محمد  

 54 نورا السيد عوض شعبان  79 وليد خالد محمود السرياقوسى 

 55 نوران محمد درويش محمد الجلبة  80 يارا سند محمد حسن عالم 

 56 نوران مرضى محمود عبدالروؤف سالم  81 ياسر احمد صالح كسبه 

 57 نوران وائل محمد احمد  82 ياسمين عابدين محمود محمود عابدين 

 58 نورهان احمد سعيد مصطفى متولي  83 ياسمين محمد حسن السيد 

 59 نورهان سمير صبرى على ابو العز  84 ياسمين وائل عيد حامد الشربينى 

 60 نورهان طارق احمد بازينه  85 يوسف رضا عبد المعطى حسين النجار 

 61 عبدالمنعم محمود عبدالرحمننورهان   86 يوسف عالء أحمد التداوى 

 62 نورهان فراج السيد محمد ابو عيد  87 يوسف عمر محمد محمود حبيبه 

 63 نورهان محمد احمد محمد فرج  88 يوسف محمد صابرمحمد خليفه صبح 

 64 نورهان هشام صالح ابراهيم  89 يوسف محمد محمد سالم 

 65 نورهان ياسر صبرى حافظ الشنديدي  90  

 66 نيرة على محمد على محمود حنفى  91  

 67 نيره عالء الدين عبد هللا محمد موسى  92  

 68 نيره فتحى مؤنس احمد مدكور  93  

 69 نيفين عاطف على محمد برج  94  

 70 هاجر محمد عبد المنعم مصطفى خليفه  95  

 71 هدى حسني قدري مهدي  96  

 72 الصباغهدير السيد محمد ابراهيم   97  

 73 هدير صبحى بسيونى احمد الكومى  98  

 74 هشام رضا محمد مصطفى عبد العال  99  

 75 همس محمد خيري علي  100  

  

 

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة العربيةشعبة  –الفرقة األولى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  باقون انتساب+  (انتساب)

ل  )  مجموعة (

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

  26   1 

  27   2 

  28   3 

  29   4 

  30   5 

  31   6 

  32   7 

  33   8 

  34   9 

  35   10 

  36   11 

  37   12 

  38   13 

  39   14 

  40   15 

  41   16 

  42   17 

  43   18 

  44   19 

  45   20 

  46   21 

  47   22 

  48   23 

  49   24 

  50   25 

  

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة العربيةشعبة  –الفرقة األولى 
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(  مجموعة (  ل

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

  76   51 

  77   52 

  78   53 

  79   54 

  80   55 

  81   56 

  82   57 

  83   58 

  84   59 

  85   60 

  86   61 

  87   62 

  88   63 

  89   64 

  90   65 

  91   66 

  92   67 

  93   68 

  94   69 

  95   70 

  96   71 

  97   72 

  98   73 

  99   74 

  100   75 

  

 

 

 


