
 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الثالثة 

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

 (انتظام)

(أ ) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 ابراهيم الحصافى محمد على قنديل  31 احمد رضا عبدالعظيم محمد التراس 

 2 ابراهيم حمىده محمود ابراهيم ترابيس  32 احمد رضوان عبد العال احمد 

 3 ابراهيم رشاد شلبى قمح  33 احمد رمضان رمضان محمد شعبان 

 4 ابراهيم رمضان ابراهيم بله  34 احمد رمضان عبدالحكيم المرازقي 

 5 ابراهيم عطيه ابراهيم الديشى  35 احمد سعد مسعد مصطفى العرجاوى 

 6 ابراهيم عمر راضي ابراهيم راضي  36 محمداحمد سعيد عبدالجواد ابراهيم  

 7 ابراهيم محمد احمد قرنه  37 احمد سمير محمد سعد الشكعه 

 8 ابراهيم محمد محمد ابراهيم العقده  38 احمد شاكر محمد محمد 

 9 ابراهيم محمود ابراهيم محمود  39 احمد شحاته صبحى عبدالرحمن 

 10 ابراهيم عبد السميع حمدابراهيم احمد  40 احمد طارق محمد احمد عطيه 

 11 احمد ابراهيم محمد محمود بدر  41 احمد طاهر عبدالغنى عبدالحميد ابو غنيم  

 12 احمد ابراهيم محمد يوسف شوش  42 احمد عادل عبدالحميد احمد التالوى انجليزى

 13 احمد اشرف الصاوى موسى الشرقاوى  43 احمد عبدالحكيم احمد الخالع 

 14 احمد اشرف حسنى ابراهيم إسماعيل  44 احمد عبدالحميد عبدالحليم محمد عمر  

 15 احمد اشرف صالح احمد مصطفى  45 احمد عبدهللا محمد عبدهللا زغلول انجليزى

 16 احمد بسيونى على محمد عثمان  46 احمد عبدالمنعم محمود محمد عبدالسالم 

 17 احمد جمال ابراهيم مصطفى ابوعيشه  47 احمد عبده سعد عبده محمود القاضى 

 18 احمد جمال احمد حسين سعد  48 احمد ماهر عبدالمنعم مسعود هندى 

 19 احمد جمال الدين حسين محمد بلتاجى  49 احمد ماهر كامل حامد الطحان 

 20 احمد جمال عوض رضوان النجار  50 احمد مجدي السيد الجمل 

 21 احمد حجاج عباس كشك  51 عالماحمد محروس ابراهيم  حسنين  

 22 احمد حسام عبد الفتاح عبد الحليم القزاز  52 احمد محمد ابراهيم السيد حبيب 

 23 احمد حسن سليمان هريدي حسنين  53 احمد محمد احمد احمد عبد الرازق 

 24 احمد حمدى محمد النقيب  54 احمد محمد السيد حسن عبدالرؤف 

 25 م-مد حمدى محمد قطب فتح هللا كشك اح  55 عبدالمقصود صدقهاحمد محمد  

 26 احمد حميده سعيد بسيونى الفخرانى  56 احمد محمد مصطفى الحديني 

 27 احمد حميده عيسى موسى الالفى  57 احمد محمود شحاته محمود 

 28 احمد خالد عطيه سلطان حمد  58 احمد مصطفى ابراهيم عيد 

 29 احمد خليفه شعبان خليفه حرحش  59 عبدالقادر مصطفى عبدالقادراحمد مصطفى  

 30 احمد رجب محمدعبدالسالم الصغير  60 احمد مصطفى محمد كريم 

 

 الدور الثالث –( 733)قاعة 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الثالثة 

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

(انتظام)  

(أ ) مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 ممدوح يونس عبدالسالماحمد   91 اسالم كرم كمال محمد عبدالبارى 

 62 احمد ناصر محمود عواد  92 اسماء جمال السعيد السيد الشرنوبى 

 63 احمد نشات عبدالستار الشناوى  93 اسماء صبحى محمد حسن الكفراوى 

 64 ادهم ماهر نصر حشيش  94 اسماء عبده عبدالمجيد حسن الشلح 

 65 فرج عيد عيسى اسامه  95 اسماء عصام عبدالستار طاهر الصافى 

 66 اسامه محمد عبدالحليم احمد البصيلى  96 اسماء فاضل وهبى بيومى الفار 

 67 اسامه محمد عوض مبروك  97 اسماء محمد خيرى عبدين محمد عليوه 

 68 اسراء احمد مرسي ابو المجد زيدان  98 اسماء محمود محمود احمد عرابي 

 69 اسراء اسامه احمد محمد عبدهللا  99 اسماء مسعد عبدالمنعم الشاعر 

 70 اسراء بدوى شعبان البوهى  100 اشرقت هشام عبدالحكيم القويعى 

 71 اسراء جميل فتحى بكر  101 االء احمد صالح محمود سالم قريطم 

 72 اسراء حسن حسن عبدالمطلب  102 االء حمدى السعيد محمد جالل 

 73 حسين عبدالعال سليم عبدالرحمناسراء   103 االء سعيد عبدالغني دغيش 

 74 اسراء سعيد محمد احمد محمد البشبيشى  104 االء سالمه شلبى مصطفى ابوسمك 

 75 اسراء شعبان برهان البنا  105 االء عبدالهادى محمد محمد الدرس 

 76 اسراء عبد اللطيف محمد عبد اللطيف درويش  106 االء كمال محمد احمد االمام 

 77 اسراء عبدالحميد خليفه الرميحي  107 بحيرى محمد عبدالمقصوداالء  

 78 اسراء عبدالعزيز جابر حسن  108 االء محمد عطا هللا ابو السعود 

 79 اسراء عبدالمنعم احمد السيد الصباغ  109 االء محمد محمد ابراهيم السباعى 

 80 عبدالناصر محمود االطرشاسراء   110 االء مسعد احمد عبدالواحد مصطفى المغنى 

 81 اسراء عصام ايوب عبد الحليم حموده  111 الحسن السيد محمد احمد كوزو 

 82 اسراء محمد ابراهيم محمد منيسى  112 الحسن عبدالراضي فرج عيد 

 83 اسراء محمد سعد شحاته جاب هللا  113 السيد ابراهيم السيد ابراهيم سليم 

 84 اسراء نبيل محمد عبدالمنعم حافظ الدمياطى  114 الكومى الصيحىالسيد السيد عوض  

 85 اسراء وحيد محمد تمام محمد عمر  115 السيد صبحى السيد حسن 

 86 اسالم احمد مصباح درباله  116 السيد محمد السيد تعلب 

 87 اسالم سعيد عبدالحمىد محمد شرف  117 الشيماء صبحى سيداحمد محمد سلطان 

 88 اسالم سعيد محمد عبد العزيز زعيتر  118 الطاهر محمد عوض خليل الخولي 

 89 اسالم طاهر حسن ابراهيم عطاهللا  119 امانى سالمه محمد سالمه فشوان 

 90 اسالم عبد الشفيع عبد السالم حواش محمد  120 امانى طه عبدالعظيم عبدالواحد 

 

 الدور الثالث –( 733)قاعة 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الثالثة 

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

(انتظام)  

( ب) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 امانى عيد عيد يوسف البرقى  31 اية السيد عبدالسميع مصطفى شرف الدين 

 2 امانى محمود محمد محمود مشالى  32 اية محمد عبدالرحيم عثمان 

 3 امانى ياسر امين محمد ابو حطب  33 ايمان السيد رزق رزق قوره 

 4 امانى يوسف انور يوسف علوانى  34 محمد حليسايمان بدر محمد  

 5 امره خيرى محمد الحداد  35 ايمان جابر مصطفى عطا 

 6 امل ابراهيم ابوالمجد فراج  36 ايمان سعد عبدالوهاب عبدالجليل لطيف 

 7 امل احمد محمد امين الفحار  37 ايمان عبدالاله راتب عبدالرازق العطار 

 8 امل رجب حسن بسيونى الدنشالي  38 الزعفرانيايمان علي محمد  

 9 امل محمد السيد محمد ابوحبيب  39 ايمان محمد عبد الحميد فرحات 

 10 امل محمد عبدالحمىد عتمان  40 ايمان محمد عبدالفتاح محمد ناصف 

 11 امل محمود محمد السيد محمد  41 ايمن على ابراهيم على ماجد 

 12 امنية ابراهيم حبشى ابراهيم النجار  42 صليبايمن ماهر لطفى بخيت  

 13 امنية جابر حسين محمد الديب  43 ايمن محمد عطيه جمعه 

 14 امنيه حسن محمد محمد حميد  44 ايناس عبدالحى شعبان عبدالحى 

 15 امنيه عادل حسن مصطفى ماضى  45 ايناس عبدهللا عبداللطيف بدير 

 16 امنيه على حسن عبدالغنى بلتاجى  46 ايه ايمن انور محمد االقرع 

 17 امنيه محمد بسيونى عبدالحليم سالم  47 ايه جابر عطيه عيد 

 18 امنيه محمد عبيد ابوزيد  48 ايه جمال السيد محمود زوبع 

 19 اميرة عادل عبد المجيد عبد الرحمن  49 ايه حلمى عبدالمقصود  حسن على 

 20 اميره ابراهيم جاد ابراهيم الغالله  50 الدكرايه رابح عبدالرؤف ابراهيم  

 21 اميره خالد على محمد الغنام  51 ايه سعد فتح هللا احمد فتح هللا 

 22 اميره رمضان فرج عيد ابراهيم  52 ايه سليمان عرفه غيث 

 23 اميره قطب عثمان قطب زعيتر  53 ايه عبدالناصر عبدالعظيم على عبدالرازق 

 24 اميره مصطفى عبدالعزيز الطباخ  54 سالم عبدالمقصودايه عصام  

 25 اميمه شعبان محمود دغيدى  55 ايه فتح هللا محمد فتح هللا زايد 

 e 26امين اسماعيل مرسى احمد   56 ايه فتحى عبداللطيف فتحى الجابرى 

 27 انس اسماعيل محمود محمدمصطفى  57 ايه محمد ابراهيم عبدالرؤف الشرقاوى 

 28 انس محمد سيد احمد عبدالجواد ابوالسعود  58 ايه محمد عبدالحميد احمد 

 29 اياد محمد محمد احمد عثمان  59 ايه محمد محمد حمادى 

 30 اية السعيد حسن يوسف  60 ايه محمود بيومى محمود غنيم 

 

 الدور الثالث –( 735)قاعة 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الثالثة 

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

 (انتظام)

( ب )مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 ايه محمود صالح الدين السيد عيسي  91 فتحي عبدالغني ابو عاصيدنيا محمد  

 62 ايه مسعد كمال عبدالعاطى مرجان  92 دولت عادل  راغب مسعود بسيونى 

 63 ايهاب عماد محمود احمد قلقيلة  93 دينا سيد محمد احمد 

 64 بدر ابراهيم بهنسى عبد العزيزالمنار  94 دينا صبحى محمد الشرنوبى 

 65 بدر صالح محى الدين احمد  95 دينا عبدهللا محمود عبدهللا االصور 

 66 بسمه سعيد محمد حامد البحيري  96 دينا عبدالمنعم محمد حسن الفقى 

 67 بسمه وائل محمد الغمرى هنداوى  97 دينا مقاوى مهدى مقاوى 

 68 بسنت اشرف خليل الخوالقه  98 رابح رافت عبدالتواب عبدالحميد 

 69 بسنت سمير على ابراهيم مصباح  99 رامى احمد احمد محمد المسدى 

 70 تغريد صباح محمود محمود عقل  100 رانيا احمد رفعت عبدالسالم عبدالعال 

 71 تقى رجب عطيه عبدالعزيز ابوزيد  101 رانيا اشرف محمد مبروك غانم 

 72 عبدالمحسن عبدالعالتقى ناصر   102 رانيا رضا محمد عبدالاله ادريس 

 73 جبريل جمعه محمد هليل الزقنى  103 رانيا عادل صابر محمد العسكرى 

 74 جمال سعيد عبد الفتاح ابراهيم نافع  104 رانيا عصام حسن ابو سيف 

 75 جمال شعبان محمد ابوزيد  105 رانيا محمد اسماعيل عبدالفضيل ابوعلفه 

 76 جيهان احمد مصطفى الصاوى  106 يونسرانيا مسعود حمىده عبدالعزيز  

 77 حازم رضا حسن حسن عطيه  107 رانيا ناصر محمد حلمى محمود 

 78 حسام رضا عبد هللا فتح هللا  108 رباب محمود جمال حسانين التوني 

 79 حسام محمد عطيه الحنطور  109 رجب عبدالمعبود غيث احمد على 

 80 حسام محمد فهيم عبد السالم شريف  110 رجب محمد عبد العاطى على محمد 

 81 حسن على مختار على  111 رحاب بالل محمد محمد عبدالمجيد 

 82 حمدى محمد صالح محمد  112 رحاب حمدى السيد عبدالسميع 

 83 حنين هاشم عبدالرحيم برهامى  113 رحمه السعيد انور عبدالحليم المطيلى 

 84 خالد سمير حامد محمد بدر  114 االشمونىرحمه جالل سعد فتح هللا  

 85 خالد هشام مبروك زيدان  115 رحمه خميس محمد عبدهللا السقيلى 

 86 خلود ابراهيم محجوب محمد محجوب  116 رحمه خيري هليل عيد الحوفي 

 87 دعاء عادل محمد احمد سعد  117 رحمه على السيد قاسم 

 88 دعاء محمد حسن عبد ربه الشرقاوى  118 رحمه عنتر فرحات ابوالفضل 

 89 دنيا عبدهللا عبدالمنعم عبدالفتاح الحوشى  119 رشا ناصر سعد احمد عمار 

 90 دنيا محمد عادل الشاعر  120 رضا سعيد حافظ عبدالفتاح عيسى 

 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الثالثة 
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 (انتظام)

( ج) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 رمضان عبدالسالم محمد السيد العادلى  31 سمر خميس محمد مسعد 

 2 رنا احمد محمد عبدالوهاب القاضى  32 سمر عاطف عبدالفتاح محمد 

 3 رنا رافت احمد السيد الخياط  33 سمر هشام حمدى برغش 

 4 روان هشام محمد محمد موسى الغزالى  34 سنا جمال على الفيل 

 5 ريهام عبده عبدالفتاح على مسعود  35 شهاوى سندس احمد رزق رزق 

 6 زكى نبيل زكي شنوده عبدالنور  36 سهر احمد طاهر جمعه خليل 

 7 زياد احمد محمد محمد عبدالعزيز  37 سهيل محمد ابراهيم شرف الدين 

 8 زياد عصام عبدالعزيز عاصى  38 سهيله عرفه عبدالعاطي اسماعيل خليفه 

 9 زياد نبيل عبدالحفيظ السيد شلبى  39 محمد موصلىسهيله محمد كامل  

 10 زينب اسماعيل محمود اسماعيل  40 سيف الدين ياسر مصطفى فريد 

 11 زينب سالمه عباس عبيده الصعيدى  41 شروق رمضان شعبان ابراهيم قطب 

 12 زينب عبد العاطى محمد عوض  42 شروق سعيد نايف سالم الشيخ 

 13 سارة صبحى محمد الشرنوبى  43 عبد هللا محمود حسنين شروق 

 14 سارة عبدالجواد عبدالمقصود السيد درويش  44 شهاب خميس السيد غريب 

 15 سارة محمود عبد الجليل عبد هللا  45 شيماء ابراهيم سعد عطيه القزاز 

 16 البناساره حمدى محمود   46 شيماء حسام الدين عطيه سليمان عبدالعزيز 

 17 ساره صالح عبدالحكيم عبدالرحيم  47 شيماء حماده احمد حماده سعدهللا 

 18 ساره فتحى عبدالفتاح سالمه  48 شيماء رمضان انور عطيه ابونعمه 

 19 سامى عبد الغنى عبد هللا عبد الغنى ماضى  49 شيماء سمير محمد حماده السعدنى 

 20 عالء البدري احمد عكاشهسحر   50 شيماء محمد محمد الشونى 

 21 سعاد عبدالشافى ابو الفتوح بخيت  51 شيماء محمود محمد يونس 

 22 سعد احمد محمد كمال الدين  52 شيماء مدحت فتح هللا محمد المعناوى 

 23 سعد محمد سعد هويدى محمد  53 صالح جمعه عبيد نويجى سعد 

 24 محمد علي محمد شابورسعيد   54 صالح فتحى عبدالخالق الرمسيسى 

 25 سعيده محمد صبحي القطري  55 ضحى احمد عبدالغنى عنبر 

 26 سلمى حسنى سعد عبدالقادر سليمان  56 طارق يحي عبدهللا محمد عبدالاله 

 27 سلمى عادل عطيه الحنطور  57 عابدين عيسى عابدين يونس 

 28 عباس عبدهللاسلوان صالح   58 عادل محمد السيد عبدالمجيد سليم 

 29 سلوى مجدى مختار الدبسورى  59 عاطف حسنى عبدالمنعم عبدالحفيظ الفقى 

 30 سماء نصر عطيه حسين علبه  60 عايده جابر ضيف موسى ابوعيشه 

 

 الدور الثالث –( 737)قاعة 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الثالثة 
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(انتظام)  

( ج )مجموعة  :تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 عبد الباسط عبد الصمد عبد المنعم منصور  91 ابراهيمعلى خميس على  

 62 عبد الرحمن محمد حمدى إبراهيم عبده  92 على رمضان على العوضى محمد كريم 

 63 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن اسماعيل العشرى  93 على محمود طاهر عبدالمالك 

 64 يوسف عبد الدايمعبد الرحمن محمد فتحى   94 على محمود على السعيد القط 

 65 د -عبد القادر محمد عبد القادر حواس   95 علياء اسامه خليل احمد الدرشابى 

 66 عبد هللا ايمن احمد ابوشادى  96 علياء عبدالناصر محمد محمود عمران 

 67 عبد هللا شعيب محمد عبد الستار زقزوق  97 عماد حمدى منشاوى عبدالمولى شامخ 

 68 عبد هللا محمد محمد عبد العظيم الشريف  98 عبدالمقصود درهاب عمار جالل على 

 69 عبدالحكيم اسالم عبدالحكيم االفندى  99 عمار خميس سعد سيداحمد مرسى 

 70 عبدالرحمن اسماعيل فوزى السمان  100 عمر اشرف السيد احمد نصر 

 71 الشعيرهعبدالرحمن محمد سعد فهمى   101 عمر سعد عطيه عبدالحفيظ 

 72 عبدالرحمن محمد عبدالحميد مسعود  102 عمر طارق عبدالستار عبدالباقى هالل 

 73 عبدالرحمن منتصر فتحى السفيرى  103 عمر عبد الجيد شحاتة عبد الجيد بحيرى 

 74 عبدالعزيز مسعد عبدالسالم خضر  104 عمر عبدالعزيز احمد محمد صالح 

 75 عبدالغنى رجب عبدالغنى عرفه محمد  105 احمدعمر عبدالكريم فهمى محمد  

 76 عبدالفتاح عاطف عبدالفتاح محمد زيادة  106 عمر فوزى عبدالجليل فرج 

 77 عبدهللا محمد محمود غزاله  107 عمر فؤاد نعيم خطاب 

 78 عبدهللا مسعد سعد الصاوي  108 عمرو سالم مصطفى عبد الدايم 

 79 عبير خيرى عبدالمنعم محمد سليمان  109 عمرو عماد محمد شاهين 

 80 عبير عبدالاله عبدالحفيظ حمد  110 عمرو منصور حمىده عطيه 

 81 عبير محمد مليجى وهبه الشبينى  111 عون صبرى عبد المعطى عبد الخالق عون 

 82 عزيزه محمد سعد محمد حبيب  112 غادة فتحى حافظ اسماعيل 

 83 عصام السيد عثمان على محمود  113 غاده حسام الدين محمد على 

 84 عصام محمد احمد عبد القادر  114 غاده رجب حمىده عوض عيسى 

 85 عصران محمد عصران عبدالغنى  115 غاده عبدالعاطى عبدالجواد عبدالرازق 

 86 عالء سعيد محمد عبد المنعم المسلماني  116 غاده عماد محمد محمد احمد اللقاني 

 87 عالء عبدالحمىد احمد محمد سيد  117 توفيق حسن السيوفىفارس حسن  

 88 عالء عبدالمنعم محمد الشحات عبدهللا  118 فارس عبد الهادى محمد خليفه 

 89 على بدران محمود احمد ندا  119 فاطمة على حسن محمد الجدع 

 90 على حسن على غراب  120 فاطمه ابراهيم عبداللطيف حسانين عبده 

 

 الدور الثالث –( 737)قاعة 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الثالثة 
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(انتظام)  

( د )مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 فاطمه السيد سيد احمد ابراهيم سيد احمد  31 محمد احمد محمود احمد عبدالغفار 

 2 فاطمه السيد محمد محمد خليف  32 محمد اشرف عبدالمنعم السيد شعبان 

 3 فاطمه مدحت السيد عبدالسالم  33 ن -محمد اشرف فهمى صبرة محمد  

 4 فتحى بهجت سعد الحوفي  34 محمد اشرف محمد امام خضر 

 5 فتحى شريف عبدالفتاح عبدالجواد  35 محمد السيد زكى محمد البربرى 

 6 فرحه سعد يوسف شلبى فايد  36 محمد السيد عبد العظيم محمد محمود 

 7 عاشور مراجع محمد فرحه  37 محمد السيد كامل السيد قنبر 

 8 م -كارم جالل نسيم محمد شريف   38 محمد انور بريك حمد 

 9 كرم رضا محمد عبدالسيد النجار  39 محمد ايمن محمد االلفى 

 10 كريستين يونان عطا هللا منصور  40 محمد ثروت عبدالفتاح عوض الحمراوى 

 11 كريستينا فرج فهيم معوض  41 محمد جمال عبدالهادي عبدالدايم المزين 

 12 كريم ابراهيم محمود محمد اسماعيل  42 محمد جمال محمدعبدالنبى الحاوى 

 13 كريم تامر خميس الصافى على  43 محمد حسن غنيم محمد غنيم 

 14 كريم على احمد انيس  44 محمد حسن محمد ابراهيم غازى 

 15 ابوقرنكريم محمد خليل   45 محمد حمدي عبدالستار على 

 16 كريم محمود مصطفى ابراهيم  46 طنطا -محمد خالد عبدالباقى صالح  

 17 كمال محمد كمال عطيه اسماعيل  47 محمد خالد محمد نجا 

 18 كيرلس جرجس وديد نظير الياس  48 محمد رمضان احمد السمان 

 19 لمياء محمد عبداللطيف رمضان منصور  49 محمد رمضان سعد على 

 20 ماجده خميس حلمى العيسوى  50 محمد رمضان فايز حمد 

 21 مادونا ماهر كامل عبدالمسيح  51 محمد سامي علي مصباح محمد سالم 

 22 مارينا مالك يوسف داود  52 محمد سعد عبدهللا محمود 

 23 مايا على عبدالفضيل سيد احمد الشافعى  53 معادلة -محمد سعيد ابراهيم عبد الباسط  

 24 مايسة انور احمد على خضير  54 محمد سالمه حمزه كيالنى حمزه 

 25 محمد ابراهيم احمد ابراهيم سالم  55 محمد سيداحمد ابراهيم عشيبة 

 26 محمد ابراهيم مصطفى محمد فايد  56 محمد شريف عبدالنبى على حسن الكونت 

 27 محمد احمد جابر ابراهيم محمد  57 محمد صابر محمد الشركسى 

 28 محمد احمد سعد ابراهيم حسن جاب هللا  58 محمد صبرى محمد مبروك 

 29 محمد احمد عبدالرازق احمد قنديل  59 محمد صالح حسين المنزالوى 

 30 محمد احمد كامل صالح  60 محمد طارق جابر طه 

 

 الدور السابع –القاعة الكبرى 
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 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 61 محمد طلعت محمد احمد نصار  91 محمد وجية رزق المسارع 

 62 محمد عادل محمد احمد اللقانى  92 محمد يسرى خيرى عبدالجيد حوشى ابو العيد 

 63 محمد عادل محمد جاد حوطر  93 م -محمود ابراهيم منصور عالم  

 64 عاطف محمد احمد توفيق محمد  94 محمود احمد محمد احمد جاب هللا 

 65 محمد عبد اللطيف عبد المجيد عبد اللطيف زعلوك  95 محمود احمد محمود البطاط 

 66 محمد عبد المنعم محمد ابراهيم غزال  96 محمود جمعه احمد محمد 

 67 محمد عبدهللا علي علي هالل  97 محمود جمعه احمد محمد 

 68 محمد عصام راضى عبدالجواد  98 محمود سعيد ابوالعطا دراز 

 69 محمد على يوسف عباس وزير  99 محمود عادل على على ابوالوفا 

 70 محمد عماد الدين محمود رجب  100 محمود عبد المجيد عبد الهادي الشريف 

 71 محمد عمرو حامد عمرو  101 محمود عبدالحفيظ عبدالوهاب محمد 

 72 محمد عيد عبد الفتاح السيد العشرى  102 ابو احمدمحمود عبدالحكيم محمد عبدالسالم  

 73 محمد عيد محمد سلطان  103 محمود فتحى ابراهيم محمد ابو العال 

 74 محمد فريد على احمد خضير  104 محمود فيصل على بيبرس 

 75 محمد كامل محمد كامل عبد الرازق  105 محمود محمد السيد الصاوى الطباخ 

 76 محمد ماهر صابر محمد العزالى  106 محمود انور مغازيمحمود محمد  

 77 محمد محسن محمد حسن السوسى  107 محمود محمد محمود كامل يوسف 

 78 محمد محمد احمد نعمه هللا  108 محمود نبيل عبدالحميد عيسوى 

 79 محمد محمود محمد عبدالوهاب عبدهللا  109 مرشدى محمد ابراهيم محمد سالمه 

 80 محمد محمود محمد عبدربه  110 مروه محمد عبدالجواد على موسى 

 81 محمد محمود محمود الشرقاوي  111 مريم احمد محمد محمود البروه 

 82 محمد مصطفى عبدالفتاح ابراهيم العاصى  112 مريم حمدى عبدالمولى عبدهللا 

 83 االبحرمحمد مصطفى على   113 مريم عبد الرحمن عبد الحميد النحراوى 

 84 محمد ممدوح مختار محمد جاهين  114 مريم عبدالفتاح محمد الغندور 

 85 انجليزى -محمد موسى محمد مهدى   115 مريم عبدالمحسن محمود محمد خطاب 

 86 محمد ناجح كمال مراد سامون  116 مريم محمد محمد ملوك 

 87 عباس السيدمحمد نبيل   117 مريم محمود حسن الشحات محمود برغش 

 88 محمد نشأت حامد محمود عشري  118 مريم مالك اسعد عيسى 

 89 محمد نظيم السيد الزغبى  119 مريم مؤمن مصطفى محمد كشك 

 90 محمد هشام محمد معوض عمارة  120 مسعود رضا مسعود عبد العاطى احمد 
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 121 مصطفى اسامه محمد محمد زيتون  151 مها السيد عوض السيد حمد 

 122 مصطفى حمدى عباس كامل السعداوى  152 مها خميس محمود محمد على حامد 

 123 مصطفى سعيد صباح محمد احمد حنفى  153 مها سعيد عبدالونيس ابراهيم الزوبى 

 124 مصطفى عبدالحافظ مصطفى عبدالحافظ  154 ايمن مرشدى وهبانمؤمن  

 125 مصطفى على مصطفى على الغزالى  155 مى ابراهيم عبدالعليم ابراهيم زويل 

 126 مصطفى كامل ابراهيم البطاط  156 مى احمد عبدالسالم ضيف هللا قنبر 

 127 رضوانمصطفى كمال محمد   157 مى عبدالواحد زهير عبدالواحد يحى 

 128 مصطفى متولى بسيونى محمد المناخلى  158 مى كامل محمد محمد تاج الدين 

 129 مصطفى محمد احمد زبادى  159 مى ماجد محمد عبده محمد خليف 

 130 مصطفى محمد احمد سعد الحطاب  160 مى محمد كمال حلمى محمود اغا 

 131 عبدالرازق مصطفى محمد صقر  161 ميار احمد احمد محمد غزالن 

 132 مصطفى محمد عبد العليم بركات  162 ميار عادل عبدالعزيز موسى عطاهللا 

 133 مصطفى محمد على اسماعيل عبدهللا  163 ميالد صبحى بشرى عبد الصادق 

 134 مصطفى محمود ابراهيم متولي سعد  164 مينا جورج شفيق واصف 

 135  -مصطفى يسرى محمد عبدالسالم عبده  165 ناجى احمد ناجى متولى ناصف عباس 

 
نادين مصطفى عبدالسالم مصطفى 

 الرامى
166  

 اشرف سعد على ذمعا
136 

 137 منار بكر محمد غراب  167 نانسى على عبدالمنعم على النجار 

 138 منار شريف احمد عبيد  168 نبيل سعيد نبيل احمد سالم عالم 

 139 منار صبري ابراهيم عبدالمولى  169 نجالء حمدي عبدالعزيز راضي 

 140 منار فضل نصرهللا موسى  170 ندى ابراهيم محمد عبدالحمىد بسيونى 

 
 ندى ايمن محمد طعيمة

171  
منار محمد كامل عبدالبارى ابراهيم 

 دراز
141 

 142 منار محمد محمد محمد ابو خلعه  172 ندى حسن محمود احمد كامل 

 143 منار محمود السيد محمد ابو المكارم  173 الصعيدىندى حمدى السيد محمد  

 144 منار مصطفى صالح بدوى  174 ندى عالء ابراهيم بسيونى سنبل 

 145 منال وليد عرفه سليمان السيد  175 ندى على طه بسيوني الطوبجى 

 146 منصور محمد اسماعيل احمد الطباخ  176 نرمين حسين محمد  حسين ابراهيم 

 147 منه هللا محمد محمود الترعاوى  177 عزت مهدى فتح هللا سمك نرمين 

 148 منى حلمى صديق عجمى  178 نرمين محمد عبدالرازق جاد 

 149 منى سعيد ابراهيم عبدالعزيز سالم  179 نرمين يحيى سعد عبدالجواد 

 150 منى محمود عبدالغنى عمران  180 نسمه رمضان السيد اسماعيل 
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 181 نسمه صالح حسن محمد  301 هاجر ناجى محمد االبيض 

 182 نسيم عبدالبارى عبدالمطلب عماره  302 هاله رجب محمد ابو عجور 

 183 عبدالمقصود عطيهنعمه نبيه مهدى   303 هايدى اسامه حسين عثمان 

 184 نهاد ابوالنجا محمد شهاوى بلتاجى  304 هايدى سامح عبدالغنى احمد العسيلي 

 185 نهاد جميل عبدالعظيم محروس  305 هايدى محمد ابو شوشه البياع 

 186 نهاد حسنى محمد محمد ديغم  306 هايدى مصطفى علي السيد 

 
 هبه هللا اشرف محمد الكاتب

307  
عبدالحميد احمد عبدالحميد نهله 

 النيدانى
187 

 188 نهله محمد احمد توفيق عبدربه  308 هدايا رضا عبدالرؤف محمد دراز 

 189 نور حسن اسماعيل محمد  309 هدى ذكى راشد عبدالسالم القاضى 

 190 نور محمد احمد منصور نصر صالح  310 هدير محمود محمد محمود شهاوى 

 191 نورالهدى رضا محمد سعدعبدهللا  311 محمد الزناتىهديه صبحى اسماعيل  

 192 نورهان اشرف عبدالحكيم عبدالرحيم حسن  312 هشام اشرف اسماعيل ابراهيم حماده 

 193 نورهان السيد ابراهيم عبده محمد  313 هشام حسن محمد حسن محمد 

 194 نورهان خالد عبد الكريم محمود  314 هشام حسنى احمد شلبى 

 195 نورهان رمضان على حجازى  315 هشام على سمير على عبد الرحمن 

 196 نورهان رمضان محمد عياد جمعه  316 هشام كمال نعيم بليحه 

 197 نورهان عبدالفتاح محمود محمد سالم  317 هنا سعيد محمد علي قمره 

 198 نورهان عبدالهادى السيد سيف الدين  318 هند سعيد السيد خميس جغالن 

 199 نورهان عبدربه سمير عبدربه صباح  319 هند مسعد سليمان خليل 

 200 نورهان عطيه عوض حسن جمعه  320 هند نبيل السنوسى موسى الشرقاوى 

 201 نورهان على عبدهللا محمد الشرقاوى  321 هند هشام سعيد حزين 

 202 ابراهيم على التركىنورهان مجدى   322 وجيهه ابو الخير عبد السميع الحبال 

 203 نورهان مدحت عبدالحليم محمد بكر  323 ورده جميل على ابراهيم بدوى 

 204 نيفين السيد عبدالرءوف السيد حرازى  324 وفاء حماده فراج على عبدالجواد 

 205 نيفين عطيه كامل عبدالعال  325 وفاء سعد عبدالفتاح ابراهيم عثمان 

 206 هاجر السعيد محمد عبدالمجيد عبداللطيف  326 على العطاروفاء عبد الهادى  

 207 هاجر سامى السيد محمد الغرباوى  327 والء السيد سعيد رياض النوام 

 208 هاجر على محمد عبدهللا الدهالن  328 والء رمضان محمد محمود مرزوق 

 209 عوضهاجر محمود عبدالعزيز محمد   329 والء فتحي ابراهيم الشرقاوي 

 300 هاجر محمود نجيب محمد سيد احمد حماده  330 يارا على سعد سليمان بكر 
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 331 ياسمين ابراهيم عباس ابراهيم شكر    

 332 ياسمين احمد محمد احمد شهاب    

 333 ياسمين احمد محمد على عبدهللا على    

 334 ياسمين شريف محمد فتح الباب    

 335 ياسمين صفر جميل محمد مصطفى عيسى    

 336 ياسمين عشرى سالم على    

 337 ياسمين محمد ابراهيم عبدالجواد    

 338 ياسمين محمد خيرى حسين على حاتم    

 339 ياسمين محمد مهدى محمد فريج    

 340 يمنى محمد نبيه متولى على    

 341 يوسف احمد شوقى عبدالباقى مصطفى    

 342 يوسف احمد محمد على حسنين    

 343 يوسف السيد محمود كامل الديب    
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 342/ 7753233: فاكس / تليفون  55222: ب . كلية التجارة ص                                                      ( االبعادية ) يناير  52منهور مجمع د

(هـ ) مجموعة   

 (انتظام)

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 يوسف تامر خميس يوسف البستاوى  31 انجليزى -احمد محمد عبدهللا فؤاد  

 2 يوسف خالد عبدالرازق ابوقرن  32 احمد محمد محمود محمد عبدالمجيد 

 3 سعيد يوسف محمد ابو جاللهيوسف   33 احمد محمود احمد طلحه 

 4 يوسف صالح محمد عبدالعاطى  34 د -احمد محمود فاروق محمود  

 5 ابراهيم السيد عبدالحسيب ابراهيم بمواد 35 احمد مرضى عبد الرءوف عبدالسالم 

 6 ابراهيم حمدي حسن عبد الرازق  36 احمد مصطفى رمضان الطنيخى 

 7 ابراهيم محمد ابراهيم ماجد  37 الشبراوياحمد نبيل شحاته بسيونى  

 8 ابراهيم محمد احمد احمد نصار  38 احمد وجيه مصطفى عباس نوح 

 9 احمد ابراهيم حسن احمد سالمه  39 احمد ياسر على ابراهيم المصري 

 10 احمد ابراهيم عبد العظيم ابراهيم سيد احمد  40 ارساني سامى حلمى عوض هللا سعد 

 11 احمد ابراهيم كمال محمد الشرقاوى  41 سعد محمد عامر حسناسراء  

 12 احمد اشرف سالم محمد  42 اسراء محمد محمد عبداللطيف شعوير 

 13 احمد السيد ابراهيم اسماعيل الناغيه  43 اسالم السيد على عبد العليم بدوى غراب 

 14 احمد بدوى محمد سعد بدوى  44 اسالم جميل فتحى بكر 

 15 احمد حامد حسن حامد الرشيدى  45 اسالم سعد مصطفى على ابو العينين 

 16 احمد حسين محمد احمد قنديل  46 اسالم سمير عيد سليمان 

 17 احمد رضا احمد  طلبه قطب خضر  47 اسالم لطفى محمد محمد الديب 

 18 ابراهيماحمد رمضان احمد عبد العزيز   48 اسالم محمد سعيد احمد محمد التداوي 

 19 احمد سامى احمد عبدالفتاح قطب النجار  49 اسماء طلعت وردانى محمد شاهين 

 20 احمد صابر محمد اسماعيل العسكرى  50 اسماء فرج صاوى عثمان 

 21 احمد صبرى فتحى عيسى  51 اشرف اسماعيل محمد ابو غنيم 

 22 امين حسناحمد صبرى محمد   52 اكرام مجدى لطفى عبد هللا السجينى 

 23 احمد عبد الراضى اسماعيل عبد المجيد  53 السيد خميس السيد عبدالسالم جوده 

 24 احمد عبد اللطيف احمد محمد الروينى  54 السيد عبدالغني سعد محمود عبدهللا 

 25 احمد عبد الناصر بهى الدين العبد  55 امنيه كامل يوسف دسوقى قرواش 

 26 احمد عوض حسن مصطفى العسال  56 عبدالحميد ابو سيفاميره السيد ناجى  

 27 احمد محمد ابراهيم عبدالرحيم  57 اميره عالء محمد عبدالفتاح الجداوى 

 28 احمد محمد ابراهيم محمد طايل  58 انجى اسامه انور محمد عبداللطيف 

 29 احمد محمد بيومى حامد  59 اندرو ماجد عطا جبره زايد 

 30 احمد محمد عبدالقادر فوزى الخولى  60 د -العاطى عبد الصادق عالم اية عبد  

 

 الدور الثالث –( 735)قاعة 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الثالثة 

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

(انتظام)  

( هـ )مجموعة  :تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 اية محمد عبدالجابر محمد الصعيدى  91 روضة سعيد حلمى عبد الرحمن 

 62 ايمان فتحى عبدالغنى عياد  92 ريم صابر رمضان عليوه 

 63 ايمان محمد عبده عبده السجيني  93 ريهام بشرى محمد عباس يوسف 

 64 ايمن جابر حسين محمد الديب  94 زياد طارق خميس بسيونى 

 65 ايمن عبدهللا عبدالحليم عبدالنبى واعر  95 زينب على حسين احمد 

 66 ابراهيم القليوبىبدر محمد احمد   96 ساره سعيد فضل قاصد 

 67 بسام محمد حسن عباس حسن  97 ساره عبدالمنجى عبدالمنعم عبده جنيدى 

 68 بسمه السيد غنيم سالم اللبانى  98 سامح السيد محمد حسن الدسوقى 

 69 بهاء سعد خليل سعد الفجال  99 سعد محمد سعد محمد خليل 

 70 بوسى عامر عبد المالك محمد عليوة  100 سعيد مبروك عبدالفتاح عبدهللا االقرع 

 71 تقى وليد السيد االبيض  101 سمر خيرى سالم محمد ابو طالب 

 72 جابر جمال هاشم ابوزيد  102 سمر عبدهللا السيد السيد اللبودى 

 73 جالل علي إبراهيم محمد على  103 سميرة مصطفى احمد احمد االبيض 

 74 جيهان طه حسين طه  104 سوهندا خالد السيد كامل 

 75 حازم خيري حامد محمد القرش  105 سيف منصور فتحى ابو يوسف 

 76 حازم هشام صابر عبد الرحمن حماده  106 شروق السيد ابراهيم عرفان 

 77 حسام حسنى محمد بيومى المغربى  107 شريف صالح السعيد درباله 

 
شرين مسعد عبدالجيد عبدالمعطى 

 تحسون
108  

خميس يوسف عبدالحميد ابو  حسام
 كبشه

78 

 79 حسام عبد اللطيف محمد قضيب  109 شهاب عبد الموجود محمد ابراهيم خليفه 

 80 حسن ابراهيم حسن عبدالفتاح  110 صالح رجب محمد عمر على 

 81 حسنى ايمن محسن عبدالحميد  111 ضياء وجيه عبدالحميد عمر 

 82 شوقى فرج عبدربة حنان  112 طه الوردانى السيد عباس 

 83 خالد رضوان عبدالمالك عبدالفضيل  113 عادل محمد حامد حامد الركايبى 

 84 خالد على محمد الغريب  114 عادل محمد خالد ابراهيم عماره 

 85 رامى بكر عوض الحلفاوى  115 عادل محمد معاذ محمد شعبان 

 86 محمد عبد المقصود عونراندا ياسر   116 عبد الرحمن احمد محمود رحومه 

 87 رانيا عبد الحميد محمد عبد الفتاح دحروج  117 عبد الرحمن السيد ذكى السيد 

 88 رباب حسن كمال المصرى  118 عبد الرحمن ماهر بيومي محمد عبد هللا 

 89 رضوة حمدى احمد على رضوان  119 عبد الرحمن مصطفى حمدى على الخولى 

 90 رنين عادل حامد ابوحطب  120 عبد هللا القرنشاوى عبد هللا السيد محمد 

 

 الدور الثالث –( 735)قاعة 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الثالثة 

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

(انتظام)  

( س) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 عبد هللا سعيد احمد الشوادفى امام  31 طنطا -مايكل اسعد عوض اسعد  

 
محمد احمد صالح الدين محمد عبدالسميع 

 غيث
32  

 عبدالرحمن السيد عبدالصمد عبدالجليل سالم
2 

 3 عبدالرحمن ايمن احمد حسن بركات  33 محمد احمد عبداللطيف احمد الصوفانى 

 4 عبدالرحمن مجاهد عبدالواحد مجاهد  34 محمد احمد فوزي ابو عجور 

 5 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عبدالغني حسن  35 محمد احمد محمد عامر عيد 

 6 عبدهللا عمر السيد محمد جاويش  36 ادريس احمد ادريس الشيمىمحمد  

 7 عبدهللا عيد شحاته جوده  37 محمد اسماعيل سعد محمد محيى الدين 

 8 عزالدين عمر عزالدين محمد رجب  38 محمد اشرف سعيد عطيه رجب 

 9 عالء ابراهيم دسوقى دياب محمد نوار  39 محمد السيد محمد خلف هللا 

 10 عالء عبدالخالق سعد رجب سالم  40 محمد ايمن محمد حميده الصفطى 

 11 عالءالدين مصباح كيالنى عبدالغنى الجداوى  41 محمد بدر مفرح اسماعيل زكى 

 12 على محمد على محمود ابراهيم  42 محمد حامد عبدالجواد ابوبكر عثمان 

 13 عبد العزيز ابوشوعماد احمد بسيونى   43 محمد حسن الحصافى ابو طور 

 14 عمار فهمي حسين جاد هللا  44 محمد حسن مصطفى عبد هللا النقيطى 

 15 عمر احمد عمر محمد سيف النصر  45 محمد خالد السيد طلبة النمكى 

 16 ورقى -عمر محمود ابراهيم حسنين السيد   46 محمد رمضان كمال عبدالخالق اللمسى 

 17 ن -عمر مصطفى محمد عثمان   47 بطيشهمحمد زكريا محمود حسنى  

 18 عمرو خميس محمود نورالدين  48 محمد سامى محمد رجب 

 19 عمرو محروس فتحى سامى  49 محمد سعد عبدهللا السيد ابوابراهيم 

 20 عمرو محمد انور عباس رسالن  50 محمد شعبان عبدالمجيد احمد غالى 

 21 عمرو محمد رفيق محمد  51 محمد عبد الحميد محمود أبو العال 

 22 عوض عبدالعزيز بسيونى عبدالعزيز الدماطى  52 محمد عبد المطلب عبد الجليل حسين فرحات 

 23 غادة احمد عبدالجواد البدوى  53 محمد عبد الوهاب ماهر سرور 

 24 فاطمه منير رمضان مراد  54 محمد عصام درهان العلقامى 

 25 فتحى على فتحي مراد  55 رسالنمحمد عصام عبده محمد  

 26 فتحى ماهر فتحى عبد الجواد عويضة  56 محمد عوض حمزه محمد جاب هللا 

 27 قدرى ابراهيم عبدالقادر جبر  57 محمد فتحى حسن عبده شمسيه 

 28 كرستينا نجيب صبحى جورجى  58 محمد كمال فرج سعداوى 

 29 عماد محمد متولي سلطانكريم   59 محمد مامون محمود محمد االعصر 

 30 مازن محمد فيصل رستم  60 محمد محمد عبد القادر جمعه ابو الروس 

 الدور الثالث –( 737)قاعة 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الثالثة 

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

(انتظام)  

(س)مجموعة  :تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 محمد محمود فرج فرج سعودى  91 منه عصام فتحى سليمان 

 62 محمد مدحت ابراهيم عبده عيسى  92 ابراهيممنى سامي احمد قطب  

 63 محمد نور احمد ابراهيم  93 مؤمن جمال سعد السيد سعد 

 64 محمد ياسر صبحى القاضى  94 مى خميس مصطفى عبد الرحيم شرف الدين 

 65 محمد يوسف عبدالقادر الشبكشى  95 مى عبد النبى على عبد الحميد ابو شهبة 

 66 محمود احمد على حسين رمضان  96 حسين عبداللطيفمى عبداللطيف  

 67 محمود امين عبدالسالم سيد احمد بدير  97 مى مجدى على السيد قطب 

 68 محمود رزق محمد غازي الشناوى  98 ميرنا هشام احمد محمد الشرقاوى 

 69 محمود رمضان محمد عبده  99 نادر سعيد محمد فايد 

 70 محمود شعبان عبدالموجود السيد مصطفى  100 الجويلىنجالء محمد مصطفى  

 e 71-محمود صبرى محمد خضر   101 ندى محمد يوسف محمد محمد سليم 

 72 محمود عادل عبدالعزيز محمد عبدالعزيز  102 نرمين محمد بيومى عبد المطلب كامل 

 73 محمود عادل على عبد الرازق  103 نرمين مصطفى عبدالمنعم حسن 

 74 محمود عاطف انور رحومه  104 نور الدين محمد على حسنين مهدي 

 75 محمود عاطف على حسين  105 نور الدين محمود عبدالخالق محمد عياد 

 76 محمود عبد الرؤف عيد عبد الرؤف  106 نورهان احمد مصطفى احمد الحملى 

 77 محمود عوض محمد محمد زايد  107 نورهان انور عبدالرحمن على 

 78 محمود محمد محمد امين الفقى  108 نورهان عبدهللا عبدالحميد عبدهللا الحميد 

 79 محمود محمدعابد محمد الشحات فرج حسن  109 نورهان محمد رمضان محمود 

 80 مروان فؤاد محمد محمد شعبان  110 نورهان مصباح ابراهيم غريب 

 81 عبدالمولى محمد شهاب مريم طارق  111 هاله سعيد عبدالسالم عبدالحميد 

 82 مريم عونى فوزى زخارى  112 هانى ادريس عبد العاطى جهمى 

 83 مصطفى اشرف مصطفى محمد سليمان هجرس  113 هبة هللا محمود زكريا محمد الخلفى 

 84 مصطفى خمىس عبدالحكيم ابراهيم حسان  114 هشام محمد عباس عبد الغنى طه 

 85 مصطفى عاطف مصطفى القزق  115 هشام مصطفى محمد فريشح 

 86 مصطفى محمد اسماعيل ابراهيم عبدالنبى  116 هناء على محمود على عبدالكريم 

 87 مصطفى محمد علي مصطفي سعيده  117 يوسف ادريس عمر محمود سلطان 

 88 معتز محمود سليم عبد الصمد  e 118 -يوسف حمد ى محمد مصطفى  

 89 منار عبدهللا فاروق عبدالجليل بلتاجى  119 طلبه القزازيوسف سليمان عبد الجيد  

 90 منه هللا حلمى محمد عبدالمنعم ضيف هللا  120 يوسف مجدى احمد عبدالجواد 
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( ص) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 
 -احمد عثمان محمد اسماعيل شرف الدين 

 انجليزى
 1 ابراهيم سعيد ابراهيم ابو العينين على  31

 2 د.م -ابراهيم عيد محمد حسين   32 احمد عزت محمود عبد الحفيظ نوفل 

 3 ابراهيم عيد محمد عبدهللا النجار  33 احمد عطا هاشم سعدون 

 4 ابراهيم محمد ابراهيم قنديل  34 احمد على فرحات احمد باتع 

 5 احمد ابراهيم محمد حمزة السكرى  35 رمضاناحمد علي شعبان  

 6 احمد ابوالنجا عبداللطيف ابوالنجا محمد  36 احمد عماد الدين عبدالمنصف محمود صالح 

 7 احمد احمد محمد احمد النحاس  37 احمد فوزى السعداوى كامل المتناوى 

 8 م-احمد اسامه زكى محمد عباس   38 احمد متولى محمد السيد فرج 

 9 احمد اشرف سعد عبدالكريم على مناع  39 م -احمد محمد اسماعيل محمد اسماعيل  

 10 احمد اشرف على ابراهيم محفوظ  40 احمد محمد السعيد يعقوب مصباح 

 11 احمد السيد احمد حسن سعيد  41 احمد محمد حسن فهمي عبدالحميد 

 12 صقر احمد انور محمد  42 احمد محمد حسنين احمد حسنين جمعه 

 13 احمد بشير فتحي عبدهللا محمد  43 احمد محمد عبدالمعطى الخدرجى 

 14 احمد حسام عبدالفتاح الشباسى  44 احمد محمد عيد عمر محمد 

 15 احمد حسن عبدالفتاح عبدالمقصود سالم  45 احمد محمد فوزى احمد باشا 

 16 خليفهاحمد حسين عبدالحميد حميدة   46 احمد منتصر سعد سيد 

 17 احمد سالم محمود محمد سالم ابو عيسى  47 احمد منتصر مسعود حسنين صالح 

 18 احمد سعيد احمد سعيد  48 احمد هانى ابو المواهب رفاعى 

 19 احمد سعيد مرسى نعيم برغش  49 احمد هانى رمضان قادوم 

 20 سليمان ضبع احمد سليمان احمد  50 انجليزى -احمد ياسر فوزى ابو علو  

 21 احمد سمير عبدالنبى خليل العشرى  51 معادلة -اسامة عبدالمنعم خليل الكوت  

 22 احمد شحاتة شحاتة محمد منيسى  52 اسراء جمعة ابراهيم عبدالصادق سويلم 

 23 احمد طة احمد السيد محمد  53 اسراء خالد منصور عبدالعظيم عوض 

 24 احمد عادل عبدالعال سعدون  54 التمساحىاسراء سليمان احمد على رزق  

 25 احمد عبدالجليل بكر محمد هجرس  55 اسراء طة عبدالغفار عبدالرازق الخماري 

 26 احمد عبدالحميد ابوالعينين احمد السيد  56 اسراء ماهر محمد خطاب رخا 

  57 اسالم جابر عبدهللا عبدالرازق 
احمد عبدالستار صابر غباشى 

 العشماوى
27 

 28 احمد عبدالصادق محمد محمود مطاوع  58 اسالم سليمان ربيع راشد ربيع 

 29 احمد عبدالعزيز عبدالجيد احمد  59 اسالم على احمدالسيد حبيب 

 30 احمد عبده محمود عبدالحفيظ احمد  60 اسماء ابراهيم على محمد عاشور 
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 61 اسماء رباح عبدالغنى على ابوشنب  91 معادلة -بيتر صبرى كامل حبيب  

 62 اسماء محمود انور محمود خليل  92 جليله صالح السيد بسيونى 

 63 اكرم عبدهللا محمد عبدالمنعم سالم  93 جون جودة ابراهيم جرجس 

 64 االء عبدالستار سعد حسن بسيوني  94 محمود محمد جيهان محمود محمد 

 65 الزهراء ظريف محمود محمد االمام  95 حازم كمال احمد محمد التونى 

 
 حازم محمود عبدالمجيد محمود مصطفى

96  
السعيد شفيق ربيع شفيق سليمان 

 الضحاوى
66 

 
حامد عبدالعاطى عبدالسالم عبدالعزيز 

 عطية
 67 الشحات عبدالسالمالشحات حسين   97

 68 امل احمد فهمى احمد صبح  98 حبيبة احمد عبدالغنى عبدالجواد عوض 

 69 امنية عبدهللا بدرى عبدالوارث  99 حبيبة عزت احمد السيد العشرى 

 70 اميرة محسن عبدة عبدالمجيد السيد  100 حسام السيد عبدالحميد توتو 

 71 اية احمد جهيد على حجازى  101 م -حسام حسن محمود عثمان غازى  

 72 اية علي علي سليمان عيسي  102 حسن شوقي حسن شبل 

 73 اية محسن زكى شورى  103 م -حسن عادل حسن احمد  

 74 اية مساعد ادم ابوعجيلة  104 م -حسين محمود حسين تعيلب  

 75 اية ممدوح سالم احمد سالم  105 خالد محمد هارون رياض ابراهيم 

 76 ايمان ابراهيم عبدالمنعم خميس شلبي  106 داليا محمد احمد السيد فوده 

 77 ايمان بشير خليفة محمود العبد  107 دعاء طلعت محمد على عبدالال 

 78 ايمان جمعة صابر راشد غراب  108 انجليزى-ديفيد حماية حنا حماية  

 79 عبدالوهاب عطاهللاايمان حنفى عبدالعزيز   109 رانا ايمن محمد مصطفى حفنى 

 80 ايمان محمد اسماعيل عبدالتواب على  110 رانيا احمد محمد احمد القحف 

 81 ايمان محمد محمود عبدالرواف  111 رجب ابراهيم سعد ابراهيم عوض 

 82 ايمن حامد عبدالفتاح محمد للو  112 رشا سعيد احمد سعد خميس 

 83 مجدي ابراهيم السيد الطنطاويايمن   113 رغدة محمد حسن محمد خطاب 

 84 ايناس عوض محمود محمد نصير  114 روان السيد اسماعيل عمران 

 85 ايهاب رزق فكرى رزق نسيم  115 روان صبرى محمد ابومصطفى 

 86 بدور مسعد احمد محمد الشربينى  116 روانا اشرف عبدالفضيل عبدالمجيد 

 87 بسماء محمد ابراهيم حنيش  117 رويدا حمدي عبدالعزيز الشويعر 

 88 م-بسمة صابر على محمد الديب   118 ريهام احمد صبحى طيبة 

 89 بسنت خالد محمد دسوقي  119 زياد شعبان محمد احمد رمضان 

 90 بسنت عربي يوسف احمد شحاته  120 زياد عادل محمد الحسينى اسماعيل 
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 121 زياد عالء الدين محمد السيد محمود  151 عبدالرحمن خمىس حسن على ابوهاشم 

 
عبدالرحمن عبدالصادق عبداللطيف شعبان 

 محمد
152  

 زياد محمد محمد رجب كردي
122 

 123 سارة احمد على احمد عمار  153 عبدالرحمن عبدالناصر عبدالمنعم على الصباغ 

 124 سارة عبدالناصر محمد مسعود عالم  154 عبدالرحمن محمد يسرى عبدالسالم زيدان  

 125 سارة على محمد خميس على ماجد  155 عبدالعزيز حسن على غراب 

 126 سارة محمد كمال خليل بدر  156 عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز عدالن 

 127 م-سالم محمد اسماعيل محمد عالم   157 م -عبدالعزيز عمر  عبدهللا خالد محمد 

 128 سالم محمد سالم عبدالحليم  158 عبده عمر عبده عمر على 

 129 سعد محمد محمد عبدالمجيد هبالة  159 عبير صبرى شعبان عيد علماء 

 130 سعيد ماهر سعيد جرجس  160 عثمان اشرف عثمان جميل عثمان 

 131 سالمه سالمه محمد السيد خليف  161 سيد احمد عبيد نصرعال خيرى  

 132 سلمى طارق محمد البشبيشى  162 على خالد على سرور ادريس 

 133 سلوى محمد السيد احمد ابو العال  163 على عبدالمنعم احمد عطا العتر 

  164 غاده رجب عبدالعظيم عبد العزيز 
سماح عادل ابو اليزيد عبدالمقصود 

 العمروسي
134 

 135 سمر فداء خير هللا حتيته  165 فارس محمد نعيم عبداللطيف الطنطاوى 

 136 سمر هانى واصف محمد السيد  166 فاطمة السيد عبداللطيف علي ابو غراره 

 137 سمر يوسف موسى محمد عامر  167 فاطمة حلمى عبداللطيف محمد الجندى 

 138 سناء اشرف عبدالهادى جمعة ابو شعيشع  168 فاطمة رمضان السيد منسى ابراهيم 

 139 سهيلة احمد توفيق محمد حسانين  169 فاطمة محمد شعبان سالم 

  170 فايزة السيد محمود ابراهيم بخاطره 
سوسن ايمن محمد عبدالمنعم عبدالفتاح 

 رفاعى
140 

 141 شروق اسامة حسنى احمد ونس  171 فتحى محمد عبدالفتاح عبدالمقصود 

 142 شروق عبدهللا صالح محمود عبدهللا  172 فرحة عطية سعد الشرقاوى 

 143 شمس خالد عطية سلطان حمد  173 كريم عطيه ابراهيم غازى ابو خشيم 

 144 شيماء رضا على عبدهللا ابورية  174 لبني عزوز عبدالنبى خليفه 

 145 ماضىصبا هشام احمد سالم   175 ماجدة حسن سالم محمد رمضان 

 146 صبحى صبرى السيد عبداللطيف  176 مجدي مدحت محمد مسعود 

 147 ضحى خليل رمزى محمد الديب  177 محمد ابراهيم محمد ابراهيم الحلواني 

 148 طة حسن حسن جمعة عطا  178 محمد احمد ابراهيم احمد الرتيمى 

 149 م -عبدالعزيز عبدهللا عاصم احمد على   179 محمد احمد ابراهيم صالح شرشر 

 150 عبدالرحمن احمد السيد فتح هللا عيسى  180 محمد احمد رزق محمد سليمان 
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(انتساب موجه)    

(ص )مجموعة  :تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 181 محمد احمد شطوري احمد  211 محمود اسامه محمود ابراهيم البطراوى 

 182 محمد احمد محمد احمد بسيونى الجمل  212 محمود بدر عبدالمجيد البهتيمى 

 183 محمد اشرف اسماعيل محمد عسل  213 محمود جمال ناجى على احمد النجار 

 184 محمد اشرف حسن عبدالحكيم  214 محمود خلف عوض احمد 

 185 عبدهمحمد السيد سعد مصطفى   215 محمود سعيد محمد على شرباش 

 186 محمد انور محمود حسن ابو ديب  216 محمود سعيد نعيم كردي 

 187 محمد حسين محمد حسين كوزو  217 محمود عبدالعزيز فتح هللا على زيدان 

 188 محمد حسين محمد عبدالرسول  218 محمود عطا اسماعيل كيالنى 

 189 عوضمحمد راضى شاهين   219 محمود محمد عبدالغنى مصطفى رجب 

 190 محمد رافت احمد الشوادفى  220 محمود محمد عبدالمحسن محمد البربرى 

 191 محمد رزق محمد الهلب  221 محمود محمد فاروق شعبان ابو طاحون 

 192 م-محمد رضا متولى السمخراطى   222 محمود محمد محمد المزيودى 

 193 بيومىمحمد رمضان صالح   223 محمود محمد محمد عبدالحفيظ 

 194 محمد رمضان فتحى محمد دياب  224 محمود محمد محمود احمد حسين 

 195 محمد سالم محمد عيد شقيدف  225 محمود نزية محمود محمد بدوى 

 196 محمد سعد محمود على حسن مسوده  226 مرزوق محمد مرزوق محمد غراب 

 197 ابوالخيرمحمد شحات عبدالبر على   227 مرفت محمد على النجار 

 198 محمد عادل محمد جمعة مسعود  228 مروان السيد محمد الشرقاوى 

 199 محمد عبدة فؤاد عبدالمنعم قنديل  229 مروان سعيد عبدالرحمن البير 

 200 محمد عزت عبدالعاطي عبدالمقصود حسين  230 مروان عمر نويشي حافظ نويشي 

 201 دمين شحاتة عشيبه محمد عالء  231 مروان محمد على الشامى 

 202 محمد عالء محمد فريج ناصف  232 مروان محى عبدالعزيز فرج عفيفى 

 203 محمد فرج محمد السيد شتا  233 مريم عصام احمد محمد عطا هللا 

 204 محمد ماهر سعيد ابراهيم سالم الديب  234 مصطفى ابراهيم سعد ابراهيم عوض 

 205 محمد محمد ابراهيم خاطر  235 مصطفى ايمن صالح ناجى موسى 

 206 محمد محمد شبل محمد القفاص  236 انجليزى -مصطفى جمال عبد القادر على  

 
مصطفى عبدالحميد دمين ابو هشيمة 

 الملوى
237  

 محمد محمد محمد السعيد الجمل
207 

 208 محمد مصطفى حسن حسن ابو اسماعيل  238 مصطفى عبدالعزيز حسن عبدالعزيز الحصرى 

 209 محمد معوض محمد عبدالسالم نوار  239 مصطفى عبدالعزيز محمود الهلب 

 
مصطفى عبدالواحد مصطفى عبدالواحد 

 مصطفى
240  

 محمد هشام عبدهللا حسن يوسف
210 

 الدور الثالث –( ب)مدرج 
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 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الثالثة 
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(انتساب موجه)   

(ص )مجموعة  :تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 241 مصطفى عبدالوهاب احمد تاج الدين  271 شعبان عبدالعزيز ابو علويارا محمد  

 242 مصطفى محمد عباس غريب  272 ياسر حسام الدين محمد محمد فودة 

 243 مصطفى ناصر محمد زين الدين  273 ياسمين سعيد عبدالفتاح بكرى 

 244 شميسمنه هللا نصر عبدالعزيز   274 ياسمين سمير محمد عبدالمنعم عالم 

 245 مها صبرى محمد ونس  275 م -ياسمين على سالم محمود االقرع  

 246 مهند طارق محمد كمال محمد كامل الرجال  276 ياسمين على صبري عبدالحميد ابو غازى 

 247 مؤمن عبدالصبور السيد الصاوى احمد    277 ياسين على جابر على السواحه 

 248 مؤمن محمود محمد حامد  278 يوسف امجد يوسف حجازى ناضر 

 249 مؤمن مصطفى رجب هنداوي فريج  279 يوسف حنين صابر حنين 

 250 ميار محمد فتحي شحاته محمود  280 يوسف سعيد السيد ابراهيم 

 251 ندا اشرف خميس ابراهيم عبدالفتاح  281 يوسف محمد يوسف احمد محمد 

 252 عطية عبدالمنعم محمد عبدالرازق ندا  282 يوسف محمود عاشور محمود مرسى 

 253 ندا محمد على احمد طايل  283 يوسف مسعد ابراهيم الوكيل 

 254 ندى احمد محمد على طقيشم  284 ابتسام حلمي فتحي محمد حبيبة 

 255 ندى السعيد صالح الصماد  285 ابراهيم جمال محمد محمد احمد الخواجه 

 256 ندى رجب عبد الفتاح ابراهيم  286 النجارابراهيم حمدى عبدالمطلب  

 257 ندى محمد خليل احمد جعبوب  287 ابراهيم شحاتة عبدالعزيزسالم الصانع 

 258 ندى محمد على محمد رجب  288 ابراهيم صالح على عبد الغنى محمد 

 259 ندي عمر فرغلي عبدهللا  289 ابراهيم عوض رياض عبدالونيس حسن 

  290 فيصل حامد بدر سعيدابراهيم  
نرمين محمد عبدالقادر محمد صالح 

 عبدالمعطى المسيري
260 

 261 نسمة محمد يونس الشنيطي  291 م -ابراهيم ماهر ابراهيم سليم حسون 

 262 نسمه طارق مبروك حسن مندور  292 ابراهيم محمد ابراهيم عبد القادر منصور 

 263 نهى عمرو السيد عبده ابو غنيمه  293 زعربابراهيم محمد ابراهيم عبدالمنعم  

 264 نوران عصام ابراهيم حسن النويشى  294 م -ابراهيم مصطفى نعمان مجاهد  

 265 هاجر ممدوح سالم عبدالحميد  295 ابراهيم ناصر ابراهيم عبدالغفار 

 266 هايدى محمود سعد ابراهيم احمد  296 ابراهيم ياسر ابراهيم عبدهللا 

 267 هدى حسين حسن قناوى حسن  297 ابو السعود نصر مفيد عسران العسال 

 268 هدير عصام احمد السيد  298 ابوبكر محمد السيد محمد عثمان 

 269 هشام خالد محمد عبدالهادى غنيم  299 احمد ابراهيم فتحى السبيعى 

 
احمد اسامه حسنى احمدعبدالمطلب ونس 

-  
300  

 محمد زيتون والء عبدالرحمن خميس
270 

 الدور الثالث –( ب)مدرج 
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 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الثالثة 
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(انتساب موجه)  

(ص  )مجموعة  :تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 331 احمد السيد محمد عزب الحالج    

 332 احمد الشحات عبيد محمد    

 333 احمد ايمن عبدالسالم محمد عبدالرازق    

 334 د. م -احمد جابر محمد محمد مطر     

 335 احمد جمال محمود قطب    

 336 م -احمد حسين رمضان الشريف     

 337 احمد حسين محمود الشرقاوى    

 338 احمد حلمى سعد حامد المتينى    

 339 احمد خالد ابراهيم محمود    

 340 د.م  -احمد خالد سعيد محمد مسودة     

 341 احمد خلف هللا جابر فخرى شيخون    

 342 معادلة -احمد خميس مصطفى العبد     

 343 احمد رمضان حلمى بلتاجى عبدهللا    

 344 د.م -احمد رمضان سعيد محمد مصطفى     

 345 د.م-احمد صالح كامل محمود     

 346 احمد عبدالدايم مسعود محمود حنفي    

 347 احمد على احمد ابوالمجد على    

 348 احمد عمر فرج عليم    

 349 احمد محمد السيد عبدالفتاح عرابى    

 350 احمد محمد جالل محمد    

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 الدور الثالث –( ب)مدرج 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( ى )مجموعة     

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 احمد محمد مبروك عرفان اسماعيل  31 حمادةاية عرفة ياقوت محمد على  

 2 احمد مدحت عبدالمنعم حسن قضيب  32 اية عيد عبدالسالم محمد الجارحى ورده 

 3 احمد ناصر اسماعيل موسي  33 اية فوزي حامد فرج 

 4 احمد نصر صالح محمود الحوشى  34 اية محمد فتحى محمد عيد 

 5 اسامة سعيد فرج محمد عبدالدايم  35 ايرينى صموئيل رشدى جوهر 

 6 اسامه صالح السيد عبدالمقصود  36 ايمان ابراهيم الدسوقى الدسوقى 

 7 اسراء احمد يوسف احمد عشماوى  37 ايمان احمد رزق حسين الشناوى 

 8 اسراء جمال يوسف احمد يونس  38 ايمان احمد عبدهللا احمد منصور القادوس 

 9 اسراء ضيف حكيم ابراهيم  39 عبدالعليم اسماعيلايمان بدوى محمد  

 10 م -اسالم رمضان بدرخان ابراهيم   40 ايمان حجازي محمد على السماحي 

 11 اسالم سعيد صبحى موسى  41 ايمان فوزى عبدالواحد سرور 

 12 اسالم محمد عبدالحميد بسيونى النمر  42 ايمن ابراهيم السيد مصطفى حماده 

 13 اسماء سعيد السباعى محروس بدر  43 ابراهيم عبدالمقصود سعد هارونايمن  

  44 ايناس حسن فؤاد حسن الحوفي 
اسماء عبدالعاطي رجب عبدالعاطي اسماعيل 

 بركة
14 

 15 اسماء على عبدهللا محمد  45 ايهاب حسن رجب محمد ادهم 

 16 الصفطىاسماعيل عادل الكومى عبدالمجيد   46 باسم احمد محمد ادريس 

 17 االء اسامة احمد محمد البرقامي  47 بسمة هشام عباس على السعودى 

 18 االء سعيد عبدالحميد درباله  48 بسنت جابر السيد محمود سويدان 

 19 االء محمود حامد عبدالعال  49 بشار السيد عطية عبدالتواب 

 20 السيد  عبدالمنعم مجاهدالسيد عبدالمنعم   50 بالل عصام عبدالحميد الجنجيهي 

 21 اماني خالد عبدالعزيز خالد حتوش  51 بلقيس محمود عبدالحميد شعيب 

 22 امنية مجدى محمد محمد محمد  52 جابر محمد مصطفى فرج 

 23 اميرة محمد ابراهيم محمد هباله  53 جرجس رضا نصيف منصور 

 24 عبدالمعطى ابراهيمانجى سعد   54 حازم سامح صابر عبدة صفيان 

 25 اندور نبيل مريد دميان  55 حامد امير حامد ابراهيم 

 26 انس ايمن عبدالمنعم محمد فوده  56 حامد شريف حامد علي حامد 

 27 انور نصر انور محمد ابو جاموس  57 حامد محمد محمد حامد دسوقي 

 28 اية جمعة السعيد حسن ابراهيم  58 حبيبة سعد ابراهيم سعد 

 29 اية رمضان حمدى فتح هللا  59 حبيبة على حسن على مصطفى 

 30 اية عبداللطيف درويش دمين حمد  60 حبيبه ياسر عبدالمنعم الشاعر 

الدور السابع –القاعة الكبرى   
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 61 حسام اشرف غمرى مصيلحى  91 درازرحمة صالح عبدالعزيز السيد  

 62 حسن طة الحسينى ابراهيم محمد  92 رحمة عبدهللا عبدالحميد عبدهللا 

 63 حسن مصلح السعيد حشاد  93 رحمة عرابى عطا هللا محمد عبدالعاطى 

 64 حسين محمود خميس احمد خالد  94 رحمة محمد سعد صقر 

 65 حماده احمد عبدالجواد رجب العريني  95 سوريا -رغد مالك عبد الهادى صوان  

 66 حمدى رافت محمد مطراوى كرم  96 رغدة احمد عبد الوهاب احمد عويضة 

  97 رفاء حمدى رجب عبدالحميد العريان 
حمدي ابراهيم حمدي عبدهللا على 

 المالح
67 

 68 حمدية عطية شوقى عطا الناقورى  98 رفعت احمد رفعت عبدالفتاح رفاعى 

 69 حنين حمدى محمد بكر  99 رفعت هاني حسين عاشور اللقاني 

 70 م-خالد محمد عبدهللا عبد الغفار   100 رنا بكر محمد بكر محمد عرفة 

 71 خلود صالح محمد الكومى  101 روان احمد فوزى القاضى 

 72 داليا عبدالحميد نصرالدين المهدى  102 روان رمضان عبدالجواد كريم اسماعيل 

 73 داليا عيد عبدالعال عبدالحليم جبريل  103 روان محمود سعيد محمد الجزار 

 74 دعاء جميل فهمى زيدان موسى  104 زياد احمد عبداللطيف محمد خضر 

  105 زياد عماد حمدى ابوقفه 
دنيا ابو عجيلة ابراهيم محمد 

 عبدالحفيظ
75 

 76 حسين بكردنيا بليغ حمدى   106 زياد محمد حبشي محمد الشريف 

 77 دنيا منصور السيد منصور  107 زينب احمد حمودة محمد نعامة 

 78 دينا  مبروك  حامد  طلب  108 سارة اسامة جمال على شومان 

 79 م -دينا مجدى عبدالعزيز محمد ابوزيد   109 سارة سعيد عبدالسالم شحاته 

 80 شحاتهدينا مختار عبدالرحمن محمد   110 سارة صالح محمد دغيم 

 81 دينا نصر محمد احمدعبدالقادر  111 سامى محمد على حسن ابو السعود 

 82 ذكرى عاطف محمد مبروك برغش  112 سعيد عبدالمقصود توفيق حافظ 

 83 رامى حمدى عبدالعظيم شراره  113 سلمى خالد سعيد محمود الشاميه 

 
 سلوى عبدالرؤف محمد سالمه

114  
عبدالحليم حسن ابو رانيا صبرى  

 صالح
84 

 85 رانيا عبدالعزيز عباس يونس خليفه  115 سمر سعد عبدالمنعم سعد تاج الدين 

 86 رائد ربيع عبدالستار عبدهللا  116 سمر مجدى رمضان عبدالعاطى الحوفى 

 87 رباب السيد احمد السيد احمد  117 سهام محمد سعد عبد المقصود ندا خليف 

 88 رجب محمد رجب شعبان الجزايرى  118 سبع زعلوك سيف الدين عز 

 89 رجب محمد رجب مرسى  119 سيف محمد عبدالغفار السعدى محمد 

 90 رحمة احمد السيد علي  120 شروق احمد محمد البنا 
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 121 شروق خميس كامل سليم مصطفى  151 عبير شحات ضيف عبدالخالق هيبه 

 122 شريف منير الصافى طلب على  152 عبير صالح ربيع محمد متولى 

 123 شهاب الدين محمد احمد محمد خميس  153 عرفه عبدالمنصف محمد احمد زكى 

 124 شحاته سرورشهاب محمد عبدالسالم   154 عالء رجب صقر عبدالمطلب حسن 

 125 شيماء سعيد محمود عبدالغني  155 م -على ماهر على عبدالحفيظ  

 126 شيماء محمد عبدالفتاح محمد حسانين شكر  156 م -على محمد على محمد عبدالدايم  

 127 شيماء محمد محمود عبدالغفار عنانى  157 على نبيل محمد حلمى محمد 

 128 م -شيماء مصطفى ابراهيم حسين الجمال   158 علي حسن السيد محارم 

  159 علياء عصام محمد عبدالمنعم 
 -صدقى مدحت صدقى عبدالعزيز حسن 

 انجليزى
129 

 130 صفوت حمزه حامد محمد عباس  160 علياء على عبدالشافى على الجمل 

 131 طارق ناجح نيسي يني  161 عمار محمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد 

 132 م -طالل ابراهيم محمد احمد عبدالجليل   162 م -فتحى محمد عبدالمجيد طمان عمر  

 133 عبد الرحمن السيد سعد محمود شريدح  163 عمر محمد شعبان محمد احمد 

 134 عبدالحليم محمود رمضان عبدالغفار  164 عمر محمد فتح هللا عباس البنا 

 135 احمد عبدالحميد بخيتعبدالحميد   165 عيد محمد عيد خضير طلبه 

 136 عبدالرحمن احمد عبدالواحد عبدالرحمن احمد  166 عيسى هالل عبدالرؤف خليل 

 137 عبدالرحمن احمد يوسف حسن ابوسعدة  167 غادة سالمة محمد السيد 

 138 عبدالرحمن اسامة محمد خليل ابراهيم  168 فارس عبد المعطى احمد يوسف 

  169 معادلة -بيومى فارس هشام كمال  
عبدالرحمن خميس اسماعيل ابراهيم 

 الريدى
139 

 140 عبدالرحمن رجب محمد عطيه رصد  170 فتحى محمد فتحى سعد عبدالونيس 

 141 عبدالرحمن صالح عبدالغنى رمضان  171 فتحي محمد فتحي محمد حلقها 

 142 عبدالرحمن عبدالمحسن جابر معيلقة  172 فرحة ربيع موسى مسعود 

 143 عبدالرحمن متولى حمادة مرسى  173 م -فؤاد مصطفى عطا عبداللطيف المكاوى  

 144 عبدالرحمن محمد سعد الصاوي  174 كرم محمد احمد محمد شعيب 

 145 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن باشو  175 كريم ربيع خليل سيداحمد تكتك 

 146 الباتع مصطفى الجروانىعبدهللا   176 كريم ربيع عطيه محمد مصطفى 

 147 عبدهللا حميدة عبدالحاكم عبدالحليم  177 كريم سعيد رزق علوانى سليمان 

 148 م -عبدهللا رفيق عبد القادر حسن    178 كريم غانم رمضان محمد اللباني 

 149 عبدهللا عبدالرحمن حامد عفيفي  179 كمال صبرى كمال الدين ابوريه 

 150 عبير خالد توفبق عبدالمقصود سرور  180 عبد هللاليلى عطية على  

الدور السابع –القاعة الكبرى   



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الثالثة 

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

(انتساب موجه)  

( ي )مجموعة : تابع    
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 181 ماهر احمد احمد محمد صباح  211 محمد دومة سعد عبدالمنعم فرج 

 182 مشرقي رزق بغدادىمايكل ماهر   212 محمد ربيع السعيد امام 

 183 محمد ابراهيم عباس ابراهيم المنار  213 محمد رزق خمىس سليمان 

 184 محمد ابراهيم علي خالد حجازى  214 محمد رمضان رجب عبدالستار 

 185 وافد -محمد ابراهيم محمد فيصل ميرزا  215 محمد رمضان صالح ابراهيم عيسى 

 
 محمد رمضان عبدالرؤف عبدالحميد

 الخربوطلى
 186 محمد ابراهيم محمود المقنى  216

 187 م -محمد احمد اسماعيل عبدهللا   217 محمد رمضان محمد على 

 188 محمد احمد رجب محمود  218 محمد رمضان ناصف سيف النصر 

 189 محمد احمد على محمد دسوقى  219 محمد سامى محمد عبدالقادر القرش 

 190 محمد احمد محمد ابراهيم جوهر  220 الحليسىمحمد سعد علي عبدالنبي  

 191 م -محمد احمد مرسى عوض ابو شويبة   221 م -محمد سعيد ابو ضيف ابو شامة  

 192 محمد احمد مسعد احمد عطيه  222 محمد سالمة سعيد محمد سليم 

 193 محمد احمد همام محمد حمدون  223 محمد سالمه عبدالوارث محمد عبدالحليم 

 194 محمد احمد وهبة اسماعيل غراب  224 محمد سمير انور عبدالفتاح عبدالال 

 195 محمد اسماعيل محمد اسماعيل محمود  225 محمد سمير زكريا عبداللطيف السمدونى 

 196 محمد اشرف اسماعيل على عثمان  226 محمد صالح محمد عبدالقوي عبدهللا 

 197 محمد اشرف محمد محمود محمد  227 محمد صبرى سعد حجاج ابراهيم 

 
محمد صالح الدين محمد عبدالعليم الجالى 

-  
 198 محمد السيد عبد الغفار عبدالحليم السماحى  228

 199 محمد السيد على على الحناوى  229 محمد صالح محمد عبدالرحيم النجار 

 200 العيسوىمحمد ايمن محمد رجب   230 م -محمد عادل عبد السالم سعد الصماد  

 201 محمد جمال الدين الصغير ابو العال  231 م -محمد عاطف على محمد سيد احمد  

 202 محمد جمال بركات محمد جابراالنصارى  232 محمد عبدالرازق عبدالواحد صالح 

 203 محمد جمال شعبان سعد الجناينى  233 محمد عبدالفتاح السيد محمد عبدهللا 

 204 م -محمد جمال فوزى محمد عبدالروؤف   234 م -ابوزيد السنوسى محمد عبدالكريم  

 205 محمد حلمى محمود ابراهيم مشرف  235 معادلة -محمد عبدالمؤمن ابراهيم مدين  

 206 محمد حمدى عبدالعزيز حسن الناقة  236 م -محمد عبدالناصر دكتور حسن سيد  

 207 خالد السيد عبدالعزيزمحمد   237 محمد عالء الدين احمد الشرنوبي 

 208 محمد خالد فرج محمد يحيي  238 محمد عماد فوزى احمد محمد 

 209 م -محمد خالد يوسف محمد صالح   239 محمد عماد كامل عبدالودود ابو السعود 

 210 محمد خميس منبى محمد كريم  240 م -محمد عيد زكريا محمد رمضان  
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 241 محمد كارم حامد عبدالبارى  271 مريم على سعد حربى 

 242 محمد مجدى عبدالجواد ابو قورة  272 مصطفى احمد محمد احمد عشماوى 

 243 احمد مسلم محمد محسن مصطفى على  273 مصطفى اسماعيل عثمان خليل 

 244 محمد محمد موسي خالد  274 مصطفى السيد عبداللطيف السيد 

 245 م -محمد محمود بشير محمود منسى   275 مصطفى ايمن غريب بشاره 

 246 م -محمد محمود رمضان صديق مصطفى   276 مصطفى حسين محمد اباظه 

 247 محمود عبد العزيز ابراهيممحمد   277 م -مصطفى صالح الدين احمد احمد الحناوى  

 248 محمد محمود محمد احمد  278 مصطفى محمد بسيونى جمعه ابراهيم 

 249 محمد محمود محمد عبدالمعطي البيومي  279 مصطفى محمود انور محمود عجوه 

 250 م -محمد ممدوح سالم عبداللطيف   280 م -مصطفى محمود سعد عثمان جمعة  

 251 محمد ناصر قطب محمد حمد  281 الدين عمرمصطفى مسعد كمال  

 252 محمد ناصر محمد احمد صالح ابو خطوه  282 منار صبرى ناجي محمد بحيرى 

 253 محمد هانى يادم عبدالهادي يادم  283 منار محمد السيد عبدالرحيم الجبالى 

 254 محمد وجية ابراهيم الحسيني  284 منار محمد عبدهللا عطية صالح زيدان 

 255 محمد يوسف محمد الفيومى  285 منيرة عبدالحميد عوض لطيف 

 256 محمود احمد زكى رضوان احمد  286 مؤمن محمد جالل غازي 

 257 محمود احمد عبدالفتاح شعالن  287 مى على ابو الفتح على النعاس 

 258 محمود اسماعيل صالح اسماعيل  288 مي اشرف محمد القباني 

 259 محمود حامد احمد الصفتى  289 محمد سعد عبدالعزيز حسنميادة  

 260 محمود صبحى عبدالجليل باشا دياب  290 ميار عصام محمد سعد بدر 

 261 محمود عبادة السيد خطاب  291 نادر السيد عبدالمقصود الحويطى 

 262 محمود عبدالرحمن محمد احمد الشيخ  292 نادر سعد محمد محمد سعد 

 263 محمود عبدهللا ابراهيم عباس صالح  293 نادرين نادر محمد فوزى الفخرانى 

 264 محمود عبدالمجيد محمد عبدالمجيد مرعى  294 نادين عبدة محمد عبدالقادر خميس 

 265 م -محمود عالء الدين ابراهيم عبيد   295 ندا اشرف عبد العزيز ابراهيم اسماعيل 

 266 محمود محمد يوسف احمد عرجان  296 سليمانندا بسيونى احمد جمعة  

 267 محمود ياسر رشوان الحوفي  297 م -ندا سعد على محمد حجاج  

 268 مروان اسماعيل الطاهر عثمان محمد  298 ندا صالح عبدالحفيظ ابراهيم شلبى 

 269 م -مروان جمال عبدالحكيم محمد الكيالنى   299 ندا عصام خليفة السيد محمد 

  300 ندا محمد اسماعيل محمد بركات 
 -مروان ياسر ابراهيم محمد على المصرى 

 م
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     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الثالثة 

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

(انتساب موجه)   

شعب+  ( ي )مجموعة     

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 301 ندى بسيونى مبروك حسن الشيخ  331 هبة حمدى مصطفى محمد على 

 302 ندى صبري يونس الفاخورى  332 محمد ناصفهبة صالح على  

 303 ندى صالح زين العابدين عبدالمطلب احمد  333 هبة عادل قطب احمد زلهف 

 304 ندى محمد عبدالغنى سعد السماك  334 هدى احمد احمد عزوز 

 305 ندى محمد كمال محمد زعرب  335 هدى رمضان عبدهللا على البيومى 

 306 ندى هانى قدرى عبد العزيز  336 ابراهيم ابومساعدهدى محمد سعيد  

 307 م -ندى ياسر احمد هاشم عمران   337 هدير محروس عبد هللا عبد العال 

 308 نرمين عرفة ابراهيم محمود ابو خديجه  338 هدير نعيم عبدالمنعم عبدالسالم عوض 

 309 نرمين فتحى ذكى ايوب شعله  339 هشام السعيد محمد شهاب 

 310 نسمة عبدالنبى عبد الرحيم عبدالمقصود  340 هشام محمد عبدالغنى الحواقى 

 311 نسيبة عبدالحميد رمضان عبدالغني مرسال  341 هند احمد عبدالمنعم ابراهيم طيلون 

 312 نور الدين رجب محمود محمد علي  342 هند جمال ابراهيم محمد عبدالقوى 

 313 نور جابر ذكى حسن على  343 النقيبهيام سالمة خليل على  

 314 نور خالد صبرى حسين محمود  344 هيام كارم صالح محمد الجراديني 

 315 نورا سامى عبدالعاطى عبدالقوى بسيس  345 وائل سمير عطية محمود الجندي 

 316 نورا منصور شرف السيد محمد الخولى  346 وردة خميس حسن سليمان 

 317 نورهللا عالء محمد السيد عبد الجواد  347 عبدالحميدمحمد بدوىوفاء اشرف  

 318 نورة عبدالعاطي كمال حمزة  348 وليد سمير سعد مسعد احمد شحاته 

 319 نورهان اشرف اسماعيل محمد احمد  349 وليد محمد جويدة محمد جويدة 

 320 نورهان جمال حسن عمارة  350 يارا ايمن حسن محمود الغزالى 

 321 نورهان صابر زكريا عطية داود  251 يارا جمعة سعد السيد سليم 

 322 نورهان صبحى ابراهيم حسن بسيونى  352 يارا عاطف عطية السيد خطاب 

 323 نورهان فتحى احمد محمد حمادى  353 يارا عبدالسالم شعبان المحروقي 

 324 محمد مرسى نورهان محمد احمد  354 ياسمين السيد مسعود سعد حسين 

 325 هاجر سعد رمضان محمد هيبة  355 ياسمين عبدالصادق احمد محمد عيد 

 326 هاجر محمد جمال الدين عتيبه  356 ياسين على محمد فتح هللا 

 327 هاجر محمد عبده محمد  357 يحى عصام جمال الدين محمد حسنين 

 328 عبدالمولى عبدالرؤف نداهاله سمير   358 يسرا رمضان زكى رمضان الخولى 

 329 هايدى صالح خميس محمد عبدالجليل  359 يوسف احمد المرغنى محمد 

 330 هايدي علي عبدالخالق ابراهيم على  360 يوسف السيد على السيد فودة 
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     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الثالثة 
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الشعب+  الباقون+ ( انتساب موجه)  

( ي )مجموعة     

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 361 يوسف حمدى محمد طلعت الحوفى    

 362 يوسف خليل محمد خليل االشوح    

 363 يوسف فتحى محمد محمود    

 364 يوسف هشام محمد سالم    
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