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  (انتظام)

(A) مجموعة

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 ابانوب شحات فرج هللا فرج     26 احمد حمدى سعد احمد ناجى    

 2 .   ابتسام اسحق صالح اجريس  27 احمد خميس عبدالسالم محمد صالح    

 3 ابراهيم ابو الوفا ابراهيم االعرج     28 احمد رجب خليل ابوالفضل    

 4 ابراهيم احمد كامل احمد     29 احمد رميى على محمد عبدالغفار    

 5 ابراهيم امين ابراهيم احمد الفقى     30 احمد رمضان رمضان سيد احمد نجم    

 6 ابراهيم يهير عبد المنصف موسى     31 احمد سامى صابر ابو ييد    

 7 م محمود السيد   ابراهيم محمد ابراهي  32 احمد سعيد كمال محمود    

 8 احمد ابراهيم سرور السيد سرور     33 احمد سالمة عوض احمد سعيد    

 9 احمد ابراهيم سعد محمد خنيسه     34 احمد شريف سمير سالم عبدالعاطى    

 10 احمد احمد شعبان راشد     35 احمد شعيب ابراهيم ادريس يادم    

 11 د اسامة بسيوني احمد بسيونى   احم  36 احمد صابر عياد حسين    

 12 احمد اسامة على ابراهيم االبحر     37 احمد صبرى يايد عبدالمجيد عيسى    

 13 احمد اسامة كمال الدين محمد عبدالعليم     38 احمد عادل عبدالغنى الشيمى    

 14  احمد السعيد عبدالفتاح علي حسن    39 احمد عادل عبدالفتاح محمد خليل    

 
احمد عبدالرحيم ابو المجد عبدالرحيم 

 عثمان   
40  

 احمد السعيد عبداللطيف شحاتة محمد   
15 

 16 احمد السيد حسن على عبدهللا     41 احمد عبدالستار ادريس حامد    

 17 احمد السيد عوض مبروك على رشوان     42 احمد عبدالفتاح حسن حسين البدرى    

 18 احمد السيد محمود محمود حسين     43 عطية عبداللطيف ابوسمره   احمد عبدالمنعم  

 19 احمد جابر عبدالفضيل عبدالعاطى حسن     44 احمد عبدالناصر حافظ محمود الجدع    

 20 احمد جالل حسين سالم محمد     45 احمد عصام احمد الدلجمونى    

 21 جمال ابراهيم يوسف    احمد  46 احمد عصام الدين محمد شوقي االشقر    

 22 احمد حامد حامد ابراهيم سعد     47 احمد عصام السيد  محمود ابو النجاه    

 23 احمد حسن حمدي الخرادلي     48 احمد عصام عبدالكريم الفوى    

 24 احمد حسين عبدالصادق عبدالدايم تركى     49 احمد على عبدالحميد محمود ابو طالب    

 25 احمد حلمى عبد المنعم عبد الحميد   50 على يوسف محمد هويدى   احمد  
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(انتظام)  

 (A) مجموعة  :تابع

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 احمد علي عبدالجواد عبدالحليم ابو غالي     76 احمد هشام صابر منصور    

 52 احمد فتحى محمد رضا     77 احمد وحيد ابراهيم كحيل    

 53 عربى  -احمد كمال ابراهيم محمود   78 احمد ياسر محمد السيد مصطفى الشريف    

 54 احمد مجدى احمد عبدالرحمن الديب     79 احمد يحى همام محمد محمود همام    

 55 احمد مجدي محمود محمد شلبي     80 احمد يسري محمد عبدالعاطي خليل  

 56 احمد محمد احمد السيسى ابو الحسن     81 ادهم اسامة حسن احمد فراج    

 57 احمد محمد احمد بدر خليف     82 ادهم وجدى مبروك السيد   

 58 احمد محمد احمد عبداللطيف احمد     83 ارسانى عادل عبدالمسيح طياب    

 59 احمد محمد بهاء الدين صدقه     84 اروى ياسر على عبدالغني    

 60 احمد محمد بهى الدين الردينى     85 محمد صالح الدين البنا  اريج محمد هاني  

 61 احمد محمد حسن جاد     86 اسامة انور شحاتة عبدالعال الطويل    

 62 احمد محمد دمين رشوان الشورى     87 اسامة ماهر مؤمن احمد رفاعى    

 63 قادر عبدالمعطي الهوارى   احمد محمد عبدال  88 اسراء اشرف عبدالمنعم محمد الشناوى    

 64 احمد محمد عبدالهادى عبدالعال الطويل     89 اسراء حسنى مصطفى جاد    

 65 احمد محمد عطية جبريل     90 اسراء حسين جمعة ادريس فرج    

 66 احمد محمد على احمد الشربيني     91 اسراء حمدي عبدالغفار محمد راجح    

 67 احمد محمد فتحى جودة     92 دالسالم شمخ   اسراء خالد على عب 

 68 احمد محمد فريد دومه     93 اسراء رافت محمد عبدالمقصود    

 69 احمد محمد محروس ضيف هللا حمد     94 اسراء يكريا مصطفى ابو ورك    

 70 احمد محمد محمد احمد خليفه   95 اسراء عادل عبدالكريم عبدالعييي الخولى    

 71 احمد محمد محمد السيد ابويوسف     96 اسراء عبدالجليل عبدالحميد عبدالمقصود    

 72 احمد محمد محمود السيد محمود     97 اسراء فرحات عبدالخالق غيث الجالى    

 73 احمد محمود عبدالقادر حسين     98 اسراء محمد السيد عبدالموجود الساعي    

 74 احمد محمود كمال محالب     99    اسراء محمد سعد الشرقاوى 

 75 احمد هاني جابر مصطفي الخليفه   100 اسراء محمد فتحى عبدهللا المنياوى    
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(انتظام)  

 (A) مجموعة  :تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 101 اسراء محمد محمد محمود خفاجى     126 االء اشرف حامد رمضان الباجورى    

 
 االء الشحات رجب السيد جمعة شحاته   

127  
اسراء محمود بخاطرة محمد سيداحمد 

 اسماعيل   
102 

 103 اسراء محمود عبد المقصود عيد داود     128 االء عبدالهادي محمد عوض رسالن    

 104 اسراء محمود عبدالسالم سليمان مصطفى     129 االء على على عمر ابو حشيش    

 105 اسالم اسامة سعد ابراهيم محمد     130 مد عبدالغني علي ناصر   االء مح 

 
 االء محمد محمد محمود ابو سعيد   

131  
اسالم عبدالعييي عبدالحميد عبدالمنعم 

 الشحات   
106 

 107 اسالم محمد رجب سعد الفقي    132 االء مدحت محمد مراد محمد سليمان    

 108 اسالم محمد رضوان محمد درويش     133 ى   السيد محمد ابراهيم يوسف عل 

 109 اسماء ابراهيم فهمي علي  فياله    134 الشيماء على عبدهللا حسن مرسى    

 110 اسماء احمد فاروق عبدالحليم بسيونى     135 امال احمد عبدربة محمد اسماعيل    

 111 د السيد   اسماء اشرف رشا  136 امانى محمود عبداللطيف عبدالغنى    

 112 اسماء جمال سعد بيومي عبدالال     137 امل محمود عبدالحميد محمد دسوقى    

 113 اسماء حسين عوض هللا محمد فتحى     138 معادلة   -امنية رمضان محمد الشيخ 

 114 اسماء خالد محمد السعيد سويسه     139 امنية عيمى النبوى محروس السيد    

 115 اسماء خالد مصطفي ابراهيم يعلوك   140 ء الدين محمد ياهر عاشور   امنية عال 

 116 اسماء شعبان عبدالعييي حسن السالمونى     141 امنية محمد سعد دياب محمد   مستجد 

 
امنية هشام عبدالكريم  على عبدالجواد 

 طبلية   
142  

 اسماء عاطف محمد ايوب محمد   
117 

 118 اسماء عبدالستار عبدالعييي محمد رجب     143 بدة شحاته   امير عرفة فاروق  ع 

 119 اسماء عماد ابراهيم الصافى ينقير     144 اميرة اشرف يحي حرحش    

 120 اسماء محى عبدالخالق الحلوجي     145 اميرة ايمن يكريا كشك    

 121 النجار    اسماء نصرالدين احمد احمد  146 اميرة خالد مصطفى سليم محمد    

 122 معادلة   -اسماعيل حمادة اسماعيل جويدة  147 اميرة خميس محروس مرسى ابو يهرة    

 123 اصالة خالد محمد الجيار     148 اميرة رشاد يوسف بسيونى    

 124 اصالة سعد سعداوى ضيف بريك     149 اميرة سعدهللا جمعة السيد    

 125 االء احمد محمد عبدالمنعم عرفة     150 بدالرحمن   اميرة عيت محمد عبدالصمد ع 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(انتظام)   

 (A) مجموعة  :تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 151 اميرة كمال عبدالعاطى خيمر       

 152 امينة لطفي فتحي عبداللطيف       

 153 انجى انور عبادى وديد العبد       

 
 

  
سيد عطا هللا انجيل صبحي عبدال

 عبدالمسيح   
154 

 155 انجيل عوض رياض ريق       

 156 انجيال جوييف صادق راتب مشرقى       

 
 

  
انس عبدالرؤوف عبدالعليم حسن عالء 

 الدين   
157 

 158 انور انور ابراهيم الحاوى       

 159 انور رمضان انور عطية ابونعمه       

 160 غنى حماد   اياد محمد احمد عبدال    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 الدور األول –( أ)مدرج 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نجليييةشعبة الدراسة باللغة اإل – الثانيةالفرقة 
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 (انتظام)

  

 (B) مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 اية ابراهيم سعيد علوانى محمد     26 ايمان رجب محمد طلبة محمد    

 2 اية ابراهيم عبداللطيف ابراهيم الكمنجى     27 رفعت عبداللطيف محمد خطاب   ايمان  

 3 اية اشرف فتحى عبدالحميد جاد هللا     28 ايمان طاهر كامل فرج محمد    

 4 اية السيد شراكى منصور الغرباوى     29 ايمان طه عمر فتح هللا الجندى    

 5 اية انور محمد مبروك     30  ايمان عطية سعد عبدالسالم بلتاجى   

 6 اية ايمن عيمى محمد الحناوى     31 ايمان على طلبة عيسى    

 7 اية خميس سعد محمد البدوى     32 ايمان محمد منصور محمد منصور    

 8 اية رمضان عبداللهالعليمي     33 ايمن هشام شوقي سالمة    

 9 ية سعد ابراهيم ابراهيم الشالوى   ا  34 باسم محمد سعيد مصطفى الدويك   

 10 اية سعد محمدعبدربة دميس     35 بسمة السيد محمد سعد بدوى    

 11 اية سعيد ظريف تمام على     36 بسمة جمال فتحى  محمد درباله    

 12 اية صالح حسبو احمد عبدالهادي     37 بسمة رضا ابراهيم محمد صوابى    

 13 اية عادل سعد نوار     38 بي قرقوره   بسنت حمدي عبدالن 

 14 اية عماد عبد المقصود الحداد     39 بسنت على عبدالرحمن محمد جاب هللا    

 15 اية محمد توفيق جوده     40 بسنت وائل فهمى على الغراوى    

 16 اية منير ذكي هندى     41 بهاء الدين محمد بهاء الدين صدقة    

 17 اية هشام فويى دياب     42 نظير الياس    بيشوى جرجس 

 18 ايتن امين محمد المغربل     43 جادهللا احمد جادهللا احمد    

 19 ايمان اسامة عبدالعال محمد عبدالعال     44 جاسمين ايهاب عبدالمنعم حسين    

 20 ايمان اسماعيل على الجمسى     45 جهاد جمعة صبرى جمعة خليل    

 21 ايمان اشرف محمود محمد     46 د عادل محمد ابراهيم عبدالمطلب   جها 

 22 ايمان ايمن عيد عي الدين السماحى     47 جهاد على رمضان سالم    

 23 ايمان بالل حامد عيسوي موسى النحال     48 جهاد مصطفى محمود خليل عبدالغفار    

 24 داود محمد داود مسعود   ايمان   49 حاتم احمد رجب احمد محمد بلح    

 25 ايمان رجائى نبية محمد محمود صالح     50 حاتم عبدالرايق رضوان عبدالهادي    

  

 

 

 الدور الثالث –( ب)مدرج 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 نجليييةشعبة الدراسة باللغة اإل – الثانيةالفرقة 
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  (انتظام)

 (B) مجموعة : تابع

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 حايم السيد عوض محمود قبودان     76 خالد سعداوى مصطفى محمد محمود    

 52 حايم خالد احمد محمود احمد     77 لسيد البستاوي   خالد عرب ا 

 53 حايم عبدالهادى فتحى راشد     78 خلود اشرف احمد المرلى    

 
خلود محمد صالح الدين محمد سيد احمد 

 الماحى   
79  

حايم محمد عبدالحليم امين محمد 
 الشوربجى   

54 

 55 محمد يوسف  الجنادى   حايم يوسف   80 دعاء طاهر محمود نصر محمود    

 56 حبيبة حمدي فتحي محمد ابراهيم هديب     81 دعاء عيد رمضان عبدالعييي    

 57 حبيبة محمد نوبى ادريس     82 دميانة عايد جادالرب حبشي    

 58 حبيبة مصطفى محمد لطفى     83 دنيا مجدى محمود عبدالفتاح ابوعيشه    

 59 حسام ابراهيم محمد محمد ابراهيم منصور     84 يم   دنيا محمد احمد محمد سل 

 60 حسام حسن انور احمد سعيد     85 دنيا هشام كامل فراج    

 61 حسام حسن محمد فرج     86 دينا ايمن عمر فتح اللهابو شديدة    

 62 حسام صبحي السيد رمضان جاد     87 دينا سعيد اسماعيل عبداللطيف الراعى    

 63 حسام عبدالمنعم عبدالجليل ياسين     88 ينا عوض عبدالحليم عماره   د 

 64 حسام مصطفى مرسى عبدهللا غريب     89 دينا ناصر عطاللهمحمد الجيار    

 65 حسام نيية سعيد محمد     90 دينا هشام سعد عاشور ينقير    

 66 لي   حسن احمد حسن احمد هال  91 رانيا جرجس فتحى سند موسى    

 67 حسن على حسن محمد البسيوني     92 رانيا نيية عبدالمجيد عبدالعييي شلبى    

 68 حسن هانىء حسن محمد العتال     93 رانيا هشام محمد عبدالعييي والى    

 69 حسين على عبدالتواب حسين شراره     94 رجاء نبيل سعيد موسي    

 70 حماس حسن عبدالمالك عرفات     95 رحاب احمد محمد عباس محمد    

 71 حمدى عماد حمدى سعد     96 رحمة سعد يونس صالح   

 72 حمدى كامل سارى حنيش     97 رحمة عليوة عبداللطيف احمد الفقى    

 73 حنان دسوقى عبدالجليل عبدالفضيل     98 رحمة محمد السيد مصطفى    

 74 حنان مراد محمد عبد العال عبد الدايم   99 ردينة احمد سليمان حامد الغنيمى    

 75 حور عاطف محمد السرحى     100 رضوي نصر يينهم عبدالمجيد فراج    

 

 

 

 الدور الثالث –( ب)مدرج 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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(انتظام)  

 (B) مجموعة  :تابع

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 101 رغدة اكرم انور الشرقاوى     126 ريهام اسماعيل محمد نبية دحيدح    

 102 رفيدة ابراهيم ابراهيم كنان     127 ى ريق شندى شميس   ريهام شند 

 103 رفيع عنتر معوض محمد الناقة     128 يياد اسالم سعدمحمد البسومى    

 104 رنا ابراهيم محمد ابراهيم البسومي     129 يياد عادل فويى جمال الدين    

 105 الشرقاوي    رنا محمد محمد فتح هللا  130 يياد محمد سعيد دعبيس  

 106 رناد عبدالعييي غنيم الجاويش     131 يياد محمد عبدالرؤوف عبدالفتاح    

 107 روان احمد سعيد عبدالقادر فياله     132 يينب احمد علي السيد الصغير    

 108 روان احمد شعبان  على عاصى     133 يينة عمرو فتحى يويل    

 109 روان حسام حسين عبداللطيف     134 تاح   سارة ابراهيم مرضى عبدالف 

 110 روان سامح قبارى محمد     135 سارة احمد محمد حجر    

 111 روان طارق محمد فليفل     136 سارة حمدى محمد فرج    

 112 روان مجد الدين السيد محمد مخيمر     137 سارة عبدالفتاح حسين يونس    

 113 روان محمد مجدى عبدالعييياحمد العطار     138 بدالونيس   سارة عبدالونيس مفتاح ع 

 114 روان محمد محمود محمد عبدالعال     139 سارة عيت عبدالعاطي سليمان القاضي    

 
-سارة محمد فضلى محمود ابو يوسف

 معادلة   
140  

 روان ياسر يكى يوسف البلحى   
115 

 116 روجية يهير كامل بسله   مستجد  141 سارة نبيل صالح الدين خيرهللا    

 117 رودينا ايمن سالم سالم مصطفى     142 سالم محمد سالم السيد تعلب    

 118 رودينة حمدي عبدالستار عبداللهالجبالى     143 سعاد راشد راشد حراي    

 
سعاد عبدالحميد عبدالمنعم عبدالحميد 

 درغام   
144  

 التمامي    روال سعيد موسى السيد عيد
119 

 120 روهندا اشرف ابراهيم محمود     145 سعيد حسن شعبان محمدالبدوى    

 
 سلمى السعيد عبدالحميد  محمد الموافي   

146  
رويدا نجيب السيد محمد ابو حمد   

 مستجد
121 

 122 ريم خالد عبدالغنى احمد ابو الفضل     147 سلمى خالد محمد فتحى القباني    

 123 ريم عماد احمد حسن خضر     148 ى سعيد حسن محمد ابو الفتح   سلم 

 124 ريم محمد احمد محمد عبدالرحمن     149 سلمى كمال عبدالحليم محمد محمد    

 125 ريم محمد اسماعيل البردان     150 سلمى محمد السيد محمد كرار    
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 (B) مجموعة  :تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 
 

  
سلوى هنداوى مبروك السيد السيد ابو 

 خشبه   
151 

 152 سما طارق ابراهيم الحلفاوى       

 153 سماءاحمد سعيد رجب       

 154 سماح ابراهيم ممدوح يوسف سعد       

 155 وافدة    -سمر محمد حسن عبد الحق     

 156 سمر محمد معفن قاسم       

 157 ر ناصر صالح عبدالحفيظ طوسون   سم    

 
 

  
سمير عبدالفتاح عبدالعاطى اسماعيل 

 السعداوى   
158 

 159 سهيلة ابراهيم حسن سماط       

 160 سهيلة احمد احمد محمد ابوعبدهللا       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 الدور الثالث –( ب)مدرج 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نجليييةشعبة الدراسة باللغة اإل – الثانيةالفرقة 

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

 (انتظام)

  

 (C) مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 سهيلة جمعة مختار محمد يوسف الديب     26 عبد الرحمن محمد عبده بالل على    

 2 سهيلة حايم خليل العسكرى     27 عبدالحكيم حسام عبدالحكيم رفاعي طه   

 3 سهيلة حسين محمود محمد ابوخشبه     28 االنصارى   عبدالحليم عالء عبدالحليم حسين  

 4 سهيلة سليم محمد عبدالعاطى سليم     29 عبدالحليم عوض عبدالحليم دانش صميده    

 
عبدالرحمن ابراهيم مسعود عبدالوهاب 

 بظاظو   
30  

 سهيلة صبرى شعبان السيد   
5 

 6 سعد الشربيني    سهيلة عبدالسالم  31 عبدالرحمن احمد عيوي رخا    

 7 سهيلة محمود حسين غيالن     32 عبدالرحمن اشرف شحاتة احمد سالمه    

 
عبدالرحمن ايهاب الدسوقى ابوالمعاطى 

 ابراهيم   
33  

 سونة محمد مسعود محروس ابو طايش   
8 

 
عبدالرحمن ايهاب ممدوح محمود 

 عبدالمجيد   
34  

 شاهندا وليد ممدوح كمال جميل   
9 

 
 عبدالرحمن خالد حمدون خليفة احمد   

35  
شدوة عبدالجواد محمد عبدالحميد 

 المحصى   
10 

 11 شريف عالء احمد اسماعيل الشناوى     36 عبدالرحمن خالد محمد عبدالمجيد شاهين   

 12 شريف عمرو فتحى محمد عيد     37 عبدالرحمن سامح عادل السيد الهابط    

 
 ابراهيم دعبيس   عبدالرحمن عبدالله

38  
شرين رضا محمد عبدالحميد محمود 

 رمضان   
13 

 
عبدالرحمن عطيه عبدالحافظ محمد 

 البصيلي  
39  

 شهد رافت جابر البلشاشى   
14 

 15 شهد هشام عاطف محمد حبيشى     40 عبدالرحمن محمد ابراهيم احمد سالم    

 
عبدالرحمن محمد الحصافى محمد 

 المنصورى   
41  

 شيماء ابراهيم عبدالرؤف البتانونى   
16 

 
عبدالرحمن محمد عبدالستار محمد 

 الكفراوى   
42  

 شيماء شعبان اسماعيل بركات   
17 

 18 شيماء ماجد عبدالسالم احمد عكاشة     43 عبدالرحمن محمد فؤاد حسين صالح    

 19 الح بشير   شيماء محمد  السعيد محمد ص  44 عبدالرحمن محمد لطفي قضيب    

 20 صوفيا جورج منصور غطاس جرجس     45 عبدالرؤف محمد عبدالرؤف سليم    

 21 طارق احمد محمد  محمد صالح     46 عبدالسالم ابراهيم مصطفى حسن شال    

 22 طة سالمة عبدالمنعم عفيفي النمر     47 عبدالفتاح يسرى عبدالفتاح حسن باشا    

 23 عادل ماهر محمود محمد البلحى     48 بدالقادر محمد سالمان   عبدالقادر محمد ع 

 24 عبد الرحمن حسن مصطفى معوض شيمى     49 عبدهللا احمد سعد السيد مصباح   

 
عبدهللا الصافى محى الدين عبدالمنعم 

 حسين   
50  

عبد الرحمن عبد الخالق عبد الرحمن 
 معادلة    -يونس

25 
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 (C) مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 عبدهللا جمال عبدهللا عبدالسالم     76 معادلة    -عمر اسامه السيد طه محمد  

 52 عبدهللا سمير محمود عبدالمجيد شهاوى     77 عمر ريق رشاد عبدالرؤف ابراهيم    

 
 عمر محمد عبدالمنعم عبدالحميد   

78  
لكريم ابو بكر عبدالسالم عبدهللا محمد عبدا

 الشهاوي
53 

 54 عبدهللا محمد محمد راشد االشقر     79 عمرو السيد السيد محمد حماد    

 55 عبدهللا محمد موسى ابراهيم نصار     80 عمرو رجب محمد طمان    

 56 عبدهللا هارون السيد رضوان غانم     81 عمرو يكريا السيد بطيشه    

 
 عبدالعال ابو بكر    عمرو شرف محمد

82  
عبدالمجيد ايسر عبدالمجيد مبروك 

 العلقامي   
57 

 58 عبدالمنصف صبرى عبدالحميد خضير     83 عمرو محمد عبدالحكيم محمد مريوق    

 59 عبده هشام عبده محروس عبده   84 عمرو هشام يكريا عبدالعال    

 60 مى عبيد شاور   عبيد سا  85 عوض ابراهيم عوض ابراهيم محمد    

 61 عبير عالء حمدى ابومحمود     86 غادة رمضان حامد عبداللهالشرقاوي    

 62 عبير عوض محمد عوض شكر     87 فارس ناجي الشحات محمد المليجى    

 63 عي الدين سراج الدين محمود سارى     88 فاروق سامي فاروق السيد على    

 64 عصام رفيق سعد خليل النجار     89 نصر عتمان   فاطمة اليهراء موسى محمد  

 65 عصام محمد سالم كامل الحنتوشى     90 فاطمة سامى رشاد على القاضى    

 66 عال مدحت عبدالحميد محمود سيد احمد     91 فتحى اشرف على الحداد    

 67 على طالل سالم اللقانى     92 فتحى عبدالفتاح فتحى امين جمعة    

 68 على محمد على بطيشه     93 فتحى مسعود فتحى فهيم عبدالمقصود    

 69 علي ابو بكر الصديق علي علي حمودة     94 فرح على عبدالرحمن عبدالمنعم قنديل    

 70 علي عصام سعد عبدالعييي الخولي     95 فليمون فريد شوقى ذكى يوسف    

 71 علي ماهر علي احمد هنداوي    96 فيلوباتير رومانى عبدالشهيد نجيب    

 72 علياء سامى سعد محمود قمره     97 كريم السيد عبدة بالل    

 73 علياء عيد عبدالوهاب حجاج يوسف     98 كريم وليد محمد نبيل محمد عبدالال    

 74 علياء محمود فاروق الديب     99 كوثر عصام محمد السيد السيد الصفتى    

 75 علياء محمود محمد عوض     100 عاطف وديع سرجيوس مسعود   كيرلس  
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 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 101 كيرلس عطا اللهواصف ابراهيم     126 محمد اشرف محمد العباسى    

 102 لبنى محمد عبدالحكيم جالل     127 محمد اكرم عبدربه محمد حسبو    

 103 لطفي ميمي لطفي ناشد بشاى     128 محمد انور صالح احمد على    

 104 لمياء نظيم سعيد محمد الريس     129 محمد ايمن اسماعيل الخولى    

 105 ماري سعد عيمي سعد     130 معادلة   -محمد ايهاب على سرور 

 106 ري جاب هللا  مارينا جورج فك  131 محمد بيومى محمد ابراهيم حسب هللا   

 107 مارينا سامح عطية اسكندر     132 محمد جابر محمود محمد مصطفى المنسى    

 108 ماين السيد محمد على حسن     133 محمد جبر امين مطاوع    

 109 ماين محمود على عوده     134 محمد جمال عبدالظاهر عبدالعال عبدربه    

 
 محمد حمادة لطفى دربك   

135  
محمد ابراهيم عبدالعظيم عبدالقوى شرف 

 الدين   
110 

 111 محمد ابراهيم عبدالعليم احمد الطحان     136 محمد حماده محمد فريد الطنطاوي   

 112 محمد ابراهيم عبدالغفار الغنام     137 محمد حمدي رياض عبدالونيس عمر   

 113 ابراهيم عبدهللا عبدالعيييمقلد    محمد  138 محمد خالد ابراهيم عبدالحليم الكومي    

 
محمد خالد غريب محمد عبد العاطى ابو 

 عاشور   
139  

 محمد ابراهيم محمد الجيياوي   
114 

 115 محمد احمد عبدالرحيم يايد الطباخ     140 محمد رجب السيد حسن    

 116 لسيد   محمد احمد عبدالفتاح عبدالرؤف ا  141 محمد ريق محمد محمد مغربى    

 117 محمد احمد على سالم رومه     142 محمد رضا مشحوت ونس    

 118 محمد احمد مبارك محمد حامد رجب     143 محمد سالم عبدالقادر راضى عمر    

 119 محمد احمد محمد محمد محمد الخياط     144 محمد سامى على على حجايى    

 120 محمد اسامة احمد عاطف عبدالرؤف     145 محمد سامى فويى محمد عيسى    

 121 محمد اسامة طة التمامى     146 محمد سعد عوض سعد    

 122 محمد اشرف رجب محمد سليمان     147 محمد سعد محمد قاسم سليمان    

 123 محمد اشرف كمال العبد     148 محمد سمير عباس محمد قاسم    

 124 محمد اشرف محمد اسماعيل سيد احمد     149 محمد صبحى محمد سليمان قاسم    

 125 محمد اشرف محمد الجمال     150 محمد صبرى عبدالعييي منشاوى    

 

 

 

 الدور الخامس –( ج)مدرج 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نجليييةشعبة الدراسة باللغة اإل – الثانيةالفرقة 
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(انتظام)   

 (C) مجموعة  :تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 151 محمد صالح الدين محمد عبدالوهاب       

 152 محمد عادل على اسماعيل       

 153 محمد عبدالحميد عبدالعاطي محمد يقيوق       

 154 محمد عبدالستار عيد محمود ابو خالد       

 155 محمد عبدالغني عبدالسالم محمد النويهى       

 156 محمد عبدالناصر سليمان ابراهيم       

 157 محمد عبدالناصر عبدهللا طلبة       

 
 

  
ماعيل محمد عبدالهادى عبدالرحمن اس

 الصاوى   
158 

 159 محمد عيت السيد منصور سعيد       

 160 محمد عصام صالح الدين احمد الشاذلي       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 الدور الخامس –( ج)مدرج 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نجليييةشعبة الدراسة باللغة اإل – الثانيةالفرقة 
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 (انتظام)

  

 (D) مجموعة 

ظاتمالح م االسم مالحظات  م االسم 

 1 محمد عصام محمد محمد ابراهيم     26 محمود ابراهيم محمود الصافى عمران    

 2 محمد عصام محمد محمد الرفاعى     27 محمود احمد محمد عتمان    

 3 محمد على ابراهيم ابو حسن الحوفى     28 محمود اكرم عبداللطيف السيد الهاللى    

 4 محمد على مصطفى شرنوبى الكومى     29 عاطى سلطان   محمود السعيد سعد عبدال 

 5 محمد عماد عبدالموجود عاشور     30 محمود ايمن محمود عبدالوهاب    

 6 محمد عمر انور الصافى بدر الدين   31 محمود ايمن محمود كيالنى الفار    

 
 محمود حامد احمد محمود البسيونى   

32  
عبداللطيف  محمد عمرو محمد عي الدين

 السيد
7 

 8 محمد عوض ابراهيم علوان ابراهيم     33 محمود خضر ابراهيم عبدالفتاح غراب    

 9 محمد عوض محمد عوض البنا     34 محمود رجب عبدالغنى عبدالهادى ابو احمد    

 10 محمد عوض محمود محمد رجب     35 محمود رمضان حافظ النقيب   مستجد 

 11 محمد فتحى عبدالمعطى احمد فراج     36 حمد سعد اسماعيل   محمود رمضان م 

 12 محمد كمال عبدالحفيظ السعدنى     37 محمود شحاتة السيد محمد صالح    

 13 محمد كمال عبدالفتاح محمد يونس    38 محمود صبحي عبدالهادي مطير محمود    

 14 ان على شتا   محمد محمد شعب  39 محمود عاطف فؤاد محمود الديب    

 
محمود عصام احمد احمد عبدالمجيد 

 السمكرى   
40  

 محمد محمود محمد الطوخي حمادة   
15 

 16 محمد منصور السباعي محمد نافع     41 محمود مجدى محمد ابو المجد رجب    

 17 محمد ناصر مصري ابو ييد     42 محمود محمد الصافي محمد    

 18 محمد نصر بسيونى موسى النقراشى     43 م جلفاف   محمود محمد عبدالعلي 

 19 محمد وليد احمد عبد القوى   44 محمود محمد محمد على حسن النكالوى   

 20 محمد وهبى عبدالوهاب المسيرى     45 محمود محمد محمود محمد يقيوق    

 21    محمد ياسر عبدالرحيم محمد رجب  46 محمود محمد مصطفى ابو الريش    

 22 محمد ياسر محمد على االصالبى     47 محمود مصطفى شفيق محمود ابوبكر    

 23 محمود ابراهيم السيد ابواسماعيل     48 مديحة شتا محمد فؤاد بركات    

 24 محمود ابراهيم عبدهللا درويش شعبان     49 مرام خالد محمود ابوفجور    

 25 محمود ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم الجندى     50 مروان علي حمدان علي حماد    

  

 

 

 الدور األول –( أ)مدرج 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نجليييةشعبة الدراسة باللغة اإل – الثانيةالفرقة 
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(انتظام)  

 (D) مجموعة  :تابع

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات 

 51 مروان مجدى سعد الطنطاوى غراب     76 مصطفى ماهر مصطفى جاد عبدالواحد    

 52 مروة بشير محمد على مصطفى     77 مصطفى محمد السيد على قاسم    

 53 مروة حسين عبدالظاهر حسين صالح     78 مصطفى محمد شوقي ابراهيم تعيلب    

 54 مروة ممدوح محمد النشرتى     79 مصطفى محمد علي عبدالسالم    

 55 مروه ابراهيم سليمان بكر     80 مصطفى محمود حلمي مصطفى    

 56 ن   مريم ابراهيم السيد ابوقر  81 مصطفى محمود كامل حمودة    

 57 مريم تيموثاوس ينى حنين قالدة     82 مصطفي السيد محمد عبدالحميد بخيت    

 58 مريم سيد محمد فرج     83 مصطفي عبدالجليل عبدالمريد فاروي    

 
مصطفي عبدالسالم مصطفي عبدالسالم 

 عمران   
84  

 مريم شريف احمد عبدالجواد يوسف   
59 

 60 مريم عبداللطيف عبدالمعطى المغربى     85 المنيالوي   مصطفي عصام ممدوح عبدة  

 61 مريم عصام السيد احمد نجم     86 معتي ياسر عي الرجال بدر    

 62 مريم علي محمد علي شهاب     87 منار احمد محمد محمد االعصر    

 63  مريم محمد سعيد ابراهيم سيد احمد نوار    88 منار سمير محمد احمد سعد    

 64 مريم محمد عبدالمنعم محمد عبدهللا     89 منار عطية عبدالعظيم جريبه    

 65 مريم محمد فتحي عمرو محمد     90 منار عطية عوض محمود    

 66 مريم محمد محمود رمضان محمد     91 منار محمد حسن ابراهيم روتان    

 67 يس عوض السيد   مريم نادر خم  92 منار محمد ربيع محمد حسنين    

 68 مريم وسيم مرقس عبده     93 منار محمد فتحى عبدالقوى ابو حامد    

 69 مصطفى احمد رجب عبدالحميد ريق     94 منار محمد ماهر سيد احمد    

 70 مصطفى السيد محمد فراج نوار     95 منار وجيه حسن حسن الفقي    

 71 مصطفى انور حسن غبينه     96   منة هللا ابراهيم السيد عبدالمعطى  

 72 مصطفى جمال مرسى محمد مرسى     97 منة هللا سالمة على محمد الحكيمى    

 73 مصطفى سعيد حامد اسماعيل محمد     98 منة هللا عبدالصمد عبدالحميد حميه    

 74 مصطفى طاهر ابوشليف بريك حسن     99 منة هللا عمرو محمد السيد ييدان    

 75 مصطفى عدالن السيد عبدالسميع     100 منة هللا محمد عبدالمحسن محمد طليس    
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 342/ 7753233: فاكس / تليفون  55222: ب . كلية التجارة ص                  ( االبعادية ) يناير  52منهور مجمع د 

(انتظام)  

 (D) مجموعة  :تابع

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 101 منة هللا وائل محمد غنيه     126 ندا سامي السيد محمد مطاوع    

 102 منة هللا وجية عبدالفتاح طنطاوي كشك     127 ندا محمد عبدالمقصود اسماعيل عبوده    

 103 منة هللا وليد محمد حسين نمنوم     128 ندا نبيل غيالي بدر    

 104 مهاب حنفي محمود محمد عبدالمجيد    129 ندى جمال محمد ابراهيم ابوالسعود    

 105 مهند حسن محمد على جمعه     130 ندى رمضان عبدالجيد عيد    

 106 مهينور عماد سعيد احمد     131 سيد عشرى عبدالمقصود    ندى 

 107 مؤمن كمال عبدالعييي بدوى     132 ندى عبدالالة عبدالمجيد سليمان    

 108 مؤمن مدحت شحاتة احمد الالفى     133 ندى عبدالمحسن محمدالشيخ    

 109 مى محمد ابراهيم دويدار     134 ندى محمد عوض سمك    

 110 مى وائل محمد غنيه     135 ندي محمد شبل عبدالدايم    

 111 ميار وليد سامي سعد محمد الفقي     136 نرمين حجاج نور الدين حفني    

 112 ميران طارق محمد السعيد الصماد     137 نرمين ناجى وهيب شرقاوى    

 113 شعبان الحداد   ميرنا محمد   138 نمير عادل عبدالحميد حسن المنيالوي    

 114 ميرنا ياسر عبدالمنعم عبدالجواد مقلد     139 نهال صبرى كمال محمود    

 115 ميرهان احمد حسن سيد احمد عياد     140 نهلة محمد محمد عبدالقادر القرش    

 116 ميريت محروس جرجس حنا سعد     141 نهلة نبيل انور عبدالعييي الناقه    

 117 مينا راجى صبحى كامل      142 د عشري عبدالحميد نصر   نوال محم 

 118 مينا عادل حبيب توفيق انيس     143 نور اسامة صالح الجندى    

 119 مينا كمال رميي صبحي ارسل     144 نور الدين محمد مصطفى شال    

 120 لغنيمى   نادية محمد حسين عبدالحميد ا  145 نور الهدى عبدالناصر على السقا    

 121 نادين طاهر كامل حافظ شعبان     146 نور طارق محمد  سلومه    

 122 ناردين مجدى حليم ابراهيم اسعد     147 نورا ايمن خالوى حلبى احمد    

 123 ناريمان عيت جمعة احمد حراي     148 نورا صبرى ابراهيم عبدالعييي العمروسى    

 124 ناهد اشرف عبدالرؤف رشدى عبدالحميد     149 واد عبدالحميد غالي   نورا عبدالحكيم عبدالج 

 125 ندا جمال اسماعيل جعفر     150 نورا محمد كامل مصطفى الحصرى    

 

 

 

 

 الدور األول –( أ)مدرج 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نجليييةشعبة الدراسة باللغة اإل – الثانيةالفرقة 

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

(انتظام)   

 (D) مجموعة  :تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 151 نوران طبويادة احمد محمد القلتاوى       

 152 نوران محمد جالل محمد عكاشة       

 153 نوران محمد محمود رمضان محمد محمود       

 154 نورة السيد احمد عبدالعظيم ابو العطا       

 155 نورهان احمد على على مريوق       

 156 نورهان ريان عبدالحكيم عبدالنعيم احمد       

 157 نورهان عبدالباسط محمد يوسف بدوى       

 158 نورهان عبدالمنعم محمود عماره       

 159 نورهان محمد علي حسين عشماوى       

 160 نورهان محمود حسن عفيفى       

 161 نورهان مصطفى محمود محمد الجارحى       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 الدور األول –( أ)مدرج 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نجليييةشعبة الدراسة باللغة اإل – الثانيةالفرقة 

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

 (انتظام)

  

 (E) مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 هاجر جمعة سليمان عبدالرحمن شهاوى     26 ياسمين مسعود اسماعيل ابراهيم شهاب    

 
ياسمين مصطفي ياسين بسيوني ابو 

 عطيوي   
27  

 هاجر سعد محمد على سالم   
2 

 3 جر محمد خليفة ابوتركيه   ها  28 يحيى على محمد يحيى ابودنيا    

 4 هاني كرم كامل يوسف ميخائيل     29 يحيى عمرو مصطفى عمر الحصاوى    

 5 هايدي حنين عويضة حنين     30 يمنى سعيد عبدالقادر الحدينى    

 6 هبة راضى محمد حجايى     31 يمنى ممدوح محمد عبدالوهاب فليفل    

 7 هبة محمد عبدالفتاح محمد الفار     32 يوسف احمد سمير ابو دريع    

 8 هناء محمد ذهير محمد سعيد     33 يوسف جمعة ابراهيم جمعة عبدالسيد    

 9 هند عبدالمجيد محمد حنوره     34 يوسف حمدي محمد ختعن    

 10 هيام عمارة رمضان محمد     35 يوسف عماد على راشد    

 11 والء جمال فويى يكى هندى     36 يوسف عماد محمد البشبيشي    

 12 والء عصام هنداوي بسيوني شحاته     37 يوسف فويي محمد محسن يويل    

 13 والء على عبدالفتاح عبدالسميع القاضى     38 يوسف محمد السيد عبدالموجود الساعي    

 14 والء محمد حمدى على يهير     39 يوسف محمد السيد عشرة    

 15 والء محمد على محمد ابوحسن      40 مد محمد اليرقا   يوسف مح 

 16 يارا اشرف اسماعيل عليمي   مستجد  41 يوسف محمد محمود الجيياوى    

 17 يارا اشرف محمد محمد الداهش     42 يوسف مروان يوسف عفيفي السيسي    

 18   يارا سامى السيد عوض ورد   43 يوسف مصطفي سعد يغلول الحوفي    

 19 يارا عادل احمد حسب هللا     44 ابراهيم سعد فتحي الشاعر    بمواد

 20 يارا عبيد ابراهيم محمد عبيد     45 احمد اسامة محمود كامل مهدي    

 21 يارا محمد فتحي محمد الحداد     46 احمد ايمن السيد حربي    

 22 هادى احمد ييدان   يارا منصور عبدال  47 احمد شوقى السيد ابو ييد    

 23 ياسمين ثروت متي عاير عبدالمسيح     48 احمد عادل محمد علي عبدالعظيم    

 24 ياسمين عيت عبدالحليم احمد كشك     49 احمد عبدالحميد محمد الحصاوى    

 25 ياسمين محمد عيد عبدالسالم شحاته     50 احمد عبدالعييي على عبدالجواد ابوخليفه    

  

 

 

 الدور الثالث –( ب)مدرج 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نجليييةشعبة الدراسة باللغة اإل – الثانيةالفرقة 

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

(انتظام)  

 (E) مجموعة  :تابع

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات 

 51 احمد عالء الدين محمد السعيد الغول     76 رحاب يوسف يوسف بسيونى عبدهللا    

 52 احمد مختار بسيوني عبدهللا     77 رحمه ايمن جمال ابراهيم   

 53 محمد عبدهللا   احمد مسعد احمد على   78 رشاد محمد رشاد عمران    

 54 احمد مصطفى محمود لبيب     79 روان جالل عبدالحميد جاداللهالبنا    

 55 احمد وحيد عبداللطيف عبدالغنى حسن     80 روان ياسر محمد عبدالعليم الطباخ    

 56 احمد ياسر صالح كسبة     81 يغلول يغلول فهمى مسعود هندى    

 57 ادهم احمد محمد محمود حامد   82 اضى   يياد محروس عبدالعييي ر 

 58 اسامة خالد حسب النبي عبدالحميد     83 يياد ناصر محى الدين محمد يوسف    

 59 اسامة عبدالغني حامد غالب     84 يياد يوسف محمد عبدهللا    

 60 اسراء حسنى محمود حسينى االبياوى     85 سالم على سالم على سالم    

 61 اسراء مصطفى عمر عبدالمجيد عفش     86 محمد حمدى المنوفى   سما  

 62 االء حسن محمد عبدالعاطى السنهورى     87 سميحة منصور عبدالعييي جاد    

 63 امانى محمد على خليل حسين     88 شرين مصطفى الظاهر رسالن مبروك    

 
عبد الرحمن محمود عبد المعطى ابراهيم 

 ييان   
89  

 ميرة عادل محمد عبدالغنى   ا
64 

 
 -عبد الرحمن محمود محمود خليل الشيخ

 معادلة   
90  

 ايمان طة محمود عيسى   
65 

 66 ايمان فاروق السباعى حامد سيد احمد     91 عبدالحميد مصطفى عبدالحميد الشباسى    

 67 دالمجيد عبدالال   ايمان منصور محمود  عب  92 عبدالرحمن محمد فتحى عبداللطيف جبريل    

 
 عصام عبدالحميد احمد خليل سالمه 

93  
ايمان هاني ممدوح ابراهيم سليمان 

 غايي   
68 

 69 ايهاب رمضان ابراهيم شريف البحيري     94 عالء احمد عبدالحليم حامد ابو الحسين    

 70 باهى سعد الباهى حسن     95 عالء محمد عبداليين عبدهللا حميدة    

 71 بسمة فايي انور ابراهيم منصور     96 عماد حمدي مصطفي كتات    

 72 بالل احمد ابرهيم بسيونى حسنين     97 عمر اشرف محمد حسن عثمان    

 
مستنفذ ترم -عمرو محمد سعد سويدان 

 اول 
98  

 حسام ماهر محمد الحصافى خير هللا   
73 

 74 حميدة مصطفى على حسين الهلباوى     99 غادة ابراهيم عبدالحميد عبدالفضيل    

 75 خالد صالح محمد محمد جعبوب      100 فادى اشرف فؤاد سويدان    

  

 

 

 لثالدور الثا –( ب)مدرج 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نجليييةشعبة الدراسة باللغة اإل – الثانيةالفرقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باقون+  (انتظام)  

 (E) مجموعة  :تابع

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 101 لينة محمد عبدالخالق عامر     126 معادلة   -نورا عبد القادر محمد عبد الوهاب 

 102 ماهر ابراهيم ماهر بهى الدين يونس     127 هبة خالد محمد ابراهيم على    

 103 محمد ابراهيم حافظ النحراوى     128 وسام احمد علي حافظ    

 104 محمد احمد توفيق ذكى حشيش     129 ياسمين اشرف السيد محمد سليمان غايى    

 105 ل   محمد اسامة محمد عبد الرايق الجما  130  

 106 محمد ايهاب محمد عبدالحى شلبي     131  

 107 محمد بالل طة طاحونية     132  

 108 محمد خالد ابراهيم محمد عبدالمجيد     133  

 109 محمد شريف عبدالجواد حسب هللا     134  

 110 محمد طه مصطفى السيد     135  

 111 محمد عيد سلطان دايل موسي     136  

 112 محمد منصور محمد ابراهيم سالمه     137  

 113 محمود احمد بسيوني محمود عبدالواحد     138  

 114 محمود محمد فويى المغربى     139  

 115 مريم عبدالمنعم على ايوب راضى     140  

  141  
مريم محمد عبدالمقصود عبدالحفيظ 

 السبكى   
116 

 117 سن الوكيل مصطفي صبري مصطفي ح  142  

 118 منة هللا عالء شحاتة محمد هيكل     143  

 119 منة هللا محمد عبدالمقصود ابو سماحه     144  

 120 معادلة   -منى خالد عبدالحميد عبدالرحمن  145  

 121 مهند وليد محمد شوقى محمد بدوى    146  

 122 مؤمن سعيد جالل سعد قمح     147  

 123 ايمن مبروك جلهوم   مؤيد   148  

 124 ندى محمد فهمى اليرقا     149  

 125 نغم نبيل عبدهللا باشه     150  

 

 

 

 الدور الثالث –( ب)مدرج 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نجليييةشعبة الدراسة باللغة اإل – الثانيةالفرقة 

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

( انتساب)  

 (L) مجموعة

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 ابراهيم حسن ابراهيم حسن على التركى     31 احمد ماهر فاروق عبدالموجود    

 2 ابراهيم كمال محمد ابراهيم الجرواني     32 ر   احمد محمد حسن محمود نص 

 3 ابراهيم محمد ابراهيم كامل بدر     33 م   -احمد محمد عبد الرؤف محمد رضوان 

 4 ابراهيم محمد السيد محمود برغوت     34 احمد محمد عبدالفتاح عبدالسيد    

 5 يميم   ابراهيم محمود ابراهيم   35 احمد محمد عبداللطيف دومة    

 6 ابراهيم نسيم فويى ابراهيم     36 احمد محمد علي عبدالحميد الشرقاوي    

 7 احمد اشرف احمد خليل مصطفى     37 احمد محمد هانى نعيم عطية جعفر    

 8 احمد اشرف السيد عبدالحميد محمد القنه     38 احمد مصطفى محمد فتحى بلبع    

 9 احمد ايمن محمود الترعاوي     39 احمد موسي فاروق موسي    

 10 احمد جمال حسن عبد المجيد الجيار    40 احمد هاشم رمضان السيد    

 11 احمد جمال على خالف موسى     41 ادهم احمد على عبدالسالم الشلبى    

 12 م   -احمد حسن احمد حييمة   42 اروى احمد على محمد عبدالجليل    

 13 احمد حنفى محمد عبدالقادر     43 لحى القفاص   اسامة محمد عبدا 

 14 احمد خالد فويي جمال الدين     44 اسراء رضا فتحي عبدالسميع متولى    

 15 احمد خالد محمد عبداللطيف     45 اسراء على سعد الدهالن    

 16 احمد رافت عبد الونيس شرف     46 اسراء عماد سعيد عبدالقادرفياله    

 17 احمد رضا فاروق احمد غنيم     47 اسالم احمد مسعد ابراهيم شلبي    

 18 احمد سعيد رجب ابو ييد حمياوى     48 اسالم بهجت محروس عبد الحليم صقر   

 19 م   -احمد سمير سعد بسيونى  49 اسالم مصطفى عبدالغنى عيسى    

 20 عداوى   احمد شحات محمد الس  50 اسماء ابراهيم حسن عيسى    

 21 احمد صبحى محمود ييدان     51 اسماء ابراهيم على هليل عطية حمريط    

 
 اسماء ابراهيم محمد عبده   

52  
احمد صبرى عبدالحميد ابراهيم 

 الشوربجي   
22 

 23 احمد طلعت عبد الحميد محمد ناصف     53 اسماء ابراهيم محمد محمد عبدالدايم    

 24 احمد عباس محمد عباس     54 ن على العربى   اسماء عربى رمضا 

 25 احمد عبدالمقصود عبد الرايق سالم    55 اسماء محمد السيد منصور الميين    

 26 احمد عبدالمنعم عبدالسيد سعيد     56 اسماء محمد مؤمن محمد    

 27 احمد عبدالمنعم عبدالمنعم محمد سعد     57 االء ابراهيم عيت صدقة    

 28 احمد عبدة احمد عبداللطيف     58 االء احمد عجمى على الطواب    

 29 احمد عالء عبدالحميد عبدالغنى عرابي     59 االء اشرف عبدالمنعم صوان    

 30 احمد كليم عبدالوهاب صقر     60 االء جمعة مرسى محمود سلطح    

  

 الدور السادس –( 136)قاعة 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نجليييةشعبة الدراسة باللغة اإل – الثانيةالفرقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(انتساب)

  

 (L) مجموعة : تابع  

الحظاتم م االسم مالحظات  م االسم 

 61 االء على محمد محمد فاضل المعداوى     91 بثينة محمود حمية مرسى عبدالعال    

 62 االء محمد على راغب نصر     92 بسمة الحسينى ابراهيم حسانين    

 63 االء محمود عبدالشافى احمد     93 بسنت محمد فتحي العبد    

 64 السيد عبداللطيف فهمى السيد الهواري     94 بشار مخيمر حسن بغدادى عالم    

 65 امال محمد على عبدالعييي الديب     95 تامر اسامة عيت محمد الغياوى    

 66 امانى ياسر سعد محمد يونس     96 تسنيم احمد سعد عبدالجليل على    

 67 امجد كرم نصر كامل ميخائيل     97 تسنيم يحيى ابواليييد على شحاته    

 68 امنية محمد عوض طلبة البحيرى     98 جابر احمد جابر احمد جعفر    

 69 امير محمد بسيونى  جاد الصعيدى     99 جاكلين ايهاب حنا عوض    

 70 اميرة احمد مصطفى ابوييد     100 م  -جمال ايمن شوقى فهيم حنا  

 
 جهاد اشرف احمد احمد ابويرد   

101  
بدالرحمن اميرة اشرف محمود ع

 عبدالمنعم   
71 

 72 اميرة سعيد سعد حمية متولى     102 جهاد محمد محمود محمد نبيه خليل   

 73 اميرة عصام مفرح رسالن محارب     103 جوييف ميشيل ابراهيم عبدالمالك مسيحه    

 74 اميرة كمال محمد خميس غانم     104 جون وجية وهبة عيمى    

 75 اميرة محمد محمود امين     105 اد غطاس ريق   جيسيكا االمير فؤ 

 76 اميره لطفي عبدالهادي احمد    106 جيهان بشير عبدالرؤف سليمان    

 77 انجى خالد احمد يوسف  النجار     107 م   -حايم جمال قطب الماحى  

 78 انجى محمد عبدالصادق عبدالجيد فرج     108 حامد وجية محمد عبد الفضيل    

 79 اندرو تامر ظريف صبحى ذكى     109 حبيبة حسنى محمد ماين    

 80 انور ايمن ابو اليييد محمد     110 حسام عالء يسري محمد عبيد    

 81 اية ابراهيم طلبة الصاوى الصيرفى     111 م  -حسام محمد احمد كيالنى 

 82 لى ابويوسف   اية احمد ع  112 حسن ابراهيم محمد عبداللطيف حبيبة    

 83 اية جمال عطية حامد محمود     113 م   -حمدى عابد كامل محمود امين 

 84 اية رضا احمد ناميش     114 حمدي حسان حسنين علي عاشور    

 85 اية رضا عبدالواحد محمد الطباخ     115 حمية محمود محمد محمد التونى    

 86 ية رمضان محروس راغب عامر   ا  116 حنان عالء عبيد فاييعبيد    

 87 اية محمد محمد سيف هلل     117 حنان محمود احمد محمد مدنى    

 88 ايمان صبحى عبدالهادى ابو بكر الخيتى     118 خالد حامد عبدالحميد حامد البنا    

 89 ايهاب سالمة محمود سالمة مجاهد     119 م   -خالد محمد درويش البطش  

 90 بثينة سعيد فتح هللا الجمال     120 نصر جودة جمعة   خالد  

  

 الدور السادس –( 136)قاعة 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نجليييةشعبة الدراسة باللغة اإل – الثانيةالفرقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(انتساب)  

(M) مجموعة 

مالحظات

  

 م االسم مالحظات م االسم

 1 خلود خليفة رمضان محمود خليفه     31 ريم محمد يهدي السيد عبدالحميد محمد    

 2 وى   خيرى ممدوح عبدالجواد قنا  32 ريم محمد محمد عبدالمنتصر عبدالقوي    

 3 داليا السيد محمد حسن القط     33 ريهام حلمى محمد حفنى عبدالعال    

 4 دعاء محمد عبدالعييي خير هللا حسن     34 ريهام نصر على حافظ عماره    

 5 دعاء محمود عبدالحميد الشاذلى محيسن     35 ريهام وائل جابر رومية    

 6 دينا حسن محمد حسنى كفافي     36 يهور هاشم محمد احمد مختار    

 7 دينا محمد فهمي الجندي     37 يياد احمد محمد احمد على ابو الحسين    

 8 رامى عالء محمد شوقى احمد     38 يياد خالد سعد يغلول الحوفي    

 9 رحاب عبدالناصر عبدالبارى ابراهيم خليفه     39 م   -يياد محمد اسماعيل محمد الديبانى 

 10 رحمة محمد عبدالجواد الصباغ     40 يينب حسين عبدالعظيم حسين    

 11 رضا محمد عبدالحفيظ النحال     41 يينب عيد محمد عبدالعاطي علي بدوي    

 12 رنا رميى احمد محمود االنصارى     42 سارة حسام الدين يكريا حراي    

 13 السيد احمد شحاته   روان احمد ربيع   43 سارة سعيد فتحى الصافى    

 14 روان احمد عبدالحميد عبدالمقصودهندى     44 سارة سمير سمير عبدالمطلب البياع    

 15 روان احمد على محمد على مرشدى     45 سارة عبدالمنعم عبدالمنعم محمد دومه    

 16  روان السيد محمد عبدهللا الديب    46 سارة محمود كمال احمد محمد شهاوي    

 
 سامح سعد الصاوى محمد عوض منصور   

47  
روان تاج الدين محمد ابراهيم ابو الحاج 

 حسن 
17 

 18 روان حافظ عبدالمقصود ابراهيم عوض     48 ساندرا الفي صبري فهيم عريان    

 19 روان خالد محمد السعيد رحال     49 ساندي ابراهيم عبدة سعد ابراهيم    

 20 روان ربيع عبادى على سعيد     50 لبخشوان   سعد حمدى سعد ا 

 21 روان رفاهللا سعد عمر     51 سعد صابر سعد مسعود صابر    

 22 روان طلعت محمدعلى احمد خليل     52 سلمى احمد محمد جمال الدين القالع    

 23    روان عبدة ابراهيم الدمنهورى  53 سلمى عبد هللا عبد الوهاب على المراكبى    

 
سلمى محمد ناصر الدين فؤاد اسماعيل 

 سعيد   
54  

 روان عماد احمد حسن خضر   
24 

 25 روان عماد رمضان عبدالباقى     55 سمير عادل فتحى احمد جويلى    

 26 روان عوض عنتر حسين درويش     56 سندس سعيد محمد احمد القطاوى    

 27 وان غريب محمد احمد غريب   ر  57 سهيلة السيد عيت حماد شعبان    

 28 رونا حسان عبدالمنعم موافى الشال     58 سهيلة رمضان محمد محمد ابويامل    

 29 ريم صفاء كامل محمد شمة     59 سهيلة سعيد شعبان اسماعيل الغرباوى    

 30 م   -ريم على حسن السيد  60 سهيلة شوقى منصور دخيل حسين    

 الدور السادس –( 135)قاعة 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 نجليييةشعبة الدراسة باللغة اإل – الثانيةالفرقة 
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(انتساب)

  

 (M) مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 سهيلة طارق محمود خطاب     91 عصام طارق على حسن ابو خاطر    

 62 سيف الدين طارق محمد جابر الغندور     92 عالء الدين خالد سعد امين  سليم    

 
عالء الدين رشاد محمود جادالمولي 

 عبدالرحمن   
93  

 ن احمد محمد عثمان   شاهندة محمد عثما
63 

 64 شروق حسان ابراهيم البدوى     94 م   -عالء الدين سعد عبد الصادق محمد مقلد 

 65 شروق قدرى حسن شريف قديحه     95 على حسن على الكسار    

 66 شريف محمد عبدالرايق عبدالحميد عبيه     96 عمر ابراهيم محمد محمود الجيار    

 67 شمس خالد شعبان عبدالقادر     97 جب بسيونى متولى   عمر اسماعيل ر 

 68 شيرين عبدالرحيم محمد عبدالرحيم االنصارى     98 عمر اشرف فتحى عبدالحميد ابو سنه    

 69 شيماء محروس السيد الصبحي     99 عمر اشرف كمال الغرباوى    

 70 لدين قادوس   شيماء محمد مسعد كمال ا  100 عمر باسم محمود سالم    

 71 صبرى حمدى عبدالمجيد شاهين     101 عمر جمال محمد السطوحى    

 72 طة رضا بهنسي شومان     102 م   -عمر حسن شعبان حسن  

 73 عادل ابرهيم درهات محمد درهات     103 م    -عمر عبد العييي ابراهيم محمد جالل  

 74 عادل احمد انور شداد     104 ى   عمر عبدالحليم ابراهيم فتح هللا متول 

 75 عاصم مسعد محمد احمد سليمان     105 عمر محمد فكرى عبدالصادق قريطم    

 76 عاطف عبدالعييي محمد عبدالعييي     106 عمرو ايمن محمد احمد فرغلى    

 77 عائشة مصطفى عوض ابراهيم     107 عيد احمد عبدالصبور نوح    

 78 عبد الرحمن محمد طه محمد على     108 محمد علي رحمه   غادة محمد  

 79 عبد الرحمن محمد على داود     109 غاده علي محمود يونس محمد    

 80 عبدالحليم على السيد اسماعيل دسوقى     110 فارس احمد عبداللطيف محمد حبلييه    

 81 لح احمد محمد عبدالرحمن ييتون   عبدالحميد صا  111 فاروق محمد فاروق ابراهيم محمد    

 
فاطمة اليهراء حسن عبدالعليم عالم 

 عبدالرؤف   
112  

 عبدالرحمن شريف محمد جالل ابوالخير   
82 

 83 عبدالرحمن على محمد احمد حسن     113 فاطمة اليهراء على محمد حمروش    

 84 حمد الشحات قناوى شحاته   عبدالرحمن م  114 فاطمة عبدالناصر مليجى سالم اسماعيل    

 85 عبدالرحمن محمد صابر محمود شهاب     115 فاطمة عبدالنبي عبدالتواب المراسي    

 86 عبدالرحمن ممدوح عوض محمد ابو العال     116 فاطمه محمد عبدالفتاح قطب نصير   

 87 عبدهللا رضا صميدة خليفة خليفة     117 فرحة امين سعد احمد    

 88 عبدهللا عبدالمحسن رحيم حميدة حمدان     118 كريم ثابت السيد احمد    

 89 عية مسعد يوسف عبدالحميد النجار     119 كريم جالل حسين علي ابو سعيد    

 90 عصام احمد عيسوى احمد بكر     120 كريم محمد محمد عبدالجواد قرقورة  

 الدور السادس –( 135)قاعة 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 نجليييةشعبة الدراسة باللغة اإل – الثانيةالفرقة 
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(انتساب)

  

 (O) مجموعة 

الحظاتم م االسم مالحظات  م االسم 

 1 كريم مسعد ابويينة بغدادي ابو يينه     31 محمد حمدي محمد فتح هللا بدر   

 2 كريم ناجى محمد احمد حسن سليم     32 م   -محمد خالد فهمى ختعن  

 3 كريم هانى عبدالحميد شحاتة يوسف     33 م   -محمد رضا على السيد الغرباوى 

 4 كنيى عبدالواحد ابراهيم عدوى     34  محمد رفعت قطب سعد قمح   

 5 كيرلس سعيد ناشد معوض شرقاوى     35 محمد رؤف سعد نعمة هللا    

 6 لمياء على عبدهللا سيد احمد درويش     36 محمد شريف بيومى احمد    

 7 لمياء هانى محمد  عبدالحليم تركى     37 محمد صبحى عبدالحميد محمد ييد    

 8 لوقا نسيم ادوارد عاير     38 حى فتحى فهمى   محمد صب 

 9 مبروك عبد الباسط مبروك عبد الحميد     39 محمد صبرى خليفة ييدان    

 10 محمد ابراهيم محمد سليمان     40 محمد صالح عبدالحميد علي    

 11 محمد احمد حامد ابو العيم     41 محمد صالح محجوب رمضان    

 12 محمد احمد عبدالجابر احمد عبدالخالق     42 الغفار احمد عجالن   محمد طة عبد 

 13 محمد احمد عبدالحميد حيين     43 محمد عادل حلمى محمد ييتون    

 14 محمد احمد عبدالرحمن محمد الشافعي     44 محمد عبدالكريم سالمة سليمان    

 15 د محمد شعبان جاد الحق   محمد احم  45 محمد عصام الدين كمال محمد مطير    

 16 محمد اشرف غايى  خليل عيسى     46 محمد عالء الدين محمد الصقعان    

 17 عربى   -م-محمد اشرف فتحى دعبسم  47 محمد على السيد على عامر قرقر    

 18 محمد اشرف محمود محمد مصطفى     48 محمد علي علي عبدالعاطي عاشور    

 19 محمد السيد محمد حامد شحاته     49 عبدالجواد الدعبوسي    محمد فرج عدلى 

 20 محمد السيد مكاوى السيد عيد     50 محمد فريد حسن فهمي حبيبة    

 21 محمد الشحات سعيد احمد السيد     51 محمد محمد عبدالعييي صوان    

 22 هيم   محمد الشحات عوض ابرا  52 محمد محمود عبداللطيف  محمودعشرة    

 23 محمد بسيونى احمد عفيفى     53 محمد محمود عبدالنظير عثمان    

 24 محمد ثروت ابراهيم محمد     54 محمد مدحت عبدالرحيم عبدهللا السقا    

 25 محمد جمال السيد عطية السراج     55 محمد مسعود عبدالونيس مسعود محمود    

 26 محمد جمال محمد احمد امام بدوى     56 محمد مصطفى احمد محمد الصاوى    

 27 محمد حسام الدين ممدوح ابراهيم السيد     57 م   -محمد ناصر كامل احمد ناصر 

 28 محمد حسن محمد كامل عبدالرؤف     58 محمد هشام يوسف عبدالرؤف عرفات    

 29 عربى  -محمد حسين محمد ابوالفتوح  59 محمد وائل محمد داود    

 30 محمد حمدى محمد عبداللطيف     60 محمد وليد محمد حجاج    

  

 الدور السادس –( 136)قاعة 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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(انتساب)

  

 (O) مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 محمد ياسر محمد شوقى اليمرانى     91 م   -مصطفى محمود حمادة طه مصطفى عبد ربه  

 62 احمد محمود خليفة   محمود ابراهيم   92 مصطفي احمد مصطفي محمود حجايي    

 63 محمود ابراهيم عيد عبداللطيف     93 معاذ محمد خيري محمد الجارم    

 64 محمود احمد الصاوى منصور اليقم     94 معتي سعد محمد العسال    

 65 محمود اسامة محمود على رسالن     95 منار عبدالمجيد مسعود عبدالمجيد   

 66 محمود شحاتة مهني محمد كويو     96 م العبد   منار محمد على احمد هاش 

 67 محمود عامر هنداوى عبدالغنى     97 منار ناصر السيد ريق ابو سمك    

 68 محمود عصام منصور االسكندرانى     98 منة هللا وائل احمد محمود عصر    

 69 محمود كامل احمد هويدى     99 منى احمد عباس صادق اسماعيل    

 70 محمود محمد بركات احمد بدر     100 مني جمال السيد فرج عمر    

 71 محمود محمد سعيد محمود بكر     101 مؤمن يكريا شعبان محمدهنداوي    

 72 م   -محمود محمد محمود محمد راشد  102 ميار بهاء الدين محمد محمد على    

 73 ى مصطفى محمد   محمود مصطفى رمي  103 ميرنا محمد محمود بلبع    

 74 مرام محى السيد امين نجم     104 مينا عادل رميى جندى    

 75 مروان السيد عبد الجليل النجار     105 مينا ماجد اسكندر رياض مترى    

 
 ناديا مدحت احمد عبدالمجيد محمد   

106  
مروان ايهاب عبدالمقصود السيد 

 عبدالغني العيسوي   
76 

 77 مروان محمد سعد كامل عامر بدر     107 محمد يغاوة   مستجد نادين سعد 

 78 مروة عادل سعد االنصاري بدر     108 ناريمان يهران كمال الدين عبد المعطى رمضان    

 79 مروة وجية محمد الحليوى     109 نانسي ايمن محمد مصطفى ادريس    

 80 اشرف ابراهيم عرفة احمد   مريم   110 نجالء على محمود محمد الدبيجى    

 81 مريم جمال الشرنوبى المنشاوى بربر     111 ندا علي محمود حسين علي    

 82 مريم حسام الدين عبدالعييي محمد بيومي    112 ندا فؤاد محمد حافظ مجاهد    

 83 مريم حميدو عبدالجواد سليمان نصار     113 ندى احمد على محمد اليهوينى    

 84 مريم سامى ساويرس عبدالمالك     114 ندى احمد محمد محمود شحاته    

 85 مريم سامى صميدة خليفة جاموس     115 ندى حسن انور صقر   مستجد 

 86 مريم عصام شوقى عبدالعييي ابو قورة     116 ندى حمدى عبدالوهاب احمد ميرا    

 87 احمد عبدالهادى سليمان   مريم عمر   117 ندى سرور على الليثى سرور    

 88 مريم ماجد محمد احمد مصطفى     118 ندى محمد عباس احمد خميس    

 89 مريم مصطفى رجب بسيونى فرج     119 ندى محمود عبدهللا  مبروك خميس    

 90 مصطفى محمد فويي محمد عبدالواحد     120 ندى مصطفى عبد العاطى مصطفى    
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                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 نجليييةشعبة الدراسة باللغة اإل – الثانيةالفرقة 
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(انتساب)

  

 (R) جموعة م  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 نرجس صبحى نبية عبدالحميد اسماعيل     31 يوسف اشرف صالح الدين محمد محمد     

 2 نرمين محروس عبدالعييي ابراهيم الفقى     32 يوسف جمال ابو المجد الدرديرى    

 3 د احمدعبدهللا   نوران احمد عبدالمقصو  33 يوسف عبد الرحمن محمد على ييان    

 4 نورهان عماد على حسن ابو حسن     34 يوسف مبروك شعبان محمود    

 5 نورهان فايي عبدة كامل دياب     35 يوسف محمد ابراهيم عبدالسالم    

 6 نيرة هشام محمد محمد عابدين     36 يوسف ناجي نجيب حنا    

 7 عبدالعييي محمد مصطفى ماضى   هاجر   37 ابانوب ناجى مسيم بشارة     بمواد

 8 هاجر محمود السيد محمود االجهورى     38 احمد ابراهيم الصافى محمد عماره    

 9 هادى صالح عبدالمنعم عبدالرحمن فياض     39 احمد اسامة محمود عبدة عرفة    

 10 هادى محمد السيد البيلى     40 احمد جمال فتحى المغربى    

 11 هانيا عبدالعييي صالح يغلولة     41 سميح شاور    احمد حامد 

 12 هايدى خالد محمد نصر عبيد     42 احمد سمير احمد حسين ابوشنب    

 13 هايدى شحات عوض على قنديل     43 احمد صبري محمد الشهاوي    

 14  هبةهللا عبد السالم خليل االحمد    44 احمد عطية خميس عبدالرحمن عبدهللا    

 15 هشام سعد عبدالبصير مهدى     45 احمد محمود طه دعبيس    

 16 هند احمد محمد بدوى صومع     46 احمد مسعد احمد نصار    

 17 هند عاطف على ابراهيم     47 احمد نصر كامل محمود درويش    

 18 وفاء سالم احمد غنيم     48 اسماء عبدالرايق عبدالفتاح عبدالرايق    

 
 اسماء محمد خيري الصباغ  

49  
وفاء عبدالرحمن رمضان عبدالرحمن 

 عباس   
19 

 20 وفاء عبدالعييي محمد عبدالعييي احمد     50 اسماعيل بسيوني محمد ابوشنب    

 21 وفاء عماد اسماعيل شحاتة اسماعيل     51 اميرة محمد ابراهيم سالم ييدان    

 22 م   -والء اسماعيل احمد محمود حسين  52 انجى احمد محمد البردان    

 23 ياسمين السيد عبداللطيف محمد شحاتة     53 اياد حاتم محمد السيد يونس    

 24 ياسمين الشحات ريق الفطيسى     54 اية رمضان رشاد علي    

 25 ياسمين حسن محمد محمد صفار     55 اية كامل كمال كامل العبد    

 
 -د عبد المنعم الشرقاوى ايمان سيد احم

 معادلة   
56  

 ياسمين حسن يوسف حسن الشرقاوى   
26 

 27 ياسمين خالد عبدالحق سعد ابو يامل     57 حسن محمد السيد على الجمسى    

 28 ياسمين منصور فتحى منصور خليفه     58 رويدا احمد عبد الحميد عبد المقصود هندى    

 29 يحيى ايمن ابراهيم موسى     59 مان   سارة حسام محمد السيد عث 

 30 يسر جابر وجدى جابر عبد المجيد     60 سلمى احمد عبدالسالم منسى    
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  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 نجليييةشعبة الدراسة باللغة اإل – الثانيةالفرقة 
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باقون+  (انتساب)

  

 (R) مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 سمر خالد حسن عبدالمتجلي     91 محمد نبيل ابراهيم فرج احمد موسى    

 62 شروق ايمن محمد عبدالعييي بصل     92 نبيل حسن محمد فايد   محمد 

 63 شريف على محمد رمضان على حسن     93 محمود محمد عبدالقوى محمد عوض هللا    

 64 طارق مسعود محمد محمد ابراهيم نافع    94 مروه مؤمن محمد الصادق المقدم    

 65 عالء عادل الغباشى    عادل  95 مريم رضا صبرى جمعه الهنداوى    

 66 عبدالرحمن ابراهيم رشاد ابراهيم محمد     96 مسعود صدقي سعد ابو عامر    

 67 عبدالمنعم احمد عبدالمنعم سليمان حميده     97 م   -مصطفى عبد السالم انور يايد 

 68 عبدالمنعم سعد مساعد هيبه     98 مصطفى محمد محمد ابويهو    

 69 عية اسامة مصطفى يوسف طايل     99 عبدالفتاح بركات البنا   منة هللا  

 70 عصام نصر سالم عمران قمر     100 منة هللا محمود ابراهيم محمود حجاج    

 71 غادة انور اصالن انور حسان     101 مؤمن احمد ابراهيم موسى    

 72 يونس    غادة محمود جمعة على  102 مؤمن احمد رجب على ابو شعره    

 73 فاطمة وفيق محمد سليمان     103 مؤمن محمود رفعت توفيق امين البغدادى    

 74 فتحى رمضان عبدهللا عبدالعال شاهين     104 م   -ميار ربيع عمر عبدالفتاح 

 75 كريم محمود كمال خطاب    105 ندى رمضان محمد محمد ابوعمر    

 76 لينة محمود على حمية عامر     106 ندي احمد محمد عباسيه    

 77 محمد احمد عبدالحميد مصطفي الفقي     107 نسمة فرج عبدالعاطى عبدالمجيد ضباب    

 78 محمد السيد محمد السيد الرشيدي    108 هايدى هاشم محمد عبدالفضيل    

 79 محمد ايمن محمد حسن الصواف     109  

 80 الجليل   محمد حمدى عبدالعييي عبد  110  

 81 محمد رمضان محمد يكي فتح هللا     111  

 82 محمد سامي سعد احمد الشيخ     112  

 83 محمد سعيد السيد العربى محجوب     113  

 84 محمد طارق عبدالرحيم السيد عبدالحميد     114  

 85 محمد عادل عبدالمنعم مختار     115  

 86 ابو شنة    محمد عبدالمنعم شعبان  116  

 87 محمد عبدالمنعم عمران حسين     117  

 88 محمد عصام قاسم الصاوى     118  

 89 محمد فخرى مصطفى النجار     119  

 90 محمد منصور فتحى محمد عوانه     120  
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