
 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة األولى 
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 342/ 7753233: فاكس / تليفون  55222: ب . كلية التجارة ص                  ( االبعادية ) يناير  52منهور مجمع د 

  (انتظام)

(A) مجموعة

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 ابرار عبد المعين محمد ابو العنين الغندور  26 احمد رأفت حسين يوسف األلفي 

 2 ابراهيم احمد ابراهيم ابو عفان  27 احمد رضا شوقى احمد عطيه 

 3 ابراهيم احمد بيومي عيد بيومي  28 احمد رضا مبروك محمد صقر 

 4 ابراهيم حامد ابراهيم الزيات  29 احمد زكريا يسين عبد ربه 

 5 ابراهيم طارق ابراهيم عودة  30 احمد سامى محمد السيد 

 6 عمر إبراهيم محمد طلبهابراهيم   31 احمد سعد سعيد عبد الحميد محمد 

 7 ابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم الدرشابي  32 احمد سعيد مصطفى محمد حنفى 

 
احمد شعبان عبد الحميد عبداللطيف 

 الشريف
33  

 ابراهيم محمد ابراهيم نافع عثمان
8 

 9 ابراهيم يحيى احمد خليل النقيب  34 احمد شندي محمد عبد أبوبكر 

 10 اثار طارق مصطفى كامل ابوعلو  35 يوسف المغازىاحمد صبحى محمد  

 11 اثار عزام سعد عبدالمجيد  36 احمد عادل رمزى مصطفى 

 12 احمد ابراهيم كمال محمد عطاهللا  37 احمد عبد العزيز محمد يوسف القصبى 

 13 احمد اشرف محمد العادلي  38 احمد عبدالعزيز رمضان ابراهيم 

 14 احمد السعيد متولى قطب البسطويسى  39 خليل جاب هللااحمد عصام فؤاد  

 15 احمد السيد فهيم المغنى  40 احمد عالء الدين عبد الحميد عبد السالم 

 16 احمد السيد مصطفى محمد الشال  41 احمد عالء الدين عبد العزيز مصطفي 

 17 احمد انور رشاد محمد الشيخ  42 احمد على منصور عبد العزيز 

 18 احمد إبراهيم محمد أبواسماعيل  43 احمد عماد سعد جاد الكريم 

 19 احمد جمال حسين قطب الخنيزى  44 احمد فوزي حلمي محمد 

 20 احمد حامد ابوالمكارم مصطفى عكاشة  45 احمد قدري رجب النجار 

 21 احمد حسام عبدالقادرعبدالسيد الصايم  46 احمد محروس احمد عبد الكريم 

 22 احمد حمادة عوض رمضان الحمراوى  47 احمد محمد احمد ابو عاليه 

 23 احمد حماده احمد احمد ابراهيم  48 احمد محمد السيد عبد العزيز الصعيدى 

 24 احمد خميس موسى بخيت على  49 احمد محمد أحمد حسين شمة 

 25 احمد رامى رمضان الملوانى  50 احمد محمد بشير شرف الدين 
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 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة األولى 
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(انتظام)  

 (A) مجموعة  :تابع

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 احمد محمد جمعه عوض  76 اسراء أحمد عبدالعظيم محمد 

 52 احمد محمد رمضان عبدالفتاح رضوان  77 اسراء رأفت عبد هللا راشد 

 53 فراج حسن القصبىاحمد محمد   78 اسراء زكريا محمد كامل زين الدين 

 54 احمد محمد فوزي ابراهيم يونس  79 اسراء صبحى عبدالهادى محمد شهاوى 

 55 احمد محمد فؤاد مهدى محمد نصر  80 اسراء عبد الباسط عبد الصمد عبدالتواب 

 56 احمد محمد مهنى عبدالهادى  81 اسراء عبد هللا اسماعيل احمد عسل 

 57 احمد محمود عبدالمحسن محمود عطيه  82 البحيتىاسراء محمد إبراهيم عمر  

 58 احمد مصطفي محمد الخولي  83 اسالم حسام محمد رزق هالل 

 59 احمد نبيل سعيد قطب  84 اسالم سمير محمد عبد العزيز 

 60 احمد نبيل سيف الشحات مسعود  85 اسالم عبدالحميد عبدالشفيع جاد القهوجي 

 61 احمد نبيل عبد المنعم السيد محرم  86 مصطفى معيهاسالم عبدالاله سالم  

 62 احمد هشام عبده ابو هاني  87 اسالم محمد عبد الواحد محمود 

 63 احمد وائل عبد الكريم يوسف  88 اسماء ابوبكر ذكى عطية 

 64 احمد وائل نبيل عيد الغول  89 اسماء السيد رمضان مبروك جاد 

 65 احمد ياسر تركى ابراهيم العياط  90 الجندىاسماء محمد زكى محمود  

 66 ادهم صبرى ابراهيم السيد سعد  91  

 67 اروه عادل محمد محمود مرسي سالم  92  

 68 اروى جمال الدين زكى عبد هللا هندى  93  

 69 اروى مجاهد محمد أبو سليمان  94  

 70 اروى محمد احمد عبدالباقى  95  

 71 ايهاب عبد الوهاب جاب هللااسامة   96  

 72 اسامة سعد رجب سعد الدفراوي  97  

 73 اسامه خالد كمال الدمرداش التراس  98  

 74 اسامه شعبان عبد العزيز عبد الحميد  99  

 75 اسامه محمد صبحي عبده خاطر  100  
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 (انتظام)

  

 (B) مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 اسماء محمد عبد الخالق ابراهيم  26 امنية محمد عبده الغضبان 

 2 اسماء محمود عبد اللطيف مصطفى  27 امنيه احمد محمد ابراهيم نصار 

 3 اشرف عبدهللا سعد رياض  28 امنيه عادل محمد حجازى 

 4 خليل الحلوانىاالء خالد محمود   29 امير هاشم خالف جابر 

 5 االء عبد المنعم زيدان عبد العال زيدان  30 اميرة سالمة محمد عبدالحميد عبد الجواد 

 6 االء عبدالغنى محمود محمد محمود  31 اميرة فؤاد احمد بسيونى 

 7 االء علي انور عجوة  32 اميرة محمود عبدالحميد عالم 

 8 االء محمد محمود احمد مرعى  33 اميره عصام احمد محى الدين الديب 

 9 االء منصور عبدالعزيز محمد السيد  34 انجى عبده حسن حسن جمعة 

 10 االء وليد محمد ابراهيم حجر  35 انجى مفرح فتحى الطنيخى 

 11 االء يوسف احمد السيد شاهين  36 انوار محمد جمعه علي الجنيهى 

 12 محمد عبد المنعم منصور نمرالزهراء   37 ايات حسام رأفت على محمود 

 13 السيد ابراهيم السيد الفخرانى  38 اية عبدالرحمن محمد عبد النبي صالح 

 14 السيد خالد السيد عبدالجواد عاشور  39 اية ماهر عبدالحليم عبدالعليم الجحش 

 15 السيد عبدالوهاب محمد على  40 اية محمود ابراهيم محمد حسن الديب 

 16 الشيماء محمود سليم سليم حبيبة  41 هاني احمد محمد احمد محجوبايثار  

 17 الفارس حسن محمد حسن سبعجد  42 ايمان السيد غنيم ابوالعطا فايد 

 18 الهام جمال حمدون عبد القادر حمد  43 ايمان السيد محمد احمد الشهاوي 

 19 الظاهر كسابامانى أحمد عبد   44 ايمان ايمن محمد شحاته ابراهيم 

 20  امانى رومانى فرنسيس خلة  45 ايمان محمد عبد العاطى الجمال 

 21 امانى محمد بهى الدين اسماعيل  46 ايمن عماد محمد الشهاوى 

 22 امل اشرف سعيد محمود  47 ايه ايهاب عبد هللا الشناوى 

 
 ايه رضا محمد محمد النميسى

48  
عبد  امل عبد الوهاب عبد القوى حسين

 الال
23 

 24 امل عزت علي إبراهيم عامر  49 ايه عبده عبدالمولى حيدر 

 25 امنية خيرى محمد السيد  50 ايه محمد الصياد عبدالسالم الدامي 
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  (انتظام)

 (B) مجموعة : تابع

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 محمد فتحى محمد سليمايه   76 حسن على حسن على 

 52 ايه محمود صبحى محمد الصردى  77 حسن علي حسن الشاعر 

 53 ايه وجيه ابراهيم علي عنتر  78 حسن محمد الحصافي محمد المنصوري 

 54 ايهاب ايمن مصطفى علي االبحر  79 حسن محمد حسن عبده مبروك 

 55 الجليل محمد القصبىايهاب فتح هللا عبد   80 حسن وجية حسن حسن الفقي 

 56 بانسيل أحمد محمد السيد  81 حسين محمد كمال محمد السقا 

 57 بدر نصر عبدالعليم محجوب احمد  82 حلمي محمد حلمي النجار 

 58 بدور محمد يسرى شعبان سرحان  83 حمدي حازم حمدي الشحيمي 

 59 سالمبسام سالم بهجت   84 حنان محمد عبدالحميد محمد الخويسكى 

 60 بسمة محمد هالل منصور ضيف هللا  85 حنان وليد محروس السيد محمد 

 61 بسمله عالء كمال خليل نوار  86 حنين حماده محمد حماده عبد الرحيم 

 62 بسنت جرجس محمى حافظ بخيت  87 حنين لبيب عبدالرحيم مرسى رضوان 

 63 عبدالحميد فياضبسنت ياسر محمد   88 خالد حسين اليمانى بوادى 

 64 بيان عبدالرحمن إبراهيم محمد  89 خالد نادي فتحي جاهين 

 65 تقى حسن عبدالظاهر حسين عبد الغنى  90 خالد هاللي محمد عبدالعاطي الغنام 

 66 تقي محمد حسن علي نوفل  91  

 67 جهاد السيد محمد على ميكائيل  92  

 68 جهاد فيصل إبراهيم خليل حسين  93  

 69 جوستين عطية جريس كامل عطاهللا  94  

 70 حازم عبدالفتاح عبدالسميع مقبول  95  

 
 

96  
حازم عبدالمقصود بسيونى عبدالمقصود 

 بدوى
71 

 72 حبيبه غريب ابو المجد الجمل  97  

 
 

98  
حبيبه فخر الدين السيد رمزى على عبد 

 المتعال
73 

 74 عبدالجواد الجمالحسام الدين محمد باهي   99  

 75 حسن خالد احمد ابوالسعود سالم  100  
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 342/ 7753233: فاكس / تليفون  55222: ب . كلية التجارة ص                  ( االبعادية ) يناير  52منهور مجمع د 

 (انتظام)

  

 (C) مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 خلود طارق امين ختعن  26 رغد مراد محمود عبد اللطيف بسيونى 

 2 حسنين حلمى عبد الهادىداليا   27 رمضان محمد رمضان ابراهيم مرسي 

 3 داليا مدحت محمود محمد السيد  28 رنا اسالم اسماعيل ابراهيم عمر 

 4 دانه عماد محمد خليل برغش  29 رنا اشرف عبدالحميد عبدالمالك 

 
رنا أيمن خميس محمد عبد الرحمن عبد 

 الغنى
30  

 دنيا حسين احمد محمد امين طلعت
5 

 6 دنيا حمدى قاسم محمد قاسم  31 رنا عادل انور محمود 

 7 دنيا خالد سعد احمد عبد الحميد  32 رنا محمد محمود زقزوق 

 8 دينا سامح تاج محمود شحاته عبده  33 رنا محمود السيد عبده السيد 

 9 دينا عطيه ابو الخير عبد الصمد ابو الخير  34 رنيم ممدوح جمال محمد زهران 

 10 دينا ياسر عبد الستار يوسف الشمسي  35 عوضروان احمد محمد عبد العال  

 
 روان بدر محمد توفيق ابوالنور

36  
رامى عبدالناصر عبدالباسط عبدالوارث 

 عبدالفتاح
11 

 12 رانده صبرى لطفى عبداللطيف حبكه  37 روان حمدي احمد عبدالغني عنتر 

 13 ابويونسرانيا علوانى قطب قطب   38 روان رمضان عبد الفتاح اسماعيل 

 14 راوية فادى احمد ابراهيم الحبشى  39 روان صبحى ابراهيم السيد الشبراوى 

 15 رحمه احمد شعبان عبد الفتاح مرعى  40 روان عادل السيد على مرسى 

 16 رحمه خالد فاروق العطار  41  

 17 رحمه محروس على كشك  42  

 18 رحمه محى محمد بريقع  43  

 19 مصطفى حمدى حمودهرحمه   44  

 20 رحمه يونس السيد عبدهللا  45  

 21 ردين ابراهيم محمد ابراهيم البسومي  46  

 22 ردينه السيد محمد اسماعيل الرحال  47  

 23 رزق احمد رزق محمد عوف  48  

 24 رضا شحاته عبد الحميد عبد العزيز  49  

 25 رضوى رمضان ابراهيم عرفه  50  

  

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة األولى 

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

(انتظام)

  

 (C) مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 روان عالء محمود علواني فراج  76 سارة احمد محمد خميس 

 52 روان عوض عبد الستار محمد حجاب  77 سارة عادل على احمد شلتوت 

 53 الوهاب السيد السوسىروان محمد عبد   78 سارة فرحات مهدى سعد مهدى 

 54 روان محمد عبدالعزيز يونس  79 ساره السيد محمود الفخرانى 

 55 روان محمد محمود زقزوق  80 ساره محمد عبد هللا تعيلب يعقوب 

 56 روان يحيى محمد عبد السالم  81 ساندى سامح منير مسعد 

 57 شعبان النجارروان يسرى مجدى السيد   82 سعيد اشرف السعيد على عبدربه 

 58 روفيدا شريف صالح عبد السالم  83 سعيد مجدى السيد عبدالجواد ابراهيم 

 59 روفيده مصطفى عبداللطيف محمد درويش  84 سعيد يحيى زكريا السمديسى 

 60 رويدا زكريا عبد اللطيف علواني  85 سلسبيل محمد حسن الشاعر 

 61 سعد مبروك مسعودرويدة   86 سلمى احمد مصطفى على صالح 

 62 رؤا صبحى رجب ابراهيم الجابرى  87 سلمى عطية عبد الحكم القاضى 

 63 رؤى محمد سعيد عرفه الحيوى  88 سلمى كريم محمود محمد محمود حسن 

 64 رؤى مصطفى محمد فتحى عبد المجيد  89 سلمى محمد على ابو القاسم عبد الرحمن 

 
 سلمى هاشم احمد محمد

90  
عبد المنصف عبد الحميد ابراهيم ريم 

 بدوى
65 

 66 ريم عبدالسالم عبدالحميد شلبى  91  

 67 ريم محمد سعد على ابراهيم مناع  92  

 68 ريم وائل محمد محمد القمحاوى  93  

 69 ريمون خلف خله سليمان اشيتوى  94  

 70 ريناد محمود محمد احمد رفاعى  95  

 71 محمد نجاريهام عبد المعطي   96  

 72 ريهام عبده محمد فتح هللا الطحان  97  

 73 زياد ايمن صالح جابر مهران  98  

 74 زياد محمد عبد الوهاب عطيه ضيف  99  

 75 زينب محمود عبد اللة محمد شعبان  100  

  

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة األولى 

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

 (انتظام)

  

 (D) مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 سلوى سامى السيد الزيات  26 شيماء محمد بسيونى عبد المجيد التحفة 

 2 سلوي السيد محمد عطية احمد  27 صبرى وائل صابرى عبدالحفيظ عطيه 

 3 سليم محمد عبدالقادر منصور بريك  28 ضى عالء صدقى عبدالال 

 4 حامد عصافيرسما جمال   29 طارق سمير على عبد العزيز دحروج 

 5 سما عماد حمدي الشاذلي  30 طاهر مساعد موسى طاهر 

 6 سما محمد عبد الحميد شلبى  31 طلعت محمود عرفان يونس 

 
 عادل هاني شحاتة عطا هللا

32  
سماح عبد الحميد عبد المنعم عبد الحميد 

 درغام
7 

 8 الحميدالحناوىسمر احمد حسن عبد   33 عاصم عبدالمنعم خميس حميده 

 9 سميره السيد الصافى أحمد شحاته  34 عبد الرحمن أحمد عبدالسالم على حموده 

 
عبد الرحمن حسام مدحت اسماعيل محمد 

 على
35  

 سندس محمد سليمان احمد على
10 

 11 سهيله احمد مصطفى الحايس  36 عبد الرحمن حسنين زكى على حسين 

 12 سهيله السيد زهير عالم  37 عبدالمقصودعبد الرحمن حمدى عبدالمنعم  

 13 سهيله شفيق على محمد شريف قديحه  38 عبد الرحمن عادل صالح شرف 

 
 عبد الرحمن عمران محمد فتحى بسيونى

39  
سهيله شهدى عبد اللطيف مصطفى 

 الشرنوبي
14 

 15 سهيله عزت حامد عبد العاطي  40 عبد الرحمن فرج ابراهيم خميس رمضان 

 16 سهيله فرج ناجى محمد العبد  41 عبد الرحمن مجدى عبد المنعم عبده 

 
عبد الرحمن محمد إبراهيم محمد إبراهيم 

 حسين
42  

 شروق شريف عبد المنعم السيد
17 

 
 عبد الرحمن محمد سعيد سالمه

43  
شرين عبد الرازق ابراهيم محمد ابو 

 الحاج
18 

 19 شهد احمد عطيه عبد المجيد عبدالقادر  44 عبد الرحمن محمد عبدالجواد عوض رماح 

 20 شهد طارق حسنى محمد بكر  45 عبد الرحمن مدحت رشاد خليل 

 21 شهد محمود محمد جادهللا عاشور  46 عبد الرحمن مسعد السيد كسفريت 

 22 شهد هشام كمال محمد حمادى  47 عبد الرحمن مسعد على خبيرى ابراهيم 

 23 شوقي محمد شوقي ابراهيم الشرقاوي  48 سامى عوض هيكلعبد الرحمن نضال  

 24 شيماء خليفه ابوالقاسم حبيب ابراهيم  49 عبد الفتاح محمد عبدالفتاح قمرة 

 25 شيماء عبد الرؤف محمد خليل  50 عبد هللا خالد عبدهللا اسماعيل الزقم 

  

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة األولى 

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

(انتظام)  

 (D) مجموعة  :تابع

  

مجموعة  
( د)   مالحظات 

 م االسم مالحظات م االسم

 51 عبد هللا سامى على الجمل  76 عمار ابراهيم حامد بحيرى 

 
عمار عبدالمقصود عبدالحليم عبد المنعم 

 شكر
77  

 عبد هللا محمد بسيونى محمد عبده
52 

 
 عمار محمود طاهر سليم المصرى

78  
 عبد هللا محمد صالح محمد حسانين

 الصيرفى
53 

 54 عبد هللا نصر شحاته عبد العاطى محمد  79 عمار مصطفى كامل السواق 

 55 عبدالحكيم ناجي عبدالحكيم محمد خميس  80 عمار ياسر محمد سالم 

 56 عثمان عصام عثمان العفرى  81 عمر احمد زكريا احمد عويس 

 57 عزه عنتر سعيد عبد الحميد عتمان  82 عمر احمد محمد سالم 

 58 عفاف أسامه محمد عبدالرحمن برجل  83 عمر احمد مصطفى ابراهيم عبد الال 

 59 عالء جمال محمد حسن السيد عيسى  84 عمر اشرف عبد المنعم محمد سرور 

 60 عالء سعد سعد محمد ابو علو  85 عمر ايهاب حسن على الصماد 

 61 سويلمعالء عماد الدين سويلم   86 عمر حسن عبد النبي حسين 

 62 على الدين محمد على حسن العزازى  87 عمر خالد أحمد ابراهيم 

 63 على عصام على عبده هبيلة  88 عمر خميس محمد حسن أبو سيد احمد 

 64 على محمد رمضان كسبه  89 عمر طارق محمد عبد الرحمن 

 65 على محمد يوسف محمد ابو جالله  90 عمر عادل جمعه محمود سليمان 

 66 على وائل على حسن البنا  91  

 67 علي احمد علي محمود  92  

 68 علي الدين جميل محمود الجنبيهي  93  

 69 علياء حمدى حسن عيسى  94  

 70 علياء عبدالناصر ابوالسعود عبد العزيز  95  

 71 علياء محمد صابر اسماعيل سالم  96  

 72 القالوىعلياء محمود صبحى عبد النبى   97  

 73 علياء ياسر محمد محمد الدرس  98  

 74 عماد خالد عبدالعاطى عبدالعزيزالطباخ  99  

 75 عماد عبد الحليم محمد حرحش  100  

  

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

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

 (G) مجموعة

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 
 فهد حسام عبد الغني صنيدق

26  
عاطف مصطفي عبد اللطيف  عمر

 مصطفى
1 

 2 عمر عبد الفتاح سعيد عبد القادر حجر  27 كرستينا عنتر حافظ سعيد 

 3 عمر على ياقوت احمد  28 كرم سمير روفائيل واصف 

 4 عمر محمد عبدالمنعم محمد سعد  29 كريم خالد محمد حسن جمعه 

 5 عمر محمد فتحى حسين  30 كريم خالد محمد عامر 

 6 عمر محمود صالح محمود غانم  31 كريم رمضان فتحي جويده عبدالصادق 

 7 عمرو احمد عبد الحميد اسماعيل صيام  32 كريم عبد هللا السيد محمد ابيش 

 8 عمرو احمد معاذ احمد الصفوانى  33 كريم محمد شحاته خطاب 

 9 عمرو خالد فتحي مهدي ابودرك  34 كريم محمد عاطف عوض السيسى 

 10 عمرو خالد محمد ابراهيم المغربى  35 كريم محمد كمال زكى عبد الحليم 

 11 عمرو كريم سليمان هاشم جنيدى  36 كمال محمد كمال عمر مصطفي 

 12 عمرو محمد طه ابراهيم  37 كيرلس فؤاد داود سعد حبيب 

 13 عيناء رضا ناجى الخطيب  38 الرا عبد الحميد محمد عبد الحميد الخولى 

 14 غادة احمد سعيد عبد السالم على  39 لطفى محمد فاروق عبد السالم 

 
لمياء محمد عبد المنعم علي عبد الحليم 

 امين
40  

 فاتن يحيي محمد خميس
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 16 فادى جرجس غطاس ابراهيم موسى  41 ليلى محمد محمد عبدالرحيم الجمال 

 17 صليب يؤنس فادى عماد فهمى  42 ليلى مراد محمد عبد الصادق ندا 

 18 فارس اشرف متولى احمد االمام  43 ماجد خالد حسان خميس 

 19 فارس صابر فتحى السيد محمد  44 ماريه رشدى شاكر عوض 

 20 فارس قطب رمضان محمود الشاعر  45 مازن مصطفى عزت عبد السميع 

 21 فارس وائل عطيه عبدالقوى خليفه  46 محمد احمد عبد الستار على 

 22 فاطمة محمد السيد حسانين شكر  47 محمد احمد عبدالعزيز محمد يوسف 

 23 فاطمه محي الدين محمد رمضان  48 محمد احمد قطب ابوعفا هللا 

 24 فتحى عبد الحميد فتحى عبدالحميد البنا  49 محمد احمد محسن احمد الحبروك 

 25 أبو يوسففتحى محمد فتحى محمد   50 محمد احمد محمد السيد التريسى 

  

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة األولى 

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

(انتظام)

  

 (G) مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 محمد احمد محمد شوقى النمراوى  76 محمد سمير فايد الدسوقي 

 52 محمد احمد محمود رزق عبد هللا  77 محمد سمير محمد عبد الوهاب 

 53 محمد احمد محمودعبد المقصود األلفي  78 الحميدمحمد شعبان حامد عبد  

 54 محمد اسماعيل علي حمادة راضي  79 محمد شعبان عبد الجليل فؤاد محمود 

 55 محمد اشرف محروس عبد الحافظ  80 محمد شعبان عطيه ابراهيم 

 56 محمد اشرف محمد محمد الشهاوى  81 محمد صبرى محمد السيد بهنسى 

 57 محمد الشحات ذكى كنان  82 محمد عيسىمحمد صبري  

 58 محمد الصافي علي عبدالعاطي موسي  83 محمد صبري منصور عبدالهادى على 

 59 محمد ايمن سعد ابراهيم عبد الجواد  84 محمد صفوت سعيد ابواليزيد 

 60 محمد ايمن شبل عبيد  85 محمد صفوت محمد عبدالسالم خليف 

 61 محمد أحمد سعد ابوحسن  86 ابو حادىمحمد صالح علي حسين  

 62 محمد أشرف عبده الهنداوي  87 محمد طارق احمد مشالى 

 63 محمد أشرف عطيه محمد الجرف  88 محمد عادل رجب عبد الرازق 

 64 محمد جابر محمد ابراهيم نعيم  89 محمد عادل محمد شحاتة عامر زهران 

 65 محمد حامد عبدالمقصود حامد خليل  90 محمد عادل محمد مختار هويدى 

 66 محمد حسن محمدجابر عبد الرحمن  91  

 67 محمد حماده حامد عبدهللا برانى  92  

 68 محمد حمدى فتحى سعد  93  

 69 محمد خالد عبداللطيف احمد الخواجه  94  

 70 محمد خليل السيد عطيه عيسى  95  

 71 حميدةمحمد خميس الشحات إسماعيل   96  

 72 محمد خيرهللا احمد محمد عماره  97  

 73 محمد سعد السيد عبد السالم سالم  98  

 74 محمد سعيد عبدالمقصود ابراهيم منصور  99  

 75 محمد سمير عبد البديع محمد علوان  100  

  

 

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة األولى 

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

 (انتظام)

  

 (L) مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 محمد عاطف سعد ابوزيد  26 محمد مصطفى محمد مصطفى عبد العال 

 2 محمد عبد الرسول علوان محمد ابو الخير  27 محمد ناصر علي قلج 

 3 محمد عبد الستار انور بيومى عبده  28 محمد ناصر محمود محمد عبدالرؤف ناجي 

 4 محمد االسطيمحمد عبد المنعم   29 محمد نعيم عيد غراب 

 5 محمد عبدالحى محمد شحاته شلبى  30 محمد هانى شوقى مصطفى المقدم 

 6 محمد عبدالستار عوض مؤمن مفتاح  31 محمد هشام عبدالمنعم عبدهللا خليل 

 7 محمد عبدالكريم تماوى االنصارى  32 محمود ابراهيم السيد محمد احمد 

 8 الدين كمال عبد الغفار ونسمحمد عصام   33 محمود احمد السيد شيبة 

 
 محمود السيد زيدان حسين احمد

34  
محمد عصام عبدالنبى محمد محمود 

 العطفى
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 10 محمد عصام على بحيرى  35 محمود حامد عبدالرحيم عبدالرحمن 

 11 محمد عالء الدين عطيه محمد السرنجاوى  36 محمود رضا اسماعيل حسن يونس 

 12 محمد عالء محمد عفيفى  37 محمود سامى حسين مهنا 

 13 محمد على عمران رحومة  38 محمود سعد محمود الطحاوى 

 14 محمد عماد إبراهيم محمد النجار  39 محمود شريف محمود حسنى الشاعر 

 15 محمد عمر خليل الغول  40 محمود صالح محمود عبدهللا الخولى 

 16 محمد عمر عبدهللا الجنايني  41 محمود عبد الفضيل حسن محمود السنباطى 

 17 محمد عيد زيدان على ابوزيد  42 محمود على محمود محمد خميس 

 18 محمد فتح هللا أحمد محمود الفضالى  43 محمود ماهر محمد ذكي السعداوى 

 19 محمد فرج شحاته فرجانى حمد  44 محمود محمد أحمد محمود 

 20 فكرى عيسى محمد البسطويسي محمد  45 محمود محمد شعبان عبد الباري 

 21 محمد فؤاد يحيي البردان  46 محمود محمد عبد اللطيف ابراهيم دخيل 

 22 محمد محب مأمون االعصر  47 محمود محمد عبدالعزيز محمد الطير 

 23 محمد محسن ابوالمكارم العريان  48 محمود مصطفى إبراهيم السيد الطنطاوى 

 24 محمد مدحت عمر احمد عمر  49 احمد جعفرمحمود نبيل الحفنى سيد  

 25 محمد مسعود صالح محمد غريب  50 محمود نوار سعيد رياض محمود 

  

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة األولى 

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

(انتظام)

  

 (L) مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 محمود يسرى احمد مرسى  76 مصطفى محمد عطية عطية 

 52 محمود يسري عبد السالم ابو جريدة  77 محمود ابراهيم مرسىمصطفى  

 53 مرام خالد اسماعيل عرفات  78 مصطفى محمود حسن محمد موسى 

 54 مرام محمود ابراهيم احمد عفيفى  79 مصطفى محمود زكى محمد عوف 

 55 مرفت سامى محمد راشد نجيب  80 مصطفى يسرى رمضان على حسن 

 56 مروان رجب محمد عبدالحفيظ صالح  81 عيد عبد الونيس اسماعيلمصطفي حماده  

 57 مروان على محمود ابراهيم السمرى  82 معتز عادل الصافى فرج دلعاب 

 58 مروان محمود محمد محمود حموده  83 معتز محسن محمد جوهر 

 59 مروة كامل محمود رزق  84 معتصم باهلل عادل عبدالواحد عبدالرحمن 

 60 مروة محمد محمود السيد على العاصى  85 معوض عزيز معوض عزيز 

 61 مروه هانى حسن عبد الحميد بالل  86 ملك طالل محمود مرايف 

 62 مريم اسامه عبد الحكيم عبد العليم محمد  87 منار خيري السيد ابراهيم الحلو 

 63 القلينىمصطفى احمد محمود   88 منار رمضان عبدالعظيم مسعود زايد 

 64 مصطفى اسامه محمد على قديحه  89 منار رمضان محمد سليم مصرى 

 65 مصطفى اسماعيل حمدهللا اسماعيل  90 منار محمد حامد عبد المجيد السجاعي 

 66 مصطفى حامد مصطفى غباشى  91  

 67 مصطفى حمدى رمضان سعد هللا حربى  92  

 68 مصطفى خليفه رمضان محمود خليفة  93  

 69 مصطفى عبدالحليم صابر ضيف هللا  94  

 70 مصطفى عشرى السيد عشرى عبدالحميد  95  

 71 مصطفى عالء احمد احمد عمر  96  

 72 مصطفى عيد فرج محمد حرب  97  

 73 مصطفى محمد حسن محى الدين  98  

 74 مصطفى محمد عبد العزيز محمد الشيخ  99  

 
 

100  
المنعم ابراهيم مصطفى محمد عبد 

 الفخرانى
75 

  

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة األولى 

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

(انتظام)

  

 (M) مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 منار محمد علوانى العقارى  26 ناصر على فهمى محمود خليل 

 2 منال رمضان شاهين السباعى يوسف  27 نانسى صالح محمد فتحى العرجاوى 

 3 منة هللا ايمن على المقطف  28 فايز محمود محمدعاصىنانسى  

 
 نبيلة محمد معوض زكى الخولى

29  
منة هللا حمادة عبدالوكيل عبدالمالك 

 ابوالريش
4 

 5 منة هللا سامى عبدالحميد الرحمانى  30 نجاة محمد حسن زايد 

 6 الجوهريمنة هللا شعبان ابراهيم محمد   31 نجوان يوسف على الكومى ناصر 

 7 منة هللا عبدالكريم محمد محمد مطر  32 ندا رشاد ابو النصر محمد شرارة 

 8 منة هللا كرم محمد حجاج  33 ندا سعيد سعد خليف 

 9 منة هللا هشام أحمد حنفي عامر  34 ندا شعبان السيد على احمد وراد 

 10 هيبه منه هللا محمد محسن زكريا  35 ندا عزمي عبدالعزيز محمد سالم 

 11 منه هللا معتز عبد المجيد محمد الجمل  36 ندى ابراهيم حمدى ابو فاطمه 

 12 منه هللا ناجي فرحات السيد محمد بلبع  37 ندى أحمد محمد يوسف عطا 

 13 منى حسان محمد عبدالمجيد نصار  38 ندى أسامة عبدالجواد التداوى 

 14 منى فتحى محمد عبدالفتاح نصر  39 ندى حسن عبدالمطلب عبدربه عبدالعاطى 

 15 مهند محمد عبد الشافي قناوي عبد الرحيم  40 ندى خالد ابراهيم محمد خلف 

 16 مؤمن مرسى خزام عبد الحليم صقر  41 ندى رسالن محمد جبريل 

 17 مى سرور عبيد يونس خليفه  42 ندى عادل عبد هللا مصطفي عبد هللا 

 18 مى محمد احمد عقدة  43 محمدندى عبد هللا يوسف سعيد  

 19 مى محمد عطيه عبدالعاطى جادهللا  44 ندى عبدالكريم عبدالسالم بركات 

 20 مي محمد محمد يسري الفرحاتي  45 ندى محمد عبد الحفيظ على هندى 

 21 ميرنا عبد المسيح نظمى ماكن توفيق  46 ندى مرزوق سيد احمد عيسى 

 22 ميرنا عالء محمد عبدالقادر مهنا  47 عونندى هانى احمد ابراهيم  

 23 ميرنا محمد ابراهيم المغربى  48 ندى هانى حامد محمود سيف الدين 

 24 ميرنا محمد احمد ابراهيم البشبيشى  49 ندي ابوالخير عبدالعال ابراهيم البيانى 

 25 ميرنا محمود حسن ابراهيم ابو عبيه  50 نرمين كامل على محمد ابو سعدية 

  

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة األولى 

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

(انتظام)

  

  (M) مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 نرمين وحيد محروس محمد على داود  76 هاجر محمد عبد الفتاح محمد عبد ربه 

 52 نرين أحمد جابر ابراهيم الحمامى  77 هادى محمد خميس على 

 53 نعمة حسن اسماعيل حسين محمد  78 الخولى هالة احمد شهاوى الحسينى 

 54 نغم احمد كمال الدين احمد مصطفى  79 هاله شاكر حسن عبدالكريم 

 55 نغم ايمن محمداحمد غالب  80 هاله صالح عبدالرحيم محمد احمد 

 56 نهال عبد القادر حسين إبراهيم خضر  81 هاله مفيد موسى فهمى 

 57 نهى احمد ابوزيد رمضان حجى  82 عبدالدايمهايدي ابراهيم قنديل  

 58 نهى مجدى احمد محمد كروش  83 هبة محمد عبد الستار عبد المجيد مكرم 

 59 نور المرسى احمد السيد مشعل  84 هبه احمد سعد محمد الحجازى 

 60 نور محمد فتحي جوده  85 هدى حامد ابراهيم عباس شتا 

 61 نوران اسامه حسن على عبد الوهاب  86 هدى هشام مصطفى الخولى 

 
 هدير عباس عبدالعزيز محمد يونس

87  
نوران عبد العزيز محمد صالح الدين 

 قطري
62 

 63 نوران محمد محمود ابراهيم الشهاوى  88 هشام أنور خليل محمد 

 64 نوران نعمان عيسوى عيسوى  89 هنا مصطفى كمال عبد القادر زيدان 

 65 نوران هانى ممدوح االعصر  90 الفتاح البشالويهند كامل عبد  

 
 

91  
نورهان بهاءالدين احمد محمد عطوه 

 الحلوانى
66 

 67 نورهان سعيد محمد عوض الخويسكى  92  

 68 نورهان سالمه محمد محمود ابو عمره  93  

 69 نورهان صابر زايد القديم  94  

 70 نورهان على عبدهللا ابومندور  95  

 71 نورهان ناصر محمد رمضان  96  

 72 نيرة احمد يونس بهنسى مصطفى  97  

 73 هاجر احمد محمد عبد الحميد عوض  98  

 74 هاجر إبراهيم إبراهيم خليل شرشر  99  

 75 هاجر رضا عبد الوهاب عبد الباقي  100  

 

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة األولى 

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

باقون+  (انتظام)

  

 (E) مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 هيثم صبحى محمد عبدالجواد عشيش  26  

 2 وسام اشرف زكى الشنديدى  27  

 3 والء فتوح محمد عطية عوض  28  

 4 والء وحيد فتحي السيد ابو راضي  29  

 5 وليد صالح الدين محمد عبد الرحيم  30  

 6 وليد عطية احمد احمد الوكيل  31  

 7 وليد محمد شحاته عوض زايد  32  

 8 يارا أنور رجب طاهر حسين  33  

 9 يارا زكريا ابوالسعود عطية  34  

 10 يارا محمد محمود درويش محمد  35  

 11 ياسمين محمد عبد الحليم فرج عبدالكريم  36  

 12 يحيى سعيد يحيى احمد عيسى  37  

 13 السعوديحيى هشام فتحي عبدالحليم ابو   38  

 14 يمنى محمد احمد الزميتى  39  

 15 يمنى محمود كمال الدين برغش  40  

 16 يوسف احمد ابراهيم عوض عبد العزيز  41  

 17 يوسف احمد عثمان على عثمان  42  

 18 يوسف تامر ابو الخير على  43  

 19 يوسف جابر محمد ابراهيم صالح  44  

 20 عصفور يوسف رزق عبدالمنصف  45  

 21 يوسف رضا محمود خليل صوان  46  

 22 يوسف عماد عبد المجيد السيد الغنام  47  

 23 يوسف محمد حامد حافظ  48  

 24 يوسف محمد فتحى شرف  49  

 25 يوسف ياسر طلعت السلماوى  50  

  

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة األولى 

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

باقون+  (انتظام)

  

(E) مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

  76   51 

  77   52 

  78   53 

  79   54 

  80   55 

  81   56 

  82   57 

  83   58 

  84   59 

  85   60 

  86   61 

  87   62 

  88   63 

  89   64 

  90   65 

  91   66 

  92   67 

  93   68 

  94   69 

  95   70 

  96   71 

  97   72 

  98   73 

  99   74 

  100   75 

 

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة األولى 

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

( انتساب)

  

 (F) مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 ابراهيم السيد ابراهيم محمد شرف  26 احمد عبدالدايم محمد مصطفى الشال 

 2 ابراهيم بدران ابراهيم علوانى  27 احمد عثمان فتحى عثمان زايد 

 3 ابراهيم حسن عبده جمعه نعيم  28 احمد عيد رجب عبد الحليم موسي 

 4 ابراهيم سعيد على حافظ عمارة  29 احمد فتحى عبدالحميد جادهللا البنا 

 5 ابراهيم عبد الحميد ابراهيم ابو نعمه  30 احمد مجدي مسعود عوض السوسى 

 
 محمداحمد محمد احمد 

31  
ابراهيم عبد الحميد محمود عبد اللطيف 

 عكاشه
6 

 7 ابراهيم محمد العتريس ابراهيم مصطفى  32 احمد محمد حسن محمد شقيطه 

 8 ابراهيم وحيد ابراهيم عبد العزيزمدكور  33 احمد محمد عبدالمنعم حسين الجوهرى 

 9 ابراهيم حجاجاحمد ابراهيم عطيه   34 احمد محمد محمد علي البشالوي 

 10 احمد احمد احمد احمد الحويط  35 احمد محمود عبدالتواب عبدالحميد عرجان 

 11 احمد اسماعيل الصاوي اسماعيل ابو شنب  36 احمد مسعد محمد عبد العاطى ماضى 

 12 احمد أبراهيم عبد هللا محمد سليمان  37 احمد مسعود محمد عبد الحميد حمروش 

 13 احمد أشرف عبدالاله أحمد السعودى  38 محمد شحاته شلبىاحمد مصطفى  

 14 احمد توفيق محمد طوسون أبوزيد  39 احمد ناصر بسيونى عبد الجليل 

 15 احمد حسن جمعة حسن عبدالدايم  40 احمد وجدي محمد رمضان عبد الشافي 

 16 احمد حسن عثمان حسن  41 احمد وليد حامد شحاتة يوسف المالح 

 17 احمد خالد احمد المكاوى  42 احمد يونس كمال عبد المقصود الفتيانى 

 18 احمد رشدى سليمان عبدالعظيم الفقي  43 ادهم محمود محمد كريم 

 19 احمد رشدي خميس حسن فشوان  44 ارينى كمال عياد ابادير فرج 

 20 احمد سعد احمد محمد مناع  45 اسامة سعد صالح محمود عالم 

 21 احمد سيف هللا محمد السيد  46 سامى فتحى محمد الخراشى اسامه 

 22 احمد صبحي انور تهامي ابو زهره  47 اسامه عبدالحميد حامد محمد إسماعيل 

 23 احمد طارق حامد إبراهيم محمد الفار  48 اسامه محمد محمد عبدالغنى ذكرى 

 24 احمد ابراهيم المعداوىاحمد عادل   49 اسر حسام الدين السعيد حسن عبدالرحمن 

 
 اسراء السيد احمد حسن احمد

50  
احمد عبد اللطيف عوض عبد اللطيف 

 الغندور
25 

  

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة األولى 

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

(انتساب)

  

 (F) مجموعة : تابع   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 عامر اسراء أحمد حسن عبد القادر  76 امنية مصطفى عبد هللا مصطفى قاسم 

 52 اسراء طة عباس احمد خالد  77 امير على عبد الفتاح جبر 

 53 اسراء عوض محمد السيد فرج  78 اميرة ابراهيم محمود مصطفى جراده 

 54 اسراء محمد احمد قصد بشير  79 اميرة على رجب هنداوى فريج 

 55 اسراء محمد حسين حامد زوين  80 اميرة فتح هللا سعد غازي 

 56 اسراء محمود الشرنوبى الشاذلى  81 اميرة نسيم رزق صليب سعد 

 57 اسالم احمد جابر محمد حسين  82 انجي مجدي جابر بسطا 

 58 اسالم أحمد حمد أحمد جنيدي  83 انسام امين فتحى محمود شحاته 

 59 اسالم على يوسف علي قرواش  84 اية عبدالجواد مصطفى شلتوت 

 60 اسالم محمد السيد ابوالنجاه  85 عبدالستار عبدالباقىاية وليد  

 61 اسماء محمد كامل حسن عطيه  86 ايمان ايمن السيد اسماعيل محمد 

 62 اسماء محمد محمد محمود الفقي  87 ايمان خالد عوض عبدالرحمن العجيبى 

 63 اسماء مختار يسرى عمرو  88 ايمان عبد السالم مصطفى كامل الهلباوى 

 64 اشرف السيد عيد ابراهيم عبد هللا  89 ايمان عمر عبد الحميد فتح هللا الجندى 

 65 اشرف محمد انور عبد الرؤف حسن محمد  90 ايه شاكر ابراهيم محمد مرجان 

 66 اشرف نبيل فكرى سعداوى عبدهللا  91  

 67 االء جامع محمد ابو الخير  92  

 68 حسب هللا االء جمعه محمد عبد السالم  93  

 69 االء رجب محمود اسماعيل  94  

 70 االء عبد السالم عبد هللا عبد العال ابراهيم  95  

 71 االء مبروك عبد الغنى سالم  96  

 72 السيد حمدى محمد الفخرانى  97  

 73 الكسندره ناجح عازر أديب  98  

 74 امنية عاطف محمد سعد يوسف ابوشليل  99  

 75 امنية فوزى أحمد بسيونى الجمل  100  

 

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة األولى 

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

(انتساب)

  

 (O) مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 ايه شريف ثروت محمدنعيم  26 حبيبه ماهر محمد احمد نواره 

 2 ايه عادل كمال منصور رافع  27 حسام الدين محمد ابراهيم عوف 

 3 بسمه تامر مبروك مسعود  28 محمد نبيل محمد فودةحسام رشدي  

 4 بسمه منصور عبدهللا الجمل  29 خالد خميس محمد منصورأبو بكر 

 5 بسنت سعد سعيد عبدالمعطى سرحان  30 خلود حميدة علي ابو الريش 

 6 بسنت ماجد حسن يوسف الكالف  31 خلود محمد رمضان علي عبد هللا 

 7 بالل مهران ابراهيم عبد اللطيف عبيد  32 الواحد محمد الفقىداليا عادل عبد  

 8 بيتر ايمن رمزى فهمى  33 دعاء خالد أحمد عبدالونيس علي 

 9 بيتر عطية ميخائيل يوسف  34 دعاء عماد محمود مصطفى 

 10 بيتر نبيل جرجس ابراهيم حنا  35 دميانه صبحى فرج بسطه 

 11 بيشوى عادل فوزى فهيم عبد هللا  36 دنيا ابراهيم فرحات احمد غنيم 

 12 تقى احمد عبد الرحمن احمد عطيه  37 دينا حمادة ابراهيم ذكي يحي 

 13 تقى ناصر بسيونى عبد الجليل  38 دينا شعبان عبد الرحيم محمد الجزار 

 14 تيسير هشام يوسف ادريس  39 دينا عبد السالم منصور الخولى 

 15 ثناء مجدى عبد الجواد احمد عطية  40 العربىرانيا طارق جابر  

 16 جهاد عبد الفتاح صالح قاسم سلمان  41 رباب صالح عبد العزيز عوض 

 17 جهاد يوسف على العطار  42 رحاب طارق شوقى السعيد عبد الحى 

 18 جورج ميخائيل عازر جرجس  43 رحمه محمد على محمد يوسف الجندى 

 19 جون مينا سمير إبراهيم ميخائيل  44 طه محمدين رغده عبدالمنعم محمد 

 20 جيهان رمضان عبد العزيز عطيه زيدان  45 رنا بدوي فتحي بدوى عبدهللا 

 21 حازم حسام فوزى على عبد العال  46 رنا على محمد البشالوى 

 22 حازم حسن علي دسوقى عوينات  47 رواء محمد على عبدالفتاح القاضى 

 23 حازم فرج احمد حسن شحاته خضر  48 حسنين عبد الحميدروان جمال  

 24 حبيبه السيد محمد على المسينى  49 روان حمدى محمد محمد شبل ابو شعر 

 25 حبيبه إبراهيم محمد محمود أمين  50 روان رضا محمد ابراهيم زيد 

  

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة األولى 

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

(انتساب)

  

 (O) مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 روان عبد السالم سعيد ابراهيم  76 سمر شحات عبد المنعم السيد حسبو 

 52 روان مجدى محى الدين محمد البنا  77 سهيلة مصطفى محمد مصطفى حجاب 

 53 روان محمد السيد عبد المجيد ابو خطوه  78 سيف االسالم سعيد ذكى نعيم 

 
عبدالسالم ابراهيم سيف االسالم محمد 

 العربي
79  

 روان محمد محمد ابراهيم قاسم
54 

 55 روان مصطفى عبد النبي ابراهيم علي  80 سيف الدين فتحى عبد الجواد قناوى 

 56 روزان محمد عبدالحميد محمود مرعى  81 سيف الدين محمد محمد زايد 

 
شاديه اسماعيل عبد الحفيظ عبد الرحمن 

 مقاوى
82  

 عبدالخالق عبدالمعطى أبويحىروفيده 
57 

 58 رؤى احمد رمضان احمد شرشات  83 شروق اشرف السيد عبدالجليل ابوشادى 

 59 رياض السعيد رياض يوسف شريف  84 شريف عاطف محمد محمد عبد الكريم 

 60 ريتاج وسيم شوقى ابراهيم  85 شريف مصطفي عبد الحميد موسي 

 61 ريم تامر احمد توفيق  86 شرين حمدي يوسف علي سالمة 

 62 ريم تامر محمد ابراهيم سعد  87 شمس سامح محمد عبد المنعم حشو 

 63 زياد احمد محمد فوزى احمد قلفط  88 شهاب صبرى حامد المليجى 

 64 زياد السعيد كمال عبدالمقصود الفتيانى  89 شهد اشرف مصطفى عبد العظيم متولى 

 65 زياد رضا رمضان عبد الرازق  90 شادى شهد ايمن محمود ابو زيد ابو 

 66 زينب عيد محمد احمد  91  

 67 سارة عبد العزيز إبراهيم على محبوب  92  

 68 سارة عبد الغنى احمد عبدالغني البياع  93  

 69 ساره ربيع محمود جوده اسماعيل  94  

 70 ساره عماد محمد معوض العليمى  95  

 71 حمدى أبو قرنسالم ابراهيم   96  

 72 سامية السيد احمد مصيلحي بكر  97  

 
 

98  
سعيدة عبد اللطيف عبداللطيف جمعة 

 مطير
73 

 74 سلمى اشرف محمد محمود ابو ريه  99  

 75 سلمى ناصر عبدالجواد النويشى  100  

 

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة األولى 

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

(انتساب)

  

 (R) مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 شهد عادل محمد اللقانى  26 عبد هللا فتحي عبد هللا الصعيدي 

 2 شيماء ياسر نبيل حسنى امين غراب  27 عبد هللا محمد شعبان السيد خفاجه 

 3 ضحى موسى عبداللطيف حافظ  28 عبد هللا محمود فرج فؤاد مرسى 

 4 منصور نصر الشاميطارق   29 عبد هللا مصطفى محمود احمد ابوحسين 

 5 عامر عبدالسالم سالمة سيد احمد هيكل  30 عبد هللا وليد محمود احمد محمود بيومى 

 6 عايدة سعد سعيد سعد  31 عبد المسيح ميشيل يوسف اسطارود 

 7 عايده ياسر محمد على فرج  32 عبدالرحمن السيد عبدالكريم بريك 

 8 الحميد مسعد عبد الحميد مسلمعبد   33 عبدالرحمن حسنى محمد خضيرى 

 9 عبد الرحمن ابراهيم فتحى محمد الخولى  34 عزالدين حمدهللا سالم فرج 

 
 عزام حمدي عبد العزيز عزام

35  
عبد الرحمن اسماعيل عبدالرازق 

 اسماعيل زيادة
10 

 11 عبد الرحمن اشرف صبحى مساعد محمد  36 عزه عبدالسالم حسين عيسى 

 
 محمود حميدة حسنينعال عوض 

37  
عبد الرحمن أحمد غريب عبد العزيز 

 الجداوى
12 

 13 عبد الرحمن خالد جوده عبد الحكيم حريره  38 عالء ابراهيم شوقى حسن رمضان 

 14 عبد الرحمن خيرى جميل منصور رافع  39 عالء ابراهيم عطيه ابراهيم قاسم 

 
 على السيد على محمد فايد

40  
عادل عبدالرازق حمد عبد الرحمن 

 الدفراوى
15 

 16 عبد الرحمن محمد سعيد على بركات  41 علياء حسين فتح الباب الشامخ 

 17 عبد الرحمن محمد عثمان ابو فول  42 علياء عبد العزيز سعد رفاعى االنصارى 

 18 عبد الرحمن محمود السيد ابودنيا  43 عماد هانى مرقص فهيم مرقص 

 19 عبد الرحمن منتصر عبدالرازق سالم  44 الهادي عمرعمار حسين عبد  

 20 عبد الرحمن وجدى وجيه أبو والى  45 عمر صبحى محمد عمر 

 
 عمر طة محمد خفاجى

46  
عبد العزيز علي عبدالعزيز غريب 

 الحليسي
21 

 
 عمر فتحى محمود على احمد عيسى

47  
عبد العزيز فتح هللا عبد السالم عبد العزيز 

 النهر
22 

 
 عمر محمود سعيد الدبيسى

48  
عبد اللطيف محمد عبداللطيف محمد 

 عشره
23 

 24 عبد هللا ربيع عوض ابراهيم الجروانى  49 عمر نبيل فوزى احمد عامر 

 25 عبد هللا رمضان عبد المنعم ابراهيم  50 عمر ياسر محمد عبد اللطيف 

  



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

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

  

 (R) مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 عمرو احمد محمد الوكيل  76 محب عاطف سعد فهمى 

 52 عمرو شحاته حسن رمضان شحاته  77 محمد ابراهيم على على بسيونى 

 53 عمرو عبد الحميد عبد هللا عبد الغنى  78 محمد احمد اسماعيل عبد الجواد الشهاوى 

 
 الحميد دسوقي العوجىمحمد احمد عبد 

79  
عواطف مؤمن عبد الجواد عبد هللا 

 علوانى
54 

 55 غاده محمد عبد الحميد محمد سالم  80 محمد احمد عبدالهادى احمد زيد 

 56 فاطمة جبارة عبد السالم محمد  81 محمد احمد محمد احمد العباسى 

 57 قطب ادريسفاطمة حمدى عبد الرحمن   82 محمد اسماعيل عبدالشكور عامر 

 58 فاطمه محمود عبد المنعم زروق سعيد  83 محمد السيد على ابراهيم رحال 

 59 فدا إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم  84 محمد ايهاب محمد على البيطار 

 60 فرح احمد حسن بدر  85 محمد إبراهيم سعد محمد حسن 

 
محمد أحمد عبدالحميد أبو سيف عبد 

 الحميد
86  

 مرسى دعنونفرح احمد 
61 

 62 فرح زكريا محمد منصور فالح  87 محمد أيمن أنور عبد اللطيف عياد 

 63 كامل ياسر عبدالقوى كامل احمد  88 محمد جاسر محمد عبد العليم 

 64 كريم حسن محمد احمد على  89 محمد حسن صبحي مرسي البشه 

 65 عبدهللا محمد حجاجكريم خالد   90 محمد حليم عبد العزيز عبد الفتاح البنا 

 66 كريم سمير منصور محمد العطار  91  

 67 كريم محرم عبد الجواد قناوى  92  

 68 كريم محمد سيد محمد جاد  93  

 69 كريمة حازم سند سيد احمد منصور  94  

 70 لوجى نبيل انور اندراوس  95  

 71 مادونا ميالد صبحى حنا غالى  96  

 72 عبد هللا سعيد ماريا اكرم  97  

 73 مارينا جمال عدلي رفيله  98  

 74 ماهر السيد رياض حسام الدين  99  

 75 مايا اسامة محمد المغاورى السيد  100  
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  التجارة كلية
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 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة األولى 
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 (T) مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 محمد خليل دمين خليل علي  26 محمد ناجي رزق محمد حجازي 

 2 محمد خميس درويش مصطفى كونة  27 محمد نبيل محمد حنفى سليم 

 3 محمد خميس عبده محمد بدوي  28 محمود أيمن رجب محمد 

 
 محمود حامد محمود فراج

29  
محمد سامح غازى محمد محمد عبد 

 اللطيف
4 

 
محمود حمدى بدر احمد عبدالرؤوف جمال 

 الدين
30  

 سعد محمد مبروك عامر محمد
5 

 6 محمد سالمه عبد الفتاح محمد البانوبى  31 محمود سعد السعيد فتح هللا 

 7 محمد سمير عباس ابو الحسن  32 محمود عالء محمود المغربى 

 8 محمد شعبان محمد على زلهف  33 محمود محمد ابودهب عمر حسن 

 
 محمود محمد رجب اسماعيل عزيز

34  
صبحي صابر عبد المجيد محمد صالح 

 الجوه
9 

 10 محمد صالح محمد عبد العال  35 محمود محمد محمود صديق 

 11 محمد عبد العال عالم على عبد الحميد  36 محمود محمد يحيى عبد الرحمن حسان 

 12 محمد عبد الناصر امين مازن فايد  37 مروان عبدالغفار حبشي ابراهيم عشري 

 13 محمد عبدالناصر عشرى مهدى  38 محمد خميسمروة جالل مصطفى  

 14 محمد عالء عبدالمنعم شمه  39 مروة على محمود على الزناتى 

 15 محمد عالء عبدالواحد علوانى عبود  40 مريم احمد صالح حامد البربرى 

 16 محمد على عبد المجيد هواش  41 مريم محمد تاج الدين عبدالجليل 

 17 محمد عماد عبد الفتاح عبد الوهاب نصار  42 السيدمريم محمد عبده علي  

 18 محمد عمر سعد عمر الخولى  43 منار شعبان حمدي عبدالهادي 

 19 محمد عمر سليمان محمد غريب  44 منار طلعت ابراهيم على حشيش 

 20 محمد عيد فريد احمد شمخ  45 منة هللا سعد عبدالمقصود محمد شرف 

 21 محمد قطب محمد محمد الغبيسي  46 صبري مسعودمنة أسامة محمد  

 22 محمد مجدى عبدالمنعم محمد ونس  47 منه هللا احمد عصام عبد المنعم القبانى 

 23 محمد محمود ابراهيم سعد فرفور  48 منى ابراهيم محمد محمد بشير 

 24 محمد محى شعبان محمد سليمان  49 مهند عبدالعاطى محمد محمد ابوالسعود 

 25 محمد ممدوح محمد ثابت حامد ذكى  50 ميران محمد صبحى على جوده 
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 (T) مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 ميرنا امجد حسن محمد الحلواني  76 هاجر رمضان رزق خليل 

 52 فهمى صليب ميخائيل نادر بولس  77 هاجر مرشدى مرشدى على حسن 

 53 نانسى بهجت سعيد عبد الباسط السيد  78 هالة جمال خلف حجازي 

 54 نانسي سمير عبدالحميد عبده عبدالواحد  79 هايدي سمير عبدالمنعم مصطفي الزهاني 

 55 نانسي عطية رجب جاد  80 هبة عادل على محمد على الزهيرى 

 56 ندا رجب محمد احمد غنيم  81 هشام اشرف عبد الواحد مصطفى عباده 

 57 ندى ابوزيد السيد على مطر  82 همس احمد نعمان للو 

 58 ندى شعبان حامد قاسم  83 هيام فوزى محمد عبد العزيز سعد 

 59 ندى عبد الهادى على زكريا  84 وفاء نبية عبد الجواد عبداللة تركى 

 60 محمود فتح هللا عبده بدرانندى   85 ياسمين عبدالقادر محمد ابراهيم عيسى 

 61 ندى مصطفى رجب السيد جمعه  86 ياسمين عزمى عبدالفتاح السيد هيكل 

 62 ندى مصطفى فتح هللا مصطفى حسين  87 ياسمين عطيه عبدالفتاح ابراهيم غبينة 

 63 ندى ياسر احمد السيد محمد دويب  88 يسرى حسام الدين يسرى محارب 

 64 ندي ناصر عبد الجليل عبد المنعم حسن  89 عثمانيمنى ايمن محمود  

 65 نسمه ابراهيم عبد المنعم الدمنهورى  90 يمنى حسين انور صالح زيان 

 66 نسمه وجيه نعيم عبد المنعم تعلب  91 يوستينا شاكر عوض غالى عوض هللا 

 67 نشأت تامر نشأت كامل الحناوى  92 يوستينا نظمى سعدى شكرى 

 68 نهال ابو المعاطى محمد جبر جبر  93 حسين شحاتة ابراهيم حسينيوسف  

 69 نهال هشام صالح عوض الشريف  94 يوسف شعبان صبره عبد الودود محمد 

 70 نور الدين محمود فوزى الحوفى  95 يوسف محمد لطفى مخلوف حسن 

 71 نور أشرف محمد عبدالمنعم درغام  96  

 72 الحميد ابراهيمنورا صالح احمد عبد   97  

 73 نورهان جالل سعد قطب المالح  98  

 74 نورهان عادل محروس السماحى  99  

 75 هاجر السيد محمد سليمان عبيد  100  

 

 

 


