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 (انتظام)

  

 (A)مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 ابانوب اسامه عبده توفيق  31 احمد عبد الكريم عاطف علي عبدهللا 

 2 ابانوب ايمن رمزي فهمي بطرس  32 احمد عبد هللا محمد السيد المحسناوي 

 3 ابراهيم صله ابراهيم رميح  33 احمد عالء الدين محمد السيد عطيه 

 4 ابراهيم عبد الحليم احمد ابراهيم هيكل  34 احمد عمرو رياض المنىاوى 

 5 ابراهيم علي رضوان ابراهيم جويده  35 احمد كامل عيد ابورفاعي 

 6 ابوبكر ابراهيم عبدالحميد محمد محمد  36 محمد خليفةاحمد مجدى محمد رأفت  

 7 احمد ابراهيم الحسيني عبدالعزيز شاهين  37 احمد محمد جابر عبدالحميد فريج 

 8 احمد ابوالمجد محمد شاكر  38 احمد محمد حسن شرعان 

 9 احمد اسماعيل علي احمد حشاد  39 احمد محمد صدقي محمود علي 

 10 احمد اشرف السيد عبدالمنعم محمد  40 الدايم مصطفى عفيشةاحمد محمد عبد  

 11 احمد اشرف فاروق اسماعيل جاهين  41 احمد محمد عبدالمجيد عبدالحميد 

 12 احمد ايمن احمد عبدالمقصود مهدي  42 احمد محمد فوزى محمد 

 13 احمد تامر محمد عبدالحميد شاكر  43 احمد محمد محمد عبدالفتاح الشعراوي 

 14 احمد جمال عبدالقادر الدمرداش قشطه  44 احمد مدحت فتحي محمد الحبال 

 15 احمد حسن عبد المقصود حسن شكر  45 احمد مسعد كمال محمد ابوزهره 

 16 احمد رجب فرج اسماعيل  46 احمد مصطفي محروس ابوزيد 

 17 هندىاحمد رضا مسعود عبدالمقصود   47 احمد هشام محمد عبدهللا شحاته 

 18 احمد رمضان ابراهيم حسن شعبان  48 احمد وجيه غزال ابو هرج 

 19 احمد سالم احمد الحوشي  49 ادهم احمد كامل محمد االدهم 

 20 احمد سامى عبدهللا محمد محمد  50 اسامه احمد مصطفي علي ابوسكينه 

 21 احمد سعد سالمه ابراهيم نوفل  51 اسراء احمد محمود ابو الفتوح 

 22 احمد سعيد بدر حامد  52 اسراء جمال اسماعيل محمود 

 23 احمد سيد احمد ابراهيم محمد سالم  53 اسراء سعد مهدي شامخ 

 24 احمد عادل نصر مراد عيسى  54 اسراء سليمان عبدالمنعم علي موسي 

 25 احمد عارف محمد السيد بركات  55 اسراء عبدالرحمن احمد يونس 

 26 احمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ الشناوى  56 جابر شتا مصطفى اسراء عماد 

 27 احمد عبد الحليم رمزي علواني  57 اسراء محمد على صادق داود بيبى 

 28 احمد عبد الحميد عبد المنعم احمد الدرينى  58 اسراء مصطفي عبدالمنعم حجاج 

 29 احمد حسن ختعناحمد عبد العزيز   59 اسراء يوسف خميس عبدالرسول 

 30 احمد عبد الفتاح ابوالعنين محمد  60 اسالم جمعه مبروك عبدالعزيز 
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(انتظام)

  

 (A)مجموعة  :تابع

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 اسالم داود محمد داود عماره  91 امنيه اسماعيل محمد كرم 

 62 اسالم علي عبدالكريم ابراهيم جنيدي  92 مصطفي االنبابيامنيه السيد حامد  

 63 اسماء ابراهيم عبدالمجيد الغرباوي  93 امنيه عرفه هاشم رزق حسن 

 64 اسماء احمد نونو حسين بدران  94 امنيه عالء محمد عبدالسالم حسين 

 65 اسماء عبدالحميد حمدي موسي غنيم  95 امنيه محمد عبدالعظيم كامل محمد 

 66 االء ايمن ابراهيم الجغلي  96 اميره اشرف عبدالسالم محمد 

 67 االء جمال محمد رشاد عامر  97 اميره السيد عبدالستار علواني 

 68 االء حسن علي علي خضير  98 اميره انور فهمي كحله 

 69 االء رمضان عطيه عبدالعزيز خفاجي  99 اميره جمعه حسن الصياد 

 70 االء سعيد كامل الشرقاوي  100 محمود السيداميره حسين  

 71 االء عابد رشوان ابو شعيشع خميس  101 اميره سمير عبدالمقصود عبدالرحمن 

 72 االء عاطف سالمه فتح هللا  102 اميره علي عبدالعال دردير 

 73 االء عاطف عبداللطيف سليم  103 اميره كامل عبدالمجيد اسماعيل وتيد 

 74 االء علي محمد حسن االطمز  104 ممدوح محمد موسي السوسىاميره  

 75 االء كامل معروف عتمان  105 ايمان السيد محمد عباس عالم 

 76 االء مجدي محمد مصطفي حربي  106 ايمان حمدى محمود الدمياطى 

 77 االء محمد راشد حامد عبدالحميد  107 ايمان خالد فتحي مهدي ابوورك 

 78 االء محمد سعيد اسماعيل السماحي  108 سالم درويش مصطفيايمان  

 79 االء محمد عبدالقادر محمد عبدالخالق  109 ايمان سعد عبدالمنعم ابوخوخه 

 80 االء محمد فايزمحمد صالح لطفي  110 ايمان عماد حلمي خميس 

 81 االء محمد محمد عامر  111 ايمان كامل احمد طلبه 

 82 االء محمود محمد محمد الجلوان  112 انور رزق جبيليايمان محمد  

 83 السيد بسيونى محمد غازى الشهاوى  113 ايمان محمد عبدالفتاح محمد خيوه 

 84 الشيماء سعد محمود محمد ابو طالب  114 ايمان محمد عوض السيد امام 

 85 الشيماء صبحي عبدالمنعم ابراهيم  115 ايمان محمود حسين الزلباني 

 86 امال محمد عبدالغفار عبدالغني بالل  116 ايمان هاشم عوض محمود عبدالرحمن 

 87 اماني جمال ابراهيم عبدهللا النجار  117 ايه اشرف شلبي محمد شلبي 

 88 امل احمد محمد المصلحي  118 ايه اشرف عبدالغني السيد ابراهيم  ناجي 

 89 امل هاني سعد محمد قطاره  119 ايه بسطويسي عبدالفتاح محمد ابودنيا 

 90 امنيه احمد محمد ابراهيم عبيد  120 ايه حسنين السيد محمد حسانين عتمان 
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(انتظام)

  

 (A)مجموعة  :تابع

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 121 عبدالعزيزايه حمدي عبدالاله احمد   151 حازم خليفه محمد محمد قناوي 

 122 ايه ربيع احمد دسوقي يوسف  152 حازم عباس سعد عبدربه حقاق 

 123 ايه رضا محمد احمد الشالوي  153 حازم محمد احمد خود 

 124 ايه سامي محمود علي المعطر  154 حازم نبيل مبروك خلف هللا 

 125 عبدالشهيدايه طارق كامل محمد   155 حبيبه عبدالكريم ابو المجد عطيه 

 126 ايه عمر عبدهللا سيد احمد الهمشري  156 حبيبه علي عبدالرحيم حسن محمود 

 127 ايه مبروك محمد عبدالونيس بالل  157 حبيبه محمد جابر عبدالحميد فريج 

 128 ايه محمد السيد بدر بركه  158 حبيبه نبيل طوسون محمد عبدهللا جاد 

 129 ايه محمد انور نصر  159 حسام حسين احمد محمود 

 130 ايه محمد عبدالحميد علي مطاوع  160 حسام عالء الدين شوقي عاشور 

 131 ايه نصر عبدالعزيز علي جمده  161 حسن محمد حسن ابو سيف شراره 

 132 بادي راقي عبدالعظيم علي جابر  162 حسن محمود حسن محمد عبد المغيث 

 133 بسمه احمد احمد ابراهيم كحله  163 لويزيحنان بدر محمد عبدالمقصود  

 134 بسمه عصام علي خليل هندي  164 حنان محمود ابو المعاطى عبد الرسول 

 135 بسمه عالء عبدهللا سليمان صالح  165 حنان هشام محمد سالمة عوض 

 136 بسنت سعد مسعود علي الدفراوي  166 حنين خليل محمدخليل خليل ابو السعد 

 137 بسنت عبدالحميد محمد رحال  167 خالد مصطفي عبدالستار محمد راضي 

 138 بسنت محمد السيد الالفي  168 خيري احمد خيري محمود 

 139 بهاء أيمن محمد عبد الرازق نويصر  169 داليا كامل حامد عبدالعزيز هندي 

 140 حنابيشوى ناجى نصرهللا اسكندر   170 داليا ماهر محمد حسن ابو يوسف 

 141 بيشوي سعيد رستم فخري  171 داليا ناصر السيد غانم 

 142 تريفينا نبيل امين واصف  172 دعاء حسن حسن احمد غنيم 

 143 تسنيم حسن السيد محمد كامل  173 دعاء حمدي امين شلش 

 144 تقي عبدالمعطي جابر محمد زغلول  174 دعاء خالد حسن عبدالجواد لطيف 

 145 تقي مجدي فرغلي توفيق  175 عبدهللا رياض بركات دعاء رياض 

 146 جهاد دجوي محمد محمد الدجوي  176 دعاء عبدالمنعم مصطفي فريج 

 147 جهاد فتحي محمد الشوادفي  177 دعاء مجدي راشد عبدالعزيز عمار 

 148 جوزيف صبحي كامل شنوده بشاي  178 دعاء محمد فرحات محمد شهاوي 

 149 جيهان علي عبدالحميد احمد تركي  179 شوقي عبدالعزيز عماردنيا اشرف  

 150 حازم ايهاب عبدالحميد محمد يوسف  180 دنيا محمود احمد صالح 
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 (انتظام)

  

 (A)مجموعة  :تابع

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 181 دينا فوزي عبدالفضيل سليمان عقيله    

 182 راجي سامح سعد زكي حبيش    

 183 رانا اشرف الصافي اسماعيل الملوي    

 184 رانا علي محمد صالح الدين هارون    

 185 رانيا رجب عبدالقادر غندور    

 186 رانيا رشاد عبد المحسن بسيونى ناصر    

 187 رانيا عبدالجليل عبدالعاطي الجمل    

 188 الزواويرحاب جمال ابراهيم     

 189 رحمه فرج ابراهيم فرج    

 190 رحمه مصطفي محمود كامل سليمان الصباغ    

 191 رحمه ياسر شوقي السيد روميه    

 192 رضوى يوسف صالح يوسف احمد    

 193 رضوي محمد صالح محمد الزيات    

 194 رفيده محمد محمد محمد ماضي    

 195 احمد يوسفرقيه احمد عبدالباقي     

 196 رمضان عبدالحفيظ مرعى محمود    

 197 رنا اشرف زكريا بعيص    

 198 رنا اكرم فتحي يوسف عبدالدايم    

 199 رنا سعد عبدالفتاح محمد    

 200 رنا عبدهللا ابراهيم حموده سلطان    
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  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة الثالثة 

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

(انتظام)

  

 (B)مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 رنا محمد ابراهيم اسماعيل الرمادي  31 ساره فتحي محمد علي ادريس 

 2 رندا رافت عطيه فهمي تادرس  32 ساره محمد عطية اسماعيل عنانى 

 3 روان حسام جالل محمد ابراهيم  33 ساره محمد فتحي محمد ادريس 

 4 روان ربيع ابراهيم اسماعيل  34 ساره محمد محمد شحاته المشد 

 5 روان سالم محمد سالم عياد  35 سالي سمير سعيد يوسف 

 6 روان سمير ابراهيم الدالي  36 سامية صالح احمد صالح السقا 

 7 احمدروان عصام فهمي   37 ساميه ابراهيم السيد عبدالحليم 

 8 روان مجدى عاشور حسن علي  38 ساندرا محمد مصطفي محمد الباز 

 9 روان محمد احمد انور عبدالعال  39 سجده عالءالدين سعد عبدالغني 

 10 روجينا عزت اسكندر راغب  40 سعد فايز اسعد ميخائيل مطر 

 11 رودينا محمد احمد امام  41 سعيد حمدي السعيد حسن ابوفيوض 

 12 رويدا خالد محمد على حمد  42 سلمي رضا عبدالمنعم حجازي 

 13 رؤى حمدى عبد الفتاح عبده محمد  43 سماء مجدي علي محمد دفشر 

 14 ريام عبد الحميد امين كشك  44 سمر كمال عبدالوهاب عبدالفتاح الساخي 

 15 ريم عادل كمال معروف حمادى  45 سميحه فهمي يوسف محمد يوسف شاهين 

 16 ريهام احمد سعيد عبدالغني الطحان  46 سمير شعبان محمد احمد خليفه 

 17 ريهام فوزي فتحي محمد ابو خديجه  47 سندس محروس حسن ضفدع 

 18 زهرة حسن عباس مرسى السحت  48 سهام محمد محمود احمد 

 19 زياد ابراهيم محمود السيد عكاشه  49 سهيلة صابر ابراهيم حسن الصباغ 

 20 زياد شكري عبدالستار عبدالمقصود الجنايني  50 سهيله عزت عبدالعزيز رضوان 

 21 زياد محمد محمد البشير قنديل عنتر  51 شروق احمد علي احمد الهنداوي 

 22 زياد محمد يونس كريم محمد  52 شروق محمد علي ناصر 

 23 زينب السيد محمود الشرقاوي  53 شروق نصير الصافي نصير 

 24 زينب نبيل محمد عبدالمقصود لويزي  54 شريف ياسر محمد االلفي 

 25 سارة جمال عبد العال هريدى السيد  55 شيماء احمد علي حسين شحاته 

 26 ساره امام فهمي ابراهيم عبدالعزيز  56 شيماء رشاد اسماعيل محمد 

 27 ساره حسن عبدالفتاح حسن  57 شيماء سعد عبدالعزيز حسين 

 28 ساره سعد فتحي فرحات  58 شيماء عبدالناصر علي عبدربه 

 29 ساره عبدهللا عبدالفتاح محمد الشبراوي  59 شيماء وليد ابراهيم علي المدخوم 

 30 ساره عبدالماجد محمود محمد الطنطاوي  60 صابرين محمد علي ابو عجيله 

  



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة الثالثة 
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(انتظام)

  

 (B)مجموعة  :تابع

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 صبري مسعود عبدالحميد عبدالحليم المصري  91 عبدهللا محمد ابراهيم ابراهيم حسن اسماعيل 

 62 صالح خالد صالح محمد عبدربه  92 عبدهللا محمد سيد احمد عبدالسالم جنيدي 

 63 صالح الدين محمد عبدهللاصالح ربيع   93 عبدهللا مصطفي ابراهيم فتح هللا الدسوقي 

 64 صهيب عاطف صبرى الخنانى  94 عبدهللا مغاوري محمود بيومي 

 65 طه احمد عبدالحليم محمد حسين  95 عبدالمحسن جاد عبد المحسن الحسينى الصعيدى 

 66 طه خميس عبدالقوي شحاته  96 عبده عوض عبد القادر سرور 

 67 عائشه محمد عبدالمنعم حسن سعفان  97 عبير كمال الدين محمد مهنا 

 68 عبد الرحمن احمد غريب محمد  98 عز الدين طارق عز الدين محمد القديم 

 69 عبد الرحمن خالد الشربينى السيد فرج  99 عز الدين طاهر حسن غبينه 

 70 عبد الرحمن رضا متولى مغربى محمد  100 عز الدين محمد احمد مرسي ابراهيم 

 
 مصباح عطية عبد الرحمن حسنين دنياعطية 

101  
عبد الرحمن عادل محمد مختار زين 

 العابدين الشناوى
71 

 72 عبد الرحمن ياسر قدرى عبد العال محمد  102 عالء عماد مهدى عبد الموجود المزين 

 73 عبد الستار محمد محمد ضمرانى  103 عالء يسري عبدالفتاح علي بطيحه 

 74 عبد هللا عمر عبد هللا حسن محمد سويدان  104 شادىعلى عوض على ابو  

 75 عبد هللا محمد كمال السيد مصطفى الشريف  105 علي ابراهيم علي عبدهللا ناموس 

 76 عبدالحميد عبدهللا محمد حسين  106 علياء صالح الدين محمد زاهر عاشور 

 77 عطيه حجازيعبدالرحمن احمد ابراهيم   107 عمر السعيد احمد البوهي 

 78 عبدالرحمن احمد عبدالرحمن ابوزيد  108 عمر خالد اسماعيل بوسف عبدهللا 

 79 عبدالرحمن السيد حسن شاهين  109 عمر عبدهللا عبدالمنعم بشاره 

 80 عبدالرحمن حسن عبدالوكيل عبدالمعز درويش  110 عمر فتحي محروس محمد الديب 

 81 عبدالرحمن حسن علي عبدالرحمن غازي  111 الشبريسيعمر ماهر منصور حسين علي  

 82 عبدالرحمن حمزه محمد المهدي البسيوني  112 عمر محمد عالم محمد احمد الساعي 

 83 عبدالرحمن خالد عبدالاله ابراهيم صقر  113 عمر محمد علي محمد بساط 

 84 ابو نار عبدالرحمن عبدالجواد علي  114 عمرو تمام عبداللطيف علي محمود 

 85 عبدالرحمن محمد بيومي محمود  115 عمرو سمير مخيمر ابوزيد 

 86 عبدالرحمن محمد عاشور سالم البسومي  116 عمرو عبدهللا محمد محمود حسن 

 87 عبدالرحمن محمد فتحي النني  117 عمرو محمد احمد حسين عبدالرازق 

 88 مصطفي احمد الصفتي عبدالرحمن  118 عمرو محمد عبدالرسول علي سلطان 

 89 عبدالعزيز محمد عبدالحميد الطيار  119 عمرو محمد فتحي محمد سليم 

 90 عبدهللا احمد فهمي عبداللطيف محمد  120 عمرو محمود محمد عيسي 

  



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

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

  

 (B)مجموعة  :تابع

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 121 عمرو مصطفي بدر منصور  151 ابراهيم محمد حسن حسينمحمد  

 122 عمرو وحيد صبحي عالم عتمان  152 محمد ابراهيم محمد محمد ابوعيسي 

 123 غاده ابراهيم عبدالفتاح سالم مصطفي  153 محمد احمد اسماعيل محمود ابوحسين 

 124 غاده عبده محمد خليل زويل  154 محمد احمد السيد احمد 

 125 غسان عبد هللا مبروك مكايد عوض  155 محمد احمد عبدالحميد محمد صفار 

 126 فاطمة حامد رمضان زاكى هويدى  156 محمد احمد فؤاد محمد اسماعيل 

 127 فاطمة رضا محمد السعيد شلبى  157 محمد احمد محمد السيد مبارك 

 128 محمد السعيد الردينىفاطمة عبد العظيم   158 محمد احمد محمد عبدالحميد جويلي 

 
 محمد احمد محمد عريف

159  
فاطمه الزهراء عبدالناصر محمود 

 عبدالمقصود هندي
129 

 130 فاطمه ثروت محمد الشريف  160 محمد السيد محمود احمد محمد عبدهللا 

 131 فاطمه حمدي عبدالمجيد عبدالمجيد  161 محمد ايمن محمد عزتعبد الغفار ابو السعد 

 132 فاطمه يحيي مصطفي الجمال  162 محمد ايمن محمد محمد مصطفى 

 133 فبرونيا ميخائيل قليني سليمان بشاي  163 محمد بخيت حسن محمدين 

 134 فرحه ممتاز محمد ممدوح القرشي  164 محمد بالل احمد نيازي محمد ابو المكارم 

 135 جرجيوس ميخائيلفريد عادل فرج   165 محمد بهجت سيد احمد علي منيسي 

 136 فليب فايز ابراهيم متي ابراهيم  166 محمد جابر راتب مرعي دميس 

 137 فيروز محمود محمد صالح عياد  167 محمد جمعه عبدهللا رزق خليف 

 138 كريم سامي محمود الجندي  168 محمد حسن محمد محمد سعد 

 139 ابو عواجهكريم محمد ابراهيم   169 محمد حسني احمد علي عيسي 

 140 كريم محمد علي امين علي  170 محمد خالد محمود فاروق محمد السهريجى 

 141 كريم محمد علي محمد القزاز  171 محمد خليل شحاته خليل باشه 

 142 كريم محمد نبيل عبدالحميد  172 محمد خميس ابوزيد محمد ابراهيم 

 143 محمد محمد شلبيكريمه عبدالقادر   173 محمد رضا سالم عباده 

 144 لبيب انور لبيب احمد الراوى  174 محمد رضا محمد غنيه 

 145 ماجده عبدالمنعم مختار سعد هيبه  175 محمد سامي عبداللطيف عبدهللا 

 146 مارتن ميشيل فوزي ابراهيم  176 محمد صالح الدين مصطفي ابو الوفا 

 147 زكي صبحي شنوده صليبماركو   177 محمد صالح جادهللا عبدالقادر 

 148 مازن عبدالحكيم عبدالاله ابراهيم صقر  178 محمد صالح علي الرمادي 

 149 مايكل حسام حليم اسعد  179 محمد طلعت بدوي ابراهيم غزالن 

 150 محسن وجيه محمد علي محمود  180 محمد عادل احمد محمد سعيد 
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(انتظام)

  

 (B)مجموعة  :تابع

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 181 محمد عاطف عبداللطيف الدسوقي    

 182 محمد عبدالغفار محمد عبدالجيد    

 183 محمد عبدالغني صبحي ابو العزم    

 184 محمد عبدهللا اسماعيل التمامى    

 185 محمد عبده سعد عبده محمود القاضي    

 186 علي محمد سيد احمد النجارمحمد     

 187 محمد عيد عبدالعاطي سلطان    

 188 محمد فايز عوض الخولى    

 189 محمد فايز محمد زكي االعرج    

 190 محمد قدرى عباس غنيم    

 191 محمد كرم سعد خميس مرزوق    

 192 محمد مجدي محمد رافت خليفة    

 193 محمد محمد احمد محمد روميه    

 194 محمد محمد عبدالمنعم موافي احمد الشال    

 195 محمد محمد فتحى المسلمانى    

 196 محمد مدحت حسين عبدالرحمن زماره    

 197 محمد مصطفى عبدالمجيد عبد الرازق    

 198 محمد مصطفي محمد الشيخ    

 199 محمد ممدوح بيومى سعد مطاوع    

 200 الفاخريمحمد مهنا حميد عوض     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة الثالثة 

 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 محمد ناصر فتح هللا فتح هللا  31 مريم سعد رجب سعد محمود 

 2 محمد نصر عبد الصادق عبد الفتاح بدر  32 مريم عادل حسن نوار 

 3 محمد نظمي احمد سالم ابوزينه  33 مريم عادل سليمان يوسف فهمي 

 4 محمد نعيم اسماعيل علي السبكي  34 مريم علي محمد هريدي 

 5 محمد وجيه كمال علي حسانين  35 مريم ماهر عبدالحميد محمود حبيب 

 6 محمد وجيه محمد جاد الجنزوري  36 مريم محمد احمد ابو زيتحار 

 7 محمد وليد محمد محمد موسي  37 مريم محمد عوض يوسف عطا هللا 

 8 محمد ياسر السيد القطانه  38 مصطفى محمود فتحى حامد 

 9 محمد ياسر محمد عاطف على  39 مصطفي خميس محمد محمد اللقاني 

 10 محمدعبدالجيدعبدهللا حسين سعيد  40 مصطفي سعد الدين مصطفي حسين احمد 

 11 محمود احمد حسن يوسف حسن  41 مصطفي صالح ابراهيم مختار الكبراتي 

 12 محمود احمد فوزي محمد  42 مصطفي عالء اسماعيل سري محمد 

 13 محمود احمد فؤاد اسماعيل  43 مصطفي علي دياب محمد علي 

 14 الشحات محمود احمد سالممحمود   44 مصطفي فرج عبدالمقصود فضل 

 15 محمود رجب عبد العاطى بسيونى فرحات  45 مصطفي محمد محمد حبيب 

 16 محمود صالح عبدالحميد عمر محمد  46 معالي محمد مصطفي رزق 

 17 محمود علي حسنين عبدالحميد الوكيل  47 معتز عصام السيد محمد شبانه 

 18 محمود علي عبدالعزيز علي السيد  48 ممدوح السيد عباس السيد عيد 

 19 محمود محمد احمد عبدالمجيد المزين  49 منار اشرف عبدالستار عبدالباعث خضر 

 20 محمود محمد شهير محمد خلف هللا  50 منار السباعي حسين السباعي حسن 

 21 محمود مصطفى علي عبد هللا  51 منار خالد يوسف الهواري 

 22 محمود مصطفي ابوالخير السيد السايس  52 زيتون منار رياض محمد محمد 

 23 مروان هشام جمال عبد العزيز الركايبى  53 منار سامي عبدالعزيز امين النحراوي 

 24 مروه خالد مصطفي عيسوي شحاته  54 منار عبدهللا عبدالفتاح غازي 

 25 مروه فتحي حافظ اسماعيل  55 منار مراد علي العسكري 

 26 مريان ماهر غالي عطية  56 منير ربيع محمد شهاويمنار  

 27 مريم باسيلي عوض هللا باسيلي  57 منار هشام سعد النجار 

 28 مريم حامد اسماعيل حامد حسين  58 منه هللا  محمد عطيه خضير 

 29 مريم حسام الدين احمد فؤاد سالم  59 منه هللا احمد سعد سعد ابو خديجه 

 30 مريم سامي محمد احمد الحوشي  60 عبدالمقصود عبدالحميد بحيريمنه هللا  

  



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة الثالثة 

 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

 61 منه هللا محمد السيد احمد السقا  91 ندي رمضان الفاضلي احمد 

 62 هللا محمد عبدالمنعم ابو الريشمنه   92 ندي سامي عبدالمجيد عبدهللا ندا 

 63 مني احمد صبحي محمد شلبي  93 ندي علي محمد الجمال 

 64 مني حموده احمد مدكور  94 ندي مجدي عبدالسالم بركات 

 65 مني فتحي عبدالغفار الفقي  95 ندي محمد راغب الوكيل 

 66 مهند نبيل السعيد محمد  96 ندي مصطفي عبدالوهاب عبدالرازق 

 67 مؤمن ابراهيم عبد المنعم محمد سالم  97 نرمين خالد عبدالغفور عبدالسالم الخولي 

 68 مي احمد جمعه عبدربه غانم  98 نفين مسعد زكي قطب الشوري 

 69 مي عصام عبدالمنعم السيد يوسف  99 نهال محمد عبداللطيف الرويني 

 70 عبدالقوي الماحيمي محمود احمد   100 نهي احمد صبري احمد محمد عنب 

 71 مي وفيق محمد عبدالرسول الوكيل  101 نور محمد السيد محمد واعر 

 72 مياده مصطفي مبروك علي درويش  102 نوران محمد محمد عيد حسن اللقاني 

 73 ميار اسامه محمد رشدي  103 نورهان احمد على محمد برجل 

 74 رشاد العسكريميار هشام   104 نورهان احمد علي محمد موسي 

 75 ميرنا خالد فوزي الشامي  105 نورهان طلبه اسماعيل طلبه الشامي 

 76 ميرنا سامي نجيب بطرس  106 نورهان طه محمد عبدالمجيد 

 77 ميرنا محمد السيد روشه  107 نورهان عاطف ابراهيم حسن مصطفي 

 78 عبدالجواد محمد اباظهميرهان محمد   108 نورهان عبدالعزيز محمود سعد عجيبه 

 79 ميالنيا عادل منير عزيز  109 نورهان علي احمد علي علوان 

 80 مينا نبيل انور اندراوس  110 نورهان محمود احمد دعبيس 

 81 نادر هشام احمد موسى الحداد  111 نورهان محمود محمد عبداللطيف غالب 

 
 نورين عصام السيد عبداللطيف

112  
عبدالحميد عبدالجواد عبدالعزيز نادين 

 البربري
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 83 نادين عبدالعزيز احمد زايد  113 نيره السيد يحيي الجيزاوي 

 84 ناديه اشرف عبدالحليم عبدالمجيد شراره  114 نيره صالح عبدالمعطي محمد ندا 

 85 ناديه عماد عبدالحميد ابراهيم حسن  115 هاجر احمد فتحي شيحه 

 86 ندا بدوي عبدالحميد لبده  116 محمد البولينيهاجر احمد  

 87 ندا سامي محمد عبدهللا  117 هاجر جمال ناصر محمد ناصر 

 88 ندا محمد كمال جمعه انور  118 هاجر سالمه محمد رمضان الخولي 

 89 ندي انور محمد محمد احمد الروبي  119 هاجر شعبان خميس محمد بالل 

 90 ندي بسيوني يوسف يوسف حنيطه  120 جاد الديب هاجر عبدالخالق طه نصر 

  



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

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

(انتظام)

  

 (C)مجموعة  :تابع

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 121 هادى محمد اسماعيل على حمدان  151 ياسمين خالد على على الوجيه 

 122 عبدالماجد محمد نورهاشم عبدالسميع   152 ياسمين عبدهللا بسيونى عمران 

 123 هاله فتحي عبدالمجيد رمضان هيبه  153 ياسمين على عبد المحسن عبد المجيد على 

 124 هاني عادل طلعت مرسي الصبروت  154 ياسمين محمد كمال محمد ابو الغيط 

 125 هايدي احمد مصطفي الشحات  155 ياسمين مصطفى ابراهيم حسن حسن ا لعبد 

 126 هايدي عماد فتحى الشهاوى  156 اسماعيل عبد اللطيف السيد الرامخياسمينا  

 127 هايدي هشام احمد مصطفي ابو شقه  157 يحى امين السيد معيقل محمد 

 128 هبه مهدي احمد احمد الحويط  158 يحيي عبدالصمد عبدالمنعم ابراهيم زياده 

 129 محمد السيد بدرهدي السيد   159 يمنى احمد حسني اسماعيل ياقوت 

 130 هدير عصام فؤاد السمان  160 يمنى سعدالدين مهدى عبده 

 131 هشام اشرف نصرالدين عبدالشافي  161 يمني محمد السيد احمد الخواجه 

 132 هشام طاهر ابو زيد سعد  162 يوستينا ادوار بطرس بخيت  غبلاير 

 133 محمد هند حامد عبدالرازق  163 يوسف احمد محمد محمود 

 134 هند صبحي محمد عبدالعاطي  164 يوسف السيد عبد الحميد محمد 

 135 هند عوض محمد الحوفي  165 يوسف عيد عبدالسالم عبدالسميع 

 136 هند مجدي عبدالرازق نصر  166 يوسف محمد محروس عبد المجيد سيف 

 137 محمود الغنامهند محمد حمدي   167 يوسف مدحت السيد عبده محمد السروجى 

 138 هند مصطفي سعد مصطفي بحيري  168 يوسف ناصر كمال الدين صالح 

م.من أ  139 وسام السيد احمد السيد السعودي  169 ابراهيم عبداللطيف ابراهيم عوض فضيله 

م.من أ  140 وصال فتحي ابراهيم حموده  170 احمد ابراهيم محمد  بيومى الشافعى 

م.من أ  141 وفاء السيد محمد علي النكالوي  171 محمد مصطفى عبدالحفيظاحمد جمعه  

م.من أ  142 وفاء شريف عرفه سيد احمد نصر  172 احمد شريف محمد على الشريف 

م.من أ  143 وفاء فارس محمد حفني زايد  173 احمد عادل عبد الهادى عبيد شرابيه 

م.من أ  144 عبدالجواد ابراهيم عبدالجواد ابوحسيوالء   174 احمد عبدالفتاح زكى على ختعن 

م.من أ  145 يارا خالد عبدالحميد حميدان  175 م -احمد فوزى فتحى ابو طاحون  

م.من أ  146 يارا على عبد المطلب على عبد المطلب  176 احمد محمد حسن مغازى موسى 

م.من أ  147 يارا نبيل صالح الدين خيرهللا  177 احمد محمد حمدى على 

م.من أ  148 يارا هشام محمد رضوان علي موسي  178 احمد محمد عبدالعظيم عبدالعظيم الدقم 

م.من أ  149 ياسمين ابراهيم على ابراهيم علي  179 احمد محمود احمد فايد 

م.من أ  150 ياسمين ابراهيم على عوض علي  180 احمد محمود فهمي محمد غانم 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

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

(انتظام)

  

 (C)مجموعة  :تابع

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

م.من أ     181 احمد وجيه رمضان بسيونى على نعيم 

م.من أ     182 اروي مجدي عبدالعزيز راغب محمد 

م.من أ     183 اسراء عبدالكريم فوزي هاللي 

م.من أ     184 اسراء محمد بسيوني احمد القط 

م.من أ     185 محمد عبدالحميد النمراسراء  

م.من أ     186 اسراء مسعد محمد عطيه كيالنى 

م.من أ     187 اسالم محمد ابراهيم الحبروك 

م.من أ     188 اسماء صالح محمد محمود 

م.من أ     189 االء احمد ابراهيم ابوالمكارم المغازي 

م.من أ     190 امنيه محمد عبدهللا حبليزه 

م.من أ     191 سامح عبدهللا عبدالسالم ابو عرب اميره 

م.من أ     192 انجي سعيد فتحي غريب 

م.من أ     193 ايمان حسن احمد علي القزاز 

م.من أ     194 ايه محمد كمال عبد الراضى 

م.من أ     195 بسنت صالح عبدالعال مجاهد جاد هللا 

م.من أ     196 حسام الدين احمد محمد احمد حمدان 

م.أمن      197 حنين يوسف محمود المحمدي عزيزه 

م.من أ     198 داليا محسن محمود عبدالاله 

م.من أ     199 دنيا نبيل عبدالرحمن الفاضلي 

م.من أ     200 رانيا سعد رياض عطاهللا 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة الثالثة 

 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

م.من أ 31 نوال حسام الدين عبدهللا شريف عمران   1 رحاب محمود محمد السيد بالل 

م.من أ 32 نورهان انور عبدالسالم سراج   2 رضوي محمد نجيب عبدالقوي 

م.من أ 33 هدير يسري عبدالعظيم محمد عطا هللا   3 رغده محمد احمد صقر 

م.من أ 34 وفاء علي علي سيد احمد محمد   4 روان خالد علي حسن سليمان 

م.من أ 35 وليد محمد عبدالمنصف عصفور   5 روان خميس حسن السعيد جنيدي 

م.من أ 36 ياره بشير منصور كامل خليل   6 زياد محمد عبد الحميد عتمان 

م.أمن  37 يوسف زهران يوسف محمد دياب   7 شهد ابراهيم محمود المسيري 

م.من أ 38 يوسف محمد عبدالعليم لطيف   8 م -صالح محمود صالح عوض مرسى  

م.من أ 39 ساره جمال محمد رمضان   9 ضياء عمر عباس بسيونى احمد 

م.من أ 40 عادى. االء عبد العال السيد عبد العال أ   10 عبير صبري محمد عبدالسالم قريش 

م.من أ 41 م-ايمن رمضان عبد العزيز الديبرودينه    11 عالء محمد حسين على حسين 

م.من أ 42 م-محمد ممدوح على هبيلة   12 عمر يونس عبدالرازق يونس 

م.من أ 43 احمد ابراهيم حنفي السيد عثمان بمواد   13 م-محمد انور حسن اسماعيل ناموس 

م.من أ 44 احمد جمال علي عبد الحليم الغنام   14 محمد عبدالسالم بلتاجي عبدالسالم الخولي 

م.من أ 45 احمد جمعه محمد عبدالرازق   15 محمد فرحات صالح قاسم 

م.من أ 46 احمد حسن احمد منصور   16 محمد محمد محمد محمود عبدهللا 

م.من أ 47 احمد عبد العزيز محمد عبدالغنى   17 محمود حمودة عبداللطيف حمودة 

م.من أ 48 ابراهيم مرعىاحمد عصام    18 محمود خليل علي عبدالحميد الجالي 

م.من أ 49 احمد على ابراهيم على   19 محمود عاصم خيري محمد بركات 

م.من أ 50 احمد محمد السيد عزت عطيه   20 محمود عاطف علي خلف هللا 

م.من أ 51 احمد محمد حنفي محمد حنفي   21 محمود محمد سعيد البدوى 

م.من أ 52 وحيد احمد عبدالقوي ابوغزالهاحمد    22 محمود محمد محمود رمضان يوسف 

م.من أ 53 احمد وليد عبدالرازق محمود احمد   23 مصطفى محمود سعد على القناطرى 

م.من أ 54 اسراء احمد محمد احمد غراب   24 مصطفي احمد محمد سيد احمد داود 

م.من أ 55 اسراء حسن مساعد علي زريبه   25 مصطفي محمود طاهر برغوت 

م.من أ 56 اسراء شعبان عبد هللا حسينى   26 منار عبدالمحسن علي  حسن سيف 

م.من أ 57 اسراء محمد عبد المعم احمد محمود الدفراوى   27 مي عادل مصطفي محمود الماحي 

م.من أ 58 اسالم جمال محمد حسن على   28 نادين الصافى محمود مساعد بلبع 

م.من أ 59 حمدى عبد المعطى عبد العال زيداسماء    29 ندي محمد عبدالهادي مبروك سالم 

م.من أ 60 االء السيد مرسى عبد الرحيم سليمان   30 نهال رمضان بسيوني مرسي محمد 
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 (D)مجموعة  :تابع

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 االء جمال عبدالعزيز حسن ابوعليبه  91 محمد احمد البدويزياد محمد  

 62 االء محمد حسين خواجه  92 زياد مصطفي كمال صالح 

 63 امير ايمن فهيم حسانين  93 ساره علي السيد عامر 

 64 امير عبد الوهاب عبد اللطيف على محمود  94 ساره محمد ابراهيم عبدالرءوف 

 65 اميره محمد محمود حسن الشرقاوي  95 حنفى شحاتهساره محمد الشعراوى  

 66 انطونيوس ثابت لطفي جرجس  ميخائيل  96 سعد سعيد السيد السعيد 

 67 اية خالد محمد النجار  97 سلمى محمد ابراهيم محمد خطاب 

 68 اية عبد السالم غازى عبد السالم  98 سهيلة صالح محمود فضل المولى 

 69 ايمان ابراهيم محمد السيد هيبه بسيوني  99 العظيم محمد امينشادى سمير عبد  

 70 ايمان السيد عبدالفتاح حجازي  100 شروق محمد عبد الوهاب فهمى شرف 

 71 ايمن شعبان عبدالعزيز زيدان شعت  101 شهاب مدحت محمد الخولي 

 72 ايناس طارق عبد الحميد صومع  102 شيماء محمد عبدالحفيظ علي هندي 

 73 ايه رمضان عبدالفتاح نصر العالقي  103 صالح امين صالح المسارع 

 74 ايه عبدالعظيم امين عبدالعظيم بركات  104 طارق محمد شحاته الخمارى 

 75 بسنت عبدالمحسن ابراهيم رجب  105 عادل محمد فتحي ابو زيد محمود 

 76 توفيق ميخائيل بيتر سامى منير  106 عباده مروان محيي مغازي الركايبي 

 77 حبيبه نبيل محمود النجار  107 عبد الحليم السيد عبد الحليم وهدان 

 78 حبيبه هشام محمد ابوالنصر الفار  108 عبدالجواد ماهر عبدالجواد احمد الدريني 

 79 حسام محمد رفعت عبدالكريم الدناصوري  109 عبدالرحمن ابراهيم عبدالسميع عبدالمجيد 

 80 حلمى ربيع حلمي عبد الونيس  110 عبدالرحمن احمد محمد رضا ذكي الفخراني 

 81 حمد مسعود عبدالسالم شعيب  111 عبدالرحمن حمدي عبدالرؤف زايد 

 82 خالد عبدالغني عبدالمالك الهواري  112 عبدالرحمن سعد السيد كامل دياب 

 83 اشرف على حسنخالد محمد   113 عبدالرحمن عيد عبدالحميد شيبه 

 84 خلود كرم عبدالفتاح السيد زبادي  114 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالحميد نوح 

 85 رنا عبدالمنعم شعيب عباس خالد  115 عبدالرحمن محمد عبده علي منصور 

 86 روان ابراهيم عبدهللا نصار  116 عبدالقادر محمد عبدالمجيد محمد دعميش 

 87 روان السيد ابراهيم جابر  117 عوض مقلد عبدهللا احمد محسن 

 88 روان عالء الدين السيد مرسي العشري  118 عبدهللا صادق محسن صادق ابراهيم 

 89 ريم محمد جالل محمود السيد  119 عبدهللا محروس عبد العاطى عمارة 

 90 زياد سعد محمود احمد سويلم  120 علي ابراهيم علي علي محمد السمنودي 
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 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 121 علياء عبدالقادر عوض عبدالقادرمراد  151 محمد سامي فؤاد مصطفي خميس 

 122 علياء نبيل عبدالحليم البسومي  152 محمد سمير عبدالفتاح محمد القصاص 

 123 عمار ماهر محمد البرلسى  153 عوض الحوفيمحمد شاكر محمد عزيز  

 124 عمار محمد علي رجب ابو حمره  154 محمد شريف حسن علي محمد 

 125 عمر محمد محمد ابو الحسن عبد العال  155 محمد شعبان احمد جابر محمد بدوي 

 126 عمرو حسن زكي الخيوطي  156 محمد صبري خليل احمد خليل 

 127 غاده محمد عوض محمد جابر  157 السيد ابو شادىمحمد عاطف احمد  

 128 فارس مصطفى على سيف على  158 محمد عبدالجواد السيد زيتون 

 129 فاروق محمد محمد رضوان النشار  159 محمد عبدالرحيم عبدالاله القرش 

 130 فيروز خميس حمدى سالمة  160 محمد علي باشا بسيوني بدر 

 131 كريم خالد احمد عادل محمد فهمى ماضى  161 عبد القادر حسنمحمد عماد فهمى  

 132 كريم عصام صديق عبدالعزيز  162 محمد عوض محمد سعد العربي 

 133 كريم محمد عبد المنعم عرقوب  163 محمد عيد حلمي محمد عيسي 

 134 كيرلس هاني سعد صبحي  164 محمد قدري عبدالمنعم شامخ ادريس 

 135 مارك مجدى الفونس صبحى  165 شعبان على محمدمحمد محمد  

 136 مارى مرقص صبحى رفله  166 محمد محمود سعيد عبدالقادر فياله 

 137 ماهر مدحت فوزى حسن النجار  167 محمد محمود عبدالمنعم محمود الجوهري 

 138 محمد ابراهيم عبد المنعم ابراهيم  168 محمد مصطفي محمود محمد سليم 

 139 محمد احمد حامد الجمل  169 محمد ناجح علي عبدالمجيد السعداوي 

 140 محمد احمد حسين حسين الجداوي  170 محمد ناصر فوزى محمود 

 141 محمد احمد عبدالمنعم السيد محرم  171 محمد هاشم عطيه رمضان 

 142 محمد احمد محمد النجار  172 محمد هشام ابراهيم شمسية 

 143 محمد السيد محمود الجمل  173 عبدالمولي محمد عبدالقويمحمود احمد  

 144 محمد جميل رشدي علي عياد  174 محمود احمد عبده علي محمد الحلواني 

 145 محمد حسني عمر جاب هللا  175 محمود حمدى محمود عبد السيد احمد 

 146 محمد حمادة مرغنى هاشم  176 محمود رافت محمد السيد ابو حسن 

 147 محمد حمدى طه عبد العليم  177 محمود رزق خليفه رخا 

 148 محمد خيري محمود سرور البنا  178 محمود صبحي محمد السيد مطرود 

 149 محمد رأفت السيد ابوشامة احمد  179 محمود فهيم هندي عبدالحليم بهنسى 

 150 محمد رجب سليم محمد سليم  180 محمود محمد عبدالفتاح النوام 
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 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 181 مدثر محمد رجب عبدهللا عيسي  211 يسر محمود عطيه عبدالمجيد زيد 

 182 مروان عادل فاروق عبد الغنى  212 فؤاد كامل سليمان يوسف مجدى محمد 

 183 مريم احمد حاتم خليل    

 184 مصطفى شريف مصطفى زين الدين    

 185 حبكه مصطفى عرفه رمضان عبدالرحمن    

 186 مصطفى محمد عبد الونيس عبد هللا    

 187 مصطفي جمال عبداللطيف محمدين    

 188 مصطفي جمال محمد عبدالقوي احمد    

 189 مصطفي سعيد اسماعيل ابراهيم المغربي    

 190 مصطفي محمد محمود عبدالحي الشرقاوي    

 191 مصطفي مختار كمال حسن قمر    

 192 ايمن كمال عوض حنا مينا    

 193 ندى هشام محمد السيد عاشور    

 194 ندي اشرف انور دويدار    

 195 نعمه مدحت توفيق علي حمد    

 196 نور االسالم محمد كامل عبدالعزيز محمود    

 197 ن -نور فتحى محمد محمد عامر     

 198 نورا جمال عبدالحفيظ محمد علي    

 199 خالد ابراهيم عوض ابو رميلةنورا     

 200 نورهان ايهاب محمد عبد المنعم الحسينى    

 201 نورهان بدران عبدالعزيز الشرقاوي    

 202 نورهان رجب محمد عبد ربه عبد الغفار    

 203 نورهان محمد نصر علي العشري    

 204 هاله محمد عبدالوهاب عبدالفتاح الساخي    

 205 محمد حسن شرعانهدير     

 206 هشام محمود كامل محمد يوسف    

 207 هند خالد عبدالحميد ابو جاموس    

 208 يارا اسامه حمدى هندى    

 209 يارا وائل محمود يونس علي    

 210 ياسمين عبد ربه إبراهيم صالح سلومه    
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 1 احمد احمد رمضان محمود الشرقاوى  31 عبدالرحمن مصطفى ابو ضيف احمد فرج 

 2 احمد مامون محمد منيب االعصر  32 عزيزه فهيم محمد عرفه ابوالخير 

 3 احمد محمد العزب امام ابراهيم  33 كرستينا ميالد حبيب خليل 

 4 م -احمد محمد حلمى على احمد   34 محمد احمد عبدالرحمن عبدالعاطي السيد 

 5 احمد يسري عبدالفتاح معروف  35 محمد سليمان حسن السيد حسن 

 6 ادهم عمرو سعيد النجار  36 محمد عادل نصر عبد الهادى 

 7 اسراء حسن درويش عمارة  37 عبدالجليل محمد عبدالجليل الرفاعيمحمد  

 8 اسماء نصر فتح هللا منصور  38 محمد ماهر عبدالحميد ناصف كيالني 

 9 افرونيا لبيب فهمي لبيب جرجس  39 محمد محسن عبداللطيف غنيم 

 10 شحاتهاكرام القذافي ابراهيم ابراهيم   40 محمد ممدوح بسيوني محمد ابو رحيم 

 11 االء رشدي سيف النصر محمود  41 محمد منير محمد نجيب الكاتب 

 12 االء شرف الدين حامد عبد الحليم ابو خشبة  42 محمد والء احمد عامر محمد الشافعى 

 13 امجد عبد المحسن عبد العزيز محمد  43 محمود مصطفي محمد احمد الجمل 

 14 امل محمد سعد محمد ابراهيم الحداد  44 مريم حاتم احمد شرف الدين حاتم 

 15 اميره رزق حسن عبدالحميد خضر  45 م -مصطفى صالح الدين مصطفى ابو الوفا  

 16 اندرو عادل حكيم كامل  46 مصطفى طارق محمد حسن اسماعيل 

 17 ايه شهدي السيد السيد خطاب  47 منار عماد حنفي محمد زاهر 

 18 تقي محمد ابو زيد الصيرفي  48 الجنديمهند محمد رجب محمود  

 19 م -جهاد مصطفى على دياب   49 مي عبدالغفار محمد محفرش 

 20 حازم محمد ابراهيم عبدالجواد شلبي  50 ميرنا ايمن عبد المنعم السيد 

 21 دنيا جمال محمد علم الدين محمد  51 م-مينا مجدى الفونس صبحى 

 22 ريهام امين سعد امين سليم  52 مباركنادر مصطفي عباس هنداوي  

 23 ريهام عوض فرج عبدالاله  53 م -ندى حسن عبده حسن  

 24 ساره السيد انور حماده  54 ندى يونس فتحى يونس محبوب 

 25 سلوي محمد محمد خليل ندا  55 ندي احمد احمد محمد بسيوني 

 26 بسيوني ابراهيم سمر عبده خليل  56 نرمين حسنى عبد السميع جاب هللا 

 27 سناء نبيل سرور سرور امين  57 هاله عبدالسالم صالح عبدالاله 

 28 عادل ياسر عبد السالم محمود  58 هانيا محمد ابو الفتوح يوسف الخميسي 

 29 عبدالرحمن عادل سعد عبدالرحمن بدران  59 هدي السيد محمد حسن محمد 

  60 وفاء صبري عوض عبدالمقصود 
عبدالرحمن عبدالتواب عبدالصمد احمد 
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 61 وليد خالد سالمه دياب  91 اكرم مجدي محمد فوزي عقده 

 62 ياسمين اشرف ابراهيم احمد على  92 االء رجب محمود بسيوني 

 63 ياسمين محمود عبد الفتاح حسن شرعان  93 الهام يسري محمود محمد ايوب 

 64 يوسف عبد المحسن جابر البلشاش  94 امام محمد عبدالقادر امين الزعيطي 

 65 يوسف محمد احمد كامل شميس  95 امنيه السيد محمد احمد الشبراوي 

 66 م-عبد الغنى  يوسف محمد السيد  96 اية خميس على عطا هللا ابو فيوض 

 67 ابراهيم عبد الاله على عبد الاله بمواد 97 اية فتحى ابراهيم الراقد 

 68 احمد ابراهيم احمد محمود ابوحمامه  98 اية محمد احمد عبد الدايم 

 69 احمد ابراهيم سعيد رزق حمودة  99 ايمان السيد احمد ابوالخير كشكة 

 70 اسامه احمد اسماعيل احمداحمد   100 ايمان محمد حسن شنش 

 71 احمد اشرف عبدهللا علي االدهم  101 ايمن اسامه السيد احمد تاج الدين 

 72 م-احمد السعيد طه ابراهيم راشد  102 ايه شلبي احمد شلبي حمزه 

 73 احمد السيد محمد زاهر  103 ايه عبدالحميد سعد محمد المسلماني 

 74 احمد جمال شعبان اسماعيل ابوزهره  104 ايه فرج سعد فرج محمد 

 75 احمد جمال محمد عزب على  105 بسنت ايهاب عوض شلبي 

 76 م-احمد خالد زكريا مسامير  106 م -حاتم محمد سالم السيد تعلب  

 77 احمد سعيد سليمان محمد عبدالسالم  107 حسام محمد اسماعيل احمد حسون 

 78 احمد ماهر زيدان غازى الجناينى  108 خالد اسامه احمد محمد سعيد 

 79 احمد محمد فؤاد عبدالمجيد البيومي سعد  109 خالد محمد شعبان عبد العزيز 

 80 احمد محمود راشد محمد حميده  110 خلود محمود منصور عريف سعد 

 81 احمد مصطفي احمد امين ابو امين  111 رنا محمود فتحي كريم 

 82 احمد نادر محمود احمد موافي  112 الشهاويرواء زكريا ابراهيم  

 83 احمد وجيه يوسف محمود بلتاجى  113 روان بهاء الدين محمد محمد علي 

 84 اروي عادل حسني يونس يوسف  114 روضه محمد شحاته محمد شحاته الحسيني 

 85 اسامة امجد محمد على احمد كدش  115 زياد احمد رمضان ابراهيم رمضان 

 86 اسحاق عماد منصور حنا  116 اشرف عبدالرؤف السوسانى زياد 

 87 اسراء السيد محمد السيداحمد محمود  117 زياد سعيد عبدالرازق البردان 

 88 اسراء محمد نديم محمد رعد فاضل  118 زياد محمد حسني احمد خليل 

 89 اسراء يسري حمدان ضيف هللا حمدان  119 سارة ايهاب محمد طه حسن 

 90 اسماء عيد فرج عبدالونيس  120 ساره طاهر شعبان متولي ندا 
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 121 سعد سعيد سعد محمد العبد  151 مارتن عوض ايوب عوض 

 122 عبدالدايمسعيد احمد سعيد محمد   152 مازن ماهر عبدالعال سنجر 

 123 سعيده محمد سعد مغربي الشريف  153 مازن يسرى السيد عبده ابراهيم 

 124 سلمي حامد رجب الجندي  154 محمد احمد احمد جابر حسن 

 125 سلمي طارق محفوظ على غزال  155 م-محمد احمد كمال األرفلى  

 126 عبدالمنعم محمد الرفاعيسلمي محمد   156 محمد اسماعيل محمد السعيد التمتامي 

 127 سوزان شعبان محمد محمد بدر  157 محمد السيد عبدالعظيم علوش 

 128 سيف احمد جابر الحمامى  158 محمد جابر محمد عبد المنعم متولي 

 129 شروق محب انور خليفه  159 محمد جمال زكى محمد حماده 

 130 محمود سعد المسلمانيطه عادل   160 محمد سالم حامد السيد حجازي 

 131 عبد الرحمن احمد سعد عبد الجليل على  161 محمد سعيد برهامي حموده 

 132 عبد الرحمن عاصم انور عبده زقزوق  162 محمد صالح انصاري عبد الواحد خرشد 

 133 عبد هللا رمضان محمد ندا  163 محمد صالح عبدالحميد احمد فريد 

 134 عبدالحميد رزق عبدالحميد عبدالعزيز خميس  164 عبداللطيفمحمد عادل محمد محمد  

 135 عبدالرحمن اشرف محمود محمد  165 محمد عبداللطيف محمد اسماعيل عيسي 

 136 عبدالرحمن عمادالدين السيد قرطام  166 محمد عبدالمنعم محمد عبدالرازق عطا هللا 

 137 عبدالخالق العزب اسماعيل عبدهللا عصام  167 محمد عبده مبروك محمد مبروك 

 138 عبدهللا علي عادل محي الدين  168 محمد عالء الدين علي علي سالم 

 139 م -عمرو ابراهيم رأفت محمد ابراهيم اسماعيل   169 محمد علي ابراهيم محمد الحنطور 

 140 عمرو سامى جابر ابوالنيل  170 محمد فوزى البدرى عبد الوهاب ابوسليمان 

 141 عمرو محمد محمد سمير نوار  171 محمد كمال محمد ابراهيم بدر 

 142 غادة شبل الجبالى شبل ابوجاموس  172 محمد محمود الصافى غازى علوه 

 143 غاده خالد يوسف محمد يوسف  173 محمد مصطفى محمد البرلسى 

 144 حنا فادى اشرف اسكندر ابراهيم  174 محمد ممدوح رشاد عبدالمنعم ابو سريه 

 145 فاطمه الزهراء صبري صالح صبري  175 محمد نبيل جمعه بسيوني رشوان 

 146 فاطمه الزهراء عادل حسن السيد سالم  176 محمد هانى نصرعبد الجواد 

 147 فريد جمال فتحى غريب محمد  177 محمد ياسر احمد فوزى محمد عبد الواحد 

 148 فطيمة محسن حسنين عبد الحميد الوكيل  178 محمود سعيد عبدالقادر ابوصماده 

 149 فيروز عبدالسالم عوض عبدالجليل خروب  179 مروان ياسر على توفيق حسن جاد 

 150 لميس وائل بدران محمد بدران  180 مريم محمد بسيوني عبدالرحمن محمد 
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(انتساب)

  

 (L)مجموعة  :تابع

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 181 مصطفى احمد محمد محمد صالح    

 182 مصطفي احمد حسنين احمد مطير    

 183 مصطفي محمود محمد الحوفي    

 184 منار شعبان احمد عبد الوهاب القاضى    

 185 منار عيد عبدالنبي عبدالعزيز    

 186 منة هللا حمدى مبروك عسكر    

 187 م-عبدالرحمن جعباصمنصور سعيد     

 188 منه هللا محمد قطب محمد محمد فايد    

 189 منه عبدالمنعم علي ايوب راضي    

 190 مؤمن محمود محمود عبدالفتاح كسبر    

 191 مي سمير علي الدميري    

 192 نادر قدرى عبد العزيز عبد الحميد    

 193 ندي شريف محمد رضوان الجمل    

 194 مدحت رمضان محمد يوسفندي     

 195 نسرين عبدالمنعم عبدهللا احمد سيف الدين    

 196 نور لطفى محمد محمد درويش    

 197 نوران محي الدين احمد محمد شما    

 198 نورهان نبيل السيد سالم حمادي    

 199 هاجر خالد يونس ابو هاللة    

 200 وئام مسعود صالح محمد صالح    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة الثالثة 
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(الشعب+ الباقون انساب و انتظام )

  

 (M)مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

  31   1 

  32   2 

  33   3 

  34   4 

  35   5 

  36   6 

  37   7 

  38   8 

  39   9 

  40   10 

  41   11 

  42   12 

  43   13 

  44   14 

  45   15 

  46   16 

  47   17 

  48   18 

  49   19 

  50   20 

  51   21 

  52   22 

  53   23 

  54   24 

  55   25 

  56   26 

  57   27 

  58   28 

  59   29 

  60   30 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة الثالثة 
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(الشعب+ الباقون انساب و انتظام )

  

 (M)مجموعة  :تابع

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

  91   61 

  92   62 

  93   63 

  94   64 

  95   65 

  96   66 

  97   67 

  98   68 

  99   69 

  100   70 

  101   71 

  102   72 

  103   73 

  104   74 

  105   75 

  106   76 

  107   77 

  108   78 

  109   79 

  110   80 

  111   81 

  112   82 

  113   83 

  114   84 

  115   85 

  116   86 

  117   87 

  118   88 

  119   89 

  120   90 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 الدراسة باللغة اإلنجليزيةشعبة  –الفرقة الثالثة 
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 (الشعب+ الباقون انساب و انتظام )

(M)مجموعة : تابع

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

  151   121 

  152   122 

  153   123 

  154   124 

  155   125 

  156   126 

  157   127 

  158   128 

  159   129 

  160   130 

  161   131 

  162   132 

  163   133 

  164   134 

  165   135 

  166   136 

  167   137 

  168   138 

  169   139 

  170   140 

  171   141 

  172   142 

  173   143 

  174   144 

  175   145 

  176   146 

  177   147 

  178   148 

  179   149 

  180   150 

 


