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 (انتظام)

(أ ) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 ابتسام رمضان عبدالرحمن ابراهيم ابوعلى  31 احمد عبدالمجيد عبدالسالم عبدالمجيد جابر 

 2 ابراهيم ماهر ابراهيم عبدالمقصود عبدالرازق  32 احمد عبدالمقصود عبدالعزيز عبدالمقصود بحيرى 

 3 ابراهيم محمد رفعت عبدالرؤف  33 احمد عبدالمنعم عبداللطيف على المالكى 

 4 احمد انور احمد محمد قدورة  34 احمد عصام محمد عبدالرسول 

 5 احمد ايمن صالح الدين البحيرى  35 احمد عالء شوقى محمد خليفه 

 6 احمد بربري خضرجي عوض اللباني  36 الشناوىاحمد عالم كامل  

 7 احمد حسام محمد ابو الخير  37 احمد علم الهدى احمد رفاعى محمد 

 8 د.م  -احمد حسين على عبدالحفيظ شكر   38 م-احمد عيد كامل عالم  

 9 احمد خالدحامد عمرو حسين  39 احمد قطب قطب عبدهللا الطوخى 

 10 احمد خيرى عبدالمجيد عبدالعزيز  40 المغربىاحمد ماهر احمد علي  

 11 احمد رضا نصر الداهش  41 احمد ماهر عبدالمنعم عبدالروؤف الشخيبى 

 12 احمد رمزى على حسن ابو نار  42 احمد مجدى خيرى هاشم حسنين 

 13 م -احمد زكريا عبدهللا الشرنوبى النقيب  43 احمد محمد ابراهيم حامد عثمان 

 14 احمد زكريا فتحى عتمان  44 محمد ابو بكر رحيماحمد  

 15 احمد زيان محمود زيدان  45 احمد محمد احمد اسماعيل نفادى 

 16 احمد سامى السيد ابراهيم دحروج  46 احمد محمد احمد الصاوى 

 17 احمد سامى حمدى حجاج  47 احمد محمد احمد عبدالمجيد جبل 

 18 احمد سامى شعبان رجب الدبركي  48 احمد محمد احمد محمد البمبى 

 19 احمد صبحى سعد السيد ابو ابراهيم  49 م -احمد محمد اسماعيل محمد العبد  

 20 احمد صبحي جاد جمعة جاد  50 احمد محمد السعيد محمد المقطف 

 21 احمد عادل ابراهيم على نعمة  51 احمد محمد الصافى محمد خليل 

 22 احمد عاطف فتحى محمد  52 صفاراحمد محمد حسن محمد  

 23 احمد عاطف محمد البلقينى  53 احمد محمد حسن منيسى 

 24 احمد عامر مختار رمضان عوض  54 احمد محمد حسين سلطان 

 25 احمد عبدالجليل عبدالوهاب اسماعيل  55 احمد محمد صبحى الفقي 

 26 عبدالحميد رزق احمد عبدالحميد احمد  56 احمد محمد صبرى حسن ابوعاصى 

 27 احمد عبدالحميد محمد عبدالوهاب المصرى  57 احمد محمد صبرى عبيد 

 28 م -احمد عبدالسالم محمود بيومى غزالن   58 احمد محمد صميدة عبدالبارى خضر 

 29 م -احمد عبدالعزيزعلوانى محمد   59 احمد محمد طة متولى محمد جالل 

 30 احمد عبدهللا ابراهيم عبيدة خليف  60 غالياحمد محمد عبدالعليم  على  
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(انتظام)  

(أ ) مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 احمد محمد عبدالفتاح حسن حسن نصير  91 اسراء حمدى بسيونى مصطفى درويش 

 62 احمد محمد على على عيسى  92 اسراء سعيد عبدالنبي الرفاعي 

 63 احمد محمد فرحات ابوخضرة  93 على ابو رماح اسراء صبحى محمود 

 64 احمد محمد محمد محمد ابوزيد  94 اسراء صبحي عبدالمعز محمد عبدالرحيم 

 65 احمد محمد نجيب على مرزوق  95 اسراء صبرى طة ابودنيا 

 66 م -احمد محمود حسن رضوان   96 اسراء عطية مهدى محمود صبره 

 67 احمد محمود زكى محمد عوض  97 االزملىاسراء على مرسى  

 68 احمد محمود عبدالواحد اسماعيل الباجورى  98 اسراء عمر كمال شحاته 

 69 احمد محمود محمد غازى عوض  99 اسراء فتحى عبدالمولى زيد 

 70 احمد محمود هندى خميس  100 اسراء فرحات عبدالحليم عبدالوهاب 

 71 احمد مراجع فتحى محمد  101 طيلوناسراء مجدي عبدالغني محمد  

 72 احمد مصطفى احمد على عبد العال  102 اسراء محمد احمد التداوى 

 73 احمد مصطفى كامل محمود الكفراوى  103 اسراء محمد حامد الدبابى 

 74 احمد مصطفى محمد كمال زايد  104 اسراء محمد محمد كمال الشرقاوى 

 75 احمد هاني محمد رمضان هريدى  105 شلبىاسراء محمود مصطفى قطب  

 76 احمد ياسر الحاج على  106 اسراء مصطفى توفيق اسماعيل 

 77 احمد يسرى عبدالحميد خفاجى المعطاوى  107 اسالم بدران محمد محبوب السودانى 

 78 ادهم اشرف عبدالرازق نصر  108 اسالم جابر سعيد حسن 

 79 اروى احمد عبدالرسول عبدالغنى عمار  109 عبدالهادىاسالم رافت صالح الدين  

 80 معادلة -اروى احمد محمد خليفه   110 اسالم رمضان الشحات محمد عبدالرازق 

 81 اروى الشحات محمد غازى  111 اسالم سعيد كمال عبدالغنى الجمسى 

 82 مرسى عبدهللااريج احمد عبدالحميد   112 اسالم عبدالفتاح عبدالسميع خيرهللا سعد 

 83 اسامة حمادة عطية عبدالحليم  رخا  113 اسالم على محمود محمد 

 84 اسامة رمضان عبدالمجيد شوشه  114 اسالم فارس بشير عبدالوهاب 

 85 اسامة ممدوح احمد عبدالمجيدعبدهللا  115 اسالم فراج عاطف فراج احمد دياب 

 86 استشهاد راضى عبداللطيف الحلفاوى  116 اسالم كمال احمد احمد زايد 

 87 اسراء احمد اسماعيل موسى بدر  117 اسالم محمد السعيد محمد شحاتة 

 88 اسراء اشرف عباس خليل  118 اسالم يوسف امام الكريونى 

 89 اسراء السعيد محمودسعد عجيبه  119 اسماء احمد محمود محمد مرسى 

 90 اسراء حافظ السيد بكر  120 فودهاسماء اسماعيل عبدالمنعم فتحي  
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(انتظام)  

( ب) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 اسماء السيد محمد مصطفى الجالى  31 االء عصام محمد خير هللا 

 2 اسماء انور متولى عمارة  32 االء فؤاد محمد حسن الساجد 

 3 عبداللطيفاسماء ايوب حسن ايوب   33 االء محمد سعد جعفر 

 4 اسماء جابر محمد عكنش  34 االء منصور ابراهيم احمد الصعيدى 

 5 اسماء جمال ابراهيم ابو بكر عمران  35 االء نزية محمود محمد السيد بدر 

 6 اسماء جمال الصافى السقا  36 االمير طالل محمود فتيانى مرسى 

 7 عبدالهادى محمود خوجهاسماء صبرى   37 التونى عمرو السيد على التونى 

 8 اسماء عبدالرازق السيد محمد ابوالعنين  38 الحسين سليمان ابراهيم سليمان هنيدي 

 9 اسماء عرابى جالل كمال  39 الروناء محمد جالل احمد فايد 

 10 اسماء عالء صبحى حسن الفقى  40 الزهراء محمد احمد علي العريان 

 11 اسماء فتحى محمد على جنيدى  41 السعيد الكردىالسعيد ابراهيم الدسوقى  

 12 اسماء فرج فوزى جمال الدين  42 السيد ابراهيم السيد عيد البولينى 

 13 اسماء محمد ابراهيم احمد ابراهيم الصفتي  43 السيد جابر السيد عبدة سالم 

 14 اسماء محمد سعد احمد النوام  44 السيد جمال السيد السيد الهميسى 

 15 اسماء مسعد محمد البشير مهدى  45 السيد حمدى محمد رشاد عبدالعال 

 16 اسماء ياسر فوزي ابراهيم ابو قاسم  46 الشيماء عبدالكريم عبدالقادر عبدالكريم مدوره 

 
الشيماء محمد انور محمد عبدالغنى ابو 

 جاموس
 17 اسماء يونس عبدالعزيز حسن عبدالحي  47

 18 اسماعيل منصور محمد عبد الحافظ  48 عرجاوي علي عجوةالهام معوض  

 19 اشرف يوسف احمد يوسف زوين  49 امال محمد انور محمد ابو جاموس 

 20 االء السيد امام عويضة امام  50 امانى احمد عبدالجواد عبدالعاطى الصعيد 

 21 االء خميس عبدالودود مصطفي حجاج  51 امانى احمد قاسم محمد على 

 22 االء سعيد عبدالفتاح عوض جاهين  52 امانى راتب فرج خميس سمهود 

 23 االء سعيد عبدالواحد كامل المسيرى  53 امانى رشيد سليمان شامخ 

 24 االء شعبان السيد صهوان  54 امانى كريم سعد حمدان 

 25 االء صبحى محمد على السيد عاشور  55 امانى محمد علي احمد عبدهللا يوسف 

 26 االء عادل محمد علي الفقي  56 امانى محمود احمد محمد المسدى 

 27 االء عاطف عيد منصور  57 امل ابراهيم رشاد ابوحسين 

 28 االء عبدالسالم سالم عبدالقادر الدفراوى  58 امل جمال عبدالعظيم عزالدين 

 29 االء عبدالسالم فاروق رزق  59 امل رافت كمال عبدالغفار فراولو 

 30 االء عبدالفتاح حسن رحال  60 امل سعيد عبدالفتاح عوض جاهين 
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 (انتظام) 

( ب )مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 امل عبدالفتاح شحاتة ابراهيم  الزنقلى  91 اية نبيل حميدة جاب هللا 

 62 دويدارامل محمد محمد احمد   92 اية نزية عبداللطيف عبدالجواد بدوى 

 63 معادلة -امل محمدى محمد عثمان   93 اية هاني قطب محمد عفيفى 

 64 امنية مصطفى رشاد مصطفى شمس  94 ايمان احمد سعد احمد محمد القط 

 65 امنية وجية عبدالدايم محمد  95 ايمان اشرف عبدالمنعم ابراهيم عبدالرسول 

 66 رجب عبدالمعز عوضامير محمد   96 ايمان سالمة محمد على بركات 

 67 اميرة احمد عبدالحميد مرسى عبدهللا  97 ايمان سليمان الشافعى عبدالرؤف عبده 

 68 اميرة جمال عبد العزيز عبد السالم  98 ايمان طلعت السعيد احمد منصور 

 69 اميرة حمدى عبدالقادر فنيش  99 ايمان ماهر محمود عبدالهادى 

 70 اميرة خالد محمد عبدالرحيم عبدهللا  100 ايمان محمد السيد الفراش 

 71 اميرة رمضان محمد عبدالعال طه  101 ايمان محمد حامد درويش حجازى 

 72 اميرة صالح محمد محمد صالح  102 ايمان محمد عبد العاطى حسن الفراش 

 73 اميرة صميدة عبدالعزيز سكر  103 ايمان مستور غرابيل عبدالسالم 

 74 اميرة عباس عبدالونيس عباس وزير  104 خليل محمد الخويسكىايمن سمير  

 75 اميرة عبدالرحمن عطية على منيسى  105 ايمن محمد عبد القادر السنوسى 

  106 ايناس احمد عبدالفتاح  عطية المصرى 
اميرة عزالعرب سعيد عبدالحليم 

 عبدالحميد
76 

 77 ابراهيم عبدالعزيزاميرة فرحات   107 ايهاب ذكى ناجى محمدعبيد 

 78 اميرة ماهر كامل عبدالعزيز  108 ايهاب مسعد محمد محمد عبدالنبى 

 79 اميرة محمد ابراهيم محمد على ابوعطيه  109 بسام احمد اسماعيل عبدالنبى بالل 

 80 اميرة محمد السيد رمضان عذية  110 بسمة احمد عبدالهادي محمود الباسطي 

 81 امينة خالد غازى عبدالحليم  111 احمدبسمة احمد قاسم  

 82 امينة عيد محمود ابو زيد  112 م-بسمة سعيد مصطفى السقا  

 83 انتصار حمدي علي مفتاح ثابت  113 بسمة فتح هللا يوسف فتح هللا حبالة 

 84 انور عبدهللا حسين محمد الصفتى  114 بسنت حسن على فراج البسيونى 

 85 اية احمد محمد احمد شعيب  115 سليمان الحوفىبسنت محمود محمود  

 86 اية اسامة رجب جاد جاد  116 بهاء محمد ابراهيم احمد قناوى 

 87 اية حسن رضوان رجب شاهين  117 بهاء نبيل سعيد الزوكه 

 88 اية عبدة عبدالمنعم يوسف السيد  118 تحية محمود احمد الجزايرى 

 
اسماعيل   تقى هللا الحسينى عبدالحليم

 ابوالعنين
 89 اية عالء محمد حجاج  119

 90 اية مصطفي عرفة علي الدين  120 تقى حمدى ابراهيم رمضان صابر 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –الفرقة الثانية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (انتظام) 

( ج) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 جمال عبدالمجيد السيد عبدالمجيد غنيم  31 خالد حنفى هاشم خليف 

 2 جهاد احمد الشحات عبدالحميد النجار  32 م -عبداللطيف خالد سعيد مرسى عالقى  

 3 جهاد شحاتة احمد محمد الفخراني  33 خالد عبدالناصر عبدالمجيد حسن حسين 

 4 حازم شوقى السيد عبدالوهاب الحنون  34 خالد مجدى احمد محمود الزغبى 

 5 السواححامد حسن علي ابراهيم   35 خالد محمود عبدالشفيع محمود ادريس 

 6 حبشى حسن احمد محمد الخضيرى  36 خلود احمد ابو المجد محمود 

 7 حبيبة ابراهيم السيد ابراهيم الجمال  37 خلود جمعة خميس الصاوى 

 8 حبيبة حسن على ختعن  38 خلود خالد مرعى عبدالواحد حمدان 

 9 حبيبة سعد عبدالهادى سعد محمد صباح  39 خلود محمود محمد السيد 

 10 حبيبة مجدى محمد عبدالرؤف عطية  40 خيري شعبان خليفة محمد مبروك 

 11 حبيبة وهدان السيد وهدان عبدهللا  41 دعاء صبحى محمد محمود ابراهيم زلط 

 12 حسام حسني محمد عبدالحفيظ جمعه  42 دنيا  اشرف الشحات ابو طويله 

 13 مرسى  العطار حسام صالح سعد اسماعيل  43 دنيا الصافى على على 

 14 حسام عاطف محمد ابراهيم عجوه  44 دنيا عبدالرازق جاد اللهعبدالرازق 

 15 حسام عبدالرحمن احمد احمد عبدالخالق  45 دنيا مسعد حسن الزنقلى 

 16 .حسام ماهر محمود محمد جاد   46 دينا سمير فتحي ابراهيم حسن 

 17 محمد السيد محمدغالىحسان   47 دينا شعبان حسين ابراهيم شرف 

 18 حسن احمد شكرى محمد حماد  48 دينا محمد سعد احمد النوام 

 19 حسناء ايمن حسن محمد حسن  49 رامز ايمن بدوى الجناوى 

 20 حسين طبوزادة احمد محمد القلتاوى  50 رامى محمد عبدالستار محمد ابراهيم عيد 

 21 حسين مرسى محمد مرسى البكاتوشى  51 رانا السيد طلحة عبدالحفيظ البرلسي 

 22 حلمي عاطف حلمي شعبان  52 رانا هانى كامل فراج 

 23 حمادة السيد عبدالحميد احمد  53 رانيا عماد حمدى محمد 

 24 حمادة موسى وكاد حسن  54 رانيا محمد نعيم على نعيم 

 25 حمد سمير عبدالمنعم الشرقاوي  55 رجاء عبدالباسط عمر صالح 

 26 حمدى ابو المعاطى ذكى ابو المعاطى احمد  56 رجاء ياسر احمد فؤاد 

 27 حمدى عبدهللا عبدالوهاب كريم  57 رحاب جمعة عبدالعزيز فرحان الغول 

 28 حنان خليفة عشماوى ابو بكر  58 رحاب حامد عبدالرحمن على 

 29 حنين محمد خلف محمد شعبان  59 رحاب طارق صالح محمد بالل 

 30 خالد جمال سالم عبدالمحسن  60 رحمة ابوالمكارم عبدالفتاح محمد حسن 

 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

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

( ج) مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 رحمة البكرى محمد محمد سعيد  91 ريهام سامح محمد مامون مرعى 

 62 مغيبرحمة السيد احمد ابو زيد   92 زياد سعيد عبدالقادر ابراهيم على 

 63 رحمة السيد سعد نصر الهجين  93 زياد طارق محمد عبدالوهاب حنفى 

 64 رحمة جابر زكريا خضر نعيم  94 زياد محمد كمال محمود البدوى 

 65 رحمة خيرى عبدالجواد خليل  95 زينب عبدالوكيل محمود عبدالنبى ابوطرفاية 

 66 عبدالمجيد خليل حمامرحمة سعيد   96 سارة احمد عبدالمقصود عبدالسميع 

 67 رحمة طة محمد طة عطيه  97 سارة اشرف عبدالعزيز السيد محمد منصور 

 68 رحمة عادل محمد محمد ابو قفة  98 سارة جميل سعد حافظ داود 

 69 رحمة عماد محمد احمد عمارة  99 سارة جودة صبرى ابو زيد 

 70 محمود مرسى احمدرحمة مرسى   100 سارة خالد ابراهيم فتحى محمد 

 71 رحمة نبيل احمد عبدهللا الدسوقى  101 سارة عاطف محمود صقر 

 72 رحمة نبيل هاشم محمد الرامى  102 سارة عبدالحميد حسن على ابونعمه 

 73 رشا ابراهيم على عبد المنعم نصر  103 معادلة -سارة عالءالدين حسن البرقمانى  

 74 رضا خميس عبدالجيد مرسي  104 سارة مجدي السيد علي عثمان 

 75 رضوى احمد محمد على عبدهللا  105 سارة محمد سعد محمد محمد 

 76 رفيدة ايمن كمال السيد قطوش  106 سارة مرزوق عوض مسعود 

 77 رمضان على محمد احمد خضر  107 سارة ياسر عبدهللا محمود عمار 

 78 العربى سعيد محمد اللومىرنا   108 سارة يوسف محمد يوسف بلتاجى 

 79 رنا رضا كامل حسن فايد  109 سالمين محمد علي احمد عبدهللا يوسف 

 80 رنا محمد على حسين زعرب  110 سامح محمود عبدالمعطى محمد الحليفى 

 81 روان ايمن محروس فرغلى  111 سامرين احمد محمد كمال مبروك 

 82 روان رمضان فرغلى عيد احمد  112 سامى ناجى عبدالعظيم عبدالجواد 

 83 روان سعيد محمود على ملوك  113 سحر شعبان عبدالمعطى محمد دراز 

 84 روان لطفى احمد محمد رزق  114 سحر عبدالجليل سالمة عبدالجليل 

 85 روان محمد االنصارى حسين الحويط  115 سحر كامل يوسف المين 

 86 روان محمد عبدالمقصود فتيانى  116 سعاد محمد عبدهللا عبدالجيد 

 87 روان محمد محمد شحاتة شلبى  117 سعاد محمود بدوى محمد بدوى 

 88 روان ناصر يوسف احمد  118 سعد كمال سعد عبدالقادر سليمان 

 89 روضة جمال عبدالروؤف سليمان بحيرى  119 سعد محمد على احمد الطوخى 

 90 اشرف اسماعيل عسل ريهام  120 سعد محمد على غانم غانم 

 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

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

( د) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 سعيد خليل احمد خليل الحناوى  31 شروق عبدالعليم محجوب محمد ناصف 

 2 سعيد رمضان محمد غازي محمد  32 شروق محمد عبدالنبى عميش 

 3 سعد ابو سالمسعيد سعد محمد   33 شريف اشرف محمد عبدالعال جادهللا 

 4 سعيد محمد جابر سليمان  34 شريف انور امين عبد الرازق البردان 

 5 سعيدة محمد عبدهللا مظر  35 شريف عرفة ابراهيم صالح 

 6 سلمى ايمن عبدالسالم خليل بدر  36 شريف يحيى زكريا عبدالقادرعبيد 

 7 عبدالحميد حسن خليفهسلمى جمال   37 شعبان احمد شعبان احمد عبدالرحمن 

 8 سلوي عسران عبدالعاطي ابوالنضر عبدالفتاح  38 شعبان عرفات شعبان محمود 

 9 سماء معتز فاروق وهبى رجب  39 شمس حسام عبدالعظيم الزعويلى 

 10 سمر سمير بكر عبيد عماره  40 شهاب عزت عطية مرسى الشيخ 

 11 محمد عبدالواحد عبدالعالسمر   41 شهاب عماد عبدالستار محمد محفرش 

 12 سمية محمد عبدة ابراهيم زعتر  42 شيرين عيد معوض جمده 

 13 سميرة السيد جمعة اسماعيل  43 شيماء رمضان عبدالسالم بسيوني حميدة 

 14 سهام على عبدة مهدى  44 شيماء سعيد عبدالمنعم محمد محمد البيه 

 15 رضا احمد المناخلي سهيلة  45 شيماء صالح عبدالوهاب رشوان 

 16 سهيلة شعبان الحسينى شاهين  46 شيماء صبحى عوض مرعى 

 17 سهيلة عبدالوهاب عبدالحليم عبدالجواد  47 شيماء عبدالعزيز جابر حسن 

 18 سهيلة محمد على باشا  48 شيماء عبدالقادر عبدالهادى احمد 

 19 محمد فرحات عبدالحميد زغلول سهيلة  49 صافى السيد عبداللطيف ابراهيم ابوتركية 

 20 سهيلة مسعد عيسى سالم  50 صباح جابر سليم عبدالغنى 

 21 سومية احمد محمد محمد احمد الروبى  51 صبحي محمد صبحي سالم رضوان 

 22 سيد نصر السعيد دربالة الحلواني  52 صفاء الشحات حسين محمد عبدالغفار 

 23 سيف االسالم خالد زكريا حسن مسامير  53 صفاء طلبة عبدالكريم محمد شوغى 

 24 سيف االسالم محمد حسان فرغلى محمد  54 صفاء عوف صدقى عبدالمقصود البرقى 

 25 سيف الدين اشرف جمعة حسن ابراهيم البياع  55 ضحى فهمى على قطرى 

 26 العوادشادى محمود عبدالمطلب   56 معادلة -طارق عبدالعزيز عبدالسالم احمد داود  

 27 شروق السعيد احمد غانم  57 طارق على محمد على بصل 

 28 شروق جابر ابراهيم حسن قنديل  58 طارق مازن احمد محمد عبدالنبى 

 29 شروق خميس ابراهيم عبدالعاطى المزين  59 طارق محمود جالل عبدالحميد  الجوينى 

 30 الفضيل شروق صالح محمد عبد  60 طه السيد محمود الشرقاوى 
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 كليةالتجارة

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

( د) مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 عاطف غالب فضل هللا عبدالمطلب عاشور  91 عبير احمد السيد احمد طايل 

 62 عبدالجواد محمد عبدالجواد طة النجار  92 عبير عبدالحميد مسعد حرحش 

 63 عبدالحميد احمد على على الرجال  93 عبير محمد اسماعيل السيد عطية سالمة 

 64 عبدالرحمن السعيد جابر محمد خليفه  94 عزة سالم عوض احمد سعيد 

 65 عبدالرحمن جابر خميس حجاج  95 عصام فتحى محمد بسيونى ابوعياش 

 66 عبدالرحمن حسن لطفى جمعة البولينى  96 عال محمد الصاوى عشماوى 

 67 عبدالرحمن عوض عبدالعاطي نعيم  97 عال محمود عطية حسن عطيه 

 68 عبدالرحمن مجدى احمد حافظ الحوت  98 عال ممدوح مسعود حسين مرعي 

 69 عبدالرحمن مجدى محمود عبدالحميد نوار  99 عالء خليفة السيد محمد الكريونى 

 70 عبدالرحمن محمد حسين الفقى  100 على احمد على احمد الخربتاوى 

 
احمد محمد عبدالمنعم على الدين صالح 

 السخاوى
 71 عبدالرحمن محمد رياض الصعيدى  101

 72 عبدالرحمن محمود عفيفي محمد قاسم  102 على شوقى شعبان احمد جمعة 

 73 عبدالرحمن محمود محمود ابراهيم غانم  103 على محمد الدمرداش حمودة ابراهيم 

 74 م -عبدالرحمن نعيم احمد حامد جمعة   104 علياء حمدان البربري عبدالحميد حباله 

 75 عبدالستار عبدالحفيظ عبدالعظيم كمال الدين  105 علياء عادل سعيد حنفى ابوالسعود 

 76 عبدالستار معوض عبدالستار جويدة علوانى  106 عماد عاطف جاد الرب وسيلي 

 77 م -عبدالعزيز عبدالحميدالدقلة عبدالعزيز سعد   107 عمار محمد عبدالمنعم عبدالرؤف جبريل 

 78 عبدالغنى عبدالفتاح عبدالدايم عبدالفتاح  108 عمر بدر مرسى عبدالمنعم شاهين 

 79 عبدهللا احمد السيد عبدهللا  109 عمر ربيع جاد اللة عبدالسالم 

 80 عبدهللا احمد خيرى فتح هللا داوود  110 عمر عبدالعزيز ابراهيم جغالن 

 81 عبدهللا الصافي عبدالمطلب محمد  111 عطية عبدالهادى رشوانعمر  

 82 عبدهللا امين عبد العليم خالد  112 عمر عالء محمد فتحى رجب الشاعر 

 83 عبدهللا بكري جمعة احمد مرسي  113 عمر محمد عبدالواحد عبدالعزيز 

 84 عبدهللا حمدي حامد ابراهيم ناجي  114 عمرو شندى فرغلى حمزه 

 85 عبدهللا رجب رجب على عبدالكريم  115 عمرو مصطفى صالح محمد حسين 

 86 عبدهللا شاكر حسن غبينة  116 عواطف ابراهيم محمد طلحة الجندى 

 87 معادلة -عبدهللا قطب قطب يوسف حبيب  117 غادة عماد محمد عثمان 

 88 عبدالنبىعبدهللا محمد حامد   118 غادة عوض محمد توفيق محمود على 

 89 عبدهللا محمد محمد ابراهيم شحاته  119 غادة فتحى عطية توفيق خورشيد 

 90 عبدهللا محمد محمد السيد زيدان  120 فاروق محمود فاروق زلهف 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –الفرقة الثانية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (انتظام) 

( هـ) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 عمارفاطمة حسين حسن على   31 ماريمان ابراهيم محمد السعيد 

 2 فاطمة رجب عبدالمنعم عبدالحميد  32 ماهر ابراهيم محمد عبدالمولى عماره 

 3 فاطمة رمضان محمد محمد السيد  33 مايكل ميالد لطفى حبشى 

 4 فاطمة عبدالهادى عبدالحليم عبدالعزيز  34 محمد ابراهيم صالح خليل فطيم 

 5 علي محمد ابراهيم سعدفاطمة   35 محمد ابراهيم فهمى عبدالعزيز النوحى 

 6 فاطمة محمد عبدالحسيب هالل  36 محمد ابوالسعود كمال عمر الخولى 

 7 فاطمة محمد يوسف احمد العزب  37 م -محمد احمد خليفة عبدالنبى خليفة  

 8 فاطمة وحيد السيد سالم عبدالكريم  38 محمد احمد عبدالحميد الهواشى 

 9 فتحى سعد فتحى سعد عبدالعزيز  39 محمد احمد عبدالحميد شاهين 

 10 فتحية الشحات ممدوح عطية موسي  40 محمد احمد عبدالفتاح محمد التومى 

 11 فرحات ناجى فرحات هليل  41 محمد احمد عمر فتح هللا ابو شديدة 

 12 فرحة محمد على عبدالعزيز  42 محمد احمد فؤاد الفرلى 

 13 صابر سليمان عجيلفهد   43 محمد احمد محمد البيطار 

 14 فهد ياسر ابوالفتوح احمد الديب  44 محمد احمد محمد الزفتاوى 

 15 فهمي ياسر فهمي محمد الجندي  45 م -محمد احمد محمد امين  

 16 قمرة شعبان جمعة عبدالسميع عبدالمجيد  46 محمد احمد محمد انور راغب خليفة 

 17 محمد محمد قاسم حميدةكرم   47 محمد اشرف انور رمضان عباس 

 18 كريم السعيد السيد السيد عبدربه  48 محمد اشرف محمد عيسوى 

 19 كريم السيد محمود السيد نجم  49 معادلة -محمد السيد احمد سالم الدسوقى  

 20 كريم ايمن حلمى عبدالحميد بدر  50 محمد السيد محمد على النقراشى 

 21 كريم محمد ابراهيم محمد ابوسعده  51 محمد الشناوى ابوالعنين حسن 

 22 كريم محمد عبدالمعطي حسين السيد  52 محمد الصافى عبدالرازق صالح صالح 

 23 كريم هانى عبداللهمبروك العبد  53 محمد بسيونى عبدالعاطى بسيونى فرحات 

 24 كريم ياسر مصطفى صديق  54 محمد بهجت شعبان عبدالحميد عبدالواحد عرمش 

 25 كمال محمود كمال عبدالفتاح عبدالال  55 محمد بهير السيد ابوهاشم حجازى 

 26 كيرلس فكتور نسيم سعد  56 محمد جمال محمد الغمراوى 

 27 كيرلس يسرى مرقص يوسف  57 محمد جمال محمود ابو زيد الحناوى 

 28 لبنى رافع محمد على عاطف  58 محمد جميل عبدالقادر ذكي 

 29 لطيفة محمود بسيونى عبدالرحيم مصطفى  59 ابوالمكارم مصطفى عكاشةمحمد حامد  

 30 ماجدة حامد غازى حامد طه  60 م -محمد حسن فتحى عبدالحميد متولى  

 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 شعبة الدراسة باللغة العربية –الفرقة الثانية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(انتظام)  

( هـ) مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 محمد حمدى قاسم الشيخ  91 م -محمد عمر امام امام عبدالعال  

 62 محمد خالد احمد احمد ابوالنجاة  92 محمد عوانة محمد عوانة الكومى 

 63 محمد خالد حمد موسى خليل  93 محمد عيد عبدالجيد عبدالفتاح عرابي 

 64 محمد خالد فاروق محمد حجازى  94 محمد فتح هللا محمد محمد عوف 

 65 محمد خالد محمد علي  95 محمد ماجد محمود السيد نمير 

 66 محمد خالد محمد مصطفى غانم  96 محمد مبروك محمد حسين 

 67 محمد رزق محمد حسن مبسوطة  97 محمد مجدي علي محمد محمود 

 68 محمد رضا دياب احمد غانم  98 محمد محمود عبدالسالم عبدالحليم عبادة 

 69 محمد رضا رمضان عبدالدايم عبدالرؤف  99 محمد محمود محمد السيد عبدهللا 

 70 محمد رمضان قطب ابراهيم شحاتة العقباوي  100 محمد مسعد السيد الفراش 

 71 محمد سامى محمد محمود مصطفى  101 محمد مصطفى علي الزرقا 

 72 محمد سعد عبدالفضيل ابو مسلم  102 محمد ممدوح عبدهللا بسيونى علوانى 

 73 سليمان شرارةمحمد سعد عبدالمنعم   103 محمد هاشم جابر حنفي برغش 

 74 محمد سعد محمد ابو حسين  104 محمد هشام على احمد حجازى 

 75 محمد سالمة ابراهيم غازى ابوالنور  105 محمد يحيى زكريا الشبراخيتى 

 76 محمد سليمان محمد سليمان  106 محمود ابراهيم محمود نصر مهنا 

 77 الفيومى محمد شاكر سعد  107 محمود احمد حافظ محمد على بدر 

 78 محمد شعبان بسيونى يوسف كحيل  108 محمود احمد عبدالجليل حامد ابو عجوه 

 79 محمد شعبان رمضان ابراهيم الجدوى  109 م -محمود احمد محمود على محمد  

 80 محمد صبرى صبرى رزق الشاعر  110 محمود احمد يوسف احمد منصور 

 81 صبرى محمد سيد احمدمحمد   111 محمود السيد طة الفرحاتى 

 82 محمد صبري عبدالقادر عبدالعاطي المسارع  112 محمود ايمن على حسن عفيفى 

 83 محمد صالح محمود محمد  113 محمود حسن محمود محمد جاد جودة 

 84 محمد عادل اليماني عبدالحي عبدالدايم  114 م -محمود رفعت محمد عبدالمنعم قرقر 

 85 محمد عبد الحميد عبد المنعم اسماعيل  115 محمود عرابيمحمود رمضان شحاتة  

 86 محمد عبدالحكيم طة حسين كيالني  116 محمود سعد عبدهللا الردينى 

 87 محمد عصام بسطويسي محمد مصطفى  117 محمود سعد محمود عطية سعد 

 88 محمد عطية عبدالحميد محمود الريانى  118 محمود سعيد شوقى محمود عامر 

 89 محمد عقاد ابراهيم خاطر  119 محمود شحات احمد عبدهللا عامر 

 90 م -محمد على مختار عمار   120 م -محمود صبرى عبدالبارى عبده  

 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

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

( و) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 عمارهمحمود عبدالستار عبدالحليم عبدالعزيز   31 مصطفى خالد على احمد البلتاجي 

 2 محمود عبدالمقصود فرج اسماعيل  32 مصطفى عبدالحليم رزق محمود عطية منصور 

 3 محمود عصام محمود محمد عبدالرحمن  33 مصطفى عبدالعاطى توفيق مجلى 

 4 محمود على نعيم احمد الزاغ  34 مصطفى عبدهللا عبدربة سليمان السكران 

 5 محمود محمد عبدالحميد عبدالمجيد سالم  35 مصطفى عبدهللا مسعود عبدالفتاح 

 6 محمود محمد عبدالغنى حميده  36 مصطفى عماد مصطفى عبدالحميد االتربى 

 7 محمود محمد عبدالفتاح العشرى  37 مصطفى كامل كمال كامل الغنام 

 8 محمود محمد عبدالموجود محمد راشد  38 مصطفى كمال نصر مصطفى احمد حسين 

 9 م -محمود محمد محمود محمد بكر   39 حسن اسماعيل الرشيدىمصطفى محمد  

 10 محمود محمد مكين عبدالوكيل سلطان  40 مصطفى محمد عبدالغني عبدالوهاب احمد 

 11 محمود نادى ابوالفتوح دغيم  41 مصطفى محمد محمد هالل 

 12 محمود ناصر محمود امين  42 مصطفى محمود رجب محمود عرقوب 

 13 محمود نعيم محمد المغربى  43 محمود عز الدين توفيق محمودمصطفى  

 14 محمود وجية احمد ابراهيم عيد  44 مصطفى محمود محمد خليل النقيب 

 15 محمود وليد محمود عفيفى محمد  45 معتصم وائل احمد محمود زايد 

 16 مرفت محمد ابراهيم صالح عمران  46 ملك سعد محمد عبدهللا الفتياني 

 17 مروان اشرف احمد الملهطانى  47 منار سعيد محمد السطوحى 

 18 مروة ابراهيم النجيلى ابراهيم خضر  48 منار سعيد نصر عبدالسالم القادوسى 

 19 مروة مجدى عبدالحميد اسماعيل الشريف  49 منار سيد احمد عبدالسالم محمد خليل الماحى 

 20 مروة محمد عيد عبدهللا غانم  50 منار عبدالجواد عاطف عبدالجواد سالمه 

 21 مروة محمود محمد ابوهيف  51 منار عبدالالة زهران عبدالوهاب 

 22 مريم احمد راشد محمد حبيبة  52 منار على حسن على هنيدى 

 23 مريم احمد محمد على  53 منار لطيف عبدالزين لطيف جبريل 

 24 انور التلبنتىمريم جمال احمد   54 منار محمد تونى سطوحى 

 25 مريم سامى عباس عبدالحليم عبده  55 منار محمد عاطف احمد محمد جويلى 

 26 مريم على عبدالالة السيد المغربى  56 منار محمد عيد شميس 

 27 مصطفى ابرهيم سعد ابراهيم جوده  57 منال مسعد فوزي ابو طالب العشى 

 28 مصطفى احمد فهيم الصالحى  58 منة هللا احمد عبدهللا عبدالحميد رزة 

 29 مصطفى اشرف السيد عوض محمد  59 منة هللا اشرف احمد عطية 

 30 مصطفى حسين طلبة السيد لماضه  60 منة هللا جمال شعبان سالم 

 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –الفرقة الثانية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (انتظام)

( و) مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 احمد سيد احمد منة هللا عادل مامون  91 ندى جالل معوض نزيه 

 62 منة هللا عبدالرازق احمد عبدالحليم عيد  92 ندى جمال محمد غزال 

 63 منة هللا محمد قطب ابراهيم العربى  93 ندى صبحي سليمان قطب نوار 

 64 منصور سعيد محمد محمد منصور عثمان  94 ندى محمود واصف عبدالهادى الجوهري 

 65 منصور عطية مصطفى عطية منصور  95 ندى مختار احمد موسى الحويط 

 66 منى على فضل هللا طاهر حنتيره  96 نرمين السيد فتحى السيد محمد على 

 67 مني مصطفي مصطفي محمد شكير  97 نرمين محمد عبد هللا ابراهيم 

 68 مها كامل حمزة فرج ابوشهبه  98 نسمة محمد محمد احمد اسماعيل 

 69 مها محمود صابر محمد الشافعى  99 زعيترنغم عالء الدين محمد  

 70 مى عبدة السيد محمد جزر  100 نهال عبدالفتاح احمد اسماعيل عوض 

 71 مى محمد عبدالحميد موسى محمد  101 نورا جمال عبدالسالم على 

 72 مى محمد عبدالخالق محمد عبدالفتاح الجندى  102 نوران احمد الشحات العروى 

 73 مى محمد على ابراهيم الطباوى  103 عبدالعليم الزيات نورهان احمد 

 74 مى محمد مامون محمد زغلول  104 نورهان ايمن عبدالرازق محمد زعير 

 75 مي عبدالحميد عبدالوهاب الصافي عبدالوهاب  105 نورهان ايمن محمد العيسوي 

 76 ميادة ابراهيم محمد محمد السقا  106 نورهان جمال هاشم البدوي 

 77 ميادة عبداللطيف مصطفى محمد برانية  107 نورهان حسين عبدهللا حسين البرلسى 

 78 ميادة محمد ابراهيم عبدالمنعم  108 نورهان صبحى ابراهيم على محمد الشريف 

 79 ميرنا هشام حسنى محمد  109 نورهان عبدالهادى محمد محمد 

 80 جمال عبدالجيد محمد تحسونةنادر   110 نورهان عطيطو قناوى عبدالعاطى 

 81 نادر علي حسن علي خليفة  111 نورهان عماد الدين وحيد الشيخ 

 82 نادية جمعة زكى الشالية  112 نورهان محمد السيد حسن 

 83 نادين محمد صابر عبدالرحمن حماده  113 نورهان هشام محمد ابراهيم حامد 

 84 احمد عبدالعزيز زلط ناهد  114 نورهان وجية السيد بدر بركه 

 85 نجاة السيد محمد العزيزى سحلول  115 نورين محمد بسيونى يوسف بسيوني 

 86 ندا انور عبدالرازق الصاوى  116 م -نيرة محمود محمد على شاهين  

 87 ندا عباس محمد عباس سرور  117 هاجر احمد محمود الشرقاوى 

 88 فرج عبدالمالك احمد ناجىندا   118 هاجر احمد مصطفى كامل عوده 

 89 نــدى ابراهيم رمضان محمد غنيم  119 هاجر اسماعيل محمود حماد عيسى 

 90 ندى اشرف قطب محمد عفيفى  120 هاجر رفعت حسن رحال 

 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –الفرقة الثانية

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

 (انتظام)

( ز) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 ابو رحمه هاجر عادل محمد  31 يارا رمضان عبدالباسط عبدالرسول 

 2 هاجر عبدالسالم ايوب محمد  32 يارا على ابراهيم على حسن 

 3 هاجر عطية ابراهيم ابو العنين  33 يارا محمد احمد مصطفى الكاتب 

 4 هاجر هشام مبروك ابو النصر  34 م -ياسر ابو المجد عبدالحليم ابراهيم رزق  

 5 عطية حسين باشاهادى محمد   35 ياسمين عزمى محمد الصافى العبد 

 6 هالة غازى احمد ابراهيم عبدالجواد  36 ياسمين عطية ادريس عبد الروؤف 

 7 هالة وليد العربى كيالنى  37 ياسمين محمد محمود ابراهيم يونس 

 8 هايدى عصام محمد انصارى عمار  38 ياسين محمد مصطفي ياسين دراز 

 9 السيد السيد الجنديهبة صالح   39 يحى يوسف يحي مصطفى القلفاط 

 10 هبة محمد الصاوى حمد  40 يحيى محمود سعد القاضى 

 11 هبةهللا جابر احمد شعبان  41 يوسف اسامة نعيم غازى حجاج 

 12 هدى خالد محمود عبدالخالق محمود  42 يوسف عادل محمد عتمان 

 13 هدى محمد ابراهيم ضبش  43 يوسف محمود سعد القاضى 

 14 هدى محمد سعيد محمد خنيسه  44 عبدالفتاح حوطر يوسف منصور 

 15 هدير زين العابدين رغيب عبدالهادى خالد  45 يوسف هانى يوسف عبدالفتاح عبداللـه 

 16 هدير على ابراهيم على الجندى  46 ابراهيم ايمن ابراهيم الدسوقي مرسي كعيب بمواد

 17 عبدالمجيد حبيب محجوبهدير فايز   47 ابراهيم سعيد على محمد 

 18 هدير محمود رشدى الحنطور  48 ابراهيم عبداللطيف ابراهيم طقيشم 

 19 هشام زيدان احمد زيان  49 ابراهيم عبدالمولى محمد عبدالمولى طيلون 

 20 هند احمد عبدالفتاح احمد عبدالرحيم  50 ابراهيم على خميس على العدل 

 21 هند السيد ابراهيم عطية وقيع  51 الحويطابراهيم محمد احمد ابراهيم  

 22 هند عصام عبدهللا احمد  52 احمد اسامة حنفى معروف محمد 

 23 هند نصر عبدالعزيز منصور  53 احمد اشرف عباس فرغلى 

  54 احمد السيد يوسف السيد الحريري 
هينان عبدالواحد عبدالحليم عبدالرحمن 

 الغطاس
24 

 25 وفاء سعيد فايز جوهر  55 عبدالعظيم الحويطاحمد ايمن محمد  

 26 وفاء ناصر توفيق النعناعى  56 احمد جمال محمد محمد حنفى 

 27 والء حسن عبدالرحمن محمد خضر  57 احمد حمدى عطية الحناوى 

 28 والء عبدالحميد حامد سالم  58 احمد خالد عبدالسالم مكايد 

 29 والء محمد محمد الغزولى  59 احمد خميس احمد شحاتة احمد 

 30 وليد اشرف السيد نجا  60 احمد خميس عوض احمد الجمال 

 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –الفرقة الثانية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(انتظام)  

( ز) مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 احمد رشدى محمد القالع  91 السيد سعيد السيد الشيخ 

 62 عبدالعزيز العدوىاحمد رضا احمد   92 اية سالم خميس عبدالمجيد عبدهللا 

 63 احمد رضا عبدالنبى عبدالسالم خطيب  93 اية سمير يحيى محمد على حبيب 

 64 احمد زيدان ابراهيم محمد يونس  94 اية محمد احمد الغلبان 

 65 احمد سعدهللا عبدالحميد اسماعيل الجميعى  95 ايمان سالمة عبد الواحد السيد فشوان 

 66 احمد سيد احمد محمد عاشور  96 على النعناعىايمان ماجد محمد محمد  

 67 احمد شافعى احمد على  97 ايمان محمد رشاد محمد درويش 

 68 معادلة -احمد شعبان سيد احمد الشرقاوى   98 ايهاب محمد زايد محمد زايد 

 69 احمد صالح توفيق مجلى الغنام  99 باسم السيد عبدالستار مقلد 

 
العمران محمد انور محمد باسم موسى ابا 

 سليم
 70 احمد طارق عبد الرسول على سلطان  100

 71 احمد عبدالفتاح عبداللطيف محمد  101 باهر سمير يوسف جاد اللهعبدالمسيح 

 72 احمد فرج عون جاب هللا  102 بدور محمد السيد على الشناوى 

 73 هللااحمد فكرى عبدالحميد ضيف   103 بشار محمد عجمى الطواب 

 74 احمد فهمى عبدالجيد ابراهيم ابوزيد  104 بالل جمعة السيد يونس 

 75 احمد كريم مطاوع عبدالوهاب محروس  105 بيجاد عبدالنبي عرابي محمد عوض 

 76 احمد ماهر شعبان بدر  106 تقى اشرف محمد النبوى الدقاق 

 77 عبدالمنعم محمود مرسىاحمد محمد   107 حازم صبحى محروس عوض المحروق 

 78 احمد محمد عبدة محمود سرحان  108 حازم طلعت سعد سالمة 

 79 احمد مصطفى محمد خشبة  109 حازم منصور فؤاد عبدالعزيز شرف 

 80 احمد ممتاز رمضان محمد علي  110 حامد ابراهيم حامد محمد نزهة 

 81 ابراهيم اسماعيلاحمد وجية حسن   111 حسين محمد حفنى عثمان على 

 82 ادارة شحات عبدالحكيم قاسي  112 حمزة عصام عبدالحميد الجنجيهي 

 83 ادهم احمد عربي عقيل محمود  113 خميس خالد خميس ابراهيم العكازى 

 84 اسراء عادل شعبان محمد اسماعيل ابو عبيد  114 رحمة محمد فوزى جالل الفحار 

 85 اسراء محمد ابراهيم عبدة ابوزيد  115 رحمة ناصر عبدالحميد شمسيه 

 86 اسراء منصور عبد الواحد سيد احمد  116 زياد شوكت محمد غريب عبدالرحمن 

 87 اسالم سعيد عبدالسالم الطباخ  117 زياد مصطفى على بركات 

 88 اسماء ابراهيم عبد البارى عبد العال  118 سارة صالح محمد السيد 

 89 اسماء صبحى فتحى تمين  119 ابوبكر بركاتسعيد منير عبدهللا  

 90 اسماء محمد عبدالفتاح عز الدين  120 سلمى محمد حسن عليان 

 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –الفرقة الثانية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(انتظام)  

( س) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 سيفين فكرى وهبة بشيتى  31 عمرو اشرف فاروق حامد الخياط 

 2 عبدالنعيم محمد محمد قبودانشمس   32 عمرو محمد احمد محمد صالح 

 3 شمس محمد محمد حسن باب هللا  33 غادة عيد محمد السيد رجب الفقى 

  34 فاطمة محمود احمد قطب 
شيماء عبدالونيس محمد عبدالونيس 

 عبدالحميد غنيم
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 5 شيماء فتحى خليل على  35 فايزة فتحي بسيوني المنوفي 

 6 صالح ماهر احمد على ابوقوره  36 كاترين جرجيوس نجيب حنين 

 7 طارق محمد خليل ابراهيم هاللى  37 كريمان صالح عبدالجليل المغربى سالمه 

 8 طلعت اشرف عبدالعزيز عبداللطيف الدفراوى  38 لمياء جمال عبدالعظيم عبدالنور الحاج على 

 9 عبدالرحمن احمد صفوت عطية الطويل  39 محمد احمد راضى السيد راضى 

 10 عبدالرحمن شحاتة ابراهيم احمد االطروش  40 محمد احمد محمد عبدالسالم السعداوى 

 11 عبدالعزيز خالد عبدالعزيز محمد حسنين  41 محمد احمد نبيل السيد مجاهد 

 12 عبدهللا حمدى عبدهللا ناجى سعد  42 محمد اسامة محمد حسنى عوض ابو علو 

 13 عبدهللا سعيد صالح يوسف الغنام  43 محمد اسماعيل عبدالدايم اسماعيل 

 14 عبدهللا محمد عبدهللا محمد  44 محمد اشرف محمد الزفتاوي 

 15 عبدهللا محمد فهيم عبدالمولى  45 محمد بشير عبدالعليم محمود عبدالخالق 

 16 عبدهللا مسعود ابراهيم محمد مسعود  46 محمد حسام مكرم على حمام 

 17 عبدهللا وجية زاهر هنداوى هندى  47 شعبان محمد حمدي احمد فودة 

 18 عصام محمد شعبان احمد عيسى  48 محمد خالد سليم حسن القصاص 

 19 عال حسن محمد عبدالعاطى صقر  49 محمد خالد عبدالمعطي احمد السقا 

 20 عالء احمد جابر محمد محمد رمضان  50 محمد ربيع عبدالحميد محمد النجار 

 21 عالء جمال الدين على صالح الدمينى  51 عبدالستار عبدالحميد قرقورمحمد صدقى  

 22 على بهجت سعيد علي ابوزامل  52 محمد طلعت على مطر 

 23 على حسين حسين على عطية  53 محمد عاشور ممدوح محمد الراعى 

 24 معادلة -على عبدالحميد عبداللطيف محمد   54 محمد عاطف على براغيت 

 25 عماد ربيع عبدالرسول محمد الديب  55 عبدالجليل محمد حسينمحمد  

 26 عمر حسين عبدالستار محمد سعيد  56 محمد عبدالحميد محمد محارب 

 27 عمر خالد صبحى سعد كريم  57 محمد عبدالكريم سعد عبدربة الفيومى 

 28 عمر عمادالدين حلمى بدوى القلفاط  58 محمد على حسن درويش 

 29 عمر محمد شحاتة محمد عياد  59 على صالح محمد سليمانمحمد  

 30 عمر نصر عبدالشاطر الشاطر مراد  60 محمد على وفيق محمود عتلم 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 شعبة الدراسة باللغة العربية –الفرقة الثانية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (انتظام) 

( س) مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 محمد علي محمد الصفتي  91 محمود رمضان محمد رزق 

 62 محمد عوض كمال عوض  92 هللا محمود سعدهللا علواني جاب 

 63 محمد عيد السيد ابراهيم ناصر  93 محمود عصام محمود محمد الجندي 

 64 محمد عيد سمير يوسف عبدالفتاح  94 محمود عمادالدين الشحات السيد محمد حسن 

 65 محمد فتحى محمد نصر  95 محمود عوض بسيوني باشة عماره 

 66 محمد فؤاد محمد عبدالجواد غزالة  96 سليمانمحمود محمد عبدالمولى عمر  

 67 محمد محمد زكريا  عبدهللا الحمامى  97 محمود مصطفى محمد مصطفى الجناينى 

 68 محمد محمد على عبدالغفار برانية  98 محمود هشام الطاهر زغلول 

 69 محمد محمد محمود ابراهيم  99 محمود ياسر محمود عبدالمجيد سيد احمد 

 70 محمد محمود حسن محمد شخبه  100 مصطفى خليل على خليل هندى 

 71 محمد محمود عبدهللا بحيرى  101 مصطفى عمر فؤاد عبدالحليم خطاب 

 72 محمد محمود محمد عبدالرحمن  102 مصطفى محمد محمد عبدالال 

 73 محمد مدحت عبدالمعطى السيد عمارة  103 معادلة -مصطفى محمد مصطفى شعالن  

 74 محمد مرشدى صبرى خطاب  104 مصطفى محمود احمد محمد الحضرى 

 75 محمد مسعد احمد ابو محمد  105 مصطفى محمود عبدالسالم محمد ابو طالب 

 76 محمد مصطفى علي حمامه  106 نادر السيد يوسف  السيد فراج 

 77 محمد مصطفى محمود عبدالسالم  107 ناردين نصحى حنا رسله 

 78 محمد نزية خميس محمد  108 محمود عرابى راتب سعيدنداء  

 79 محمد نصر محمد على الجمل  109 ندي صبري عبدالهادي عمر 

 80 محمد هانى السيد محمد السيد فراج  110 نور احمد ابراهيم محمد سويدان 

 81 محمد هانى عبدالدايم عبدالعزيز داود  111 نوران خالد جمال عمرو 

 82 محمد هانى عوض البردان  112 عطية احمد علىهاجر احمد  

 83 محمد هاني محمد خميس  113 هالة الخضر احمد عبدالمالك طويلة 

 84 محمد هندى محمد محمد عبده  114 هشام عبدالحميد محمود يوسف 

 85 محمد ياسر ابراهيم عبدالسالم عبادة  115 هناء اسماعيل اسماعيل المصرى 

 86 محمود ابراهيم ابراهيم احمد الديب  116 السباعى خضر هناء محمود جمال 

 87 محمود احمد السعيد المرسي ابراهيم  117 والء السيد محمد السيد الحيطى 

 88 معادلة -محمود اشرف عثمان جميل   118 والء عيد شحاتة على 

 89 محمود جمال عبدالفتاح الصيرفي  119 ياسر عبدالوكيل ابوالعنين بركات 

 90 محمود جمال مندور عبدالرحمن  120 ياسمين محمد على عبدالعاطي منسى 

 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 شعبة الدراسة باللغة العربية –الفرقة الثانية
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 الباقون+  (انتظام)

( ص) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 يوسف احمد ابراهيم بدوى ابراهيم  31  

 2 يوسف محمد يوسف حسن محمد  32  

 3 يوسف مفرح فتحى عبدالمقصود  33  

  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               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 شعبة الدراسة باللغة العربية –الفرقة الثانية
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(انتساب)   

( ي) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 ابراهيم سعيد ابراهيم ابو العينين على  31 احمد محمد فوزى احمد باشا 

 2 د.م -ابراهيم عيد محمد حسين   32 احمد منتصر سعد سيد 

 3 عبدهللا النجارابراهيم عيد محمد   33 احمد هانى ابو المواهب رفاعى 

 4 ابراهيم محمد ابراهيم قنديل  34 معادلة -اسامة عبدالمنعم خليل الكوت  

 5 احمد ابراهيم محمد حمزة السكرى  35 اسراء جمعة ابراهيم عبدالصادق سويلم 

 6 احمد احمد محمد احمد النحاس  36 اسراء سليمان احمد على رزق التمساحى 

 7 احمد اشرف على ابراهيم محفوظ  37 عبدالرازق الخمارياسراء طة عبدالغفار  

 8 احمد السيد احمد حسن سعيد  38 اسراء ماهر محمد خطاب رخا 

 9 احمد انور محمد صقر  39 اسالم جابر عبدهللا عبدالرازق 

 10 احمد بشير فتحي عبدهللا محمد  40 اسالم سليمان ربيع راشد ربيع 

 11 احمد حسام عبدالفتاح الشباسى  41 حبيباسالم على احمدالسيد  

 12 احمد حسن عبدالفتاح عبدالمقصود سالم  42 اسماء ابراهيم على محمد عاشور 

 13 احمد حسين عبدالحميد حميدة خليفه  43 اسماء رباح عبدالغنى على ابوشنب 

 14 احمد سعيد احمد سعيد  44 اكرم عبدهللا محمد عبدالمنعم سالم 

 15 احمد سعيد مرسى نعيم برغش  45 ظريف محمود محمد االمام الزهراء 

 16 احمد سليمان احمد سليمان ضبع  46 السعيد شفيق ربيع شفيق سليمان الضحاوى 

 17 احمد سمير عبدالنبى خليل العشرى  47 الشحات حسين الشحات عبدالسالم 

 18 احمد شحاتة شحاتة محمد منيسى  48 امل احمد فهمى احمد صبح 

 19 احمد طة احمد السيد محمد  49 امنية عبدهللا بدرى عبدالوارث 

 20 احمد عادل عبدالعال سعدون  50 اميرة محسن عبدة عبدالمجيد السيد 

 21 احمد عبدالجليل بكر محمد هجرس  51 اية احمد جهيد على حجازى 

 22 احمد على فرحات احمد باتع  52 اية علي علي سليمان عيسي 

 23 احمد علي شعبان رمضان  53 محسن زكى شورى اية 

 24 احمد عماد الدين عبدالمنصف محمود صالح  54 اية مساعد ادم ابوعجيلة 

 25 احمد فوزى السعداوى كامل المتناوى  55 اية ممدوح سالم احمد سالم 

 26 م -احمد محمد اسماعيل محمد اسماعيل   56 ايمان ابراهيم عبدالمنعم خميس شلبي 

 27 احمد محمد السعيد يعقوب مصباح  57 ايمان بشير خليفة محمود العبد 

 28 احمد محمد حسن فهمي عبدالحميد  58 ايمان جمعة صابر راشد غراب 

 29 احمد محمد حسنين احمد حسنين جمعه  59 ايمان حنفى عبدالعزيز عبدالوهاب عطاهللا 

 30 محمد عيد عمر محمداحمد   60 ايمان محمد اسماعيل عبدالتواب على 
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 (انتساب)

( ي) مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 ايمان محمد محمود عبدالرواف  91 سارة احمد على احمد عمار 

 62 ايمن حامد عبدالفتاح محمد للو  92 سارة عبدالناصر محمد مسعود عالم 

 63 ابراهيم السيد الطنطاويايمن مجدي   93 سارة على محمد خميس على ماجد 

 64 ايناس عوض محمود محمد نصير  94 سارة محمد كمال خليل بدر 

 65 ايهاب رزق فكرى رزق نسيم  95 سالم محمد سالم عبدالحليم 

 66 بدور مسعد احمد محمد الشربينى  96 سعد محمد محمد عبدالمجيد هبالة 

 67 حنيشبسماء محمد ابراهيم   97 سعيد ماهر سعيد جرجس 

 68 م-بسمة صابر على محمد الديب   98 سلوى محمد السيد احمد ابو العال 

 69 بسنت خالد محمد دسوقي  99 سمر فداء خير هللا حتيته 

 70 بسنت عربي يوسف احمد شحاته  100 سمر هانى واصف محمد السيد 

 71 معادلة -بيتر صبرى كامل حبيب   101 سمر يوسف موسى محمد عامر 

 72 جون جودة ابراهيم جرجس  102 سناء اشرف عبدالهادى جمعة ابو شعيشع 

 73 جيهان محمود محمد محمود محمد  103 سهيلة احمد توفيق محمد حسانين 

 74 حازم كمال احمد محمد التونى  104 سوسن ايمن محمد عبدالمنعم عبدالفتاح رفاعى 

 75 عبدالغنى عبدالجواد عوضحبيبة احمد   105 شروق اسامة حسنى احمد ونس 

 76 حبيبة عزت احمد السيد العشرى  106 شروق عبدهللا صالح محمود عبدهللا 

 77 حسام السيد عبدالحميد توتو  107 شمس خالد عطية سلطان حمد 

 78 م -حسام حسن محمود عثمان غازى   108 شيماء رضا على عبدهللا ابورية 

 79 حسن شوقي حسن شبل  109 ضحى خليل رمزى محمد الديب 

 80 خالد محمد هارون رياض ابراهيم  110 طة حسن حسن جمعة عطا 

 81 رانا ايمن محمد مصطفى حفنى  111 م -عاصم احمد على عبدالعزيز عبدهللا  

 82 رانيا احمد محمد احمد القحف  112 عبدالرحمن احمد السيد فتح هللا عيسى 

 83 رشا سعيد احمد سعد خميس  113 على الصباغعبدالرحمن عبدالناصر عبدالمنعم  

 84 رغدة محمد حسن محمد خطاب  114 عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز عدالن 

 85 روان السيد اسماعيل عمران  115 م -عبدهللا خالد محمد عبدالعزيز عمر  

 86 روان صبرى محمد ابومصطفى  116 عبير صبرى شعبان عيد علماء 

 87 ريهام احمد صبحى طيبة  117 عثمان جميل عثمانعثمان اشرف  

 88 زياد شعبان محمد احمد رمضان  118 عال خيرى سيد احمد عبيد نصر 

 89 زياد عادل محمد الحسينى اسماعيل  119 فارس محمد نعيم عبداللطيف الطنطاوى 

 90 محمودزياد عالء الدين محمد السيد   120 فاطمة السيد عبداللطيف علي ابو غراره 
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 (انتساب)

( ك) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 فاطمة حلمى عبداللطيف محمد الجندى  31 محمود سعيد نعيم كردي 

 2 فاطمة رمضان السيد منسى ابراهيم  32 محمود عبدالعزيز فتح هللا على زيدان 

 3 سالمفاطمة محمد شعبان   33 محمود محمد عبدالغنى مصطفى رجب 

 4 فايزة السيد محمود ابراهيم بخاطره  34 محمود محمد عبدالمحسن محمد البربرى 

 5 فتحى محمد عبدالفتاح عبدالمقصود  35 محمود محمد فاروق شعبان ابو طاحون 

 6 فرحة عطية سعد الشرقاوى  36 محمود محمد محمد عبدالحفيظ 

 7 سالم محمد رمضانماجدة حسن   37 محمود محمد محمود احمد حسين 

 8 محمد ابراهيم محمد ابراهيم الحلواني  38 محمود نزية محمود محمد بدوى 

 9 محمد احمد ابراهيم احمد الرتيمى  39 مرزوق محمد مرزوق محمد غراب 

 10 محمد احمد شطوري احمد  40 مرفت محمد على النجار 

 11 محمد عسلمحمد اشرف اسماعيل   41 مروان السيد محمد الشرقاوى 

 12 محمد انور محمود حسن ابو ديب  42 مروان سعيد عبدالرحمن البير 

 13 محمد حسين محمد حسين كوزو  43 مروان عمر نويشي حافظ نويشي 

 14 محمد حسين محمد عبدالرسول  44 مروان محمد على الشامى 

 15 محمد رافت احمد الشوادفى  45 مريم عصام احمد محمد عطا هللا 

 16 م-محمد رضا متولى السمخراطى   46 مصطفى ابراهيم سعد ابراهيم عوض 

 17 محمد رمضان صالح بيومى  47 مصطفى عبدالحميد دمين ابو هشيمة الملوى 

 18 محمد رمضان فتحى محمد دياب  48 مصطفى عبدالعزيز حسن عبدالعزيز الحصرى 

 19 عبدالبر على ابوالخيرمحمد شحات   49 مصطفى عبدالوهاب احمد تاج الدين 

 20 محمد عادل محمد جمعة مسعود  50 مها صبرى محمد ونس 

 21 محمد عبدة فؤاد عبدالمنعم قنديل  51 م -مؤمن عبدالصبور السيد الصاوى احمد   

 22 محمد عزت عبدالعاطي عبدالمقصود حسين  52 ندا اشرف خميس ابراهيم عبدالفتاح 

 23 محمد عالء دمين شحاتة عشيبه  53 عبدالرازق ندا عطية عبدالمنعم محمد 

 24 محمد فرج محمد السيد شتا  54 ندى احمد محمد على طقيشم 

 25 محمد ماهر سعيد ابراهيم سالم الديب  55 ندى السعيد صالح الصماد 

 26 محمد محمد ابراهيم خاطر  56 ندى رجب عبد الفتاح ابراهيم 

 27 محمد مصطفى حسن حسن ابو اسماعيل  57 ندى محمد خليل احمد جعبوب 

 28 محمود بدر عبدالمجيد البهتيمى  58 ندى محمد على محمد رجب 

 
نرمين محمد عبدالقادر محمد صالح 

 عبدالمعطى المسيري
 29 محمود خلف عوض احمد  59

 30 محمود سعيد محمد على شرباش  60 نسمة محمد يونس الشنيطي 
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(انتساب)  

( ك) مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 نوران عصام ابراهيم حسن النويشى  91 د. م -احمد جابر محمد محمد مطر  

 62 هاجر ممدوح سالم عبدالحميد  92 احمد جمال محمود قطب 

 63 هايدى محمود سعد ابراهيم احمد  93 احمد حسين محمود الشرقاوى 

 64 هدى حسين حسن قناوى حسن  94 المتينىاحمد حلمى سعد حامد  

 65 هدير عصام احمد السيد  95 احمد خالد ابراهيم محمود 

 66 هشام خالد محمد عبدالهادى غنيم  96 د.م  -احمد خالد سعيد محمد مسودة  

 67 ياسر حسام الدين محمد محمد فودة  97 معادلة -احمد خميس مصطفى العبد  

 68 ياسمين سعيد عبدالفتاح بكرى  98 بلتاجى عبدهللااحمد رمضان حلمى  

 69 ياسمين سمير محمد عبدالمنعم عالم  99 د.م -احمد رمضان سعيد محمد مصطفى  

 70 م -ياسمين على سالم محمود االقرع   100 د.م-احمد صالح كامل محمود  

 71 ابو غازى ياسمين على صبري عبدالحميد  101 احمد عبدالدايم مسعود محمود حنفي 

 72 ياسين على جابر على السواحه  102 احمد على احمد ابوالمجد على 

 73 يوسف امجد يوسف حجازى ناضر  103 احمد عمر فرج عليم 

 74 ابراهيم جمال محمد محمد احمد الخواجه  104 احمد محمد السيد عبدالفتاح عرابى 

 75 عبدالمطلب النجارابراهيم حمدى   105 احمد محمد جالل محمد 

 76 ابراهيم شحاتة عبدالعزيزسالم الصانع  106 احمد محمد مبروك عرفان اسماعيل 

 77 ابراهيم صالح على عبد الغنى محمد  107 احمد مدحت عبدالمنعم حسن قضيب 

 78 ابراهيم عوض رياض عبدالونيس حسن  108 احمد ناصر اسماعيل موسي 

 79 ابراهيم فيصل حامد بدر سعيد  109 عبدالدايماسامة سعيد فرج محمد  

 80 م -ابراهيم ماهر ابراهيم سليم حسون  110 اسراء احمد يوسف احمد عشماوى 

 81 م -ابراهيم مجدى ابراهيم محمد على سيف الدين   111 اسراء ضيف حكيم ابراهيم 

 82 القادر منصور ابراهيم محمد ابراهيم عبد  112 م -اسالم رمضان بدرخان ابراهيم  

 83 ابراهيم محمد ابراهيم عبدالمنعم زعرب  113 اسالم سعيد صبحى موسى 

 84 م -ابراهيم مصطفى نعمان مجاهد   114 اسالم محمد عبدالحميد بسيونى النمر 

 85 ابراهيم ناصر ابراهيم عبدالغفار  115 اسماء سعيد السباعى محروس بدر 

 86 ابو السعود نصر مفيد عسران العسال  116 عبدالعاطي اسماعيل بركةاسماء عبدالعاطي رجب  

 87 ابوبكر محمد السيد محمد عثمان  117 اسماء على عبدهللا محمد 

 88 احمد ابراهيم فتحى السبيعى  118 اسماعيل عادل الكومى عبدالمجيد الصفطى 

 89 الحالجاحمد السيد محمد عزب   119 االء اسامة احمد محمد البرقامي 

 90 احمد الشحات عبيد محمد  120 االء سعيد عبدالحميد درباله 
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(انتساب)  

( ل) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 السيد عبدالمنعم السيد  عبدالمنعم مجاهد  31 حازم سامح صابر عبدة صفيان 

 2 حتوشاماني خالد عبدالعزيز خالد   32 حامد شريف حامد علي حامد 

 3 امنية مجدى محمد محمد محمد  33 حبيبة سعد ابراهيم سعد 

 4 اميرة محمد ابراهيم محمد هباله  34 حبيبة على حسن على مصطفى 

 5 انجى سعد عبدالمعطى ابراهيم  35 حسن طة الحسينى ابراهيم محمد 

 6 اندور نبيل مريد دميان  36 حسن مصلح السعيد حشاد 

 7 انور نصر انور محمد ابو جاموس  37 احمد خالد حسين محمود خميس 

 8 اية جمعة السعيد حسن ابراهيم  38 حمدى رافت محمد مطراوى كرم 

 9 اية رمضان حمدى فتح هللا  39 حمدية عطية شوقى عطا الناقورى 

 10 اية عبداللطيف درويش دمين حمد  40 حنين حمدى محمد بكر 

 11 اية عرفة ياقوت محمد على حمادة  41 خلود صالح محمد الكومى 

 12 اية عيد عبدالسالم محمد الجارحى ورده  42 داليا عبدالحميد نصرالدين المهدى 

 13 اية فوزي حامد فرج  43 داليا عيد عبدالعال عبدالحليم جبريل 

 14 اية محمد فتحى محمد عيد  44 دنيا ابو عجيلة ابراهيم محمد عبدالحفيظ 

 15 ايرينى صموئيل رشدى جوهر  45 حمدى حسين بكردنيا بليغ  

 16 ايمان ابراهيم الدسوقى الدسوقى  46 دنيا منصور السيد منصور 

 17 ايمان احمد رزق حسين الشناوى  47 دينا  مبروك  حامد  طلب 

 18 ايمان احمد عبدهللا احمد منصور القادوس  48 م -دينا مجدى عبدالعزيز محمد ابوزيد  

 19 ايمان بدوى محمد عبدالعليم اسماعيل  49 مختار عبدالرحمن محمد شحاته دينا 

 20 ايمان حجازي محمد على السماحي  50 دينا نصر محمد احمدعبدالقادر 

 21 ايمان فوزى عبدالواحد سرور  51 ذكرى عاطف محمد مبروك برغش 

 22 حمادهايمن ابراهيم السيد مصطفى   52 رامى حمدى عبدالعظيم شراره 

 23 ايناس حسن فؤاد حسن الحوفي  53 رانيا صبرى  عبدالحليم حسن ابو صالح 

 24 ايهاب حسن رجب محمد ادهم  54 رانيا عبدالعزيز عباس يونس خليفه 

 25 باسم احمد محمد ادريس  55 رباب السيد احمد السيد احمد 

 26 السعودىبسمة هشام عباس على   56 رجب محمد رجب شعبان الجزايرى 

 27 بسنت جابر السيد محمود سويدان  57 رحمة احمد السيد علي 

 28 بشار السيد عطية عبدالتواب  58 رحمة صالح عبدالعزيز السيد دراز 

 29 بالل عصام عبدالحميد الجنجيهي  59 رحمة عبدهللا عبدالحميد عبدهللا 

 30 مصطفى فرججابر محمد   60 رحمة عرابى عطا هللا محمد عبدالعاطى 
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 شعبة الدراسة باللغة العربية –الفرقة الثانية
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 (انتساب)

( ل) مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 رحمة محمد سعد صقر  91 عبدالرحمن اسامة محمد خليل ابراهيم 

 62 سوريا -رغد مالك عبد الهادى صوان   92 عبدالرحمن صالح عبدالغنى رمضان 

 63 عبد الوهاب احمد عويضةرغدة احمد   93 عبدالرحمن عبدالمحسن جابر معيلقة 

 64 رفاء حمدى رجب عبدالحميد العريان  94 عبدالرحمن متولى حمادة مرسى 

 65 رفعت احمد رفعت عبدالفتاح رفاعى  95 عبدالرحمن محمد سعد الصاوي 

 66 رفعت هاني حسين عاشور اللقاني  96 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن باشو 

 67 رنا بكر محمد بكر محمد عرفة  97 عبدالحليمعبدهللا حميدة عبدالحاكم  

 68 روان احمد فوزى القاضى  98 م -عبدهللا رفيق عبد القادر حسن   

 69 روان محمود سعيد محمد الجزار  99 عبدهللا عبدالرحمن حامد عفيفي 

 70 زياد احمد عبداللطيف محمد خضر  100 عبير خالد توفبق عبدالمقصود سرور 

 71 زياد عماد حمدى ابوقفه  101 ضيف عبدالخالق هيبه عبير شحات 

 72 زياد محمد حبشي محمد الشريف  102 عبير صالح ربيع محمد متولى 

 73 زينب احمد حمودة محمد نعامة  103 عالء رجب صقر عبدالمطلب حسن 

 74 سارة اسامة جمال على شومان  104 م -على ماهر على عبدالحفيظ  

 75 سارة سعيد عبدالسالم شحاته  105 م -محمد عبدالدايم على محمد على  

 76 سارة صالح محمد دغيم  106 علي حسن السيد محارم 

 77 سامى محمد على حسن ابو السعود  107 علياء عصام محمد عبدالمنعم 

 78 سعيد عبدالمقصود توفيق حافظ  108 علياء على عبدالشافى على الجمل 

 79 سلمى خالد سعيد محمود الشاميه  109 محمد عبدالمجيد عمار محمد عبدالمجيد 

 80 سمر سعد عبدالمنعم سعد تاج الدين  110 عمر محمد شعبان محمد احمد 

 81 سمر مجدى رمضان عبدالعاطى الحوفى  111 عيد محمد عيد خضير طلبه 

 82 سهام محمد سعد عبد المقصود ندا خليف  112 غادة سالمة محمد السيد 

 83 سيف الدين عز سبع زعلوك  113 فارس عبد المعطى احمد يوسف 

 84 شروق خميس كامل سليم مصطفى  114 معادلة -فارس هشام كمال بيومى  

 85 شيماء سعيد محمود عبدالغني  115 فتحي محمد فتحي محمد حلقها 

 86 شيماء محمد عبدالفتاح محمد حسانين شكر  116 فرحة ربيع موسى مسعود 

 87 شيماء محمد محمود عبدالغفار عنانى  117 م -فؤاد مصطفى عطا عبداللطيف المكاوى  

 88 طارق ناجح نيسي يني  118 كرم محمد احمد محمد شعيب 

 89 عبدالرحمن احمد عبدالواحد عبدالرحمن احمد  119 كريم ربيع خليل سيداحمد تكتك 

 90 احمد يوسف حسن ابوسعدةعبدالرحمن   120 كريم سعيد رزق علوانى سليمان 
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 كليةالتجارة
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 (انتساب)

( م) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 كريم غانم رمضان محمد اللباني  31 محمد سالمة سعيد محمد سليم 

 2 كمال صبرى كمال الدين ابوريه  32 محمد سمير زكريا عبداللطيف السمدونى 

 3 ليلى عطية على عبد هللا  33 محمد صالح محمد عبدالقوي عبدهللا 

 4 ماهر احمد احمد محمد صباح  34 محمد صبرى سعد حجاج ابراهيم 

 5 محمد ابراهيم عباس ابراهيم المنار  35 م -محمد صالح الدين محمد عبدالعليم الجالى  

 6 م -محمد احمد اسماعيل عبدهللا   36 م -محمد عادل عبد السالم سعد الصماد  

 7 م -محمد احمد مرسى عوض ابو شويبة   37 م -على محمد سيد احمد محمد عاطف  

 8 محمد احمد همام محمد حمدون  38 محمد عبدالفتاح السيد محمد عبدهللا 

 9 محمد احمد وهبة اسماعيل غراب  39 م -محمد عبدالكريم ابوزيد السنوسى  

 10 محمد اسماعيل محمودمحمد اسماعيل   40 معادلة -محمد عبدالمؤمن ابراهيم مدين  

 11 محمد اشرف محمد محمود محمد  41 م -محمد عبدالناصر دكتور حسن سيد  

 12 محمد السيد عبد الغفار عبدالحليم السماحى  42 محمد عالء الدين احمد الشرنوبي 

 13 محمد السيد على على الحناوى  43 محمد عماد فوزى احمد محمد 

 14 محمد ايمن محمد رجب العيسوى  44 ابو السعود محمد عماد كامل عبدالودود 

 15 محمد جمال الدين الصغير ابو العال  45 م -محمد عيد زكريا محمد رمضان  

 16 محمد جمال بركات محمد جابراالنصارى  46 محمد كارم حامد عبدالبارى 

 17 محمد جمال شعبان سعد الجناينى  47 محمد مجدى عبدالجواد ابو قورة 

 18 م -محمد جمال فوزى محمد عبدالروؤف   48 محمد محسن مصطفى على احمد مسلم 

 19 محمد حلمى محمود ابراهيم مشرف  49 محمد محمد موسي خالد 

 20 محمد خالد السيد عبدالعزيز  50 م -محمد محمود رمضان صديق مصطفى  

 21 محمد خالد فرج محمد يحيي  51 محمد محمود محمد احمد 

 22 م -محمد خالد يوسف محمد صالح   52 محمود محمد عبدالمعطي البيومي محمد 

 23 محمد دومة سعد عبدالمنعم فرج  53 م -محمد ممدوح سالم عبداللطيف  

 24 محمد رمضان رجب عبدالستار  54 محمد ناصر قطب محمد حمد 

  55 محمد ناصر محمد احمد صالح ابو خطوه 
عبدالحميد محمد رمضان عبدالرؤف 

 الخربوطلى
25 

 26 محمد رمضان محمد على  56 محمد هانى يادم عبدالهادي يادم 

 27 محمد رمضان ناصف سيف النصر  57 محمد وجية ابراهيم الحسيني 

 28 محمد سامى محمد عبدالقادر القرش  58 محمود احمد زكى رضوان احمد 

 29 عبدالنبي الحليسىمحمد سعد علي   59 محمود اسماعيل صالح اسماعيل 

 30 م -محمد سعيد ابو ضيف ابو شامة   60 محمود حامد احمد الصفتى 
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 كليةالتجارة
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(انتساب)  

( م) مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 محمود عبادة السيد خطاب  91 ندى بسيونى مبروك حسن الشيخ 

 62 عبدالمجيد مرعىمحمود عبدالمجيد محمد   92 ندى صبري يونس الفاخورى 

 63 م -محمود عالء الدين ابراهيم عبيد   93 ندى صالح زين العابدين عبدالمطلب احمد 

 64 مروان اسماعيل الطاهر عثمان محمد  94 ندى محمد عبدالغنى سعد السماك 

 65 م -مروان جمال عبدالحكيم محمد الكيالنى   95 ندى هانى قدرى عبد العزيز 

 66 م -مروان ياسر ابراهيم محمد على المصرى   96 م -هاشم عمران  ندى ياسر احمد 

 67 مريم على سعد حربى  97 نرمين عرفة ابراهيم محمود ابو خديجه 

 68 مصطفى احمد محمد احمد عشماوى  98 نرمين فتحى ذكى ايوب شعله 

 69 مصطفى اسماعيل عثمان خليل  99 نسيبة عبدالحميد رمضان عبدالغني مرسال 

 70 مصطفى ايمن غريب بشاره  100 نور جابر ذكى حسن على 

 71 م -مصطفى صالح الدين احمد احمد الحناوى   101 نور خالد صبرى حسين محمود 

 72 مصطفى محمود انور محمود عجوه  102 نورا سامى عبدالعاطى عبدالقوى بسيس 

 73 م -عثمان جمعة مصطفى محمود سعد   103 نورا منصور شرف السيد محمد الخولى 

 74 مصطفى مسعد كمال الدين عمر  104 نورهللا عالء محمد السيد عبد الجواد 

 75 منار صبرى ناجي محمد بحيرى  105 نورة عبدالعاطي كمال حمزة 

 76 منار محمد السيد عبدالرحيم الجبالى  106 نورهان اشرف اسماعيل محمد احمد 

 77 منار محمد عبدهللا عطية صالح زيدان  107 نورهان جمال حسن عمارة 

 78 منيرة عبدالحميد عوض لطيف  108 نورهان صبحى ابراهيم حسن بسيونى 

 79 مى على ابو الفتح على النعاس  109 نورهان فتحى احمد محمد حمادى 

 80 مي اشرف محمد القباني  110 نورهان محمد احمد محمد مرسى 

 81 ميادة محمد سعد عبدالعزيز حسن  111 هاجر سعد رمضان محمد هيبة 

 82 نادر سعد محمد محمد سعد  112 هاجر محمد جمال الدين عتيبه 

 83 نادرين نادر محمد فوزى الفخرانى  113 هاجر محمد عبده محمد 

 84 نادين عبدة محمد عبدالقادر خميس  114 هايدي علي عبدالخالق ابراهيم على 

 85 ندا اشرف عبد العزيز ابراهيم اسماعيل  115 هبة حمدى مصطفى محمد على 

 86 ندا بسيونى احمد جمعة سليمان  116 هبة صالح على محمد ناصف 

 87 م -ندا سعد على محمد حجاج   117 هبة عادل قطب احمد زلهف 

 88 ندا صالح عبدالحفيظ ابراهيم شلبى  118 هدى احمد احمد عزوز 

 89 ندا عصام خليفة السيد محمد  119 البيومىهدى رمضان عبدهللا على  

 90 ندا محمد اسماعيل محمد بركات  120 هدى محمد سعيد ابراهيم ابومساعد 

 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 شعبة الدراسة باللغة العربية –الفرقة الثانية
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انتساب الباقون+  (انتساب)  

( ن) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 هدير محروس عبد هللا عبد العال  31  

 2 هشام السعيد محمد شهاب  32  

 3 هشام محمد عبدالغنى الحواقى  33  

 4 هند احمد عبدالمنعم ابراهيم طيلون  34  

 5 هند جمال ابراهيم محمد عبدالقوى  35  

 6 هيام سالمة خليل على النقيب  36  

 7 هيام كارم صالح محمد الجراديني  37  

 8 وائل سمير عطية محمود الجندي  38  

 9 وردة خميس حسن سليمان  39  

 10 وفاء اشرف عبدالحميدمحمد بدوى  40  

 11 وليد محمد جويدة محمد جويدة  41  

 12 يارا جمعة سعد السيد سليم  42  

 13 يارا عاطف عطية السيد خطاب  43  

 14 ياسمين السيد مسعود سعد حسين  44  

 15 ياسمين عبدالصادق احمد محمد عيد  45  

 16 ياسين على محمد فتح هللا  46  

 17 يحى عصام جمال الدين محمد حسنين  47  

 18 يسرا رمضان زكى رمضان الخولى  48  

 19 يوسف احمد المرغنى محمد  49  

 20 يوسف السيد على السيد فودة  50  

 21 يوسف حمدى محمد طلعت الحوفى  51  

 22 يوسف خليل محمد خليل االشوح  52  

 23 يوسف فتحى محمد محمود  53  

 24 يوسف هشام محمد سالم  54  

  55   25 

  56   26 

  57   27 

  58   28 

  59   29 

  60   30 

 


