
 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للغة اإلنجليزيةشعبة الدراسة با –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(انتظام)

  

(A) مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 ابانوب ابراهيم نعمان دانيال  26 احمد عيد عبد المقصود مصلوبي 

 2 ابراهيم محمد ابراهيم على ابو ركبة  27 احمد فتح هللا احمد احمد حجاب 

 3 ابراهيم ياسر ابراهيم خليل ابراهيم  28 احمد فتحى مختار الشريف 

 4 احمد ابراهيم يوسف غازى جاد  29 احمد فوزى محمد عبد التواب صالح 

 5 احمد اشرف فايز محمد مفتاح  30 احمد ماهر عبد هللا الشايخ 

 
 احمد محمد احمد عبد المعطى ابراهيم

31  
العزيز احمد انور عبد الرحمن عبد 

 درويش
6 

 7 احمد بالل احمد ابراهيم  32 احمد محمد خليل صديق عيسي 

 8 احمد حسام الدين يسرى محارب  33 احمد محمد خليل كامل عكاشه 

 9 احمد حسن طه حسن العبد  34 احمد محمد عبد الحميد مبروك عبد الجليل 

 10 السالم احمد حسين الشحات عبد  35 احمد محمد فكار عبد الوهاب حسن 

 11 احمد حمدى عبد العزيز علي ابو نعيمه  36 احمد محمد محمد عبد المعطى الجمل 

 12 احمد خيري محمد محمد فراج  37 احمد محمد مصطفى المغربى 

 13 احمد رجب محمد محمد برعى  38 احمد محمد نصر عبد الحكيم غيث 

 14 الطالميسىاحمد رجب مصطفى   39 احمد محمود احمد بكر 

 15 احمد رمضان حسن بركات  40 احمد مصطفى عبد الصمد محمد النمر 

 16 احمد زكى العزب محمد عيد  41 احمد نبيل خليل ابراهيم 

 17 احمد سعيد حامد اسماعيل محمد  42 احمد وجيه انور بكر الشريف 

 18 احمد سعيد محمد محمد السقا  43 اروى على محمد محمد ابو شلوع 

 19 احمد شحاتة ابراهيم عبد المنعم سعد  44 اسامة اسماعيل سليمان زيدان 

 20 احمد شعبان عبد العزيز ابراهيم الدكرورى  45 اسامة جابر مصطفى عطا 

 21 احمد صبرى ابراهيم احمد جالل  46 اسراء احمد سعد محمد حسنين 

 22 الباسط عبد الحميد زايداحمد عبد   47 اسراء السيد ابو النجا السيد الكفراوى 

 23 احمد عبد الرحمن منبي السعدي محمد  48 اسراء جمعه عبد النبى محمود الطويل 

 24 احمد عبد النبى ابراهيم محمد عليوة  49 اسراء حاتم احمد صنيدق 

 25 احمد عزمى سيد احمد عبد الباقى  50 اسراء حماده احمد توفيق محمد 

  

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
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  للغة اإلنجليزيةشعبة الدراسة با –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة 
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 (انتظام)

  

(A) مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 اسراء عبد الواحد ابراهيم حسب هللا  76 االء شوقى فوزى رحومه 

 52 اسراء عالء عبداللطيف حسين  77 االء طلبه يوسف طلبه على 

 53 اسراء على حسين على الشريف  78 االء عبد الحافظ السعيد عبد الحافظ 

 54 اسراء محمد عبد الفضيل رحيم الشريف  79 اسماعيل الكحيلاالء عرفه احمد  

 55 اسراء نبيل السيد المال  80 االء على محمد اسماعيل بركات 

 56 اسالم جمال مختار سليمان عبد القوى  81 االء فكري سعيد بحيري 

 57 اسالم سعيد شوقى روميه  82 االء مجدى محمد حسن شحاته 

 58 اسالم محمد دسوقي محمد غنيم  83 محمد كراويهالسيد محمد السيد  

 59 اسماء ابو بكر عطيه محمد عبد الجواد  84 امال مصطفى محمد محمد  داود 

 60 اسماء احمد محمد سليم المغربى  85 امانى امين محمد امين 

 61 اسماء احمد محمد عبد المعطى البيومى  86 امانى محمد علي فرج 

 62 اسماء جمال عبد العزيز جمعه  87 عمر امانى محمد فهمى 

 63 اسماء خميس رجب جالل  88 امانى محمود احمد محمد على الخطيب 

 64 اسماء محروس فوزي منصور رافع  89 امنية فتحى السباعى احمد البراوى 

 65 اسماء محمد بسيونى حسنى محمد الفحل  90 امنية لطفى عبد المحسن سليمان دياب 

 66 اسماء وليد عطوه عبداللطيف  91 احمد السيد التريسىاميرة  

 67 اسماعيل الصاوى رمضان الصاوى  92 اميرة رمضان توفيق جودة 

 68 اشرف محمد السيد عبدالمولى داود  93 اميرة عمرو حسن حسنى الشريف 

 69 اشرف محمد خليل محمد حسن  94 انجى عصام محمود محليس 

 70 اشرف محمود نور البيلى عكر  95 هيبهانجى على السيد ابو  

 71 اصاالة رفاعى عبد المقصود رفاعى  96 انس عنتر عيسوى حسين نعيم 

 72 االء اسامه السيد احمد سالم  97 انس محمود ابراهيم عبد هللا الحسن 

 73 االء بكر عبد المنعم سليمان شراره  98 اية احمد اسماعيل نوار 

 74 االء خالد محمد النوام  99 السيد بحيرىاية انور السيد  

 75 االء سعد محمود حسين فياله  100 اية جمال السيد على شراره 
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 (انتظام)

  

(A) مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 101 اية حسام احمد ابو النور  126 جورج انيس حبشى انيس 

 102 اية حمدى سعد محمد سعد  127 ن -حازم رجب منصور حسين شتله  

 103 اية عبد العظيم احمد طه  128 حازم عاصم محمد السيد بدر 

 104 اية عبد هللا حسين كامل محمد القاضى  129 حسام حسن ابراهيم على كحله 

 105 ن -اية فؤاد السيد حسين احمد   130 حسام سعيد خليل رزق الرميسي 

 106 اية محمد عبد الفتاح محمد غراب  131 حسام عبد الواحد بسيونى زغلول 

 107 اية محمد محمد على منصور  132 حسن شحاته حسن عجمي الوكيل 

 108 اية موسى هيبه محمد  133 حسناء محمود على يوسف موسى 

 109 اية نبيه عبد الجليل بسيونى يونس  134 حسين سعد حسين محمد الكمار 

 110 ايمان حامد مصطفى نسيم بندق  135 الجليل بركاتحسين عبد الجليل حسين عبد  

 111 ايمان عاطف عبد المولى ابو حليقه مقرب  136 حسين محمد حسين عبد الفتاح النجار 

 112 ايمان عبد هللا محمد محمدعلى عوض  137 حفظى محمود حفظي حامد قرطبى 

 
 حمزة احمد سليمان داود حمروش

138  
عبد المنعم عبده  ايمان عالم عبد الستار

 الصاوى
113 

 
 

139  
ايمان محمود عبد الهادى سعد محمد 

 صباح
114 

 115 ايمان وسيم محمود هالل  140  

 116 ايناس حجاج ناجى عبد الجليل  141  

 117 ايناس عبد العزيز عبد الفتاح بدوى  142  

 118 ايه على محمد محمد ناجى  143  

 119 الجندىبسنت رزق توفيق   144  

 120 بسنت مسعد محمد الديب  145  

 121 بسنت ناصر سعد ندا  146  

 122 بيتر مجدى ميالد ابراهيم فهيم  147  

 
 

148  
جمال عبد الناصر عبد الجواد عوض 

 الحناوى
123 

 124 جميله خميس رزق عبد هللا ابراهيم  149  

 125 جهاد طارق عبد الواحد عباس  150  
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 (انتظام)

  

(B) مجموعة 

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 خالد اسماعيل عبد الحليم مسعود طنطا  26 روجينا عماد عطا هللا تادرس 

 2 خالد جمال محمود عبد المقصود نافع  27 رينا حاتم محمود عمر يوسف 

 
 -زهراء عبد الحكيم حسين صالح عبد هللا 

 ن
28  

 الحوشىخالد عادل اسماعيل 
3 

 4 خالد عبد الباسط السيد بدوي  29 زياد احمد فوزى عوض 

 5 خالد محمد سيد محمد عيسى  30 زياد محمود جابر رمضان على 

 6 خالد محمد عبد المنعم عبده ربعه  31 سارة سعد السيد مشرف 

 7 خلود رافت جالل شعت  32 سارة عبد اللطيف عبد الواحد خطاب 

 8 داليا السيد ادريس رضوان  33 عبد الحميد سارة عصران شحات 

 9 داليا محمود ابراهيم فرغلى قناوى  34 سارة عوض عبد المنعم حسن كيالنى 

 10 دعاء عبد المنعم حسين سيد احمد الزنقلى  35 سارة محمد احمد معروف عمر 

 11 الحنطوردينا عادل محمد امين شحاته   36 سارة محمد عبد المنعم عامر الوكيل 

 12 دنيا فتحى حمدى مقلد  37 سارة محمد محمد جمعه زيتون 

 13 دياب حسام الدين زكريا عبد العزيز  38 سارة محمد محمد عبد الدايم احمد 

 14 دينا رضوان عبد السالم عبد السميع  39 سارة يحيى السيد نوار 

 15 الفتاح فوزى الرومىدينا عبد   40 سالى عماد الدين محمد احمد الدمياطى 

 
سعد عبد الناصر سعد عبد اللطيف علي 

 يوسف
41  

 رامز رضا شوقى عبيد محمد عياد
16 

 17 رامى سراج السيد عبد العزيز  42 سلوى ابراهيم محمد حفناوى 

 18 رانيا حبشى محمود محمد عرفان  43 سمر محمد السيد محمد االبشيهى 

 19 رانيا خالد نبوى نوفل  44 النصرسها كامل فتح هللا محمد سيف  

 20 رانيا طلعت محمد يونس  45 سهام رجب ابراهيم خليل على 

 21 رانيا عصام سيد محمد محمد عبد اللطيف  46 سهيلة حمدى محمود حسن عبده 

 22 رحاب رمضان صبحى عبد الرؤف سلطح  47 سيف الدين احمد صبحى احمد خالف 

 23 رحمة يسرى جابرالسيد صالح  48 منصورسيمون حنا ابراهيم حنا  

 24 رنيم عماد عبد اللطيف عبده  49 شروق ابراهيم محمد حسن السمديسى 

 25 روان محمد محمد فتح هللا الشرقاوى  50 شروق شعبان محمد ابراهيم شعبان 
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  (انتظام)

(B) مجموعة : تابع

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 شروق على جبر حسن  76 توفيق عزيز نبيل عزيز 

 52 شيماء سعيد حامد يوسف عماره  77 عال جبر فرج عبدالنبي سعد 

 53 شيماء عبد الفضيل حسن الكالف  78 عالء محمد ابراهيم العدوى 

 54 شيماء محمد يوسف احمد على  79 على احمد محمد محمود عوض هللا الجمال 

 55 صابرين ممدوح على سمعان الشبراوى  80 على عادل على اسماعيل 

 56 صمويل ناجح زاخر ابوالخل عوض  81 ن -على محمد خالد محمود سعيد  

 57 صوفيا واصف زكى اسحق فرج  82 على منير احمد على عبد المقصود نوار 

 
 علياء حمادة احمد غالب

83  
ضياء الدين طاهر شحاتة عبد الجيد 

 بحيرى
58 

 59 ن -عادل عيد فتح هللا محمد ابو نعمه   84 هللا مصباح طلحهعماد حمدى عبد  

 
 عمر السيد عبد العزيز عبد العزيز خضر

85  
عبد الحميد مصطفى عبد الحميد راتب 

 حسين
60 

 
 عمر عماد محمد فتحى العرجاوى

86  
عبد الرحمن سعد محمد ابراهيم احمد 

 زيدان
61 

 62 صالح منصور عمارهعبد الرحمن   87 عمراحمد احمد بطيشة 

 63 عبد الرحمن عالء حسن حافظ  88 عمرو احمد يوسف عبدالهادى يوسف 

 64 عبد الرحمن فتحى محمد محمد الفقى  89 عمرو خالد فوزى كامل العسال 

 
 عمرو عادل احمد حمد النجار

90  
عبد الرحمن محمد عبد النبي محمد 

 الجندي
65 

 66 عبد الرحمن محمد عطيه عطيه  91 عمرو محمد بكر احمد الحوفى 

 67 عبد الرحمن محمد فتحى محمد شرف  92 عوض محمد عوض عبد التواب الصالحى 

 68 عبد الرحمن محمد محمد السيد زيدان  93 ن -غادة خليل شوقى عبد الحليم سالم  

 69 عبد الفتاح محمود خميس رستم  94 فادى شاكر توفيق مينا 

 70 عبد الكريم عبد الحميد عبد الفتاح مراجع  95 العزيز محمد العبدفاطمة احمد عبد  

 
 فاطمة الزهراء جمال محمد السيد عويره

96  
عبد اللطيف عبد المجيد عبد اللطيف عبد 

 المجيد سنهر
71 

 
فاطمة الزهراء هشام محسن مصطفي 

 محمد السبكي
97  

عبد هللا السعداوي فرج عبد العزيز 
 السعداوي

72 

 73 عبد هللا محمود محمود احمد الديب  98 فاطمة السيد عبد الفتاح السيد شميس 

 74 عبد هللا نبيل احمد يوسف سالم  99 فاطمة عبد الرحمن معروف عشرى غيث 

 75 عبدهللا طارق فؤاد منيسى  100 فاطمة محمد احمد ابوطالب 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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  للغة اإلنجليزيةشعبة الدراسة با –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة 
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  (انتظام)

(B) مجموعة : تابع

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 101 فاطمة محمد شعبان على شاهين  126 محمد اسماعيل على كامل عبد ربه 

 102 فايزة نهال حنفى محمود جاد  127 محمد جمعه شكرى محمد مرعى 

 103 فتحى السيد عبده حنفى  128 محمد حسن عبد اللطيف الحنطور 

 
محمد حليم محمد زكى محمد مصطفي 

 مرزوق
129  

 ابراهيم صقرفرح سمير محمد 
104 

 105 فرح عصام عبد المنعم احمد الطنيخى  130 محمد حمدى بدر احمد عبد الرؤف 

 106 كامل احمد كامل خليفه  131 محمد خالد محمد حامد موسى 

 107 كريم اسماعيل سيد احمد الطنيخى  132 محمد رضا توفيق ابو قرن 

 108 المقصود كلهكريم محمد حامد عبد   133 محمد رضا على دعبيس 

 109 كريم محمد عبد المنعم محمد كربى  134 محمد سعيد احمد طلبه قطب 

 110 كلير اشرف عزيز باسيلي  135 محمد سعيد احمد عوض بهنسى 

 111 كمال محمد بسيونى عبد المجيد التحفه  136 محمد سعيد محمود محمد سويدان 

 112 سامى عبد المنعم عبد الباسط حسنلؤى   137 محمد سعيد يوسف احمد ابراهيم 

 113 لؤى موسى محمد السعيد دياب  138 محمد صبرى عطيه محمد حمد 

 114 لمياء محمد اسماعيل الشريف  139 محمد صالح محمد حسن الغرباوى 

 115 ليديه عادل لبيب ابراهيم تاوضروس  140 محمد طلعت محمود جالل 

 116 مارتينا ناصر يعقوب ارمانيوس قلته  141 محمد عادل راضى حميده راضى 

 117 مارك طارق فتحى شفيق اندراوس  142 محمد عبد السالم محمود عبد الوهاب 

 118 مارينا سامح تادرس سعد  143 محمد عبد هللا محمود عبد الرحمن الديب 

 119 مارينا عادل شكرى بباوى  144 محمد عزت صالح اللقانى 

 120 محمد ابراهيم محمود الحوفي  145 جمعه القزازمحمد عزت محمد  

 121 محمد احمد عبد الحميد فزاع الجبالى  146 محمد عصام فريد عيسى 

 122 محمد احمد عبد الرحمن احمد عطيه  147 محمد عمرو حسن على على الشنبارى 

 123 محمد احمد عبد الوهاب دياب  148 محمد عوض محمد محمد على ابو السعد 

 124 محمد احمد على رجب ابوحمره  149  

 125 محمد احمد لطفى حامد  150  

 

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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  للغة اإلنجليزيةشعبة الدراسة با –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة 
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(انتظام)   

(C) مجموعة

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 محمد فتحى توفيق اسماعيل  26 مريم عصام عبد العزيز الدفراوى 

 
 مريم محمد امين كشك

27  
محمد متولى عبد المنعم عبد المجيد 

 دويدار
2 

 3 محمد مجدى سعيد فايد  28 مريم محمد سمير محمود زغلول 

 4 محمد محمود السيد السيد عشرى  29 مريم محمد مصطفى زنباع 

 5 محمد محمود السيد مبروك شلبى  30 مريم وليد احمد محمد مقبل 

 6 محمد ناصر نجيب مرير  31 مصطفى حسن عطيه عبدربه بدوى 

 
 مصطفى سعد سعد محمد السقا

32  
محمد هنداوي عبد الجواد هنداوي ابو 

 درك
7 

 8 محمد يونس غانم  محمد خرابه  33 مصطفى عالء الدين مصطفى الزفتاوى 

 
مصطفى محمد عبد هللا عبد اللطيف عبد 

 الخالق
34  

 محمود رضا محمود خضر حموده
9 

 
 مصطفى ناصر حامد عبد القوى

35  
العزيز محمود ضياء الدين عبد الدايم عبد 

 خليفه
10 

 11 محمود طه محمود السيد  36 مصطفى وليد مصطفى برغش 

 
 منار ابو المعاطى محمد جبر

37  
محمود عبد الباسط عبد المنعم ابراهيم 

 سعد
12 

 13 محمود علي رمضان عبد المطلب شنيشن  38 منار رضا احمد محمد نعيم 

 14 عبدالمقصود الزعويلىمحمود فتحى سعد   39 منار عصام السعيد النعناعى 

 
 منار كرم عبده عبيدى الهنداوى

40  
محمود محمد عبد الهادى موسى 

 ابوالريش
15 

 16 مروان ايمن ابراهيم ابو زيد ابراهيم  41 منار محمد محمود السيد القزاز 

 17 مروان رافت طلعت محمد ابو شعرة  42 منة هللا عيسى مختار قطب الهته 

 18 مروان مصطفى سعيد قطب خوجه  43 محمد عرفهمها ايمن محمد  

 19 مروة حسن عبدالرحمن ابراهيم غانم  44 مهجه فكرى محمود عبد الخالق عامر 

 20 مروة هاشم محمد احمد عبده النمكى  45 ن-مهند ايهاب حسين كامل المتيت  

 21 مريم اشرف عبد المنعم عبد المقصود  46 مى حامد بسيونى البص 

 22 مريم حسام الدين محمود محمد احمد  47 رجب محمد حلمي الحوفىمى  

 23 مريم حسام سعيد ايوب  48 مى محمد عطيه عبدالجواد عويس 

 24 مريم خالد حسين رجب  49 مى مسعد محمد الحوفى 

 25 مريم صالح الدين عبده على السندريسى  50 مى ناصر عبدالرازق محمد علي 
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  التجارة كلية
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 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

 
نورهان عزمى عبد المحسن الشريف 

 قريطم
76  

 مينا عاطف عطا هللا ميخائيل يوسف
51 

 52 مينا نبيل اديب عزيزبرسوم  77 نورهان محمد على طبليه 

 53 نادر حسن فتحي سالم  78 نورهان مختار صبرى الجنبيهى 

 54 نادر محمد حسن احمد  79 عبد الباقىنورهان مصطفى فؤاد  

 55 نادية مصطفى فايز عبد الغنى عبيد  80 نيرمين عيد الشين عبدالاله 

 56 نادين صبرى عبد الغنى عبد هللا شحاته  81 هاجر احمد عطيه محمد حميد 

 57 نادين مجدى على ابراهيم  82 هاجر محمد عبد هللا صالح 

 58 ناردين حمدى محمود ابراهيم الزعفرانى  83 هالة ابراهيم سعيد بحيرى 

 59 ناهد احمد محمد انصارى دراز  84 هالة كامل محمد رفاعى كامل 

 60 ندا جمال عبد السالم ابراهيم عبد السالم  85 هايدى جمال السيد الحشاش 

 61 ندا ناصر فكرى محمد  86 هايدى خالد محمد على ريان 

 62 ندى احمد محمود ابو اليزيد  87 منسىهايدى محمد ابراهيم على  

 63 ندى سالم السيد على حجاب  88 هبة هللا وائل على بندارى ابراهيم 

 64 ندى طارق محمد الشريف  89 هبة خميس محمود على سعد 

 65 ندى محمد احمد حارس البنا  90 هدى هشام محمد السيد خضر 

 66 عبد الكريم الدغيدىندى محمد طلعت   91 هدير عاطف حامد بريك 

 67 ندى معوض عوض هللا خطاب  92 هدير مؤمن السيد سرور عبد هللا 

 68 ندى ممدوح محمد مصطفى  93 هشام حسنى صالح يحيى ابراهيم 

 69 نسرين محسن مصطفى نوار  94 هند ابراهيم ابراهيم خليل شرشر 

 70 مصطفى الخولىنهال الشاذلى   95 وسام وحيد محمد محمد عبد الرحمن 

 71 نهلة وائل محمد يحيي حميده عبدالسالم  96 وفاء عصام محمد حسن الزرقا 

 72 نهى اسامه محمد ابراهيم عثمان  97 يارا محمد عباس عبد الحليم شعيب 

 73 نوران عبد البارى نصر جاد الحق زعتر  98 ياسر السيد ربيعي علي 

 74 نورجان فرج ابراهيم فرج  99 الكومىياسمين اشرف شعبان عبد الهادى  

 
ياسمين عبدالحميد عبدالصادق عبدالعزيز 

 مفتاح
100  

نورهان شامل عبد المنعم محمود السيد 
 عبد الغفار

75 
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 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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  للغة اإلنجليزيةشعبة الدراسة با –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة 

 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

 
 اسالم محمد غريب هريدي حسين

126  
ابراهيم عبد الرؤف ياسمين محمود 

 احمد
101 

 102 ياسمين نادر جابر محمد قنديل  127 االء السيد كمال الحداد 

 
 االء شعبان عبد الجيد جاد سعد

128  
ياسمينا اسماعيل عبد الحليم عبد 

 الهادي
103 

 
 االء على شطا احمد داود

129  
ياسمينا محمد احمد عبد الحميد 

 الجمسى
104 

 105 يحيى احمد يحيى صبحى اميرى  130 قاسم حميدةاميرة سالم سويد  

 106 يوسف حامد سعيد زكى قنديل  131 انجى ايمن ابراهيم الفراش 

 107 يوسف خالد يوسف سلومه  132 اية احمد عتمان احمد اغا 

 
 اية رضوان عبد الرحمن محمد عامر

133  
يوسف عبد الباسط السيد على السيد 

 صديق
108 

 109 يوسف على احمد عبد النبى الفرس  134 محمد محمود ابو قفة ايمان السعيد 

 110 يوسف محى محمد محمد ابراهيم  135 ايمان محمود عبد الرازق غزى 

 111 يوسف هشام عبد هللا محمد احمد  136 ايمان نبيئ محمد على غازي 

 112 محمدياسمين محمود محمد محمود   137 باسم محمد عبد اللطيف محمد ابراهيم 

 113 محمد جمال هاشم منصور الصفتى  138  

 114 احمد اسامه محمد عبد الخالق  139  

 115 احمد اشرف حلمى محمد سليم  140  

 116 احمد خيرى احمد على ابو خليل  141  

 117 احمد سعيد السيد محمد الطحاوى  142  

 
 

143  
احمد شوقي عبد الحميد مرسي عبد 

 النبى
118 

 
 

144  
احمد محمد ابو الفتوح عبد الهادى 

 خالد
119 

 120 احمد هشام محمد احمد عامر  145  

 121 احمد هشام محمود حافظ محمد منسى  146  

 122 احمد يسرى السعداوى احمد عمر  147  

 123 اسامة احمد ابو الفضل احمد  148  

 124 اسراء عاطف محمد منير الفار  149  

 125 اسالم احمد صالح الدين خيرى  150  

  



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للغة اإلنجليزيةشعبة الدراسة با –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة 

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

(انتظام)   

 (L) مجموعة

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 حاتم محمد احمد على سكيكر  26 مؤمن محمد عبدالقادر الحديني 

 2 حمادة سعد عبد الدايم عيسي  27 محمد ابراهيم السيد ابراهيم عمير 

 3 خالد محمود عبد العاطى عبد الحليم غالب  28 محمد ابراهيم رمضان محمد متولى مسلم 

 4 ربيع ابو عجيلة محمود ابو عجيلة رزق  29 محمد احمد ابراهيم الجناجى 

 5 روان عبد الحميد محمد نمر  30 محمد احمد كمال محمد الشرقاوى 

 6 روان على عبد الغفار الصواف  31 محمد احمد محمود احمد عبد الكريم 

 7 رومانى عاطف سعد فهمى  32 عبد هللا الديبمحمد السيد محمد  

 8 رويدا احمد محمد خالد عثمان  33 محمد جابر حسن رضوان احمد 

 9 زياد اشرف السيد شحاتة رمضان  34 محمد جمال محمد خطاب 

 10 زياد مصطفى محمد محمد احمد رزق  35 محمد سمير محمد عبد النبى رجب 

 11 سيف الدين محمد احمد السيد ابو عياشه  36 مباركمحمد شعبان عبد العزيز محمد  

 12 شروق شوقى محمد ناصف الجندى  37 محمد صالح محمد صبرى عاشور 

 13 عبد الرحمن احمد حسن العسكرى  38 محمد عبد السالم عبد الفتاح جمعة 

 14 عبد الرحمن صالح عوض السيد جاب هللا  39 محمد مجدى فرغلى توفيق محمد 

 15 عبد الرحمن صالح محمود ابراهيم  40 محمد مدحت بشبيشى مرعى 

 
 محمد هاشم عبد المقصود جبر علي

41  
عبد الرحمن على عبد العزيز على 

 السودانى
16 

 17 عبد هللا اسامه محمد عبدالحميد مشالى  42 محمد يوسف سعد على الجهمى 

 18 فتحى عبد هللا ابراهيم الوكيلعبد هللا   43 محمود حمودة عبد المنعم علي حمودة 

 19 عبد هللا محمد محمود عبد هللا سيد  44 محمود طلعت ابراهيم عبد الوهاب 

 
 محمود عبده السيد محمد نور

45  
 -عزت سمور عزت عبد الخالق عمارة

 طنطا
20 

 21 عمر اشرف عبد السالم ابراهيم عبده  46 محمود عالء الدين محمود صادق ابو عمر 

 22 عمرو عصام محمد احمد دويدار  47 محمود عماد رجب عطيه احمد 

 23 فادى مكاريوس اسكندر ذكى  48 محمود عوض الصافي عبد العزيز شعبان 

 24 كريم عبد هللا احمد محمد سالمة غانم  49 محمود محمد اسماعيل عبد الرحمن 

 25 لؤا محمد فكرى اباظه  50 محمود محمد عبد المجيد البهنسى 

  

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للغة اإلنجليزيةشعبة الدراسة با –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة 

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

(انتظام)   

 (L) مجموعة  :تابع

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 محمود هشام على محمود  76 احمد السيد سعيد عبد اللطيف هالل 

 52 مروة عالم ابراهيم محمد ابو فيوض  77 م-احمد بسيونى تاج الدين عشوش  

 53 بعيصمصطفى محمد عبد الفتاح   78 احمد خيرى كامل الخرادلى 

 54 مصطفى محمد عبدالمنعم محمد مسعود  79 احمد رضا زكي خميس المنصوري 

 55 منار عبد الجليل عيسوى عيسوى  80 احمد صبرى محمود على الشرمه 

 56 منى ياسر سامى ابو حسين  81 م -احمد عبد العزيز عبد اللطيف خليفة  

 57 النجارمنير رافت كمال   82 م-احمد على محمد ابو عيشة  

 58 ميرفت مجدى فؤاد علواني النجار  83 احمد ناصر احمد على المنشاوى 

 59 ميرهان الشحات جالل عبادى شعت  84 اسراء حسين عبد المقصود شتله 

 60 نور الدين شريف انور محمد احمد  85 اسالم السيد رمضان السيد 

 61 دربالة هشام على محمد على  86 م-امجد محمد ابراهيم على طه 

 62 هيثم عبدالعاطي عبدالحليم محمود  87 امل عماد محمد ابراهيم محمد حسانين 

 63 يارا يحيى السيد محمد صفار  88 امنية هانى محمد على 

 64 ياسر احمد محمود سيد احمد ابو هيكل  89 انجى محمود محمد محمد الدسونسي 

 65 فرنسيس رزق امير جودهيوسف   90 اية محمد محمود ابراهيم الخواجه 

 66 احمد شبل عبد هللا محمد شريف  91 ايمان عيد عبد العال جبريل 

 67 اية عصام على محمد على الشاذلى  92 ايه عادل قطب فرج حبور 

 68 جالل عمرو اسماعيل اباظة  93 حسام حسن محمد حسن الخولى 

 69 محمد حسنينجمال اشرف جابر   94 دنيا محمد ابراهيم حسن الباشا 

 70 سلمى محمد على حبيب  95 دينا اشرف حسنى حسين القسطاوى 

 71 عبد هللا محمد فتح هللا محمد عبدالسالم  96 رنا اشرف اسماعيل عجور 

 72 محمود اشرف ابراهيم فراج احمد  97 زياد احمد حسن احمد حسن شريفه 

 
 شهاب الدين حسين السيد محمد السيد

98  
الناصر عبد الكريم محمود مروان عبد 

 فهمى السجان
73 

 74 محمد اشرف محمد موسى  99 شيماء أحمد سعد الدين محمد عبد العال 

 75 محمد عاطف السيد محمد  100 عبد البر محمد خالد زكريا ملوك 

  

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للغة اإلنجليزيةشعبة الدراسة با –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة 

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

  (انتظام)

 (L) مجموعة  :تابع

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 101 عبد الرحمن محمد ابراهيم الفرحاتى  126 احمد طارق محمد القطرى 

 
 احمد محمد عبد الكريم حنفى الجندى

127  
عبد الرحمن هشام سمير سعد حسن 

 الصباغ
102 

 103 عماد حسام محمود مشالى  128 اسراء طلعت ابراهيم ياقوت ابراهيم 

 104 عمر محمود احمد عجمى  129 اية ايهاب عوض عبد الحميد غالب 

 105 م-عمر ناصر يوسف اسماعيل   130 ممدوح على سيف دهيم ايهاب 

 106 فاطمة حسن احمد حسن ابوشهله  131 حسين خالد محمد مرسى جاب هللا 

 107 ماجدة حامد محمد عيد زين صالح  132 خالد طلعت ابراهيم بسيونى طبق 

 108 محمد حسن ابراهيم محمود راضى  133 فاتن محمد محمود محمد الشرقاوى 

 109 محمد خالد حنفى محمود قنبر  134 محمد عبد الحميد محمود خليل دقماق 

 110 محمد سمير ابو اليزيد ابو العزم البهنسى  135 محمد عصام عثمان محمد سالم 

 111 محمد على جمعه محمد قايد  136 محمد كامل محمد االرفلى 

 112 حلمى محمودمحمد محمود احمد   137 مصطفى ايمن رجب احمد سالم 

 113 ن -محمد مرسى السيد حجاج   138 مى مصطفى كمال محمد ابو وافية 

 114 مروه كمال حسن احمد عثمان  139 ميرنا محمد عبد العزيز ابراهيم 

 115 مصطفى صبحى محمد حسانين الدد  140 هيثم حماده فكرى عبد المقصود البحراوى 

 116 ندى احمد محمد خطاب  141  

 117 نورهان عبد هللا محمود احمد عجالن  142  

 118 هند بدوى على بدوى على الهوارى  143  

 119 وحيد عبد هللا حيدر الشاذلى  144  

 120 يوسف ابراهيم أحمد حسن  145  

 121 ابراهيم محمد نبيه الصباغ  146  

 122 احمد حسن عيد حامد عثمان  147  

 123 الحميد احمد خالد محمد عبد  148  

 124 احمد رجب زكريا جاد مدكور  149  

 125 احمد سالمه على حسن عطا هللا  150  

  

 

 



 
 

                          جامعة دمنهور               
  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للغة اإلنجليزيةشعبة الدراسة با –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(انتظام)   

 (M) مجموعة 

مالحظات

  

 م االسم مالحظات م االسم

 1 التونسى ايمن عطيه عبد التواب بمواد 26 روان محمد عبد هللا محمد اسماعيل 

 2 خالد طلعت محمد متولى البغدادى  27 شوقى احمد احمد محمود فرج 

 3 دنيا منصور عبد الوهاب ضيف هللا  28 عبد الرحمن نبيل عبده محمد رجب 

 4 روان عبد العظيم عبد المطلب ندا  29 ن -على محمد على ادريس  

 5 شهد ابراهيم محمد الفقى  30 كنزى احمد عز الدين مصيلحى ابو الفضل 

 6 محمد الصافى الجميل عبيد علوانى  31 محمد ابراهيم عبده علي 

 7 محمد صالح محمد عبد السالم مغنى  32 محمد ابراهيم عوض ابراهيم ابو وافية 

 8 ن -محمد عصام محمد عطية محمد  33 محمد خالد محمد عبد العزيزسلمان 

 9 محمد محمود اسماعيل ابو العزم  34 محمد صبرى عياد مهدى 

 10 محمد نعمان عبدالجواد قنديل  35 محمد عاطف رشاد حجاج 

 11 محمد يسرى درويش البرجى  36 محمود حسنين حسن ابراهيم الشريف 

 12 هادى طاهر احمد الحداد  37 محمود عادل عبد الحميد احمد عطا هللا 

 13 هانى محمد عبد الجليل بعيص  38 مينا مجدى ابراهيم عبد هللا 

 14 عادل محمود عودههدى   39 ندى وحيد راغب مفتاح 

 15 وليد كويله انور محمد  40 نورهان محمد عبد النبي محمد 

 16 يوسف صالح احمد صادق  41 مصطفى ممدوح عبد الغنى فرج 

 17 يوسف محمد عبد الفتاح صبحى محمد  42 حازم كمال على عيد حسن الترجمان 

 18 الحميد محمد سليماناحمد خالد عبد   43 حسن نور الدين حسن ابراهيم القدرى 

 19 احمد رمضان احمد احمد زيدان  44 االء سامى محمد الفخرانى 

 20 احمد محمد احمد احمد ناصر  45 راقى عبد الناصر ابراهيم مسلم عبد الجليل 

 21 احمد محمد السيد عيسى احمد  46 زياد احمد ابراهيم سليمان 

 22 السيد محمد ابو السعوداحمد محمد   47 محمد سامى السيد الزيات 

 23 امل محروس فؤاد محروس ناصف  48 نور الدين طارق مصطفى عبدالسالم خطاب 

 24 باسم نسيم عبدهللا جاد جرجس  49 نورهان هشام محمد حسنى الفحام 

 25 بانسيه خميس دسوقي محمد دسوقى  50 هند طلبه عبد المجيد طلبه ابو حمد 
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  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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  للغة اإلنجليزيةشعبة الدراسة با –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة 
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  (انتساب+ ) (انتظام)

 (M) مجموعة : تابع

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 51 احمد السيد علي السيد فوده  76 مريم جمال محمد سالم العبسى 

 52 احمد حمدى احمد عبده المالحى  77 منة هللا جمال احمد حماده خضر 

 53 احمد حمدى احمد فوده شعبان  78 م -منى مجدى يوسف متولى  

 54 احمد عادل سعيد احمد ماضى  79 اشرف محمود السيد ياقوتمى  

 55 احمد محمد عبده السيد فرج  80 ندى خالد جمال عبد القوى الناقورى 

 56 حسام اشرف محمد على البيطار  81 نور احمد  محمد حسين حافظ 

 57 خالد محمود عبد المجيد محمود مصطفى  82 منة هللا محمد السيد الطحان 

 بمواد
 حسام عبد النبى عبد الجواد محمد علي

83  
خلود عبد المنعم احمد الشرقاوى عبد 

 المنعم القلينى
58 

 59 رضوى محمد مسعد محمد دسوقى  84 دالل عبد العزيز يوسف عباس عبد الحليم 

 60 سامح اشرف عبد الرؤف محمود الشامية  85 ن-ابانوب عياد فؤاد دندش 

 61 سامى محمد محمد عتمان  86 متولى عبد الواحد احمد محمد محمود طه 

 62 طلعت محمد طلعت خميس حسن  87 ادهم سعيد عبد السميع السيد 

 63 على عبد الهادى عبد المنعم قريطم  88 بوال سمير حنا عبد الملك يوسف 

 64 عمر دليل محمود احمد ابو العدل  89 راشد جمال الدين محمد ناجى  م 

 65 فادى ابراهيم عبد هللا واصف جرجس  90 عبده عبدهسارة اشرف  

 
 سالم محمد سالم على سالم

91  
فارس محمد وائل فاروق محمد محمد 

 دراز
66 

 67 مارك جورجى عوض حنا سولاير عذر  92 سماح فتحى محمد ابو جوده 

 68 محمد احمد محمد الشال  93 عبد الرحمن محمد مصطفى كمال السيد 

 69 محمد احمد محمد ناصف  94 وائل سامى الجوهرى عبد الرحمن 

 70 محمد السعيد محمد مردان  95 على محمد على محمد الجمال 

 71 محمد طاهر ابراهيم محمد الوزان  96 عمرو رمضان ابراهيم احمد ناجى 

 72 محمد عفيفى محمد محمد سالم خضر  97 فادى رافت قديس عبد القدوس 

 73 محمد فتح هللا ابوالعال النشار  98 سيد احمدفتحية عطية حامد  

 74 محمود عبد العزيز محمود حمادة الطنيخى  99 محمد جمال محمد المغربى محمد سليمان 

 75 محمود يوسف محمد يوسف على  100 محمد عبد الناصر سليمان عطا هللا ابوخلعه 
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  التجارة كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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  للغة اإلنجليزيةشعبة الدراسة با –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة 
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  (انتساب( + )انتظام)

 (M) مجموعة  :تابع

  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 101 مينا ممدوح رمزى تادرس سعيد    

 102 نور الدين فتحى سعد احمد مرشدى    

 103 نور صالح عبد العظيم شريف عبد العال    

 104 احمد حسام عبد العزيز كرم    

 105 محمود عاطف عبد المجيد محمد سليمان    

 106 احمد هاشم حامد عشرى عبد الكريم    
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