
 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

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

(أ ) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 ابانوب صالح بقطر عطا هللا  31 احمد حمدى محمد محمود الزرقا 

 2 ابتسام منصور ناجى محمد  32 احمد ربيع غنيم ابراهيم عبد الباعث 

 3 ابراهيم انور على محمد عبد الرحيم  33 احمد رجب السيد محمد البسومى 

 4 ابراهيم صالح عبدالعظيم عبدالرحمن  34 رشاد مصيلحى حسين رمضان احمد 

 5 ابراهيم عبد المنعم ابراهيم السيد حسونه  35 احمد رمضان محمد قاسم حميده 

 6 ابراهيم عبوده محمد مؤمن مفتاح  36 احمد سامى شعبان مبروك 

 7 حمد الصاويابراهيم عثمان محمود م  37 احمد سامى عبد الحميد حسين قناوى 

 8 ابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم بدوى  38 احمد سعد سعيد رياض النوام 

 9 ابراهيم محمد احمد محمد  39 احمد سعيد ابراهيم ابراهيم فرحانة 

 10 ابراهيم مصطفى محمود حسن رضوان  40 احمد سعيد عبد المولى سعد 

 11 د -عبد هللا  احسان احمد عوض محمد  41 احمد شحاتة دمين عشيبة 

 12 احسان سامى كمال محمد البحيرى  42 احمد صالح الدين حنفى صالح 

 13 احسان محمود همام عبدالرحيم  43 احمد صالح عبد النبى عوض 

 14 احالم فرج عوض عبد الجواد  44 د-احمد ضيف هللا عبد الجواد عبد الحليم  

 15 يم عباس هاللاحمد ابراه  45 احمد طه محمود طه البرماوى 

 16 احمد ابراهيم محمد عبد الرازق الدسوقى  46 احمد عادل عبدالعزيز عبدالغنى بيومى 

 
 احمد عبد العزيز حسن البرادعى

47  
احمد اشرف ابوالحسن سيداحمد 

 المشهور
17 

 18 احمد اشرف احمد السمان  48 احمد عبد العزيز زين ابراهيم غنيم 

 19 احمد السيد ابراهيم سيد احمد بلتاجي  49 بدالغنى سيداحمداحمد عبده سيد احمد ع 

 20 احمد ايمن عبد العزيز السيد زيدان  50 احمد عالء الدين واصف رياض عماره 

 21 احمد جالل جالل الصافى بلبع  51 احمد عالء زغلول عبد اللطيف المحالوي 

 22 احمد حامد سالمة الحفنى  52 احمد على حسن يوسف طلبة 

 23 احمد حسام الدين احمد عبد العزيز  53 احمد على محمد عالء الدين 

 24 احمد حسن احمد الحوفى  54 احمد عيد عبد الغفار الرماح 

 25 احمد حسن سعيد حسن  55 احمد فاروق احمد هندى 

 26 احمد حسن كمال كحله  56 احمد فتحى محمد خلف 

 27 حسين السيد محمود ناجى احمد  57 احمد فريد على محمد سالمه 

 28 احمد حسين عبد الفتاح سالم  58 احمد فريد محمد عبد الحميد السمبختى 

 
 احمد كامل عبد اللطيف على ناجى

59  
احمد حمدى عبد المالك مرشدى عبد 

 العال
29 

 30 احمد حمدى على مبروك بكر  60 0-احمد كرم محمد بخيت محمود خاطر  
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 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة  
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(انتظام)  

(أ ) موعة مج :تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 احمد كمال حسنى مرسى رزق  91 ادهم محمد عبدالحكم عبدالحميد مخيون 

 62 احمد ماهر احمد خليل عيسى  92 ارميا عزت توماس شنوده 

 63 احمد مجدى سليمان الواحى  93 اسامة محمد سعد عزالدين 

 64 احمد مجدى عبد العزيز منيسى  94 اسامة محمد طلبه غريب حبيبه 

 65 احمد محب مأمون محمد  االعصر  95 اسامة يوسف حسن الصاوى 

 66 احمد محسن محمد السباعى  96 اسراء احمد عبدالسالم حمدى زويل 

 67 احمد محمد ابراهيم السيد الحبال  97 اسراء احمد على السيد عوكل 

 68 مد محمد احمد التيتىاح  98 اسراء حمدى عبد الباسط ادم على 

 69 احمد محمد توفيق نصر  99 اسراء دعبس خميس احمد بشير 

 70 احمد محمد سعد عبد الغنى  100 اسراء عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز اسماعيل 

 71 احمد محمد طلعت عبد المالك عبد الجواد  101 اسراء على السيد محارب مطرود 

 72 احمد محمد عبد الجليل بعيص  102 طيهاسراء كمال عبد اللطيف ع 

 73 احمد محمد عبد هللا عبد هللا هيكل  103 اسراء ماهر شعبان هنداوى غازى 

 74 احمد محمد عبد المحسن الغرباوى  104 اسراء محمد عبد اللطيف عطا هللا ابو عرب 

 75 احمد محمد فتحى صالح رحيل  105 اسالم احمد عبد الحليم حسن أبو صالح 

 76 احمد محمد فوزى امين غراب  106 اسالم اسامه محمد حبيبه 

 77 احمد محمد ماهر محمد فتح هللا  107 اسالم جابر جالل حسن 

 78 احمد محمد محمد صميده رمضان  108 اسالم جمال مصطفى رياض 

 79 احمد محمد محمد عامر  109 اسالم جمعه عبد الحفيظ مسعود 

 80 احمد محمد محمد يوسف الطوخى  110 سيداسالم خميس على ال 

 81 احمد محمد مصطفى عبد المقصود  111 اسالم صالح مسعود مرزوق التورغى 

 82 احمد محمد هنداوى حميدة عبد العاطى  112 اسالم عبد الحكيم احمد غنيم 

 83 احمد مديح السيد موسى بريقع  113 اسالم عبد المجيد عبد المجيد حسن الخويسكى 

 84 احمد مسعد نعيم ندا  114 اسالم عبد المقصود عثمان محمد 

 85 احمد مصطفى خليل شرف الدين  115 اسلم عصام محمد عمر مكرم 

 86 احمد مصطفى محمد ابو العنين شعبان  116 اسماء اشرف محمد عبد المنعم مصطفى جراده 

 87 محمد شلبى شاهيناحمد مصطفى   117 اسماء الصاوى محمد الصاوى طلب الصيرفى 

 88 احمد ناصر عطا هللا محمد الجزار  118 اسماء جمعة عبد الونيس خليل 

 89 معادلة -احمد وجيه محمد الحليوى  119 اسماء حمدى الحسينى محمد سليمان 

 90 احمد يسرى مصطفى حسين حسن  120 اسماء رمضان حلمى عبد العزيز جاد 
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 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة  
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(انتظام)  

( ب) مجموعة   

تمالحظا  م االسم مالحظات م االسم 

 1 اسماء زاكى عبد الونيس غانم  31 امانى سعيد عبد الفتاح محمد البدوى 

 2 اسماء سلطان عبد الباعث موسى حويج  32 امانى منصور عوض االنصارى 

 3 اسماء عبد هللا عزمى عبد هللا منصور  33 امل جمعه عبد السالم بسيونى النهر 

 4 اسماء عبدالسالم عبدالاله عبدالفتاح سلطان  34 مهامل سيد الصافى دو 

 5 اسماء فتح هللا محمد عثمان الجندى  35 امل منصور محمود عبدالحليم 

 6 اسماء فتحى فكرى على عبد المعطى  36 امل نبيل شوقى الصاوى 

 7 اسماء مبروك على الشرنوبى االجرب  37 امنية احمد السيد احمد الحلوانى 

 8 اسماء محمد مصطفى شرنوبى الكومى  38 جمال عبدالسالم عبداللطيفامنية  

 9 اسماء مرتضى سعد السيد الشرقاوى  39 امنية حلمى محمد الحوشى 

 10 اسماعيل سعيد حسن طلبه ابو عيشه  40 امنية محمد اسماعيل عبد السالم 

 11 محمد اسماعيل سليمان عبد الرحمن  41 امنيه عمر عبدالعزيز سعد الجمال 

 12 معادلة -اسماعيل صالح سامي حسين الغول   42 اميرة السيد امين بسيونى القونى 

 13 اشرف محمد رجائى عبد المنعم الحيوى  43 اميرة السيد محمد قاسم 

 14 اشرقت انور ناجى محمد  44 اميرة خالد عبده حسن البراوى 

 15 داللطيف محمد الجبالاقبال عبدالحليم عب  45 اميرة خليفة حسني يوسف 

 16 االء احمد على هويدى محمد  46 اميرة خيرى محمد محمود العليوى 

 17 االء السيد ابراهيم عبد الفتاح  47 اميرة سعيد غانم عبدالعزيز عكاشة 

 18 االء محمد محمود سليمان محمود سليمان  48 اميرة صابر عبد المولى ابراهيم خليفه 

 19 االء نصر محمد محمود الشرقاوى  49 يوسف الطباخ اميرة صبرى كامل 

 20 الحسين توفيق عوض عثمان  50 امينة السيد محمود محمد محمود قناوى 

 21 الدسوقي محمد الدسوقي علي على غاليه  51 انتصار على العربى السيد سعد هللا 

 22 السيد رامى السيد محمد الديب  52 انجى عيد طه على شلبى 

 23 السيد نصر محمود نورالدين  53 احمد شعبان مرسى اية 

 24 السيد نصر منصور ناجى  54 اية ايمن قاسم عبد الحليم 

 25 الشحات بيومى عبد الغنى جمعه  55 اية حسنى محمد محمود عبد الفتاح 

 26 الشيماء على حسن محمد عمران  56 اية رجب جمعة عبد العاطى ابو احمد 

 27 امامه السيد السيد رزق  57 مصطفى الشهاوى اية رشاد عبده 

 28 امانى احمد عطيه محمد على  58 اية سالمة احمد محارم 

 29 امانى السيد فتح هللا عبدالرحمن نوار  59 اية شريف بكر السيد الكفراوى 

 30 امانى سعيد احمد احمد كشاف  60 اية صالح عبدالعزيز عطية حميده 
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 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة  
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 (انتظام)

( ب) موعة مج :تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 اية عبد السالم حسن جبريل  91 بسام محمد عبد العزيز محمد عمارة 

 62 اية عصام عبد الجواد عبد المعطي  92 بسام محمد عبدة بلبع 

 63 اية عماد عبد العظيم قطب  93 بسمة جمال عبد الصمد عبد ربة موسى 

 64 اية عيد محمود عامر مهران  94 ورقى -الدايم بسمة حمدى محمد عبد  

 65 اية محمد السيد شحاته سعد هللا  95 بسمة حمدى محمد محمد الفار 

 66 اية محمد حافظ الشهاوى  96 بسمة على عبد السميع محمد عوض التهامى 

 67 اية محمد عبد الواحد سليمان البحري  97 بسمة محمد عبد الهادي السيد زايد 

 68 اية محمود جمعه منيسى البليهى  98 بسنت حسين مصطفى حسين غانم 

 69 ايلين هانى لطفى غالى  99 ن -بالل ابراهيم ياقوت عبد النبى  

 70 ايمان ابراهيم محمد بيومى ابو الخير  100 بالل احمد مختارمحمد اللقانى 

 71 بد العزيز محمد البحيريايمان اشرف ع  101 بهاء الدين اشرف محمد عبد العظيم الحويط 

 72 ايمان السيد ابو الفتوح محمد درويش  102 بوال ميخائيل حلمي ابو سيفين 

 73 ايمان خالد مبروك امام مبروك  103 بيشوى رمزى فهيم غبلاير 

 74 ايمان زايد عبد العزيز زايد  104 تقى ايمن عبدالمنصف محمد كشك 

 75 ايمان شعبان محمد عبد المقصود حمزه  105 ملتقى جمال عبد الفتاح ابراهيم زا 

 76 ايمان عادل محمود محمد خنفس  106 جالل حمدي لطفي قفشير 

 77 ايمان على هاشم جمعة  107 جمال عبد المحسن سعد محمد مصطفى 

 78 ايمان عون خير هللا بسيونى واعر  108 جهاد عصام توفيق خبيز 

 79 ايمان فؤاد عبد القوى عالم  109 جورج ابراهيم حنا جرجس حنا 

 80 ايمان ماجد رفاعى عقل  110 حبيبة شحاته عبد المجيد خالد جبريل 

 81 ايمان محمد عبدالعزيز كامل الديب  111 حبيبة فتحي محمد محمد دراز 

 
 حسام السيد محمد حسين ابو ليلة

112  
ايمان محمد عوض عبد الجواد 

 الفرارجى
82 

 83 طنطا -ايمان محمد محمود احمد خضر   113 عيد الحنشحسام محمد على  

 84 ايمان محمود اسماعيل محمد الشرقاوى  114 حسام محمد على محمد السيد 

 85 ايمن سليمان عبد السالم محمود  115 حسام محمد يوسف النجار 

 86 ايناس حسن ابراهيم بسيونى شلبى  116 حسام نزيه احمد حماد 

 87 ايناس فرج رياض عطيه  117 د-سن عقل حسن ابراهيم ح 

 88 ايهاب حامد فاضل محمد غالي  118 حسن حاتم حسن حامد 

 89 بثينة جابر عبد الفتاح عبد الرازق البد  119 حسن محمد حسن احمد فايد 

 90 بسام اشرف محمد سليمان محمد  120 حسن محمد حسن حسين شكرى 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(انتظام)  

( ج) مجموعة   

سماال مالحظات  م االسم مالحظات م 

 1 حسناء ابراهيم سعيد محمد الجمال  31 رشا ابراهيم محمد ابراهيم عيد 

 2 حسين فوزى حسين حسن حسين  32 رغدة وجيه عبد الحليم حسن الشايب 

 3 حسين محمد حسين شريف  33 ن -رمزى عبد الحليم على العريان  

 4 ى محمد عبد المجيد الشناوىحسين يسر  34 رمضان جمعه رمضان عبده حميده 

 5 حمدى عبد العزيز عبده الشريف  35 رنا محمد السعيد محمد البياعه 

 6 حمدى محمد اسماعيل خليل عبد المنعم غراب  36 روان حمدي محمد الوكيل 

 7 خالد رمضان احمد ابراهيم رضوان  37 روان رضا فتحى رمضان اسماعيل 

 8 خالد محمد جبر محمد رشوان  38 يسىروان فايز محمد زكريا السمد 

 9 خالد محمد فتيحه الفخرانى  39 روفيدا سعد على ابو سعيد 

 10 خالد مصطفى كامل عبد الرحمن عطوان  40 ريهام احمد سعد محمود 

 11 خديجة محمود محمد محمود باشا  41 ريهام حماده عبد الحميد عبد العزيز طايل 

 12 خلود عماد منير على رماح  42 نى النجارريهام خالد محمد عبد الغ 

 13 داليا احمد لطفى عبدالمجيد  43 ريهام محمد فتحى محمد عوض 

 14 دعاء احمد علي حافظ  44 ريوان سمير احمد السيد ابو زهرة 

 15 دعاء السعيد عبدالعزيز محمد سليم  45 زهراء ابراهيم محمود جمعه 

 16 دعاء سعد محمد محمد مبروك  46 زهراء سعد سعداوى ضيف بريك 

 17 دعاء طاهر محمد عبد المعطى غريب  e 47-زياد احمد حافظ ابو وافية  

 18 دنيا مجدى قدرى عبد العزيز  48 زياد احمد يمنى احمد الحكيم 

 19 ديانا محمد السعداوى حميدة ابو عصا  49 زياد السيد ابراهيم السيد عبد العال 

 20 رانا جمعه فتحى مبروك  50 0-افظ شعبان  زياد طاهر كامل ح 

 21 رانيا خليل محمد الحسينى خليل  51 زياد محمود فؤاد محمود 

 22 رانيا سعيد محمد عبد الغفار عطية  52 زينب عيد فؤاد محمد محمد  طنطاوى 

 23 رانيا عبد القادر اسماعيل محمد حسن  53 سارة صالح محمد اسماعيل ابوحسن 

 24 رباب محمد السيد الشحيمى  54 حمد عبد اللطيف محمد المنوفىسارة م 

 25 رحاب احمد موسى حمودة الطباخ  55 سارة محمود محمود السيد 

 26 رحاب حمامة فريد سعد ابو سالم  56 سامى سمير صبرى مرسي ابراهيم 

 27 رحاب فضل عبد السيد محمد  57 سحر السيد طلبه عباده قمح 

 28 رحاب فوزى حلمى محمد  58 د العزيز حجاجسعد خميس عب 

 29 رحمة رمضان صبحى عبد الرؤف سلطح  59 سعد محمود سعد عبد المقصود خليف 

 30 رحمة محمد احمد مهني على عامر  60 سعيد احمد الصافى عيد عكاشه 

 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 342/ 0053203: فاكس / تليفون  55222: ب . كلية التجارة ص                                                      ( االبعادية ) يناير  52منهور مجمع د

(انتظام)  

( ج )مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 سعيد احمد محمد احمد شاهين  91 مبارك شيماء وجية محمد 

 62 ن -سعيد السيد احمد محمد عبد الجيد   92 صابر زايد احمد شريف 

 63 سلمى اشرف محمد مبروك محمد  93 صابرين عبد الفتاح جاد هللا شعلة 

 64 سماء عمران موسى مسعود ابوهديمة  94 صافية مسعد السيد ابراهيم عبده 

 65 سماح السيد محمد عبد الحليم  95 شميس صفاء سعد هندى 

 66 سماح ايمن فتحى رمضان ابو المجد الننى  96 صفوت محمد سعيد محمد عبده صومع 

 67 سماح حلمى سعيد على يونس  97 ضحى محمد صبرى سيداحمد سلطان 

 68 سمر احمد عبده  شعبان النجار  98 طارق اشرف محمد زيدان 

 69 سمر حربى لوقا جيوجيوس  99 حمد الوكيلطارق جابر ابراهيم م 

 70 سمر سعد ابراهيم اسماعيل  100 طارق مصطفى محمد ابو الحسن 

 71 سمعان مجدى سمعان حبشى  101 طارق يحيى محمد السرحى 

 72 سمية رضا طايل على ابوجاد  102 0-طه على عبد الفتاح الطنبارى   

 73 ير سامى عبدالعزيز الجزيرىسم  103 عادل جمال حسن جاد الباجورى 

 74 ن -سمير مجدى محمود العبد   104 عادل ماهر صادق بطرس 

 75 سندس محمد رجب محمد الشنى  105 عادل ناصر ابراهيم ابراهيم منصور 

 76 سهام حازم فتحى خليل  106 عبد الحليم حافظ عبد المنعم واعر 

 77 سهير بكر فؤاد محمود خميس  107 عبد الحليم صبحى نصيرى عبد الحليم ابراهيم 

 78 سوسن عطية ابراهيم موسى حسين  108 عبد الحليم صبرى عبد الحليم عبد الجواد 

 79 سيف عبد الرحمن محمدى ابراهيم ذكى  109 عبد الرحمن اشرف ناجى موسى صالح 

 80 بوطهسيف عصام الدين محمود محمود حم  110 عبد الرحمن جالل حسين سليمان ابوحسين 

 
عبد الرحمن جمال عبد الناصر محمد مراد على 

 جاويش
 81 شاهندا عزت عبد الجيد ياسين خلف هللا  111

 82 شحاتة قطب شحاتة بديوى  112 عبد الرحمن حسن محمد السيد جمعه 

 83 شروق سعيد احمد السيد مطر  113 عبد الرحمن رفيق احمد  ابو المجد الجلده 

 84 شروق فتحى محمد عوض  114 عبد الرحمن شاهينعبد الرحمن سعيد  

 85 شفيق محمد شفيق مالك  115 عبد الرحمن طارق عبد الرحمن محمود عبدربه 

 86 شهاب الدين قنديل محمد ابراهيم عبد العاطى  116 عبد الرحمن طلعت محمد عبد الحميد عبد الجواد 

 87 مود عشرىشوقى مجدى محمد مح  117 عبد الرحمن عطيه رجب جاد 

 88 شيماء عبيد احمد محمد خرابة  118 م -عبد الرحمن على حسنين السواح  

 89 شيماء عطية درويش مصطفى السقيلى  119 عبد الرحمن كمال على حلبى 

 90 شيماء محمد عبد الصادق علي  120 عبد الرحمن محمد بهاء الدين السقا 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة  
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 (انتظام)  

( د) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 عبد السالم ناصر عبد السالم خالد شعيب  31 عمر محمد حسين الفقى 

 2 عبد العزيز السيد عبد العزيز ابراهيم محمد  32 عمرو اشرف احمد احمد طعميه 

 3 عبد العزيز محمد السيد محمد يونس  33 0-عمرو السيد على السيد ابو هاشم  

 4 عبد العزيز محمد فتحى عبدالرحمن  34 زالةعمرو السيد عمرو حسن ابوغ 

 5 عبد هللا رجب محمد حسين رزق  35 عمرو حسين على محمد حامد 

 6 عبد هللا سليمان فهيم سليمان الديب  36 ن -عمرو رضا السيد الشربينى  

 7 عبد هللا عبدة محمد السعيد الفحار  37 عمرو عادل جاد جمعه 

 8 عبد هللا نادى إبراهيم العنانى  38 عوض كرم عوض عطا هللا 

 9 عبد هللا ياسر حامد محمود عشرى  39 عوض محمد عوض ابومحمد 

 10 عبد المنعم خليل السيد على حسن  40 غادة الصافى على محمد السيد 

 11 عبد الوهاب سيداحمد عبدالوهاب عبدالعزيز  41 غادة حبشي عبد هللا كيالني المر 

 12 عبده توفيق عبد الفتاح حسين  42 حمد صالحغاده حامد محمد م 

 13 عبير طاهر عبد الجليل طاهر  43 فادى ايمن عوض البسومى 

 14 عبير عبد العاطى عبد الكريم عبد الحليم  44 فادى عوض ايوب عوض 

 15 عز الدين رزق محمد زيدان  45 فادى فؤاد صليب عطيه البراوى 

 16 عزت محمد احمد زغلول  46 فاطمة امين ابراهيم نصار 

 17 عسران جمال عسران محمد ابراهيم  47 فاطمة سعيد خميس ابراهيم الصباغ 

 18 عال سامى ابراهيم ابراهيم خنيسة  48 فاطمة صبري قطب فرج محمد حبور 

 19 عالء رجب عبد الحميد العمرى  49 فاطمة عادل سعد مصرى محارب 

 
 راج احمدفاطمة عبد المقصود عبد المنعم ف

50  
عالء عاشور عبد المجيد محمد حسن 

 القرنشاوي
20 

 21 عالء محمد على شاهين  51 فرحة رضا محمد عبد الخالق سمك 

 22 على الشحات محمد دومه  52 فؤاد محمد فؤاد العريان 

 23 على إبراهيم علي ابراهيم عبد الال  53 فيروز طه على منصور خلف هللا 

 24 على عبد الزين على محمد  54 مود محمد عبد الرحمنكاميليا محمود مح 

 25 على فايز على حسين على  55 د-كرستين يسرى فهيم سالمة  

 26 على مسعد محمد حسن على نوار  56 كرم احمد كرم شاور 

 27 عماد احمد السيد نصر الفيومي  57 كريم السيد يوسف السيد الزقم 

 28 حسن محمود حسن خليلعماد   58 كريم صبحى محمد حسن 

 29 عمار حبشى ابراهيم عبد الباقى بلتاجى  59 كيرلس لمعى فهمى عيسى معوض 

 الدور السابع –القاعة الكبرى 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 30 عمر سليمان غازى ابراهيم الجنيهى  60 لجين محمد محمد عبد البر الشباسى 

 

(انتظام)  

( د) مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 مارى مجدى عطية يوسف عوض  91 بلتاجى محمد جمال الدين حسين محمد 

 62 مارينا ماهر ثابت فلتس  92 محمد جمال عبدالجليل حميده 

 63 مارينا ميخائيل عزيز ميخائيل فانوس  93 محمد جمال على محمد السيد 

 64 مارينا ميخائيل لبيب زكى جرجس  94 محمد جمعة فتحى مبروك عبد ربة 

 65 مجدى عبد المنعم السعدنى احمد  95 يومىمحمد حسن ادهم مصطفى الب 

 66 مجدي حمدي عطيه الحناوي  96 محمد حسن عيد على عامر 

 67 محمد ابراهيم محمد على زردق  97 محمد حسين السيد ابراهيم النجار 

 68 محمد ابراهيم محمود ابراهيم عبيد  98 محمد حمدى حسن حسن عطية 

 69 محمد ابو زيد عبد الباعث ابو زيد حماده  99 ويمحمد حمدي السيد كامل المستكا 

 70 ن -محمد احمد احمد السنانكلى   100 محمد خميس محمد الصغير جنيدي 

 71 محمد احمد بركات عبد العال بركات  101 محمد خيرى نصر حميده 

 72 محمد احمد عبد الفتاح حسين سالم  102 محمد رضا حسين طبلية 

 73 محمد احمد عبد هللا جبالى  103 د المجيد الشناويمحمد رضا محمد عب 

 74 محمد احمد فتحى حافظ السقا  104 محمد رمزى احمد ابراهيم الصفتى 

 75 محمد احمد فرج فتح هللا فرج  105 محمد رمضان ابراهيم ابوزيد 

 76 محمد احمد محمد جنيدى  106 محمد سامى ابراهيم منصور 

 77 محمد احمد محمد عبد الفتاح  107 الم شريفمحمد سامى عبد هللا س 

 78 محمد احمد محمود رسالن عبد الوارث  108 محمد سعد عبد المقصود ابو عامر 

 79 محمد اسامة المطيع محمود اسماعيل جويد  109 محمد سعيد سعد حسين شريدح 

 80 محمد اسماعيل محمد عبد هللا سعفان  110 محمد سعيد شبيب غزالى 

 81 محمد اشرف شحاتة ابراهيم  e 111-مد سعيد عبد الجواد حزيمة مح 

 82 محمد السعيد عطيه احمد الزواوى  112 محمد سعيد عبد الحليم سالم 

 83 محمد السيد فؤاد االبيض  113 محمد سعيد فتحى على خليل الخطيب 

 84 محمد الصافى عبد الهادى على محمد  114 محمد سعيد فوزى الديب 

 85 محمد امين حجازى عبد الرحمن عتمان  115 حمد سليمان حامد سليمان المغربىم 

 86 محمد ايمن محمد رضا الباجورى  116 محمد شحاته محمد ابو العنين احمد 

 87 محمد بركات محروس عبد الحميد  العساوى  117 محمد شوقى محسن عبد هللا عيد 

 88 محمد بسيونى خير هللا عبدالغنى  118 محمد صابر فؤاد عبد الحليم  عطاهلل 

 الدور السابع –القاعة الكبرى 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 89 محمد بهاء محمد عبد الحميد اليمني  119 محمد صالح محمود ابراهيم 

 90 محمد جابر السيد ابراهيم العيسوى  120 محمد طارق على شريف 

 

(انتظام)  

( د) مجموعة : تابع    

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 121 حمد طلعت عبد المطلب جادهللا كشكم  151 محمد محمود محمد عوض 

 e 122-محمد عادل راشد عيسى  152 محمد مرسى مرسى محمد العبد 

 123 محمد عادل عبد الجليل محمد الشيخ  153 محمد مسعد على الطنطاوى 

 124 محمد عادل عبد هللا محمد ابو زيد  154 محمد مصطفى محمد عبدالحميد جاويش 

 125 محمد عادل عبده عبد المعطى  155 تاح السيدمحمد ممدوح عبد الف 

 126 محمد عادل محمد محمد السماك  156 محمد مهنا الصافى مفتاح 

 127 ن -محمد عبد الجواد مبروك رزق   157 محمد ناصر محمد عوض شلبى 

  158 محمد هشام عباس على السعودي 
محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد ابراهيم 

 يحي
128 

 129 محمد عبد الدايم محمود عوض رجب  159 حمد وجية السيد عبد الجواد علىم 

 130 محمد عبد المنعم عبد الهادى خليفه  160 محمد ياسين صالح السعودي 

 131 محمد عبدالفتاح عبدالسالم محمد النجار  161 ن -محمد يحى محمد زكى المغربى  

 132 بروك عبد الخالق النجارمحمد عصام م  162 محمد يحي موسي ادم محمد 

 133 محمد عالء السيد العربى مرسى ولى الدين  163 محمود احمد احمد الدمياطى 

 134 محمد على محمود السمرى  164 محمود احمد محمود الحوشي 

 135 محمد فتحي ابوبكر محمود عبد الفتاح  165 محمود احمد يسرى محمد محمد السعودى 

 136 محمد فرج مسعود ابراهيم  166 ل السودانىمحمود جمال اسماعي 

 137 محمد فرحات مصطفى محمد الحيلة  167 محمود حسن جبر حسن 

 138 محمد فهمى سعد حسين غانم  168 محمود حمدى يوسف عبد العزيز غنيم 

 139 محمد فوزى عبده الديواني  169 محمود خضر محمود ابراهيم خضر 

 140 محمد فوزى محمد  محمد لكلوك  170 محمود خميس عبدهللا عامر 

 141 محمد فؤاد عبد العزيز حسن السيد  171 محمود سامى محمد ابوالعنين 

 142 محمد فؤاد محمد عبد الصمد  172 محمود سعد ابراهيم بسيونى عمارة 

 143 محمد كارم سعد عوض العتوى  173 محمود سعيد رمضان ابو طور 

 144 محمد ماهر احمد خليل عيسى  174 هللامحمود سعيد محجوب عطا  

 145 محمد متولى احمد احمد جاويش  175 د -محمود صابر محمد محمد  

 146 محمد مجدى على محمد عبد المجيد  176 محمود صالح على الهريدى 

محمود عبد الفتاح رمضان فتح هللا الجزار    147 محمد محمد ثابت الديب  177

 الدور السابع –القاعة الكبرى 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 م -

 148 محمد محمد حسن على الديب  178 ابراهيم رمضانمحمود علوانى  

 149 محمد محمد صالح الدين امين ايوب  179 محمود فايز مبروك عيد داود 

 150 محمد محمود محمد عبد هللا  180 معادلة -محمود كمال ممدوح إبراهيم  

 (انتظام)

  ( د) مجموعة : تابع

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 181 محمود محب مأمون محمد االعصر  301 زمى محمد محمد قريطممنار ع 

 182 محمود محفوظ جمعه عيد  302 منار محمد على حسن 

 183 محمود محمد ابراهيم سالم ابراهيم  303 منال زكى السيد عباس سليم 

 
منال سعيد عبد اللطيف اسماعيل عبد 

 هللا
304  

 e -محمود محمد فتحى محمود جودة 
184 

 185 محمود محمد كامل البنا  305 منة السيد حافظ محمد 

 
منة هللا ابراهيم على رجب يوسف 

 منصور
306  

 محمود محمد لطفى االبيض
186 

 187 محمود محمد محمود اللبودى  307 منة هللا احمد السعيد االعرج 

 188 يةمحمود ناجى عبد الحميد محمد ابو واف  308 منة هللا خالد ذكى  محمود سعد 

 189 محى حلمى احمد القزاز  309 منى جمال احمد على الشاذلى 

  310 مى جمال محمد محارب 
مديحة بسيونى عبدالجواد عبدالرسول 

 شاهين
190 

 191 مرزوق السيد بسيونى حسين خليل  311 مى خالد رمضان حسن القزعة 

 192 جاد هللا الوليدمروة صبحى عبد الرحمن   312 مى سعد نصر حبيب القلب مسامير 

 193 مروة مجدي قباري احمد مصطفى  313 مى صالح سعد رمضان 

 194 مريم احمد سامى محمد امين مالك  314 مى عبد الحافظ محمود عبد الحميد حجازى 

 195 مريم احمد محمود رأفت راضى  315 ميادة صبرى عبدالمنعم خليل الحناوى 

 196 صطفى احمد محمود حربيم  316 ميار اشرف ابراهيم سالم 

 197 مصطفى السيد خيرت السيد  317 ميرنا باسم السيد سيداحمد 

 198 مصطفى حسن محمد صالح  318 نادر عبد الاله سالم مصطفى معيه 

 199 مصطفى خميس صالح مبروك صقر  319 نادر عالء محمد محمد اسماعيل 

 200 عبدالسيد سعد عبدالسيدمصطفى سعد   320 نازى فخرى شعبان منصور عتمان 

 201 مصطفى شاهر الدين كامل سيف النصر  321 نانيس عبد الحميد اسماعيل الخولي 

 202 مصطفى عادل محمد حسنين  322 نبيل سامى عبد الحليم حسانين 

 203 مصطفى عاشور قاسم احمد ماضي  323 نجوى عبد المنعم عبد السميع فهيم 

 204 مصطفى عيسى محمد مشالى  324 ل السماكنجيب محمد نجيب ابو جال 

 205 مصطفى محمد الشحات محمد عبد المجيد  325 ندا محمد اسامه عبد القادر ناصر 

 206 مصطفى محمد شوقى ابو الحمد عبد اللطيف  326 ندى عصام عبد الرازق السيد مرسال 

السابعالدور  –القاعة الكبرى   



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 342/ 0053203: فاكس / تليفون  55222: ب . كلية التجارة ص                                                      ( االبعادية ) يناير  52منهور مجمع د

 207 شريف مصطفى محمود كامل محمد ابو  327 ندى عالء سيد احمد احمد غالى 

 208 مصطفى مدحت محمد على فرحات  328 ندى فتحى على فطيم 

 209 معاذ احمد محمود حلمي خليل برغش  329 ندى محمد عبد اللطيف الصباغ 

 300 منار احمد زكريا امين عامر  330 ندى محمد عبد المجيد امين عاشور 

(انتظام)  

( د )مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 331 نرمين احمد عبد الحميد الفتيانى    

 332 نرمين محمد احمد محمد بيومى    

 333 ن -نسمة جابر السيد ابراهيم محمد     

 334 نعمه فوزى محمد قطب السكران    

 335 نها رمضان احمد الغرباوي    

 336 نهاد عبدالواحد عبد الرازق محمد محسن    

 337 احمد عيادنهاد محمود     

 338 نهال سليمان عبد الفتاح محسن    

 339 نور عبد اللطيف عبد الغنى عبد اللطيف صقر    

 340 نورا سامى ابراهيم عبد الفتاح كشكى    

 341 نورا صالح يادم يعقوب    

 342 نورا صبحى كامل امين جرجس    

 343 نورا محمد محمد احمد حمودة    

 344 نوران خالد حسن بركات    

 345 نورهان البدري عبد الحميد حجاج    

 346 نورهان رضا صبرى المصرى    

 347 نورهان سميرالسيد مرسى الشيخ    

 348 نورهان صبرى جالل السيد ابراهيم    

 349 نورهان طارق محمد عبدالمقصود على    

 350 نيرة السعيد حامد عطية    

 351 امد حسن شرف الديننيرة ح    

 352 نيرة على انور االنصارى شلبى    

 353 هاجر احمد فريج احمد عبد الحافظ    

 354 هاجر احمد كمال احمد عبده    

 355 هاجر خميس حسن بسيونى    

 356 هاجر طارق عطيه محمد عطيه    

 357 هاجر عماد يحيى حمد    

 لدور السابعا -برى كالقاعة ال



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 342/ 0053203: فاكس / تليفون  55222: ب . كلية التجارة ص                                                      ( االبعادية ) يناير  52منهور مجمع د

 358 زامهاجر مجدى عبد الرحمن على ع    

 359 هالة احمد فتح هللا محمد الشيخ    

 360 هالة الشحات محمد غريب هندى    

 

(انتظام)  

( هـ) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 هالة رضا السعيد جنيدى  31 ياسمين عادل محمد عبدالقوى ناصر 

 2 عذر -د -لمنعم هالة فتحى صقر عبد ا  32 ياسمين متولى عبده متولى البنا 

 3 معادلة -هالة ياسر عبد الفضيل يونس   33 ياسمين محمد عبدهللا محمد احمد السيد 

 4 هايدى منصور محمد سعد زايد  34 ياسمين محمود رمضان بهنسى قمح 

 5 هبة هللا خالد سعيد البيسى  35 يحى عالء الدين عبد الجواد اسماعيل ابو حسين 

 6 هبة سعد محمد حسن نعيم  36 ود الخولىيسرى حامد محمد محم 

 7 هبة صالح طلبه عثمان الدمياطى  37 يوسف حمدى عطية محمد عيسي 

 8 هبة عبدالسميع محمد قطب عيسى  38 يوسف سعيد يوسف ابو حشيش 

 9 هدى علوانى بالل علوانى  39 يوسف شوكت يوسف امير 

 10 احمد هيبة غالبهدى محمد   40 ن -يوسف نبيل محمد عبد الواحد  

 11 د -هدير حلمى سعيد عبد هللا النحاس   41 م -يونس خالد يونس عبد الجيد جاد بكر  

 12 هدير سعيد ابراهيم محمد قطب  42 ابراهيم اسماعيل سعد هللا اسماعيل حنفى بمواد

 
 ابراهيم على ابراهيم عبد المعطى نجا

43  
هدير عبد العزبز على عبد العزيز عبد 

 نبىال
13 

 
 ابراهيم علي ابراهيم محمد شهاوي

44  
هدير عبد الفتاح عبد الصمد محمد 

 مشاحيت
14 

 15 هدير ماهر على بيومى عبدالال  45 احمد ابراهيم محمد محمود شعيب 

 16 هديرعبد القوى ابراهيم احمد محمد سمك  46 احمد السيد محمود ناجي 

 17 هيم على مطرهشام سعيد ابرا  47 احمد حامد سعد رزق 

 18 هشام عالء الدين محمد السعيد احمد  48 احمد عاشور مختار على حجازى 

 19 هشام محمد ابراهيم عودة  49 احمد عبد المقصود كامل عبد الحميد شلبى 

 20 هشام محمد انور ابراهيم الصواحى  50 احمد عصام ابراهيم قطب يعقوب 

 21 ند عصام توفيق خبيزه  51 احمد عماد مبروك عبد المالك 

 22 هند على على الصفتى  52 احمد فوزى صدقي جادهللا قويدر 

 23 هند محمد محمد عوض الحوفي  53 احمد محمد احمد ابو زيتحار 

 24 وفاء رمضان احمد ابراهيم رضوان  54 احمد محمد رياض حسنين الصعيدى 

 25 د هللا يوسف بربروفاء نصر عب  55 احمد محمد سعد عبد الرحمن الصفتى 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 342/ 0053203: فاكس / تليفون  55222: ب . كلية التجارة ص                                                      ( االبعادية ) يناير  52منهور مجمع د

 26 والء محمد صالح محمد صالح  56 احمد محمد على دعبيس 

 27 والء منصور مبروك محمد  57 احمد محمد قطب عبد المجيد شاهين 

 28 وليد خالد محمد المتولى ابراهيم  58 احمد محمد كمال قبيصة 

 e 29 -يارا محمد احمد السعدنى   59 احمد محمد محمد خضر 

 30 ياسمين جمال معوض تمام حسين  60 مد محمد مهنا حميده حمداح 

(انتظام)  

(هـ ) مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 احمد مصطفى سعد محمود  91 اية ظالل علي العريان 

 62 احمد نبوى فكرى منشاوى الحناوي  92 اية عبد المجيد محمد محمود مشالي 

 63 اسامه محمد رمضان محمد عميره  93 الحميد على اية عثمان عبد 

 64 اسراء الخلعى محمد السمبختى  94 ايمان اسامه عبد المعطى على الخراشى 

 65 اسراء جمال السيد عبد الحميد مصطفى  95 ايمان جمعه ابراهيم شعبان بكر 

 66 اسراء حنفى محمود محمد حبيش  96 ايمان حسن عبد المنعم العايدى 

 67 اسراء عبد السالم محمد محمود  97 ايمان محمود احمد عبدالرحيم كشك 

 68 اسراء كرم محمد ابو المعاطي عبد اللطيف  98 باسم عاطف عبد اللطيف محمد 

 69 اسراء محمد انور مرسى بلتاجى  99 بسمة عمر محمد عنانى 

 70 اسراء محمد جابر العساوى  100 بسنت شعبان شفيق احمد سالمه 

 71 اسراء محمد عبد الشافى معوض عمارة  101 بوسى سمير محمود فالل 

 72 اسراء نعيم ابراهيم شعير  102 بوسى مجدى محمد قاسم عبد الال 

 73 اسالم على حسن ابو جبل  103 توفيق عبد الجليل توفيق عبد الجليل لطيف 

 74 لعزيز السهيلىاسماء حمدى محمود عبد ا  104 جودة رمسيس جودة جوهر منصور 

 75 اسماء كامل ذكى عبد العزيز خضراوى  105 حامد فايز خير هللا الطايل 

 76 اسماء محمد السعيد بهنسى محمد عوض  106 حسام الدين احمد حامد ناصف 

 77 ف ت -اسماء محمد علوانى عمر عالم   107 حسام الدين مجدى ابراهيم بكر 

 78 حامد محمد محمد صالحاالء   108 حسام سعد احمد سعد 

 79 االء حسين على عيسى الحمسى  109 حسن محمد حسن عبد العزيز الناقة 

 80 السيد سمير عبد الواحد ابراهيم الكرساوى  110 حسن مكرم خطاب دغيش 

 81 امانى احمد كامل بهنسى  111 حمدى فضل احمد محمد االعصر 

 E 82 -حمد عمر الضرير امجد م  112 دارين فوزي محمد عبد العزيز 

 83 طنطا -امل محمد شحاته حتحت   113 د -دنيا عبد السالم عوض عمر  

 84 امل محمد عبدالحميد صالح هنيدي  114 دينا محمد عبد المنعم محمد ابراهيم ابو نعيم 

 85 امنية اشرف محمد الزفتاوى  115 زياد اشرف محمد عبد الكريم ختعن 

 86 د-اميرة على محجوب   116 زين العابدين محمد سيفزين العابدين احمد  



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 342/ 0053203: فاكس / تليفون  55222: ب . كلية التجارة ص                                                      ( االبعادية ) يناير  52منهور مجمع د

 87 د-اميرة ياسر هارون ابراهيم    117 سارة حلمى عبد الحليم النحراوى 

 88 انوار شحات سعيد قطب  118 سالمة محمد مرسى عبد الحليم متولى 

 e 89-ايات احمد محمد حسين شبانه   119 سماح جمال بريقع حسن 

 90 اية ربيع محمود زين العابدين  120 د العشرىسيف ايهاب السي 

 

 (انتظام)   

( س) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 شروق عاطف محمود حسب  31 ن -فهد شكرى واعر محمد  

 2 شوق عبد العاطى رمضان عشيبة  32 كريم صالح عبد الاله مصطفى سالم محمد 

 3 صابرين خميس مسعود مرزوق التورغى  e 33 -مازن اسامة رجب الصول  

 4 صالح شحات محمد محمد ابوالفتوح  34 محمد ابراهيم محمود الحريف 

 
 محمد احمد محمد محمد عباس الركايبى

35  
ضياء حسن ابراهيم محمد ابراهيم 

 حجازى
5 

 6 عاصم احمد عبد المجيد الديب  36 محمد احمد مصطفى احمد 

 7 عبد الحميد فرج جبريل عبد العاطى  37 مد اشرف محمد مصطفى عبد هللامح 

 8 عبد الحميد ماهر عيد محمد  38 محمد الحسينى محمد محمود صبرى 

 9 عبد الرحمن اسامه حمدى محمد السقا  39 محمد السيد يوسف الكومى ناصر 

 10 بد هللا محمد عبد الرحمن عبد الرازقع  40 محمد ايهاب ابراهيم احمد عبد البارى سليمان 

 11 عبد هللا نصر على نصر مصطفى  41 محمد حسن نصر الدين حسن األسود 

 12 عبد المنعم ايمن شوقى عبد الحميد محمد  42 محمد خليل حسن محمد صالح 

 13 عبد المنعم عصام حمدى السيد خطاب  43 محمد ربيع عبد الحميد محمد الجزار 

 14 عبلة عزت محمد بخاطره حموده  44 محمد زغلول صبرى يوسف 

 15 عبير محمد محمد محمد الدرينى  45 محمد شريف محمد رمضان نوار 

 16 د -عزيزة انور شتا ابو العطا بيومى   46 محمد شعبان سعد رفاعى 

 17 د-عزيزة حسن عبد الفتاح السعيد عواد   47 محمد شوقى زكريا سعد قمح 

 18 عال احمد احمد حسن الكومى  48 محمد صالح فتحي هارون 

 19 عالء احمد محمد عبد الرزاق شرف الدين  49 محمد عبد السالم درويش مصطفى زيان 

 20 على سعيد عبد الفتاح محمود غريب  50 محمد عبد الناصر محمد احمد عقدة 

 21 د حسنى المزينعمار السي  51 محمد عصام محمد مليجى علي 

 22 عمار ياسر عبد الرحمن راغب محمد  52 محمد عالء صميدة محمد دياب 

 e 23 -عمر رشدى يوسف سكران   53 محمد عمرو عبد الهادى الحصاوى 

 24 عمر عثمان على احمد خطاب  54 محمد محمد سعد ابراهيم عطيان 

 25 خالد ابراهيم احمد سويدان عمرو  55 محمد ناجى عبد الستار عبد السالم 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 342/ 0053203: فاكس / تليفون  55222: ب . كلية التجارة ص                                                      ( االبعادية ) يناير  52منهور مجمع د

 26 عمرو محمد محمد جادهللا عاشور  56 محمد نعيم ابراهيم الفرحاتى 

 27 د-غادة جمال ابراهيم الديشى   57 محمد هشام عبد المجيد محمد 

 28 فارس اشرف ذكى محمد  58 محمد ياسر محمود احمد هليل 

 29 فخرية صبرى سعيد عبد السالم عيسى  59 محمد يحى عبد المحسن الشريف قريطم 

 30 فضل ابراهيم عبد المطلب محمد  60 ن -محمود احمد محمد ابراهيم فرغلى  

 

الباقون +  (انتظام)  

( س )مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 محمود السباعى موسى محمد الفراش  91 مؤمن محمود احمد عبده شحاته 

 62 محمود الشالمونى عبد القوى جاد هللا قويدر  92 بد الحميدمؤمن مصطفى فتحى ع 

 63 محمود انور على جمعه الدريف  93 ميار محمد عبد النبى سيد احمد 

 64 د -محمود سامى محمد توفيق الحوفى   94 ميرنا محمد احمد عبد هللا المغربى 

 65 محمود سيداحمد عبده احمد ابوعيطه  95 ميرهان فضل خميس شلبى عوض 

 66 محمود شعبان حسن حسن بهايم  96 حمد موسى سالم ربيعنبيل ا 

 67 محمود عاطف ابو المعاطى عبد الرسول  97 نجاة على صبرى على مرسى 

 68 محمود عبد الفتاح محمد قنا  98 نسرين محمد صالح عبد هللا 

 69 محمود عبد اللطيف محمود احمد محجوب  99 نسمة محمد عبد الحميد عبد العظيم 

 70 محمود عبد هللا محمود اسماعيل  100 زيد نسمة مسعد على ابو 

 71 محمود على محمد خيرى على الجوهرى  101 نعمه احمد رمضان عثمان عمر 

 72 محمود عماد مبروك عبد المالك  102 نوارة ماهر محمد عبد الوهاب حنفى 

 73 محمود عوض محمود عبد الغني  103 نورهان ابراهيم عبود محمد جاب هللا 

 74 محمود محمد جالل الحلواني  104 د -نورهان عادل غريب شحاتة  

 75 محمود محمد فتحى عبد النبى برانى  105 نورهان عبد المحسن عبد العظيم عبد ربه 

 76 محمود محمد محمود المغربي  106 هاجر ابراهيم على شعير 

 77 محمود محمد محمود نصر حسين  107 د -هاجر سامى عثمان محمد  

 78 محمود مصطفى محمود مصطفى   المعناوى  108 هبة هللا عمر عبد الكريم عبد السالم بلتاجى 

 E 79 -محمود ياسر عبد الحميد احمد السيد   109 طنطا -هدير صالح محمود بسيونى  

 80 د-مروة حسن حسن احمد   110 د -هدير كامل انور على محمد منصور  

 81 مروة حسن عبد الاله حسن غنيم  111 هدير محمد عبد الرازق فصاد 

 82 مصطفى اسماعيل عبد الحميد محمود مالح  112 ابو شعرههشام مجدى عبد هللا محمد  

 83 مصطفى خميس سعيد دسوقى الشاعر  113 السادات -هشام مسعد عبد الفتاح خليل  

 84 مصطفى زين العابدين رغيب عبد الهادى خالد  114 وفاء احمد محمد ابو شاكر 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 85 مصطفى سعيد عرفه محمد النجار  115 ف ت -يارا عمرو محمد الجناجى  

 86 مصطفى عبد الفتاح يوسف الهيتمى  116 ن اشرف حسن محمد الختامياسمي 

 87 وافد -مصطفى محمد على عبد الجليل   117 ياسمين يوسف محمد عبد هللا خطاب 

 88 مصطفى محمد محمود الشامى  118 يحي حسن محمد مبروك السيد 

 89 مصطفى محمود مصطفى محمود الهنداوى  119 يوسف عادل عبد الحفيظ محمد القلجة 

 90 صطفي نشات محمد احمد سعد المالم  120  

 

 (انتساب)

( ص) مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 
اميرة عبد الفتاح بدران عبد الفتاح محمد 

 السمهودى
31  

 ابراهيم عبد هللا فرغلي حسن
1 

 2 احمد ابراهيم نعيم عامر  32 اميره محمد محمد عشبه 

 3 احمد السيد محمد محمد فضل  33 اية احمد محمد همام 

 4 بالل عبد المجيد ابراهيم الجروانىاحمد   34 اية محمد عبدالسالم خليفه 

 5 احمد جواد عبد الرحمن عبد الجليل  35 اية مهاب محمد محمد حسن 

 6 احمد حسب عبد العال عامر  36 ايمان ثابت محمود حسن 

 7 احمد حسنى محمد عبد العاطى خفاجه  37 ايمان زوزو احمد محمد النجار 

 8 عبد اللطيف جبريلاحمد رضا   38 ايمان عطيه مصطفى محمد 

 9 احمد رفعت عبد هللا عبده  39 ايمان عماد محمد ابراهيم 

 10 احمد عادل عوض عبد العزيز حسن  40 ايمان محمد سليمان محمد محمود سليمان 

 11 احمد عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد البنا  41 م -ايهاب محمد احمد على  

 12 0-احمد عبد هللا مرسى محمد    42 بسمة صبحى محمد اسماعيل رشوان 

 13 احمد عماد احمد محمد النشرتي  43 جمعه خميس جمعه محمد رفاعى 

 14 احمد محمد السيد الصفتى  44 جمالت فتحى عبد هللا  عتريس الشاذلى 

 15 احمد محمد عوض حسن هالل  45 حبيبة السيد ابراهيم السيد الطنطاوى 

 16 احمد محمد منصور امام  46 حسام احمد العشري حداد 

 17 م-احمد نفيذ محمد عبد الوهاب جاويش   47 حسناء سعد محمود احمد الحصاوى 

 18 اسامه عبد الحليم احمد حجاب  48 حنان محمد عبد هللا عبد الغنى عبيد 

 19 م -اسالم السيد رمضان محارم   49 حنان محمود محمد ابو زيد 

 20 اسالم محمد محمد احمد بخيت  50 ه ابراهيم علىخالد جمال عبد الناصر عبد 

 21 د -اسماء احمد مختار محمد الداعر   51 داليا طارق جابر مصطفى الصالحى 

 22 اسماء اشرف كمال محمد السيد عبد العال  52 داليا عبد المحسن عبد الحميد عباسى 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 23 ادريس اسماء خميس مختار سعد  53 دعاء عطيه توفيق عبد الغنى هيبه 

 24 اكرم احمد شوقي قرعلي  54 دعاء فتحى عباس زكى جعبوب 

 25 االء محمد حسن محمد ابو حجر  55 دعاء نصر فايز منصور 

 26 االء محمد عبد النبى عبد هللا  56 رانيا علوانى خميس علوانى حفلش 

 27 امانى محمد السيد محمد جاد  57 رانيا فوزى محمد عبد القوى الفيومى 

 28 امل حسن محمد حسن حجاج  58 رنين طه احمد احمد براغيت 

 29 امل محمد رمضان عبد العزيز الطويل  59 زينب صالح عبد المعز علي جنيدى 

 30 امل نبيه بسيوني محمد الزهيري  60 سارة احمد عبد الفتاح الوكيل 

(انتساب)  

( ص) مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 سارة رضا حامد مصطفي عبد الحافظ  91 ن -محمد احمد عيسى محمود عيسى  

 62 سارة محمود عبد المنعم صالح  92 محمد احمد محمود مرسى الكردى 

 63 سامية احمد علي ابو سيف  93 محمد حازم احمد احمد الصفتي 

 64 م -سعد حلمى سعد احمد السروجى   94 محمد حمدى يوسف اباظه 

 65 سعد مصطفى محمد حسن خرابه  95 م -محمد شعبان محمد البياض  

 66 سمر محمد محمد الحصافى القمحاوى  96 محمد صبرى السيد يوسف عبد الباقى 

 67 سهيلة شعبان محمود محمد خطاب  97 محمد على محمد محمود حسين 

 68 م - شاهر اسماعيل اسماعيل محمد الشريف  98 محمد عمر سعد السيد الفقي 

 69 شاهنده رمزى محمد محمد الحريف  99 محمد فايز محمد الزرقا 

 70 شروق رمضان حسن محمود زقزوق  100 محمد فتح هللا محمد البسيوني الصاوى 

 71 شيماء احمد سعيد عمر محمود  101 محمود ابراهيم شحاته عبد الوهاب خورشيد 

 72 محمد عبد الفتاح عبد المقصود عاصم  102 محمود ابراهيم محمد ابراهيم ندا 

 73 عبد الحميد محمد سيد احمد محمود عشيبه  103 محمود احمد عبد الفتاح محمد ابو كلوب 

 74 عبد الرحمن ابراهيم راغب ابراهيم عبده  104 محمود رضا محمد صالح حسن 

 75 عبد الرحمن مرسي السيد على الفار  105 محمود عبد المطلب عوف خطاب حسوب 

 76 عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز عوض هللا الديب  106 محمود محمود عبد الدايم عبد الرحمن 

 77 عبد هللا صبري عبد الفتاح مبروك السيد  107 محمود محمود على محمد حمزة 

 78 عبد هللا محمد عبد هللا يوسف شعبان  108 عذر -محمود مدحت محمد عبد المعبود  

 79 عبد هللا مهدى محمد مصطفى عبده  109 عبد العزيز عبد الوهاب عمارةمصطفى احمد  

 80 عبد المحسن محمد عبد المحسن الشريف قريطم  110 مصطفى جمال الدين منيب جنيدي 

 81 عبير محمود محمد حسن الصعيدى  111 مصطفى عيد معوض جمده 

 82 شحاته رضوان عمر رضا مرسى  112 معمر القذافى عبد المالك عبد المولى 

 83 عمر صالح مجاهد على  113 منة هللا لطفى محمد حزيمه 



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 84 عمر مختار عبد الستار عطيه  114 مها وجية مصطفى عبد الجواد صالح 

 85 عمر مصطفى على بركات  115 ميادة محمود علي الخوالقة 

 86 فاطمة مكين ابو سيف عبد القوى  116 مينا منير ابراهيم منصور 

 87 0-كريم خالد محمد على حلبى   117 ناصر على محمد عبد السالم حسب هللا 

 88 ليلى محمد ابراهيم حسنى ابو النصر  118 نجوى هانى هلباوى التراس 

 89 محمد ابراهيم حسن زيدان  119 ندى حلمى عبد الحليم جمعة الجنبيهى 

 90 ليم رزقمحمد ابو المجد عبد الح  120 ندى سيف النصر واعر عوض 

 

(انتساب)  

( ى )مجموعة   

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 1 ندى عبد الاله محمد عبد الرؤوف قطب  31 احمد محمد عبد الحميد محمد رجب 

 2 ندى محمد على محمد البولينى  32 احمد محمد محمود عطية  شاهين 

 3 نصرة اسماعيل محمد عبد هللا جعفر  33 احمد هشام احمد العزب نوفل 

 4 نورهان عادل متولى حامد رضوان  34 اسراء رجب مازن فرحات رشوان 

 5 0-اروق الطودى حجازى هشام محمد ف  35 اسالم رضا ابو بكرعبده بيومى 

 6 همت محمد على منصور منصور  36 اسماء حسين عبد العزيز محمد الصباغ 

 7 هند عادل انور محمد توفيق صالح  37 ماسماء محمود عطية محمود قريط 

 
 االء خالد عبد العظيم محمد موسى

38  
هويدا خميس الشرنوبى يوسف عبد 

 0-السالم 
8 

 9 هيثم طارق ابراهيم سالم حمودة  39 م -السيد السيد على عبد الفتاح  

 10 ن -يارا شعبان الحسينى الحسينى سالم   40 م-السيد رضا السيد غازى محمد  

 11 ين خميس جابر محمد جمعةياسم  41 د -حسن الهام محمد محمد  

 12 ياسمينا سعيد احمد احمد الشامى  42 امنية مصطفى محمود شعبان 

 13 يوستينا عماد عبده امين  43 اميرة رضا محمد السبيعى شحاتة 

 14 يوسف اسماعيل فتحي الصعيدي  44 اميرة على عبد السالم خليل 

 15 ابانوب يوسف عوض مرقص بمواد 45 حسن محمد امين قشيوط اية 

 16 ابتسام حسن سعد عبد السالم الربوى  46 اية رضا عبد المنعم احمد عبيد 

 17 حفيظ نوفلابراهيم وحيد رزق عبد ال  47 م -ايمن حامد جابر ابراهيم  

 18 ن-احمد ابراهيم السيد موسى   48 بسمة عبد البصير محمد عبد الفتاح 

 19 احمد ابراهيم عبد الجليل عبد القوى العربى  49 بسمة فوزى محمد محرم 

 20 احمد انور محمد سرور  50 جهاد حمدي راتب ناجي صالح 

 21 احمد حسن سعيد فتحى المال  51 حسام خميس الصافي عبد الغنى الشيمي 

السابعالدور  –القاعة الكبرى   



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 22 احمد حمدي السيد احمد ابو عجور  52 م -حسن رفعت حسن رحال  

 23 احمد خميس رجب محمود محمد بلتاجى  53 حسين طه عادل توفيق 

 24 احمد رمضان كامل امين  54 0-حسين على حسين على مهدى  

 25 احمد عادل عبد المقصود العلقامى  55 0-خالد محمد محمود محمد طعان  

 26 احمد عصام بيومي احمد محمد بدر  56 خلود مجدي احمد ابراهيم طه 

 27 احمد على على محمد ابودياب  57 دعاء جابر عبد العزيز خليل 

 28 احمد عوض بسيونى باشا عماره  58 دينا على ابراهيم على حجازى 

 29 احمد عيد منصور الشاذلي  59 دينا فرج محمد احمد ابو شلبايه 

 30 مة السيد الشالاحمد فوزى سال  60 رحاب سعيد زغلول ابو حوسه 

 (انتساب) 

( ى )مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 61 رنا عماد عبد العزيز عمر  91 عمر محمد فؤاد حسن الحوفى 

 62 ن -زياد محمد نجيب محمد حمادة   92 ف-عمرو محمد محمد الجيزاوى  

 63 سارة جابر عفيفى رمضان  93 فاطمة ماهر ابراهيم ذكى 

 64 سارة عادل عبد هللا محمد الشاذلي  94 مسعد سعد عبد هللا تمراز فاطمة 

 65 ساره رضا محمود عمران  95 م-فرج ابراهيم فرج ابوزيد  

 66 سلمى ايهاب ابراهيم السيد خضر  e 96-كريم ابراهيم صبحى القصاص  

 67 سهيلة محمد مصطفى ابراهيم  97 م -كريم محمد احمد محمد شعيب  

 68 ن -سيف الدين السيد على كرم   98 رامى حنا ابراهيمماجد  

 69 د-شروق على ابراهيم السروجى   99 مارينا عماد عبيد جيد 

 70 م-شريف احمد شعبان احمد   100 ماريو اشرف كمال يوسف سليمان 

 71 شيماء بدوى محمدعبد العليم اسماعيل  101 مبروك محمد كامل حسن الصفتى 

  102 ن-محمد ابراهيم شعبان مصطفى دميس  
شيماء عبد السالم عبد الاله عبد الفتاح 
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 73 صالح اسامة صالح على الجندى  103 محمد احمد اسماعيل على حمدان 

 74 عائشة فتحى ابو الفتوح السعيد  104 محمد احمد طلبة علي الحديدي 

 75 عبد الرحمن عادل فتحى ابو شعره  105 محمد احمد محمد احمد زقزوق 

 76 عبد الرحمن محمد محمدى ابراهيم زكى  106 محمد احمد محمد انور اسماعيل 

 77 عبد العزيز يحيى حنفى دويدار  107 محمد اشرف شحاته سليم 

 78 عبد الكريم محمد عبد الكريم خطاب  108 0-محمد جمال يس موسى حمد  

 79 م -الضبع عبد هللا حسن ابراهيم   109 محمد حامد عبد الرحمن عدالن عياد 

 80 عبد هللا خميس حامد ابراهيم السمانى  110 محمد خالد ابراهيم محمد السباعى 

 81 عبد هللا محمد سيد احمد ابو زينة  111 م -محمد خالد محمد حمدى كحلة  

السابعالدور  –القاعة الكبرى   



 
 

     جامعة دمنهور               
 كليةالتجارة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة  
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 82 د -عبده سعيد احمد محمد الجمال   112 محمد رضا عبد الغني دغيش 

 83 منصور جابر منصورعالء الدين   113 سن ابو خضرهمحمد رمضان شعبان ح 

 84 عالء محمود عبد المعطي عبد الصبور  114 محمد سالم محمد التماوى بالل 

 85 على اشرف محمد عبد الغني االقرع  115 محمد سمير محمد ابراهيم 

 86 على محمد احمد المغربى  116 محمد صبحى سعد احمد عالم 

 87 م -شى على محمد على الحو  117 لوهابمحمد صالح عبد الوهاب عبد ا 

 88 على وجيه على محمد على  118 محمد طه حسين محمود 

 89 عمر جمال عبد الجواد طلبه  119 محمد عبد الخالق حسن عطيه غليش 

 90 عمر محمد احمد المنوفى  120 محمد علوي عبد الجواد بسيونى الشاذلي 

 

الشعب+  باقون+  (انتساب)  

( ى) مجموعة : تابع  

 م االسم مالحظات م االسم مالحظات

 121 محمد عوض ابراهيم حسن  151 ادية جمال محمد احمد الحوفين 

 122 م -محمد عوض السيد مختار   152 ناهد احمد محمد محمد سالم 

 123 0-محمد كامل محمد على عثمان الحبشى   153 ندى بسيونى احمد قطب خطاب 

 124 محمد لبيب اسماعيل عبد الغني بدر الدين  154 ندى صبرى محمد االنصارى رحومة 

 125 ن -محمد محمود احمد دميس   155 نرمين بهاء احمد حلمى عبد الجواد نوار 

 126 محمد محمود محمد محمود حمودة  156 نرمين سعد عبد المقصود عوض حميده 

 127 محمد ممدوح حسنى ذكى موسى  157 د سالم محمد النجارنرمين محم 

 128 0-محمد منصور عثمان محمد عطا   158 نورة محمد عادل كمال ابو علو 

 129 محمود خالد محمود محمد مصطفى عمارة  159 نيرة ابراهيم بدرشان عمران 

 
هالة ابراهيم محمد فضله عبد الرحمن 

 الحلفاوى
 130 محمود سمير عبدهللا محمد البواب  160

 131 0-محمود شبل عبد القادر السيد زين الدين   161 هانى خميس حامد عوض حنفى 

 132 هللا الصاوىمحمود عبد هللا عنتر عبد   162 هدير موسى رشدى مهدى اآلمين 

 133 محمود محمد عبد هللا عبد المجيد  163 مد عبد الرحمنهشام عباس محمد اح 

 134 ن-محمود نصر محمود صالح الجالى   164 هشام محمد ابراهيم مبارك 

 135 مروة محمود موافى احمد  165 م -والء محمد حامد هنداوى  

 136 حمد عطيه عبد الحفيظمريم م  166 يارا محروس حسن السيد جمعه 

 137 م -مصطفى احمد مصطفى زغيب   167 ياسمين حمدى محمد الزلبانى 

 138 م -مصطفى السعيد حسين العطار   168 ياسمين خليفة عبد الفتاح خليفة القصاص 

 139 مصطفى عادل خليل عبد الغفار عبد المجيد  169 ياسمين رجب مكاوى خليل 
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 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب 
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 شعبة الدراسة باللغة العربية –( شعبة محاسبة)الفرقة الرابعة  
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 140 مصطفى عياد السيد على المغربى  170 ياسمين رضا محمد كشحت 

 141 مصطفى محمد السيد عبد الحليم عرفه  171 ياسمين رمضان عيد فضل 

 142 معاذ اسماعيل على ابراهيم  172 ياسمين صديق توفيق محمد لبزة 

 143 مالك سعد السيد محمود البربري  173 يوسف سعيد محمد قاسم سليمان 

 144 منار محمود عدس شريف  174 يوسف يسرى كامل عبد الحميد مراد 

 145 منة هللا طارق صالح يوسف  175  

 146 منى رأفت وهبى غازى الشناوى  176  

 147 مهند محمود محمد السعيد ابو سمرة  177  

 148 مى سعيد محمد المصرى  178  

 149 ميرنا رضا على جاد  179  

 150 نادر سعيد سليمان محمد سليمان  180  

 


