
 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
 

 مجموعة )) أ (( 

)) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((   

 م  االسم  م  االسم  

ف محمد حسن خطاب 26 احمد رفعت صالح نعيم عباده راض    1 ابتسام اشر

ى سالمة شحاته بركه  27 احمد سامح احمد محمد يونس   2 ابتسام صبر

 3 ابراهيم احمد محمد جاد الكريم  28 احمد سعد فريد محمد سالمه عجيم 

 4 ابراهيم رضا ابراهيم حسن احمد الصباغ  29 احمد سعيد نايف سالم الشيخ

 5 ابراهيم رضا ابراهيم محمد السقا 30 احمد عبد الرحمن محمد مهدي نص 

 6 ابراهيم محمد ابراهيم محمد ابوعمه  31 احمد عبد الستار عبد الحميد محمد خص  

 7 ابراهيم ياش عبد الرحمن منصور  32 الستار محمد عبد الستار الطودى احمد عبد 

 8 احمد ابراهيم محمد احمد رمضان  33 احمد عبدالسالم عبدالكريم سالم 

 9 احمد ابراهيم محمد فريد رميح  34 احمد عبدالهادى مسعود صالح سيد احمد 

 10 الشعراوى عىلاحمد ابوزيد امي    35 احمد عصام خميس محمود محمد فرج 

 11 احمد احمد محروس محمد عبدالوهاب  36 احمد عىل محمود عىل مطر 

 12 احمد اسامه السيد محمد غازى 37 احمد فايز عبد الحليم يوسف

 13 احمد اسماعيل حسن محمد بيوم  38 احمد فؤاد احمد عبدربه الرسس 

ف فاروق  39 احمد قاسم يونس رزق عبدهللا  14 عبدالحميد المغربر احمد اشر

 15 احمد الجالي صالح الجالي عبدالال  40 احمد كرم احمد احمد منصور

 16 احمد السيد حسن حسن الحداد  41 احمد محروس بدوي حسن الجربة 

ي عبدالحليم عقاب  42 احمد محمد حامد خص    17 احمد حامد صبر

 18 سليمان احمد حسن سليمان حسن   43 احمد محمد رمضان عوض قنديل 

 19 احمد حسن عبدالفتاح ابراهيم مسعود  44 احمد محمد سعيد صادق دياب 

 20 احمد حسن متول عىل عراق   45 احمد محمد شحاتة خليل عبادي 

 21 احمد حسني   السيد عىل حسني    46 احمد محمد عبدالمنعم عبدهللا الزقم 

ف   22 شعبان فالحاحمد حلمي احمد  47 احمد محمد عىل إبراهيم شر

 23 احمد حمدى محمد عبد السالم بيوم  48 احمد محمد فوزي محمد احمد 

 24 احمد خلف هللا بدوي السيد  49 احمد محمد محمد احمد عىلي جمعه

 25 احمد رجب عبدالسميع ياسي    50 احمد محمد محمد بطيشه 
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 تابع المجموعة )) أ (( 

االنتظــــــــــــــــــــــــام  (())   

 م  االسم  م  االسم  

 51 احمد محمد محمد عبد الحميد غباسر  76 امنيه محمد السيد الفراش 

ة احمد عمر محمود عيىس  52 احمد محمود عبد الحميد عىل عبد السالم  77 امب 

ف السيد السعدب   ة اشر  53 احمد محمود عبد المنعم بدير  78 امب 

ة حسن ابراهيم حسن جمعه  ي محمد كمال حسن  79 امب 
 54 احمد مصطف 

ة عبدالوهاب ماهر شور  55 احمد مكرم محروس سيد احمد خص   80 امب 

ة عصام فتحي يوسف حجاج   56 اروى عماد محمد محمد عبده القط  81 امب 

ة فرحات سعد حميده النجار  57 اشاء حسن يوسف عبداللطيف عليوه  82 امب 

ه احمد ابراهيم اسماعيل  58 اشاء خالد اسماعيل عبد الغن   83 امب 

ي 
ه سعيد كامل السيد بسيوب   59 اشاء ربيع عبدالمقصود محمد ايوب ناص  84 امب 

ه مسعد محمد عبدالعليم  ى رجب ابو السيد  85 امب   60 اشاء صبر

يف   61 الفتاح الغنيم اشاء عبد الفتاح عبد  86 اميمه غازى غازى عبد هللا الرسر

 62 اشاء فتح كمال ابراهيم محمد  87 ايات عطية السيد محمد شاج

ي احمد محمد عىلي حسن 
 63 اشاء محمد جميل جغالن  88 اية هاب 

 64 اسالم احمد عىل محمد اسماعيل عبده  89 ايمان سعيد محمد يوسف ابراهيم 

 65 عبدالجواد عبدهللا مرض  اسالم فارس  90 ايمان ياش عبدالمنعم عبدهللا

ي محمود يونس 
ف 91 ايه محمود مصطف   66 اسالم محمد بدر احمد شر

 67 اسماء عزت صبح محمد مسعود  92 ايهاب عبد الجواد عبد الجواد السيد القطرى 

دين    68 اسماء مجدى يوسف الفار  93 إشاء منصور محمد منصور البر

 69 محمد عبد المنعم محمود ابو زيد اسماء  94 أحمد السيد محمود نوار 

 70 االء رمضان محمد ابو السعود حربية  95 أحمد سعيد محمود أبو العني   

 71 اماب  عىل محمد عىل خطاب  96 أحمد نبيل محمد عوض 

ي السيد رومية 
 72 امجد حسن رمضان قضيب  97 أحمد ياش شوق 

 73 امنيه احمد محمد فرحات  98 أسامة نبيل السيد حجاج 

 74 امنيه رضا محمد زكريا محمود 99 أسامه أحمد محمد جنيدى 

 75 امنيه سعيد عبده عبده سالم  100 أسماء قاسم أحمد محمد ابوالحارث
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 تابع المجموعة )) أ (( 

 )) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((

 م  االسم  م  االسم  

 101 ابراهيم عون عىلأمينة سام  126 دعاء احمد فهم عبدالمقصود 

 102 آالء سعيد زىك رمضان قاقه  127 رانيا ماهر جمال احمد عبدالعال

 103 آالء محمود درويش عوض الوكيل 128 ربيع سيد حسن سليم 

 104 آالء وجيه السيد محمد عبد هللا 129 رحاب ابراهيم محمود سنور

وك   130 رحمة احمد كامل عبد هللا باشا  105 عبد القوي خالدباسم احمد مبر

 106 بثينة سمب  خميس احمد الهواري 131 رحمه مجدى محمد توفيق سالمه 

ف السيد ابولبدة  132 رضا عىلي عبد المنعم عبد الرازق   107 بسملة اشر

ي حجازي
 108 بالل ايمن مصطف  حسب هللا 133 رضوان فتحي رضوان عفيف 

 109 نسيم سعد ابراهيم بيشوى فكتور  134 رضوى نبيل فوزى عبد هللا

 110 تغريد محمد رزق هللا درويش  135 رغده عبد المقصود مسعود عبد اللطيف

 111 تف  حسن محمود بكر  136 رفعت حسن محمد رفاىع طه 

يدح  137 رنا ماهر محمد محمد ابوالعني     112 جمال محمد منصور شر

 113 ابراهيم بولس جورج ابراهيم نبيل  138 رنا وحيد سليمان عبدالعزيز مطر 

 114 حازم حمدي ربيع عبدالحميد الصباحي  139 روان ابراهيم سعد ابراهيم حموده 

 115 حازم محمد محروس احمد  140 روان بشب  ابراهيم عتمان 

 116 حسام عبداللطيف فوزى عبداللطيف  141 روان محمد سعد كامل زين الدين 

 117 حسي   عماد عبدالننر عبد المنعم حمامه  142 رويدا عبدالحميد ابراهيم عبد الحميد صالح 

 118 حسي   محمد حسي   عباس بغدادى  143 ري  هام رمضان سعداوى محمد القزاز 

ه  144 زياد ابراهيم عبد الموجود الشاعر   119 حسي   نايل حسي   عبد الحميد ابو خص 

ي 
 حسي   محمد الشمىس 145 زياد أحمد محمد عبد الغن 

 120 حسي   هاب 

 121 حمزة رضا عبد ربه محمد برجل 146 زياد عاطف عبدالجيد تهامي 

 122 حنان سام السيد ابراهيم  147 زياد عبد الحميد محمدعبد الحميد عبد الملك

 123 حني   عبدهللا محمد محمد عموره 148 زياد محمد عبدالسالم غريب عبدهللا

ىداليا عالء  149 زياد مدحت محمد السعيد ابوحليقة   124 عبد الغفار عبد الغفور الخبب 

 125 داليا محمد محمد مرس بدران 150 زياد مصطف  احمد القفاص 
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(( ب المجموعة ))  

 )) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((

 م  االسم  م  االسم  

ي  26 صالح الدين محمد عبدالمنعم يوسف قطب ترىك 
ي احمد احمد المنوق 

 1 زياد مصطف 

 2 زينب محمد جوده عبد القادر مصباح  27 رياض السيد ابراهيم غانم صالح 

 3 ساره ابراهيم احمد ابراهيم سماط 28 ضح سالم رمضان عبده غباسر 

يف محمود بسيوب    4 ساره محمود عبد الحميد محمد ابو كبشه  29 طارق شر

 5 ساره هشام محمد سليمان الوكيل 30 طارق محمد يونس كريم محمد 

 6 سامح عصام خميس محمود عامر  31 عوض حامد الضني   طله 

ي ايوب  32 عادل يوسف يس عبد الرحمن
 7 سامي محمد يونس حنف 

 8 سعد حسن سعد محمد محمود شعله  33 عاصم احمد عبدالسالم محمود محمدقاسم 

 9 سعد مسعد محمد عبد الغن  العقنر  34 عاطف حمدي عبدالصادق عبدهللا الشافعي 

ى حماده سالم ابو سالم عاطف  ي  35 صبر
 10 سعد معاذ عبد الحليم عبد الغن 

 11 سعيد عىل محمد عطيه  36 عامر محمد حلم زنباع 

 12 سعيد محمد ابراهيم عبدالسيد مرجان  37 عايدة محمد فايز عبد الجليل الحصاوى 

 13 سعيد ياش سعيد السيد عوض 38 عبد الحافظ محمد عبد الحافظ حماده اليمن  

ى 39 عبد الرازق عيدعبد الرازق البالكوسي  ى محمد أيوب عرسر  14 سلم عرسر

 15 سلم محمود صابر درويش طايع  40 عبد الرحمن احمد محمد مح الدين ابوالحسن

 16 سمر محمد عبدالهادى محمود معروف  41 عبد الرحمن حمدان عبد الحميد مجد ابوشحاته

 17 سهيله عرفات كامل ابراهيم ابوعلو  42 عبد الرحمن صبح حسن عثمان عمر 

 18 سهيله محمد عبدالسالم عوض بريك  43 عبد الرحمن عبدالناص عبدالجواد محمد سليمان 

 19 سيف الدين حمدي محمد عبد اللطيف  44 عبد الرحمن عثمان ماهر محمد أحمد 

ي عبد هللا حبيب   20 شعبان صالح شعبان ابراهيم يوسف  45 عبد هللا عربر

 21 شعبان محمد شعبان احمد ابوالعني    46 عبد هللا عيد محمد محمد عبد هللا 

 22 شهد خالد محمد حسن حمام 47 عبد هللا محمد محمد محمد البسطاوى 

اوي 48 عبدالحميد محمد كمال سعد زريبة   23 شهد سعد ممدوح الشبر

قاويشيماء خليل محمد خليل  49 عبدالرحمن أنور رجب عبدالغفار جاد  24 الرسر

 25 صبحي عصام حسن عبد الجواد حسني    50 عبدالرحمن حسي   عبدالجواد عيىس
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 )) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((

 م  االسم  م  االسم  

 51 عبدالرحمن صابر حسن مرس رجب  76 

 52 عبدالرحمن محمد جودة عىلي جدوع  77 

 53 عبدالرحمن محمد غالب السعداوى 78 

اىك 79   54 عبدالرحمن ناص محمد شلنر الرسر

 55 عز الدين السيد السيد قطب عمران  80 

 56 عزيزه عباده شوق  سعد رسالن 81 

 57 عالء غنيم عبدالفتاح عبدالعاىط رمضان  82 

 58 عالء فوزى سالم محمد سالم ابو عاض  83 

 59 محمد أحمد محمد عالءالدين أحمد  84 

 60 عىل ايهاب عوض عبدالحميد غالب  85 

 61 عىل صالح مراجع صالح مؤمن  86 

 62 علياء الحسين  فاروق عبد الحليم طعيمة  87 

 63 علياء عرابر سمب  يوسف قمح 88 

 64 عماد حمدى عيىس محمد فتح هللا 89 

 65 عماد خالد عزت عبد المجيد الغنام 90 

 66 عمار عصام عيد حسن  91 

 67 عمر رفيق انور عوض رسالن 92 

 68 عمر عاطف سعد عبدالجواد السعدب   93 

 69 عمر مصطف  خليل الغول  94 

 70 عمرو خالد ناصف محمد عطيه 95 

 71 عمرو صبح ابو زيد العرين   96 

 72 عمرو محمد عبدالحميد إبراهيم عفيف   97 

 73 محمد كلهعمرو محمود عىل  98 

 74 عمرو منصور عبدالمجيد الديب  99 

 75 عمرو موس محمد موس  100 
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((  هـالمجموعة ))   

 )) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((

 م  االسم  م  االسم  

 1 غادة عصان شحات عبدالحميد عبد العال 26 محمد احمد محمد حسن الشوب  

 2 غاده السيد اسماعيل السيد محمد عباس  27 محمد احمد محمود محمد احمد

ه موس  3 غاده رجب عبدالكريم يونس  28 محمد اسماعيل محمد ابو خص 

ف محمد جمعة شحاته   4 غاده سام حامد الفف   29 محمد اشر

 5 فادى محمد عطيه السيد البص  30 محمد السيد عبد الستار هاشم 

ى فارس ايمن فتحي  31 محمد ايمن عىل عمر عىل  6 خبب 

نوبر  32 محمد ايمن محمد محمد عبدالننر عىل الدين 
محمد الرسر  7 فارس ياش احمد البشب 

 8 فاطمة عطية محمد محمود 33 محمد إبراهيم إبراهيم عبد الحافظ

 9 فرح ياش توفيق السيد  34 محمد أحمد حسن إبراهيم الجندي 

 10 حجاج فريد فايز فريد  35 محمد أحمد محمود حسي   السقعان

 11 فريده احمد عبدالرحمن محمود عبد ربه  36 محمد أحمد محمود سليم 

 12 فيلوباتب  سامح لبيب سدراك تادرس 37 محمد أيمن عطية جاد 

 13 كريم احمد عبد الكريم عبد الكريم الرفاىع  38 محمد جالل ممدوح سعد عبد الجواد 

 14 عبدهللا إبراهيم نورالدين كريم احمد  39 محمد حامد محمد عبد هللا

يف  15 كريم بدر محمد عبدالرؤف التهامي  40 محمد حسن مصطف  الرسر

 16 كريم محمود عبد الحميد عىل برغوث  41 محمد حسن  عبد المنعم اسماعيل زعيب  

 ابراهيم عىلي الزنارى 42 محمد حسي   عبد الحميد حسي   شحات 
 17 كريم مصطف 

 18 كريم نادى محمد عبدالعظيم جادهللا  43 الرازق محمد حكيم خليل عبد 

 19 كريم نجيب عبدالفتاح السيد الشيخ 44 محمد حمدى محمد عبد المطلب مندور 

 20 لمياء محمد عبد القوى عبد القوى عماره 45 محمد خالد عبد الرحمن ابوالنص  

 21 مازن سام محمد جوده رمضان 446 محمد زاهر فرج نجا 

 22 محمد احمد حسي   عبد الح مبارك 47 زكريا حامد بدرى محمودمحمد 

 23 محمد احمد عاشور احمد متول  48 محمد زىك مرزوق حليم مرزوق

 24 محمد احمد عىل عبدالقادر القمحاوى 49 محمد سام فؤاد حشيش 

 25 محمد احمد لطف  عبد الرازق 50 محمد سام كامل محمد سيف

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

((  هـتابع المجموعة ))   

 )) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((

 م  االسم  م  االسم  

 51 محمد سعيد محمد عبد هللا برىع  76 محمد محمود احمد إبراهيم شلنر 

 52 محمد سعيد محمود عىل فرحات 77 محمد مروان فخري خليل عمار

ي مقاليه محمد شحاته رمضان  78 محمد مسعد رجب محمد حسن   53 عبدالننر

ي الدين  79 محمد ممدوح محمد حماد مهران 
يف حسن نشأت تف   54 محمد شر

 55 محمد صالح عىلي محمد دغار 80 محمد نايل احمد محمد عبده 

ي نصب   81 محمد نبيل اسماعيل أبوريان  56 محمد صالح ناحر

 57 محمد طارق مختار عبدالعظيم شعت  82 محمد نبيل السيد الشيخ 

 58 محمد عادل حسن فايد  83 محمد يونس ابراهيم السنوس

ي 
 59 محمد عبد الستار محمود محمد  84 محمود احمد رجب احمد الدخاخن 

نوبر يوسف عبد هللا هيبه
 60 محمد عبد السميع عبد الكريم عبد الحميد سعيد 85 محمود الرسر

 محمود شلنر محمد عبد العزيز  86 محمود جمال محمد عبدالعزيز سليمان 
 61 حنف 

 62 محمد عبد العزيز داوود عبد المجيد  87 محمود حسام عبد العزيز احمد عمران 

 63 محمد عبد العزيز عبد الكريم علوان  88 محمود زغلول عبد اللطيف عبد الحليم عبده 

 64 محمد عبدالباسط يونس سعدهللا  89 محمود عبد الحميد محمد فهم الصناديدى 

 65 محمد عبدالهادى عىل كامل هشيمه 90 فؤاد عباس محمد السيد محمود 

 66 محمد عبده محمد عبد ربه سويدان  91 محمود محمد السيد غازي عمارة

 67 محمد عىل عبدالحميد احمد حرب  92 محمود محمد سعد محمود الغرابىل

 68 محمد عماد ذىك مصطف  الرسوى 93 محمود محمد عبد الرازق البالكوسي 

ي ابراهيم  94 محمود محمد محمود ابراهيم محمد حميد 
 69 محمد عماد لطف 

 70 محمد عمر السيد محمد أبو المجد 95 مروان محمد فتح ناص ناص 

ي عمار
 71 محمد عيد محمد الجزايرى  96 مريم حازم محمد راض 

 72 محمد فتح عبدالعظيم عبد الجواد عنب  97 مريم عبد المنعم عبد المجيد هاشم 

 73 محمد كمال الدين محمد غريب  98 مريم محمد رضا محروس ابوشادى 

 74 محمد ماهر عبد العاىط محمد االعرج  99 مريم ياش متول احمد متول عبده 

 احمد خليفة عبدالمجيد يحن  
 75 محمد محروس اسماعيل احمد رزق  100 مصطف 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 

((  هـتابع المجموعة ))   

االنتظــــــــــــــــــــــــام  (())   

 م  االسم  م  االسم  

 101 مصطف  حمدى محمد محمد مهينه  126 ندى احمد عباس كامل السعداوى

 102 مصطف  خالد إبراهيم عمر  127 ندى أحمد عبد المنعم الحفناوى

 سامي محمد عبدالعاىط السيد  128 نرمي   بشب  محمود ابراهيم حسن 
 103 مصطف 

 104 مصطف  شعبان سالم عىل عرفة  129 نرمي   عصام محمد طه 

 105 مصطف  فتح راغب فتح قريطم  130 نسمة عبد الصادق عبد هللا هيوب

 106 مصطف  فرحات عبدالغن  عبدالمول  131 نسمه حماده فراج عىل عبد الجواد

 سكي   
 107 مصطف  محمد محمد الديب  132 نعمة ابراهيم دسوق 

 108 مصطف  محمد محمد محمد مك  133 يحن  سليم نىه حسن 

ف أحمد الزاغ   109 مصطف  محمود احمد شعبان عاشور  134 نور أشر

 110 مصطف  محمود السيد سعد جاد 135 نور حمدي رزق نعيم الخوالقة 

 111 مصطف  ياش محمود محمد احمد  136 نور محمد متولي عامر الجمل

 112 منار محمود محمد عبد الغفار فياض 137 رفاىعي نورهان احمد محمد نجيب 

 113 منة هللا اسماعيل مصطف  عىل اسماعيل  138 نورهان أحمد جوده محمد الزناب  

ف السيد عىل محمد  139 نورهان شعبان محمد أحمد أحمد الفف    114 منة هللا اشر

 115 منة هللا صبح حامد خاطر  140 نورهان محمد جمعه عبد الوهاب

ة محمد احمد ابراهيم عطية  116 منه محمد السعيد الرياب   141 نب 

ه حسي   محمد السيد الجيار   117 من  ناص احمد مرس ابراهيم سعد  142 نب 

ف سعد زغلولة  143 هاجر عبدالعليم عبدالحميد العريف  118 مؤمن اشر

 119 القادر محمد جويىل مؤمن عبد الحميد عبد  144 هادى مجدى فرحات حسن محمد السماحي 

ي عبدالجواد  145 هدى عزت عبد العاىطي عبد المقصود 
 120 مؤمن وائل محمد مصطف 

 121 م حمدى محمد عىل هاشم الزقم  146 هدير شعبان سعد عبده 

 122 م سالم راتب عبدالغن  مصطف   147 هناء حمدان عطية عبداللطيف

 محمد زىك بكب  م  148 هند امي   دسوق  ابراهيم عبدهللا
 123 مصطف 

 124 نانىسي نور عبدالسالم سيد احمد شمسية  149 هيثم ابوزهره فرج ذىكي ابوزهره 

 125 ندا أحمد عبدهللا عبدالحاكم المزين 150 يارا عبد الدايم احمد موس 
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((   و المجموعة ))   

 )) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((

 م  االسم  م  االسم  

ي احمد عىل   
 1 ياسمي   الشيباب 

 2 ياسمي   حسي   السيد مسعود حسي     

 3 ياسمي   ناجح عبدالدايم مرس  

 4 يرسى عماد عوض ابراهيم عطا هللا  

 5 يوسف احمد انور محمود النحاس   

 6 يوسف شعبان محمود عىلي رسالن  

 7 عبده يوسف صالح عبد الفتاح أحمد   

ي   
 8 يوسف عمرو قدري عبدالحليم العالق 

 9 يوسف محمد زهران محمد غزال   

 10 يوسف محمود احمد محمد ابوسويلم   

 11 يونس فتح خليل محمد خليل  

   12 

   13 

   14 

   15 

   16 

   17 

   18 

   19 

   20 

   21 

   22 

   23 

   24 

   25 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

((  جالمجموعة ))   

(( تســــــــــاب الموجــــــــــــه )) االن   

 م  االسم  م  االسم  

ي حسن البسومي   1 ابراهيم حسام الدين ابراهيم حموده نصار  26 احمد عبد الننر

 2 ابراهيم ياش خميس عبد الجواد  27 عبدالمعبودعبدهللااحمد عبدالمعبود عبدالعليم 

ي كريم عطيه  28 احمد عصام احمد عبد السالم رزق   3 ابوبكر عزت عبد الننر

ف احمد عبد المعطي نوفل  29 احمد عىل عبد السيد عبداللطيف  4 احمد اشر

 5 احمد السيد احمد احمد الجزار  30 احمد عىلي سعد بيومي الكالف

 6 احمد السيد عبد الحسيب إبراهيم  31 عىلي عبد العزيز عىلي السيد احمد 

 7 احمد السيد عبدالمطلب أحمد إبراهيم  32 احمد عماد ابو زيد عىل بكر 

 8 احمد السيد محمد معوض عيد  33 احمد فتح صبح محمد عبدالعزيز عالم 

 9 احمد ايمن محروس سيد احمد خص   34 احمد كامل بسيوب  الفيوم 

 10 احمد حسام محمد عىلي ابوسالم  35 احمد مجدي ريحان محمد فرج

 11 احمد حسن احمد الفف   36 احمد محمد ابراهيم سالمه ابوزيد 

 12 احمد حسن عبد اللطيف حسن شعت  37 احمد محمد جمعه ثابت عبد الحافظ

 13 احمد حسن عرجاوى سليمان النحراوى 38 احمد محمد عبداللطيف عىل جاد

 14 احمد حسي   ناحر عبدالصادق  39 احمد محمد فؤاد طلبة 

 حسي   محمد حسي   عالم  40 احمد محمود احمد ابراهيم ابوشوشة 
 15 احمد حنف 

 16 احمد خالد عبدالعزيز خالد حتوش  41 احمد محمود احمد ابراهيم عبادى

يد واصل  17 البستاوىاحمد خالد محمد احمد  42 احمد محمود عبد العزيز ابو الب  

ى حافظ عبدهللا زايد  43 احمد محن  عبد المنعم محمد  18 احمد خب 

 19 احمد رضا احمد الجوهرى 44 احمد مصطف  عبد الهادى عبد العزيز 

هيم 45 ارميا عماد سالمه ابادير   20 احمد رضا عىل عبد الحميد البر

ف عبد الجواد صهوان  21 الشهاوىاحمد رمضان يحن   46 اروى اشر

 22 احمد سامح فرج محمد راشد  47 اسامة محمد بسيوب  السيد شكر 

 23 احمد سام شحاته القرش  48 اش سالمه محمود سالمه مجاهد 

 24 احمد شحاته محمد محمد اسماعيل  49 اشاء احمد صالح ابو عيىس

 25 احمد صبح مسعود شحاته 50 اشاء جابر محمد محمود الزغنر 
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((  ج تابع المجموعة ))   

(( تســــــــــاب الموجــــــــــــه االن ))  

 م  االسم  م  االسم  

 51 اشاء حسن عىل براغيث  76 امي   ابراهيم عبدالعزيز عبدهللا

 52 اشاء خميس احمد عبده النجار 77 اية اسامة سعد محمد الحجازى

 53 عبدالرازق محمد حرب اشاء سعد  78 اية محمد عوض عبدالعليم حسي   

 54 اشاء عبدالجليل محمد حجاج  79 ايمان جمال صالح احمد بدوى

 55 اشاء محمد احمد محمد جويىلي  80 ايمان خليل محمد محمد سليمان خليل

 56 اشاء محمد فؤاد عبدربه محمود  81 ايمان رضا محمد احمد شلتوت 

 57 هاب  فوده شهاب اشاء  82 ايمان سالمه عبدالننر مصطف  عطيه

 58 اسالم عبدالشاق  احمد عوض احمد  83 ايمان فايد قطب حامد الشناوى

 59 اسالم يوسف أحمد أحمد سليم  84 ايمان محمود مسعد محمود بكر 

 60 اسماء رمضان السيد طلبه القزاز  85 ايه عالء الدين السيد الشيخ 

 61 جابر اسماعيل غالب اسماعيل  86 ايه فتحي عبد الكريم حسن شعبان 

 62 اسماعيل محمد محمد ابراهيم حلقها  87 ايه محمد حسن عىل الحسين  

ف رمضان عبدالننر مقاوى 88 ايه مسعد عبد الحميد رخا   63 اشر

 64 االء السيد عبد القادر محمد منصور  89 ايهاب ابراهيم سعيد ابو زيد جنيدى 

 65 االء عبدالفتاح محمود عبدالفتاح ابوالعني    90 ايهاب عالء الدين طه محمد عرابر 

 66 االء عبدالننر حسي   حسي   الوردياب   91 إسالم أحمد عبد العزيز مهدي

 67 االء محمد رياض عبدالدايم رجب  92 أحمد أحمد محمد أبوالزين 

 68 االء وجيه احمد محمد الحناوى  93 أحمد رمضان عىلي إبراهيم السيد باشا 

ي حامد خليل أحمد طارق 
ي  94 الحصاق   69 السيد ابراهيم السيد ابراهيم الزوبر

 70 اماب  سام شعبان رجب الدبرىك  95 أحمد عز الدين مصباح أبو المجد شمسية 

 71 اماب  عبد ربه فرج الل ه خص   96 أحمد عماد محمد سالم عوض

 72 عفيف  امل احمد محمد  97 أحمد هاب  عبد المنعم تاج الدين ابو قورة 

 73 امل السيد محمد السيد ابو بكر  98 أسامة مختار يرسى عمرو

ى عبد العليم محمد عرفه  وك  99 أمنيه صبر ة طارق فتح الحبر  74 امب 

ه عبد العاىطي محمد يوسف سليمان  100 آية مصطف  السيد محمد سيد احمد   75 امب 
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 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 االنتساب الموجــــــــــة 

((  جالمجموعة ))   

 م  االسم  م  االسم  

 101 بسنت حسام الدين كمال غالب  126 روان خالد خليل عبد الرازق 

 102 بسنت محمد احمد القزق  127 روان عبدالحميد عبدالعزيز عبدالحميد 

 103 بالل احمد محمد عبدالمنعم عرفة  128 روان ناجح عبدالجيد ابراهيم 

 104 نقوال وهبه بيشوى جرجس  129 روال ابو زيد احمد الفخراب  

 105 تامر محمد عبد الفتاح حسن حسن نصب   130 ريم حسي   احمد حسي   اسماعيل

ي محمد السيد  131 ري  هام رمضان عىل حسي   ابوعدس  يل صبر  106 جبر

وس  132 زياد عماد عباس سعفان   107 جرجس سليمان صادق تاوص 

ى 133 زياد محمد سعد محمد داود  108 جهاد خلف هللا عمران فب  

 109 جهاد نبيل بدر محمد حافظ 134 زياد محمد عبد الجواد محمود

 110 جهاد يوسف محمد يوسف يونس  135 زياد محمد عبد المنعم محمد مقدم 

 111 حازم ايمن فوزى سعد حماد 136 زياد محمد محمد االنصاري عبده 

 112 حسام محمود حمزة يوسف زبادى 137 زينب محمود عبد هللا الصعيدي 

 113 حسن عىل حسن عىل الصباغ 138 سارة سعيد محمود عبدالاله بصل 

 114 حسن عماد حسن اللمع  139 سعاد يحن  عبد الحميد السيد الديب 

 115 حسن مصطف  عبده سليمان جمعه  140 سعد رمضان جالل ابراهيم دسوق  

 116 الحكيم غالب خالد عبد المجيد عبد  141 سعيد عبد السالم محمد حامد عرابر 

ي  142 سلم احمد السيد عبد العزيز غنيم 
 117 خلود راشد عىلي النيداب 

 118 خلود عبد القوى عىل عبد هللا عىل 143 سلم احمد سيد محمد عبد الرحيم جاد

 119 خلود مختار احمد رياض عمارة 144 سلم سليمان احمد محمد خص  

نوبر عىل ابو عامر  145 سلم محمد الناص عبد المنعم حسونه 
 120 دنيا كمال الرسر

 121 رحمه ابراهيم محمد العجمي  146 سلم محمد محمود ابونار 

 122 رفيدة محمد صابرمحمد زغلول  147 سمب  محمد سمب  عبدالحميد العرام

 123 رنا احمد محمد البدرى عىلي ابو علو  148 سهيله محمد فوزى البسيوب  

 124 رهف محمد السعيد السيد خليل  149 السعدى الديب سهيله مظهر محمد 

 125 روان حسام السيد خص  الوزان 150 سيف الدين محمود محمد عبد الرؤف غريب مواق  
 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

((  دالمجموعة ))   

(( تســــــــــاب الموجــــــــــــه ))االن   

 م  االسم  م  االسم  

قاوي 26 عبد هللا حسن عبدالمجيد عبدالمطلب حسن   1 شاهندا حسي   شعبان محمد الرسر

ه   2 شاهيناز محمود محمد محمود حويك  27 عبد هللا عادل محمد إسماعيل صبر

ي 
وق حازم سعيد يوسف عص  28 عبد الواحد هشام عبد الواحد راض   3 شر

وق مصطف  حامد ابراهيم مرس  29 عبدالرازق عمرو احمد احمد البب    4 شر

يف هشام محمد رمضان احمد الجمال 30 محمد يوسف الجندى عبدالرحمن حسن عىل    5 شر

 6 شعبان سام شعبان عبد العال ترىك  31 عبدالرحمن محمد خميس عبدالسالم محمد 

 7 شمس محمد شعبان عبد المقصود  32 عبدالرحمن ناص عبدالعظيم بدوي 

 8 شهد احمد فرج طلب نوح 33 عبدهللا عبدالسميع عبد البارى أحمد 

 9 شهد احمد محمد الحصاق  الجنيىه 34 عبدهللا فوزى محمد عبدالباق  ابراهيم 

 10 شهد سام عىل حسن  35 عبده سمب  عبده عامر عطيه

 11 شهد عىل إبراهيم عىل القصاص 36 عصام محمد ابراهيم محمود اسماعيل

ي 
اوى  37 عصام محمود جابر عناب   12 شهد محمد عبد القادر حسن البر

 13 شيماء كمال حسن قرقار  38 عبد العزيز حمدى عبد العزيز عيسوى عال 

 14 صالح خالد صالح اسعد خص   39 عال فوزى حامد محمد محبوب 

ي عىلي الغرباوي 40 عالء الرسس احمد عىل الرسس 
 15 صباح شوق 

 16 صباح عبدالفتاح عبدالفتاح عفيف   41 عالء شعبان رمضان صقر 

يعالء محمد جمال   17 طارق عالم محمد عىل الجمل 42 محمد الخنب  

 18 عادل جمال أحمد منصور محمد منصور  43 عالم صبح محمد عىل عالم

 19 عامر ابراهيم عبد هللا بخيت  44 عىل احمد حسن حسن الوزان

ف صالح عبدالغفار  20 عباس سعد محمود الصباغ 45 عىل اشر

 21 الجواد احمد عبد الجواد محمد عبد  46 عىلي حسن دراهم حسن أبوالزين

 22 عبد الحميد محمد عبد الحميد عبد المولي عىلي  47 عماد حمادة محمد احمد الغرباوى

 23 عبد الرحمن خالد محمد محمد عودة  48 عمار ياش عبد الفتاح عىل خليفة 

 24 عبد الرحمن شعبان عبدالغن  السيدرفاىع  49 عمر السيد بيوم محمود 

 25 عبد الرحمن عادل عبدهللا الزرقا 50 عادل السيد البشبيىسر عمر 
 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

((  دالمجموعة ))   

(( تســــــــــاب الموجــــــــــــه ))االن   

 م  االسم  م  االسم  

 51 عمر محمد عبدالمقصود محمد سعد   

 52 عمرو حاتم عبد الفتاح احمد موس   

 53 عمرو حمادة محمد عبدالونيس   

اوىعمرو     54 خالد عبده حسن البر

 55 عمرو خالد محمد عبدالعزيز عمر   

 56 عمرو عبده عىل عبدالقادر الشيخ  

 57 فادى نبيل فتح عوض عطية   

نوبر عبد هللا الشلماب    
ف الرسر  58 فارس اشر

 59 فاطمه عيد عوض خليل كيالب    

 60 فتحي كارم فتحي عبدالعزيز   

 61 عبدالعزيز شمسيه فرح محمد   

 62 فلوباتب  جاد هللا فهيم جاد الرب  

 63 فهد محمد فوزى محمد عيىس  

 64 كريم عبدالعزيز عىل حسن الجربة   

 65 كريم عزت محمود محمد   

 66 كريم فراج ابراهيم فراج   

نوبر   
 67 كريم نبيل مأمون محمود الرسر

 68 كمال محمد كمال خليل بدر  

ى     69 امب  حبش عطا عىلكب  

 70 ليىل محمد ابراهيم احمد بركة   

 71 محمد احمد محمد صبح عىل سالمه   

 72 محمد السيد محمد عىلي الصابر   

ي   
ي مصطف  الجرواب 

 73 محمد إيهاب سعد الحسين 

 74 محمد أسامة محمد سعد بكر كله   

ف فؤاد ابراهيم األشلم     75 محمد أشر
 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 
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(( تســــــــــاب الموجــــــــــــه ))االن   

 م  االسم  م  االسم  

 1 محمد جابر عبدهللا عبدهللا حميده  26 محمد عبد الحكيم عبدالهادى سيداحمد 

 2 محمد جمال السيد البحراوى 27 محمد عبد الرحمن فؤاد عبد الونيس سلطان 

 3 محمد جمال فتح عالم  28 سليمان محمد عصام عبدالعزيز محمد 

 4 محمد جمال محمد محمد الحصى 29 محمد عصام عبده محمد جمعه 

 5 محمد حسن متول عىل عراق   30 محمد عىل عبدالعزيز أبو العيني   عبداللطيف 

 6 محمد حسن  شعبان محمد الفخراب   31 محمد عىلي محمد سعد 

 7 محمد حسن  منصور احمد منصور  32 محمد عماد الدين محمد محمد ادريس 

ي مجاهد
 8 محمد حمدى جمعه سليمان القزاز  33 محمد عوض عبدالغن 

 9 محمد خالد السيد محمود ابوجهل  34 محمد قاسم عبدالسالم جاد هللا

ي عبدالحميد 
وك فرج عبدالغن  ي عبد هللا السقا 35 محمد مبر

 10 محمد خالد عبد الغن 

 11 محمد خالد محمد محمود عبدالخالق  36 المجد محمد مجدى طلبة أبو 

 12 محمد خميس جابر القصاص 37 محمد محمد أحمد سالم عرقوب 

م  38 محمد محمود احمد مصيلح بكر   13 محمد خميس عبد الوكيل االشر

 14 محمد رأفت السيد ابو سماحه  39 محمد محمود عبد المعطي محمود سالمة 

 15 محمد رجب زغلول محمد  40 ابراهيم حسان محمد محمود محمد 

 16 محمد رجب عوض إبراهيم  41 محمد محمود محمد القمرى محمد اسماعيل 

ي  ى همام 42 محمد محمود محمد محمود بلتاحر  17 محمد رضا خب 

 18 محمد رمضان حسي   عبدالجواد محمد  43 محمد مصطف  فاروق محمد 

وك صقر محمد   44 محمد مصطف  محمد محمد شتا   19 سعيد صالح مبر

ي هاشم سعد زايد
 20 محمد سليمان عبد الكريم سليمان إبراهيم  45 محمد مصطف 

ي عىلي صهوان
 21 محمد صابر صبح احمد  46 محمد ممدوح حنف 

 22 محمد صبحي سعد سعد عىلي ابوسهيل 47 محمد ناص السيد عمارة 

ى  48 محمد نص عبد الحافظ حسن الكفوري   23 بسيوب  محمودمحمد صبر

الوى 49 محمد نظمي عبدالعزيز سعد محمد زلط  24 محمد صالح محمدمحمد المب  

 25 محمد طارق مسعود عىل أبو كبشه  50 محمد هشام ادريس محمود ابراهيم خالد 
 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

((    زموعــــــــة )) ج تابـــــــــع الم  

(( تســــــــــاب الموجــــــــــــه ))االن   

 م  االسم  م  االسم  

 محمد عىل عىل عصافب  
 51 محمد ياش محمد المحص  76 مصطف 

 محمد عىلي عبد الحميد الجرف 
 52 محمود احمد عبد الغن  عثمان سالم  77 مصطف 

 محمد كامل بكب  
 53 محمود السعيد رضوان جالل 78 مصطف 

 54 محمود خميس برهامي صهوان 79 المطلب النجارمصطف  مروان فهم عبد 

ي 
 55 محمود شوق  بدرالسيد خليل المجايرى 80 مصطف  مسعد عبد الفتاح القاض 

ي سالم عوض احمد سعيد 
 56 محمود طارق محمد محمد جعفر  81 مصطف 

ي صالح
ي عالء مصطف 

 57 محمود طلبه انور عبد اللطيف النشار 82 مصطف 

 58 محمود عبد الغن  محمود عبد الحميد عوض  83 ادريس منار خميس احمد 

ي محمد مرىعي  84 منار عاطف العزيزى إبراهيم   59 محمود عالء صالح صبر

 60 محمود عالء محمد محمد المغربل 85 منار ياش عبدالحميد عبد الفتاح حلنر 

 61 محمود عىل محمود سعد مبارك 86 منة هللا جالل رشاد عىلي بسيوب  

 62 محمود عيد عبدربه ابراهيم عبد ربه  87 هللا ابراهيم كمال ابراهيم سلطان منه 

 63 محمود ماهر محمود عبد القادر  88 منه هللا عىل محمود عبده يونس 

 64 محمود محمد عبد السالم محمودعاشور  89 منه هللا عىلي محمد عىلي ابوشعره 

 65 محمد عىلي محمد مندور محمود  90 منه فؤاد محمد احمد عبد الغن  غرباوى

 66 محمود محمد محمود محمد حشيش  91 مهند ماهر محمد اسماعيل 

 67 محمود مصطف  محمود عبد الوهاب رمضان  92 مؤمن عماد أحمد إبراهيم الخولي 

 68 محمود يرسى عبدالمول مصطف  محمد  93 م السيد صالح عمر 

نا احمد شاكر عبدهللا محمد   69 حمزه محمود البسيوب  مروان عزت  94 مب 

 70 مروان محمد عبدالمنعم محمد عبدالجواد  95 نادر سيد ابراهيم عىل انور 

 71 مروان محمد عبدالننر عبد الننر الديب  96 ناريمان مسعد عبد الفتاح عبد هللا

ي 
 72 مريم طارق جمعه خليل  97 نانىس عاطف ابراهيم بسيوب  عبد الباق 

 73 مريم عبد الحميد السعدب  السعدب   98 محمد أبو شحاته نانىسي عماد فتح هللا 

 74 مصطف  فهمي زىكي محمود خميس  99 ندا احمد عبد الحميد احمد خص  

 75 مصطف  كشك عبد المنعم كشك  100 ندى احمد محمد مرس 
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 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

((    زموعــــــــة )) ج تابـــــــــع الم  

(( تســــــــــاب الموجــــــــــــه ))االن    

 م  االسم  م  االسم  

 101 ندى محمد حسن مجاهد  126 ياش امب  منتص محمد 

 102 ندى محمد عبدالحميد ابراهيم عىل  127 ياسمي   احمد سعيد حامد محمد 

 الشناوى إبراهيم عىلي زياده
 103 ندي ابراهيم عبد الفتاح محمد ربعه  128 ياسمي  

 104 نرمي   حسن محمد محمد الدال 129 جاب هللا عبدالمنعم ياسمي   فرحات 

 105 نسمه فرج اسماعيل عبد الحليم  130 ياسمي   يوسف عبده يوسف الشاذل

 106 نص يرسى عبد البصب  جامع  131 ياسي   سعيد عىل بسيوب  

ي عىل الشيخ 132 يرسا محمد امي   داود
 107 نوران عماد أحمد الصاق 

 108 نوره رشدى محمد قاسم عبد الال  133 يوسف احمد حسن المصى

 109 نورهان غالب رمضان محمد يوسف  134 يوسف امي   يوسف امي   مشال

 110 نورهان قنعان قاسم مصطف  جميع 135 يوسف صالح محمد عبدالرحيم النجار 

 111 نورهان محمد مهدي راتب زحب   136 يوسف عبد السالم رجب حسن سيف النص 

 الشاذلي يوسف عطيه سعد 
مي   محمد طارق محمد السعيد الزمراب   137 ابوالعني    112 نب 

 113 هاله عبد هللا حسن عبد الكريم  138 يوسف محمد توفيق احمد عاشور 

 114 هاله محمد حمزه محمد النشار 139 يوسف محمد حسن زىكي ابراهيم المعداوى

ي عبدالوكيل حمد سليمان  140 يوسف محمد حميدو الكحك
 115 هبة مرض 

 116 هبه هللا عبد الرازق احمد عبد الحليم عيد  141 يوسف محمود عبد الفتاح منتص 

ي صالح عبدالعاىطي 
 117 هناء محمد محمود عىلي سيف 142 يوسف ممدوح حفن 

ف عطيه بيوم  143 يوسف وليد محمد محمد عبد اللطيف شاهي     118 هند اشر

 119 هيثم عىل ابراهيم زغمور  144 

 120 احمد شعت وجيه حسي   عبد الفتاح  145 

 121 والء ضياء عبد ال ل ه احمد الكريوب   146 

 122 والء عادل السيد محمد دياب  147 

 123 والء عامر عبداللطيف راتب سعيد  148 

 124 يارا إسماعيل ناحر محمد محمود  149 

 125 يارا محمد رفعت الصعيدى  150 
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 م  االسم  م  االسم  

  

 الباقون لالعادة انتساب موجة 
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