
 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
 

  A   )))) مجموعة 

)) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((   

 م  االسم  م  االسم  

 1 ابانوب اسحق صابر نسان  26 احمد عبدالحليم حسن حسن يقطين 

 2 ابتسام عادل محمد عيسى عيسى  27 احمد عبدالشافى احمد عبدالشافى 

 3 ابراهيم اسالم ابراهيم عبد الحميد جمال الدين 28 احمد عبدالمقصود محمد عبدالمقصود

 4 ابراهيم رضا سليم عبدالرحيم 29 احمد عصام السيد الصافى محمد 

 5 ابراهيم محمد فتحى عباس حافظ  30 احمد عصام عبدالواحد علي صومع

 6 احمد ابوطبل فتح للا جبريل عبد اللطيف  31 احمد عطيه محمد محمد عبدللا 

 7 احمد اشرف أحمد عبدالجواد عبدالعاطي  32 عبدالمطلب على سعديه احمد على 

 8 احمد اشرف محمد محمد الجمسي  33 محمد عبدالخالق  محمد إبراهيماحمد 

 9 احمد العربي عوض سليم 34 احمد محمد جالل علي عبدالهادي 

 10 احمد جمعة محمد ابو حطب  35 احمد محمد رمضان يادم محمد سالم 

 11 احمد حمدى أحمد أحمد الجرجاوى  36 محمد عبد العزيز احمد عماره احمد 

 12 احمد حمدي مفتاح عبد الونيس  37 احمد محمد مبروك محمد عبدالغني

 13 احمد خيرى احمد عبدالرءوف خليل  38 احمد محمد محمود حسين امبابي

 14 ابوشميلة احمد راشد شحات عبدالسالم خضر  39 احمد محمد مصطفي أحمد صالح

 15 احمد رجب السيد عبدالفتاح  40 احمد محمود عبد العزيز على عيسى

 16 احمد زكي عبدالحليم بكر 41 احمد مدحت محمد فرج 

 17 احمد زين محمد السيد اسماعيل التحفه  42 احمد مصطفى احمد مبروك العجيبى

 18 عبدالغفار زيدان احمد سعيد ابراهيم  43 احمد مكرم فضلى خطاب المزين 

 19 احمد سمير عامر حميد عامر  44 احمد هانى عاطف بسيونى سلوم 

 20 احمد سمير قاسم احمد الصاوى  45 احمد وائل ابراهيم محمود 

 21 احمد شاكر يونس السيد خلف  46 ادم خالد أحمد عبد الفتاح أحمد السنباطي 

 22 محمد السعيد عفش احمد صبرى  47 ادهم فؤاد جالل محمد الشرقاوى 

 23 احمد طه فتحى احمد ابو عيشة  48 اروى اشرف صالح عبد السالم طبانة

 24 احمد عبد العزيز سعيد عبدالفتاح دحدوح  49 اروى طارق حسنى ابراهيم

 25 احمد عبد اللطيف سمير عبد اللطيف أبو سيد أحمد  50 اروى محمد عوض هاشم عبدالنبى
 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

  A    )))) مجموعة  تابع 

 )) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((

 م  االسم  م  االسم  

 51 اسامة حليو سعد فالح 76 امانى السيد عبد اللطيف احمد الشيخه 

 52 اسراء اسماعيل سعد عبدللا مبروك  77 امانى محمد عبد العليم ابراهيم زويل 

 53 اسماعيل الشافعىاسراء بكر محمود  78 امانى مسعد بدوى محمد الشاذلى 

 54 اسراء طاهر محمد احمد على  79 امل محمد محمد احمد جمل 

 55 اسراء عاشور محمد كامل صالح 80 امنية جابر بسيونى خفاجى بسيونى

 56 اسراء محمد رجب محمد عوض سعد 81 امنيه رافت حسن محمد عوض 

 57 محمد ابو شنب اسراء محمد مهدي  82 امير عبدللا عبدالحليم عبدالنبى

 58 اسراء محمود كامل سعد عاشور  83 اميره حازم محمد اسماعيل الزناتى 

 59 اسالم احمد حامد محمد الجزار  84 اميره رمضان حمدى عبدللا ناصر 

 60 اسالم احمد سعد احمد ادم  85 اميره عصام سعد أحمد السعيد خلفة 

 61 احمد ابراهيم شاهيناسالم ايمن  86 اميره مصطفي ابراهيم الذهبي

 62 اسالم محمد السيد محمد عوض للا  87 انجى محيى كمال دانيال 

 63 اسماء السيد حسنى السيد عبد الاله  88 اندرو راضي كامل تادرس 

 64 اسماء عبدالجيد عبدالمجيد الهلباوى  89 انس محمد السيد سالم الشربينى

 65 محمد احمد عبد النبىاسماء عماد  90 انيسه عصام عوض للا فرج 

 66 اسماء عيد حسن على حميدة  91 ايات ايمن يوسف ادريس 

 67 االء احمد منصور شحاته محمد البيسى 92 اية بدر شعبان عبدالقادر فرج 

 68 االء اشرف محمد احمد سيد احمد محسن  93 ايمان احمد ابراهيم رجب 

 69 عبداللطيف احمد الشيشينىاالء سامح  94 ايمان ايمن عمر ابو شديده 

 70 االء سعد مجاور فرج مربحله  95 ايمان رضا على حسن ابو احمد 

 71 االء محمد عيد البتانونى 96 ايمان صالح على راشد 

 72 السيد اسامة السيد ابراهيم شكر  97 ايمان طلعت محمد درويش 

 73 ابوالعزم النجار السيد اشرف السيد  98 ايمان فتحى عبدالرازق فتح االله 

 74 السيد محمد السيد أحمد علوان  99 ايمان ماهر محمد صالح الصعيدى 

 75 المأمون سعد عبد الرؤف محمد سالم 100 ايمان محمد احمد حماد بكر 
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  A    )))) مجموعة  تابع 

)) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((   

 م  االسم  م  االسم  

 101 محمد ابراهيمايمان محمد السعيد  126 الحليم محمد هنداوى بدر خالد عبد 

 102 ايمان محمد كامل ابو السيد  127 براء نبيل على محمد طبليه 

 103 ايمان مصطفى محمد عزوز عبدالعليم 128 بسمة عبدللا فرج حميدة 

 104 ايمن عادل عطيه الجرف  129 بسمة محمد عبد المنعم الرامى 

 105 ايناس صبرى اسماعيل محمد العسال  130 شبل عبد الفتاح علي بسملة محمد 

 106 ايناس محمود عبدالرحيم سيداحمد عمر 131 بسمله اشرف عبدالمنعم امين برغش 

 107 ايه جمال فهمى حسين الفحل  132 بسنت حسام احمد على الشربينى

 108 ايه صفوت محمد عطية قطب  133 بالل اسامة عبدالجليل حامد 

 109 ايه عبده احمد الجداوى عبدالجواد  134 بوال ماهر يوسف اسطاورو 

 110 ايه عصام عوض محمد الرومى  135 تقى جمال فتحي عبدالواحد الشيخ

 111 ايه محمد عبد الجيد مسعود  136 تقى على عبد اللطيف عبد الفتاح على

 112 ابوالقمصان ايه محمد عبدالحليم  137 جنى حسنى السيد حسنى محمد

 113 ايهاب عبدللا فتحى عبدالعال  138 جنى محمد عبد السالم يونس 

 114 إسراء احمد سعد خليل عبدللا  139 جهاد احمد محمود عوض شرشر 

 115 إسراء أحمد عبدالشكور عبدالصمد سدينه 140 جهاد حسين رمضان حسين 

 116 سعيدإيمان السيد أحمد حسن   141 جورج ماهر لبيب بولس 

 117 أحمد العبد فاضل محمد الحويطى  142 جيهان محمد مسعود كامل روتان 

 118 أحمد خالد عبد الغني فرحات علي  143 حازم خليل سعد خليل عقده 

 119 أحمد عبد العظيم عبد المولى عبد العظيم 144 حازم منتصر محمد محمود على 

 120 إسماعيل على البدرى أحمد عماد  145 حبيب مسعود جرجس إسحاق 

 121 أالء مدحت محمد عبد المجيد الطوى 146 حبيبة يسرى عبد الدايم شفيق الفحام 

 122 أمير جرجس عبدالقدوس موسى  147 حبيبه عادل غريب عواد 

 123 آالء محمد عبدالحليم عوض راضي  148 محمد إبراهيمحبيبه محمد عطيه 

 124 آيه السيد عباس السيد فراج  149 حبيبه وحيد عبدالواحد العجيمى

 125 آيه امجد حسن مصطفى مخلوف  150 حسام الدين عصام السيد البهى
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)) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((   

 م  االسم  م  االسم  

 151 حسام حسن فتحي فرج حسن سالمة   

 152 حسام خالد جمعه عبد الحليم جمعه   

 153 حسام محمود احمد سيد احمد الخولي  

 154 حسن سعيد محمد عبدالرحيم عبدالماجد   

 155 حسن محمد حسن محمد فتح للا   

 156 حسن محمد حسن مصطفى سعد   

 157 حسن ناصر محمد حسن خليل   

 158 حسين صابر محمد محمد حسب للا   

 159 حمدي عبد المنعم حمدي عبد العاطي السعدني   

 160 حمزه عمر صالح عبدالرحمن مخيون  

 161 حنان احمد السيد محمد الشرقاوى   

 162 النعناعى  محمد ابراهيمحنين   

 163 خالد احمد محمد يوسف االزهرى   

 164 خالد اسماعيل السيد اسماعيل   

 165 خلود ابراهيم عبدالمنعم محمد طويلة   

 166 خلود مدحت على موسى عبد ربه   

 167 دعاء صبرى جمعة فرج جاد للا   

 168 دميانه نادى شحاته فرح   

 169 دنيا حسن عبد العزيز امام   

 170 دينا اشرف على اللقانى   

 171 دينا مختار محمد عبد المجيد الحريف   

 172 رامى عطا عبدالمسيح مرجان   

 173 رامي ميمي لطفي ناشد بشاي   

 174 عبدالمنعم ابودريع رانا رضا   

 175 رحمه اشرف حمدى الحوفى   

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 
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     B  )) )) المجموعة 

 )) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((

 م  االسم  م  االسم  

 1 رحمه اشرف عبدالهادى ابوسكينه  26 زياد السيد فكرى سالم 

 2 المغربىرحمه جمال فتحى عبد الغنى  27 زياد امين جابر امين عاشور 

 3 رحمه خالد عبد الحافظ ابو المجد  28 زياد محمد جمال محمد عبدالعليم الكرداوى 

 4 رحمه سالمه محمد انبيوه 29 زياد محمد سمير محمد محمد السيسى

 5 رفيق محمد رفيق محمداسماعيل  30 زياد هاني محمد رزق مرشدي 

 6 جويده رنا صدقى إسماعيل  31 زياد وائل ابراهيم علوان

 7 رنا طارق محمد الشريف  32 زياد وائل حمدي محمد سعد 

 8 رهيدا خالد شعبان احمد رمضان 33 سارة عرفه فوزي سعودى 

 9 رواء اشرف حسنى الحوشى  34 سارة محمد حسين محمود عتمان

 10 روان احمد محمد محمد خضر  35 ساره سعيد السيد محمد الحليسى 

 11 روان ايمن فخري عبدالحافظ  36 المسيحساره ماهر عزيز عبد 

 12 روان رياض عبد الجيد غازي دويدار 37 سالم سعيد فاروق محمد ابوخضره 

 13 روان طلعت فتحى عباسى  38 سامح شعبان محمود السباخى 

 14 روان عاشور ابراهيم هريدى  39 ساندى عبد للا محمد الجويلى

 15 روان محمد حسن طاهر المغربى  40 سرور محمد العقاد سرور محمود سرور 

 16 روان محمد عبد الجواد حسن هاشم  41 سعيد امين سعيد امين

 17 روان هانى صالح عباس المعداوى  42 سعيد صبحى سعيد محمد عقاب 

 18 روان يحيى زكريا اللقانى 43 سعيد علي محمد محمد عليان 

 19 حسن حسين رودينا حسن صبحى  44 سعيد ممدوح حسن على جعباص 

 20 رودينا غازي نعيم غازى حجاج  45 سلمى عبدالفتاح حسن حسين البدرى

 21 رؤى حاتم محمد راشد االحول  46 سلمى كمال عباس ابراهيم

 22 ريم ماجد عبدالواحد عبدالسالم البنداق  47 سلمى محمود عبد المنعم محمد ابو الريش 

 23 روماني إسكندر جرجس ميخائيلريمون  48 سما محمد سعيد محمد فياله 

 24 ريهام احمد السيد عبد الوكيل عباده خطاب  49 سناء محمد احمد محمد 

 25 ريوان خالد على مصطفى محسن  50 سندس هشام كمال بيومى
 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

     B  )) ))  المجموعة تابع 

 )) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((

 م  االسم  م  االسم  

 51 سهيله سعيد محمد مهدي  76 صالح عبد القادر مرسىصالح محمد 

 52 سهيله وجيه محمد عطيه عبدالفتاح 77 صهيب خالد خليل محمود 

 53 سيف الدين محمد طلعت عبد الكريم الدغيدى  78 

 54 سيف للا احمد محمود ابراهيم ابوكوهيه 79 

 55 شادى محمد لطفى سليمان 80 

 56 ابراهيمشروق نصر عباس  81 

 57 شهاب احمد محمد محمد عبد العزيز 82 

 58 شهد ابراهيم حسن عبدالمجيد موسى  83 

 59 شهد اسالم محمد السعيد امين المسيرى  84 

 60 شهد اشرف محمد السيد درويش  85 

 61 شهد ايمن عبد السميع عبد السالم قاسم 86 

 62 شهد جمعه إسماعيل جمعه يريك صميده 87 

 63 شهد محمد محمد فؤاد زقزوق  88 

 64 شهد مصطفى عباس مصطفى السقا  89 

 65 شهد مصطفي عبد المعز على  90 

 66 شهد هشام عبد العزيز ابو الخير  91 

 67 شوقي أحمد عبد الهادي محمد شمسيه  92 

 68 شوكار عادل محمد محمد عبدربه  93 

 69 شيماء احمد حسن محمد القط  94 

 70 شيماء عبد الناصر عبد المنعم فضل  95 

 71 شيماء محمد على محمد  96 

 72 شيماء هانى راغب اسماعيل محمد ابوالخير 97 

 73 صبحى حمدى صبحى سعيد العنتبلى 98 

 74 صبرى عصام صبرى مرسى إبراهيم 99 

 75 صبرى كمال السيد فتح للا عيسى  100 
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 ((  Eالمجموعة )) 

االنتظــــــــــــــــــــــــام  (())   

 م  االسم  م  االسم  

 1 ضحى جمال محمد بلتاجى 26 عبدالرحمن رمضان محمد عبدالعاطى

 2 ضى حسن عبدالوهاب عبد الرازق حسن  27 عبدالرحمن عصام الحسن السيد الصباغ

 3 ضياء الدين محمد حمودة على محمد 28 عبدالرحمن لطفى على هيكل 

 4 طلعت عبد الناصر فاروق عثمان 29 عبدالفتاح رافت عبدالفتاح عبدالمقصود النداف 

 5 عادل محمد شحاتة الحصرى  30 عبير عبد الحميد احمد محمد البهنسي

 6 عاطف سامى معوض نجيب  31 عز الدين محمد عبد العزيز محمد زعيتر 

 7 الجواد محمد نعمه للا عبد الجواد ابراهيم عبد  32 عصام محمد عبدالسميع محمد

 8 عبد الرحمن احمد ابراهيم الجناجى  33 عال خالد فتح للا سيد احمد

 9 عبد الرحمن السيد احمد الطنطاوي  34 عالء ابراهيم طلبه الصاوي الصيرفى

 10 عبد الرحمن ايهاب عبدالفتاح بهنسى 35 عالء شعبان على السيد اسماعيل 

 11 عبد الرحمن على جاد عامر  36 الخوليه على سليمان على حسن 

 12 عبد الرحمن فكرى زين سالمة عبد اللطيف  37 على سمير على ابراهيم زين الدين 

 13 عبد الرحمن محمد حامد محمد جاب للا  38 على صبرى على عبدالفتاح ابو وردة

 14 عبد الرحمن محمد يونس أبو السعد  39 على محمد عبدالفتاح محارم 

 15 عبد الرحمن هانى ناجح عبدالرحمن حسين  40 علياء حسنى فوزى حسن زعير 

 16 عبد الرحمن وليد عبد اللـه عبدالعال العكازى  41 علياء خالد عبد العزيز احمد خليل 

 17 عبد السميع راغب فتح للا داود  42 علياء عبدللا زكى عبدللا 

 18 عبد الصمد عبد الحميد شعت عبد الصمد محمد  43 علياء عوض سالم بسيونى 

 19 عبد الفتاح ياسر عبد الفتاح على محمد 44 عماد حمدى محمد عبدالمنعم محمد سليمان

 20 عبد للا احمد عبد للا يوسف عثمان 45 عماد حمدي السيد خليل فتح للا 

 21 البستاويعبد للا احمد محمد عبد للا  446 عمار عبدالحميد محمد أحمد الشيخ 

 22 عبدالرحمن ابراهيم فتحى القفاص  47 عمار ياسر سعيد عبدالوهاب عيد 

 23 عبدالرحمن احمد محمد شعت  48 عمر السيد مسعد عثمان علي

 24  49 عمر أحمد حمدى عبد الحميد لطيف 

 25  50 عمر صبحي عبد الغني عبد الغني الصردي 

 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 (( Eتابع المجموعة )) 

االنتظــــــــــــــــــــــــام  (())   

 م  االسم  م  االسم  

 51 عمر عادل احمد على احمد  76 فلاير طارق خليفة حسن ابراهيم 

 52 عمر عبدالعزيز حسن عبدالعزيز البرادعى 77 فريدة عبدالصمد رمضان ابوجبل 

 53 عمر عصام الدين عيد الروينى 78 فريده عبدالروؤف فؤاد أحمد موسي 

 54 عمر مبروك شعبان محمود محمد  79 فلوباتير ميالد عياد واصف 

 55 عمر محمد عبد اللطيف سالمه  80 فؤاد احمد فؤاد احمد محمد شعبان

 56 عمر محمد على الحرفة  81 فؤاد راغب فؤاد عبد الغنى عاشور 

 57 عمر محمد على عبد السالم بطيشة  82 فيروز على جاد على الصعيدى 

 58 عمر محمد محمد حسني قدري  83 فيلوباتير ناجى سعيد راغب 

 59 عمر مسعد محمد كامل الطايفي  84 كاترين فادي فخري عطا للا 

 60 عمرو خالد عبد العزيز السيد محمد  85 كريم احمد محمود علي احمد 

 61 غاده شعبان محمد عطية البنا 86 

 62 غالي ابراهيم غالي حنا 87 

 63 غرام رأفت كمال طه ابو شهبه  88 

 64 فادى اشرف سعد باسيلى قزمان غبلاير 89 

 65 فادى سعد رمضان احمد جالل  90 

 66 فارس أحمد عبد للا يونس عقدة  91 

 67 فارس محمد عبد الواحد على الكردى 92 

 68 فاطمة سالم عوض عبدالقوى الناقورى  93 

 69 الحميد الجمال فاطمه ابراهيم عبد  94 

 70 فاطمه احمد فوزى محمد  95 

 71 فاطمه رضا صبحي يمني عطيه الشاعر 96 

 72 فرج محمد فرج عبد الغنى الحناوى  97 

 73 فرح احمد مصطفى الحملى  98 

 74 فرح ايمن محمد احمد عبد الرحمن 99 

 75 فرحة محمد سمير حامد يوسف  100 
 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 ((  Eتابع المجموعة )) 

 )) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((

 م  االسم  م  االسم  

 101 كريم السيد محمود السيد القضابي  126 محمد اشرف عبدالمنعم محمد مزر 

 102 كريم سامى احمد السيد عبد العزيز 127 محمد السيد فوزي خليل عقده 

 103 عبد العزيز عبد اللطيف عبدالرازق خليفه كريم  128 محمد السيد محمد محمد البص 

 104 كريم على مساعد هيبة مبروك  129 محمد ايمن عبد الحميد شحاتة يوسف 

 105 كريم محمد احمد غالى ابراهيم بدر  130 محمد تامر غنيم محمد غنيم

 106 كريم مصطفى معروف مصطفى خطاب  131 محمد جالل محمد رفعت عبد الحليم غازى 

 107 كريم معوض رمضان عبدالفتاح سلمان 132 محمد جمال على محمد الشامى 

 108 كمال حسين كمال حسين عبد الرحمن 133 محمد حامد عبدالحميد محمود الطباخ

 109 كيرلس جورج عاطف شنوده  134 محمد حسام الدين احمد ابراهيم جبر 

 110 فخرى مسعود كيرلس نصحى  135 محمد حسام الدين عبد المنعم دربك 

 111 لطفي ياسر لطفي السيد سالم  136 محمد حسن احمد بسيوني النواوي 

 112 لورين امير مكرم فوزى شنوده  137 محمد حسني شحاتة أبو شعيشع 

 113 لؤى ايمن سعيد احمد مرسى  138 محمد خالد ابراهيم عبد الجواد فرحات 

 114 اشرف فتحي خميس الجيشي ليلى  139 محمد خالد حسن عبد السالم سطيحة 

 115 ليلى سعد عبد السالم عبد الرازق  140 محمد خيرى سعيد عبد المنعم قنديل 

 116 ماجدة رمضان كامل عبدالحميد سالم 141 محمد خيري محمود يعقوب 

 117 مازن احمد احمد عبد الموجود محمد 142 محمد رأفت محمد محمود عبد الفتاح

 118 مازن احمد فايز شعبان  143 علي قاسم محمد رضا الهادي 

 119 محمد احمد مبروك فهمى 144 محمد رضا محمد التونى حسن 

 120 محمد احمد محمد ابوالفتوح  145 محمد رمضان غريب األنصاري محمد عطية 

 121 محمد اسامه محمد فتحى الوليلى  146 محمد سامى ابراهيم يوسف ابو خضره 

 122 محمد اشرف خالوى حلبى 147 تركى محمد سعد عوض خليل 

 123 محمد اشرف سعيد عبد الحكيم  148 محمد سعيد محمد عبد القوى السواحلى 

 124 محمد اشرف عبد الدايم ابو الخير  149 محمد سليمان السيد السكرى 

 125 محمد اشرف عبد المنعم عبد الستار  150 محمد سمير ابو الخير محمود غنيم
 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 (( Eتابع المجموعة )) 

 )) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((

 م  االسم  م  االسم  

 151 محمد صابر محمد عبد المقصود الجندي   

 152 محمد صبرى حلمى المؤذن   

 153 محمد صبرى عبدالحميد ابراهيم الشوربجى   

 154 محمد صبري محمود الشرمة   

 155 محمد طارق مصطفى احمد خليل   

 156 محمد طه رمضان عبد الموجود   

 157 محمد عادل عبدالسالم عبدللا على   

 158 محمد عاطف السيد محمد لطفي   

 159 محمد عبد الحليم محسن ابراهيم   

 160 محمد عبد الحميد محمد السيد عواض  

 161 محمد عبد للا الشحات الزرقا   

 162 الشرقاوى محمد عبد المالك محمد السيد   

 163 محمد عبدالحميد ابوالنجا حامد ابوالنجا  

 164 محمد عالء عبد النبى محمد   

 165 محمد علي عبد الرؤف علي نوار   

 166 محمد علي محجوب حسن الغراوي   

 167 محمد فاروق سعد القفاص   

 168 محمد فرج ربيع محمد مكى   

 169 محمد فهمي عبد الحميد محيسن   

 170 محمد كامل عبد العزيز احمد محمد الركايبى   

 171 محمد مبروك اسماعيل الطنطاوي   

 172 محمد محمد احمد محمد كامل   

 173 محمد محمد محمد عبده سويدان   

 174 محمد محمود محمد حسين عتش   

 175 محمد محمود محمد متولى   
 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 ((  Fالمجموعة )) 

االنتظــــــــــــــــــــــــام  (())   

 م  االسم  م  االسم  

 1 محمد مدحت بركات عبد المالك مقاوى  26 محمود مجدى عبدالحميد محمود كسبر

 2 محمد مدحت صالح محمد هيكل  27 محمود مجدى عبدالكريم عبدالعال سارى 

 3 محمد مسعد خميس مصطفى  28 محمود محمد محمود محمد البودى 

 4 محمد مصطفى بشبيشى على مرعى  29 محمود مصطفى محمد عبدالحميد رجب 

 5 محمد موسي مبروك عبد الهادي محمود  30 محمود وائل محمد رائف االنصارى

 6 محمد ناصر عبدالحميد عبدالعال 31 حافظ  محمد ابراهيممدحت عبدالهادى 

 7 عبدالرحمن موسى الفيل محمد ناصر  32 مرقس بولس نبيل ابراهيم بولس 

 8 محمد نبيل السعيد محمد 33 مروان أحمد محمد نعيم

 9 محمد هشام ابو عامر محمد السيد  34 مروان رجب فتحى يونس ابوغرارة 

 10 محمد وفيق محمد سليمان نصر  35 مروان عبد العزيز محمد محمد 

 11 محمد وليد رجب شلبى رضوان  36 مروان وائل جالل المغربى 

 12 عطية  محمد ابراهيممحمد ياسر  37 مروة ماهر عبد المنعم احمد جمعه 

 13 محمد ياسين صابر خميس  38 مريم احمد محمد فتحى محمد بدر 

 14 محمد يسرى محمد محمد المرحومى 39 مريم اسحاق ميخائيل اسكندر 

 15 شاهينمحمود ابراهيم عبد اللطيف عبد الدايم  40 مريم شريف كمال كامل النشار 

 16 محمود احمد اسماعيل احمد هميسه  41 مريم مجدى عبد الرازق محمد نصر

 17 محمود احمد رمضان جاد صالح  42 مريم محمد رمضان محمد خليل 

 18 محمود السعيد عبد الرازق غنيم 43 مريم محمد كمال السيد بطيشه 

 19 الحليم الزياتمحمود السيد اسماعيل عبد  44 مريم ياسر عيسوى قطب احمد 

 20 محمود توفيق محمود ربعه  45 مصطفى احمد كمال مصطفى نافع 

 21 محمود عبد الباقى السيداسماعيل ابوخوخة  446 مصطفى احمد محمود محمد على المدخوم 

 22 محمود عصام سعد دايل  47 مصطفى السيد عطية ابراهيم غنيم

 23 محمود على على محمد بركات  48 مصطفى أحمد عبد الغني محمود أبو العيلة 

 24 محمود فرج ابوالفتوح فرج الضهراوى  49 مصطفى زمزم فتوح علي عطية 

 25 محمود مبروك عبد السالم عبد الوهاب  50 مصطفى سعد شفيق نايل هيكل 
 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 ((  Fالمجموعة )) 

 )) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((

 م  االسم  م  االسم  

 51 مصطفى عمادالدين عبدالوهاب عبد السالم عيسى  76 مقلد مى ممتاز ذكى 

 52 مصطفى فريد شوقى مصطفى قطب  77 مى منصور منصور عبد الحميد متولى

 53 مصطفى فوزي أحمد عبد العال الشحات  78 مى ياقوت شوقى سيداحمد سالم 

 54 مصطفى محمد احمد محمد نور الدين 79 مياده احمد فوزى عبدللا المزين

 55 مصطفى محمد محمود قمح  80 ميار حسام الدين عبد المجيد عطيه العطار 

 56 مصطفى محمد محمود محمد  81 ميرنا احمد مصطفى حمزه عمران 

 57 مصطفى ياسر سعيد علوانى 82 ميرنا عادل زكى احمد اإلقداحى 

 58 معاذ محمد أحمد محمد حماد  83 ميرنا مدحت فؤاد عبده الخشن 

 59 معتز صالح شعبان العسكرى  84 عبد السيد جرجس عبد السيدمينا اشرف 

 60 ممدوح وجدى احمد اصراف بيومى الصفتى  85 

 61 منار نصر محمد عبد الرحمن  86 

 62 منة للا خميس عبدالسالم محمد صالح 87 

 63 منة للا عبدالمنعم زين العابدين هيبة 88 

 64 منة للا مسعد الحسينى محمد كشك  89 

 65 منه للا بشير محمد إسماعيل  90 

 66 منه للا خالد اسماعيل الحوشى  91 

 67 منه للا طاهر حسيني حامد ابو زيد 92 

 68 منه للا محمد محمد مصطفى محمد يقطين 93 

 69 منه للا مدحت احمد احمد خاطر  94 

 70 منه عماد سليمان محمد سليمان غنيم 95 

 71 عبد القادر ابراهيم جوده منى هشام  96 

 72 مهند محمد عبد السالم امبابى 97 

 73 مى احمد فتحى محمد جامع 98 

 74 مى اشرف عبدالرازق محمد عاشور 99 

 75 مى محمد عبده عبده السجينى  100 
 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 ((  Cالمجموعة )) 

(( تســــــــــاب الموجــــــــــــه االن ))  

 م  االسم  م  االسم  

 1 مينا يوسف حلمي عطاللا ايوب  26 نور عادل عبدالعاطى رسالن 

 2 نادر أيمن سعد عمر  27 نور نور الربيع محمد محمود خيرللا

 3 نادر عالء كامل ابراهيم القشالن 28 نورا محمد مصطفى محمد 

 4 ناريمان حسن عبدالعاطى حسين احمد 29 سعودة نورالدين يحى محمد 

 5 ناريمان رمضان كامل عبد المجيد مبروك 30 نوران رمضان سعد محمد زغلول 

 6 نانسى ايمن محروس احمد شعبان  31 نوران محمود احمد سالم فريخ 

 7 نانسى خالد فتحى عباس محمد  32 نوره طلعت على الحسينى على

 8 نانسى عبد الهادى السيد حمودة  33 محمد القحف نورهان احمد محمد 

 9 نجاح محمد عبد الوكيل على عبد للا 34 نورهان هشام محمود عبدالحميد

 10 نجوى ابراهيم عبدالمنعم قطب الجمال  35 هاجر احمد خميس محمود عتمان

 11 نجوى محمد سعد محمد عبد الخالق  36 هاجر اشرف محمد محمود الشنيطي

 12 نداء احمد سعد الخولى  37 خالد عوض محمود طايل هاجر 

 13 ندى اشرف جهالن حسن نصرالدين 38 هاجر عادل ابو النجا السيد الكفراوى

 14 ندى السيد قطب أمام عتمان 39 هايدى الشحات على داود 

 15 ندى امين خليل زقزوق  40 هايدي عبد للا عنتر عبد الجيد 

 16 ندى سالمه سعد منصور تركى  41 محمد عوف هدى ربيع عبد المنعم 

 17 ندى عادل غزال محمد ابونعمه  42 هدير صبرى مبروك عبد السميع طاحون 

 18 ندى عالء نصر حزيمه  43 هنا هشام سرحان حسن شريدح 

 19 ندى محمد محمود عبدالعال الشبريسى 44 هناء اسامة محمد عبدالرحمن برجل 

 20 نرمين ايمن محمد توفيق ابوالنور  45 جمعه عبد المنعم هند صبرى عبد القادر 

 21 نهلة احمد رجب الدليل  446 هيام رضا ربيع احمد محمد رضوان

 22 نهله بسيونى عبدالرحمن بسيونى عبدالرحمن 47 وردة شعبان احمد داود سليمان

 23 نور احمد عبد الغنى حسب للا  48 والء وجيه حسن سعد الصعيدى 

 24 نور الدين اسالم فكرى احمد ادم  49 احمد موسى محمد البدوى يارا 

 25 نور أسامة عبد الجواد التداوي  50 يارا السيد عبادى على محمد 

 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 

 االنتساب الموجــــــــــة 

 ((  Cالمجموعة ))  تابع  

 م  االسم  م  االسم  

 51 يارا امام رجب رجب جامع 76 احمد سعد هالل محمد برجل 

 52 يارا عبدللا مغاورى عبدللا  77 سالمة عبد الفتاح بسيونى حجازى احمد 

 53 يارا ياسر محمود احمد عوده  78 احمد سمير عبد الغفار محمد احمد 

 54 ياسمين حمدي حسن فريجة دياب  79 احمد شعبان عبدالحليم شعبان السنهوري 

 55 السيد الحبال  ابراهيممحمد ياسمين  80 احمد صابر عبدالوهاب محمد جويلى

 56 ياسمين نبيل السعيد عبد السالم خضر 81 احمد صبحي سعد للا عطيه 

 57 يحيي محمد محمود السيد احمد  82 احمد عبد الحليم كمال سعيد البرداني

 58 يسا مجدى سمير بسطا توماس  83 احمد عبد الحليم محمد عبدللا 

 59 يمنى عرفه احمد محمد حماد  84 احمد عصام احمد احمد العطار 

 60 يوسف احمد سعد محمد الشامى 85 احمد على حسن عبدالغنى 

 61 يوسف بهاء ابراهيم عبد الفتاح نصر 86 احمد عمر محمد الغرباوي 

 62 يوسف حمدي عبد النبي قرقورة  87 احمد فتحى احمد محمد ابواحمد 

 63 سعدللا ضوقة وحيده رشوان يوسف  88 احمد مبروك عثمان محمود شهاب 

 64 يوسف شريف جالل فريد زياده 89 احمد مجدى عبد المنعم السيد

 65 يوسف على مرسي متولى  90 احمد محمد حسن محمد بكر حمودة 

 66 يوسف محمد محمد بلبع 91 احمد محمد علي مصطفي عثمان

 احمد محمد غانم محمد ابوبكر 
)) نهاية   مسعديوسف محمد يوسف احمد احمد  92

 انتظام (( 
67 

 68 اباالقاسم سالم رمضان حسين ادريس  93 احمد نبيل سعيد احمد زويل 

 69 ابانوب حليم عبدالمسيح اسكندر  94 احمد نصر صادق على 

 70 احمد اسامه فاروق غنيم 95 احمد هالل علي زايد 

 71 احمد ايهاب بسيونى احمد مبروك  96 احمد وحيد علي علي الحسيني

 72 احمد بريك جويده محمد بريك 97 احمد وليد رزق عبد الغفارعبده 

 73 احمد بهاء الدين احمد محمد عطوه الحلوانى  98 اروه ابراهيم عوض عويضه منصور

 74 احمد حسن كمال الدين سيداحمد زوين  99 اروى ضياءالدين محمد السعداوى راضى 

 75 سامي صبحي زكي العليمي احمد  100 اسامة انور محمود السيد نصر 
 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
 

 ((   C))تابع المجموعة 

(( تســــــــــاب الموجــــــــــــه ))االن   

 م  االسم  م  االسم  

 101 اسامة محمد الصاوى محمد عسل  126 امانى سعد درويش ابراهيم زهران 

 102 النحراوي اسامه اشرف ماهر السيد  127 امنيه السيد السيد محمد ابو العنين رمضان

 103 اسراء سعد عبدالعزيز بسيونى مدكور  128 امنيه محمد قاسم يادم ابو خشيم 

 104 اسراء سلطان عبد القوى كامل  129 امنيه منير الصافى طلب على 

 105 اسراء عادل عبد الرحيم عبد الرحمن 130 امير خميس زكريا علي شلبي

 106 اسراء عبد الحميد عبد العزيز على الصبحي  131 اميرة عبد الفتاح مصباح محمد القفاص

 107 اسراء محب محمد السيد علي كريم 132 اميرة كامل عبدالمجيد عبدالرحمن فاضل 

 108 اسالم ايمن بسيونى جاد محمد  133 امينه رياض محمد محمود عبد الفتاح

 109 اسالم حمادة عبد المنعم مرسي واصل  134 انجى احمد محمد رشوان 

 110 اسالم عالء محمود على حموده  135 اندرو جرجس قديس عزمي واصف 

 111 اسماء السيد بيومى بيومى غزالن  136 ايمان عمرو على دغيدى 

 112 اسماء السيد منصور يوسف شلبى  137 ايمن اشرف السيد الشرنوبى الغنام 

 113 السيد الرحمانىاسماء رضا اسماعيل  138 ايه للا ابراهيم حسن ابراهيم الشريف 

 114 اسماء سعد مهدى شامخ  139 ايه خالد محروس سليمان مبروك 

 115 اسماء محمد حسونة رجب  140 ايه محمد السيد ابراهيم خطاب 

 116 اسماء محمود حسن على إبراهيم 141 ايهاب غازى فتحى السيد غازي 

 117 احمد عبد العال اسماء ياسر محمد  142 إيمان عبدللا محمد يوسف محجوب 

 118 اشرف مجدى عبده احمد نصر للا  143 أحمد أشرف على محمد على محفوظ 

 119 االء عصام طه عبد الفتاح مجاهد  144 أحمد حمدي محمد زهران حسنين

 120 االء عماد قاسم محمد  145 أحمد عالء محمد السعيد إدريس 

 121 المغربى سعد االء محمد  146 أحمد محمد حسين رمضان حبور 

 122 االء محمود محمد الشاهد  147 أحمد محمد فتحي يوسف عبد العاطي

 123 الحسن عبد الاله فاروق الجمل  148 أحمد مهدى فايز مهدى 

 124 الشيماء ناصر هليل السيد ابوهواش  149 أروى السيد عبدالحميد السيد ابوتركية

 125 اسامة الصافى شاهينالصافى   150 أسماء محمد احمد العربى
 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 

 ((   C))تابع المجموعة 

(( تســــــــــاب الموجــــــــــــه ))االن   

 م  االسم  م  االسم  

 151 آية العربى عبد السالم صباح   

 152 آية عصام السيد محمود ابوالنجاة   

 153 آيه ربيع مراجع عبدالجيد جمعه   

 154 إبراهيم محمد السيدباهر سعد   

 155 بسمه مسعد خميس ابو اليزيد كشك   

 156 بسنت على عبد الحميد عبد المجيد نصر   

 157 بسنت على فتحى محمد جمعه   

 158 بالل طلعت عبد الحميد حمدى عثمان  

 159 بيشوى معوض مجدللا معوض عطاللا  

 160 تسنيم كامل عبد الحليم عبدالواحد على  

 161 جاكلين نجيب حلمى امين  

 162 جالل طارق جالل عبدالنبى محمد سليمان  

 163 جمال فتحي جمال عبدالعظيم هيكل   

 164 جمعة أحمد جمعة محمد الجمال   

 165 جهاد صبرى رمضان محمد عبد للا   

 166 جيهان مبروك محمد متولى قاسم   

 167 حازم احمد عبداللطيف بسيونى زيد  

 168 حازم حسن صبحى ابو عجور   

 169 حازم عبدالرحيم شرفى محمود شمبل   

 170 حامد عبدالناصر حامد عبدالمقصود   

 171 حسام الدين امين متولى حمدان احمد  

 172 حسام الدين مصطفى محمود صقر   

 173 حسام خميس محمد ابوالمجد طلب   

 174 محمد ابراهيمحسن اوسم احمد   

 175 رضا علي دعبيسحسن   
 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
 

 ((  Dالمجموعة )) 

(( تســــــــــاب الموجــــــــــــه ))االن   

 م  االسم  م  االسم  

 1 حماده يحيي حماده محمد عبد السالم 26 روان محمد محمود محمد رزق 

 2 عبدالحميد فرج  محمد ابراهيمحنان  27 روان محمود عبد الرازق اسماعيل زيادة

 3 حنين زين العابدين محمود محمد سيف  28 محمد عبود الردينىروان مصطفى 

 4 خالد محمد السيد حسن قنديل  29 روجية فرج فوزي صبحي 

 5 خلود محمد عبد السالم احمد ابراهيم 30 ريم محمد محمود عبد العال محمد 

 6 داليا رضا مختار عبد العال عز الدين 31 ريهام خالد عبدللا محمد حجاج 

 7 دعاء ادهم شعبان مبارك السبع  32 ريهام سامح صبحى النشار 

 8 دعاء هاشمى محمد داود  33 ريهام فوزى السيد بلتاجى 

 9 دنيا سمير كامل شحاته الغزالي  34 زهراء ابراهيم السيد الشيخ

 10 دينا عبدالفتاح محمد عبدالغنى ناجى 35 زياد جابر عبد الحميد عبد العال 

 11 رانيا اشرف عبد الفتاح يوسف  36 محمد السيد النوام زياد عادل 

 12 رائد ايمن محمد عبد الحميد محمد  37 زياد عفت سيد أحمد محمد البندقلي

 13 رحمة عبد القادر طاهر عبد القادر حسين 38 زياد علي جاد محمد جاد 

 14 رحمه خالد عبدالعظيم الشرقاوي  39 زياد محمود محمد الخاللى 

 15 رحمه محمد محمد حسن مرعى  40 ياسر عبدة التراس زياد 

 16 موسى  محمد ابراهيمرحيل على  41 سارة حمدى ابراهيم على محفوظ 

 17 رفيده عالء الدين سعد فتح للا مكي 42 سارة عبدالسالم وافى عبدالخالق مسلم

 18 رنا سمير على شيحه  43 سارة عدس زكى إبراهيم راشد 

 19 رنا عبد الحميد صابر درويش  44 الفتاح محمد عبده مصطفىسالم عبد 

 20 رنا قطب سعد عوض عبدالجواد  45 سلمى باسم محمد راشد 

 21 رنا محمد مختار محمد الطنيخي  46 سهيلة منصور حسن محمد جميعى 

 22 رندا اشرف شوقى سعد  47 سهيله حمدى حسن الحوفى 

 23 روان ايمن إبراهيم مصطفى خميس  48 سهيله صبحى عبد الحميد محمد منصور 

 24 روان عمرو السيد درويش  49 سوسن محمد مصطفي محمد الخراشي

 25 روان محمد عبدالعزيز الغول 50 ياسر عبد الغنى حسنين  سيف الدين  
 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 ((   Dتابـــــــــع المحموعــــــــة )) 

(( تســــــــــاب الموجــــــــــــه ))االن   

 م  االسم  م  االسم  

 51 سيف الدين عبد للا حسين شمة  76 عبد الرحمن رضا رمزى مصطفى 

 52 سيف خالد محمد قاسم  77 عبد الرحمن سمير فؤاد نبوى عبد النبى 

 53 شريف انور عمر محمد عمر  78 عبد الرحمن محمد خميس رحال 

 54 شرين فاروق علي هنداوي شاهين 79 محمداحمد عطا عبد الرحمن محمد 

 55 شرين محمد فكرى ابراهيم عبد السالم 80 عبد الرحمن يسري محمد عثمان

 56 شمس السعداوى عيد حسن ابو حبسه  81 عبد للا الليثى بدران راغب بيطح 

 57 الدهب شهاب محمد احمد هاشم ابو  82 عبد للا رضا عبد للا ابوزيد ابو زيد

 58 شهد احمد محمد احمد عبده  83 عبد للا عبد السالم عبد للا الخولي 

 59 شهد اسامه عبد الهادي يونس عرقوب  84 عبدالرحمن عاطف جبريل عبدالرحمن

 60 شهد جمال عمران احمد  85 عبدالرحمن عبدالرازق سالم عالم 

 61 شهد خالد عبدالرازق محمد  86 

 62 ابراهيم سالم غنيمشهد رمضان  87 

 63 شهد سامح عبدالقادر سالم قريطم  88 

 64 شهد صالح محمد محمد جعبوب  89 

 65 شهد عالء فهمى عبد الجيد خليل خفاجة  90 

 66 شهد محمد جابر حامد المنزالوي  91 

 67 شهد نعمان عيسوى عيسوى عيسوى 92 

 68 شيماء فاروق محمد عبدالعزيزحسين 93 

 69 صفاء محمود احمد بدر خليف  94 

 70 صالح الدين عبد العزيز صالح عبد الرحمن مخيون 95 

 71 طارق صبرى إبراهيم عبدالسالم خميس 96 

 72 طارق وجيه محمد جاد الجنزورى  97 

 73 ظريف عماد غبلاير يوسف مينا 98 

 74 عامر عبد الصمد فتحي البنا  99 

 75 المنعم حسين عبدالمجيدعبد الرحمن ايهاب عبد   100 
 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 ((  Gالمحموعــــــــة )) 

(( تســــــــــاب الموجــــــــــــه ))االن    

 م  االسم  م  االسم  

 1 عبدالرحمن عالءالدين عبدالرحمن عبدللا عوض  26 فاطمه عصام محمد عوض عبد الوهاب

 2 عبدالرحمن محمد فوزى الشريف  27 كرولس منصور حليم انيس 

 3 عبدالكريم سعيد على عبدالواحد الجماس  28 كريم سالم حامد السيد حجازى 

 4 عصام السيد احمد محمد راضى  29 كريم عبد المنعم موسى عبد الحميد أبو حمد 

 5 عصام جمعه احمد محمد نمنوم 30 كنزى وليد عبد الحميد ابراهيم

 6 للاعصام محمود طه عبد الحميد عبد   31 كيرلس سامى حنين حنا 

 7 عفاف منصور مسعود منصور  32 كيرلس كرم رمزى تناغو جرجس 

 8 عالء محمد كامل احمد بيومى  33 كيرلس مجدى نادر نقوال 

 9 على شعبان ابوالعال حسين ابوشهبه  34 الفنيا جرجس زكى جرجس 

 10 على محمود محمد عبدالمجيد الرحمانى 35 ماهينار ممدوح محمد محمد عثمان

 11 عماد الدين حمدى احمد ابو زيد روتان 36 احمد عبدالعزيز عوده  ابراهيممحمد 

 12 عمر حسن عمر بشر النحراوى  37 محمد ابوالعنين محمد جالل ابوالعنين

 13 عمر صالح محمد عبدالسالم مغني 38 محمد احمد طه محمد زكرى 

 14 عمر قدري محمد محمدزيدان  39 محمد احمد على محمد برجل 

 15 عمر محمد فوزي البيلي  40 محمد السيد ابراهيم السيدعبده

 16 عمر منتصر على مكاوى سليمان 41 محمد السيد عبدالرحمن على تركى 

 17 عمرو امجد محمد على احمد كدش  42 محمد السيد محمد البرهامى فتح للا الوكيل 

 18 عمرو صبرى محمود عفيفى  43 محمد السيد محمد علي سعيد

 19 عمرو محمد حسن سعد عبد الهادى  44 محمد أحمد عبد المقصود عيسى 

 20 عهود عصام على على البحيرى  45 محمد بسيونى مختار هنداوى 

 21 غاده محمد على ابراهيم هيبه 46 محمد بهجت محمد خطاب 

 22 فاتن ايمن عيد عبدالعاطي شرارة  47 محمد توفيق احمد محمود عمرو 

 23 فادى نبيل سليمان شحاته تادرس  48 شرنوبى ابوشيبه محمد جبر 

 24 فارس عبدالمنعم محمد عبد المنعم المناخلى 49 محمد حسام الدين عبدالموجود السيد المعناوى 

 25 فاطمه طارق حسين الجناجى 50 محمد حسن محمد حسن الحلوانى
 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 ((   Gتابع المحموعــــــــة )) 

(( تســــــــــاب الموجــــــــــــه ))االن   

 م  االسم  م  االسم  

 51 محمد حسنى حسن الخولى  76 محمد مجدى كامل محمد شمة 

 52 محمد حمدين توفيق محمود ابراهيم حسن  77 محمد محمود عباس محمود مطير 

 53 محمد خالد سعد عبدللا الهارونى  78 محمد محمود عبدالشافى محمود الغزاوى 

 54 محمد خالد محمد حافظ محمود شمعه  79 محمد مروان عبدالدايم عبدالدايم رجب 

 55 محمد رافت محمد السيد فايد  80 محمد هانى عبد الحميد عبد الحميد

 56 محمد رضوان عبد للا رضوان حوه 81 جاب للا   محمد ابراهيممحمد هانى 

 57 عبدالعزيز نصر خيرمحمد سامى  82 محمود جمعه حنفى محمود غضابى 

 58 محمد سعد على محمد الفتيانى 83 محمود خالد محمود ابراهيم النكالوى

 59 محمد سعداوي محمد محمود  84 محمود سامى عوض احمد بطيشة 

 60 محمد سمير محمد عمر  85 محمود عبد المجيد محمود محمد ابو عسل 

 61 شريف احمد محمد احمد داود محمد  86 محمود محمد السيد عثمان شمس الدين 

 62 محمد صادق محمود ابراهيم ابو الخير 87 محمود محمد خيري الصباغ

 63 محمد طلعت سعيد احمد الخنانى  88 محمود محمد وهبى الشناوي 

 64 محمد عاطف شعبان طلبه  89 محمود مصطفى مرسى عبدللا

 65 الستار البدوىمحمد عبد الرؤف عبد  90 محمود ناجى صبحى الدمنهورى 

 66 محمد عبد السالم محمد عبد للا ابراهيم  91 محمود ياسر يسرى محمد قرقورة 

 67 محمد عبدالحميد عوض محمد جاد  92 مروان احمد ابراهيم علوان

 68 محمد عبدالناصر الصافي سعد حميده 93 مروان حامد صبرى دعبيس 

 69 محمد محمود ابوزيد محمد عالء  94 مروان خالد حسن حسن الفخرانى

 70 محمد عمرو فاروق عبدالمطلب العقدة 95 مروان عمرو سعيد النجار 

 71 محمد فتحى سعد رزق حامد غانم  96 مروان معروف السيد حموده 

 72 محمد فكرى عبد الحميد ضيف للا  97 مروة عادل حسن سنجر 

 73 عيانهمحمد كمال احمد محمد ابو  98 مريم ابراهيم هيبه جمعة 

 74 صقر  محمد ابراهيممحمد لطفى  99 مريم عبد المنعم محمد السعيد عبد الحميد الجيزاوى 

 75 محمد ماهر محمد محمود حسب للا  100 مريم محمد رشاد يوسف حجاج 
    

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 ((   Gتابع المحموعــــــــة )) 

(( تســــــــــاب الموجــــــــــــه ))االن    

 م  االسم  م  االسم  

 101 مريم نزيه عياد عبد النور  126 ندا احمد فتحى عبد العاطى الصفطى

 102 مصطفى احمد رمضان كرار  127 ندا جمعة محمد محمد قراري 

 103 مصطفى اسالم محمد ابو الفضل  128 ندى احمد احمد محمد جاد للا 

 104 مصطفى رمزى عبدالمنعم بسيونى 129 عبدالوهاب علي رسالن ندى حميدة 

 105 مصطفى سعيد محمود الصافى عمران 130 ندى رضا عبدالقادر عبدللا رزق 

 106 مصطفى عبده حامد السيد القالوى  131 ندى عبد السالم احمد عبد السالم 

 107 مرزوق مصطفى مرزوق محمد محمد  132 ندى محمد اسماعيل محمد عطيه 

 108 مصطفى وائل فوزى السيد محمد  133 ندى هشام حسين العسال 

 109 مصطفى ياسر عبد الغنى محمد ابو رحيم 134 نرمين ياسر السيد دغيش 

 110 مصطفي محمد على قطب غزالة  135 نغم إيهاب عبد العال فريج النجار 

 111 عبدالعزيز النجالوى معتز صبرى حافظ  136 نوال محمود احمد محمود 

 112 ملك ايهاب السيد صالح  137 نورا شرف محمد شرف الخولى 

 113 ملك محمد السيد مصطفى  138 نوران حسام محمد عبد العزيز عبد المجيد

 114 منار اشرف عاشور الخراشى  139 نوران عصام على يوسف رزق 

 115 ماهر عبد اللطيف محمد منة للا  140 نورهان ايهاب مختار أحمد على سالم

 116 منتصر محمد حنفى محمد حنفى 141 نورهان حمزه ابراهيم محمد حسن منصور

 117 منه الـلـه سليمان عرفه غيث  142 نورهان عبدالسالم محمد عبد السالم 

 118 منه للا صابر عبد للا محمد عبدللا  143 نورهان محمد سعد محمد محمد 

 119 منه للا صفوت عبداللطيف محمود عكاشه  144 عبدالسالم عبيد محمد نورهان محمد 

 120 مؤمن اشرف علي قطب قمح  145 نورين عماد احمد السيد حسن

 121 مى احمد احمد شاهين 146 نورين يوسف ذكى التحفه 

 122 مى السيد منشاوى فرج  147 نيرة حمادة السيد عبد العزيز أبو همام

 123 نادر محمد عبد العزيز محمد الجندى 148 ابراهيم ابراهيم ابراهيم هندىهاجر 

 124 ناهد محمد عبد السالم بشت  149 هاجر سعد فتح للا احمد سالمان 

 125 نجاه وجيه نجيب محمود عبدالخالق  150 هاجر سعيد عبد السالم محمد المالح
 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 قسم شئون التعليم والطــــــــــالب 

 الفرقــــــــــــــــة اال ولــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
 

 ((  Hالمحموعــــــــة )) 

(( تســــــــــاب الموجــــــــــــه ))االن    

 م  االسم  م  االسم  

 1 هاجر على محمد حسانين عامر 26 يوسف طارق محمد احمد الركب 

 2 هايدى شعبان غانم عبد الونيس  27 يوسف محمد السيد امين

 3 هايدى عارف صبحى صابر الجوهرى  28 يوسف محمد حسن الصاوى خميس 

 4 هايدى وائل محمد عبد اللطيف  29 بهنسى جالل يوسف محمد سليمان 

 5 هبه عبدالسالم عبدالاله عبدالفتاح 30 يوسف محمد عبد النبى شعبان محمد

 6 هبه محمود السعيد محمد دسوقى  31 يوسف وائل محمد سرور 

 7 هبه هانى حلمى عبد العاطى حميده   

 الباقون لالعادة انتظام 

 8 يوسف هند امير جمال الدين محمد  

 9 هند عادل احمد محمد قاسم  

 10 هند عادل أمين ابراهيم أبو الفضل  

 11 وسام خميس على محمد ابوعيسى  

 الباقون لالعادة انتساب موجة

 12 وسام عصام رشاد السيد خليفة  

 13 وفاء صابر عبد اللطيف سويدان 

 14 وليد صالح كامل يوسف الكفراوى  

 15 محمد عقدة يارا احمد   

 16 يارا اشرف عبد ربة كامل عبد ربة   

 17 يارا كريم على خميس   

 18 ياسمين مجاهد السيد سعيد خليفة   

 19 ياسين أحمد عبد العظيم حسن   

 20 يحيى محمد اسماعيل اسماعيل عمر   

 21 يمنى عماد الدين صبرى السيد عمر   

 22 يمنى محمد محمود صيام   

 23 ابراهيم محمود حامد يوسف   

 24 يوسف اشرف محمد كمال الجارية   

 25 يوسف أحمد فؤاد رجب عبد الغنى  
 


