
 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 والطــــــــــالب قسم شئون التعليم 

 الفرقــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

 مجموعة )) أ (( 

)) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((   

 م  االسم  م  االسم  

 1 ابراهيم احمد ابراهيم ابو عفان  26 احمد جمال عبد المنعم حافظ الفيل 
 2 ابراهيم السيد عبدالقادر محمد  27 احمد جمعه عبدالجواد الطايع

 3 ابراهيم حامد ابراهيم الزيات  28 احمد جمعه عبدالونيس ابراهيم جاد 

 4 ابراهيم حمدى ابراهيم عبدالحميد  29 احمد حسام الدين صالح فتحى 
 5 ابراهيم سمير ابراهيم احمد  30 احمد حسن حسن البكاتوشى 

 6 ابراهيم فوزى قطوش محمد  31 احمد حسن شحاته حسين الجمل

صبرى محمد ابراهيم محمد  32 احمد حسنى محمد بسيونى شعبان   7 

 8 ابراهيم محمود محمد الحوفى 33 احمد حمدى متولى عبدالحميد 

 9 ابراهيم مصطفى رياض حسن عطية  34 احمد حمدى نبيه عثمان هبيلة

 10 احمد  السيد احمد السيد مبارك 35 احمد خالد السيد الحوفى 

 11 احمد ابراهيم احمد قنديل  36 احمد خالد بسيونى محسوب بسيونى 

 12 احمد ابراهيم احمد محمد حمد  37 احمد خالد محمد مهنا كبكاب 

 13 احمد ابراهيم سعد عبد لفتاح  38 احمد خميس عبد الفتاح محمد محمود 

 14 احمد اسماعيل مهدى محمد مهدى 39 احمد خميس مبروك دسوقى ابو ليلة 

 15 احمد اشرف الغريب همام  40 احمد رضا السيد احمد حمورى 

رضا محمود خضر حمودهاحمد   16 احمد اشرف محمد بهنسى  41 

 17 احمد اشرف محمد فراج  42 احمد ريان احمد ريان 

 18 احمد اشرف محمد قنديل الصيفي  43 احمد سامى محمد السيد 

 19 احمد الحسين شحاته السيد ابو شادي  44 احمد سعد جمعه عبدالحميد موسى 

 20 احمد السيد عبدالمالك فرج السيد  45 احمد سعد سعيد عبد الحميد محمد 

 21 احمد السيد محمد بالل  46 احمد سعيد كمال الدين سيف ابو احمد 

 22 احمد بريك محمد محمود هيبة  47 احمد سعيد مصطفى محمد 

 23 احمد بالل محمد الحصافي الجعفراوي  48 احمد صابر شعيب عبدالسيد 

 24 احمد تامر السيد محمود محمد  49 احمد صابر مسعود عبد العزيز عبد القوى 

 25 احمد جالل رمضان بسيونى قنديل  50 احمد طارق محمود الشاعر 
 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 والطــــــــــالب قسم شئون التعليم 
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 تابع المجموعة )) أ (( 

 )) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((

 م  االسم  م  االسم  

 51 احمد طه عبد الفتاح الطنبارى  76 احمد محمد عبدالمجيد محمد البحيرى
 52 احمد عاطف جمعه بركات حسين  77 على اسماعيل احمد محمد على 

 53 احمد عبدالرازق ابراهيم محمد ابوالحاج  78 احمد محمد مصطفى القونى
 54 احمد عبدالسالم قطب العادلي 79 احمد محمد مكين غالى داود 

 55 احمد عبدالعزيز محمد يوسف القصبى  80 احمد محمد نصر حمادة الصعيدي 
 56 احمد عبدالكريم عبدالعاطى عبدالكريم الفقى  81 الشرنوبي احمد مدحت عطيه 

 57 احمد عبدهللا طلعت عبدهللا  82 احمد مفرح رمضان السيد بالل 
 58 احمد عصام صالح الدين محمد عبد الهادى  83 احمد ممدوح حسنى موسى 
 59 احمد عطا فرحان ابراهيم  84 احمد نبيل احمد على شعبان

 60 احمد عطيه بسيونى فرحات فرج  85 السيد حمامه احمد نبيل 
 61 احمد عالء السيد فؤاد حامد الجعبري  86 احمد هانى سعد زكى عبدالوهاب 

 62 احمد عالم محمود احمد السيد  87 احمد هشام ابراهيم مبروك
 63 احمد على محمود على أبوحمص  88 اخالص  صبرى عبدالرؤف بسيونى قنديل 

 64 احمد على محمود نصار  89 الهادي شحاته الهادي ادهم 
 65 احمد فتحى قدرى محمد عبدالونيس  90 ادهم محمد عبد الجواد الشهاوى 
 66 احمد فريد عبدالنبى محمد  91 اروى ياسر سعد محمد الحجازى 

 67 احمد مجدى فرغلى توفيق محمد عسقالنى  92 اسامه خالد كمال الدمرداش التراس 
 68 احمد محمد أحمد القالوي  93 خيرهللا قاسم ابوبكراسامه  

 69 احمد محمد ابواليزيد محمد درباله 94 اسامه عبادة شعبان يوسف شرف 
 70 احمد محمد احمد عبدالمجيد  95 اسامه فهمى عبد الفتاح يونس 

 71 احمد محمد احمد محمد غانم  96 اسامه مصطفى فاروق مصطفي عبدالمجيد
 72 احمد محمد احمد مصطفى محمد شحيمه  97 سالم سعيد العقدة اسراء جمال 

 73 احمد محمد السيد عبدالفتاح حسن  98 اسراء حسين حمدى دبور 
 74 احمد محمد عبدالفتاح عبدربه شمسيه  99 اسراء صالح محمد فتح هللا يونس 
 75 احمد محمد عبدالفتاح محمد الصياد  100 اسراء عبدالغفار محمد نجم ريحان 

 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 والطــــــــــالب قسم شئون التعليم 

 الفرقــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 تابع المجموعة )) أ (( 

 )) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((

 م  االسم  م  االسم  

 101 اسراء ماهر عبدهللا محمد خضير  126 االء حمدى حسن محمد 

 102 اسراء مبروك محمد عبدالخالق الجاويش  127 االء سامى على البكاتوشى 

 103 السيد الشاعر اسراء مجدى  128 االء فوزى فؤاد محمد عبدالجواد 
 104 اسراء محمد عزت محمد خطاب  129 االء مدحت عبد هللا السيد الطير 

 105 اسراء مدحت عبدالكريم السيسى  130 البدرى محمد فتح هللا فتح هللا ابو سماحة 

 106 اسراء وائل بدران محمد بدران 131 الجارحى نايف سلطان عطية

 107 اسراء يسرى محمد الفخرانى 132 عبدالرازق خليل الرميثاء عبدالرازق 

 108 اسالم ابوسيف عبدالحميد رياض سرور  133 السعيد بالل عبد المجيد ابراهيم  الجرواني 

 109 اسالم احمد محمد احمد الوكيل 134 السيد عبدالحليم محمد صالح 

 110 قنديلاسالم السيد محمد على  135 السيد عبدالرازق على السيد ابوعيطة 

 111 اسالم جمعه اسماعيل امحمد  136 السيد ناصر قطب محمد حمد 

 112 اسالم جمعه عبدالاله على محمد الكرداوى  137 امانى عصام فتحى كامل حمزه

 113 اسالم رمضان صالح عبد الحفيظ رمضان  138 امانى محمد عبدالرحيم عوض الخولى 

 114 سعيد عبدالحفيظ الكعبارى اسالم  139 امل اشرف خميس عبد النور

 115 اسالم عادل عبدالرسول محمد  140 امل عبدالغفار محمد عبدالجيد 

 116 اسالم عبدالمجيد سليمان حموده 141 امل محمد قطب شكر 

 117 اسالم محمد عبدالعزيز ابراهيم الشخص  142 امل ناجى احمد حليل دحيدح

 118 عبدالمتعال السيد رجب اسماء اشرف   143 امنيه بدوى احمد مصطفى 

 119 اسماء سعد محمد سعد ضبيع 144 امنيه رمضان سالم جمعه 

 120 اسماء عطيه سعد عبدالمجيد خميس  145 امير رجب عوض محمد عبد الخالق

 121 اسماء مجدى مرسى خميس  146 امير عادل عيد ياسين عبدهللا

 122 مستور عطيوه اسماعيل عطيوه  147 اميره احمد حسن احمد الحراق

 123 اشرف الكومى محمد عوض هللا  148 اميره حسن عبده مصطفى مشالى

 124 اشرف حامد محمود غريب عبد العاطى شاهين 149 اميره سالمة محمد عبدالحميد عبدالجواد 

 125 افنان عبدالحليم قاسم على مبارك 150 اميره عطيه عوض عبدالسيد 
 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
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 تابع المجموعة )) أ (( 

االنتظــــــــــــــــــــــــام  (())   

 م  االسم  م  االسم  

 151 اميره فؤاد محمد عطية  176 ايه حامد عبدالعظيم مبروك سالمه

 152 اميره فوزى عطاهللا احمد  177 ايه خالد عبدالسالم محمد خليفه 

 153 اميره هشام عبدالعزيز شريف 178 ايه رضا محمد محمد النميسى
 154 امين محمد امين محمود على 179 شوقى علي بكرايه عادل 

 155 انطون سامى ميخائيل رزق  18 ايه عيد عبدالونيس زغلول 

 156 انيس  انور درويش على الشيخ  181 ايهاب اشرف جمعه ابوطور 

 57 اية حسن محمد حسن حسين  182 ايهاب مصطفى حسين محمد 

 158 احمد محمد صالح ابراهيم ايمان  183 بسام ابراهيم السيد ابو الخير 

 159 ايمان السيد محمد احمد الشهاوى  184 بسام سالمه محمد راغب الشناوى 

 160 ايمان حسن يعقوب عكاشة عثمان  185 بسمله راغب فتحى محمود الماحى 

 161 ايمان خليفه عبدالسالم عمر السعداوى 186 بسمله محمد عبد الحميد حجازى االبشيهى 

 162 ايمان رمضان ابراهيم على الطنوبى  187 سعد عبدالجواد بالل محمد 

 163 ايمان سالمه جمعة عبد الونيس على  188 بهاء الدين محمد فوزى محمد على حسن 

 164 ايمان طلعت محروس بغيض  189 جمال محمود محمد محمود القشالن 

 165 ايمان عبدهللا محمود اسماعيل 190 جهاد مسعود عبد هللا مسعود 

 166 ايمان على محمد على حمزة  191 حازم اشرف احمد عبد المجيد الملهطانى 

 167 ايمان محروس عبدالعزيز عطاهللا غطاس  192 حازم مسعد صالح معوض القاضى 

 168 ايمان مسعد محمد عبدالحميد السكرى  193 حبيبه موسى حمدى جادهللا قرداش

 169 السيد محمد ايمان يسرى محمد  194 حسام السعيد عزت صالح 

 170 ايمن شوقى عبدالعليم عبد العظيم عطية  195 حسام حسن احمد فلفل 

 171 ايمن مصطفى عبدالسميع عبدالمجيد  196 حسام هانى كمال ابراهيم 

 172 ايناس جمال محمد محمد خميس  197 حسن على حسن الشاعر 

 173 احمد االبحرايناس ياسر محمد  198 حسن محمد السيد عبد الغني إبراهيم 

 174 ايه احمد شعبان حسن عطاهللا 199 حسناء حسن عبدالعظيم بيومي

 175 ايه اشرف عبدالقادر محمود  200 حسناء وجيه عبدالمجيد  شاور 
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 تابع المجموعة )) أ (( 

 )) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((

 م  االسم  م  االسم  

 201 الخويسكى حنان محمد عبدالحميد محمد   

 202 حنين حسن احمد عبدالواحد القبراوى   

 203 خالد ابراهيم على ابراهيم هيبة   

 204 خالد بسيونى عبدالسالم بسيونى النهر   

 205 خالد حسام أبو النجاه أبوزيد   

 206 خالد رضا سعد طلبة مرشدى   

 207 خالد شريف محمد محمود  طبق   

 208 أحمد خالد على احمد محمد   

 209 خالد محمد السيد محمد داود   

 210 خلود اسامه عبدالرحيم حميدان  

 211 خلود اشرف احمد عبدالمقصود ابوعامر   

 212 خلود محمد سعد محمد درويش  

 213 داليا ابراهيم عبد النبى عبد العاطى   

 214 داليا احمد محمد محمد قشيوط  

 215 داليا على محمد سعد   

 216 دعاء احمد عبد الرازق عبد المجيد بدر   

 217 دعاء احمد محمد محمود جمعه  

 218 دعاء عالء مصطفي سليم   

 219 دعاء على شرف على شرف ابراهيم   

 220 دعاء محمود محمد محمد سنيور   

 221 دنيا حازم احمد على وفا   

 222 دنيا حامد حسن على منيسى   

 223 محمد قاسم دنيا حمدى قاسم   

 224 دنيا محمد عبد النبى ابراهيم على   

 225 دولت جمعه محمد ابراهيم   

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 والطــــــــــالب قسم شئون التعليم 
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(( ب المجموعة ))  

 )) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((

 م  االسم  م  االسم  

 1 دينا محمود اسماعيل صالح  26 زياد بسيونى سعد حسن بلح 

 2 رانيا السيد محمود بيومى  27 زياد حمدى عبدالمعطى السيد بسيونى 
 3 رانيا لطفى ابراهيم عبدالغنى بدرالدين  28 زياد عبدالكريم جمعه عسل 

 4 رحاب الجوهرى أنور محمود  29 زياد عصام فؤاد أبو ميره 

 5 رحاب حسنى عبده خليل مراد 30 زياد محمد زكريا احمد 

 6 عبدالحليم عبدهللا الفقىرحمه ابوبكر الصديق  31 زياد محمد فتحى جادهللا البنا 

 7 رحمه السعيد عبد المنعم باشا 32 ساره احمد نصر محمد جالل

 8 رحمه عبدهللا سالم محمد عبدالنبى  33 ساره حامد سالم يونس رشوان

 9 رحمه محروس على كشك  34 ساره حسين عبد الرحمن قطب سالم 

 10 رقيه محمد حسن الحربى  35 ساره عبد الحليم السيد عبد الحليم عبد الرحمن 

 11 رمضان سمير محمود محمد بوادى  36 ساره محمد متولى محمد حسن 

 12 رمضان عطيه محمد سند حموده 37 سامح ياسر جالل عبد المقصود اسماعيل 

 13 رنا ابراهيم محمد علي سيد احمد  38 سحر عبدالرحيم عبدالفتاح خنفى 

 14 السيد احمد السيد الطنطاوي رنا  39 سحر مختار جودة محمد احمد 

 15 رنا ثروت ابراهيم محمد عطية  40 سعيد اشرف السعيد على عبدربه

 16 رندا مسعد توفيق سالم  41 سعيد السيد السعيد احمد مرسى

 17 روان جمال عبدربه محمد اسماعيل خزام  42 سلفيا مرقص جندى سالمه 

 18 عبد الكريم على روضه رزق احمد  43 سلمى عادل محمد الفرحاتى 

 19 روفيده حلمى عبد السالم عبد المقصود  44 سلوى محمد ابراهيم صالح حسن 

 20 رومانى سمير زكريا يوسف عوض هللا  45 سما السيد عبد المنعم عساف على 

 21 ريناد اشرف عطيه محمد محمد  46 سمر السيد محمود عبدهللا حسن صالح 

 22 ريهام ابراهيم بكر محمد منازع  47 سمر سامى حسن عبدالرحيم كيله 

 23 ريهام رضا إبراهيم أبوهانى سلطان  48 سمير سعد صبري سعد الطويل 

 24 زهره عالء عمر محمد ابراهيم  49 سميره جمال مرسى احمد جوده

 25 زياد احمد محمد حسن غانم  50 سناء سعد عبدالسيد سعد 
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((  بتابع المجموعة ))    

االنتظــــــــــــــــــــــــام  (())   

 م  االسم  م  االسم  

 51 سهيله ايمن على السيد حسن خليل  76 عبدالرحمن احمد عبداللطيف عبده
 52 سهيله خميس محمد القصاص  77 عبدالرحمن احمد على الحداد 

 53 سيف الدين حسين على عيد  78 عبدالرحمن احمد وهبه اسماعيل غراب 

 54 سيف الدين على قطب علي االمشيطى  79 عبدالرحمن حسام مدحت اسماعيل 
 55 شادى صالح عبدالمعطى احمد سالمه  80 عبدالرحمن حسنين زكى على حسين 

 56 شروق اشرف جمال قطب حسن  81 عبدالرحمن خليل ابراهيم فطيم 

 57 شروق عبده محمود محمد حويك  82 عبدالرحمن ربيع عبدالعزيز منصور 

 58 شريف سامى سعد يوسف صباح  83 عبدالرحمن رمضان فاروق احمد حسين غراب 

 59 شريف محمد يوسف عبده  84 عبدالرحمن صبرى عبد الجواد على رمضان 

 60 شريف وليد صبرى شريف  85 عبدالرحمن عصام احمد عبدالصادق

 61 شمس محمود عيسى محمد سالم  86 عبدالرحمن كمال محمد على

 62 صباح سعد قطب محمد  87 عبدالرحمن محمد جمال الدين الخولى 

 63 صالح احمد فتحى محمد الغزالى 88 عبدالرحمن محمد ضيف قاسى

 64 صالح ثروت صالح السيد مسامير  89 عبدالرحمن محمد عبدالعاطي عبداللطيف 

 65 طارق احمد فوزى السيد ندا 90 عبدالرحمن مدحت رشاد خليل

 66 طارق عالء فتح هللا ابو طويلة  91 عبدالرحمن مسعد على خبيرى ابراهيم 

 67 طارق محمود ابراهيم علوان  92 عبدالرحمن مصطفى محمد على فياله 

 68 طارق وجيه محمد عبد الخالق أبوالعنين  93 عبدالرحمن هشام شعبان السيد  خفاجه 

 69 طاهر محمد ابراهيم دربك  94 عبدالفتاح مجدى عبدالفتاح ابراهيم العاصى 

 70 طاهر مساعد موسى طاهر  95 عبدالقوى احمد عبدالهادي عبدالتواب حسين 

 71 طه محمد فتح هللا محمد فتح هللا  96 عبدهللا سامى على حسن سليط

 72 عادل ابراهيم السيد مالنة  97 عبدهللا عوض احمد محمد شوينه 

 73 عبدالحميد عبد العاطي ذكي مسعود  98 عبدهللا محمد محمد عبدالغني سكران 

 74 عبدالخالق محمد محمد على النجار  99 عبدالمحسن محمد عبدالمحسن محمد عبد الاله

 75 عبدالرحمن احمد عبدالعزيز احمدعلى الجندى  100 عبده محمد عبدالحارث عبدالغنى السنهورى 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 والطــــــــــالب قسم شئون التعليم 

 الفرقــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 

ب (( تابع المجموعة ))    

االنتظــــــــــــــــــــــــام  (())   

 م  االسم  م  االسم  

 101 عبير حلمى محمد احمد سليمان   

 102 عدى عبده كامل عبد اللطيف على دلعاب   

 103 عزيزه السيد عبدالونيس فرج عيد   

   104 

   105 

   106 

   107 

   108 

   109 

   110 

   111 

   112 

   113 

   114 

   115 

   116 

   117 

   118 

   119 

   120 

   121 

   122 

   123 

   124 

   125 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 والطــــــــــالب قسم شئون التعليم 

 الفرقــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 

(( هـــالمجموعة ))   

 )) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((

 م  االسم  م  االسم  

 1 عفاف على حسن على حسين  26 عمرو على عبدالحميد خليفة عبد الواحد 

 2 عالء اسماعيل مصطفى اسماعيل الوجيه  27 عبدالعاطيغاده سعد سلطان  
 3 عالء خالد خميس الرياني  28 فؤاد نبيل مرشدى محمد غازى 

 4 عالء محمد صالح الدين جنيدي  29 فاتن فريد عبدالمنعم محمد زقزوق

 5 على الدين جميل محمود الجنبيهي  30 فارس عصام الدين محمد شوقى األشقر 

 6 على جالل غريب محمد رخا 31 سنوسى عيد احمد فاطمه السيد 

 7 على رمضان مبروك عيسى رفاعى  32 فاطمه رضا محى الدين عبدالغفار الخرادلى

 8 على عبد هللا عبد العزيز محمد نعيم  33 فتحيه حسينى محمد حسينى الطباخ 

 9 على عالء صابر بحبح  34 فيروز عبدالغنى عبدالفتاح عبدالغنى الوكيل 

 10 على ممدوح على هريدى  35 كريم راضى مسعود عبد العزيز ابراهيم 

 11 علياء ابوزيد شعبان السيد صالح  36 كريم سامح راتب صالح 

 12 عمار احمد شعبان بكير  37 كريم محمد ابراهيم على سالم 

 13 عمار اسامة حسين عوض  38 كريم محمد صبري أحمد مساعد 

 14 عمار عشرى عبدالعزيز حسين حسن السالمونى 39 عيسوى كريم محمد عبد السميع  

 15 عمار ياسر شحاتة رمضان  نمير  40 كريم محمد عبدالعزيز إبراهيم 

 16 عمار ياسر محمد محمد يونس 41 كمال عصام كمال محمد رجب 

 17 عمر خميس محمد حسن أبو سيد احمد  42 كيرلس نصر ميخائيل فرج هللا

 18 عمر خميس محمد محمد حرحش 43 الشافعى النسى حسن مرسى 

 19 عمر عارف محروس سعفان  44 ليلى محمد ابراهيم مرسى ابورجب 

 20 عمر محمد احمد الجندى  45 مؤمن ابراهيم عبدالفتاح عطية 

 21 عمر محمد عبد المجيد فرج المصري  446 مؤمن حسام محمد محمد حسن 

 22 كمال أبو الوفا عبد الرحمن عمر محمد  47 مارلين نادى كمال دانيال 

 23 عمر نبيل صبحى ابو شادى  48 مازن سمير صبرى ابونار 

 24 عمرو خالد محمد ابراهيم المغربى  49 محمد ابراهيم عبد المجيد محمد السيد الغرباوى 

 25 عمرو عبدالحميد فرج اسماعيل فرج  50 محمد ابراهيم محمود محمد يحى 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 والطــــــــــالب قسم شئون التعليم 

 الفرقــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 

((  هـتابع المجموعة ))   

 )) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((

 م  االسم  م  االسم  

 51 محمد ابراهيم نظيم ابراهيم خليفة  76 محمد جمال احمد محمود يقطين 

 52 محمد احمد بسيونى جمال الدين  77 محمد جمال محمد أحمد يونس
 53 الستار على محمد احمد عبد  78 محمد جمال محمود السيد عالم 

 54 محمد احمد عبد العاطى احمد عيد  79 محمد حسن محمد القصاص 

 55 محمد احمد عبدالهادى سعد محمد صباح  80 محمد حسن محمد محمود الرجال

 56 محمد احمد عطيه محمدالدويحى  81 محمد حسين محمد بدوى حسين 

 57 السيد عيسىمحمد احمد لطفى  82 محمد حشمت احمد محمود عبد اللطيف 

 58 محمد احمد محمد السيد التريسى  83 محمد خالد صبرى محمد ايوب ناصر 

 59 محمد احمد محمد يوسف السقا  84 محمد رجب جالل عبدالعاطى قاسم 

 60 محمد ادهم السيد حسين  85 محمد رضا عبد هللا عبد الشفيع غنيم 

 61 العطار محمد اسامة محمد  86 محمد سعد ابراهيم شرشيرة 

 62 محمد اسماعيل زيدان اسماعيل ابوشهبه  87 محمد سعيد عرفه محمد النجار

 63 محمد اشرف عبده الهنداوي  88 محمد سالمه مهنا زايد الغنام 

 64 محمد اشرف عثمان جميل  89 محمد سمير فايد الدسوقي 

 65 ابوالعينين محمد اشرف محمد سيداحمد  90 محمد سيف محروس الشريف

 66 محمد الدسوقى محمد الدسوقى 91 محمد شحاته صبحى سالم 

 67 محمد السيد على النجار  92 محمد شريف صالح الدين ابو زيتحار 

 68 محمد السيد على عبد الفتاح االفندى  93 محمد شريف محمد احمد الحلو 

 69 سليمان عبدالسيد محمد السيد محمد  94 محمد شريف محمد محمد عيد صالح 

 70 محمد السيد محمود محمد ناجي  95 محمد شعبان محمد فوزى 

 71 محمد الشحات ذكى كنان  96 محمد صالح حامد صالح سعيد 

 72 محمد الصافى منصور محمود  97 محمد صبحى السيد حسن هالل

 73 محمد ايمن محمد محمد عبدالصبور  98 محمد صبحى شحاته عبدالحميد جاد 

 74 محمد باسم محمد فاروق احمد عمر  99 محمد صبحى محمود عيسى 

 75 محمد بديع السيد حسانين الشهالى  100 محمد طارق احمد السيد التداوي 
 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 والطــــــــــالب قسم شئون التعليم 

 الفرقــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 

((  هــتابع المجموعة ))   

 )) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((

 م  االسم  م  االسم  

 101 امين حمادهمحمد طارق  126 محمد هانى جابر محمود على

 102 محمد عاطف أنور البنا  127 محمد ياسر محمد عباس 
 103 محمد عبدالحميد سعداوي سعد السعداوى  128 محمد يسرى صالح محمد بكر

 104 محمد عبدالحميد محمد الحصاوى  129 محمد يوسف محمد الجيزاوى 

 105 مؤمن مفتاح محمد عبدالستار عوض  130 محمود ابوالحمد محمد فهيم محمود 

 106 محمد عبداللطيف ضيف هللا رزيق  131 محمود احمد سعيد ابوالمجد عبدالقوى 

 107 محمد عبدالواحد محمد مصطفى عسكر  132 محمود احمد محمود انور 

 108 محمد عبود محمود عثمان  133 محمود اشرف محمد عادل جوده

 109 عبدالجواد رياض محمد عريف   134 محمود اكرم رمضان محمد جاد 

 110 محمد عصام ابواليزيد قاسم قاسم  135 محمود السيد زيدان حسين احمد 

 111 محمد عالء محمد رافت محروس اللقاني  136 محمود حسن سليمان محمد سليمان 

 112 محمد عالءالدين محمد صالح رمضان  137 محمود حلمى محمود زكى الشمله

 113 محمد على حسين الصماد  138 الشوربجي محمود سامى محمد 

 114 محمد على عبدالفتاح محمد  139 محمود شريف محمود  حسنى الشاعر 

 115 محمد عماد التهامي  محمد زعقوق  140 محمود شعبان على شعبان ابوالعال 

 116 محمد عمر محمد محمد اللبودى  141 محمود طلعت محمود عبدالقوى النجار 

 117 محمد عوض احمد محمد شويته  142 عبدالشافى شحاته النقيب محمود  

 118 محمد عيد زيدان على ابوزيد  143 محمود عثمان احمد محمود ابو الخير 

 119 محمد مجدى محمد  انور بركات  144 محمود عيد عطيه حامد كريم 

 120 محمد مجدى محمد النوام  145 محمود فارس ابراهيم محمد الرميسى 

 121 محمد محمد حسن محمد صباح  146 محمود فكرى عبدالمقصود عبدالحميد 

 122 محمد محمود صابر درويش طايع  147 محمود محمد توفيق محمود الجدع

 123 محمد مصطفى محمد مصطفى عبد العال  148 محمود محمد عبدالقادر محمد السيوى 

 124 يونس محمد يونس محمد مصطفى   149 محمود محمد علي محمد على حنورة 

 125 محمد ناصر جمال كتانة  150 محمود مسعود ذكى فرج 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 والطــــــــــالب قسم شئون التعليم 

 الفرقــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

((  هـتابع المجموعة ))   

 )) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((

 م  االسم  م  االسم  

 151 محمود ناصف مصطفى االبيض  176 منار ايمن احمد طه غانم 

 152 محمد هاشم سيف الدين محمود هاشم  177 منار رفعت محمد محمد بدوى 

 153 محمود هشام معوض على معوض  178 منار على احمد البدوى محمد ابو النجا 
 154 مروه سالم احمد سالم سالم  179 منتصر محمد احمد ابراهيم 

 155 مروه شهاب الدين عبدالاله على سيداحمد عثمان 18 منه هللا احمد حلمى السيد النجار

 156 مروه على محمد متولى  181 ابراهيم السيد عبدالمولى منه هللا شريف 

 57 مروه محمود جمال الدين عبداللطيف 182 منه هللا ماهر عبدالجواد جمعه العدلى

 158 مريم عالء عبدالمنعم عبدالمجيد السيد  183 منه هللا ممدوح عثمان خليل 

 159 مصطفى مصطفى احمد عبد اللة  184 مهند محمد محمد عباس احمد 

 160 مصطفى جميل حتر على سليمان  185 مى احمد عوض السيد مرسى

 161 مصطفى حامد بسيونى عبد الواحد البص  186 مى محمد احمد رفاعى 

 162 مصطفى حسن محمد محمد ابو صالح  187 مى محمد احمد عقدة

 163 مصطفى سعيد مصطفى نعيم  188 مياده احمد جامع احمد علي 

 164 مصطفى صالح مصطفى محمد ابواسماعيل  189 حسن شرنوبى الجمالمياده رضا 

 165 مصطفى عبدالعاطى شعبان علي المسيرى  190 ميرنا مصطفى عبدالعزيز السمديسى 

 166 مصطفى عبدالناصر احمد بلتاجى  191 ميرهان محسن محمد طير العبيس 

 167 الفجال مصطفى على جمعه  192 ميريهان محمود مرعى محمود مرعى 

 168 مصطفى فخرالدين حسين على محمد  193 مينا عالء سامى جرجس 

 169 مصطفى محمد احمد سعيد النجار  194 نادر عبدالجواد سعيد زنباع 

 170 مصطفى محمود ابراهيم مرسى 195 نادر محمود أحمد فرج 

 171 مصطفى هانى حسن عبد هللا خلف هللا  196 نانسى سعيد محمد الجزار

 172 معاذ شعبان رجب السيد الحلفاوى  197 نانسى طارق إبراهيم محمد وهبى 

 173 معتز كمال حسين محمد البركاوى  198 نانسى محمد عبده محمد مطر

 174 معتز هشام عبدالعزيز عبدالمجيد داود  199 ندا ياسر عبدالعزيز نعمة هللا 

 175 عبد الماجد معتصم احمد احمد  200 ندى السيد محمد محمد ابو هانى 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 والطــــــــــالب قسم شئون التعليم 

 الفرقــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

(( هـــتابع المجموعة ))   

 )) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((

 م  االسم  م  االسم  

 201 ندى بسيونى اسماعيل بسيونى الشهاوى   

 202 ندي خالد فتحي محمود   

 203 ندي شعيب عبد السالم شعيب   

 204 ندى عالء الدين فتحي رياض جابر   

 205 الدين محمد أحمد ندى كمال   

 206 ندى محمد بسيونى يوسف شلبى   

 207 ندى محمد عطاهللا محسن شعير   

 208 ندى ناجى محمد ناجى عبدالحميد المصرى   

 209 نرمين جمعه نوح احمد الجندى  

 210 نعيمه محمود سعد عبدالحميد عوض هللا   

 211 نغم ايمن محمد احمد غالب   

 212 احمد قطب احمد نهال سالمه   

 213 نور الدين عادل محمد فتحى خفاجى   

 214 نور الدين مصطفى حموده مصطفى   

 215 نور خالد فتحى عمر العمروسى  

 216 نورالدين شمس عبدالعزيز محمد عبدالوهاب   

 217 نوران خالد محمد عبدالجواد درويش   

 218 نورهان احمد امين السيد   

 219 اليمانى عبدالقادر مبروك نورهان   

 220 نورهان خميس محمد عبدالمقصود رسالن   

 221 نورهان رضا جابر عبد الرازق القويعى   

 222 نورهان عبد السميع عوض حسين راضى   

 223 نورهان هانى الصافي عوض مهدى   

 224 نيره عصام حسين ابراهيم سيف الدين   

 225 نيره عماد طه رفاعى موسى  
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((   و المجموعة ))   

 )) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((

 م  االسم  م  االسم  

 1 هاجر ايمن على الحداد  26 ياسمين خيرى على يونس 
 2 هاجر خالد على محمد  خزام  27 ياسمين صقر فرج صقر 

 3 هاجر خيرى اسماعيل االعور  28 ياسمين عطيطو قناوى عبدالعاطى 

 4 هاجر محمد محمد عبدالسالم الحموري  29 عبدالمنعم بيومىياسمين محمد  
 5 هاجر مراجع عبدالغنى عبداللطيف 30 ياسمين محمد مصطفى ابراهيم 

 6 هادى ابوزهره فرج ذكى ابوزهره  31 يحى احمد سعد ابراهيم حسن جاب هللا 

 7 هادى محمود منصور الصعيدي  32 يحيى حمدى مصطفى محمد ابواسماعيل 

 8 هبة انور محمد محمود رحومة 33 يسرا اشرف عبده محمد الجزار

 9 هبة رضا سعد عبدالقادر محمد  34 يسن عبد المنعم غيث محمد 

 10 هبة محمد عبد الستار عبد المجيد مكرم  35 يوستينا رومانى سعيد صبرى 

 11 هبة محمد محمد اسماعيل السعدنى  36 يوسف احمد محمد فتحى خليل الدخس 

 12 هبةهللا السعيد عبدالموجود عثان  37 يوسف ايهاب ابراهيم احمدعبدالباري سليمان

 13 هدير جمال عبد العزيز عبد المقصود السوا  38 يوسف حسن محمود علي المرزوقى 

 14 هشام ايمن مبروك سيد احمد الزيات  39 يوسف رضا فتح هللا عباس البنا 

 15 فراج عبدالعليم فراجهند رجب  40 يوسف صافى عياد محمد 

 16 هند كامل عبد الفتاح البشالوي  41 يوسف عادل انور عبده زقزوق 

 17 وسام محمد فهمى محمد مبروك 42 يوسف عبد السالم عبد النبى عبد السالم خطيب 

 18 وفاء خالد ابراهيم محمد على خليفة  43 يوسف عبد المنعم محمد الشحات محمد الشيخ 

 19 وفاء خالد احمد عبدالشافي الجمل 44 صبرى الفقى يوسف على 

 20 وفاء عبده ابراهيم حسن زهران 45 يوسف محمد محمد ابراهيم قضيب 

 21 والء عادل محمود محمد الروينى  46 يوسف محمد نجيب طه يوسف

 22 وليد ابراهيم عبد المنعم محمد  47 يوسف محمد وهبى همام 

 23 وليد رمضان حسين مناع  48 يوسف وليد محمد غنيم 

 24 وليد عطيه احمد احمد الوكيل 49 يوسف ياسر طلعت السلماوى 

 25 ياسمين حمدى رفاعى ابراهيم انصارى  50 يونس صبرى يونس يوسف الجندى 
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((  و تابع المجموعة ))    

 )) االنتظــــــــــــــــــــــــام  ((

 م  االسم  م  االسم  
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 الفرقــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

الموجه االنتساب   

((  جالمجموعة ))   

 م  االسم  م  االسم  

 1 أميرة محمد مصطفى محمود  26 احمد رجب عوض عبدالهادي عوض 

 2 ابانوب سعيد عبدهللا لوندي  27 احمد رزق عبدالمقصود نصار

 3 ابراهيم الندافابراهيم حامد احمد  28 احمد رضا عبدالعزيز سليمان خليل 
 4 ابراهيم حصافى ابو زيد على نخيله  29 احمد رمضان احمد محمد مصطفى 

 5 ابراهيم رجب سعد عبدالحميد عمر  30 احمد سامى قاسم محمد هنداوى 

 6 ابراهيم سيف النصر محمود صالح  31 احمد سالمه سعيد عوض صبيحه 

 7 ابراهيم صبحي ابراهيم عمر حرفوش  32 احمد سمير عبدهللا عبدالعزيزالمدخ

 8 ابراهيم على محمدين عوض  33 احمد شعبان صدقى محمد على حمادة 

 9 ابراهيم ماهر ضيف هللا حسن عقيلة  34 احمد طارق سعد عبد العزيز قطب 

 10 ابراهيم مجدى ابراهيم محمد  35 احمد عبدالحفيظ رمضان محمد عبدالكريم 

 11 ابراهيم محسن عبد الحميد عوض قناوى  36 مصطفى الشال احمد عبدالدايم محمد 

 12 احالم حلمى سليمان ابراهيم النحال  37 احمد عبدالسيد عدالمنعم السكرى 

 13 احمد ابراهيم محمد مصطفى 38 احمد عبدالغنى محمد مصرى 

 14 احمد احمد جمال حافظ الشايب  39 احمد عبدالاله عبدالفتاح حنفى

 15 احمد اسامة مراد محمد شاكر 40 عبدهللا سعيد موسى عبدالجليلاحمد 

 16 احمد اشرف عبد الوهاب الكومي ابو ركبة  41 احمد على على ايوب 

 17 احمد السيد احمد خضر  42 احمد على محمد على النجار

 18 احمد السيد عباس عبد السالم محمد  43 احمد على مصطفى هاشم 

 19 احمد السيد عبدالحميد محمد  44 القادر حسن احمد عماد فهمى عبد 

 20 احمد السيد عبدالرؤف السيد الكومى  45 احمد عيد سالم محمود الطنطاوى 

 21 احمد ايمن ماهر عبدالوهاب أبو حامد  46 احمد فيصل محمد بدوى عبدالعزيز

 22 احمد ايهاب السيد حافظ محمد  47 احمد كريم السعيد احمد الشقاوى 

 23 احمد حسن سليمان محمد  48 مجدى احمد سليم احمد 

 24 احمد حمدى سعد سليمان العطيفى  49 احمد محمد احمد الشهاوى 

 25 احمد رافت فوزى الروبى  50 احمد محمد احمد فرج 
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الموجه االنتساب   

(( ج تابع المجموعة ))  

 م  االسم  م  االسم  

 51 احمد محمد غزالىاحمد محمد  76 اسراء عادل السيد عباس 

 52 احمد محمد حسن محمود سالم 77 اسراء على داود العبد 

 53 احمد محمد فتحى حسين  78 اسراء عماد حمدى محمود خليل
 54 احمد محمود عبدالتواب عبدالحميد عرجان  79 اسراء محمد ابراهيم عيد عمر

 55 احمد محمود منصور امين  80 اسراء محمد جالل محمد 

 56 احمد ممدوح محمد انور بركات  81 اسراء محمود عبدالمجيد محمد ابراهيم 

 57 احمد نصر سعد عطاهللا نصرهللا 82 اسراء مدحت يوسف شعبان 

 58 احمد نصر عوض حسن  83 اسراء مسعود  عبدالهادى صميده 

 59 احمد هانى مسعود عبدهللا يونس  84 اسالم دومه موسى عبدالجليل

 60 احمد هشام حسين عبد الكريم  85 السيد مفتاح ادريس اسالم عطيه 

 61 احمد يوسف محمد فرج زيدان 86 اسالم محمد عبد هللا صالح 

 62 اروى على على عمر ابو حشيش  87 اسالم ممدوح حامد محمد جاب هللا 

 63 اروى محمود احمد احمد عبد هللا  88 اسالم نبيل السيد محمد ابو السعود 

 64 اسامه احمد كمال بريك  89 حسين عبدالحليم سيداحمد اسماء امين 

 65 اسامه حسانين السيد الشطوى  90 اسماء حسن عبدالرحمن اللقانى 

 66 اسامه محمد دسوقى عبد العاطى  محمد عبد الال  91 اسماء حمدى عبد الحميد محمد 

 67 اسامه محمود سعد محمد خفاجة  92 اسماء حنفى محمد حنفى ايوب 

 68 اسراء احمد محمد احمد محمود  93 اسماء رضا محمد احمد سليمان 

 69 اسراء اشرف فتحى حميده عبدالسالم  94 اسماء رمضان ناجى عبدالرحيم 

 70 اسراء الدقنوش سعد محمد رمضان  95 اسماء سامى احمد زيدان 

 71 اسراء جابر منصور ضيف هللا 96 اسماء سمير عبد الستار مرسى تاج الدين 

 72 اسراء حماده السعداوى جمعة 97 اسماء شحاته عبداللطيف الضبع 

 73 اسراء خليل سعد رشدان  98 اسماء عاطف عبد المنعم زين العابدين 

 74 اسراء رفعت اسماعيل محمد عيسى  99 اسماء عاطف محمد امين يونس 

 75 ناجي على ناجى اسراء سيد أحمد   100 اسماء عبدالهادى عبدالستار عبدالهادى الخليجى 
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(( ج تابع المجموعة ))  

الموجه االنتســــــــــــــــاب   

 م  االسم  م  االسم  

 101 اسماء عسران خليل قطب  126 امل احمد هاشم المصري 

 102 اسماء قدرى رجب محمد محمد  127 امنيه راشد محمد  حامد حسن 

 103 اسماء محمد عبدالقادر محمد الصوفانى  128 كلبوش امنيه عبدهللا سعيد عبدهللا 
 104 اسماء محمد محمود كامل نعمة هللا  129 امنيه محمد ابوالمجد عبدالسميع 

 105 اسماء مرعى مرضى توفيق  130 امير على عدوى عبده بكر 

 106 اسماء مصطفى محمد جمعه بخيت  131 امير وليد فتح هللا محمد الرحمانى 

 107 اسماء ناصف إبراهيم عبدهللا 132 اشرف شحاتة قطب بيومى اميره 

 108 اسماء ياسر  فكية سالمة  133 اميره اشرف صبحى مرسى محمد ابو سمرة 

 109 اسماعيل محمد اسماعيل محمد بكر  134 اميره حمام محمد شاور 

 110 االء جميل محمد جاد احمد  135 اميره رفيق محمد عبدالرحمن 

 111 االء سمير عبدالسالم القالع  136 شعبان محمد اميره سيد 

 112 االء عبدالحميد محمد محمد ابو العال 137 اميره محمود احمد عبدالسالم دويدار

 113 االء فوزى نعيم امين الحمراوى  138 اميره ممدوح احمد الهادى أحمد محمد 

 114 عيسوى االء كمال رفاعى محمود   139 اميره هشام  السيد حسن عسل

 115 االء ماهر عبدالحميد كردى  140 امين محمد مشحوت ابوالليالى

 116 االء محمد عوض مرشدى الغبيسى  141 انجى ابراهيم السعيد ابراهيم حمدون 

 117 الحسناء عبده عبدهللا عبده محمد  142 انور السيد احمد احمد المحالوى 

 118 ابوزيد عمر عبداللطيفالسيد  143 انور وليد انور رمضان عباس

 119 الشيماء سعيد السيد ابراهيم الشاطر 144 اياد محمد خليل ابوقرن 

 120 امال كمال سيف الحمد اسماعيل  145 ايمان اسماعيل عبده اسماعيل الزينى 

 121 امال مجدى زكى عطيه عودة 146 ايمان السيد محمد السيد الحبال

 122 امانى ابراهيم محمد جمعه  147 ايمان خميس محمود محمد على 

 123 امانى اشرف على شريف  148 ايمان رياض محمد رياض عوض 

 124 امانى حلمى السيد على حماده 149 ايمان سمير عطية على حمد 

 125 امانى عبدالهادى عبدالرازق عبده عيسى  150 ايمان صالح محمد عبدالرؤف سالم 
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(( ج تابع المجموعة ))  

الموجه االنتســــــــــــــــاب   

 م  االسم  م  االسم  

 151 ايمان عاشور عبد المجيد محمد حسن القرنشاوى  176 ايه محمد احمد نصر العشرى 

 152 ايمان عاطف عبدربه عبدربه ليزة  177 ايه محمد محجوب احمد نصار

 153 احمد هليل ايمان عاطف محمود  178 ايه محمود مصطفى على 
 154 ايمان عبدالكريم عبدالكريم فرج سليمان  179 ايه وليد عبدالستار عبدالباقى 

 155 ايمان عبدهللا عبدالمنعم فتح هللا البنا  18 ايهاب جابر سليمان عز الدين 

 156 ايمان كمال صبحى بكر الصفتى  181 باسل عزاوى السيد ابو حمزة

 57 ايمان محمد السيد على النقيب  182 بسام  محمد   فاروق  محمد 

 158 ايمان محمد بشير ابراهيم خليفة  183 بسمه سعد على عبد بركات 

 159 ايمان مصطفى احمد احمد على الدين  184 بسمه محمد نصر محمد على الحبال

 160 ايمان ناجى مناع بدر غانم  185 بسنت أسامة عبد الحميد عطيه عثمان 

 161 ايمن عبدهللا فتحى الشركسى  186 على مندور بسنت جابر احمد  

 162 ايناس سليمان عامر محمد عامر  187 بسنت سعد سعيد عبدالمعطى سرحان 

 163 ايناس فتح هللا محمد محمد العطار 188 بسنت فتحى عبدالاله محمد ابو غطا 

 164 ايناس محمد عبدالحميد محمود سرور  189 بسنت محمد فتحى ابراهيم فرحانه 

 165 ايه احمد عباس عبدالمجيد رفاعى  190 بالل مهران ابراهيم عبد اللطيف عبيد 

 166 ايه ايمن ماهر بسيونى حسن البندارى  191 بهاء الدين هشام ابراهيم ابوزيد هاللى 

 167 ايه حسام حسين محمود خلف 192 بهاء هانى كرم الهوارى 

 168 خالد توفيق محمود راضىايه  193 بيتر فخرى نبيه كال ميخائيل 

 169 ايه خالد يوسف خالد يوسف  194 تسنيم محمود احمد عبدالعزيزاحمد السماك

 170 ايه خيرى سعيد مصطفى الشيخ  195 جرجس اسامه نسيم فرج 

 171 ايه شاكر ابراهيم محمد مرجان  196 جالل ابراهيم محمود ابراهيم عبود 

 172 ايه عادل محمد عبدالفتاح حسين  197 جمال عبدالرحمن جمال ابوزهره

 173 ايه عبدالكريم عبدالبارى عبدالحميد عبيد  198 جمعه عصام عبدالرؤف حمد صالح 

 174 ايه كمال عبدالهادى على زيدان 199 جهاد خيرى محمد احمد عويس 

 175 ايه مبروك عبدالمنعم حسن الشيمى  200 جهاد محمود يوسف محمود يوسف 
 

 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 والطــــــــــالب قسم شئون التعليم 

 الفرقــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

(( ج المجموعة ))تابع   

الموجه االنتســــــــــــــــاب   

 م  االسم  م  االسم  

 201 جهاد يسرى محمود عبدالمقصود مصطفى   

 202 حاتم جمال سليمان عبده الصباغ   

 203 حبيبه رحاب رمزى ذكى ابراهيم   

 204 حبيبه محمود عبدالقادر محمد عيد حافظ   

 205 اسماعيل فوزى يوسف احمد حسام   

 206 حسام اشرف عبد المنعم محمود احمد   

 207 حسام حسن عبد الكريم حسن   

 208 حسام محمد حميدو رحومه الناقة   

 209 حسن عبدهللا حسن عبدالمقصود عصفور   

 210 حسن على حسن الهالوى   

 211 حسن عمر فهمى محمد احمد   

 212 الدسوقيحسن محمد إبراهيم   

 213 حسن محمد ادريس محمود الجادورى   

 214 حسن محمد حسين عبد العواض وهمان   

 215 حسن مصطفى أحمد عبدالعزيز إبراهيم   

 216 حسناء  عبدالحميد احمد محمد كشاف   

 217 حسناء محمد سالم محمد عطية المغربى   

 218 حسين محمد صالح حسين عبدهللا سرور   

 219 حلمى نصر ابراهيم الجوهرى   

 220 حماده محمد عيد السيد مصطفى احمد   

 221 حمدى السيد حمدى على العويدى   

 222 حنان شريف محمد عبدالحميد ابوعوض   

 223 حنان عادل  عبدالخالق بسيونى   

 224 حنان عبدالحميد احمد محمد كشاف   

 225 حنان محمد عبدالمحسن عبد المطلب   
 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 والطــــــــــالب قسم شئون التعليم 

 الفرقــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

(( دالمجموعة ))   

الموجه االنتســــــــــــــــاب   

 م  االسم  م  االسم  

 1 حنان وائل رشاد محمود سليمان  26 دينا على على محمد حمزة 
 2 حنين اسامه حسين محمد خليل 27 دينا محمد عبدالقادر عبدالجيد منصور 

 3 صبرى محمد حسونه السيد حنين   28 دينا مدحت محمود عبد المجيد هاللي 

 4 حنين عثمان ابراهيم عثمان عرفه  29 رانيا  ابراهيم عزالرجال ابراهيم حب هللا 
 5 حنين محمد عبدالحميد حسين قناوى  30 رانيا عثمان ابراهيم احمد السقا 

 6 خالد اشرف مصطفى كامل خطاب  31 رحاب رضا سيداحمد على منيسى 

 7 خالد محمود احمد محمد ابراهيم  رمضان  32 نغميش عبد القادر رحاب ماهر عبداللطيف 

 8 خلود اشرف شوقى عبدالقوى الحليوى  33 رحاب مختار السيد محمد دراز

 9 خلود حسن السيد هنيدى  34 رحمه احمد ابراهيم احمد باتع

 10 خلود سعد فتحى عبدالجواد  35 رحمه اسامه فتحى محمد العطار

 11 خلود محمد رمضان سيد احمد  36 مغازى توفيق رحمه صالح 

 12 دسوقى على دسوقى عبدهللا قموره 37 رحمه طاهر فرج محمود النهطاوى 

 13 دعاء  ابراهيم محمد عبدالمعطى الريس  38 رحمه محمد صالح حمامه 

 14 دعاء شيبه عبداللطيف شرف الدين رسالن  39 رفيده خالد متولى معوض 

 15 دعاء صالح جمعه صالح عبدالمولى 40 الرحمن حسن يوسف السعدنى رنا مجدى عبد  

 16 دنيا جالل مسعود عبداللطيف النجا  41 رنا محمد على عمر خطاب 

 17 دنيا جمال محمد عبد الجواد عاشور  42 رواء وائل احمد عبد المجيد الحيص 

 18 دنيا عالء فاروق أحمد مساعد  43 روان انور عبد هللا بليح 

 19 دنيا على محمد ابوزعيمة  44 روان عبدالبارى نصر جاد الحق زعتر 

 20 دنيا هشام حسن كامل الكومى 45 روان عوض محمد يوسف 

 21 دومه سمير حسن دومه  46 روان محمد مبروك عبدالنبى

 22 دينا خالد متولى السيد اسماعيل 47 روان ياسر محمود ابراهيم الكومى 

 23 دينا ربيع محمد حامد  48 السيد عشيبه روميساء رامى سعيد 

 24 دينا عادل عبدالرازق دايخ عبدالقوى  49 ريم سعد عبدالستار خميس موسى 

 25 دينا عبدالسالم ابراهيم ابراهيم عبدالاله 50 ريم عالء عبدالهادى اسماعيل عامر 
 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 والطــــــــــالب قسم شئون التعليم 

 الفرقــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

(( د تابع المجموعة ))  

الموجه االنتســــــــــــــــاب   

 م  االسم  م  االسم  

 51 ريهام حسن مندوه حسن الشنديدى  76 سعيد بـدر سراج محمد عليان 

 52 ريهام رزق لطفي محمد زعيتر  77 سعيد ناجى محمد عبدالمرضى محمد سعد 

 53 بسيونى همام ريهام عباس صالح   78 سلمى على عرفه على  خميس دبل 
 54 ريهام هنداوى عبدهللا ادريس 79 سلوان ممدوح على عبدالوهاب االشقر 

 55 زياد احمد عوض السيد  80 سلوى عادل محمود البيلى 

 56 زياد احمد محمد عبد ربه  81 سما عزت محمد جمعه 

 57 زياد سعد على صقر  82 سمر  سعيد محمود ايوب 

 58 زياد طارق سليمان على بدران 83 حسبو سمر شحات عبد المنعم السيد 

 59 زياد محمد  الحسينى السيد البنا  84 سمر ممدوح شعبان عبد العزيز

 60 زياد هانى جمال عبد السالم  85 سميعه عبدالعزيز سعد عبدالفتاح القاضى 

 61 زينب حسام شوقى عبد الرحمن قريطم  86 سميه رضا حسن على يونس

 62 ساره جمال عبدالستار محمد  87 محمد عوض سميه سالمه شعبان 

 63 ساره خالد احمد عبد الملك السقا 88 سندس عصام محمود غيث 

 64 ساره سعد كامل حسن حبيب  89 سندس محمد حلمى زين الدين 

 65 ساره علي سعد محمد  90 سهير محمود ابراهيم محمود 

 66 جرادةساره فكرى عوض مرسى   91 سهيله احمد على بيومى الديب 

 67 ساره مختار محمد السيد  92 سهيله عبدالسالم السنوسى محمد السنوسى 

 68 ساره يحيى محمد عبدهللا  93 سهيله عبدالسيد فرج عبدالجليل الصايم 

 69 سالم ابراهيم سالم مصطفى  94 سهيله محمد خليل ابوحسين 

 70 الديب سالى سامى معوض شعيب   95 سهيله مصطفى محمد قاسم عبدالال

 71 سحر حسين محمد حسين عوض  96 شروق  السيد فرحات ابراهيم ابراهيم 

 72 سحر عبدالهادى محمد عبدالهادى مرزوق  97 شروق ماهر بسيونى عبدالخالق

 73 سعاد على ابراهيم عبد الرازق 98 شرين حمدى محمد احمد سرور 

 74 عبدالجليل عطيه سعد عبده  99 شمس  عبدالواحد ابراهيم محمد زوين 

 75 سعد على سعد سمك  100 شهد اسامه محمد احمد مرعى
 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 والطــــــــــالب قسم شئون التعليم 

 الفرقــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

(( د تابع المجموعة ))  

الموجه االنتســــــــــــــــاب   

 م  االسم  م  االسم  

 101 شهد كمال محمد ابراهيم الفخرانى   

 102 شهد ناصر على العطار   

 103 شيرين عيد فؤاد مبروك غنيم   

 104 شيماء السيد عبد اللطيف على المعطر   

 105 شيماء سعيد فؤاد عبدالمقصود جاد   

 106 شيماء صابر رضوان عبيد جاد هللا   

 107 شيماء كامل محمد  عثمان   

 108 صبحى احمد صبحى خميس ابراهيم   

 109 ضحى مجدى محمد عبدالرؤف عطية   

 110 ضحى محمد مصطفى حسن متولي   

 111 ضحى مصطفى على محمد كحله  

 112 طارق اسامة عبد العزيزمحمد الصانع   

 113 طارق اسامة محمد ابوسماحة  

 114 طارق سعد عبدالكريم عبدالحميد البياع   

 115 عبد الرحمن محمد عبد الفتاح بعيص   

 116 عبدالحكم جمال عبدالحكم جمال الدين الغنيمى   

 117 ابراهيم فتحى محمد عبدالرحمن   

 118 عبدالرحمن احمد سيف الحمد   

 119 عبدالرحمن احمد عبدالجليل احمد محمود   

 120 عبدالرحمن اشرف صبحى مساعد   

 121 عبدالرحمن حسن ابراهيم محمد عبدالرحيم   

 122 عبدالرحمن حسن محمود احمد   

 123 عبدالرحمن حسين السيد محمد حسن خطاب   

 124 عبدالرحمن حمدى عنتر عبدالمنعم مرسى   

 125 عبدالرحمن خالد رمضان الصادق  

   

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 والطــــــــــالب قسم شئون التعليم 

 الفرقــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

((  زة )) ـــــــــموعالمج   

الموجه االنتســــــــــــــــاب   

 م  االسم  م  االسم  

 1 عبدالرحمن خالد زايد اسماعيل 26 عبير سعدهللا عبدالغنى عبدالغنى موسى 

 2 عبدالرحمن عبدالمطلب فتحى محمد  27 سليمان فهيم سليمان الديب عتاب 

 3 عبدالرحمن عبدالمنعم محمد حواش  28 عزالدين حمدهللا سالم فرج 
 4 عبدالرحمن عطيه عبدالرحمن ناجى  29 عزت حسنى على على سويدان

 5 عبدالرحمن علي رمضان شنيشن  30 عزيزه هاشم طه محمد نجم 

 6 عبدالرحمن متولى خميس عوض  31 ابراهيم عرفه ابراهيم عال جمال 

 7 عبدالرحمن محمد إبراهيم حسن  32 عال رامى محمد حسن شبل 

 8 عبدالرحمن محمد حامد عبدالنبى  33 عالء ابراهيم شوقى حسن رمضان 

 9 عبدالرحمن محمد حلمى عبداللطيف 34 عالء رافت السباعى محمد 

 10 عبدالرحمن محمد عبد العزيز ابوعطايه  35 عالء عصام محمود عامر 

 11 عبدالرحمن محمد كامل عبدالعزيز البسطراوى  36 على السيد عبدالعزيز ابوطالب 

 12 عبدالرحمن مصطفى سعد على 37 على السيد على صقر 

 13 عبدالرحمن ناجى بحات نصر الدفراوى  38 على جمعه على السيد ابوعبدهللا

 14 عبدالعزيز احمد عبدالعزيز ابراهيم  39 على حسن على توفيق 

 15 عبدالعزيز رمضان عبد العزيز عوض خطاب 40 على عادل على السيد عيد 

 16 عبدالعزيز سعد عبدالعزيز محمد عامر  41 علياء نبيل عبدالظاهر عدالحميد محمد 

 17 عبدالعزيز فتح هللا عبدالسالم عبدالعزيز النهر  42 عماد صبحى فرج ابو يوسف

 18 عبدالعزيز محمود عبدالعزيز السيد درويش  43 عمار عبدالوهاب عبدالجواد عبدالوهاب ابوزيد 

 19 عبدهللا اشرف احمد على التلبانى  44 عمر ابراهيم محمد ابراهيم حسن 

 20 عبدهللا اشرف رياض أحمد  45 عمر جالل محمد مختار قريطم 

 21 عبدالفتاح سليمان عبدهللا خالد   46 عمر شريف مستور درويش 

 22 عبدهللا مجدى عبدهللا السيد عفيفى  47 عمر عادل ناجى البردان 

 23 عبدالمالك محمد على عمر  48 عمر عبدالعزيز خليل محمد سعدهللا 

 24 عبدالمنعم اشرف عبدالمنعم محمد  49 عمرو احمد حسن ركيبه 

 25 مسعود النقيب عبدالمنعم محمد عوض  50 عمرو احمد محمد محمد الحسينى 

 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 والطــــــــــالب قسم شئون التعليم 

 الفرقــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

((     زتابـــــع المجموعـــــــــــة ))   

الموجه االنتســــــــــــــــاب   

 م  االسم  م  االسم  

 51 عمرو حماده عبد الفتاح السيد  76 فايز محمد عبد المنعم عباس نصار 

 52 عمرو سمير حسين تركي  77 فايزة عصام ماهر جابر حسين 

 53 عمرو عادل  خلف  ابوالحسن محمد  78 فتحى عبدالسالم محمد الشيخ 
 54 عمرو عبدالمنعم عثمان عبدالحميد  79 فتحى مختار فتحى عبدالعاطى الصفطى 

 55 عمرو عبدالناصر محمود حسن فارس  80 فرح صالح عبدالرحمن قطب الطحان 

 56 عمرو محمد توفيق نصر  81 فرح عالء محمد فرج موسى

 57 عمرو محمد سعد غباشى  82 فرح مصطفى سعيد قطب خوجه 

 58 عنتر شداد محمود ندا 83 فريد شوقى حسين فؤاد عبدالحميد 

 59 عهود عماد محمد مبروك ابوالمكارم  84 فوزى  سعيد فوزى مصطفى الزغبى 

 60 عواطف ابوزيد محمود ابراهيم  85 كريم  زكريا حسنى  غريب محمد 

 61 عوض ممدوح عوض  منصور  86 ابراهيم محمد جاب هللا كريم محمود 

 62 غاده صبحى اسماعيل عاشور  87 كريم ناجى ابراهيم حسن 

 63 غاده محمد عبد الحميد محمد سالم  88 كريم ناجى محمد فريد ابراهيم 

 64 غزل محمد صالح الدين القشالن  89 كريمة محمد محمد على المصحر

 65 فادية محمد محمد عبدالفتاح فياض  90 عبدالغنى أبو حمره كمال هانى كمال 

 66 فارس حكيم فايز بريك  91 لمياء احمد فتحى عبدالحى الزناتى 

 67 فارس محمد السيد عبداللطيف بدر  92 لمياء على مرسى محمد خليفة 

 68 فاطمه احمد مرسى عباس ابيش  93 مؤمن سامي علي سعد عبده 

 69 فاطمه حاتم رجب عبدالسالم  94 العزيز محمد حسين مؤمن علي عبد 

 70 فاطمه حمدان عبدالمنعم عبدالرحمن القراجي  95 مؤمن محمد معتمد حامد على

 71 فاطمه خالد محمد عبد الحميد عمرو  96 مازن اشرف محمود على مازن 

 72 فاطمه سامي محمد عيسي السيد  97 مالك احمد احمد حسن المؤذن 

 73 فاطمه صابر سعد محمد ابو رحيم  98 رامز عبدالحميد محروس حسين مجدى 

 74 فاطمه عماد احمد عبدالسالم الكتاتى  99 محمد ابراهيم على على بسيونى 

 75 فاطمه محمود جمعة سيداحمد البدوى  100 محمد احمد احمد هريدى 
 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 والطــــــــــالب قسم شئون التعليم 

 الفرقــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

((     زتابـــــع المجموعـــــــــــة ))   

الموجه االنتســــــــــــــــاب   

 م  االسم  م  االسم  

 101 محمد احمد الشرنوبي محمد الشرنوبى رمضان  126 محمد حمدى محمد حموده محالوى 

 102 محمد احمد حسن احمد نحله  127 محمد حميدة شوقى حميدة حسانين 

 103 محمد احمد رجب محمود عاشور  128 خالد ابراهيم عباس شتا محمد 
 104 محمد احمد عبدالحميد سعد نصر 129 محمد خالد محمد عبدالحليم السعدنى

 105 محمد احمد عبدالحميد محمد الجمال  130 محمد خالد يوسف سلومه 

 106 محمد احمد محمد احمد مهدى  131 محمد خليل أحمد شهاب 

 107 محمد احمد محمد عبدالحميد عشرة  132 عرابي على عبدالقوي محمد خميس  

 108 محمد احمد محمد عبدالمنعم  السيد سالم  133 محمد درويش  محمد عبدالقادر درويش 

 109 محمد احمد محمد محمد كونه 134 محمد رافت محمد فوزى مكى

 110 مصطفى الهيلى محمد اسامة السيد احمد   135 محمد رضوان محمد احمد العبد 

 111 محمد السعيد عبد الرؤف محمد الصوالحى  136 محمد رمضان فرج حسن صدقة

 112 محمد السعيد محمد محمد الشربينى  137 محمد رمضان نوفى محمد خضر

 113 محمد السيد على محمد على  138 محمد سعيد سليمان سيد احمد 

 114 محمد السيد محمد عبدالحليم الشاذلى 139 محمد سعيد محمد عبد الغني عبدالهادى

 115 محمد امير عبدالرحمن الغرباوى  140 محمد سيف النصر محمود صالح 

 116 محمد بكرى ابراهيم طعيمة  141 محمد صبرى محمد عبداللطيف على عامر 

 117 محمد ثروت عبدالعظيم بيومى 142 محمد طارق ابراهيم سيداحمد قطب هلول 

 118 محمد جمال ابراهيم عبدالحميد الزلبانى  143 فتحي الحبروك محمد طارق 

 119 محمد جمال مصطفى محمد ماجد  144 محمد عادل عبدالرحمن عبدالحميد 

 120 محمد حسام السيد محمد كراوية  145 محمد عبدالباسط عبدالعزيز ابو بكر 

 121 عبدالحميد دنون محمد حسن عبدالمنعم   146 محمد عبدالعزيز سعد محمد 

 122 محمد حسن عبدالمنعم عبدالرؤف  147 محمد عبدالقادر احمد اليمانى عبدالقادر 

 123 محمد حسن عبدالواحد مسعود عبدالواحد  148 محمد عبدالقوى يونس عبدالسالم يونس 

 124 محمد حسن على محمد موافى 149 محمد عبدالاله عبدالقادر عبد هللا 

 125 محمد حسن محمد حسن يونس 150 عبدهللا حسن جعبوب محمد 
 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 والطــــــــــالب قسم شئون التعليم 

 الفرقــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

((     زتابـــــع المجموعـــــــــــة ))   

الموجه االنتســــــــــــــــاب   

 م  االسم  م  االسم  

 151 محمد عبدالمجيد عاطف أبوزيد  176 محمود اشرف مرعى عبدهللا عبدهللا 

 152 محمد عبدالمنصف على حسن منيسى  177 زقيزقمحمود جمعه ابراهيم حسن  

 153 محمد عبدالنبى بكرين جبريل 178 محمود جمعه سرور منصور سرور 
 154 محمد عبدالهادي سعيد عبدالهادى زقيزق  179 محمود خالد محمود احمد الغيمى 

 155 محمد عبده فهمى حسين نعمة هللا  18 محمود رمضان محمد عوض مرسى 

 156 محمد عطيه عبدهللا عطيه  181 سمير محمد ابراهيم خضرمحمود 

 57 محمد عطيه على عطيه عبد الحميد  182 محمود عادل عبدالرؤف مسعود 

 158 محمد عالء احمد فوزى محمد الحداد 183 محمود فوزى عطيه شمه 

 159 محمد عالء الدين عبدالفتاح على شريف  184 محمود ماهر عبدالجليل حسن عبدالجليل 

 160 محمد عالء عبدالواحد علوانى عبود  185 محمود محمد ابراهيم رمضان 

 161 محمد عيد محمد مسعود  186 محمود محمد حسن  محمد الزنقلي 

 162 محمد فؤاد خميس فؤاد العجان  187 محمود محمد عبدالرحيم على دراز

 163 محمود محمد فايز فتحى عبدالحليم   188 محمود مسعد محمد ابوحسين 

 164 محمد فتحى محمد ركابى  189 محمود يوسف احمد على ابراهيم 

 165 محمد فكرى عبدالعزيز عبدالعليم  190 مرفت احمد محمد عبدالرحيم سليمان 

 166 محمد ماهر عبد الجليل عبد هللا رحومه  191 مروان ايمن محمد محمد البدرى

 167 محمد مجدى فتحى شحاتة محمود  192 الدين مروان عبدالحميد قطب محمد سالم سيف 

 168 محمد محفوظ فرج هللا اسماعيل القاضى  193 مروان محمد السيد عبد المولى داود 

 169 محمد محمد بيومى مرسى  194 مروان محمد سيد امين عبدالعليم 

 170 محمد محمد لطفي مصطفي ندا 195 مروه محمد مخلوف الجمل 

 171 محمد محمود محمد محمود سليم  196 محمد جاد مروه يوسف محمد 

 172 محمد مصطفى اسماعيل مصطفى الفارس  197 مريان رفعت شحاته خلة 

 173 محمد منصور عبد اللطيف مسعود خليل  198 مريم حمدى عبدالبديع شلبى احمد 

 174 محمد نسيم محمد زكى محمد مصطفى  199 مريم صالح على عبدالباسط حسن 

 175 محمد يسرى محمد سالم محمود النقرود  200 عبد الحليم احمد ابو عياشة مريم 

 

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 والطــــــــــالب قسم شئون التعليم 

 الفرقــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

((     زتابـــــع المجموعـــــــــــة ))   

الموجه االنتســــــــــــــــاب   

 م  االسم  م  االسم  

 201 مريم عبد العزيز أحمد طه الشيخ   

 202 مريم عالءالدين حسن  احمد قاسم   

 203 مريم محمد على محمد صقر  

 204 مريم محمد عيسى محمد موسى ضرار   

 205 مريم محمود نجا عبدالحميد محمدنوار   

 206 مريهان عادل محمد نبيه دياب   

 207 مصطفى ابراهيم محمد  على زردق   

 208 مصطفى اشرف البدراوى الشربينى   

 209 مصطفى اشرف محمد محمود مريقه   

 210 مصطفى حسين عبدالرحيم عبدالرحمن   

 211 مصطفى زكريا فهمى احمد عبد المجيد   

 212 مصطفى سعد انور حسن الحوفى   

 213 مصطفى سمير كامل محمد شلبى   

 214 مصطفى على على السيد شعتون   

 215 مصطفى فتحى محمد محمود على   

 216 مصطفى مجدى عبدالمنعم صالح نجله   

 217 مصطفى محمود عبدالراضى محمود جادالحق   

 218 مصطفى ممدوح رمضان محمد خضر   

 219 مصطفى ياسر رجب محمد الصفتى   

 220 مصعب عبد الحفيظ رزق محمد النجار   

 221 معاذ رمضان جمعه سليمان ابوزيد   

 222 معتز مصطفي زكريا مصطفي   

 223 معتز هانى محمد زين العابدين شعت   

 224 ملك محمد ابراهيم حسن سعيد   

 225 منار انور عبدالشافى عبدالمولى محمد   

 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 والطــــــــــالب قسم شئون التعليم 

 الفرقــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 

((    حالمجموعـــــــــــة ))   

الموجه االنتســــــــــــــــاب   

 م  االسم  م  االسم  

 1 منار جابر عبدالسيد على عبدهللا 26 ميادة مصباح اسماعيل هاشم محمود 

 2 منار حسن محمد احمد صالح  27 شعبان ابوالحمد اسماعيلميار 
 3 منار شعبان حمدي عبدالهادي  28 ميار طارق احمد أبو الفتوح 

 4 منار صالح محمد عبداللطيف الواعى  29 ميار ناصر محمود ابوخشم 

 5 منار طلعت ابراهيم على حشيش  30 ميرنا جمال عيد سعد مرسى النجار 

 6 منار محمد شحاته عبدالقادر سنهورى  31 ابراهيم سعد الهندىميساء خالد 

 7 منار محمد منصور حسن  32 ناديه عبدالرحيم عبدالمقصود الفقهى 

 8 منه هللا اسامة انور الصفتي  33 ناديه كمال عبدالعزيز عبدهللا

 9 منه هللا رضا عبد الحميد السيد جاويش  34 نانسى جال ل كامل عبد الجليل

 10 منه هللا على الدفراوى على شمخ  35 نانسي عماد محمد حالوه 

 11 منه هللا ماهر محمد محمود عطية  36 نانسى محمود زكى محمد سليمان 

 12 منه هللا مجدى السيد عبدالمجيد حجازى  37 ناهد احمد خليل محمد 

 13 منه هللا محمد ابراهيم محرم  38 نبوية مصطفى احمد مصطفى شرف 

 14 منه هللا ياسر محمد ابراهيم مرسى 39 نبيلة جمال عبد المقصود محمد جاد هللا 

 15 منه محمد عرفة  حسن نصار 40 ندا طلعت عبده بربرى ابراهيم 

 16 منى ابراهيم محمد محمد بشير 41 نداء خالد محمد حسن البشبيشى

 17 منى السيد حسن عبادة هيبة  42 نداء رمضان فتحى محمد على

 18 منى حلمى عبد الغفار عطية أبو رحيم  43 ندى احمد الفاضلى  بخطرة 

 19 منى فيصل عبدالعال عبدالمطلب  44 ندى اشرف حسين صالح اسماعيل 

 20 منى محمد احمد محمود سليمان  45 ندى اشرف فوزى محمد 

 21 منى محمود محمود محمد عبده 46 ندى السيد محمد عطية 

 22 مها عادل  قطب احمد زلهف 47 عبدالستار عالءالدين ندى حمدى  

 23 مهند صالح ناجى عبدالبارى عبدالخالق  48 ندى خالد سعد قطب مرسى 

 24 موده خميس قطب شرف الفقى  49 ندى سامي الشافعي دميني فرج

 25 مى مدحت صابر عبد العزيز حسونة  50 ندى سمير محمد السيد 
 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 والطــــــــــالب قسم شئون التعليم 

 الفرقــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

((    حتابـــــع المجموعـــــــــــة ))   

الموجه االنتســــــــــــــــاب   

 م  االسم  م  االسم  

 51 ندى شريف على لطفى  البستاوى  76 نورهان عادل عبدالفتاح محمد حواش 
 52 ندى صبرى احمد خليل  77 نورهان عبدالمنعم محمود عبدالرحمن 

 53 ندى عبد الهادى على زكريا  78 عبدالحليم على عباس نورهان عصام  

 54 ندى كامل ابراهيم موسى ابراهيم  79 نورهان عصام فتح عليوة 
 55 ندى محمد احمد سليمان عاقول  80 نورهان عنتر اسماعيل عبده ابوفراج

 56 نرمين رضا عبدالعليم محمد جاموس  81 نورهان عيد غانم خيرهللا انور 

 57 نرمين عصام عبدالعزيز الششتاوى  82 فراج السيد محمد ابو عيد نورهان 

 58 نرمين فوزى رجب  عبدالصادق عبدالجواد  83 نورهان محمد احمد محمد فرج

 59 نسرين ناصر فتحى محمد على 84 نورهان محمد خميس حميده سلومة 

 60 العريبي نعمه شكري حسن محمد  85 نورهان مصطفى عبدالرحمن احمد سلطان 

 61 نعمه كمال سعيد الفار  86 نورهان نبيل امين ابراهيم طبيخة 

 62 نفين السيد ذكى عبدالخالق الدرس 87 نورهان نبيه محمد سالم 

 63 نفين محمد محمود حميدة  88 نورهان نورالدين محمد بخيت 

 64 نهال عبدالعزيز حميدة مبروك 89 نورهان هشام صالح ابراهيم 

 65 نهلة  صبحى السيد الجرحى زعير  90 نورهان يسرى عبدالفتاح محمد ابراهيم 

 66 نور  عادل الشرنوبى محفوظ شهاوى  91 نيرة السيد محمد ابواليزيد عبدالغنى 

 67 نور محمد حسنى حسن مصطفى  92 نيرة عالءالدين عبدهللا محمد موسى 

 68 عوض شعبان نورا السيد   93 نيرة على محمد على محمود حنفى 

 69 نوران مرضى محمود عبدالروؤف سالم  94 نيرة فتحى مؤنس احمد مدكور 

 70 نوران وائل محمد احمد  95 نيرمين رمضان مسعد على الزعيطى 

 71 نورهان احمد سعيد مصطفى متولي  96 نيفين عاطف على محمد برج

 72 عبدالعظيم عبدالحى نورهان رمضان صبري  97 هاجر سمير احمد عبدالجواد 

 73 نورهان سمير صبرى على ابو العز 98 هاجر صبرى محمد احمد عزب 

 74 نورهان شلبى عبدالمالك على غنيم  99 هاجر عصام على حسنين مهدى

 75 نورهان طارق احمد بازينه  100 هالة جمال خلف حجازي 
 

 



 
 

 كلية التجـــــــــــارة         
 والطــــــــــالب قسم شئون التعليم 

 الفرقــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

((  حتابـــــع المجموعـــــــــــة ))   

الموجه االنتســــــــــــــــاب   

 م  االسم  م  االسم  

 101 هايدى ايمن محمد حبيب  126 ياسين محمد  قطب  ياسين فضل هللا 

 102 هايدى محمود على محمد سحسح  127 يوسف رضا عبد المعطى حسين النجار 

 103 هدى حسني قدري مهدي  128 ربعه يوسف طارق كمال 
 104 هدى صبحى ابراهيم عرفة الغول 129 يوسف عادل انور عبدهللا 

 105 هدير السيد محمد ابراهيم الصباغ  130 يوسف عالء أحمد  التداوى 

 106 هدير رضا عبدالجيد اللبنى  131 يوسف عمر محمد محمود حبيبه 

 107 هدير صبحى بسيونى احمد الكومى  132 يوسف محمد صابرمحمد خليفه صبح 

 108 هدير محمد حسين حسن االشقر 133 يوسف محمد محمد سالم 

 109 هشام رضا محمد مصطفى عبد العال   

 110 همس محمد خيري علي   

 باقون لالعادة 

 111 هيثم محمد عبد العاطى الرومى 

 112 وردة عاطف شحاته عبد الحميد  

 113 عبدالروؤفوعد محمد احمد   

 114 والء على على محمد العالقي 

 115 والء محمد حميده محمد ابوالعينين   

 طالب الفنى التجارى 

 116 وليد خالد محمود السرياقوسى 

 117 يارا سند محمد حسن عالم  

 118 ياسر احمد صالح كسبه  

 119 ياسمين رضا ابراهيم سليمان ابوالخير   

 120 شحاته محمد هجرسياسمين سعد   

 121 ياسمين عابدين محمود محمود عابدين   

 122 ياسمين محمد حسن السيد   

 123 ياسمين مسعد عثمان حميده   

 124 ياسمين وائل عيد حامد الشربينى   

 125 ياسمينا ناصر نصر على   
 

 

 


