
األسمرقم الطالبم

جمال الدين مجدى جمال الدين نصار112020001

كريم وائل مصطفى حته212020002

احمد نبيل عبدالخالق محمد متوىل312020003

المعتصم باهلل السيد طه ابراهيم412020004

 وليم ناشد بولس512020005
ى

جوىل هان

حبيبه احمد حسن احمد612020006

انجى محمد محمد مصطفى سليم عياد712020007

سيف هللا ايمن سعد هاشم رفاىع812020008

فايزه حازم احمد محمد عىل912020009

 السيد حسن حسينى البكرى رسالن1012020010
ى

روال هان

ايه عمر السيد محمد1112020011

ادهم محمد الخميىس ابوالمجد1212020012

ندى ايهاب نرص كامل حبيب1312020013

عبدهللا ايمن فوزي محمد1412020014

مصطفى مؤنس مصطفى الشاىم1512020015

سمير احمد سمير احمد ابراهيم البيطاوى1612020016

سوسنه صالح عزىم نجيب عطاهللا1712020017

ىم محمد محمد عبدالمنعم عبدالعزيز الشحات1812020018

مايكل ميالد موريس برتال1912020019

ف محمود احمد العدل2012020020 سلىم اشر

مريم جرجس صموئيل ابراهيم2112020021

عمرو ابراهيم معتصم محمد عوض نواره2212020022

ابانوب سمير تامر سمعان2312020023

احمد خالد محمد عىل فوده2412020024

يت ابراهيم وديع ابراهيم2512020025 مير

2612020026
ى

اسماء السيد ابراهيم شوق

افنان رأفت عبدالعال عبدالكريم2712020027

مؤمن منصور عطيه هللا محمد احمد2812020028

احمد ايهاب احمد ابوزهره2912020029

امجد محمد السعيد محمود ذىك3012020030

زياد ابراهيم محمود عامر3112020031

احمد ياش احمد عبدالرحمن3212020032

اسيى جرجس عبدهللا غطاس3312020033

عت حسن سيد عىل3412020034 يوسف رف

3512020035
ى

ق ايهاب صالح فتج مشر

اشاء شعبان عىل شحاته احمد3612020036

لوىل محمد بىه الدين احمد3712020037

يد عىل الجزار3812020038 ى محمد مكرم ابوالير

  قسم إدارة األعمال2020كشوف طالب دفعة 



يوسف محمود محمد فرج مرزوق3912020039

عمر محمد محمد محمد ابراهيم اباظه4012020040

دميانه عماد حبيب يوسف4112020041

عالء محمود محمد احمد العيسوى4212020042

ساره مجدى يوسف صليب4312020043

حسام حسن فتج فتوح4412020044

ندى محمود عبدالغفار عبدالعزيز4512020045

احمد محمد عالء الدين محمد نرص الدين مصطفى4612020046

وسام محمد مصطفى كمال4712020047

ه احمد محمد عبدالعليم4812020048 امير

محمود محمد نبيل محمد السيد4912020049

مهند ايمن احمد عبدالسالم السيد5012020050

روفائيل مكرم جاب هللا ابراهيم5112020051

محمود ايمن حلىم ابراهيم خميس5212020052

محمود عبدالحليم محمود بندارى5312020053

بوال عماد مالك مسيحه غاىل5412020054

جون نبيل زكريا اسكندر5512020055

عمر متحت رأفت السيد كساب5612020056

سيف الدين عمرو نبيل سليم5712020057

ف عبدالوهاب محمد الجزار5812020058 منه هللا اشر

ى شيحه5912020059 الشيماء حامد عىل امير

ى محمد حجازى6012020060 عبد الرحمن احمد محمد حسير

ى احمد عبدالعاىط6112020061 باسل عالء عطيه امير

اسالم محمد رزق محمد6212020062

محمد هشام محمد عبدالرازق احمد6312020063

اش عمرو طلب سالمه6412020064

ف عبدالمنعم عبده6512020065 محمد أشر

ساندرا ماجد بطرس سيف6612020066

محمد محمد عبدالمنعم احمد6712020067

نادر محمد ابوالفتوح عسكر6812020068

ه محمد احمد محمد علوان6912020069 امير

ايه عادل عبدالمرضى سعد7012020070

 عمر عبدالعظيم محمد سالم7112020071
ى

امان

محمود السيد رزق مصطفى7212020072

سيد محمد السيد سعد7312020073

ريناد سعيد صالح محمد عمر7412020074

ارسانيوس جوزيف مجدى فهىم جرجس7512020075

الزهراء سليمان السيد سليمان ابراهيم7612020076

زينه محمد عبدالعاىط عبدالعزيز الطحاوى7712020077

جمال مراد فهىم البيىل7812020078



طارق عماد السيد سيد احمد7912020079

مازن ياش عبدالجواد االنصارى8012020080

محمود ممدوح محمود احمد هزاع8112020081

االء محمود محمد عىل الحمىل8212020082

نىه حمدى الشيىم محمد8312020083

دنيا محمد عدىل ابراهيم8412020084

عبد الحميد هشام عبد الحميد عبد السالم8512020085

ي عباس بكر محمد8612020086
االء راضى

ايه السيد يونس محمد عىل ابوزيد8712020087

محمد مدحت عبدالمنعم محمود8812020088

محمد ايمن سعيد ابراهيم8912020089

عبد الرعبد الرحمن سامح طه يوسف مدكور9012020090

عبد هللا سامح طه يوسف مدكور9112020091

هاجر الرونى عبد الحميد محمد محمود9212020092

عبدالرحمن طارق السيد وسيم االخرصى9312020093

عصام محمد عطيه عبدالحميد9412020094

عمر محمد فتج مصطفى9512020095

هبه عماد لطفى شفيق9612020096

حسناء حسن محمد حسن9712020097

نوران عبد الفتاح ابراهيم الغريب9812020098

عمرو احمد قرطام سليمان السيد9912020099

محمد جمال عطوه اسماعيل الزنفىل10012020100

رامز السيد محمد السيد10112020101

فاطمه خالد محمد رمضان10212020102

حازم محمد احمد دندراوى محمد10312020103

يوسف عبدالفتاح محمد عىل محيميد10412020104

شيماء عبدالحميد كامل محمود سالمان10512020105

حسناء صابر حسن عبدالصمد10612020106

نوران طارق محمد عىل10712020107

يف عالء محمد جمال عبدالهادى ابراهيم10812020108 شر

عمر خالد سعيد عبدهللا حرحره10912020109

يوسف سيد سعد عيد حسن11012020110

عمر سعيد عمر عبدالسالم الطوانىس11112020111

احمد ياش ابراهيم السيد العدل11212020112

االء طارق احمد ابوالخير محمد11312020113

إيثار إبراهيم محمد سالمة11412020114

ايه اسامه نظىم السيد11512020115

سوسن محمد ماهر حسن عالم11612020116

ى محمد11712020117 ى محمد امير حازم امير

سما احمد محمد فوزى دحيه11812020118



االء نبيل محمد عبدالحميد عىل11912020119

احمد ابراهيم عبد المنعم عىل الحرصى12012020120

لس عماد ناروز كامل12112020121 كير

مصطفى ياش عىل احمد عثمان12212020122

حسام السعيد عبد المطلب حسن12312020123

هيماء ايمن الرفاىع محمد فرج12412020124

دارين محمد طلعت مصطفى12512020125

12612020126
ى

يمنه كمال عزت االهوان

محمد عمرو عبدالرحمن محمد12712020127

محمد ايمن محمود فهىم12812020128

بسنت محمد احمد محمد الخلفى12912020129

سامح وليد السيد عثمان انور13012020130

حبيبه وائل صالح الدين السيد احمد13112020131

نورهان محمود عبد الحميد الكوىمي13212020132

احمد محمد محمد ابراهيم13312020133

عمر عبد الباسط عبد العزيز عطيه حالوه13412020134

عبدالرحمن حسن عىل احمد محمد13512020135

احمد السيد السيد ابوالنور13612020136

 عزىم كامل سعد13712020137
ى

فينى هان

 غطاس عوض غطاس13812020138
ى

ايرينى شوق

ابراهيم عبدالبصير ابراهيم عبدالبصير13912020139

عىل نرص محمد عىل الغنيىم14012020140

جهاد سعيد عبدالتواب السيد محمد14112020141

 طلعت فهىم14212020142
ى

عبدالرحمن هان

احمد ياش عبدهللا مسعد سالمه14312020143

فارس ابراهيم وحيد السيد سليم14412020144

عبدالرحمن عادل حسنى عبدالمجيد14512020145

محمد خالد لطفى موىس موىس14612020146

ف فوزى ابراهيم دميان14712020147 ساننى اشر

احمد حسن عبدالسالم سالم نبوى14812020148

لس ايمن ميالد مسعود سعيد14912020149 كير

 السيد الغريب15012020150
ى

سلىم احمد شوق

جورج نرصى خلف فرنسيس عبدالمالك15112020151

محمد محمود محمد محمود بالىس15212020152

محمد ايمن سليمان ابراهيم15312020153

محمود عاطف كمال ابوالروس15412020154

جودى محمد سعد عبد المجيد محمد15512020155

فرح احمد عاطف محمد خرصى15612020156

احمد حسن سيد حسن15712020157

محمد رضا حامد متوىل سيد احمد15812020158



احمد سمير وجيه حسن15912020159

مريم ناثان سمير لبيب16012020160

عبدالرحمن ابراهيم احمد محمد عبدهللا16112020161

هاجر محمد معوض عبدالمقصود16212020162

اسالم شوكت محمد عبدالعزيز16312020163

 السيد احمد فرحات16412020164
ى

جمال هان

بالل محمد احمد عبدالرحمن16512020165

مريم احمد حسن ابراهيم عىل16612020166

 طليبه ابراهيم16712020167
ى

ساره سيد محمود دسوق

ى عبدالعزيز ابراهيم عوض محمد16812020168 حنير

ى متوىل احمد الحنفى16912020169 امنيه صيى

انا سيمون جابر انور شاكر17012020170

أحالم إبراهيم حلىم إبراهيم17112020171

فادى ساىم زغلول ميخائيل17212020172

رفيده عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالرؤوف17312020173

ى17412020174 يوسف محمد عبد الفتاح حسير

ضج عماد محمد محمود احمد محمد17512020175

مازن عثمان عبد المجيد محمد اسماعيل17612020176

ى احمد حامد17712020177 عمر محمد معيى

محمود عماد محمود محمود بيوىم17812020178

ايه عالء عطيه احمد بكر17912020179

ى ابراهيم عبدالرحمن18012020180 مريم حسير

ري  هام سالم سالم محمد18112020181

ابراهيم محمد فتج ابو المكارم18212020182

ف عبدالعزيز السعيد رزق18312020183 رقيه اشر

اسالم حسن ابراهيم عيىس البدوى18412020184

ندى محمد المحمودى ابراهيم18512020185

ي كراس سمعان غطاس18612020186 انجى

ي18712020187
بينى نورهان عمرو عبدالفتاح الشر

احمد عزت بكري عبد العال18812020188

نوران عىل فتج عىل سليط18912020189

احمد حسام الدين احمد عىل19012020190

يوسف محسن عبدالعال السيد19112020191

نانىس اسعد مصطفى توفيق19212020192

ابراهيم حسن رمضان احمد19312020193

عبدهللا عادل صبج عبدالحميد شداد19412020194

منه ابوبكر قاصدكريم احمد خليل19512020195

محمد احمد جالل خليفه19612020196

محمد رضا عبدالعزيز احمد سعد19712020197

اسماعيل محمد احمد عبدالحليم عرانى19812020198



ساندرا سعد كمال سعد19912020199

 عىل خرصى20012020200
ى

ىم محمد احمد شوق

نورهان عماد الدين رجب محمود حجر20112020201

محمد مجدى ابوالفتوح عسكر20212020202

حاتم السيد حسن محمود محمد20312020203

كريم حسام سالم محمد جابر20412020204

ى20512020205 نادر سمير محمد محمد حسير

سيف الدين محمد شحاته ابراهيم20612020206

مصطفى السيد نونى ابوبكر20712020207

ى20812020208 محمد عاطف محمود عىل محمد حسير

هبه هللا ماهر محمد الدمهوجى20912020209

عبد هللا غريب عبد اللطيف عبد العال21012020210

وسام جوده السيد عبدالفتاح21112020211

21212020212
ى

عمر احمد محمد احمد المرادن

مهرائيل عماد اديب رياض21312020213

هاجر خالد رمضان احمد21412020214

عبد هللا محمد عبد هللا رمضان21512020215

السيد محمد سيد احمد ابراهيم حرف21612020216

محمد رضا عبداللطيف زامل21712020217

ف السيد عبد العاىط محمد21812020218 محمد اشر

حفصه رأفت يونس عبدالنعيم عبدالعال21912020219

ابتسام خالد محمد عثمان22012020220

وق محمد االمام السيد22112020221 شر

ف محمدعىل حسن22212020222 مريم اشر

سنيه بركات السيد حسان22312020223

عبدالرحمن محمد فهىم مرىس قدرى22412020224

بسمه باسم عبدالعال احمد22512020225

دينا تامر محمد رأفت عبدالواحد الجوهرى22612020226

عبدالرحمن مجدى صالح عويس22712020227

احمد وائل عبدالمعبود احمد22812020228

محمد احمد عبدالفتاح ابراهيم22912020229

ف23012020230 محمد حاتم محمد عبدالحميد شر

احمد جمال عوض عطيه23112020231

اروى رضا عوض هللا عىل موىس23212020232

سحر منصور صبج محمد23312020233

محمد عاطف صالح عبد العظيم23412020234

اسامه نارص محمد عبد المعىط23512020235

هاجر عصام بركات محمد بركات23612020236

سيف محمد كامل محمدعىل23712020237

مريم ساىم راغب ميخائيل طانيوس23812020238



محمد شحاته عىل ابراهيم23912020239

محمود الصياد جوده ابوالمجد24012020240

ياش وائل طلعت احمد24112020241

حسن محمد حسن خالد24212020242

روان نارص محمد عبدالرحمن24312020243

يارا محمود ابراهيم عبدالغفار24412020244

قاوى24512020245 محمد ادهم محمد الشر

ابراهيم احمد محمد عبدالمعىط خشبه24612020246

محمد عىل مصطفى احمد العفيفى24712020247

مصطفى صابر السيد عبدالرحمن24812020248

عىل زين العابدين عىل عبدهللا24912020249

يوسف مصطفى محمد مرىس25012020250

محمد بركات محمد كريم راجح25112020251

عبدهللا رأفت السيد ذىك25212020252

يف عبداللطيف عىل25312020253 احمد شر

عمر محمد عىل عبدالحميد25412020254

نورهان ايمن محمود بيوىم25512020255

زينب ابراهيم عبد السميع رزق25612020256

رضوى عبدالهادى محمد عبدالهادى25712020257

مازن خالد عىل ابراهيم25812020258

ابانوب داود فوزى داود اسحق25912020259

ي26012020260
ى

احمد اسامه جمال الدين امام العزون

ايات الرونى عبد الحميد محمد محمود26112020261

ايه محمد متوىل محمد محمد شمروخ26212020262

مهند طارق طلعت محمود الصياد26312020263

عمرو محمد احمد سعودى ابراهيم26412020264

محمد عادل ابراهيم ترىك26512020265

محمد صبج محمود ابراهيم خليفه26612020266

محمد محمود ابراهيم مصطفى زايد26712020267

حسام الصاوي حسنحسام الصاوي حسن سليمان26812020268

عمرو عاطف الحسينى السيد26912020269

محمود محمد محمد سيف الدين عبد الرحيم27012020270

مصطفى وليد ابراهيم محمود الزاغ27112020271

شادى مصطفى محمد ابراهيم27212020272

محمد ياش محمد عىل سمره27312020273

زياد ياش عبد التواب سالم27412020274

وداد محمد ابراهيم محمد غنيم27512020275

محمد فريد محمد عطيه27612020276

محمد عالء احمد متوىل27712020277

كريم صالح طاهر احمد27812020278



نور فتج عطيه محمد عطيه نوح27912020279

ى محمد قابل28012020280 احمد رافت محمد امير

عبدالرحمن عبدالسالم عبدهللا حمد28112020281

عبدالرحمن محمود عبدالعزيز محمد فريد28212020282

عمر محمد احمد محمد بيوىم28312020283

محمد هشام عبدالعزيز عطيه عرفات28412020284

حسن حاتم حسن حسن28512020285

ى حمدان احمد حسن العريان28612020286 ياسمير

 عماد زكريا سليمان28712020287
ى

رومان

مريم مهدى محمد السيد سويلم28812020288

ايمن محمد عبدالمنعم محمد عبدالمجيد نجم28912020289

محمد عبدهللا رمضان عبد الرحمن السيد29012020290

ى29112020291 عمرو وليد سعد حسير

عبدالرحمن عىلي محمد محمود الصاوي29212020292

عالء فوزى عبدالحميد احمد بوجه29312020293

ت اسماعيل محمد عبدالحميد خليل29412020294 ق اشر

وق احمد عبدالعظيم عىل ابوالوفا29512020295 شر

عمرو عبدالحميد محمد عىل حمزة29612020296

عبدهللا محمد صالح الدين محمد29712020297

انجى ساىم عياد عبد المسيح29812020298

ي29912020299
ى

حسام ياش محمد عىلي العزون

محمد ايهاب زايد مصطفى30012020800

الفت حاتم عبدالكريم احمد30112020801

ايمان طارق محمود حفنى محمد غانم30212020802

نورهان طارق السيد عبدهللا30312020803

محمد وليد السيد حلىم عيىس30412020804

ندى عزت جوده عبدهللا30512020805

ابراهيم محمد احمد عبدالحليم عرانى30612020806


