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7021

احالم فتوح ابراهيم حاجين

رياضه +مبادىء محاسبه اداريه+دراسات محاسبيه بلغه انجليزيه)يفرض

وتعفى من  (مبادىء القانون+مقرر ثقافى+مدخل الى التربيه+(2)ماليه

علم )مقرر اختيارى+مبادىء االحصاء التجاريه+نظريه الخطر والتامين+تسويق)

((الفرقه الثالثه)التربيه وقضايا العصر (+الفرقه الثانيه)(نفس اجتماعى

اصول اقتصاديه +(عذر)(1)رياضيات ماليه اسالم سيد احمد يوسف عبدالعزيز7022

اسماء ابراهيم ابراهيم سالم7023

اسماء احمد السيد عوض الهبيان7024

اسماء حسن احمد عبدالوهاب الشركسى7025

اصول اقتصاديه+ دراسات محاسبيه واداريه بلغه انجليزيهاسماء راغب احمد محمد التركى7026

اشواق سعد على سالم بدران7027

اصول اقتصاديهاالء عاطف محمد عيسى على 7028

اصول اقتصاديهاالء محمد عبدالرحيم احمد عبدالرحمن7029

الهام جمال عبدالقادر محمد7030

المعلم ومهنه التعليم+ اصول ادارة ام كلثوم على عبدالهادى محمود عبدالحميد7031

اصول اقتصاديه+ دراسات محاسبيه واداريه بلغه انجليزيهامل احمد محمود عبدالعال7032

امنيه عبدالمنعم ابراهيم عبدالمنعم الفالله7033

امنيه عنتر محمد قطب محمد عيد7034

ايمان المهدى السيد العدوى7035

حقوق انسانايمان حسن ابراهيم محمد حسين7036

ايمان حمدي جبر محمد على اسماعيل 7037

اصول اقتصاديهايمان عبد المحسن محمد خميس خميس7038

ايمان عبدالهادى عبدالهادى مصطفى عبدالحميد7039

ايه ابوالفرج ابوالفرج محمد شبانه سند7040

دراسات محاسبيه واداريه بلغة انجليزيهايه احمد صادق متولى عينر7041

حقوق انسان+ اصول اقتصاديه +اللغه العربيه بثينه رافت السعيد الشناوى7042

حبيبة صبحى على سالم بدران7043

داليا مصطفى على شريف شاهين7044

مبادئ القانون التجارى+ (1)محاسبة ماليةدينا محمد الزينى سليمان7045
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رجاء محمد محى عبدالمقصود7046

(2)رياضيات ماليهرحمه محمد ابراهيم محمد محمد7047

دراسات محاسبيه واداريه بلغة انجليزيهرضوى محمد سعيد سالمه7048

رفقه عماد صبحى عطيه سعد عطيه7049

رنا على محمد عبدالحميد على7050

ريم عادل حسن محمود قمر7051

ساره خيرى البهنسى سيد احمد النجار7052

سالي محمد احمد جبر هيبة7053

سماح ابراهيم ابو اليزيد راشد7054

مبادىء القانون التجارىسهيلة عمر محمد شلبى البسطويسى7055

شروق محمد عبدهللا عبدالنبى7056

شيماء جمال ابراهيم محمد يوسف7057

شيماء عبدالمقصود عبدالمقصود قوطه7058

اصول اقتصاديهصفاء ماهر ابراهيم ابو بكر ابراهيم7059

عزة سامح بشير السعيد عيسى7060

علياء محمد مصطفى الغنام7061

اصول اقتصاديهفاطمه ابراهيم محمد ابراهيم الغرباوى7062

فاطمه جمال السيد صفيه7063

فاطمه صالح احمد محمد حسن غزال7064

اصول اقتصاديهفوزية محمد عبدالسميع الصياد عيسى7065

اصول اقتصاديهليلى عبدالعزيز طلبة شلبى 7066

محمد محمود رضا فهمى ابوالعطا7067

مروه احمد فوزى على فايد7068

اصول اقتصاديهمريم سليمان السنوسى عطيه صالح7069

مريم مدحت الحليبى السعيد سالم7070
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منى عبدالفتاح عبدالفتاح عبدالفتاح خضر7071

منيره حلمى محسوب النبى حلمى ابوسعيده7072

مى محمد السيد عبدالعاطى7073

دراسات محاسبيه واداريه بلغة انجليزيهمى ياسر احمد الدمرداش الكالوي7074

دراسات محاسبيه واداريه بلغة انجليزيهميرنا عماد عبدالفتاح سالمه7075

مبادىء القانون التجارىنادية مجدى محمد محمد نصر7076

مبادىء القانون التجارىناهد كمال سامى الجميزى7077

المعلم ومهنه التعليمنجوى حسين عبدالفضيل ابراهيم فارس7078

المعلم ومهنه التعليم+مبادىء القانون التجارى ندا حامد قاسم احمد ابو جبل7079

ندى محمد عيد احمد احمد7080

نهلة شريف محمود حجاز7081

نورا ابراهيم خضر جاد هللا 7082

مبادىء القانون التجارى+اللغه العربيه نورهان ابراهيم السيد مقيلى7083

نورهان صبرى محمد سرحان 7084

نورهان عصام ابوالعزم ابوالعزم بسيونى7085

دراسات محاسبيه واداريه بلغه انجليزيهنورهان عماد محمود البواب7086

نورهان محمد محمد ابراهيم خليل7087

نيره عبدالخالق عبدالخالق خفاجى7088

هناء ثروت سند سليم7089

مبادىء القانون التجارىهيام مسعد عبد الرازق عبدالغني7090

يارا صالح عللى خليفه7091

ياسمين محمد محمد مرزوق قطب الدرش7092
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طالب باقون لالعادة : ثانيا 
7095

ايمان طلعت احمد احمد عبدالعزيز الدالى
((الفرقه االولى)مبادىء القانون التجارى)+ جميع المواد

ايمان طه احمد كيره7096
دراسات )+تكنولوجيا التعليم+مبادىء االحصاء التجاريه+نظريه الخطر والتامين

((الفرقه االولى)(الثقافه العلميه)مقرر ثقافى +محاسبيه واداريه بلغه انجليزيه

رانيا امام عبدهللا منصور7097
محاسبه +(تجاره خارجيه/بنوك/نقود)اقتصاد+نظريه الخطر والتامين+ تسويق

دراسات محاسبيه واداريه بلغه + مبادىء االحصاء التجاريه+حكوميه

((الفرقه االولى)مبادىء القانون التجارى)+انجليزيه

(1)تدريس مصغر)جميع المواد ماعداسمر محمد ابراهيم حامد7098

فاطمه اشرف سليمان عطيه النجار7099
رياضيات +دراسات محاسبيه بلغه اجنبيه)+(1)تدريس مصغر)جميع المواد ماعدا

((الفرقه االولى)(2)ماليه

ياسمين جمال عبدالحميد على حسن7100
مبادىء +دراسات محاسبيه بلغه انجليزيه)+((1)تدريس مصغر)جميع المواد ماعدا

((الفرقه االولى)القانون التجارى
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