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طالب هستجدون : اوال 
ابتهال ناجى محمد سعٌد المغازى15876

احالم احمد محمد احمد الزناري15877

اسراء ابراهٌم عبدالرحمن مراد15878

اسراء اشرف السٌد رجب على الشٌخه15879

اسراء السٌد عبدالحلٌم ابراهٌم الدبوس15880

اسراء السٌد عبدالمطلب احمد صدٌق15881

اسراء شرٌف احمد شرٌف الفار15882

اسراء نصر محمد اسماعٌل شاهٌن15883

اصالة اشرف السٌد السحاق15884ً

االء اشرف السعٌد احمد 15885

االء حسنى احمد عبده احمد15886

االء مسعد اسماعٌل الخول15887ً

الفت عادل محمد مصطفى عبدالرحمن15888

امٌره سراج الدٌن طه الكاشف 15889

امٌره عٌد حافظ عبدالواحد ابوعلى15890

امٌنة طارق فاروق سلٌمان عٌنر15891

امٌنه ابو الحمد منصور منصور15892

امٌنه عبدالخالق ابوالٌزٌد شهاب15893

امٌنه عالء ابراهٌم احمد دوٌدار15894

اٌات محمد ابراهٌم على دروٌش15895

اٌمان حماده محمد جعفر15896

اٌمان سلٌمان عبدالفتاح خلف هللا15897

اٌمان محمد السٌد الشٌخ 15898

اٌه اسامة على النجار15899

اٌه السعٌد نعٌم السعٌد موسى15900

قائم باعمال مدير شئون الطالب
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اٌه السٌد حلمً الجعرور15901

اٌه خالد ٌوسف المزٌن 15902

اٌه رمضان عبدالعال الدق15903

اٌه عبدالناصر فاروق زهره15904

اٌه عصام الشوادفى حسٌن جبل15905

اٌه عماد شعت ابو الدٌار15906

اٌه محمد احمد محمد عبدالعال15907

اٌه محمد رضا ابراهٌم عماره الوتٌدى15908

اٌه محمد على الشاذلى15909

اٌه محمد ندا ابوالمعاطى ندا15910

بثٌنه محمد محمد ابراهٌم15911

بسمه وجٌه عبدالجواد السٌد عبده 15912

ثناء مصطفى مصطفى مرسى سعٌد15913

حنٌن عالء البندارى رمضان عبدهللا15914

خلود صالح خضر دروٌش15915

خلود عبدالستار عبدالستار خلٌل السٌد15916

خلود محمد على حماد15917

خلود محمد كمال محمد جنٌنه15918

دعاء مصطفى عبدالمعبود ٌونس15919

دنٌا حمدي فتح الباب حسٌن15920

دٌنا محمد عبدالسمٌع ابوالنجا15921

رفقه اٌوب جرجس دانٌال15922

رقٌه محمد عبدهللا حمٌده15923

رنا سمٌر محمد رزق جبر 15924

روان سعد عبدالمطلب منصور15925
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رٌهام محمد رضوان الشٌخ 15926

ساره محمد ابوالمحاسن محمد خطاب15927

سامٌه طلبه عبدالحمٌد محمد خضر15928

سعاد سمٌر عبدالعظٌم السٌد15929

سمٌره امٌن ابوالعزم الجٌار15930

شرٌن عبدالحمٌد محمد عبدالحمٌد شلبى15931

شٌماء بسٌونى صبرى البسٌونى15932

شٌماء رمضان محمد رجب اسماعٌل15933

تموٌل واداره مالٌهشٌماء سعٌد محمد مراد15934

شٌماء محمود امٌن جعفر15935

صفا ابراهٌم السٌد ابراهٌم صالح15936

صفاء ابراهٌم محمد ابو السعود15937

صفاء عبدالرؤف محمد على الحلو15938

صفٌه ٌاسر حسن شرٌف15939

عائشة عبدالغنً سلٌمان فروح15940

عبٌر انٌس السعٌد الدٌسط15941ً

عال عبدالعظٌم عبدالخالق دراز15942

على ربٌع على مراد15943

علٌاء السٌد محمد شوشه15944

فاطمه الزهراء رضا صالح محمد االلفى15945

فاطمه عبدالخالق سند النادي15946

فاطمه محمد الشحات سرحان15947

فاٌزة محمد محمد جمعه15948

فكرٌه عماد مصطفى محمد نصر15949

طرق تدرٌس ذوى االحتٌاجات الخاصه+تموٌل واداره مالٌهكرٌمه مصطفى مصطفى الصعٌدي15950
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لٌلى مصطفى توفٌق محمد بجع15951

ماري نوٌل عزٌز وهبه نصٌف رزق15952

مرام فوزى محمد محمد ابوحجازى15953

مبادئ القانون التجارى اولىمروة ٌاسر احمد الدمرداش الكالوي15954

مروه جبر شوقً  العشري15955

مروه جمال احمد سلٌمان15956

نظرٌه الخطر والتأمٌن ثانٌهمرٌم محمد عبدالعال القللً 15957

منار احمد بسٌونى محمد بسٌونى15958

منار محمد عبدالسالم زكى عمر15959

منه هللا رضا عبدالمغنى زٌدان15960

مها مخنار البابلى احمد زارع15961

مً عبد البدٌع بكر بكر15962

مً هشام عبدالوهاب هواش15963

مٌاده عبدالمجٌد السٌد احمد متولى الشافع15964ً

ناهد سمٌر بدوي شبل البحٌري15965

نجوى ابراهٌم زكى على السٌد15966

ندى العراقً نور الدٌن المشد15967

ندى صالح ابراهٌم الدمٌري15968

ندى عاطف جمال جعفر15969

ندى عبدالمنعم موسى على شهاوى15970

نرمٌن خلٌفه محمد خلٌفه15971

نرمٌن عبدالباسط عبدالعلٌم احمد رزق15972

نسرٌن جوده مٌعاذ احمد الدبدوب15973

نهاد سالم محمد ابراهٌم محمد عبدهللا 15974

نورهان جاد المرسى عباس15975
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التربٌه وقضاٌا العصرنورهان رجب فتوح الغرٌب العزب15976

نورهان ٌس محمد الشحات ٌونس15977

هاجر احمد فوزي زهران15978

نظرٌه الخطر والتأمٌن ثانٌههاجر سعد فاروق حسب هللا15979

هاله ابراهٌم عبده الفخرانى15980

اشراف تربوىهبه رضا ابوالعزم البٌومى15981

هبه عابد راشد فراج15982

هبه مصطفى محمد ابواالسعاد الجناٌنى15983

هند رجب اسماعٌل الرفاعً حسن15984

هند فتحى رمضان على محرم15985

هند ناصر محمد سعٌد سلٌم15986

ورده مححمد الحسٌنى عبدالحمٌد قنصوه15987

وفاء محمد مصطفى المتولى شعبان15988

ٌارا حسٌن محمد عبدالباسط البقٌرى15989

ٌاسمٌن مصطفى ابراهٌم عبداللطٌف سعد15990

طالب باقون لالعادة: ثانيا  
الفروق الفردٌه والقٌاس النفسًحنان فرج هللا عبدالحمٌد التراس15992

ثالثه(3محاسبه مالٌه)+جمٌع الموادرانٌا على اسماعٌل عبداللطٌف اسماعٌل15993

اقتصادٌات التنمٌه والنظم المحلٌهزٌنب حمدان عبدالمحسن حماد15994

الفكر التربوى وتطبٌقاتهزٌنب على على السمان15995

الفكر التربوى وتطبٌقاته+اقتصادٌات التنمٌه والنظم المحلٌهسها احمد ابراهٌم احمد النحال15996

جمٌع الموادكرٌمان محمد كمال نوار15997

المناهجهبه ٌوسف عبدالرازق حجاج15998

"الئحة قدمية"طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج حىت النجاح: ثالثا
((ثالثه)احصاء تطبٌقى)+تموٌل اداره مالٌهامانى محمد احمد النحاس16000

(ثانٌه)(2)رٌاضهبسمه عبدالحمٌد السٌد النمر16001
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(ثالثه)احصاء تطبٌقى دالٌا جمعه فتحى محمد16002

((ثانٌه)(2)رٌاضه +(ثالثه)احصاء تطبٌقى)+نظرٌه الخطر والتامٌن +تموٌل واداره مالٌه رشا عبدالقادر السٌد احمد رمضان16003

تموٌل واداره مالٌهسعاد حسنى السٌد الحضرى16004

((ثالثه)احصاء تطبٌقً)+طرق تدرٌس +تموٌل واداره مالٌه +مناهج + محاسبه ضرٌبٌه شمه نصر ابوالٌزٌد اسماعٌل16005

تموٌل واداره مالٌهعزه على احمد احمد عوضٌن16006

مناهج+محاسبه ضرٌبٌه منى السٌد احمد السٌد احمد المرعز16007

(ثالثه)اداره مشترٌات ومحازنهبه السٌد سعد دسوقى16008

وفاء طلعت عبدالحمٌد ابوزٌد16009
نظرٌه الخطر والتامٌن +تموٌل واداره مالٌه +مناهج +اقتصادٌات التنمٌه والنظم المحلٌه 

((ثالثه)احصاء تطبٌقى+ اداره مشترٌات ومخازن )+

"الئحة قدمية جدا"طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج حىت النجاح: رابعا 
اٌفلٌن صبحى مالك نصر هللا16010

علم نفس + مناهج ووسائل  + اصول التربٌة  + تموٌل وادارة مالٌة + محاسبة حكومٌة 

صحة نفسٌة+ تعلٌمى 

نظرٌات الخطر والتأمٌن+ محاسبه ضرٌبٌهلورٌس صبحى اسكندر خلٌل16011

محاسبه ضرٌبٌههبى محمد على على بدران16012

أعمال السنة+ اقتصادٌات تنمٌة وتخطٌط + نظرٌات الخطر والتأمٌن همت مختار عبد الوهاب محمد16013

طالب مفصولون حلني حتديد موقفهم من التجنيد  من اخلارج حىت النجاح الئحه قدميه :خامسا 

حسن محمد محمد موسى
 )+ طرق تدرٌس + اقتصادٌات وتنمٌه وتخطٌط  + تموٌل واداره مالٌه  + محاسبه ضرٌبٌه 

(احصاء تطبٌبقى ثالثه

طالب مفصولون حلني حتديد موقفهم من التجنيد  من اخلارج حىت النجاح الئحه قدميه جدا: سادسا 

حمزة عباس حمزة محمد سالم
تربٌه + طرق تدرٌس + تموٌل واداره مالٌه + صحٌه نفسٌه وعلم نفس اجتماعً + مناهج 

فروق فردٌه وتقوٌم+ مقارنه 
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تموٌل واداره مالٌه
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التربٌه وقضاٌا العصر

نظرٌه الخطر والتأمٌن ثانٌه

اشراف تربوى
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