
(64 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل
ابانوب جدعون راغب دوس11801

ابراهيم جالل محمد ابراهيم21802

احمد احمد مصطفى خليفه31803

احمد اسماعيل اسماعيل عبيد41804

احمد السيد ابراهيم السيد حجاج51805

احمد ايهاب احمد البدوى السيد العراقى61806

احمد حسن محمد حسين الصفتى71807

احمد حلمى محمد عبد الرازق81808

احمد خالد احمد محمد السيد91809

احمد خالد سيد احمد السيد حشيش101810

احمد خالد لطفى مجاهد111811

احمد خالد محمد محمد121812

احمد خيرى عبد اللطيف مصطفى131813

احمد سعد الدين مصطفى حسن141814

احمد سعيد محمد السنباوى151815

احمد سمير عبد المحسن موسى161816

احمد سمير على سليمان171817

احمد صبرى احمد رمضان حكارش181818

احمد عادل احمد على191819

احمد عبد الفتاح احمد هالل201820

احمد عبد الفتاح عبد التواب عبد الفتاح عرب211821

احمد عبد الناصر رمضان العيسوى الخولى221822

احمد عبدالرؤوف عبد الرحمن امين231823

احمد على عبد المعبود على ابراهيم241824

احمد فتحى عبد العظيم ابراهيم251825

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(65 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

احمد فتحى عبد هللا محمود261826

احمد فوزى عمر على271827

احمد ماجد على محمد281828

احمد محمد ابو العال عبد المؤمن291829

احمد محمد السيد محمد داود301830

احمد محمد حسن محمد311831

احمد محمد فكرى حسن321832

احمد محمد محمد احمد ابو سعده331833

احمد محمد محمد البسنديلى341834

احمد محمد محمود عبد السالم351835

احمد محمد محمود محمد منصور361836

احمد مهدى حلبى ابو رحاب371837

احمد ميسره احمد السيد الغندور381838

احمد ناصر احمد محمود الشافعى391839

احمد هشام فاروق فتحى401840

ادهم مجدى حامد عوض مطاوع411841

اسامه ابراهيم يوسف على يوسف421842

اسامه اسماعيل احمد محمد الدرديرى431843

اسامه عبدالمحسن عبد الرحيم عبد القادر441844

اسراء سمير عبد الحميد عبد الحميد451845

اسراء سمير عطا هللا محمد461846

اسراء محمد نبيل محمد مرسى471847

اسالم ايهاب عبد المقصود الالوندى481848

اسالم محمد ابراهيم فتوح مصطفى491849

اسماء عاشور انور احمد501850
وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(66 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

اسماء عيد على السيد باز511851

اشرف ماهر خليفه عبد الحميد521852

اكرم جدعون راغب دوس531853

االء السيد غنيم السيد رزق541854

الحسن احمد شريف محمد احمد قطب551855

السيد عبد السالم امين حسانين عاليه561856

الهام صالح صالح ابراهيم571857

امانى فضل رفعت فضل581858

امل محمد محمد عسل591859

امير اشرف على على محمد601860

اميرة اشرف السعيد السيد611861

امينه محمد عبد العظيم احمد منصور621862

ايمان عوض احمد محمدين يوسف631863

ايمن هانى رشاد عبد الرازق641864

ايناس الجوهرى العيسوى محمد العيسوى651865

ايه احمد جالل احمد حسين661866

ايه احمد عبد العزيز محمد671867

ايهاب جمعه عبد هللا حسبو681868

بسام طلعت سعيد سالمه جاد691869

بسنت سامح شافعى امين701870

بسيمه رمضان السيد احمد711871

بشير عبد الباسط سالمان عبد الرازق721872

بالل صالح محمد على731873

بيان طاهر صابر زين741874

تامر كراس ملك كراس751875
وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(67 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

تامر محمد محمد عبد الهادى سيد احمد رفاعى761876

جاسمين احمد كمال محمد771877

حازم امين على على امام781878

حازم رجب متولى عبد المقصود حسن791879

حامد اشرف حامد جويلى801880

حامد محمد حامد محمد على811881

حجاج لطفى عبد الحفيظ احمد821882

حسام رشدى سعد سالم عمر831883

حسام فايد صالح الدين محمد841884

حسن عماد حسن امام حسن851885

حسنين حسنين ابراهيم محمد861886

حسين عثمان حسين محمد871887

حمدى احمد احمد ابراهيم881888

حنان على جوده شعبان891889

دنيا اشرف محمد عبد العزيز901890

دينامحمد خالد محمدين مصطفى911891

رحمه احمد مصطفى محمد معبد921892

رحمه عبد الرازق محمد مصطفى931893

ردينه مجدى محمود موسى941894

رشا محمد سيد احمد951895

رشاد هشام رشاد احمد961896

رضوى عاطف عامر عبد الرحمن971897

رهام محمد محمد شعيب981898

روان السيد محمد محمد شامه991899

روان مجدى ابراهيم احمد العسيلى1001900
وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(68 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

ريهام رافت عبد الحفيظ السيد1011901

ريهام ربيع حسين العوضى1021902

زينب هريدى محمد هريدى1031903

ساره رمسيس سعد مرجان1041904

ساره محمد حسنين محمد حسنين1051905

سامح يسرى عبده عويس1061906

سلمى حسن شهاب الدين على1071907

سلمى ناصر حسين حسين1081908

سلوى طنطاوى ابراهيم طنطاوى1091909

سمر عبد الحميد عبد الفتاح شرف1101910

سمر محمد عبد الفتاح رضوان1111911

سمر محمود خميس سلطان فرج1121912

سناء سيد حمايه احمد1131913

سيد خاطر عبد القوى خاطر1141914

سيف باهر سليمان محمد توفيق1151915

شادى هانى ابراهيم فرحات حشيش1161916

شحاته محمود شحاته السيد1171917

شريفه احمد غنيم محمد زقزوق1181918

شهاب محمود عبد الغفار عبد الوهاب محمد1191919

شيماء حلمى عيسى عزازى1201920

شيماء سعد متولى عياد1211921

صابر حسين صابر عبد العظيم1221922

صابر فراج على عبد هللا1231923

عبد الرحمن احمد كمال احمد على شعيب1241924

عبد الرحمن مجدى صبحى عبد الونيس1251925
وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(69 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

عبد الرحمن محمد محمد رضا عبد المنعم عرفات1261926

عبد الرؤف محمد السيد حجر1271927

عبد العزيز احمد عبد العزيز محمود الجوهرى1281928

عبد الكريم محمد عبد الحميد مسعود1291929

عبد هللا سمير محمد مصطفى1301930

عبد هللا عماد احمد فرج حجاب1311931

عبد هللا فيصل فرج عبد الصمد مطر1321932

عصام عبد الصادق بشير1331933

على شهاب الدين على عواد1341934

على طارق على على فهمى سليم1351935

على هشام عبد المنعم محمد الخطيب1361936

علياء محمود ابراهيم محمد عبد العزيز1371937

عمر احمد  رافت النبوى عبد الرحيم سليم1381938

عمر حماده اسماعيل طه محمد1391939

عمر رافت سيد محمد1401940

عمرو احمد ابراهيم محمد1411941

عمرو احمد عبد العزيز محمود الجوهرى1421942

عمرو خالد السيد محمد1431943

عمرو خالد على محمود1441944

عمرو عادل قمر الدولة محمد1451945

عمرو عبد الرحمن عبد السالم محمد راضى1461946

غدير ميالد سرجيوس سيفين1471947

فاروق عبد المعز محمد خليل1481948

فاطمه طه عبد العزيز شعبان1491949

فاطمه ماهر محمد الشافعى1501950
وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(70 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

فاطمه همام على عبد الحميد الزقزوق1511951

فرح خالد محمد بدوى عبد الحميد1521952

قمر محمد عبد الهادى جبريل1531953

كريم العربى السيد محمد1541954

كريم مصطفى كامل محمد احمد حلمى1551955

كريم هانى ابراهيم فرحات حشيش1561956

مارى لويز نجيب سروانى1571957

مجدى محمد عبد الحميد محمد حسان1581958

محمد احمد حسن سامى احمد1591959

محمد احمد عبد الجليل حسنين شقره1601960

محمد اسامه محمد مرسى مصطفى المالح1611961

محمد السعيد سيد احمد الفخرانى1621962

محمد السيد ابراهيم حسن1631963

محمد جمال محمد عبد ربه1641964

محمد حامد خضر عامر1651965

محمد حسن مختار احمد سليم1661966

محمد حمدى محمد محمد عبد الفتاح1671967

محمد سعيد سليمان الوكيل1681968

محمد شريف محمد عبد الفتاح دهمان1691969

محمد صالح حسن طه1701970

محمد صبحى ابراهيم عامر1711971

محمد صبرى على صالح1721972

محمد صالح الدين المصيلحى محمد الخلوتى1731973

محمد طارق محمد تهامى سعودى1741974

محمد طارق محمد فتحى على رضوان 1751975
وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(71 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

محمد طارق محمد فتحى محمد جمال1761976

محمد عادل احمد احمد1771977

محمد عبد العاطى الحسينى صقر محمد1781978

محمد عبد الناصر عبد الظاهر محمد خليل1791979

محمد عصام فهمى محمد الحميلى1801980

محمد على محمد على الغرابلى1811981

محمد محمد فضل على الدين احمد بدوى1821982

محمد محمود امين صديق عبد الراضى1831983

محمد محمود حسن اسماعيل محمد1841984

محمد محمود زيدان عبد المطلب1851985

محمد معوض محمود مبروك1861986

محمد هارون محمد على1871987

محمد هانيء فهيم المحالوى1881988

محمد هشام حسن محمد االسالمبولى1891989

محمد ياسر محمد زايد ابراهيم1901990

محمود اسامه محمود محمد1911991

محمود جمال صبحى محمد1921992

محمود طارق محمد محمد السيد الفولى1931993

محمود عبد الحليم احمد محمد1941994

محمود على عبد الفتاح فرج يوسف1951995

محمود محمد محمود الشريف1961996

محمود محمد محمود بدوى1971997

محمود محمد محمود محمد عيسى1981998

محمود محمد محمودمحمد عبد المطلب يحي1991999

محمود منير محمد الدكر2002000
وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(72 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

مراد جرجس غياض جرجس2012001

مرسا موريس ديمترى عزمى عبد المسيح2022002

مروه جاد الحق موسى مصطفى2032003

مروه محمد محمود احمد2042004

مريم محمد فريد عفيفى السيد2052005

مريم محمد محمد عبد الحميد الشال2062006

مريم نصر محمد محمد برغوت2072007

مصطفى احمد احمد محمد عبد الرحمن2082008

مصطفى احمد كمال احمدعبد الحليم2092009

مصطفى سامح عبد المجيد محمود عمر2102010

مصطفى صالح الدين عبد العظيم محمد خليل2112011

مصطفى عادل محمد عزب2122012

مصطفى عزت مصطفى يوسف عزت شلبى2132013

مصطفى محمد على مصطفى2142014

مصطفى محمود على محمد على يوسف2152015

مصطفى ياسر محمود محمد الصغير2162016

ملك صابر صبحى صابر2172017

منه هللا السيد عبد الرحيم مصيلحى2182018

منه هللا حسن شهاب الدين على2192019

منه هللا عبد الرحيم ابراهيم محمد عبد الرحيم2202020

منه شهاب الدين محمد فوقى عبد الفتاح2212021

منى مصطفى شحات احمد2222022

منير محمد عطيه احمد2232023

موسى نبيل موسى عطيه2242024

مؤمن محمد محمود العزازى2252025
وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(73 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

ميرنا امير بشاره غطاس2262026

نادر حسين حسن حسن هاشم2272027

نادر يوسف سامى توما2282028

ناديه نبيل عبد هللا محمد الجمال2292029

نبيل عبد الخالق محمد التهامى2302030

ندى الطوخى السعيد يونس الخياط2312031

ندى سامى محمد رزق2322032

نورهان نصر محمد عبد الحميد2332033

نيره جمال عبد المعبود سيد2342034

هاجر طه مصطفى على العريان2352035

هاشم محمد فتحى صلى2362036

هايدى عالء حسن عبد المعطى نوفل2372037

هبه منصور على فرغلى2382038

هيثم ريحان فاروز ريحان2392039

وائل مراد صادق توفيق2402040

وفاء دسوقى نجاح يوسف2412041

وليد رضوان شاكر رضوان2422042

يوسف السيد عطوه عطوه2432043

يوسف جمعه حلمى عبد اللطيف2442044

يوسف طلعت السيد حسن العدس2452045

يوسف كراس ملك كراس2462046

يوسف محمد محمد محمود2472047

يوسف يسرى السيد ابو المجد اسماعيل2482048

وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(74 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(75 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(76 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(77 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(78 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(79 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(80 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(81 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(82 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(83 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(84 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(85 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(86 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(87 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا


