
 

ط  لكليه العلوم المالية واالدارية 2020-2019الطالب المرشح التحاقهم بالعام الجامىع  القبول النهائى من قبل وزاره التعليم العاىل واجتياز بشر
وط االلتحاق                        Skypeاختبار ال  ط من شر                                   وعىل جميع الطالب المعلن اسمائهم االنتهاء من اجراء المقابالت الشخصيه والكشف الطبى كشر

 المعلن الستكمال اجراءات التسجيل هام عاجلبرجاء رسعه  الدخول عىل الرابط 

 الثانوية العامه المرصية واالزهرية
ى
 %60.00 الحد االدئى للقبول ف

 الثانوية المعادله العربية 
ى
 %60.00 الحد االدئى للقبول ف

 الثانوية االمريكية 
ى
 A.D 60.00%الحد االدئى للقبول ف

ية  ى  الثانوية االنجلي 
ى
 I.G 60.00%الحد االدئى للقبول ف

 اسم الطالب الكلية رقم استمارة التسجيل

   يوسف ممدوح محمد احمد كلية العلوم المالية واالدارية 9454

   ياش عبد الباسط احمد موىس السكران كلية العلوم المالية واالدارية 9394

   مروان محمد جمعه محمود عاشور المالية واالداريةكلية العلوم  9436

   رانا هائى نرص عىل عبد الغبى  كلية العلوم المالية واالدارية 9414

ف كلية العلوم المالية واالدارية 8560    انصارى عالء الدين محمد شر

   رانا احمد محمد احمد عريف كلية العلوم المالية واالدارية 9400

   محمد سعيد فؤاد عبد التواب حسن كلية العلوم المالية واالدارية 9387

   علياء محمود عىل جمعه صالح كلية العلوم المالية واالدارية 9375

   احمد محمد عبد الوهاب السيد كلية العلوم المالية واالدارية 9397

ى شعبان الرفاىع عبد الرحمن كلية العلوم المالية واالدارية 9368    ابراهيم حني 

   مريم عبد الغبى ربيع عبد الغبى احمد كلية العلوم المالية واالدارية 9364

ى محمد عثمان كلية العلوم المالية واالدارية 9367    يوسف خالد امي 

ي فتح هللا محمد  كلية العلوم المالية واالدارية 9321
   منار اسامه حسبى

   بسام عبد الحميد السيد ابراهيم  كلية العلوم المالية واالدارية 9330

   ندى محمد خميس محمد كلية العلوم المالية واالدارية 9302

   عبد هللا عادل عبد هللا محمد سالم  كلية العلوم المالية واالدارية 8809

   عبد الرحمن نهاد محرم عبد الباعث كلية العلوم المالية واالدارية 8989

   نوران عمر محمد حامد الطحان المالية واالداريةكلية العلوم  8920

   بسنت عبد المجيد محمد فتح هللا كلية العلوم المالية واالدارية 8883

ى عبد المنعم نور الدين كلية العلوم المالية واالدارية 9386    محمد حسي 

   محمود محمد وجيه فايق  كلية العلوم المالية واالدارية 8932

 


