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

ه                                                                               صدد اعالن اسماء طالب جدد كدفعه اخير
ى
                                                                                                         والجامعه ف

  برجاء رسعه  الدخول عىل الرابط المعلن الستكمال اجراءات التسجيل هام عاجل

 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 االنجلير
ى
  I.G 60.00%الحد االدئى للقبول ف

  اسم الطالب الكلية رقم استمارة التسجيل

    عبد هللا ايمن احمد حسن حران كلية العلوم المالية واالدارية 8696

    اندرو نادي قالده يوسف  كلية العلوم المالية واالدارية 8663

    رنا محمود عبد العال محمود ربيع كلية العلوم المالية واالدارية 7404

    مروان صالح ابراهيم صالح الشيخ  كلية العلوم المالية واالدارية 7664

    محمود خالد محمود محمد احمد  المالية واالداريةكلية العلوم  8597

    اشاء احمد قنديل عطا خليفه كلية العلوم المالية واالدارية 8584

    احمد خالد عبد الماجد عبد المعىط كلية العلوم المالية واالدارية 7841

ى ابوسنه  كلية العلوم المالية واالدارية 8543     حبيبه ياش حسن محمد حسير

ي خليل كسبه  كلية العلوم المالية واالدارية 7796
    زياد خالد محمد الحسيبى

    عال عىل بيوىم ابراهيم ابو سمرة كلية العلوم المالية واالدارية 5259

    محمد ضياء محمد طاحون  كلية العلوم المالية واالدارية 8373

    احمد عبد القادر محمد محمد جاروده  كلية العلوم المالية واالدارية 8341

    مريم عمرو عىلي السكري  كلية العلوم المالية واالدارية 8091

    مينا سمير جريس حبيب كلية العلوم المالية واالدارية 8259

ي السيد الخوىلي  كلية العلوم المالية واالدارية 8252
    خالد احمد شوف 

ي عبد العزيز الغندور  المالية واالداريةكلية العلوم  8249
    عمر خالد حسبى

ى السيد محمد بدر محمود كلية العلوم المالية واالدارية 8226     حبيبه حسير

ي  كلية العلوم المالية واالدارية 8095
    عبد الرحمن زهير محمد عبد المنعم الزعيق 

ي عىلي  كلية العلوم المالية واالدارية 7705
ي احمد ابراهيم مصطقى

بيبى     الشر

ي  كلية العلوم المالية واالدارية 4790
    نادين عصام عصام احمد عبد العزيز الدريبى

    مايكل ايوب بله فرج كلية العلوم المالية واالدارية 5275

    فجرامير فاروق بسطا الدويرى كلية العلوم المالية واالدارية 6619

    يوسف محمود حسن محمود النشوقائ   المالية واالداريةكلية العلوم  7986

    سهام محمود عبد المنعم المكاوى كلية العلوم المالية واالدارية 7957

    عمر عالء محمد محمد فاضل  كلية العلوم المالية واالدارية 7880

    هاجر حماده صالح سعد سالم  كلية العلوم المالية واالدارية 7748

    باسم حسن عىلي احمد قنديل  كلية العلوم المالية واالدارية 6115

ي اسماعيل محمد عثمان  كلية العلوم المالية واالدارية 7494
    حازم محمد السعدئى

ف ايمن رشدي محمد المرشدي  كلية العلوم المالية واالدارية 7430     اشر

ى يشي احمد يشي اح كلية العلوم المالية واالدارية 7516     مد حسير

    احمد محمد شحاته محي الدين  كلية العلوم المالية واالدارية 5195

    عبد الرحمن محمد عبد الشافى  كلية العلوم المالية واالدارية 7559



    منه هللا ابراهيم حالوة كلية العلوم المالية واالدارية 7506

ى محمد  كلية العلوم المالية واالدارية 7317     ابو الفتوح حسينه محمد حسير

    تيا حسن محمد تيسير النويعم كلية العلوم المالية واالدارية 5888

    ايه صالح محمد محمد العماوي  كلية العلوم المالية واالدارية 7276

    سارة خالد سعيد فتح كلية العلوم المالية واالدارية 5887

باصي  كلية العلوم المالية واالدارية 6759     احمد محمد احمد محمود الشر

    باسم نبيل عىلي خفاجه  كلية العلوم المالية واالدارية 5961

    محمد نرص محمد محمود الدكروري كلية العلوم المالية واالدارية 7024

    عمرو محمد احمد احمد حسن كلية العلوم المالية واالدارية 7103

    محمد احمد متوىل محمد بهنىس المالية واالداريةكلية العلوم  6795

يد محمد كلية العلوم المالية واالدارية 7051 ى     محمد كمال ابو الير

يد محمد درباله كلية العلوم المالية واالدارية 7052 ى     زياد محمد ابو الير

    احمد عماد الدين حسن حسن عامر كلية العلوم المالية واالدارية 7030

    مريم احمد الطيب محمد كلية العلوم المالية واالدارية 6870

ف ابراهيم  كلية العلوم المالية واالدارية 6773     عمرو فوزي محمد شر

    سهيلة عبد السالم محمد احمد العارف كلية العلوم المالية واالدارية 6248

    عبد الرحيم السيدمصطقى محمد موىس  كلية العلوم المالية واالدارية 5974

    مهند فؤاد صادق عىل عقدة كلية العلوم المالية واالدارية 5271

    يارا محمد احمد محمد المرىس كلية العلوم المالية واالدارية 6691

    فريدة خالد ابراهيم فهىم عبد العزيز كلية العلوم المالية واالدارية 6329

    علياء عبد الشاىم حسن عبد الرحيم  المالية واالداريةكلية العلوم  6486

ي وليم  كلية العلوم المالية واالدارية 5327     انجلو هشام بشر

ي  كلية العلوم المالية واالدارية 6446
    حبيبه اسامه محمد سعيد موافى

    ساره محمد عطيه محمد عجور كلية العلوم المالية واالدارية 4851

    احمد مسعد محمود حسن الغرباوي  كلية العلوم المالية واالدارية 6187

    محمد هالل محمد عبد الحميد رضوان  كلية العلوم المالية واالدارية 5465

ى نرص احمد محمد عباس كلية العلوم المالية واالدارية 6539     نيفير

    محمدمحمودج محمد بعيص كلية العلوم المالية واالدارية 6491

    رباب عاطف سليمان ابراهيم الصباغ كلية العلوم المالية واالدارية 5168

    فاطمه محمد البسيوئى الوردائى  كلية العلوم المالية واالدارية 5748

    مري  هان محمد الدسوف  العزب منصور كلية العلوم المالية واالدارية 5653

    مروان عمرو محمد لبيب كلية العلوم المالية واالدارية 5514

ي يوسف عبد الحميد كلية العلوم المالية واالدارية 5458
    احمد عبد السالم مصطقى

    يوسف نارص يوسف احمد كلية العلوم المالية واالدارية 5394

    عمران مصطقى عىل محمد يونس كلية العلوم المالية واالدارية 5315

    ادهم حمدى سيد حسن ابوزيد المالية واالداريةكلية العلوم  5308

    عمر هشام طاهر محمود حتاته كلية العلوم المالية واالدارية 5252

    زكريا خرصى زكريا خرصى منصور  كلية العلوم المالية واالدارية 8889

    عبد الرحمن عىل صالح الدين عىل يونس كلية العلوم المالية واالدارية 8833

    عبد الرحمن احمد احمد احمد النجاس كلية العلوم المالية واالدارية 8876

ف الدسوف  ابراهيم جلو كلية العلوم المالية واالدارية 8877     بسنت اشر



    ادهم سامر عبد المنعم عىل رجب كلية العلوم المالية واالدارية 7746

اوىمحمد اسامه فتح  كلية العلوم المالية واالدارية 8861     الخرصى

    امل محمد زيد اسماعيل كلية العلوم المالية واالدارية 8845

نا محمد عىل احمد عبد الرحمن كلية العلوم المالية واالدارية 8849     مير

    محمد السيد محمد حسن  كلية العلوم المالية واالدارية 8834

    عبد العزيز محمد احمد عالء السيد  كلية العلوم المالية واالدارية 8778

    مهند محمد محمد كوهيه  كلية العلوم المالية واالدارية 6818

    عىل عبد الحميد عىل عبد الحميد كلية العلوم المالية واالدارية 8682

ي  كلية العلوم المالية واالدارية 8717
    مهيتاب وليد كامل محمد كامل الحوىسر

    يوسف محمد ابراهيم منصور المالية واالداريةكلية العلوم  8708

    حسام يونس رجب يونس كلية العلوم المالية واالدارية 8721

ي معوض شعيب الديب كلية العلوم المالية واالدارية 7971
    ماجد مصطقى

ي حسن الصحن  كلية العلوم المالية واالدارية 5679
    هيا ايمن مصطقى

    يارا جابر غانم سالم ابو بكر  المالية واالداريةكلية العلوم  8558

    فرح احمد عبيد خير محمد  كلية العلوم المالية واالدارية 6611

    زياد سليمان خميس احمد حموده  كلية العلوم المالية واالدارية 6585

    احمد السيد عبد هللا السيد عىلي  كلية العلوم المالية واالدارية 9088

ي كريم  كلية العلوم المالية واالدارية 9094
ي عبد الغبى

    سلىمي محمد مصطقى

    مريم مجدي سعيد محمد محمد  كلية العلوم المالية واالدارية 6717

ى عبد المطلب  كلية العلوم المالية واالدارية 8996     اسماعيل نشات احمد امير

ى  اسالم نشات احمد  كلية العلوم المالية واالدارية 8995 ى عبد المطلب ابو العنير     امير

    حسام ماهر ابراهيم المرصي  كلية العلوم المالية واالدارية 8556

    حبيبه نارص حبىسر خليفه عرفان كلية العلوم المالية واالدارية 9051

    رواء اسامه احمد عىل محمد كلية العلوم المالية واالدارية 9038

ي محمد عبد العزيز  المالية واالداريةكلية العلوم  9029
    محمد رضا بسيوئى

    ىم ايهاب صالح رمضان محمود كلية العلوم المالية واالدارية 8983

    السيد محمد السيد محمد عبد العزيز  كلية العلوم المالية واالدارية 9002

ي احمد فتحي عطا  كلية العلوم المالية واالدارية 8974
فى     ابراهيم الصير

    مؤمن محمد السيد سليمان صالح كلية العلوم المالية واالدارية 7499

    عبد الرحمن كمال حامد عبد المجيد مدكور كلية العلوم المالية واالدارية 8951

    يوسف نارص محمد السيد عمر كلية العلوم المالية واالدارية 8914

ي جابر ابراهيم احمد  المالية واالداريةكلية العلوم  8917
    مصطقى

    مروان محمود عبد العزيز عىل احمد كلية العلوم المالية واالدارية 6081

ف الحسيبى يوسف كلية العلوم المالية واالدارية 5069     محمد اشر

ي جمعه محمد ابراهيم  كلية العلوم المالية واالدارية 8429
    نهي مصطقى

    عبد الحفيظ شاج الدين عبد الحفيظ مصطقى  كلية العلوم المالية واالدارية 8617

    عبد الرحمن هشام توفيق صالح ابراهيم  كلية العلوم المالية واالدارية 7888

    عبد الرحمن احمد اسماعيل احمد  كلية العلوم المالية واالدارية 8418

    يوسف احمد محمد احمد ابراهيم  كلية العلوم المالية واالدارية 8021

يد كلية العلوم المالية واالدارية 9356 ى     محمد عبد النارص السيد ابو الير

    محمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم ابو الزين كلية العلوم المالية واالدارية 9370



 

 

 

    جيداء محمد عبد الخالق عبدة كلية العلوم المالية واالدارية 9331

    احمد عمرو مصطقى كامل السيد  كلية العلوم المالية واالدارية 9326

    محمود محمد فرج محمد رجب كلية العلوم المالية واالدارية 9320

    شهد عادل احمد جمال الدين الصاوى كلية العلوم المالية واالدارية 9316

    محمد عبد العزيزسعاد احمد محمد  كلية العلوم المالية واالدارية 9293

    احمد عادل عبد الحميد محمود جاد كلية العلوم المالية واالدارية 9292

ى عطيه كلية العلوم المالية واالدارية 9279     اغائى راصى ابو اليمير

    مصطقى عصام مصطقى صفار كلية العلوم المالية واالدارية 9266

ى يشى صابر فريد كلية العلوم المالية واالدارية 9264     حنير

    حسام طارق شاكر وفا كلية العلوم المالية واالدارية 9248

ى  كلية العلوم المالية واالدارية 9257     محمد دياب محمد احمد زين العارفير

    عبد الرحمن نبيل ابراهيم عوض كلية العلوم المالية واالدارية 9233

    احمد عالء الدين محمد عبد الهادي  كلية العلوم المالية واالدارية 9241

    منه هللا محمد محمود عبد العليم الضوي كلية العلوم المالية واالدارية 9245

    فهد محمد جابر عبد الاله كلية العلوم المالية واالدارية 9228

ى عبد الحميد كلية العلوم المالية واالدارية 9221  شاهير
    روان بسيوئى

    سيف هللا عالء الدين عىل حسن كلية العلوم المالية واالدارية 9209

    عبد الرحمن احمد السيد كامل كلية العلوم المالية واالدارية 9182

    باسم عبده عبد البى نظيم الزغبى  كلية العلوم المالية واالدارية 9194

    بد الرحيماودين عالء عطية محمود ع كلية العلوم المالية واالدارية 6624

    فرح احمد السيد محمد سعد كلية العلوم المالية واالدارية 9164

    محمود فريد عبد القوى عىل كلية العلوم المالية واالدارية 9157

    اسيل اسالم ابراهيم مصطقى  كلية العلوم المالية واالدارية 9159

    مريم خلف نرص هللا عبد هللا كلية العلوم المالية واالدارية 8772

    عبد الرحمن محمد ابراهيم ابو الحسن كلية العلوم المالية واالدارية 9128

    سلىم مدحت عبد الهادى اسماعيل كلية العلوم المالية واالدارية 8807

    عبد هللا نارص عبد هللا احمد كلية العلوم المالية واالدارية 9100

    ندى حازم عبد هللا عبد الجواد المالية واالداريةكلية العلوم  9112

    خالد احمد ابراهيم عارف عبد المطلب  كلية العلوم المالية واالدارية 6767

    خالد رافت عىلي نور الدين عثمان  كلية العلوم المالية واالدارية 9084

ي طاحون عبد الرحمن سعيد  كلية العلوم المالية واالدارية 5019
    عبد الصادق مصطقى

ى  كلية العلوم المالية واالدارية 8892     عمر سليمان احمد جابر محمد حسير

    صفاء صالح الدين يعقوب عبد المالك كلية العلوم المالية واالدارية 6305

    ادهم طارق صبحي عبد المعبود صقر كلية العلوم المالية واالدارية 8734

    عبد الرحمن احمد محمود عبد الرحمن المالية واالدارية كلية العلوم 8616

    يوسف محمد احمد السيد الشلقائى  كلية العلوم المالية واالدارية 7568

 وافد   رغد محمد سليم البهلول  كلية العلوم المالية واالدارية 8548


