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 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

  بكالوريوس تجارة  االولى  الصقار هالة أبو العز 

 

 

 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

 رئيس القسم  بكالوريوس هندسة  كبير  سحر محمد محمود فريد 

 
 

 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

 رئيس القسم  بكالوريوس تجارة  كبير  فاطمة حسين عباس 

 

 

 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

 رئيس القسم  بكالوريوس خدمة اجتماعية  كبير  آمال رجب حسن 

 

 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

 رئيس القسم  بكالوريوس تجارة  األولى  أيمن عثمان حافظ 

 

 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

 رئيس القسم  بكالوريوس تربية رياضية  األولى  أمانى عبد العزيز ابراهيم 

 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

 رئيس القسم  دبلوم تجارة  األولى  عزة برعى عالم 
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 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

  بكالوريوس علوم  االولى  أمل مخلص أحمد على 

 

 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

  ليسانس حقوق  االولى  محمد محمد صبحى 

 

 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

  بكالوريوس تجارة  الثانية  هبة أحمد اسماعيل 

 

 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

  بكالوريوس تجارة  االولى  رأفت السعيد جاب الل 

 

 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

  ليسانس آداب  ثانية ال نانسى ابراهيم رضوان 

 

 

 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

  تلمذة صناعيه  االولى  عادل الشبراوى السيد 
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 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

 رئيس القسم  دبلوم تجارة  األولى  خيرى   محمد  فاطمه

 

 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

  اعدادية ثالثة ال جيهان محمد عبالهادى 

 

 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

  تجارة دبلوم  ثانية ال عطيات على محمد أحمد 

 

 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

  دبلوم صناعى  ثانية ال نجوى عبدالمعطى رفاعى 

 

 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

  دبلوم صناعى  ثانية ال رجب عبدالحميد امين 

 

 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

  بكالوريوس اعالم  ثالثة ال منى ياسر سليمان يعقوب 

 
 



   

 
 

 والبحوثمعهد الدراسات العليا 

Institute of Graduates Studies & Research 
  

 

 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

  ليسانس آداب  ثالثة ال آالء ناصر محمد 

 

 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

  ليسانس آداب  كبير  ابراهيم  حسن  منال

 

 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

  بكالوريوس اعالم  كبير  حنان على حسن نصر 

 

 

 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

  معهد فنى تجارى  ثالثة ال أنجى محمد إبراهيم 

 

 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

  دبلوم تجارة  االولى  نادية السيد محمد برعى 

 

 

 مالحظات  المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

  دبلوم تجارة  االولى  عايدة سعد محمد سعيد 
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 المؤهل  الدرجة االســــــــــــــــــــم

 بكالوريوس علوم  كبير  محمد احمد عبد الخالق 

 بكالوريوس علوم  كبير  عفاف عبد العليم مرشدى 

 بكالوريوس علوم  كبير  حنان على عبده

 بكالوريوس علوم  كبير  وفاء كمال ابراهيم  سليمان 

 بكالوريوس علوم  االولى  صدفة حسين على عبد العزيز

 بكالوريوس علوم  االولى  حسام الدين احمد سعيد 

 بكالوريوس علوم  االولى  عايدة محمد عبد الحميد موسى

 بكالوريوس علوم  االولى  نجالء فرج السيد 

 بكالوريوس هندسة  الثانية  اللطيف على منى أحمد عبد 

 بكالوريوس علوم  الثانية  هند أحمد حامد 

 بكالوريوس علوم  الثانية  هبة سعد محمد 

 بكالوريوس علوم  الثانية  فاتن محمد مصطفى عبد السالم 

 بكالوريوس علوم  الثانية  دينا حسن عبد السالم بركات 

 بكالوريوس علوم  الثانية  نهال محمود حنفى محمود 

 بكالوريوس علوم  الثانية  محمد مصطفى بسيونىماجدة 

 بكالوريوس علوم  الثانية  نهى منير محمد عبد اللطيف 

 بكالوريوس علوم  ثالثة ال مروة رجب عثمان 

 بكالوريوس زراعة  ثالثة ال مشارق مصطفى كمال 

 بكالوريوس علوم  ثالثة ال منى احمد راشد 

 

 


