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DBA – English–Level 2 

 الجدول الدراسي للمجموعة األولي

DBA الجمعت 1 الثاني اإلنجليزية 

1:00 
PM 1 أسواق ماليت 

DBA الجمعت 1 الثاني اإلنجليزية 
3:30 
PM 9 المنافست الكونيت 

DBA الجمعت 1 الثاني اإلنجليزية 
6:00 
PM 1 لوجسخياث األعمال 

DBA السبج 1 الثاني اإلنجليزية 
6:00 
PM 

دراساث حطبيقيت فى 

 11 الخسويك
 

 

 قائمة أسماء الدارسين بالمجموعة األولي

 

كود الدارس  اسم الدارس
 DE189182 ياسمين حمدى احمد عبد الفتاح 1
 DE189181 ياسر ىاشم عبد اللطيف درويش 2
 DE189180 ياسر عماد عبد اللطيف 3
 DE189179 وليد محمد حامد سيد أحمد 4
 DE189177 وحيد شحاتة محمد محمد 5
 DE189175 وائل صالح الدين محمد عبد المنعم زىران 6
 DE189174 ىيثم سعد عوض اهلل احمد 7
 DE189187 ىند احمد السيد يوسف المنياوى 8
 DE189173 ىانى سمير صادق فهمى 9

 DE189190 ىانى السيد مصطفى 10
 DE189172 ىاجر محمد كمال امام 11
 DE189171 نور الدين راسم الحسيني عبد الحي محمود 12
 DE189186 نهلة طاىر محمود 13
 DE192194 نغم انور حافظ فهمى 14
 DE189170 نعمة إبراىيم محمد إبراىيم 15
 DE189168 مها أحمد علي نور الدين 16
 DE189167 منى سمير رمضان حسنين 17
 DE189188 منى بغدادى على 18
 DE189166 منصور عبد الواحد منصور عبد الواحد 19
 DE189165 منة اهلل حمدي حنفي محمد العابديني 20
 DE189164 مصطفى بنداري محمود حمدي 21
 DE189163 مروة محمد عماد صالح 22
 DE189161 محمد وائل محمد كمال صقر 23



 ة 

 DE189160 محمد مجدى عبد العزيز امين 24
 DE192196 محمد علي السيد ابو ريده 25
 DE189158 محمد على محمد سعيد السمرى 26
 DE189157 محمد عفيفى الحنفى الشيخ 27
 DE189156 محمد عزالدين عبداهلل جاد 28
 DE189155 محمد عبد الهادي حسن 29
 DE189154 محمد إبراىيم معوض أحمد 30
 DE189153 محمد اشرف محمد محمود حنفي 31
 DE189152 محمد احمدمحمود موافى 32
 DE192195 مارى جمال رشدى كيرلس 33
 DE189151 كيرلس مجدي فهمي فرج 34
 DE189150 كريم أحمد محمود موافى 35
 DE189149 عواد يوسف محمد محمد 36
 DE189148 عمرو ىاشم عبد الرحمن سيد 37
 DE189147 عمرو عبد الهادى محمد احمد 38

 

  



 ة 

 الجدول الدراسي للمجموعة الثانية

DBA الجمعت 2 الثاني اإلنجليزية 

1:00 
PM 2 أسواق ماليت 

DBA الجمعت 2 الثاني اإلنجليزية 
6:00 
PM 10 المنافست الكونيت 

DBA الجمعت 2 الثاني اإلنجليزية 
3:30 
PM 2 لوجسخياث األعمال 

DBA السبج 2 الثاني اإلنجليزية 

6:00 
PM 

دراساث حطبيقيت فى 

 12 الخسويك
 

 قائمة أسماء الدارسين بالمجموعة الثانية

 DE189146 عمار ابو ضيف داىش محمد 1
 DE189144 عالء الدين كمال عبد العزيز احمد 2
 DE189143 عبير عادل محمود حسن 3
 DE189142 عبده على على المكاوى 4
 DE189141 عبداهلل محمود عبداهلل على شرف 5
 DE189139 شيماء عطيو عبد المنعم توفيق 6
 DE189138 شعبان مصطفى محمد شرف 7
 DE189137 شريف عبد الهادى حسنين عبد العزيز 8
 DE189136 شريف خيري عبد المعبود علي 9

 DE189135 سها صالح الدين حسن وىدان 10
 DE189132 سارة بطرس حكيم بخيت 11
 DE189131 ريهام محمد عبد العزيز فودة 12
 DE189130 روال محمد ابراىيم مجدى النشار 13
 DE189129 روشان ىشام محمد عبد العزيز 14
 DE189128 رمضان يوسف رمضان طنطاوى 15
 DE189127 رشا محمود عبد السالم محمد 16
 DE192191 رحاب محمد احمد 17
 DE192193 راجيو محمد منشاوى خليل 18
 DE189125 دينا محمود سامى حلمى 19
 DE189124 خالد محمد السيد شتا 20
 DE189123 خالد اسماعيل عبد المجيد شحاتو 21
 DE189122 حسن تحسين عبد الوىاب محسن 22
 DE189121 حسام إبراىيم الصادق عبد الباقي 23
 DE189119 جهاد منصر سعد شريف 24
 DE189118 تهانى صالح احمد البنا 25
 DE189116 باسم احمد على درويش 26
 DE189115 أمنية أيمن جالل محمد 27



 ة 

 DE189113 أحمد ىشام محمد عز الدين الناظر 28
 DE189112 أحمد ىشام متبولي حفناوي 29
 DE189111 أحمد محمد بركات المرعز 30
 DE189185 ايمان محمد محمد اسماعيل 31
 DE192192 امانى احمد عبد العاطى 32
 DE189106 احمد عمر عبد الرووف محمد 33
 DE189105 احمد عبد الدايم مصطفى الخولى 34
 DE189104 احمد صبرى احمد درويش 35
 DE189103 احمد حسام محمد سعيد 36
 DE189102 ابتهال عماد عبد العزيز حسونة 37
 DE189101 ابانوب سامى وىبو عوض اهلل 38
 DE189189 أحمد عزت سالمة عيسوي' 39

 

  



 ة 

الدكتوراه المهنية باللغة العربية: ثانيا   

 الجدول الدراسي للمجموعة األولي

DBA الجمعت 1 الثاني العربية 
1:00 
PM 6 أسواق ماليت 

DBA الجمعت 1 الثاني العربية 
3:30 
PM 18 المنافست الكونيت 

DBA الجمعت 1 الثاني العربية 
6:00 
PM 3 لوجسخياث األعمال 

DBA السبج 1 الثاني العربية 

6:00 
PM 

دراساث حطبيقيت فى 

 13 الخسويك

 

 قائمة أسماء الدارسين بالمجموعة األولي

 

كود الدارس  اسم الدارس
 DA189101 احمد ابراىيم الدسوقى عبد الرحمن 1
 DA189121 زينب احمد محمود سليمان 2
 DA189301 احمد السيد مصطفى السيد خليفو 3
 DA189102 احمد جمال عبد الناصر احمد فرغلي 4
 DA189141 محمد حسن محمود حسن 5
 DA189302 احمد حامد اسماعيل حفنى 6
 DA189103 احمد منير عزمى احمد 7
 DA189155 نهى كمال عبد الرحمن عبد الرحمن 8
 DA189306 احمد محمد كامل حسن 9

 DA189106 أحمد عبد الرحيم محمد السبع 10
 DA189201 ابو الفتوح موسي ابو الفتوح فرج 11
 DA189310 السيد عابدين احمد حافظ 12
 DA189109 أسماء جمال إبراىيم سيد 13
 DA189203 احمد فاروق احمد محمد المصري 14
 DA189312 ايمان عبد النعيم عبيد احمد 15
 DA189111 أمل محمود وداد فوزي 16
 DA189205 اميره امين سيد احمد سليم 17
 DA189314 إبراىيم ناجى إبراىيم سليمان 18
 DA189112 أميرة يحيى محمد العادلي 19
 DA189207 أحمد سمير عليوه محمد 20
 DA189316 أحمد محمد حسن الكنانى 21
 DA189114 حازم دسوقى سالمة عبد المقصود 22
 DA189208 تامر حنفى احمد حسن 23
 DA189317 أحمد محمود عطيو أحمد 24



 ة 

 DA189115 حافظ حلمى حافظ محمود 25
 DA189209 جمال عز الدين عبد الراضي محمود الخطيب 26
 DA189318 أحمد مصطفى بندارى مصطفى النقيطى 27
 DA189116 حسن على محمد على 28
 DA189210 حسام محمد منير محمود مسعود 29
 DA189319 جمال على سيد محمد 30
 DA189118 خالد محمد محمد تهامي 31
 DA189212 حلمي إبراىيم يوسف محمد 32
 DA189320 جيهان شحاتو حامد حسن 33
 DA189119 راندا مسعد محمد منصور 34
 DA189213 حيدر نوري جبر 35
 DA189321 حسام الدين محمود راضى 36
 DA189120 زيد عبدالرضي حسن زيد 37
 DA189214 دينا علي كمال أحمد المواوي 38
 DA189323 حسام الصاوى سعد عيد 39
 DA189124 سامح محمد الصبرى محمد 40
 DA189216 رانيا صالح صادق عبداهلل 41

 

 

 

  



 ة 

 الجدول الدراسي للمجموعة الثانية

DBA الجمعت 2 الثاني العربية 

1:00 
PM 7 أسواق ماليت 

DBA الجمعت 2 الثاني العربية 
6:00 
PM 19 المنافست الكونيت 

DBA الجمعت 2 الثاني العربية 
3:30 
PM 4 لوجسخياث األعمال 

DBA السبج 2 الثاني العربية 

6:00 
PM 

دراساث حطبيقيت فى 

 14 الخسويك
 

 اسماء الدارسين بالمجموعة الثانية

 DA189325 حسين عبداهلل محمد ىيكل 1
 DA189126 شريف على حسن عثمان 2
 DA189218 رشا عبدالمنعم جابر سليمان 3
 DA189328 ريم فوزى يوسف 4
 DA189127 شريف محمد صالح الدين طلبو 5
 DA189219 زكيو حسن حسن مكاوى 6
 DA189329 ريهام حسن سيد عطية 7
 DA189128 عادل عبد المنعم حسين ميره 8
 DA189220 سالم مبارك سالم بن عدلة العامرى 9

 DA189330 زينب محمد على أحمد 10
 DA189130 عبده محمد عبده سليمان 11
 DA189221 سامح امين بساليوس جورجى 12
 DA189332 صخيبر بن مقبل بن صخيبر الصحيقرى 13
 DA189131 عفت احمد حلمى عبد الفتاح 14
 DA189222 سراج سعد عبدالعظيم محمد 15
 DA189334 ضياء الدين البدرى أبوزيد محمد 16
 DA189132 على محمد حسين حميده دويدار 17
 DA189223 سيدة فاروق السيد راجح 18
 DA189335 عادل عبد العال محمد حموده 19
 DA189133 عماد السيد جاب اهلل مصلح 20
 DA189224 شيرىان محمد حسنين محمد 21
 DA189338 عالء محمد جاد الكريم عبد الرحمن 22
 DA189134 عماد كمال مصطفى حسانين 23
 DA189227 صابرين عيد منصور عيد 24
 DA189339 على يس على السيد 25
 DA189135 عمرو طارق منير محمود 26
 DA189228 صافيناز مجدى زكريا سليمان 27



 ة 

 DA189341 عمرو مصلح سيد سيد ىالل 28
 DA189136 عمرو مصطفى محمد عواد 29
 DA189229 طارق ابراىيم عبداهلل رحمو 30
 DA189342 فاتن محمد عبد اللطيف احمد 31
 DA189137 فارس عشرى محمد عبد الدايم 32
 DA189230 عبد العزيز عبد المرضى محمد محمد 33
 DA189344 محمد أحمد فؤاد صادق 34
 DA189138 فاطمة انور ميزار باتع 35
 DA189231 عبدالرحمن صفوت عبدالرحمن شعراوي 36
 DA189345 محمد حسنى حسن محمد 37
 DA189139 كيرستين فوزى جريس كيرلس 38
 DA189232 عثمان محمد عثمان احمد 39
 DA189347 محمد عبد العال درويش عسكر 40
 DA189140 محمد حسن محمد جيره 41

 

 

  



 ة 

 الجدول الدراسي للمجموعة الثالثة

DBA الجمعت 3 الثاني العربية 

1:00 
PM 8 أسواق ماليت 

DBA الجمعت 3 الثاني العربية 
3:30 
PM 20 المنافست الكونيت 

DBA الجمعت 3 الثاني العربية 
6:00 
PM 5 لوجسخياث األعمال 

DBA السبج 3 الثاني العربية 

6:00 
PM 

دراساث حطبيقيت فى 

 15 الخسويك
 

 اسماء الدارسين بالمجموعة الثالثة

 DA189233 عمرو مجدى مصطفى محمد فهيد 1
 DA189348 محمد عصمت محمد عبد اهلل ربيع 2
 DA189142 محمد عبد الحميد مسلم ابو طاقية 3
 DA189234 عمرو نبيل محمد عبد الرحمن 4
 DA189349 محمد محمود محمد شكرى 5
 DA189143 محمد على حسن سليمان عليوة 6
 DA189235 مادونا منير صليب تاوضروس 7
 DA189351 محمود إبراىيم عبدالمجيد إبراىيم 8
 DA189144 محمد موسى على عطيو 9

 DA189236 ماىر محمد حامد عبد السالم 10
 DA189352 محمود عباس محمود محمد 11
 DA189146 محمود محمد منصور إبراىيم 12
 DA189237 محمد بهجت ابراىيم محمد منصور 13
 DA189353 محمود عبد الجليل عبد الغنى عبد الكريم 14
 DA189147 محمود يسن مهلل محمد 15
 DA189238 محمد حامد زكي مسعود 16
 DA189355 مدحت حسن محمد سويلم 17
 DA189150 منى سامي أحمد يس 18
 DA189240 محمد رأفت بدر الدين علي 19
 DA189357 مصطفى محمد ابراىيم محمد 20
 DA189151 نادر محفوظ محمد الصاوى 21
 DA189241 محمد سامي محمد عبدالعزيز 22
 DA189359 نهى سمير عبد العظيم الخشن 23
 DA189152 نجوى حسن ابراىيم حسن 24
 DA189242 محمد شعبان عبد العظيم بان 25
 DA189360 نور الهدى محمد عبد الفتاح السيد 26
 DA189154 نهى احمد محمد عبد العزيز 27



 ة 

 DA189243 محمد عباس محمد سالم 28
 DA189361 ىالو محمد أحمد عبد الرحمن 29
 DA189156 نوران اسامو غباس حنفى 30
 DA189244 محمد عبد الرحمن عبد المحسن 31
 DA189362 ىانى سعيد امين محمود ابو الحسن 32
 DA189157 ىانى حافظ محمد جاد 33
 DA189245 محمد عبد القوي محمد رشوان 34
 DA189364 ىشام محمود محمد شرارة 35
 DA189158 ىانى مهران بشير على 36
 DA189246 محمد عبد المنعم العيسوي الحفني 37
 DA189366 وائل رجب على إبراىيم 38
 DA189159 ىاني سباعي نصار محمد 39
 DA189247 محمد فتحى عبد الرحمن حرفوش 40

 DA189368 والء ابراىيم الدسوقى عبد العزيز 41

 DA189160 ىند سليم احمد ضيف اهلل 42

 

  



 ة 

 الجدول الدراسي للمجموعة الرابعة

DBA الجمعت 4 الثاني العربية 

1:00 
PM 10 أسواق ماليت 

DBA الجمعت 4 الثاني العربية 
6:00 
PM 12 المنافست الكونيت 

DBA الجمعت 4 الثاني العربية 
3:30 
PM 12 لوجسخياث األعمال 

DBA السبج 4 الثاني العربية 

6:00 
PM 

دراساث حطبيقيت فى 

 16 الخسويك
 

 اسماء الدارسين بالمجموعة الرابعة

 DA189248 محمد كامل راضى أمين 1
 DA189369 وليد حسين محمد ابراىيم 2
 DA189161 ىنيو لمعى بباوى مشرقى 3
 DA189249 محمد كمال عبد العزيز سعيد 4
 DA189370 ياسر سعد أحمد خليل 5
 DA189163 وائل صبحى ابراىيم سالم 6
 DA189250 محمد مرغني محمد عواد شحاتة 7
 DA189371 ياسر محمد احمد على 8
 DA189164 وائل محمد السيد صالح 9

 DA189251 محمود احمد زكى طو البنا 10
 DA192376 محمد صالح على الكتبى 11
 DA192168 نيفين عزيز بطرس ابراىيم 12
 DA189252 محمود سعد الدين محمود محمد 13
 DA192377 احمد سامى عبد الحليم عبد الحافظ 14
 DA192169 نادية نصرت اسحق 15
 DA189254 مروه محمد على على 16
 DA192170 جاكلين البير توفيق غبريال 17
 DA189255 مصطفى عبد القوى محمد رشوان 18
 DA192172 سماء عبد المنعم محمد 19
 DA189256 مصطفى عبد النبى محمد محمد 20
 DA192173 حمدى السيد مختار خليفة 21
 DA189258 ميديا كمال جالل 22
 DA192174 عبد الرحيم شمس الدين 23
 DA189259 نضال جمال الدين صقر محمد 24
 DA192175 عمرو عبد الرحيم زيدان 25
 DA189260 نعمة عبد السميع محمود عبد الرحمن 26
 DA192176 محمود محمد محمود عبد الحميد 27



 ة 

 DA189262 ىانى حسين حجازى حسين 28
 DA192177 احمد صبحى حماد عمر 29
 DA189263 ىانى ربيع عبد الحميد عطوة 30
 DA192178 على على محمد عبد الرحمن 31
 DA189264 ىبة أحمد كمال احمد الكردى 32
 DA189265 ىبو عثمان النادى 33
 DA189266 ىبو نبيل محمد الغنام 34
 DA189267 ىويدا سيد عبد الحليم حسن 35
 DA189269 وائل مصطفى روبي احمد 36
 DA189271 ناىد رزق مالك رزق اهلل 37
 DA189272 احمد صالح احمد الهمشري 38
 DA189273 امينة امين عبد السالم محمد 39
 DA192274 شيماء محمد شوقى محمدى 40
 DA192275 محمود فؤاد احمد عزوز 41
 DA192276 خالد سعيد راشد الزعابى 42
 DA192277 سعيد احمد سالم سعيد 43

 

  



 ة 

 الماجستير المهني باللغة اإلنجليزية: ثالثاً 

MBA – ENGLISH – LEVEL 2 

 المجموعة األولي

MBA الجمعت 1 الثاني اإلنجليزية 

9:30 
AM 1 حنميت موارد بشريت 

MBA السبج 1 الثاني اإلنجليزية 

1:00 
PM 1 إدارة جودة شاملت 

MBA السبج 1 الثاني اإلنجليزية 

3:30 
PM 

ريادة األعمال ورأس المال 

 1 المخاطر

MBA السبج 1 الثاني اإلنجليزية 

6:00 
PM 1 حفكير إبذاعي 

 

 قائمة أسماء الدارسين بالمجموعة األولي

 

كود الدارس  اسم الدارس
 ME179084 ىبو ممدوح ابراىيم بيومى 1
 ME159059 امير عبدالغنى محمد عز الدين عبد الغنى 2
 ME189114 إيمان عفت صالح الدين أحمد 3
 ME189101 احمد ابراىيم لبيب عبد المجيد 4
 ME169039 فيرجن زكريا سليمان زخاري 5
 ME189158 ندى ىشام زكى عبد العزيز 6
 ME189102 احمد محمد حسني محمد 7
 ME189202 احمد محمد منير السيد 8
 ME189301 احمد ابراىيم الصادق 9

 ME189104 احمد محمد فرغلى جبر 10
 ME189203 احمد ياسر محمد احمد 11
 ME189302 احمد شكرى يوسف احمد 12
 ME189105 اسراء محمد سيد عبده 13
 ME189204 اسراء ماىر احمد خطاب 14
 ME189303 احمد عادل عوف 15
 ME189106 اسماء محمد محمود بدوى 16
 ME189205 اسراء ممدوح صالح الدين على 17
 ME189304 احمد عبدالحليم حسانيين عبداهلل 18
 ME189107 االء على محمد على 19
 ME189207 اسماء عالء محمد احمد 20
 ME189305 احمد محمد محمد عبد الرزاق 21
 ME189108 االء ياسر فاروق موافي 22
 ME189208 االء خلف عبد القادر محمود 23



 ة 

 ME189306 االء اسامة عبد العزيز السيد 24
 ME189109 امنية عماد محمد عبد الغنى 25
 ME189209 اميرة عصام احمد محمود 26
 ME189307 االء ىاني عبد العزيز محمد 27
 ME189111 ايو عاطف سعيد الزيبق 28
 ME189210 انغام محمد نور الدين احمد 29
 ME189309 انجي محمد حسن امين 30
 ME189112 ايو عاطف محمد حافظ 31
 ME189211 إنجي خالد بدوي سيد 32
 ME189310 اندرو جميل كامل كندس 33
 ME189113 ايو عبدالعظيم جمعة عبدالعال سالم 34
 ME189212 أحمد شوقي سيد علي 35
 ME189311 ايمن احمد عبد العزيز احمد 36
 ME189115 أحمد محمد عبد الرؤوف 37
 ME189213 أمل أبو النواس محمد محمد 38
 ME189313 ايو علي عبدالسميع عبدالقادر 39

 

 جدول المجموعة الثانية

 

MBA الجمعت 2 الثاني اإلنجليزية 

9:30 
AM 2 حنميت موارد بشريت 

MBA السبج 2 الثاني اإلنجليزية 
1:00 
PM 2 إدارة جودة شاملت 

MBA السبج 2 الثاني اإلنجليزية 
6:00 
PM 

ريادة األعمال ورأس المال 

 2 المخاطر

MBA السبج 2 الثاني اإلنجليزية 
3:30 
PM 2 حفكير إبذاعي 

 

 قائمة أسماء الدارسين بالمجموعة الثانية

 ME189116 أحمد ىشام يوسف بدر 1
 ME189214 أمنية حسين علي عبداهلل 2
 ME189315 إيمان عصام عبدالمولى أحمد 3
 ME189117 أدىم بهاء الدين أبو العزم 4
 ME189215 أيمن عالء الدين على بديع الحكيم 5
 ME189316 أحمد محمد فولي طو 6
 ME189118 آيو مصطفى محمد صابر 7
 ME189216 بهاء الدين على عبد اللطيف 8



 ة 

 ME189317 أسامو محمد أمين حسن 9
 ME189119 بثينة محمد أحمد الشافعي 10
 ME189218 تقي ىشام عبد الحميد محجوب 11
 ME189318 أمنية طارق محمد حسن النحاس 12
 ME189120 تقى محمد حسين متولى 13
 ME189219 جمال السيد يوسف عبدالرحمن 14
 ME189319 بسام محمد محمد حسين 15
 ME189121 دعاء عادل محمد عفيفي 16
 ME189220 حسن محمد محمود حسن 17
 ME189320 بسنت احمد عبد العزيز محمد منصور 18
 ME189122 دينا جمال محمد يوسف 19
 ME189221 حمزه ىشام محمد على 20
 ME189321 بيتر عفت طاىر بانوب 21
 ME189123 دينا كرم محمد يوسف 22
 ME189222 خالد راغب عبد الرسول عبد الكريم 23
 ME189322 جمال الدين محمود احمد عيسي 24
 ME189124 رامى محمد الشاذلي محمد احمد 25
 ME189223 خالد محمد محمد معوض 26
 ME189323 جورج كميل كيرلس مسعود 27
 ME189127 رنين محمد السيد امين 28
 ME189224 دينا أسامو محمد عمار 29
 ME189324 حسام احمد زين عبد الحميد 30
 ME189128 ريم رفعت بكر عبد المنعم 31
 ME189225 رامى أشرف محمد محمد 32
 ME189325 حسن محمود عبد المجيد طمان 33
 ME189129 سارة أمين مصطفى مرسي 34
 ME189226 رانا وليد رياض حسين 35
 ME189326 داليا نادر نقوال كحالو 36
 ME189130 سارة عادل عبد العزيز محمد 37
 ME189227 رغدة ابراىيم مصطفي شحاتو 38
 ME189327 دينا رضا مصطفى شكرى 39

 

  



 ة 

 جدول المجموعة الثالثة

MBA الجمعت 3 الثاني اإلنجليزية 

9:30 
AM 3 حنميت موارد بشريت 

MBA السبج 3 الثاني اإلنجليزية 
1:00 
PM 3 إدارة جودة شاملت 

MBA السبج 3 الثاني اإلنجليزية 
3:30 
PM 

ريادة األعمال ورأس المال 

 3 المخاطر

MBA السبج 3 الثاني اإلنجليزية 

6:00 
PM 3 حفكير إبذاعي 

 

 قائمة أسماء الدارسين بالمجموعة الثالثة

 ME189131 سارة محسن محمود عيد 1
 ME189228 ريهام اسامة سيد 2
 ME189329 رامي رؤوف سعيد اسعد 3
 ME189132 سارة محمد نجيب ابو كيلة 4
 ME189229 ريهام سمير محمد عبد الحميد 5
 ME189331 سحر احمد ابراىيم عبد الكريم 6
 ME189134 سلمى مجدى ابراىيم الصاوى 7
 ME189230 ساندى أيمن لبيب بطرس 8
 ME189332 سلمى حسن سعد حسن 9

 ME189135 سلوان احمد على محمود 10
 ME189231 سلمى محمد عبدالرحمن سعد النويهي 11
 ME189334 سمر محمد محمد احمد قاسم 12
 ME189136 شروق ابراىيم احمد فارس 13
 ME189232 سلمى محمد محمود علي صالح 14
 ME189336 عالء الدين محمد محمد ابو العال 15
 ME189139 فاطمة الزىراء ابراىيم احمد 16
 ME189233 شاىندة احمد محمد سيد ابراىيم 17
 ME189337 علي أسامة علي عطيو 18
 ME189140 كارين نادر نحميا زكى 19
 ME189234 شيرين محمود محمد فهيم 20
 ME189338 عمرو عبد العزيز توفيق محمود 21
 ME189141 ماريان تحسين بشري ميخائيل 22
 ME189235 ضياء سمير احمد ابراىيم 23
 ME189339 عمرو عبداهلل محمد عبد الوىاب 24
 ME189142 مارينا سامي نبيو حنا 25
 ME189236 عال احمد محمد فريد 26
 ME189340 عمرو محمد السيد دويدار 27



 ة 

 ME189143 مارينا نادر شنوده حنا 28
 ME189239 فاطمة عالء الدين اسماعيل محمد على 29
 ME189341 عمرو محمد رفاعى مرسي 30
 ME189144 محمد ابراىيم محمد الفرارجى 31
 ME189242 مازن مصطفى سيد محمود 32
 ME189343 كريم مجدي محمد السيد 33
 ME189145 محمد أحمد محمد حلمي 34
 ME189243 محمد احمد عوض ابراىيم 35
 ME189344 مازن فتحى حفناوي حنفي 36
 ME189146 محمد حمدى عبد الواحد السيد 37
 ME189244 محمد شحاتو احمد السيد 38
 ME189345 ماىيتاب خالد محمد عبد المنعم ىيكل 39

 

  



 ة 

 جدول المجموعة الرابعة

MBA الجمعت 4 الثاني اإلنجليزية 

9:30 
AM 4 حنميت موارد بشريت 

MBA السبج 4 الثاني اإلنجليزية 
1:00 
PM 4 إدارة جودة شاملت 

MBA السبج 4 الثاني اإلنجليزية 
6:00 
PM 

ريادة األعمال ورأس المال 

 4 المخاطر

MBA السبج 4 الثاني اإلنجليزية 

3:30 
PM 4 حفكير إبذاعي 

 

 قائمة أسماء الدارسين بالمجموعة الرابعة

 ME189147 محمد طارق محمد كمال 1
 ME189245 محمد عصام حنفى محمد 2
 ME189346 محمد احمد رمضان اسماعيل 3
 ME189148 محمد مصطفى السيد على 4
 ME189246 محمد محمود محمد محمود 5
 ME189348 محمد جمال عبد الناصر احمد موسى 6
 ME189150 محمود عليوه عبد العظيم رفاعى 7
 ME189248 محمد مصطفى محمد فخرالدين مصطفى 8
 ME189349 محمد جمعو عبد الغنى 9

 ME189151 محمود مصطفى محمود محمد 10
 ME189249 محمود ماىر عبد الحميد عبد القوي 11
 ME189350 محمد سعيد محمد السيد 12
 ME189154 منة اهلل اشرف محمد محمد 13
 ME189250 محمود محسن سالم ابراىيم 14
 ME189351 محمد سعيد محمد المعصراوى 15
 ME189156 ميار عصام محمود خلف 16
 ME189251 محمود محمد محمود احمد 17
 ME189352 محمد سيد تقى محمود 18
 ME189157 نازك سامى فؤاد محمد 19
 ME189252 مراد ابو بكر مراد منسي 20
 ME189353 محمد سيد مصطفى شيمى 21
 ME189160 نهال يسرى طو ابراىيم 22
 ME189253 مصطفى عبد الحافظ خالد 23
 ME189355 محمد عادل محمود ابراىيم 24
 ME189161 نهلة حسين عبد الحكم قاسم 25
 ME189254 مصطفى محمد حسن محمد 26
 ME189356 محمد عبداهلل ربيع عبداهلل 27



 ة 

 ME189162 نهى على حسن 28
 ME189257 منة اهلل خالد محمد شمس الدين 29
 ME189357 محمد ىنائي عاطف حسن 30
 ME189163 نهى محمود درويش عبد الوىاب 31
 ME189258 منى السعيد عاطف عليوة عبد الرحمن 32
 ME189360 مروة محمود سيد على 33
 ME189164 نورا عادل عبد المجيد مصطفى 34
 ME189259 ميرنا حسام رضوان كامل محمد 35
 ME189361 مصطفى نشأت زكى عبد العظيم 36
 ME189165 نورا مجدى عبد السميع 37
 ME189260 مينا مدحت ىنرى عوزه 38
 ME189362 معتز احمد اسماعيل على 39

 

  



 ة 

 الجدول الدراسي للمجموعة الخامسة

MBA الجمعت 5 الثاني اإلنجليزية 

9:30 
AM 9 حنميت موارد بشريت 

MBA السبج 5 الثاني اإلنجليزية 
1:00 
PM 9 إدارة جودة شاملت 

MBA السبج 5 الثاني اإلنجليزية 
3:30 
PM 

ريادة األعمال ورأس المال 

 9 المخاطر

MBA السبج 5 الثاني اإلنجليزية 

6:00 
PM 9 حفكير إبذاعي 

 

 قائمة أسماء الدارسين بالمجموعة الخامسة

 ME189166 نوران اشرف عزت احمد 1
 ME189261 ناديو علي عبد اللطيف عبد الحميد 2
 ME189363 معتز السيد محمد يوسف حجاج 3
 ME189167 نورىان عاطف احمد سعد 4
 ME189262 ندى صابر حسن توفيق 5
 ME189364 منار صفوت محمود أحمد 6
 ME189168 نورىان محمد احمد عبد الغنى 7
 ME189263 نرمين أمين خطاب سالم 8
 ME189365 منى احمد ىاشم عبد اللطيف 9

 ME189169 ىبو امجد السيد طو 10
 ME189264 نهلة أمين خطاب سالم 11
 ME189366 ميار ىشام علي محمد 12
 ME189170 ىشام محمد حمزه محمد 13
 ME189265 نورىان اشرف حمدى حافظ 14
 ME189367 ميرنا محمد الصادق محمد حمدي 15
 ME189171 يارا عادل حسن محمود 16
 ME189266 نورىان جمعة عبداهلل جندى 17
 ME189368 ميرنا محمد حسين فتحى 18
 ME189173 يسرا فوزى سالمة محمد 19
 ME189267 ىابي قدري رمزي عبدالسيد 20
 ME189369 ىبو خالد احمد محمد 21
 ME189174 يوسف اشرف سيد احمد 22
 ME189268 ىالة عصام الدين لبيب محمد 23
 ME189370 ىيام السيد عبد الفضيل محمد 24
 ME189247 محمد مصطفى فتحى محمد 25
 ME189269 ىشام إيهاب جمال الدين محمد حسني 26
 ME189371 وسام محمد حامد بشير 27



 ة 

 ME189308 اماني سعيد محمد صبح 28
 ME189271 وفاء عزوز عبد الفتاح عبداهلل 29
 ME189372 والء محمد مصطفى السكرى 30
 ME192175 مروان امام محمد سيد 31
 ME189274 ياسمين شمس الدين امين موسى 32
 ME192176 مريم محمود فايز مخلوف 33
 ME189275 ياسمين محمد نور الدين 34
 ME192177 بيشوى اشرف موريس 35
 ME189276 حمدى جميل حفنى سرور 36
 ME192178 مصطفى محمود محمد مسعود 37
 ME189277 سيف الدين محمد توفيق السحرتي 38
 ME192179 سها عز الدين محمد السيد 39
 ME192180 محمد وليد ابراىيم سالم 40
 ME192181 فاطمو الزىراء محمد مصطفى 41
 ME192182 منو اهلل مجدى محمد 42

 

  



 ة 

الماجستير المهني باللغة العربية: رابعاً   

 المستوى الثاني

 الجدول الدراسي للمجموعة األولى

MBA الجمعت 1 الثاني العربية 

9:30 
AM 5 حنميت موارد بشريت 

MBA السبج 1 الثاني العربية 

1:00 
PM 5 إدارة جودة شاملت 

MBA السبج 1 الثاني العربية 

3:30 
PM 

ريادة األعمال ورأس المال 

 5 المخاطر

MBA السبج 1 الثاني العربية 

6:00 
PM 5 حفكير إبذاعي 

 

 قائمة أسماء الدارسين بالمجموعة األولي

 

 

كود الدارس  اسم الدارس
 MA169229 محمد عالء الدين ناجي 1
 MA169136 احمد علي محمد محمد 2
 MA169218 رمضان موسي ابو الفتوح فرج 3
 MA189402 احمد عبد المحسن محمد اسماعيل 4
 MA169114 محمد صالح محمود محمد 5
 MA169246 احمد مصطفي احمد محمد 6
 MA169212 اسالم عبد السالم محمد مصطفي 7
 MA179135 محمد مجدى انس الوجود 8
 MA189403 احمد غنيم عبد الجواد عبد المغنى 9

 MA169204 احمد سمير سعيد يس 10
 MA189101 احمد طلبة مصطفى طلبة 11
 MA189202 احمد عاطف حسن محمد امين 12
 MA179136 محمد محمود محمد مطاوع 13
 MA189404 احمد محمد احمد اسماعيل 14
 MA179090 نجالء حسن على محمد 15
 MA189102 احمد سراج الدين فهمى سراج الدين 16
 MA189203 احمد مسلم متولى عبد العال 17
 MA179140 نجيو احمد محمود 18
 MA189405 اسماء عبد الفتاح محمد محمود 19
 MA179091 نيفين عبد الحليم احمد 20
 MA189103 احمد سمير مصطفى موسى 21
 MA189204 احمد مصطفى صالح حسن 22



 ة 

 MA189301 احمد محمد صدقى عزوز 23
 MA189407 الكردى رجب ابو السعود محمد 24
 MA179106 اسامة احمد محمود محمد 25
 MA189104 احمد محمد سامى محمود 26
 MA189205 احمد نصر سعيد عبد اهلل 27
 MA189302 ابتسام السيد اسماعيل يوسف 28
 MA189408 انطون رومانى سعد عطاهلل 29
 MA189361 احمد السيد محمد عبد المجيد 30
 MA189106 اسراء علي ابراىيم علي 31
 MA189206 احمد نورالدين مصطفى نور 32
 MA189303 احمد اسامو صابر ابراىيم 33
 MA189410 ايو احمد على دياب 34
 MA189502 احمد صفاء سيد عمر 35
 MA189107 اسالم السيد حسين السيد 36
 MA189208 اسماعيل ناصر اسماعيل احمد 37
 MA189304 احمد عبد الحفيظ ابراىيم عبد الحفيظ 38
 MA189411 أحمد محمد فكرى عبد المجيد 39

 

  



 ة 

 جدول المجموعة الثانية

MBA الجمعت 2 الثاني العربية 

9:30 
AM 6 حنميت موارد بشريت 

MBA السبج 2 الثاني العربية 
1:00 
PM 6 إدارة جودة شاملت 

MBA السبج 2 الثاني العربية 
6:00 
PM 

ريادة األعمال ورأس المال 

 6 المخاطر

MBA السبج 2 الثاني العربية 

3:30 
PM 6 حفكير إبذاعي 

 

 قائمة أسماء الدارسين بالمجموعة الثانية

 MA189503 احمد فائق دسوقي شقران 1
 MA189108 اسماعيل محمد ىشام عبد النبي محمد 2
 MA189209 اشرف محمد عبد السالم 3
 MA189305 احمد عبد الكريم محمود ابوالسعود 4
 MA189412 أمل السيد جميل السيد 5
 MA189505 احمد نبيل بدوى محمد 6
 MA189110 ايناس صالح محمد صالح 7
 MA189210 اميرة محمود مبروك السيد 8
 MA189306 احمد عبده محمد عبود 9

 MA189413 أميره محمد حامد محمود 10
 MA189507 اسالم عصام على حسن 11
 MA189111 إيمان سامي نجيب أحمد 12
 MA189211 ايو جمال محمود احمد 13
 MA189307 احمد عزت ابو المجد الصغير 14
 MA189414 بولس منصف غالى 15
 MA189509 اسماعيل عبد الغفار محمود العجيمى 16
 MA189112 إيهاب عبد الفتاح أحمد محمد 17
 MA189212 بوال صبحى نجيب ملك 18
 MA189309 احمد محمد الصغير عارف منصور 19
 MA189415 حسام الدين محمد نور الدين عبداهلل 20
 MA189510 اشرف السيد عبد المطلب ناصف 21
 MA189113 أحمد عمرو عبد الرشيد يوسف 22
 MA189213 حاتم عبدالصبور احمد اسماعيل 23
 MA189311 احمد ىالل حسن ابراىيم 24
 MA189416 دينا خالد محمد احمد 25
 MA189511 اشرف نادى جرجس زكى 26
 MA189114 أسماء سامي فوزي غريب 27



 ة 

 MA189215 راويو عبد الحكيم عبد المولى عبد الجواد 28
 MA189312 اسماعيل فتحى عبد الحليم عبد العظيم 29
 MA189417 سارة محمد أحمد اسماعيل 30
 MA189513 ايمان الحسينى محمود على 31
 MA189115 أسماء ممدوح محمد عبده 32
 MA189216 سمر خليفة فتحى محمد 33
 MA189314 المرسي حامد أحمد رمضان 34
 MA189418 شاديو حلمى بدر ابراىيم 35
 MA189514 ايهاب محمد عيد عبد الجواد محمد 36
 MA189116 أمنية كمال عبدالحميد إبراىيم 37
 MA189217 شاىنده صالح محمد أبو الحمد 38
 MA189316 أحمد أحمد إبراىيم محمد الديباوي 39

 

  



 ة 

 جدول المجموعة الثالثة

MBA الجمعت 3 الثاني العربية 

9:30 
AM 7 حنميت موارد بشريت 

MBA السبج 3 الثاني العربية 
1:00 
PM 7 إدارة جودة شاملت 

MBA السبج 3 الثاني العربية 
3:30 
PM 

ريادة األعمال ورأس المال 

 7 المخاطر

MBA السبج 3 الثاني العربية 

6:00 
PM 7 حفكير إبذاعي 

 

 قائمة أسماء الدارسين بالمجموعة الثالثة

 MA189420 عادل عبد المسيح بالمون 1
 MA189515 أحمد توفيق السيد األكرت 2
 MA189117 باسم عاطف السيد محمد 3
 MA189218 شكرى عبد النبى مصطفى محمد 4
 MA189317 أحمد جالل كامل محمد الخواجو 5
 MA189421 عبد الحميد محمد عرفة محمد إبراىيم 6
 MA189516 أسامة عبدالظاىر محمد محمد 7
 MA189118 جهاد مجدى لبيب عثمان 8
 MA189219 شيماء اسعد حامد ابراىيم 9

 MA189318 أحمد حمدي كمال الخشني 10
 MA189422 عبد الهادى احمد نجم 11
 MA189518 تامر محمد السيد محمد 12
 MA189120 حسنى محمد محمود ابراىيم 13
 MA189220 شيماء علي محمد علي 14
 MA189319 أحمد عصام الجوىرى أحمد 15
 MA189423 عتاب أحمد محمد شحاتو 16
 MA189519 جورج عاطف فهمى جورجى 17
 MA189121 رانيا محمد حامد الخفيف 18
 MA189222 عالء عبد العزيز يوسف عامر 19
 MA189320 آمنو فواز على محمدين 20
 MA189425 عمرو عبد المنعم عبد الفتاح نصار 21
 MA189520 حسن محمد عبداللطيف السيد 22
 MA189122 رحاب احمد ابراىيم السباعى 23
 MA189223 عمر عالء الدين ابراىيم عبداهلل 24
 MA189321 حازم صالح محمد سويفي 25
 MA189426 عمرو محمد نبيل محمد رشاد 26
 MA189521 خالد عاطف ابوبكر عابدين 27



 ة 

 MA189123 سارة سعيد عبدالباقي حسن 28
 MA189224 عمر وفائي شعبان محمود 29
 MA189323 خالد محمد ابراىيم حسن 30
 MA189427 فاطمة أشرف أحمد الشورى 31
 MA189522 خالد محمد زين العابدين محمد الحفنى 32
 MA189124 سهى عبدالكريم محمود ياسين 33
 MA189225 عمرو ابراىيم عبد الفتاح يسن 34
 MA189325 رامى محمد محمد شهاب الدين 35
 MA189428 فايدعبد الوىاب توفيق عبداهلل 36
 MA189523 داليا عبد الفتاح اسماعيل ابراىيم 37
 MA189125 شريف عادل علي السيد 38
 MA189226 فوزى جلشانى عبد المقصود 39

 

  



 ة 

 جدول المجموعة الرابعة

MBA الجمعت 4 الثاني العربية 

9:30 
AM 8 حنميت موارد بشريت 

MBA السبج 4 الثاني العربية 
1:00 
PM 8 إدارة جودة شاملت 

MBA السبج 4 الثاني العربية 
6:00 
PM 

ريادة األعمال ورأس المال 

 8 المخاطر

MBA السبج 4 الثاني العربية 

3:30 
PM 8 حفكير إبذاعي 

 

 قائمة أسماء الدارسين بالمجموعة الرابعة

 MA189326 رامى نسيم عبد المجيد خليل 1
 MA189429 محمد احمد ماىر منصور 2
 MA189524 رامى محمد على محمد 3
 MA189126 شريف عبد الرحيم قدرى عنتر 4
 MA189227 كمال عادل فهمى منصور 5
 MA189327 شريف حسنى حسين حسانين 6
 MA189430 محمد اسامة عبد العظيم عبد القادر 7
 MA189527 سميو سعيد السيد مسعود 8
 MA189128 طو عبد المنعم عبد الحميد االسطى 9

 MA189228 محمد احمد ابراىيم عيسى 10
 MA189328 عادل امام سيد عبد الرحمن 11
 MA189431 محمد أسامة عبدالمنعم فخري 12
 MA189528 سيد حسين أبو العال أحمد 13
 MA189129 عبد الحميد ابراىيم عبد الحميد حسن 14
 MA189229 محمد احمد كمال شعالن 15
 MA189329 عادل تاوضروس ثابت حنا 16
 MA189432 محمد جمال عبد العظيم على 17
 MA189529 شيماء كرم امين سعد 18
 MA189130 عالء علي محمد شحاتو 19
 MA189230 محمد أحمد محمد صالح 20
 MA189331 عبد اللطيف محمود عبد اللطيف قناوى 21
 MA189433 محمد حسنين جبر محمد 22
 MA189530 صالح محمد محمد الشيخ على 23
 MA189131 على عبد الحميد عبد الرحمن عبد العال 24
 MA189231 محمد حامد كامل الشكرى 25
 MA189332 عبد الناصر احمد السيد احمد 26
 MA189434 محمد محمود خليل خورشيد 27



 ة 

 MA189532 عبداهلل احمد عبد العظيم عبد التواب 28
 MA189132 عماد الدين حماد عبد العزيز الحصري 29
 MA189232 محمد سعد محمد عبد الرحمن 30
 MA189333 عبد النعيم وىب اهلل محمد عليو 31
 MA189436 محمد نبيل على الهجرسى 32
 MA189534 علي محمد علي عبد اللطيف 33
 MA189133 عمرو حسن ابراىيم النمكى 34
 MA189233 محمد سيد على السيد فارس 35
 MA189334 عبدالرحمن فوزى عبدالسميع غنيم 36
 MA189438 محمود فتحي ىالل خليل 37
 MA189535 عمرو أسامو عبداهلل حسن البروجي 38
 MA189134 عمرو محمد محمود على 39

 

  



 ة 

 

 جدول المجموعة الخامسة

MBA الجمعت 5 الثاني العربية 
9:30 
AM 10 حنميت موارد بشريت 

MBA السبج 5 الثاني العربية 
1:00 
PM 10 إدارة جودة شاملت 

MBA السبج 5 الثاني العربية 
3:30 
PM 

ريادة األعمال ورأس المال 

 10 المخاطر

MBA السبج 5 الثاني العربية 

6:00 
PM 10 حفكير إبذاعي 

 

 قائمة أسماء الدارسين بالمجموعة الخامسة

 MA189234 محمد عادل بسيونى ابراىيم 1
 MA189335 عبير عبد المنعم محمد رمضان 2
 MA189439 مديحة علي عواد حسنين 3
 MA189536 عمرو محمد محمد فرج 4
 MA189135 فهمي محمد اسماعيل محمد 5
 MA189235 محمد فتحى نبيو أبو المجد 6
 MA189336 عالء شحاتة عبد الوىاب جبلي 7
 MA189440 مروان محمود سلطان على 8
 MA189537 كريم ابراىيم السيد 9

 MA189136 محب مجدى كامل جرجس 10
 MA189236 محمد قدرى ابو العال محمد 11
 MA189338 عمر احمد محمود سيد 12
 MA189441 مصطفى عثمان على عثمان 13
 MA189541 محمد جمال محمد بدر 14
 MA189138 محمد حسين عطيو راشد 15
 MA189237 محمد مجدي ياسين محمود 16
 MA189339 عمرو علي عبد الشافى كيالنى 17
 MA189442 منى سيد محمد على 18
 MA189542 محمد خليل محمد مصطفى 19
 MA189139 محمد زكي بهجات عبد المجيد 20
 MA189238 محمد محمود عبد العليم حجران 21
 MA189340 لميس وليد احمد فوزى زين العابدين 22
 MA189443 منى عبداهلل محمد حسن 23
 MA189543 محمد سعيد مصطفى الغزال 24
 MA189140 محمد عالء الدين عبد العزيز كامل 25



 ة 

 MA189240 محمد ناصر اسماعيل احمد 26
 MA189341 مجدي أحمد القناوي محمد 27
 MA189444 نهاد مصطفى عراقي عبد ربو 28
 MA189544 محمد عثمان على عثمان 29
 MA189141 محمد نصر علي محمد 30
 MA189241 محمود فتوح عبدالسميع حواس 31
 MA189343 محمد سامى محمد مليجى 32
 MA189445 نور الدين سيد نور الدين 33
 MA189545 محمد على سيد احمد محمد 34
 MA189142 محمد ىالل السيد اسماعيل 35
 MA189242 محمود محمد كامل محمد 36
 MA189344 محمد عاطف حنفى وىبة 37
 MA189447 ىناء احمد ابراىيم الزينى 38
 MA189546 محمد فكرى البيومى القرش 39

 

  



 ة 

 جدول المجموعة السادسة

MBA الجمعت 6 الثاني العربية 

9:30 
AM 19 حنميت موارد بشريت 

MBA السبج 6 الثاني العربية 
1:00 
PM 19 إدارة جودة شاملت 

MBA السبج 6 الثاني العربية 
6:00 
PM 

ريادة األعمال ورأس المال 

 19 المخاطر

MBA السبج 6 الثاني العربية 

3:30 
PM 19 حفكير إبذاعي 

 

 أسماء الدارسين بالمجموعة السادسة

 MA189143 محمود محسن عبدالرحيم مرموش 1
 MA189243 منتصر مالك يعقوب قلدس 2
 MA189346 محمود خالد محمد عبداللطيف 3
 MA189449 وائل عبدالعظيم إبراىيم السيد 4
 MA189547 محمد ممدوح حسين 5
 MA189144 محمود محمد رزق محمد 6
 MA189244 مونيكا موريس شوقي غبريال 7
 MA189347 محمود دسوقى إبراىيم محمد 8
 MA189450 وفاء سعد حسين محمد 9

 MA189548 محمود ابراىيم عبد الرحمن البنا 10
 MA189145 مراد محمد عبد المقصود محمد 11
 MA189246 ناشد نسيم ناشد فهيم 12
 MA189348 محمود رشدى علي موسي 13
 MA189451 وليد احمد جبر دغمش 14
 MA189550 محمود عبد اهلل محمد محمود 15
 MA189146 مرام محمد عبد الحميد 16
 MA189247 نسمو حامد محمد السيد 17
 MA189349 محمود صالح الدين عبدالعزيز محمد 18
 MA189452 فاطمة مصطفي عراقي عبد ربو 19
 MA189551 مروة ابراىيم ابو العيون عبد العزيز 20
 MA189147 مرفين محمد عبد الحميد 21
 MA189248 نسمو عرفو حنفي عبود 22
 MA189350 مصطفى عبدلعزيز عبد الباقى ابو زيد 23
 MA192453 محمد على محمد الصاوى 24
 MA189552 مروه مصطفى أحمد حسين 25
 MA189148 مصطفى جمال اسماعيل عطيو 26
 MA189249 ىالة انور على محمد 27



 ة 

 MA189351 مهدي كرم مهدي محمد 28
 MA189553 مصطفى خيرى عبد الرازق الدبيكى 29
 MA189150 مى عالء الدين محمد عبد الرشيدى 30
 MA189250 ىاني عبدالعزيز ابراىيم أبو السعود 31
 MA189352 نبيل عبد الرحيم نجا الخولى 32
 MA189555 وائل محمود صبري محمد محمد 33
 MA189151 مياده محمد عبد الحميد الباز 34
 MA189251 ىبو عبد القادر على أحمد على 35
 MA189355 نيفين محمد احمد نصار 36
 MA189556 محمد عبد الرحمن عبد الحكيم احمد ىيبو 37
 MA189153 نشوى سعيد عبد الباقى 38
 MA189252 ىيثم عز الدين سيد صديق 39

 

  



 ة 

 الجدول الدراسي للمجموعة السادسة

MBA الجمعت 7 الثاني العربية 

9:30 
AM 20 حنميت موارد بشريت 

MBA السبج 7 الثاني العربية 
1:00 
PM 20 إدارة جودة شاملت 

MBA السبج 7 الثاني العربية 
3:30 
PM 

ريادة األعمال ورأس المال 

 20 المخاطر

MBA السبج 7 الثاني العربية 

6:00 
PM 20 حفكير إبذاعي 

 

 قائمة أسماء الدارسين بالمجموعة األولي

 

 MA189356 ىبو فوزى محمد حسن 1
 MA192557 محمد عليوة عبد العظيم 2
 MA189154 نشوى كارم محمود حسن 3
 MA189253 ياسر جمعة ابو ىشيمة خلف 4
 MA189357 ىيثم على حسين سليمان الجزيرى 5
 MA192558 دعاء احمد كمال محمد سلطان 6
 MA189155 ىشام حمزه كمال جاد 7
 MA189254 ياسمين ىاني ابراىيم ياقوت 8
 MA189358 وفاء عبد الحميد على رشوان 9

 MA192559 عبد الرحمن اسامة احمد 10
 MA189157 ياسر محمد عريان محمد 11
 MA189409 ايمن محمد احمد محمد 12
 MA189359 وليد عبد الرحمن على عبد الرحمن 13
 MA192560 اسماعيل محمود احمد مبروك 14
 MA189158 ياسمين صابر إبراىيم حامد 15
 MA189435 محمد مدبولى حسين على 16
 MA189360 يحيي عزت محمد عامر 17
 MA192561 محمد اسامة احمد محمد كحيل 18
 MA189159 على رفعت امين زاىر 19
 MA192256 منال محمد عبد المولى مرجان 20
 MA192362 اشرف ابراىيم سيد ابراىيم 21
 MA189160 سامح فاروق عبد الحكيم محمد 22
 MA192257 نرمين عيد ونيس طلبو 23
 MA192363 عبد الروؤف محمد عبد الروؤف 24
 MA189161 محمد وجيو محمد سعيد 25



 ة 

 MA192258 اسطفانوس مقار بشرى 26
 MA192364 دينا احمد محمد احمد 27
 MA189162 ىشام احمد محمد البطل 28
 MA192259 رضوي ممدوح محمد عطيو 29
 MA192365 محمد احمد محمد العنانى 30
 MA189163 محمد فتحى انور 31
 MA192260 ايمان محمد محمود 32
 MA189164 ماجد ناجح المتولى العبد 33
 MA192261 مصطفى سامى احمد محمد 34
 MA189165 محمد ناجح المتولى العبد 35
 MA192262 بثينة بدر ابراىيم محمد 36
 MA189342 محمد بيومى السيد عطيو 37
 MA192174 محمود محمد مهدى 38
 MA192177 والء حسن عثمان 39
 MA192176 محمد عبد الحكيم محمد جاد 40

 


