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1:لجنة رقم 

حالة 

القيد

الرابعة

كلية التجارة

األولشعبة اللغة :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

:تاريخ االختبـــار 

اسم المـــــــــادة

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال فصلية

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

شعبة ادارة اعمال 

احمد ايمن فتحى أبو محمود4271 منقول1

اريج عبد الحليم زكى رضوان4272 منقول2

اريج محمود احمد عطيه4273 منقول3

اسامة محمد على محمود عبدالهادى4274 منقول4

اسراء السيد زكريا عالم4275 منقول5

اسراء سعيد رمضان إسماعيل4276 منقول6

االء محمود محمد محمد الحسانين4277 منقول7

ايمان فرج السيد محروس قنديل4278 منقول8

بسمة عادل محمد عبد الحافظ4279 منقول9

حنان عيد جمعه بدوي4280 منقول10

خلود محمد عبد العظيم عبد الفضيل4281 منقول11

دافيد اشرف محفوظ ابوغالى4282 منقول12

دعاء مصطفى ابراهيم محمد ابو بكر4283 منقول13

ريهام ممدوح عبد الفتاح حماد4284 منقول14

سارة احمد حلمى عبدالبارى رفاعى4285 منقول15

سامية صابر منسى محمد عامر4286 منقول16

سيف مصطفى كامل محمد4287 منقول17

ضحى محمود عوض البيلى4288 منقول18

عبد اللطيف محمود عبد اللطيف عبد الهادى4289 منقول19

عبد هللا صالح محمد عمر4290 منقول20

على محمد خميس كامل محمد احمد4291 منقول21

عمر ابراهيم موسى موسى احمد4292 منقول22

عمر محمد عبد هللا هيكل4293 منقول23

مارينا رمزي معوض ابراهيم ندا4294 منقول24

محمد حمدى عبد الوهاب حسن النجار4295 منقول25

محمد حمدي عبدالمنعم النحاس4296 منقول26

محمود حمدي محمد ابراهيم4297 منقول27

مصطفى سيد احمد سيد احمد4298 منقول28

مصطفى محمد عبد الغنى عبود جبالى4299 منقول29

ميار ايمن محمد الفيشاوى4300 منقول30
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ميريهان محمد انور عبدالحميد الكفراوى4301 منقول31

ندى عبد المنعم ابراهيم احمد4302 منقول32

نرمين سيد احمد عبد الرحمن عبد الال4303 منقول33

نهى ممدوح طه سيد احمد4304 منقول34

ايثار هشام ابراهيم دسوقى ابراهيم4305 منقولمنقول35

فيبى عماد صادق موسى4306 منقولمنقول36

مارينا نشات شوقى بشرى4307 منقولمنقول37

ماريز ناصف عوض ميخائيل4308 منقولمنقول38

ايفا رشدى سليمان برسوم4309 منقولمنقول39

يوسف اسامه محمد ضياء الدين عبد الناصر4310 منقولمنقول40

حمادة عبد هللا عبد الوهاب غنيم4311 باق41
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