
الرقم 
أعمال فصلیة 3 حالة القیداسم الطالباألكادیمى
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درجة أعمال 
منتصف 

الفصل 2 درجة
المجموع

منقولابانوب القس لوقا اسعد عوض42001

منقولابراھیم السعید ابراھیم الدسوقى ابو قورة42002
30.73.7منقولاحمد ابراھیم احمد خالد42003
0منقولاحمد ابراھیم محمد یحیى42004
0منقولاحمد اشرف عبد العاطى المخرط42005
0منقولاحمد الحسینى عبدالاله الشرقاوى42006
0منقولاحمد ایمن عبد الحمید النحاس42007
30.83.8منقولاحمد حمدى محمود فتح اللة42008
30.83.8منقولاحمد خالد احمد حلمى عبد الجواد42009
0منقولاحمد خالد عبد الغفار طلبة42010
0منقولاحمد صابر على ابو القاسم42011
30.73.7منقولاحمد عادل محمد علیم42012
0منقولاحمد على شحاتھ على ماضى42013
0منقولاحمد على مصطفى على42014
30.73.7منقولاحمد عماد عبداللطیف ابراھیم جاد42015
0منقولاحمد عید بدوى محمود بدوى42016
30.73.7منقولاحمد فایز حسن علي سعد42017
0منقولاحمد فرج احمد اغا42018
30.73.7منقولاحمد فوزى عبد اللة ابو اللیل42019
0منقولاحمد كمال رجب ابراھبم42020
00.60.6منقولاحمد محسن محمود رشوان42021
00.90.9منقولاحمد محمد سعید العالم42022
00.50.5منقولاحمد محمد سعید حبیشة42023
0منقولاحمد محمد عبد الفتاح علیم42024
30.73.7منقولاحمد یحیى محمد الشین42025
0منقولاسامة رجب محمد سعد42026
314منقولاسراء ایمن محمد احمد طھ42027
30.73.7منقولاسالم اشرف عبد النبى ابو دان42028
0منقولاسالم عبد الرحمن محمد جوید42029
0منقولاسماء عالء عبد المنعم محمد الحداد42030
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0منقولاسماء على محمد منیر42031
0منقولاالء محمد مبروك رمضان النحاس42032
0منقولالسید جمال السید ابو فاطمھ42033
0منقولامیرة كمال صابر عبد العزیز42034
3غ3منقولایمان محمد سامى امین الجمل42035
30.53.5منقولایھ محمد حمدى نجیب42036
0منقولبالل شعبان ابراھیم ابو النور42037
0منقولتقى  محمد حامد حجو42038
0منقولحسن احمد حسن  محمد الجمل         (أ0م)42039
0منقولحسین اشرف عبد العاطى محمد42040
0منقولحمدى على احمد عبد الجواد حجاج42041
30.73.7منقولخلود محمد عاطف صالح عبد الاله42042
0منقولدینا اشرف السید الجبالى خضیر42043
30.83.8منقولرونالدو رضا رمزى منصور42044
30.33.3منقولزینب محمد على زین العابدین شعالن42045
30.13.1منقولسارة عادل عبده عبد الحمید42046
0غ0منقولسعید احمد سعید سبل42047
30.63.6منقولسلمى سعید السید شكر42048
0منقولسمیر محمد مجدى عباس42049
0منقولشادى ایمن امین على42050
30.73.7منقولشفیق بانوب شفیق شنودة42051
0منقولشیماء محمد مشحوت محمد سید احمد42052
30.63.6منقولصفاء یاسر كامل محارب42053
30.93.9منقولصالح محمد جوده محمد42054
00.60.6منقولضیاء محمد زین العابدین محمد حسن42055
0منقولطارق محمد ھشام محمود الشافعى42056
0منقولطھ فتحى محمود احمد42057
01.11.1منقولعبد الحمید عبد هللا عبد الحمید شریف42058
0منقولعبد الرؤف سامى عبد الرؤف رخا42059
0منقولعبد العزیز احمد عبد العزیز الغول42060
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0منقولعبد العلیم رافت عبد العلیم عبد المجید42061
30.63.6منقولعبد الكریم محمد محمود محمد البنا      (أ.م)42062
0منقولعبد المولى السید عبد المولى عامر42063
0منقولعلى عبد هللا صالح عبد هللا42064
0منقولعلى عمرو على سید الشریف42065
0منقولعلى محمد على عبد المجید الصوفانى42066
0منقولعماد طلعت رزق هللا ابراھیم42067
0منقولعمار مجدى رفعت وھب42068
عمر اشرف على اللیثى محمد ایوب       42069

0منقول(أ0م)
00.80.8منقولعمر محمد السید جاد هللا42070
0منقولعمرو عبد هللا مشحوت زیدان          (أ0م)42071
0منقولغاده عاطف محمود عبد القادر42072
30.43.4منقولغرام جمال الدین احمد ابو عثمان42073
314منقولغصون ابراھیم حامد ابراھیم42074
00.50.5منقولفادى أمجد سعید الغراباوى42075
0منقولكریم جمال محمود الخبیرى            (أ0م)42076
0منقولكریم محمد عبد الجواد سیف الدین42077
30.93.9منقولكمال الدین محمد عبد الحمید كمال     (أ0م)42078
0منقولمحمد احمد احمد عبد التواب42079
0منقولمحمد احمد السید احمد شلبى42080
0منقولمحمد أحمد عبدالمقصود شتلة42081
0منقولمحمد السید محمد موسى42082
0منقولمحمد بدوى فؤاد بدوى محمد42083
0منقولمحمد حامد سعد ابو فروه42084
0منقولمحمد حسین عامر  محمد حسنین الحلو42085
01.21.2منقولمحمد خالد عبد الفتاح عبد الرؤوف مرسي42086
0منقولمحمد خلیفة سلطان على42087
0منقولمحمد رمضان حسین عوض42088
31.54.5منقولمحمد سعید عبد الفتاح ھیر         (أ0م)42089
30.73.7منقولمحمد سعید على صالح42090
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0منقولمحمد شحات السید مرسى42091
0منقولمحمد صابر محمد عرفھ أحمد42092
01.11.1منقولمحمد صبحى على زھرة      (أ0م)42093
محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن 42094

00.80.8منقولاسماعیل
30.63.6منقولمحمد فوده جمیل حسین42095
0منقولمحمد فوزى محمود ابو قفة42096
314منقولمحمد كمال محمد فودة42097
0منقولمحمد مجدي محمد عبد الغني عطیة42098
0منقولمحمد محمود ابراھیم الخولى42099
30.33.3منقولمحمد نصر عبدالغفار فتح هللا42100
0منقولمحمود حمدي محمد راشد42101
30.83.8منقولمحمود رمضان عباس ابراھیم42102
30.73.7منقولمحمود سعید محمد رباص42103
0منقولمحمود عبد النبى یوسف احمد  یوسف42104
0منقولمحمود عنتر عبد اللطیف حبیب42105
0منقولمحمود نصر محمود شلش42106
00.60.6منقولمحمود یاسر سعید زكي  نوار42107
0منقولمختار جابر ابراھیم یوسف42108
00.90.9منقولمصطفى احمد عبد الرؤف محمود عبد العال42109
0منقولمصطفى عبد الرحمن حسن الطحان42110
0منقولمصطفى عبد هللا عبد الونیس طھ42111
0منقولمصطفى عبد المحسن عبد الحكیم الطحان       42112
314منقولمصطفى عصام مصطفى احمد42113
30.43.4منقولمصطفى محمد السید سلیمان42114
30.83.8منقولمھا محمد محمود قشطھ42115
30.83.8منقولمى حسنى موریس ابو الخیر42116
0منقولنرمین حازم عبد الجببیر نصار42117
00.60.6منقولنرمین محمد یحیى سعد42118
30.93.9منقولھبھ مامون محمد مامون طمان42119
00.60.6منقولوجیھ احمد عمر المنصورى42120

ة:    ل د ال         عم

د شا  دالحم أ.د/ ع
م والطالب: ة لشئون التعل ل ل ال وك

ا داود أ.م.د/ 
 أستاذ المادة:



الرقم 
أعمال فصلیة 3 حالة القیداسم الطالباألكادیمى

درجة

درجة أعمال 
منتصف 

الفصل 2 درجة
المجموع

جة أعمال منتصف الفصل الدرا األول للعام الجام (2019/2020) ن

مادة / المراجعة المتقدمة

ة) ساب - محاس عة (ان الفرقة / الرا

30.93.9منقولولید لطفى محمد ھاشم مبارك ھالل42121
31.34.3منقولیوسف خیرى محمد عبد المنعم خضر42122
باقاحمد ھشام صالح الدین حسن42123
باقمحمد رمزى عبد العزیز عبد الرحمن42124
باقمحمد عید معوض ابو حسن42125
باقمحمد محمود عبد المطلب عبد البارى42126
باقمحمود ابراھیم عبد الحمید عمر42127
باقمحمود خلیل عبد اللطیف الخبیرى42128
باقمحمود سعید عبد الرازق محمود42129
باقمصطفى سیدھم ناصف نویصر42130
فرصة احمد شعبان دسوقى منصور42131

سادسة
فرصة احمد على مصطفى محمود مصطفى42132

سادسة
فرصة سابعةحسین رمضان حسین محمد42133
فرصة سابعةمصطفى احمد محمود سید احمد42134
فرصة رابعةاحمد محمد احمد حافظ42135
فرصة رابعةاسالم عبد الحمید محمد محمد غنیمي42136
فرصة رابعةجھاد سعید ابراھیم اسماعیل42137
فرصة رابعةرجب معوض على صابر42138
فرصة شحتھ ضو على ابراھیم عبد المعطى42139

خامسة
فرصة ثانیةاحمد عبد المعطى السید ابو زید42140
فرصة ثانیةبسام عادل عبد الغفار سالم42141
فرصة ثانیةزینب حلمى عبد الوھاب فاید42142
فرصة ثانیةشیماء محروس محمد سنوسى42143
فرصة ثانیةمجدى احمد احمد على البرعى42144
فرصة ثانیةمحمد سعید ابراھیم الملحاوى42145
فرصة ثانیةھبھ عید یحیى زكریا الشافعى42146
فرصة ثامنةجورج فایق خلیل بكرى42147
فرصة ثالثةمحمود ابراھیم محمود طافور42148
فرصة تاسعةعال محمد محمود عبد الخالق42149
فرصة أولىساره الحسینى محمد على عثمان42150
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فرصة أولىعبد الرحمن یسري رمضان احمد42151
فرصة أولىمحمد محمود نوح احمد42152
فرصة أولىمحمد ھشام عبد الغنى على42153
فرصة إثنى راندا نبیل فھیم السید42154

عشر
فرصة أولىمحمد محمود عبد الواحد اسماعیل42155
فرصة أولىمحمود سعد احمد بردلھ42156
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