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القٌد
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كلٌة التجارة

األولشعبة اللؽة :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصؾ الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار

:اسم المـــــــــادة  
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المجمـــــوع 

 درجة 5

 

ابانوب اسحق عدلى ٌوسؾ1001 مستجد1

ابانوب اشرؾ ٌوسؾ حنا1002 مستجد2

ابانوب داود بنٌامٌن برسوم1801 مستجد3

ابانوب عاطؾ وهٌب فهمى1003 مستجد4

ابانوب عزت عدلى عبده1004 مستجد5

ابانوب مدحت اسحق نصٌؾ1005 مستجد6

ابرار عادل محمد ابوخلٌل1006 مستجد7

ابرام شرٌؾ رفعت حنٌن1007 مستجد8

ابرام مجدى مورٌس ٌوسؾ1627 مستجد9

ابرام نسٌم بشرى نصٌؾ1008 مستجد10

ابراهٌم السعٌد محمد محمود ابو خلٌل1009 مستجد11

ابراهٌم سعٌد دسوقى حسٌن1628 مستجد12

ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم رشاد عبدالسالم1631 باق13

ابراهٌم على ابراهٌم ناكر1010 مستجد14

ابراهٌم محمد احمد عبدالرحمن1011 مستجد15

ابراهٌم مصطفى ابراهٌم عبدالحلٌم1012 مستجد16

احالم احمد فؤاد زٌد1013 مستجد17

احمد ابراهٌم احمد محمد كرٌم1014 مستجد18

احمد احمد احمد محمد داده1015 مستجد19

احمد اسامه احمد سرور1016 مستجد20

احمد اسامه عبدالحمٌد ؼراب1017 مستجد21

احمد اشرؾ شوقى ابوحجر1018 مستجد22

احمد اشرؾ عبدهللا احمد عبدهللا1019 مستجد23

احمد السٌد عبدالوهاب عباس1020 مستجد24

احمد السٌد على احمد1021 مستجد25

احمد اٌهاب احمد محمد1629 مستجد26

احمد اٌهاب محمد امٌن البهجى1022 مستجد27

احمد بدر ماهر السهٌتى1023 مستجد28

احمد بهاء عبدالعزٌز ابوهشٌمة1632 باق29

احمد جمال عبٌٌد السرٌتى1633 باق30
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احمد جمعه عبدالؽنى خلٌفه1024 مستجد31

احمد حسام عبد الحمٌد السٌد عبد الحمٌد1025 مستجد32

احمد حسن احمد محمد1026 مستجد33

احمد حسٌن احمد البرعى1027 مستجد34

احمد حسٌن فهمى البوشى1028 مستجد35

احمد حشمت موسى احمد1029 مستجد36

احمد حماده محمد ابراهٌم1630 مستجد37

احمد حمدي ابوالمعاطً السودان1030ً مستجد38

احمد خالد احمد محمد شهود1031 مستجد39

احمد خالد صبحى ؼالى1032 مستجد40

احمد خالدعبدالحلٌم محمد سعد1033 مستجد41

احمد خٌرى سعٌد ابراهٌم الدٌب1634 باق42

احمد خٌرى عبدالعزٌز على1034 مستجد43

احمد راضى مصطفى العسكرى1704 مستجد44

احمد رمضان حسن الهرٌدى1635 باق45

احمد سامى حلمى البكل1636 باق46

احمد سامى صدقى مصطفى الشربٌنى1617 مستجد47

احمد سامى محمد ابوزٌد قطاره1705 مستجد48

احمد سعداوى محجوب راؼب محجوب1035 مستجد49

احمد سعٌد معوض ابراهٌم1036 مستجد50

احمد سمٌر محمد الدٌب1037 مستجد51

احمد شعبان حسٌن عبدالعظٌم1798 مستجد52

احمد شوقى عبد المعطى المؽربى1038 (شعبه عامة )حـــــول مستجد53

احمد صبحى حسانٌن عبدالمقصود1039 مستجد54

احمد صبرى عبداللطٌؾ الؽباش1040ً مستجد55

احمد صبرى محمد عبدالعزٌز منسى1637 باق56

احمد صفوان عٌد عمار1041 مستجد57

احمد طارق احمد نصر عٌاد1042 مستجد58

احمد طارق محمد حسٌن1638 باق59

احمد طارق ناصؾ العجرودى1043 مستجد60
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احمد طلعت احمد سالم1044 مستجد61

احمد طه فاروق محمود1045 مستجد62

احمد طه ٌونس صالح سلومه1706 مستجد63

احمد عادل خمٌس محمد1046 مستجد64

احمد عادل محمد ابوشوشة1047 مستجد65

احمد عبد الؽنى ربٌع ربٌع دبٌان1048 مستجد66

احمد عبدالعزٌز السٌد عٌاد1049 مستجد67

احمد عبدالعظٌم حسن محمد1050 مستجد68

احمد عبدالنبى زكرٌا عبدالمطلوب1707 مستجد69

احمد عدلى توفٌق اسماعٌل1051 مستجد70

احمد عدلى عبدالؽفار ابوالحسن1052 مستجد71

احمد عدلى محمد ابراهٌم1708 مستجد72

احمد عصام زكى عبدالسمٌع1053 مستجد73

احمد عالء الدٌن محمد الحداد1054 مستجد74

احمد على محمد عبدالحلٌم أؼا1055 مستجد75

احمد على مصباح احمد1056 مستجد76

احمد عماد صبحى عبدهللا العكل1057 مستجد77

احمد عماد عبدالعلٌم الطوٌل1058 مستجد78

احمد عمر ابوالمواهب احمد ابوبكر1059 مستجد79

احمد فتحى عطٌه سالم1060 مستجد80

احمد كرم فتحى الصحصاح1061 مستجد81

احمد كمال عبدالنبى على مشهور1062 مستجد82

احمد لطفى طه محمد بالل1063 مستجد83

احمد ماهر ابو اللٌل عبدالجواد1064 مستجد84

احمد مبروك توفٌق جمعه1065 مستجد85

احمد محمد احمد الحداد1709 مستجد86

احمد محمد احمد محمد ٌوسؾ1066 مستجد87

احمد محمد حامد الرٌفى1067 مستجد88

احمد محمد سعٌد الزرقانى1068 مستجد89

احمد محمد عبدالعظٌم عبدالمطلب الزرقا1069 مستجد90
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احمد محمد عبدالعظٌم منصور1070 مستجد91

احمد محمد عبدالفتاح احمد حمدان1710 مستجد92

احمد محمد عبدهللا محمد الصادق1711 مستجد93

احمد محمد عبدالنبى الشافعى1071 مستجد94

احمد محمد فتحى عبد الفتاح1072 مستجد95

احمد محمد كامل محمد1712 مستجد96

احمد محمد كمال محمد على خلٌل1073 مستجد97

احمد محمد مصطفى شكر1639 باق98

احمد محمود حامد محمد هدٌه1074 مستجد99

احمد محمود محمود محمد علً حمزة1075 مستجد100

احمد نادي عبدالمحسن احمد1076 مستجد101

احمد نعمان السٌد نعمان احمد1077 مستجد102

احمد هانى  ٌوسؾ السٌد الهوارى1640 باق103

احمد هانىء عطا محمد بدوى1641 باق104

احمد هالل جمعه عبدالبر1713 مستجد105

احمد وحٌد سعد السٌد رمضان1078 مستجد106

احمد ولٌد صالح السقا1079 مستجد107

احمد ٌاسر اسماعٌل على النعاس1080 مستجد108

ادهم حسن عبدالعلٌم مصطفى1081 مستجد109

ادهم طارق محمد على عبدالرحمن1642 باق110

ادهم عزمى احمد محمد فخرى1082 مستجد111

ادهم هشام عبدالعزٌز السٌد ابوالعال على1083 مستجد112

ارسانى رأفت ابراهٌم كامل1084 مستجد113

اسامة عادل بسٌونً الشوٌخ1085 مستجد114

اسامه خالد ابوالحدٌد محمد1086 مستجد115

اسامه خٌرى الوحش مملوك1714 مستجد116

اسامه سعٌد عطٌه عطٌه1715 مستجد117

اسامه محمد عبدالمجٌد عبدالرحمن العباسى1087 مستجد118

اسامه محمد محمد دبور1643 باق119

اسحق محسن ماهر ٌوسؾ1088 مستجد120
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اسراء احمد حامد الحناوى1089 مستجد121

اسراء احمد حسن الجندى1090 مستجد122

اسراء احمد رٌاض عبد النبى1091 مستجد123

اسراء السٌد محمد الضوى1092 مستجد124

اسراء جمعه عبدالحفٌظ السقا1093 مستجد125

اسراء حسن السٌد عبدالرحمن1094 مستجد126

اسراء حماده شدٌد عثمان السمٌنى1095 مستجد127

اسراء رجب محمد عبد الاله حمد1096 مستجد128

اسراء عبدالعزٌز عبدالفتاح البحٌرى1097 مستجد129

اسراء على سعٌد عامر1098 مستجد130

اسراء فٌصل عبدالعظٌم محمد1099 مستجد131

اسراء محمد احمد تمراز1100 مستجد132

اسراء محمد عبدالفتاح جمٌل1101 مستجد133

اسالم احمد عبدالعظٌم احمد1102 مستجد134

اسالم احمد هاشم عبدالحفٌظ ابراهٌم1103 مستجد135

اسالم اسماعٌل عبدالحلٌم السٌد1104 مستجد136

اسالم اشرؾ عبدالعزٌز محمد1105 مستجد137

اسالم عالء عبد العظٌم الفٌل1106 مستجد138

اسالم عمادالدٌن عبدالحمٌد عالم1107 مستجد139

اسالم متولً السٌد حجاج1108 مستجد140

اسالم محمد محمد العادلى1716 مستجد141

اسالم محمد محمد العسراوى1109 مستجد142

اسالم ناصر مولد محمود1110 مستجد143

اسالم ٌسرى عبدالحمٌد سالم1111 مستجد144

اسماء احمد عبدهللا العسكرى1618 مستجد145

اسماء اشرؾ عبدالحمٌد مهران1112 مستجد146

اسماء حسام السٌد محمد ٌونس1113 مستجد147

اسماء شحات مجدى عبدالرازق حسٌن1114 مستجد148

اسماء عادل السٌد الجزار1115 مستجد149

اسماء عبد الحى اسماعٌل عبد الحى1116 مستجد150
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اسماء عبدالمنعم مصطفى ربٌع1117 سحبت الملؾمستجد151

اسماء فوزى صالح شعبان1118 مستجد152

اسماء محمد فاسم محمد جاد هللا1119 مستجد153

اسماء موهوب السٌد محمود1120 مستجد154

اسماعٌل بدوى ابراهٌم عبدالعلٌم1121 مستجد155

اشرؾ محمود محمد عثمان1717 مستجد156

اشرؾ مسعود حسان عبدالفتاح1122 مستجد157

اشرؾ مهدى عبدالفتاح الدعوش1123 مستجد158

اكرم حاتم عبدالعزٌز محمد ابوفقى1124 مستجد159

االء الولٌد محمد عبدالرحمن1125 مستجد160

االء خٌرى فهمى مرعى1126 مستجد161

االء سامح محمد محمد موسى1127 مستجد162

االء عالء محمد على عبٌد1128 مستجد163

االء عماد محمد كامل قالش1129 مستجد164

االء فؤاد محمد السٌد1130 مستجد165

االء محمد عبدالفتاح ٌوسؾ  عطٌة1131 مستجد166

االء محمد موسى شلتوت1132 مستجد167

االء محمود صبحى ٌونس بدوى1133 مستجد168

االء نبٌل محمد ابراهٌم1134 مستجد169

الحسن عبدالكرٌم مهدى عاشور ابورٌه1135 مستجد170

الحسن فوزى شعبان محمد1136 مستجد171

السٌد عاطؾ عزالدٌن مهران1799 مستجد172

السٌد عطٌه السٌد عطٌه البصٌر1137 مستجد173

السٌد عماد السٌد احمد الصعٌدى1644 باق174

السٌد محمد السٌد القدٌم1138 مستجد175

السٌد محمود سعٌد الناقه1139 مستجد176

امانى طاٌل عبدالصادق عبداللطٌؾ1140 مستجد177

امانى محمد عز الرجال عبداللطٌؾ1141 مستجد178

امانى مهدى عبدالعلٌم مصطفى1142 مستجد179

امانى ناجى نجٌب حنٌن1143 مستجد180
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امل حمدى محمد الجٌزاوى1144 مستجد181

امل ٌس محمد كمال1145 مستجد182

امنٌه اشرؾ مختار مدٌن1146 مستجد183

امنٌه حسن احمد ابوطالب عٌد1147 مستجد184

امنٌه عطٌه عبدالرحمن عبد المنعم عبدالرحمن1148 مستجد185

امٌر احمد عثمان احمد جامع1645 باق186

امٌر حسن عبدالمحسن ابواحمد1149 مستجد187

امٌر رضا فتحى شحاته1718 مستجد188

امٌرة عبدالحمٌد مصطفى رجب1150 مستجد189

امٌرة مبروك مرسً أبو العٌص1151ً مستجد190

امٌره احمد رجب محمود ابو الدهب1619 مستجد191

امٌن احمد امٌن حسانٌن1719 مستجد192

امٌنه منٌر عبدالعظٌم الفٌل1152 مستجد193

انجلٌوس عماد ولٌم فرج1720 مستجد194

انس محمد فهمى سٌد جمعه1646 باق195

انطون ٌوسؾ وهٌب حنا1153 مستجد196

انطونٌوس عاطؾ جاب هللا بدروس1721 مستجد197

انور ناجى شدٌد سلٌمان1154 مستجد198

اٌة أنور عبد الوهاب مرسً الزردق1155 مستجد199

اٌمان إسماعٌل عبد المنعم الرامى1156 مستجد200

اٌمان احمد عوض محمد1157 مستجد201

اٌمان احمد محمود على موسى1158 مستجد202

اٌمان اٌهاب محمد ٌونس باظه1159 مستجد203

اٌمان محمد محمد السٌد1160 مستجد204

اٌمان نشأت محمد جادهللا1161 مستجد205

اٌمان وفٌق عبدالمطلب الجمل1162 مستجد206

اٌمن السٌد عبدالمنعم ابوحجر1163 مستجد207

اٌه أحمد موسى  فؤاد عبدالرحمن1164 مستجد208

اٌه اشرؾ منٌر عاشور1165 مستجد209

اٌه امٌن محمد عبدالمنعم احمد ابواسماعٌل1722 مستجد210

وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د . م. أ
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تاريخ االختبـــار
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توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌة
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المجمـــــوع 

 درجة 5

 

اٌه عاطؾ شافعى محمد1166 مستجد211

اٌه على السٌد جباره1167 مستجد212

باسل محمد نصر ٌوسؾ الصعٌدى1168 مستجد213

باسل نشات واقٌم درٌاس1169 مستجد214

باسلٌوس نصحى لمعى تاوضروس1170 مستجد215

باسم عٌد حسٌن الشافعى1171 مستجد216

باسم فوزي كامل حسن1172 مستجد217

بباوى رضى بباوى ناشد1723 مستجد218

برام جورج فوزى اسكندر1173 مستجد219

بسام عماد محمد الشرقاوى1647 باق220

بسنت سٌد محمود مسعود1174 مستجد221

بسنت هشام محمد احمد حجاج1175 مستجد222

بشر عدلى ٌوسؾ ناشد1176 مستجد223

بكر حسام بكر السٌد موسى1177 مستجد224

بكر عمر محمد محمد1178 مستجد225

بلٌػ مبروك بلٌػ عبدالوهاب الؽمراوى1179 مستجد226

بوال مدحت حلٌم كامل1180 مستجد227

بٌتر عطاهللا ٌوسؾ كامل1724 مستجد228

بٌتر عوض عطٌه عوض ٌوسؾ1181 مستجد229

تسنٌم حسن شعبان حلمى الدرٌنى1182 مستجد230

تسنٌم عطٌه البكرى كرٌم الدٌن1183 مستجد231

تسنٌم قناوى محمود خٌر الصعٌدى1184 مستجد232

تقى رمضان محمد اسماعٌل1185 مستجد233

توفٌق محمد توفٌق حشٌش1186 مستجد234

تٌسٌر احمد عبدهللا الشٌخ1187 مستجد235

جابر محمد عبدالجابر على1188 مستجد236

جهاد عبدالناصر عبدالفتاح جمعه1189 مستجد237

جورج بباوى متٌاس حنٌن1190 مستجد238

جون ٌوسؾ مهنى ٌوسؾ1648 باق239

جوى نبٌل كامل اٌوب1191 مستجد240

وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د . م. أ
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حاتم خالد عمر محمد1649 باق241

حاتم سالمه على عبدالحمٌد عبدالحمٌد1650 باق242

حازم  مسعود مصطفى عشرى1651 باق243

حازم خمٌس حسن محمد1192 مستجد244

حازم سامى عبد العال احمد الصاوى1193 مستجد245

حازم عبدالصادق محمد خلؾ هللا1725 مستجد246

حازم عزت سالمه عبده1194 مستجد247

حازم على حسن على1195 مستجد248

حازم محمد محمد ذكى1196 مستجد249

حبٌبة طارق مصطفى أحمد سلٌم1197 مستجد250

حسام احمد مصباح عبدالعظٌم1198 مستجد251

حسام عالء ابوالفتح طه1199 مستجد252

حسام مسعد اسماعٌل الزاهى1200 مستجد253

حسام ممدوح عباس الخولى1201 مستجد254

حسن احمد حسن الفتٌانى1726 مستجد255

حسن سعد فرج على فرج البٌوقى1202 مستجد256

حسٌن سالم عبدالفتاح سالم الفٌشاوى1620 مستجد257

حسٌن عبدالعظٌم حسٌن عبدالجواد1203 مستجد258

حمدى محمد عبدهللا محمد ابوالعال1204 مستجد259

حمدى محمد فتحى نافع1727 مستجد260

حنان عادل عبد هللا احمد خلٌل1205 مستجد261

خالد حسٌن حسٌن عبدالصادق1206 مستجد262

خالد محمد محمد السٌدعبدالرازق1207 مستجد263

خالد ناجً سٌد عل1208ً مستجد264

خلود السٌد على الكمشوشى1209 مستجد265

خلود حسٌن حسن حسٌن1210 مستجد266

خلود محمد صالح احمد محسن1211 مستجد267

خلود محمد لطفى محمد بدوى1212 مستجد268

خلود نبٌل عٌد طه1213 مستجد269

خلٌفة أحمد خلٌفه احمد العاصى1214 مستجد270

وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د . م. أ
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دالٌا عامر السٌد عبدالؽفار1215 مستجد271

دالٌا ٌسرى محمد فكرى خضر1216 مستجد272

داود سالمه فؤاد برسوم1652 باق273

دعاء محمد صالح الدٌن محمود موسى1653 باق274

دٌنا محمد جالل مصطفى1217 مستجد275

دٌنا محمود محٌى الدٌن الدٌب1218 مستجد276

دٌنا ولٌد اسالم مصطفى1802 مستجد277

ذٌاد محمد عبدالسالم ابوزٌد1219 مستجد278

رأفت اٌهاب رافت توفٌق1728 مستجد279

رؤى حسن محمد فرؼلى1220 مستجد280

رامى مجدى وهٌب حنا1221 مستجد281

راندا محمد احمد مٌماج1222 مستجد282

رانٌا محمود بدوى ابراهٌم1223 مستجد283

رجب صبحى رجب حسن زٌدان1729 مستجد284

رحاب شفٌق رجب مرزوق1224 مستجد285

رحمه طارق شبل بكٌرالجندى1225 مستجد286

رحمه فكري السٌد محمد ابراهٌم1226 مستجد287

رزان نصر رمضان ابو ؼالٌه1227 مستجد288

رشاد شاكر رشاد الطحان1228 مستجد289

رضوى رضا عبدالفتاح عبدالهادى1229 مستجد290

رضوى محمد عبدالستار عبدالهادى الخلٌجى1230 مستجد291

رضوى ٌاسر فتحى محفوظ1231 مستجد292

رؼده عادل محمود محمد اسماعٌل1232 مستجد293

رنا احمد امٌن عبد الحمٌد1233 مستجد294

رنا جمال محمد كامل هاشم1234 مستجد295

رنا ماجد عصمت محمد على1235 مستجد296

رنا محمد عبدالمولى سٌد احمد المعصرى1730 مستجد297

رنا محمد على السٌد قوٌس1236 مستجد298

روان رافت مصطفى السٌد1731 مستجد299

روان سعد محمد اسماعٌل1237 مستجد300

وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د . م. أ
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روان مجدى ابراهٌم بالطه1238 مستجد301

روان وائل رافت محمود1239 مستجد302

روجٌنا ٌوسؾ عوض هللا زكى1240 مستجد303

روضه السٌد عزب عٌاد1241 مستجد304

رٌتا فوزى ملك ملٌكه1803 مستجد305

رٌم اٌمن صدٌق جاد1242 مستجد306

رٌمون حلٌم رزق حنا1243 مستجد307

رٌموندا عادلل نعٌم ابراهٌم سعدهللا1244 مستجد308

رٌهام حسن محمد احمد الصٌاد1245 مستجد309

رٌهام رمضان حسن الشٌخ1246 مستجد310

رٌهام صالح السٌد ابوطالب1247 مستجد311

رٌهام عماد ٌسن محمد الحالج1248 مستجد312

زٌاد عبدالناصر عبدالفتاح مطٌع1249 مستجد313

زٌاد مصطفى كامل السواق1250 مستجد314

زٌاد ممدوح عبدالحمٌد عافٌه1251 مستجد315

زٌنب محمد عبدالفتاح عبدالظاهر1252 مستجد316

زٌنب مهدى عبدالعظٌم ٌاسٌن1253 مستجد317

سارا منتصر مرقس كٌرلس1254 مستجد318

سارة جمال محمود محمد1255 مستجد319

سارة حسنى عبدالمنعم ابوالسعود1804 مستجد320

ساره ابراهٌم احمد على1732 مستجد321

ساره احمد زٌن العابدٌن عشماوى1256 مستجد322

ساره اسامه صبحى محمد امٌن1257 مستجد323

ساره حسن عبدهللا كامل1258 مستجد324

ساره صبحى عٌد اسماعٌل1259 مستجد325

ساره عادل محفوظ ابواسماعٌل1260 مستجد326

ساره عصام عبدالعزٌز الجنزورى1261 مستجد327

ساره على عبدالمجٌد سلٌم1262 مستجد328

ساره محمد احمد شحاته1263 مستجد329

ساره محمود محمد حمد1264 مستجد330

وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د . م. أ
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سامح ابراهٌم محمود عبدالفتاح القبابى1265 مستجد331

سامى ٌاسر سامى محمد1266 مستجد332

سجده محمد على مجاهد1267 مستجد333

سحر جمال ذكى محمد رضوان1268 مستجد334

سعٌد وحٌد محمد السعٌد عبدالمجٌد ؼنٌمه1269 مستجد335

سالمه السٌد سالمه السطوح1270ً مستجد336

سلسبٌل فتحى ابراهٌم حسن1271 مستجد337

سلمى عالء الدٌن عبدالسالم مصطفى1654 باق338

سماح عاطؾ كامل عبدهللا1272 مستجد339

سماح عطٌه حموده عطٌة1273 مستجد340

سمر محمد فاروق ابو داؼر1274 مستجد341

سمٌره شوقى ابراهٌم عبده1275 مستجد342

سهٌله احمد عبدهللا القاصد1276 مستجد343

سهٌله اشرؾ محمد عبدالباقى ٌوسؾ1277 مستجد344

سهٌله سعٌد عبدالرحٌم الفقى1278 مستجد345

سوزان كرم عدلى محمد على زٌدان1279 مستجد346

سٌؾ احمد نبوى المساح1655 باق347

شامٌه محمد السٌد عزت عطٌه1280 مستجد348

شروق ابراهٌم عبد هللا اسماعٌل1281 مستجد349

شروق ابوالحسن فتحى مبارك1733 مستجد350

شروق نصر عٌسى محمد1282 مستجد351

شرٌؾ خالد سالم حسن1734 مستجد352

شرٌؾ فوزى حسن عبدهللا1283 مستجد353

شرٌن احمد محمد كامل على1284 مستجد354

شهاب محٌى الدٌن صدٌق سلٌم1735 مستجد355

شهٌر اسحق فؤاد حنا1656 باق356

شٌماء رجب سعٌد السٌد1285 مستجد357

شٌماء محمود احمد حامد1286 مستجد358

صدٌق محمود صدٌق بحٌرى1657 حول انتساب عربىباق359

صفا باسم سعٌد محمود داؼر1287 مستجد360

وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 
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صفا فراج السٌد احمد1288 مستجد361

صالح ٌاسر صالح شراره1289 مستجد362

صموئٌل اسحق ناشد بطرس1736 مستجد363

صهٌب مسلم سلبم على1800 مستجد364

طارق حمدى عبدالمنعم ابوالعنٌن1290 مستجد365

طارق سعٌد فتحى على محمد سمك1291 مستجد366

طارق عاطؾ انور سعٌد سالم1292 مستجد367

طارق محمد احمد محمد1293 مستجد368

طارق مصطفى عبدالمعطى خالد1737 مستجد369

عادل جمال عبدالستار جمعه1738 مستجد370

عادل صبحى رسمى عطٌه1294 مستجد371

عادل محمود عادل العبد1295 مستجد372

عامر حمدى عامر محمد1296 مستجد373

عبد الحمٌد مصطفى رمضان عبد الحمٌد صالح1297 مستجد374

عبد هللا زؼلول عبدهللا دراز1298 مستجد375

عبدالباسط محٌى محمد ابوجبل1299 مستجد376

عبدالحلٌم محمد عبدالحلٌم محمد زٌن الدٌن1300 مستجد377

عبدالحمٌد حمدى عبدالحمٌد سعده1301 مستجد378

عبدالرحمن ابراهٌم محمد عبدالرازق علوان1658 باق379

عبدالرحمن احمد سٌد طحاوى1739 مستجد380

عبدالرحمن احمد محمد ابراهٌم1621 مستجد381

عبدالرحمن بشٌرمحمود عماره1302 مستجد382

عبدالرحمن حسب عبدالرحمن حسب فراج1303 مستجد383

عبدالرحمن خالد سٌد حسٌن1304 مستجد384

عبدالرحمن خالد محمد زٌن العابدٌن أبوعلى1305 مستجد385

عبدالرحمن رجب عبدالعزٌز رجب1306 مستجد386

عبدالرحمن رجب عبدالفتاح عبدالعظٌم حماد1659 باق387

عبدالرحمن سمٌر عبدالعزٌز جاد نافع1307 مستجد388

عبدالرحمن سمٌر على عرفه1308 مستجد389

عبدالرحمن عبدهللا هارون مهاجر1740 مستجد390

وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د . م. أ



28  من  14صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكادٌمى

2019/2018

14:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

األولى

كلٌة التجارة

األولشعبة اللؽة :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصؾ الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار

:اسم المـــــــــادة  

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌة

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

عبدالرحمن عصام عبد الرحمن احمد نجم1309 مستجد391

عبدالرحمن عماد محمد طه1310 مستجد392

عبدالرحمن محمد عبدالعاطى عبدربه محمد عبدربه1741 مستجد393

عبدالرحمن وجٌه عبدالرحمن ؼالى1311 مستجد394

عبدالعال خلٌل عبدالرحٌم خلٌل1312 مستجد395

عبدالعزٌز عزت عبدالعزٌز الجوهرى1660 باق396

عبدالؽنى فاٌز عبدالؽنى محمد1313 مستجد397

عبدالفتاح حمدى عبدالفتاح محمد1805 مستجد398

عبدالفتاح رشاد عبدالفتاح محمد رشاد1314 مستجد399

عبدالكرٌم محمد ابوالوفا محمدٌن1315 مستجد400

عبدهللا اشرؾ عبدالواحد السعدنى1316 مستجد401

عبدهللا امجد عبدهللا محمد صالح1742 مستجد402

عبدهللا توفٌق صدٌق ابوسعٌد1317 مستجد403

عبدالواحد عماد عبدالواحد حسن عبدالبارى1318 مستجد404

عبدالوهاب عبدالباسط عبدالوهاب شحات1319 مستجد405

عبدالوهاب عبدالمنعم عبدالوهاب شاهٌن1743 مستجد406

عبٌر حمدى عبدالحكٌم القصاص1744 مستجد407

عزام عبدالاله صدٌق احمد1320 مستجد408

عزام نادى قاسم حسن1745 مستجد409

عالء محمد عبدالؽنً مهدي1321 مستجد410

على حسن عبده حسن1322 مستجد411

على حسٌن على عبدالحافظ محمد1323 مستجد412

على طارق على جابرزهران1661 باق413

على عبدالستار علٌو عبدالعال1806 مستجد414

على محمد خالد محمد على بطاح1324 مستجد415

عماد اسعد محمد محمود على1746 مستجد416

عماد جوزٌؾ صدراك بشاى1325 مستجد417

عماد عادل حلٌم توفٌق1326 مستجد418

عماد ممدوح محمد محمد عبدالاله1328 مستجد419

عمار عبدالمنصؾ مدنى ابراهٌم محمد1662 باق420

وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د . م. أ



28  من  15صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكادٌمى

2019/2018

15:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

األولى

كلٌة التجارة

األولشعبة اللؽة :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصؾ الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار

:اسم المـــــــــادة  

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌة

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

عمار على محمد عبدالحلٌم1327 مستجد421

عمار محمد عبدالسالم محمد عٌسوى1663 باق422

عمر ابراهٌم ابراهٌم الطوٌل1329 مستجد423

عمر اٌمن السٌد البطاوى1330 مستجد424

عمر رمضان على ابوسالم1331 مستجد425

عمر صالح الدٌن محمود احمد دروٌش1332 مستجد426

عمر عاطؾ اسماعٌل الخطٌب1333 مستجد427

عمر محمد حسن محمد ؼالب1664 2017/2018عذر عن العام الجامعى باق428

عمر محمد عمر خربوش1334 مستجد429

عمر محمد فضل السٌد ابو حطب1665 باق430

عمر هشام ابراهٌم شاهٌن1747 مستجد431

عمر ٌسرى محمد محى الدٌب رجب1666 (عذر )مصروفات الترم الثانى بدون كتب باق432

عمرو احمد عبدالمنعم على النجار1335 مستجد433

عمرو حسنٌن موسى محمود1336 مستجد434

عمرو خٌرى ابوالفضل عبدالاله السمان1667 باق435

عمرو سامى فتح هللا نصار1337 مستجد436

عمرو سمٌر فرج شاهٌن1338 مستجد437

عمرو عبدالستارعبدهللا على1339 مستجد438

عمرو فتحى كامل فتاح1340 مستجد439

عمرو فوزى السٌد الؽباشى1341 مستجد440

عمرو محمد حسن الهادى1668 باق441

عمرو محمد محمد فوزى احمد1342 مستجد442

عمرو وحٌد حافظ محمد بدوى1343 مستجد443

عمرو ولٌد على فرحانه1344 مستجد444

عمٌر ابراهٌم السعٌد برهامى1345 مستجد445

عواطؾ سامى عبدالرحٌم خلٌفة1346 مستجد446

ؼاده ماهر عبدالحمٌد عبدالمجٌد1347 مستجد447

فاتٌما مؤمن حسن طلعت محمد1348 مستجد448

فادى حمدى جاد سلٌمان1349 مستجد449

فادى عماد منٌر لبٌب1350 مستجد450

وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د . م. أ



28  من  16صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكادٌمى

2019/2018

16:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

األولى

كلٌة التجارة

األولشعبة اللؽة :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصؾ الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار

:اسم المـــــــــادة  

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌة

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

فادى عٌد محروس قلٌلى1748 مستجد451

فادى فتحى ذكى خلٌل1351 مستجد452

فادى نادر سمٌر عبدالمالك1669 باق453

فارس صبحى محمد عبدالمنعم الؽبارى1352 مستجد454

فاروق احمد فاروق عثمان1353 مستجد455

فاطمه الزهراء حسٌن احمد خٌرى محمد حسٌن1354 مستجد456

فاطمه حسنى احمد محمد ماضى1355 مستجد457

فاطمه رجب عبدالصادق العبد1356 مستجد458

فاطمه سعٌد صالح احمد1807 مستجد459

فاطمه طاهر على طاهر ابو كحٌل1357 مستجد460

فاطمه طلعت محمد عبد هللا نصر1358 مستجد461

فاطمه محمد عبداللطٌؾ الور1359 مستجد462

فاطمه مدحت عبداللطٌؾ الشاذلى1360 مستجد463

فاطمه مهدى امٌن محمد1361 مستجد464

فتحً عٌد فتحً ابو طالب1362 مستجد465

فوزٌه كمال ناصؾ حماد عبدالبارى1363 مستجد466

كارن مٌالد شوقى بشؤى1364 مستجد467

كرٌم انور فرحات حسام الدٌن1365 مستجد468

كرٌم اٌهاب فتحى عبدالباسط1670 باق469

كرٌم سامى محمد العزب محمد1366 مستجد470

كرٌم شعبان طراؾ عبدالحمٌد1367 مستجد471

كرٌم عاطؾ عبدالسمٌع عبدالعلٌم1368 مستجد472

كرٌم محمد السٌد سالم1369 مستجد473

كرٌم محمود صبحى محمود1370 مستجد474

كٌرلس اسعد سعد فرح1749 مستجد475

كٌرلس ثابت شنودة فرج1750 مستجد476

كٌرلس شحاتة عٌاد برسوم1671 باق477

كٌرلس شمس جورج ٌوسؾ1371 مستجد478

كٌرلس عبدالمعٌن عدلى شنودة ٌوسؾ1372 مستجد479

كٌرلس عفت تادروس ٌوسؾ1751 مستجد480

وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د . م. أ
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:الفرقة 
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2019/2018
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حالة 

القٌد

األولى

كلٌة التجارة

األولشعبة اللؽة :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصؾ الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار

:اسم المـــــــــادة  

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌة

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

كٌرلس وجٌه نخله فرج1752 مستجد481

لؤى احمد على نورالدٌن الجزار1672 باق482

لوٌزا ناشد نظمى زكى عبدالمالك1373 مستجد483

لٌدٌا مجدى حكٌم اسكاروس1753 مستجد484

لٌلى حسن فتحى زكى1374 مستجد485

مؤمن حسام الدٌن شوقى محمود1375 مستجد486

ماجد اٌهاب ابو المجد محمود1376 مستجد487

مارتن مجدى عزت زكى1754 مستجد488

مارتٌنا رفعت بشرى مرقص1755 مستجد489

مارك اٌمن سعٌد فهٌم داود1377 مستجد490

مارك عادل شنوده مكٌن1378 مستجد491

مارٌنا باسم مسعد ٌعقوب1379 مستجد492

مارٌنا عبد ولٌم ٌسى1380 مستجد493

مارٌنا نادى جرجس خلٌل1756 مستجد494

مارٌهان عادل كمال فوزى1381 مستجد495

مازن احمد صبحى عطٌة1757 مستجد496

ماٌكل عماد مالك عبدهللا1758 مستجد497

ماٌكل مجدى سدراك انس1382 مستجد498

مجدى ارمٌس شهدى زخارى1622 مستجد499

مجدى محمد عبدالعاطى البكرى1383 مستجد500

مجدى مالك نخله كامل1759 مستجد501

محمد أحمد زٌدان دردٌر1384 مستجد502

محمد ابراهٌم عبداللطٌؾ ابراهٌم الزنقل1385ً مستجد503

محمد ابراهٌم فتحى ابراهٌم تمراز1386 مستجد504

محمد احمد ابراهٌم عبدالحمٌد ؼدٌر1387 مستجد505

محمد احمد احمد مصطفى المنوف1388ً مستجد506

محمد احمد السٌد ابراهٌم1389 مستجد507

محمد احمد عبدالحكٌم البنا1673 باق508

محمد احمد عبدالظاهر السٌد حفٌض1390 مستجد509

محمد احمد محمد عبدالؽنى1760 مستجد510

وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د . م. أ
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توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌة

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

محمد احمد محمدعلى حسانٌن1761 مستجد511

محمد احمد محمود الهوارى1391 مستجد512

محمد اسامه رشاد شرؾ البٌه1812 مستجد513

محمد اشرؾ سعد محمد1392 مستجد514

محمد اشرؾ سٌد محمد خلٌل1393 مستجد515

محمد السٌد ابراهٌم حسن1394 مستجد516

محمد السٌد عبدالعاطى السٌد1395 مستجد517

محمد السٌد محمد السٌد المحالوى1674 باق518

محمد اٌمن محمد محمد الكاشورى1396 مستجد519

محمد بسٌونى محمد على محمود1397 مستجد520

محمد جابر محمد حسانٌن1398 مستجد521

محمد جابرعبدالوهاب عبدالبارى1399 مستجد522

محمد جمال حجازى حبٌب محمود1400 مستجد523

محمد جمال منوفى حجاج1675 حول انتظام عربىباق524

محمد جمعه عبدالحكٌم الكتاتنى1401 مستجد525

محمد حازم احمد قورة1402 مستجد526

محمد حسن محمد احمد الصٌاد1403 مستجد527

محمد حسنى مصطفى على1404 مستجد528

محمد خالد سٌد حسن1676 باق529

محمد خالد محمد اسماعٌل الجمٌعى1762 مستجد530

محمد خالد محمد الحجازى محمد عامر1405 مستجد531

محمد خالد محمد الحلو1677 باق532

محمد رجب حسنى جالل1763 مستجد533

محمد رمضان محمد خضر هلول1678 باق534

محمد رمضان محمد عبدالحافظ1406 مستجد535

محمد سامى محمد البكرى عبدالعلٌم1407 مستجد536

محمد سعد السٌد محمد1408 مستجد537

محمد سعٌد ابراهٌم ابوالعزم1409 مستجد538

محمد سعٌد حسن عثمان سلطان1410 مستجد539

محمد سعٌد عبدالسالم محمد محمود1411 مستجد540

وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د . م. أ
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درجة أعمال 
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توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌة

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

محمد سعٌد عبدالوهاب العشماوى1412 مستجد541

محمد سعٌد محمد شرؾ1413 مستجد542

محمد سعٌد موسى السرسى1414 مستجد543

محمد سمٌر عطٌه رزق عبدربه1415 مستجد544

محمد شعبان ابوبكر عبدهللا1416 مستجد545

محمد شعبان عبدالمنعم ٌونس1417 حول خارجىمستجد546

محمد شوقى احمد الشرملى1418 مستجد547

محمد صبحً احمد عثمان1419 مستجد548

محمد صبحى الشافعى صالح1764 مستجد549

محمد صبحى عبده الطباخ1420 مستجد550

محمد طارق محمد على1421 مستجد551

محمد طارق محمد محمد السفرى1679 باق552

محمد عادل حامد محمود مدكور1422 مستجد553

محمد عادل صالح دٌاب1680 باق554

محمد عاطؾ محمد ابراهٌم1681 حول خارجىباق555

محمد عاطؾ محمد احمد1765 مستجد556

محمد عاطؾ محمود حفنى1423 مستجد557

محمد عبدالباسط رشوان الصعٌدى1766 مستجد558

محمد عبدالرحمن ابوبكر عبد الرحمن محمد الدسوقى1424 مستجد559

محمد عبدالرحمن سعد شتله1425 مستجد560

محمد عبدالرحمن عبدالمطلب الفٌل1426 مستجد561

محمد عبدالرحمن على محمد خمٌس1427 مستجد562

محمد عبدالستار عبدالفتاح أبو عجٌنة1428 مستجد563

محمد عبدالعظٌم رزق سعد1429 مستجد564

محمد عبدالعلٌم احمد محمد1430 مستجد565

محمد عبدالمحسن عبدالمعطى مجاهد ابو خضره1431 مستجد566

محمد عبدالنبى على ابراهٌم1767 مستجد567

محمد عصام فتحى هاشم1432 مستجد568

محمد عالء الدٌن على الحمامى1433 (انتظام )حول مستجد569

محمد على مصطفى على1434 مستجد570

وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د . م. أ
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محمد عماد عاشور رمضان نوفل1682 حول خارجىباق571

محمد عماره عمر محمد1768 مستجد572

محمد عمرو محمود عبدالعاطى1769 مستجد573

محمد فؤاد احمد فاروق الشاٌب1435 مستجد574

محمد فٌصل عبدالفتاح الشرقاوى1436 مستجد575

محمد قندٌل مبروك المالح1437 مستجد576

محمد كامل سعٌد السٌد1438 مستجد577

محمد مؤمن محمود عبدالحمٌد1439 مستجد578

محمد مبروك مفتاح سعٌد مراجع1440 مستجد579

محمد مجدى محمد ابراهٌم1770 مستجد580

محمد مجدى محمد عبدالرحمن1441 مستجد581

محمد محمد فوزى حامد1623 مستجد582

محمد محمد محمد ابراهٌم1771 مستجد583

محمد محمد محمود الخولى1442 مستجد584

محمد محمود حمدى ابوحسٌن1443 مستجد585

محمد محمود سمٌر احمد احمد1683 باق586

محمد محى الدٌن ابوالحدٌد ابوالجود1444 مستجد587

محمد مدحت محمد عبدهللا1684 باق588

محمد ممدوح محمد الصباغ1445 مستجد589

محمد ممدوح مرسى سعد الؽنام1446 مستجد590

محمد منٌر محمد برٌقع1447 مستجد591

محمد منٌرمحمد منصور1448 مستجد592

محمد ناصر ربٌع عبدالفتاح1449 مستجد593

محمد ناصر عبد هللا الالفى1450 مستجد594

محمد ناصر عبدالنبى زٌد1451 مستجد595

محمد ناصرمحمد وحش1452 مستجد596

محمد هانى سٌد عبدالسالم1685 باق597

محمد هانً محمد حسٌن سرحان1453 مستجد598

محمد هشام محمد ابوسعده1454 مستجد599

محمد هشام محمد الرواشدي1455 مستجد600
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محمد هشام محمد راضى عبدالعزٌز سالمة1686 باق601

محمد وائل محمد الذهبى1772 مستجد602

محمد ٌاسر عابدٌن العاصى1456 مستجد603

محمد ٌاسر محمد عبدالفتاح1457 مستجد604

محمد ٌونس عرابى احمد موسى1687 باق605

محمود ابوبكر حسنى خضر1688 باق606

محمود احمد عبد السالم عٌسى1458 مستجد607

محمود احمد عبدالحمٌد ابوموسى1459 مستجد608

محمود احمد محمد احمد1460 مستجد609

محمود اشرؾ عبدالستار الؽباشى1461 مستجد610

محمود اشرؾ محمود سلٌمان1462 مستجد611

محمود السٌد عبدالعزٌز محمد نوح1463 مستجد612

محمود الصافى ابراهٌم الصافى على1689 باق613

محمود اٌمن رمضان عطاهلل1690 حول خارجىباق614

محمود جابر محمد ابراهٌم شحٌبر1464 مستجد615

محمود جمال محمد لطفى1465 مستجد616

محمود جمال محمدالعترٌس السٌد عفٌفى1466 مستجد617

محمود حامد عبدالعظٌم عطا1467 مستجد618

محمود حسام محمد عبدالحق1468 مستجد619

محمود خالد بدوى ابو المجد1469 مستجد620

محمود رضا عبدالجواد السٌد العشماوى1691 باق621

محمود رمضان سالم عبدهللا عبدالمجٌد1692 باق622

محمود زهٌر جبر احمد حسن1470 مستجد623

محمود سامى عبدالعزٌز أبوعجاجه1471 مستجد624

محمود شرٌؾ عبدالحمٌد السٌد شاهٌن1472 مستجد625

محمود صالح محمد عبدالجواد1773 مستجد626

محمود عارؾ على على اسماعٌل اللٌثى1473 مستجد627

محمود عاطؾ عبدالعاطى الؽنٌمى1474 مستجد628

محمود عاطؾ محمد ابو السعود1475 مستجد629

محمود عبدالناصر عفٌفى قطب1476 مستجد630
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محمود ماهر بدٌر محمود1477 مستجد631

محمود مجدى محمود محمد1478 مستجد632

محمود محمد حسن محمد1693 باق633

محمود محمد عبدالرازق سالم1479 مستجد634

محمود محمد محمود الؽندور1480 مستجد635

محمود محمد هارون عبدالجواد1774 مستجد636

محمود ممدوح فتحى عبدالباقى1481 مستجد637

مختار جمال عبد الحكٌم عبد الوهاب1482 مستجد638

مدحت خمٌس عادل وهبه1775 مستجد639

مدحت موسى مكرم زاهر1808 مستجد640

مدحت نادر ولٌم فوزى1776 مستجد641

مربانا مجدى مٌخائٌل عٌاد1483 مستجد642

مرقت مٌخائٌل حنا ٌعقوب1624 مستجد643

مروان اٌهاب فوزى حرٌزة1484 مستجد644

مروان صبحى محى محمود1485 مستجد645

مروة جمال شعبان عبدالحمٌد1809 مستجد646

مروه احمد السعٌد احمد محمد1486 مستجد647

مروه رمضان مصطفى فلٌله1487 مستجد648

مروه عادل محمد عبدالرحٌم1488 مستجد649

مرٌانا مجدى مٌخائٌل عٌاد1489 مستجد650

مرٌم ابراهٌم عبدالمجٌد جمعه1490 مستجد651

مرٌم عبدالسالم حسن عبدالؽنى1491 مستجد652

مرٌم محمد امام عفٌفى عابدٌن1492 مستجد653

مرٌم محمد شحاته دروٌش1493 مستجد654

مرٌم محمد عبدالخالق محمد عبدالمنعم عجرمة1694 باق655

مرٌم مٌالد ابراهٌم شاكر1777 مستجد656

مصطفى أشرؾ عبدالمقصود صالح1494 مستجد657

مصطفى احمد عبدالحمٌد الشافعى1695 باق658

مصطفً احمد محمد محمد1495 مستجد659

مصطفى اسامه محمد االلفى1778 مستجد660

وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د . م. أ



28  من  23صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكادٌمى

2019/2018

23:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

األولى

كلٌة التجارة

األولشعبة اللؽة :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصؾ الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار

:اسم المـــــــــادة  

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌة

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

مصطفى السٌد مؽاورى عبدالمجٌد1496 مستجد661

مصطفى تامر ابراهٌم منصور محمد1497 مستجد662

مصطفى حسن اسماعبل حسن1498 مستجد663

مصطفى حسٌن محمد حسٌن رمضان1499 مستجد664

مصطفى سعٌد سالم ابراهٌم1500 مستجد665

مصطفى عادل حسٌن عبدالعزٌز حسٌن1501 مستجد666

مصطفى عرفه عبدالسمٌع عبدالمحسن سلٌم1779 مستجد667

مصطفى عصام عبدالرحمن حسن1502 مستجد668

مصطفى عصام مصطفى كامل الخطٌب1503 مستجد669

مصطفى عالءالدٌن مصطفى عبد العظٌم سرحان1504 مستجد670

مصطفى فؤاد عبد الحمٌد الشربٌنى حسن1505 مستجد671

مصطفى فتحى عبدالبر شعبان1506 مستجد672

مصطفى محمد ابراهٌم محمد بكر1696 باق673

مصطفى محمد ابوالنور على1507 مستجد674

مصطفى محمد عطٌه الهنداوى1508 مستجد675

مصطفى محمود عبدالراضى على1509 مستجد676

مصطفى محمود علم الدٌن نصرالدٌن1810 مستجد677

مصطفى ممدوح محمد سلٌم محمد1697 باق678

معاذ عبدالمقصود عبدالفتاح وهدان1510 مستجد679

معاذ مصطفى حامد احمد1511 مستجد680

معتز عبدالمجٌد ابراهٌم عبد المجٌد طعٌمه1512 مستجد681

مكارٌوس مجدى فاروق جورجى1780 مستجد682

منار ابراهٌم عبدالمنعم حجازى1781 مستجد683

منار احمد محمد كامل على1782 مستجد684

منار رمزى كامل عبد الحمٌد النجار1513 مستجد685

منار سعٌد احمد مبارك الشاذلى1514 مستجد686

منار عاطؾ عبداللطٌؾ عبدالؽنى زاٌد1515 مستجد687

منار عبدالباسط سعٌد عالم1516 مستجد688

منار محمد رشدى السٌد على1517 مستجد689

منار محمد شعبان المصري1518 مستجد690
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منار ٌاسر محمد الحوشى1519 مستجد691

منه هللا عبدالمقصود محمد عبدالمقصود1520 مستجد692

منه محمد عبدالباسط سعٌد عثمان1521 مستجد693

منى اشرؾ على الناظلى1522 مستجد694

منى ذكى ابو كلٌل ذكى محمد1523 مستجد695

مها زكرٌا احمد العقباوى1524 مستجد696

مها صالح عبدالعاطى عبدالقادر خلٌفة1525 مستجد697

مها وجٌه احمد السعٌد محمود الؽنام1526 مستجد698

مهرائٌل سٌؾ المسٌح محروس حنٌن1527 مستجد699

مهند محمد محمد محمد احمد1528 مستجد700

مهند مدحت محمد عمر1783 مستجد701

مونٌكا شارلى شوقى جورجى1529 مستجد702

مى خالد محمد على هالل1530 مستجد703

مى سعٌد السٌد احمد السٌد1531 مستجد704

مٌاؤؼزوان نواؾ الحراكى1784 مستجد705

مٌاده محمد ابوالفتوح الشرقاوى1532 مستجد706

مٌار وفاء محمود احمد1533 مستجد707

مٌخائٌل اسحق مٌخائٌل عبدالمالك1534 مستجد708

مٌخائٌل ناصر فرنسٌس ابادٌر1785 مستجد709

مٌخائٌل نوناى عزٌز ذكى1535 مستجد710

مٌخائٌل هانً لوٌس فاٌز1536 مستجد711

مٌرنا محمد حسن حماد عبد البارى1537 مستجد712

مٌرنا مكاري بطرس بطرس1538 مستجد713

مٌسرة ناصر شحاته رشوان1539 مستجد714

مٌسون محمود فاروق سعد1540 مستجد715

مٌشٌل ٌوسؾ مٌشٌل سام1541 مستجد716

مٌالد جادهللا نصحى وهبه1786 مستجد717

مٌللر امجد لطفى فام1542 مستجد718

مٌنا رأفت فؤاد عزٌز1543 مستجد719

مٌنا سعد خلٌفه فرج1544 مستجد720
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مٌنا عزت مٌخائٌل منصور1545 مستجد721

مٌنا نبٌل القى بخٌت نخله1698 باق722

مٌنا هانى عطٌه لبٌب1546 مستجد723

نادر احمد محمد جمعة1787 مستجد724

نادٌه عصام احمد احمد1547 مستجد725

نارٌمان خالد السٌد محمد1788 مستجد726

نجالء محمد فتحى جادو1548 مستجد727

ندا رضا محمود ناصؾ1625 مستجد728

ندا نبٌل على السٌد مصطفى1549 مستجد729

ندى اشرؾ مرضى ابو حشٌش1550 مستجد730

ندى حسن عوض حسن1551 مستجد731

ندى رمضان عبدالحمٌد فرحات نده1552 مستجد732

ندى شرٌؾ احمد حموده1553 مستجد733

ندى عبدالناصر فرج أبو سٌؾ1554 مستجد734

ندى عصام حمدى النحاس1555 مستجد735

ندى مجدى محمد السعٌد عبدالمجٌد ؼنٌمه1556 مستجد736

ندى محمد حلمى الطباخ1557 مستجد737

نرمٌن ابراهٌم فاروق محمد1558 مستجد738

نرمٌن خلٌل محمود خلٌل1559 مستجد739

نعمه عماد جمعه محمد1560 مستجد740

نهاد سعد الدٌن فوزى عبد الباقى خلٌفة1561 مستجد741

نهلة أشرؾ ابراهٌم السعدنى1562 مستجد742

نور الدٌن ابراهٌم عبدالحمٌد محمد عبد النب1563ً مستجد743

نورا خالد سعد السخاوى1564 مستجد744

نوران عبدالرازق طلبه ؼٌث1565 مستجد745

نوران عالء الدٌن عبدالحمٌد امٌن1566 مستجد746

نوران محمد السعٌد احمد شبانه1567 مستجد747

نورهان ابراهٌم حسٌن ابراهٌم1568 مستجد748

نورهان جمال سالم السعٌد صقر1569 مستجد749

نورهان صبحى فاروق خلٌل1570 مستجد750
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نورهان عبدالرحمن شعبان الشاذلى1571 مستجد751

نورهان عبداللطٌؾ عبدالرازق سرحان1572 مستجد752

نورهان عبدهللا محمد عبدالحفٌظ1573 مستجد753

نورهان عزت سلٌم التٌه1699 باق754

نٌره اشرؾ الدمرداش المتولى دروٌش1574 مستجد755

نٌره حمدى العزب امام1575 مستجد756

نٌره مصطفى سعداوى داؼر1576 مستجد757

هاجر شرٌؾ حسن حسن شرٌؾ1577 مستجد758

هاجر عالء محمد على1578 مستجد759

هاجر محمد ابراهٌم عبدالسمٌع1579 مستجد760

هاجر محمود محمد صالح القصاص1580 مستجد761

هاشم عبدالرحٌم ابوبكر السطوحى شداد1700 باق762

هاله صالح عبدالمحسن محروس1581 مستجد763

هامٌس عماد الدٌن انٌس المرسى1701 باق764

هانى هشام صالح سلطح1582 مستجد765

هاٌدى اٌمن على محمود ناصر1583 مستجد766

هاٌدى سامى جمال عبدالوهاب1584 مستجد767

هاٌدى فتحى محمود على لٌله1585 مستجد768

هاٌدى معوض صوابى مصطفى صوابى1789 مستجد769

هاٌدى وحٌد محمد حسن1586 مستجد770

هبة هللا وائل امٌن مصطفى ابوشنب1702 باق771

هبة ناصرعبدالعال عبدالرحٌم1587 مستجد772

هبه رجب مبروك عبد العزٌز1588 مستجد773

هدى عماد نبٌه ابراهٌم الجعفراوى1589 مستجد774

هدٌر أحمد رضوان عبدالعال1590 مستجد775

هدٌر ابراهٌم محمد عرٌق1591 مستجد776

هشام محمد محمدؼرٌب1790 مستجد777

وائل سعٌد السٌد عبدالحمٌد1811 مستجد778

وائل محمد احمد محمد1592 مستجد779

وائل نور فصٌح عوض1703 حول انتساب عربىباق780
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وسام ابراهٌم عبدالحمٌد ابراهٌم1791 مستجد781

وسٌم اٌهاب ادٌب رزق1792 مستجد782

وعد حاتم عبدالعزٌز ابراهٌم1593 مستجد783

وفاء احمد محمود قمٌجه1793 مستجد784

وفاء سالم بدوى على محمود1594 مستجد785

ٌاسمٌن صادق عبدالصمد موسى1595 مستجد786

ٌاسمٌن صبحى محمود عبدالؽنى الشفٌرى1596 مستجد787

ٌاسمٌنا عماد عبدالؽفار طلبه1597 مستجد788

ٌحٌى محمد عبدهللا باشا1598 مستجد789

ٌسر جمال زكى دراز1599 مستجد790

ٌسرا ٌاسر حسن عبدالعزٌز1600 مستجد791

ٌلدس احمد على الزٌات1601 مستجد792

ٌمنى محسن حمدى الشقنقٌرى1602 مستجد793

ٌمنى محمد شكرى محمد1603 مستجد794

ٌوستٌنا اٌمن صالح وهبه1794 مستجد795

ٌوسؾ احمد عبدالهادى نصر1604 مستجد796

ٌوسؾ السٌد على السٌد موسى1605 مستجد797

ٌوسؾ حسٌن عبدالواحد خضر1795 مستجد798

ٌوسؾ خلؾ ابوسته اٌوب1606 مستجد799

ٌوسؾ خمٌس على محمد1796 مستجد800

ٌوسؾ رشاد ابراهٌم ؼنٌم1607 مستجد801

ٌوسؾ طلعت عباس البسٌونى1608 مستجد802

ٌوسؾ عاشورمتبولى ابراهٌم1609 مستجد803

ٌوسؾ عبداللطٌؾ عبدالجواد عبداللطٌؾ1610 مستجد804

ٌوسؾ محمد حمدى مسلم1611 مستجد805

ٌوسؾ محمد عباس عبده1612 مستجد806

ٌوسؾ محمد عبدالعزٌز العٌسوى1613 مستجد807

ٌوسؾ محمد محمد السٌد عبدالعال1626 مستجد808

ٌوسؾ محمود صالح الدٌن عبدالحمٌد محمد1614 مستجد809

ٌوسؾ مرزوق رمضان خالؾ1615 مستجد810
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ٌونان عٌد شحاته نخله1797 مستجد811

ٌونس القذافى ٌونس عبدالؽنى ابو كلٌب1616 مستجد812
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