
Quiz1Midtermحالة الطالباسم الطالبالرقم األكادٌمى

0.51.8مستجدابانوب صلٌب حنا صلٌب1001

0.81.8مستجدابانوب فاٌز معوض صدٌق1002

0.50.5مستجدابرام القس اٌوب ممدوح اسكندر1003

1.3غمستجدابرام لوٌز مٌخائٌل بباوي1004

0.6غمستجدابراهٌم العفٌفى ابراهٌم العفٌفى الخطٌب1005

0.70.8مستجدابراهٌم توفٌق ابراهٌم شعبان1006

0.51.8مستجدابراهٌم جمٌل سعٌد جوده1007

0.61.0مستجدابراهٌم خلف ابراهٌم خلٌل1008

0.70.3مستجدابراهٌم رأفت احمد حسن شحاته1009

0.80.6مستجدابراهٌم سعد فاروق احمد1010

غ0.7مستجدابراهٌم سمٌر ابراهٌم سلطان1011

0.40.1مستجدابراهٌم محمد جابر حماد1012

0.51.1مستجدابراهٌم محمد عبد الرحمن عجالن1013

0.71.8مستجداحالم احمد بدرعبد العزٌز1014

0.81.6مستجداحمد ابراهٌم السٌد على1015

0.10.9مستجداحمد اسعد احمد محمد عطٌه1016

0.61.5مستجداحمد اشرف السعٌد سلٌمان1017

0.40.4مستجداحمد اشرف عبد العظٌم همام1018

0.41.1مستجداحمد البدرى عبد العزٌز عل1019ً

0.61.0مستجداحمد السٌد جابرالسٌد على1020

0.31.9مستجداحمد السٌد محمد السٌد الشافعى1021

0.71.4مستجداحمد اٌمن رجب سلٌمان الجٌزاوى1022

0.71.6مستجداحمد اٌهاب عماره محمد عماره1023

0.40.6مستجداحمد بهاء الدٌن شعبان عباس1024

0.51.0مستجداحمد جالل احمد محمد ابو حسٌن1025

0.41.3مستجداحمد جمال عبد المجٌد عبد العال1026

0.50.9مستجداحمد جمال فرٌد النوب1027ً

0.51.6مستجداحمد جمال محمد غٌته1028

0.70.9مستجداحمد جمعه فضل عبد السالم1029

0.51.3مستجداحمد حسام الدٌن مختار حجاج1030

(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 
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(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.61.0مستجداحمد حمدى سعد ابوبكر1031

0.50.6مستجداحمد حمدى عبد الخمٌد عبد الرؤف1032

1.0غمستجداحمد خالد خضر عبد الغفار1033

0.50.8مستجداحمد خالد عبد العال محمد1034

0.8غمستجداحمد خالد عبد الغفار محمد1035

1.4غمستجداحمد خالد محمد ثابت محمد حسن1036

0.51.3مستجداحمد خالد مصطفى على1037

0.51.0مستجداحمد رجب محمد سالم1038

0.71.5مستجداحمد رضا جمعه محمد1039

0.51.0مستجداحمد رضا محمد عبد العال عطا1040

0.72.0مستجداحمد رمضان ابو الوفا عبد الباقى1041

0.30.5مستجداحمد سامح حمدى محمد حافظ1042

0.70.6مستجداحمد سامً الدٌب الصاوى سلٌمان1043

1.0غمستجداحمد سعٌد احمد ٌوسف مبروك1044

0.30.9مستجداحمد سعٌد السٌد ابو السعود1045

0.50.8مستجداحمد سمٌر محمد مطاوع1046

0.71.5مستجداحمد سٌد هٌبه غازي1047

0.50.8مستجداحمد شحات عبد اللطٌف عرابً مبروك1048

1.0غمستجداحمد شرٌف عرفان محمد الشافعى1049

0.50.9مستجداحمد صابر طه على نصر1050

0.51.0مستجداحمد صالح سٌد صالح1051

0.80.9مستجداحمد صالح فتحى عباده1052

0.61.0مستجداحمد صبري ابو السعود منس1053ً

0.41.9مستجداحمد صالح ابراهٌم دوابه1054

0.71.5مستجداحمد طارق عبد المنعم عرفه1055

0.50.6مستجداحمد عادل احمد حسن1056

0.40.5مستجداحمد عادل حسٌن محمد المغربى1057

0.40.8مستجداحمد عاشور مصطفى الدسوقى1058

0.51.1مستجداحمد عامر محمود قندٌل خاطر1059

0.61.4مستجداحمد عبد الجٌد احمد داود1060
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(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.51.1مستجداحمد عبد الحمٌد السٌسى الجمٌل1061

0.30.9مستجداحمد عبد الحمٌد محمد قندٌل1062

0.31.4مستجداحمد عبد الرحٌم صابر عبد الرحٌم1063

0.81.1مستجداحمد عبد الفتاح عبد الفتاح محمود خٌر1064

0.82.0مستجداحمد عبد الفتاح كمال ضٌف1065

0.61.6مستجداحمد عبد القوى عبد العزٌز سلطان1066

0.50.8مستجداحمد عبد هللا مسعود عابد1067

0.51.0مستجداحمد عبد المحسن سٌد رشوان1068

1.6غمستجداحمد عالء حامد عبد الرحمن1069

1.1غمستجداحمد على ابراهٌم تعلب1070

0.61.1مستجداحمد فتحى سٌد عمار1071

0.61.8مستجداحمد فتحى عبد العال موسى1073

1.1غمستجداحمد فوزى عادل ٌاسٌن1074

0.71.1مستجداحمد مجدى محمد منصور حمد1075

0.50.6مستجداحمد محمد احمد محمد الربٌع1076ً

0.71.5مستجداحمد محمد السٌد احمد1077

0.60.8مستجداحمد محمد بكر حسن1078

غغمستجداحمد محمد عبد السمٌع سلٌمان1079

0.81.3مستجداحمد محمد عبد الظاهر جمعه1080

0.50.9مستجداحمد محمد عبد العزٌز السٌد عامر1081

0.51.1مستجداحمد محمد عبد الواحد احمد1082

1.1غمستجداحمد محمد على احمد السٌد1083

0.61.4مستجداحمد محمد محمد طاحون1084

0.71.4مستجداحمد محمد محمد قطب1085

0.60.4مستجداحمد محمد منٌر ابراهٌم1086

1.1غمستجداحمد محمد وهٌدى صابر محمد حسن1087

0.71.1مستجداحمد محمود صالح محمود عمران1088

0.41.5مستجداحمد محمود عبد الحكٌم الوكٌل1089

0.81.8مستجداحمد محمود عبد الحى عبد الرحمن1090

0.61.4مستجداحمد مسعد سعٌد البكل1091
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1.0غمستجداحمد مصطفى عبد الكرٌم حجاج1092

0.50.6مستجداحمد مصطفى عبد المنصف رسالن1093

0.71.5مستجداحمد منصور شاهٌن منصور1094

0.61.8مستجداحمد ناصر حسن احمد1095

0.51.8مستجداحمد هارون عبد العظٌم محمد1096

0.51.6مستجداحمد هشام احمد ابراهٌم1097

0.51.5مستجداحمد هشام زاٌد محمد زاٌد1098

0.51.8مستجداحمد وائل عبد الرحمن عبد هللا1099

0.31.0مستجداحمد وسام عبد اللطٌف السٌد ٌونس1100

0.51.3مستجداحمد ٌحى عبد العلٌم الشٌن1101

غغمستجدادهم عماد علً محمد1102

0.51.3مستجدادهم محمد سٌد فهٌم احمد حماد1103

1.8غمستجدادهم ٌسرى محمد محمود محمد1104

0.51.5مستجدارسانً طلعت جرجس جورج1105ً

0.71.4مستجداروى السٌد حافظ الجمل1106

0.51.5مستجداروى طارق عبد الفتاح ابراهٌم1107

0.51.0مستجداسامه احمد شحاته عبد الواحد كشك1108

0.51.4مستجداسامه اٌمن محمدى محمد1109

0.51.0مستجداسامه اٌهاب فؤاد مقلد1110

0.61.1مستجداسامه عٌد عبد الفتاح االخناوى1111

0.72.0مستجداسامه فرج سعٌد على1112

0.51.5مستجداسامه محمد عبد الجواد حسٌن1113

0.51.0مستجداسامه هانى محمد صادق غنٌم1114

0.51.8مستجداسراء احمد عبد المهدى عبد السمٌع1115

0.91.6مستجداسراء اشرف عبد الفتاح صالح1116

0.30.8مستجداسراء حموده كمال حجازى1117

0.81.9مستجداسراء ضٌاء فرحات عافٌه1118

0.61.6مستجداسراء عاطف مهدى حسن عرٌضه1119

0.41.5مستجداسراء عبد العزٌز عبد الباقى السرتى1120

0.71.0مستجداسراء محمد فتحى الخولى1121
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0.92.0مستجداسراء محمود عبد الاله محمد عماره رفاع1122ً

0.40.9مستجداسالم احمد محمد السٌد سعد1123

1.4غمستجداسالم جالل عبد العال عل1124ً

0.71.4مستجداسالم رمضان عبد العظٌم هرٌدى1125

0.50.6مستجداسالم رمضان عبد الغفار عبد العظٌم الكٌالنى1126

0.40.5مستجداسالم سعٌد قذافى الجبالى1127

0.50.6مستجداسالم عادل اسماعٌل عباس1128

0.60.6مستجداسالم مجاور غزال حسٌن1129

1.1غمستجداسالم محمد عبد السالم عبد الحمٌد1130

0.71.5مستجداسالم محمد على على السٌد1131

0.30.8مستجداسالم محمد مبروك على غباش1132ً

0.91.1مستجداسالم نشأت عبد الحلٌم اسماعٌل مقداد1133

0.51.6مستجداسماء ابراهٌم محفوظ عبد ربه1134

0.71.4مستجداسماء حسن احمد عبد الحمٌد1135

0.61.5مستجداسماء حماده محمود خضر1136

0.61.8مستجداسماء رأفت كمال مرعى1137

0.71.8مستجداسماء سعٌد بدر سمره1138

0.71.9مستجداسماء عاطف فتحى غراب1139

0.92.0مستجداسماء عبد العزٌز على عبد العزٌز الدام1140ً

0.71.9مستجداسماء عبد المنعم محمد الدٌب1141

0.50.9مستجداسماء فوزي السٌد احمد سلٌم1142

0.71.9مستجداسماء محمد صالح موسى1143

0.51.4مستجداسماء محمد عبد العزٌز بكار1144

0.61.0مستجداسماعٌل اسامه محمد اسماعٌل1145

0.60.9مستجداسماعٌل محمد حماد عبد الهادي حماد1146

0.91.6مستجداكرم حسٌن مصطفى حسٌن مصطفى1147

0.61.9مستجداالء جمال امٌن الخشن1148

0.81.4مستجداالء حافظ محمد فوده1149

0.51.5مستجداالء كرم عبد الحفٌظ حمص1150

0.71.4مستجداالء محمود احمد محمود علوي1151
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0.70.4مستجداالء هٌثم محمد فاروق ٌوسف1152

0.51.0مستجدالبتول وائل توفٌق سلٌمه1153

0.31.0مستجدالحسن فراج عبد المنطلب فراج1154

0.51.5مستجدالمصطفى مدحت مهدى سعد موسى1155

0.71.6مستجدامانى اشرف نبوى ابودنٌا1156

0.50.6مستجدامانى شوقى سعٌد سابق1157

0.71.4مستجدامانى عماد الدٌن جمال الدٌن طاحون1158

0.70.9مستجدامانى فرج احمد عطوان1159

0.61.0مستجدامانى مصطفى اسماعٌل عبد الرحٌم1160

0.51.0مستجدامجد اسامه جمال حامد بدر1161

1.1غمستجدامجد محمد حسٌن على ابراهٌم1162

0.91.6مستجدامل رفعت عبد الرحمن محمد1163

0.91.6مستجدامنٌه حشمت محمد عبد الوهاب1164

0.71.6مستجدامنٌه محمد مسلم سٌد حسن1165

0.41.0مستجدامٌر احمد عبد الحمٌد عبد الغنى الخبٌرى1166

0.00.9مستجدامٌر عادل سعد ابراهٌم1167

0.51.6مستجدامٌرة صالح اسماعٌل الغرباوي1168

0.71.1مستجدامٌره اسامه السٌد قندٌل1169

0.60.9مستجدامٌره هانً عبد الباسط عبد المطلب سالمه1170

0.71.4مستجداناسٌمون مؤمن شكر صموئٌل1171

0.51.0مستجدانتصار ناصر خمٌس جمعه1172

0.20.4مستجداندرو موسى نصحى عٌسى سوارس1173

0.71.3مستجداٌة هللا ٌوسف عبد العلٌم ضبش1174

0.61.0مستجداٌرٌنى فام مفٌد بولس1175

0.61.1مستجداٌلٌا ٌوسف ابراهٌم مطر1176

0.60.4مستجداٌمان حربى على ابراهٌم حربى1177

0.91.8مستجداٌمان عبد الجواد عبد الحلٌم نصر عطٌه1178

0.61.6مستجداٌمان محمد عبد العزٌز محمود راضى1179

1.3غمستجداٌمن محمد الطاهر عباس حسن1180

0.40.6مستجداٌناس جمال عبد الجواد احمد ابراهٌم1181
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0.91.9مستجداٌناس محمود عٌد عبد النبى الشرٌف1182

0.61.9مستجداٌه اسامه السٌد مسٌل1183

0.31.3مستجداٌه حامد المغاورى النوٌهى غانم1184

0.6غمستجداٌه حماده محمد محمد خطاب1185

0.70.5مستجداٌه خالد عبد الجواد جاد هللا1186

0.72.0مستجداٌه صالح فزاع حسان1187

0.60.9مستجداٌه عادل احمد تاج الدٌن حوتر1188

0.50.8مستجداٌه عبد الرحٌم مصطفى كشك1189

0.71.5مستجداٌه عٌد حسٌن عل1190ً

0.50.4مستجداٌه محمد حسٌن عبد المعطً حسٌن1191

0.51.0مستجداٌه مصطفى دروٌش الحداد1192

0.51.1مستجداٌه هٌثم محمد محمد الطنطاوى1193

0.41.5مستجداٌهاب سٌد كمال صالح1194

0.40.6مستجداٌهاب محمد عبد الهادى محمد الرامى1195

0.51.3مستجدباسم محمد توفٌق منصور عمرو1196

0.92.0مستجدبثٌنه محمود عبد الرحمن عجالن1197

0.60.6مستجدبدور عبد الحمٌد ٌوسف محمد البدراوى1198

0.50.6مستجدبدوى صالح الدٌن عبد العزٌز طبانه1199

0.41.8مستجدبركسام محمد عبد الاله هالل1200

0.70.8مستجدبسمه عبد المعطى محمد حامد الشٌخ1201

0.61.9مستجدبسنت حسام الدٌن عبد هللا السٌد عمار1202

0.40.9مستجدبهجت عبد السالم بهجت سالم1203

0.51.3مستجدبوال ابراهٌم ابراهٌم عطا هللا1204

0.60.8مستجدبوال وجدي فاٌز ذكري1205

0.71.1مستجدبٌتر حكٌم نصٌر شنوده1206

0.31.0مستجدبٌتر مسعود ثابت سعد1207

0.61.8مستجدبٌشوى اٌمن اٌوب مٌخائٌل1208

0.70.8مستجدبٌشوى هانً منٌر متري1209

0.50.5مستجدتادرس هانً عبد السٌد كامل غطاس1210

0.51.3مستجدتاوضروس اسامه سلٌمان جرجس1211
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المحاسبة المالية / مادة 

0.50.3مستجدتسنٌم محمد اسماعٌل قطب القصاص1212

0.51.0مستجدتقى صالح عبد العظٌم زنفل1213

0.72.0مستجدتٌسٌر اشرف حمدي الجندي1214

0.51.6مستجدجابر فاٌز جابر الهمشرى1215

0.70.0مستجدجرجس عصام عوض هللا فرج1216

0.50.9مستجدجرجس مجدي نوح غطاس1217

0.41.0مستجدجرجس مٌالد فاٌز جرجس1218

0.30.9مستجدجمال حمدى حسٌن عبد الوهاب1219

0.50.9مستجدجماالت السٌد محمد حسٌن شرشر1220

0.80.5مستجدجنه حمدى ابراهٌم رمضان راشد1221

0.51.0مستجدجهاد احمد محمود عبد هللا1222

0.91.9مستجدجورج جاد فخرى خلٌل موسى1223

0.51.5مستجدجورج خلف منٌر عبد المالك1224

0.50.8مستجدجوفانى فٌكتور سلٌم كامل1225

غ0.6مستجدجون عماد عبد هللا شوقى نعٌم1226

0.51.3مستجدحاتم سعٌد على خلٌل1227

0.8غمستجدحازم رضوان سعد ابوبكر1228

0.50.8مستجدحازم محمود عبد الرازق عبد الواحد1229

0.61.3مستجدحامد احمد حامد احمد1230

0.91.9مستجدحبٌبه احمد محمد صالح الدٌن محمد ابو رزق1231

0.50.8مستجدحبٌبه خالد ابو الحسٌن عبد السٌد شعبان1232

0.51.1مستجدحسام احمد عبد الحمٌد ٌوسف البٌه1233

0.71.3مستجدحسام احمد محمد ابراهٌم ٌوسف1234

0.51.0مستجدحسام الدٌن شحات عبد الحمٌد بدر1235

0.91.6مستجدحسام الدٌن مصطفى عبد الرحٌم محمود1236

0.51.3مستجدحسام اٌمن على زٌنهم سند1237

0.31.1مستجدحسام سمٌر محمد عبد المقصود1238

0.50.4مستجدحسام سمٌر محمود مهدى1239

0.30.8مستجدحسام محمد راضى ابراهٌم1240

0.51.8مستجدحسن جمٌل حسن الجاٌح1241
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Quiz1Midtermحالة الطالباسم الطالبالرقم األكادٌمى

(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.41.0مستجدحسن محمود حسن أحمد1242

0.51.6مستجدحسناء اسالم كمال محمد1243

0.51.4مستجدحسناء محمد عبد المنعم عبد الغنى1244

1.5غمستجدحسٌن عبد المرضى حسٌن خروب1245

0.72.0مستجدحكمت محمود السٌد القرمانى1246

0.01.5مستجدحماده طارق محمد عبد الجواد1247

0.51.1مستجدحنان احمد عدلى عبد الرحمن كٌشار1248

0.52.0مستجدحنٌن هانً شبل السٌد1249

0.41.3مستجدخالد احمد ابراهٌم احمد على1250

0.71.1مستجدخالد احمد احمد محمد1251

0.21.1مستجدخالد اٌمن احمد ابو زٌد1252

1.5غمستجدخالد جمال عبد الناصر ٌوسف1253

0.51.5مستجدخالد خلف هللا احمد بكري1254

0.41.3مستجدخالد عامر كمال رٌاض1255

0.71.4مستجدخالد عمرو محمد المشد1256

1.5غمستجدخالد محمد نحمدو بكر1257

0.51.4مستجدخلود احمد ابراهٌم محمد1258

0.70.9مستجدخلود احمد محمد اسماعٌل مصطفى عبد هللا1259

0.30.8مستجدخلود عماد عبد الغفور احمد1260

0.71.8مستجددالٌا سالم عبد الحمٌد محمد سالم1261

1.3غمستجددالٌا صبحى محمد فرٌج1262

0.70.9مستجددالٌا صالح سلٌمان على ابو النور1263

0.51.6مستجددعاء عبد النبى جمال نصار1264

0.41.8مستجددعاء لطفى لطفى الشتله1265

0.40.5مستجددنٌا اٌمن رمزى المغاورى1266

0.50.9مستجددنٌا على رجب هجرس1267

0.50.9مستجددنٌا على محمد شبل الغندور1268

0.31.5مستجددٌاب احمد دٌاب على1269

0.50.9مستجددٌانا عبد الوهاب حامد الغمراوي1270

0.61.3مستجددٌفٌد عٌد لوٌس موسى1271
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Quiz1Midtermحالة الطالباسم الطالبالرقم األكادٌمى

(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.61.9مستجددٌنا سعٌد السٌد عرفه جنه1272

0.41.5مستجددٌنا عادل محمد ابراهٌم اسماعٌل1273

0.61.1مستجدراحٌل جابر عبد الفتاح عبد القادر ابراهٌم1274

0.61.0مستجدرامز ٌوسف ٌعقوب عبد السٌد1275

0.51.5مستجدرانٌا رجب محمد الدٌب1276

0.40.6مستجدرانٌا محمد السٌد رزق1277

0.82.0مستجدرانٌا محمد فتحً محمد رضوان1278

0.41.6مستجدرانٌا ٌس محمد اسماعٌل1279

0.51.3مستجدرحمه لبٌب محمود الزناتى الجٌزاوى1280

0.61.4مستجدرحاب طارق محمد على1281

0.71.5مستجدرحاب محمد عطٌه عبد الحمٌد مرعى1282

0.51.8مستجدرحمه اشرف زهٌر محمود1283

0.61.5مستجدرحمه حسٌن مصطفى عمران1284

0.41.0مستجدرحمه محمد معتمد جمل1285

0.81.5مستجدرحمه وائل ابراهٌم عبد العظٌم1286

0.61.8مستجدرضا اسحق مرجان ٌوسف1287

0.41.3مستجدرضوى سامً سٌد سٌد محفوظ1288

0.51.3مستجدرقٌه اسامه خلٌل رزق1289

0.71.3مستجدرقٌه طاٌل عبد العزٌز عطاٌا1290

0.71.8مستجدرمضان عبد الهادى حسٌن داود1291

0.81.8مستجدرنا سالم على ابراهٌم1292

0.71.8مستجدرنا صفاء الدٌن السٌد محمد محمد عسٌلى1293

0.61.8مستجدرنا عاطف محمد على1294

0.61.9مستجدروان حسٌن عبد العلٌم حلمى فٌاض1295

0.70.8مستجدروان سعٌد محمد على ندا1296

0.41.8مستجدروان طارق صادق لطفى1297

0.41.4مستجدروان محمد صادق على عبد البارى1298

0.51.5مستجدروان محمد مصطفى مهدى مصطفى مرعى1299

0.82.0مستجدروجٌنا ظرٌف بولس اسطفانوس1300

0.81.5مستجدرودٌنا فوزى عبد اللطٌف سالم خلٌفه1301
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Quiz1Midtermحالة الطالباسم الطالبالرقم األكادٌمى

(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.50.9مستجدروفٌدا طارق احمد على احمد1302

0.31.3مستجدرومٌثاء فاٌز احمد عبد القادر احمد1303

0.50.9مستجدرٌم احمد صالح على1304

0.91.5مستجدرٌم نبٌل محمد محمد فرج1305

0.70.8مستجدرٌهام اشرف محمد عبد الحمٌد1306

0.51.5مستجدرٌهام ضٌاء احمد جمال الدٌن على1307

0.51.5مستجدرٌهام فتح هللا احمد خضر1308

0.61.6مستجدرٌهام محمد حسٌن سعد شدٌد1309

0.51.3مستجدرٌهام نصر احمد محمد حفن1310ً

0.51.5مستجدرٌهام هشام عثمان عبد الرحٌم1311

1.02.0مستجدرٌهام وائل عبد الشافى الشحات1312

0.81.5مستجدرٌوان محمد صالح الدٌن عبد الغنى سعٌد1313

0.40.8مستجدزاٌد محمد زاٌد عبد الفتاح صقر1314

0.71.3مستجدزٌاد احمد محمد جامع1315

غ0.5مستجدزٌاد السٌد عبدربه سلٌمان1316

0.40.9مستجدزٌاد عالء الدٌن عبد المعز امٌن1317

0.6غمستجدزٌاد محمد عبد الرازق ابراهٌم1318

0.8غمستجدزٌاد محمد عبد الظاهر احمد1319

0.71.1مستجدزٌاد محمد فتحً الفٌل1320

0.5غمستجدزٌاد محمود سعٌد عبد الحمٌد1321

0.41.8مستجدزٌاد ٌاسر محمد احمد1322

0.71.5مستجدزٌاد ٌحى حردان الزناتى متولى1323

0.71.5مستجدزٌنب صالح محمد محمود1324

0.92.0مستجدزٌنب محمد عزت عبد الحفٌظ1325

0.50.9مستجدزٌنب محمد فهمى حسٌنى محمد1326

0.71.6مستجدزٌنه احمد محمد ابو النصر1327

غغمستجدسارة رضا على متولى1328

0.51.8مستجدسارة محمود عبد هللا حمص1329

0.31.5مستجدساره احمد شحاته خفاجى1330

0.71.8مستجدساره احمد عبد العزٌز الغزالى1331
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Quiz1Midtermحالة الطالباسم الطالبالرقم األكادٌمى

(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.81.8مستجدساره اسامه محمد زٌن العابدٌن1332

0.81.5مستجدساره السٌد على محمد على1333

0.71.3مستجدساره سامى عبد الغفور عبده1334

0.51.9مستجدساره سعٌد السٌد محمد1335

1.1غمستجدساره عبد المجٌد عبد الحمٌد عبد المجٌد المنشاوي1336

0.71.8مستجدساره عالء فرغلى محمد1337

0.40.9مستجدساره محمد عبد الرحمن غباشى1338

0.51.1مستجدساره مصطفى طلبه محمد باظه1339

0.71.3مستجدساره ناصر ابراهٌم حموده1340

0.71.8مستجدسالً ابراهٌم سعٌد الكفراوي1341

غ0.6مستجدسامى السباعى احمد السباعى محرم1342

0.51.1مستجدساندى سامح سعد مٌخائٌل1343

0.50.6مستجدساهر عماد عربى محمد1344

0.71.1مستجدسعد فتحى سالم المعاذ1345

0.61.6مستجدسعٌد محمد محمد السعدي محمد1346

0.50.9مستجدسلمى احمد محمد بكر1347

0.51.5مستجدسلمى السٌد احمد حبٌب1348

0.71.6مستجدسلمى عاطف ابراهٌم الكٌالنى1349

1.8غمستجدسلمى عماد حمدى على ابراهٌم1350

0.91.9مستجدسلمى محمد عبد الفتاح مصطفى1351

0.92.0مستجدسلمى محمد ٌس احمد طه1352

0.61.5مستجدسلٌم محروص محمود محمد1353

0.71.8مستجدسماء احمد مروان محمد احمد1354

0.61.6مستجدسمر سعٌد محمد الغزالى1355

0.71.4مستجدسمٌح مصطفى سمٌح مصطفى1356

0.50.9مستجدسمٌحه اللٌثى محمد اللٌثى1357

0.51.3مستجدسمٌحه عٌد سعٌد احمد1358

0.81.9مستجدسمٌر ثروت على عبد العزٌز1359

0.81.6مستجدسمٌه عصام مصطفى الدٌب1360

0.70.9مستجدسمٌه محمد حمدى عبد المنعم1361
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Quiz1Midtermحالة الطالباسم الطالبالرقم األكادٌمى

(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.31.5مستجدسندس محمد سلٌمان عبد الباسط1362

0.81.4مستجدسها رزق عبد العزٌز عبد الجواد ابوحسن1363

0.60.9مستجدسهٌال صبحى عبوده النجار1364

0.71.5مستجدسهٌله احمد اسامه شعٌب1365

0.50.6مستجدسهٌله حسن محمد عبد القادر الطرهونى1366

0.81.9مستجدسهٌله سٌد عبد الرحمن اللٌثى1367

0.81.4مستجدسهٌله ماهر محمود محمد ابراهٌم1368

0.91.9مستجدسهٌله محمود عبد الفتاح العشرى1369

0.71.0مستجدسٌد عماد سٌد عثمان1370

غ0.5مستجدسٌف الدٌن احمد كمال حامد عبد الجواد1371

0.51.4مستجدشادي هانً سمٌر جرجس1372

0.61.4مستجدشروق رجب عبد المجٌد محمد حسن موسى1373

0.81.3مستجدشروق صابر حلمً احمد1374

0.81.5مستجدشروق عبد الذٌن عبد المطلب ابوبكر1375

0.51.6مستجدشرٌف احمد عبد العزٌز محمود1376

0.41.8مستجدشرٌف اشرف حسونه على1377

0.31.6مستجدشرٌف نصر ٌحٌى حامد1378

0.61.5مستجدشمس اٌمن محمود عبد العلٌم1379

0.81.8مستجدشمس سامى عبد العزٌز عفٌفى1380

0.51.3مستجدشهاب خالد عبد الرؤف عباس1381

0.51.1مستجدشهاب فتحى ابراهٌم قوره1382

0.61.5مستجدشٌماء صبرى عٌد محمد نصار1383

0.51.5مستجدشٌماء طلعت على على البطره1384

0.51.5مستجدشٌماء عاطف فتحى االمبابى1385

0.51.9مستجدصبرى صابر صبحى ٌونان بباوى1386

0.40.8مستجدصفاء السٌد محمد زاٌد1387

1.4غمستجدصالح محمد صالح فتح هللا الدخاخنى1388

0.70.6مستجدصالح وائل صالح ابراهٌم عبسه1389

0.41.6مستجدصموئٌل جرجس عوض مٌخائٌل1390

0.40.5مستجدصموئٌل مٌالد شحاته موسى1391
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Quiz1Midtermحالة الطالباسم الطالبالرقم األكادٌمى

(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.51.1مستجدضحى محمد عابدٌن احمد1392

0.71.8مستجدضٌاء احمد عمر احمد عمر1393

1.0غمستجدطارق على عبد الكرٌم احمد مطر1394

0.50.5مستجدطاهر محمد سامح عبد الحمٌد الخولى1395

0.60.8مستجدطه ابراهٌم على لمعى حشاد1396

0.51.0مستجدعائشه سالمه عبد الحلٌم سالم1397

0.01.1مستجدعادل عمرو على مشرف1398

0.31.5مستجدعبد الجلٌل محمد عبد الجلٌل محمد1399

0.51.1مستجدعبد الحفٌظ عبد الوهاب عبد الحفٌظ بدران1400

0.51.5مستجدعبد الحمٌد محمود عبد الحمٌد عبد المجٌد1401

0.61.1مستجدعبد الحمٌد ناصر اسماعٌل زهران1402

0.81.8مستجدعبد الرؤف ابراهٌم عبد الرؤف مرس1403ً

0.41.4مستجدعبد الرحمن ابراهٌم عبد الغنً الصباغ1404

0.91.3مستجدعبد الرحمن احمد على عبد الكرٌم1405

0.50.9مستجدعبد الرحمن احمد محمد رزق1406

0.30.8مستجدعبد الرحمن امجد احمد عقٌله1407

0.71.1مستجدعبد الرحمن حمدى محمد حامد1408

0.51.5مستجدعبد الرحمن رزق عبد الرازق على1409

1.4غمستجدعبد الرحمن سلٌم حسن مصطفى1410

0.30.5مستجدعبد الرحمن شرٌف السٌد عبد المجٌد1411

0.51.0مستجدعبد الرحمن صالح محمد صالح1412

0.71.5مستجدعبد الرحمن صبحى فاروق خلٌل1413

0.51.6مستجدعبد الرحمن فوزى ٌاسٌن تركى1414

0.61.8مستجدعبد الرحمن مجدى ٌوسف احمد1415

0.31.6مستجدعبد الرحمن محمد ابراهٌم عوض مصطفى1416

1.1غمستجدعبد الرحمن محمد حسن محمد1417

0.61.4مستجدعبد الرحمن محمد رشاد عبد العزٌز الحداد1418

0.51.0مستجدعبد الرحمن محمد صادق الحرٌرى1419

غغمستجدعبد الرحمن محمد عبد الحمٌد عبد هللا1420

0.30.8مستجدعبد الرحمن محمد فوزى احمد1421
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Quiz1Midtermحالة الطالباسم الطالبالرقم األكادٌمى

(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.51.5مستجدعبد الرحمن محمد محمد محمد ناصر1422

0.50.6مستجدعبد الرحمن محمد مخلوف خلف1423

غ0.7مستجدعبد الرحمن مصطفى احمد صبرى منصور1424

0.30.8مستجدعبد الرحمن مصطفى كامل على فاٌد1425

0.50.9مستجدعبد الرحمن ٌاسر عبد الغنى جاد1426

0.60.9مستجدعبد الرحمن ٌاسر محمد الدقونى1427

غغمستجدعبد السالم كمال عبد السالم طه على1428

1.6غمستجدعبد العزٌز محمد عبد العزٌز شلب1429ً

0.71.4مستجدعبد الفتاح صالح عبد الفتاح زٌادة1430

غغمستجدعبد هللا ابراهٌم عبد هللا ابراهٌم1431

0.32.0مستجدعبد هللا احمد محمود حسن1432

0.81.5مستجدعبد هللا اٌهاب احمد محمد القارح1433

0.50.9مستجدعبد هللا حسٌن عبد هللا حسن1434

0.50.9مستجدعبد هللا رجب محمد عبد ربه1435

0.51.1مستجدعبد هللا رشاد علً البقري1436

0.40.8مستجدعبد هللا محمد عبد الفتاح محمد ابو الجود1437

0.71.5مستجدعبد هللا محمد عبد المجٌد محمد1438

0.50.9مستجدعبد المؤمن خالد عبد المؤمن عبد الباسط1439

0.60.8مستجدعبد المجٌد هوود فتحى محمد1440

0.62.0مستجدعبد المنعم نجاتى عبد المنعم عبد الاله حسٌن1441

0.61.9مستجدعبد الموجود فتحى محمد جمعه1442

0.50.8مستجدعبٌر رأفت سٌد عبد الرازق1443

0.51.5مستجدعز الدٌن اٌهاب محمد محمد محمد االعسر1444

0.91.8مستجدعزت طارق عزت البنا1445

0.9غمستجدعالء الدٌن محمد محمود عبد الحلٌم1446

0.51.0مستجدعالء جمعه محمد عبد الجواد1447

0.61.3مستجدعلى صالح على ابراهٌم1448

0.51.4مستجدعلى عالء الدٌن فهمى امٌن على1449

1.0غمستجدعلى ماهر مصطفى عبد الغنى1450

0.70.8مستجدعلى محمد على الجارحى1451
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Quiz1Midtermحالة الطالباسم الطالبالرقم األكادٌمى

(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.61.4مستجدعلى محمد على عبد العلٌم محمود1452

0.51.4مستجدعلى ناصر رمضان محمد1453

0.81.5مستجدعلٌاء سامى صالح بكر1454

0.71.3مستجدعلٌاء محمد السٌد غازى1455

غ0.8مستجدعماد حسام لوٌز عبد هللا1456

0.51.1مستجدعمر احمد على القطان1457

0.51.5مستجدعمر اسامة فاروق جلبى1458

0.9غمستجدعمر اسامه عبد الحمٌد عبد الفتاح الشاٌب1459

0.31.1مستجدعمر امٌر عبد السالم احمد1460

0.61.6مستجدعمر خالد احمد مصطفى1461

0.90.6مستجدعمر خالد ٌوسف محمد حجازى1462

0.61.0مستجدعمر سامى سعٌد حواش1463

0.72.0مستجدعمر عبد العزٌز محمد السٌد1464

1.8غمستجدعمر على عبد الحلٌم على1465

0.91.8مستجدعمر عماد صالح محمد ابراهٌم1466

0.61.0مستجدعمر محمد محمد امٌن1467

0.41.6مستجدعمر محمود ابراهٌم السٌد عمار1468

0.72.0مستجدعمر ناصر السٌد السٌد عبد هللا1469

0.71.5مستجدعمر نصر جابر ٌس1470

0.70.9مستجدعمر هانى فتحى مطر1471

0.91.8مستجدعمرو احمد عبد الفتاح العشري1472

1.1غمستجدعمرو حسام فوزى السٌد1473

0.51.6مستجدعمرو عاطف عبد الرازق حسن1474

0.40.5مستجدعمرو على ٌوسف عبد الحلٌم1475

0.81.9مستجدغاده خلف احمد ابراهٌم1476

0.71.1مستجدغاده محمود عبد الجواد قطب البنا1477

0.61.5مستجدغصون عمار محمد سراج الدٌن عبد الفتاح محمد1478

0.71.1مستجدفؤاد محمد عبد الجٌد علد العاطى1479

0.70.5مستجدفاتن احمد عواد احمد1480

0.61.6مستجدفادي اسامة لوٌز حبٌب1481

Page 16 of 34



Quiz1Midtermحالة الطالباسم الطالبالرقم األكادٌمى

(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.71.0مستجدفادى سٌدهم محفوظ سٌدهم سلٌمان1482

0.70.3مستجدفادى مالك كامل ابراهٌم1483

0.71.6مستجدفارس السٌد ابراهٌم ٌوسف الحزاوي1484

0.90.9مستجدفاروق احمد جاد الرب عبد العال1485

0.82.0مستجدفاطمه الزهراء محمد احمد ابراهٌم ابوقرن1486

0.71.9مستجدفاطمه رجب مٌزار فضل موسى1487

0.61.8مستجدفاطمه رضا اسماعٌل فهٌم1488

0.91.4مستجدفاطمه رضا محمد خلٌل النحاس1489

0.81.8مستجدفاطمه سمٌر اٌراهٌم الدسوقً محمد1490

0.71.6مستجدفاطمه محمد عثمان محمد متولى1491

0.71.8مستجدفاطمه مصطفى احمد امام1492

0.8غمستجدفتحى احمد فتحى عبد الرحمن1493

0.50.5مستجدفرحات هشام فرحات عافٌه1494

0.91.1مستجدفرٌده اشرف محمد عبد هللا صٌام1495

0.81.6مستجدفطٌمه سعٌد ٌوسف محمد شحاته1496

0.4غمستجدفهد عبد الرازق عبد السالم عبد الرازق1497

0.92.0مستجدفٌروز ابو الفتوح فاروق عبد الحلٌم1498

1.8غمستجدفٌرونٌا القس مفرح غاٌث جرجس1499

غ0.9مستجدفٌصل هشام ادرٌس علً محمد1500

0.51.8مستجدفٌلوباتٌر مكرم توفٌق فرج1501

0.61.0مستجدقمر محمد زغلول جادو1502

0.71.5مستجدكاترٌن مٌالد سمعان حنا1503

0.61.1مستجدكارولٌن مٌالد مبروك نجٌب1504

0.6غمستجدكامل محمد كامل الخفٌف1505

0.51.1مستجدكرستٌن ماجد بشرى حنا1506

0.51.1مستجدكرستٌن مٌالد صادق سٌحه1507

0.71.4مستجدكرمٌنا عاطف بشته فهٌم1508

0.41.5مستجدكرٌم خمٌس محمد عمر1509

0.81.6مستجدكرٌم عزت عبد الحمٌد محمد1510

0.71.6مستجدكرٌم محفوظ عبد النبى اسماعٌل1511
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Quiz1Midtermحالة الطالباسم الطالبالرقم األكادٌمى

(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.81.4مستجدكرٌم محمد السٌد مصطفى حبٌب1512

0.71.3مستجدكرٌم محمد مسعد محمد المغربى1513

0.81.6مستجدكٌرلس اسحاق سعد عٌسى1514

0.61.9مستجدكٌرلس اسعد حكٌم عازر1515

0.91.5مستجدكٌرلس جرجس ابراهٌم اسكندر1516

0.91.5مستجدكٌرلس حربً لطٌف تاوضروس1517

0.71.1مستجدكٌرلس حنا ٌوسف اسحق1518

0.41.1مستجدكٌرلس سامح محروس جابر1519

0.71.8مستجدكٌرلس صلٌب تادرس صلٌب1520

0.71.1مستجدكٌرلس عاطف عرٌان فهٌم ابراهٌم1521

0.71.0مستجدكٌرلس لطفى فتحى وهبه1522

0.71.1مستجدكٌرلس ماهر اسكندر سلوانس1523

1.0غمستجدكٌرلس مالك اسرائٌل اسحق1524

0.60.8مستجدكٌرلس نصحً رشدي فوزي1525

غغمستجدلؤى عبد الباسط محمد عبد الحمٌد1526

0.41.0مستجدلٌدٌا بشرى راغب مرقص1527

0.91.9مستجدلٌدٌا رأفت دانٌال توماس1528

0.61.1مستجدلٌلى عبد العزٌز حسن السٌد داود1529

0.81.5مستجدمؤمن ابراهٌم محمد نصر الدٌن السٌد االشرم1530

0.70.9مستجدمؤمن جمال عبد المحسن اسماعٌل1531

0.61.1مستجدمؤمن محمد احمد لبٌب1532

0.71.1مستجدمؤمن محمد عبد التواب كامل1533

0.61.3مستجدمؤمن ٌسرى سعٌد عبد هللا حمٌد1534

0.61.0مستجدمؤمن ٌسرى فرج هللا محمد حرحش1535

0.92.0مستجدمادلٌن محسن جرٌاجس موسى1536

0.51.5مستجدمادونا مكرم تمٌم منقرٌوس1537

0.71.1مستجدمارتٌنا جرجس سمٌر فام1538

0.51.8مستجدمارك ٌونان اسحق فهم1539ً

0.71.6مستجدمارى مٌالد لطف هللا حبٌب1540

0.50.6مستجدمارٌن مشٌر كوٌس تادرس1541
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Quiz1Midtermحالة الطالباسم الطالبالرقم األكادٌمى

(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.70.8مستجدمارٌنا اشرف سالمه فرج1542

0.92.0مستجدمارٌنا مدحت مرقص عازر1543

1.02.0مستجدمارٌنا ٌوسف منٌر سلٌمان1544

0.61.0مستجدمارٌهام مجدى سمٌر شفٌق1545

0.81.8مستجدمازن احمد سلطان احمد حسان1546

0.51.6مستجدمازن طارق عبد العاطً محمد1547

0.51.1مستجدماٌكل امٌل فهٌم ابو غال1548ً

0.71.1مستجدماٌكل هانى مجدى رزق هللا1549

0.51.5مستجدمجدي بباوي جٌد رزق هللا1550

0.70.9مستجدمحمد ابراهٌم عبد المطلب حامد بهاء الدٌن1551

0.60.9مستجدمحمد ابراهٌم فاروق كمال1552

0.71.4مستجدمحمد ابراهٌم فاروق محمد1553

0.30.6مستجدمحمد احمد احمد محمد عماره1554

0.51.1مستجدمحمد احمد عبد الحافظ محمد عمار1555

0.51.3مستجدمحمد احمد عبد السالم سالم سراج1556

0.61.9مستجدمحمد احمد عبد هللا محمد موسى1557

0.61.6مستجدمحمد احمد فتحى فرحات1558

0.51.4مستجدمحمد احمد محمد شدٌد1559

0.50.4مستجدمحمد احمد محمود فرج1560

0.50.8مستجدمحمد اسامه فتحى الخضراوى1561

غ0.6مستجدمحمد اشرف رشدى سوٌد1562

0.51.4مستجدمحمد اشرف عبد الرحمن العمورى1563

0.71.3مستجدمحمد الدسوقى عبد المنصف عٌسى1564

0.61.6مستجدمحمد السباعى عبد الجواد صالح1565

غغمستجدمحمد السطوحى عبد المنعم عدس1566

1.5غمستجدمحمد السٌد السعٌد محمد عبد الرازق1567

0.71.6مستجدمحمد السٌد عبد الجٌد السٌد1568

0.30.9مستجدمحمد الشافعى حامد على1569

0.61.0مستجدمحمد الصاوى شعبان البرعى1570

0.60.9مستجدمحمد انور حلمى عبد العلٌم قوره1571
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Quiz1Midtermحالة الطالباسم الطالبالرقم األكادٌمى

(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.71.1مستجدمحمد اٌمن حسان عامر1572

0.50.9مستجدمحمد اٌمن محمد احمد عبد الرحمن غانم1573

غ0.7مستجدمحمد اٌمن محمد العراقى1574

0.70.5مستجدمحمد اٌمن محمد نجم1575

0.20.0مستجدمحمد بدر شاكر همام بدر1576

0.51.4مستجدمحمد برٌقع خفاجه عثمان1577

0.71.3مستجدمحمد جمال عبد الرحمن محمد1578

0.71.1مستجدمحمد جمال مندور خلٌفه1579

0.5غمستجدمحمد حامد محمد قرقاش1580

0.51.3مستجدمحمد حجاج على النجار1581

0.81.0مستجدمحمد حسن صالح الدٌن عبد العال1582

0.80.8مستجدمحمد حسن عبد الفتاح عبد الواحد1583

0.80.8مستجدمحمد حمدى سعٌد عمار1584

0.51.0مستجدمحمد حمدى عبد الحكٌم قندٌل عباس1585

غ0.7مستجدمحمد حموده محمد السٌد شاهٌن1586

0.51.1مستجدمحمد خالد سعد الكشكى1587

0.70.8مستجدمحمد خالد عبد الرحٌم محمد عبد الرحٌم1588

1.5غمستجدمحمد خالد محمد احمد1589

0.90.4مستجدمحمد خٌرى ابراهٌم صمول1590

0.81.1مستجدمحمد خٌرى شبل ابوعٌشه1591

0.92.0مستجدمحمد رائف زٌن العابدٌن عبد المنعم1592

0.71.1مستجدمحمد ربٌع علً حجازي1593

0.71.4مستجدمحمد ربٌع محمد ابوعلفه1594

0.51.8مستجدمحمد رفعت محمد خضر1595

0.40.3مستجدمحمد رمضان ابو الفتوح عبد الحمٌد1596

0.70.5مستجدمحمد سامى عبد المطلب رضوان1597

0.91.5مستجدمحمد سامى على ملٌجى قدٌح1598

0.91.9مستجدمحمد سامى فتح هللا محمد صباح1599

0.71.3مستجدمحمد سامى محمد النعمانى1600

0.51.9مستجدمحمد سعٌد امٌن البلكٌمى1601
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Quiz1Midtermحالة الطالباسم الطالبالرقم األكادٌمى

(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.61.1مستجدمحمد سعٌد محمد دروٌش1602

0.61.3مستجدمحمد سمٌر عثمان المسٌرى1603

0.50.6مستجدمحمد سمٌر محمد بسٌون1604ً

0.90.9مستجدمحمد سٌد احمد صبري1605

0.41.0مستجدمحمد سٌد على فرحات1606

0.71.8مستجدمحمد سعٌد معوض عثمان1607

0.91.0مستجدمحمد سٌف حواس محمد حسن1608

0.30.8مستجدمحمد شعبان عبد المنعم حبلص1609

0.51.1مستجدمحمد شعبان علوانى حسٌن1610

0.70.9مستجدمحمد صبحى فهمً الشعراوي1611

0.61.6مستجدمحمد صبري عامر عبد المعبود عامر الباتع1612

0.50.9مستجدمحمد صبري عزٌز خضر1613

0.9غمستجدمحمد صفوت مختار حامد حسب هللا1614

0.61.9مستجدمحمد صالح عبد الكرٌم محمد1615

0.11.1مستجدمحمد صالح محمود محمود ابراهٌم سلٌمان1616

0.71.0مستجدمحمد ضٌاء شحاته مصطفى1617

0.71.3مستجدمحمد طارق ابراهٌم فتحى حسن خطاب1618

0.81.0مستجدمحمد طارق محمد محمد1619

1.0غمستجدمحمد طارق محمد ٌوسف الطلخاوي1620

0.71.1مستجدمحمد عادل احمد جاد1621

غغمستجدمحمد عادل رجب محمد سالم1622

0.60.8مستجدمحمد عادل عبد الحمٌد عبد العزٌز1623

0.70.8مستجدمحمد عادل عبد المنعم ضحا1624

0.50.9مستجدمحمد عاطف عبد الفتاح السطوحى1625

0.51.6مستجدمحمد عاطف عبد النبى عبد اللطٌف1626

0.80.1مستجدمحمد عامر محمد حسن1627

0.70.6مستجدمحمد عبد الحمٌد حافظ عبد الحمٌد الضبع1628

0.70.4مستجدمحمد عبد الرازق فتحى العٌسوى1629

0.82.0مستجدمحمد عبد الرحمن سلٌمان عبد الرحمن1630

0.51.0مستجدمحمد عبد الرحٌم محمد ابوزٌد1631
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(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.51.3مستجدمحمد عبد السمٌع محمد الشرقاوي1632

0.8غمستجدمحمد عبد العزٌز عبد العزٌز عٌد1633

0.71.3مستجدمحمد عبد العظٌم رشدى عبد العظٌم1634

0.60.9مستجدمحمد عبد العظٌم عز العرب احمد1635

0.70.6مستجدمحمد عبد هللا عبد العظٌم رشوان1636

0.70.6مستجدمحمد عبد المحسن محمد المهتدى العادلى الزناتى1637

0.71.3مستجدمحمد عبد المنعم ابراهٌم محمد ابراهٌم1638

0.80.8مستجدمحمد عبد المنعم المتولى عبد العزٌز حسب هللا1639

غغمستجدمحمد عبد المنعم عبد الحلٌم عبد العلٌم مبارك1640

0.71.4مستجدمحمد عبد الناصر دكرورى محمد1641

0.61.0مستجدمحمد عبد الهادي عبد العظٌم حسٌن1642

غغمستجدمحمد عصام عبد المنعم عباس1643

غغمستجدمحمد عصام محمد السعودي1644

0.91.3مستجدمحمد عصام ٌحٌى السواق1645

0.81.5مستجدمحمد عطا هللا عبد الخالق عطا هللا1646

1.4غمستجدمحمد عالء الدٌن حسن همام1647

0.71.3مستجدمحمد عالء الدٌن عبد الحمٌد خلٌفه1648

0.72.0مستجدمحمد عالء محمد السٌد وافى1649

0.61.9مستجدمحمد على شحاته كامل1650

1.4غمستجدمحمد على مصطفى على1651

غغمستجدمحمد فوزى محمد عبد الحمٌد قوطه1652

0.80.9مستجدمحمد فٌصل على صقر1653

0.71.8مستجدمحمد ماهر عبد الشافً ابراهٌم ابو ٌوسف1654

غغمستجدمحمد ماهر فهٌم عبد الحلٌم1655

0.91.1مستجدمحمد مجدى رشاد محمود عوض هللا1656

0.50.4مستجدمحمد مجدي شفٌق شلب1657ً

0.30.6مستجدمحمد محروس ابراهٌم رضوان1658

0.50.8مستجدمحمد محمد جاد هللا البكل1659

0.72.0مستجدمحمد محمود سعد ابراهٌم محمد1660

0.71.8مستجدمحمد محمود عبد الحلٌم عبد هللا1661
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(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.61.1مستجدمحمد محمود محمد الساعى سرحان1662

0.91.0مستجدمحمد محمود محمد رسالن1663

0.70.8مستجدمحمد محمود محمود كامل البرم1664

0.61.0مستجدمحمد مصطفى اسماعٌل جوٌلى1665

0.71.8مستجدمحمد مصطفى عبد الرحمن عبد الهادي1666

0.70.8مستجدمحمد مصطفى عبد المعطى رزق1667

0.51.0مستجدمحمد مصطفى مبروك تاج الدٌن1668

0.90.8مستجدمحمد مصطفى محمد جمعه1669

0.61.1مستجدمحمد نادى معوض عبد المقصود1670

0.41.3مستجدمحمد ناصر رجب عبد هللا السٌد1671

1.4غمستجدمحمد نبٌل عبد هللا الصعٌدى1672

0.80.5مستجدمحمد نصر محمد الشرقاوي1673

0.80.8مستجدمحمد هانً عبد الحمٌد سلٌمان محمود1674

0.30.9مستجدمحمد هانى مرزوق السعدنى1675

0.71.1مستجدمحمد هشام رجب محمد عٌسى1676

0.71.3مستجدمحمد هشام فتحً احمد1677

0.61.1مستجدمحمد وائل عبد المجٌد احمد قراقٌش1678

0.51.0مستجدمحمد وحٌد سعٌد عبد البارى1679

0.81.3مستجدمحمد ٌسري بكري جلبط1680

غ0.7مستجدمحمود احمد سالمه محمود رفاع1681ً

غ0.9مستجدمحمود احمد على عبٌد1682

0.50.5مستجدمحمود احمد محمد عبد الحافظ محمد1683

1.3غمستجدمحمود احمد محمود دخان1684

0.60.5مستجدمحمود اسامه طلعت محمد ابراهٌم1685

0.30.6مستجدمحمود جابر محمود القلشانى1686

0.70.9مستجدمحمود جوٌلى عبد المقصود جوٌلى1687

0.5مستجدمحمود حسن جودة المٌه1688ً

0.7مستجدمحمود خالد محمد محمد عبد هللا الجزٌري1689

0.60.9مستجدمحمود رضا جمعه حسن شمس الدٌن1690

0.51.5مستجدمحمود سامى كمال الغباشى1691
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(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.51.4مستجدمحمود سعٌد محمد دٌاب1692

0.81.9مستجدمحمود سمٌر محمد فرحات1693

0.71.0مستجدمحمود صابر عبد الرحمن محمد حمٌده1694

0.61.3مستجدمحمود عاطف حسان حسن1695

0.81.5مستجدمحمود عبد الجواد محمد حامد عبد الجواد1696

0.80.9مستجدمحمود عبد الرؤف محمود عبد الغنى1697

0.61.1مستجدمحمود عبد العزٌز سلٌمان البقلى1698

0.61.0مستجدمحمود عبد الفتاح السٌد مبارك1699

0.71.5مستجدمحمود علً طلبه ابو حمد1700

0.91.8مستجدمحمود على عبد الرشٌد عبد القادر1701

0.60.6مستجدمحمود عماد زكرٌا عبد الغفور سٌد احمد1702

0.71.1مستجدمحمود عٌد ضاحى محمد1703

0.81.5مستجدمحمود فارس ابوسرٌع عبد الحفٌظ ابراهٌم1704

1.8غمستجدمحمود فخرى احمد الدٌب1705

0.91.8مستجدمحمود مجدى محمود الضلٌل1706

0.70.9مستجدمحمود محمد ابراهٌم احمد هالل1707

0.51.0مستجدمحمود محمد حسٌن غرٌب1708

0.51.5مستجدمحمود محمد عبد العاطى حمدان1709

1.0غمستجدمحمود محمد عثمان  عبد الجلٌل دسوق1710ً

0.71.6مستجدمحمود محمد مبروك زاٌد1711

0.81.8مستجدمحمود محمد محمود خٌر هللا1712

0.71.9مستجدمحمود مصطفى السٌد الحداد1713

1.4غمستجدمحمود مصطفى عبد المنعم عبد العلٌم1714

1.01.9مستجدمحمود نبٌل احمد فاٌد1715

0.71.0مستجدمحمود وجٌه سعد ابو سالم1716

0.61.9مستجدمحمود ولٌد السٌد السٌد شحاته1717

0.41.8مستجدمدحت احمد حسن عمر1718

0.81.8مستجدمراد عبد الشافً محمد حسن عرفه1719

0.60.9مستجدمروان اشرف كمال الخول1720ً

0.61.1مستجدمروة محمد فهمى شهاب الدٌن1721
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(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.71.6مستجدمروه شحات سعٌد علً محمود1722

0.71.6مستجدمروه محمد عبده محمود الخالٌلى1723

0.71.5مستجدمروه مهدي محمود احمد1724

0.71.1مستجدمرٌم اشرف احمد القارح1725

0.71.4مستجدمرٌم اٌمن محفوظ ابراهٌم1726

0.90.8مستجدمرٌم بالل صالح الفقى1727

0.60.9مستجدمرٌم رفعت جرجس حبٌب1728

0.82.0مستجدمرٌم سالم محمد سالم جوهر1729

0.71.4مستجدمرٌم سامى نعٌم غال1730ً

0.71.4مستجدمرٌم سعٌد فتحى مزروع1731

0.72.0مستجدمرٌم عالء عبد المنعم محمود1732

0.91.6مستجدمرٌم على عبد المقصود ابو زٌد1733

0.51.4مستجدمرٌم مسعد رزق مٌخائٌل1734

0.81.5مستجدمرٌم وائل احمد خلٌل1735

0.71.5مستجدمرٌم وجٌه صادق ابراهٌم1736

0.61.0مستجدمرٌهان محمد حامد غنٌم1737

0.81.1مستجدمصطفى ابراهٌم شحات الحربى1738

0.71.0مستجدمصطفى احمد محمد زاٌد1739

0.71.5مستجدمصطفى احمد محمد على محمد1740

0.918.0مستجدمصطفى احمد مصطفى بدر الدٌن1741

0.60.4مستجدمصطفى اشرف امٌن شرشر1742

0.81.8مستجدمصطفى حسن مصطفى ورد1743

0.31.6مستجدمصطفى سعٌد عبد المقصود عزٌز1744

0.61.1مستجدمصطفى عبد الحمٌد فتح هللا الشٌشٌنى1745

0.71.3مستجدمصطفى عبد الواحد مصطفى المواردى1746

0.5غمستجدمصطفى عصام محمد شتله1747

0.41.0مستجدمصطفى عطا عبد الوهاب عطا1748

0.71.1مستجدمصطفى كمال محمد صالح1749

0.40.8مستجدمصطفى محمد عبد العاطى ابراهٌم1750

0.60.8مستجدمصطفى محمد عبد الفتاح متولى المالح1751
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(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.50.9مستجدمصطفى محمد عثمان منصور1752

0.70.9مستجدمصطفى محمد محمود مشهدى1753

0.40.9مستجدمصطفى محمود طلبه ابودنٌا1754

0.71.8مستجدمصطفى منصور سالمة حرب1755

غ0.5مستجدمصطفى نبٌل محمود سعٌد حسن دخان1756

0.81.3مستجدمصطفى نصر الدٌن محمود محمد1757

0.81.5مستجدمصطفى هشام مصطفى عبد المعبود1758

0.50.5مستجدمصعب على عثمان سرور1759

0.71.4مستجدمعاذ شعبان عبد الرازق هجرس1760

1.0غمستجدمعاذ ٌاسر شحاته احمد فرحات1761

0.60.5مستجدمعتز محمد عطٌه الصاوى1762

0.50.8مستجدمعتز محمود مصطفى عوض1763

0.80.8مستجدمالك لطفى وهٌب نصٌر1764

0.51.3مستجدملك صالح عبد المهدى ابو هشٌمه1765

0.51.0مستجدملك محسن عبد الفتاح محمد حمزة1766

0.9غمستجدملك ٌاسر فتحى صالح1767

1.3غمستجدممدوح جمال محمود كمال1768

1.4غمستجدمنار دٌاب محمد دٌاب هنداوى1769

غ0.8مستجدمنار رأفت شاكر عبد الحمٌد جواد1770

0.71.3مستجدمنار صابر عبد الغفار سالم1771

0.51.3مستجدمنار عصام محمود صبرٌن1772

0.92.0مستجدمنار عماد جبر احمد1773

0.51.0مستجدمنة هللا احمد عطٌه عوض هللا عبد الرازق1774

1.4غمستجدمنة هللا اشرف رجب سلٌمان1775

0.61.6مستجدمنة هللا امٌر سٌد بخٌت1776

0.71.0مستجدمنة هللا ربٌع شعبان سلٌمان عبد السالم1777

0.50.8مستجدمنة هللا محمد عبد الكرٌم عبد هللا الشٌخ1778

0.51.5مستجدمنى سمٌر امٌن محمد1779

0.71.8مستجدمنٌره عماد نعٌم ابراهٌم سعد هللا1780

0.70.9مستجدمهاب احمد محمد رجب السٌسى1781
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(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.60.6مستجدمهند صبرى احمد ابراهٌم1782

0.71.9مستجدمودى شهدى فلمٌن السٌد1783

0.80.6مستجدمورٌس عماد مورٌس عازر حنا1784

0.71.6مستجدمى عبد العزٌز عاطف تهته1785

0.92.0مستجدمى عالء عبد الغنً العلقامى1786

0.51.0مستجدمٌار عادل محمد محمد1787

0.71.4مستجدمٌرا عماد شكري فانوس1788

0.81.4مستجدمٌرنا اشرف فتحى صلٌب نصر هللا1789

0.91.4مستجدمٌرنا بخٌت عزٌز حنانه مٌخائٌل1790

1.02.0مستجدمٌرنا ممدوح فاروق الخشن1791

0.50.9مستجدمٌرنا ودٌع حلمى رٌاض1792

0.92.0مستجدمٌرنا ولٌد احمد مصطفى مرتضى1793

غغمستجدمٌالنٌا نبٌل زكرى حكٌم1794

0.71.0مستجدمٌنا اٌمن فاٌق مسعد1795

0.71.8مستجدمٌنا جرجس نجٌب عوض هللا1796

0.91.9مستجدمٌنا جمٌل لبٌب بطرس مقار1797

مكرر0.7مستجدمٌنا رأفت كرٌم ضٌف1798

0.6غمستجدمٌنا رأفت كرٌم ضٌف1799

0.71.3مستجدمٌنا عادل اسحق فهم1800ً

0.6غمستجدمٌنا كامل رمسٌس كامل1801

0.71.1مستجدمٌنا ماجد إدوارد اسحق جرجس1802

0.71.9مستجدمٌنا مٌالد عطٌه عطا هللا1803

0.71.1مستجدنادر بهاء فوزى لبٌب1804

0.71.1مستجدنادر عاطف سٌد محمد حسن1805

1.3غمستجدنادٌة منصور عبد السالم سلٌمان1806

0.91.8مستجدنادٌه رشاد شوقى عطا هللا1807

0.72.0مستجدندا السٌد ابراهٌم الخشن1808

0.12.0مستجدندا بسٌونً عبد هللا عبد الحمٌد ٌوسف1809

0.71.8مستجدندا عبد الفتاح عبد الموجود ابو سالم1810

0.92.0مستجدندا عبد هللا محمد الشٌخ1811
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(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.51.4مستجدندا مدحت فؤاد ربٌع1812

0.71.6مستجدندا وجٌه حسن عجور1813

0.51.6مستجدندى احمد ماهر ٌحٌى محمد1814

0.61.5مستجدندى اشرف ابراهٌم حامد المالح1815

0.71.1مستجدندى ثروت عبد الفتاح السٌد اسماعٌل1816

0.71.0مستجدندى خالد عبد اللطٌف عرفه بدر1817

0.70.8مستجدندى رجب مبروك جاد هللا النجار1818

0.92.0مستجدندى سامى محمود شعبان1819

0.80.1مستجدندى سمٌر السٌد منصور1820

0.61.8مستجدندى ضٌاء عبد الحافظ محمد عرفه1821

0.91.9مستجدندى طه مهدي السٌد1822

0.71.0مستجدندى محمد سعد مرسى1823

0.60.6مستجدندى محمد عبد الحمٌد قابل1824

0.91.4مستجدندى محمد محمد عبد الكرٌم1825

1.1غمستجدندى مدحت سعد عمار1826

0.61.0مستجدندى مصطفى خلٌل محمد على شلش1827

0.71.4مستجدندى مصطفى محمود عبد الرحٌم1828

غ0.4مستجدندى نبٌل عبد الهادى محمد الرامى1829

0.81.1مستجدندى نسٌم زاهً سوس1830

0.71.4مستجدندى نوح منصور جمعه1831

0.61.1مستجدندى هشام احمد عبد ربه1832

0.71.1مستجدنرمٌن اٌمن عبد الحمٌد الخول1833ً

0.71.3مستجدنرمٌن جمال كمال ابراهٌم1834

0.91.0مستجدنرمٌن رأفت زغلول عجٌب1835

0.80.9مستجدنرمٌن رضا اسماعٌل كامل ابراهٌم1836

0.72.0مستجدنرمٌن عادل عشماوي العشماوي1837

0.91.1مستجدنرمٌن عبد السمٌع محمد صبحى عبد السمٌع1838

0.50.8مستجدنشأت زٌدان نشأت زٌدان1839

0.81.4مستجدنعمه اٌهاب عبد الغنى عبد الحمٌد1840

0.71.1مستجدنهال احمد محمد توفٌق مرسى1841
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(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.81.1مستجدنهال خالد واعر شٌالن1842

0.81.5مستجدنهله السعٌد محمد مسعد ابراهٌم ابو العطا1843

0.60.9مستجدنهى عبد المعطى عبد الرحمن احمد1844

0.71.8مستجدنورا عادل محمود الزٌدٌه1845

0.51.0مستجدنورا محفوظ حبٌب جرجس1846

0.51.1مستجدنوران اسامه فتحى عبد الواحد سٌد احمد1847

0.71.3مستجدنوران مصطفى محمد اٌوب1848

0.70.6مستجدنوران مصطفى هاشم احمد1849

0.71.4مستجدنورهان احمد محمد احمد على منسى1850

0.30.8مستجدنورهان اشرف احمد النحال1851

0.71.9مستجدنورهان السٌد محمد زكى1852

0.91.5مستجدنورهان سامح ابراهٌم طبل1853

0.61.3مستجدنورهان طارق محمد شكر1854

0.71.0مستجدنورهان عبد الحمٌد حسان محمد1855

0.31.3مستجدنورهان عمرو ٌوسف عصر1856

0.61.1مستجدنورهان كامل حسٌن حسونه1857

0.82.0مستجدنورهان محمد تاٌب محمد ابو العال1858

0.8غمستجدنورهان نصر محمد السٌد1859

1.8غمستجدنٌره جمال عبد العال خطاب1860

0.50.8مستجدنٌره رضا عطٌه ابراهٌم فرحات1861

0.41.5مستجدهاجر السٌد مرعى احمد حسٌن1862

0.61.0مستجدهاجر محمد عبد هللا حسانٌن1863

0.71.5مستجدهاجر محمود ابو الحجاج عبد هللا1864

0.81.5مستجدهاجر مصطفى حسن احمد1865

0.31.3مستجدهاجر هانئ حسٌن قابل1866

1.01.0مستجدهادى محسن فهمى احمد1867

0.60.9مستجدهادي مسعد محمد على البحٌري1868

0.71.4مستجدهاله جمال السٌد الصعٌدى1869

0.61.6مستجدهاله رائف عبد الرسول دروٌش1870

0.71.6مستجدهاله محمود محمد احمد شعبان1871
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(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.82.0مستجدهانى احمد عبد الفتاح السٌد1872

0.71.9مستجدهاٌدى محمد علوى الجزار1873

0.71.1مستجدهبة حسن محمد محمد عامر1874

0.91.9مستجدهبه صبحى حسن هالل1875

0.71.4مستجدهبه محمد صالح الدٌن محمد عبد الرسول ابوغزاله1876

غغمستجدهداٌه حمدى محمد احمد1878

0.71.5مستجدهدى حسن عبد العال على محمد1879

0.91.8مستجدهدى رشٌد ابراهٌم الجخه1880

0.71.3مستجدهدى عبد المعطى حامد عباس1881

0.71.8مستجدهدٌر زكى محمد عبد الكرٌم1882

0.81.8مستجدهدٌر سعد محمد عبد هللا1883

0.80.9مستجدهدٌر ماهر شكرى احمد ابراهٌم1884

0.70.6مستجدهشام محمد ابو الفتوح محمد1885

0.71.4مستجدهشام محمد عبد الحمٌد خطاب1886

0.61.1مستجدهناء عادل قطب على السٌد برغوت1887

0.70.9مستجدهند احمد عبد المنعم محمد هاشم1888

0.91.0مستجدوائل صبرى عكاشه ابو المجد1889

0.71.8مستجدوائل محمد احمد جاد الشامى1890

0.50.9مستجدوالء احمد محمود الموافى1891

0.91.8مستجدولٌد احمد العادلى احمد1892

0.90.8مستجدولٌد اشرف فاروق ربٌع1893

0.92.0مستجدولٌد الضمرانً احمد محمد1894

غغمستجدولٌد خالد صفوت محمد السٌد1895

0.51.3مستجدولٌد عصام مصطفى شكر1896

0.61.9مستجدٌارا سامح محمود محمود حمزه1897

0.51.5مستجدٌارا على حسن البنا1898

0.61.6مستجدٌارة فاٌز مسعود على1899

0.71.1مستجدٌاسمٌن اشرف السٌد النحاس1900

0.91.6مستجدٌاسمٌن السباعى عبد الجواد صالح1901

0.71.8مستجدٌاسمٌن حامد منصور احمد عل1902ً
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(أعمال السنة + 1كويز )نتيجة أعمال السنة للفرقة األولى شعبة اللغة االنجليزية 

2019/2020الفصل الدراسي األول 

المحاسبة المالية / مادة 

0.71.8مستجدٌاسمٌن خالد فؤاد صقر1903

0.81.4مستجدٌاسمٌن عبد الحمٌد شحاته كرٌم1904

0.71.6مستجدٌاسمٌن على شوقى ابراهٌم عاشور1905

0.71.8مستجدٌاسمٌن محمد محمود النشار1906

0.71.6مستجدٌاسمٌن محمود احمد منصور1907

0.41.3مستجدٌحى زكرٌا عبد المعطى دراز1908

0.61.9مستجدٌحى صبرى ٌحٌى عبد المطلب1909

0.51.8مستجدٌحًٌ ٌاسر ٌحًٌ مراد1910

1.5غمستجدٌسرى محمد محمد ابو شعٌشع1911

0.51.5مستجدٌمنى اٌمن محمد احمد تركى1912

0.61.6مستجدٌمنى خالد سٌد المعداوى1913

0.91.6مستجدٌمنى عز الدٌن محمد ثابت1914

0.61.1مستجدٌمنى محمد السٌد طنطاوى1915

0.51.9مستجدٌمنى محمد سعٌد محمد على1916

0.71.6مستجدٌوستٌنا ماجد جمٌل بطرس جرجس1917

0.91.9مستجدٌوسف ابراهٌم حسن ابراهٌم1918

0.71.4مستجدٌوسف احمد محمد عبد العلٌم1919

0.50.6مستجدٌوسف اشرف مغاورى الهوارى1920

0.60.9مستجدٌوسف السٌد عطٌه مجاهد1921

0.91.1مستجدٌوسف خالد صبحى محمود1922

0.91.1مستجدٌوسف رأفت محمد السٌد الشافعى1923

0.70.6مستجدٌوسف ربٌع عوض احمد1924

0.70.9مستجدٌوسف رضا ابراهٌم الصعٌدى1925

0.71.5مستجدٌوسف سعد الدٌن حسنً القارح1926

0.61.6مستجدٌوسف سٌد محمود ٌوسف1927

0.51.9مستجدٌوسف شعبان مختار عبد الفتاح محمد1928

0.51.4مستجدٌوسف صبحى مبروك العباسى1929

0.91.4مستجدٌوسف عبد المسٌح وهبه ابراهٌم1930

غ0.6مستجدٌوسف عمرو ٌوسف عصر1931

غغمستجدٌوسف مجدى فتحى محمد موسى1932
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0.11.6مستجدٌوسف محمد ابراهٌم السٌد1933

1.8غمستجدٌوسف محمد حسن سرحان1934

0.51.1مستجدٌوسف ناصر عماره السٌد1935

1.3غمستجدٌوسف ولٌد ابو العال محمود1936

0.51.5مستجدٌوسف ٌاسر عبد العاطى جبرٌل1937

غغباقاحمد نبٌل السٌد محمد1938

غغباقاسالم عالء عبد العظٌم الفٌل1939

غغباقاسالم ٌسرى عبدالحمٌد سالم1940

غغباقحازم محمد محمد ذكى1941

0.8غباقحسٌن عبدالعظٌم حسٌن عبدالجواد1942

0.41.0باقعبد العزٌز فهمى عبد العزٌز قندٌل1943

غغباقعبدالرحمن عبدهللا هارون مهاجر1944

1.4غباقكرٌم سعدى زغلول فرغلى1945

غغباقمحمود محمد رفعت شوقى سعٌد1946

0.70.9باقنور الدٌن ابراهٌم عبدالحمٌد محمد عبد النب1947ً

1.1غباقٌوسف احمد عبدالهادى نصر1948

غغباقٌوسف عاشورمتبولى ابراهٌم1949

1.0غمستجدٌاسمٌن رشاد معوض محمد1950

0.51.6مستجدبهاء سٌد مغربى عبد الرحمن1951

0.51.3مستجدعلى صالح محمد خلٌل1952

1.0غمستجدمحمد عبد البر محمد رأفت1953

0.71.3مستجدعبد الرحمن فؤاد عبد الجٌد عوض1954

0.31.0مستجدابراهٌم محسن ابراهٌم محمد1955

1.8غمستجدمحمد اشرف ممدوح احمد1956

غغمستجدمحمود سعٌد السٌد بدران1957

1.1غمستجدمحمد مصطفى مبروك دره1958

0.71.3مستجدمصطفى ٌسن احمد محمد احمد1959

1.1غمستجدمحمد اشرف فوزى غالى1960

0.51.3مستجدسارة عبد هللا نعمان محمد1961

1.0غمستجدولٌد خالد صفوت1962
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المحاسبة المالية / مادة 

0.4غمستجدمحمود صالح خٌرى محمد1963

0.71.0مستجدخالد فؤاد رمضان عبد العزٌز حماد دحروج1964

1.0غمستجدمحمد اشرف محمد عبد التواب1965

1.0غمستجدمحمد عبد الناصر عبد المرضى عوض1966

1.0غمستجدمحمد احمد صالح محمود الباروطى1967

0.51.6مستجدرحاب مصطفى محمد مصطفى سعد الدٌن1968

0.71.8مستجدرحاب عبد العاطى عبد هللا عبد النظٌر1969

0.51.3مستجدمٌرنا سالمه الحسٌنى1970

0.51.3مستجدكرٌم هشام عبد الواحد الرشٌدى1971

0.50.8مستجدمصطفى حسن قندٌل1972

1.0غمستجدمحمد شعبان محمد الدبور1973

1.3غمستجدصالح صبحى صالح1974

1.8غمستجدلمٌاء فوزى عبد المجٌد المالح1975

0.71.0مستجداحمد طارق المتولى ابو كامله1976

0.61.0مستجدابراهٌم محمد ابراهٌم شعبان1977

0.50.8مستجداحمد حمدى السٌد الطباخ1978

غ0.5مستجدسٌد اشرف محمد الحجازى احمد1979

غ0.4مستجدخالد ٌسرى زكى الشافعى1980

0.71.8مستجدامانى السٌد حسن حبلص1981

غ0.9مستجداحمد عبد هللا ٌوسف محمد1982

0.8غمستجدصالح محمد صالح عسكر1983

غغمستجداندرو مدحت جاد فكرى1984

1.3غسٌف محمد حسن السٌد

0.3محمود جمال محمود سلٌم

0.6احمد جمال احمد خمٌس

0.7احمد حسن احمد

0.8محمود سلطان جبالً

0.8محمد السٌد السٌد

0.5محمد عبد اللبر رأفت امبابً

0.2علً رفعت جاد علً
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المحاسبة المالية / مادة 

0.8ابراهٌم صبري ابراهٌم المصٌلحً

0.4اسالم عاطف عبد العزٌز حمود
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