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18  من  1صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكادٌمى

2018/2019

1:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

الثانٌة

كلٌة التجارة

األولانتساب موجه :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 3

:تاريخ االختبـــار 

:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌة

 درجة 2 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

ابانوب صبرى عبد السٌد شحاته22001 منقول1

ابراهٌم احمد مصطفً محمدالجندي22002 منقول2

ابراهٌم السٌد انور عمار22003 منقول3

ابراهٌم حسنى ابراهٌم عمار22004 منقول4

ابراهٌم عصام ابراهٌم عمران22005 منقول5

ابراهٌم محمد ابراهٌم مجاهد22006 منقول6

احالم عطٌة محمد صالح22007 منقول7

احمد ابراهٌم ابراهٌم عبد الحى22008 منقول8

احمد ابراهٌم احمد حجاج22009 منقول9

احمد ابراهٌم السٌد عبد الفتاح قاروب22010 منقول10

احمد اشرف منصور شخٌخة22011 منقول11

احمد السٌد عبد ربه السٌد فرٌجه22012 منقول12

احمد اٌمن احمد شرٌف22013 منقول13

احمد بهجت عدس البلونى22014 منقول14

احمد جمال جابر زهران22015 منقول15

احمد جمال محمد ابراهٌم22016 منقول16

احمد جهاد عبدربه محمدالقاض22017ً انتساب مستمرمنقول17

احمد حمدى سعٌد السٌسى22018 منقول18

احمد رضا احمد حافظ22019 منقول19

احمد رمضان محمد حشٌش22020 منقول20

احمد سامح محمد حجازى22021 منقول21

احمد سعٌد عبدالعزٌز عٌس22022ً منقول22

احمد شحاته احمد شحاتة محمد22023 منقول23

احمد صالح ابو الٌزٌد زٌان22024 منقول24

احمد صالح محمود السعدنى22025 منقول25

احمد طارق احمد موسى محمد22026 منقول26

احمد طلبه ربٌع كامل22027 منقول27

احمد عبد المنعم احمد محمد22028 منقول28

احمد عبد الونٌس عبد الموالى عبد الونٌس22029 منقول29

احمد عبده عبد الغفار اسماعٌل22030 منقول30

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د .م.      أ
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احمد عطٌة محمد عطٌة سلٌم22031 منقول31

احمد عماد الدٌن جمعه محمد سلٌمان22032 منقول32

احمد عماد شعبان مرسى22033 منقول33

احمد عماد عبد المحسن السٌسى22034 منقول34

احمد عٌد ابراهٌم نصار22035 منقول35

احمد فؤاد قطب حسن الزٌن22036 منقول36

احمد فادى محمد الشناوى22037 منقول37

احمد فوزى عبد العظٌم محمد عوض22038 منقول38

احمد كمال شرف الدٌن محمد الشبكى22039 منقول39

احمد كمال عبد المنعم الدٌب22040 منقول40

احمد ماهر ابو الٌزٌد خطاب22041 منقول41

احمد ماهر سٌد سعد سالم22042 منقول42

احمد متولً عبدالفتاح احمد22043 منقول43

احمد مجدي امٌن منصور احمد22044 انتساب مستمرمنقول44

احمد مجدى عبد المنعم محمود22045 منقول45

احمد محمد ابراهٌم عبد المقصود22046 منقول46

احمد محمد ابو الٌزٌد السٌد22047 منقول47

احمد محمد جابر عبد الحلٌم22048 منقول48

احمد محمد خٌرى محمد حبٌبة22049 منقول49

احمد محمد على راضى22050 منقول50

احمد محمد على محمد الدٌب22051 منقول51

احمد محمود ابو بكر على22052 منقول52

احمد محمود محمد بعٌزق22053 منقول53

احمد محمود نصر  شلش22054 منقول54

احمد محى  الدٌن عبد اللطٌف22055 منقول55

احمد منٌع محمد ٌوسف22056 منقول56

احمد ناجى اسماعٌل احمد نسٌم ابو العنٌن22057 منقول57

احمد نادى عٌد جمعان22058 منقول58

احمد نبٌل عبد العزٌز السكرمى22059 منقول59

احمد نجاتى ابراهٌم السحٌمى22060 منقول60
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احمد هانى محمد بدر22061 منقول61

احمد هشام السٌد احمد عبد الحمٌد22062 منقول62

احمد ٌحٌى زكرٌا عبد الغنى زاٌد22063 منقول63

اروى عبد الرحمن احمد دردٌر22064 منقول64

اسامة رجب فتحى عبد الوهاب حسن22065 منقول65

اسامه عادل مبروك ابو العنٌن22066 منقول66

اسامه محمد محمد سلٌمان22067 منقول67

اسحاق سعٌد عبد الجلٌل على ابوزٌد22068 منقول68

اسراء حمدى عبد الواحد شعٌب22069 منقول69

اسراء خٌرى ابراهٌم سعٌد22070 منقول70

اسراء سعٌد السٌد محمد22071 منقول71

اسراء طه عطٌة طه عٌسى22072 منقول72

اسراء محمد سعد قطب22073 منقول73

اسالم سعٌد رمضان حنوره22074 منقول74

اسالم على حامد السٌد سلٌمان22075 منقول75

اسالم فتح هللا محمد عطا22076 منقول76

اسالم محمد عطٌة على سالمه22077 منقول77

اسالم هاشم عبد الرحمن قطب22078 منقول78

اسماء ابراهٌم السٌد الفقى22079 منقول79

اسماء عوض خطاب على22080 منقول80

اشرف رفعت احمد فرٌج22081 منقول81

االء جمال ٌونس فرج22082 منقول82

االء سعٌد عبد الحلٌم الصرفى22083 منقول83

االء سٌف النصر على ابراهٌم22084 منقول84

االء ضٌاء الدٌن عبد الجواد ابو الخٌر جابر22085 منقول85

البرت اكرم بسخٌرون جرجس22086 منقول86

الحسن ضٌاء الدٌن حلمى الطباخ22087 منقول87

الحسٌن على فتحى على القصاص22088 منقول88

الزهراء حسن ابراهٌم حسن التركى22089 منقول89

السٌد احمد السٌد غنٌه22090 منقول90
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السٌد عبد الحمٌد السٌد ابو الفار22091 منقول91

السٌد عبدالداٌم سلطان عبدالداٌم22092 منقول92

السٌد محمد توفٌق غازى22093 منقول93

اٌات محمد فوزى جبر22094 منقول94

اٌمان طاهر عبد السالم محجوب22095 منقول95

اٌمان عبدالرؤوف محمود22096 منقول96

اٌمان عكاشه صبحى عكاشه22097 منقول97

اٌمان محمد محمد عبد اللطٌف22098 منقول98

اٌمان مصطفى نجٌب كحٌل22099 منقول99

اٌمن اٌهاب فتح الباب منسى22100 منقول100

اٌمن رضا عبد الرحٌم  جاب هللا22101 منقول101

اٌمن فكرى السعٌد محمد محمد سالم22102 منقول102

اٌه اشرف محمد حسن البٌه22103 منقول103

اٌه صالح حسن خلٌل عطٌة22104 منقول104

اٌه عبد الغنى عباس عطوه22105 منقول105

اٌه كمال عبد الرؤف شعت22106 منقول106

اٌه محمود حمٌدة عواد عوٌس22107 منقول107

بدر محمد فتحى الشامى22108 منقول108

بالل عطٌه عبد الفتاح ٌوسف22109 منقول109

بالل محمدى عبد الحفٌظ عبد الحافظ22110 منقول110

بٌشوى نبٌل فتحى تادرس22111 منقول111

توفٌق محى الدٌن توفٌق محمد زكى22112 منقول112

جابر صابر جابر بركه22113 منقول113

جمعه على جمعه ابوشاهٌن22114 منقول114

جهاد حمدى شعبان شاهٌن22115 منقول115

جهاد مجدى محمد الغرباوى22116 منقول116

جٌهان فوزى طلعت عبد الوهاب22117 منقول117

حامد اسماعٌل حامد البرٌدى22118 منقول118

حسام الدٌن احمد صالح محمود على ابو النور22119 منقول119

حسام رؤف عبد المقصود شعبان22120 منقول120
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حسن حمدى حسٌن طٌره22121 منقول121

حسناء محمد عبد الشهٌد ذكى22122 منقول122

حلمى ٌاسر حلمى حواش22123 منقول123

خالد محمد فتحى محمد سٌد احمد22124 منقول124

خالد هشام هاشم على الملٌجى22125 منقول125

خلود محمد ابراهٌم رمضان22126 منقول126

دعاء صالح عبد الظاهر بكار22127 منقول127

دٌنا الشحات شوقى الحاكمى22128 منقول128

دٌنا طارق سعٌد محمد ابوالشوارب22129 منقول129

دٌنا مصطفى عبد الفتاح فهٌم22130 منقول130

رانٌا حمدى محمد عبد العظٌم مرسى22131 منقول131

رانٌا محمد اسماعٌل على الخطٌب22132 منقول132

رحاب هانً فهٌم بٌوم22133ً منقول133

رحمه ربٌع حسٌن جعفر22134 منقول134

رحمه فاٌز عطا عبد الحمٌد22135 منقول135

رزق على رزق الصباغ22136 منقول136

رضوه صبرى السٌد عبد الهادى خلٌل22137 منقول137

رضوى عبد الناصر عبده خلف22138 منقول138

رضوى كمال ابراهٌم حسن22139 منقول139

رغده منصور سعد جوده22140 منقول140

رٌهام سامى محمود الفخرانى22141 منقول141

رٌهام صالح رمضان البهواش22142 منقول142

رٌهام محمود ناجى احمد ابراهٌم22143 منقول143

زٌاد السٌد قطب السٌد22144 منقول144

زٌنب سامى عبد الحمٌد جبرٌل22145 منقول145

ساره متولً ابراهٌم شراره22146 منقول146

سعٌد محمد فؤاد احمد عٌسى22147 منقول147

سمر سمٌر حامد نعٌم22148 منقول148

سمر فهمى فهمى محمد جابر22149 منقول149

سمر مبروك مبروك مصطفى22150 منقول150
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سٌد خلٌفه السٌد عبد القوى عوض22151 منقول151

سٌد عطٌتو صابر احمد22152 منقول152

شروق عادل محمود قطب22153 منقول153

شروق محمد سٌد احمد حمودة22154 منقول154

شهاب محمد عبدهللا عبد الحمٌد22155 منقول155

شهاب مصطفى شهاب حمود22156 منقول156

شٌماء سرحان السٌد محمد22157 منقول157

شٌماء صبرى عبد المطلب محمد عثمان22158 منقول158

شٌماء عبد العظٌم غرٌب محمد22159 منقول159

صادق على صادق صبره22160 منقول160

صالح احمد المصلحى غانم22161 منقول161

صالح جمال صالح محمد على عبد العاطى22162 منقول162

صالح طلعت صالح بدر22163 منقول163

طارق فارق ابراهٌم عٌت هللا22164 منقول164

طارق مصطفى محمد مصطفى22165 منقول165

طارق ٌحٌى محمد جازٌه22166 منقول166

طاهر سلٌمان طاهر حمدى22167 منقول167

عبد الحلٌم احمد عبد الحلٌم عبد الحلٌم حجازى22168 منقول168

عبد الرحمن  كرم عبد الفتاح فرٌد غنٌم22169 منقول169

عبد الرحمن احمد عبد الفتاح السعدنى22170 منقول170

عبد الرحمن اشرف عثمان العجمى22171 منقول171

عبد الرحمن حمدى عبد الحمٌد مطر22172 منقول172

عبد الرحمن حمدى عبدالرحمن جاد22173 منقول173

عبد الرحمن سامى حنفى جوٌلى22174 منقول174

عبد الرحمن سعٌد فتحى مزروع22175 منقول175

عبد الرحمن كمال عبد الرحمن محمد الشافعى22176 منقول176

عبد الرحمن محمد زكى عبد العزٌز22177 منقول177

عبد الرحمن محمد منصور فاٌد22178 منقول178

عبد العزٌز سٌد عبد العزٌز قندٌل22179 منقول179

عبد العزٌز عفٌفى عبد العزٌز عفٌفى عطا22180 منقول180

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د .م.      أ



01-January-09

18  من  7صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكادٌمى

2018/2019

7:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

الثانٌة

كلٌة التجارة

األولانتساب موجه :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 3

:تاريخ االختبـــار 

:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌة

 درجة 2 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

عبد العزٌز على عبد العزٌز غنٌم22181 منقول181

عبد العزٌز محمد عبد العزٌز عنانى حموده22182 منقول182

عبد العظٌم حسٌن عبد العظٌم القالوى22183 منقول183

عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ناجى22184 منقول184

عبد هللا بالل محمد السٌد22185 منقول185

عبد هللا سامى عبد هللا خلٌل22186 منقول186

عبد هللا شاكر عبدالقوي جاد22187 منقول187

عبد هللا شعبان ابراهٌم عبدهللا22188 منقول188

عبد هللا صالح سٌد احمد عٌسى22189 منقول189

عبد هللا طه فرٌد حسن22190 منقول190

عبد هللا عادل السٌد عباس  القطان22191 منقول191

عبد هللا كحٌل عبدهللا السٌد22192 منقول192

عبد هللا مصطفى محمود شقٌر22193 منقول193

عبد الهادى السٌد عبدالهادى محمد22194 منقول194

عبداللطٌف عبد المنعم عبداللطٌف خلف هللا22195 منقول195

عبدالمؤمن السٌد عبدالمؤمن عالم22196 منقول196

عبٌر جمال عبدالحمٌد حالوه22197 منقول197

عال هانى اسماعٌل رٌاض الكشكى22198 منقول198

عالء محمد ابراهٌم محمد ابراهٌم22199 منقول199

على ابراهٌم محمد عبد المولى22200 منقول200

على عادل على السعدى عامر22201 منقول201

على محمد على عبٌد22202 منقول202

عمار على عبد العظٌم عبد الاله النجار22203 منقول203

عمار محمد محمد حتحوت22204 منقول204

عمار ناصر السٌد خطاب22205 منقول205

عمر سامى ابراهٌم جاد22206 منقول206

عمر محمدعبد الجلٌل النجار22207 منقول207

عمرو ابراهٌم رمضان محمد دومه22208 منقول208

عمرو اشرف عٌد مرسى مرسى22209 منقول209

عمرو مجدى هالل ابراهٌم السقا22210 منقول210

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د .م.      أ
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منتصف الفصل 
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:تاريخ االختبـــار 

:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 
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المجمـــــوع 

 درجة 5

 

عمرو موسى عبدالحمٌد خٌرهللا22211 منقول211

عمرورافت عبد العزٌز نوار22212 منقول212

فادى ابراهٌم سعد غالى عطٌه22213 منقول213

فارس مرعى رحٌم العربى22214 منقول214

فاطمه عثمان محمد الجندى22215 منقول215

كامل حماده كامل عامر22216 منقول216

كرٌم امٌن عبد العزٌز امٌن ابوعلى22217 منقول217

كرٌم خالد احمد فراج22218 منقول218

كرٌم خالد محمد ابراهٌم شلب22219ً منقول219

كرٌم صابر محمد عبد الحمٌد ناصف22220 منقول220

كرٌم صبرى عٌسى محمد الخولى22221 منقول221

كرٌم محمد عبد الوهاب محمد ابراهٌم عمار22222 منقول222

كرٌم محمد عبدالحمٌد الصغٌر22223 منقول223

لٌلى ناجح صبحى على ابو زٌد نجم22224 منقول224

مؤمن عبد هللا عبد الفتاح حسن نصار22225 منقول225

ماركو صفوت اسعد ٌوسف22226 منقول226

ماهر مصطفى رمضان رسالن22227 منقول227

محب هللا زكى السٌد احمد الفولى22228 منقول228

محمد ابراهٌم عبد الفتاح حسن22229 منقول229

محمد ابراهٌم على عماره22230 منقول230

محمد ابراهٌم ٌوسف عمر موسى22231 منقول231

محمد احمد ابو زٌد محمد22232 منقول232

محمد احمد حسب هللا حسنٌن22233 منقول233

محمد احمد سعداوى اسماعٌل خفاجى22234 منقول234

محمد احمد شندى على22235 منقول235

محمد احمد عبدالعزٌز احمد حماد22236 منقول236

محمد احمد محمد رشوان جبرٌل22237 منقول237

محمد احمد محمد عبد الغنى ٌونس22238 منقول238

محمد احمد مصطفى محمد22239 منقول239

محمد احمد ٌونس معزان22240 منقول240
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محمد اشرف عبد العزٌز مراد22241 منقول241

محمد اشرف محمد السماوى22242 منقول242

محمد السٌد عبد المنعم الزرقا22243 منقول243

محمد السٌد عبدهللا حموده22244 منقول244

محمد السٌد عفٌفى عفٌفى الطمالٌهى22245 منقول245

محمد السٌد فتح هللا عبد هللا22246 منقول246

محمد اٌمن بسٌونى محمد جاب هللا22247 منقول247

محمد جمال احمد بخٌت حماد22248 منقول248

محمد جمال صابر ابراهٌم فوده22249 منقول249

محمد حسنٌن  عبد الناجى المشد22250 منقول250

محمد حسٌن على حسٌن22251 منقول251

محمد خالد صابر الفنجرى22252 منقول252

محمد خالد محمد الغنٌمى محروس الكفراوى22253 منقول253

محمد خالف محمد خالف22254 منقول254

محمد سامى حسٌن محمد22255 منقول255

محمد سامى محمد سلٌمان ابوالسعود22256 منقول256

محمد سعٌد ذكً عبد الوهاب22257 منقول257

محمد سعٌد عبدالفتاح السنط22258ً انتساب مستمرمنقول258

محمد سعٌد محمد ابراهٌم22259 منقول259

محمد شامل عبدالفتاح الدٌب22260 منقول260

محمد شعبان محمد صالح لطٌف22261 منقول261

محمد طارق السٌد ابو السعود22262 منقول262

محمد طلعت محمد قندٌل22263 منقول263

محمد عادل عبد العظٌم عٌاد22264 منقول264

محمد عادل علً الكردي22265 منقول265

محمد عبد الرحمن العزو22266 منقول266

محمد عبد العظٌم عبدالنبى المٌهى22267 منقول267

محمد عبد المنعم ابراهٌم الناقورى22268 منقول268

محمد عبد المنعم ابراهٌم جمعة22269 منقول269

محمد عبد الناصر عبد الفتاح عبد اللطٌف سٌف الدٌن22270 منقول270
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محمد عبدالباسط عبدالغنً ابوشٌبه22271 منقول271

محمد عصام رمضان جاد الملٌجى22272 منقول272

محمد عصام مرسى مصطفى حجاب22273 منقول273

محمد عطٌه محمد عطٌه سلٌمان22274 منقول274

محمد على احمد عبد اللطٌف22275 منقول275

محمد على عبد الستار القاضى22276 منقول276

محمد عماد فتحى عبد الجواد22277 منقول277

محمد فوزى حسن مرعى عبد الواحد22278 منقول278

محمد قدرى محمد عبد العاطى22279 منقول279

محمد كرم سٌداحمد محمد22280 منقول280

محمد ماهر محمد عبد الغنى جاد22281 منقول281

محمد مبروك محمد مبروك22282 منقول282

محمد مجدى السٌد المعصراوى22283 منقول283

محمد محسن محمد عبد الواحد22284 منقول284

محمد محمود عباس قطب مهٌنه22285 منقول285

محمد محمود عبد السالم صالح الشرٌف22286 منقول286

محمد محمود عبد العاطى جعفر22287 منقول287

محمد محمود عبد ربه ابراهٌم22288 منقول288

محمد محمود عرفه عبدهللا22289 منقول289

محمد مدحت مرتضى خلٌفه22290 منقول290

محمد موسً محمد نبٌه22291 منقول291

محمد ناصر عمر بدر الدٌن22292 منقول292

محمد هشام جوٌده جوٌده22293 منقول293

محمد ٌحٌى فرٌد جاد22294 منقول294

محمود احمد عبد العزٌز احمد خضٌر22295 منقول295

محمود اسامه محمود احمد22296 منقول296

محمود اشرف فرحات عبد المقصود22297 منقول297

محمود اشرف كمال محمد22298 منقول298

محمود السٌد عبد العزٌز عبد الوهاب القزا22299 منقول299

محمود جمال عٌد على شلبى22300 منقول300
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محمود جمال محمد عٌد22301 منقول301

محمود حمدى عبد الواحد السٌسى22302 منقول302

محمود حمدى محمود الجٌزاوى22303 منقول303

محمود سامى محمود عبد الرحمن22304 منقول304

محمود صابر عوض ابراهٌم البربرى22305 منقول305

محمود صالح محمود خلٌفه22306 منقول306

محمود طاهر محمد غالى22307 منقول307

محمود عبد المنعم عبدالفتاح ابو رٌه22308 منقول308

محمود عبده موسى ابو سلٌمان22309 منقول309

محمود عشرى محمد عبدهللا22310 منقول310

محمود عالء الدٌن نبوى محمد عبد الرحمن22311 منقول311

محمود فاٌز السٌد عبد الفتاح22312 منقول312

محمود لطفى احمد عٌسى22313 منقول313

محمود مجدى ابراهٌم الحلٌفى22314 منقول314

محمود محمد سعد مطر22315 منقول315

محمود محمد شعبان عبدالصمد جبر22316 منقول316

محمود مصطفى عبدالظاهر المصرى22317 منقول317

محمود نشات السٌد الجزار22318 منقول318

محمود وحٌد علوانى عبدالنبى22319 منقول319

محمود ٌسرى عبدهللا ابراهٌم22320 منقول320

مروان حمدى محمد صالح عمار22321 منقول321

مروان عادل طه عبد الرحمن22322 منقول322

مروان محمد فتحى بسٌونى البكاتوشى22323 منقول323

مروه زكرٌا سلٌمان ابراهٌم بكار22324 منقول324

مروه قندٌل محمد خطاب22325 منقول325

مروه ولٌد على الغرابلى22326 منقول326

مصطفى انور عبد الفضٌل حسٌن22327 منقول327

مصطفى انور عبده عبدالعزٌز22328 منقول328

مصطفى جمال عبد العاطى عبدالرحمن22329 منقول329

مصطفى حسٌن عبد الواحد سالم22330 منقول330
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مصطفى خمٌس محمد محمد ابو النجا22331 منقول331

مصطفى سمٌر امٌن شعبان احمد22332 منقول332

مصطفى شحاته ابراهٌم محمود ابو هالل22333 منقول333

مصطفى صابر محمد على22334 منقول334

مصطفى عبد الحمٌد محمد الذغبى22335 منقول335

مصطفً محمد رامز النقراش22336ً منقول336

مصطفى محمد عبد الرازق عماره22337 منقول337

مصطفى محمد محمد ثابت حسن22338 منقول338

مصطفً محمد مختار الشٌم22339ً منقول339

مصطفى محمود بسٌونى عبدهللا زاٌد22340 منقول340

مصعب على حسن على ابو شاكر22341 منقول341

معاوٌه مصطفى سلٌمان ابوحسٌن22342 منقول342

معتزجمال عبد الخالق على ابو موسى22343 منقول343

منً رجب سعٌد محمدالعراب22344ً منقول344

مهدى عابد مهدى عبد المجٌد22345 منقول345

مى محمد مكاوى سعٌد22346 منقول346

مٌاده جمال عبد الحلٌم سٌداحمد سالم22347 منقول347

مٌار اشرف امٌن محمد شرشر22348 منقول348

مٌنا جورج زكرى جرجس تاوضروس22349 منقول349

مٌنا رافت فرٌج فلتس22350 منقول350

مٌنا نبٌل مورٌس مسٌحة شلبى22351 منقول351

نادٌه عمرو عبد الجواد ابراهٌم زهران22352 منقول352

ندا فؤاد محمد جادو22353 منقول353

ندى احمد على محمد على العطار22354 منقول354

ندى سامى ابوزٌد السٌد خلٌل22355 منقول355

ندى سعٌد رشاد مهنا22356 منقول356

ندى عبد المعبود رجب ابو درٌس22357 منقول357

ندى مصباح كمال الدٌن مصباح22358 منقول358

ندي نصر السٌد عباس عبٌه22359 منقول359

نسرٌن فرٌد محمد شهاب الدٌن22360 منقول360
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المجمـــــوع 
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نسمه هانى محمد الدمٌاطى22361 منقول361

نصر محمد عبدالمنعم نصر محمود رضوان22362 منقول362

نوح السٌد عبد الفتاح حمزه22363 منقول363

نور ضٌاء الدٌن محمد عبد الحمٌد22364 منقول364

نورا حسن محمد عافٌه22365 منقول365

نورا محمد محمد حنفى22366 منقول366

نورا منصور دانٌال منصور22367 منقول367

نٌره كامل فواد العمروسى22368 منقول368

هاجر فواد محمد خلٌل22369 منقول369

هاجر محمد رمضان فرٌد جادو22370 منقول370

هاجر هشام مصطفى حرٌشه22371 منقول371

هشام طارق عبدهللا عبدالموجود22372 منقول372

هشام محمد دبش احمد محمد22373 منقول373

هشام محمود عبد المهٌمن الخشن22374 منقول374

وفاء محمد شحات عبد العاطى22375 منقول375

وفاء ناصر عبدهللا سعد العتر22376 منقول376

والء فرج احمد سٌد22377 منقول377

والء ممدوح محمد عامر22378 منقول378

ولٌد شعبان محمد عبد القادر سابق22379 منقول379

ٌارا محمد مكٌن خالد22380 منقول380

ٌاره عبد الستار ناجى موسى22381 منقول381

ٌاسر عبد المنعم محمود دروٌش22382 منقول382

ٌاسمٌن حامد مصطفى سالم22383 منقول383

ٌاسمٌن عبد الحمٌد محمود عبد الرحمن22384 منقول384

ٌاسمٌن محمد احمد حمزه22385 منقول385

ٌمنى احمد صالح عافٌه22386 منقول386

ٌوسف احمد محمد مراكبى احمد تركى22387 منقول387

ٌوسف ضٌاء الدٌن محمد السٌد22388 منقول388

ٌوسف عادل ٌوسف داغر22389 منقول389

ٌوسف محمود فتحى محمود22390 منقول390

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د .م.      أ
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18  من  14صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكادٌمى

2018/2019

14:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

الثانٌة

كلٌة التجارة

األولانتساب موجه :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 3

:تاريخ االختبـــار 

:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌة

 درجة 2 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

ٌوسف ٌوسف احمد سالم22391 منقول391

ابراهٌم سعٌد محمدى ابراهٌم االبٌدى22392 باق392

ابراهٌم عبد الحمٌد ابو الٌزٌد ابراهٌم22393 باق393

ابراهٌم نبٌل عبد هللا شاهٌن22394 باق394

ابراهٌم ٌوسف ٌوسف ابراهٌم صالح22395 باق395

احمد اسماعٌل ابراهٌم  حسبو22396 باق396

احمد الشحات احمد ابو سلٌمان22397 باق397

احمد حمدى محمود احمد الصعٌدى22398 باق398

احمد حمزة علً قنانة22399 باق399

احمد سعد حسب محمد22400 باق400

احمد سعٌد محمد الشرقاوى22401 باق401

احمد شرٌف السٌد المشد22402 باق402

احمد عبد الباسط سعد خلٌل22403 باق403

احمد عبد الحكٌم عباس عبد الغنى22404 باق404

احمد عبد الرحمن السٌد رخا22405 باق405

احمد عبد العلٌم احمد محمد22406 باق406

احمد عبد الفتاح عبد العظٌم البنوانى22407 باق407

احمد عطٌة جمعة عطٌة الطرهونى22408 باق408

احمد كمال شافعى توفٌق22409 باق409

احمد كمال فرٌد الشامى22410 باق410

احمد ماهر عبد الغفار حامد العطار22411 باق411

احمد محمد احمد الصاوى22412 باق412

احمد محمد احمد عوض22413 باق413

احمد محمد طه محمد عبد الداٌم22414 باق414

احمد مصطفى اسماعٌل احمد22415 باق415

احمد منتصر صقر فضل رسالن22416 باق416

اسالم حامد السٌد الصٌفى22417 باق417

اسالم على عبد الستار نافع22418 باق418

اسالم محمد السٌد محمد عطٌة22419 باق419

اسالم وائل عبد المحسن شومان22420 باق420

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 
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المجمـــــوع 

 درجة 5

 

السٌد محمد السٌد زاٌد دبا22421 باق421

السٌد محمد السٌد محمد22422 باق422

الصدٌق السٌد احمد السٌد مطر22423 باق423

انس فوزى احمد قابل22424 باق424

اٌمن سعٌد ابو العال محمد النشار22425 باق425

حازم محمد محمد جابر العشماوى22426 باق426

حسام حسن جالل سالم22427 باق427

حنان سعٌد عبد القهار احمد22428 باق428

خالد غنٌم مصطفى الطنبداوى22429 باق429

رزق محمد صالح القبالوى22430 باق430

رقٌة على محمد صالح الدٌن22431 باق431

سعد اٌمن عبد الفتاح الشٌن22432 باق432

سعٌد عباس ٌونس شعبان22433 باق433

سماح التهامى احمد الجوهرى22434 باق434

سمر حمدى احمد الخرط22435 باق435

صابر عادل ابراهٌم خطاب22436 باق436

طلعت ماهر عبد الفتاح على حسٌن22437 باق437

عبد الحمٌد السٌد عبد الحمٌد محمد عماره22438 باق438

عبد الرحمن رأفت حسنى احمد محمد22439 باق439

عبد الرحمن فؤاد جابر عطٌة22440 باق440

عبد هللا سعٌد عبد القوى عبد هللا22441 باق441

عبد المؤمن صالح محمد ابراهٌم مطر22442 باق442

عبد المنعم محمد عبد المنعم ابراهٌم22443 باق443

عالء  شعبان فتحى حمزه22444 باق444

عماد محمد محمد ناصر22445 باق445

عمرو سمٌر احمد محمد22446 باق446

فارس اٌهاب بدر ذكى راتب22447 باق447

فتحى سمٌر محمد طه ابو الخٌر22448 باق448

كرٌم محمد عبد الرؤف الشربٌنى22449 باق449

محمد احمد كمال عبد العزٌز راضى22450 باق450

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 
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 درجة 5

 

محمد اشرف مختار محمد الحوالة22451 باق451

محمد اٌمن رمضان عبد الرحمن22452 باق452

محمد بسٌونى محمد الفار22453 باق453

محمد جابر على خلٌفة22454 باق454

محمد حسنى فارس الفقى22455 باق455

محمد حسٌن ابراهٌم المهٌى22456 باق456

محمد خالد حلمى ابراهٌم22457 باق457

محمد خالد عبد المحسن ابراهٌم22458 باق458

محمد رزق مشحوت زٌدان22459 باق459

محمد رضا عبد الحكٌم عزام22460 باق460

محمد رمضان محمد امام منصور22461 باق461

محمد سالمة  غانم دروٌش22462 باق462

محمد سالمه محمد عبد البارى22463 باق463

محمد سمٌر سالم علٌان22464 باق464

محمد سمٌر عبد الجواد عبد العزٌز22465 باق465

محمد سٌد احمد احمد فاضل22466 باق466

محمد شعبان عبد الفتاح عبد المقصود22467 باق467

محمد طاهر حسن صقر22468 باق468

محمد عادل عبد المعبود الغلبان22469 باق469

محمد عاطف محمد سراج22470 باق470

محمد عبد الحفٌظ على المغربى22471 باق471

محمد عبد العزٌز محمد امٌن22472 باق472

محمد عبد العظٌم عبد العظٌم سالمان22473 باق473

محمد عبد هللا ابراهٌم منصور22474 باق474

محمد عبد المنعم محمود  فتٌان22475 باق475

محمد عبدالعزٌز علً سٌد22476 باق476

محمد عصام محمد مهدى خلٌل22477 باق477

محمد ممدوح محمد محمود22478 باق478

محمود خالد عٌد المساح22479 باق479

محمود عبد الفضٌل عبد الرؤف عبد النبى22480 باق480

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 
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:تاريخ االختبـــار 
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 درجة 5

 

مرام فهٌم محمد غنٌم22481 باق481

مرسى سمٌر مرسى فرفور22482 باق482

مصطفى محمد احمد محمد غرٌب22483 باق483

مهند محمد عالء الدٌن توفٌق ٌوسف22484 باق484

نسمه جمال محمد العلٌمى حمده22485 باق485

وائل محمد السٌد طبانه22486 باق486

والء احمد محمود ابراهٌم محمود22487 باق487

ٌوسف عادل عبد الحمٌد حموده22488 باق488

ٌوسف عالء عبد الرحمن محمد عٌسى22489 باق489

ٌوسف محمد عبد العزٌز اغا22490 باق490

احمد احمد محمود السوسانى22491 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة491

احمد جمعة ابراهٌم خطاب22492 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة492

احمد عصام محمد عبد الهادى22493 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة493

احمد محمد عبد الجلٌل محمد22494 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة494

اٌهاب رضا حامد خطاب22495 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة495

خالد محمود رٌاض عبد النورالحداد22496 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة496

دعاء حسن احمد محمد حامد22497 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة497

رءوف العزب عبد الفتاح البنا22498 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة498

عادل محمد عبد الرازق محمد22499 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة499

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن سٌد22500 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة500

عبد اللة احمد عادل احمد السٌد22501 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة501

عبد اللة مصطفى عبد الفتاح مصطفى الدسوقى22502 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة502

عبد المنعم احمد محمود احمد22503 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة503

عمرو محمد السعٌد عمر خطاب22504 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة504

كرٌم رجب شاكر مرسى22505 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة505

كرٌم محمد رمضان فتح اللة22506 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة506

كرٌم مصطفى حسن جمال22507 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة507

محمد خالد على الشبٌنى22508 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة508

محمد صبرى عبد العلٌم بكر22509 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة509

محمد محى الدٌن احمد فرج هللا22510 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة510

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 
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:تاريخ االختبـــار 
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 درجة 5

 

محمد هشام عبد الغفار22511 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة511

محمود سعٌد رجب مصطفى22512 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة512

محمود فرج محمد محمد بدوى22513 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة513

مصطفى محمود مصٌلحى المشد22514 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة514

مالك زكرٌا امٌن سٌحة22515 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة515

مٌنا عماد اسعد مٌخائٌل22516 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة516

نادر محمد سلٌمان عبد الغنً ٌونس22517 فرصة أخٌرةفرصة أخٌرة517

عمرو خالد على مرسى22518 باقباق518

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د .م.      أ


