
17  من  1صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

1:لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثانية

كلية التجارة

األولشعبة اللغة :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار

:اسم المـــــــــادة  

توقيـــع الطــــالب أعمال فصلية

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

ابانوب اشرف عبدالنور انيس2001 مستجد1

ابانوب بهجت بشرى شفيق2002 مستجد2

ابانوب سامى زكريا جندى نوسى2003 مستجد3

ابانوب عوض جاب هللا نخله2004 مستجد4

ابانوب وهيب يوسف حنين2005 مستجد5

ابتسام شريف صبحى توفيق الجرجاوى2006 مستجد6

ابرار محمد نصير ابوسمرة2007 مستجد7

ابرام نبيل برسوم سعيد2008 مستجد8

ابراهيم ابوعجيله عبدالرازق ابوعجيله2009 مستجد9

ابراهيم اسامه عبدالونيس عبدالعليم2010 مستجد10

ابراهيم على سليمان مصطفى2011 مستجد11

ابراهيم محمد ابراهيم معزان2012 مستجد12

ابواليزيد احمد محمود بدر2013 مستجد13

احمد ابراهيم احمد على2014 مستجد14

احمد ابراهيم رشيد ابوالحسين2015 مستجد15

احمد ابراهيم عبدالعال مصطفى2016 مستجد16

احمد ابراهيم عبدالمعبود محمد حسان2017 مستجد17

احمد ابراهيم فاروق عبدالحميد2018 مستجد18

احمد اسماعيل على محمود2019 مستجد19

احمد اشرف محمد عبدالمنعم2020 مستجد20

احمد السيد عبدالرحمن لبن2021 مستجد21

احمد ايهاب عبدالعظيم قميحه2022 مستجد22

احمد جمال هاشم الرفاعى2023 مستجد23

احمد حمدى مصطفى على2024 مستجد24

احمد خالد عبدالمنعم عبدالرحمن2025 مستجد25

احمد خالد محمد صادق محمد2026 مستجد26

احمد خالد محمد عبدالعزيز محمد2027 مستجد27

احمد خالد محمود خضر2028 مستجد28

احمد خليفه عبدالسالم الحفناوى2029 مستجد29

احمد رافت البقلى ابراهيم2030 مستجد30
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احمد رجب محمد رمضان2031 مستجد31

احمد رشاد مشحوت احمد عيد2032 مستجد32

احمد رمضان على عبدالسميع2033 مستجد33

احمد سعيد عبدالحليم محمد عمارة2034 مستجد34

احمد سمير بدير حمزه2035 مستجد35

احمد سمير عبدالمحسن عرفه2036 مستجد36

احمد صالح محمد محمد العليمى2037 مستجد37

احمد طارق محمد زكى االمبابى2038 مستجد38

احمد طارق يوسف عبدالحميد السيد2039 مستجد39

احمد طلعت لطفى فاضل2040 مستجد40

احمد عبدالحكيم احمد داود2041 مستجد41

احمد عبدالسميع محمد عبدهللا2042 مستجد42

احمد عبدالظاهر محمد محمد2043 مستجد43

احمد عبدالعليم عبدالمنعم حسين2044 مستجد44

احمد على محمد عطيه2045 مستجد45

احمد فرج رزق عطيه2046 مستجد46

احمد فوزى محمد عبدالعليم2047 مستجد47

احمد كامل فؤاد احمد2048 مستجد48

احمد ماهر عبدالباقى محمد2049 مستجد49

احمد مبروك دياب زيدان2050 مستجد50

احمد مجدى عبدالغنى عبدالعزيز2051 مستجد51

احمد مجدى عبدالوهاب ابوسيد2052 مستجد52

احمد محمد خلف حسان غزالى2053 مستجد53

احمد محمد رمضان الشرنوبى2054 مستجد54

احمد محمد زين العابدين محمد2055 مستجد55

احمد محمد عبدهللا عبدالمجيد دوير2056 مستجد56

احمد محمد مصطفى سيد2057 مستجد57

احمد نبيل عبدهللا الخواجه2058 مستجد58

احمد نجاح عبدالونيس حماد2059 مستجد59

اروى محمد حسن الطويل2060 مستجد60
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اسامه عصام عبدالنبى بدر2061 مستجد61

اسراء اسماعيل سامى حسن2062 مستجد62

اسراء ايمن جمعه عبدالجواد الصعيدى2063 مستجد63

اسراء بهنسى محمد بهنسى السيد2064 مستجد64

اسراء حجوابراهيم زكى2065 مستجد65

اسراء سعيد عبداللطيف الرفاعى2066 مستجد66

اسراء عاطف حسنين خالد2067 مستجد67

اسراء عبدالعزيز حافظ عبداللطيف الشرقاوى2068 مستجد68

اسراء عبدالقادر على سويد2069 مستجد69

اسراء عبدالهادى محمد عبدالهادى2070 مستجد70

اسالم احمد الرفاعى سالمة2071 مستجد71

اسالم جمعه سمير مليجى عطوه2072 مستجد72

اسالم محمد جمال الدين طنطاوى عبدالغنى2073 مستجد73

اسماء سعيد رافت يونس2074 مستجد74

اسماء سعيد محمود السيد2075 مستجد75

اسماء عبدالصمد قطب عبدالصمد الحو2076 مستجد76

اسماء عماد عبدالماجد ابراهيم2077 مستجد77

اسماء مدحت مرتضى خليفة2078 مستجد78

اسماعيل سيد احمد اسماعيل الشيخ2079 مستجد79

اشرف عمر الخطاب عبدالمجيد الحبشى2080 مستجد80

افنان اسامة كامل احمد2081 مستجد81

االء اكمل جوده عليوه2082 مستجد82

االء على محمد مبروك2083 مستجد83

االء محسن مبروك الجمل2084 مستجد84

الحسينى طه عبدالصبور عبداللطيف2085 مستجد85

السيد ابراهيم السعيد محمود عليبه2086 مستجد86

السيد محمد ابوالفتوح الشرقاوى2087 مستجد87

السيد محمود السيد محمد عطايا2088 مستجد88

الفريد عماد أسعد يعقوب2089 مستجد89

المعتز باهلل على الهم عثمان2090 مستجد90
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امل محمود محمد ابراهيم2091 مستجد91

امنية جمعه جوده محمد عبدالرحمن2092 مستجد92

امنيه رأفت حلمى عبدالرحمن2093 مستجد93

امنيه فرج مبروك حمام2094 مستجد94

امير صبحى عبدالمالك رزق جرجس2095 مستجد95

اميرة سعيد على ابراهيم حسين2096 مستجد96

اميره حازم على ماهر عباس2097 مستجد97

اميره رمضان عبدالفتاح محمد2098 مستجد98

اميره عمر ابوبكر احمد الدخاحنى2099 مستجد99

اميره عمر عثمان احمد عثمان2100 مستجد100

اميمه حسن مرسى حسانين2101 مستجد101

اياد مصطفى النجار احمد2102 مستجد102

ايثارمحمد على محمد2103 مستجد103

ايمان احمد على عبدالسالم الغزولى2104 مستجد104

ايمان احمد محمد نصر2105 مستجد105

ايمان سامى هالل بيومى ابراهيم2106 مستجد106

ايمان سعيد احمد شلبى2107 مستجد107

ايمان سمير محمود عبدالحميد2108 مستجد108

ايمان سمير مشحوت الليثى2109 مستجد109

ايمان صالح عبدالجليل على2110 مستجد110

ايمان طلعت عزب محمد2111 مستجد111

ايمان كمال محمد مرسى2112 مستجد112

ايمان محمد السيد عبدالعزيز محمد حسب هللا2113 مستجد113

ايمان محمد عبدالرازق بسيونى خليل2114 مستجد114

ايمان محمد عزوز محمد ابراهيم2115 مستجد115

ايناس اسماعيل عبدالعظيم علوى2116 مستجد116

ايه أشرف عبدالحميد ابراهيم يوسف2117 مستجد117

ايه احمد عبدالسالم عبدالحليم عباده2118 مستجد118

ايه ايمن محمود عبدالواحد المدبولى2119 مستجد119

ايه حسام الدين محمد عباس مطر2120 مستجد120
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ايه رضا على عيد الدهيبى2121 مستجد121

ايه عاطف عبدالعظيم والى2122 مستجد122

ايه عبدالناصر عبدالحميد عبدالقوى2123 مستجد123

ايه فتحى محمود الخولى2124 مستجد124

ايه محمد يوسف محمود دره2125 مستجد125

ايه مدنى  سعد عبدالرحيم2126 مستجد126

ايهاب اسماعيل حسين عامر ابوعاصى2127 مستجد127

ايهاب محمد نبيل احمد2128 مستجد128

بيتر عصام فؤاد نصر2129 مستجد129

بيتر مجدى سمعان سعد2130 مستجد130

تسنيم مختار محمد كامل يوسف2131 مستجد131

توفيق رضا توفيق على ابو احمد2132 مستجد132

تيسير سمير خيرى احمد2133 مستجد133

جاسر حسن أشرف أحمد فؤاد حسن2134 مستجد134

جاكلين حنا صموئيل كامل2135 مستجد135

جهاد هانى جالل حسين على2136 مستجد136

جون سالمة فريد سالمة2137 مستجد137

جون ميالد حنا مالك2138 مستجد138

حسام احمد محمد عبدالجابر2139 مستجد139

حسام اشرف عيد صالح2140 مستجد140

حسام على على الدسوقى2141 مستجد141

حسام هشام عبداللطيف محمود السيد2142 مستجد142

حسن ادريس حسن محمد2143 مستجد143

حسن محمد حسن سرحان2144 مستجد144

حسن محمد محمود ابوالزين2145 مستجد145

حسن نادر حسن خليفة2146 مستجد146

حسناء صبرى عبدالسالم شرايف2147 مستجد147

حمدى جمعة عبدالعليم سيد2148 مستجد148

حمدى ناصر حمدى فرحات2149 مستجد149

حنان محمد زكى مسعود2150 مستجد150
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خلود ابراهيم محمد مصطفى منصور2151 مستجد151

خلود احمد عبدالسالم خليفة2152 مستجد152

خلود حسام ابراهيم منصور2153 مستجد153

خلود محمد ابراهيم مصطفى ابراهيم2154 مستجد154

خلود محمد على مبروك2155 مستجد155

داليا انور عبدالرحمن احمد راضى2156 مستجد156

داليا صبرى عقيلى عبدالمعطى ادريس2157 مستجد157

دعاء صبرى على الصيفى2158 مستجد158

دعاء على حسن محمد النجار2159 مستجد159

دعاء محمد عبدالجيد عبداللطيف2160 مستجد160

دعاء محمد محمد مرسى الشباسى2161 مستجد161

دالل عبد هللا ادريس ابراهيم2162 مستجد162

دينا جمعه مبروك العربى2163 مستجد163

دينا شاهين فرج السيد2164 مستجد164

رافى سعد لبيب نقوال2165 مستجد165

رانا محمد اسماعيل حافظ ابراهيم2166 مستجد166

رانيا رجب ابراهيم محمد2167 مستجد167

رانيا عبدالباسط على عبدالرحمن2168 مستجد168

رحاب عماد زينهم رفاعى2169 مستجد169

رحاب محمد انور النقيرى2170 مستجد170

رحاب مشحوت موسى درويش2171 مستجد171

رحاب ناصر عبدالسالم محمد السيد2172 مستجد172

رحمة رضا عبدالمنصف ابراهيم2173 مستجد173

رفعت مرعى زكى بولس2174 مستجد174

رندا عبدالرحمن محمد السيد حسن2175 مستجد175

رواء عبدالحكيم محمد بركات2176 مستجد176

روان احمد حسن سيد2177 مستجد177

روان طارق السباعى احمد2178 مستجد178

روان محمد جمال عبدالوهاب ابوريه2179 مستجد179

روان مصطفى سليمان دبور2180 مستجد180
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رومانى سامى ابراهيم بسخيرون2181 مستجد181

ريهام شحاته عبدالحكيم نعيم عبدالغنى2182 مستجد182

زياد احمد عبداللطيف مكى2183 مستجد183

زياد بهاء الدين شمس الدين سعيد2184 مستجد184

زياد عاصم جابرعطيه2185 مستجد185

زينب سامى عبدالحميد سالم حسن2186 مستجد186

ساره رمضان عبدالمنعم عبداللطيف الخطيب2187 مستجد187

ساره محمد محمد قناوى داود2188 مستجد188

سالى شيخ العرب محمد عبدالعزيز2189 مستجد189

سعيد احمد محمد عبدالرازق خليفه2190 مستجد190

سعيد عبدالمنعم محمد سعيد محمد2191 مستجد191

سلمى جمال ماهر ابويوسف2192 مستجد192

سلمى عبدالواحد سليمان محمد2193 مستجد193

سلمى محمد غريب عابدين2194 مستجد194

سلمى ناصر رجب الليثى2195 مستجد195

سمر حافظ مصطفى احمد عيسى2196 مستجد196

سمر حسونه شعبان عبدالمجيد2197 مستجد197

سمر رضا عبدالفتاح الخبيرى2198 مستجد198

سمير محمد خليفه ريه2199 مستجد199

سندس اشرف احمد حسنين2200 مستجد200

سهيله عصام انور خليفه2201 مستجد201

شادى خالد فهمى امين فهمى2202 مستجد202

شاهين جميل ضيف رسالن2203 مستجد203

شذى عاطف فتحى محمود2204 مستجد204

شروق مسعد عاطف عبدالمجيد ابوزيد2205 مستجد205

شريف محمد سيف النصر محمد2206 مستجد206

شريف هشام اسماعيل رياض الكشكى2207 مستجد207

شنوده عادل رؤوف عزيز2208 مستجد208

شيماء محمد فاضل احمد الطنايحى2209 مستجد209

صالح محمد صالح حمدان2210 مستجد210

وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب:أستاذ المادة 

ياسر ابراهيم داود/ د . م. أ



17  من  8صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

8:لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثانية

كلية التجارة

األولشعبة اللغة :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار

:اسم المـــــــــادة  

توقيـــع الطــــالب أعمال فصلية

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

صفاء حسين ابراهيم عبدربه2211 مستجد211

صموئيل ابراهيم يواقيم ايوب2212 مستجد212

طارق كريم الصاوى بكر2213 مستجد213

عائشه طلعت امين خضرى2214 مستجد214

عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد حسين2215 مستجد215

عبدالحميد اسر عبدالحميد معوض السيد2216 مستجد216

عبدالرحمن ابراهيم سعيد عبدالمجيد2217 مستجد217

عبدالرحمن السيد عبدالمقصود محمودعميره2218 مستجد218

عبدالرحمن ايمن صابرالمراكبى2219 مستجد219

عبدالرحمن حمدى عبدالرحمن صالح2220 مستجد220

عبدالرحمن عصام سعدالجمال2221 مستجد221

عبدالرحمن عصام فكرى ابوالعال2222 مستجد222

عبدالرحمن فريد محمد القطان2223 مستجد223

عبدالرحمن كرم معوض احمد2224 مستجد224

عبدالرحمن ماهر حامد ابراهيم طه2225 مستجد225

عبدالرحمن مجدى مهلل حسن2226 مستجد226

عبدالرحمن محمد نبوى حسام الدين2227 مستجد227

عبدالرحمن وجية عبدالونيس بسيونى عسكر2228 مستجد228

عبدالسالم محمد شمس الدين دغيدى2229 مستجد229

عبدالعزيز ابراهيم فهمى عبداللطيف2230 مستجد230

عبدالعزيز احمد عبدالعزيز عالم2231 مستجد231

عبدالعزيز السيد عبدالعزيز عبدالغنى2232 مستجد232

عبدالعزيز ماهر عبدالعزيز منصور2233 مستجد233

عبدالعزيز محمد طه حتحوت2234 مستجد234

عبدهللا سعيد عبدهللا محمد عبدهللا2235 مستجد235

عبدهللا صبحى معروف الشوربجى2236 مستجد236

عبدهللا عادل محمد زعير2237 مستجد237

عبدهللا على حسين على2238 مستجد238

عبدهللا محمد حسن محمد2239 مستجد239

عبدهللا محمد حمدى حسين2240 مستجد240

وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب:أستاذ المادة 

ياسر ابراهيم داود/ د . م. أ



17  من  9صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

9:لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثانية

كلية التجارة

األولشعبة اللغة :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار

:اسم المـــــــــادة  

توقيـــع الطــــالب أعمال فصلية

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

عبدهللا وجيه عباس على الخولى2241 مستجد241

عبدالناصر عبدالمنعم السيد الجمل2242 مستجد242

عبدالهادى عالء الدين عبدالهادى زيد2243 مستجد243

عرفه احمد عرفه احمد الفقى2244 مستجد244

عزه ياسر صالح فرحان2245 مستجد245

عالء الدين ايمن محمد عطيه السعدنى2246 مستجد246

عالء صبرى معوض ابوالسعود2247 مستجد247

عالء محسن عبدالرؤوف محمد السيد2248 مستجد248

عالم محمد عالم عبدالغفار2249 مستجد249

على شعبان على دخيل2250 مستجد250

على محمود على عبدالباسط2251 مستجد251

على مسعد على عبده2252 مستجد252

على مهدى على ابوبكر2253 مستجد253

علياء عادل عبدالفتاح عويس2254 مستجد254

عماد جمال محمد مصطفى عفصه2255 مستجد255

عمار حسن عبدالمنعم حسين ماضى2256 مستجد256

عمار نبيل محمود الصيفى2257 مستجد257

عمار ياسر عبدالنبى محمد2258 مستجد258

عمارعادل امين الهنداوى2259 مستجد259

عمر احمد عبداللطيف مكى2260 مستجد260

عمر البدرى عبدالجيد رحيم2261 مستجد261

عمر جمال محب مصيلحى2262 مستجد262

عمر حاتم محمد انورعبدالوهاب2263 مستجد263

عمر عبدالرحمن رمضان النخبط2264 مستجد264

عمرو خالد عبدالمنعم محمود بيومى2265 مستجد265

عمرو ناصر عبدهللا الدسوقى2266 مستجد266

غاده السيد جادالرب حسن2267 مستجد267

فادى سعد يوسف ابراهيم يوسف2268 مستجد268

فاطمة صالح الدين  حامد الملليجى2269 مستجد269

فاطمه عبدهللا محمد سليمان عارف2270 مستجد270

وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب:أستاذ المادة 

ياسر ابراهيم داود/ د . م. أ



17  من  10صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

10:لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثانية

كلية التجارة

األولشعبة اللغة :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار

:اسم المـــــــــادة  

توقيـــع الطــــالب أعمال فصلية

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

فاطمه على محمد عبدالنعيم2271 مستجد271

فاطمه محمد على االمبابى2272 مستجد272

كاترينا عادل وحيد اسكندر2273 مستجد273

كاميليا محمد كامل محمد2274 مستجد274

كرلس رفعت بشارة جيد2275 مستجد275

كريم احمد سيد هاللى2276 مستجد276

كريم خيرى اسماعيل البكل2277 مستجد277

كريم سيد احمد مصطفى سيد احمد2278 مستجد278

كريم عبدالصمد عبده عبدالحليم2279 مستجد279

كريم محفوظ عبده جرس2280 مستجد280

كوثر محمد ممدوح على علوانى مناع2281 مستجد281

كيرلس عزيز نعيم عطيه2282 مستجد282

كيرلس ميالد صدقى فهمى2283 مستجد283

لؤى اشرف حمدى محمود2284 مستجد284

لمياء عبدالباسط عبدالناصر محمد2285 مستجد285

لويس رؤوف بهيج ميخائيل2286 مستجد286

ليديا جمال وليم عزمى2287 مستجد287

ماجد اشرف حلمى رضوان2288 مستجد288

ماجى محروس فرج صالح2289 مستجد289

مارينا كامل عبدالنور شنودة2290 مستجد290

مارينا ميالد فهمى حليم2291 مستجد291

مازن عادل مأمون عبدالفيظ بدوى2292 مستجد292

مازن محمد عبدالقادر ياقوت محمد2293 مستجد293

مايكل اسحق ابراهيم سعد2294 مستجد294

مايكل رشاد ذكرى حبيب2295 مستجد295

محسن عماد محسن على ابو الخير2296 مستجد296

محمد ابراهيم ابراهيم عمار2297 مستجد297

محمد ابراهيم محمد عبدالرسول2298 مستجد298

محمد احمد حسن قنديل2299 مستجد299

محمد احمد سالم ابراهيم2300 مستجد300

وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب:أستاذ المادة 

ياسر ابراهيم داود/ د . م. أ



17  من  11صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

11:لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثانية

كلية التجارة

األولشعبة اللغة :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار

:اسم المـــــــــادة  

توقيـــع الطــــالب أعمال فصلية

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

محمد احمد سعيد احمد2301 مستجد301

محمد احمد سليمان سعيد2302 مستجد302

محمد احمد سليمان عبدالجليل مهينة2303 مستجد303

محمد احمد عبدالعزيز احمد صقر2304 مستجد304

محمد احمد منجد سليمان2305 مستجد305

محمد احمد مهران محمود2306 مستجد306

محمد احمد يوسف حرحيرة2307 مستجد307

محمد اشرف صبحى سليمان2308 مستجد308

محمد اشرف فتحى حسين السيد2309 مستجد309

محمد الدسوقى محمد احمد2310 مستجد310

محمد السيد سعدعبدالسالم دويدار2311 مستجد311

محمد السيد محمد عاشور2312 مستجد312

محمد الصاوى محمد زياده2313 مستجد313

محمد امين محمد العتر2314 مستجد314

محمد ايمن زكى الخشن2315 مستجد315

محمد ايمن فوزى النجار2316 مستجد316

محمد ايهاب احمد مجاهد2317 مستجد317

محمد باسم نصرالدين شعالن2318 مستجد318

محمد حسين محمد حسين2319 مستجد319

محمد حمدى زكى شرارة2320 مستجد320

محمد رشاد حسين عبدالحميد2321 مستجد321

محمد رشيد احمد باظة2322 مستجد322

محمد رشيد محمد  محمود حمزة2323 مستجد323

محمد رمضان عبدالرحيم اسماعيل محمد2324 مستجد324

محمد زكريا عبدالحليم محمد2325 مستجد325

محمد سالمه محمد خليفة2326 مستجد326

محمد سليم محمد حسانين سليم2327 مستجد327

محمد شعبان محمد خليف2328 مستجد328

محمد صابر شحاته احمد2329 مستجد329

محمد صبرى عبدالمعطى الشريف2330 مستجد330

وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب:أستاذ المادة 

ياسر ابراهيم داود/ د . م. أ



17  من  12صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

12:لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثانية

كلية التجارة

األولشعبة اللغة :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار

:اسم المـــــــــادة  

توقيـــع الطــــالب أعمال فصلية

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

محمد طارق زكى عبدالمجيد2331 مستجد331

محمد طلعت رجب عبدالهادى خليل2332 مستجد332

محمد عادل عبدالمعز عبدالعزيز2333 مستجد333

محمد عادل فرج عمار2334 مستجد334

محمد عاطف ابراهيم صقر2335 مستجد335

محمد عاطف محمد فضل ابراهيم2336 مستجد336

محمد عبدالحميد محمد سمرى2337 مستجد337

محمد عبدالرحمن سعد محمد الشرقاوى2338 مستجد338

محمد عبدالرحيم على محمد2339 مستجد339

محمد عبدالعزيز عالم سالم2340 مستجد340

محمد عبدالغنى محمد احمد عمار2341 مستجد341

محمد عبدالناصر عبدالستار جبريل2342 مستجد342

محمد عبدالناصر محمد سيد احمد2343 مستجد343

محمد عصام صابر خليل2344 مستجد344

محمد عطيه محجوب ليله2345 مستجد345

محمد على محمد على عمار2346 مستجد346

محمد عماد حسن ابراهيم2347 مستجد347

محمد عوض عيسى محمد2348 مستجد348

محمد عيد جمعه بدوى2349 مستجد349

محمد محمد ابراهيم على الصبحى2350 مستجد350

محمد محمد زيد احمد زيد2351 مستجد351

محمد محمدى عبدالمعزمخيمر2352 مستجد352

محمد محمود ابراهيم على حجازى2353 مستجد353

محمد محمود احمد صقر2354 مستجد354

محمد مصطفى محمود عبدالغفار2355 مستجد355

محمد ناظم عبدالفتاح هنداوى2356 مستجد356

محمد وحيد سيد على عبدالمجيد2357 مستجد357

محمد وحيد عبداللطيف الحصرى2358 مستجد358

محمود احمد عبدالحميد العرابى2359 مستجد359

محمود احمد محمد عبدالحكيم2360 مستجد360

وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب:أستاذ المادة 

ياسر ابراهيم داود/ د . م. أ



17  من  13صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

13:لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثانية

كلية التجارة

األولشعبة اللغة :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار

:اسم المـــــــــادة  

توقيـــع الطــــالب أعمال فصلية

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

محمود احمد محمود شعير2361 مستجد361

محمود جالل حمدى السبكى2362 مستجد362

محمود رمضان زيدان ابراهيم2363 مستجد363

محمود عادل راشد حسن عابدين2364 مستجد364

محمود عادل فهيم الميهى2365 مستجد365

محمود عبدهللا فتحى نيبر2366 مستجد366

محمود عالء عبدالغنى العلقامى2367 مستجد367

محمود على عبدالعزيز على2368 مستجد368

محمود عمر خطاب عافيه2369 مستجد369

محمود مجدى معوض فايد2370 مستجد370

محمود محمد محمود ابوالمكارم2371 مستجد371

محمود مصطفى احمد مصطفى رزق2372 مستجد372

محمود ياسر محمود ابراهيم حسين2373 مستجد373

محمود يوسف ابراهيم عبدالجواد السنهورى2374 مستجد374

مرنا ميالد فهمى رزق هللا2375 مستجد375

مروان احمد عمران احمد2376 مستجد376

مروة مدحت على سعيد2377 مستجد377

مروه محمود احمد الشياسى2378 مستجد378

مريم رؤوف كامل لطفى2379 مستجد379

مريم عبدالرحمن شفيق ابوفرو2380 مستجد380

مريم محمد حسنى عبدالرحمن خاطر2381 مستجد381

مريم محمود محمد محمد قابيل2382 مستجد382

مريم يعقوب فاروق كمال2383 مستجد383

مصطفى ابراهيم حسين تاج الدين2384 مستجد384

مصطفى ابراهيم محمد حسين السرنباوى2385 مستجد385

مصطفى احمد احمد صالح احمد2386 مستجد386

مصطفى احمد توفيق جمعه2387 مستجد387

مصطفى احمد على محمد حلوه2388 مستجد388

مصطفى السيد عبدالصادق السيد2389 مستجد389

مصطفى جمال عبدالملك القاضى2390 مستجد390

وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب:أستاذ المادة 

ياسر ابراهيم داود/ د . م. أ



17  من  14صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

14:لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثانية

كلية التجارة

األولشعبة اللغة :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار

:اسم المـــــــــادة  

توقيـــع الطــــالب أعمال فصلية

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

مصطفى جهاد مصطفى عبدالمنعم جوده2391 مستجد391

مصطفى خالد مصطفى زكى محمد2392 مستجد392

مصطفى صبرى عبدالعزيز محمد الصيرة2393 مستجد393

مصطفى عادل مصطفى عامر2394 مستجد394

مصطفى محمود عبدالقوى شبل2395 مستجد395

معاذ اسامه محمد الدخميسى2396 مستجد396

معتز محمد عصام محمد جالل2397 مستجد397

معتز نادى محمد محمد الفقى2398 مستجد398

منار كمال الدين عبدالحق محمد محمد2399 مستجد399

منة هللا ايهاب محمود يس2400 مستجد400

منة هللا جمال ابراهيم الرقباوى2401 مستجد401

منة هللا شعبان السيد محمد عبدالقادر2402 مستجد402

منة هللا فيصل حسين عوض ابوزيد2403 مستجد403

منى عبدالغنى عبدالغنى عبدالغنى سالم2404 مستجد404

منى محمد محمود عثمان2405 مستجد405

مهاب حازم محمود محمد عامر2406 مستجد406

مهند محمد عبد الحميد عبد الرحمن2407 مستجد407

مولر ارميا يعقوب سيحه2408 مستجد408

مى جمعه رزق عثمان2409 مستجد409

ميار احمد محمد عوض عبدالباقى2410 مستجد410

ميخائيل مدحت وليم مسيحة2411 مستجد411

ميخائيل نصيف ميخائيل عياد2412 مستجد412

مينا ابراهيم ابراهيم عطاهللا2413 مستجد413

مينا جمال فيلبس صادق2414 مستجد414

مينا ساهر سرور تماس2415 مستجد415

مينا عادل حبيب كامل2416 مستجد416

مينا ناصر وليم خليل حنين2417 مستجد417

نانسى ياسين محمد خضر2418 مستجد418

ندا مغيب محمد عبدهللا مغيب2419 مستجد419

ندى احمد جمال الدين عبدالواحد2420 مستجد420
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ندى حلمى عبدالحميد محمد حماد2421 مستجد421

ندى ناصر محمد كمال الدين دغيدى2422 مستجد422

ندى نبيل عبدالفتاح عامر2423 مستجد423

نسرين سيد احمد محمد سيد احمد الفقى2424 مستجد424

نسمه اكرم يحيى راضى2425 مستجد425

نعيم حلمى نعيم ابراهيم سعدهللا2426 مستجد426

نفين عزت بنيامين حنا2427 مستجد427

نهال على عبدالمنعم زيان2428 مستجد428

نور الهدى محمود فوزى محمد2429 مستجد429

نور حامد عبدالرحمن عبداللطيف2430 مستجد430

نور مصباح كمال الدين رضوان مصباح2431 مستجد431

نورا صالح عبدالفتاح حمود2432 مستجد432

نورا هشام محمد السيد اسماعيل2433 مستجد433

نورهان احمد عبدالمطلب السيد2434 مستجد434

نورهان اسامه عبدالظاهر سيد احمد السايح2435 مستجد435

نورهان جمال ابوالعال غريب2436 مستجد436

نورهان حاتم صالح الدين لبيب عافية2437 مستجد437

نورهان مجدى على الزغل2438 مستجد438

نورهان محمد احمد عبدالعزيز شبل2439 مستجد439

نورهان محمد رجاء احمد عطية2440 مستجد440

نورهان ياسر بهاء الدين محمود عفيفى2441 مستجد441

نوفير عصام اسكندر مقار2442 مستجد442

نيره جمال محمد سالم حافظ2443 مستجد443

نيره حسام محمد محمود2444 مستجد444

نيره عبدالحكيم عبدالغفار سالم2445 مستجد445

هاجر ايمن محمد عنبر2446 مستجد446

هاجر سمير عبده على ابو خضرة2447 مستجد447

هاجر سمير كامل عثمان2448 مستجد448

هاجرجمال محمد احمد2449 مستجد449

هاله عزت عبدالمحسن قاسم2450 مستجد450
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هايدى اشرف عبدمريم حنا2451 مستجد451

هايدى ايمن محمد سعيد الدوار2452 مستجد452

هبة هللا عيدالسيد احمد عمر نصار2453 مستجد453

هبة هللا مصطفى ياسين عبدالغفار2454 مستجد454

هبه ابراهيم محمود احمد فخرالدين2455 مستجد455

هبه السيد اسماعيل الشيخ2456 مستجد456

هبه عالء انورعبدالرحيم فرج2457 مستجد457

هبه عيد حسن ابراهيم بندق2458 مستجد458

هدى عمرو جادالحق ملهط2459 مستجد459

هدير محمد فوزى قطب معوض ابورحمه2460 مستجد460

هدير منير عبدالعال خطاب2461 مستجد461

هند محمود محمد عطيه2462 مستجد462

وفاء عاطف رشاد الرمالى2463 مستجد463

والء ابراهيم محمد حسين هواش2464 مستجد464

والء جمال ناصر مراد عبداللطيف2465 مستجد465

والء حسن محمود السعدنى2466 مستجد466

يارا احمد شوقى سمارة2467 مستجد467

يارا هنى شعبان استمالك2468 مستجد468

ياسر فوزى عبدالعليم محمود شرابى2469 مستجد469

ياسمين طارق محمود محمد المعداوى2470 مستجد470

ياسمين عبدالحى احمد حسين2471 مستجد471

ياسمين نبيل سعيد رمضان2472 مستجد472

ياسين محسن درويش ملهط2473 مستجد473

يحيى رضا محمد عوض2474 مستجد474

يحيى فتحى عبدالفتاح مليجى خطاب2475 مستجد475

يسرا ابراهيم احمد السيد حجو2476 مستجد476

يمنى محمد عباس عبدالحميد يونس2477 مستجد477

يوستينا جورج نجيب جورج2478 مستجد478

يوستينا سامى حبيب حبيب2479 مستجد479

يوستينا وديد فرنسيس ابراهيم2480 مستجد480
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يوسف احمد شعبان احمد2481 مستجد481

يوسف محمد بدر صديق شحاته2482 مستجد482

يوسف محمود حامد حسام الدين2483 مستجد483

يوسف هشام احمد احمد فريد2484 مستجد484
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