
18-نوفمبر-17

7  من  1صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكادٌمى

2019/2018

1:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

الثالثة

كلٌة التجارة

األولانتساب موجه :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

2منتصف الفصل

 درجة 

:تاريخ االختبـــار 

:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌة

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

ابانوب نبٌل عطٌة رزق32001 منقول1

ابراهٌم محمد ابراهٌم بكر غزالة32002 منقول2

ابراهٌم محمد جمٌل الصٌاد محمد زٌدان32003 منقول3

احمد ابراهٌم احمد خالد32004 منقول4

احمد ابراهٌم عبد العزٌز الجمل32005 منقول5

احمد ابراهٌم محمد ٌحٌى32006 منقول6

احمد اشرف عبد العاطى المخرط32007 منقول7

احمد الحسٌنى عبد الاله الشرقاوى32008 منقول8

احمد اٌمن عبد الحمٌد النحاس32009 منقول9

احمد حسن محمد على منصور32010 منقول10

احمد خالد عبد الغفار طلبة32011 منقول11

احمد رجب عبد الرسول عبد المقصود عرقوب32012 منقول12

احمد سعٌد عبد المعطى الفخرانى32013 منقول13

احمد عاطف شرٌف شلباٌة32014 منقول14

احمد عبد العزٌز فهمى صبٌح32015 منقول15

احمد عبد الاله عبد الاله الجٌزاوى32016 منقول16

احمد على مصطفى على32017 منقول17

احمد عماد عبداللطٌف ابراهٌم جاد32018 منقول18

احمد عٌد بدوى محمود بدوى32019 منقول19

احمد كمال رجب ابراهبم32020 منقول20

احمد مجدى احمد الشرقاوى32021 منقول21

احمد محسن محمود راشوان32022 منقول22

احمد محمد محٌى عبد المحسن العطار32023 منقول23

احمد نشات عبد المنعم احمد دٌودار32024 منقول24

احمد وائل فاروق الفخرانى32025 منقول25

احمد ٌحٌى محمد الشٌن32026 منقول26

اسراء اٌمن محمد احمد طه32027 منقول27

اسالم ابراهٌم حمدى ابراهٌم32028 منقول28

اسماء عالء عبد المنعم محمد الحداد32029 منقول29

اسماء على محمد منٌر32030 منقول30

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د0م0أ



18-نوفمبر-17

7  من  2صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكادٌمى

2019/2018

2:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

الثالثة

كلٌة التجارة

األولانتساب موجه :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

2منتصف الفصل

 درجة 

:تاريخ االختبـــار 

:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌة

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

اال عاطف عبد المجٌد زهران32031 منقول31

االء محمد مبروك رمضان النحاس32032 منقول32

السٌد جمال السٌد ابو فاطمه32033 منقول33

امٌرة كمال صابر عبد العزٌز32034 منقول34

اٌمان محمد سامى امٌن الجمل32035 منقول35

اٌمن بهاء السٌد سلٌم32036 منقول36

اٌهاب جمال محمد كامل هاشم32037 منقول37

بالل شعبان ابراهٌم ابو النور32038 منقول38

بهاء السٌد عبد المحسن القصاص32039 منقول39

تقى  محمد حامد حجو32040 منقول40

جهاد محمد محمود سٌد احمد على عباده32041 منقول41

(م0أ)حسن احمد حسن  محمد الجمل         32042 منقول42

حسن محمد حسن السٌد32043 منقول43

حسن مصطفى محمود الدقونى32044 منقول44

حسن نادى حسن احمد32045 منقول45

حسٌن اشرف عبد العاطى محمد32046 منقول46

خالد محمد حسٌن خالد32047 منقول47

خلود محمد عاطف صالح عبد الاله32048 منقول48

دٌنا اشرف السٌد الجبالى خضٌر32049 منقول49

(م0أ)روضة عبد المنعم ابراهٌم بدر          32050 منقول50

زهراء امٌر ابراهٌم محمود ابراهٌم32051 منقول51

زٌنب جودة امٌن محمد ابراهٌم32052 منقول52

زٌنب محمد على زٌن العابدٌن شعالن32053 منقول53

سارة خالد محمد محمد الحتة32054 منقول54

سارة عادل عبده عبد الحمٌد32055 منقول55

سارة مهدى على ابو بكر32056 منقول56

سارة هشام على دعبٌس32057 منقول57

سعٌد محمد جابرمحمد ابو زٌد32058 منقول58

سلمى سعٌد السٌد شكر32059 منقول59

سمر سٌف النصر محمود عقرب32060 منقول60

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د0م0أ



18-نوفمبر-17

7  من  3صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكادٌمى

2019/2018

3:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

الثالثة

كلٌة التجارة

األولانتساب موجه :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

2منتصف الفصل

 درجة 

:تاريخ االختبـــار 

:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌة

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

شادى اٌمن امٌن على32061 منقول61

شٌماء محمد مشحوت محمد سٌد احمد32062 منقول62

صالح جمال صالح الجندى32063 منقول63

صفاء ٌاسر كامل محارب32064 منقول64

صالح احمد حامد قندٌل32065 منقول65

صالح محمد جودة محمد32066 منقول66

ضٌاء محمد زٌن العابدٌن محمد حسن32067 منقول67

طه فتحى محمود احمد32068 منقول68

عبد الرؤف سامى عبد الرؤف رخا32069 منقول69

عبد العزٌز احمد امٌن احمد ابراهٌم32070 منقول70

عبد العزٌز احمد عبد العزٌز الغول32071 منقول71

عبد العلٌم رافت عبد العلٌم عبد المجٌد32072 منقول72

(م.أ)عبد الكرٌم محمد محمود محمد البنا      32073 منقول73

عبد هللا خٌرى عبد العلٌم سوٌلم32074 منقول74

عبد المولى السٌد عبد الولى عامر32075 منقول75

عبد الوهاب رمضان ابو الورد عبدالوهاب النحاس32076 منقول76

على عبد هللا صالح عبد هللا32077 منقول77

على عمرو على سٌد الشرٌف32078 منقول78

على محمد على عبد المجٌد الصوفانى32079 منقول79

على نصر على بهنسى سعٌد32080 منقول80

(م0أ)عمر اشرف على اللٌثى محمد اٌوب       32081 منقول81

عمر امام حامد ابراهٌم32082 منقول82

عمر عاطف عبد العزٌز فهمى عمر32083 منقول83

عمر محمد السٌد جاد هللا32084 منقول84

عمرو دٌاب محمد اسماعٌل32085 منقول85

عمرو عاطف ٌحٌى على الجزار32086 منقول86

غاده عاطف محمود عبد القادر32087 منقول87

غرام جمال الدٌن احمد ابو عثمان32088 منقول88

غصون ابراهٌم حامد ابراهٌم32089 منقول89

فادى امجد سعٌد الغراباوى32090 منقول90

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د0م0أ



18-نوفمبر-17

7  من  4صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكادٌمى

2019/2018

4:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

الثالثة

كلٌة التجارة

األولانتساب موجه :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

2منتصف الفصل

 درجة 

:تاريخ االختبـــار 

:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌة

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

فادٌة عبد الحمٌد محمد محمد الغزولى32091 منقول91

فراج ٌاسر فراج عبد الموجود32092 منقول92

كرٌم محمد سٌد طه احمد32093 منقول93

(م0أ)كمال الدٌن محمد عبد الحمٌد محمود كمال     32094 منقول94

كٌرلس صبرى زكى سعد32095 منقول95

محمد ابراهٌم على ابراهٌم غنٌم32096 منقول96

محمد ابو زٌد مهنى العلٌمى سلٌمان32097 منقول97

محمد احمد احمد عبد التواب32098 منقول98

محمد احمد سالم محمد القزاز32099 منقول99

محمد اشرف محمد الصو32100 منقول100

محمد بدوى فؤاد بدوى محمد32101 منقول101

محمد جمال فوزى محرز32102 منقول102

محمد حامد سعد ابو فروه32103 منقول103

محمد حسام محمد كامل عوٌس32104 منقول104

محمد خلٌفة سلطان على32105 منقول105

محمد رمز النجاح عبد القادر على الشقٌرى32106 منقول106

(م0أ)محمد سعٌد عبد الفتاح هٌر         32107 منقول107

(م0أ)محمد صبحى على احمد زهرة      32108 منقول108

محمد صبحى هالل شهاب الدٌن32109 منقول109

محمد عادل رمضان عٌد32110 منقول110

محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن اسماعٌل32111 منقول111

محمد عبد المرضى علوانى السٌد32112 منقول112

محمد فودة جمٌل حسٌن32113 منقول113

محمد كمال محمد فودة32114 منقول114

محمد محمود ابراهٌم الخولى32115 منقول115

محمد محمود عبد الرحٌم عبد العلٌم32116 منقول116

محمد نصر عبدالغفار فتح هللا32117 منقول117

محمد ٌاسر محمد محمود عبد المطلب32118 منقول118

محمود بسٌونى احمد الشهبه32119 منقول119

محمود حسن فنجرى محمد حسن32120 منقول120

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د0م0أ



18-نوفمبر-17

7  من  5صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكادٌمى

2019/2018

5:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

الثالثة

كلٌة التجارة

األولانتساب موجه :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

2منتصف الفصل

 درجة 

:تاريخ االختبـــار 

:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌة

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

محمود حسن ٌوسف حسن عماره32121 منقول121

محمود حمدى محمد راشد32122 منقول122

محمود سعٌد محمد رباص32123 منقول123

محمود عبد المطلب محمد العزالنى32124 منقول124

محمود عبد النبى ٌوسف احمد  ٌوسف32125 منقول125

محمود عنتر عبد اللطٌف حبٌب32126 منقول126

محمود مجدى السٌد عبد هللا32127 منقول127

محمود محمد خلٌل احمد32128 منقول128

محمود نصر محمود شلش32129 منقول129

محمود ٌاسر سعٌد زكً  نوار32130 منقول130

مصطفى احمد عبد الرؤف محمود عبد العال32131 منقول131

مصطفى عبد الرحمن حسن الطحان32132 منقول132

مصطفى عبد هللا عبد الونٌس طه32133 منقول133

(م0أ)مصطفى عبد المحسن عبد الحكٌم الطحان       32134 منقول134

مصطفى عصام مصطفى احمد32135 منقول135

مصطفى فوزى كمال شقرة32136 منقول136

مها محمد محمود قشطه32137 منقول137

مهند عبد الغفار الحفنً عبد الغفار خطاب32138 منقول138

ندى احمد على محمد32139 منقول139

نرمٌن حازم عبد الجببٌر نصار32140 منقول140

نرمٌن محمد ٌحٌى سعد32141 منقول141

نهله حسام صالح غرٌب موسى32142 منقول142

نور حمدى ابراهٌم السبكى32143 منقول143

هاجر عصام فتحى توفٌق عٌد32144 منقول144

هاله حامد محمد عمر مخلوف32145 منقول145

هبه مامون محمد مامون طمان32146 منقول146

وجٌه احمد عمر المنصورى32147 منقول147

ٌوسف خٌرى محمد عبد المنعم خضر32148 منقول148

محمد جمال عبد المغنى مصطفى احمد32208 ***فرصة ثالثة149

ابانوب القس لوقا اسعد عوض32203 **فرصة أولى150

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د0م0أ



18-نوفمبر-17

7  من  6صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكادٌمى

2019/2018

6:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

الثالثة

كلٌة التجارة

األولانتساب موجه :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

2منتصف الفصل

 درجة 

:تاريخ االختبـــار 

:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌة

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

جهاد باسم توفٌق حسن القاصد32204 **فرصة أولى151

رشٌد ماهر رشٌد وهبه32205 **فرصة أولى152

طارق محمد هشام محمود الشافعى32206 **فرصة أولى153

محمد خالد عبد الفتاح عبد الرؤوف مرس32207ً **فرصة أولى154

ابراهٌم السعٌد ابراهٌم الدسوقى ابو قورة32149 *باق155

احمد حلمى عبد هللا ٌعقوب32150 *باق156

احمد حمدى محمود فتح اللة32151 *باق157

احمد خالد احمد حلمى عبد الجواد32152 *باق158

احمد صابر على ابو القاسم32153 *باق159

احمد عادل محمد علٌم32154 *باق160

احمد على شحاته على ماضى32155 *باق161

احمد فاٌز حسن علً سعد32156 *باق162

احمد فرج احمد اغا32157 *باق163

احمد فوزى عبد اللة ابو اللٌل32158 *باق164

احمد محمد سعٌد العالم32159 *باق165

احمد محمد سعٌد حبٌشة32160 *باق166

احمد محمد عبد الفتاح علٌم32161 *باق167

اسامة رجب محمد سعد32162 *باق168

اسالم اشرف عبد النبى ابو دان32163 *باق169

اسالم عبد الرحمن محمد جوٌد32164 *باق170

امٌر اٌمن عبد الغفور طعٌمه32165 *باق171

اٌه عبد القادر احمد شعبان32166 *باق172

اٌه محمد حمدى نجٌب32167 *باق173

حمدى على احمد عبد الجواد حجاج32168 *باق174

دٌنا عماد السٌد محمد32169 *باق175

رونالدو رضا رمزى منصور32170 *باق176

سعٌد احمد سعٌد سبل32171 *باق177

سمٌر محمد مجدى عباس32172 *باق178

شفٌق بانوب شفٌق شنودة32173 *باق179

عبد الحمٌد عبد اللة عبد الحمٌد شرٌف32174 *باق180

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د0م0أ



18-نوفمبر-17

7  من  7صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكادٌمى

2019/2018

7:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

الثالثة

كلٌة التجارة

األولانتساب موجه :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

2منتصف الفصل

 درجة 

:تاريخ االختبـــار 

:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌة

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

عبد الرحمن نشأت محمد عبد العظٌم32175 *باق181

عماد طلعت رزق هللا ابراهٌم32176 *باق182

عمار مجدى رفعت وهب32177 *باق183

(م0أ)عمرو عبد هللا مشحوت زٌدان          32178 *باق184

فاطمه الزهراء خالد احمد على32179 *باق185

(م0أ)كرٌم جمال محمود الخبٌرى            32180 *باق186

كرٌم محمد عبد الجواد سٌف الدٌن32181 *باق187

لؤي اسماعٌل حامد فضه32182 *باق188

محمد احمد السٌد احمد شلبى32183 *باق189

محمد احمد عبد المقصود شتله32184 *باق190

محمد السٌد محمد موسى32185 *باق191

محمد السٌد محمود احمد32186 *باق192

محمد جالل محمد عبد اللة32187 *باق193

محمد حسٌن عامر  محمد حسنٌن الحلو32188 *باق194

محمد رمضان حسٌن عوض32189 *باق195

محمد سعٌد على صالح32190 *باق196

محمد شحات السٌد مرسى32191 *باق197

محمد صابر محمد عرفه32192 *باق198

محمد عمر عبد المنعم عبد المنطلب32193 *باق199

محمد فوزى محمود ابو قفة32194 *باق200

محمد مجدي محمد عبد الغنً عطٌة32195 *باق201

محمود رمضان عباس ابراهٌم32196 *باق202

مختار جابر ابراهٌم ٌوسف32197 *باق203

مصطفى محمد السٌد سلٌمان32198 *باق204

مى حسنى مورٌس ابو الخٌر32199 *باق205

نورا عشرى على توفٌق32200 *باق206

ولٌد لطفى محمد هاشم مبارك هالل32201 *باق207

ولٌم مٌالد جرجس عبد المسٌح32202 *باق208

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د0م0أ


