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القٌد
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كلٌة التجارة

األولشعبة اللغة :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

2018/4/3:  تاريخ االختبـــار 

اسم المـــــــــادة  القانون التجارى

:أستاذ المــــــادة 

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌة

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

ابانوب عزت فرج عوض3001 منقول1

ابراهٌم سٌد ابراهٌم رشوان3002 منقول2

ابراهٌم عادل محمد الشهالى3003 منقول3

احمد ابراهٌم ابراهٌم اسماعٌل3004 منقول4

احمد اسامه سعد جعفر3005 منقول5

احمد اشرف عبد الفتاح ابراهٌم عالم3006 منقول6

احمد السٌد محمد سالم3007 منقول7

احمد السٌد محمد قندٌل3008 منقول8

احمد اٌمن احمد مصطفى عبدالرحٌم3009 منقول9

احمد اٌمن عبدالجلٌل عالم3010 منقول10

احمد اٌهاب عبد العزٌز علً محمود3011 منقول11

احمد جمال ابراهٌم حسٌن بهٌج3012 منقول12

احمد جمعه إدرٌس الصبحى3013 منقول13

احمد حماده شعبان الطحان3014 منقول14

احمد خالد الشافعى محمد الشافعى3015 حولمنقول15

احمد خالد خلٌفة الجارحى خلٌفه3016 منقول16

احمد رأفت عبدالباقى عبدالعزٌز3017 منقول17

احمد رزق ابراهٌم رضوان3018 منقول18

احمد رضا محمد بدوى3019 منقول19

احمد زكى محمد عرابى3020 منقول20

احمد سامح عٌد عبدالفتاح3021 منقول21

احمد سامى بركات الدهٌبى3022 منقول22

احمد شعبان شحاتة عبد الحمٌد صالح3023 منقول23

احمد صفوت عبدالحمٌد سالمه3024 منقول24

احمد صالح حسٌن عبدالمجٌد حشاد3025 منقول25

احمد ضٌاء عبدالاله على المظالى3026 منقول26

احمد عادل طه حسن الغرباوى3027 منقول27

احمد عبدالتواب حسن احمد3028 منقول28

احمد عبدالغفار علً الدبور3029 منقول29

احمد عصام احمد الفرماوى3030 منقول30

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 
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احمد عطٌة عبدالجلٌل عبدالجٌد3031 منقول31

احمد على احمد العباسى3032 منقول32

احمد فتحى محمد المصري3033 منقول33

احمد فتحى نجاح محمد الحداد3034 منقول34

احمد فرحان عبدهللا حسٌن3035 منقول35

احمد مجدى محمد صوفان3036 منقول36

احمد محمد عبدالفتاح حجازى3037 منقول37

احمد محمد عبدالمنعم عبدالمنعم3038 منقول38

احمد محمد على احمد عبدالرحٌم3039 منقول39

احمد محمد فتح السرسى3040 منقول40

احمد محمد فتحى خمٌس3041 منقول41

احمد محمد مرسى عبد الداٌم3042 منقول42

احمد محمد موسى محمد المالكى3043 منقول43

احمد مهدى على عٌد3044 منقول44

احمد هٌثم فاروق البكر3045 منقول45

احمد ولٌد محمد الفاروق فتحى أبو الهدى3046 منقول46

اسامة اشرف جمال واقٌم3047 منقول47

اسراء اسامه جمٌل مصطفى3048 منقول48

اسراء جابر مرسى عبدالمجٌد عفش3049 منقول49

اسراء حمدى على محمود عٌاد3050 منقول50

اسراء محمد احمد طه3051 منقول51

اسراء نبٌل حنفى عباس3052 منقول52

اسراء نصر أبو الفتوح محمد رزق3053 منقول53

اسالم اٌمن ٌسرى حسٌن3054 منقول54

اسالم سالمه جمعه عبدالفضٌل3055 منقول55

اسالم طاهر محمود مرسً سالم3056 منقول56

اسماء رضا محمد زٌدان خلٌل3057 منقول57

اسماء عبدالشافى عبدالغفار محمد على شٌحة3058 منقول58

اسماء عزت فوزى الشافعى3059 منقول59

اسماء محمد أدم طلبه الجزار3060 منقول60
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اسماء محمد عبدالباسط مبروك3061 منقول61

اسماء ناصر عبدالمحسن قشطه3062 منقول62

اسماعٌل عالءالدٌن اسماعٌل ٌوسف3063 منقول63

االء اسامة عقباوى الحداد3064 منقول64

االء جالل جمال الدٌن الضرغامى3065 منقول65

االء سمٌر عبدالقوى أغا3066 منقول66

االء علم الدٌن عبدالمعبود علم الدٌن3067 منقول67

الحسن فتحى عبدالعلٌم محمد3068 منقول68

الفت امٌن محمد االسرج3069 منقول69

امانى صالح ابو العنٌن ابراهٌم3070 منقول70

امانى عبد الباسط عبد المهٌمن محمد3071 منقول71

امانى فتحى محمد عبد الصمد رمضان3072 منقول72

انطون عٌد نجٌب سعد3073 منقول73

اٌة رمسٌس محمود عبد الرحمن المشالوى3074 منقول74

اٌة عبد الباسط عبد المهٌمن محمد3075 منقول75

اٌة عبد السالم سلٌمان عبدالسالم مهٌنة3076 منقول76

اٌالرى صموئٌل شحاته طنٌوس3077 منقول77

اٌه احمد محمد مغربى3078 منقول78

اٌهاب حسن راسخ شلقامى3079 منقول79

باسم جمال السٌد متولى3080 منقول80

بدر رجب فتح هللا العدوى3081 منقول81

بسام طارق محمد محمود عطااللة3082 منقول82

بسام عادل على جبر ابو غادي3083 منقول83

بسمة معوض عبدالسالم محمد3084 منقول84

بٌتر فارس سلٌمان برسوم3085 منقول85

بٌتر كرم فرج جندي3086 منقول86

بٌتر ناجً زكً توفٌق3087 حولمنقول87

بٌشوى عزت فرٌز معوض3088 منقول88

ترٌفٌنا مالك ٌوسف تاوضروس3089 منقول89

توماس هنى فهمى عبدالسٌد3090 منقول90
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جمال الدٌن احمد ابراهٌم3091 منقول91

جهاد عادل عٌد محمد رضوان3092 منقول92

حازم جبرٌل السٌد على بكر3093 منقول93

حازم محمد عاطف ابراهٌم ناٌل3094 منقول94

حازم محمد عبد الكرٌم محمد عثمان3095 منقول95

حسن غرٌب على سلٌمان3096 منقول96

حلمى صالح الدٌن حلمى جاد هللا3097 منقول97

حنان سعٌد محمد الشافعى3098 منقول98

خالد محمد على فارس3099 منقول99

خالد محمود على عبدالعال3100 منقول100

خدٌجه مصطفى خلٌل محمد شلش3101 منقول101

خلود خالد كامل جابر عبد الرازق3102 منقول102

خلود عبدالحكم عزت احمد3103 منقول103

دالٌا احمد عبد المنعم على النجار3104 منقول104

دانٌال ٌوسف ابراهٌم عبدالسٌد مطر3105 منقول105

دعاء صبحى محمد رشاد محمد3106 منقول106

دنٌا زكى محمد سامى3107 منقول107

دٌنا احمد رأفت رضوان3108 منقول108

دٌنا احمد على أحمد حمزة3109 منقول109

دٌنا اسماعٌل اسماعٌل الرومى3110 منقول110

رامى رفعت عبدالفتاح البرعى3111 منقول111

رضوه صالح محمود سلطح3112 حولمنقول112

روان عبدالرحمن سمٌر سعٌد3113 منقول113

روان ٌاسر صالح الدٌن عبدالعزٌز الفٌل3114 منقول114

رٌماز اسامه سلٌمان حجاج3115 منقول115

رٌمون ناجى سلٌمان رزق ابوالدهب3116 منقول116

رٌهام سعٌد عدلى أغا3117 منقول117

رٌهام فرج عطٌه خالد محى الدٌن3118 منقول118

زٌاد طارق عبداللطٌف حتاته3119 منقول119

زٌاد طارق فتحى مبروك مطر3120 منقول120
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سارة رأفت عزٌز مجلع رزق هللا3121 منقول121

ساره السٌد عبد الغنى حسن البلكٌمى3122 منقول122

ساره خالد ابراهٌم السرجه3123 منقول123

سالم اسامه ابوالعٌنٌن عبود3124 منقول124

سامح مرزوق صادق مكسٌموس3125 منقول125

سحر السٌد مكرم حامد3126 منقول126

سعٌد عادل رجب زكى3127 منقول127

سلمى خالد كامل ٌوسف غنٌم3128 منقول128

سلمى سامى محمد جاد3129 منقول129

سلمً محمد مسلم علً محمد3130 منقول130

سما معتز محمد عبدهللا3131 منقول131

سمر خٌرى صابر السٌد3132 منقول132

سمر شعبان ابو المحاسن مصطفى3133 منقول133

سمٌة نعمان محمد ابوسمرة3134 منقول134

سمٌه خالد مسموع خلف هللا3135 منقول135

سهى عزالدٌن محمد فتٌحه3136 منقول136

سهٌلة محمد احمد محمد السعدنى3137 منقول137

سٌد وائل سٌد احمد بكر3138 منقول138

شاهنده عوض متولى عبد اللطٌف3139 منقول139

شاهنده فوزي السٌد احمد3140 منقول140

شروق عاطف عبدالحسٌب شرف الدٌن3141 منقول141

شرٌن هشام عبدالعاطى ابراهٌم3142 حولمنقول142

شٌماء حسن مصطفى حسن الوكٌل3143 منقول143

شٌماء عصام عبدالمنعم محمد رٌه3144 منقول144

شٌماء على ابوزٌد على3145 منقول145

شٌماء مهدى محمود احمد3146 منقول146

شٌماء ٌاسر محمود عبد الرحمن شبل3147 منقول147

صالح عمر صالح عجم3148 منقول148

صبحً سامً عبد الحلٌم سلٌمان3149 منقول149

صالح خالد صبرى  درة3150 منقول150
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ضحى نصر احمد شرف الدٌن3151 منقول151

طه حسٌن ٌسن جوده3152 منقول152

طه وائل طه محمد3153 منقول153

عبد الحمٌد شرٌف عبد الحمٌد شرٌف بركات3154 منقول154

عبد العزٌز حربى مهدى عبدالراضى3155 منقول155

عبد هللا محمد محمد حماده3156 منقول156

عبدالحمٌد محمد عبد الحمٌد عبد المقصود الحفنى3157 منقول157

عبدالحى محمدى عبد الحى محمد محمد شحاته3158 منقول158

عبدالرحمن حسنى عبدالسالم عبدالتواب3159 منقول159

عبدالرحمن طالل محمود القط3160 منقول160

عبدالرحمن عاطف صالح السٌد طراد3161 منقول161

عبدالرحمن عالء عبدالسالم قطب3162 منقول162

عبدالرحمن عالء على مصطفى الدوٌك3163 منقول163

عبدالرحمن عٌسى دمٌن ابوبكر3164 منقول164

عبدالرحمن محمد سعد حسٌن احمد3165 منقول165

عبدالرحمن محمد مصطفى عبدهللا3166 منقول166

عبدالرحمن ناصر حسٌن عباس3167 منقول167

عبدالرحمن هشام عبدالرحمن الجاكى3168 منقول168

عبدالرحمن ولٌد ابراهٌم النصٌري3169 منقول169

عبدالعزٌز ابراهٌم عبدهللا موسى3170 منقول170

عبدالعزٌز عصام عبدالعزٌز قابل3171 منقول171

عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز خطاب3172 منقول172

عبدهللا اٌمن السٌد عبد الهادى عبد هللا3173 منقول173

عبدهللا جمال ابوالفتوح محمد3174 منقول174

عبدهللا محمد رجب عبدالحمٌد3175 منقول175

عبدهللا محمد محمد الطبالوى3176 منقول176

عبدهللا ٌسرى امٌن العجمى3177 منقول177

عال عبدالناصف ابراهٌم عالم3178 منقول178

عالء الدٌن عاطف فؤاد على الشٌخ3179 منقول179

عالء ولٌد عبدالحكٌم ابراهٌم الشاهد3180 منقول180
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على ابراهٌم على االكرت3181 منقول181

على احمد اسامه شعٌب3182 منقول182

على كمال على عبد القادر البكاتوشى3183 منقول183

عمر اشرف فتحى سامى عبد القادر3184 منقول184

عمر عزالدٌن محمد اسماعٌل3185 منقول185

عمرو احمد حامد ابراهٌم صقر3186 منقول186

عمرو عبدالحمٌد السٌد ابوسلٌمان3187 منقول187

عمرو محمود محمد بكار3188 منقول188

عٌسى امٌن غالى امٌن3189 منقول189

فؤاد محمود فؤاد ماضى3190 منقول190

فادى اسامه نبٌل حنا3191 منقول191

فاطمة اشرف بدر الٌن محمد محجوب3192 منقول192

فاطمه عبد الحمٌد محمد ضرغام3193 منقول193

فاطمه عبدالمهٌمن دهشان حسٌن حسٌن محمد3194 منقول194

فاطمه محمد ابراهٌم ابراهٌم شاهٌن3195 منقول195

فاطمه محمد مطر محمد3196 منقول196

فرٌده طارق محمد مصطفى قزامل3197 منقول197

فٌروز محمد عبدالغفار احمد المهدلى3198 منقول198

فٌلوباتٌر عٌاد فرج مٌخائٌل3199 منقول199

كٌرلس ابراهٌم مالك غالى مالك3200 منقول200

كٌرلس تامر حكٌم رزق هللا3201 منقول201

كٌرلس عماد مغرس عازر3202 منقول202

لمٌاء وجٌه ابراهٌم عثمان3203 منقول203

مؤمن محمد سٌد احمد عمر3204 منقول204

مادونا نادر منٌر جرجس3205 منقول205

مارك صفوت شكرى سامى3206 مستجد206

مارٌنا اشرف مٌشٌل رٌاض3207 منقول207

مارٌنا جورج مجدى واصف3208 حولمنقول208

مارٌنا فرٌد سعد ناشد ابراهٌم3209 منقول209

مارٌنا منصور حلمى عطٌه3210 منقول210

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د .م.أ
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اسم المـــــــــادة  القانون التجارى
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المجمـــــوع 

 درجة 5

 

مارٌنا نبٌل فوزي ٌوسف3211 منقول211

مارٌومجدى فخرى حنٌن3212 منقول212

مازن احمد سعد عبدالقادر رحٌم3213 منقول213

ماٌكل بهاء عطا حلٌم3214 منقول214

محمد ابراهٌم محمد محمد دعبس3215 منقول215

محمد احمد عبد الغنى عبد الغنى3216 منقول216

محمد اشرف سعٌد حجر3217 منقول217

محمد اشرف عبد المهٌمن احمد قندٌل3218 منقول218

محمد اشرف محمد احمد صالح3219 منقول219

محمد امٌن أحمد زهري دٌاب3220 منقول220

محمد اٌمن محمد امٌن3221 منقول221

محمد بدرالدٌن ابراهٌم الشٌخ3222 منقول222

محمد جمال السٌد محمد3223 منقول223

محمد جمال صدٌق الدٌب3224 منقول224

محمد جمال عبدالحمٌد طه شعت3225 منقول225

محمد حمدى محمد احمد الرامى3226 منقول226

محمد حمزة حسن شلش3227 منقول227

محمد خالد عبدالعزٌز شلبى3228 منقول228

محمد خالد محروس فراج3229 منقول229

محمد خلٌفة فراج عبد العال3230 منقول230

محمد رشاد محمد عبد الرازق3231 منقول231

محمد رضا محمد عتمان3232 منقول232

محمد رمضان محروس محمد3233 منقول233

محمد سامى محمد رزق3234 منقول234

محمد سمٌر عباس السٌد شاهٌن3235 منقول235

محمد شرٌف احمد موسى3236 منقول236

محمد صبحى باب الفتوح الشاذلى3237 منقول237

محمد صالح عبدالحمٌد دروٌش3238 منقول238

محمد عاطف شوقى شلبى3239 منقول239

محمد عبد الحمٌد فتحى عبد الحمٌد3240 منقول240

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د .م.أ
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المجمـــــوع 

 درجة 5

 

محمد عبد الرحمن احمد عبده دلٌور3241 منقول241

محمد عبد المجٌد عبد المنعم عبدالرحٌم النحال3242 منقول242

محمد عبدالسالم شاكر عبدالفتاح3243 منقول243

محمد عبدالكرٌم السٌد دسوقى حسٌن3244 منقول244

محمد عصام حلمى هالل3245 منقول245

محمد عصام مصطفى عبدالهادى حشٌش3246 منقول246

محمد عطٌه عبدالمنعم الزٌات3247 منقول247

محمد علم الدٌن عبدالمعبود علم الدٌن3248 منقول248

محمد على عبدالقوى أغا3249 منقول249

محمد على على السٌد بدوى3250 منقول250

محمد عمر عبدالغفار عمر3251 منقول251

محمد فخري محمد أحمد عماره3252 منقول252

محمد فرج عبدالعظٌم ابراهٌم3253 منقول253

محمد لطٌف عبد العزٌز رشوان3254 منقول254

محمد محسن محمد وهبه3255 منقول255

محمد محمود عبد الحلٌم سلٌه3256 منقول256

محمد محمود فؤاد ماضى3257 منقول257

محمد محمود مصطفى محمود حلٌم3258 منقول258

محمد مرضً السٌد محمد عبدالقادر3259 منقول259

محمد مصطفى محمد مصطفى3260 منقول260

محمد ناصر عبد الفتاح عبد الحمٌد3261 منقول261

محمود احمد جمعة محمود بدر3262 منقول262

محمود احمد عبداللطٌف احمد سراج3263 منقول263

محمود جهاد قدرى عٌسى زهران3264 منقول264

محمود عادل ٌسٌن عبد الرحمن3265 منقول265

محمود عبدالحمٌد ابراهٌم مصطفى3266 منقول266

محمود محمد طارق عبدالعزٌز محمد علً بدر3267 منقول267

محمود محمد عبد الفتاح الفٌشاوي3268 منقول268

محمود محمد عبدالمجٌد حسن3269 منقول269

محمود محمد محمد صبرى طمان3270 منقول270

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د .م.أ
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المجمـــــوع 

 درجة 5

 

محمود منٌر عبدالمعز محمد السٌد3271 منقول271

محمود ٌاسر محمود اسماعٌل ابو راس3272 منقول272

مدٌحة عبد الحلٌم سالمة عبد الحلٌم3273 منقول273

مرنا عزت شاكر حنا3274 منقول274

مروان اسامه احمد البدوي محمد حلم3275ً منقول275

مروه سمٌر محمد معارك3276 منقول276

مرٌم ربٌع محمد حسن شلبى3277 منقول277

مرٌم محمود محمد عواد3278 منقول278

مصطفى أحمد محمد رمضان النجار3279 منقول279

مصطفً احمد عبد العزٌز سلٌط3280 منقول280

مصطفى احمد عبد الهادى أحمد الصعٌدى3281 منقول281

مصطفى اشرف بدر الدٌن الدمرداش مرشد3282 منقول282

مصطفى بسٌونى عبدهللا عبدالحمٌد ٌوسف3283 منقول283

مصطفى رشاد مرعى النجار3284 منقول284

مصطفى صبحى حسن إدرٌس3285 منقول285

مصطفى صبرى احمد ضبش3286 منقول286

مصطفى عزت جمٌل حموده3287 منقول287

مصطفى كامل احمد على عرقوب3288 منقول288

مصطفى كامل عبدالمنعم شعٌب3289 منقول289

مصطفى محمد محمد سلٌمان الشرٌف3290 منقول290

مصطفى محمود عبدالصمد الدٌب3291 منقول291

مصطفى هانى محمد على ٌوسف3292 منقول292

معاذ زكى كمال الدٌن حالوة3293 منقول293

معتصم باهلل ربٌع اسماعٌل عبدالحمٌد3294 منقول294

منار صبحى محمد الفقى3295 منقول295

منار محمد فتحى عبدالقادر3296 منقول296

منار منشاوى فؤاد منشاوى ٌونس3297 منقول297

منار هشام محمد سٌد أبوه3298 منقول298

مها اشرف محمد محمد خلٌفه3299 منقول299

مى عادل محمد السعٌد المنوف3300ً منقول300

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د .م.أ
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المجمـــــوع 

 درجة 5

 

مى عبدالناصر محمد عبدالعلٌم القلٌوبى3301 منقول301

مى مجدى حسٌن حافظ عبدالحمٌد3302 منقول302

مٌاده السٌد صدقى السٌد3303 منقول303

مٌرنا رضا جورج ٌنى3304 منقول304

مٌرنا صفوت بولس روفائٌل3305 منقول305

مٌرنا محمود حسن سٌد3306 منقول306

مٌللر نصحى ٌعقوب كامل3307 منقول307

مٌنا امٌن خلٌل ابراهٌم مٌخائٌل3308 منقول308

مٌنا مدحت عبدهللا قوسه3309 منقول309

ناردٌن عادل بطرس مٌخائٌل3310 منقول310

ندا عبدالحلٌم عبدالعلٌم عطٌه3311 منقول311

ندى محمد زكرٌا عافٌه3312 منقول312

ندى محمد منصور محمد عبدالفتاح محمد رجب3313 منقول313

نرمٌن عبدالغفار محمد فؤاد سالم3314 منقول314

نصر عبد الباسط نصر على أبو العنٌن3315 منقول315

نهلة أحمد إبراهٌم أحمد محمد3316 منقول316

نهى حامد عبدالرحمن ابو قرع3317 منقول317

نوران رفعت السٌد مرسى3318 منقول318

نورهان حسن محمد القالع3319 منقول319

نورهان عالءالدٌن عبدالحمٌد امٌن3320 منقول320

نورهان ناجً سالم سالم3321 حولمنقول321

نٌره محمد عبدالستار عبد الهادى الخلٌجى3322 منقول322

نٌره مصطفى عبد الرحمن عرفه حماد3323 منقول323

هاجر الحسٌن على عبدالعزٌز3324 منقول324

هاجر سامى محمد فؤاد عبدهللا3325 منقول325

هاله عبدالعزٌز على مرزوق3326 منقول326

هبة احمد عبدالغنى البنا3327 منقول327

هبة هللا جهاد فهمى محمد متولى3328 منقول328

هبة هللا مجدى محمد سلٌمان خلٌل3329 منقول329

هدٌر رجب عزب محمود عٌسى3330 منقول330

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 
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هدٌر عبدالمنعم دسوقى عبدالكرٌم3331 منقول331

هنادي سرحان مصطفى عبد القادر عبٌد3332 منقول332

هند عزت عبد الاله البدرى3333 منقول333

هند هانى محمد حسٌن العقر3334 منقول334

هوٌدا عاطف محمد قطب على3335 حولمنقول335

وحٌد عبدالفتاح وحٌد ضبش3336 منقول336

والء احمد ابراهٌم حمام3337 منقول337

ولٌد انور هنداوى محمود3338 منقول338

ٌارا اسامه احمد البسٌونى خلٌل3339 منقول339

ٌاسمٌن السٌد مصطفى شعبان3340 منقول340

ٌاسمٌن خالد جابر شعالن3341 منقول341

ٌاسمٌن عبدهللا عبدالغنى خلٌفة3342 منقول342

ٌاسمٌن كمال الدٌن خطاب خطاب3343 منقول343

ٌمنى اشرف عباس زهران3344 منقول344

ٌوسف احمد محمد عبدالحمٌد3345 منقول345

ٌوسف باسم مصطفى محمد عمر3346 منقول346

ٌوسف محمود ٌوسف محمود محمد طنطاوى3347 منقول347

ٌوسف مكرم عبدالحفٌظ القدٌم3348 حولمنقول348

ٌوسف وجدى مبروك السٌد3349 منقول349

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د .م.أ


