
8  من  1صفحة     كشف درجـــات أعــــمال الســــنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكادٌمى

2019/2018

1:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

الرابعة

كلٌة التجارة

األولشعبة اللغة :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

:تاريخ االختبـــار 

اسم المـــــــــادة

:أستاذ المــــــادة 

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌة

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

ابراهٌم محمد ابراهٌم محمد احمد4001 منقول1

احمد ابراهٌم محمد رشاد سلٌم4002 منقول2

احمد اٌمن محمد محمود حسن طوالن4003 منقول3

احمد بهنسى محمد عبد المنعم غالب4004 منقول4

احمد جاب هللا سلٌمان برٌك4005 منقول5

احمد جمال احمد الغباشى4006 منقول6

احمد حسن حسن نعٌم4007 منقول7

احمد حمدي احمد العقب4008 منقول8

احمد خمٌس صمٌدة عطٌة هالل4009 منقول9

احمد رشاد مرسى محمود4010 منقول10

احمد رمضان ابراهٌم احمد العوضى4011 منقول11

احمد زناتى على عثمان زناتى4012 منقول12

احمد صابر المرسى الغراب4013 منقول13

احمد صالح عبد الفتاح المغرب4014ً منقول14

احمد طلعت نجٌب عطٌه األقطش4015 منقول15

احمد عارف عبد السالم خطاب مرسى4016 منقول16

احمد عبد الصمد محمد شاهٌن4017 منقول17

احمد عبد الفتاح محمد محمد عبد العاطى4018 منقول18

احمد عبد هللا محمود عبد الال4019 منقول19

احمد عبدالفتاح مهدى ذخٌرة4020 منقول20

احمد على محفوظ نصار4021 منقول21

احمد على محمد على4022 منقول22

احمد فتحً ابراهٌم بصل4023 منقول23

احمد فتحً احمد سلٌم4024 منقول24

احمد فتحً محمد حسن الحداد4025 منقول25

احمد قطب ابو السعود حسن سعٌد4026 منقول26

احمد محمد جابر عبده على4027 منقول27

احمد محمد صالح هاشم4028 منقول28

احمد محمد عبد الهادي العرب4029ً منقول29

احمد محمد عبدالسالم رمضان4030 منقول30

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د .م . أ
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2:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

الرابعة

كلٌة التجارة

األولشعبة اللغة :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

:تاريخ االختبـــار 

اسم المـــــــــادة

:أستاذ المــــــادة 

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌة

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

احمد محمد عبدالعزٌز شرف4031 منقول31

احمد محمد محفوظ خطاب4032 منقول32

احمد محمد نشات محى غانم دٌاب4033 منقول33

احمد محمود محمد عبد العزٌز حسن4034 منقول34

احمد مختار توفٌق الشٌخ4035 مستجد35

احمد مروان عبد الفتاح احمد كمال4036 منقول36

احمد مصطفى حامد احمد4037 منقول37

احمد ممدوح محمد السٌد فرج4038 منقول38

اسامة محمد عبد المنعم الحوشى4039 منقول39

اسراء بهى فتح هللا عمران4040 منقول40

اسراء رمضان رجب محمد4041 منقول41

اسراء شوقى عبد الحمٌد محمد الحاوى4042 منقول42

اسراء وهبة عوض عبد الحلٌم4043 منقول43

اسالم احمد عبد القادر راغب4044 منقول44

اسالم جمال عبد الرؤف زٌد4045 منقول45

اسالم سالمة عبدالفتاح ابوموسى4046 منقول46

اسالم سٌد محمود علً الجبالى4047 منقول47

اسالم لطفً عباس سلطح4048 منقول48

اسالم محمد ابراهٌم خطاب4049 منقول49

اسماء أشرف محمد فكرى خضر4050 منقول50

االء اشرف مروان طاحون4051 منقول51

االء جمال سٌد اسماعٌل4052 منقول52

االء عبد المنعم مصطفى ربٌع4053 منقول53

االء عبدالكرٌم عبدالمحسن عبدالعلٌم4054 منقول54

البراء رمضان محمد الفرعون4055ً منقول55

السٌد اسر محمد الترزي4056 منقول56

السٌد معاذ السٌد  محمد أبوحمد4057 منقول57

الشٌماء مصطفى سعد محمد4058 منقول58

امل عبدالقادر عٌسى خضر4059 منقول59

امنٌة مسعد رجب عبد الفتاح قناوى4060 منقول60

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د .م . أ
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حالة 

القٌد

الرابعة

كلٌة التجارة

األولشعبة اللغة :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

:تاريخ االختبـــار 

اسم المـــــــــادة

:أستاذ المــــــادة 
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 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

امنٌه اشرف السٌد محمد ابراهٌم بعطوش4061 منقول61

امنٌه اٌمن محمد سعٌد الصاوى4062 منقول62

امٌرة عبد النبً على على داود عفٌفى4063 منقول63

امٌرة عزت عبد الوهاب زاٌد4064 منقول64

امٌرة مجدى محمد ابوطالب4065 منقول65

انجً لطفً اسماعٌل سعد4066 منقول66

اٌثار هشام ابراهٌم دسوقى ابراهٌم4067  حول ادارةمنقول67

اٌفا رشدى سلٌمان برسوم4068  حول ادارةمنقول68

اٌمان ابراهٌم عبدربه الشرقاوى4069 منقول69

اٌمان سعٌد عبد الحمٌد شتله4070 منقول70

اٌمان عبد العزٌز سعد أمٌن4071 منقول71

اٌمان عصام سعد الجمال4072 منقول72

اٌمان محمد ابو ضٌف محمد الخطٌب4073 منقول73

اٌه ابراهٌم احمد على محمود4074 منقول74

اٌه ابراهٌم عبدالمنعم زٌان4075 منقول75

اٌه احمد ابراهٌم علم الدٌن4076 منقول76

اٌه جمال أحمد اسماعٌل الحلبى4077 منقول77

اٌه حجازى محمد على السماحى4078 منقول78

اٌه رشاد عالم السٌد عالم4079 منقول79

اٌه صبري محمد نوح4080 منقول80

اٌه طارق محمد عبد العزٌز الدٌب4081 منقول81

اٌه محمد فؤاد الشٌن4082 منقول82

اٌهاب اشرف كمال عبد الموجود عبدالمجٌد4083 منقول83

اٌهاب محمد السٌد حماد4084 منقول84

اٌهاب محمد رجب عسر4085 منقول85

بسمة مصطفً محمد محمد4086 منقول86

بالل محمد كامل محمود الكمشٌشى4087 منقول87

تقى محمد عبدالعزٌز محمد4088 منقول88

جالل حسام محمد جالل بصٌص4089 منقول89

جمال اشرف عبدالحكٌم طنش4090 منقول90

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د .م . أ
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4:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

الرابعة

كلٌة التجارة

األولشعبة اللغة :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

:تاريخ االختبـــار 

اسم المـــــــــادة
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المجمـــــوع 

 درجة 5

 

جمعة عدلى جمعه غٌث4091 منقول91

جورج أنسى بطرس رٌاض ابراهٌم4092 منقول92

حسام اشرف عبد هللا الجنزوري4093 منقول93

حسام محمد عٌسى محمد4094 منقول94

خالد عبد الناصر المهدي شعٌب4095 منقول95

دالٌا رٌاض محمد احمد4096 منقول96

دٌفٌد سلٌمان عبد المسٌح سلٌمان4097 منقول97

دٌنا  عبدالمنعم عٌسى شبل المرشدى4098 منقول98

دٌنا جمال عطٌه انور4099 منقول99

رحاب رمضان حامد السعدنى4100 منقول100

رحمة جمال فؤاد محمد4101 منقول101

رشا شوقً عبد المنعم شحاته4102 منقول102

رضوى عٌسوي صالح شروٌد4103 منقول103

زٌاد عبد العزٌز عمر رضوان4104 منقول104

سارة احمد اسماعٌل سالمه4105 منقول105

سالى سعٌد محمود ٌونس4106 منقول106

سامح ابو العال فتح هللا أبو العال عوٌان4107 منقول107

سامر محمد على محمد4108 منقول108

سعاد احمد لطفى محمد عمر4109 منقول109

سماء محمد صدٌق نوح4110 منقول110

سها عالء عبد الفضٌل الخبٌري4111 منقول111

شروق عبد الرحمن عبد النعٌم عبد الرحمن البرى4112 منقول112

شروق نعٌم عبد العزٌز المنوفى4113 منقول113

شٌرٌن رضا امام حمودة4114 منقول114

شٌماء ابراهٌم عطٌة عبد اللطٌف4115 منقول115

شٌماء عبد الستار على محمد4116 منقول116

شٌماء عالء ابراهٌم السعدنى4117 منقول117

شٌماء علً مبروك المسٌدى4118 منقول118

صالح ٌحٌى مصٌلحً المشطاوي4119 منقول119

عبد الرحمن محمد عبدالرحمن عبدالستارقاسم4120 منقول120

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د .م . أ
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 درجة 5

 

عبد العزٌز احمد عبدالعزٌز عبدالمطلب4121 منقول121

عبد الغنى كرم عبدالغنى شبل فرج4122 منقول122

عبد هللا عادل محمود إبراهٌم بدوي4123 منقول123

عبد هللا محمد عبد هللا ابو العال4124 منقول124

عبد المنعم اشرف عبدالمنعم شاهٌن4125 منقول125

عالء جمال عبد الجواد عبد الشاف4126ً منقول126

عالء عبد العلٌم احمد فؤاد الضبع4127 منقول127

على احمد على االمبابى4128 منقول128

علً زٌن العابدٌن عبدالباسط عبدالواحد4129 منقول129

على محمود على كرام4130 منقول130

عمر فوزى حزٌن عبد التواب4131 منقول131

عمر هشام حسٌن المجراوي4132 منقول132

عمرو اٌمن محمد المهدى ٌوسف4133 منقول133

عمرو حسٌن احمد عواد4134 منقول134

عمرو مسعد رجب عبدالفتاح4135 منقول135

غادة السٌد عبد اللطٌف جبالى4136 منقول136

غٌداء عماد السٌد احمد4137 منقول137

فاتن طلعت عبداللطٌف خلٌفة4138 منقول138

فاطمة الزهراء احمد محمد كمال4139 منقول139

فاطمه مصطفى مصرى مرسى4140 منقول140

فٌبى عماد صادق موسى4141 حول ادارةمنقول141

كرستٌن سامى رشدى وهبه4142 منقول142

كرٌم اشرف عبد الجلٌل عالم4143 منقول143

كوثر حسنً عبد العزٌز غٌث4144 منقول144

كٌرلس نصٌف بولس مٌخائٌل4145 منقول145

لٌنة عبدالعال عبدالشفوق4146 منقول146

مؤمن سلٌمان رشاد محمود4147 منقول147

ماجد عاطف ادوارد ٌونان4148 منقول148

مارك سمٌر صابر عزب معوض4149 منقول149

مارٌز ناصف عوض مٌخائٌل4150 حول ادارةمنقول150

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 
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 درجة 5

 

مارٌنا نشات شوقى بشرى4151 حول ادارةمنقول151

مجدي مدحت ماهرعزٌز اسكندر4152 منقول152

محمد احمد ابراهٌم ابو الخٌر دٌاب4153 منقول153

محمد احمد حموده احمد رزق4154 منقول154

محمد احمد محمد بسٌونى4155 منقول155

محمد احمد محمود عمارة4156 منقول156

محمد اسامة حمدان ٌوسف ابو حلٌمة4157 منقول157

محمد اسامة محمد حافظ محمد4158 منقول158

محمد حسام رشاد بركات4159 منقول159

محمد حمدي احمد طاجن4160 منقول160

محمد خالد رمضان فرج على4161 منقول161

محمد خالد عبد الرحمن محمد4162 منقول162

محمد خالد عبدالحمٌد عبدالسٌد بر4163 منقول163

محمد خٌرى شعبان سالم نوفل4164 منقول164

محمد رجب عبد العاطى على4165 منقول165

محمد رمضان هنداوى عطٌه4166 منقول166

محمد سامً عبد الرحمن سالم4167 منقول167

محمد شحاته حمادة دخٌل4168 منقول168

محمد شرٌف سعٌد السقا4169 منقول169

محمد صبحى محمد الفقى4170 منقول170

محمد ضٌاء الدٌن محمد إسماعٌل حمٌده4171 منقول171

محمد طلعت حلمى عثمان4172 منقول172

محمد عاطف عبد الرحمن ابو زٌد4173 منقول173

محمد عاطف عبدالمحسن بر4174 منقول174

محمد عاطف محمد الحلفاوى4175 منقول175

محمد عبد الغنً محمد عبد الغنً النجار4176 منقول176

محمد عبد الغنً محمود شحاته4177 منقول177

محمد عبدالرحمن محمد جبرٌل4178 منقول178

محمد عبده محمد محمد فرج4179 منقول179

محمد عالء الدٌن اسماعٌل الغول4180 منقول180
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محمد علً توفٌق جمعه4181 منقول181

محمد على عبد الجٌد محمد4182 منقول182

محمد عماد حمدى الخولى4183 منقول183

محمد فوزى عبدالداٌم احمد4184 منقول184

محمد محمود احمد محمد احمد برمه4185 منقول185

محمد مصطفى محمد موسى4186 منقول186

محمد ناصر عبدالغنى رمضان4187 منقول187

محمد نزٌه احمد على بدوى4188 منقول188

محمد وائل على على محسن4189 منقول189

محمد ٌحً محمد جازٌة4190 منقول190

محمود ابراهٌم محمد الدٌب4191 منقول191

محمود احمد الزناتى المالح4192 منقول192

محمود احمد محمود جادهللا4193 منقول193

محمود احمد محمود عالم4194 منقول194

محمود جمال محمود عبدالحمٌد زٌدان4195 منقول195

محمود عبدالرحمن رجب عبدالرحمن4196 منقول196

محمود عبدالعزٌز محمود صحصاح4197 منقول197

محمود فرج دسوقى احمد ابراهٌم4198 منقول198

محمود قناوي محمود خٌر4199 منقول199

محمود محمد محمود صحصاح4200 منقول200

مرهان عصام عبد هللا محمد4201 منقول201

مصطفى احمد منصور محمد مبروك4202 منقول202

مصطفى بسٌونى محمد بسٌونى أبوالرٌش4203 منقول203

مصطفى جمال الدٌن عبد الستار رزق4204 منقول204

مصطفى خٌري عبد النبً إسماعٌل4205 منقول205

مصطفى صالح اسماعٌل محمد نصر4206 منقول206

مصطفى محمود عبد العلٌم ابو رٌة4207 منقول207

منار عبد الرحمن ابو الٌزٌد الهوارى4208 منقول208

منة هللا حسنٌن حسن حسنٌن احمد4209 منقول209

مٌنا امٌز عزٌز متً جرجس4210 منقول210

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د .م . أ
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8:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

الرابعة

كلٌة التجارة

األولشعبة اللغة :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

:تاريخ االختبـــار 

اسم المـــــــــادة

:أستاذ المــــــادة 

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌة

 درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

مٌنا شنودة صباح شفٌق4211 منقول211

مٌنا مجدي ولٌم سعد المنشاوي4212 منقول212

ندى اشرف محمود عبد الخالق4213 منقول213

ندى على مراد على مناع4214 منقول214

ندى فوزى مصطفى البستاوى4215 منقول215

ندى مدحت جالل الدٌن عبدالرحٌم4216 منقول216

ندى ناجى عبداللطٌف محمد لبٌب4217 منقول217

نعمة جمٌل جرجس اندراوس4218 منقول218

نهال محروس إبراهٌم مدكور4219 منقول219

نهى امام عبدالقادر حافظ4220 منقول220

نورهان حافظ على مطاوع4221 منقول221

نورهان نبٌل محمد شطٌه4222 منقول222

نٌفٌن مجدي شعبان حمٌدة4223 منقول223

هدى طارق صٌام عبد الحمٌد4224 منقول224

هدٌر فتحً محمود لٌله4225 منقول225

هدٌر مصطفى صالح امٌن شكر4226 منقول226

هدٌر ناصر سعٌد عبٌد4227 منقول227

هٌماء عبدالصمد محمود عبدالمؤمن4228 منقول228

وجنات حسٌن على البكرى4229 منقول229

وسام سامً محمد مرزوق4230 منقول230

ولٌد هانئ توفٌق السٌد الشاذلى4231 منقول231

ٌارا على زغلول على4232 منقول232

ٌاسر عادل توفٌق مراد4233 منقول233

ٌاسر محمد احمد عبدالسالم4234 منقول234

ٌسرا عماد الدٌن احمد شوقى المكاوى4235 منقول235

(حول ادارة)ٌوسف اسامه محمد ضٌاء الدٌن عبد الناصر4236 منقول236

ٌوسف عادل ٌوسف احمد سلٌمان4237 منقول237

ٌوسف عاطف جعفر جاوٌش4238 منقول238

ٌوسف منصور فاروق الالهون4239ً منقول239

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د .م . أ


