
18-Nov-18

26  من  1صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

1: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

ابرام فؤاد جرجس مرقس30001 منقول1

ابراهيم ايمن ابراهيم محمد30002 منقول2

ابراهيم جميل ابراهيم مشحوت30003 منقول3

ابراهيم حسن محمد محمد الحدينى30004 منقول4

ابراهيم رشدى سعد شعت30005 منقول5

ابراهيم زكى محمد الشين30006 منقول6

ابراهيم عبد الباقى ابراهيم عياد30007 منقول7

ابراهيم عبدالرحمن احمد البدوى30008 منقول8

ابراهيم محمد ابراهيم محمد سالم30009 منقول9

ابراهيم محمد عبدالجواد الضلع30010 منقول10

ابراهيم محمد محمود شاكر30011 منقول11

ابراهيم محمد مصطفى مصطفى المراكبي30012 منقول12

ابوبكر ابراهيم سعيد مصطفي مشرف30013 منقول13

احسان صالح على عبد الباسط30014 منقول14

احمد ابراهيم محمد زايد30015 منقول15

احمد احمد عطا احمد الزغلوفى30016 منقول16

احمد اسامة أحمد بدر30017 منقول17

احمد اسماعيل عبد الحميد احمد30018 منقول18

احمد السيد عبدالرحمن درديرى30019 منقول19

احمد السيد قناوى حسين30020 منقول20

احمد بسيونى محمد عطا هللا30021 منقول21

احمد جابر على خليفه30022 منقول22

احمد جمال عبدالعزيز سراج30023 منقول23

احمد جمال عمر محمد محمود سلطان30024 منقول24

احمد جمال عيد محمد30025 منقول25

احمد حسن بريقع حسن30026 منقول26

احمد حسن حسن حبيب30027 منقول27

احمد حسنى محمد أحمد هنيدى30028 منقول28

احمد حسين لملوم حسين30029 منقول29

احمد حسينى محمد غيته30030 منقول30

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 



18-Nov-18

26  من  2صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

2: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

احمد حمدى عبدالموجود جعفر30031 منقول31

احمد حمدى لبيب محمد عجور30032 منقول32

احمد خالد عبد العليم علي30033 منقول33

احمد رجب حسن حسين النمس30034 منقول34

احمد رزق نصر محمد الجزار30035 منقول35

احمد رضا سليمان محمد سليمان30036 منقول36

احمد رضا محمد عبد الفتاح طبلية30037 منقول37

احمد سامى على القطب راشد30038 منقول38

احمد سعيد محمد عوض عبودة30039 منقول39

احمد سعيد مصطفى احمد مصطفى30040 منقول40

احمد سالمة عبد الواحد محمد يونس30041 منقول41

احمد سالمة عبدالمرضى احمد عبده شريف30042 منقول42

احمد سالمه فؤاد محمد30043 منقول43

احمد سمير الشربيني احمد30044 منقول44

احمد سمير زينهم هنطش30045 منقول45

احمد سمير محمد سعد30046 منقول46

احمد سمير محمد عبدالعال30047 منقول47

احمد شاكر على نجم خاطر30048 منقول48

احمد شعبان محمد محمد العشرى30049 منقول49

احمد شوقى مطر أحمد دياب30050 منقول50

احمد صبحى حسن عبدالقادر30051 منقول51

احمد طارق عبد الفتاح ابراهيم30052 منقول52

احمد عادل عبد الفتاح السعيد عيش30053 منقول53

احمد عاطف احمد التهامى حجاج30054 منقول54

احمد عبد الحكيم سليمان العياط30055 منقول55

احمد عبد الحكيم عبد الرسول شرف الدين30056 منقول56

احمد عبد العزيز وحيد جنيدى30057 منقول57

احمد عبد هللا حامد المليجى30058 منقول58

احمد عبد الناصر محمود تمراز30059 منقول59

احمد عبد ربه محمد الكشكى30060 منقول60

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 



18-Nov-18

26  من  3صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

3: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

احمد عبدالفتاح احمد عبدالمطلب30061 منقول61

احمد عثمان امين خطاب30062 منقول62

احمد عفيفى محمود ابوالمجد30063 منقول63

احمد على ابراهيم بكر30064 منقول64

احمد على عبد هللا على المنشاوى30065 منقول65

احمد على عدوى بكر30066 منقول66

احمد عوض عبدهللا عوض رجب30067 منقول67

احمد عيد عبدالقادر مشري30068 منقول68

احمد فتحى محمد الربع30069 منقول69

احمد مامون محمد مامون طمان30070 منقول70

احمد ماهر محمود الفيومى30071 منقول71

احمد مجدى محمد عبدالجواد30072 منقول72

احمد محمد احمد شفيق محمد30073 منقول73

احمد محمد جابر عبد الحميد30074 منقول74

احمد محمد صبحى السيد ابوزيد30075 منقول75

احمد محمد عادل وهبى نصر30076 منقول76

احمد محمد عبد المعز خليل30077 منقول77

احمد محمد فتحى سعد30078 منقول78

احمد محمود احمد ابراهيم احمد30079 منقول79

احمد محمود محمد عبد النبى30080 منقول80

احمد مدحت فتحى عبد الوهاب30081 منقول81

احمد مصطفى فتحى جبر عبده30082 منقول82

احمد ممدوح رمضان خطاب30083 منقول83

احمد ناجى متولى طاحون30084 منقول84

احمد ناصر صابر فواز30085 منقول85

احمد وجيه عبد الهادى محمد دهميس30086 منقول86

احمد ياسر احمد فهمى داود30087 منقول87

اسامة ابراهيم السيد ابراهيم البهوفي30088 منقول88

اسامة محمد السيد بالل30089 منقول89

اسامه باسم محفوظ يونس30090 منقول90

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 



18-Nov-18

26  من  4صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

4: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

اسامه جمال محمد حسن الفقى30091 منقول91

اسامه نبيل مرسى محمد الفالل30092 منقول92

اسراء ابو الحمد حسين محمود30093 منقول93

اسراء احمد عبدالكريم الجمال30094 منقول94

اسراء احمد فوزى عبدالفتاح االعرج30095 منقول95

اسراء احمد محمد محمد محمد على عمار30096 منقول96

اسراء اشرف عبده على محمد األشقر30097 منقول97

اسراء ايمن مأمون عبدالصمد30098 منقول98

اسراء بسيونى عبد العال نصر30099 منقول99

اسراء حمدى ابو القمصان هيكل30100 منقول100

اسراء خالد مصطفى البربرى30101 منقول101

اسراء رضا حسين غاليه30102 منقول102

اسراء صبحى بسيونى مصطفى كموش30103 منقول103

اسراء صبحى عبد العال مبروك الديب30104 منقول104

اسراء عبد العزيز شهاب الدين30105 منقول105

اسراء عبدالمجيد محمود شحاته30106 منقول106

اسراء عزت عبدالفتاح محمد الجندى30107 منقول107

اسراء فرج قطب عبدالعزيز السيسى30108 منقول108

اسراء فيصل احمد درويش30109 منقول109

اسراء قدرى عبد الحميد رشاد30110 منقول110

اسراء محمد احمد عبدالجواد30111 منقول111

اسراء يحيى عبدالرسول ابوسالم30112 منقول112

اسالم احمد ابراهيم السيد سالم30113 منقول113

اسالم اشرف شعبان خليل30114 منقول114

اسالم ايمن رجب اسماعيل30115 منقول115

اسالم حسب سعيد حسب على30116 منقول116

اسالم خالد احمد المالح30117 منقول117

اسالم خالد عبدالحميد عبد الحميد هنداوى30118 منقول118

اسالم رضا مصطفى بريقع30119 منقول119

اسالم شحاته حمزه السيسى30120 منقول120

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 



18-Nov-18

26  من  5صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

5: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

اسالم عاطف عبدالباقى رمضان30121 منقول121

اسالم عبد الرحمن محمد محمد30122 منقول122

اسالم علي جادهللا علي  جادهللا30123 منقول123

اسالم فوزى محمد صالح30124 منقول124

اسالم كمال عبدالغفار حبيب30125 منقول125

اسالم محمد شمس الدين عيد30126 منقول126

اسالم مصطفي محمد محمد الساعي30127 منقول127

اسالم ممدوح محمد احمد30128 منقول128

اسالم نادى رمضان محمد هنداوى30129 منقول129

اسالم نجيب عبدالمجيد نصار30130 منقول130

اسماء  احمد على عثمان30131 منقول131

اسماء حاتم عثمان عبد اللطيف30132 منقول132

اسماء خميس عبدالعظيم داود30133 منقول133

اسماء رشاد عبدالحميد عفيفى فارس30134 منقول134

اسماء صالح حسن الذكرى30135 منقول135

اسماء محمود فتحى محمود سالم30136 منقول136

اسماء ياسر لبيب عمار30137 منقول137

اشرقت احمد محمد يحيى30138 منقول138

االء ابراهيم عبدالغنى سعيد30139 منقول139

االء سعيد مصطفى العطار30140 منقول140

االء عبدالحكيم ابراهيم البيلي30141 منقول141

االء عبدالسالم عبدالسالم احمد شلبى30142 منقول142

االء محمد محمد جاد هللا30143 منقول143

االء يوسف طه محمد حسين30144 منقول144

الحسن علي فهمى مصطفى سويلم30145 منقول145

السيد سعد السيد محمد30146 منقول146

الشحات عبد الجواد عبد ربه عابدين30147 منقول147

امال محمد عبد هللا محمد عبود30148 منقول148

امانى حامد عبداللطيف ناصر30149 منقول149

امانى حماده محمد حموده30150 منقول150

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 



18-Nov-18

26  من  6صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

6: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

امانى شعبان على عوض30151 منقول151

امانى محمد السعيد عبد العاطى مهينة30152 منقول152

امجد محمد محمد العباسى30153 منقول153

امل اشرف مصطفى محمد حسين30154 منقول154

امل عبد الفتاح عبد السميع عوض30155 منقول155

امل فوزى محمد محمد داود30156 منقول156

امنيه عمر محمد عبد الفتاح30157 منقول157

امنيه همام عبدالعظيم محمود30158 منقول158

امير ايمن زكى الجايح30159 منقول159

امير رمضان عبد اللة عبد الوهاب غنيم30160 منقول160

اميرة اسامه السيد الجزار30161 منقول161

اميرة حمدى  عزت محمد على حمد30162 منقول162

اميرة سامى على عبد السميع الشرقاوى30163 منقول163

اميرة عبدالسيد محمد عبدالسيد30164 منقول164

اميره بشير محمود عبد الرحيم المنسى30165 منقول165

اميره عبد المهدى عبد الصمد بدران30166 منقول166

اميره عبد النبى كامل عبد الجواد30167 منقول167

اميره محمد كراميد الغمراوى30168 منقول168

اميره مدحت عبد الفتاح موسى30169 منقول169

امينة صابر عبد هللا ناصف30170 منقول170

امينة عبد الوهاب عبد الخالق حريرة30171 منقول171

انجى ماهر محمد فاروق30172 منقول172

انس عاطف عبد الواحد حموده30173 منقول173

انعام سراج الدين صقر عبد الجواد صقر30174 منقول174

اياد محمد تبارك محمد30175 منقول175

اية سعيد عبد اللطيف حسن مساعد30176 منقول176

اية شاهين فرج على شاهين30177 منقول177

اية عالء عبد الغني محمود30178 منقول178

اية محمد عبد الواحد رمضان30179 منقول179

اية محيي عبد الرحمن عتمان30180 منقول180

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 



18-Nov-18

26  من  7صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

7: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

ايمان ابوزيد عبدالعاطى ابوزيد30181 منقول181

ايمان احمد عبدالشافى عبدالمنعم30182 منقول182

ايمان السيد عبد العال طاحون30183 منقول183

ايمان جمال محمود الصعيدى30184 منقول184

ايمان حسن محمود رداد30185 منقول185

ايمان راضى عرافة راضى الفقى30186 منقول186

ايمان طلعت مصطفى محمد30187 منقول187

ايمان عبد العزيز عالم30188 منقول188

ايمان عبدالعظيم غريب محمد30189 منقول189

ايمان مبارك عبد الفتاح جمعة يوسف30190 منقول190

ايمان محسن محمد الجبالى محجوب30191 منقول191

ايمان محمود محمد مبروك الفقى30192 منقول192

ايمان محى الدين حماد عبدالعال30193 منقول193

ايمن خميس صالح أنور بركات30194 منقول194

ايمن محمد محمد عبد القوى الفيومى30195 منقول195

ايناس رائف محمد جادو30196 منقول196

ايناس محمود على محمد30197 منقول197

ايه احمد محمد ابراهيم عمران30198 منقول198

ايه اسامه احمد عبد العزيز هنيدى30199 منقول199

ايه اسماعيل عفيفى تعيلب30200 منقول200

ايه سامى صالح محمد الدخاخنى30201 منقول201

ايه عادل جمعة عبده فرج30202 منقول202

ايه عاطف شكرى التومى30203 منقول203

ايه عباس حسن عباس30204 منقول204

ايه مجدى سمير ابراهيم30205 منقول205

ايه محمد جمعه على موسى30206 منقول206

ايه محمد سيد احمد نايل30207 منقول207

ايه محمود على محمد عطيه30208 منقول208

ايه مصطفى احمد حافظ30209 منقول209

ايه يوسف ايوب محمد احمد30210 منقول210

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 



18-Nov-18

26  من  8صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

8: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

ايهاب حلمى ابراهيم حسين30211 منقول211

ايهاب عبد الفتاح المتولى السيد30212 منقول212

ايهاب محمد أحمد محمد عبدهللا30213 منقول213

بدر سمير أحمد مرسي30214 منقول214

بسمه وصفى رشاد شعبان خميس30215 منقول215

بسنت سامى حسين رمضان30216 منقول216

بطرس جمال سعد خليل ابراهيم30217 منقول217

بوال سعد مسعد سعيد جرجس30218 منقول218

بوال يوسف منير سليمان30219 منقول219

ثريا مصطفى محمد احمد30220 منقول220

جلنار محمود احمد محمد شبيب30221 منقول221

جمال رأفت على باشا30222 منقول222

جمال مصطفى مصطفى خضر30223 منقول223

جهاد احمد عبدالوهاب زيد30224 منقول224

جهاد محمود عوض جبريل30225 منقول225

جهاد محمود محمد شبل زايد30226 منقول226

جهاد محمود محمد عمران30227 منقول227

جهاد مهدى اسماعيل زايد30228 منقول228

جيهان الرفاعى عبدالفضيل مصطفى30229 منقول229

جيهان انور محمد يونس30230 منقول230

حازم جمال عبد الستار سالم الجيزاوي30231 منقول231

حسام السيد سعد ابو عمر30232 منقول232

حسام حسن حسن عبدالواحد30233 منقول233

حسام صالح سعيد هيكل30234 منقول234

حسام مصطفى اسماعيل حسن30235 منقول235

حسانين وليد حسانين حجاج30236 منقول236

حسن عبده عبد المنعم عبده الشلوفى30237 منقول237

حسناء ابراهيم حسين الحاوى30238 منقول238

حسناء يحى عبد هللا ناصف خلف هللا30239 منقول239

حسين على حسين على شرابى30240 منقول240

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 



18-Nov-18

26  من  9صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

9: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

حماده كريم محمد خالد30241 منقول241

حمدى محمد صابر االشمونى30242 منقول242

حنان محمد ابوالحمد حسان30243 منقول243

حور فضل حسن عبدالسالم30244 منقول244

خالد احمد مبارك عبد الحكم موافي30245 منقول245

خالد عطيه حسين موسى30246 منقول246

خالد محمد عباس حبيب30247 منقول247

خلود عبد السالم سمير عبدالرسول القاضى30248 منقول248

خلود وليد عادل احمد30249 منقول249

داليا محمد محمودعلى فتح هللا درغام30250 منقول250

درغام صبحى عبدالغفار درغام30251 منقول251

دعاء احمد ابراهيم النجار30252 منقول252

دعاء بريك كراميد حميده30253 منقول253

دعاء عبدهللا رزق واصل30254 منقول254

دميانه اميل فرج عبدالمالك30255 منقول255

دميانه شوقى اسكندر ميخائيل30256 منقول256

دنيا حمدى حسن الكيالنى30257 منقول257

دنيا رضا عبدهللا مدين30258 منقول258

دينا حمدى محمد مختار هويدى30259 منقول259

ذكرى عبدالعزيز محمد سالمان30260 منقول260

راندا رضا يوسف محمود ابو عيده30261 منقول261

رانيا ابراهيم على بيومى علوه30262 منقول262

رانيا جمال عبدالشافى على الغندور30263 منقول263

رانيا حمدى مختار محمود المشالوى30264 منقول264

رانيا خالد فؤاد عبد العظيم30265 منقول265

رانيا رمضان محمد عبدالعظيم الظيظى30266 منقول266

رانيا كمال محمد عبد الرازق30267 منقول267

رجب عربي رجب محمد يوسف30268 منقول268

رحاب جمال حسين صادق ابراهيم30269 منقول269

رحمة محمد مصطفى محمد جاد30270 منقول270

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 



18-Nov-18

26  من  10صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

10: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

رحمه أبو بكر رمزي فهمي اللقة30271 منقول271

رحمه عاطف عبدالتواب على30272 منقول272

رحمه عمر احمد جاهين30273 منقول273

رضوى عبدالباسط صالح الزعيم30274 منقول274

رقيه على حسن على30275 منقول275

رنيم طارق كمال الجولى30276 منقول276

روان اشرف سعد الدين دمرداش محمد على30277 منقول277

روان سعد طنطاوى غنيم30278 منقول278

ريم رمضان اسماعيل صقر30279 منقول279

ريم صالح عبدالسالم صالح30280 منقول280

زياد خالد منصور مشمشه30281 منقول281

زينب حسن عبدالمنعم عبداللطيف30282 منقول282

زينب محمد جالل مصطفي30283 منقول283

زينب محمد هشام سعيد مرعى30284 منقول284

سارة احمد محمد محمود الحصرى30285 منقول285

سارة السيد محمد فريد المهدى30286 منقول286

سارة عبد الموجود شاف الخير البنا30287 منقول287

سارة نبيل عبد المنعم فارس30288 منقول288

ساره رفعت محمد محفوظ البربرى30289 منقول289

ساره محمد احمد خليفه عبد الرحمن30290 منقول290

ساره نبيل لطفى الوشاحى30291 منقول291

ساره نجم على مناع30292 منقول292

سامى صبرى جبر على الفقى30293 منقول293

سجدة احمد عوض هللا هيكل30294 منقول294

سحر صابر على ابو حسين30295 منقول295

سعد عادل سعد السيد30296 منقول296

سعيد محمد السعيد ابو عاصى30297 منقول297

سعيد مرزوق سعيد رمضان30298 منقول298

سلمى عبد الوهاب عبد الحميد30299 منقول299

سلمى عبدالكريم مصطفى سيد سليمان30300 منقول300

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 



18-Nov-18

26  من  11صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

11: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

سلمى محسن احمد ضاحى30301 منقول301

سلوى ابو بكر احمد حمامه30302 منقول302

سليمان السيد سالم عامر30303 منقول303

سماح طه عبدالغفار السعدنى30304 منقول304

سماح يوسف سعيد ابو شبك30305 منقول305

سمر حسان محمد خليل30306 منقول306

سمر فتحى عباس محمد حسن30307 منقول307

سمير محمد سعد حمامة30308 منقول308

سميره الهام على ابراهيم السيد30309 منقول309

سميره منير فاروق احمد عبد الوهاب شكر30310 منقول310

سندس محمد عبدالمنعم مصطفى30311 منقول311

سهيله صبحى موسى محمد حربى30312 منقول312

سيد خليفة جمل سيد30313 منقول313

شادى سعيد عبدالعزيز ابراهيم والى30314 منقول314

شاهيناز كمال عبدالغنى شبايك30315 منقول315

شروق فتحى عبدالحفيظ بدر30316 منقول316

شريف حسن محمود علي رمضان30317 منقول317

شريف صبرى عبد الجواد قاسم30318 منقول318

شهاب وليد عبدالفتاح الشافعى30319 منقول319

شوقى عادل ابراهيم مزروع30320 منقول320

شيماء على محمد خالد30321 منقول321

شيماء عمادالدين محمود ابراهيم30322 منقول322

شيماء محمد حلمى صديق مبروك30323 منقول323

شيماء محمد كمال ابو علي30324 منقول324

شيماء وحيد صالح ناجى30325 منقول325

شيماء ياسر محمد كامل الرامى30326 منقول326

صابرين سالمه عبدالفتاح عبدالحفيظ30327 منقول327

صالح صبرى صالح عبده صالح30328 منقول328

صالح على شعبان على سليط30329 منقول329

صالح محمد صالح محمد30330 منقول330

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 



18-Nov-18

26  من  12صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

12: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

صباح ناجى فاروق النزالوى30331 منقول331

صفاء حسن عبدالحميد عبدالعزيز30332 منقول332

صالح اشرف محمد بدر30333 منقول333

ضياء الدين رفعت يوسف أبو خطوه30334 منقول334

ضياء محمد عبدالرحمن محمد غانم30335 منقول335

طارق اشرف محمد عيد شيحه30336 منقول336

طارق السيد كامل ابو عريان30337 منقول337

طاهر نبيل طاهر زيدان30338 منقول338

طه رجب محمود محمد خلف30339 منقول339

عادل صبحى احمد محمد القونى30340 منقول340

عبد الحميد ابراهيم السيد الشيخ30341 منقول341

عبد الحميد على عبدالعزيز محمد علي30342 منقول342

عبد الرازق فتحى عبد الرازق خليل حشيش30343 منقول343

عبد الرحمن اسماعيل احمد اسماعيل حماد30344 منقول344

عبد الرحمن خالد شعبان رزق30345 منقول345

عبد الرحمن سمير حداد حسين30346 منقول346

عبد الرحمن سمير محمد عبد اللطيف حمادة30347 منقول347

عبد الرحمن عاشور محمد محمد سليم30348 منقول348

عبد الرحمن كمال السيد عدس30349 منقول349

عبد الرحمن مجدى عبده حماد30350 منقول350

عبد الرحمن محمد عبد الهادي عبد الرسول طبلية30351 منقول351

عبد الرحمن محمد عبدالرحمن محمد خليفه30352 منقول352

عبد الرحمن محمد عبدالهادى محمد سيداحمد الشيخ30353 منقول353

عبد السالم قدري عبد السالم محمد البنا30354 منقول354

عبد السميع انور عبد السميع عبد الفتاح30355 منقول355

عبد العزيز رضا عبد العزيز السيد السعداوى30356 منقول356

عبد الفتاح مصطفى على عبدالفتاح30357 منقول357

عبد القوى السيد عبد القوى على أغا30358 منقول358

عبد هللا رشدى ابراهيم محمد30359 منقول359

عبد هللا سمير مصطفى الخولى30360 منقول360

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 
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26  من  13صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

13: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

عبد هللا صالح احمد محمد رجب30361 منقول361

عبد هللا عبد الرازق عبد اللطيف حسن30362 منقول362

عبد هللا عرفه شعبان محروس30363 منقول363

عبد هللا عماد سعدى عبد الرحمن حسان30364 منقول364

عبد هللا محمد عبد الفتاح رجب30365 منقول365

عبد هللا محمود سليمان السيد الجمل30366 منقول366

عبد المنعم عادل عبد المنعم بدور30367 منقول367

عبد النور رضا عبدالمنعم عبداللطيف30368 منقول368

عبير جابر متولى رمضان خضر30369 منقول369

عبير صبحى رمضان عبد ربه الصعيدى30370 منقول370

عبير فرج جمعه الربيعي30371 منقول371

عثمان محمد عثمان عيسي30372 منقول372

عدنان عبد الوهاب على30373 منقول373

عدنان لطفى صالح موسى30374 منقول374

عزه سيد احمد ابو العزم محمود30375 منقول375

عصام عبداللطيف محمد حسين30376 منقول376

عصام يحي محمد حسنين الدعباس30377 منقول377

عال عبد هللا فجيرابو طالب30378 منقول378

عال عالء الدين محمد انور عباس30379 منقول379

عال على احمد عبد الرحمن االخرس30380 منقول380

عالء محمد حسنى محمد محمد احمد30381 منقول381

على ابراهيم على جاب هللا30382 منقول382

على جمال على المزين30383 منقول383

على حسن عبد الحافظ احمد30384 منقول384

على حمدي على خالد30385 منقول385

على رضا على محمود عز الدين30386 منقول386

على سامى يوسف خلف30387 منقول387

على عامر محمد الديباوى30388 منقول388

علي عبد الحكيم ابراهيم عبد العاطي خاطر30389 منقول389

على عبدالمرضى ذكى محمد30390 منقول390

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 
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26  من  14صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

14: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

على عبدالناصر على الشرقاوى30391 منقول391

على فتحى على جلبط30392 منقول392

على محمود حسن خليل30393 منقول393

على مسعد على السعدنى30394 منقول394

على مهران على السيد30395 منقول395

علياء محمد عبد الفتاح اسماعيل نصار30396 منقول396

علياء مصطفى عيسي عبد القادر سالم30397 منقول397

عماد اسامه عبدالستار محفوظ30398 منقول398

عماد رشاد مصطفى القاضى30399 منقول399

عماد عبد هللا مصطفى عبد هللا ابوسيف30400 منقول400

عمر ثابت سيد محمد محجوب30401 منقول401

عمر عبد الغنى كامل صباغ شرباتى30402 منقول402

عمرو اليمنى انور عبد اللطيف30403 منقول403

عمرو جابر محمد عبد العزيز عوض30404 منقول404

عمرو عاطف شحاته محمد زايد30405 منقول405

عمرو مجدى يحى فليفل30406 منقول406

عمرو نبيل لبيب حسن رزق30407 منقول407

غادة اشرف محمد امبابى30408 منقول408

غادة خالد احمد ابراهيم30409 منقول409

غادة رجب حسن عبدربه ابوموسى30410 منقول410

غادة محمد احمد يسن الرفاعي30411 منقول411

غادة وهبي محمد قاسم عبدالال30412 منقول412

فؤاد بشرى اميل عبدالملك ميخائيل30413 منقول413

فادى رضا يوسف فرج هللا30414 منقول414

فاطمة بدر السيد مصطفى30415 منقول415

فاطمة عماد الدين محمد صالح منصور مشاحيت30416 منقول416

فاطمة محمد الهادى حسن الخولى30417 منقول417

فاطمة يحيى احمد سليمان غنيم30418 منقول418

فاطمه  محمد عبد النبى عبد ربه30419 منقول419

فاطمه عبدالسالم حسن عباس قاسم30420 منقول420

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 



18-Nov-18

26  من  15صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

15: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

فاطمه ممدوح عبدالواحد حامد30421 منقول421

فتح على فتح عبدالمقصود30422 منقول422

فرح حسين محمد عبده30423 منقول423

فوزى سمير فوزى عبد الواحد سالمه30424 منقول424

فوزيه السيد ابراهيم ابوالفضل30425 منقول425

فيكتور وجدى وجيه ناشد30426 منقول426

كامل احمد كامل محمد العقده30427 منقول427

كريم احمد رمضان على30428 منقول428

كريم طارق السيد محمد دويدار30429 منقول429

كريم على محمد واصل30430 منقول430

كريم محمد صالح ابواحمد30431 منقول431

كريمه رمضان مجاهد عبد الرحمن30432 منقول432

كلير مجدى رشدى نجيب30433 منقول433

كمال محمد السيد النجار30434 منقول434

كوثر على محمد محمد ابو شبكة30435 منقول435

كيرلس نبيل موريس مسيحة شلبي30436 منقول436

كيرلس هاني عشم كامل كيرلس30437 منقول437

لؤى حسين عبد الجواد حسين عبد الجواد30438 منقول438

لمياء عبد الحميد محمود احمد30439 منقول439

ماجد احمد محمد النجار30440 منقول440

ماجده خميس سعيد محمد الجمال30441 منقول441

مارى مجدى سعد بشاى30442 منقول442

ماريو رجائى جرجس حبيب30443 منقول443

ماهر عماد ماهر المصرى30444 منقول444

مجدى النبوى سعد زغلول أحمد30445 منقول445

مجدى يسرى محمود محمد ابو على30446 منقول446

محمد ابراهيم ايوب الصبحى30447 منقول447

محمد ابراهيم محمد حميدة خميس30448 منقول448

محمد احمد زكى عبد الحميد شلبى30449 منقول449

محمد احمد عبدالستار محمود منينه30450 منقول450

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 



18-Nov-18

26  من  16صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

16: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

محمد احمد عوض هللا عزيز30451 منقول451

محمد احمد محمد احمد منصور30452 منقول452

محمد احمد محمود السعدنى30453 منقول453

محمد اشرف صالح على البرماوى30454 منقول454

محمد اشرف محمد عبدالحليم30455 منقول455

محمد اشرف محمود عبد الرازق30456 منقول456

محمد السيد عبد العزيز العروى30457 منقول457

محمد السيد فؤاد سويد30458 منقول458

محمد السيد محمد رزق30459 منقول459

محمد المنشاوى عبدالمحسن قنديل30460 منقول460

محمد امان محمود بلتاجى30461 منقول461

محمد ايمن صبحى عدوى30462 منقول462

محمد جابر عبدالحميد أبو شوشه30463 منقول463

محمد حامد أبوالفتح منصور عبدالقادر30464 منقول464

محمد حسام فوزى السيد30465 منقول465

محمد حسنى سعد المغربى30466 منقول466

محمد حمدى ابراهيم ابو حمده30467 منقول467

محمد خطاب يونس عبد العزيز خطاب30468 منقول468

محمد خميس عبد السالم السمان30469 منقول469

محمد خيرت عطيه جبر30470 منقول470

محمد دسوقى محمد عبدالعال30471 منقول471

محمد رأفت زكى السيد روزن30472 منقول472

محمد رزق حسن حسن30473 منقول473

محمد رسمى عبد المنعم  اسماعيل30474 منقول474

محمد رضا جابر خضر30475 منقول475

محمد رضا زاملى حسن30476 منقول476

محمد رمضان على محمد المراكبى30477 منقول477

محمد سامح مهدى عبد المقصود30478 منقول478

محمد سعيد ابراهيم الخولى30479 منقول479

محمد سعيد عبدالحميد ابراهيم30480 منقول480

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 



18-Nov-18

26  من  17صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

17: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

محمد سعيد عبدالرازق عبدالرحيم  طاحون30481 منقول481

محمد سعيد مرسى ابو شامه30482 منقول482

محمد سالمة محمد على والى30483 منقول483

محمد سمير محمد على حيدر30484 منقول484

محمد شعبان عبد العال هيكل30485 منقول485

محمد صبحى أبو اليزيد عبدالسالم عمرو30486 منقول486

محمد صبرى سالم عبدالرؤف البسومى30487 منقول487

محمد صبرى عبد الجواد قاسم30488 منقول488

محمد صالح شحات عباده30489 منقول489

محمد صالح عبد النبى عبد هللا30490 منقول490

محمد صالح محمد خليل30491 منقول491

محمد ضياء فرحات عافية30492 منقول492

محمد طارق محمد عبدالهادى30493 منقول493

محمد طارق محمد كامل سالم30494 منقول494

محمد طلعت نوح احمد30495 منقول495

محمد عادل احمد محمد الدمهوجي30496 منقول496

محمد عادل سعد نصار30497 منقول497

محمد عادل عبد الغنى الخربتاوى30498 منقول498

محمد عاطف برعى درار30499 منقول499

محمد عبد الحكيم محمد سالمان30500 منقول500

محمد عبد الرحمن عبد العاطى ابو مدينة30501 منقول501

محمد عبد السيد رشاد محمد السعداوى30502 منقول502

محمد عبد العال اسماعيل ابو عالمه30503 منقول503

محمد عبد العزيز عبدالرحمن بحلق30504 منقول504

محمد عبد الغنى محمد العليمي30505 منقول505

محمد عبد هللا محمد مسعد المغرى30506 منقول506

محمد عبد المعطى محمد الليثي30507 منقول507

محمد عبد المنعم أحمد الكشاك30508 منقول508

محمد عبد المنعم عبدالفتاح مرعى30509 منقول509

محمد عبد الموجود على األعصر30510 منقول510

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 



18-Nov-18

26  من  18صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

18: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

محمد عبد الونيس سالم رازين30511 منقول511

محمد عزب عبدالستار عبدالعال30512 منقول512

محمد عالء الدين عبد الفتاح الفقى30513 منقول513

محمد على عبد الرحمن الشناوى30514 منقول514

محمد فتحى عبد الحميد الجندى30515 منقول515

محمد فتحى عبد الفتاح شهده30516 منقول516

محمد ماهر عبدهللا عبدالهادى30517 منقول517

محمد مجدى احمد محمد30518 منقول518

محمد مجدي الصباحى عمر30519 منقول519

محمد مجدى كامل احمد30520 منقول520

محمد محسن عبدالمجيد ابراهيم الحمراوى30521 منقول521

محمد محمد عبد المعطى محمود الجمل30522 منقول522

محمد محمد عبدالحليم السيد30523 منقول523

محمد محمد محمد الضوى30524 منقول524

محمد محمود احمد البصلى30525 منقول525

محمد محمود شعبان عبد المقصود30526 منقول526

محمد محمود عبد المنعم الحصرى30527 منقول527

محمد مختار محمد محمد خطاب30528 منقول528

محمد مصطفى درباله محمد الوكيل30529 منقول529

محمد ممدوح فرج شحاته الفقى30530 منقول530

محمد هانى رياض يحي30531 منقول531

محمد وجيه إبراهيم جاد الرب عامر30532 منقول532

محمد وجيه محمد خطاب30533 منقول533

محمد ياسر محمد احمد30534 منقول534

محمد يوسف سيد خضر30535 منقول535

محمد يوسف شعبان يوسف30536 منقول536

محمود العربى محمود البسومى30537 منقول537

محمود المغربى عامر عبدالعزيزالمغربى30538 منقول538

محمود جميل ذكى دردير30539 منقول539

محمود حسن عبدالعظيم مسعود30540 منقول540

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 



18-Nov-18

26  من  19صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

19: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

محمود ربيع عبد اللطيف خضر30541 منقول541

محمود رضا عبد القادر محمد30542 منقول542

محمود رمضان على رمضان الديب30543 منقول543

محمود سالمة أحمد الشهالى30544 منقول544

محمود سيدهم محمود ابو طاحون30545 منقول545

محمود صبحى اسماعيل سيد فرج30546 منقول546

محمود عاطف محمود سعد30547 منقول547

محمود عبد العزيز محمود احمد30548 منقول548

محمود عبد هللا محمود محمد ابراهيم30549 منقول549

محمود عبد المنعم محمود لولح30550 منقول550

محمود عبد الناصر ابراهيم رزق30551 منقول551

محمود عبدهللا محمد عيد الخولى30552 منقول552

محمود عزت عبد الظاهر زهو30553 منقول553

محمود عصام احمد سعد حسين30554 منقول554

محمود على عبدهللا عبدالكريم30555 منقول555

محمود قنديل محمود قنديل30556 منقول556

محمود محسن شحات مازن30557 منقول557

محمود محمد ابراهيم جباره30558 منقول558

محمود محمد اسماعيل خليل30559 منقول559

محمود محمد خلف محمد خلف30560 منقول560

محمود محمد شاهين اسماعيل سلطان30561 منقول561

محمود محمد عبد الحميد النجار30562 منقول562

محمود محمد عبد المنعم عبد العزيز30563 منقول563

محمود محمد محمود الشيخ30564 منقول564

محمود محمد محمود زهران30565 منقول565

محمود مسعد حسن عبدالحى30566 منقول566

محمود هالل السباعى الدقن30567 منقول567

محمود يوسف محمود مهدى علي عمارة30568 منقول568

مديحه خالد على زايد30569 منقول569

مراد جميل شعبان عرفه30570 منقول570

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 



18-Nov-18

26  من  20صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

20: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

مروان سعيد قطب إبراهيم شحاته30571 منقول571

مروه احمد محمد محمد سليم30572 منقول572

مروه اشرف فتحى ابراهيم30573 منقول573

مروه محمود عيد ابوالحديد30574 منقول574

مريم احمد عبد الهادى30575 منقول575

مريم حمدى سليمان بالل غانم30576 منقول576

مريم سيد رشا احمد30577 منقول577

مريم عبدالغفار لبيب كوراني بدر30578 منقول578

مريم مجدى سمعان حنا30579 منقول579

مصطفى احمد محمد حسين سالم30580 منقول580

مصطفى السيد حجازي حبيب30581 منقول581

مصطفى جمال وطنى محمد30582 منقول582

مصطفى جمعة محمد شاهين30583 منقول583

مصطفى حسن على حسن خير واجد30584 منقول584

مصطفى خميس مصطفى المصرى30585 منقول585

مصطفى رضا محمد القاضى30586 منقول586

مصطفى سعيد محمد شعيب30587 منقول587

مصطفى سميح رشاد مرعى30588 منقول588

مصطفى طارق مصطفى عثمان الصعيدي30589 منقول589

مصطفى عبد الرحمن محمد خضيره30590 منقول590

مصطفى محمد جابر البش30591 منقول591

مصطفى محمد سعد صابر30592 منقول592

منار أحمد عبد الستار محمود30593 منقول593

منار ابراهيم ابوالفتوح عطيه30594 منقول594

منار عابر عبدالمنعم زنون30595 منقول595

منار عاطف عبد الحميد عبد الجواد زايد30596 منقول596

منار عبد السالم احمدعبد الرازق30597 منقول597

منار محمد عطية علي30598 منقول598

منال فؤاد عبدالسالم محمد30599 منقول599

منصور عدلى منصور حسين30600 منقول600

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 



18-Nov-18

26  من  21صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

21: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

منه هللا احمد محمد محمد محمود30601 منقول601

منه مؤمن على عبدالمؤمن30602 منقول602

منى يحيى عبد الونيس عبد الفتاح30603 منقول603

مها طارق حسان رمضان30604 منقول604

مها عادل اسماعيل موسى30605 منقول605

مونيكا وهيب مرقص برسوم30606 منقول606

مى رمضان عوض العواد30607 منقول607

مى عبدالفتاح حسن زهدى سليمان30608 منقول608

مى محمد رفعت طبلية30609 منقول609

مى محمد فتحى عبد الستار شحاته30610 منقول610

مى محمود محمد مرسى30611 منقول611

ميادة عبد المنعم محمود دياب30612 منقول612

ميرنا محمد اشرف عبد الفتاح دغيدي30613 منقول613

ميرهان مجدى عبدربه بخيت30614 منقول614

نادية جمال فتحى المنسى30615 منقول615

نادين احمد محمد احمد عبدالنبي30616 منقول616

نجاة محمد محمد الجندي30617 منقول617

نجالء فوزى طرخان محمد رضوان30618 منقول618

نجالء محمد على بكار30619 منقول619

ندا صابر سعيد زهو30620 منقول620

ندا محمد احمد فتحى الخشن30621 منقول621

ندى اشرف مصطفى عامر30622 منقول622

ندى مراد محمد السيد30623 منقول623

نرمين رأفت السبع30624 منقول624

نرمين شبل عبد الشافي علي الغندور30625 منقول625

نرمين عارف محمود الزق30626 منقول626

نسمه جالل عبد اللطيف محمد30627 منقول627

نشوى ابراهيم عبد العظيم الطويل30628 منقول628

نعمة صبري علي أحمد30629 منقول629

نعيمه حسن محروس عبد ربه30630 منقول630

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 



18-Nov-18

26  من  22صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

22: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

نهال عادل خليفه الرقباوى30631 منقول631

نهى سعد محمد الديب30632 منقول632

نور ساهر احمد نور اليوسفى30633 منقول633

نور عبد الحميد سعيد عبد الحميد30634 منقول634

نورا جمال  عبد الستار محمود30635 منقول635

نورا سالمه عبد الفتاح عبد الحفيظ الجمل30636 منقول636

نورا نبيل عبيد سعيد حرجس30637 منقول637

نورالدين هانى فرج هللا خضر30638 منقول638

نورالهدى محمود كمال عبدالقادر30639 منقول639

نورامحمد ياقوت محمد30640 منقول640

نورهان عبد الحميد محمد عبدالحميد ابو عفرة30641 منقول641

نورهان يوسف حلمى راوى يوسف30642 منقول642

هاجر أسعد ياسين محمد30643 منقول643

هاجر ابراهيم محمد الرخ30644 منقول644

هاجر حسن امين شرشر30645 منقول645

هاجر رمضان شفيع صالح30646 منقول646

هاجر محمد سعيد النجار30647 منقول647

هاجر محمد عبد اللطيف عماره30648 منقول648

هاجر مدكور محمد مدكور30649 منقول649

هادى عبد السالم عثمان عبد الحافظ30650 منقول650

هاله محمد محمد هالل30651 منقول651

هانى عماد حسن محمد30652 منقول652

هانى محمد ايمن فتح هللا الفقى30653 منقول653

هبه ابراهيم حسين داود بحيرى30654 منقول654

هبه رضا عبدالسالم فرج30655 منقول655

هدى كمال احمد عباس30656 منقول656

هدير بدر فتحى عبدالفضيل30657 منقول657

هدير شاكر فاروق محمود الشنبارى30658 منقول658

هدير عيد عبد الموجود احمد30659 منقول659

هدير هشام محمد الغرباوى30660 منقول660

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 
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26  من  23صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

23: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

هشام احمد خيرى محمد عبد المقصود30661 منقول661

هويده سعيد احمد الدعباس30662 منقول662

وائل محمد محمد محمود الشافعى30663 منقول663

وجيده محمد احمد تعيلب30664 منقول664

وفاء مشحوت عبدالوهاب نصر30665 منقول665

والء سعيد مسعود محمد30666 منقول666

والء صبحى عوض عبدالمطلب30667 منقول667

والء على محمد فايد30668 منقول668

والء غريب محمد شاهين30669 منقول669

والء محمد سليمان اسماعيل30670 منقول670

وليد حمدى عبدالعزيز سليم30671 منقول671

يارا حسب عبد الرحمن احمد فراج30672 منقول672

يارا عادل كمال القالوى30673 منقول673

يارا محمد ابوالمجد محمد30674 منقول674

ياسمين ابو بكر القاسم ابراهيم30675 منقول675

ياسمين السيد عبد الجواد السيد30676 منقول676

ياسمين حمدى عطيه حموده عطيه30677 منقول677

ياسمين سامى ابراهيم الغنيمى سالمه30678 منقول678

ياسمين عاطف بركات سالمه30679 منقول679

ياسمين محمد جمال مصطفى حبيب30680 منقول680

ياسين ابراهيم محمد محمد دره30681 منقول681

يحيى محمد مسعد فليلة30682 منقول682

يسرا محمود حجازى ابراهيم30683 منقول683

يسرى عبد الوهاب عبد الحميد تركى30684 منقول684

يوسف سمير فهمى بطرس30685 منقول685

يوسف محسن يوسف حسن30686 منقول686

يونان  يوسف بخيت بخيت شحاته30687 منقول687

احمد الحسينى مهدى محمد الحسانى30688 باق688

احمد حمدي السحيمى عمارة30689 باق689

احمد خالد محمد أحمد محمد30690 باق690

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 



18-Nov-18

26  من  24صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

24: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

احمد سليمان جمعه محمد30691 باق691

احمد صالح فتحي عبد الواحد30692 باق692

احمد عبد الناصر رمضان محمد30693 باق693

احمد مجدي عثمان رزق30694 باق694

احمد محمد احمد محمد حماد30695 باق695

احمد محمد حامد على30696 باق696

اسالم شعبان على احمد30697 باق697

اسماء جمال احمد شعير30698 باق698

اسماء نبيل محمد ابو سمرة30699 باق699

االء محمد سعدالدين عبدالموجود30700 باق700

السيد محمود السيد عبود30701 باق701

امال فتحي على حسب هللا30702 باق702

امال محمد حامد شحاتة30703 باق703

ايهاب سعد حميده سليمان30704 باق704

بيتر رءوف وهيب  ابراهيم فيلبس30705 باق705

حسام مجدى محمد صالح محمد30706 باق706

حمزة منصور عبد الهادى زيدان30707 باق707

حميدة محمد قريع30708 باق708

رحمة حمدى ميصلحى شلبى30709 باق709

عبد المؤمن محمود عباس عبد المؤمن30710 باق710

على رفاعى على الغصبى30711 باق711

عماد حمدي قرني نعامة30712 باق712

عمر عبد المحسن السيد قشقوش30713 باق713

عمر عبد الونيس بسيونى عبدالونيس30714 باق714

عمر وجيه ابو هاشم السيد ياسين30715 باق715

عمرو عبد الفتاح السيد سيد احمد عبدالنبى30716 باق716

عمرو لطفى عبد الحميد طريف30717 باق717

فتحي عبد الجواد فتحى القطقوطى30718 باق718

كريم صبحى عبد المجيد الالمى30719 باق719

كمال هانى كمال محمود عطية30720 باق720

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 
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26  من  25صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

25: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

لؤى محمد حازم محمود محمود حسين30721 باق721

محاسن عادل محمد طه30722 باق722

محمد احمد السيد احمد30723 باق723

محمد احمد جالل رضوان30724 باق724

محمد احمد محمد عبد الرءوف30725 باق725

محمد ادهم محمد فرج حسب النبي30726 باق726

محمد اشرف مسعد محمد االخضر30727 باق727

محمد السعيد سليم حمودة30728 باق728

محمد جمال محمد حالوه30729 باق729

محمد شكري طلبة الشافعي30730 باق730

محمد طلعت سعد ابو الفتوح30731 باق731

محمد عابدين سيد عابدين الزهرى30732 باق732

محمد عادل محمد السمكرى30733 باق733

محمد عاطف فتحى االمبابى30734 باق734

محمد عاطف يوسف عجاج30735 باق735

محمد فوزي السيد مصطفى30736 باق736

محمد محمود االحمدى شعيب30737 باق737

محمد مصطفى محمد السيدالدمراوي30738 باق738

محمد ياسر فوزى سلطان30739 باق739

محمود السيد محمود احمد مناع30740 باق740

محمود حسن على ملهط30741 باق741

محمود رضا محمود عبدالخالق الشاذلي30742 باق742

محمود رمضان احمد ابراهيم عمر30743 باق743

محمود ماجد صبرى حجاج30744 باق744

محمود محمد عبد القادر بريك30745 باق745

محمود مرتضى مصلحى الخليفي شادى30746 باق746

مصطفى احمد مصطفى سعيد عفيفي30747 باق747

مصطفى سرحان السيد محمد30748 باق748

مصطفى محمد نبوى كمال البسومى30749 باق749

ناهد عبد العزيز محمد عبد العزيز30750 باق750

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 



18-Nov-18

26  من  26صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

: للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكاديمى

2019/2018

26: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الثالثة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

هاله السيد عبد العزيز عبد المجيد صقر30751 باق751

هبه هللا ياسر سعد شفيق30752 باق752

وفاء قطب حسين زايد30753 باق753

يوسف زين سبيل مهدى محمد30754 باق754

يوسف محمود على محمود30755 باق755

احمد صبحي إبراهيم عثمان30756 فرصة أولى756

احمد محمد منسى محمد30757 فرصة أولى757

اسالم محمد عبده عطيه30758 فرصة أولى758

امير مصطفى محمود مصطفى قاسم30759 فرصة أولى759

بشار احمد الخيمي30760 فرصة أولى760

عبد الرحمن على أنور الغباشى30761 فرصة أولى761

محمود حلمي كامل رزق30762 فرصة أولى762

احمد صالح محمد صالح30763 فرصة ثانية763

اسالم مصطفى عبد الباقى30764 فرصة ثانية764

اسماء جمال حامد ابراهيم30765 فرصة ثانية765

ايه دسوقى امين مصطفى غنيم30766 فرصة ثانية766

خلود عبده عبده القلشى30767 فرصة ثانية767

رضا رجب شعبان شرف30768 فرصة ثانية768

مختار جمعه مختار زكى30769 فرصة ثانية769

وليد احمد مصطفى محمد رمضان30770 فرصة ثانية770

ياسر ابراهيم عبد العزيز عتريس30771 فرصة ثانية771

بسنت احمد اشرف ابراهيم دسوقى30772 فرصة أخيرة772

جون ميالد عبد المسيح جرجس30773 فرصة أخيرة773

محمد سعيد محمود حماد عبدالعال30774 فرصة أخيرة774

هيثم حربي عبد العزيز ابو النجا30775 فرصة أخيرة775

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 


