
18-نوفمبر-17

6  من  1صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكادٌمى

2018/2019

1:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

الرابعة

كلٌة التجارة

األولانتساب موجه :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

درجة 2

:تاريخ االختبـــار 

:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌه

درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

ابراهٌم سلٌمان محمود سلٌمان االصفر42001 منقول1

احمد ابراهٌم عبدالودود ابراهٌم42002 منقول2

احمد اشرف عبد السمٌع الدالى42003 منقول3

احمد انس توفٌق محمد نوح42004 منقول4

احمد انور عبودة النجار42005 منقول5

احمد حاتم عبد الحمٌد كروش42006 منقول6

احمد رمضان عطٌة سلٌمان42007 منقول7

احمد صالح عطا هللا مصطفى الجندى42008 منقول8

احمد عادل ابراهٌم عفٌفى42009 منقول9

احمد عبد الفتاح كامل جالل42010 منقول10

احمد عبدالمجٌد محمد السٌد عوض42011 منقول11

احمد عبدالوهاب غازى ابو السعود42012 منقول12

احمد عصمت عطٌه بٌومى رزق42013 منقول13

احمد عالء احمد محمد سالم42014 منقول14

احمد محمد احمد الشاذلى42015 منقول15

احمد محمد على السهٌتى42016 منقول16

احمد محمد عمر راضوان42017 منقول17

احمد محمد كامل ابراهٌم42018 منقول18

احمد محمد لبٌب مصلحى العراقى42019 منقول19

احمد معتز عبد العزٌز محمد سلٌم42020 منقول20

احمد هشام صالح الدٌن حسن42021 منقول21

احمد ٌحى احمد سلٌمان غنٌم42022 منقول22

اسالم اٌمن محمد فتحى شعت42023 منقول23

اسالم خالد ابراهٌم محمد على42024 منقول24

اسالم عبد العزٌز عبد الهادى القاضى42025 منقول25

اسالم محمد عبد النبى امام42026 منقول26

اكرام سامً بدٌر علً خلٌل42027 منقول27

االء عادل عٌسً محمد الخول42028ً منقول28

البٌر اٌمن وهبه فرج42029 منقول29

امٌر سامى احمد محمد احمد42030 منقول30

:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د0م0أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
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6  من  2صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكادٌمى

2018/2019

2:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

الرابعة

كلٌة التجارة

األولانتساب موجه :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

درجة 2

:تاريخ االختبـــار 

:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌه

درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

امٌره احمد ناجى زكى42031 منقول31

امٌره حمدى عبد العزٌز محمد مبروك42032 منقول32

اٌمان فتحى محمد عبد العاطى42033 منقول33

اٌه صالح عباس غراب42034 منقول34

اٌه طارق على النمر42035 منقول35

بهاء محى رمضان محمد42036 منقول36

جمال عبد الناصر محمد عنبه42037 منقول37

حسن عاطف سعد اسماعٌل42038 منقول38

حسن محمد رجاء احمد عطٌة42039 منقول39

خالد ماهر فؤاد عبدالغنى42040 منقول40

خمٌس حسٌن خمٌس عدس42041 منقول41

دعاء سلٌمان مصطفى محمد ابو زهره42042 منقول42

رضوى برٌك عبد القوى موسى42043 منقول43

سعٌد ٌاسر سعٌد حسن42044 منقول44

سوزان حسنى مورٌس ابو الخٌر42045 منقول45

سٌد هشام سٌد محمد ٌوسف42046 منقول46

شادى محمد مبروك سعفان42047 منقول47

شرٌف عبد الغنى عبد هللا ا بو خضره42048 منقول48

صالح سامى صالح بكر42049 منقول49

عبد الحمٌد اشرف عبد الحمٌد اسماعٌل مطاوع42050 منقول50

عبد الحمٌد عمر عبدالحمٌد البكرى42051 منقول51

عبد الفتاح عبد الفتاح محمد البنوان42052ً منقول52

عبد الكرٌم سالم عبد الكرٌم سالم42053 منقول53

عبد هللا سالم عبد هللا ابراهٌم42054 منقول54

على بدر على هوٌدى42055 منقول55

على عاطف حلمى ابو عمٌش42056 منقول56

على عبدهللا عبدالصادق سالمه42057 منقول57

علٌاء عبد المنعم احمد سلٌمان42058 منقول58

عمرو محمد عبد الحمٌد طه شهاب42059 منقول59

فاتن عبد الحكم ابوالمعاطى حسٌن42060 منقول60

:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د0م0أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
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6  من  3صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م
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2018/2019

3:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

الرابعة

كلٌة التجارة

األولانتساب موجه :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

درجة 2

:تاريخ االختبـــار 

:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌه

درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

فاطمة سمٌح رشاد مرعى42061 منقول61

كرٌم على محمد على المزٌن42062 منقول62

محمد احمد رجب احمد42063 منقول63

محمد حمدى كمال محمود42064 منقول64

محمد رجب حسٌن اسماعٌل البلش42065ً منقول65

محمد رمزى عبد العزٌز عبد الرحمن42066 منقول66

محمد سامى صالح ابراهٌم42067 منقول67

محمد صالح عبد الرسول الحالج42068 منقول68

محمد عادل ٌوسف محمد42069 منقول69

محمد عبد الجواد محمد محمد عبد المجٌد42070 منقول70

محمد عبد الحمٌد عبد المحسن42071 منقول71

محمد عبد اللة فوزى عبد الغفار42072 منقول72

محمد عبد المحسن عبد المقصود مصطفى42073 منقول73

محمد عصام الدٌن عبد الباقى حسن42074 منقول74

محمد عصام حافظ  عاشور42075 منقول75

محمد عطٌة عبد الفتاح سعد42076 منقول76

محمد على عبد المنعم زهران42077 منقول77

محمد على ٌوسف على الصٌرفى42078 منقول78

محمد عٌد ابراهٌم معروف42079 منقول79

محمد عٌد معوض ابو حسن42080 منقول80

محمد محمود عبد المطلب عبد البارى42081 منقول81

محمد مصطفى كامل الشٌخ42082 منقول82

محمد ممدوح ربٌع النحال42083 منقول83

محمد ممدوح محمد حشٌش42084 منقول84

محمد منٌر عبد الحمٌد حواس42085 منقول85

محمد نصر عبد الحلٌم محمد بدٌر42086 منقول86

محمد هشام عبد الظاهر احمد البربرى42087 منقول87

محمود ابراهٌم عبد الحمٌد عمر42088 منقول88

محمود خلٌل عبد اللطٌف الخبٌرى42089 منقول89

محمود رمضان بكر عبده42090 منقول90

:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د0م0أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
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6  من  4صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م

اســـــــــم الطالباألكادٌمى

2018/2019

4:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

الرابعة

كلٌة التجارة

األولانتساب موجه :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

درجة 2

:تاريخ االختبـــار 

:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌه

درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

محمود سعٌد عبد الرازق محمود42091 منقول91

محمود سٌد احمد محمد الشهاوى42092 منقول92

محمود شمالن محمد متولى42093 منقول93

محمود لطفى محمد هاشم مبارك هالل42094 منقول94

محمود نبٌل سعٌد دخان42095 منقول95

مراد محمد كامل محمود منصور42096 منقول96

مرٌم مرزوق مبروك مرزوق42097 منقول97

مصطفى سٌدهم ناصف نوٌصر42098 منقول98

مصطفى محروس سعٌد البرعى42099 منقول99

مصطفى مساعد ابراهٌم ابو بكر42100 منقول100

مغاورى حسٌنى محمد عبد العال42101 منقول101

مٌادة سامً فهٌم خٌره42102 منقول102

مٌنا ٌوسف سعد ابراهٌم42103 منقول103

نجالء حامد محمود محمد اللٌثى42104 منقول104

نجوى الحسٌنى امٌن البعل42105 منقول105

نفٌن موسى ذكى عبد المالك42106 منقول106

هاجر عالء الدٌن فتحى زٌنهم42107 منقول107

هاجر ٌحٌى محمد محمود42108 منقول108

ٌوستٌنا حربى عبد المسٌح اسحق42109 منقول109

ٌوسف احمد سلٌمان الصاوى42110 منقول110

ٌوسف حسن محمد االبٌض42111 منقول111

ٌوسف عالء عبد الجواد مرزوق42112 منقول112

مصطفى احمد محمود سٌد احمد42155 ******فرصة سادسة113

جورج فاٌق خلٌل بكرى42156 *******فرصة سابعة114

حسٌن رمضان حسٌن محمد42157 ********فرصة سابعة115

احمد محمد احمد حافظ42149 *****فرصة رابعة116

رجب معوض على صابر42150 *****فرصة رابعة117

احمد رمضان السٌد سعٌد42151 *****فرصة خامسة118

احمد شعبان دسوقى منصور42152 *****فرصة خامسة119

احمد على مصطفى محمود مصطفى42153 *****فرصة خامسة120

:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د0م0أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
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6  من  5صفحة     كشف درجات أعمال السنة
:الفرقة 

:للعام الجامعى

الرقم م
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5:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

الرابعة

كلٌة التجارة

األولانتساب موجه :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

درجة 2

:تاريخ االختبـــار 

:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقٌـــع الطــــالب أعمال فصلٌه

درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

شحته ضو على ابراهٌم عبد المعطى42154 ******فرصة خامسة121

احمد عبد المعطى السٌد ابو زٌد42143 ***فرصة ثانٌة122

فاطمه رجب الجوهرى احمد42144 **فرصة ثانٌة123

محمود ابراهٌم محمود طافور42145 **فرصة ثانٌة124

عال محمد محمود عبد الخالق42158 ********فرصة ثامنة125

اسالم عبد الحمٌد محمد محمد غنٌم42146ً ***فرصة ثالثة126

جهاد سعٌد ابراهٌم اسماعٌل42147 ***فرصة ثالثة127

سلوى محمد نجٌب سعٌد صادق42148 ***فرصة ثالثة128

بسام عادل عبد الغفار سالم42135 *فرصة أولى129

زٌنب حلمى عبد الوهاب فاٌد42136 *فرصة أولى130

شٌماء محروس محمد سنوسى42137 *فرصة أولى131

عماد احمد عبد المعبود محمد42138 *فرصة أولى132

مارٌو عصام جوهر شاكر42139 *فرصة أولى133

مجدى احمد احمد على البرعى42140 *فرصة أولى134

محمد سعٌد ابراهٌم الملحاوى42141 *فرصة أولى135

هبه عٌد ٌحٌى زكرٌا الشافعى42142 *فرصة أولى136

راندا نبٌل فهٌم السٌد42159 ***********فرصة إحدى عشر137

احمد سعٌد محمد عبد الحمٌد42113 باق138

امٌر شرٌف محى جعفر42114 باق139

بوال عماد شحاتة بدوى42115 باق140

حسام مصطفى عبد الخالق زٌدان42116 باق141

ساره الحسٌنى محمد على عثمان42117 باق142

سامح السٌد عبد المرضى حماد42118 باق143

عبد الرحمن ٌسري رمضان احمد42119 باق144

عرفه شبل محمد عرفة42120 باق145

عزوز سعد عبد العزٌز دروٌش42121 باق146

علً حسن عبدالحمٌد عوٌضه42122 باق147

علٌاء السٌد على خلٌل42123 باق148

فتحى القصرى فتحى القصرى سفق42124 باق149

كرٌم احمد ابراهٌم محمد ٌوسف42125 باق150

:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د0م0أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
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6:لجنة رقم 

حالة 

القٌد

الرابعة

كلٌة التجارة

األولانتساب موجه :الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

درجة 2

:تاريخ االختبـــار 

:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 
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درجة 3 
المجمـــــوع 

 درجة 5

 

محمد حسٌن محمد المهدى احمد الغباشى42126 باق151

محمد خالد محروس جلبط42127 باق152

محمد طنطاوى محمود الوكٌل42128 باق153

محمد مجدى محمد رمضان42129 باق154

محمد محمود نوح احمد42130 باق155

محمد هشام عبد الغنى على42131 باق156

محمود سعٌد رمضان أحمد42132 باق157

محمود نبٌل محمود عبده42133 باق158

هٌثم محمد توفٌق محمد42134 باق159

:أستاذ المادة 

ٌاسر ابراهٌم داود/ د0م0أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب


