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1: لجنة رقم 

حالة 

القيد

الرابعة

كلية التجارة

األولانتظام : الفصل الدراسى

درجة أعمال 

منتصف الفصل 

 درجة 2

تاريخ االختبـــار
:اسم المـــــــــادة 

:أستاذ المــــــادة 

توقيـــع الطــــالب أعمال 

 درجة 3فصلية
5المجمـــــوع 

 درجة 

 

شعبــة إدارة األعمال 

ابتسام شعبان ابراهيم السيد40661 منقول1

احمد محمد رمضان احمد40662 منقول2

اسماء صبرى عبد المنعم دغيدى40663 منقول3

اسماء على عبد ربه الفخرانى40664 منقول4

اميرة محمد عبد المنعم عمارة40665 منقول5

اية جمال احمد السيد الشرقاوي40666 منقول6

اية عبد الرؤف احمد خليفة40667 منقول7

اية عبد الناصر فوزى خضر40668 منقول8

اية محمود سعيد ناجى40669 منقول9

اية مدحت مصطفى محمود حمزة40670 منقول10

ايمان رأفت عباس موسى40671 منقول11

ايمان سمير شندى أبوعيشه40672 منقول12

ايمان محمود محمد حسن40673 منقول13

بسمة حسن ابراهيم شرعان40674 منقول14

جيهان محسن محمد منصور حجاب40675 منقول15

حازم يحي عبدالعزيز خليفة40676 منقول16

خالد سيد احمد بدر محمد احمد40677 منقول17

دينا عبد هللا عبد العزيز سالم40678 منقول18

رانيا اسماعيل شعبان السيد40679 منقول19

رضوى طارق سعد السيد40680 منقول20

زينب شكري احمد على نينيوه40681 منقول21

زينب محمد السيد على اسماعيل40682 منقول22

سارة عبد المنصف يحيى عالم40683 منقول23

سلمى ماهر شعبان كل40684 منقول24

سمر سمير محمد محمود40685 منقول25

شروق عثمان السيد نجم40686 منقول26

شروق محمد جاب هللا جاب هللا تركى40687 منقول27

شيماء صالح الدين مبروك محمد40688 منقول28

عبد الرحمن سمير عبد الجليل مرس تركى40689 منقول29

عبد العزيز على عبد العزيز محمد بدر40690 منقول30

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

ياسر ابراهيم داود/ د.م.أ

أستاذ المادة 
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شعبــة إدارة األعمال 

عبد العظيم خيرى ابراهيم ابو غابه40691 منقول31

كريم خالد كامل عباس40692 منقول32

مارى حبشى عزمى حبشى40693 منقول33

محمد اسامة عبد الفتاح أحمد زيد40694 منقول34

محمد حمدي محمد امين عيسى40695 منقول35

محمد كمال عبدالقوي شاهين40696 منقول36

مرزوق خالد مرزوق الصياد40697 منقول37

مريم عبد الحميد علي عبد الحميد40698 منقول38

منة اللة شعبان ذكى السيد40699 منقول39

مياده عثمان عبد الرحمن السودانى40700 منقول40

ميرنا وليم مسعود معوض40701 منقول41

نرمين وليم مسعود معوض40702 منقول42

نورا مجدي عبد السالم عبد السميع محمد40703 منقول43

هاجر احمد حسن عبد السالم40704 منقول44

هاجر سعد السيد محمد40705 منقول45

يارا صبحي السيد على العكير40706 منقول46

ياسمين عبد الهادى سيد احمد عبد العليم40707 منقول47

سمر عبدالكريم عبدالحميد الحرانى40708 باق48

مديحة حسام محمد احمد شكلب40709 باق49

منال محمد شحات حلمي عبد المهدي40710 باق50

منى فتحى نبوى خضر40711 باق51

محمود اشرف محمد صادق البنهاوى40712 فرصة ثانية52

هدير حسين جاد الزنقلى40713 فرصة ثانية53

سمير عبد المجيد صابر عبد الهادى40714 فرصة ثالثة54

شيماء عبد هللا بدر عرفه40715 فرصة تاسعة55

عمرو ابو بكر عبد الهادى عرفة40716 فرصة تاسعة56

نهى مهدى عبد الحميد العلقامى40718 انتساب عادىمنقول57
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