
 

 

 ارة ــــة التجــكلي

 كشف درجات أعمال السنة 

 الفرقة الأولى انتظام فى مادة ) محاسبة الشركات ( 

 م
الرقم 

 االكاديمي
 حالة القيد اسم الطالب

 3اعمال فصلية 

 درجات

اعمال منتصف 

 درجة 2السنة 
 المجموع

 3 3 غ مستجد ابانوب مخلص صدقى زخارى 10001 1

 4.4 3 1.4 مستجد سعيد ابراهيم خليفةابراهيم  10002 2

 3.7 3 0.7 مستجد ابراهيم ظريف ابراهيم الفقى 10003 3

 3.9 3 0.9 مستجد  ابراهيم عبد السالم عبد العال شعبان 10004 4

 3.6 3 0.6 مستجد ابراهيم عبد المجيد موسى زغمار 10005 5

 4.4 3 1.4 مستجد ابراهيم محمد ابراهيم ابو النبق 10006 6

 4.2 3 1.2 مستجد ابراهيم هانى ابو العطا عطيه 10007 7

 3.8 3 0.8 مستجد ابراهيم وائل سمير ابراهيم عبد الباقى 10008 8

 3.7 3 0.7 مستجد احالم هشام عمر عبد الدايم 10009 9

 3.7 3 0.7 مستجد احمد ابراهيم سعد الدسوقى 10010 10

 4.1 3 1.1 مستجد رجباحمد ابراهيم عبد الحليم  10011 11

 3.7 3 0.7 مستجد احمد ابو عجيلة عبد الرازق ابو غالى 10012 12

 4.1 3 1.1 مستجد احمد احمد محمد احمد النقيرى 10013 13

 4.5 3 1.5 مستجد احمد اسامه عبد الخالق عبد الجواد 10014 14

 4.5 3 1.5 مستجد احمد السيد عبد الفتاح حجازى 10015 15

 4 3 1 مستجد احمد الصافى عبد هللا علوان 10016 16

 3 3 غ مستجد احمد المكاوى احمد اسماعيل 10017 17

 4.2 3 1.2 مستجد احمد امبابى كمال الدين االمبابى 10018 18

 4.2 3 1.2 مستجد احمد انور ابو الفتوح عبد المقصود  10019 19

 4.2 3 1.2 مستجد احمد ايمن ابراهيم الغزاوى 10020 20

 4.2 3 1.2 مستجد احمد ايمن معوض رزق 10021 21

 3.8 3 0.8 مستجد احمد بدوى مدكور عبد الحميد 10022 22

 4.2 3 1.2 مستجد احمد جالل معوض طاحون 10023 23

 3.8 3 0.8 مستجد احمد جمال ابراهيم على البيبانى 10024 24

 4.4 3 1.4 مستجد احمد جمال رفاعى عيد 10025 25

 3.7 3 0.7 مستجد احمد جمال سعد الشمونى 10026 26

 3.7 3 0.7 مستجد احمد حسنى عبد الصادق البنا 10027 27

 3.9 3 0.9 مستجد احمد ربيع سيد عبد الباسط 10028 28

 3.9 3 0.9 مستجد احمد رجب كامل ربيع 10029 29

 0 0 حول  مستجد احمد رجب محمد السقا 10030 30

 

 

 

 

  

 استاذ المادة 

 د./ محمد موسى شحاتة 

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب 

  ياسر إبراهيم داود د./ أ.م.

 

 عميد الكلية 

  أ.د/ عبد الحميد احمد شاهين  



 

 ارة ــــة التجــكلي

 كشف درجات أعمال السنة 

 الفرقة الأولى انتظام فى مادة ) محاسبة الشركات ( 

 م
الرقم 

 االكاديمي
 حالة القيد اسم الطالب

 3اعمال فصلية 

 درجات

اعمال منتصف 

 درجة 2السنة 
 المجموع

 4.4 3 1.4 مستجد احمد رضا بغدادى صالح احمد 10031 31

 5 3 2 مستجد احمد رضا عبد الرحمن فرج بدر 10032 32

 4.4 3 1.4 مستجد احمد رضا منور حسن عامر 10033 33

 3.8 3 0.8 مستجد رفعت عبد الحميد عوض شرارة احمد 10034 34

 4.2 3 1.2 مستجد احمد رمضان سعد محمود يوسف 10035 35

 3.9 3 0.9 مستجد احمد رمضان فؤاد زكى 10036 36

 4.7 3 1.7 مستجد احمد زاهر السيد شحاته 10037 37

 3.8 3 0.8 مستجد احمد سعيد السيد مطر 10038 38

 3.7 3 0.7 مستجد احمد سعيد حامد الشناوى 10039 39

 4.3 3 1.3 مستجد احمد سعيد عبد الرشيد سعيد 10040 40

 3.7 3 0.7 مستجد احمد سعيد محمدى محمود 10041 41

 3.8 3 0.8 مستجد احمد شوقى عبد الرازق محمد 10042 42

 4 3 1 مستجد احمد شوقى عبد المعطى المغربى 10043 43

 3.9 3 0.9 مستجد صابر محمد عرفات مهيا احمد 10044 44

 4 3 1 مستجد احمد صبرى درويش راغب 10045 45

 4 3 1 مستجد احمد صالح الدين احمد عثمان 10046 46

 4.5 3 1.5 مستجد احمد صالح امين سيد احمد مرزوق 10047 47

 4.9 3 1.9 مستجد احمد عبد الباسط محمد االمبابى 10048 48

 4.1 3 1.1 مستجد احمد عبد الحليم محمد البدرى 10049 49

 4.4 3 1.4 مستجد احمد عبد الرحمن محمد مصرية 10050 50

 3.9 3 0.9 مستجد احمد عبد الستار احمد محمد عابدين 10051 51

 3.8 3 0.8 مستجد احمد عبد السالم سمير عبد الرسول  10052 52

 3.9 3 0.9 مستجد احمد عبد العزيز عبد الغنى شاهين  10053 53

 3.8 3 0.8 مستجد احمد عبد العظيم عبد الحكيم السيد  10054 54

 4.1 3 1.1 مستجد احمد عبد العظيم فؤاد شعيب 10055 55

 4.5 3 1.5 مستجد احمد عبد هللا محمود على فخر الدين 10056 56

 4.1 3 1.1 مستجد االشمونىاحمد عبد المجيد بسيونى  10057 57

 4.5 3 1.5 مستجد احمد عبد المقصود محمود زيدان 10058 58

 4.5 3 1.5 مستجد احمد عبد الناصرفوزى عالم 10059 59

 4.1 3 1.1 مستجد احمد عثمان محمد عبيدة 10060 60

 

 

 

 

 استاذ المادة 

 د./ محمد موسى شحاتة 

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب 

  ياسر إبراهيم داود د./ أ.م.

 

 عميد الكلية 

  أ.د/ عبد الحميد احمد شاهين  



 

 ارة ــــة التجــكلي

 كشف درجات أعمال السنة 

 الفرقة الأولى انتظام فى مادة ) محاسبة الشركات ( 

 م
الرقم 

 االكاديمي
 حالة القيد اسم الطالب

 3اعمال فصلية 

 درجات

اعمال منتصف 

 درجة 2السنة 
 المجموع

 4.5 3 1.5 مستجد احمد عطية عبد الرحمن عبد العال 10061 61

 3.9 3 0.9 مستجد احمد عالء عبد السالم عيسى 10062 62

 3.9 3 0.9 مستجد احمد عماد الدين عبد الحميد عبد الفضيل 10063 63

 4.3 3 1.3 مستجد احمد عماد نجاح محمد 10064 64

 4 3 1 مستجد احمد عمر محمد السعدنى 10065 65

 4 3 1 مستجد احمد فتحى احمد ابراهيم االكحل 10066 66

 3.9 3 0.9 مستجد احمد مبروك السيد عبد هللا 10067 67

 0 0 حول  مستجد احمد مجدى السيد محمد الكومى 10068 68

 3.9 3 0.9 مستجد احمد مجدى محمد محمد سابق 10069 69

 3.9 3 0.9 مستجد احمد محروس محمد مسلم اسماعيل 10070 70

 4.3 3 1.3 مستجد احمد محسن الثعلب محمد عامر 10071 71

 4.1 3 1.1 مستجد احمد محمد زينهم سليمان 10072 72

 4 3 1 مستجد احمد محمد صالح الدين على صالح 10073 73

 4 3 1 مستجد احمد محمد عبد الرحمن رسالن 10074 74

 3.9 3 0.9 مستجد احمد محمد عبد هللا دعوش 10075 75

 4.4 3 1.4 مستجد احمد محمد عبد هللا عبد الحميد محمد 10076 76

 3.8 3 0.8 مستجد احمد محمد عطيه اسماعيل خطاب 10077 77

 4 3 1 مستجد احمد محمد فهمى سيد احمد غراب 10078 78

 4.2 3 1.2 مستجد احمد محمد محمود على حماد 10079 79

 4 3 1 مستجد احمد محمد محمود ماضى 10080 80

 4.2 3 1.2 مستجد احمد محمود محمد عبد الفتاح مصطفى  10081 81

 5 3 2 مستجد احمد محمود محمد قنديل 10082 82

 3.8 3 0.8 مستجد احمد محى الدين يوسف مشعل 10083 83

 3.8 3 0.8 مستجد احمد نجاح محمد الفيل 10084 84

 4.2 3 1.2 مستجد احمد وليد سعد عبد الجيد 10085 85

 0 0 حول  مستجد احمد ياسر فاروق احمد درويش 10086 86

 4 3 1 مستجد احمد يسرى محمد السيد محمد 10087 87

 4.2 3 1.2 مستجد ادهم عثمان محمد عثمان جامع 10088 88

 4.2 3 1.2 مستجد اروى محمد صديق طه 10089 89

 4 3 1 مستجد اسامه ابراهيم محمد مصطفى الرخ 10090 90

 

  

 

 

 

 استاذ المادة 

 د./ محمد موسى شحاتة 

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب 

  ياسر إبراهيم داود د./ أ.م.

 عميد الكلية 

  أ.د/ عبد الحميد احمد شاهين  



 ارة ــــة التجــكلي

 كشف درجات أعمال السنة 

 الفرقة الأولى انتظام فى مادة ) محاسبة الشركات ( 

 م
الرقم 

 االكاديمي
 حالة القيد اسم الطالب

 3اعمال فصلية 

 درجات

اعمال منتصف 

 درجة 2السنة 
 المجموع

 4.5 3 1.5 مستجد اسامه جمال محمد سالمه 10091 91

 4.3 3 1.3 مستجد اسامه خالد حلمى ابو بكر 10092 92

 4.2 3 1.2 مستجد راشد عارف يونساسامه  10093 93

 4 3 1 مستجد اسامه مبروك السيد مبروك الشرقاوى 10094 94

 4.6 3 1.6 مستجد اسراء عبد الباسط هاشم عبد الحافظ 10095 95

 4.5 3 1.5 مستجد اسالم ابراهيم الدسوقى الشيشينى 10096 96

 4.1 3 1.1 مستجد اسالم احمد حلمى عبد البارى رفاعى 10097 97

 4.2 3 1.2 مستجد اسالم الصافى عبد السميع عبد الرؤف 10098 98

 4 3 1 مستجد اسالم حسن ابو العال ابراهيم 10099 99

 4.5 3 1.5 مستجد اسالم خير الدين محمود خير الدين 10100 100

 3.9 3 0.9 مستجد اسالم سمير عباس السيد شاهين 10101 101

 0 0 حول  مستجد السميع حلمى جبراسالم شعبان عبد  10102 102

 4.1 3 1.1 مستجد اسالم فتحى عبد الغفار دراز 10103 103

 4.4 3 1.4 مستجد اسالم محمد السيد جاد 10104 104

 4.6 3 1.6 مستجد اسماء اسامه عبد هللا المنسى 10105 105

 4.6 3 1.6 مستجد اسماء اشرف الصياد الزقيطى 10106 106

 4.5 3 1.5 مستجد اسماء سليمان محمد سليمان حمد 10107 107

 4.6 3 1.6 مستجد اسماء عبد الباسط محمد محمد عبد  10108 108

 4.2 3 1.2 مستجد اسماء محمد عبد الجواد فريج مرعى 10109 109

 4.2 3 1.2 مستجد اسماء محى عبد الهادى حسن عيسى 10110 110

 5 3 2 مستجد اسماعيل محمد جمال الدين عبد المنعم  10111 111

 4.1 3 1.1 مستجد اشراقة سعيد على محمد 10112 112

 4.5 3 1.5 مستجد اشرف على احمد مصطفى 10113 113

 4.5 3 1.5 مستجد اكرم محمد كراميد محمد الغمراوى 10114 114

 5 3 2 مستجد االء امجد عبد الحميد محمد عيسوى 10115 115

 4.2 3 1.2 مستجد البدوى السيد حامد طعواش 10116 116

 4.4 3 1.4 مستجد السيد ابراهيم ماهر محمد السعيد بكرى 10117 117

 4.2 3 1.2 مستجد السيد احمد عبد السالم محمد 10118 118

 4.1 3 1.1 مستجد السيد جمال ذكى المعداوى 10119 119

 4.1 3 1.1 مستجد الشيماء رضا ابو العال محمد 10120 120

 

  

 

 

 

 

 استاذ المادة 

 د./ محمد موسى شحاتة 

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب 

  ياسر إبراهيم داود د./ أ.م.
 

 عميد الكلية 

  أ.د/ عبد الحميد احمد شاهين  



 

 ارة ــــة التجــكلي

 كشف درجات أعمال السنة 

 محاسبة الشركات ( الفرقة الأولى انتظام فى مادة ) 

 م
الرقم 

 االكاديمي
 حالة القيد اسم الطالب

 3اعمال فصلية 

 درجات

اعمال منتصف 

 درجة 2السنة 
 المجموع

 4.5 3 1.5 مستجد امال احمد محمد خيرت احمد ابو زيد 10121 121

 4.5 3 1.5 مستجد امانى احمد ابراهيم زنون 10122 122

 4.4 3 1.4 مستجد امانى احمد مصطفى خالف 10123 123

 4.5 3 1.5 مستجد امانى وجيه  عبد النبى هديب 10124 124

 4.5 3 1.5 مستجد امل اسماعيل شعبان اسماعيل سعد 10125 125

 3.7 3 0.7 مستجد امير خالد السيد محمد 10126 126

 4.5 3 1.5 مستجد اميرة محمد نجيب احمد حسنين 10127 127

 4.1 3 1.1 مستجد منتصرامين رمضان امين  10128 128

 4.6 3 1.6 مستجد امينةالسيد احمد عبد الصمد 10129 129

 5 3 2 مستجد انغام محمد الهادى امين بدر 10130 130

 4.1 3 1.1 مستجد اياد حسام محمد كامل عويس 10131 131

 4.1 3 1.1 مستجد ايمان احمد عبد المنعم حجاج 10132 132

 4.1 3 1.1 مستجد رحيل ايمان حسن حامد 10133 133

 4.1 3 1.1 مستجد ايمان حسن صالح الدين حسن 10134 134

 3.9 3 0.9 مستجد ايمان طلعت رجب محمد 10135 135

 5 3 2 مستجد ايمان قنديل كمال الخياط 10136 136

 4.7 3 1.7 مستجد ايمن مسعد ابو الكرام كفورى 10137 137

 4.1 3 1.1 مستجد ايناس على حسن الحنبلى 10138 138

 4.3 3 1.3 مستجد ايه اشرف عبد الحميد صبرة 10139 139

 4.8 3 1.8 مستجد ايه خميس السيد عبد المنصف زيد 10140 140

 4.5 3 1.5 مستجد ايه سليمان مخيمر سليمان 10141 141

 4.5 3 1.5 مستجد ايه عبد المحسن عبد العزيز جعفر 10142 142

 3 3 غ مستجد محمد سالم محمدايه كمال  10143 143

 4.4 3 1.4 مستجد ايه محمد عبد العظيم محمد حسن 10144 144

 4.5 3 1.5 مستجد ايه محمد محمود محمود محسن 10145 145

 4.6 3 1.6 مستجد ايه محمود نزير صبحى ابراهيم 10146 146

 4.5 3 1.5 مستجد ايه مديح محمد عبد الال 10147 147

 4.3 3 1.3 مستجد مصطفى عبد العال عبد العالايه  10148 148

 4.4 3 1.4 مستجد ايه ناصر عبد الحميد على ابو رمضان 10149 149

 4.4 3 1.4 مستجد ايه نبيل شرف بدوى شرف 10150 150

 

 

 

 

 استاذ المادة 

 د./ محمد موسى شحاتة 

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب 

  ياسر إبراهيم داود د./ أ.م.
 

 عميد الكلية 

  أ.د/ عبد الحميد احمد شاهين  



 

 ارة ــــة التجــكلي

 كشف درجات أعمال السنة 

 الفرقة الأولى انتظام فى مادة ) محاسبة الشركات ( 

 م
الرقم 

 االكاديمي
 حالة القيد اسم الطالب

 3اعمال فصلية 

 درجات

اعمال منتصف 

 درجة 2السنة 
 المجموع

 4.1 3 1.1 مستجد باسم ابراهيم عبد الفضيل عالم 10151 151

 4.2 3 1.2 مستجد بسمة على عبد العزيز عبد الغنى الشقيرى 10152 152

 4.1 3 1.1 مستجد بسمه السيد حسين على التريس 10153 153

 4.1 3 1.1 مستجد بسمه عبد المجيد سعيد عبد المجيد سيد  10154 154

 4.2 3 1.2 مستجد بسمه محمد محمود عبد التواب 10155 155

 3.6 3 0.6 مستجد بسمه مصطفى عبد الفتاح محمد 10156 156

 4.9 3 1.9 مستجد بسنت جمال عبد الحميد طه شعت 10157 157

 4.1 3 1.1 مستجد بيتر بولس حنا اسحاق 10158 158

 4 3 1 مستجد بيشوى مجدى ندهى سولاير 10159 159

 4.2 3 1.2 مستجد تسنيم امير محمود مرسى الشاذلى 10160 160

 3.8 3 0.8 مستجد توماس سمير سليمان دميان 10161 161

 4.1 3 1.1 مستجد جهاد نصر محمود عبد العزيز خليفه 10162 162

 4 3 1 مستجد جيهان محمد ابراهيم عبد المجيد 10163 163

 4 3 1 مستجد الحدينىحازم احمد عبد الحى عبد القوى  10164 164

 3 3 غ مستجد حازم احمد محمود احمد زايد 10165 165

 4.5 3 1.5 مستجد حازم على محمد محمود 10166 166

 4.3 3 1.3 مستجد حامد محمد حمدى السيد عثمان 10167 167

 5 3 2 مستجد حبيبة عادل محبوب فايد محبوب يونس 10168 168

 4.5 3 1.5 مستجد النعيم ابو سليمانحسام السيد عبد  10169 169

 4.6 3 1.6 مستجد حسام حسن عبد المنعم محمد 10170 170

 4.1 3 1.1 مستجد حسام شعبان عبد العزيز عتريس 10171 171

 4.2 3 1.2 مستجد حسام محمود محمد السيسى 10172 172

 4.1 3 1.1 مستجد حسام مصطفى عبد التواب عبد الباقى 10173 173

 3.9 3 0.9 مستجد حسن صبحى حسن ناجى 10174 174

 3.5 3 0.5 مستجد حسن عبد الاله حسن قمبر 10175 175

 4.1 3 1.1 مستجد حسن عبدالرءوف رمضان عيد 10176 176

 3.8 3 0.8 مستجد حسن محمد حسن السيد بالل 10177 177

 3.9 3 0.9 مستجد حسين سامح حسين على 10178 178

 4.1 3 1.1 مستجد صابر حسين صابر عمرحسين  10179 179

 4 3 1 مستجد حسين ناصر محمود احمد عبد الهادى 10180 180

 

 

 

 

 استاذ المادة 

 د./ محمد موسى شحاتة 

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب 

  ياسر إبراهيم داود د./ أ.م.
 

 عميد الكلية 

  أ.د/ عبد الحميد احمد شاهين  



 

 ارة ــــة التجــكلي  

 كشف درجات أعمال السنة 

 الفرقة الأولى انتظام فى مادة ) محاسبة الشركات ( 

 م
الرقم 

 االكاديمي
 حالة القيد اسم الطالب

 3اعمال فصلية 

 درجات

اعمال منتصف 

 درجة 2السنة 
 المجموع

 3.7 3 0.7 مستجد حمدى مفرح محمد الشعراوى 10181 181

 4.8 3 1.8 مستجد عبد البصير محمد حشاد حنان صفوت 10182 182

 3 3 غ مستجد حنين رضا محمد على على حمد 10183 183

 4 3 1 مستجد خالد مجدى السيد محمد صابر الجندى 10184 184

 3.9 3 0.9 مستجد داليا سمير محمود صقر 10185 185

 4 3 1 مستجد داليا عباس احمد نبيل عباس 10186 186

 4.7 3 1.7 مستجد داليا عبد الهادى محمد عبد الهادى عمار 10187 187

 4.8 3 1.8 مستجد داليا محمد احمد عبد السالم البنا 10188 188

 4.9 3 1.9 مستجد دعاء خالد ابراهيم ابو شنب 10189 189

 4.5 3 1.5 مستجد دعاء عالء الدين جابر محاريق 10190 190

 4.3 3 1.3 مستجد دينا اسامه سليمان دسوقى 10191 191

 4 3 1 مستجد دينا سامح احمد احمد على جعفر 10192 192

 4.7 3 1.7 مستجد دينا مصطفى قطب ابو زيد 10193 193

 4.1 3 1.1 مستجد رؤى ابراهيم على راضى 10194 194

 4.4 3 1.4 مستجد راتب محمد راتب الشناوى 10195 195

 4.3 3 1.3 مستجد راضى طارق كامل محمد مهران 10196 196

 4.7 3 1.7 مستجد رانيا احمد مصطفى الكشكى 10197 197

 5 3 2 مستجد رانيا جمال سند على عيسى 10198 198

 3.8 3 0.8 مستجد رانيا حامد السيد شرابى 10199 199

 4.4 3 1.4 مستجد رانيا عبد المرضى يوسف سالمه 10200 200

 4.3 3 1.3 مستجد ناصفرانيا كمال زين العابدين  10201 201

 4.2 3 1.2 مستجد رجب ايمن رجب النجار 10202 202

 3 3 غ مستجد رحاب سمير ابراهيم الباجورى 10203 203

 4.1 3 1.1 مستجد رحاب عاطف يسرى محمود صابر 10204 204

 4.8 3 1.8 مستجد رحمة سيد على السيد سيد 10205 205

 4.3 3 1.3 مستجد رحمه سيد احمد عالم 10206 206

 4.3 3 1.3 مستجد رحمه محمود احمد الشرقاوى 10207 207

 4.2 3 1.2 مستجد رضا ابراهيم محروس عيسى 10208 208

 4.3 3 1.3 مستجد رفعت مبروك احمد رفعت عبد هللا 10209 209

 4.8 3 1.8 مستجد رنا عاطف صالح السيد طراد 10210 210
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 4.1 3 1.1 مستجد روضه خيرى احمد عبد القادر صقر 10211 211

 4.4 3 1.4 مستجد رومانى صبحى نقوال مرقص سليمان 10212 212

 5 3 2 مستجد رويدا رمضان محمد مأمون عبد القادر 10213 213

 4.6 3 1.6 مستجد ريهام السعيد محمد عبد الغنى 10214 214

 4.5 3 1.5 مستجد ريهام صبحى عبد السالم سليمان خليف 10215 215

 3.8 3 0.8 مستجد ريهام طارق احمد عبد اللطيف على 10216 216

 3.7 3 0.7 مستجد زهراء زكريا عبد اللطيف الديب عقل 10217 217

 4.3 3 1.3 مستجد الغنىزياد سيد على عبد  10218 218

 3 3 غ مستجد زياد عادل الطنطاوى بيومى 10219 219

 4 3 1 مستجد سارة خالد سليمان الجزله 10220 220

 4.5 3 1.5 مستجد سارة سالم عبد المقصود منتصر 10221 221

 4.3 3 1.3 مستجد سارة على محمد زقزوق 10222 222

 3.5 3 0.5 مستجد سارة مرسى على مرسى دياب 10223 223

 4.3 3 1.3 مستجد ساره مشحوت عبد القوى عيد 10224 224

 4 3 1 مستجد سامح اشرف محمد درويش 10225 225

 3.9 3 0.9 مستجد سحر حسن مختار اسماعيل ابو عاصى 10226 226

 4.4 3 1.4 مستجد سعد رمضان سعد ابراهيم 10227 227

 3.7 3 0.7 مستجد سليم فؤاد سليم شوالى 10228 228

 3.5 3 0.5 مستجد سليمان محمد سليمان عماره 10229 229

 4.5 3 1.5 مستجد سماء جمال سليمان امام الزغبى 10230 230

 4.7 3 1.7 مستجد سندس اسامه احمد عمار 10231 231

 4.1 3 1.1 مستجد سندس جمال على عبد النبى 10232 232

 4.6 3 1.6 مستجد الخبيرىشاهندا جمال عبد القيوم  10233 233

 4.4 3 1.4 مستجد شروق عبد المعز شوقى عبد المعز 10234 234

 4 3 1 مستجد شريف عرفه حمزه حميدة 10235 235

 4.4 3 1.4 مستجد شهاب احمد فوزى سعيد ابو على 10236 236

 4.4 3 1.4 مستجد شهاب فتحى عبد اللطيف احمد الشيخه 10237 237

 4.4 3 1.4 مستجد شيماء شحات محمد المظالى 10238 238

 4.5 3 1.5 مستجد شيماء على السيد عبد الرحمن 10239 239

 4 3 1 مستجد صباح رمضان اسماعيل قطب 10240 240
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 3.7 3 0.7 مستجد سويلم صدفه على محمود 10241 241

 4.2 3 1.2 مستجد طارق هشام عزت مصطفى جمعه 10242 242

 4.1 3 1.1 مستجد طاهر خالد عبد الفتاح الجندى 10243 243

 4.5 3 1.5 مستجد عادل محروس فتوح السباعى 10244 244

 3 3 غ مستجد عاصم عبد العزيز عبد القوى سالمه 10245 245

 4.2 3 1.2 مستجد الحميد فؤاد عبد الحميد محمدعبد  10246 246

 4.3 3 1.3 مستجد عبد الرحمن احمد عطية عبد المولى 10247 247

 4.2 3 1.2 مستجد عبد الرحمن احمد مسعد عويضه 10248 248

 4.5 3 1.5 مستجد عبد الرحمن السيد عبد الخالق عتلم 10249 249

 4.2 3 1.2 مستجد عبد الرحمن عاشور عبد الرحمن حمدى 10250 250

 4.1 3 1.1 مستجد عبد الرحمن دياب فتحى خليل 10251 251

 4.2 3 1.2 مستجد عبد الرحمن عادل عبد الجيد المنياوى 10252 252

 4.1 3 1.1 مستجد عبد الرحمن على السيد على 10253 253

 4.3 3 1.3 مستجد عبد الرحمن محمد السيد الفار 10254 254

 4.4 3 1.4 مستجد عبد الرحمن محمد محمد خليفة 10255 255

 3 3 غ مستجد عبد الرحمن محمود احمد محمد منصور 10256 256

 4.2 3 1.2 مستجد عبد الرحمن محمود محمد على 10257 257

 4.2 3 1.2 مستجد عبد الفتاح سعد محمد العوام سعد الحويطى 10258 258

 4.2 3 1.2 مستجد عبد الفتاح محمد عبد العاطى متولى المشد 10259 259

 3 3 غ مستجد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح جميل عبد  10260 260

 3.8 3 0.8 مستجد عبد القادر اشرف عبد القادر رضوان 10261 261

 5 3 2 مستجد عبد هللا اشرف سمير عبد العظيم 10262 262

 4.2 3 1.2 مستجد عبد الفتاح العطارعبد هللا السيد  10263 263

 3.7 3 0.7 مستجد عبد هللا رمضان سعد منصور 10264 264

 3.8 3 0.8 مستجد عبد هللا صابر الصاوى خلف هللا 10265 265

 4.7 3 1.7 مستجد عبد هللا عالء محمود عبده 10266 266

 4.6 3 1.6 مستجد عبد هللا فرج عبد هللا بدوى هندى 10267 267

 3 3 غ مستجد عبد هللا لطفى عبد هللا زغلول 10268 268

 4.5 3 1.5 مستجد عبد هللا محمد شفيق محمد خليل 10269 269

 4.2 3 1.2 مستجد عبد هللا محمد عبد الستار فليفل 10270 270
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 3.8 3 0.8 مستجد عبد هللا محمود فتح هللا أغا 10271 271

 3 3 0 مستجد عبد المقصود حسن عبد المقصود ابو بكر 10272 272

 3.9 3 0.9 مستجد عبد الوهاب سامى عبد الوهاب على مقلد 10273 273

 4.3 3 1.3 مستجد عبلة ابراهيم عبد الحفيظ هالل 10274 274

 4.1 3 1.1 مستجد اشرف عبد العزيز ابو خضرهعزه  10275 275

 4.1 3 1.1 مستجد عزه صابر حمزة محجوب اسماعيل 10276 276

 4.2 3 1.2 مستجد عفاف خالد عبادة القصراوى 10277 277

 4.3 3 1.3 مستجد عال انسان عبد العزيز محمد مبروك طاجن 10278 278

 3.9 3 0.9 مستجد عالء هشام احمد عبد العظيم محمد 10279 279

 3 3 غ مستجد على سيد اسماعيل محمد 10280 280

 3.9 3 0.9 مستجد على سيد امبابى على 10281 281

 3.8 3 0.8 مستجد على شعبان على العبد 10282 282

 3.9 3 0.9 مستجد على محمد عبد البر بدر 10283 283

 4.1 3 1.1 مستجد على محمد محى الدين على مليك 10284 284

 3.9 3 0.9 مستجد على معوض على السيد على 10285 285

 3.9 3 0.9 مستجد علياء وسيم عبد المنعم احمد زايد 10286 286

 4 3 1 مستجد عمر جالل سيد احمد محمود السعدنى 10287 287

 4 3 1 مستجد عمر عبد الحميد محمد القطان 10288 288

 3.8 3 0.8 مستجد عمر مصطفى بكر محمد سالم 10289 289

 4.4 3 1.4 مستجد عمرو دياب دكرونى على 10290 290

 3.8 3 0.8 مستجد عمرو شعبان حافظ احمد 10291 291

 4 3 1 مستجد عمرو طلعت عبد الرازق على االعمى 10292 292

 5 3 2 مستجد عمرو عبد العال عبد الحفيظ الشيخ 10293 293

 4.3 3 1.3 مستجد عمرو موسى عبد السالم الجارحى 10294 294

 4.1 3 1.1 مستجد عيد محمد عبد المجيد غانم 10295 295

 4.3 3 1.3 مستجد غادة رجب عبد الفتاح عبد العظيم حماد 10296 296

 4.5 3 1.5 مستجد فارس جمال ذكى رضوان 10297 297

 4.2 3 1.2 مستجد فارس محمد السيد محمد سعد 10298 298

 4.2 3 1.2 مستجد على محمد اسماعيلفاطمة اسماعيل  10299 299

 4.6 3 1.6 مستجد فاطمة درويش الجوهرى البرى 10300 300
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 4.4 3 1.4 مستجد فاطمة عبد الفضيل حسن محمود جمعة 10301 301

 3.4 3 0.4 مستجد مجدى ثابت عبد الموجودفاطمة  10302 302

 4.2 3 1.2 مستجد فاطمة محمد معروف احمد عمارة 10303 303

 4.2 3 1.2 مستجد فاطمه عبد الواحد نصر ابو عطية 10304 304

 4.1 3 1.1 مستجد فايزه محمود عبد الفتاح محمد شوشة 10305 305

 4.3 3 1.3 مستجد كريم خالد عبد الحميد يوسف 10306 306

 4 3 1 مستجد كريم كمال فاروق ابو مندور 10307 307

 4 3 1 مستجد كريم ممدوح عثمان الليثى 10308 308

 4.2 3 1.2 مستجد كمال احمد محمد يوسف 10309 309

 4.1 3 1.1 مستجد كمال الدين محمد كامل محمد النجار 10310 310

 4 3 1 مستجد كيرلس هانى السيد بشاى يوسف 10311 311

 3.9 3 0.9 مستجد لؤى الدين حمدى عبد العاطى السيد عطية 10312 312

 4 3 1 مستجد لطفى عبد اللطيف لطفى العويدى 10313 313

 4.4 3 1.4 مستجد مؤمن مجدى صالح شعبان 10314 314

 4.6 3 1.6 مستجد ماهر حسن حسن الجناينى 10315 315

 4 3 1 مستجد مجدى محمد عبد العاطى البكرى 10316 316

 3.8 3 0.8 مستجد محمد ابراهيم مبروك على مصطفى 10317 317

 4 3 1 مستجد محمد احمد فتحى عبيد 10318 318

 3 3 غ مستجد محمد احمد محمد بكار 10319 319

 4.4 3 1.4 مستجد محمد احمد محمد عياد 10320 320

 3.8 3 0.8 مستجد محمد احمد محمد محمد داود 10321 321

 3 3 غ مستجد محمد اشرف محمد حميد عبد العال 10322 322

 4 3 1 مستجد محمد اشرف محمد محمد البدرى 10323 323

 4.1 3 1.1 مستجد محمد اشرف منصور سليمان 10324 324

 3.9 3 0.9 مستجد محمد السيد رشاد عبد الرحمن عبد الشافى 10325 325

 4 3 1 مستجد احمدمحمد انور زين العابدين سيد  10326 326

 3 3 غ مستجد محمد انور محمد العقباوى 10327 327

 4.2 3 1.2 مستجد محمد ايمن عبد البديع الفرارجى 10328 328

 0 0 حول مستجد محمد ايمن عبد الحليم سالم غنيم 10329 329

 3.9 3 0.9 مستجد محمد توفيق محمد على هالل 10330 330
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 4.4 3 1.4 مستجد محمد جبريل عبد الواحد سالم 10331 331

 4.2 3 1.2 مستجد محمد جمال شوقى زيد 10332 332

 4.1 3 1.1 مستجد محمد حمدى محمود احمد القصبى 10333 333

 4.4 3 1.4 مستجد محمد خالد محمد حشمت زرينه 10334 334

 0 0 حول مستجد محمد خالد محمد محمد سعيد خضر 10335 335

 4.3 3 1.3 مستجد محمد خطاب وفدى سويسى 10336 336

 4.2 3 1.2 مستجد محمد خيرى سعيد محمد 10337 337

 4.2 3 1.2 مستجد محمد رجب فوزى الصاوى 10338 338

 3.9 3 0.9 مستجد رسمى عبد الغنى زهرانمحمد  10339 339

 4.1 3 1.1 مستجد محمد رضا زكريا محمد سعد 10340 340

 3.9 3 0.9 مستجد محمد رضا كامل حسن فايد 10341 341

 4.2 3 1.2 مستجد محمد سرحان توفيق سرحان 10342 342

 4.4 3 1.4 مستجد محمد سعد الدين صالح الدين جنيدى 10343 343

 4.2 3 1.2 مستجد محمد سعيد احمد رزق رزق 10344 344

 4.3 3 1.3 مستجد محمد سعيد احمد سالم 10345 345

 4.3 3 1.3 مستجد محمد سعيد اسماعيل فراج شعالن 10346 346

 4.3 3 1.3 مستجد محمد سعيد حمزة السحيمى 10347 347

 3.8 3 0.8 مستجد محمد سعيد عبد الفتاح الصباغ 10348 348

 3.9 3 0.9 مستجد محمد سليمان محمد مشعل 10349 349

 4.4 3 1.4 مستجد محمد سمير احمد داود 10350 350

 3.9 3 0.9 مستجد محمد سمير محمد سحلول 10351 351

 4.6 3 1.6 مستجد محمد شريف مصطفى مصطفى ابو الروس 10352 352

 3 3 غ مستجد محمد شعبان لطفى ابو يوسف 10353 353

 4.2 3 1.2 مستجد محمد صافى السيد عبد العزيز 10354 354

 3.9 3 0.9 مستجد محمد صبحى محمد الديب 10355 355

 3.6 3 0.6 مستجد محمد صبحى محمد مختارالدسوقى 10356 356

 4.2 3 1.2 مستجد محمد صبرى سعد مطر 10357 357

 5 3 2 مستجد محمد صبرى على محمد 10358 358

 3.8 3 0.8 مستجد صديق سعد صديقمحمد  10359 359

 3.9 3 0.9 مستجد محمد صالح الدين محمد خضر 10360 360
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 4.3 3 1.3 مستجد محمد طلعت احمد على فصاد 10361 361

 3.5 3 0.5 مستجد عبد الكريممحمد عادل حماد  10362 362

 3.8 3 0.8 مستجد محمد عامر عبد الكريم محمد عبد الكريم 10363 363

 4.2 3 1.2 مستجد محمد عبد الباسط حافظ على 10364 364

 3.7 3 0.7 مستجد محمد عبد الجواد محمود محمد الواقع 10365 365

 3.5 3 0.5 مستجد محمد عبد السالم محمد ابو عجاجة 10366 366

 3 3 غ مستجد محمد محمود عبد الال 10367 367

 3.8 3 0.8 مستجد محمد عبد المهدى احمد مهدى ابو شنب 10368 368

 4.4 3 1.4 مستجد محمد عبد الناصر عبد الرحمن فرج 10369 369

 3.5 3 0.5 مستجد محمد عبد الناصر عنصيل سالم 10370 370

 4.4 3 1.4 مستجد عالم محمد عبد الناصف ابراهيم 10371 371

 4.4 3 1.4 مستجد محمد عزت محمد مصطفى 10372 372

 4.2 3 1.2 مستجد محمد عصام زكى السيد روزن 10373 373

 3.9 3 0.9 مستجد محمد عالء الدين على الحمامى 10374 374

 4.7 3 1.7 مستجد محمد عالء حمدى فكرى 10375 375

 4.1 3 1.1 مستجد محمد على محمد الصيفى 10376 376

 3.9 3 0.9 مستجد محمد عماد الدين محمد فوزى السرسى 10377 377

 4.6 3 1.6 مستجد محمد فتحى حسين يوسف 10378 378

 3.9 3 0.9 مستجد محمد فريد عبد الحليم مؤمن 10379 379

 4.6 3 1.6 مستجد محمد فيصل عادل سالمه حفنى 10380 380

 4 3 1 مستجد السيدمحمد كارم احمد  10381 381

 4.5 3 1.5 مستجد محمد كارم كامل جامع 10382 382

 4.4 3 1.4 مستجد محمد كامل محمد عبد الشفيع 10383 383

 4.3 3 1.3 مستجد محمد متولى عبد الحكيم االمبابى 10384 384

 4.4 3 1.4 مستجد محمد محسن مشحوت الجارحى خليل 10385 385

 3.8 3 0.8 مستجد فتح هللا علوانى شعت محمد محمد 10386 386

 4.6 3 1.6 مستجد محمد ممدوح السيد ابراهيم 10387 387

 3 3 غ مستجد محمد مهدى معوض مسلم 10388 388

 4.6 3 1.6 مستجد محمد ناصر محمدى مبارك 10389 389

 4.4 3 1.4 مستجد محمد نبيه محمد خطاب 10390 390

 

 

 

 

 

 ارة ــــة التجــكلي

 استاذ المادة 

 د./ محمد موسى شحاتة 
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 عميد الكلية 

  أ.د/ عبد الحميد احمد شاهين  
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 الفرقة الأولى انتظام فى مادة ) محاسبة الشركات ( 

 م
الرقم 

 االكاديمي
 حالة القيد اسم الطالب

 3اعمال فصلية 

 درجات

اعمال منتصف 

 درجة 2السنة 
 المجموع

 3.8 3 0.8 مستجد محمد نجاح موسى عليمى حبيب 10391 391

 4.2 3 1.2 مستجد محمد هشام عبد البر صبيح خالف 10392 392

 4.3 3 1.3 مستجد محمد ياسر ابراهيم سليمان 10393 393

 3.9 3 0.9 مستجد صابر الحكيم محمد ياسر 10394 394

 3.8 3 0.8 مستجد محمد ياسر فريد بركات 10395 395

 3.5 3 0.5 مستجد محمود احمد احمد توفيق االعرج 10396 396

 4.1 3 1.1 مستجد محمود احمد رزق زلط 10397 397

 4.2 3 1.2 مستجد محمود احمد على صالح عكاز 10398 398

 4.1 3 1.1 مستجد محمود احمد محمد الفيشاوى 10399 399

 4.4 3 1.4 مستجد محمود احمد محمود خير الدين 10400 400

 3.8 3 0.8 مستجد محمود جمال الدين محمود غزاله 10401 401

 4.4 3 1.4 مستجد محمود جميل محمود الحوشى 10402 402

 4.2 3 1.2 مستجد محمود خالد حسين كامل عوض جبر 10403 403

 3.6 3 0.6 مستجد محمود رجائى االمام عبد المقصود 10404 404

 4.3 3 1.3 مستجد محمود رمضان الصاوى الهجين 10405 405

 4.4 3 1.4 مستجد محمود سعيد حسين على عبيد 10406 406

 4 3 1 مستجد محمود سعيد عبد اللطيف خربوش 10407 407

 4.2 3 1.2 مستجد محمود سليمان عبد النبى غزال 10408 408

 4.1 3 1.1 مستجد محمود صالح عبد الموجود جبر 10409 409

 0 0 حول مستجد محمود عاطف عبد العزيز نور 10410 410

 3.5 3 0.5 مستجد محمود عبد العظيم نصر قشطة 10411 411

 3.5 3 0.5 مستجد محمود عطا عبد الرازق شرشر 10412 412

 4.5 3 1.5 مستجد احمد غنيممحمود على مبروك  10413 413

 3.4 3 0.4 مستجد محمود على محمود جاب هللا 10414 414

 4.6 3 1.6 مستجد محمود على مصطفى عبد هللا 10415 415

 4.4 3 1.4 مستجد محمود عماد توفيق محمد بسيونى 10416 416

 4.2 3 1.2 مستجد محمود محمد توفيق ابو احمد 10417 417

 4.1 3 1.1 مستجد محمد زينهم محمد ابو الغارمحمود  10418 418

 4 3 1 مستجد محمود محمد عبد الحميد بالل 10419 419

 4.4 3 1.4 مستجد محمود محمد عبد الفتاح محمود على 10420 420
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اعمال منتصف 

 درجة 2السنة 
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 4.1 3 1.1 مستجد محمود محمد متولى محفوظ 10421 421

 3.6 3 0.6 مستجد محمود محمد موسى موسى يوسف  10422 422

 3.9 3 0.9 مستجد محمود مختار احمد سالم 10423 423

 4.1 3 1.1 مستجد محمود مرسى طه شهاب 10424 424

 3.9 3 0.9 مستجد محيى ايمن محى الدين محمد جمال 10425 425

 4.3 3 1.3 مستجد مرثا سعد عطوه رزق هللا 10426 426

 4.1 3 1.1 مستجد مرنا احمد سعيد البيومى 10427 427

 3 3 غ مستجد مروان بهاء صالح السقا 10428 428

 4.2 3 1.2 مستجد مروة محمود خليل شهود 10429 429

 3 3 غ مستجد مروه قصد الكريم عبد العزيز اسماعيل 10430 430

 4.3 3 1.3 مستجد مريم حمدى محمد شحاته 10431 431

 4.4 3 1.4 مستجد مريم سيد امام على 10432 432

 4 3 1 مستجد مصطفى ثروت عبد النبى عبد الحميد بدير 10433 433

 3.9 3 0.9 مستجد مصطفى حلمى هويدى محمد منسى 10434 434

 4.4 3 1.4 مستجد مصطفى خالد عبد الفتاح ابراهيم 10435 435

 4.4 3 1.4 مستجد مصطفى رمضان عباس ابراهيم 10436 436

 4.4 3 1.4 مستجد مصطفى سعد ابراهيم احمد 10437 437

 3.9 3 0.9 مستجد مصطفى سمير صالح سلطان 10438 438

 5 3 2 مستجد مصطفى شريف سعد عباس 10439 439

 4.4 3 1.4 مستجد مصطفى صابر السيد مغيزل 10440 440

 4.3 3 1.3 مستجد مصطفى صالح الشحات سالم نصار 10441 441

 4.4 3 1.4 مستجد مصطفى عاطف محمد فتوح جبر 10442 442

 4.7 3 1.7 مستجد مصطفى عبد الستار السيد مصباح 10443 443

 4.3 3 1.3 مستجد مصطفى عبد الصادق زهدى ابو المجد 10444 444

 4 3 1 مستجد محفوظمصطفى كمال حامد  10445 445

 3.8 3 0.8 مستجد مصطفى ماجد عبد الشافى ابو شوشة 10446 446

 4.1 3 1.1 مستجد مصطفى محمد السيد حجازى 10447 447

 4.4 3 1.4 مستجد مصطفى محمد عبد الرحمن حسين سليم 10448 448

 4.2 3 1.2 مستجد مصطفى محمد مصطفى عسر 10449 449

 4.3 3 1.3 مستجد حمدتو محمدمصطفى محمود  10450 450
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 4 3 1 مستجد مصطفى مدنى محمد عبد الرحمن 10451 451

 4.1 3 1.1 مستجد مصطفى ناصر حسب الكردى 10452 452

 4.1 3 1.1 مستجد معاذ نبيل قاسم حميده عبد الال 10453 453

 3 3 غ مستجد معتز سليمان محمد حبيب 10454 454

 4.3 3 1.3 مستجد منار اشرف محمد محمد 10455 455

 4.4 3 1.4 مستجد منار سعيد عبد الرحمن سعيد 10456 456

 4.4 3 1.4 مستجد منار شكرى ابراهيم سالم شبانه 10457 457

 4.6 3 1.6 مستجد منار عبد الرسول ابراهيم ادريس 10458 458

 4.7 3 1.7 مستجد منار محمد عادل مخلوف حسن ابو خضرة 10459 459

 4.6 3 1.6 مستجد منه هللا احمد عبد الحميد فودة 10460 460

 4.5 3 1.5 مستجد منه هللا مختار اسماعيل رزين 10461 461

 4 3 1 مستجد منى احمد على نايل 10462 462

 4.1 3 1.1 مستجد منى بدوى عبد العزيز احمد سليمان 10463 463

 4.6 3 1.6 مستجد منى صالح حسن سالم الذكرى 10464 464

 4.4 3 1.4 مستجد مها حمدى شامخ محمد اسماعيل 10465 465

 3 3 غ مستجد مهاب الدين احمد صالح الدين احمد 10466 466

 4.5 3 1.5 مستجد مختار جودة مهند مجدى 10467 467

 4.4 3 1.4 مستجد مى حافظ احمد البقلى 10468 468

 4.4 3 1.4 مستجد مى محمد سيد شبل 10469 469

 4.3 3 1.3 مستجد ميادة ايهاب محمد الحلفاوى 10470 470

 4 3 1 مستجد ميادة خالد محمد احمد 10471 471

 4.3 3 1.3 مستجد ميادة عبد الناصر عبد هللا عيد 10472 472

 5 3 2 مستجد ميادة مصطفى عبد الاله غريب 10473 473

 4.3 3 1.3 مستجد ناديه مصطفى مختار محمود 10474 474

 3.9 3 0.9 مستجد نبيل عمرو انور الجوهرى 10475 475

 4.2 3 1.2 مستجد نجاة عبد الوهاب رافت الفقى 10476 476

 4.8 3 1.8 مستجد نجاح منصور محمد خضر 10477 477

 4 3 1 مستجد نجيب حمدى نجيب سعد 10478 478

 4.2 3 1.2 مستجد ندا ايمن مبروك حسين عامر 10479 479

 0 0 حول مستجد ندى تامر حسين جلبان 10480 480
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 4.9 3 1.9 مستجد ندى عبد الوهاب رافت الفقى 10481 481

 4.8 3 1.8 مستجد ندى عبده سليمان مشعل 10482 482

 3.8 3 0.8 مستجد ندى عزت سيد احمدالسيد 10483 483

 4.4 3 1.4 مستجد ندى عالء اسماعيل النجار 10484 484

 4.2 3 1.2 مستجد ندى محمد صباح عبد الوهاب حجازى 10485 485

 5 3 2 مستجد نرمين سالم رمضان عبد العظيم 10486 486

 4 3 1 مستجد نرمين ماجد عبد هللا عبد هللا ابو ذكرى 10487 487

 4.1 3 1.1 مستجد نسرين نشأت ابو اليمين متى 10488 488

 4.9 3 1.9 مستجد نهال احمد محمد عبد القادر بعزق 10489 489

 0 0 حول مستجد مراد نورا رمضان بسيونى 10490 490

 4.7 3 1.7 مستجد نورا صبرى احمد شبل صقر 10491 491

 5 3 2 مستجد نوران عادل محمد خليل النحاس 10492 492

 4 3 1 مستجد نورهان ابراهيم على عوض زغلول 10493 493

 4.8 3 1.8 مستجد نورهان رمضان رجب يوسف 10494 494

 4.1 3 1.1 مستجد طاجننورهان نجاح محمود احمد  10495 495

 5 3 2 مستجد نورهان هانى محمد على عفيفى 10496 496

 0 0 حول  مستجد هاجر محمود محمود محمود 10497 497

 4.7 3 1.7 مستجد هاجر محمد العربى عبد العاطى عبد الفتاح  10498 498

 4.9 3 1.9 مستجد هاشم سعيد هاشم سليمان بكير 10499 499

 4.4 3 1.4 مستجد عبد المحفوظ محمد عمران هالة 10500 500

 3 3 غ مستجد هاله صالح عبد المحىسن محروس 10501 501

 4.6 3 1.6 مستجد هانم سامى سعد العشماوى 10502 502

 3.8 3 0.8 مستجد هانم عبد المولى محمد عبد المولى 10503 503

 4.3 3 1.3 مستجد هايدى محمد عطا على 10504 504

 4.4 3 1.4 مستجد هبه عبد الحكيم عبد العاطى عقل 10505 505

 4.4 3 1.4 مستجد هبه وجيه ابراهيم ابراهيم العش 10506 506

 4.1 3 1.1 مستجد هدير جالل كامل محمود الشافعى 10507 507

 4.5 3 1.5 مستجد هدير محمد ابراهيم حماد 10508 508

 4 3 1 مستجد هشام ابراهيم عبد العزيز الشال 10509 509

 0 0 حول مستجد هشام خالد عبد الوهاب وفا 10510 510
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 4 3 1 مستجد هناءعاطف عبد المنعم مبروك نبيوه 10511 511

 3.7 3 0.7 مستجد رزق هيثم محمد احمد المليجى 10512 512

 3.5 3 0.5 مستجد يارا حمدى عبد الخالق ادريس 10513 513

 3.7 3 0.7 مستجد يارا عبد القوى  عبد القوى سالم 10514 514

 3.8 3 0.8 مستجد ياسر رمضان زينهم على زينهم 10515 515

 3.8 3 0.8 مستجد ياسر مصطفى ممدوح شحاته درويش 10516 516

 3.7 3 0.7 مستجد ياسمين احمد حسانين حسانين ابو المجد 10517 517

 3.7 3 0.7 مستجد ياسمين عيد عبد الاله زايد 10518 518

 4.3 3 1.3 مستجد ياسمين فرحات عبد المقصود ابراهيم 10519 519

 5 3 2 مستجد ياسمين مجدى سعيد حسين القاصد 10520 520

 4.2 3 1.2 مستجد يسرا صبحى محمد الفيشاوى 10521 521

 4 3 1 مستجد يسين محمد يسن مهدى 10522 522

 4.2 3 1.2 مستجد يوسف احمد عبد العزيز احمد الحفناوى 10523 523

 3 3 غ مستجد يوسف ايمن انصارى محمد السخاوى 10524 524

 3.8 3 0.8 مستجد يوسف عبد الباقى فرج مشعل 10525 525

 4.1 3 1.1 مستجد يوسف فتحى يوسف مشعل 10526 526

 4 3 1 مستجد يوسف هانى محمد حماد قاسم 10527 527

 3 3 غ باق احمد ايمن السيد البطاوى 10528 528

 3 3 غ باق احمد خالد عبداللطيف زهران 10529 529

 3 3 غ باق احمد رجب عبدالعظيم السيد 10530 530

 3 3 غ باق احمد زايد السيد على 10531 531

 3.7 3 0.7 باق احمد سيد عبد الستار ابراهيم 10532 532

 3.8 3 0.8 باق احمد عبدالوهاب عبالباسط عبدالحميد احمد 10533 533

 3.8 3 0.8 باق احمد فتحى صالح عبدالعال 10534 534

 3.5 3 0.5 باق احمد محمد عبد الرازق محمد 10535 535

 0 0 حول باق احمد محمد عبد الرحمن حسنين 10536 536

 3 3 غ باق احمد محمد عطيه محمد السيد احمد 10537 537

 3 3 غ باق احمد محمد ماهر الكوع 10538 538

 3.8 3 0.8 باق اسامة عماد محمود الجزيرى 10539 539

 4 3 1 باق اسالم سامى عبد المجيد الغزالى  **** 10540 540
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 3 3 غ باق اسالم عجمى فوزى عجمى 10541 541

 3 3 غ باق الحسن سعيد حسن عثمان سلطان 10542 542

 3 3 غ باق امانى عادل حامد عبدالغنى رجب 10543 543

 3 3 غ باق امر ايمن امين محمد ريان 10544 544

 3.9 3 0.9 باق ايمان كمال محمد فوزى عبداللطيف 10545 545

 4 3 1 باق ايهاب نبوى محمود عبدالسالم 10546 546

 3.9 3 0.9 باق جورج عماد سعيد بخيت 10547 547

 3.7 3 0.7 باق حمدى محسن السيد مصطفى الكورانى 10548 548

 0 0 حول باق خالد السيد على عبدالفتاح فرج 10549 549

 3 3 غ باق خالد محمد صبرى عبدالرحيم 10550 550

 3 3 غ باق روضه عبد الرحمن عبدالناصر سالم 10551 551

 4 3 1 باق زياد محمد على محمد على الدين 10552 552

 3 3 غ باق زينب مجدى شعبان محمد 10553 553

 3.9 3 0.9 باق شادى احمد عبد المنعم عسكر 10554 554

 4 3 1 باق عبد الحميد صبرى سليم     **** صبرى 10555 555

 3 3 غ باق صفاء محمد عبد العظيم محمد البرى 10556 556

 3 3 غ باق عاصم مختار عبدالحافظ عطيه 10557 557

 3.6 3 0.6 باق عبد الحميد محمود عبد الحميد هالل 10558 558

 3.7 3 0.7 باق عبد الرحمن احمد عبد الحكيم االودن 10559 559

 3.6 3 0.6 باق عبد الرحمن محمد ابراهيم حسن احمد 10560 560

 3 3 غ باق عبد الرحمن هوارى قرنى عبدالعليم 10561 561

 3.9 3 0.9 باق عبد هللا احمد عبدالحميد ستين 10562 562

 3.6 3 0.6 باق عبد هللا احمد عبدالمنعم احمد 10563 563

 0 0 حول باق عبد هللاعبد هللا ايمن ابراهيم  10564 564

 3 3 غ باق عبد هللا حسام الدين حسن السحيمى 10565 565

 3 3 غ باق عبد هللا سعيد حامد رجب 10566 566

 4 3 1 باق عبد المنعم اشرف عبد المولى عبد الغفار 10567 567

 3 3 غ باق عثمان محمد عثمان محمد منور 10568 568

 3 3 غ باق فرجعلى عبد لتواب على  10569 569

 3 3 غ باق عمر بشير محمود موسى حزين 10570 570
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 استاذ المادة 

 د./ محمد موسى شحاتة 

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب 

  ياسر إبراهيم داود د./ أ.م.
 

 عميد الكلية 

  أ.د/ عبد الحميد احمد شاهين  



 3 3 غ باق عمر سامى ابراهيم السيد عامر 10571 571

 3 3 غ باق عمر سعد عبدالستارحسن داود 10572 572

 3 3 غ باق عمر محمد هاشم على 10573 573

 3 3 غ باق عمرو عادل ابراهيم النجار 10574 574

 3 3 غ باق عمرو عبد العزيز محمد عبد العزيز عبد هللا 10575 575

 3 3 غ باق عمرو عماد عبد العاطى عباس 10576 576

 3.7 3 0.7 باق عمرو عماد عبد الكريم ابراهيم محمد  10577 577

 3 3 غ باق كريم امام السيد حسن 10578 578

 4 3 1 باق كريم رمضان عبد التواب عبد الجواد 10579 579

 3.8 3 0.8 باق كريم محمد يوسف عبد القادر 10580 580

 3.9 3 0.9 باق كريم ناصر محمد الدبور 10581 581

 3 3 غ باق كيرلس يوسف عدلى محروس 10582 582

 3.8 3 0.8 باق صادق محمد مشعالمؤمن  10583 583

 3 3 غ باق ماركو ماهر منير جرجس 10584 584

 3.6 3 0.6 باق محمد احمد محمد سيد احمد غربيه 10585 585

 3 3 غ باق محمد احمد نجيب موسى عطيه 10586 586

 4.1 3 1.1 باق محمد اسامه فوزى محمد ابوشاهين 10587 587

 3 3 غ باق رشاد عبد الرحمن محمد اشرف 10588 588

 0 0 حول باق محمد اشرف مغاورى جاد الحق حوا 10589 589

 3 3 غ باق محمد جمال عبد المحسن غنيم 10590 590

 4.2 3 1.2 باق محمد جمال محمد مسلم الشامى 10591 591

 3 3 غ باق محمد جمال منوفى حجاج  **** 10592 592

 3 3 غ باق محمد الحداد محمد حمدى 10593 593

 0 0 حول باق محمد زغلول السيد صقر 10594 594

 3 3 غ باق محمد سعيد السيد سليمان القلشى 10595 595

 3.8 3 0.8 باق محمد صالح السيد عثمان خفاجى 10596 596

 3 3 غ باق محمد صالح كامل الكفراوى 10597 597

 4 3 1 باق محمد طلعت محمد خضر 10598 598

 3.7 3 0.7 باق محمد عبد الخالق عبد الحميد سالم غنيم 10599 599

 3.9 3 0.9 باق محمد عصام الدين احمد محمد جاد هللا 10600 600
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 3.8 3 0.8 باق محمد نبيل محمد هيكل 10601 601

 3 3 غ باق محمود جمعه ابراهيم دومه 10602 602

 استاذ المادة 

 د./ محمد موسى شحاتة 

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب 
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 3 3 غ باق محمود حسين محمود جادو 10603 603

 3 3 غ باق محمود رافت محمود مصطفى عبد العزيز 10604 604

 3 3 غ باق محمود رسالن محمد ابو بكر ابو شوق 10605 605

 3.8 3 0.8 باق محمود رضا سيد احمد ابراهيم 10606 606

 3.8 3 0.8 باق محمود عبد العزيز رشاد جاد الكريم 10607 607

 3 3 غ باق محمود عبد اللطيف كامل عبد النبى 10608 608

 0 0 حول باق محمود على محمود صقر 10609 609

 4 3 1 باق محمود عمرو عبد العزيز حسن كحله 10610 610

 4.3 3 1.3 باق مروان عادل عبد العال سعد 10611 611

 3 3 غ باق مريم محمد السيد عبد الصمد 10612 612

 3 3 غ باق مصطفى السيد عبد النبى عبد الرحيم 10613 613

 4.1 3 1.1 باق مصطفى كمال عبد الحميد زلط 10614 614

 3 3 غ باق مصطفى محمد صالح عبد الحميد الزينى   ***** 10615 615

 3 3 غ باق مصطفى محمد عبد الستار عبود 10616 616

 0 0 حول باق نصرالدين سامى محمد المزين 10617 617

 3 3 غ باق ياسر اسامه محمد حسيب القارح 10618 618

 3.9 3 0.9 باق يوسف عبد اللطيف جابر عبده 10619 619

 3 3 غ مستجد السيد ابراهيم الدسوقى السيد غراب 10620 620

 3 3 غ مستجد امير عبد العاطى عبد الفتاح محمد وهدان 10621 621

 3 3 غ مستجد طه محمد على السهلوب         )  هندسة ( 10622 622

623 10623 
محمد رافت عبد الحميد على سيد احمد    )هندسة 

) 
 3 3 غ مستجد

 3 3 غ باق انس احمد خليفى احمدى 10624 624

 3 3 غ باق مصطفى محمد على محمود 10625 625

 3.9 3 0.9 مستجد مصطفى مبروك احمد راغب 10626 626

 4 3 1 مستجد محمود ايمن عبد الصمد محمود 10627 627

 4.8 3 1.8 مستجد عادل كارم عبد الحميد حسن 10628 628

 4.6 3 1.6 مستجد اميرة محمود رشوان راشد 10629 629

 3 3 غ مستجد الشبراوى حسن السيدنرمين محمد  10630 630
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 4.3 3 1.3 مستجد ريهام سعيد احمد عبد العزيز 10631 631

 4 3 1 باق حازم مسعود مصطفى عشرى   **** 10632 632

 4 3 1 مستجد حسن جمال سيد نوبار 10633 633

 3.8 3 0.8 مستجد ياسمين خالد عبد الحميد 10634 634

 استاذ المادة 

 د./ محمد موسى شحاتة 
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 3.9 3 0.9 مستجد بوال صدقى عزت منصور 10635 635

 3 3 غ مستجد احمد سعيد احمد الزلبانى 10636 636

 0 0 حول مستجد ميار غزوان نواف الحراكى 10637 637

 3 3 غ مستجد محمد عبد المحسن عبد المعطي  10638 638

 3 3 غ مستجد ديفيد منسي عبد المالك شاكر 10639 639

 

  

 

 استاذ المادة 

 د./ محمد موسى شحاتة 
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