
CIE English 2 Course work marks 2018 

Total Names # 

 1 االء ابراهٌم محمد محمد اسماعٌل 50

 2 احمد ابو علم احمد عوض 47

 3 احمد اسماعٌل ابو الفتوح شطا 47

ٌدأحمد رمضان الس   4 

 5 أحمد سامً محمد رجب الداودي 

 6 احمد عابد سعد الدٌن البنداري 44

احمد البٌطارأحمد عصام عادل    7 

 8 احمد محمد ابراهٌم الدسوقً ابو المجد 46

 9 احمد محمد ابراهٌم رٌاض 

 10 احمد محمد علً سعد الدٌن حالوة 

 11 أحمد محمد محمود محمود 

 12 احمد السٌد ابو مسلم ابو المعاطً  

 13 أحمد هشام محمد أحمد الشافعً 

 14 اسامة اشرف السعٌد 48

أحمدأسامه محمد    15 

 16 اسالم احمد ماهر 43

 17 اسالم علً الشربٌنً 49

 18 امٌرة متولً 

 19 انجً عاطف علً المتولً 50

 20 انس ابراهٌم محمد عبد العزٌز 47

 21 أنس أشرف سعد محمد 

 22 أنور محمد فكري 

 23 اٌة خالد العطار 47

 24 اٌمان صالح محمد موسى 48

حافظحازم حافظ النبوي  46  25 

 26 حازم محمد طارق احمد 46

 27 حجازي عبد الخالق محمد السٌد ابراهٌم 

 28 حسن عربً فخري قطب 37

 29 خالد اٌهاب ابو العرب 50

 30 خالد حسن احمد المرشدي 50

 31 خالد صابر محمد عبده 46

 32 خالد عبد العلٌم سعد 47

 33 دنٌا أحمد محمد 42

عمرو عبدالجلٌل ٌناد 48  34 

 35 رنا نبٌل عبد الباري 49

 36 رندا ٌاسر ٌوسف 49

 37 رٌان خالد عثمان 

 38 سارة ٌاسر محمد 

 39 سعٌد ناصر سعٌد ناصر 

 40 سلمى امٌر سالم السٌد 49

 41 شروق احمد محمد عوض 48

 42 الشٌماء أٌهاب ٌونس 47

 43 عادل نشات المشد 45

عبدالحمٌدعبد الحمٌد مجدي    44 

 45 عبد الرحمن احمد صالح الدٌن 48

عبد الرحمن مجدي عبد الرحمن محمد    46 

 47 عبد العزٌز احمد محمد شتٌة 44

 48 عبد هللا محمد عبدهللا  

 49 عبد هللا محمود عبد القادر محمد 



 50 عبد المنعم علً عبدالمنعم 

 51 عبد الهادي صبحً محمود 

عثمان علًعثمان ناصر    52 

 53 عالء عصام محمد عبد العزٌز 

 54 علً أحمد عبدالرحمن على 

 55 علً علً احمد غنٌم احمد 

 56 علٌه جمعه ٌوسف 49

 57 عمار عادل عبد العزٌز محمد 47

 58 عمار عماد خلٌل 

 59 عمرو عاطف حسن النجار 

 60 فادي عزت عزمً خلٌل 

 61 فاطمة مصطفى الوردانً 47

 62 كرٌم معتز قدري 45

 63 لبنى محمد عمر 47

 64 لمٌس طارق وحٌد جاد 48

 65 مجدي محمد صبري علً معوض 

 66 محمد إبراهٌم فرحات 

 67 محمد احمد البغدادي 46

 68 محمد احمد عبد الحمٌد عساسة 

 69 محمد احمد عبد الخالق بدوي 

 70 محمد احمد عطوة 45

العشماويمحمد السٌد عبد الرحمن    71 

 72 محمد جمال عبدالناصر 46

 73 محمد حاتم محمد فرج سعد شاهٌن 50

 74 محمد رجب مصطفى علً سعٌد 

 75 محمد عادل عبد الحً علً سنبل 

 76 محمد مجاهد مجاهد حسٌن احمد 49

 77 محمد مجدي محمد بدراوي 

 78 محمد ٌاسر عبدالرحمن 43

اللطٌفمحمود احمد محود محمود عبد    79 

 80 محمود إسماعٌل إبراهٌم 47

 81 محمود جمال محمد  

 82 محمود عبد الغنً 49

 83 محمود محمد حبٌب 

 84 محمود محمد حسنً 43

 85 محمود محمد عبدالسمٌع الكمونً 

 86 محمود ٌاسر محمود عجٌز 

 87 مروان خالد محمد عبد العال 

 88 مروان عادل محمود الداوودي  

 89 مرٌم محمد السٌد موسى 

 90 المعتصم باهلل عبد الجلٌل توفٌق 

 91 المعتصم باهلل محمد ابراهٌم محمد 

 92 منة هللا علً عبد الفتاح 48

 93 مٌار أسامه محمد 48

 94 مٌرال حسام محمد 49

 95 ندى مصطفى السعٌد نافع الخولً 50

 96 نورا اسامة محمد عمر 

السٌد محمدنورهان محمود  48  97 

 98 هنا حسن حسٌن سالمه 

 99 وجٌه أحمد وجٌه 49

 100 ولٌد مبروك محمد احمد 39



 101 ٌاسمٌن محمد ابراهٌم محمد 47

 102 ٌوسف جمال عبد المحسن 

 103 أحمد محمد معاطً عوض 

 104 أحمد حمدي محمد حسن 

 105 خالد محمد منصور بكر 44

 106 جمال المرسً طاهر المحالوي 

 107 نادر محمد السٌد سالمه 

 108 عمر عبدالرحمن إبراهٌم العزب 

 109 السٌد سعد عرفة السعٌد العنانً 46

 110 إسماعٌل محمد إسماعٌل بشر 44

 111 محمود دسوقً علً شعٌر 45

 111 عمرو جمال إسماعٌل 
 111 كرٌم عبدالرؤوف سعٌد 45
 111 رجب أحمد علً إبراهٌم 42
عواد همام عوادمحمد  44  111 
 111 أسامه ناصر عبد الشافً 
 111 مصطفى عبد الخالق سعٌد 
 111 أحمد محمد المتولً إبرهٌم 
 111 أشرف أحمد محمد أشرف 
 111 محمد عبدالرازق عبدهللا 44
 111 محمد أحمد عبدالبدٌع 41
 111 محمد عادل رجب الباز 42
 111 محمد أسعد إسماعٌل علً 
أحمد رمضان علًمحمد    111 
 111 ٌوسف هشام عبدالسمٌع الدمرداش 
فرٌد العنانً محمد أحمد محمود 45  111 
عبدالمجٌد عبدالغنً الحسٌنً  محمود 43  111 
أبو غازي أحمدالسٌد محمد    111 
حسٌن محمود السٌد 45  111 
جاد زاٌد محمد أحمد   111 
عبده عباس سالم  أحمدمروان    111 
 111 عبدالرحمن السٌد عبدالجلٌل البحار 43
فاروق حسن محمود   111 
فوزي الجزار محمدعبدهللا    111 
عبدهللا محمدنورهان    111 
 111 رٌم عزت صالح موسى 49
 111 منه هللا أٌمن عبدالفتاح 45
ممدوح عماره محمد أحمد 44  111 
 111 ٌوسف حسٌن ٌوسف خلٌل 45
عبد  محمودخٌري محمود محمد  45

 111 الوهاب
الرفاعً محمد أحمدسعٌد  45  111 
 142 مصطفى أٌمن المتولً راغب 

 143 إسراء السٌد أبو الوفا 

عبده إمبابً محمدثروت  محمد   144 

رمضان إبراهٌم عطٌة أحمد   145 

موسى محمد السٌد 41  146 

 147 عبدالرحمن حمزه عبد السالم 43

أحمد فطٌن محمود 40  148 

 149 أحمد محمد السٌد علً سرحان 47

كرٌم عبدالعلٌم راشد أحمد 42  150 



طارق فكري رجب محمد 45  151 

هانً عبدالعاطً  محمد   152 

السٌد محمدالسٌد    153 

صالح حسن محمد هشام   154 

 155 أشرقت حسٌن فرج 35

 156 آالء أٌمن طه متولً 44

 157 أحمد صالح محمد الباز 

علً محمدعبدالرحمن عبدالمنعم    158 

 159 السٌد أشرف السٌد ٌحً 

 160 عبدالقادر إبراهٌم عبدالقادر محمد  42

 161 أسامه أشرف بحٌري 

 162 وفاء عزت 

 163 محمد راتب محمد البحراوي 

عبدالسالم أحمد محمود 42  164 

 165 أحمد محمود عبدالسالم 

عبدالبدٌع محمد أحمد   166 

 167 أحمد جمال 

صالح محمد عبدالواحد أحمد   168 

محمد عبدالواحد عبدالرازق أحمد 46  169 

 170 خاطر المتولً خاطر 45

 171 خالد طلعت فوزي محمد 

السعٌد عبدالخالق محمود 46  172 

مصطفى المغاوري محمد أحمد 47  173 

 174 عمرو جمال إسماعٌل 

طارق مسعد عقل أحمد   175 

نبٌل حامد إسماعٌلعمرو    176 

 177 حسام الدٌن جمال لطفً محمد 47

 178 أنس وهبه السٌد حنٌش 

هالل أحمد محمد محمدعبدهللا    179 

فتحً إبراهٌم السٌد أحمد   180 

سلٌمان الزامك محمد أحمد محمد 47  181 

وهبه أحمدإبراهٌم  محمود 45  182 

 183 مصطفى السٌد مصطفى كمال 46

عبدهللا عٌسى محمدزٌاد    184 

عاطف محمد مصطفى أحمد 46  185 

 186 طاهر مجدي طاهر بدره 

 187 محمود مصطفى السعٌد 48

رمضان محمدعبدالمعبود  محمد 47  188 

إٌهاب عبدالجواد محرز محمد 41  189 

عبد الحلٌم السٌد عبدالحلٌم محمد 45  190 

عبدالرؤوف أحمد محمدعبدالرؤوف    191 

 192 عبدالرحمن ٌونس سالم ٌونس 45

 193 نور الدٌن أحمد عبٌد حزٌن 44

السٌد أحمد محمودحمدي  محمد 47  194 

محمد محمدنادر أشرف  47  195 

محمودعمر جالل  43  196 

 197 صبري السعٌد صبري زكً 47

 198 أحمد محمود محمد حسٌن 

 111 محمود جابر ثابت  
 111 محمد ماجد عبد ربه  44
 111 مصطفى عبدالخالق سٌد 



 111 أحمد محمد المتولً إبراهٌم 43
 111 أسامه حامد عبد الشافً 39
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


