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10:عددهم =طالب ناجحون بتقدٌر عام جٌد

اٌمن محمد حسن محمد 72.8571428571429جـ جـ2017 =جيدلجـ جـ=جـل=جـ=جـ

اٌه فوزي  احمد الحضري 70.7142857142857جـ جـ2018 =جيدلل=جـل=جـل

حسام حلمً عبد المقصود عبد

الهادي
74.2857142857143م2021 =جيدلجـ جـ=جـلجـ جـ=جـ

حسام عٌد حامد حسن 79.2857142857143م2022 =جيدجـ جـمل=جـ=جـ=جـ

محمود ماجد محمود عبد الجٌد صقر 76.7142857142857جـ جـ2031 =جيدلجـ جـجـ جـ=جـجـ جـل

مرفت عبد العزٌز محمد مخٌمر

الشٌن
74.1428571428571ل2039 =جيدللمل=جـ=جـ

نادر سمٌر شاكر نجٌب 70.1428571428571=جـ2032 =جيد=جـ=جـ=جـل=جـل

نهال احمد عبد الرحمن احمد بدوي 70.5714285714286=جـ2034 =جيد=جـل=جـل=جـ=جـ

هانً احمد رفعت عبد اللطٌف حسن

أبو السعود
70=جـ2035 =جيد=جـجـ جـ=جـل=جـل

وفٌق فتحً السٌد حسنٌن الشافعً 71.4285714285714=جـ2037 =جيد=جـجـ جـ=جـلجـ جـل

5:عددهم طالب ناجحون بتقدٌر عام مقبول

تامر مصطفً محمد صبحً بشٌر 68.4285714285714=جـ2020 مقبوللجـ جـلل=جـل

كرٌم ممدوح احمد صالح الدٌن 66.4285714285714ل2027 مقبولل=جـ=جـللل

محمد فاروق حسن محمد بٌومً

الجندي
67.1428571428571=جـ2029 مقبول=جـجـ جـلللل

نجالء ٌسري عبد النبً أبو بكر 69.2857142857143جـ جـ2033 مقبوللل=جـل=جـل

هانً جمعة إسماعٌل مصطفً

الشرٌف
64.2857142857143ل2036 مقبوللللل=جـل

1:عددهم طالب لهم حق دخول دور ٌناٌر فً مادة واحدة

رئيس لجنة النظام و المراقبة
:لجنة النظام والمراقبة 
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2021دور يناير رأفت عبد الصبور محمد سٌد  ل=جـلض جـ=جـلجـ جـ2023

4:عددهم طالب لهم حق دخول دور ٌناٌر فً مادتٌن

عذر مقبول عن مادة دراسات متقدمة فى المحاسبة احمد ثروت محمد احمد ناصف

االدارية  ومشروعات  بحثية

 غجـ جـجـ جـلجـ جـغم2011

2021دور يناير الٌمانً جابر السٌد الٌمانً  ض جـ=جـ=جـض=جـلل2014

2021دور يناير بشري فاروق عبد المجٌد العماوي  ضجـ جـ=جـض=جـ=جـم2019

2021دور يناير عمرو محمود السٌد احمد  ض جـجـ جـلض=جـ=جـجـ جـ2026

5:عددهم طالب باقون لإلعادة

2019/2020عذر مقبول عن العام الجامعي احمد محمد عبد ربه حسنٌن  غغغغغغغ2013

عذر مقبول عن مادة مشروعات بحثية ودراسات امانً عصمت السٌد عالم

متقدمة في التسويق

 غجـ جـغض جـ=جـلجـ جـ2015

2019/2020عذر مقبول عن العام العام الجامعي صباح سهٌل عبدالعزٌز الصباح 2040 

طارق حسٌن علً عٌاد  ض جـ=جـلضلض جـجـ جـ2024

عذر مقبول جميع المواد ماعدا دراسات متقدمة في محمد علً اسماعٌل علً

التمويل ومشروعات بحثية

 =جـمغغغغغ2028

1:عددهم طالب مفصولون لرسوبهم عامٌن متتالٌٌن و لهم حق دخول االمتحان من الخارج فرصة أولى

2019/2020عذر مقبول عن العام الجامعي حنان مجدى محمود محمد العجوانى  غغ=جـغل=جـل2038

رئيس لجنة النظام و المراقبة
:لجنة النظام والمراقبة 
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