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مواد التخلف  األساسية مالحظـــــــــــاتالمواد الثانوية  واإلضافية المواد األساسية
 

8:عددهم =طالب ناجحون بتقدير عام جيد

اسماء السيد محمد احمد عواجه =جـ7002
73

=جيد=جـجـ جـ=جـجـ جـل=جـ

محمود عبد هللا عبد هللا عبد الرحمن جـ جـ7018
74.1428571428571

=جيد=جـجـ جـ=جـ=جـل=جـ

منال نبيل غالى اندراوس جـ جـ7022
75.4285714285714

=جيد=جـجـ جـجـ جـجـ جـلل

مياده محمد محمد عطيه ل7023
70.5714285714286

=جيد=جـجـ جـ=جـجـ جـلل

نشوى ابراهيم عبد العال ابراهيم =جـ7024
71.7142857142857

=جيد=جـل=جـجـ جـجـ جـل

منهج البحوث 
العلمية

هاجر ممدوح امين المصلحى سليم ل7025
70.1428571428571

=جيدلجـ جـ=جـ=جـ=جـل=جـ

منهج البحوث العلمية دراسات فى االدارة هند محمد سيد احمد حسام الدين =جـ7026
73.4285714285714

=جيدللجـ جـجـ جـ=جـجـ جـل=جـ

منهج البحوث العلمية دراسات فى االدارة ياسر عبد الصادق سالم اسماعيل =جـ7027
73.8571428571429

=جيدلل=جـجـ جـلجـ جـ=جـ=جـ

7:عددهم طالب ناجحون بتقدير عام مقبول

نظم المعلومات 
والحاسب االلي

اشرف عبد العزيز عثمان عبد

الرؤف جاد
ل7004

67.2857142857143
مقبولللجـ جـل=جـلل

دراسات فى االدارة اشرف فايز عبد المقصود جاد محمد ل7005
63.7142857142857

مقبوللللل=جـلل

منهج البحوث 
العلمية

صبحى فرج سالم سيف ل7010
69

مقبولل=جـجـ جـل=جـ=جـل

طارق عطا هللا مصطفى ابو زيد ل7012
66.5714285714286

مقبول=جـ=جـلللل

منهج البحوث العلمية دراسات فى االدارة محمود محمد ابراهيم فره ل7019
67.1428571428571

مقبوللل=جـ=جـلللل

منهج البحوث العلمية دراسات فى االدارة مصطفى جمال على حمود =جـ7020
69.4285714285714

مقبولللجـ جـ=جـ=جـللل

معاذ احمد جوده احمد الشيمى ل7021
62.7142857142857

مقبوللللللل

5:عددهم طالب لهم حق دخول دور يناير  في مادة واحدة

رئيس لجنة النظام و المراقبة
:لجنة النظام والمراقبة 

يعتمـد، 

عميد الكلية

عبد الحميد أحمد شاهين.د. أرضا محمود ابو زيد. د

وكيل الكلية لشئون الدراسات
 العليا والبحوث

/د.أ
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منهج البحوث دراسات فى االدارة احمد محمد كمال عباس  لل=جـجـ جـ=جـلض جـ=جـ=جـ7001

دراسات فى االدارة رجب عبد الحميد محمد مرسي

الخراشى
 ل=جـ=جـ=جـضل=جـ=جـ7008

منهج البحوث العلمية دراسات فى االدارة طارق عبد العزيز شوقى معاذ  للجـ جـ=جـ=جـ=جـض جـ=جـل7011

منهج البحوث 
العلمية

عزيز توفيق عزيز خليل  ل=جـ=جـلضللل7014

منهج البحوث العلمية دراسات فى االدارة محمد حمزه زكى حسن محمد  لللض=جـلللل7015

3:عددهم طالب لهم حق دخول دور يناير في مادتين

منهج البحوث 
العلمية

اسماعيل عبد العظيم محمد هرماش  ض جـل=جـللض جـلل7003

منهج البحوث العلمية ريادة االعمال شيرين جمعه محمد التحيوى  ض جـلللللض جـلل7009

نظم المعلومات 
والحاسب االلي

منهج البحوث 
العلمية

محمد رمضان محمد مصطفى  للضلللض جـل=جـ7016

1:عددهم طالب باقون لإلعادة

منهج البحوث العلمية دراسات فى االدارة ايهاب محمد عبده حسن قرله  غغغغغغغغغ7006

رئيس لجنة النظام و المراقبة
:لجنة النظام والمراقبة 

يعتمـد، 

عميد الكلية

عبد الحميد أحمد شاهين.د. أرضا محمود ابو زيد. د

وكيل الكلية لشئون الدراسات
 العليا والبحوث

/د.أ


