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5:عددهم طالب ناجحون بتقدير عام جيدجدا

اسماء هليل عبد الجيد عبد المولى

حمد
جـ جـ7042

82
جيدجدا=جـ=جـجـ جـجـ جـم=جـ

حنان سمير محمد سليم االكبر م7048
82.2857142857143

جيدجداجـ جـ=جـ=جـجـ جـم=جـ

حنان محمود فرج عيد م7050
80.8571428571429

جيدجداجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ

شيرين معوض محمد عبد الهادى م7052
82.8571428571429

جيدجداجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـ=جـ

منار فكرى مصطفى عبد البارى جـ جـ7059
80.4285714285714

جيدجدا=جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ

8:عددهم =طالب ناجحون بتقدير عام جيد

اشرف عبد الصادق عبد البر خليفه جـ جـ7043
78

=جيد=جـجـ جـ=جـ=جـمل

منهج البحوث العلمية دراسات فى االدارة السيد محمد السيد زيدان م7044
76.8571428571429

=جيدلل=جـ=جـ=جـل=جـجـ جـ

ايمان كمال عبد المعطى منيسى

مشاحيت
م7046

77.8571428571429
=جيدجـ جـ=جـ=جـجـ جـ=جـل

ساره جمال لطفى القاضى =جـ7051
71.5714285714286

=جيدلل=جـجـ جـ=جـل

دراسات فى االدارة شيماء السيد محمد  خلف هللا جـ جـ7053
77.8571428571429

=جيدلجـ جـجـ جـل=جـم=جـ

مروه صابر اسماعيل سليمان قنيبر م7057
76.8571428571429

=جيد=جـ=جـ=جـجـ جـ=جـل

مصطفى محمود فوزى محمد م7058
75.1428571428571

=جيد=جـ=جـل=جـجـ جـل

هبة هللا عبد الحليم محمد اسماعيل م7061
79.7142857142857

=جيدجـ جـ=جـ=جـجـ جـجـ جـ=جـ

4:عددهم طالب ناجحون بتقدير عام مقبول

حنان عاطف عبد الفتاح هنداوى جـ جـ7049
69.5714285714286

مقبولل=جـل=جـ=جـل

دراسات فى االدارة عبد الرحمن اسامه عبد هللا عبد

المجيد عطا
ل7055

68.4285714285714
مقبولل=جـلل=جـ=جـ=جـ
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محمد عبد الرؤف محمود هنداوى جـ جـ7056
64.5714285714286

مقبوللللللل

هند عبد هللا عبد الحفيظ الحالج =جـ7063
67.2857142857143

مقبولللل=جـ=جـل

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

منهج البحوث العلمية دراسات فى االدارة هشام عطيه عبد الحميد الشرقاوى  لل=جـ=جـلض جـللل7062

2:عددهم طالب باقون لإلعادة

منهج البحوث العلمية دراسات فى االدارة احمد حسيني عبد هللا محمد  غغغغغغغغغ7041

االساليب الكمية في 
ادارة االعمال

المحاسبة االدارية شيماء عوض عبد العظيم محمد

الجيزاوى
 للضضضغلض=جـ7054
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