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9:عددهم =طالب ناجحون بتقدٌر عام جٌد

احمد قطب أبو السعود حسن سعٌد 71.7142857142857=جـ1005 =جيدجـ جـ=جـل=جـل=جـ

اسراء عادل محمد البهنسى على

حسن
73.7142857142857ل1008 =جيدجـ جـ=جـجـ جـجـ جـلل

امٌرة عبد النبى على على داوود

عفٌفى
70.2857142857143=جـ1012 =جيد=جـلجـ جـجـ جـلل

انجى لطفى اسماعٌل سعد 73.5714285714286=جـ1014 =جيدجـ جـ=جـجـ جـ=جـل=جـ

عبد الرحمن أحمد حمٌدة على 74.7142857142857=جـ1035 =جيدل=جـجـ جـجـ جـ=جـ=جـ

مرفت سلٌمان ملٌجى سلٌمان 71.7142857142857=جـ1056 =جيد=جـ=جـجـ جـ=جـلل

مروة مبروك مرسى أبو العٌص 74=جـ1057 =جيدجـ جـ=جـجـ جـ=جـلل

نادر رزق مختار تركى 74.8571428571429=جـ1061 =جيد=جـ=جـلجـ جـجـ جـ=جـ

نوران محمد المغاورى عبد الحمٌد 71.1428571428571ل1064 =جيدل=جـجـ جـجـ جـلل

14:عددهم طالب ناجحون بتقدٌر عام مقبول

احمد شوقً عطٌه السكري 60.7142857142857ل1073 مقبوللللللل

اسامة أحمد حسٌن جمعة 64.7142857142857ل1007 مقبولل=جـل=جـلل

االء محمد شوقى محمد 65.4285714285714ل1011 مقبولللل=جـلل

امٌرةعبد الناصر عبد العظٌم

ابراهٌم الجمال
68.2857142857143=جـ1013 مقبولللجـ جـ=جـلل

خلود توفٌق مصطفً ربٌع 61.4285714285714ل1075 مقبوللللللل

رانٌا شفٌق غبلاير 65.5714285714286ل1026 مقبولل=جـل=جـلل

زٌنب  هانئ على محمد سالم وافى 67.8571428571429=جـ1027 مقبولل=جـل=جـلل

رئيس لجنة النظام و المراقبة
:لجنة النظام والمراقبة 
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شروق عبد الرحمن عبد النعٌم عبد

الرحمن البرى
65ل1030 مقبول=جـلل=جـلل

عبٌر شوقى محمد فاٌد 66.2857142857143ل1039 مقبولل=جـل=جـلل

علٌاء عبد المنعم علً عبد المنعم 62.1428571428571ل1077 مقبولللل=جـلل

عمرو محمد ابراهٌم عوف 64.5714285714286ل1043 مقبولل=جـ=جـللل

محمد عبد هللا ابراهٌم وهدان 64.2857142857143ل1081 مقبولللل=جـلل

محمد مرعى عزٌز مرعى 67.8571428571429=جـ1054 مقبولل=جـل=جـلل

نورهان سمٌر عبد الفتاح محرم 67.7142857142857=جـ1065 مقبولللل=جـلل

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

2021دور يناير اٌه صبرى محمد نوح  =جـ=جـ=جـجـ جـض جـل=جـ1018

2021دور يناير حسناء سمٌر عبد المنعم قاسم  للل=جـض جـلل1022

2021دور يناير حمدى محمود مصطفى عبد الفتاح  =جـ=جـل=جـلض=جـ1024

2021دور يناير سامح محمد حامد خلٌل  ضلللللل1028

2021دور يناير شٌماء عبد الحلٌم محمد المنسى  لل=جـللضل1031

2021دور يناير - عذر عن مادة نظم المعلومات المحاسبية محمد أحمد مصطفى أحمد  للللغلل1047

عذر عن مادة دراسات فى المحاسبة االدارية ومحاسبة التكاليفمروه عبد الرؤف عشماوي علً  غ=جـل=جـللل1083

2021دور يناير هدٌر طارق  زٌن العابدٌن الشافعى  ل=جـلللضل1068

2021دور يناير ٌاسمٌن جمال عبد الغفور سعٌد محمد  ل=جـ=جـ=جـلض=جـ1070

7:عددهم طالب لهم حق دخول دور ٌناٌر فً مادتٌن

رئيس لجنة النظام و المراقبة
:لجنة النظام والمراقبة 
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2021دور يناير احمد مصطفى محمد محمود  ضللللضل1006

2021دور يناير اٌه سمٌر علوانى شعالن  =جـل=جـلض جـض=جـ1017

2021دور يناير محمد ابراهٌم ابراهٌم جاد هللا  ضلللض جـلل1048

2021دور يناير محمد القطب محمد الشٌخ  للللض جـضل1049

2021دور يناير محمد صالح فتحى عبد الهادى  ضلل=جـض جـلل1051

2021دور يناير ندا حافظ عبد المنعم حسن  ض=جـ=جـللضل1062

2021دور يناير هشام محمود فتح هللا محمود  ض جـللللضل1069

23:عددهم طالب باقون لإلعادة

يشطب قيدةاحمد سعٌد محمود أبو شعر  غغغغغغغ1001

يشطب قيدةاحمد سٌد بشندى حسنٌن خلٌفة  غغغغغغغ1002

يشطب قيدةاحمد طه محمود موسى  غغغغغغغ1003

2019/2020عذر عن العام الجامعى احمد على محفوظ نصار  غغغغغغغ1004

يشطب قيدةاالء هللا محمد فؤاد زكى أحمد  غغغغغغغ1009

2019/2020عذر عن العام الجامعى اٌمان أحمد حنفى محمود االبٌض  غغغغغغغ1015

2019/2020عذر عن العام الجامعى اٌه أحمد محمد محمد داود  غغغغغغغ1016

2019/2020عذر عن العام الجامعي دٌنا مجدى حافظ مصطفى حالوة  غغغغغغغ1025

يشطب قيدةشاهر جمال عبد الغفار أبو على  غغغغغغغ1029

رئيس لجنة النظام و المراقبة
:لجنة النظام والمراقبة 
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عميد الكلية

عبد الحمٌد أحمد شاهٌن. د. أرضا محمود ابو زٌد. د.م.أ

وكيل الكلية لشئون الدراسات
 العليا والبحوث
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2019/2020عذر عن العام الجامعي طارق عبد النبى شوقى أبو سرٌع  غغغغغغغ1033

يشطب قيدةطه محمد أحمد عبد الحمٌد  غغغغغغغ1034

يشطب قيدةعبد القادر عاطف عبد القادر زٌد  غغغغغغغ1036

2019/2020عذر عن العام الجامعي عبد هللا محمد عبد الحلٌم محمد  غغغغغغغ1037

يشطب قيدةعزٌزة عبد الناصر محمود أحمد  غغغغغغغ1040

يشطب قيدةعمرو السٌدالسٌد محمد حسن  ض جـلض جـضض جـض جـل1042

2019/2020عذر عن العام الجامعي فتحى عبد الحمٌد عبد الفتاح رزة  غغغغغغغ1045

2019/2020عذر عن العام الجامعي محمد سعٌد أحمد عبد الغنى البرى  غغغغغغغ1050

2019/2020عذر عن العام الجامعي محمد على ٌاسٌن محمد  غغغغغغغ1052

يشطب قيدةمحمود أحمد صابر خلٌفة  غغغغغغغ1055

2019/2020عذر عن العام الجامعي مرٌم مبارك عامر آل عامر الكعبى  غغغغغغغ1058

يشطب قيدةمنار محمد محمد عبد العزٌز طبلٌة  غغغغغغغ1059

نور الدٌن خالد عز الدٌن محمد

منجود

يشطب قيدة  غغغغغغغ1063

2019/2020عذر عن العام الجامعي هبه سعٌد عبد التواب حسن  =جـغغغغغغ1067

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

2019/2020عذر عن العام الجامعي عمرو السعٌد محمود محمد قندٌل  غلغللغغ1078

رئيس لجنة النظام و المراقبة
:لجنة النظام والمراقبة 

يعتمـد، 

عميد الكلية

عبد الحمٌد أحمد شاهٌن. د. أرضا محمود ابو زٌد. د.م.أ

وكيل الكلية لشئون الدراسات
 العليا والبحوث

.د.   أ


