
لتطبيقات المكتبية 

للحاسب االلي

مبادئ 

التسويق

اصول 

التكاليف
ريادة االعمال

رياضيات 

االعمال

محاسبة 

الشركات

تقديرنقاطتقديرتقديرتقديرتقديرتقديرتقدير

B-DCFC-C-91.50ابراهيم خالد ابراهيم القديم2001

BBBB-A-C+17.502.92ابراهيم محمد احمد بكر سيداحمد2002

BCBCBC15.002.50احمد ابراهيم احمد يوسف ابراهيم ابوالعز2003

B+DF10.502.10احمد ابراهيم السيد ابراهيم محمد عيسى2004
اصول محاسبة  

A-

 C+   طرق 

البحث

FFFF0.000.00احمد ابراهيم سمير كساب2005

20060.000.00

Dلغة انجليزية  B-FDD5.501.10احمد احمد محمد المرسي2007

B+B-CB-C+C14.752.46احمد اشرف حسن غازى برهام2008

A-CCCB-C14.252.38احمد اشرف محمود ادم احمد2009

B+C-AB-B-A-18.003.00احمد السيد حامد منصور عزام2010

B-CCCB-C13.002.17احمد السيد عبدالحميد الششتاوى الربوه2011

AB-AC+AB+20.253.38احمد السيد محمد محمد الدفراوى2012

C-FCF6.251.25احمد ايمن محمد احمد ابو ريا2013
تحليل اقتصادي  

B-

طرق البحث   B-FC-FD7.251.21 Cاحمد ايمن محمد رشاد عبدالوهاب الفرت2014

A-DA-BA-B+18.753.13احمد حسام حسن ناصف2015

AB-AAA-B-20.753.46احمد شريف سعيد السيد ابراهيم الدبشه2016

Dلغة انجليزية  BDCFC-8.751.46احمد عبدالرؤف عبدالرازق الليثى2017

AB+A-CAB+20.753.46احمد عبدالسالم محمد محمود العباسى2018

A-DC+DB-B-13.002.17احمد عبدالظاهر عبدالعاطى البقرى2019

معدل فصلي

جامعة طنطا

كلية التجارة

BISشعبة 

 2019 / 2018الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

اسم الطالبجلوس

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                  راجعه



-A االحصاء  B+C-FFC-10.751.79احمد عبدالعزيز حسن رزق2020

A-CB-C+BC15.502.58احمد عبدالمنعم عبدالحميد محرم2021

A-BA-BAB+21.003.50احمد عبدالمنعم محى الدين عبدالمنعم السيد2022

B+FFDFF4.500.75احمد عالء عبدهللا عبدالجواد2023

C+C+BA-BC16.252.71احمد قدرى عطيه شبل الخولى2024

A-BBCAC17.752.96احمد قطب السيد قطب الصاوى2025

A-B-DC+B-B-14.502.42احمد محمد احمد سرواح2026

14.752.46احمد محمد اشرف عبدالغنى العدوى2027
تحليل اقتصادي  

A-
C+برامج وحزم Cلغة انجليزية  Cاصول االدارة  -Cلغة برمجة  Bتجارة الكترونية  

AB-BB-AA-19.753.29احمد محمد السيد سلطان2028

ADDB-C+C-12.502.08احمد محمد باسم صبحى حبلص2029

AB+AB+A-B+22.253.71احمد محمد خالد محمد عبدالمنعم محمد الديب2030

AFB-DB-C-11.751.96احمد محمد سيداحمد نصر2031

AFBDA-B-14.252.38احمد محمد شفيق امين ابوشاهين2032

B+FCDC+D9.751.63احمد محمد عبدالاله مصطفى سويد2033

B-FC-C+C8.501.70احمد محمد محسوب حافظ سالم2034

FD9.251.54احمد محمد محمد بقوش2035
تحليل اقتصادي  

C+

-تجارة الكترونية 

C
B-برامج وحزم -C  1لغة برمجة

BFC-DC-C-9.251.54احمد محمد محمد عبدالفتاح السباعى2036

B+DCC+B-B-13.752.29احمد محمد محمد على غازى2037

0.000.00احمد محمد مسعود الشقيطى2038

A-C+CA-B-B-16.752.79احمد محمود مصطفى عامر2039

B+FCFBD9.501.58احمد مسعد عوض ابوحبيب2040

A-C-DDAC13.502.25احمد مصطفى محمد بهى الدين حسن2041

ADB-C-A-C+15.252.54احمد ممدوح عبدالعظيم زهانه2042

Dلغة انجليزية FC+FCC7.251.21احمد نبيل احمد الدمنهورى2043

ADCDB+B-14.002.33احمد ياسر عزت عبدالمعطى جميل2044

AB+A-BAA-22.003.67احمد يحيى زكريا محمد ابوعلى2045

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                  راجعه



A-A-A-C+AB-20.003.33ادهم جابر عبدالكريم حسين حمامه2046

C+DB-DC+D10.001.67اريج اشرف احمد جالل مصطفى2047

AFCFA-C11.751.96اريج الدسوقى عبدالعزيز الدسوقى السعودى2048

AB+ABA-A-22.003.67اريج طاهر مصطفى مهنا2049

A-DC-DB+C-12.752.13اسامه صالح ابوالسعود عبدالاله البابلى2050

Fلغة انجليزية  DFFFD2.000.33اسامه محمد زكريا احمد السحت2051

A-C+BCB-C+15.752.63اسراء احمد محمد عجمى عبدالغفار2052

A-A-ABA-B21.253.54اسراء اسامه محمد عمر حسين فرغلى2053

CF9.001.50اسراء انور سعد الطويل2054
تجارة الكترونية    

C
Bادارة انتاج  D  1لغة برمجة

البرامج والحزم   

D

BDC-CB-C12.252.04اسراء سعد عطيه عطيه2055

BDCCB-C12.502.08اسراء صبرى ابراهيم متولى الجارحى2056

C+DDDDC-8.001.33اسراء طلحه السيد طلحه ابونصير2057

A-B+AB-AB-20.253.38اسراء محمد على محمد الحمامصى2058

BFFDDD6.001.00اسالم ايمن عبدالمعبود مصطفى سعفان2059

ADB+C-A-C16.002.67اسالم محمد محروس شحاته2060

AAAA-B+B22.253.71اسماء احمد بدوى احمد فايد2061

A-CA FCC13.752.29اسماء عطيه عبدالرحمن عطيه شحاته2062

A-CAB+A-C+19.253.21اسماء محمد عبدالسالم حجازى2063

B-CACCC14.502.42اسماعيل محمد اسماعيل محمد الصياد2064

B-B-CCB-F11.501.92افنان اشرف بسيونى الهوارى2065

F12.502.08االء احمد محمد محمود السيد2066
تحليل اقتصادي  

B+

محاسبه اداريه     

- B

-تجارة الكترونية   

B
Cبرامج والحزم  C  1لغة برمجة

A-B-AB-BD16.752.79االء رمضان درويش ادريس حسن2067

B-DB+C-B-C13.252.21االء عبدالحميد محمد عبدهللا السيد البكر2068

طرق البحث   F Fلغة انجليزية  Fاصول محاسبة  C-FF1.750.29االء عصام الدين صبرى شكر2069

B-B-C+CBC+14.502.42االء عصام حسن اسماعيل العكل2070

AC+ADB+C+17.002.83االء محروس عبدالتواب احمد القمرى2071

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                  راجعه



CFC-FDC-6.501.08االء محمد عبدالعظيم رشوان فراولو2072

CFB-CCC10.501.75االء محمد محمود الربه2073

B+A-AABB21.253.54السيد عبدالحميد السيد احمد بيومى2074

A-DAC+C+B16.252.71الين حلمى لطيف ابراهيم سليمان2075

BB-AAA-B-19.753.29امانى ربيع عبدالفتاح الشيخ2076

C-DFC-FF4.500.75امانى سعد عبدالفتاح ابراهيم شاهين2077

A-FB-CB-C12.752.13امجد ايمن فتحى سعفان2078

BBA-DB-C15.252.54امل احمد عبدالوارث طلبه2079

BC-ADDB-13.252.21امنيه عبدالمغنى شاكر مسلم2080

AAABBB21.003.50امنيه عزت هاشم الشريف2081

AA-A-BAB21.503.58امير حلمى شوقى البدوى2082

B-BC+B+B-C15.752.63اميره صبحى محمد شرباش2083

A-AAAB-C+20.503.42اميره محمود عبدهللا شكر2084

ABB+AA-A-22.003.67ان محمد عبدالحفيظ عبدالمجيد2085

AA-AAA-B+23.003.83انجى طارق مختار حامد يس2086

B+DB-CBC-13.752.29اندرو ثروت فوزى لبيب2087

B+BB+B-B-B+18.503.08انطوان عوض هللا فهيم عوض هللا بانوب2088

B+DC+CB-C13.252.21انطونيوس نصر بديع عبدالمسيح جرجس2089

A-AA-A-A-B-21.503.58ايات سمير يوسف محمد شتيوى2090

BC-AC-B+B17.002.83ايمان بهاء غطاس محمد ابوزيد2091

B+CAB+B-B18.503.08ايمان سامى شوقى جاد البطلى2092

A-DC-DBC+12.752.13ايمان عادل رمضان ابراهيم التونى2093

B+FC-BB-C+13.002.17ايمان عبدالمقصود عبدالعظيم غنيم2094

AAAC-B+B-19.753.29ايمان عبدالوهاب محمد بالل2095

AC+BCAB+18.753.13ايمان عالء عبدالعاطى اسماعيل الطباخ2096

AC+B-DB+B-15.752.63ايمان مجدى مصطفى خليل محمود2097

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                  راجعه



ABAA-B+A-22.003.67ايمان محمد مصطفى اتاتورك محمد السيد2098

ADB+B-C+B-15.752.63ايمان مصطفى حسن احمد خليل العسال2099

BC-12.502.08ايمن محمد عبدالحميد الزعطى2100
تحليل اقتصادي  

C-

تجارة الكترونية   

C

البرامج والحزم   

C
 C   طرق البحث

AAABA-A-22.503.75ايه خالد حمدى محمد كامل2101

B-DCCFD8.501.42ايه عبدالفتاح عبدالسالم خريص2102

A-B-AB-B-C+17.502.92ايه عالء الدين رمضان محمود الشافعى2103

A-DA-CAB-17.002.83ايه مجدى صالح العايق2104

AAB-A-A-C-19.753.29ايه مجدى محمود الدهشان2105

BFC-DCD8.751.46ايه محمود احمد محمد الطيب2106

AAAAAB23.003.83ايه هشام زكريا عبدالستار دياب2107

AAAAAA-23.753.96ايه يحيى احمد محمد ابراهيم2108

AAA-C+B+B+21.003.50ايهاب ربيع عبدالقادر القزاز2109

Cاصول االدارة  B-FC+DC+10.001.67ايهاب شبل خيرت السيد على2110

A-FCDCB11.751.96ايهاب مصطفى احمد عاشور2111

B-A-C+B-B-B-16.002.67بسمله على احمد محمد غطاس2112

BCA-AA-B-19.003.17بسمه هانى عبدالفتاح عبدالحميد عبدالدايم2113

B-B+A-AA-C19.503.25بسنت ابراهيم احمد مصطفى االسقيلى2114

A-AAAA-C+21.753.63بسنت اسامه محمد ابوالمجد محمود2115

C-D10.501.75بسنت محمد عبدالجواد محى الدين2116
تحليل اقتصادي  

B-

تجارة الكترونية   

C
C+برامج و حزم  Dادارة انتاج  

BDBCB+C14.502.42بليغ معوض فتحى معوض البلتاجى2117

BC-CCB-D12.252.04بيشوى يوسف عزيز يوسف2118

A-DBFB-F10.251.71تسنيم طارق فهمى ابوالعزب2119

A-B+B-C+B+C17.502.92تسنيم ناصر فوزى هبيله2120

ADAAA-C18.753.13تقى حمدى صابر بركات2121

A-A-ABA-B-20.753.46تقى صالح عبدالغنى شلبى الشريف2122

B-B-C+C+DC12.502.08تقى طارق حنفى نبراوى2123

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                  راجعه



BDA-C+B+D14.502.42تقى محمد طه ابوسريع السواح2124

B-DCDC+D9.751.63تقى هشام عبدالعاطى زغبه2125

Fتحليل اقتصادي  CC10.501.75جمال عبدالقادر عبدالمنعم العشرى2126
-تجارة الكترونية   

B
Cبرامج و حزم  Cلغة انجليزية  

CDC-C-C-D9.251.54جهاد عاطف على عبدالفتاح عليم2127

Fالبرامج والحزم  Cتجارة الكترونية Dتحليل اقتصادي  C+CC-9.001.50جوزيف قرنك باك ادم 2128

C+DC+DB-D10.001.67جينا وجدى عبدالمسيح غبلاير2129

CDDDC-C8.751.46حازم خالد توفيق احمد الجناينى2130

B-FCDDD7.501.25حامد احمد حامد التهامى احمد2131

B+DCDB-C-11.751.96حامد السيد حامد قنصوه2132

A-ABA-A-C20.253.38حبيبه سامح السيد الخشن2133

AAA-AAB22.753.79حبيبه عادل عبدالفتاح مصطفى الميهى2134

B-CC-C-CF10.001.67حبيبه عصام الدين الشين الغياتى2135

AAAAAA24.004.00حسام احمد السيد حسن2136

BFB-DB-D10.001.67حسام الدين محمد ابواليزيد2137

B-CB-B-A-C15.252.54حسام السعيد محمد فكرى السعيد شتا2138

Cلغة انجليزية  Cاصول محاسبة  B-DC+B12.752.13حسام عبدالسالم فاروق الغنيمى2139

BB-B-B-B-D14.002.33حسين رمضان محمد ابواليزيد عامر2140

BBA-B-A-B19.003.17حنين رمضان رهايف الجندى2141

+B االحصاء  C+FFDF6.751.13خالد سالم عبدالغنى سالم الحصاوى2142

B-DC+DC+F9.001.50خالد محمد السيد محمد سعد2143

B+C-B-CA-C-15.252.54خالد محمد خالد محمد االغا2144

AB+B-B-AC18.503.08خلود سعد احمد عباس حمزه2145

AA-AB-AB21.253.54خلود عادل ابراهيم قلقيله2146

A-DA-BAC+17.752.96داليا ايهاب مصطفى الهرميل2147

F0.000.00دعاء اشرف زكى السيد2148
تجارة الكترونية   

F
Fبرامج و حزم  Fلغة انجليزية  Fاصول االدارة F  1لغة برمجة

A-CC-CB+C15.002.50دنيا سالم منصور مرسى سرور2149

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                  راجعه



A-FFDC+C-8.751.46ديانا صالح مليجى خلف هللا2150

B+C+B-B-CC+15.002.50ديفيد عادل جرجس فرج2151

BC-CC+CC13.002.17ديفيد عاطف كامل مسيحه2152

A-BB+CC+C+16.752.79ديفيد مجدى نبيل زكى يوسف2153

طرق البحث  F Fاصول محاسبة  C-FFF1.750.29ديفيد نادر موسى منصور2154

AB+AA-B-A21.753.63دينا احمد فؤاد محمد باشا2155

A-B-ACC-C16.002.67دينا داود محمد السبع2156

B+C-CC+C-D12.252.04رؤى رضا محمد محمد القاضى2157

A-FCFFF5.750.96رامى السيد حسن طه مصطفى2158

B+C-B-A-CC15.502.58رامى سمير على خفاجى2159

FF7.251.21رجب ايمن رجب جادو2160
تحليل اقتصادي  

B-

تجارة الكترونية    

+ C
F  1لغة برمجة

-البرامج والحزم  

B

B+A-A-C+CC-17.002.83رحمه وحيد محمد رحمى محمد احمد على2161

BFFFC-4.750.95رحيم شادى عبدالرحيم البرماوى2162

B+FC-FCF7.251.21رفعت سالمه محمد جوده يوسف داغر2163

BFFDDF5.000.83رفقه يحيى حسن المنشاوى2164

A-DB-C-CC13.002.17رقيه احمد خليفه عبدهللا ابوعطيه2165

A-DA-C-C+B-15.002.50رنا خالد عبدالعزيز محمد زغلول2166

AAAB+C+B-20.253.38رنيم عالء محمد عبدالعال ابوسراج2167

C+B-A-C+CB-15.252.54روان احمد مصطفى على البسطويسى2168

B+B-B-AC-C16.252.71روان خالد محمد محمد حمد2169

B+B-BB-CB-16.002.67روان عبدالمنعم محمد عبدالمنعم2170

B+DFDFF5.500.92رونى اشرف سعدالدين المسيرى2171

BFC-FDD6.751.13رويدا احمد احمد محمد مجاهد خطاب2172

C+DCCDF8.251.38ريم اسامه جمال الدين محمد سليمان2173

B+BA-A-CD17.002.83ريم السيد محمد حبيشى2174

CC-CC+DC-10.751.79ريم امين حسن محمد ناصف2175

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                  راجعه



B+B-BCCC15.002.50ريم حمدى محمد الطوخى2176

B-C-BC+AB-16.002.67ريم خالد على محمد البلتاجى2177

B+DC+FBB-12.252.04ريم سعيد عبدالحليم محمد رحاب2178

B-DB-CC+C+12.502.08ريهام ابراهيم محمد عبدالرحيم السالمونى2179

AB+AA-AA23.253.88ريهام سالمه عبدهللا وهبه سالم2180

B+B-AC+BB-17.752.96ريهام محمد محمد احمد سعيد2181

B+C+A-B-B-C16.502.75ريهام نبيل محمد الروبى2182

C+DC+C-C9.251.85زياد حسين عبدالعزيز عثمان2183

CFD7.251.45زياد عاطف فوزى حافظ عيسى2184
اصول محاسبة  

C+
Cلغة انجليزية  

BFB-FCC-9.251.54زياد محمود السيد حسن سالم2185

BCB+B-BC16.002.67زينب احمد محمد احمد تاج الدين2186

Bلغة انجليزية  Fاصول محاسبة  C-DD6.751.35زينب كرم محمد زلط2187

C+B-B-CC+C-13.252.21زينب محمد محمد الحسينى محمد سليم2188

AB-A-AAB21.253.54زينه ايمن محمد ثابت2189

+B االحصاء  Aتحليل اقتصادي  C-AB-C17.752.96ساره اسامه احمد عاشور2190

Fتحليل اقتصادي  F4.750.79ساره اشرف السيد عبدالعال الحو2191
تجارة الكترونية    

C
Fاصول محاسبة  D  1لغة برمجة

برامج والحزم     

-C

B-B+A-B-AC18.253.04ساره السيد السيد مشعل2192

AC+B-DFB-12.252.04ساره شريف حسن على خلف2193

B+C+C+B-A-C16.252.71ساره محمد درويش السيد درويش2194

AAAA-AA-23.503.92ساره محمد صالح الدين محمد ندا2195

A-A-A-BA-B-20.503.42سالى احمد محمد شاهين2196

BAA-AA-B21.503.58سامح عبدهللا سعد عبدهللا الكالوى2197

A-C+B-C+BB-16.252.71ساندى جمال رجب حسب النبى2198

A-FDFC+C-8.751.46ساهر وسام بسيونى عزب2199

A-DA-CA-B-16.752.79سفيان منشاوى عبدالجليل محمد متموح2200

AAB+A-B+C20.753.46سلمى ابراهيم حامد عبداللطيف حامد2201

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                  راجعه



ABAB+AA22.503.75سلمى احمد محمد البربرى2202

BBBCA-C16.752.79سلمى سامى محمد محمود اسماعيل2203

AAABAC21.003.50سلمى محمد فتحى السعيد نعمان2204

BDBCC+C-13.002.17سلمى ممدوح محمود البدرى2205

A-BBC-A-B-17.752.96سمر خالد صالح الدين بدرى2206

B-DB-CBC-12.752.13سمير هشام سعدالدين محمود2207

CDFFCB-7.501.25سهيله محمد احمد عبدالرحمن الشناوى2208

CFFFF2.000.40سيف الدين محمد عبدالرحيم محمود2209

C+DCCA-B-13.502.25شادى طارق صالح محمد البيومى2210

C+DDC-C+B-10.751.79شادى هيثم محمد سكر2211

C-DCC-CB-11.001.83شروق سعيد ابراهيم امام جانب2212

B-DFFFC-5.250.88شهاب الدين حبشى عاشور عبدالشافى ابوخزيمه2213

BDC-C-BB-13.002.17شهاب فتحى محمد المرشدى2214

B-DCDB+C+12.252.04طارق احمد عبدالعزيز السباعى دنيا2215

B+B-CC-AC+16.002.67طارق عمرو محمد احمد السرجانى2216

B-DFDB-C9.001.50طالل محمد عبدالعزيز محمد النشار2217

A-DBB-B-F12.752.13عادل عبدالمنعم بدير احمد الدبدوب2218

BDFDCC-8.751.46عبدالجليل طايل ابراهيم الصاوى صحصاح2219

BFCDB-D9.501.58عبدالجواد محمود عبدالجواد محمد الصقار2220

C+DC-C-BC11.751.96عبدالحميد عبدالرسول عبدالحميد الجعبيرى2221

C-FFDDF3.750.63عبدالرحمن احمد حسين احمد الشافعى2222

B-FCFC-C-8.001.33عبدالرحمن احمد زكى احمد القطان2223

B-C-C+CBB-14.002.33عبدالرحمن اسامه مصطفى محمد الكلومى2224

C+FDFCC7.251.21عبدالرحمن صبحى عبدالقادر بدوى يوسف2225

C+FFC-CF6.001.00عبدالرحمن عصام حامد حامد موسى2226

A-DC+B-DF10.501.75عبدالرحمن على على عبدالرازق2227

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                  راجعه



BC-BCCC-13.502.25عبدالرحمن محمد فتحى على المغربى2228

BFC+DB-D9.751.63عبدالرحمن ممدوح حسن يسن الدباوى2229

B-FC-FFD5.250.88عبدالعاطى رضا عبدالعاطى الشرقاوى2230

A-DC+DC-D10.751.79عبدالعزيز السعيد عبدالعزيز قنديل2231

A-FCDDD8.751.46عبدالفتاح فتحى بدير الضاحى2232

2233

B+FDDDC-8.251.38عبدهللا احمد عسران عبدالحكيم حاتم2234

AABB-B+C19.003.17عبدهللا احمد عطيه احمد حسن2235

Cاصول االدارة Cتجارة الكترونية Cتحليل اقتصادي  A-F12.002.00عبدهللا احمد محمد محمود السيد2236
البرامج والحزة    

+C

CDFDFF4.000.67عبدهللا الحنفى محمد محمد الخرسيتى2237

طرق البحث  -C Cلغة انجليزية  BFDC9.751.63عبدهللا ايمن احمد احمد برل2238

A-CAC15.753.15عذرAعبدهللا رفيق محمد خضر2239

AC+C+B+CC16.002.67عبدهللا صبحى ابراهيم محمد الزيات2240

AFCFDC-8.751.46عبدهللا محمد عبدالرحيم البحيرى2241

B+FFCCF7.501.25عبدالمنعم عبدالحميد عبدالمنعم عبدالقادر يوسف2242

ADC-B-DC12.252.04عبدالهادى عبدالحميد صالح سالم2243

B-FC-DDC-8.001.33عال عماد البيلى االمام احمد الشافعى2244

A-CC+B-C+C+15.002.50عال محمد مجدى عبدالمنعم قاسم2245

Fلغة انجليزية  ADFFD6.001.00عالء سامي سيد احمد خليف2246

A-FCDC-C-10.251.71عالء يحى السيد خفاجى2247

A-FCC-C-B-11.751.96على حمدى ابراهيم ساع الدين2248

A-FDDFD6.751.13على عالء عبدالمنعم ابراهيم اللبان2249

B+FA-CB-B-14.252.38على مصطفى على محمد2250

CFCFD5.001.00على نيزار عالءالدين الحدودى2251

A-B+ABA-B21.003.50علياء اشرف على عطيه سعده2252

عماد خالد مفرح ابوحمامه2253

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                  راجعه



A-FC-FB-C10.001.67عمار محمد عبدالعظيم اسماعيل حسين2254

AA-AC+AB-20.503.42عمر احمد محمد احمد الخطيب2255

B+CBC-BB+16.752.79عمر ايمن احمد محمد الصاوى2256

B+FCFDC8.501.42عمر طارق فاروق محمود2257

AB-AB-B-C+17.752.96عمر محمد حسن حسين حشيش2258

B-FCFFD5.500.92عمر محمد حسين عبدالحليم غالب2259

A-B-BB-B+C-17.002.83عمر محمد عبدالاله جنيدى2260

B+DC-FB-F8.751.46عمر هانئ عبدالحليم حنوت2261

B-B-A-CA-C16.502.75عمر ياسر فتحى فهمى2262

A-C-C+B-A-C16.002.67عمر ياسر محمد انور شبل2263

B+CB-CB-C-14.252.38عمرو احمد عثمان احمد شعيب2264

Fتحليل اقتصادي  B+F7.251.45عمرو عالء الدين محمد ابو عوف2265
تجارة الكترونية   

C
 C-  طرق البحث

BDB+CA-C-15.002.50عمرو محمد رضا عبدالحكيم شرشر2266

A-B+A-B-B-C+18.253.04عمرو محمد محمد احمد عوض2267

A-B-BBA-B-18.503.08عهد مجدى عبدالعزيز هالل2268

AC+ABAB-19.753.29غاده رجب الحسينى ابراهيم البراجه2269

B-FFFFD3.500.58فادى اسماعيل يوسف محمد عياد2270

AA-ABA-A-22.253.71فادى ناصر فهمى بسطوروس جرجس2271

A-FCFB-C-10.001.67فادى نعيم عبدالنور جوهر2272

A-FB-DB-C-11.501.92فارس مصطفى احمد السيد سليمان2273

F9.001.50فاروق السيد فاروق المصرى2274
تحليل اقتصادي  

C-

تجارة الكترونية   

C
D 1لغة برمجة

اصول االدارة   

+C

برامج والحزم   

C

B-C+B-A-B+C+16.752.79فاطمه محمد عبدالغنى ابوعامر2275

C+C+B-C-CC-12.502.08فرح احمد محمد صادومه2276

CDFCCC9.001.50فرح وائل يحيى عزت السيد نصر2277

CFDFD4.000.80فيروز محمد زين العابدين عامر2278

B-DDFC+F6.751.13فيلوباتير وجدى فوزى امين غبلاير2279

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                  راجعه



F 0 االحصاء غ Dاصول محاسبة  CFF3.000.50كريم احمد بسيونى الخولى2280
 طرق F 0 غ

البحث

FFF0.000.00كريم زكي مدحت منصور2281
اصول االدارة غ 

F 0

Fلغة انجليزية  B+FFFF3.500.58كريم عاطف عيسى السيد محمد2282

B-DB-DC-8.751.75كريم عماد احمد على2283

Cتحليل اقتصادي  9.251.54كمال محمد كمال عبدالحميد خضر2284
محاسبه اداريه    

F
طرق البحث  +C Cبرامج والحزم  F 1لغة برمجةBتجارة الكترونية  

BDCFB-D9.501.58كمال ناصر حسن شلش2285

A-BBC+B-B-17.002.83كيرلس ايمن رمسيس الياس ميخائيل2286

B+C-C+C+C+C+14.252.38كيرلس عازر انيس عازر2287

B+DCFC+C-10.501.75كيرلس كرم صبحى بشاره عبدالسيد2288

B-CCC+C+C13.002.17كيرلس مراد اسكندر غطاس بسخرون2289

BB+B-CB-C15.502.58مؤمن مصطفى غريب مصطفى2290

B-DC+FBC+11.001.83ماثيو سعيد توفيق سليمان حنا2291

B-CC-C-FC-9.751.63مارتينا باسم بشرى عزيز2292

FFFFFF0.000.00مارك رامى وجيه مسيحه2293

CDDFCF6.001.00ماهر عبدالباسط محمد عبدالوهاب سليمان2294

C-13.002.17ماهر هوارى احمد شوقى2295
تحليل اقتصادي  

B-

تجارة الكترونية  

C
+Cادارة انتاج  C  1لغة برمجة

-برامج والحزم  

C

B-DCC-B-C11.751.96ماهينار محمد مصطفى محمد الشريف2296

C+C-B-DBC-12.252.04محب امجد عدلى مرقس سليمان2297

-A االحصاء  B-B-FB-D12.252.04محمد ابراهيم احمد سميح محمد ابوزيد2298

BDCC-C+F10.001.67محمد ابراهيم مرسى عبدالسالم ابوالدهب2299

B-DB-FBC11.001.83محمد احمد السيد عبدالحاكم نصر2300

CF4.000.80محمد احمد حسنين العماوى2301
اصول محاسبة غ 

F 0
طرق البحث  D Dلغة انجليزية  

B-DB-DC+D10.251.71محمد احمد يوسف احمد العباسى2302

CFC+CC-C+10.251.71محمد اشرف امين ابراهيم2303

BC+B-CBC14.752.46محمد السيد عبدالسالم نصر طاليع2304

BFC+DCD9.251.54محمد السيد عبده جمعه هريدى2305

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                  راجعه



BFCFC-C8.751.46محمد ايمن ابراهيم قاسم2306

B-CBB-C+B15.252.54محمد ايهاب فرج هللا عبدالوهاب2307

C+DCFDD7.251.21محمد جالل انور الصغير2308

C+DCDDF7.251.21محمد حسام حمدى الشوبكى2309

B-DC-FCF7.251.21محمد خالد اسماعيل الشافعى2310

B-FBFCC-9.251.54محمد خالد سليمان عبدالرحمن سليمان2311

C+FCFC-C8.001.33محمد خالد محمد حسن راضى2312

C+DC+FCC-9.251.54محمد خالد محمد صالح2313

B-FB+C+C+C12.502.08محمد رجب عبدالفتاح محمد البتانونى2314

Dاصول محاسبة  Cتجارة الكترونية Fتحليل اقتصادي  B-F7.751.29محمد سامى ابراهيم العشرى2315
برامج والحزم  

+C

B-DC+C10.752.15عذرBمحمد صالح الدين محمد محمود السيد2316

FFFF0.000.00محمد طارق فهيم السباعى الغندور2317

Fلغة انجليزية  -A. االحصاء  Dاصول محاسبة  CFF6.751.13محمد عبدالبارى محروس سعد نوح2318

BDC+DB-C+12.002.00محمد عبدالحليم محمد عبدالحليم اسحاق2319

B-FCFBC9.501.58محمد عبدالعاطى السيد صيام2320

B-DB-CBC13.002.17محمد عبدالمعبود ابراهيم ابوالعزم كساب2321

ADB-CB+C15.002.50محمد عالء الدين على بدير ريشه2322

BCB+B-B+B17.502.92محمد على عبدالفتاح السيد عابوره2323

B+DCFCC10.501.75محمد على هاشم محمد نعينع2324

Fتحليل اقتصادي  9.751.63محمد فتحى حمدى نجم2325
تجارة الكترونية    

C
Dادارة انتاج  -A االحصاء  D  1لغة برمجة

برامج و حزم   

C

BDB+CB-C14.002.33محمد كريم عبدالقادر كريم2326

B+DC+C+CC13.002.17محمد محمد فتوح مجاور2327

B-CCCBB-14.002.33محمد محمود احمد محمود الشاذلى2328

B-C-C+C+CC12.752.13محمد مسعد عبدالمجيد مرسى النجار2329

B+FCBC+C-12.502.08محمد مسعود فتوح عرايس2330

B-FC+FFC-6.501.08محمد مصطفى عبدالحميد جابر2331

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                  راجعه



A-FFFFD4.750.79محمد ممدوح ابراهيم محمود راضى2332

A-DB+DB-C13.752.29محمد هشام طارق الشرقاوى2333

FFCC+B-C8.751.46محمد هشام محمد المغربى2334

B+DCDC+C-11.501.92محمد هيثم عبدالقادر الشامى2335

Fمحاسبه اداريه   Cتحليل اقتصادي 10.751.79محمد يوسف عبدالفتاح الديب2336
-تجارة الكترونية  

B
Cاصول االدارة  +C  1لغة برمجة

البرامج والحزم  

C

A-DC+BCD13.002.17محمود احمد محمد البدراوى2337

B-FFFFF2.500.42محمود احمد محمد سرور امين2338

BDC+C+B-B-13.502.25محمود حلمى حلمى محمد المحمودى2339

B-FCCB-C+11.251.88محمود رجب احمد عبدالرحمن برج2340

BC-B-C-BC+14.252.38محمود سامح كامل محمود البنا2341

Cلغة انجليزية  Bاالحصاء  Bاصول محاسبة  BB+14.502.90محمود عبدالرحمن تاج الدين الذهبى2342

BFB-C-C-9.001.80محمود عبدالستار عبدالجواد ابراهيم المغربى2343

B-DC-DC-D9.001.50محمود محسن عبدالسميع محمد شعبان2344

2345

2346

A-AAB+BB21.253.54مرام محمد مدحت احمد عباس2347

-Cلغة انجليزية  B+DC-CC12.002.00مروان مجدى شاهين مليجى2348

B+A-AC+AB-20.003.33مريم ايمن محمد عادل السيد محمد عبدالخالق2349

B-DFCB-C10.001.67مريم حسنى فتحى العطيوى2350

BB-BBBC16.502.75مريم خالد حامد صالح2351

B+DAB-B-C15.502.58مريم سامى عبداللطيف الغرابلى2352

AA-AAB-B21.253.54مريم سيمون ميخائيل تادرس2353

AA-ACA-C19.503.25مريم عبدالمنعم احمد موسى2354

BDCC+B+D12.752.13مريم فادى امين راغب مرقس2355

B-DCDC+F8.751.46مريم محمد مختار يوسف2356

A-DC+DB-D11.501.92مريم محمود شحاته محمد ابوزيد خليل2357

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                  راجعه



BC-CCC+C13.002.17مريم وجيه زكريا حبشى2358

A-BB-B-B-D15.252.54مريم وليد محمد احمد محمد2359

BDB+C+B-B-14.752.46مصطفى اسامه عبدالغنى يوسف صالح2360

AFCC-C-B-12.002.00مصطفى ثروت عبدالحميد بسيونى الجخو2361

BC+A-CB+B-17.002.83مصطفى حسن احمد الشناوى2362

B+FFDDF5.500.92مصطفى عادل السيد عبدالرازق هدايه2363

BFB-C-DD9.251.54مصطفى عبدالرحيم السيد الشربينى2364

AFA-BAB17.752.96مصطفى كمال الدين لبيب مصطفى درويش2365

A-FDFB-C-9.001.50مصطفى محمد السيد ابراهيم قرقر2366

A-B+A-A-A-C+20.753.46مصطفى هشام زينهم ابوخليفه2367

A-A-AA-AB22.253.71معتز اشرف عمادالدين فتح هللا2368

FFFFFF0.000.00معتز رضوان رضوان محمود سعدهللا2369

AFC-CA-C+13.752.29معتز محمد عبدالحليم عمار2370

BB-BCB-C+15.252.54منةهللا عمر احمد معبد2371

AC+C+C+C+C+15.252.54منه هللا اسامه مصطفى ابراهيم عالم2372

ACCC+B+C+16.002.67منه هللا عمرو احمد محمد مسلم2373

A-BAB+A-B21.003.50منه هللا محمد عبدالعزيز ريشه2374

B+DBC+B+C+15.502.58منى اشرف احمد عيد كشك2375

B-DFBFD7.501.25مها عبداللطيف رجب عبدالحميد صقر2376

BDBB-CD12.502.08مها محمد احمد نصير2377

B-FC+DC-F7.501.25مهند السيد حامد السيد قنديل2378

B-FB-CCF9.001.50مهند حمزه رجب موسى2379

C  1لغة برمجةCتحليل اقتصادي  FCC10.251.71مهند محمد محمد عبد الحميد شليق2380
البرامج والحزم  

+C

BC+CCC-C13.002.17مهند هشام يوسف عبدالحافظ الشناوى2381

BC+C+B+A-C+17.002.83مونيكا هانى فكرى زكى2382

BFCFB-C-9.251.54مى احمد فتحى محمد الفقس2383

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                  راجعه



BC+B+CBC15.752.63مى ثروت محمد على سالم عيسى2384

AB-AAA-B+21.753.63مى خالد السيد محمد عبدالبارى2385

BDB-C+BC-13.502.25مى مختار يونس مختار حجازى2386

B+C+A-BB+C18.003.00ميار عماد عبدالحميد محمد مهران2387

AAAAAA24.004.00ميار ماجد محمد عيسى2388

A-BAA-A-C20.253.38ميانا عادل محى الدين عبدالحميد2389

A-C+A-C+B-D15.502.58ميرا جورج محب عوض2390

A-BB-C-A-C16.752.79ميرسى بنيامين وليم يوسف2391

A-A-B-CC-F13.752.29ميرنا احمد البدوى احمد الملوانى2392

Cمدخل للحاسب  A-B+BC+D15.502.58ميرنا اسامه سيد عبدالعزيز ابوطبل2393

A-AAA-A-C-21.003.50ميرنا مصطفى احمد الشرقاوى2394

AB-AAA-B21.253.54مينا ايهاب ناجى نصرهللا حنا2395

A-C-CDDD10.501.75مينا سميح سليمان اسحق2396

BC+B-C-C+C13.752.29نادين احمد مسعد عثمان الرجبى2397

BC+B+C-C-C-14.002.33نادين ايهاب عزت شهاب2398

B-DCFCC9.501.58نادين رضا محمد عبدالمعطى وهبه2399

CC-B-C-B+D12.502.08ناديه محمد فؤاد عبدالسالم بر2400

CDDDCF7.001.17ناريمان عبده االمام على السعيد يوسف2401

B+FDDC+F7.751.29نجوى احمد السيد السيد عرجان2402

A-CB-CB-C14.752.46ندى ايمن انور محمد ابوراشد2403

ندى ايهاب محمد الشيخ2404

AC-B+C+B-B-16.502.75ندى رضا عريبى محمود شرف2405

CF10.251.71ندى سالمه سماره خلف2406
تحليل اقتصادي   

B

تجارة الكترونية   

+C
D  1لغة برمجة

البرامج والحزم   

C

BDB-B-B+C14.502.42ندى عبدالحكيم السيد السيد حالوه2407

AAAA-A-B-22.003.67ندى عبدالسالم عارف سعده2408

AB-AB-AB20.003.33ندى محمد حسن محمد سليمان2409

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                  راجعه



A-A-C+CA-C+17.752.96ندى محمد محمد نورالدين ابراهيم حسن2410

AA-AB-B-B+20.253.38ندى مصطفى ابراهيم بصله2411

CDCFDD7.001.17نسرين نعمت محروس توما2412

A-A-ACAB20.503.42نهال ياسر محمود احمد المنير2413

B+BB+AB-C-18.253.04نهى احمد سعد محمد حبسه2414

B-B-C+CB-C13.752.29نهى على فتح هللا عبدالوهاب الجندى2415

BB+BB-B-C-16.252.71نور عبدربه محمد حموده2416

AA-AB+AB22.253.71نورا محمد عبدالرحمن محمود عبدالظاهر2417

ABAC+B+C+19.003.17نورا هشام محمود محمد عبدالفتاح2418

2419

AA-AAAC21.753.63نوران محمد محمود فهمى رسالن2420

AB-AB-A-B-19.253.21نورهان حازم ممدوح  عبدالسالم غيث2421

A-DB+A-A-C17.752.96نورهان صبرى احمد حواش عميره2422

CFC-FBD7.751.29نورهان طارق محمد عبدالحكم المليح2423

C+DBC-BC13.002.17نورهان عماد محمود هيكل2424

DFFFFF1.000.17نورهان محمد محمد منصور2425

CDC+C-C+D10.251.71نورهان محمد محمود حمود2426

AA-AB+AA-23.003.83نورهان محمود حامد خضر شاهين2427

B-DB+CB-C-13.252.21نيره جمال محمد توفيق عبدالباعث شداد2428

B-DBB-BD13.002.17هاجر ابوالعزم اسماعيل مبروك ابوالعزم2429

C+C-F5.751.44هاجر هشام محمد محمد البنا2430
اصول محاسبة  

C-

CDFC-CF6.751.13هاميس محمد محمود عطاهللا عبدالخالق2431

AAAAAA-23.753.96هايدى طارق لطفى ابراهيم احمد2432

BC-C-CC+C-12.502.08هايدى محمد وسيم محمود ابراهيم الرويضى2433

B-DC-DCF8.251.38هايدى هشام ابوبكر الصديق احمد المغير2434

B+DC+C-B-C13.002.17هايدى وجيه عبدالسالم على بدر2435

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                  راجعه



AA-BB-A-A-20.753.46هبه اشرف محمد احمد كورسيل2436

CDCC+C-D10.001.67هبه هللا عالء ابواليزيد الصياد2437

B+AAA-AC+21.503.58هبه عادل عبدالفتاح الميهى2438

B+CCC-B-C-13.502.25هبه عادل على حسن القصعى2439

B-BA-C+BC-16.252.71هدير محمد صبرى المرسى مصطفى الحارون2440

C+DB-CC-D10.501.75هدير محمد عبدالهادى الباز سرحان2441

BDDFB-C-9.251.54هشام طارق حسنى محمد صادق2442

BB-B-C+C+D13.502.25همسه عصام محمد شبل عبدهللا2443

A-DC-C+C+C-12.752.13وائل صديق عبدالعزيز غازى2444

A-DAB-B+B-17.252.88وفاء زاهر محمد الشيخ2445

B+C-A-ABB-18.503.08يارا احمد محمد احمد فوده2446

B-DC-C+B-C+12.252.04ياسر مسعد محمد بلتاجى المليجى2447

B+C-C+CA-C-15.002.50ياسمين اشرف عبدالعزيز مرسى2448

BDC-DAC12.752.13ياسمين طه السعداوى طه ضيف2449

BC+B+B-B+C-16.502.75ياسمين يحيى عبدالحليم سليمان هدهود2450

يسمينا سالم محمد عبدالعزيز صالح2451

BC+B-A-A-C17.252.88يمنى السيد محمد مصطفى السيد2452

A-FB-FCC10.251.71يمنى محمود ابراهيم ابراهيم المسيرى2453

طرق البحث  F Cلغة انجليزية  Fاصول محاسبة  B-FF4.500.75يوسف احمد سعد احمد عوض2454

BC+DB-CD11.751.96يوسف طارق السيد هزاع2455

B-FFDFC5.500.92يوسف عبدالفتاح محمد فتوح سرور2456

A-B+B-BA-C+18.753.13يوسف محمد احمد عزت ذوالفقار2457

طرق البحث   C+FDDC-7.001.17 Dيوسف محمد يوسف يوسف االعمى2458

BFCDDB-9.501.58يوسف وحيد السيد الشرقاوى2459

AAAA-B-A22.253.71يوسف وليد عبدالحميد دسوقى2460

B-DDDFF5.500.92يوسف يوسف حسن دغيم2461

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                  راجعه



Fتحليل اقتصادي  FF0.000.00ييج اياك دير كوم اوان2462
البرامج والحزم   

F

+B االحصاء   CFFF5.500.92محمد اشرف طايل على طايل2463
اصول المحاسبة  

F

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                  راجعه


