
تحليل اقتصادي 

جزئي

البرامج 

والحزم 

الجاهزة

المحاسبة 

االدارية

ادارة 

االنتاج

لغة 

1برمجة

التجارة 

االلكترونية

المعدلمج نقاطتقديرتقديرتقديرتقديرتقديرتقدير

Cطرق البحث   A-CCC-C13.52.25اباء عبدالسالم محمد غلوش3001

Cطرق البحث   B-B+C+DB-13.752.29ابراهيم ايمن عبدالشافى عبدربه3002

-Bنظم الخبرة  Fقواعد البيانات  Cنظم المحاسبة  Dرياضيات  C7.51.25ابراهيم عبدهللا محمد ابو نعيم3003
مبادئ التسويق  

F

B-B-B+C+B-15.252.54احمد ابراهيم حسن السيسى3004
محاسبة الشركات  

C

AA-BCB-15.253.05احمد ابراهيم سليمان بغاغو3005

ABA-CC+153.00احمد اسامه ابو اليزيد ابراهيم ابو الوفا3006

احمد اسامه محمد عبدالغفار عامر3007
AB-DC+

11.752.35
       ادارة وتنظيم

C

+Cطرق البحث   ABA-C-C16.752.79احمد السيد احمد محمد درويش3008

Fمبادئ التسويق  CA-BC-C+12.752.13احمد السيد محمد رمضان عيسى3009

Bنظم الخبرة  Cنظم المحاسبة  Fريادة االعمال  C+D8.251.65احمد توفيق صبح توفيق حسن الكتامى3010

AB+AB-C+16.253.25احمد توفيق عبدالعال توفيق الحو3011

B-B+B-DC+11.752.35احمد حافظ عطيه محمد حافظ3012

AAAA-B18.753.75احمد حسن على الشاهد3013

اسم الطالبجلوس
معدل فصلي

المستويات المختلفة

جامعة طنطا

كلية التجارة

BISشعبة 

 2019 / 2018 الفصل الدراسي األول للعام الجامعي BISالمستوى الثالث 

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



Cرياضيات  A-A-B-B-B-172.83احمد حمد هللا رزق حسن عزام3014

AA-B+A-B-17.53.50احمد حمدى محمد القاضى3015

-Cرياضيات  CBB-CB-13.752.29احمد خالد كمال السيد حسن3016

عذرعذرعذرعذرعذرعذرعذرعذراحمد خيرى احمد محمد عامر حواس3017

-Cرياضيات   B-B+BC+B162.67احمد سالم على محمد3018

احمد سعيد عبد الستار يونس3019
AA-A-B

18.753.13 C+  طرق البحث   ادارة وتنظيمC

AA-A-C+B+17.253.45احمد عبدالعزيز محمود عبدالعزيز شلبي3020

A-B+A-C+B-15.753.15احمد عزت عبدالحميد احمد جعفر3021

Cطرق البحث   B+BA-B+B-18.253.04احمد عصام احمد صبره3022

AAAAB+19.53.90احمد عالء عبد الحميد موسى3023

Dريادة االعمال  BB+C+CC+142.33احمد عالء عيد الحسيني قنديل3024

Bريادة االعمال A-BA-CB-183.00احمد على احمد شلبى3025

+Bريادة االعمال  AB-ACC+18.253.04احمد كمال الدين احمد محمد طه3026

AC+ACC+14.52.90احمد محمد ابو اليزيد محمد على3027

Fمبادئ التسويق  CB-CCC10.51.75احمد محمد السيد عايد3028

احمد محمد امين العبادى3029
AB-A-C+B-

17.52.92 B-   ادارة وتنظيم

BB-DDC9.51.90احمد مسن مبارك المسن3030

AB-C-CC12.252.45احمد مصطفى مصطفى على الدبه3031

+Cرياضيات  BB-CC-C13.52.25احمد هشام محمد مرسى البربرى3032

ABB-CC+13.752.75احمد يسرى كامل عبدالمعبود3033

رياضيات B-B-CC+C13.252.21  cارسانى شريف لويس داود3034

+Cريادة االعمال  AB+B-C-C+16.252.71اسامه بهاء الدين احمد حسنى3035

AA-AB+B-17.753.55اسر ابراهيم ابراهيم سعد عبدالدايم3036

AAA-B-A-183.60اسراء اسامه عبداللطيف امين ادريس3037

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



C+FFC6.51.30اسراء السيد سيد احمد السيد3038
  C+  اصول 

التكاليف

-Cريادة االعمال  AB-A-C-C15.752.63اسراء السيد عبدالحميد ابراهيم الزع3039

AB-A-B-B-15.253.05اسراء سامى عيد الحسينى عيد قنديل3040

ABAB-C+15.753.15اسراء شعبان رجب غنيم3041

رياضيات  -B+C+BC+C+15.752.63   Bاسراء على عبدالحليم قاسم3042

AB-AB-B-15.53.10اسراء محمد مصطفى درويش3043

BBB-C+C12.752.55اسراء مصطفى عبدالمنعم حموده3044

AAABB+18.53.70اسالم احمد محمد سليمان3045

AA-A-BB-173.40اسالم محمد عالء الدين على ناصف3046

AA-ACA17.753.55اسماء حسني سعد قطب3047

A-B+C+CC+13.752.75اسماء عماد محمد االحمدى محمود الطناحى3048

AA-AB-C+16.53.30افنان يسري عباس شبانه3049

-C  لغة انجليزيةB+CCDC-122.00االء احمد السعيد سالم3050

AB+AB-C+16.253.25االء عادل زغلول ابراهيم فايد3051

AA-A-A-B-17.753.55االء فريد عبدالستار مصطفى3052

ABAB-C15.53.10االء محمد فتحى محمد مخيمر3053

AB-AB-C+15.253.05االء محمود محمود على الغمرى3054

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



AB-ABC+15.753.15االءهللا محمد محمد السيد االمام3055

البراء احمد بركه هللا الكناني3056
B-C-DC

9.251.54
F  0    حرمان    

ادارة وتنظيم   

 C   مقدمة في 

االحصاء

AB-AB-B-15.53.10امانى احمد ابراهيم عبدالبارى عيسى3057

ACB-CC-12.252.45اماني كامل مختار فرج3058

امل اسامه كمال الدين وهبي3059
B+CCC

11.752.35
  C+  ادارة 

وتنظيم

AB-A-B-C+153.00امنيه احمد زهران حماد3060

-Cمبادئ التسويق  BCCDC11.751.96امنيه محمد محمد الشحات الجندى3061

BCC+C-C112.20اميرة محمد حمدي عبد السالم القللي3062

AB-A-B-B-15.253.05اميرة محمود محمد الحفناوي3063

ACA-C+C+14.252.85اميمه على محمد على حجازي3064

AB-A-B-B-15.253.05امينه احمد السيد على السيد فيومي3065

A-CB-CC12.252.45انطوني مجدي وديع توفيق اسعد3066

Fمبادئ التسويق  AC+B-FC+111.83ايمان احمد فؤاد ناصف3067

AC+A-CC+14.252.85ايمان ايهاب زكريا النجار3068

Cطرق البحث   ACBCD142.33ايمان محمود احمد حمزه3069

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



+Cلغة انجليزية  AC+BC+C+162.67ايمن فتحي عطيه الغريبي3070

CCCC-C-9.51.90ايه بهجت صديق عوض3071

CC-CC7.751.94ايه حماده محمد الجيزاوى3072

B+DC+DC-9.51.90ايه رضا ابراهيم عبدالحليم3073

Cمبادئ التسويق  ACB-CC14.52.42ايه سعد سعد غانم3074

AAAAA-19.753.95ايه سعيد عز الدين محمد عبدالكريم3075

A-BBBB-15.253.05ايه عبد المقصود ابراهيم هبوله3076

B+B-B-BC+13.752.75ايه كرم عبدالوهاب مطاوع3077

A-C+BB-C13.52.70ايه محمد السيد عبدالباقى عامر3078

AB-B+BB-15.53.10ايه محمد عبد المنعم ابراهيم الخواجه3079

BB-B+B-C+13.752.75ايه محمد مصطفى ابو العال3080

AAAA-A-19.53.90ايه محمود عوض عبدالرازق3081

AB-A-BB-15.753.15ايه نبيل محمد محمود سراج الدين3082

-Bمبادئ التسويق  AB+BB-B+193.17ايوب ايمن ايوب زكريا عون3083

AA-AA-C17.53.50بسنت اشرف السيد احمد عبد هللا3084

AB-BB-C142.80بسنت عصام السيد يوسف فرحات3085

ABA-B-B+16.753.35بسنت محمد الششتاوي شمله3086

AB-AC+A16.753.35بسنت مصطفى محمد مصطفى قاسم3087

-Bلغة انجليزية  AB+BB-B18.53.08بالجيه عادل حكيم مقار3088

B+C+B-CC-122.40بوال سامى كمال غبلاير3089

B+C+B+CC+13.52.70بيشوى رزق هللا توفيق رزق هللا3090

ACBC+C+13.52.70بيشوي ياسر موريس عزيز3091

Cريادة االعمال  CC+CC-D111.83تامر شريف جالل ابراهيم3092

AC+B-C+C132.60تقى محمد بدوى محمد بدوي المال3093

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



ABAA-A18.753.75تقى هشام عبد العظيم الرفاعي3094

B-C+CB-C11.252.25ثريا عاصم حامد رمضان3095

AB+ABB17.53.50جرمين يوسف سليمان يوسف الصباحى3096

AAAAA204.00جالل السيد ابوالمجد حمزه3097

ABB+B-B-15.53.10جهاد رمضان ابراهيم محمد شكر3098

BC+CFC9.251.85جورج سعد جرجس عوض هللا3099

AC+B-FB-11.252.25جوسيان عماد امين فهمي ابراهيم3100

Cطرق البحث   C+CFFC-81.33جيالن محمد سعيد محمد ناصر3101

AC+A-CC-13.752.75حازم ابراهيم عبد الحفيظ بهنس نصير3102

AB-BC+C13.752.75حامد محمد عبدالمحسن احمد منديشه3103

رياضيات B-B-B-C+14.752.46  Cحبيبه بالل صالح عفيفى3104
التطبيقات المكتبية  

B

AB-AC+B-15.253.05حبيبه محمد محمد عبدالعزيز البرماوي3105

A-C+B+B+B-15.53.10حسام سنجر احمد حسن عمران3106

AB-BBB-153.00حسين صالح محمود حداد موسى عامر3107

BB-BCB-132.60خالد محمد حسين المصرى3108

B+BC+B-C+13.52.70خالد محمد عطاهلل كشاف3109

AA-A-A-A-193.80داليا اسامه عبد العزيز حسن3110

BC+B-B-C12.252.45داليا راوى سامى ميخائيل3111

Cطرق البحث   CB-C+B-C13.252.21ديفيد مجدي فؤاد يوسف غبلاير3112

Dلغة انجليزية  A-C+B-C-C13.252.21دينا ابراهيم محمد ابراهيم سالم3113

AA-AB+A-193.80دينا محمد عبد الفتاح سمك3114

AAAAA204.00رؤى عبدالجواد محمد السيد3115

AB+B+B-C+15.753.15راندا اشرف محمد العزب الخولي3116

-Cلغة انجليزية  AB-B-CC-14.52.42رانيا جمال حامد محمد العطار3117

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



A-C+CCC122.40ردينه على داود على سيد احمد3118

ABBC+B-14.752.95رضا محمد مختار عبد القادر الشاذلي3119

AA-AA-B+193.80رضوى ايمن امين محسب سيد احمد3120

-Cطرق البحث   A-C+C+CC-13.752.29رضوى طلعت عبدالجليل3121

AB-ABC+15.753.15رفيده راضى نور الدين احمد نور الدين3122

AB-C+C+C-12.752.55رنا خالد سالم السواق3123

BC+C+B-C+12.252.45رنا مجدى محمد احمد ساعى الدين3124

BBC-CC11.752.35رنيم طارق عبدهللا غالى3125

AC+B+B-C+14.52.90رهف سامى حافظ عبدالباقى حسين3126

AB-ABC+15.753.15روان حازم احمد محمد المهدى3127

ACB-CC12.52.50روان زكي عبدهللا محمود3128

ACC-CC-11.52.30روان عادل محمد شتا3129

AC+AC+C14.52.90روان عالء الدين احمد مرسي محمد3130

AB-AB+B173.40روان عالء الدين سعد زغلول محمود3131

ABAB-B+173.40روان عالء على جمال الدين3132

AC+B-B+B15.253.05روان محمود اسماعيل السيد حرفوش3133

B+B-C+C+B-132.60روان مصطفى عبدالعزيز احمد خليفه3134

AC+BBB-14.752.95رودينا محمد عبدالمنعم محمد خفاجى3135

3136

AB-A-B-B-15.253.05ريهام عبدالصادق محمد شاهين3137

ABB-B+B163.20زهراء على ابراهيم على الجمال3138

AA-AAA19.753.95زينب ابراهيم عبدالهادي عبدربه الصفطي3139

AC+B-C+C+13.252.65ساره اشرف على مهنا3140

BC+CC+C11.52.30ساره خالد كمال سالمه3141

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



AB-ABB-163.20ساره صفوت فهمي ابراهيم غطاس3142

Dمبادئ التسويق  C+CCCC-111.83ساره طارق ابراهيم االبشيهى3143

AB-B+C-C+142.80ساره عبد الفتاح محمد خليل3144

AB-A-A-C163.20ساره عبدالباسط محمد على النوبي3145

AB-ABC15.53.10ساره عبدالحكيم محمد عبدالحميد الصو3146

AC+B-B-B-13.752.75ساندرا مدحت فايز زكي3147

AB-B+CB-14.52.90ساندي عبد الحافظ احمد عبد الحافظ عبدربه3148

ABAB+B+183.60سلمى سامى محمد محمد طه3149

ACB-C+C+132.60سلمى على احمد الشربيني3150

B+B-BCC132.60سلمى مجدى زكى عبد الحميد ابو زهره3151

+Cلغة انجليزية   AB-A-CC+16.752.79سلمى محمد حلمى جعفر3152

AB-AB+B-16.53.30سلمى محمد عبد العزيز محمد هاشم3153

AB-A-A-C+16.253.25سماء رشاد صادق جابر3154

AC+BB-C+142.80سميح عبدالعال ممدوح ابو حليقه3155

AAAAA204.00سهيله عبد المجيد عبد الرحمن البربري3156

AAABB-17.53.50سهيله وجيه معوض عبد الرازق الشدودي3157

BBA-CC+142.80شدا هاني محمد احمد فرها3158

B+C+B+BC-142.80شروق ايمن ابراهيم عطا هللا3159

AB-BC+C13.752.75شروق خيرى احمد محمد عامر حواس3160

AB+B-C+B-14.752.95شروق شوقي مختار عيد3161

AB-A-C+B-153.00شروق عمادالدين مصطفى الخواجه3162

ABA-B-B-15.753.15شريف ابو المجد السيد ابراهيم3163

B-BA-B-B-14.252.85شريف مجدي جورجي انيس3164

رياضيات   -ABB+B-C+193.17 Aشكرى ناصر شكرى الكبش3165

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



AB+AB-B-16.53.30شيماء سمير القطب مصطفى3166

-Cمبادئ التسويق  DBC+CC122.00شيماء طلعت كامل داود3167

AB-ABB-163.20صالح الدين محمد ربيع عبدالمقصود الجزار3168

AC+B+B-C+14.52.90صموئيل جورج فريد رزق3169

AB-ACC+14.752.95ضحى احمد محسن احمد شكر3170

Dلغة انجليزية  A-B-B-B-B-14.752.46طه حماده محمد الجيزاوى3171

FBB+11.51.92عادل حسن ربيع محمود حسن3172
التطبيقات المكتبية  

 C
Dمبادئ التسويق  Cنظم المحاسبة  

AB+B+A-B-17.253.45عبد الرحمن ابراهيم طه محمد العمري3173

B-B-B-CC11.52.30عبد الرحمن حسين محمد شعبان العكل3174

ABACB-15.53.10عبد الرحمن محمد الكفراوي3175

Dلغة انجليزية  ABBC-C+152.50عبد المنعم شريف عبد المنعم3176

B-13.252.21عبدالحليم ممدوح عبدالحليم حسين3177
الوسائط المتعددة  

C+
-Bنظم الخبرة  +Cنظم المحاسبة  -Aاقتصاديات  

مبادئ التسويق  

F

B+B-CC+C12.252.45عبدالحميد خالد عبد الحميد سمن3178

ABBCB-14.52.90عبدالرحمن احمد عبدالسالم برهومه3179

ABABB173.40عبدالرحمن مجدي محمد نصرالعربي3180

Dمبادئ التسويق  B-BB-CC+13.252.21عبدالرحمن محمد حسن محمد3181

AC+C+B-14.252.38عبدالسالم احمد فهمى البرى3182
  C+  ادارة 

وتنظيم
Dلغة انجليزية  

AB-B+C+B-16.52.75عبدالسالم عبدهللا عبدالسالم ابراهيم الزرقاني3183
  C-  اصول 

التكاليف

AAA-B-B+17.753.55عبدالفتاح صالح الدين عبدالفتاح محمد فرحات3184

ادارة وتنظيم  +AB+A-C+B-18.253.04 cعبدهللا احمد عبده السيد ابو ريه3185

AB-A-B-B-15.253.05عبدهللا سعيد سليمان الشنشوري3186

CCFC+C8.251.38عبدهللا طارق شوقى محمد3187
محاسبة الشركات  

F

A-B+B-CB14.752.95عبدهللا محمد ابراهيم الكسباني3188

AA-AB+B+18.753.75عبدالمجيد رضا عبدالمجيد سعفان3189

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



عزه محمد كمال الحصرى3190
ACAA-B-

19.753.29
 ادارة وتنظيم      

B+

A-C10.52.10عصام حسين حسين محمد الحلو3191
التطبيقات المكتبية  

C+

  F  اصول 

التكاليف
-Bنظم المحاسبة  

ABAAB+18.53.70عال خالد مرسى ابو العطا3192

Fمبادئ التسويق  AB-B+C+B15.252.54على احمد عبدالقادر شعيب3193

AB-A-B-B15.753.15على احمد على عبدالرحمن شاهين3194

BB-B-CC+12.252.04على عزت محمود عماره3195
  F  اصول 

التكاليف

A-B-B+C+B-14.52.90عمر احمد متولي احمد منا3196

ABB+B-B-15.53.10عمر ايمن احمد السيد ابراهيم3197

AB-B-C+C+13.52.70عمر صالح الدين سيد ادم3198

-Bنظم المحاسبة  Bاقتصاديات  Fريادة االعمال  C+FB10.751.79عمر طارق منير يونس3199

Cطرق البحث   BB-B+C+B-15.752.63عمر عبدالمحسن على شعيب3200

CCC-CC-9.51.58عمر عزت الدسوقي سراج3201
محاسبة الشركات  

F

اصول التكاليف  F رياضيات   F Fريادة االعمال  FF00.00عمر هاشم محمد ابوالعمايم3202
مبادئ التسويق غ 

F 0

-Bريادة االعمال  B-CB-10.52.10عمرو احمد عبدالمعطى عبدالحميد3203
مبادئ التسويق  

D

رياضيات  C-C-7.751.94 Cعمرو اسامه جمال الدين سليمان3204
 C+  اصول 

التكاليف

AAAAA-19.753.95عمرو عادل محمود الملوانى3205

ACB+CB-142.80عمرو محمد رمضان حماد3206

رياضيات  F 6.751.13عمرو محمد محمد ياسمين3207
 F  اصول 

التكاليف
Cالوسائط المتعددة  

نظم المحاسبة  

C+
-Bنظم الخبرة  Fقواعد البيانات  

ACB-C-C+12.52.50غاده يوسف محمد السيد3208

A-CBFC10.752.15فاطمه الزهراء فتحي صابر حسن جنيدي3209

CCDC-D7.751.55فاطمه فؤاد عبد السميع شتيه3210

B+B-AB-C+14.752.95فيرونيا شوقي عادل سليم اسكندر3211

BBB-B-C+13.252.65كرستينا امير بديع غبلاير3212

00.00كرم طارق عبدالنبى عبدالجواد عبدالغنى3213

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



B-B-C+CC132.17كريم ابراهيم ابراهيم حموده3214
محاسبة الشركات  

C-

AB-CFC10.52.10كريم احمد حلمى عبدالمحسن رسالن3215

B-B-C+DC-102.00كريم رضا جورج فهمى3216

Dريادة االعمال  B-C+C-C-C-111.83كريم محمد فاروق عوارة3217

ACB+C+C-13.52.70كريم محمود ابراهيم درويش3218

C+CB-CC-10.52.10كيرلس نبيل اسكندر ابراهيم3219

Fمبادئ التسويق  Cنظم المحاسبة  اصول التكاليف  FF20.40 Fلؤى على جابر على ابوطالب3220

B+BB+C+C14.252.85لبنى عاصم عبدالعزيز سليمان زغلول3221

AC+B-B-C13.252.65مؤمن مجدى شعبان عبدالمنعم متولى3222

BCFC+C9.251.85مؤمن مصطفى احمد ابو اليزيد كساب3223

B+C+B-C+C-12.252.45ماريز يسري جرجس اسعد3224

AB-A-BC+15.53.10مازن وليد على جمال الدين طه3225

ABA-B+B+17.753.55ماهينور عاصم عبدالعزيز النعناعى3226

B-CCC-C10.252.05مايكل يوحنا اميل الكسان3227

A-C+CCC122.40محمد ابراهيم محمد فؤاد سالم3228

A-B-CC-B-152.50محمد ابوزيد محمد صالح ابوزيد3229
 B-  اصول 

التكاليف

Cطرق البحث   B-C+C+B-C13.52.25محمد احمد عبد المنعم احمد العاصى3230

AC+ABB-15.753.15محمد احمد محمد المرسي3231

Fمبادئ التسويق  C+B-C+C+C+11.51.92محمد احمد مصطفى حسن الطليمى3232

CB-FB-111.83محمد اشرف حامد ابوالعزم3233
التطبيقات المكتبية  

C

  c  اصول 

التكاليف

رياضيات  -C+B-BB-B-15.252.54  Bمحمد اشرف مصطفى متولى سليمان3234

Fمبادئ التسويق  C-B-BBC12.252.04محمد السيد السيد النواوي3235

BA-B-B-C+16.52.75محمد السيد عبدالمنعم عبدالسالم النحراوى3236
      B-  ادارة 

وتنظيم

محمد السيد محمد البهنسي3237
C-

11.751.96
  C-  اصول 

التكاليف

 B+  مقدمة في 

االحصاء

الوسائط المتعددة  

B-

نظم المحاسبة  

C+
Fقواعد البيانات  

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



B+A-A-B-B-163.20محمد باسم محمد محمد الجيزاوي3238

BC+B-C+C+12.252.45محمد باسم مصطفى الفخرانى3239

رياضيات  FC+C-CC+9.251.54  Dمحمد توفيق محمد عبدالمنعم عبدالخالق3240

B-B+C-C-C11.52.30محمد جابر حسين عباس3241

BA-BB-B-14.752.95محمد جالل احمد رقيه3242

ادارة وتنظيم -CBFCC11.51.92  Bمحمد جالل الوردانى طيبه3243

AAAAA-19.753.95محمد جمال محمد فهمى النجار3244

CBA-BC+142.80محمد جمعه رمضان الجمل3245

Cطرق البحث  C+BC+C+B-14.252.38محمد حسام محمد عياد3246

B+A-B-B-B15.253.05محمد حسن محمد جعباص3247

AB+ABB-173.40محمد حسن محمد علي ليلو3248

AA-AFB-14.252.85محمد خالد السيد عبد الدايم3249

B+A-AA-B-17.53.50محمد خالد محمد احمد خليفه3250

رياضيات  F  Cريادة االعمال  B-C8.751.46محمد خالد محمد سافوح3251
التطبيقات المكتبية   

C+

مبادئ التسويق  

F

ABB+C+B-15.253.05محمد راضى عبدالحليم سليمان3252

رياضيات  F  Fريادة االعمال  CB-4.50.75محمد ربيع عطيه محمد الشباسى3253
  F  اصول 

التكاليف

مبادئ التسويق  

F

Cلغة انجليزية  AC+B-B-B-15.752.63محمد رجب محمد عبدالوهاب عامر3254

Cلغة انجليزية  ABBBB-17.52.92محمد رضوان عبدالشفيع طه3255

Cريادة االعمال  B-BBB-C+15.252.54محمد رمضان على احمد الشهاوى3256

AB-B+C+B-14.752.95محمد رياض محمود سعد عقاب3257

AB+C+C+B-14.52.90محمد سالم محمد البرماوى3258

اصول التكاليف  F رياضيات  D  Cريادة االعمال  CFC71.17محمد سعد محمد رجب المسيري3259

ادارة وتنظيم  -BB-C+CC14.252.38 Bمحمد سليمان احمد شهاب3260

AB+B+BB-16.53.30محمد صبري فتح هللا موسى عبد السالم3261

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



Cطرق البحث  A-C+B-C+B-15.252.54محمد طارق محمد الخضري الصواف3262

B+BAB-C+15.253.05محمد طه عبدالرحمن عبد الرازق3263

+Cطرق البحث  ABB-B-C16.252.71محمد عادل محمود سعفان3264

Dريادة االعمال  B-BBBC14.52.42محمد عاطف المغاورى البطاوى3265

CB-CC+9.751.95محمد عاطف محمد البحيري3266
محاسبة الشركات  

D

AC+A-B-C+14.752.95محمد عبد العزيز محمد عبد اللطيف ابوخزيمه3267

ABC+B-C13.752.75محمد عثمان محمد الحويحى3268

Dريادة االعمال  FCDCC81.33محمد عزت احمد بركات3269

رياضيات  -ACB-CC+15.252.54 Bمحمد عالء عبد الفتاح السيد فخر الدين3270

AB-BB-C+14.252.85محمد على احمد على ابو دراع3271

AB+B+B-C+15.753.15محمد على غانم الجمل3272

A-C-BB-C132.60محمد كمال الدين حسين عبدالرازق3273

Dريادة االعمال  A-B-B-C+122.00محمد مجدى محمد شحاته يحى3274
مبادئ التسويق  

F

B+B-B-C+C+132.60محمد مجدى محمد عبدالحليم3275

ABA-BB-16.253.25محمد محمد شكرى سعد السيد عيسى3276

AB+A-B-B16.753.35محمد مدحت مرزوق عفيفى3277

رياضيات  ABAB-B-183.00  Cمحمد مصطفى صالح عامر3278

AB+AB-B173.40محمد مصطفى على محمد شمله3279

ABB-CC-152.50محمد مصطفى محمد عبد العزيز3280
  C-  أصول 

التكاليف

AA-AAB18.753.75محمد ناجى محمد الشافعى3281

AA-AA-B+193.80محمد نبيل حسنى الشوربجي3282

Cلغة انجليزية  AA-AA-A-21.253.54محمد هشام محمد عبدالقادر البديوى3283

A-BBA-B-163.20محمد وجيه ابراهيم راضى راضى3284

AA-AA-B+193.80محمد ياسر السيد السيد ميره3285

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



Dمبادئ التسويق  B-A-BBB+16.752.79محمد ياسر معوض السعيد االديب3286

AB-B-B+B-153.00محمود احمد حامد على سيد احمد3287

رياضيات F 0 غ CFF20.33محمود احمد محمود مصطفى الشباسى3289
محاسبة الشركات  

F 0غ 

مبادئ التسويق غ 

F 0

ABA-BB-16.253.25محمود راضي محمد محمود البسطويسي3290

BB-C+CC11.752.35محمود سعد محمد سعيد3291

-Cلغة انجليزية  AB-CCC14.252.38محمود سعيد زكريا النمرود3292

BB-C+A-C-13.252.65محمود سمير صبحى زايد3293

ادارة وتنظيم   AB-BB-B-16.52.75 Cمحمود صالح الدين سعد زغلول مجاهد3294

AC+A-A-C+163.20محمود ظريف الحسيني الشناوي3295

B+B-AB-B-153.00محمود محسن كمال ابو زيد الحناوي3296

ريادة االعمال  AC+B+BC14.752.46  Fمحمود محمد محمود عبدالرؤف عبدهللا3297

-Cلغة انجليزية  ABAB-C+17.52.92محمود محمد نبيه عبد المعطي3298

ACA-BC14.752.95محمود وائل مصطفى الجمل3299

AB-AA-C16.253.25مرام على حسن عامر3300

Cطرق البحث  A-CDFC+111.83مروان ايهاب فتحى عبد الباسط صالح3301

ACB+C+C13.752.75مريم رمضان محمد برهومه3302

AA-AB-B-16.753.35مريم ساويرس نصيف ساويرس3303

AB-B-C+B-C+162.67مريم طارق محمد عبدالعظيم3304

A-CB-B-C12.752.55مريم محمود السيد عابد ابوالروس3305

B+C+A-B-C+14.252.85مريم منصور محمود خطاب3306

رياضيات  B+C+C+C-C+132.17  Dمصطفى ابراهيم عنتر عبدهللا3307

AA-AB+B18.253.65مصطفى ايمن عبدالرازق شلتوت3308

Cطرق البحث  C+C+CC-C+12.52.08مصطفى جمال السعيد الخولى3309

AB-A-B+C+162.67مصطفى رجب ابراهيم كتاكت3310
ريادة االعمال غ 

F 0

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



رياضيات  C+C+C-C10.251.71  Dمصطفى ضياء مصطفى اسعد3311
مبادئ التسويق  

D

AB-AB-B-15.53.10مصطفى عماد الدين مصطفى على الدبه3312

A-BA-C+B-15.253.05مصطفى عمادالدين سعد عبدالعزيز ربيع3313

-Bطرق البحث  A-B-A-B-F152.50مصطفى محمد عبدالحميد محمد حسن3314

AB+BA-C+16.53.30مصطفى محمود عبدالفتاح محمود منسى3315

AB-A-FC-122.40مصطفى محمود عمروس عبدالغفار محسن3316

B-CCC+C10.752.15منار راغب مصطفى خطاب محمد3317

AB-AB-C+15.253.05منار رمزي احمد عبد هللا النجار3318

B-B-CCB-11.52.30منار عبدالعزيز محمود قطب السقا3319

AA-ABB21.253.54منه هللا  خالد محمد محمد جمال الدين3320
   B+   ادارة 

وتنظيم

AB-B+B-B-153.00منه هللا محمد ابراهيم الزنفلى3321

ABABA183.60منه هللا ياسر فتحي محمود منصور3322

B-9.251.54منير عصام منير درويش3323
محاسبة الشركات  

F

الوسائط المتعددة  

B-
+Cنظم الخبرة  Fقواعد البيانات  Cنظم المحاسبة  

-Cطرق البحث  FCFCC7.751.29مهاب احمد حسن على على3324

AC+AB-B15.753.15مهرائيل عبدالسيد جرجس غبلاير3325

AC+A-BB-15.53.10مهند عبدالروؤف عبدالظاهر السيد سليم3326

+Cطرق البحث  ACB+AB-18.253.04مهند مصطفى ابراهيم عبدالبارى3327

ACC+BC+13.52.70مى محمد عبدالحليم صالح3328

Cلغة انجليزية  B+CC+C+C142.33ميار طلعت عبدالفتاح نصار3329

ACA-C+C+14.252.85ميرنا محمد امين امبابي3330

AA-A-BB-173.40ميرنا محمد سعيد العصامى3331

ادارة وتنظيم  A-CDB-B-14.752.46 Bمينا رافت كمال فايق منقريوس3332

AC+B-C+C132.60مينا عادل سعد وهبه3333

AB-A-B-B-15.253.05مينا عماد الشحات معوض صليب3334

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



AC+B-BB-14.252.85مينا نبيل فوزى المنصورى3335

AB+AB+B183.60نادين مجدي محمود وكوك3336

AB+ABB-173.40ناردين عماد عبده ابراهيم عوض3337

+Cطرق البحث  A-C+B-FC+132.17ندا سعيد السيد متولى3338

-Bطرق البحث  A-C+A-B-B-17.252.88ندى احمد عبدالفتاح احمد دياب3339

C+CCC+C+12.752.13ندى السيد اليماني على سركيس3340
  C  اصول 

التكاليف

AC-C+FC-9.751.95ندى السيد سالمه السيد سالمه3341

ABA-BB-16.253.25ندى جمال عبد الناصر فضل3342

AB-B-A-B-15.253.05ندى عمرو السيد عرابى الفالح3343

+Cطرق البحث  AB-A-B-B-17.52.92ندى محمد عونى االغا3344

ادارة وتنظيم  -AB-B+C+B-17.252.88 Bندى هالل بهرام على عوض3345

ABA-B+B-16.753.35ندى وجدى نصر حمودة3346

+Cطرق البحث  ادارة وتنظيم +A-C+B-C+15.252.54  Cنسرين حسام الدين جالل فهمى مدين3347

-Cطرق البحث  DCDDC-8.51.42نسمه صالح عبد الستار حجاج3348

A-A-B+CC+15.253.05نسمه مصطفى عبد الحميد موسى3349

ACC+DC11.252.25نعمات هشام احمد حسين ابو العزم3350

+Cطرق البحث  ادارة وتنظيم  AC+DC14.52.42 Bنهاد حسن فهيم ابو شمعه3351

AB-ACB15.53.10نهله احمد رشاد احمد غانم3352

AB+B-CA-15.753.15نهله صالح مصطفى شاهين3353

-Cمبادئ التسويق  BCCCB-13.252.21نهله عبدالحميد محمد سالمه3354

B+B-C-DC+112.20نهله على عبدالنبى على احمد3355

A-C+C-CB-12.252.45نوران اسماعيل مصطفى البنا3356

AB+AB-B173.40نوران يحيى احمد عباس3358

AB+A-B+B+18.253.65نوره السيد احمد السجاعى3359

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



Cطرق البحث  B+B-C-CB-14.252.38نورهان سامح احمد ميتو3360

A-C+B-CB-132.60نورهان صالح على محمد صالح3361

AB-A-CB15.253.05نورهان محمد سليمان احمد ابوشنب3362

AB-ABB16.53.30نورهان محمد متولى محمد السحرتى3363

AB-B+B-A-16.253.25نورين مجدي على محمد البغدادي3364

ACA-B-A-163.20نيرمين محمد عبدالوهاب3365

AC+AB-B+16.253.25نيره عاطف عبدالبديع داود3366

AB-CDB-122.40نيفين توفيق محمد صادق3367

AB-A-B-B-15.253.05هاجر اشرف عزت محمد عيد3368

AB-AFB-132.60هاجر جمال مصطفى محمد مصطفى3369

AB+C+CC13.752.75هاجر خالد السيد عبدهللا ساعى الدين3370

AB+A-B-B-19.253.21هاجر رأفت عبد الرسول احمد سالم3371
 B  مقدمة في 

االحصاء

ABCB-C+13.752.75هاجر محمد صالح الدين عبدالحليم الحلو3372

AA-B-B+C+163.20هاجر محمد عبدالحميد وهبه3373

AAAB+A19.53.90هاله رشدي محمد نصر الدين محمد السيد3374

-Cريادة االعمال  ABBCC+162.67هاله محمد محمد صبحى حسن3375

AB-AC+B15.753.15هبه سيد احمد الحسينى عبد القوى3376

ABB+B-B163.20هدير حسنى احمد عليوه3377

AC+BBB-14.752.95هدير وائل اسماعيل محمد اسماعيل3378

AB-B+BA-16.753.35هشام احمد السيد نصر الدين الخولى3379

AAAA-A19.753.95هشام السيد عبدالنبى السيد3380

AB-A-B-B+16.253.25هشام فكرى امين احمد امين3381

AC+A-B-B15.53.10هنا عبدالناصر حلمي ابراهيم سالمه3382

A-BA-B-B-15.53.10وسام اشرف عبدالحميد محمد ابوالعزم3383

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



-Bطرق البحث  AB-AC+B+18.753.13وسام حمدى السيد عبدالقادر3384

AB-A-CC+14.52.90وسام محمد على عبدالحميد نصار3385

AB-A-BB16.253.25وفاء محمد عيسى محمد عيسى3386

AC+B+BC+153.00والء ابراهيم على ابراهيم الشناوى3387

ادارة وتنظيم   FCDFC+6.251.04  Dيارا ابراهيم عبده السيد3388

Cريادة االعمال  A-CBB-C15.252.54يارا احمد عبدالقادر محمد كشك3389

ACCCC+12.252.45يارا طارق سعيد محمد خيره3390

ادارة وتنظيم  -ACCB13.52.70  Bيارا على عبد الفتاح على نجم3391

-Bطرق البحث  AB-BC+B-16.752.79ياسمين رمضان احمد عبدالسميع3392

ACA-B-B-14.752.95ياسمين شكري ابراهيم سرحان3393

AAAAB193.80ياسمين يوسف عزالدين احمد الشال3394

A-ABAA-18.53.70يسرا عبدالوهاب محمد لقوشه3395

ABA-B+B+17.753.55يمنى طارق بسيونى السيد شاهين3396

ادارة وتنظيم   ABBC+14.252.85 Cيوسف اسامه احمد ابراهيم شمحوط3397

-Aريادة االعمال  A-B-BB-B-183.00يوسف حسن عبد المنعم يوسف الحكيم3398

Cطرق البحث  B-B-CC+C+13.52.25يوسف عمرو على عامر عبدالبر3399

Cرياضيات  AB-B+CC+16.252.71يوسف محمد احمد محمد المسيري3400

-Bطرق البحث  A-C+B-BC162.67يوسف محمد محمد عبد العزيز3401
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