
نظم الخبرة
نظم 

المحاسبة 

قواعد 
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الوسائط 
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المعلومات

المعدلمجموع النقطتقديرتقديرتقديرتقديرتقدير

AAAAA204ابراهيم محمد ابراهيم محمد الكبير4001

A-AFA-B+153احمد ابراهيم محمود على الشين4002

AAAA-C+183.6احمد السيد قطب قطب القليط4003

AAC-AB-16.253.25احمد الشريف مامون محمد الشيخ4004

AAAB+A19.53.9احمد العزب محمد العزب مصطفى4005

AAA-A-A19.53.9احمد ايهاب عاطف النعناعى4006

B+A-CA-B163.2احمد باسم حمدى ابراهيم الشوبكى4007

-Bنتاج اAA-CAA-203.33احمد حسن عبدالقادر احمد فتح هللا4008

A-AB+A-A193.8احمد خالد محمد محمد الديبه4009

B-B+FC+B+11.752.35احمد خليل ابراهيم احمد سليمان4010

A-A-AB+A193.8احمد رضا خضر محمد خضر4011

AB+B-A-A17.753.55احمد رضا عبدالمجيد ابوخطوه4012

B+A-C+A-B+16.753.35احمد عبدهللا السيد محمد منصور4013

A-AAAA19.753.95احمد عبدالوهاب خليفه عبدالعزيز علوان4014

AA-A-B+B+18.53.7احمد عنتر محمد عامر4015

AA-CB+A17.253.45احمد كمال فتوح خليل4016

A-A-B+B+A18.53.7احمد ماجد عبدالرؤف ابوخضره4017

AAAAA204احمد مبارك حسن مبارك4018

BB+CCA-14.252.85احمد مجدى راغب على ابوغربيه4019

A-AA-AA19.53.9احمد محمد احمد عبدالمنعم محمود طه4020

C تحليل اقتصادي B+FCB+13.52.25احمد محمد حسن احمد رمضان4021
لبرامج والحزم  ا

B-

+Cرياضيات  A-A-AB16.752.79احمد محمود محمد احمد المزين4022
اصول تكاليف  

F

A-AAAA19.753.95احمد مصطفى عبدالجواد عبدهللا الدمنهورى4023

المعدل الفصلي
المستويات المختلفة

جامعة طنطا

كلية التجارة
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رقم 

الجلوس
اسم الطالب

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



AAAB+A19.53.9احمد مصطفى محمد انور العزب سالم4024

BB+DBA14.52.9احمد ياسر احمد هندى عيد4025

Dريادة اعمال  B-ADB+A162.67احمد ياسر صابر ابراهيم خليفه4026

AAA-BA-18.53.7احمد يسرى احمد احمد ديكو4027

AAA-B-A18.253.65ادهم خالد محمود الشناوى يسن4028

AAAAA204اسر محمد مؤنس محمد عشماوي4029

AAAAA204اسراء محمد السيد محمد نوير4030

A-AB+AA19.253.85اسالم مدحت محمد نورالدين محروس4031

A-AAA-A19.53.9اسالم معتز تودى محمد منصور4032

AAAA-A19.753.95اسالم نصر صالح سراج الدين4033

AAAA-A19.753.95االء صالح الدين احمد السقا4034

BA-AA-A18.53.7االء طلعت عرفه زغلول4035

AAA-AA19.753.95االء عبدالحميد محمود طبره4036

AAAAA204االء مصطفى السيد بدوى سالم4037

AAA-AA19.753.95الحسين حامد موسى السيد امارة4038

B+B+AAA-18.753.75امانى خالد عبدالموجود ورد4039

AAAB+A19.53.9امانى عبدالاله فتوح خالف4040

AAAA-A19.753.95امنيه خالد يوسف احمد جبر4041

AAAAA204اميره رمضان سليم اسماعيل سليم4042

AAAAA204اميره هشام محمد شفيق زعير4043

B-BB-BB-13.52.7انس حمدى نبيه احمد عبدالرحمن4044

BB+C+B-A15.253.05ايالريا صموئيل صليب جرجس عوض هللا4045

AAAAA204ايلن هانى بديع سعد ميخائيل4046

AAAA-A19.753.95ايه احمد عبدالمعطى نصر4047

AAAAA204ايه السيد كمال السيد الشنديدى4048

A-A-AAA19.53.9ايه حموده مصطفى حموده عالم4049

AAAAA204ايه عثمان همام متولى على4050

B+B+AB+A18.53.7ايه محمد حسنى شرع4051

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



AA-AAA19.753.95ايهاب محسن حافظ عبدالفتاح حمامة4052

B+A-AB+A18.753.75بسمه على محمد على عبدالوهاب4053

A-AAA-A19.53.9بسنت رضا السيد السيد ابوالفضل4054

BA-DB+A15.253.05بيشوى يوسف روفائيل يوسف4055

AAB+A-A19.253.85تامر زاهر شعبان الجوهرى4056

AAAAA204تريفينا صليب صبحى صليب بشاى4057

AAAAA204تسنيم ايمن ابراهيم الجوهرى4058

A-A-A-AA19.253.85حبيبه ياسر ابرهيم على توفيق4059

AA-ABA18.753.75حبيبه ياسر حسن محمد عيسى4060

AAAAA204حسام ايمن فتحى السباعى شرف الدين4061

Cرياضيات  C+FC-8.51.70حسام محمد محمد المراكبى4062
البرامج والحزم  

B-

Fمحاسبة ادارية B+A-FBA14.252.38حسن احمد محمد حسن صبرى4063

A-AAA-A19.53.9حسين السيد حسين الغباشى4064

A-AA-B-A183.6حليمه عبدالحميد عبدالحميد عبدالغنى4065

A-AAA-A19.53.9داليا محمد ابوالنجا محمد4066

AAAA-A19.753.95دنيا محمد السيد عبدالغفار4067

AAAAA204دينا احمد عبدالسالم محمد شكل4068

B+AAB+A193.8دينا احمد عبدالسميع احمد محمد4069

A-A-FBA14.52.9دينا شريف عاطف عبدالحميد المدوحس4070

AAAA-A19.753.95دينا محمد البكرى ابراهيم السحلى4071

A-A-AA-A19.253.85دينا هشام فؤاد القللى4072

AAAAA204رحاب اسامه محمد فهمى الشاعر4073

AAAAA204رحاب كمال محمد محمد زرد4074

BA-AA-A18.53.7رحمه ياسر محمود محمد عبدالدايم4075

B+A-AAA19.253.85رغده اشرف محمود حلمى عبدالحميد جابر4076

AAAAA204رنا احمد عبدهللا عبدالمجيد4077

AAAAA204رنا عبدالوهاب محمد عبدالوهاب البدرى4078

B+A-B+AA-18.53.7رنا محمد عبدالجيد داود4079

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



A-BFB+A14.252.85رنا محمد محمود عبدالفتاح الديب4080

AA-AA-A19.53.9رنيم محمد اشرف محمود خيرى البنا4081

A-AAAA19.753.95رنيم ناصر الدين فوزى غزال4082

AAAAA204روان ايمن محفوظ محمد هالل4083

CCFDA91.8روان جمال محمد حسن حسن4084

AAAA-A19.753.95رودينا صبرى مصطفى حسين4085

AAA-AA19.753.95رودينا عادل سعيد العضمه4086

A-AAAA19.753.95رويدا السيد طه عبدربه سليم4087

AA-DB-A-153ريم صبحى محمد عبدالرازق4088

AAA-A-A19.53.9ريم عبدالعال كامل عبدالعال4089

AAAA-A19.753.95ريم عبدالغنى حمدى عبدالغنى الجدى4090

AAAC+A18.253.65ريم محمد مهدى الديب4091

AAAA-A19.753.95زينب ايمن ايوب زكريا عون4092

AA-A-BA18.53.7ساره صالح محمد اليمانى طه4093

A-BFC+A132.6ساره هشام المحمدى محمد عبده4094

AAABA193.8ساندى احمد محمد شاهين4095

AAAAA204ساندى مجدى وديع توفيق اسعد4096

AB+B-C+A19.753.29سما عاطف يحى ابراهيم سنجر4097
تحليل اقتصادي  

B+

AA-DCA14.752.95سماء مازن محمد شرف الدين4098

AAAAA204سهيله سامح السيد الخشن4099

AAAAA204سهيله محمد عثمان محمد القطاوى4100

A-BCC+A153سوسانة ضياء مصطفى اسعد4101

-Cشركات  AB+C-BA183شريف احمد على ندا4102

BB+DBA14.52.9شريف محمد السيد محمد عمار4103

AAAAA204طارق محمد رضا عبدالرؤف الجمال4104

Cتجارة الكترونية  B+A-AAA21.253.54طه جمال طه سميه4105

C10.752.69عذرAA-Dعاصم عبدالمنعم عبدالجواد بيومى4106

AA-B-A-A183.6عبدالرحمن ابراهيم محمد القشطى4107

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



AA-C-AA17.53.5عبدالرحمن السيد االمين ابوالوفا4108

A-AAAA19.753.95عبدالرحمن خالد انور احمد حسين4109

Bانتاج  A-BDC+B162.67عبدالرحمن طاهر ابراهيم محمد محمد كامل4110

AADB+A16.53.3عبدالرحمن محمد سعيد الدهراوى4111

AAABA193.8عبدالرحمن محمد عبدالقادر سالم الشال4112

AA-AAA19.753.95عبدهللا احمد محمد مختار عبدربه كركور4113

AAABA193.8عبدهللا سعيد محمد ابراهيم عبدهللا4114

AAAA-A19.753.95عبدهللا عاطف عبدهللا جاد عبدهللا4115

AAACA183.6عمر احمد الشريف عبدهللا الشريف4116

AAAAA204عمر احمد سليمان الخولى4117

+Cرياضيات  AB-FDB12.752.13عمر رمضان جابر عبدالعال نور4118

Cشركات  +Cرياضيات  A-B+DB-152.5عمر شريف محمد احمد شلبى4119

A-B+DB+A15.753.15عمر عمرو فوزى عماره حجازى4120

AA-DB+A16.253.25عمر محمد عثمان محمد عثمان4121

AAAA-A19.753.95عمر هشام محمد محمد غنيم4122

-C التسويق  A-A-BA-A-19.753.29عمرو اكرم محمد مصطفى ابراهيم4123

AAAA-A19.753.95عمرو حسن عطيه نصار4124

BAFA-A14.752.95عمرو طارق السيد عبدالخالق سليمان4125

AA-AA-A19.53.9عمرو عالء الدين عبدالحى حافظ الغمرى4126

D التسويق  AA-BB+C+17.52.92عمرو محمود محمد ابراهيم زين الدين4127

A-A-AAA19.53.9غاده حسين شوقى حسين ابراهيم4128

AA-CBB+18.53.08فؤاد مصطفى محمد ابراهيم ابوالخير4129
حليل اقتصادي  ت

C+

AAAAA204فرح السيد رجب مرسى زلط4130

AAAA-A19.753.95فيرونيكا فؤاد فريد خليل4131

A-CA-BA16.53.3فيصل طارق عزت حوطر4132

AA-A-B-B+17.53.5كريم حازم عمرو بسيونى احمد4133

AAB+AA19.53.9كريم قمحاوى فتحى عبدالعال محمود4134

A-B-C-C+A-142.8كريمه محمود محمود حمزه4135

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



AAAAA204كيرلس فيكتور ميخائيل عازر4136

AAAAA204ليديا ايهاب محب يوسف4137

AAAAA204لينه محمد محمد حسن شيحه4138

AAAA-A19.753.95مارينا ريمون موريس اسكندر4139

AAAA-A19.753.95مارينا سليمان عزيز سليمان4140

AAAAA204مارينا وديع عوض باقي4141

+Cرياضيات  A-ADAB+18.53.08مازن محمد حسنى حسين ابوفريخه4142

AAAAA204محمد ابراهيم السيد سعد4143

FFFFF00محمد احمد عبدالعظيم شرف4144

AAA-AA19.753.95محمد اشرف احمد جالل احمد محمد ابوعيد4145

A-A-DB+B-14.52.9محمد السيد محمد عبدالمنعم4146

+Cرياضيات  AACAC+18.53.08محمد المراعى محمد ابودريع4147

Cرياضيات  AFC-D8.751.75محمد خالد ابراهيم محمد اسماعيل4148

AAB+A-A19.253.85محمد رفعت رياض فتح هللا4149

AA-BB+A18.253.65محمد رفعت محمد كامل محمد الطاهر4150

AAABA193.8محمد شريف محمد عبدالمنعم زهران4151

A-AB+B+A18.753.75محمد صبحى عبدهللا عبده النكالوى4152

A-AB+A-A193.8محمد طارق صالح حموده4153

AAB-B+A183.6محمد طارق عبدالحميد ايوب4154

A-BB-B+A16.753.35محمد عادل فوزى عبدالحافظ4155

BA-FB+C+12.52.5محمد عبدالعزيز محمد وهبه4156

AAFA-A15.753.15محمد عبداللطيف سعد عبدالرءوف شمس الدين4157

-Bانتاج AAFB-B162.67محمد عطيه عبدالحميد عنتر4158

AABAA193.8محمد فاروق عبدالحميد الصاوى4159

AAB+AA19.53.9محمد مجدى ابوالفتح بدر4160

BBDB+A14.52.9محمد محمد محمد محمد حمزه4161

AAAAA204محمد محمد محمود سبح هللا4162

B-A-FCA12.252.45محمد محمود عقل عيسى4163

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



AAAAA204محمد هشام زينهم ابوخليفه4164

AAA-AA19.753.95محمد ياسر محمد الجندى4165

AAAA-A19.753.95محمود احمد محمد عبدالقادر طاحون4166

Cرياضيات   Fريادة اعمال  -C   1 برمجةB-B-C10.751.79محمود احمد محمود السعيد ابوالسعود4167

AAAAA204محمود احمد محمود سالم4168

AAAAA204محمود صالح طه زيدان الطنطاوى4169

Bتحليل اقتصادي  B-C+DBC+142.33محمود محمد ابرهيم خضر4170

AA-AA-A19.53.9محمود محمد محمد حامد الليثى4171

A-A-BB-A173.4محمود محمد مصطفى رجب4172

AB+AB+A193.8مرنا مجدى بدرالدين محمد الزينى4173

AAABA193.8مروه خالد حامد عطيه خليل4174

B+BABA-17.253.45مريم احمد احمد الخطيب4175

AAAAA204مريم احمد عبدالرازق السيد حماده4176

AAAAA204مريم احمد محمود الخضر احمد4177

AAAAA204مريم ايمن على بدير ريشه4178

AA-AAA19.753.95مريم حسام الدين حسين محمود عبدالرحيم4179

AAAAA204مريم محمد فاروق زكريا ابراهيم4180

AAAAA204مريم محمد ناصر عبدالقادر يحيى4181

A-AAAA19.753.95مريم محمود محمد ابراهيم نافع4182

AAAA-A19.753.95مريم وجيه برسوم غالى4183

AABA-A18.753.75مصطفى ابراهيم بسيونى السيد الحو4184

AAAB+A19.53.9مصطفى على على غنيم4185

AAFBA153مصطفى منصور دسوقى على تليمه4186

Dالتسويق   A-A-FB+A162.67معتز خالد رجب احمد السنوسى4187

AAAAA204منار على رمزى حبيب4188

AAAAA204منار قطب عبدالحميد محمود قطب4189

AAAA-A19.753.95منه هللا حمدى محمد على ندا4190

-Cالتسويق  AA-B+B+A20.53.42منه هللا مجدى عبدالرحمن عرفه عبدالجواد4191

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



AA-BA-A18.53.7منه هللا محمد فوزى يونس غزال4192

AAAAA204منى احمد ابراهيم الغريب شاهين4193

AAFB-A-14.252.85مهاب ايمن سامى عبدالحفيظ كشك4194

AADA-A16.753.35مى فتحى محمود راضى4195

A-BAB-A17.253.45مى فهمى حسن مرزوق4196

AAAAA204ميار محمد جالل عبداللطيف4197

AAC-A-A17.53.5ميراى طارق كمال نجيب ابادير4198

AAAAA204ميريت حلمى جرجس بدوى4199

AA-AAA19.753.95ميريهان احمد عبدهللا الجبالى4200

AAA-AA19.753.95مينا سامى وديع ملك4201

AAA-A-A19.53.9مينا وجدى نجيب ناشد شلبى4202

B+AAA-A19.253.85نانسى عبدالمنعم محمد الرفاعى4203

AAA-A-A19.53.9نبال عصام الدين بسيونى ابراهيم4204

B-B-C+AB-13.752.75ندى اسامه عبدالستار احمد ابوالعزم4205

B+A-C-B-A15.53.1ندى امجد كمال غرابه4206

AA-AB+A-193.8ندى محمود السيد حسن سالم4207

AA-AAA19.753.95ندى هشام محمد محمد مهدلى4208

-Bرياضيات  C-  1برمجة  B-B-DC12.252.04نسرين عبدالناصر جالل عبدالناصر مراد4209

AAAAA204نسيمات احمد عباس ابوريه4210

AAAAA204نها جمال عبدالمولى الجزار4211

AA-BAA18.753.75نورا على عبدة البدرى4212

AAAB+A19.53.9نورا محمد عبدالتواب المغربى4213

A-A-AAA19.53.9نورهان حمدى عبدالحميد على سعد4214

B+AAAA19.53.9نورهان عمرو عبدالقادر حسن4215

A-A-AA-A19.253.85نورهان محمد على غباشى4216

AAAAA204نورهان هشام زكريا عبدالستار دياب4217

A-A-AA-A19.253.85نورين طارق فوزى على صقر4218

AA-AAA19.753.95هاجر خالد محمد زيدان رمضان4219

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه



AAAAA204هاجر محمد محمد جديانه4220

BA-CA-A16.53.3هانى نبيل شنوده باقى ميخائيل4221

BACB-B14.52.9هبه هللا فيصل عبدالعزيز حسن وهب4222

AAAAA204هبه محمد محمد حلمى ابوالشدايد4223

AAAAA204هدير طارق كمال الدين المحروق4224

A-A-A-BA203.33هشام طارق عبدالمنعم محمد بحيرى4225
تحليل اقتصادي  

C-

CC+AB-A14.752.95ورده خالد عبدالخالق عالم4226

A-AAAA19.753.95وعد وليد ابراهيم الدسوقى فايد4227

B-A-B-A-B+163.2يارا محمد عبدالحميد محمد عبده4228

AAAA-A19.753.95يمنى مجدى مختار محمد مصطفى4229

AAAAA204يمنى محمد محمود يوسف ابوالعز4230

Bنتاج  اB-BA-B-A18.753.13يوسف احمد عبدالرحمن عبدالرحيم4231

-Bنتاج ا+Cللحاسبات  C+9.751.95الحسين عبدهللا توفيق عبدالباري4232
 C-  طرق 

البحث
Dالتسويق 

Cالبرامج والحزم  Fتحليل اقتصادي C+F4.251.06اياد اسامه عبدالحميد على مصطفى4233

Cانتاج -Bاالمحاسبة  4.502.25شادى السيد عبدالعظيم خضر4234

A-AA-A-A19.253.85على احمد عبدالعظيم شرف4235

Aتحليل اقتصادي  14.252.38عمرو ياسر محمد عبدالقادر عبدالغنى4236
تجارة الكترونية  

C-
-B التسويق  Dشركات  D تكاليف A للحاسبات  

-Cانتاج  +Cرياضيات  Dمحاسبة ادارية  6.751.69محمد اسماعيل السيد محمد قاسم4237
البرامج والحزم  

C-

DB-9.251.85محمد جالل ابراهيم االبشيهى4238
تحليل اقتصادي  

C-

 ادارة وتنظيم 

c-

البرامج والحزم  

C+

مصطفى عبدالمنعم عبدالمنعم المنسى4239
B+10.751.79  ريادة اعمالFاصول تكاليفC-  المحاسبة D  شركات C التسويقB-

424000

يعتمد

عميد الكلية/ د.أ رئيس الكنترول اماله                                 راجعه


