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جامعة المنوفية

كلية التجارة

االســـــــــــــمرقم الجلوسم
حالة 

القٌد
مالحظاتالنتٌجةالتقدٌرالمجموع

ناجحجٌد554ملجـ جـجـجـجـجـ جـهستجدأدود أساهَ عطَ٘ اهام11٧٢٣٠1

ناجح جٌدجدا595ًمممجـجـ جـجـ جـلهستجدادود هذود عثدالقادر الس٘د٢1٧٢٣٠٢

غغغغغغغهستجداسالم الرفاعٖ عثد الستار الس٘د٣1٧٢٣٠٣
راسب 

وٌفصل
غٌاب بدون عذر

ناجح جٌدجدا573ًمجـمجـجـجـجـ جـهستجداهأً الذسٌ٘ٔ ادود عث٘د٤1٧٢٣٠٤

جـلمللض جلهستجداهل هذود سعد هصطف٥1٧٢٣٠٥ٖ
منقول 

بمادة

ناجحجٌد513ملجـللجـجهستجداٗوي عثد العزٗز عط٘ح الذْف٦1٧٢٣٠٦ٔ

غغغغغغغهستجداٗوي عثد الفتاح الدسْقٔ عاهر٧1٧٢٣٠٧
باق 

لإلعادة

عذر اجتماعً 

أول

مممجـجـ جـضلهستجداِٗاب ًاصف هذود خل٘فح81٧٢٣٠8
منقول 

بمادة

غغغغغغض جهستجدتاهر جوال هذود الٌ٘دا91٧٢٣٠9ًٖ
راسب 

وٌفصل
غٌاب بدون عذر

(55)  طالب  مستجدون ووباقون عددهم 

"إدارة األعمال"   قسم 2017السنة األولً دورماٌو  (التنمٌة االدارٌة  )كشف رصد درجات وتقدٌرات إمتحان  دبلوم ادارة االعمال تخصص

دراسات فى 

االدارة

المحاسبة 

االدارٌة
النظرٌة االقتصادٌة

منهج البحوث 

العلمٌة 

والتطبٌقٌة

نظم 

المعلومات 

والحاسب اآللً

التحلٌل 

االحصائً
نظرٌة االدارة

يعتمد ،        عميد الكلية         

شوقى محمد الصباغ/ د.أ

 

رئيس الكنترول

أحمد اللحلح/ د.أ

أعضاء الكنترول

محمود عبد الوهاب/ د

نسرين المليح/ د

أسامة الخولى/ د

محسن عبيد        / د
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جامعة المنوفية

كلية التجارة

االســـــــــــــمرقم الجلوسم
حالة 

القٌد
مالحظاتالنتٌجةالتقدٌرالمجموع

(55)  طالب  مستجدون ووباقون عددهم 

"إدارة األعمال"   قسم 2017السنة األولً دورماٌو  (التنمٌة االدارٌة  )كشف رصد درجات وتقدٌرات إمتحان  دبلوم ادارة االعمال تخصص

دراسات فى 

االدارة

المحاسبة 

االدارٌة
النظرٌة االقتصادٌة

منهج البحوث 

العلمٌة 

والتطبٌقٌة

نظم 

المعلومات 

والحاسب اآللً

التحلٌل 

االحصائً
نظرٌة االدارة

ناجحجٌد520جـ جـلمجـجـللهستجدثٌاء هذود عثد الغٌٔ اتراُ٘ن1٠1٧٢٣1٠

ناجحممتاز634ممممجـ جـجـ جـجـ جـهستجدجِ٘اى هذود علٔ الطاذل111٧٢٣11ٔ

ناجحجٌد556ملمجـ جـللجـ جـهستجدخالد سعد قطة عرفاى1٢1٧٢٣1٢

ناجحممتاز637ممممجـ جـجـ جـجـ جـهستجددعاء اتراُ٘ن علٖ لوعٖ دطاد1٣1٧٢٣1٣

ناجحممتاز638مجـ جـممجـ جـمجـ جـهستجدرضا سالم هذوْد ادود سالم1٤1٧٢٣1٤

ناجح جٌدجدا593ًمجـمجـ جـجـ جـجـ جـجـهستجدسارج اتراُ٘ن عثد الظاُر1٥1٧٢٣1٥

ململض ججـجـهستجدسواء تدر عثد هللا هذود عف٘ف1٦1٧٢٣1٦ٖ
منقول 

بمادة

ناجح جٌدجدا622ًمجـ جـمجـ جـممجـهستجدض٘رٗي ادود ضْقٔ هصطفٔ عوراى1٧1٧٢٣1٧

ناجح جٌدجدا597ًمجـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـلهستجدض٘رٗي هذوْد ادود الٌجار181٧٢٣18

ناجح جٌدجدا586ًمممجـ جـلجـجـهستجدصثاح جو٘ل علٔ رضْاى191٧٢٣19

ناجحجٌد553جـ جـجــمجـ جـلجـلهستجدطارق ًاصف تسْ٘تٔ الطذاخ٢٠1٧٢٣٢٠

يعتمد ،        عميد الكلية         

شوقى محمد الصباغ/ د.أ

 

رئيس الكنترول

أحمد اللحلح/ د.أ

أعضاء الكنترول

محمود عبد الوهاب/ د

نسرين المليح/ د

أسامة الخولى/ د

محسن عبيد        / د
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جامعة المنوفية

كلية التجارة

االســـــــــــــمرقم الجلوسم
حالة 

القٌد
مالحظاتالنتٌجةالتقدٌرالمجموع

(55)  طالب  مستجدون ووباقون عددهم 

"إدارة األعمال"   قسم 2017السنة األولً دورماٌو  (التنمٌة االدارٌة  )كشف رصد درجات وتقدٌرات إمتحان  دبلوم ادارة االعمال تخصص

دراسات فى 

االدارة

المحاسبة 

االدارٌة
النظرٌة االقتصادٌة

منهج البحوث 

العلمٌة 

والتطبٌقٌة

نظم 

المعلومات 

والحاسب اآللً

التحلٌل 

االحصائً
نظرٌة االدارة

جـلجـ جـلضض جضهستجدطاُر هذود علٔ الطرقا٢11٧٢٣٢1ّٓ
باق 

لإلعادة

ناجح جٌدجدا583ًمجـ جـمجـ جـجـجـجـهستجدعثد الردوي ضذاتح الس٘د اتْ العال٢٢1٧٢٣٢٢

٢٣1٧٢٣٢٣
عثد الوقصْد  عثد العزٗز عثد 

الوقصْد دط٘ص
ناجحجٌد550جـ جـجـمجـلجـ جـجـهستجد

ناجح جٌدجدا615ًمممجـجـ جـمجـ جـهستجدعال أدود جوال الدٗي٢٤1٧٢٣٢٤

ناجحجٌد549مجـمجـ جـجـلجـهستجدعال عثد الذٖ هذود الطْاب٢٥1٧٢٣٢٥

جـ جـلمجـضض جلهستجدعلٔ هجدٓ علٔ عثد العزٗز٢٦1٧٢٣٢٦
منقول 

بمادتٌن

غغغغجـ جـغغهستجدعور رت٘ع هذود دسٌ٘ي٢٧1٧٢٣٢٧
راسب 

وٌفصل
غٌاب بدون عذر

غغغغغغغهستجدعورّ هذوْد علٖ عثد الذو٘د٢81٧٢٣٢8
راسب 

وٌفصل
غٌاب بدون عذر

ناجحجٌد558ممجـ جـجـ جـجـ جـللهستجدعْاطف هجدٓ اتراُ٘ن القرش٢91٧٢٣٢9

مجـملجـضلهستجدفاطوح هذود ادود هذود س٘ف٣٠1٧٢٣٣٠
منقول 

بمادة

يعتمد ،        عميد الكلية         

شوقى محمد الصباغ/ د.أ

 

رئيس الكنترول

أحمد اللحلح/ د.أ

أعضاء الكنترول

محمود عبد الوهاب/ د

نسرين المليح/ د

أسامة الخولى/ د

محسن عبيد        / د
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جامعة المنوفية

كلية التجارة

االســـــــــــــمرقم الجلوسم
حالة 

القٌد
مالحظاتالنتٌجةالتقدٌرالمجموع

(55)  طالب  مستجدون ووباقون عددهم 

"إدارة األعمال"   قسم 2017السنة األولً دورماٌو  (التنمٌة االدارٌة  )كشف رصد درجات وتقدٌرات إمتحان  دبلوم ادارة االعمال تخصص

دراسات فى 

االدارة

المحاسبة 

االدارٌة
النظرٌة االقتصادٌة

منهج البحوث 

العلمٌة 

والتطبٌقٌة

نظم 

المعلومات 

والحاسب اآللً

التحلٌل 

االحصائً
نظرٌة االدارة

غغغغغغغهستجدكرٗستٌ٘ا اتراُ٘ن عثدٍ دٌا٣11٧٢٣٣1
راسب 

وٌفصل
غٌاب بدون عذر

ناجح جٌدجدا625ًمممجـ جـجـجـ جـجـ جـهستجدهذود اتراُ٘ن الصإّ سعد٣٢1٧٢٣٣٢

مجـمجـجـض جلهستجدهذود أدود دسٌٔ ادود هْس٣٣1٧٢٣٣٣ٔ
منقول 

بمادة

ناجحممتاز632مممجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـهستجدهذود عثدالرؤّف فرٗد سل٘واى٣٤1٧٢٣٣٤

٣٥1٧٢٣٣٥
هذود عصام هذوْد عثد السو٘ع 

ضذاتح
غغغغغغغهستجد

باق 

لإلعادة
عذر قهري أول

للجـ جـلجـضلهستجدهذوْد عثد الذو٘د عطوإّ ادود٣٦1٧٢٣٣٦
منقول 

بمادة

للجـ جـلض جض جضهستجدهذوْد هذود دافظ الثردخا٣٧1٧٢٣٣٧ًٔ
باق 

لإلعادة

مجـممضللهستجدهذوْد هذود عثد الذو٘د الجٌد٣81٧٢٣٣8ٓ
منقول 

بمادة

٣91٧٢٣٣9
هصطفٔ أدود عثد العظ٘ن هذوْد   

اتْ العال
ناجحممتاز642مممجـ جـجـ جـمجـ جـهستجد

جـ جـلمملغلهستجدهصطفٔ سل٘واى عثد الجل٘ل٤٠1٧٢٣٤٠
منقول 

بمادة

عذر اجتماعً 

أول

ناجحجٌد540ملمجـ جـجـجـلهستجدهصطفٔ هعْض اتراُ٘ن صالخ٤11٧٢٣٤1

ناجح جٌدجدا629ًمجـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـهستجدهٔ صالح الدٗي هذود ضدٗد٤٢1٧٢٣٤٢

غغغغغغض جهستجدًزَٗ اتراُ٘ن أدود هذود الث٘ل٤٣1٧٢٣٤٣ٖ
راسب 

وٌفصل
غٌاب بدون عذر

ناجح جٌدجدا569ًمجـ جـمجـ جـجـلجـهستجدُ٘ام غثاضٔ خو٘س دس٘ي٤٤1٧٢٣٤٤

ناجح جٌدجدا602ًمجـ جـممجـ جـجـجـهستجدّائل هصطفٔ ادود خلْص٤٥1٧٢٣٤٥ٔ

يعتمد ،        عميد الكلية         

شوقى محمد الصباغ/ د.أ

 

رئيس الكنترول

أحمد اللحلح/ د.أ

أعضاء الكنترول

محمود عبد الوهاب/ د

نسرين المليح/ د

أسامة الخولى/ د

محسن عبيد        / د
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جامعة المنوفية

كلية التجارة

االســـــــــــــمرقم الجلوسم
حالة 

القٌد
مالحظاتالنتٌجةالتقدٌرالمجموع

(55)  طالب  مستجدون ووباقون عددهم 

"إدارة األعمال"   قسم 2017السنة األولً دورماٌو  (التنمٌة االدارٌة  )كشف رصد درجات وتقدٌرات إمتحان  دبلوم ادارة االعمال تخصص

دراسات فى 

االدارة

المحاسبة 

االدارٌة
النظرٌة االقتصادٌة

منهج البحوث 

العلمٌة 

والتطبٌقٌة

نظم 

المعلومات 

والحاسب اآللً

التحلٌل 

االحصائً
نظرٌة االدارة

ناجحجٌد549جـجـ جـمجـ جـجـ جـللهستجدٗاسر عثد العزٗز عثد اللط٘ف  الددي٤٦1٧٢٣٤٦

ضجـ جـملجـللهستجددسام علٔ عثواى جاب هللا٤٧1٧٢٣٤٧
منقول 

بمادة

هقاصَهصطفٔ فارّق عطَ٘ عثدج٤81٧٢٣٤8
اعفاء وسبق 

دراسته

جـ جـغجـغغغلتاقأدود صثذٔ التِاهٔ سالن٤91٦٢٣٠٤
راسب 

وٌفصل
غٌاب بدون عذر

قرار لجنةناجحمقبول484جـ جـلجـلجـللتاقأدود هجدٓ الذسٌ٘ٔ ْٗسف٥٠1٦٢٣٠٧

جـ جـغجـ جـللغغتاقرضا عثد الُْاب ْٗسف الصٌِا٥11٦٢٣1٣ّٓ
باق 

لإلعادة

عذر اجتماعً 

أول

الغاء قٌد-جـ جـللغغلغتاقسارج هذود ادود فرج٥٢1٦٢٣1٥

جـ جـلجـ جـلغض جلتاقضرٗف هذود الغرتآّ الطرقا٥٣1٦٢٣1٧ّٓ
راسب 

وٌفصل

الستنفاذ مرات 

الرسوب

الغاء قٌد-جـحلغلغغتاقهذوْد دسي هذوْد دسي الجوال٥٤1٦٢٣٣٥

جـلغغلغغتاقًجالء اتْ الٌجا فتذٔ الجزٗر٥٥1٦٢٣٤1ٓ
راسب 

وٌفصل
غٌاب بدون عذر

يعتمد ،        عميد الكلية         

شوقى محمد الصباغ/ د.أ

 

رئيس الكنترول

أحمد اللحلح/ د.أ

أعضاء الكنترول

محمود عبد الوهاب/ د

نسرين المليح/ د

أسامة الخولى/ د

محسن عبيد        / د


