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جامعة المنوفية

كلية التجارة

حالة القٌداالســـــــــــــمرقم الجلوسم

أسالٌب 

تنمٌة 

الموارد 

البشرٌة

مشاكل 

توفٌر 

االحتٌاجات

إدارة 

التموٌل

االدارة 

االستراتٌجٌة

استراتٌجٌات

 التفاوض

الرقابة 

على اآلداء

مشكالت 

التنمٌة 

االدارٌة فى 

الدول النامٌة

مجموع 

السنة الثانٌة
التقدٌر

مجموع 

السنة 

االولى

المجموع

 الكلى

النسبة 

المئوٌة

التقدٌر 

النهائى
مواد التخلفالنتٌجة

1162302
أحمد حسن عبد الوارث 

الملٌجً
ناجح"جٌد جدا%522114581.78"جٌد جدا623ج جممج جج جج جممستجد

لج جمضلجج جمستجداحمد رفعت احمد خلٌل2162303
دور ٌناٌر 

2018

المحاسبة االدارٌة  

عذر إجتماعى أول

3162311
بسمه سامً مصطفً 

شادي
ناجح"جٌد %539110578.92"جٌد جدا566جممجلج جج جمستجد

ناجح"جٌد%522110779.07"جٌد جدا585ج جج جمججج جج جمستجدحسام السٌد السٌد البطره4162312

5162314
رٌم   محمد حسنً محمد 

مبارك
ناجح"جٌد جدا%545112980.64"جٌد جدا584ج جممجج جج جج جمستجد

6162316
سونٌا فاروق سلٌم عبد 

السالم
المحاسبة االدارٌة   لناجح"جٌد%476100571.78"جٌد529ججمجللج جمستجد

7162318
شٌماء عاطف محمد 

الدسوقً
468غغغغغغغمستجد

راسب 

وٌفصل
غٌاب بدون عذر

8162319
صبحً صالح الدٌن امٌن 

السقا
"جٌد529جج جج جلجججمستجد

دور ٌناٌر 

2018

المحاسبة االدارٌة  

عذر إجتماعى أول

"ادارة االعمال"  قسم 2017كشف رصد درجات وتقدٌرات إمتحان دبلوم تنمٌة ادارٌة  السنة الثانٌة  دور ماٌو 

(   29   )      طالب  مستجدون وباقون       وعددهم 

يعتمد،                   عميد الكلية        

     

شوقى محمد الصباغ/ د.أ

رئيس الكنترول

احمد احمد عبد هللا اللحلح/ د .ا

أعضاء الكنترول

سيد علي طه/ د

اشرف خليفة احمد/ د

ابتسام احمد سالم/ د

وفاء بسيوني السيد حسن/ د 
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9162321

عبد الفتاح امٌن عبد 

الفتاح زهران
ناجح"جٌد جدا%531115882.71"جٌد جدا627ج جممجمج جج جمستجد

10162322
عبد الفتاح محمد عبد 

الفتاح الرفاعً
ناجح"جٌد%518109177.92"جٌد جدا573لممج ججج جج جمستجد

11162323
عبد هللا عبد الستار 

اسماعٌل بدوي
ناجح"جٌد جدا%566116182.92"جٌد جدا595جمممجج جج جمستجد

12162324
عزه صبحً عبد الغنً 

ابراهٌم شهاوي
ناجح"جٌد%491105875.57"جٌد جدا567جج جمججج جج جمستجد

13162325
عماد حمدي صدٌق ابو 

حجر
ناجح"جٌد%550110078.57"جٌد550لمج جج ججججمستجد

ناجح"جٌد جدا%583119985.64"جٌد جدا616ج جممجمج جممستجدفادٌة  سلٌم لبٌب جرجس14162326

15162329
فٌصل محمد الشحات 

الزناتً
جج جملض جج جج جمستجد

دور ٌناٌر 

2018

المحاسبة االدارٌة  

 غ بعذر

16162330
كاملٌا وحٌد صالح ناجً 

ٌوسف
ناجح"جٌد%46798870.57"جٌد521لج جج ججلجلمستجد

ناجح"جٌد%516108977.78"جٌد جدا573ج جممج جج ججلمستجدمحمد اسماعٌل ابو عرب17162331
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18162332
محمد فتحً محمد فهمً 

الشافعً
لجج جلضج ججمستجد

دور ٌناٌر 

2018

دراسات فً االدارة  

عذر إجتماعى أول

منهج البحوث العلمٌة 

والتطبٌقٌة عذر 

إجتماعى أول

ناجح"جٌد%47299370.92"جٌد521ججمجلججمستجدمحمد فكري محمد شلب19162333ً

ج ججمص جض جللمستجدمروه ابراهٌم محمد ابراهٌم20162336
دور ٌناٌر 

2018

المحاسبة االدارٌةعذر 

إجتماعى أول

التحلٌل االحصائً ل

ناجح"جٌد%536108777.64"جٌد551ج ججملج جججمستجدمروه فتح بدر حماد21162337

ناجح"جٌد%524103473.85"جٌد510جج جج جللجلمستجدمنال سٌد حسن السٌد22162338

23162340
نادٌة طلعت ابو الفتوح ابو 

سكٌنه
دراسات فً االدارة  لناجح"جٌد%509102673.28"جٌد517ججمللججمستجد

24162342
نهً عبد الخالق محمد 

محمد الوراقً
ناجح"جد%516105375.21"جٌد537ج ججج جلج جججمستجد

25162343
هاجر رمزي عبد الحمٌد 

صدٌق حجازي
ناجح"جٌد%48898970.64"جٌد501لجمللجلمستجد
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26162346

محمد سٌد احمد ملٌجً 

جمعة
ناجح"جٌد%500107176.50"جٌد جدا571ج جممج ججججمستجد

27162349
أمانى محمد راشد عبد هللا 

الحفتى
488ج جج جمج جض جججمستجد

دور ٌناٌر 

2018
المحاسبة االدارٌة  ل

ناجحمقبول50497269.43مقبول468لجلج جلللباقطارق شوقً السٌد حسنٌن28152335
النظرٌة االقتصادٌة  ل

قرار لجنه

لللضض جلض باقعثمان احمد محمود ماضى29132477
راسب 

وٌفصل

الستنفاذ مرات 

الرسوب
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