
2017دور ما يو 

20 17/   /تاريخ إعتماد مجلس الكلية     

جامعة المنوفية 

كلية التجارة 

الدراسات العليا

االســـــــــــــمرقم الجلوسم
حالة 

القٌد
مالحظاتالنتٌجةالتقدٌرالمجموع

راسب وٌفصلغغغغغغغمستجدأحمد لطفً سٌد أحمد1171301
غٌاب بدون 

عذر

راسب وٌفصلغغغغغغغمستجدأحمد محمد عبد الحمٌد  رضوان2171302
غٌاب بدون 

عذر

منقول بمادةجـ جـللجـض جلجـمستجدأحمد مرتضً  عفٌفً جعفر3171303

راسب وٌفصلض جض جغض جض جغغمستجداسامه مختار محمد زكى4171304
غائب بدون 

عذر

منقول بمادةملجـجـ جـض جلجـ جـمستجداسالو يذًذ عثذ انعسٚس جثر5171305

ناجحمقبول474جـجـلجـلللمستجدأسماء طارق السٌد محمد فودة6171306

ناجحجٌد503جـ جـللجـ جـجـلجـمستجداسماء علً احمد النبوي7171307

ناجح جٌدجدا586ًجـ جـجـجـ جـممجـجـ جـمستجدأشرف جالل رجب الشنوان817130٨ً

منقول بماتدٌنجـ جـضلجـللضمستجدأياَٗ عاطف عثذ هللا خالف917130٩

باق لإلعادةجـلض جلض جلض جمستجدحسام محمد حمدان السٌدالشوربجى10171310

( 57 )                                                                                      وعددهم طالب مستجدون  وباقون    

 (محاسبة ومراجعة  )"المحاسبة"  قسم 2017كشف رصد درجات وتقدٌرات إمتحان دبلوم المحاسبة السنة األولً دور  ماٌو 

دراسات فى 

المحاسبة المالٌة

دراسات فى 

التكالٌف 

والمحاسبة 

االدارٌة

دراسات فى 

المراجعة

دراسات فى 

المحاسبة 

الضرٌبٌة

دراسات فى 

نظم 

المعلومات 

المحاسبٌة

النظرٌة 

االقتصادٌة
إحصاء

عميد الكلية 

شوقى محمد الصباغ/ د.أ

رئيس كنترول الدراسات

أحمد أحمد اللحلح/  د.أ

 

أعضاء الكنترول 

محمود عبد الوهاب/ د

محسن عبيد / د

أسامة الخولى / د

نسرين المليح/ د
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التكالٌف 
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دراسات فى 

المراجعة

دراسات فى 

المحاسبة 

الضرٌبٌة

دراسات فى 

نظم 

المعلومات 

المحاسبٌة

النظرٌة 

االقتصادٌة
إحصاء

ناجحجٌد554جـ جـجـ جـمملجـجـمستجدرشا محمود عبد المجٌد عبد النبى11171311

ناجحمقبول461للجـلللجـ جـمستجدزُٚة دساٍَٛ عثذ انفتاح اتٕشعر12171312

ناجحجٌد540جـجـجـجـ جـجـلجـ جـمستجدسايّٛ يُٓٙ تطرش جاد يٛخائٛم13171313

ناجحمقبول471للجـجـجـللمستجدسعاد يذًذ تٕفٛك اتراْٛى سالي14171314ّ

منقول بمادةجـض جلجـجـلجـمستجدسعذ سهًٛاٌ دسٍٛ غضٛا15171315ٌ

راسب وٌفصلغغغغغغغمستجدشٌماء أشرف محمد سالم16171316
غائب بدون 

عذر

ناجحجٌد550جـ جـلممجـجـجـ جـمستجدشًٛاء دهًٙ يذًذ دٚاب انعرات17171317ٙ

ناجح جٌدجدا569ًجـ جـجـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمستجدشًٛاء دًذ٘ دٚاب اتٕ زٚذ1817131٨

ناجحمقبول473لللجـ جـللجـمستجدصابر على محمد حٌدر1917131٩

منقول بمادتٌنجـ جـللجـ جـغلضمستجدعادل اشرف عبد الحمٌد ابراهٌم ابو الحسن20171320

ناجح جٌدجدا592ًجـ جـجـممجـ جـجـممستجدعثذ انسًٛع سعٛذ يصطفٙ تشر21171321ِ
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منقول بمادةلضجـجـجـلجـ جـمستجدعصاو َثٛم صثر٘ انثُا22171322

ناجحمقبول447لللجـلللمستجدعال رشذٖ عثذ انذًٛذ أي23171323ٍٛ

باق لإلعادةلللضض جض جض جمستجدعالء الدٌن ٌاسر محمد عبد الحمٌد24171324

ناجحمقبول470جـللجـ جـلجـلمستجدعهٙ ياْر سايٙ اتراْٛى عاير25171325

منقول بمادتٌنلضلجـ جـض جللمستجدكايم يذًٕد كايم اتراْٛى26171326

عذر قهري أولمنقول بمادتٌنجـضجـجـ جـغللمستجدكرٚى دًذ٘ يذًٕد صانخ27171327

منقول بمادةلض جلجـ جـلللمستجدكرٌم محمود قندٌل محمد قندٌل2817132٨

ناجحجٌد523جـلجـ جـممللمستجدياٚسة سًٛرسهًٛاٌ عثذ انعال2917132٩

راسب وٌفصلغغغغغغغمستجديذًذ أيٍٛ يذًذ انشمُمٛر30171330٘
غٌاب بدون 

عذر

عذر قهري أولباق لإلعادةغغغغغغغمستجدمحمد عبد المحسن عبد المقصود الصعٌدي31171331

منقول بمادةملجـ جـجـ جـض جلجـمستجديذًذ عثذ انًمصٕد عثذ انمٕ٘ جهثظ32171332

ناجحمقبول483جـ جـلللللجـمستجديذًذ عست يذًذ انجًم33171333

منقول بمادتٌنض جضلملجـلمستجدمحمد فتحى بٌومى الزناتى34171334
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ناجح جٌدجدا580ًجـ جـجـ جـجـمجـ جـجـجـ جـمستجديذًذ يذًذ اتٕ انًعاطٙ تظ35171335

منقول بمادتٌنجـ جـللجـض جلض جمستجدمحمود عادل احمد الصٌاد36171336

ناجحجٌد551جـ جـجـ جـجـجـ جـمجـلمستجدمختار سعد عبد الفتاح نور الدٌن37171337

راسب وٌفصلغغغغغغغمستجديرٚاٌ يذٚر يرٚذ شفٛك3817133٨
غٌاب بدون 

عذر

ناجح جٌدجدا593ًمجـ جـجـ جـمجـ جـجـممستجديرٚاَا يُٛر يغارٕٚش شارٔتٛى3917133٩

ناجحجٌد509للجـ جـجـ جـجـجـلمستجديعانٙ ياْر انسٛذ يتٕن40171340ٙ

راسب وٌفصلغض جغغغض جغمستجدالمعتصم باهلل محمد اشرف ابو العال41171341

راسب وٌفصلغض جغغغض جغمستجدَادر سعٛذ عثذ انعسٚس يذًذ عالو42171342

راسب وٌفصللض جض ججـ جـض جض جغمستجدَعًّ ادًذ جاتر سًُٛة43171343

ناجحجٌد545جـ جـللمجـ جـجـجـ جـمستجدْانّ عثذ انذهٛى عثذ انستار انشُا44171344٘ٔ

راسب وٌفصلغغغغغغغمستجدولٌد احمد فتحً الزقزوق45171345ً
غٌاب بدون 

عذر
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ناجحجٌد537جـ جـلجـمجـلممستجدٚاسر أدًذ يذًذ يذًذ سالو171346 

غٌاب بدون عذرراسب وٌفصلغغغغغغغمستجددازو صالح عهٗ انُٕا47161321ٖٔ

غٌاب بدون عذرراسب وٌفصللغغغغغلباقأدًذ اشرف يذًذ اتراْٛى48161301

غٌاب بدون عذرراسب وٌفصللغغلغغغباقادًذ شٕلٗ يذًذ يصطفٗ انجُذ49161303ٖ

غٌاب بدون عذرراسب وٌفصللغغغلللباقادًذ صثذٗ يذًذ زْرا50161304ٌ

غٌاب بدون عذرراسب وٌفصلغغلغغغغباقادًذ صثرٖ عثذ انذكٛى ادًذ51161305

راسب وٌفصلجـ جـلللض جللباقاسراء جًال َثٕٖ دسٍ دثٛة52161310
الستنفاذ مرات 

الرسوب

غٌاب بدون عذرراسب وٌفصلجـ جـغجـلغغغباقاسالو سعٛذ عثذ انسٛذ  عفثفٗ ٔاصم53161311

غٌاب بدون عذرراسب وٌفصلجـلغلغغجـباقصالح عست صالح انشارن54161331ٗ

راسب وٌفصللض جلللللتاقعمرو محمد عاصم حلم55161336ً
الستنفاذ مرات 

الرسوب

راسب وٌفصلجـغجـغغغغتاقمنار ابراهٌم محمد سعٌد56161352
غٌاب بدون 

عذر

راسب وٌفصللض ججـللللتاقٌاسمٌن عادل مختار سالم57161361
الستنفاذ مرات 

الرسوب
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