
2017دور ما يو 

20 17/   /تاريخ إعتماد مجلس الكلية     

جامعة المنوفية 

كلية التجارة 

الدراسات العليا

االســـــــــــــمرقم الجلوسم
حالة 

القٌد
مالحظاتالنتٌجةالتقدٌرالمجموع

1
ناجح جٌدجدا607ًمممجـ جـجـجـجـ جـمستجدابراهٌم عبدالنعٌم ابراهٌم الدالش172361

2
ناجح جٌدجدا610ًمممجـ جـجـجـجـ جـمستجداحسان سعد السٌد عل172362ً

3
منقول بمادةجـ جـلجـ جـللض جلمستجداحمد طارق ابو بكر ٌسن172363

4
ناجحجٌد520مللجـ جـلجـجـمستجدأسامه محمد محمد عبٌد172364

5
منقول بمادتٌنجـلمجـضض جلمستجداسماء سعٌد عبد الحمٌد راشد172365

6
ناجحجٌد555مجـ جـمجـ جـلجـلمستجداسماء عبد المنعم عبد الهادي قندٌل172366

7
منقول بمادةجـ جـلمللض جلمستجدامال طارق ابو بكر ٌسن172367

8
عذر اجتماعً أولمنقول بمادةممغجـ جـللجـمستجدأمٌرة أحمد محمد عمر17236٨

"إدارة األعمال"   قسم 2017السنة األولً دور  ماٌو   (إدارة المستشفٌات )كشف رصد درجات وتقدٌرات إمتحان  دبلوم ادارة االعمال تخصص 

(53) طالب  مستجدون    وباقون    وعددهم 

دراسات 

فى االدارة

المحاسبة 

االدارٌة

النظرٌة 

االقتصادٌة

منهج 

البحوث 

العلمٌة 

والتطبٌقٌة

نظم 

المعلومات 

والحاسب 

اآللً

التحلٌل 

االحصائً

نظرٌة 

االدارة

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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"إدارة األعمال"   قسم 2017السنة األولً دور  ماٌو   (إدارة المستشفٌات )كشف رصد درجات وتقدٌرات إمتحان  دبلوم ادارة االعمال تخصص 

(53) طالب  مستجدون    وباقون    وعددهم 

دراسات 

فى االدارة

المحاسبة 

االدارٌة

النظرٌة 

االقتصادٌة

منهج 

البحوث 

العلمٌة 

والتطبٌقٌة

نظم 

المعلومات 

والحاسب 

اآللً

التحلٌل 

االحصائً

نظرٌة 

االدارة

9
ناجح جٌدجدا562ًمممجـ جـللجـمستجدانتصار  محمد عثمان محد الشٌخ17236٩

10
ناجح جٌدجدا616ًمجـ جـممجـجـ جـجـ جـمستجداٌمان سامى على حسن172370

11
منقول بمادةملمجـ جـضلجـ جـمستجداٌمان محمد ٌاسر عبد السالم172371

12
عذر اجتماعً أولباق لإلعادةغغغغغغض جمستجدباسم سمٌر محمد مصطف172372ً

13
منقول بمادةجـ جـلجـ جـجـ جـلضلمستجدجٌالن محمد احمد سالم172373

14
غٌاب بدون عذرراسب وٌفصلغغغغغغغمستجدجٌهان زكً محمد الشٌن172374

15
عذر اجتماعً أولباق لإلعادةغغغغغغغمستجدحامد هانً الصاوي ٌسن172375

16
ناجح جٌدجدا598ًمجـ جـمجـ جـجـجـجـ جـمستجددالٌا عبد الفتاح عبد المطلب الجعبري172376

17
ناجح جٌدجدا615ًمجـ جـمجـ جـجـ جـجـجـ جـمستجدرانٌا عبد العزٌز طه ابو وسع172377

18
ناجح جٌدجدا626ًمممجـ جـمجـ جـجـمستجدرحاب حسٌن عبد الغنى العربى17237٨

19
ناجح جٌدجدا596ًمممجـ جـجـ جـلجـمستجدسحر رمضان محمد سالم17237٩

20
ناجحجٌد531جـ جـجـ جـمجـلللمستجدسمر حمدي محمد رواش اسماعٌل1723٨0

21
ناجح جٌدجدا561ًمجـ جـمجـ جـجـلجـمستجدسمر محمد احمد محمود1723٨1

22
غٌاب بدون عذرراسب وٌفصلغغغغغغغمستجدشٌماء عادل علً العنان1723٨2ً

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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23
ناجح جٌدجدا568ًمجـ جـمجـ جـجـ جـللمستجدصفاء سامى عبد الغفار محمد1723٨3

24
عذر اجتماعً أولباق لإلعادةغغغغغغغمستجدصفاء محمد عبد الوارث المحالوى1723٨4

25
عذر اجتماعً أولباق لإلعادةغغغغغغغمستجدعلى حسانٌن على حسانٌن زهران1723٨5

26
غٌاب بدون عذرراسب وٌفصلغغغغغغغمستجدعمرو صبحً حسن حسن غنٌم1723٨6

27
عذر اجتماعً أولباق لإلعادةغغغغغغغمستجدمحمد عبد العاطى سلٌمان جمل1723٨7

28
ناجح جٌدجدا605ًمجـ جـمجـ جـجـجـ جـجـ جـمستجدمحمود احمد حافظ االلف1723٨٨ً

29

باق لإلعادةجـ جـض ججـ جـجـض جض جلمستجدمؤمن محمد محمد الطوخ1723٨٩ً

30

ناجحجٌد553جـ جـجـمجـ جـجـللمستجدنجاح محمد عبد الوهاب الغندور1723٩0

31

ناجح جٌدجدا597ًمجـ جـمجـ جـجـجـ جـجـمستجدنسرٌن منجد عبد الخالق أبو حجر1723٩1

32

ناجحممتاز637مممجـ جـجـ جـمجـ جـمستجدنها فرج عبد الحمٌد الغمراوى1723٩2

33

ناجح جٌدجدا566ًجـجـ جـمجـ جـجـ جـجـلمستجدهاجر رضا شوقى الحبٌبى1723٩3

34

غٌاب بدون عذرراسب وٌفصلمغغغغغغمستجدهبة عبدالفتاح المرسً الدسوقً الحلو1723٩4

35

ناجح جٌدجدا609ًمممجـ جـجـ جـلجـمستجدهبة قطب بركات محمود1723٩5

عميد الكلية 

شوقى محمد الصباغ/ د.أ

رئيس كنترول الدراسات

أحمد أحمد اللحلح/  د.أ
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محمود عبد الوهاب/ د

محسن عبيد / د
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36

منقول بمادتٌنمجـمجـ جـضضجـ جـمستجدهبه بدوي عبد الفتاح هنا1723٩6

37

ناجح جٌدجدا616ًمممجـ جـجـ جـلجـ جـمستجدهناء محمد ابو الفضل احمد1723٩7

38

ناجحجٌد516جـ جـلمجـ جـللجـمستجدوفاء محمد ابراهٌم ابو الحسن1723٩٨

39

ناجح جٌدجدا610ًمممجـ جـجـجـجـ جـمستجدوالء علً محمد حما1723٩٩

40

ناجحمقبول481جـلجـ جـجـلللمستجدولٌد عباس محمد خلٌل172400

41

غٌاب بعذرباق لإلعادةغغغغغغغمستجدٌارا احمد محمود فوزي النجار172401

42

ناجح جٌدجدا576ًمجـ جـممجـ جـجـلمستجدٌحٌى توفٌق عبد المجٌد الكٌالنى172402

43

غٌاب بدون عذرراسب وٌفصلغغغغغغغمستجدأشرف محمود عبد السمٌع غراب16236٩

عميد الكلية 

شوقى محمد الصباغ/ د.أ

رئيس كنترول الدراسات

أحمد أحمد اللحلح/  د.أ
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نسرين المليح/ د



2017دور ما يو 

20 17/   /تاريخ إعتماد مجلس الكلية     

جامعة المنوفية 

كلية التجارة 

الدراسات العليا

االســـــــــــــمرقم الجلوسم
حالة 

القٌد
مالحظاتالنتٌجةالتقدٌرالمجموع

"إدارة األعمال"   قسم 2017السنة األولً دور  ماٌو   (إدارة المستشفٌات )كشف رصد درجات وتقدٌرات إمتحان  دبلوم ادارة االعمال تخصص 
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44

غٌاب بدون عذرراسب وٌفصلغغغغغغغمستجدألٌف عبد الحكٌم السٌد عالم162370

45

غٌاب بدون عذرراسب وٌفصلغغغغغغغمستجدمحمد عقل محمد فؤاد فرماوى راض162401ً

46

غٌاب بدون عذرراسب وٌفصلغغغغغغغمستجدمحمود صبرى محمد حسن162403

47

غٌاب بدون عذرراسب وٌفصلغغغغغغغمستجدمها عادل عبد الرسول عبد الاله162405

48

غٌاب بدون عذرراسب وٌفصلغغغغغغغمستجدحسام الدٌن محمد بسٌونى شامه162377

49

غٌاب بدون عذرراسب وٌفصلجـ جـجـجـغلغغباقأحمد فنحى محمد ابو محمد162363

50

غٌاب بدون عذرراسب وٌفصلمغملغغغباقأٌة حسن عبد النبى أحمد كشك162374

51

عذر اجتماعى تانىباق لإلعادةغغجـ جـلغغلباقحسن سالم جابر حسٌن16237٨

52

عذر اجتماعً ثانًباق لإلعادةغغللغغلباقصالح أسامه محمد صالح الدٌن1623٨٨

53

غٌاب بدون عذرراسب وٌفصلملجـ جـغغغلباقمحمد امجد عبد المنعم العجمى1623٩7

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


