نتيجة امتحان المستوى الثاني ( محاسبة ) للتعليم المفتوح
كلية التجارة ( اسوان )  -الفصل الدراسي الرابع  -دور أكتوبر 2017
مواد الفصل الرابع محاسبة
ادارة االفراد
والعالقات التقدير
االنسانية

المحاسبة
الحكومية التقدير
والموازنات

8

2016020006

اسماء حسن باغر عبد هللا

التقدير

7

2016020088

احمد محمود عباس محمد

التحليل
االقتصادي
الجزئى

6

0

احمد عيد عبد الحليم عبد هللا

التحليل
االحصائي

5

2016020004

احمد عبد العظيم محمود

التقدير

4

1352211258

احمد عبد الرحيم جابر

المحاسبة فى
الشركات التقدير
القابضة

3

2016020002

احمد سيد حسن احمد

2

2016020001

احمد سيد ابو زيد احمد

المحاسبه فى
قطاع المهن التقدير
غير التجارية

1

2016020000

احمد جمال عمر ضوى

---------------ضعيف
ممتاز
----

جيد جداً
---جيد
---جيد
مقبول
ممتاز
----

---------جيد
-------------

---------ممتاز
جيد
----------

---ممتاز
---------------ممتاز

------مقبول
----------------

م .فى قطاع
النقل البحري التقدير
والجوى

م

رقم الجلوس

االسم

-------------------------

نتيجة امتحان المستوى الثاني ( محاسبة ) للتعليم المفتوح
كلية التجارة ( اسوان )  -الفصل الدراسي الرابع  -دور أكتوبر 2017
مواد الفصل الرابع محاسبة

18
19
20
21

2016020019
2016020020
2016020021
2016020022

سمية بدران عبد هللا

سهام داود عوض حسن

سوسن عبد العزيز احمد

ادارة االفراد
والعالقات التقدير
االنسانية

17

0

سلوى سعيد حيدر احمد
سمر حلفاوى عباس طه

المحاسبة
الحكومية التقدير
والموازنات

16

2016020018

التقدير

15

التحليل
االقتصادي
الجزئى

14

2016020092

زينب حامد سيد احمد

التحليل
االحصائي

2016020017

سعيد محمد مهران
سلوى السيد بحر حسين

13

1352211140

التقدير

12

2016020118

رأفت محمود حنفى سالم
رحاب عبد العظيم بدرى

11

155221300

الحسينى جمال الدين ابراهيم

المحاسبة فى
الشركات التقدير
القابضة

10

2016020013

انتصار عبد اللطيف محمد

المحاسبه فى
قطاع المهن التقدير
غير التجارية

9

201602009

امال عبد المنعم حسن

جيد
------مقبول
------مقبول
-------------------

------مقبول
---غائب
ممتاز
---ممتاز
ممتاز
ممتاز
جيد
---مقبول

----------------------------------------

------ممتاز
------ممتاز
------------جيد
-------

م .فى قطاع
النقل البحري التقدير
والجوى

م

رقم الجلوس

االسم

مقبول
مقبول
---ممتاز
غائب
---------مقبول
---------مقبول

---------------------------------جيد
----

----------------------------------------

نتيجة امتحان المستوى الثاني ( محاسبة ) للتعليم المفتوح
كلية التجارة ( اسوان )  -الفصل الدراسي الرابع  -دور أكتوبر 2017
مواد الفصل الرابع محاسبة

31
32
33
34

2016020036

محمد عبد الرحيم محمد

2016020035
2016020110
2016020043

محمد سالم عبد الغفور حسن

محمود ابراهيم حسن االمين

محمود عبد العزيز احمد حسن

ادارة االفراد
والعالقات التقدير
االنسانية

30

2016020103

المحاسبة
الحكومية التقدير
والموازنات

29

1352211052

فردوس مرسى احمد
محمد بدوى ابو الوفا

التقدير

28

201602100

التحليل
االقتصادي
الجزئى

27

2016020098

عائشة حامد سيد احمد
عزيزه عوض القناوى

التحليل
االحصائي

26

155221314

ضيفى عبد الناصر محمود

التقدير

25

2016020027

صفاء محمد عبد القادر سامى

المحاسبة فى
الشركات التقدير
القابضة

24

2016020096

صفاء محمد سليم عمر

23

2016020026

شيماء جمال مسعد ابراهيم

المحاسبه فى
قطاع المهن التقدير
غير التجارية

22

2016020023

شريف يوسف بسطاوى

مقبول
---جيد
مقبول
---------مقبول
جيد جداً
---مقبول
مقبول
----

---ممتاز
------مقبول
ممتاز
ممتاز
---ممتاز
جيد
------ممتاز

----------------------------------------

---------------ممتاز
ممتاز
-------------------

م .فى قطاع
النقل البحري التقدير
والجوى

م

رقم الجلوس

االسم

---مقبول
ممتاز
------------جيد
----------------

مقبول
-------------------------------------

----------------------------------------

نتيجة امتحان المستوى الثاني ( محاسبة ) للتعليم المفتوح
كلية التجارة ( اسوان )  -الفصل الدراسي الرابع  -دور أكتوبر 2017
مواد الفصل الرابع محاسبة

44
45
46
47

155221307
155221108
155221317
155221313

اميرة ابراهيم احمد محمد

عالء بيومى حسين احمد

عصام محمد عبد الرحمن احمد

سوارده فؤاد محمد احمد

ادارة االفراد
والعالقات التقدير
االنسانية

43

155221047

اماني علي مصطفي عبد الباري

المحاسبة
الحكومية التقدير
والموازنات

42

155221080

وائل محمد حسين عبد هللا

التقدير

41

2016020114

هدى عبد الكريم كامل

التحليل
االقتصادي
الجزئى

40

155221192

هدى حسن صالح ابراهيم

التحليل
االحصائي

39

2016020112

هدى جمال مكى احمد

التقدير

38

1352211252

مصطفى عبد اللطيف عبد الرحمن

مصطفى سليم سليمان

المحاسبة فى
الشركات التقدير
القابضة

37

1352211251

36

1352211241

محمود عطا جاد محمود

المحاسبه فى
قطاع المهن التقدير
غير التجارية

35

155221157

محمود عبد الفتاح محمد

مقبول
غائب
مقبول
مقبول
------------جيد
------ضعيف
----

مقبول
---------ممتاز
------------مقبول
ممتاز
-------

------------------جيد جداً
-------------------

------------جيد جداً
---ممتاز
مقبول
----------------

م .فى قطاع
النقل البحري التقدير
والجوى

م

رقم الجلوس

االسم

---------------جيد
----------------------

------------------------مقبول
---------ممتاز

----------------------------------------

