
(74)لجنة 

مالحظاتمواد التخلف للترم الثانىمواد التخلف للترم االولاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

تاريخ الفكر-النظم الضريبية_ابانوب بولس وهيب مليك12051

احمد حسين حسن حسن الصواف22052
النظم -االقتصاد النقدى

االقتصادية المعاصره
تاريخ الفكر االقتصادى

تاريخ الفكر االقتصادى_احمد حمزه محمد سعد32053

البحث-الترم الثانى االقتصاد النقدىاحمد عالء الدين خليل محمد42054

الترم الثانى_احمد محمد ابو الفتوح احمد داود اسماعيل52055

تاريخ الفكر االقتصادى_احمد محمود عبد الوهاب عبد الفتاح62056

_النظريات االقتصاديهاسامه محمد احمد رمضان72057

البحث+الترم الثانى الترم االولاالء محمد حسن سالمه82058

ايمان محمد جالل احمد صالح الدين92059
-النظريات االقتصادية

االقتصاد النقدى
تاريخ الفكر

_العالقات االقتصاديهحماده محمد خيرى محمد على102060

البحث-الترم الثانى _حنان شعبان محمد صالح112061

عذرالترم الثانى_ضياء محمد عاشور الشحات حماد122062

عذر العام كلهالبحث+الترم الثانى الترم االولعادل رمضان ابو الحديد ابو الخير132063

البحث+الترم الثانى العالقات االقتصاديةعبد الرحمن السيد عبد المنعم عبد العال142064

__االقتصاد النقدىعبد الرحمن محمد فوزى عبد الحليم ابو النور152065

عبد هللا محمد فراج ندا ابو سالم162066
العالقات -النظريات االقتصادية

النظم االقتصادية-االقتصادية

عزت محمد محمود احمد172067
العالقات -النظريات االقتصادية

النظم االقتصادية-االقتصادية 
العالقات عذرتاريخ الفكر

تاريخ الفكر االقتصادىالنظم االقتصادية المعاصرةكريم ايمن عبد الحليم عبد الفتاح182068

كريم على احمد على192069
النظم -النظريات االقتصادية

االقتصادية
البحث+الترم الثانى 

تاريخ الفكر االقتصادى_لطيف فايز طاهر احمد202070

ماجده سمير ابراهيم بشاى212071
االقتصاد -العالقات االقتصادية

النظم المعاصره-النقدى
تاريخ الفكر االقتصادى

-محمد سمير احمد عبد هللا امام222072
النظم -اقتصاديات المالية

تاريخ الفكر-الضريبية

تاريخ الفكر االقتصادى_محمد شامل عبد ربه محمد232073

البحث-الترم الثانى _محمد عادل عبد الحميد منصور242074

محمد فكرى محمد هالل252075
-النظريات االقتصادية

العالقات االقتصادية
النظم الضريبية

 ((باقون لالعادة))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

وكيل الكلية للدراسات العليا

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(75)لجنة 

مالحظاتمواد التخلف للترم الثانىمواد التخلف للترم االولاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((باقون لالعادة))   لجــان دبلوم  العلوم االقتصادية والمالية العامة  

 
 2022/2021للعام الجامعى    

محمد وهبه وهبه الشيمى شلبى262076
-النظريات االقتصادية

العالقات االقتصادية
تاريخ الفكر

النظم الضريبية المقارنهاالقتصاد النقدىمحمود جواد عبد هللا الخضر فرج272077

البحث+الترم الثانى الترم االولمحمود رضا محمد عبد الغنى الجمل282078

قاعة بحث-الترم الثانىمحمود هشام محمد عباس292079

البحث+الترم الثانى الترم االولمصطفى نبيل محمود محمد عفيفى302080

وحيد السيد زيدان السيد312081
النظم -النظريات االقتصادية

االقتصادية
تاريخ الفكر االقتصادى

ود ناجى مصطفى اللطف322082
االقتصاد -النظريات االقتصادية

النظم المعاصره-النقدى

النظم -التنمية االقتصادية

تاريخ الفكر-الضريبية

وكيل الكلية للدراسات العليا

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا


