
المجموع التراكمي لطالب البكالوریوس جامعة المنوفیة

كلیة التجارة

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

اللغة اإلنجلیزیة

إدارة األعمال

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١ من ٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%81.00جید جدًا8100810ممتاز226جید جدًا196جید195جید193مستجدآالء على رمضان الكمشیشى5001 810

%84.10جید جدًا8410841ممتاز223جید جدًا203جید203جید جدًا212مستجدآیه احمد عبد الفتاح سیف5002 841

%84.70جید جدًا8470847ممتاز224جید جدًا202جید207جید جدًا214مستجدآیه حسن انور احمد بالطه5003 847

%75.10جیًد7510751جید جدًا208جید188جید181جید174مستجدابراهیم عبد اهللا عبد الفتاح محمود الجندى5004 751

%77.50جیًد7750775جید جدًا213جید188جید180جید194مستجداحمد سعید صالح الطباخ5005 775

%79.30جیًد7930793جید جدًا198جید185جید200جید جدًا210مستجداحمد محمد رمضان قالش5006 793

%67.80جیًد6780678جید جدًا192مقبول149مقبول152جید185مستجداستر اشرف جورجى اسكندر س5007 678

%63.80مقبول6380638جید جدًا205مقبول153مقبول147مقبول133مستجداسراء غرام احمد احمد القلشى5008 638

%63.80مقبول6380638جید177مقبول141مقبول155مقبول165مستجداسراء مصطفى محمد صبحى فرحات5009 638

%70.20جیًد7020702جید جدًا201جید175جید175مقبول151مستجداسالم فاروق سید احمد جعفر5010 702

%61.50مقبول6150615جید185مقبول152مقبول135مقبول143مستجداسالم مجدى بسیونى احمد الحفناوى5011 615

%75.90جیًد7590759جید جدًا205جید184جید176جید194مستجداسماء مصطفى الدسوقى ابراهیم5012 759

%74.00جیًد7400740ممتاز217جید182جید180مقبول161مستجدامیره احمد ابراهیم ابو غالب5013 740

%76.00جیًد7600760ممتاز216جید159جید205جید180مستجدامیره البدیوي عبد الستار الشافعي5014 760

%72.00جیًد7200720جید188جید172جید190جید170مستجدامنیه قطب توفیق سراج الدین5015 720

د/  محمد صابر

د/  محسن عبید

د/  عالء عاشور

د/  أحمد النقیرة

أ/  مروة صابر

أ/  ایمان حبیب

أ/  أحمد نور

أ/  الشیماء منصور

رئیس الكنترول

عمید الكلیةأ.د/ أحمد أحمد عبد اهللا اللحلح

أ.د/ شوقي محمد الصباغ
رئیس الجامعة

أ.د/ معوض محمد الخولي

د/  اكرامي جمال

الطالب اللذین التحقوا بالكلیة بدءًا من الفرقة الثانیة یتم ضرب مجموعهم الفعلي في المعامل ٧٤٠/١٠٠٠ للحصول على المجموع االعتباري

أعضاء الكنترول
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كلیة التجارة

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

اللغة اإلنجلیزیة

إدارة األعمال

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢ من ٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%83.20جید جدًا8320832جید جدًا211جید جدًا203جید203جید جدًا215مستجدامین فوزى سعد ناصف5016 832

%78.90جیًد7890789ممتاز218جید187جید184جید200مستجدتسنیم طارق امام الشریف5017 789

%71.50جیًد7150715جید جدًا200جید171مقبول167جید177مستجددینا ماهر عبد العزیز محمد تقى الدین5018 715

%87.40جید جدًا8740874ممتاز235جید جدًا211جید جدًا212جید جدًا216مستجدرنا مجدى محمود محمد5019 874
مرتبة شرف

%79.50جیًد7950795ممتاز225جید جدًا198جید187جید185مستجدسمر عبدالمقصود عبدالمقصود حسب اهللا5020 795

%94.00ممتاز9400940ممتاز238ممتاز231ممتاز241جید جدًا230مستجدسهیله محمد حافظ موسى5022 940
مرتبة شرف

%73.50جیًد7350735جید جدًا211جید168مقبول167جید189مستجدصفا حسن محمود منیر محمود منیر5023 735

%73.10جیًد7310731جید جدًا207جید173جید173جید178مستجدعبد الرحمن احمد محمد ناصر5024 731

%75.20جیًد7520752جید جدًا207جید187جید179جید179مستجدعبد الفتاح عبداللطیف عبدالفتاح عبداللطیف5025 752

%79.80جیًد7980798ممتاز217جید186جید200جید195مستجدعمر ضیاء الدین عبد الحكیم الشافعي5026 798

%71.00جیًد7100710جید جدًا202جید168جید173مقبول167مستجدعمر یحیا عبداهللا معطى5027 710

%63.90مقبول6390639جید جدًا199مقبول145مقبول144مقبول151مستجدعمرو ایهاب یوسف عباس5028 639

%70.40جیًد7040704جید جدًا209جید168مقبول156جید171مستجدفاطمه سامح السید غباشى5029 704

%82.20جید جدًا8220822ممتاز237جید جدًا194جید195جید196مستجدفاطمه محمد فاروق أحمد الملیجى5030 822

%79.60جیًد7960796جید جدًا208جید جدًا197جید190جید201مستجدفتحي خالد فتحي باظة5031 796

د/  محمد صابر

د/  محسن عبید

د/  عالء عاشور

د/  أحمد النقیرة

أ/  مروة صابر

أ/  ایمان حبیب

أ/  أحمد نور

أ/  الشیماء منصور

رئیس الكنترول

عمید الكلیةأ.د/ أحمد أحمد عبد اهللا اللحلح

أ.د/ شوقي محمد الصباغ
رئیس الجامعة

أ.د/ معوض محمد الخولي

د/  اكرامي جمال

الطالب اللذین التحقوا بالكلیة بدءًا من الفرقة الثانیة یتم ضرب مجموعهم الفعلي في المعامل ٧٤٠/١٠٠٠ للحصول على المجموع االعتباري

أعضاء الكنترول
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جامعة المنوفیة

اللغة اإلنجلیزیة

إدارة األعمال

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٣ من ٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%67.60جیًد6760676جید جدًا200جید159مقبول147جید170مستجدكریم عزت حسن القاضى5033 676

%81.00جید جدًا8100810ممتاز218جید جدًا193جید205جید194مستجدكریمة ناصر الدین جابر القاضى5034 810

%69.00جیًد6900690جید189جید165مقبول151جید185مستجدمارسیلینو نادر حبیب فرج5035 690

%79.50جیًد7950795ممتاز225جید جدًا199جید179جید192مستجدمارى البرت سامى فهیم5036 795

%62.30مقبول6230623جید175مقبول142مقبول146مقبول160مستجدمحمد جمال عبد الرحمن حواش5038 623

%68.00جیًد6800680جید جدًا198جید177مقبول145مقبول160مستجدمحمد سامى محمد الباجورى5039 680

%81.70جید جدًا8170817ممتاز221جید جدًا203جید196جید197مستجدمحمد عبد الحمید منصور محمد منصور5040 817

%70.10جیًد7010701جید186جید181مقبول162جید172مستجدمحمود صالح محمد سالم5041 701

%81.70جید جدًا8170817ممتاز226جید جدًا199جید203جید189مستجدمحمود عصام محمد فكرى السید القطان5042 817

%69.60جیًد6960696جید جدًا201جید163مقبول164مقبول168مستجدمریم محمد احمد القط5043 696

%70.30جیًد7030703جید جدًا200جید جدًا196مقبول150مقبول157مستجدمصطفى بشیر محمد صقر5044 703

%74.40جیًد7440744جید جدًا215جید جدًا194مقبول165جید170مستجدمصطفى حسام الدین عبد الحكیم ابراهیم5045 744

%69.50جیًد6950695جید190جید177جید169مقبول159مستجدمصطفى محمد محمدي محمد بدوي5046 695

%74.60جیًد7460746جید جدًا207جید174مقبول168جید197مستجدمنار منصور محمد ابو سمره5047 746

%64.30مقبول6430643جید191مقبول150مقبول154مقبول148مستجدمنى زغلول عفیفى مزید5048 643

د/  محمد صابر

د/  محسن عبید

د/  عالء عاشور

د/  أحمد النقیرة

أ/  مروة صابر

أ/  ایمان حبیب

أ/  أحمد نور

أ/  الشیماء منصور

رئیس الكنترول

عمید الكلیةأ.د/ أحمد أحمد عبد اهللا اللحلح

أ.د/ شوقي محمد الصباغ
رئیس الجامعة

أ.د/ معوض محمد الخولي

د/  اكرامي جمال

الطالب اللذین التحقوا بالكلیة بدءًا من الفرقة الثانیة یتم ضرب مجموعهم الفعلي في المعامل ٧٤٠/١٠٠٠ للحصول على المجموع االعتباري

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمي لطالب البكالوریوس جامعة المنوفیة

كلیة التجارة

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

اللغة اإلنجلیزیة

إدارة األعمال

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٤ من ٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%66.90جیًد6690669جید جدًا194جید168مقبول158مقبول149مستجدمینا غطاس اسكندر یوسف س5049 669

%77.70جیًد7770777جید جدًا209جید188جید187جید193مستجدهاجر اشرف مصطفى عوض5050 777

%73.60جیًد7360736جید جدًا206جید178مقبول164جید188مستجدهبه رأفت شحاته عبد السالم5051 736

%75.50جیًد7550755جید جدًا209جید174جید178جید194مستجدهدیر عصام عبد الفتاح محمد سراح5052 755

%78.00جیًد7800780ممتاز221جید جدًا202جید179جید178مستجدیاسمین ادهم عثمان السید محیسن5053 780

%84.30جید جدًا8430843ممتاز221جید جدًا199جید جدًا211جید جدًا212مستجدیاسمین سعد احمد احمد5054 843
مرتبة شرف

%78.10جیًد7810781جید جدًا213جید185جید191جید192مستجدیمنى ابراهیم محمد الصغیر5055 781

د/  محمد صابر

د/  محسن عبید

د/  عالء عاشور

د/  أحمد النقیرة

أ/  مروة صابر

أ/  ایمان حبیب

أ/  أحمد نور

أ/  الشیماء منصور

رئیس الكنترول

عمید الكلیةأ.د/ أحمد أحمد عبد اهللا اللحلح

أ.د/ شوقي محمد الصباغ
رئیس الجامعة

أ.د/ معوض محمد الخولي

د/  اكرامي جمال

الطالب اللذین التحقوا بالكلیة بدءًا من الفرقة الثانیة یتم ضرب مجموعهم الفعلي في المعامل ٧٤٠/١٠٠٠ للحصول على المجموع االعتباري

أعضاء الكنترول


