
المجموع التراكمي لطالب البكالوریوس جامعة المنوفیة

كلیة التجارة

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

ادارة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١ من ٣

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%75.20جیًد7520752جید جدًا211جید188جید179جید174مستجداسماء محمد عبدرب الرسول طاحون45002 752

%59.00مقبول5900590مقبول146مقبول142مقبول156مقبول146مستجدامنیه سمیر جابر محمد45004 590

%71.10جیًد7110711جید180جید170جید184جید177مستجدانجى محمد حافظ سلیمة45006 711

%64.70مقبول6470647جید166جید156مقبول159مقبول166مستجدایمان عبد الرحمن سلیمان محمود أ.م45007٣ 647

%86.50جید جدًا8650865ممتاز218ممتاز220جید جدًا222جید205مستجدحنان محمد نبیه صالح الدین مجاهد45009 865

%73.10جیًد7310731جید جدًا194جید جدًا196جید188مقبول153مستجددعاء محمد عبد الحمید رضوان45010 731

%88.50جید جدًا8850885ممتاز218ممتاز218جید جدًا226جید جدًا223مستجدرانیا یوسف أبو المجد الصیاد45011 885
مرتبة شرف

%71.00جیًد7100710جید172جید181جید174جید183مستجدریهام حسن محمد الغمراوى   ا م 45012٢،١ 710

%67.30جیًد6730673جید168مقبول155جید182مقبول168مستجدزینب هانىء محمد الشال45013 673

%64.30مقبول6430643جید187جید165مقبول149مقبول142مستجدساره وجیه نبوى عالم أ.م45014٣ 643

%57.57مقبول4260576مقبول127مقبول148مقبول151معهد0مستجدسمر طاهر غریب محمد منصور م45015 576

%68.60جیًد6860686جید174جید169جید170جید173مستجدسهر محمد شعبان أبو هوله45016 686

%86.00جید جدًا8600860ممتاز221ممتاز219جید جدًا213جید207مستجدسهیلة اسامى احمد عثمان45017 860

%72.80جیًد7280728جید187جید177جید182جید182مستجدسهیله احمد سامى محمد عمیره45018 728

%63.90مقبول6390639جید169مقبول149مقبول164مقبول157مستجدشیماء محمود ابراهیم كامل حفناوى45019 639

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

ادارة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢ من ٣

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%75.50جیًد7550755جید جدًا202جید189جید179جید185مستجدمحمد مجدى احمد العیسوى45023 755

%79.00جیًد7900790جید جدًا213جید187جید206جید184مستجدمحمد مدحت محمود عبد الحلیم45024 790

%59.60مقبول5960596مقبول154مقبول147مقبول157مقبول138مستجدمحمود محمد عبدالعزیز على س45026 596

%63.10مقبول6310631جید161جید167مقبول155مقبول148مستجدمنى محمد جمال عبد الحكیم45030 631

%63.40مقبول6340634مقبول152مقبول152مقبول165مقبول165مستجدمیادة محمود محمد الدیب45033 634

%65.30جیًد6530653جید169جید176مقبول155مقبول153مستجدبسمه حلمى محمد ابوعرب45034 653

%64.30مقبول6430643جید161جید159مقبول160مقبول163مستجدنبیله كامل عبد المقصود جبریل45035 643

%78.80جیًد7880788جید جدًا211جید190جید198جید189مستجدهدیر كرم محمود محمد45036 788

%92.20ممتاز9220922ممتاز231ممتاز227ممتاز240جید جدًا224مستجدیارا ابراهیم محمد محمد الوراقى45038 922
مرتبة شرف

%67.00جیًد6700670جید179جید171مقبول163مقبول157مستجدیاسمین سمیر محمد صبیحه45039 670

%73.70جیًد7370737جید جدًا195جید187جید176جید179مستجدیاسمین عبد الحكیم حنفى محمود45040 737

%62.40مقبول6240624جید160مقبول132مقبول168مقبول164مستجدیاسمین محمد مجد بربر45041 624

%71.80جیًد7180718جید184جید186جید176جید172مستجدیمنى ربیع محیى الدین الحبشى45042 718

%63.90مقبول6390639جید173جید161مقبول160مقبول145مستجدیوسف فتحى عبدالمنطلب ناهض س45043 639

%64.70مقبول6470647مقبول155مقبول146جید182مقبول164باقحسن على حسن شیحة/ج45101 647

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

ادارة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٣ من ٣

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%65.80جیًد6580658جید184جید163مقبول154مقبول157باقایناس احمد لطفى احمد عیسى45103 658

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


