
المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2019/2018

ماٌو

 

 جامعة المنوفية

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- إدارة األعمال 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

8 من 1صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:72.20جًٌد7220722جٌد176جٌد186مقبول167جٌد193مستجدآالء صابر عبدالحلٌم الشاٌب5001 722

:64.90مقبول6490649جٌد163جٌد157مقبول161مقبول168مستجداحمد خالد أحمد على5002 649

:68.70جًٌد6870687جٌد184جٌد164مقبول163جٌد176مستجداحمد رضا عبدالسالم جاد ضٌف5003 687

:70.60جًٌد7060706جٌد جدا197ًجٌد173جٌد174مقبول162مستجداحمد طارق عبدالمحسن ابوهندٌة5004 706

:76.80جًٌد7680768جٌد جدا201ًجٌد184جٌد183جٌد200مستجداحمد كمال محمود عمر5005 768

:82.40جٌد جدا8240824ًممتاز217جٌد جدا201ًجٌد203جٌد203مستجداحمد ممدوح باتع النمر5007 824

:76.20جًٌد7620762جٌد191جٌد189جٌد184جٌد198مستجداحمد ٌاسر حامد ابراهٌم الدٌب5008 762

:67.60جًٌد6760676جٌد191جٌد162مقبول163مقبول160مستجداسراء سعٌد عبدالسالم احمد5009 676

:84.20جٌد جدا8420842ًممتاز216ممتاز216جٌد207جٌد203مستجداسراء عبدالناصر على صالح5010 842

:66.60جًٌد6660666جٌد183مقبول155مقبول168مقبول160مستجداسراء مصطفى محمد شاكر المنٌر5011 666

:66.90جًٌد6690669جٌد جدا205ًجٌد165مقبول150مقبول149مستجداسالم جمال عبدالسمٌع موسى حسٌن5012 669

:82.10جٌد جدا8210821ًممتاز224جٌد191جٌد207جٌد199مستجداسالم رمضان عبدالحمٌد نجم5013 821

:83.40جٌد جدا8340834ًممتاز223جٌد جدا201ًجٌد197جٌد جدا213ًمستجداسالم عادل عبدالمنعم محمد5014 834

:64.40مقبول6440644جٌد175جٌد158مقبول150مقبول161مستجداسماء جمال محمود احمد السمالوى5016 644

:74.70جًٌد7470747جٌد جدا203ًجٌد180مقبول161جٌد203مستجداسٌل كمال عبدالعزٌز النمر5017 747

سيد طه/ د

دأ أحمد النقيرة

مروة صابر/ أ

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترولأمانى عبدالرحمن/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

 للحصول على المجموع االعتباري740/1000الطالب اللذٌن التحقوا بالكلٌة بدءًا من الفرقة الثانٌة ٌتم ضرب مجموعهم الفعلً فً المعامل 

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2019/2018

ماٌو

 

 جامعة المنوفية

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- إدارة األعمال 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

8 من 2صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:67.10جًٌد6710671جٌد188جٌد156مقبول165مقبول162مستجدالشٌماء ابوالعال عبدالرحمن طلبه    تصوٌب5018 671

:79.90جًٌد7990799جٌد جدا214ًجٌد جدا192ًجٌد196جٌد197مستجدالشٌماء علً ابراهٌم بدوى5019 799

:78.00جًٌد7800780جٌد جدا202ًجٌد جدا192ًجٌد195جٌد191مستجدامانً عبدالمحسن على اللمعى5020 780

:80.20جٌد جدا8020802ًجٌد جدا215ًجٌد183جٌد198جٌد206مستجدامل عٌد عبدالمقصود على5021 802

:74.40جًٌد7440744جٌد جدا192ًجٌد184جٌد172جٌد196مستجدامٌره سمٌر احمد محمد السٌد دروٌش5022 744

:64.90مقبول6490649جٌد جدا193ًمقبول152مقبول151مقبول153مستجدامٌره شعبان محمد فوزي شعٌر5023 649

:62.00مقبول6200620جٌد183مقبول147مقبول142مقبول148مستجدامٌنه محمد جهاد محمود إبراهٌم قشقوش5024 620

:60.70مقبول6070607جٌد172مقبول146مقبول144مقبول145مستجداهداء عزالدٌن محمد الجزار5025 607

:69.90جًٌد6990699جٌد190جٌد184جٌد179مقبول146مستجداٌرٌنً امٌر مسٌحة بولس5026 699

:69.00جًٌد6900690جٌد186جٌد166مقبول166جٌد172مستجداٌمان فتحً عبدالجواد عثمان5028 690

:67.70جًٌد6770677جٌد182جٌد166جٌد169مقبول160مستجدباهر االمٌر فٌصل عبدالحمٌد5029 677

:64.80مقبول6480648جٌد178جٌد165مقبول154مقبول151مستجدبسمه بهاء عبدالمحسن فكرى5030 648

:71.50جًٌد7150715جٌد189جٌد162جٌد171جٌد193مستجدبسمه طارق عبدالقوي الشاذل5031ً 715

:69.60جًٌد6960696جٌد186جٌد178جٌد174مقبول158مستجدبسنت السٌد عبدالحمٌد محمد5032 696

:66.40جًٌد6640664جٌد جدا202ًمقبول149مقبول145مقبول168مستجدبٌشوي ضٌاء سمٌر بطرس ابراهٌم5033 664

سيد طه/ د

دأ أحمد النقيرة

مروة صابر/ أ

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترولأمانى عبدالرحمن/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

 للحصول على المجموع االعتباري740/1000الطالب اللذٌن التحقوا بالكلٌة بدءًا من الفرقة الثانٌة ٌتم ضرب مجموعهم الفعلً فً المعامل 

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2019/2018

ماٌو

 

 جامعة المنوفية

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- إدارة األعمال 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

8 من 3صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:61.90مقبول6190619جٌد168مقبول153مقبول143مقبول155مستجدتسبٌح اٌمن صالح الدٌن شاهٌن5034 619

:61.00مقبول6100610جٌد166مقبول147مقبول148مقبول149مستجدجرجس ذكى جرجس ذكى5035 610

:84.40جٌد جدا8440844ًممتاز225ممتاز216جٌد192جٌد جدا211ًمستجدحسناء سمٌر محمد األكبر5036 844

:74.40جًٌد7440744جٌد جدا204ًجٌد177جٌد173جٌد190مستجددعاء جمٌل محمد صابر السٌد5038 744

:66.70جًٌد6670667جٌد جدا193ًجٌد163مقبول161مقبول150مستجدرانٌا مصطفى عبدالحمٌد المٌهى5040 667

:70.60جًٌد7060706جٌد جدا210ًجٌد168مقبول157جٌد171مستجدرحاب السٌد على ابوالسعود5041 706

:71.80جًٌد7180718جٌد191جٌد جدا200ًمقبول162مقبول165مستجدرضوى ابراهٌم عامر البعل                 س5042 718

:68.30جًٌد6830683جٌد جدا198ًجٌد165مقبول153مقبول167مستجدرفٌدة محمد سعٌد الدجوى5043 683

:71.30جًٌد7130713جٌد جدا206ًجٌد179مقبول157جٌد171مستجدرنا محمود كمال عبدالعزٌز الجندي5044 713

:73.20جًٌد7320732جٌد جدا199ًجٌد180جٌد173جٌد180مستجدروٌدا محمد سعد السٌد سالم5045 732

:76.70جًٌد7670767جٌد جدا194ًجٌد جدا193ًجٌد188جٌد192مستجدرٌم خالد ابراهٌم علٌوه5046 767

:75.80جًٌد7580758جٌد جدا193ًجٌد181جٌد188جٌد196مستجدرٌمون مٌخائٌل عوض هللا حبشى5047 758

:73.20جًٌد7320732جٌد جدا209ًجٌد182جٌد170جٌد171مستجدرٌهام ظرٌف ابوهاشم ماضى5048 732

:64.70مقبول6470647جٌد190مقبول143مقبول155مقبول159مستجدساره سامى حلمى عبدالحمٌد5050 647

:70.20جًٌد7020702جٌد جدا211ًجٌد186مقبول156مقبول149مستجدسلمى عصام محمد محى الدٌن عبدالوهاب5052 702

سيد طه/ د

دأ أحمد النقيرة

مروة صابر/ أ

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترولأمانى عبدالرحمن/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

 للحصول على المجموع االعتباري740/1000الطالب اللذٌن التحقوا بالكلٌة بدءًا من الفرقة الثانٌة ٌتم ضرب مجموعهم الفعلً فً المعامل 

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2019/2018

ماٌو

 

 جامعة المنوفية

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- إدارة األعمال 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

8 من 4صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:67.70جًٌد6770677جٌد جدا192ًجٌد168مقبول156مقبول161مستجدسلمى محسن جمال سعفان5053 677

:74.00جًٌد7400740جٌد جدا207ًجٌد190جٌد179مقبول164مستجدسلوي ٌاسر إبراهٌم فتح5054ً 740

:71.80جًٌد7180718جٌد جدا208ًجٌد182جٌد176مقبول152مستجدسمٌرة ابراهٌم رمضان عبداللطٌف5055 718

:64.00مقبول6400640جٌد188مقبول144مقبول145مقبول163مستجدسها حسام زكرٌا عمر ابوالنصر5056 640

:68.60جًٌد6860686جٌد جدا202ًجٌد167مقبول165مقبول152مستجدسهر محمد رضا السٌد نجم5057 686

:66.00جًٌد6600660جٌد جدا201ًجٌد164مقبول147مقبول148مستجدسهى اسامة احمد شٌحه5058 660

:61.30مقبول6130613جٌد184مقبول140مقبول140مقبول149مستجدشادى ممدوح احمد لطفى شعبان5059 613

:78.10جًٌد7810781جٌد جدا211ًجٌد188جٌد185جٌد197مستجدشروق طارق عزب مامون5060 781

:70.80جًٌد7080708جٌد جدا194ًجٌد183مقبول162جٌد169مستجدضٌاء مروان شفٌق محروس5061 708

:63.20مقبول6320632جٌد179مقبول148مقبول154مقبول151مستجدعبدالرحمن صالح على ابوالنجا           س5062 632

:63.50مقبول6350635جٌد174مقبول148مقبول162مقبول151مستجدعبدالعظٌم صبحى عبدالعظٌم ابراهٌم5063 635

:78.80جًٌد7880788ممتاز218جٌد187جٌد188جٌد195مستجدعلى ٌاسر على محمد مخارٌطة5065 788

:73.20جًٌد7320732جٌد جدا200ًجٌد172جٌد172جٌد188مستجدعمر ابراهٌم شدٌد بٌومى فرج5066 732

:62.00مقبول6200620جٌد162مقبول154مقبول150مقبول154مستجدعمر صالح محمد كمال صبح5067 620

:65.10جًٌد6510651جٌد جدا200ًجٌد162مقبول145مقبول144مستجدعمر غرٌب عبدالملك امٌن5068 651

سيد طه/ د

دأ أحمد النقيرة

مروة صابر/ أ

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترولأمانى عبدالرحمن/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

 للحصول على المجموع االعتباري740/1000الطالب اللذٌن التحقوا بالكلٌة بدءًا من الفرقة الثانٌة ٌتم ضرب مجموعهم الفعلً فً المعامل 

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2019/2018

ماٌو

 

 جامعة المنوفية

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- إدارة األعمال 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

8 من 5صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:65.70جًٌد6570657جٌد جدا198ًجٌد158مقبول161مقبول140مستجدعمرو احمد هالل محمود صٌام5069 657

:66.60جًٌد6660666جٌد جدا195ًمقبول134مقبول152جٌد185مستجدعمرو طارق شوقً ضٌف5070 666

:72.70جًٌد7270727جٌد جدا203ًجٌد178جٌد181مقبول165مستجدعمرو محمد بٌومى ابوغابه5071 727

:72.40جًٌد7240724جٌد جدا215ًجٌد179مقبول154جٌد176مستجدغادة ولٌد متولى فرٌد شرٌف5072 724

:74.80جًٌد7480748جٌد جدا206ًجٌد174جٌد185جٌد183مستجدفاطمه سعد مقلد عبدالعزٌز5073 748

:79.50جًٌد7950795جٌد جدا206ًجٌد جدا208ًجٌد188جٌد193مستجدفاطمه نزٌه على غانم5074 795

:61.50مقبول6150615جٌد178مقبول145مقبول152مقبول140مستجدفتحى محمد الدسوقى الجحش5075 615

:60.70مقبول6070607جٌد173مقبول141مقبول142مقبول151مستجدكامل رمضان محمد عبدالحمٌد            س5076 607

:63.60مقبول6360636جٌد176جٌد159مقبول148مقبول153مستجدلبنى احمد ٌاسٌن سالم5077 636

:61.60مقبول6160616جٌد175مقبول132مقبول164مقبول145مستجدلوٌس مجدى لوٌس جورجى5078 616

:66.20جًٌد6620662جٌد189مقبول149مقبول151جٌد173مستجدلٌلى فتحً حسنى محمد مرسى5079 662

:66.20جًٌد6620662جٌد174جٌد173مقبول156مقبول159مستجدمازن احمد ابوالفتح الشاعر5080 662

:60.80مقبول6080608جٌد176مقبول139مقبول143مقبول150مستجدمحمد احمد عبدهللا المسٌر5082 608

:91.10ممتاز9110911ممتاز231ممتاز224جٌد جدا224ًجٌد جدا232ًمستجدمحمد احمد مصطفً االباصٌري     تصوٌب5083 911
مرتبة شرف

:86.40جٌد جدا8640864ًجٌد جدا214ًممتاز217جٌد جدا208ًجٌد جدا225ًمستجدمحمد السٌد ابراهٌم شرف الدٌن5084 864
مرتبة شرف

سيد طه/ د

دأ أحمد النقيرة

مروة صابر/ أ

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترولأمانى عبدالرحمن/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

 للحصول على المجموع االعتباري740/1000الطالب اللذٌن التحقوا بالكلٌة بدءًا من الفرقة الثانٌة ٌتم ضرب مجموعهم الفعلً فً المعامل 

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2019/2018

ماٌو

 

 جامعة المنوفية

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- إدارة األعمال 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

8 من 6صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:62.80مقبول6280628جٌد جدا192ًمقبول145مقبول144مقبول147مستجدمحمد رزق عبدالفتاح عبدالرازق5086 628

:71.00جًٌد7100710جٌد جدا200ًجٌد174مقبول163جٌد173مستجدمحمد سٌف هللا محمد السٌد5087 710

:64.60مقبول6460646جٌد167جٌد158مقبول157مقبول164مستجدمحمد صفوت محمد عزب خالد5091 646

:82.20جٌد جدا8220822ًجٌد جدا201ًجٌد جدا195ًجٌد جدا215ًجٌد جدا211ًمستجد1م.محمد محسن سمٌر عمر                   أ5093 822
مرتبة شرف

:65.90جًٌد6590659جٌد186مقبول151مقبول166مقبول156مستجدمحمد نشأت محمد الرقباوى5094 659

:62.40مقبول6240624جٌد184مقبول141مقبول142مقبول157مستجدمحمود اسامه مصطفى طلبه5095 624

:62.10مقبول6210621جٌد185مقبول146مقبول145مقبول145مستجدمحمود حمدى عبدالواحد االعصر5096 621

:67.30جًٌد6730673جٌد177مقبول146مقبول163جٌد187مستجدمحمود سعٌد الدمرداش علوان5098 673

:69.50جًٌد6950695جٌد جدا205ًجٌد168مقبول155مقبول167مستجدمحمود محمد محمود الشاذلى5099 695

:63.80مقبول6380638جٌد جدا194ًمقبول142مقبول156مقبول146مستجدمرام هشام ابراهٌم احمد الشرٌف5100 638

:75.70جًٌد7570757جٌد جدا203ًجٌد جدا194ًجٌد182جٌد178مستجدمرٌم جرجس ولٌم جرجس ٌوسف5101 757

:69.20جًٌد6920692جٌد جدا200ًمقبول155مقبول164جٌد173مستجد1م.مرٌم محمود عبدالخالق صقر             أ5102 692

:72.40جًٌد7240724جٌد جدا211ًجٌد165جٌد174جٌد174مستجدمصطفى ٌونس زٌدان حسان5104 724

:66.30جًٌد6630663جٌد188جٌد162مقبول155مقبول158مستجدمعتز محمود الحسٌنً محمود خفاج5105ً 663

:70.30جًٌد7030703جٌد جدا196ًجٌد168مقبول163جٌد176مستجدملكة ملٌجً عبدالجواد محمد خضٌر5106 703

سيد طه/ د

دأ أحمد النقيرة

مروة صابر/ أ

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترولأمانى عبدالرحمن/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

 للحصول على المجموع االعتباري740/1000الطالب اللذٌن التحقوا بالكلٌة بدءًا من الفرقة الثانٌة ٌتم ضرب مجموعهم الفعلً فً المعامل 

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2019/2018

ماٌو

 

 جامعة المنوفية

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- إدارة األعمال 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

8 من 7صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:77.00جًٌد7700770جٌد187جٌد186جٌد193جٌد204مستجدمنى عادل عبدالمطلب السٌد5107 770

:64.20مقبول6420642جٌد182جٌد159مقبول144مقبول157مستجدمهند محمد مشحوت أحمد الدوٌك5109 642

:80.80جٌد جدا8080808ًجٌد جدا203ًجٌد جدا205ًجٌد204جٌد196مستجدمٌار ابوالمجد محمد عبدالشافً زٌد5110 808

:64.50مقبول6450645جٌد186مقبول151مقبول149مقبول159مستجدمٌرنا السٌد محروس ناجى5111 645

:91.20ممتاز9120912ممتاز229ممتاز226جٌد جدا222ًممتاز235مستجدمٌرنا عادل عبدربه عبدالرسول البحٌرى5112 912
مرتبة شرف

:67.00جًٌد6700670جٌد187جٌد176مقبول137جٌد170مستجدنادر خالد محمد احمد الدماطى5113 670

:65.10جًٌد6510651جٌد178جٌد172مقبول142مقبول159مستجدنادر عادل كامل محمد العلٌم5114ً 651

:75.40جًٌد7540754جٌد جدا198ًجٌد جدا194ًجٌد179جٌد183مستجدنجوان حلمً عبدالمنعم السٌد5116 754

:74.80جًٌد7480748جٌد جدا211ًجٌد جدا196ًمقبول153جٌد188مستجدنداء احمد ابراهٌم محمد االدٌب5117 748

:71.60جًٌد7160716جٌد جدا204ًجٌد174مقبول168جٌد170مستجدنورا احمد فوزى احمد حجازى5118 716

:68.30جًٌد6830683جٌد190جٌد168مقبول166مقبول159مستجدهاجر خلٌل ابراهٌم عوض5120 683

:81.50جٌد جدا8150815ًممتاز216جٌد جدا214ًجٌد190جٌد195مستجدهدى محروس محمد حموده5122 815

:63.00مقبول6300630جٌد173جٌد158مقبول144مقبول155مستجدهدٌر عماد الدٌن مامون حجازى5123 630

:69.00جًٌد6900690جٌد جدا195ًمقبول154مقبول163جٌد178مستجدهند عادل احمد حمدي شاهٌن5124 690

:68.50جًٌد6850685جٌد191جٌد167مقبول149جٌد178مستجدهٌام محى الدٌن مصطفى محمود5125 685

سيد طه/ د

دأ أحمد النقيرة

مروة صابر/ أ

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترولأمانى عبدالرحمن/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

 للحصول على المجموع االعتباري740/1000الطالب اللذٌن التحقوا بالكلٌة بدءًا من الفرقة الثانٌة ٌتم ضرب مجموعهم الفعلً فً المعامل 

أعضاء الكنترول
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 جامعة المنوفية

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- إدارة األعمال 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

8 من 8صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:69.00جًٌد6900690جٌد186جٌد184مقبول151جٌد169مستجدوفاء اشرف الدسوقً البدوى5127 690

:72.00جًٌد7200720جٌد جدا201ًجٌد173مقبول164جٌد182مستجدٌاسمٌن عبدالحكٌم محمد كامل مصطفى حسن5129 720

:61.40مقبول6140614جٌد161مقبول155مقبول145مقبول153مستجدٌمنً عفٌفً رجب عبدالخالق5131 614

:71.30جًٌد7130713جٌد جدا194ًجٌد178جٌد169جٌد172مستجددٌانا منٌر مٌالد عجاٌبى5132 713

:63.70مقبول6370637جٌد179مقبول149مقبول162مقبول147مستجدمارٌا ماجد عوض عزت جرجس5133 637

سيد طه/ د

دأ أحمد النقيرة

مروة صابر/ أ

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترولأمانى عبدالرحمن/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

 للحصول على المجموع االعتباري740/1000الطالب اللذٌن التحقوا بالكلٌة بدءًا من الفرقة الثانٌة ٌتم ضرب مجموعهم الفعلً فً المعامل 

أعضاء الكنترول


