
المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2019/2018

ماٌو

 

 جامعة المنوفية

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 1صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:82.30جٌد جدا8230823ًجٌد جدا208ًجٌد جدا209ًجٌد200جٌد206مستجدآالء ابوالفتح عبدالغفار ابراهٌم4001 823

:85.50جٌد جدا8550855ًممتاز224جٌد جدا214ًجٌد جدا208ًجٌد جدا209ًمستجدآالء احمد محمد عبدالفتاح برغوث4002 855
مرتبة شرف

:76.00جًٌد7600760جٌد جدا201ًجٌد191جٌد187جٌد181مستجد1م.آالء اشرف فتحى ذكى                  أ4003 760

:75.30جًٌد7530753جٌد جدا194ًجٌد188جٌد184جٌد187مستجدآالء اشرف ٌوسف عبدالمطلب4004 753

:85.20جٌد جدا8520852ًممتاز217جٌد جدا211ًجٌد204جٌد جدا220ًمستجدآالء محمود فوزي عصر4005 852

:82.60جٌد جدا8260826ًجٌد جدا209ًجٌد جدا213ًجٌد200جٌد204مستجدآالء مرضً عبدالعظٌم قلمه4006 826

:70.00جًٌد7000700جٌد178جٌد جدا195ًمقبول168مقبول159مستجدآالء ٌحٌى حلمً السٌد الجعبري4007 700

:62.30مقبول6230623مقبول150جٌد171مقبول158مقبول144مستجدآٌه ابراهٌم عبدالواحد سٌد احمد الصبروت4008 623

:78.60جًٌد7860786جٌد جدا209ًجٌد جدا195ًجٌد172جٌد جدا210ًمستجدآٌه احمد حسانٌن محمد4009 786

:72.40جًٌد7240724جٌد180جٌد جدا194ًجٌد180جٌد170مستجدآٌه اسامه حسن عبد هللا4010 724

:76.40جًٌد7640764جٌد جدا209ًجٌد190جٌد181جٌد184مستجدآٌه خالد عبدالسالم محمد السروى4011 764

:71.60جًٌد7160716جٌد172جٌد جدا193ًجٌد175جٌد176مستجد1م.آٌه عبدالرحمن عبدالعزٌز اسماعٌل    أ4012 716

:87.80جٌد جدا8780878ًممتاز226ممتاز224جٌد جدا210ًجٌد جدا218ًمستجدآٌه عماد محمد غنٌمى4013 878
مرتبة شرف

:75.00جًٌد7500750جٌد جدا208ًجٌد جدا207ًجٌد172مقبول163مستجدآٌه محمد عبدالجلٌل زنون4014 750

:67.50جًٌد6750675جٌد164جٌد181مقبول162مقبول168مستجدآٌه محمد عزب غالب4015 675

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 2صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:61.50مقبول6150615جٌد157جٌد163مقبول155مقبول140مستجدآٌه محمد على عبدالحى4016 615

:72.00جًٌد7200720جٌد187جٌد جدا192ًجٌد171جٌد170مستجدآٌه محمود عبدالمجٌد عجور4017 720

:78.90جًٌد7890789جٌد جدا201ًجٌد جدا209ًجٌد173جٌد206مستجدآٌه نبٌل محمد عبدالمقصود عطٌة4018 789

:69.70جًٌد6970697جٌد177جٌد182مقبول160جٌد178مستجدابتسام سمٌر حمدى عبدالبدٌع4019 697

:61.60مقبول6160616جٌد164جٌد159مقبول144مقبول149مستجدآبانوب عادل جرجس سعد4020 616

:74.20جًٌد7420742جٌد جدا198ًجٌد جدا197ًجٌد179مقبول168مستجدآبانوب عماد جوده عطٌة4021 742

:73.70جًٌد7370737جٌد178جٌد جدا195ًجٌد184جٌد180مستجدابراهٌم احمد عبدالستار محمد جعفر4022 737

:66.70جًٌد6670667جٌد180جٌد186مقبول145مقبول156مستجدابراهٌم احمد على بهنسى4023 667

:62.30مقبول6230623جٌد157جٌد161مقبول156مقبول149مستجدابراهٌم عبدالمنعم السٌد بكر4024 623

:66.60جًٌد6660666جٌد187جٌد187مقبول151مقبول141مستجدابراهٌم محمد جودة دعبس4025 666

:64.90مقبول6490649جٌد177جٌد172مقبول145مقبول155مستجدابراهٌم محمد عبدالعزٌز ضٌف4026 649

:77.50جًٌد7750775جٌد جدا205ًجٌد جدا201ًجٌد185جٌد184مستجداحمد ابراهٌم عبدالغنى ابراهٌم4027 775

:74.00جًٌد7400740جٌد188جٌد جدا197ًجٌد170جٌد185مستجداحمد احمد احمد عمر4028 740

:63.00مقبول6300630جٌد158جٌد157مقبول155مقبول160مستجداحمد اسامه ابوالفتح البحٌرى4029 630

:73.30جًٌد7330733جٌد جدا197ًجٌد جدا200ًمقبول166جٌد170مستجداحمد اشرف عباس أمٌن4030 733

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 3صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:66.20جًٌد6620662جٌد159جٌد176مقبول161مقبول166مستجداحمد جمال السٌد السٌد الخلٌفى4031 662

:72.50جًٌد7250725جٌد جدا197ًجٌد188مقبول166جٌد174مستجداحمد جمال عاشور نوفل                     س4032 725

:65.30جًٌد6530653جٌد166جٌد168مقبول161مقبول158مستجداحمد جمال عالم مصطفى4033 653

:62.00مقبول6200620جٌد168جٌد160مقبول146مقبول146مستجداحمد جمال محمد هالل4034 620

:74.40جًٌد7440744جٌد جدا202ًجٌد186جٌد170جٌد186مستجداحمد حسن سرحان حسن سرحان4035 744

:60.90مقبول6090609مقبول151جٌد169مقبول155مقبول134مستجداحمد حسن عبدالوهاب احمد4036 609

:71.50جًٌد7150715جٌد171جٌد176جٌد172جٌد196مستجداحمد حمدي توفٌق ابوزٌدان4037 715

:67.40جًٌد6740674جٌد178جٌد172مقبول158مقبول166مستجداحمد خالد ابوالفتح زٌدان4038 674

:76.10جًٌد7610761جٌد185جٌد191جٌد190جٌد195مستجداحمد خالد محمد ابوالمجد النحاس4039 761

:83.40جٌد جدا8340834ًجٌد جدا214ًجٌد جدا212ًجٌد197جٌد جدا211ًمستجداحمد خالد محمد الفوي4040 834

:74.90جًٌد7490749جٌد187جٌد جدا194ًجٌد184جٌد184مستجداحمد رأفت ابراهٌم محمد السٌد4041 749

:67.50جًٌد6750675جٌد جدا198ًجٌد187مقبول149مقبول141مستجداحمد رزق احمد ابوالروس4042 675

:63.70مقبول6370637مقبول146مقبول152مقبول157جٌد182مستجداحمد سامى صالح الدٌن البدوى4043 637

:76.30جًٌد7630763جٌد جدا207ًجٌد191جٌد177جٌد188مستجداحمد سعٌد شعبان خطاب4045 763

:74.70جًٌد7470747جٌد جدا213ًجٌد190مقبول164جٌد180مستجداحمد سعٌد محمود محمد السٌد4046 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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 4صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:70.30جًٌد7030703جٌد171جٌد168مقبول163جٌد201مستجداحمد سعٌد محً عبد الحمٌد4047 703

:69.30جًٌد6930693جٌد جدا196ًجٌد180مقبول165مقبول152مستجداحمد سمٌر الشحات دٌاب س4048 693

:62.20مقبول6220622جٌد164مقبول149مقبول152مقبول157مستجداحمد سمٌر عبدالمحسن عبدالحق4050 622

:68.90جًٌد6890689جٌد189جٌد176مقبول152جٌد172مستجداحمد سمٌر متولى محمد قندٌل4051 689

:63.40مقبول6340634جٌد156جٌد160مقبول146جٌد172مستجداحمد شرٌف عبدالحمٌد محمد محمود4052 634

:66.50جًٌد6650665جٌد174جٌد185مقبول143مقبول163مستجداحمد شعبان عبدالسمٌع احمد غنٌم4053 665

:59.40مقبول5940594جٌد166مقبول145مقبول138مقبول145مستجداحمد صبحى الشحات طاٌل4054 594

:71.80جًٌد7180718جٌد174جٌد172جٌد181جٌد191مستجداحمد صالح عبدالمنعم الحجرى4055 718

:68.10جًٌد6810681جٌد180جٌد182مقبول149جٌد170مستجد1م.احمد طاهر فتحى مرسال                 أ4057 681

:86.70جٌد جدا8670867ًممتاز224جٌد جدا203ًجٌد جدا220ًجٌد جدا220ًمستجداحمد عادل عبدالحلٌم الكردى4058 867
مرتبة شرف

:76.40جًٌد7640764جٌد181جٌد174جٌد192جٌد جدا217ًمستجد1م.احمد عادل على حسانٌن                  أ4059 764

:71.60جًٌد7160716جٌد جدا205ًمقبول154مقبول168جٌد189مستجد1م.احمد عادل محمد صالح                  أ4060 716

:62.20مقبول6220622مقبول149جٌد166مقبول153مقبول154مستجداحمد عبدالجواد حسٌن الدقن4061 622

:78.20جًٌد7820782جٌد جدا208ًجٌد جدا197ًجٌد187جٌد190مستجداحمد عبدالرؤف احمد عواد4063 782

:79.40جًٌد7940794جٌد جدا200ًجٌد جدا200ًجٌد198جٌد196مستجداحمد عبدالعزٌز عبدالفتاح طٌرالبر4064 794

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 5صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:63.60مقبول6360636جٌد160جٌد164مقبول151مقبول161مستجداحمد عبدالعزٌز محمود الخفٌف4065 636

:74.10جًٌد7410741جٌد174جٌد184جٌد190جٌد193مستجداحمد عبدالعظٌم سٌد احمد4066 741

:74.10جًٌد7410741جٌد جدا200ًجٌد جدا198ًجٌد171جٌد172مستجداحمد عبدالمقصود عبدالسالم قابل4069 741

:70.40جًٌد7040704جٌد183جٌد180جٌد170جٌد171مستجداحمد عصام عبدالمقصود ابوزٌدان4070 704

:70.50جًٌد7050705جٌد183جٌد جدا196ًمقبول156جٌد170مستجداحمد علً شحاته محمد4071 705

:72.00جًٌد7200720جٌد174جٌد186جٌد175جٌد185مستجداحمد علً محمد صالح ثعلب4072 720

:59.50مقبول5950595مقبول148مقبول145مقبول151مقبول151مستجداحمد فوزي محمود عبدالغفار4073 595

:77.00جًٌد7700770جٌد185جٌد جدا197ًجٌد197جٌد191مستجداحمد ماهر عبدالعال ابوعٌشه4074 770

:58.30مقبول5830583مقبول139مقبول140مقبول150مقبول154مستجداحمد مجدي إبراهٌم الشوٌخ4075 583

:69.90جًٌد6990699جٌد190جٌد167مقبول168جٌد174مستجداحمد مجدي مسعود أحمد4077 699

:66.20جًٌد6620662جٌد175جٌد170مقبول152مقبول165مستجداحمد محمد احمد حشٌش4078 662

:74.80جًٌد7480748جٌد جدا201ًجٌد182جٌد184جٌد181مستجداحمد محمد احمد عبداللطٌف خمٌس4079 748

:61.20مقبول6120612مقبول146جٌد159مقبول155مقبول152مستجداحمد محمد العاٌدى عمر س4080 612

:70.20جًٌد7020702جٌد180جٌد جدا200ًجٌد172مقبول150مستجداحمد محمد المصٌلحى عامر4081 702

:60.40مقبول6040604مقبول150مقبول149مقبول150مقبول155مستجداحمد محمد صادق الدسوقى حسن4082 604

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 6صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:66.40جًٌد6640664جٌد177جٌد184مقبول158مقبول145مستجداحمد محمد عباس الحسٌنى4083 664

:58.60مقبول5860586مقبول142جٌد156مقبول141مقبول147مستجداحمد محمد فتحى حامد زغلول4084 586

:66.70جًٌد6670667جٌد170جٌد171مقبول151جٌد175مستجداحمد محمد فوزى غزاله4085 667

:71.40جًٌد7140714جٌد190جٌد جدا193ًمقبول164مقبول167مستجداحمد محمد محمود ابوعل4086ً 714

:72.60جًٌد7260726جٌد177جٌد189مقبول167جٌد193مستجداحمد محمد نبوي محمد عبدالرحمن4087 726

:78.20جًٌد7820782جٌد جدا203ًجٌد جدا192ًجٌد179جٌد جدا208ًمستجداحمد محمود عبدالعزٌز على4088 782

:77.20جًٌد7720772جٌد190جٌد جدا197ًجٌد185جٌد200مستجداحمد محمود كامل حسن شبل4089 772

:63.80مقبول6380638جٌد164جٌد163مقبول146مقبول165مستجداحمد محمود محمود ذكى منصور4090 638

:63.70مقبول6370637جٌد160مقبول151مقبول148جٌد178مستجداحمد معتز على سلٌم4093 637

:76.40جًٌد7640764جٌد جدا203ًجٌد جدا200ًجٌد186جٌد175مستجداحمد مهدي سالمه الوكٌل4094 764

:71.10جًٌد7110711جٌد جدا200ًجٌد170مقبول168جٌد173مستجداحمد هاشم محمد البدرى4096 711

:64.20مقبول6420642مقبول139جٌد161مقبول162جٌد180مستجد1م.احمد هشام االمٌر فٌصل                 أ4097 642

:81.70جٌد جدا8170817ًجٌد جدا215ًجٌد جدا210ًجٌد188جٌد204مستجدارٌج عطٌة محمد أبوعرب4099 817

:72.10جًٌد7210721جٌد184جٌد179جٌد177جٌد181مستجداسامه احمد بدرى احمد4100 721

:59.20مقبول5920592مقبول151مقبول142مقبول146مقبول153مستجداسامه السٌد محمد عبدالعال4101 592

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 7صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:64.50مقبول6450645جٌد160جٌد170مقبول146جٌد169مستجداسامه سعٌد محمد الحصرى4102 645

:70.40جًٌد7040704جٌد176جٌد185مقبول161جٌد182مستجداسامه فرحات احمد البسٌونى4103 704

:72.60جًٌد7260726جٌد179جٌد174جٌد184جٌد189مستجداسراء احمد محمد محمود عقٌلى4106 726

:80.20جٌد جدا8020802ًممتاز217جٌد جدا213ًجٌد179جٌد193مستجداسراء جمال احمد طه مصطفى4107 802

:69.10جًٌد6910691جٌد190جٌد178مقبول159مقبول164مستجداسراء جمال الدٌن محمد ابوسعده4108 691

:62.90مقبول6290629جٌد161مقبول150مقبول149جٌد169مستجداسراء جمال محمود ابراهٌم شمس الدٌن4109 629

:73.70جًٌد7370737جٌد جدا200ًجٌد175جٌد174جٌد188مستجداسراء صبحً السٌد عشماوى4110 737

:80.10جٌد جدا8010801ًممتاز217جٌد جدا198ًجٌد197جٌد189مستجداسراء عبدالحمٌد ابراهٌم طاحون4111 801

:69.60جًٌد6960696جٌد182جٌد167جٌد174جٌد173مستجداسراء محمد جابر ٌوسف4112 696

:58.20مقبول5820582مقبول152مقبول139مقبول150مقبول141مستجداسراء محمد رشدي عبدالحلٌم هالل4113 582

:79.60جًٌد7960796جٌد جدا212ًجٌد جدا193ًجٌد186جٌد205مستجداسراء محمد رضوان محمد صالح4114 796

:72.30جًٌد7230723جٌد185جٌد189جٌد181مقبول168مستجداسراء محمد صاوي محمد4115 723

:67.70جًٌد6770677جٌد188جٌد173مقبول161مقبول155مستجداسراء ممدوح عبدالفتاح بسٌونى4116 677

:62.70مقبول6270627جٌد157جٌد160مقبول160مقبول150مستجداسالم أحمد حلمً جاب هللا4117 627

:70.60جًٌد7060706جٌد171جٌد182جٌد173جٌد180مستجد1م.اسالم السٌد ابراهٌم االشقر              أ4118 706

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 8صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:82.10جٌد جدا8210821ًممتاز218ممتاز217جٌد195جٌد191مستجداسالم حسٌن شعبان محروس4119 821

:74.80جًٌد7480748جٌد191جٌد جدا192ًجٌد171جٌد194مستجداسالم عبدالفتاح إبراهٌم عبدالفتاح4120 748

:70.20جًٌد7020702جٌد جدا193ًجٌد171مقبول162جٌد176مستجداسالم عبدالمحسن محروس بلطى4121 702

:68.50جًٌد6850685جٌد180جٌد172مقبول156جٌد177مستجداسالم محمد ربٌع على شحاته ٌوسف4122 685

:71.00جًٌد7100710جٌد191جٌد185جٌد184مقبول150مستجداسالم مسعد شبل ابراهٌم4123 710

:76.00جًٌد7600760جٌد جدا192ًجٌد جدا192ًجٌد188جٌد188مستجداسماء السٌد محمد فتحى عبدالفتاح4124 760

:70.10جًٌد7010701جٌد189جٌد170جٌد175مقبول167مستجداسماء رضا عبدالرازق رضوان4125 701

:78.70جًٌد7870787ممتاز223جٌد جدا200ًجٌد181جٌد183مستجداسماء عبدهللا السٌد احمد4126 787

:75.60جًٌد7560756جٌد جدا194ًجٌد185جٌد194جٌد183مستجداسماء منصور ابراهٌم جبران4127 756

:73.10جًٌد7310731جٌد190جٌد190جٌد170جٌد181مستجداسٌل محمد رشاد السٌد الجز4128 731

:71.30جًٌد7130713جٌد168جٌد184جٌد184جٌد177مستجد1م.اشرقت محمد عبدالغفار عبدالغفار      أ4129 713

:67.00جًٌد6700670جٌد170جٌد172مقبول153جٌد175مستجد1م.اصالة محمد عبدالمنعم ناصف         أ4130 670

:69.90جًٌد6990699جٌد173جٌد161جٌد189جٌد176مستجداكرم عبدالهادي عبدالونٌس طه         س4131 699

:79.50جًٌد7950795ممتاز217جٌد جدا198ًجٌد191جٌد189مستجدالسعٌد محمد عبدالعزٌز البلتاجى محمد الشهبة4132 795

:64.40مقبول6440644جٌد171جٌد161مقبول159مقبول153مستجدالسٌد ابراهٌم السٌد الدغٌدى4133 644

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 9صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:71.10جًٌد7110711جٌد179جٌد170جٌد171جٌد191مستجدالسٌد عبدهللا السٌد عبداللطٌف سالم4134 711

:63.50مقبول6350635جٌد183مقبول137مقبول163مقبول152مستجدالسٌد مختار محمد نور الدٌن جاد مساور4135 635

:71.70جًٌد7170717جٌد162جٌد158جٌد187جٌد جدا210ًمستجدامتنان عبدهللا عبدالعظٌم عبدهللا محمد4136 717

:72.30جًٌد7230723جٌد167جٌد163جٌد187جٌد206مستجدامل صالح السٌد ٌوسف4137 723

:71.60جًٌد7160716جٌد جدا196ًجٌد178مقبول164جٌد178مستجدامنٌة احمد سعد قندٌل4138 716

:65.20جًٌد6520652جٌد164مقبول151مقبول155جٌد182مستجد1م.امنٌة الصاوى محمد السٌد                أ4139 652

:72.20جًٌد7220722جٌد187جٌد174جٌد175جٌد186مستجدامٌر صابر ابراهٌم متولى4140 722

:65.80جًٌد6580658جٌد172جٌد161مقبول152جٌد173مستجد1م.امٌرة محمد سعد الرقباوى               أ4142 658

:63.00مقبول6300630جٌد181مقبول136مقبول152مقبول161مستجدامٌره جمٌل محمد عبدالحمٌد عبدهللا4143 630

:69.90جًٌد6990699جٌد178جٌد166جٌد174جٌد181مستجدامٌره حمدي عبدالواحد حامد الجمال4144 699

:75.60جًٌد7560756جٌد جدا203ًجٌد167جٌد189جٌد197مستجدامٌره سعٌد ذكى دوٌدار4145 756

:61.70مقبول6170617جٌد158مقبول137مقبول155مقبول167مستجدامٌره عباس محمد الحلوانى4146 617

:74.80جًٌد7480748جٌد186جٌد179جٌد184جٌد199مستجدامٌره عبدالحمٌد محمد عزٌز4147 748

:80.30جٌد جدا8030803ًجٌد جدا206ًجٌد جدا200ًجٌد200جٌد197مستجدامٌره عصام السٌد السٌد سالمان4148 803

:85.50جٌد جدا8550855ًممتاز226جٌد جدا215ًجٌد جدا208ًجٌد206مستجدامٌره محمد عبدالفتاح محمد4149 855

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 10صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:67.00جًٌد6700670جٌد178جٌد159مقبول152جٌد181مستجدامٌن حمدي امٌن سلٌمان4150 670

:79.70جًٌد7970797جٌد جدا207ًجٌد جدا196ًجٌد189جٌد205مستجداندروا عبدالمالك حزقٌال ابراهٌم4151 797

:68.40جًٌد6840684جٌد170جٌد174جٌد169جٌد171مستجدانس جمال الدٌن عبدالفتاح احمد السٌد4152 684

:72.70جًٌد7270727جٌد191جٌد183جٌد177جٌد176مستجداٌمان صالح أحمد المصٌلحى عطٌه4153 727

:79.20جًٌد7920792جٌد جدا214ًجٌد جدا202ًجٌد190جٌد186مستجداٌمان عماد عبدالحلٌم عبدالعال4154 792

:68.10جًٌد6810681جٌد189جٌد180مقبول164مقبول148مستجداٌمان محمد عبدالسالم ابوشكر4155 681

:82.40جٌد جدا8240824ًجٌد جدا206ًجٌد جدا206ًجٌد201جٌد جدا211ًمستجداٌمان محً الدٌن حماد ٌس4156 824

:64.80مقبول6480648جٌد166جٌد165مقبول145جٌد172مستجداٌمن جالل بٌومى رمضان4157 648

:74.20جًٌد7420742جٌد182جٌد189جٌد176جٌد195مستجدبافلى القس باخومٌوس غالى4158 742

:79.50جًٌد7950795جٌد جدا209ًجٌد جدا199ًجٌد181جٌد206مستجدباهر انٌس عبدالمنعم حمامه4159 795

:84.90جٌد جدا8490849ًممتاز220جٌد جدا213ًجٌد207جٌد جدا209ًمستجدبسمه احمد وجدى مكرم4160 849

:76.70جًٌد7670767جٌد جدا198ًجٌد جدا205ًجٌد178جٌد186مستجدبسمه حسنً زكى الشٌخة4161 767

:73.30جًٌد7330733جٌد183جٌد184جٌد170جٌد196مستجدبسمه مجدي محمود عبدالعاطى4162 733

:82.30جٌد جدا8230823ًممتاز231ممتاز226جٌد201مقبول165مستجدبهاء محمد عبدهللا عبده4163 823

:84.10جٌد جدا8410841ًجٌد جدا211ًجٌد جدا213ًجٌد جدا212ًجٌد205مستجدتقى شرٌف حافظ موسى4164 841

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 11صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:80.90جٌد جدا8090809ًجٌد جدا203ًجٌد جدا202ًجٌد201جٌد203مستجدتقً عماد ابراهٌم علم الدٌن4165 809

:73.70جًٌد7370737جٌد191جٌد جدا194ًجٌد174جٌد178مستجدتقً محمد مصطفى محمد حنٌجل4166 737

:74.10جًٌد7410741جٌد جدا192ًجٌد181جٌد181جٌد187مستجدتقى مصطفى عبدالباسط احمد4167 741

:64.90مقبول6490649جٌد169مقبول151مقبول159جٌد170مستجدتهانً عالء الدٌن عبدالستار مصطف4168ً 649

:75.40جًٌد7540754جٌد جدا200ًجٌد179جٌد189جٌد186مستجدجانٌت مسعد منٌر جاد4169 754

:71.30جًٌد7130713جٌد جدا194ًجٌد175جٌد169جٌد175مستجدجمال سعٌد الجٌوشى السٌد4170 713

:67.30جًٌد6730673جٌد171جٌد173مقبول154جٌد175مستجدحازم اٌمن محمد عبدالجواد ابوشنب4171 673

:70.10جًٌد7010701جٌد161جٌد170جٌد175جٌد195مستجدحازم اٌمن ٌوسف هاشم4172 701

:72.00جًٌد7200720جٌد جدا196ًجٌد189مقبول161جٌد174مستجدحامد ناصر حامد السٌد ابو حسٌن4173 720

:78.20جًٌد7820782جٌد جدا192ًجٌد جدا199ًجٌد190جٌد201مستجدحسام السٌد محمود عثمان4174 782

:70.50جًٌد7050705جٌد جدا193ًجٌد189مقبول151جٌد172مستجدحسام حسن ابراهٌم حسن4175 705

:69.70جًٌد6970697جٌد190جٌد166جٌد170جٌد171مستجدحسام عبدالمنعم عبدهللا على4176 697

:80.00جٌد جدا8000800ًجٌد جدا202ًجٌد جدا193ًجٌد198جٌد207مستجدحسام مدحت محمد فوزى الجمال4177 800

:73.70جًٌد7370737جٌد جدا192ًجٌد183جٌد170جٌد192مستجد1م.حسن رفعت حجازى احمد            أ4178 737

:66.30جًٌد6630663جٌد185جٌد163مقبول146جٌد169مستجدحسن عبدالحمٌد حسن عبدالحمٌد فراولو4179 663

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 12صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:70.20جًٌد7020702جٌد191جٌد177مقبول161جٌد173مستجدحسٌن رٌاض محمد حنٌش4180 702

:67.10جًٌد6710671جٌد174جٌد156جٌد170جٌد171مستجدحسٌن عزت حسٌن احمد قاسم4181 671

:63.00مقبول6300630جٌد163جٌد159مقبول153مقبول155مستجدحلمً السٌد حلمى السٌد حبٌب4182 630

:86.20جٌد جدا8620862ًممتاز219ممتاز216جٌد206جٌد جدا221ًمستجدحمد مصطفى محمد عبدالواحد4183 862

:73.20جًٌد7320732جٌد جدا199ًجٌد173جٌد176جٌد184مستجد1م.حمزه ماهر معوض جالل             أ4184 732

:62.50مقبول6250625مقبول144جٌد159مقبول156مقبول166مستجدخالد محمود محمد الشال4187 625

:75.30جًٌد7530753جٌد186جٌد190جٌد175جٌد202مستجدخالد نبٌل محمد شفٌق احمد الجروانى4188 753

:77.50جًٌد7750775جٌد جدا192ًجٌد187جٌد189جٌد207مستجددالٌا سعٌد حسن خلف سوٌلم4189 775

:82.40جٌد جدا8240824ًجٌد جدا211ًممتاز221جٌد181جٌد جدا211ًمستجددالٌا محمد محروس الدهراوى4190 824

:60.60مقبول6060606مقبول154مقبول130مقبول158مقبول164مستجدداود الٌا زكرٌا شنودة4191 606

:71.30جًٌد7130713جٌد179جٌد166جٌد186جٌد182مستجددنٌا سامً كامل هشام4192 713

:59.40مقبول5940594مقبول153مقبول139مقبول168مقبول134مستجددنٌا ناصر الدٌن عبدرب النبى4193 594

:70.20جًٌد7020702جٌد173جٌد170جٌد170جٌد189مستجددٌنا اشرف محمد السٌد الفقى4195 702

:62.50مقبول6250625جٌد164جٌد166مقبول146مقبول149مستجددٌنا اشرف مصطفى خطاب4196 625

:68.90جًٌد6890689جٌد جدا196ًجٌد173مقبول153مقبول167مستجددٌنا سعٌد عبدالحمٌد عل4197ً 689

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 13صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:75.00جًٌد7500750جٌد جدا207ًجٌد184جٌد169جٌد190مستجد1م.رانا عبدالعزٌز محمد طه                 أ4199 750

:74.70جًٌد7470747جٌد180جٌد191جٌد196جٌد180مستجدرانده اشرف محمد عبدالجواد4200 747

:66.20جًٌد6620662جٌد171جٌد172مقبول156مقبول163مستجدرانٌا جمال احمد خمٌس              تصوٌب4201 662

:68.30جًٌد6830683جٌد174جٌد176جٌد170مقبول163مستجدرانٌا فتح توفٌق الشافعى4202 683

:79.20جًٌد7920792جٌد جدا215ًجٌد جدا200ًجٌد183جٌد194مستجدرانٌا محمد سمٌر سٌد احمد سعد4203 792

:77.70جًٌد7770777جٌد جدا198ًجٌد جدا197ًجٌد184جٌد198مستجدرانٌا وضاح زكى محمد سعٌد4204 777

:73.50جًٌد7350735جٌد187جٌد180مقبول168جٌد200مستجدربٌع عبدالنبً سالم عصفور4205 735

:67.80جًٌد6780678جٌد176جٌد170مقبول162جٌد170مستجدرحاب محمود توفٌق مٌاح4206 678

:78.20جًٌد7820782جٌد جدا206ًجٌد191جٌد189جٌد196مستجدرحمة عاطف عبدالقادر مسعود4207 782

:81.00جٌد جدا8100810ًممتاز216جٌد جدا207ًجٌد198جٌد189مستجدردٌنة مصطفى على الشنوانى4208 810

:65.80جًٌد6580658جٌد182مقبول153مقبول160مقبول163مستجدرشاد احمد رشاد ٌسن4209 658

:67.30جًٌد6730673جٌد169جٌد171مقبول161جٌد172مستجدرضوى حمدى حاتم الجندى4210 673

:65.70جًٌد6570657جٌد172جٌد161مقبول151جٌد173مستجد1م.رضوى محسن سعٌد الرقباوى         أ4211 657

:69.80جًٌد6980698جٌد186جٌد174جٌد170مقبول168مستجدرضوى منصور حربً منصور4212 698

:74.70جًٌد7470747جٌد جدا196ًجٌد186جٌد184جٌد181مستجدرقٌة جمال كامل عامر4213 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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 14صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:74.90جًٌد7490749جٌد جدا199ًجٌد187جٌد181جٌد182مستجدرنا اٌمن احمد عبدالمنعم حسان4214 749

:85.20جٌد جدا8520852ًممتاز227جٌد جدا212ًجٌد203جٌد جدا210ًمستجدرنا حمدي محمود عبدالعال4215 852

:70.80جًٌد7080708جٌد187جٌد177مقبول167جٌد177مستجدرنٌم عاطف على الشامى4216 708

:76.00جًٌد7600760جٌد جدا195ًجٌد190جٌد185جٌد190مستجدروان اسامة محمد عبدالرحمن الجمل4217 760

:75.10جًٌد7510751جٌد184جٌد181جٌد185جٌد201مستجدروان اٌمن محمد عبد القوى4218 751

:79.30جًٌد7930793جٌد جدا211ًجٌد جدا200ًجٌد192جٌد190مستجدروان هشام السٌد الشٌخ4219 793

:68.10جًٌد6810681جٌد183جٌد173مقبول168مقبول157مستجدروجٌنا جمال عبدالملك حنا4220 681

:76.40جًٌد7640764جٌد جدا196ًجٌد185جٌد189جٌد194مستجدروضه اشرف على بكر4221 764

:72.70جًٌد7270727جٌد جدا196ًجٌد184جٌد170جٌد177مستجدروهندة مجدي انور عبدالخالق4222 727

:66.60جًٌد6660666جٌد169جٌد166مقبول158جٌد173مستجدرٌم محمد عبدالعزٌز عجور4223 666

:72.00جًٌد7200720جٌد جدا199ًجٌد176جٌد183مقبول162مستجدرٌم محمد ٌسري راشد4224 720

:63.80مقبول6380638جٌد159مقبول150مقبول160جٌد169مستجدرٌم ٌاسر حسن على متولى4225 638

:69.10جًٌد6910691جٌد184جٌد168مقبول167جٌد172مستجدرٌهام عاطف محمد احمد عفٌفى4226 691

:75.90جًٌد7590759جٌد جدا196ًجٌد182جٌد182جٌد199مستجدساجدة شعبان عبد الهادى على العطشجى4227 759

:81.10جٌد جدا8110811ًجٌد جدا210ًجٌد جدا200ًجٌد201جٌد200مستجدساره احمد مصطفى سلٌم4228 811

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 15صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:61.20مقبول6120612جٌد169مقبول138مقبول151مقبول154مستجدساره عادل عباس الصباغ4229 612

:71.30جًٌد7130713جٌد191جٌد168جٌد171جٌد183مستجد1م.ساره منٌر محمد الخٌاط                  أ4230 713

:73.70جًٌد7370737جٌد177جٌد جدا192ًجٌد177جٌد191مستجدساره هواري احمد الخلٌفة4231 737

:66.60جًٌد6660666جٌد163جٌد158مقبول161جٌد184مستجدسالى هشام صالح الدٌن محمد4232 666

:72.40جًٌد7240724جٌد جدا193ًجٌد184جٌد172جٌد175مستجدسامح اشرف ابوالفتوح محمد سعٌد4233 724

:71.90جًٌد7190719جٌد جدا192ًجٌد164جٌد180جٌد183مستجدسعاد عالء محمد لطفى الشٌخ4234 719

:81.60جٌد جدا8160816ًممتاز224جٌد جدا197ًجٌد206جٌد189مستجدسعد محمد عبدالغفار شهاب4235 816

:69.30جًٌد6930693جٌد جدا192ًجٌد165جٌد175مقبول161مستجدسعٌد علً سعٌد الجمل4236 693

:66.00جًٌد6600660جٌد174جٌد174مقبول158مقبول154مستجدسلمى ابراهٌم محى الدٌن جمٌل4237 660

:70.00جًٌد7000700جٌد163جٌد179جٌد180جٌد178مستجدسلمى عبدالناصر محمد الترٌسى4238 700

:64.50مقبول6450645جٌد179مقبول151مقبول161مقبول154مستجدسلٌمان صالح سلٌمان محمد جاد4239 645

:75.10جًٌد7510751جٌد جدا211ًجٌد جدا207ًجٌد172مقبول161مستجدسمر اشرف عبدالحمٌد السٌد4240 751

:70.50جًٌد7050705جٌد186جٌد183مقبول167جٌد169مستجدسمر جالل سعود عبدهللا سعود4241 705

:67.20جًٌد6720672جٌد171جٌد182مقبول161مقبول158مستجدسمر سعٌد محمد المحالوى4242 672

:68.30جًٌد6830683جٌد جدا193ًجٌد159مقبول161جٌد170مستجدسمر فتحً مرسى السٌد4243 683

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 16صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:81.20جٌد جدا8120812ًممتاز229جٌد جدا199ًجٌد188جٌد196مستجدسمر محمد عبدالحق محمد الحنفى4244 812

:72.40جًٌد7240724جٌد جدا193ًجٌد184جٌد170جٌد177مستجدسندس ٌاسر فتحى عوده4245 724

:80.80جٌد جدا8080808ًممتاز216جٌد جدا206ًجٌد194جٌد192مستجد1م.سها محمد شوقى على الطورى         أ4246 808

:75.70جًٌد7570757ممتاز221جٌد184جٌد180جٌد172مستجدسهر كرٌم الدٌن احمد محمود موسى4247 757

:87.20جٌد جدا8720872ًممتاز219جٌد جدا213ًجٌد جدا218ًجٌد جدا222ًمستجدسهٌر شبل شبل ابوحبسه4248 872
مرتبة شرف

:69.10جًٌد6910691جٌد جدا192ًجٌد177مقبول158مقبول164مستجدسٌد سعٌد عبدالعظٌم هالل4249 691

:67.50جًٌد6750675جٌد182جٌد162مقبول161جٌد170مستجدشادي عبدالمعطً مبروك الخولى4250 675

:69.90جًٌد6990699جٌد جدا192ًجٌد176جٌد170مقبول161مستجد2،1م.شاهٌناز اٌمن صابر قاسم محمد       أ4252 699

:86.70جٌد جدا8670867ًممتاز230جٌد جدا215ًجٌد206جٌد جدا216ًمستجدشروق خالد محمد فتحى الزٌنى4253 867

:73.10جًٌد7310731جٌد جدا206ًجٌد جدا196ًمقبول157جٌد172مستجدشروق مفرح احمد الشامى4254 731

:65.40جًٌد6540654جٌد189جٌد170مقبول150مقبول145مستجدشرٌف نصر زكى باشا4255 654

:63.70مقبول6370637مقبول154جٌد164مقبول159مقبول160مستجدشهاب الدٌن هالل فتحً عبدالواحد4256 637

:70.20جًٌد7020702جٌد174جٌد179مقبول168جٌد181مستجدشهاب طلعت محمد ابوعٌسى4257 702

:64.50مقبول6450645جٌد169جٌد160مقبول152مقبول164مستجدشٌماء احمد على حسن ابوسارى س4258 645

:66.80جًٌد6680668جٌد181جٌد176مقبول160مقبول151مستجدشٌماء جمال صابر السٌد دعاس4259 668

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 17صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:67.90جًٌد6790679جٌد181جٌد171مقبول167مقبول160مستجدشٌماء ممدوح امام الدٌب4260 679

:77.90جًٌد7790779جٌد جدا203ًجٌد جدا202ًجٌد201جٌد173مستجد1م.صابرٌن عزت عبدالرحمن زٌدان       أ4261 779

:75.50جًٌد7550755جٌد187جٌد188جٌد185جٌد195مستجدصالح الدٌن احمد صبحً الرفاع4262ً 755

:66.10جًٌد6610661جٌد173جٌد176مقبول158مقبول154مستجدضحى مصطفى امٌن الرشٌدى4263 661

:77.50جًٌد7750775جٌد جدا199ًجٌد جدا199ًجٌد184جٌد193مستجدطارق الولٌد عبداللطٌف الكفورى4264 775

:63.40مقبول6340634جٌد163جٌد158مقبول166مقبول147مستجد3م.طه مصطفى طه سالمة                   أ4265 634

:75.60جًٌد7560756جٌد جدا206ًجٌد جدا202ًجٌد183مقبول165مستجدعبدالحمٌد نبٌل محمد ابو النصر4266 756

:59.60مقبول5960596جٌد177مقبول136مقبول144مقبول139مستجدعبدالخالق عبدهللا عبدالخالق حالوة4267 596

:77.20جًٌد7720772جٌد جدا202ًجٌد جدا200ًجٌد188جٌد182مستجدعبدالرحمن جالل عبدالعزٌز نوٌر4268 772

:61.30مقبول6130613مقبول150مقبول138مقبول154جٌد171مستجدعبدالرحمن جمال عبدهللا المسٌر4270 613

:63.30مقبول6330633جٌد166جٌد164مقبول154مقبول149مستجدعبدالرحمن شعبان رجب األخرص4271 633

:75.20جًٌد7520752جٌد جدا210ًجٌد188جٌد194مقبول160مستجدعبدالرحمن صالح سعد خضٌر4272 752

:64.00مقبول6400640جٌد188جٌد177مقبول142مقبول133مستجدعبدالرحمن محمد عبدالمرضى سالمة4274 640

:71.20جًٌد7120712جٌد186جٌد185جٌد181مقبول160مستجدعبدالعظٌم محمود عبدالعظٌم أبوسالم4276 712

:71.40جًٌد7140714جٌد جدا201ًجٌد185مقبول160مقبول168مستجدعبدالفتاح شوقً عبدالفتاح عرفه4277 714

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 18صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:74.10جًٌد7410741جٌد جدا192ًجٌد180جٌد190جٌد179مستجدعبدالقادر بٌومً عبدالقادر حسٌن4278 741

:70.00جًٌد7000700جٌد173جٌد178جٌد179جٌد170مستجدعبدهللا اشرف عبدالعزٌز سلٌم4279 700

:67.00جًٌد6700670جٌد173جٌد180مقبول158مقبول159مستجدعبدهللا السٌد نصر محمد الشافع4280ً 670

:59.50مقبول5950595مقبول153مقبول145مقبول148مقبول149مستجدعبدهللا امٌن محمود أمٌن محمود4281 595

:82.90جٌد جدا8290829ًممتاز216جٌد جدا195ًجٌد200جٌد جدا218ًمستجدعبدهللا حمدي محمود محمد راشد4283 829

:72.10جًٌد7210721جٌد جدا204ًجٌد184مقبول167مقبول166مستجدعبدهللا فوزي على سالمه4285 721

:68.50جًٌد6850685جٌد191جٌد167مقبول161مقبول166مستجد3م.عبداللطٌف شعبان أحمد عبداللطٌف      أ4286 685

:66.20جًٌد6620662جٌد166جٌد166مقبول159جٌد171مستجدعبٌر انور حسن الغندور4287 662

:72.90جًٌد7290729جٌد جدا209ًجٌد191جٌد175مقبول154مستجدعبٌر نجاح إبراهٌم شرٌف4289 729

:65.20جًٌد6520652جٌد157جٌد156مقبول156جٌد183مستجدعز الدٌن جابر على عامر4290 652

:75.50جًٌد7550755ممتاز216جٌد جدا195ًجٌد181مقبول163مستجدعزه محمد على سٌد احمد الدهشان        س4291 755

:76.30جًٌد7630763جٌد جدا202ًجٌد جدا192ًجٌد185جٌد184مستجدعالء عادل عبدالجواد احمد4292 763

:80.50جٌد جدا8050805ًممتاز221جٌد جدا202ًجٌد200جٌد182مستجدعالء عبدالحفٌظ الصاوي سالم قندٌل4293 805

:80.60جٌد جدا8060806ًجٌد جدا210ًجٌد جدا201ًجٌد192جٌد203مستجد1م.عالء محمد زكرٌا ابوجازٌة              أ4294 806

:80.50جٌد جدا8050805ًجٌد جدا208ًجٌد جدا197ًجٌد203جٌد197مستجدعالء ٌاسر عبدالفتاح محمد الشٌن4295 805

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 19صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:64.60مقبول6460646جٌد158مقبول150مقبول163جٌد175مستجدعلً صابر على ابو لبن4297 646

:77.10جًٌد7710771جٌد جدا194ًجٌد190جٌد192جٌد195مستجدعلً عماد عبدالحمٌد حماده4298 771

:73.50جًٌد7350735جٌد جدا200ًجٌد188جٌد174جٌد173مستجدعلً عمر علً عمر4299 735

:68.00جًٌد6800680جٌد174جٌد177مقبول157جٌد172مستجدعلى ماهر محمد حامد قهوه4300 680

:75.10جًٌد7510751جٌد171جٌد جدا192ًجٌد199جٌد189مستجدعلً محمد علً سلٌمان4301 751

:74.10جًٌد7410741جٌد جدا195ًجٌد190جٌد178جٌد178مستجدعلٌاء شرٌف محمد جمال الدٌن نصار4302 741

:67.50جًٌد6750675جٌد183جٌد162مقبول161جٌد169مستجدعماد اشرف ابراهٌم عبدالغفار4303 675

:65.50جًٌد6550655جٌد160مقبول143جٌد173جٌد179مستجدعمار سعٌد نبوى محمد الحنفى4304 655

:70.50جًٌد7050705جٌد187جٌد182مقبول163جٌد173مستجدعمار ناجً عبدالوهاب محمد سلٌمان4305 705

:66.60جًٌد6660666جٌد184جٌد162جٌد172مقبول148مستجدعمر احمد ٌاسر شعبان دٌاب4307 666

:73.90جًٌد7390739جٌد جدا204ًجٌد190جٌد191مقبول154مستجدعمر فتحى امٌن على4309 739

:66.80جًٌد6680668جٌد169جٌد169مقبول166مقبول164مستجدعمر فرٌد مصطفى الزٌات4310 668

:66.10جًٌد6610661جٌد185جٌد171مقبول152مقبول153مستجدعمرو اسماعٌل السٌد ابو العز4311 661

:61.10مقبول6110611جٌد174مقبول151مقبول146مقبول140مستجدعمرو حماد محمود عبد النب4312ً 611

:82.90جٌد جدا8290829ًممتاز219جٌد جدا208ًجٌد206جٌد196مستجدعمرو سلٌمان سعد سلٌمان4313 829

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 20صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:82.50جٌد جدا8250825ًجٌد جدا205ًجٌد جدا205ًجٌد جدا208ًجٌد207مستجدعمرو سمٌر محٌى الدٌن العباسى4314 825

:71.40جًٌد7140714جٌد187جٌد182جٌد173جٌد172مستجدعمرو عاصم عبدالعلٌم بسٌونى4315 714

:76.70جًٌد7670767جٌد جدا202ًجٌد جدا194ًجٌد191جٌد180مستجدعمرو محمد أحمد على موسى4316 767

:70.10جًٌد7010701جٌد188جٌد180جٌد179مقبول154مستجدعمرو محمد سمٌر الجارٌه4317 701

:73.30جًٌد7330733جٌد181جٌد182جٌد187جٌد183مستجدغاده رجب عبدالعزٌز محمد عامر4318 733

:66.20جًٌد6620662جٌد182مقبول150مقبول167مقبول163مستجدفؤاد رأفت فؤاد الغزالى4319 662

:66.50جًٌد6650665جٌد183جٌد160مقبول144جٌد178مستجد1م.فادى كمال بغدادى ٌوسف                أ4320 665

:87.60جٌد جدا8760876ًممتاز233ممتاز221جٌد جدا221ًجٌد201مستجد1م.فاطمة سمٌر سلٌمان الشٌن              أ4321 876

:80.30جٌد جدا8030803ًممتاز218جٌد جدا209ًجٌد186جٌد190مستجدفاطمه مجدي محمود بٌوم4322ً 803

:83.40جٌد جدا8340834ًجٌد جدا214ًممتاز218جٌد196جٌد206مستجدفاطمه محمد سالم ابراهٌم عٌد4323 834

:77.70جًٌد7770777جٌد جدا206ًجٌد جدا204ًجٌد187جٌد180مستجدفاطمه مصطفى السٌد مصطفى حمٌده4324 777

:65.50جًٌد6550655جٌد167جٌد183مقبول156مقبول149مستجدفاطمه مصطفى مؤنس عبدالجواد احمد4325 655

:80.20جٌد جدا8020802ًجٌد جدا211ًجٌد جدا203ًجٌد189جٌد199مستجدفوزٌة انور فؤاد محسن4326 802

:88.50جٌد جدا8850885ًممتاز226ممتاز222جٌد جدا219ًجٌد جدا218ًمستجدفٌفٌان عونً حبٌب سلٌمان ٌوسف4327 885
مرتبة شرف

:59.30مقبول5930593مقبول153مقبول141مقبول150مقبول149مستجدكرٌم احمد عبدالغفار مرعى4328 593

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 21صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:72.60جًٌد7260726جٌد جدا192ًجٌد188جٌد182مقبول164مستجدكرٌم اسماعٌل السٌد جادو4329 726

:70.10جًٌد7010701جٌد170جٌد184جٌد171جٌد176مستجدكرٌم السٌد محمود عالم4330 701

:67.80جًٌد6780678جٌد179جٌد165مقبول160جٌد174مستجدكرٌم جمٌل طلبه الشٌخ4331 678

:66.90جًٌد6690669جٌد172جٌد172مقبول163مقبول162مستجدكرٌم عادل كمال محمد نورالدٌن4332 669

:63.20مقبول6320632جٌد178جٌد160مقبول151مقبول143مستجدكرٌم عبدالعلٌم عبدهللا الخولى4333 632

:70.40جًٌد7040704جٌد جدا199ًجٌد177جٌد169مقبول159مستجدكرٌم مجدى عبدالحمٌد محمد علٌان4335 704

:59.20مقبول5920592جٌد164مقبول149مقبول141مقبول138مستجدكرٌم محمد مصباح رمضان4336 592

:65.00جًٌد6500650جٌد179جٌد163مقبول159مقبول149مستجدكرٌم ممدوح عبدالمقصود شقور4337 650

:66.90جًٌد6690669جٌد181مقبول155مقبول167مقبول166مستجدكٌرلس جورج داود صلٌب4339 669

:70.00جًٌد7000700جٌد179جٌد172جٌد172جٌد177مستجدلمٌاء هانً السٌد هٌكل4340 700

:72.10جًٌد7210721جٌد180جٌد167جٌد177جٌد197مستجدلمٌس سٌد محمود الفرماوى                س4341 721

:63.70مقبول6370637جٌد171مقبول155مقبول155مقبول156مستجدمؤمن كمال عبدالعزٌز محمد موافى4342 637

:84.40جٌد جدا8440844ًممتاز224جٌد جدا212ًجٌد207جٌد201مستجدمادونا سلٌمان عزٌز اسعد4344 844

:72.80جًٌد7280728جٌد190جٌد جدا194ًجٌد171جٌد173مستجد1م.مارٌنا جمٌل جرس عبده                أ4346 728

:68.50جًٌد6850685جٌد جدا200ًمقبول152مقبول165مقبول168مستجدمارٌنا عادل صموئٌل فرج4347 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



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2019/2018

ماٌو

 

 جامعة المنوفية

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 22صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:92.90ممتاز9290929ممتاز232ممتاز228جٌد جدا232ًممتاز237مستجدمحمد ابراهٌم اسماعٌل المٌهى4348 929
مرتبة شرف

:71.50جًٌد7150715جٌد191جٌد167جٌد179جٌد178مستجدمحمد ابراهٌم حسب بسٌونى                س4349 715

:65.20جًٌد6520652جٌد171مقبول142مقبول158جٌد181مستجدمحمد ابراهٌم عبداللطٌف ابراهٌم طه4350 652

:70.20جًٌد7020702جٌد184جٌد187مقبول167مقبول164مستجدمحمد ابراهٌم محمد ابراهٌم زٌاده4351 702

:65.50جًٌد6550655جٌد168مقبول153مقبول156جٌد178مستجدمحمد احمد عبدالغفور عبداللطٌف   4353 655

:72.50جًٌد7250725جٌد189جٌد172جٌد186جٌد178مستجدمحمد احمد علً ابراهٌم4354 725

:61.70مقبول6170617مقبول148جٌد161مقبول149مقبول159مستجدمحمد احمد فتح هللا أحمد فتح هللا4355 617

:66.20جًٌد6620662جٌد173جٌد171مقبول155مقبول163مستجدمحمد احمد محمد إبراهٌم4356 662

:69.60جًٌد6960696جٌد172جٌد178جٌد173جٌد173مستجدمحمد احمد محمد احمد بالل4357 696

:62.60مقبول6260626جٌد167مقبول152مقبول154مقبول153مستجدمحمد احمد محمد وجٌه سراج4358 626

:74.10جًٌد7410741جٌد188جٌد184جٌد179جٌد190مستجدمحمد اشرف ابراهٌم محمد زٌن             س4359 741

:72.40جًٌد7240724جٌد جدا213ًجٌد182جٌد182مقبول147مستجدمحمد اشرف احمد قاسم4360 724

:60.20مقبول6020602جٌد163مقبول145مقبول147مقبول147مستجدمحمد اشرف حسٌن محمد4361 602

:74.40جًٌد7440744جٌد جدا193ًجٌد186جٌد179جٌد186مستجدمحمد اشرف رجب محمد السماحى4362 744

:60.80مقبول6080608مقبول155مقبول144مقبول150مقبول159مستجدمحمد اشرف سالم عماره الشٌخه4363 608

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 23صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:67.80جًٌد6780678جٌد180جٌد169مقبول160جٌد169مستجد1م.محمد اشرف مصطفى ابراهٌم            أ4364 678

:69.10جًٌد6910691جٌد178جٌد170مقبول165جٌد178مستجدمحمد السٌد رمضان صٌام4365 691

:68.10جًٌد6810681جٌد174جٌد172جٌد172مقبول163مستجدمحمد السٌد محمد عبدالمجٌد على4367 681

:68.00جًٌد6800680جٌد181جٌد169جٌد169مقبول161مستجدمحمد جمال السٌد أبوالعال4368 680

:67.90جًٌد6790679جٌد166جٌد180جٌد171مقبول162مستجدمحمد جمال محمد عشٌش4369 679

:71.50جًٌد7150715جٌد187جٌد178مقبول162جٌد188مستجد1م.محمد حسٌن سعٌد فتحى عباس           أ4370 715

:77.80جًٌد7780778جٌد جدا203ًجٌد189جٌد198جٌد188مستجدمحمد حسٌن نصر الدٌن ضوة4371 778

:67.10جًٌد6710671جٌد170جٌد179مقبول156مقبول166مستجدمحمد حلمً ابراهٌم محمد4372 671

:72.00جًٌد7200720جٌد186جٌد177جٌد182جٌد175مستجدمحمد حمدي هاشم ابوالعنٌن نورالدٌن4373 720

:60.80مقبول6080608مقبول153مقبول153مقبول151مقبول151مستجدمحمد خٌري مغاورى نافع4374 608

:60.60مقبول6060606مقبول146جٌد165مقبول155مقبول140مستجدمحمد ذكى إبراهٌم هجرس4375 606

:85.90جٌد جدا8590859ًممتاز225جٌد جدا208ًجٌد جدا214ًجٌد جدا212ًمستجدمحمد رمضان محمد الهندى4376 859
مرتبة شرف

:66.40جًٌد6640664جٌد167جٌد165مقبول159جٌد173مستجدمحمد زكرٌا رضوان عبدالسالم ستوت4377 664

:60.00مقبول6000600جٌد164مقبول147مقبول145مقبول144مستجدمحمد سامح السٌد غباشى4378 600

:64.40مقبول6440644جٌد159جٌد164مقبول162مقبول159مستجدمحمد سامى عبدالحمٌد البهنساوى4379 644

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 24صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:78.90جًٌد7890789جٌد جدا210ًجٌد جدا202ًجٌد187جٌد190مستجدمحمد سعد محمد فاضل4380 789

:67.90جًٌد6790679جٌد190مقبول155مقبول162جٌد172مستجدمحمد سعٌد احمد البرعى4381 679

:70.90جًٌد7090709جٌد176جٌد187جٌد173جٌد173مستجدمحمد سعٌد عبدالواحد ابراهٌم نورالدٌن4382 709

:84.00جٌد جدا8400840ًممتاز222جٌد جدا213ًجٌد203جٌد202مستجدمحمد سعٌد محمد طه4383 840

:68.80جًٌد6880688مقبول154مقبول154جٌد174جٌد206مستجدمحمد سعٌد محمود السٌد منصور4384 688

:67.70جًٌد6770677جٌد181جٌد163مقبول154جٌد179مستجدمحمد سمٌر فتحى كسبر4385 677

:82.50جٌد جدا8250825ًممتاز227ممتاز219جٌد191جٌد188مستجدمحمد شاكر العزب سلٌمة4386 825

:67.30جًٌد6730673جٌد جدا193ًجٌد178مقبول153مقبول149مستجدمحمد صبحً احمد زقزوق4388 673

:78.60جًٌد7860786ممتاز217جٌد جدا203ًجٌد182جٌد184مستجدمحمد صبحى مصطفى محمد محمد4389 786

:70.90جًٌد7090709جٌد175جٌد181جٌد189مقبول164مستجد2018محمد صفوت محمد المظالى    عذر 4390 709

:79.10جًٌد7910791جٌد جدا203ًجٌد جدا215ًجٌد188جٌد185مستجدمحمد صالح الدٌن فتح هللا ابوعٌاد4391 791

:79.40جًٌد7940794ممتاز217جٌد جدا202ًجٌد188جٌد187مستجدمحمد صالح محمد الجزار4392 794

:64.50مقبول6450645جٌد186جٌد168مقبول149مقبول142مستجدمحمد صالح محمد خضر4393 645

:73.20جًٌد7320732جٌد جدا196ًجٌد189جٌد185مقبول162مستجدمحمد طارق توفٌق مهران4394 732

:62.30مقبول6230623جٌد172جٌد156مقبول146مقبول149مستجدمحمد طارق محمد الدقن4395 623

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 25صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:64.90مقبول6490649جٌد172جٌد173مقبول155مقبول149مستجدمحمد عادل منٌر عمران4396 649

:71.60جًٌد7160716جٌد181جٌد180جٌد181جٌد174مستجدمحمد عبدالحكٌم رمضان معط4398ً 716

:82.40جٌد جدا8240824ًجٌد جدا215ًجٌد جدا207ًجٌد199جٌد203مستجدمحمد عبدالحكٌم سالم عبدالغفار حجازى4399 824

:61.70مقبول6170617جٌد161جٌد160مقبول148مقبول148مستجد3م.محمد عبدالرحمن محمود الصٌاد         أ4400 617

:60.30مقبول6030603جٌد168مقبول142مقبول150مقبول143مستجدمحمد عبدالغفار فهٌم البسٌون4401ً 603

:74.50جًٌد7450745جٌد177جٌد184جٌد179جٌد205مستجد1م.محمد عبدالغنى السٌد ملٌجى             أ4402 745

:64.60مقبول6460646جٌد179جٌد164مقبول160مقبول143مستجدمحمد عبدالقوي دروٌش البنا4403 646

:80.80جٌد جدا8080808ًجٌد جدا208ًممتاز217جٌد190جٌد193مستجدمحمد عبدالكرٌم شحاته قاسم4404 808

:71.60جًٌد7160716جٌد جدا195ًجٌد جدا197ًمقبول168مقبول156مستجدمحمد عبدهللا عبدالنبى احمد4405 716

:73.50جًٌد7350735جٌد جدا208ًجٌد جدا193ًجٌد188مقبول146مستجدمحمد عصام محمد محمد شرف الدٌن4408 735

:62.80مقبول6280628جٌد178مقبول152مقبول141مقبول157مستجدمحمد على احمد الصعٌدى4409 628

:63.80مقبول6380638جٌد173جٌد164مقبول154مقبول147مستجدمحمد على محمد على خمٌس4410 638

:70.60جًٌد7060706جٌد جدا204ًجٌد180مقبول157مقبول165مستجدمحمد فتحى حسانٌن على جمعه4411 706

:70.40جًٌد7040704جٌد171جٌد176جٌد174جٌد183مستجدمحمد فتحً عبدالمقصود محمد رضوان4412 704

:86.40جٌد جدا8640864ًجٌد جدا207ًجٌد جدا215ًجٌد جدا217ًجٌد جدا225ًمستجدمحمد فوزي عوض رضوان4413 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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 26صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:66.50جًٌد6650665مقبول151جٌد158جٌد184جٌد172مستجدمحمد فوزي محمد سامح عبداللطٌف االقطش4414 665

:63.40مقبول6340634جٌد170مقبول150مقبول152مقبول162مستجدمحمد فٌصل محمد الكفراوي برع4415ً 634

:77.00جًٌد7700770جٌد جدا209ًجٌد190جٌد184جٌد187مستجدمحمد كامل عبدالرحمن خلٌفه4416 770

:60.80مقبول6080608مقبول143مقبول123مقبول151جٌد191مستجدمحمد كرم محمد ابراهٌم عبدالعال4417 608

:68.20جًٌد6820682جٌد جدا196ًجٌد171مقبول158مقبول157مستجدمحمد ماهر منٌر الرٌفى4418 682

:85.00جٌد جدا8500850ًجٌد جدا210ًجٌد جدا213ًجٌد جدا208ًجٌد جدا219ًمستجدمحمد مجدي السٌد امٌن نصار4419 850
مرتبة شرف

:60.40مقبول6040604جٌد164مقبول138مقبول148مقبول154مستجدمحمد مجدى فهمى عجٌزة4420 604

:59.00مقبول5900590مقبول148مقبول141مقبول151مقبول150مستجدمحمد محسن محمد توفٌق الخولى4421 590

:67.20جًٌد6720672جٌد172جٌد165مقبول168مقبول167مستجدمحمد محمد صبحً عبدالفتاح عبدالعاط4422ً 672

:69.70جًٌد6970697جٌد172جٌد181مقبول168جٌد176مستجدمحمد محمود سعد الدٌن زاٌد4423 697

:64.80مقبول6480648جٌد183مقبول151مقبول147مقبول167مستجدمحمد محمود طه طه4424 648

:64.10مقبول6410641جٌد177جٌد176مقبول146مقبول142مستجدمحمد ممدوح عبدالمقصود اسماعٌل4427 641

:67.90جًٌد6790679جٌد191جٌد163مقبول155جٌد170مستجدمحمد مولد كامل عزالعرب4428 679

:65.80جًٌد6580658جٌد184جٌد160مقبول156مقبول158مستجدمحمد نبٌل جمال زٌد4429 658

:73.20جًٌد7320732جٌد191جٌد176جٌد190جٌد175مستجدمحمد نزٌه محمد هاشم                       س4430 732

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 27صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:64.40مقبول6440644جٌد169مقبول148مقبول154جٌد173مستجدمحمد هٌثم على ابراهٌم شلتوت4431 644

:69.70جًٌد6970697جٌد180جٌد158جٌد179جٌد180مستجدمحمد ولٌد شوقى ٌسن                        س4432 697

:63.60مقبول6360636جٌد171مقبول150مقبول154مقبول161مستجدمحمد ٌحٌى جابر عبدهللا زهران4433 636

:85.30جٌد جدا8530853ًجٌد جدا215ًممتاز219جٌد207جٌد جدا212ًمستجدمحمد ٌسري السٌد عبدالوهاب4434 853

:74.20جًٌد7420742جٌد جدا192ًجٌد188جٌد182جٌد180مستجدمحمود ابراهٌم محمود حافظ4435 742

:82.00جٌد جدا8200820ًجٌد جدا212ًجٌد جدا206ًجٌد195جٌد207مستجدمحمود احمد رمضان سٌد4437 820

:66.20جًٌد6620662جٌد156جٌد157مقبول164جٌد185مستجدمحمود احمد سعٌد المتولى مطاوع4438 662

:73.50جًٌد7350735جٌد190جٌد188جٌد177جٌد180مستجدمحمود اشرف عبدالسمٌع داود4439 735

:63.90مقبول6390639جٌد178مقبول146مقبول158مقبول157مستجدمحمود الغمرى احمد موسى                 س4440 639

:86.30جٌد جدا8630863ًممتاز216ممتاز220جٌد204جٌد جدا223ًمستجدمحمود حامد سعٌد حسن4441 863

:65.10جًٌد6510651جٌد189جٌد166مقبول149مقبول147مستجدمحمود حمدى أحمد عبدالمطلب ابوالسعود4442 651

:71.00جًٌد7100710جٌد184جٌد171جٌد174جٌد181مستجدمحمود خالد محمد عفٌف4444ً 710

:74.50جًٌد7450745جٌد178جٌد177جٌد189جٌد201مستجدمحمود سامً محمد ابو عامر4445 745

:58.50مقبول5850585مقبول155مقبول139مقبول140مقبول151مستجدمحمود صادق محمد كامل االشوح4446 585

:70.20جًٌد7020702جٌد190جٌد186مقبول160مقبول166مستجدمحمود طارق زكى صالح4447 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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 28صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:60.60مقبول6060606جٌد160مقبول150مقبول152مقبول144مستجدمحمود عبدالعلٌم عبدالعزٌز بٌومى محمد4448 606

:60.60مقبول6060606جٌد176مقبول154مقبول139مقبول137مستجدمحمود عبدالفتاح محمد البغدادى4449 606

:62.70مقبول6270627جٌد188مقبول147مقبول145مقبول147مستجدمحمود عبدالمعطً رزق علفه4450 627

:66.70جًٌد6670667جٌد182جٌد170جٌد171مقبول144مستجدمحمود عبده جابر فرج4451 667

:70.90جًٌد7090709جٌد191جٌد180جٌد171مقبول167مستجدمحمود علً عبدالحمٌد محمد بدر4452 709

:57.00مقبول5700570مقبول150مقبول138مقبول139مقبول143مستجدمحمود محسن سٌد جمعة4454 570

:72.40جًٌد7240724جٌد جدا192ًجٌد186جٌد174جٌد172مستجدمحمود محمد ابوالحسن محمود خلٌل4455 724

:67.60جًٌد6760676جٌد182جٌد170مقبول160مقبول164مستجدمحمود محمد ابوالفتوح البٌومى4456 676

:71.50جًٌد7150715جٌد جدا202ًجٌد جدا192ًمقبول154مقبول167مستجدمحمود محمد عبدالقادر نصر4457 715

:71.00جًٌد7100710جٌد188جٌد177مقبول157جٌد188مستجد1م.محمود محمد عصام على                 أ4458 710

:60.20مقبول6020602جٌد174مقبول145مقبول137مقبول146مستجدمحمود محمد محمد الشرقاوى4459 602

:66.60جًٌد6660666جٌد184جٌد184مقبول149مقبول149مستجدمحمود مصطفى أحمد أبوعامر4460 666

:67.90جًٌد6790679جٌد171جٌد164مقبول167جٌد177مستجد1م.محمود مصطفى محمد حشاد              أ4461 679

:73.70جًٌد7370737جٌد184جٌد191جٌد173جٌد189مستجد1م.محمود نبٌل ابوالفتوح ابراهٌم             أ4462 737

:62.20مقبول6220622جٌد171مقبول152مقبول149مقبول150مستجدمحمود ٌحى محمد البٌومى4463 622

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 29صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:71.80جًٌد7180718جٌد189جٌد187جٌد180مقبول162مستجدمروة احمد لطفى سلٌمان4464 718

:72.10جًٌد7210721جٌد183جٌد190جٌد170جٌد178مستجدمروة اشرف رشاد اباظه4465 721

:81.80جٌد جدا8180818ًممتاز221ممتاز216جٌد198جٌد183مستجدمروة السٌد عبدالحمٌد عمار4466 818

:83.20جٌد جدا8320832ًممتاز218ممتاز216جٌد202جٌد196مستجدمروة محمود شحاتة الدٌب4467 832

:70.10جًٌد7010701جٌد جدا196ًجٌد171جٌد171مقبول163مستجدمرٌانة حسنً فرج ٌوسف روفائٌل4468 701

:78.40جًٌد7840784جٌد جدا198ًجٌد جدا203ًجٌد199جٌد184مستجدمرٌم صابر عباس رمضان الزٌات4469 784

:61.50مقبول6150615مقبول153جٌد160مقبول148مقبول154مستجد3م.مرٌم فتحى خلٌل محمد الخشاب           أ4470 615

:68.40جًٌد6840684جٌد182جٌد174مقبول166مقبول162مستجدمرٌم محب عبده حنا4471 684

:79.10جًٌد7910791جٌد جدا199ًجٌد جدا199ًجٌد جدا209ًجٌد184مستجدمرٌم هانً عبدالسٌد كامل4473 791

:78.60جًٌد7860786جٌد جدا197ًجٌد جدا201ًجٌد196جٌد192مستجدمصطفى السٌد بٌومى القشاش4474 786

:70.70جًٌد7070707جٌد187جٌد182جٌد176مقبول162مستجدمصطفى اٌهاب الدسوقى جمال الدٌن4475 707

:70.50جًٌد7050705جٌد182جٌد جدا195ًجٌد169مقبول159مستجدمصطفى جمال امٌن البرلسى4476 705

:66.10جًٌد6610661جٌد162جٌد167مقبول161جٌد171مستجدمصطفى حافظ اسماعٌل محمد4477 661

:63.50مقبول6350635جٌد169جٌد168مقبول145مقبول153مستجدمصطفى حامد محمود زنون4478 635

:64.90مقبول6490649جٌد174مقبول154مقبول153مقبول168مستجدمصطفى حمدي على محمد سلٌم4479 649

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 30صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:68.70جًٌد6870687جٌد جدا198ًجٌد172مقبول153مقبول164مستجد3م.مصطفى رمضان عبدالسمٌع نصر       أ4480 687

:68.30جًٌد6830683جٌد190جٌد168مقبول151جٌد174مستجدمصطفى سعٌد محمد حجازى4481 683

:79.20جًٌد7920792جٌد جدا211ًجٌد189جٌد191جٌد201مستجدمصطفى سعٌد محمد عبدالستار البقرى4482 792

:69.30جًٌد6930693جٌد جدا197ًجٌد170مقبول163مقبول163مستجدمصطفى سٌد احمد ابراهٌم4484 693

:82.50جٌد جدا8250825ًجٌد جدا205ًجٌد جدا202ًجٌد جدا215ًجٌد203مستجدمصطفى شكري كامل محمد ضرٌفه4485 825

:66.00جًٌد6600660جٌد188جٌد157مقبول161مقبول154مستجدمصطفى عاطف مصطفى الجمٌل4486 660

:58.90مقبول5890589جٌد161مقبول150مقبول145مقبول133مستجدمصطفى عبدالرحمن العزب محمد شعبان4487 589

:75.10جًٌد7510751جٌد جدا194ًجٌد183جٌد187جٌد187مستجدمصطفى عبدالغنً محمد عبدالعظٌم4488 751

:74.40جًٌد7440744جٌد جدا206ًجٌد185جٌد187مقبول166مستجدمصطفى عزت عبدالحلٌم عفٌفى4489 744

:69.60جًٌد6960696جٌد جدا193ًجٌد175مقبول168مقبول160مستجدمصطفى عماد الدٌن ابراهٌم القطان4490 696

:68.20جًٌد6820682جٌد158مقبول155جٌد187جٌد182مستجدمصطفى محمد ابراهٌم راتب4492 682

:78.40جًٌد7840784جٌد جدا209ًجٌد جدا199ًجٌد196جٌد180مستجدمصطفى محمد سامى حامد ابوالمجد4493 784

:71.80جًٌد7180718جٌد جدا192ًجٌد184جٌد182مقبول160مستجدمصطفى محمد عامر فتح الباب عامر4494 718

:63.00مقبول6300630مقبول154جٌد163مقبول161مقبول152مستجدمصطفى محمد عبدالحمٌد زٌن الدٌن4495 630

:71.50جًٌد7150715جٌد181جٌد168جٌد177جٌد189مستجدمصطفى محمد عفٌفً البغدادى4496 715

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 31صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:78.10جًٌد7810781جٌد جدا202ًجٌد188جٌد198جٌد193مستجدمصطفى محمد فتحً محمود الحفناوى4497 781

:73.00جًٌد7300730جٌد جدا195ًجٌد178جٌد175جٌد182مستجدمصطفى محمود مصطفى القاضى4500 730

:62.40مقبول6240624مقبول151جٌد161مقبول156مقبول156مستجدمعاذ سمٌر عباس ٌاسٌن4501 624

:71.30جًٌد7130713جٌد190جٌد174جٌد176جٌد173مستجدمعتز علً سٌد سالم سلٌمان4502 713

:64.10مقبول6410641جٌد160جٌد157مقبول157مقبول167مستجدمنة هللا احمد محمد الزرقانى4503 641

:71.20جًٌد7120712جٌد183جٌد178جٌد175جٌد176مستجد1م.منة هللا انور محمود نصار                أ4504 712

:65.30جًٌد6530653جٌد185جٌد163مقبول152مقبول153مستجد3م.منة هللا عصام السعٌد الشحات             أ4505 653

:74.00جًٌد7400740جٌد181جٌد184جٌد175جٌد200مستجدمنة هللا على صالح على4506 740

:70.30جًٌد7030703جٌد174جٌد166جٌد178جٌد185مستجدمنى احمد اسماعٌل احمد عبدالجلٌل4507 703

:71.20جًٌد7120712جٌد جدا196ًجٌد173جٌد175مقبول168مستجدمنى عادل صالح جادو4508 712

:72.40جًٌد7240724جٌد185جٌد189مقبول165جٌد185مستجدمنى عبد الحلٌم أبوالنور عبدالجلٌل4509 724

:75.50جًٌد7550755جٌد جدا200ًجٌد جدا196ًجٌد172جٌد187مستجد1م.منى محمد رجب الخٌاط                   أ4510 755

:69.70جًٌد6970697جٌد جدا197ًجٌد174مقبول166مقبول160مستجدمها ابراهٌم عبدالسالم الخولى4511 697

:87.50جٌد جدا8750875ًممتاز220ممتاز216جٌد جدا212ًجٌد جدا227ًمستجدمهاد اسامة جابر علً االشقر4512 875
مرتبة شرف

:86.50جٌد جدا8650865ًممتاز220ممتاز216جٌد جدا219ًجٌد جدا210ًمستجدمونٌكا عالء عدلى حنا4513 865
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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 32صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:81.60جٌد جدا8160816ًجٌد جدا206ًجٌد جدا203ًجٌد205جٌد202مستجدمونٌكا منٌر مسٌحه ابراهٌم4514 816

:63.10مقبول6310631جٌد168مقبول147مقبول156مقبول160مستجدمى رأفت توفٌق برٌشه4515 631

:67.10جًٌد6710671جٌد186جٌد169مقبول154مقبول162مستجد3م.مى عصام فتحى عبدالشافى                أ4516 671

:70.90جًٌد7090709جٌد جدا194ًجٌد172مقبول164جٌد179مستجدمً محمود عبدالسمٌع مطر محمد4517 709

:86.10جٌد جدا8610861ًممتاز216جٌد جدا211ًجٌد جدا216ًجٌد جدا218ًمستجدمٌار رمضان السٌد البطل4518 861
مرتبة شرف

:72.00جًٌد7200720جٌد189جٌد179جٌد173جٌد179مستجدمٌار مجدي محمود زٌنهم4519 720

:78.70جًٌد7870787جٌد جدا206ًجٌد جدا196ًجٌد193جٌد192مستجدمٌرنا حلمً رمسٌس حنا4520 787

:63.30مقبول6330633مقبول154مقبول141مقبول165جٌد173مستجدمٌرنا عالء محمد لطفى الشٌخ4521 633

:72.40جًٌد7240724جٌد191جٌد176جٌد177جٌد180مستجدمٌرنا ماهر سمٌر جرجس4522 724

:74.40جًٌد7440744جٌد جدا204ًممتاز217مقبول162مقبول161مستجد3م.مٌرنا ولٌد محمد ٌوسف عمارة            أ4523 744

:65.10جًٌد6510651جٌد177جٌد160مقبول152مقبول162مستجد3م.مٌرنا ٌاسر رشاد رمضان                  أ4524 651

:74.20جًٌد7420742جٌد جدا195ًجٌد جدا193ًجٌد174جٌد180مستجدنادر حجازي عبدالعظٌم ابوحجازى4525 742

:84.20جٌد جدا8420842ًممتاز220جٌد جدا212ًجٌد201جٌد جدا209ًمستجدنادٌة ٌحٌى جمال محمود محمد4526 842

:68.80جًٌد6880688جٌد190جٌد170مقبول164مقبول164مستجدناصر عماد منصور الجزار4527 688

:66.90جًٌد6690669جٌد168جٌد177مقبول164مقبول160مستجدنبٌهه عبدالمنعم محمد حمزة4528 669

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 33صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:58.60مقبول5860586مقبول146مقبول152مقبول143مقبول145مستجدندى احمد احمد مبارك4529 586

:77.00جًٌد7700770جٌد جدا214ًجٌد191جٌد178جٌد187مستجد1م.ندى احمد عبدالعزٌز شاهٌن               أ4530 770

:79.10جًٌد7910791جٌد جدا200ًجٌد جدا198ًجٌد192جٌد201مستجدندى اشرف صابر شبل القرش4531 791

:78.80جًٌد7880788جٌد جدا204ًجٌد جدا205ًجٌد178جٌد201مستجدندى شعبان فرج السٌد موسى4532 788

:80.80جٌد جدا8080808ًجٌد جدا206ًجٌد جدا211ًجٌد183جٌد جدا208ًمستجدندى شكري احمد الطبالوى4533 808

:73.30جًٌد7330733جٌد جدا197ًجٌد183جٌد172جٌد181مستجدندى عبدالناصر محمد بهى4534 733

:71.40جًٌد7140714جٌد183جٌد184جٌد173جٌد174مستجد1م.نرمٌن حامد محمد عباس                  أ4535 714

:75.10جًٌد7510751جٌد جدا193ًجٌد جدا195ًجٌد177جٌد186مستجدنرمٌن سالمة حسن امٌن الحمامى4536 751

:76.10جًٌد7610761جٌد جدا202ًجٌد جدا198ًجٌد182جٌد179مستجدنرمٌن مسعود السٌد السٌد بكر4537 761

:76.70جًٌد7670767جٌد جدا194ًجٌد جدا193ًجٌد195جٌد185مستجدنرمٌن هانئ عبدالرازق زكى الفقى4538 767

:69.70جًٌد6970697جٌد173جٌد160جٌد172جٌد192مستجدنسمة سعٌد فاروق االكحل4539 697

:81.70جٌد جدا8170817ًجٌد جدا211ًممتاز216جٌد202جٌد188مستجدنصر الدٌن سامى نصر عبدالمقصود حسن4540 817

:63.80مقبول6380638جٌد175جٌد160مقبول145مقبول158مستجدنهاد محمد فتحً محمد4541 638

:71.90جًٌد7190719جٌد191جٌد182جٌد171جٌد175مستجد1م.نهال اسامة محمد عبدالنبى                أ4542 719

:71.70جًٌد7170717جٌد184جٌد جدا193ًجٌد173مقبول167مستجدنهال الحسٌنً سٌد احمد الغزالى4543 717

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 34صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:81.60جٌد جدا8160816ًجٌد جدا211ًجٌد جدا204ًجٌد201جٌد200مستجدنورا حمدى فتحى ابوأحمد4544 816

:77.60جًٌد7760776جٌد جدا203ًجٌد جدا207ًجٌد184جٌد182مستجدنورا خلٌفة عبدالقادر عرٌشه4545 776

:74.80جًٌد7480748جٌد191جٌد190جٌد182جٌد185مستجدنورهان احمد قدرى ابراهٌم رزق4546 748

:76.90جًٌد7690769جٌد جدا196ًجٌد جدا194ًجٌد187جٌد192مستجدنورهان اشرف السٌد بٌومى كشك4547 769

:80.50جٌد جدا8050805ًجٌد جدا207ًجٌد جدا195ًجٌد196جٌد207مستجدنورهان رمضان ابراهٌم سراج4548 805

:60.10مقبول6010601جٌد160مقبول139مقبول139مقبول163مستجدنورهان عالء الدٌن توفٌق ابراهٌم4549 601

:69.80جًٌد6980698جٌد179جٌد169مقبول167جٌد183مستجدنورهان محمد مصطفى خالد فراج4550 698

:85.10جٌد جدا8510851ًممتاز226جٌد191جٌد جدا210ًجٌد جدا224ًمستجدنورهان نبٌل محمود ماضى4551 851

:77.60جًٌد7760776جٌد جدا201ًجٌد جدا200ًجٌد187جٌد188مستجدنورهان وصفً بسٌونى احمد بسٌونى4552 776

:78.40جًٌد7840784ممتاز218جٌد جدا197ًجٌد179جٌد190مستجدهاجر احمد عبدالعظٌم محمد4553 784

:72.00جًٌد7200720جٌد182جٌد180جٌد169جٌد189مستجدهاجر جمال عبدالعزٌز ابوغرٌبه4554 720

:70.20جًٌد7020702جٌد182جٌد179جٌد175مقبول166مستجدهاجر علً عبدالحلٌم على4555 702

:67.50جًٌد6750675جٌد183جٌد158مقبول162جٌد172مستجدهاجر ماهر أمٌن احمد قندٌل4556 675

:60.00مقبول6000600جٌد159مقبول144مقبول152مقبول145مستجدهادي محمد على الكٌالنى4557 600

:77.40جًٌد7740774جٌد جدا201ًجٌد191جٌد187جٌد195مستجدهادي نبٌل ابراهٌم ابوالنباٌل4558 774

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 35صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:70.10جًٌد7010701جٌد189جٌد185مقبول158جٌد169مستجدهبة اشرف مصطفى الهوارى4559 701

:73.60جًٌد7360736جٌد جدا196ًجٌد185مقبول165جٌد190مستجدهبة جهاد محمد صابر عبدالمقصود4560 736

:73.50جًٌد7350735جٌد جدا196ًجٌد187جٌد175جٌد177مستجدهبة حسن عبدالعزٌز سلٌمان4561 735

:67.40جًٌد6740674جٌد179جٌد175مقبول160مقبول160مستجدهدٌر ابوالعنٌن على أبوالعنٌن الشرقاوى4562 674

:71.00جًٌد7100710جٌد182جٌد185جٌد171جٌد172مستجدهدٌر رمضان احمد امام4563 710

:71.70جًٌد7170717جٌد188جٌد188مقبول159جٌد182مستجدهدٌر سمٌر هاشم عٌسى4564 717

:78.50جًٌد7850785جٌد جدا202ًجٌد جدا200ًجٌد189جٌد194مستجدهدٌر علً كمال القط4565 785

:82.00جٌد جدا8200820ًجٌد جدا209ًجٌد جدا215ًجٌد194جٌد202مستجدهدٌر مجدي سمٌر محمد عمر4566 820

:69.30جًٌد6930693جٌد191جٌد174مقبول167مقبول161مستجدهشام احمد محمد محمد المالكى4567 693

:73.80جًٌد7380738جٌد جدا196ًجٌد179جٌد179جٌد184مستجدهمسة باسم ابراهٌم العزاوى4569 738

:89.10جٌد جدا8910891ًجٌد جدا215ًممتاز219جٌد جدا222ًممتاز235مستجدوسام اسامة محمود حسٌنى االشوح4570 891
مرتبة شرف

:84.20جٌد جدا8420842ًممتاز223ممتاز216جٌد193جٌد جدا210ًمستجدوفاء السٌد احمد سامً محمد دراز4571 842

:64.80مقبول6480648جٌد168جٌد161مقبول155مقبول164مستجدوالء شعبان فرٌد محمود عمر4572 648

:71.20جًٌد7120712جٌد186جٌد180مقبول168جٌد178مستجد1م.ٌارا خالد شبل محمد سعفان                أ4573 712

:63.10مقبول6310631جٌد166جٌد159مقبول145مقبول161مستجدٌاسر ماجد السٌد صابر4574 631

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

37 من 36صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:71.30جًٌد7130713جٌد187جٌد180مقبول163جٌد183مستجد1م.ٌاسمٌن اشرف السٌد الحاج                 أ4575 713

:61.80مقبول6180618جٌد158مقبول149مقبول154مقبول157مستجدٌاسمٌن حامد زكى احمد4576 618

:79.70جًٌد7970797ممتاز218جٌد جدا213ًجٌد188جٌد178مستجدٌاسمٌن عبدالخالق احمد عبدالخالق الشبراوى4577 797

:68.40جًٌد6840684جٌد176جٌد167جٌد172جٌد169مستجد تصوٌب1م.ٌحى محمد كمال محمد           أ4578 684

:78.10جًٌد7810781جٌد جدا198ًجٌد جدا208ًجٌد177جٌد198مستجدٌمنً مجدي زكرٌا موسى4579 781

:80.60جٌد جدا8060806ًممتاز217جٌد جدا200ًجٌد189جٌد200مستجدٌمنً محمد السٌد احمد المالكى4580 806

:79.10جًٌد7910791جٌد جدا211ًجٌد جدا193ًجٌد190جٌد197مستجدٌوستٌنا القس غبلاير منٌر عوض4581 791

:62.50مقبول6250625جٌد164جٌد158مقبول156مقبول147مستجدٌوسف سامى احمد ٌوسف4582 625

:72.20جًٌد7220722جٌد جدا197ًجٌد جدا193ًمقبول164مقبول168مستجدٌوسف سعٌد حامد عصامٌص4583 722

:59.80مقبول5980598جٌد157مقبول133مقبول157مقبول151باقاحمد عبدالحسٌب محمد احمد البربرى4603 598

:56.50مقبول5650565مقبول131مقبول121مقبول151مقبول162باقاحمد محمد عبدالرؤف الشافعى4604 565

:66.80جًٌد6680668جٌد171جٌد167مقبول160جٌد170باقاحمد محمود عبدالعزٌز جلبط4605 668

:56.80مقبول5680568مقبول138مقبول141مقبول144مقبول145باقشرٌف اشرف عبدالسعٌد حافظ4607 568

:59.80مقبول5980598جٌد160مقبول131مقبول153مقبول154باقمنة هللا محمد سعٌد السٌد الشربانى4609 598

:57.60مقبول5760576مقبول131جٌد159مقبول132مقبول154باقاحمد حمدى عبدالمحسن محمد االعصر4611 576

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- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف
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الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:71.90جًٌد7190719جٌد182جٌد187جٌد184مقبول166باقتغرٌد اشرف حسن عبداللطٌف4613 719

:59.90مقبول5990599مقبول153مقبول138مقبول145مقبول163باقعلى احمد على الوراقى     س4615 599

:59.80مقبول5980598مقبول139جٌد156مقبول153مقبول150باقمحمد سعد الدٌن عبدالفتاح محمد4616 598

:59.70مقبول5970597مقبول155مقبول137مقبول148مقبول157باقمحمد سعد السٌد محمد4617 597

:58.40مقبول5840584جٌد157مقبول132مقبول137مقبول158باقمحمد طلعت محمد عبدالداٌم4618 584

:62.60مقبول6260626جٌد168مقبول144مقبول164مقبول150باقهدٌر خالد محمد حسن عٌاد4619 626

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


