
المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2019/2018

ماٌو

 

 جامعة المنوفية

إدارة األعمال

حدٌث- انتظام وانتساب عادى 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

5 من 1صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:83.90جٌد جدا8390839ًممتاز220جٌد جدا214ًجٌد جدا226ًجٌد179مستجدآالء عبدالسالم احمد كروش45001 839

آٌه ابراهٌم الخلٌل محمود السعدنً               45002

1م.أ
:71.30جًٌد7130713جٌد171جٌد165جٌد184جٌد193مستجد 713

آٌه رشاد سعٌد محمد سرحان                      45003

 ج
:61.80مقبول6180618جٌد159مقبول142جٌد171مقبول146مستجد 618

:73.30جًٌد7330733جٌد190جٌد168جٌد193جٌد182مستجدآٌه محمد الشٌن الشٌن45008 733

:66.40جًٌد6640664جٌد174مقبول151جٌد179مقبول160مستجداحمد ابراهٌم عبدالخالق الجمل45013 664

احمد سعٌد ابراهٌم حسانٌن                 محول45018

 ب
:58.50مقبول5850585مقبول146مقبول133جٌد173مقبول133مستجد 585

:58.30مقبول5830583مقبول151مقبول131مقبول153مقبول148مستجداروى رجب محمدى احمد45022 583

اسراء سعٌد ابراهٌم عفٌفى                        45023

  م
:71.22جًٌد5270712جٌد جدا193ًمقبول150جٌد184معهد0مستجد 712

:57.40مقبول5740574مقبول147مقبول140مقبول151مقبول136مستجداسالم رمضان سعٌد عباس مصطفى45025 574

:58.00مقبول5800580مقبول147مقبول125مقبول146مقبول162مستجداسالم محمد الدمرداش عبدالعال45026 580

:58.70مقبول5870587جٌد157مقبول136مقبول159مقبول135مستجداسالم محمد فرٌد عبدالستار صبره45027 587

:61.30مقبول6130613جٌد168مقبول138جٌد169مقبول138مستجداسالم محمد محمد محمد مصطفى خضر45028 613

:57.30مقبول5730573جٌد158مقبول129مقبول146مقبول140مستجدامٌر محمد عبدالعلٌم عبدالعزٌز عبدالعال45031 573

:72.00جًٌد7200720جٌد جدا205ًمقبول153جٌد191جٌد171مستجداٌمان احمد محمود الحنفى45032 720

اٌمان جمال زكى سٌد احمد                       45033

1م.أ
:74.60جًٌد7460746جٌد جدا196ًجٌد170جٌد194جٌد186مستجد 746

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

إدارة األعمال

حدٌث- انتظام وانتساب عادى 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

5 من 2صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

حسناء محمود محمد ابراهٌم                       45037

 ج
:66.90جًٌد6690669جٌد178مقبول154جٌد174مقبول163مستجد 669

:57.50مقبول5750575جٌد163مقبول129مقبول148مقبول135مستجدحلمً رضا طه حسن دهٌم45038 575

:60.60مقبول6060606جٌد170مقبول133مقبول160مقبول143مستجدخالد لبٌب الدردٌرى عبدالحمٌد المراسى45039 606

:62.50مقبول6250625جٌد169مقبول126مقبول162مقبول168مستجددالٌا محمد عبدالوهاب جاد هللا45040 625

رحمة لبٌب بكرى السرساوى                      45042

 ج
:65.60جًٌد6560656جٌد175مقبول142جٌد175مقبول164مستجد 656

رٌهام حسن محمد عبدالونٌس                     45044

  م
:54.86مقبول4060549مقبول139مقبول133مقبول134معهد0مستجد 549

:60.60مقبول6060606جٌد162مقبول132مقبول161مقبول151مستجدسلمى جمال عبدالمقصود شندى45045 606

:90.20ممتاز9020902ممتاز231ممتاز222جٌد جدا230ًجٌد جدا219ًمستجدسلمى عالء على بربار45046 902
مرتبة شرف

:71.20جًٌد7120712جٌد191مقبول153جٌد189جٌد179مستجدشروق عبدالرازق عبدالفتاح عبدالعزٌز45049 712

:60.00مقبول6000600جٌد156مقبول125مقبول166مقبول153مستجدشٌماء عباس سالمة شقٌر45052 600

:65.40جًٌد6540654جٌد172مقبول150جٌد169مقبول163مستجدعبدهللا مدحت طلبة حسنٌن45055 654

:74.10جًٌد7410741جٌد جدا197ًجٌد175جٌد183جٌد186مستجدعبٌر حمدان ابراهٌم ابراهٌم45056 741

:67.40جًٌد6740674جٌد177مقبول141جٌد181جٌد175مستجدفاطمة جمال عبدالعال السٌد45057 674

فاطمة عبدالمنصف عبده محمد                    45058

  م
:61.22مقبول4530612جٌد158مقبول121جٌد174معهد0مستجد 612

:83.20جٌد جدا8320832ًجٌد جدا206ًجٌد جدا206ًجٌد جدا218ًجٌد202مستجدفاطمة مصطفى احمد المشد45059 832

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

إدارة األعمال

حدٌث- انتظام وانتساب عادى 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

5 من 3صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:69.30جًٌد6930693جٌد165جٌد162جٌد195جٌد171مستجدمحمد السكرى ٌوسف محمد مراد45064 693

:61.60مقبول6160616جٌد158مقبول135جٌد172مقبول151مستجدمحمد حسام محمد عبدالحمٌد فتح هللا45066 616

:63.50مقبول6350635مقبول145مقبول141جٌد178جٌد171مستجدمحمد عبدالستار عبدالمهٌمن باظه45069 635

:69.40جًٌد6940694جٌد جدا200ًجٌد162جٌد181مقبول151مستجدمصطفى سعٌد عباس غرٌب عبده45074 694

:71.20جًٌد7120712جٌد174جٌد158جٌد201جٌد179مستجدمنى محمد عبدالخالق مصطفى ابوالعال45076 712

:67.60جًٌد6760676جٌد173مقبول148جٌد180جٌد175مستجدمٌار عماد المغربى األلفى شلبى45077 676

نارٌمان نبٌل عبدالستار ٌونس                    45078

1م.أ
:77.60جًٌد7760776جٌد جدا206ًجٌد182جٌد200جٌد188مستجد 776

ندى احمد مجاهد عفٌفى                           45079

1م.أ
:70.00جًٌد7000700جٌد جدا194ًمقبول145جٌد185جٌد176مستجد 700

:60.70مقبول6070607جٌد157مقبول130مقبول168مقبول152مستجدنهلة عبدالعزٌز محمد السحٌمى45081 607

نورا محمد منجود محمد ابو الغٌط                 45082

  م
:79.59جًٌد5890796جٌد جدا206ًجٌد174جٌد جدا209ًمعهد0مستجد 796

:81.70جٌد جدا8170817ًجٌد جدا211ًجٌد جدا195ًجٌد جدا213ًجٌد198مستجدهالة كرم عبده سعٌد45083 817

:63.70مقبول6370637جٌد160مقبول147جٌد171مقبول159مستجدهبه اٌمن عبدالرسول ابوسالم45084 637

:66.30جًٌد6630663جٌد168جٌد157جٌد175مقبول163مستجدٌارا شكرى قطب محمد الغلبان ج45085 663

:58.90مقبول5890589جٌد157مقبول128جٌد169مقبول135باقمحمد بدر محمد الهاشمى بدر45306 589

:66.20جًٌد6620662جٌد161مقبول146جٌد171جٌد184باقأالء عبدالعزٌز احمد الصٌاد45309 662

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

إدارة األعمال

حدٌث- انتظام وانتساب عادى 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

5 من 4صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:59.60مقبول5960596مقبول155مقبول126مقبول162مقبول153باقأالء مصطفى عبدالمعبود صالح45310 596

:61.20مقبول6120612جٌد156مقبول133مقبول166مقبول157باقاحمد صبحى محمد شتات45312 612

:56.50مقبول5650565مقبول139مقبول126مقبول153مقبول147باقاحمد علً السٌد على الرقباوى45313 565

:54.50مقبول5450545مقبول144مقبول124مقبول145مقبول132باقاسالم عاطف مصطفى عبدهللا45315 545

:58.00مقبول5800580مقبول153مقبول136مقبول158مقبول133باقالسٌد جاد السٌد النجار45317 580

:68.90جًٌد6890689جٌد165مقبول149جٌد184جٌد191باقامٌره عاشور حامد اسماعٌل شرف الدٌن45318 689

دٌنا جمال حامد أبو سعده                       45320

2،1م.أ
:63.00مقبول6300630مقبول153مقبول146جٌد169مقبول162باق 630

رقٌة احمد عبدالهادى محمود سعد               45321

1م.أ
:64.60مقبول6460646مقبول151جٌد157مقبول165جٌد173باق 646

:61.60مقبول6160616مقبول141مقبول143مقبول167مقبول165باقساره عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز45322 616

:64.90مقبول6490649جٌد157مقبول143جٌد170جٌد179باقساره فوزى محى الدٌن العٌلة45323 649

:57.40مقبول5740574مقبول143مقبول129مقبول162مقبول140باقسحر اسامه محمد عبدالظاهر عبدالوهاب45325 574

:67.70جًٌد6770677جٌد169مقبول150جٌد180جٌد178باقفاطمه محمد مصطفى الدٌب45328 677

:69.73جًٌد5160697جٌد163جٌد165جٌد188معهد0باقكرٌمه عبدالعلٌم نور منصور                      م45329 697

نداء محمد ابراهٌم السٌد احمد                     45330

 م
:60.54مقبول4480605مقبول148مقبول135مقبول165معهد0باق 605

هٌام الحسٌن عبدالغنى زٌاده                       45337

  م
:60.27مقبول4460603مقبول146مقبول136مقبول164معهد0باق 603

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

إدارة األعمال

حدٌث- انتظام وانتساب عادى 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

5 من 5صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:58.40مقبول5840584مقبول138مقبول153مقبول149مقبول144(1)فسمر اٌمن على سلٌمان ٌحى45346 584

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


