
المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2019/2018

سبتمبر

 

 جامعة المنوفية

محاسبة

انتساب موجه

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

6 من 1صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:61.89مقبول4580619جٌد167مقبول137مقبول154معهد0مستجدآٌه السٌد ملٌجى النعمانى م48004 619

:59.80مقبول5980598مقبول144مقبول128مقبول167مقبول159مستجداحمد ابراهٌم السٌد عبد السالم48021 598

:61.40مقبول6140614جٌد165مقبول154مقبول152مقبول143مستجداحمد سمٌر جبر شلتوت48042 614

:55.20مقبول5520552مقبول147مقبول133مقبول142مقبول130مستجداحمد صبحى خلٌل عبدالعال48051 552

:53.90مقبول5390539مقبول137مقبول125مقبول145مقبول132مستجداحمد عاطف محمد عوض هللا48060 539

:55.00مقبول5500550مقبول138مقبول126مقبول146مقبول140مستجداحمد عالء الدٌن فؤاد احمد48063 550

:58.40مقبول5840584مقبول148مقبول134مقبول163مقبول139مستجداحمد عماد عبد الباسط عالم س48067 584

:58.70مقبول5870587مقبول140مقبول144مقبول155مقبول148مستجداحمد محسن ابو الفتح عبد الغنى48072 587

:58.80مقبول5880588مقبول151مقبول131مقبول151مقبول155مستجداحمد محمد احمد عبد الرحمن48073 588

:58.60مقبول5860586مقبول133مقبول155مقبول156مقبول142مستجداحمد محمد حلمى طوالن48075 586

:55.40مقبول5540554مقبول139مقبول129مقبول155مقبول131مستجداحمد محمد عبد المنعم غراب48078 554

:54.30مقبول5430543مقبول138مقبول130مقبول145مقبول130مستجداحمد نصر عبد هللا احمد48084 543

:57.70مقبول4270577مقبول136مقبول142مقبول149معهد0مستجداحمد وجٌه محمد محمد مطاوع     م48085 577

:56.50مقبول5650565مقبول145مقبول135مقبول145مقبول140مستجداحمد ٌاسر على حسن48086 565

:56.60مقبول5660566مقبول135مقبول137مقبول150مقبول144مستجداسامة سامى عبدالمعطى األعصر48088 566

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



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2019/2018

سبتمبر

 

 جامعة المنوفية

محاسبة

انتساب موجه

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

6 من 2صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:56.70مقبول5670567مقبول141مقبول139مقبول148مقبول139مستجداسامه عصام الدٌن محمد سوٌلم48089 567

:59.40مقبول5940594جٌد160مقبول141مقبول156مقبول137مستجداسامة موسى عبدالباقى سمرة48092 594

:55.20مقبول5520552مقبول144مقبول123مقبول146مقبول139مستجداسالم خالد عبدالغنى عبداللطٌف48098 552

:62.97مقبول4660630مقبول150مقبول153مقبول163معهد0مستجداسماء احمد عبد المجٌد الصادق داود     م48104 630

:54.32مقبول4020543مقبول132مقبول132مقبول138معهد0مستجدحاتم محمد رمضان عبد المجٌد    م48155 543

:55.68مقبول4120557مقبول132مقبول129مقبول151معهد0مستجدحسن رمضان مصطفى طة الزٌات     م48159 557

:60.10مقبول6010601مقبول152مقبول133مقبول162مقبول154مستجدحسناء عمر رمضان العشرى48163 601

:56.08مقبول4150561مقبول141مقبول130مقبول144معهد0مستجدرحاب رضا زٌن العابدٌن عرب     م48181 561

:60.50مقبول6050605مقبول155مقبول151مقبول157مقبول142مستجدشروق انٌس عبدالجواد منصور48199 605

:55.20مقبول5520552مقبول147مقبول128مقبول137مقبول140مستجدصبرى محمد محمود عالم48205 552

:54.60مقبول5460546مقبول143مقبول120مقبول148مقبول135مستجدعبد الرحمن احمد أبو الفتوح الجزار48215 546

:56.30مقبول5630563مقبول139مقبول127مقبول162مقبول135مستجدعبد الستار السٌد عبد السالم محمد خاطر48219 563

:56.80مقبول5680568مقبول141مقبول120مقبول160مقبول147مستجدعبد هللا محمد عبد هللا بٌومً حمادة48230 568

:60.40مقبول6040604مقبول153مقبول142مقبول158مقبول151مستجدعالء جمال عبد المقصود ابو شنب48232 604

:60.90مقبول6090609مقبول152مقبول130مقبول164مقبول163مستجدعالء مهدى عبد الجواد محمد48234 609

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



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2019/2018

سبتمبر

 

 جامعة المنوفية

محاسبة

انتساب موجه

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

6 من 3صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:60.30مقبول6030603جٌد164مقبول132مقبول151مقبول156مستجدعلى ماهر المحمدى عبد ربة48236 603

:54.10مقبول5410541مقبول126مقبول123مقبول141مقبول151مستجدعمر خالد حسن الجحش48237 541

:61.40مقبول6140614جٌد157مقبول138مقبول163مقبول156مستجدعمرو احمد توفٌق اسماعٌل48242 614

:55.60مقبول5560556مقبول138مقبول124مقبول154مقبول140مستجدفاطمة اٌراهٌم عبدالرحٌم الجزار48251 556

:57.00مقبول5700570مقبول144مقبول128مقبول148مقبول150مستجدكرٌم ابراهٌم محمد غرٌب طبانة48257 570

:58.90مقبول5890589جٌد159مقبول132مقبول154مقبول144مستجدكرٌم عاطف ابراهٌم محمد48261 589

:54.70مقبول5470547مقبول151مقبول125مقبول138مقبول133مستجدمحمد ابو الفتح عبد هللا عالم       س48267 547

:55.90مقبول5590559مقبول149مقبول133مقبول142مقبول135مستجدمحمد رمضان سٌد احمد الصاوى48284 559

:56.20مقبول5620562مقبول146مقبول126مقبول157مقبول133مستجدمحمد سٌف النصر محمد عبد الغنى عطٌة48289 562

:61.60مقبول6160616جٌد162مقبول141مقبول164مقبول149مستجدمحمد على فؤاد تركى48305 616

:55.60مقبول5560556مقبول144مقبول120مقبول143مقبول149مستجدمحمد عٌسى فاروق عٌسى48307 556

:57.60مقبول5760576مقبول145مقبول141مقبول153مقبول137مستجدمحمد مجدى عبد البارى الخولى48312 576

:54.10مقبول5410541مقبول135مقبول122مقبول145مقبول139مستجدمحمد محمود القدرى مهنا48319 541

:58.78مقبول4350588مقبول145مقبول138مقبول152معهد0مستجدمحمد محمود محمد امٌن     م48321 588

:56.40مقبول5640564مقبول139مقبول136مقبول144مقبول145مستجدمحمد ممدوح امٌن سعدون48322 564

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



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2019/2018

سبتمبر

 

 جامعة المنوفية

محاسبة

انتساب موجه

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

6 من 4صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:58.20مقبول5820582مقبول155مقبول129مقبول151مقبول147مستجدمحمد ممدوح سلٌمان محمود48323 582

:58.50مقبول5850585مقبول143مقبول129مقبول153مقبول160مستجدمحمد ناصر عبد الحمٌد السٌد48324 585

:55.95مقبول4140559مقبول143مقبول128مقبول143معهد0مستجدمحمد نبٌل محمود خلف     م48326 559

:59.32مقبول4390593مقبول145مقبول137مقبول157معهد0مستجدمحمد ٌونس صدٌق رضوان       م48331 593

:57.43مقبول4250574مقبول150مقبول132مقبول143معهد0مستجدمحمود احمد شعبان احمد      م48332 574

:56.70مقبول5670567مقبول135مقبول126مقبول166مقبول140مستجدمحمود أشرف حسن حتحوت48333 567

:56.10مقبول5610561مقبول126مقبول133مقبول153مقبول149مستجدمحمود السٌد محمود عبدالمقصود48334 561

:56.60مقبول5660566مقبول128مقبول135مقبول151مقبول152مستجدمحمود صبحى محمد دراز48339 566

:55.80مقبول5580558مقبول135مقبول126مقبول146مقبول151مستجدمحمود كامل ابراهٌم عبد الجواد جعفر48344 558

:60.90مقبول6090609جٌد157مقبول144مقبول149مقبول159مستجدمحمود كمال محمود سلمان48346 609

:56.30مقبول5630563مقبول137مقبول125مقبول150مقبول151مستجدمحمود محمد اٌوب احمد عٌد48348 563

:56.10مقبول5610561مقبول134مقبول126مقبول151مقبول150مستجدمروان نبٌل ابوالمحاسن محمد48351 561

:56.76مقبول4200568مقبول134مقبول137مقبول149معهد0مستجدمصطفى احمد محمد احمد نصرة    م48358 568

:57.10مقبول5710571مقبول140مقبول134مقبول155مقبول142مستجدمصطفً عبد الناصر عبدالشافى معوض48362 571

:59.10مقبول5910591مقبول151مقبول138مقبول160مقبول142مستجدمصطفً كامل هالل شهاب الدٌن48365 591

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



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2019/2018

سبتمبر

 

 جامعة المنوفية

محاسبة

انتساب موجه

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

6 من 5صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:56.70مقبول5670567مقبول148مقبول125مقبول155مقبول139مستجدمصطفى محمود السٌد الحفناوى48369 567

:56.40مقبول5640564مقبول141مقبول132مقبول150مقبول141مستجدمصطفى موسى ابراهٌم جاد ٌونس48371 564

:57.80مقبول5780578مقبول133مقبول128مقبول165مقبول152مستجدمنار خالد سمٌر عمر عوض48373 578

:57.60مقبول5760576مقبول145مقبول123مقبول162مقبول146مستجدمنة هللا نادر جابر القرش48374 576

:57.50مقبول5750575مقبول141مقبول128مقبول163مقبول143مستجدمهدى محمود محمد شلتوت48379 575

:55.41مقبول4100554مقبول141مقبول125مقبول144معهد0مستجدنسمة عماد مصطفى فرغلى48389 554

:57.80مقبول5780578مقبول148مقبول138مقبول144مقبول148مستجدهبة عالء السٌد على الدعبسى     س48398 578

:57.30مقبول5730573مقبول133مقبول137مقبول165مقبول138مستجدهالل صبحى هالل عبدالكرٌم48406 573

:58.00مقبول5800580مقبول140مقبول130مقبول155مقبول155مستجدهمت مصطفى حسن جعفر48407 580

:54.70مقبول5470547مقبول133مقبول129مقبول148مقبول137مستجدهٌثم محمد شعبان الجوهرى48414 547

:59.30مقبول5930593مقبول155مقبول139مقبول158مقبول141مستجدولٌد فرج عبد الظاهر هدهود48418 593

:56.20مقبول5620562مقبول148مقبول126مقبول157مقبول131مستجدٌوسف عمر ٌوسف البحٌرى48424 562

:58.70مقبول5870587مقبول142مقبول135مقبول151مقبول159باقاحمد امجد شبل محمود49001 587

:54.80مقبول5480548مقبول129مقبول128مقبول150مقبول141باقمحمد على احمد سٌف الدٌن49013 548

:57.97مقبول4290580مقبول131مقبول140مقبول158معهد0باقمحمد فتحى السٌد شنوكة       م49014 580

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



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2019/2018

سبتمبر

 

 جامعة المنوفية

محاسبة

انتساب موجه

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

6 من 6صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:61.50مقبول6150615جٌد156مقبول132مقبول155جٌد172باقهدٌر حمدى عبدالحكٌم القصاص49024 615

:54.30مقبول5430543مقبول135مقبول123مقبول151مقبول134باقاسماء سعٌد محمد احمد49030 543

:52.50مقبول5250525مقبول120مقبول125مقبول150مقبول130باقمحمد عبدالحكٌم احمد عمارة49041 525

:58.00مقبول5800580مقبول135مقبول130مقبول157مقبول158باقمصطفى محمد عبد المنعم ابو عدسه49058 580

:52.84مقبول3910528مقبول122مقبول126مقبول143معهد0فرصة أولىمحمد عبد الحمٌد عبد الرءوف سامى     م49507 528

:52.60مقبول5260526مقبول126مقبول124مقبول140مقبول1136ف محمد محسن ٌحٌى الملوانى49509 526

:56.10مقبول5610561مقبول120مقبول145مقبول150مقبول146فرصة ثانٌةمحمد خالد محمد كامل49578 561

:54.40مقبول5440544مقبول140مقبول130مقبول137مقبول137فرصة رابعةاحمد محمد ٌوسف حسن ٌمن     اٌقاف تجنٌد49596 544

:59.10مقبول5910591مقبول127مقبول144مقبول159مقبول161فرصة أولى4شهاب الدٌن سٌد سٌد عفٌفى      ت49604 591

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


