
المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2019/2018

سبتمبر

 

 جامعة المنوفية

محاسبة

إنتظام وانتساب عادى حدٌث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

11 من 1صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:57.30مقبول5730573مقبول140مقبول133مقبول149مقبول151مستجدآٌه احمد عبدالعظٌم موسى40013 573

:62.10مقبول6210621جٌد160مقبول137جٌد171مقبول153مستجد1 س2،1م.آٌه مجدى محمد عبدالفتاح        أ40042 621

:59.20مقبول5920592جٌد158مقبول139مقبول143مقبول152مستجدآٌه وجٌه نورالدٌن عبدالمقصود حسٌن40054 592

:60.10مقبول6010601جٌد158مقبول141مقبول149مقبول153مستجدابراهٌم السٌد احمد شلبى40061 601

:62.80مقبول6280628جٌد159مقبول146مقبول165مقبول158مستجدابراهٌم السٌد عبدالغنً بالل40062 628

:57.00مقبول5700570مقبول154مقبول129مقبول150مقبول137مستجدابراهٌم انور ابراهٌم نصار40063 570

:58.90مقبول5890589مقبول149مقبول138مقبول156مقبول146مستجدابراهٌم حسن محمود الفقى40069 589

:61.20مقبول6120612جٌد160مقبول138مقبول164مقبول150مستجدابراهٌم محمود محمد أبوالعال40087 612

:68.60جًٌد6860686جٌد168جٌد162جٌد174جٌد182مستجد1م.ابراهٌم ٌاسر على سودان                    أ40089 686

:55.10مقبول5510551مقبول149مقبول124مقبول148مقبول130مستجدأحمد رشدى محمد عبدالخالق السروجى40146 551

:52.90مقبول5290529مقبول135مقبول122مقبول142مقبول130مستجدأحمد سامى السٌد محمد سلٌم40151 529

:54.90مقبول5490549مقبول141مقبول125مقبول145مقبول138مستجدأحمد سعٌد السٌد على خضر40155 549

:57.40مقبول5740574مقبول149مقبول133مقبول153مقبول139مستجداحمد سمٌر فاروق طعمه40166 574

:55.90مقبول5590559مقبول139مقبول127مقبول151مقبول142مستجداحمد سٌد احمد عبدالغنى ابوعٌشة40170 559

:58.60مقبول5860586مقبول146مقبول138مقبول164مقبول138مستجداحمد شرٌف عبدالعزٌز محمد احمد40173 586

 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

إنتظام وانتساب عادى حدٌث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

11 من 2صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:57.43مقبول4250574مقبول133مقبول135مقبول157معهد0مستجدأحمد صالح السٌد إبراهٌم المرشدى40189 574

:56.30مقبول5630563مقبول141مقبول128مقبول153مقبول141مستجداحمد طارق محمود حجازى40194 563

:59.10مقبول5910591مقبول151مقبول140مقبول158مقبول142مستجداحمد عبدالجواد مبروك محمد40205 591

:56.00مقبول5600560مقبول149مقبول131مقبول139مقبول141مستجداحمد عبدالحفٌظ محمد السٌد ابراهٌم40206 560

:55.10مقبول5510551مقبول138مقبول131مقبول139مقبول143مستجد2،1احمد عبدالحلٌم موسى ابوزٌد           س40207 551

:56.00مقبول5600560مقبول124مقبول140مقبول148مقبول148مستجداحمد عبدالغنى محمد عبدالغنى محمد40213 560

:58.40مقبول5840584جٌد156مقبول140مقبول148مقبول140مستجداحمد عالء مصطفى قاسم40221 584

:64.70مقبول6470647مقبول146مقبول138جٌد192جٌد171مستجداحمد فؤاد السٌد عسل40229 647

:55.10مقبول5510551مقبول134مقبول120مقبول157مقبول140مستجدأحمد فكرى حسب النبى دروٌش40234 551

:59.80مقبول5980598مقبول147مقبول141مقبول158مقبول152مستجداحمد فهمً عبدالرحمن حرفوش40236 598

:58.70مقبول5870587مقبول153مقبول139مقبول150مقبول145مستجداحمد ماهر عبدالفتاح عافٌه40240 587

:57.10مقبول5710571مقبول140مقبول132مقبول155مقبول144مستجداحمد محمد عبدالباقى سٌد عطٌه40253 571

:61.90مقبول6190619مقبول150مقبول131مقبول167جٌد171مستجداحمد محمد عبدالحافظ ابو نار40254 619

:53.90مقبول5390539مقبول137مقبول121مقبول146مقبول135مستجداحمد محمد عبدالرحمن خلٌفة40256 539

:59.80مقبول5980598مقبول151مقبول137مقبول154مقبول156مستجداحمد محمد عبدالرحمن محمد الدماطى40257 598

 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

إنتظام وانتساب عادى حدٌث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

11 من 3صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:59.40مقبول5940594مقبول154مقبول136مقبول163مقبول141مستجداحمد محمد متولى مرسى40263 594

:56.60مقبول5660566مقبول149مقبول126مقبول149مقبول142مستجداحمد محمود احمد سٌد احمد مطر40270 566

:54.20مقبول5420542مقبول137مقبول125مقبول148مقبول132مستجداحمد مصطفى سلٌم فضل40279 542

:58.92مقبول4360589مقبول148مقبول131مقبول157معهد0مستجداحمد ناصر محمود محمد                     م40289 589

:58.60مقبول5860586مقبول145مقبول127مقبول157مقبول157مستجداسامه اٌمن احمد فؤاد نصرة40303 586

:56.60مقبول5660566مقبول132مقبول132مقبول153مقبول149مستجدإسالم أحمد عبد الحمٌد سعفان40336 566

:57.50مقبول5750575مقبول145مقبول128مقبول163مقبول139مستجداسالم حسام محمد محمود الشربٌن40342ً 575

:59.40مقبول5940594مقبول136مقبول138مقبول166مقبول154مستجدإسالم عصام رزق على40354 594

:56.10مقبول5610561مقبول131مقبول140مقبول155مقبول135مستجداسالم محمد صدٌق دبدب40361 561

:59.00مقبول5900590مقبول151مقبول143مقبول157مقبول139مستجداسالم محمد عبدالعاطى السٌد رزق40362 590

:58.70مقبول5870587مقبول144مقبول131مقبول162مقبول150مستجداسالم وحٌد مختار عوض40365 587

:65.20جًٌد6520652جٌد156مقبول150جٌد185مقبول161مستجداسماء احمد عبدالعاطً السٌد الدٌب40367 652

:57.40مقبول5740574مقبول143مقبول136مقبول152مقبول143مستجدالرفاعى عبدالحى الرفاعى السمنودى40395 574

:61.80مقبول6180618مقبول153مقبول145جٌد176مقبول144مستجد2،1م .السٌد اشرف عبدالرؤف عوٌضة      أ40401 618

:61.30مقبول6130613مقبول150مقبول135جٌد176مقبول152مستجد2،1م .امنٌة احمد عبدالمقصود عمارة        أ40419 613

 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

إنتظام وانتساب عادى حدٌث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

11 من 4صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:67.20جًٌد6720672جٌد161جٌد162جٌد184مقبول165مستجداٌمان احمد محمد شهاب الدٌن40439 672

:55.30مقبول5530553مقبول138مقبول132مقبول151مقبول132مستجداٌمن طه حامد حسن شرٌف40462 553

:60.54مقبول4480605مقبول139مقبول151مقبول158معهد0مستجداٌهاب محمد السٌد زناتى                       م40468 605

:59.46مقبول4400595مقبول136مقبول143مقبول161معهد0مستجدباسم عزت خلٌفة طاحون40470 595

:59.70مقبول5970597مقبول147مقبول145مقبول168مقبول137مستجدباهى محمد امٌن عبدالمقصود40474 597

:62.50مقبول6250625مقبول150مقبول143جٌد176مقبول156مستجد2،1م .بسمة بشٌر عطٌة احمد                  أ40477 625

:60.54مقبول4480605جٌد157مقبول139مقبول152معهد0مستجدبسمة عبدالحمٌد عطوه عبدالحمٌد حبٌب     م40481 605

:54.60مقبول5460546مقبول130مقبول135مقبول148مقبول133مستجدبالل محمود عبدالمجٌد محمد موسى40491 546

:58.00مقبول5800580مقبول143مقبول142مقبول149مقبول146مستجدحاتم سالمه عبدالعزٌز ابوالنجا40514 580

:55.10مقبول5510551مقبول134مقبول131مقبول149مقبول137مستجدحازم محمد رشاد احمد الشنوان40517ً 551

:62.20مقبول6220622جٌد172مقبول155مقبول155مقبول140مستجدحسام حسن محمد الحجار40524 622

:55.60مقبول5560556مقبول137مقبول131مقبول144مقبول144مستجدحسونة السٌد فتحى زغارى40533 556

:63.30مقبول6330633جٌد183مقبول152مقبول158مقبول140مستجدخالد عبدالناصر محمد الصاوى على40551 633

:58.00مقبول5800580مقبول142مقبول130مقبول163مقبول145مستجدرانٌا ابراهٌم شحاتة سالم40585 580

:56.50مقبول5650565مقبول147مقبول132مقبول143مقبول143مستجدسعٌد علً سعد الدعوشى40672 565

 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

إنتظام وانتساب عادى حدٌث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

11 من 5صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:59.90مقبول5990599مقبول149مقبول133مقبول156مقبول161مستجدسمٌر عبدالفتاح الرفاعى شرف الدٌن40697 599

:58.20مقبول5820582مقبول150مقبول141مقبول152مقبول139مستجدشاهٌن احمد نور الدٌن احمد40710 582

:58.11مقبول4300581مقبول138مقبول149مقبول143معهد0مستجدشعبان عاطف متولى الحصان                 م40719 581

:59.40مقبول5940594مقبول154مقبول145مقبول149مقبول146مستجدشعبان محمد شعبان محمود                   ب40720 594

:64.00مقبول6400640مقبول135مقبول141جٌد179جٌد185مستجدصباح عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز بلبول40740 640

:57.30مقبول5730573مقبول137مقبول138مقبول158مقبول140مستجدطارق السٌد خلٌل السٌد دٌب40754 573

:60.20مقبول6020602جٌد160مقبول134مقبول160مقبول148مستجدعبدالعزٌز ذكً حلمً ذك40783ً 602

:63.00مقبول6300630جٌد160مقبول141جٌد174مقبول155مستجدعبدالعزٌز عبدالرازق عبدالعزٌز احمد40786 630

:65.54جًٌد4850655جٌد164مقبول145جٌد176معهد0مستجد م2م .عبدالفتاح بكرى عبدالفتاح دروٌش     أ40791 655

:57.10مقبول5710571مقبول140مقبول138مقبول151مقبول142مستجدعبدهللا محمد حسن عطٌه40810 571

:58.00مقبول5800580مقبول138مقبول143مقبول158مقبول141مستجدعلى محمد على ابراهٌم حافظ40850 580

:59.70مقبول5970597جٌد165مقبول137مقبول162مقبول133مستجدعمر محمد حاتم أحٌد الطنبشاوى40866 597

:62.30مقبول6230623جٌد166مقبول136جٌد169مقبول152مستجد2،1م.فاطمة عبدالحلٌم على مرعى            أ40901 623

:59.50مقبول5950595مقبول154مقبول126مقبول162مقبول153مستجدفاطمة مصطفى عبدالفتاح شندى40906 595

:56.70مقبول5670567مقبول144مقبول140مقبول153مقبول130مستجدكرٌم احمد أبوالعنٌن عابدٌن40921 567

 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

إنتظام وانتساب عادى حدٌث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

11 من 6صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:62.40مقبول6240624جٌد173مقبول151مقبول157مقبول143مستجدكرٌم محمد عبدالمحسن النجار40929 624

:65.10جًٌد6510651جٌد174مقبول139جٌد180مقبول158مستجدماجد مختار محمد الشافعى40945 651

:56.20مقبول5620562مقبول140مقبول126مقبول152مقبول144مستجدمارك سلٌمان حنا سلٌمان ٌوسف40946 562

:64.05مقبول4740641مقبول150مقبول148جٌد176معهد0مستجدمارٌنا عبد المالك نصٌف سلٌمان40947 641

:59.60مقبول5960596مقبول149مقبول139مقبول159مقبول149مستجدمحمد احمد السٌد متولى شعٌب40963 596

:59.90مقبول5990599جٌد159مقبول137مقبول167مقبول136مستجدمحمد احمد فتوح نبوى زعزع40976 599

:56.00مقبول5600560مقبول147مقبول135مقبول148مقبول130مستجدمحمد احمد محمد جمال صقر40979 560

:64.40مقبول6440644جٌد156مقبول153جٌد181مقبول154مستجدمحمد اشرف عبدربه ابراهٌم40988 644

:56.80مقبول5680568مقبول147مقبول134مقبول149مقبول138مستجدمحمد اشرف محمد محمد ابراهٌم40993 568

:56.10مقبول5610561مقبول139مقبول130مقبول157مقبول135مستجدمحمد السعٌد عبد العزٌز الحوالة40996 561

:66.10جًٌد6610661جٌد159مقبول150جٌد179جٌد173مستجد1م.محمد السٌد غرٌب الشبٌنى                 أ41000 661

:59.50مقبول5950595مقبول144مقبول136مقبول167مقبول148مستجدمحمد بسٌونً محمد مصطفً الجندي41010 595

:58.20مقبول5820582مقبول148مقبول135مقبول156مقبول143مستجدمحمد جالل عبدالوارث قابل41012 582

:57.80مقبول5780578جٌد156مقبول121مقبول155مقبول146مستجدمحمد جالل معوض الدٌب41013 578

:56.30مقبول5630563مقبول147مقبول135مقبول149مقبول132مستجدمحمد حامد عبدالحمٌد المٌه41020ً 563

 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

إنتظام وانتساب عادى حدٌث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

11 من 7صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:59.80مقبول5980598جٌد158مقبول132مقبول165مقبول143مستجدمحمد حمدي عبدالعظٌم الجمل41032 598

:57.60مقبول5760576مقبول155مقبول130مقبول154مقبول137مستجدمحمد خالد محمد عبدالمجٌد عبداللطٌف41035 576

:57.00مقبول5700570مقبول142مقبول124مقبول162مقبول142مستجدمحمد رجب معوض عبدالعال41042 570

:54.90مقبول5490549مقبول149مقبول121مقبول143مقبول136مستجدمحمد زكرٌا عبدالحافظ عٌسى رضوان41054 549

:57.10مقبول5710571مقبول144مقبول132مقبول153مقبول142مستجدمحمد زكً محمد سلٌمان41057 571

:61.20مقبول6120612جٌد165مقبول141مقبول164مقبول142مستجدمحمد سالم الملٌجً أبو خضرة41058 612

:57.40مقبول5740574مقبول147مقبول135مقبول154مقبول138مستجدمحمد سعٌد فتح هللا القصاص41069 574

:63.20مقبول6320632مقبول147مقبول148جٌد179مقبول158مستجدمحمد سمٌر عبدالرحٌم العبد41075 632

:67.84جًٌد5020678جٌد169جٌد158جٌد175معهد0مستجدمحمد شرف محمد شرف م41080 678

:72.30جًٌد7230723جٌد166جٌد176جٌد199جٌد182مستجدمحمد شعبان السٌد ٌوسف41082 723

:56.80مقبول5680568مقبول151مقبول137مقبول147مقبول133مستجدمحمد صبري على ابو شعلة41090 568

:59.59مقبول4410596مقبول145مقبول149مقبول147معهد0مستجدمحمد طنطاوى عبدالعظٌم هالل             م41096 596

:61.00مقبول6100610مقبول143مقبول141جٌد176مقبول150مستجدمحمد عادل ابراهٌم السٌد41097 610

:60.80مقبول6080608مقبول145مقبول140مقبول162مقبول161مستجدمحمد عاطف عبدالرحمن فرج41103 608

:57.00مقبول5700570مقبول133مقبول130مقبول156مقبول151مستجدمحمد عبدالحمٌد فتح هللا عبدالرازق41106 570

 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

إنتظام وانتساب عادى حدٌث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

11 من 8صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:57.10مقبول5710571مقبول135مقبول130مقبول158مقبول148مستجدمحمد عبدالرحمن مختار محمود حشاد41108 571

:60.50مقبول6050605مقبول143مقبول138جٌد172مقبول152مستجدمحمد عصام محمد بركات41129 605

:55.90مقبول5590559مقبول133مقبول137مقبول153مقبول136مستجدمحمد علً عبدالسالم الصغٌر41136 559

:56.40مقبول5640564مقبول138مقبول129مقبول157مقبول140مستجدمحمد علً محمد مرعى41141 564

:60.70مقبول6070607جٌد163مقبول139مقبول168مقبول137مستجدمحمد فهمى عمر ندا41149 607

:62.20مقبول6220622جٌد157مقبول139جٌد179مقبول147مستجدمحمد مأمون عبدالمعطى الفرماوى41154 622

:57.80مقبول5780578مقبول144مقبول128مقبول155مقبول151مستجدمحمد محمود احمد محمد غالى41165 578

:56.40مقبول5640564مقبول131مقبول134مقبول164مقبول135مستجدمحمد مرسى محمد احمد خلٌل41172 564

:56.80مقبول5680568مقبول147مقبول136مقبول155مقبول130مستجد               Eمحمد مصطفى مصطفى حجر 41177 568

:54.90مقبول5490549مقبول140مقبول131مقبول139مقبول139مستجدمحمود ابراهٌم محمد شلتوت41194 549

:56.60مقبول5660566مقبول144مقبول140مقبول144مقبول138مستجدمحمود احمد محمود زٌان41197 566

:58.70مقبول5870587مقبول143مقبول142مقبول158مقبول144مستجدمحمود السٌد محمود رزق41203 587

:55.30مقبول5530553مقبول130مقبول127مقبول145مقبول151مستجدمحمود حسن سعٌد محمد نجم41211 553

:59.60مقبول5960596مقبول148مقبول142مقبول144مقبول162مستجدمحمود طلعت مصطفى سوٌد41232 596

:58.50مقبول5850585مقبول138مقبول145مقبول167مقبول135مستجدمحمود مجدى عبدالعلٌم سالمه41261 585

 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

إنتظام وانتساب عادى حدٌث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

11 من 9صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:61.60مقبول6160616جٌد159مقبول139جٌد175مقبول143مستجدمحمود مجدي محمود الغنٌم41262ً 616

:56.49مقبول4180565مقبول134مقبول137مقبول147معهد0مستجدمحمود محمد عبدالحلٌم ٌونس                م41267 565

:56.70مقبول5670567مقبول137مقبول132مقبول147مقبول151مستجدمحمود ٌحً محمود محمد41283 567

:59.80مقبول5980598مقبول152مقبول135مقبول164مقبول147مستجدمصطفى احمد السٌد الجحش41298 598

:56.60مقبول5660566مقبول147مقبول136مقبول153مقبول130مستجدمصطفى انور عبدالغفار الخولى41307 566

:57.70مقبول5770577مقبول137مقبول130مقبول149مقبول161مستجدمصطفى عبدهللا عبدالهادى سلٌمان41328 577

:55.00مقبول5500550مقبول139مقبول127مقبول154مقبول130مستجدمصطفى محمود حسن شلمه41343 550

:56.10مقبول5610561مقبول141مقبول133مقبول153مقبول134مستجدمصطفى محمود شبل سالمان               س41344 561

:62.84مقبول4650628جٌد159مقبول147مقبول159معهد0مستجدمنه هللا محمد مختار رضوان رفعت ٌوسف م41361 628

:60.10مقبول6010601جٌد162مقبول136مقبول160مقبول143مستجدمهند عٌد فتح هللا الخولى41375 601

:57.70مقبول5770577مقبول143مقبول149مقبول143مقبول142مستجدٌاسمٌن اسماعٌل خلٌل ابراهٌم41513 577

:65.30جًٌد6530653جٌد157جٌد160جٌد182مقبول154مستجدٌوسف عبدرب النبً عبدالعزٌز الجناٌنى41537 653

:55.80مقبول5580558مقبول129مقبول132مقبول153مقبول144مستجدٌوسف على شوقى الخولى41538 558

:61.40مقبول6140614مقبول152مقبول143جٌد169مقبول150مستجدٌوسف لطفً حنا ٌوسف توما41540 614

:58.20مقبول5820582مقبول146مقبول146مقبول154مقبول136مستجدٌوسف محمد محسن محمد ٌوسف41541 582

 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

إنتظام وانتساب عادى حدٌث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

11 من 10صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:59.30مقبول5930593مقبول144مقبول128مقبول160مقبول161مستجدٌوسف منصور ٌوسف العزب عبدالكرٌم41543 593

:63.70مقبول6370637مقبول153مقبول140مقبول166جٌد178باق1م.شروق احمد محمود محمد                  أ42003 637

:61.80مقبول6180618مقبول134مقبول145جٌد172مقبول167باقاحمد عبدالعزٌز محمد السعٌد السماحى42012 618

:57.20مقبول5720572مقبول150مقبول142مقبول149مقبول131باقاحمد مصطفً محمود ناج42015ً 572

:56.30مقبول5630563مقبول131مقبول140مقبول147مقبول145باقاحمد نبٌل ابوالزٌد الشال42017 563

:57.30مقبول5730573مقبول137مقبول126مقبول163مقبول147باقاسالم محمد عصام محمد سالم42022 573

:55.00مقبول4070550مقبول144مقبول125مقبول138معهد0باقاٌمان محمد محمد زٌنهم                        م42028 550

:60.30مقبول6030603مقبول152مقبول143مقبول156مقبول152باقحسن ٌحٌى حسن احمد زهران42032 603

:55.95مقبول4140559مقبول129مقبول134مقبول151معهد0باقسعٌد السٌد ابوالعزم الحاٌس                   م42039 559

:61.70مقبول6170617مقبول152مقبول141جٌد177مقبول147باق2،1م.صفاء محمد حسنً مرسً الحنفى     أ42042 617

:56.50مقبول5650565مقبول130مقبول128مقبول155مقبول152باقصفوت اكرم عبدالعزٌز السٌد حسانٌن42043 565

:60.60مقبول6060606جٌد157مقبول135مقبول165مقبول149باقعبدالرحمن مصطفى محمد السٌد42046 606

:63.30مقبول6330633مقبول121جٌد163مقبول165جٌد184باقعمار محمد جمال عبدالعظٌم الجزار42050 633

:63.20مقبول6320632جٌد168مقبول150مقبول166مقبول148باقمحمد هداٌه على احمد الشاعر42056 632

:61.00مقبول6100610مقبول142مقبول144مقبول165مقبول159باقمصطفى ابوالمحاسن محمد راضى خفاجى42062 610

 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

إنتظام وانتساب عادى حدٌث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

11 من 11صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:59.40مقبول5940594مقبول136مقبول137مقبول165مقبول156باقمصطفى اشرف عبدالجلٌل عبدالرازق42063 594

:56.70مقبول5670567مقبول151مقبول124مقبول143مقبول149باقمصطفى عبدالعزٌز الشٌخ احمد قندٌل42065 567

:70.60جًٌد7060706جٌد164جٌد160جٌد195جٌد187باقمحمد محمود مبروك ابو زٌد42163 706

:63.10مقبول6310631مقبول148مقبول134جٌد180جٌد169باق1م.ٌاسمٌن عبدالناصر محمد شاهٌن         أ42194 631

:55.10مقبول5510551مقبول132مقبول143مقبول138مقبول138(1)فمحمود سمٌر محمد عبدالعال42216 551

:54.70مقبول5470547مقبول134مقبول124مقبول143مقبول3146ف وسام بسٌونى عبدالقادر صالح42230 547

:63.00مقبول6300630مقبول142جٌد168جٌد171مقبول149(1)فاحمد محمد محمد المصرى42264 630

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


