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سبتمبر

 

 جامعة المنوفية

اللغة اإلنجلٌزٌة

محاسبة انتظام

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

3 من 1صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:58.10مقبول5810581مقبول153مقبول149مقبول135مقبول144مستجداحمد سامى عدالن زٌدان4044 581

:58.60مقبول5860586مقبول155مقبول147مقبول143مقبول141مستجداحمد سمٌر شاكر شهاب الدٌن4049 586

:64.60مقبول6460646جٌد178جٌد163مقبول144مقبول161مستجداحمد طارق صبحى الٌتٌم4056 646

:72.50جًٌد7250725جٌد182جٌد184جٌد170جٌد189مستجداحمد عبدهللا عبدالرحمن محرم4068 725

:56.40مقبول5640564مقبول149مقبول133مقبول145مقبول137مستجداحمد مصطفى ابراهٌم سالم4092 564

:58.60مقبول5860586مقبول154مقبول141مقبول147مقبول144مستجدادهم سمٌر خلٌل شعٌب4098 586

:66.50جًٌد6650665جٌد167جٌد161مقبول156جٌد181مستجداسامه محمد طه محمد طه4104 665

:57.10مقبول5710571مقبول141مقبول128مقبول146مقبول156مستجدامٌرة عاطف محمد عبدالقادر4141 571

:66.90جًٌد6690669جٌد174جٌد156مقبول164جٌد175مستجدحنان عادل خلٌفة محمد قندٌل4185 669

:57.80مقبول5780578مقبول141مقبول151مقبول138مقبول148مستجدعبدالرحمن جمال عبدالسمٌع علٌم4269ً 578

:57.60مقبول5760576مقبول145مقبول142مقبول147مقبول142مستجدعبدهللا انور عبدهللا محرم4282 576

:62.70مقبول6270627جٌد156جٌد166مقبول150مقبول155مستجدعبدهللا علً صبرى مصطفى زٌن4284 627

:60.90مقبول6090609جٌد158جٌد158مقبول148مقبول145مستجدعبٌر علً محمد صادق4288 609

:62.00مقبول6200620جٌد164جٌد156مقبول149مقبول151مستجدعمر عبدالفتاح عبدالعظٌم عبدالفتاح خضٌر4308 620

:60.30مقبول6030603جٌد169مقبول149مقبول140مقبول145مستجدكرٌم ناصر محمد محمد سالم4338 603

 للحصول على المجموع االعتباري740/1000الطالب اللذٌن التحقوا بالكلٌة بدءًا من الفرقة الثانٌة ٌتم ضرب مجموعهم الفعلً فً المعامل 
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3 من 2صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة
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المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:64.50مقبول6450645جٌد177مقبول149مقبول154مقبول165مستجدمحمد احمد عبدالحفٌظ على الدٌب          س4352 645

:66.90جًٌد6690669جٌد163جٌد161جٌد169جٌد176مستجدمحمد السٌد عبدالمقصود حشاد4366 669

:59.80مقبول5980598جٌد167مقبول150مقبول138مقبول143مستجدمحمد عبدالمجٌد اسماعٌل بدر4406 598

:59.80مقبول5980598جٌد166مقبول145مقبول150مقبول137مستجدمحمد عبدالوهاب محمود ابوسنه4407 598

:58.20مقبول5820582مقبول154مقبول132مقبول149مقبول147مستجدمحمد محمود عبدالفتاح حسب هللا4425 582

:63.70مقبول6370637جٌد163مقبول155مقبول153مقبول166مستجدمحمود حندوق محمد سعٌد العربى4443 637

:60.40مقبول6040604جٌد168مقبول145مقبول145مقبول146مستجدمحمود عمرو محمود عٌد4453 604

:60.50مقبول6050605جٌد158مقبول140مقبول137جٌد170مستجد1م.مرٌم محمد ٌوسف جمال                 أ4472 605

:59.90مقبول5990599جٌد172مقبول131مقبول148مقبول148مستجدمصطفى كامل عبدالفتاح سالم4491 599

:59.10مقبول5910591جٌد156مقبول150مقبول136مقبول149مستجدهشام عبدالعاطى صابر عبدالعاطى4568 591

:57.60مقبول5760576مقبول141مقبول147مقبول141مقبول147مستجدٌوسف شعبان سٌد احمد                      س4584 576

:59.10مقبول5910591مقبول145مقبول145مقبول153مقبول148باقعبدالعزٌز محمد عبدالفتاح ابوالمجد4601 591

:61.00مقبول6100610مقبول155مقبول149مقبول157مقبول149باقاحمد صبحى السٌد محمد عبدالعال4602 610

:55.60مقبول5560556مقبول144مقبول134مقبول138مقبول140باقاسالم عادل جالل على سٌد احمد4606 556

:62.00مقبول6200620مقبول136جٌد168مقبول162مقبول154باقعمر عبدالعزٌز منصور عبدالعزٌز4608 620

 للحصول على المجموع االعتباري740/1000الطالب اللذٌن التحقوا بالكلٌة بدءًا من الفرقة الثانٌة ٌتم ضرب مجموعهم الفعلً فً المعامل 
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:61.00مقبول6100610مقبول150جٌد157مقبول148مقبول155باقاحمد ابراهٌم عبدالمقصود نجم4610 610

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


