
المجموع التراكمي لطالب البكالوریوس جامعة المنوفیة

كلیة التجارة

2017/1016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتساب حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١ من ٨

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%59.00مقبول5900590مقبول142مقبول150مقبول161مقبول137مستجدابرام سالمة ابراهیم منصور48001 590

%57.90مقبول5790579مقبول143مقبول152مقبول148مقبول136مستجدابراهیم سامى احمد البلتاجى48004 579

%61.90مقبول6190619جید161جید165مقبول161مقبول132مستجدابراهیم صبحى حامد عبد المحسن48005 619

%59.00مقبول5900590مقبول144مقبول152مقبول154مقبول140مستجدابراهیم محمود ابراهیم الدسوقى48006 590

%59.40مقبول5940594مقبول146جید157مقبول143مقبول148مستجداحمد جمال محمد درویش48007 594

%58.50مقبول5850585مقبول148مقبول149مقبول148مقبول140مستجداحمد ذكى احمد العسكرى48009 585

%57.50مقبول5750575مقبول134مقبول152مقبول152مقبول137مستجداحمد رضا عبد الفتاح المزین48011 575

%58.40مقبول5840584مقبول133مقبول154مقبول155مقبول142مستجداحمد سعید منصور عبد الجلیل48012 584

%58.40مقبول5840584مقبول152مقبول147مقبول152مقبول133مستجداحمد عبد اهللا مصطفى السید48014 584

%66.30جیًد6630663جید159جید164جید172مقبول168مستجداحمد عطیه محمد الطوخى48015 663

%68.30جیًد6830683جید178جید181جید170مقبول154مستجداحمد فؤاد على حسن إ .ع48017 683

%56.60مقبول5660566مقبول144مقبول141مقبول151مقبول130مستجداحمد فرج احمد فرج48018 566

%58.70مقبول5870587مقبول141مقبول155مقبول154مقبول137مستجداحمد كامل سعد عید سعد48019 587

%54.00مقبول5400540مقبول132مقبول139مقبول135مقبول134مستجداحمد كمال رجب بركات48020 540

%59.80مقبول5980598مقبول145جید158مقبول159مقبول136مستجداحمد محمد السید بدوى مدینة48021 598

د/  محمد صابر

د/  محسن عبید

د/  عالء عاشور

د/  أحمد النقیرة

أ/  مروة صابر

أ/  ایمان حبیب

أ/  أحمد نور

أ/  الشیماء منصور

رئیس الكنترول

عمید الكلیةأ.د/ أحمد أحمد عبد اهللا اللحلح

أ.د/ شوقي محمد الصباغ
رئیس الجامعة

أ.د/ معوض محمد الخولي

د/  اكرامي جمال

الطالب اللذین التحقوا بالكلیة بدءًا من الفرقة الثانیة یتم ضرب مجموعهم الفعلي في المعامل ٧٤٠/١٠٠٠ للحصول على المجموع االعتباري

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمي لطالب البكالوریوس جامعة المنوفیة

كلیة التجارة

2017/1016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتساب حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢ من ٨

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%63.40مقبول6340634جید165مقبول152مقبول165مقبول152مستجداحمد محمد امجد ابراهیم48022 634

%59.20مقبول5920592مقبول155مقبول150مقبول145مقبول142مستجداحمد محمد عبد التواب عبد المقصود48023 592

%62.10مقبول6210621مقبول146جید160مقبول164مقبول151مستجداحمد محمد عبد العزیز ابو السعود48024 621

%60.50مقبول6050605جید157مقبول155مقبول148مقبول145مستجداحمد محمد محمد حسن خضر48025 605

%60.20مقبول6020602مقبول146جید158مقبول161مقبول137مستجداحمد محمود السید أحمد زاید48026 602

%58.50مقبول5850585مقبول138مقبول141مقبول150مقبول156مستجداحمد موسى عبد الرازق النجار48029 585

%59.50مقبول5950595مقبول143مقبول148مقبول161مقبول143مستجداحمد هاشم عبد الفتاح مرسى48031 595

%63.50مقبول6350635مقبول151جید160جید171مقبول153مستجداسراء جابر محمود غنیم48032 635

%60.68مقبول4490607مقبول150مقبول146مقبول153معهد0مستجداسراء طارق معوض غریب م48033 607

%61.20مقبول6120612مقبول152مقبول151مقبول163مقبول146مستجداسالم جابر عبد الواحد عبد الرحمن48034 612

%58.80مقبول5880588مقبول152جید156مقبول142مقبول138مستجداسالم شوقي صبحي الننه48035 588

%57.40مقبول5740574مقبول144مقبول151مقبول147مقبول132مستجداسالم محمد احمد النوري48036 574

%57.30مقبول4240573مقبول140مقبول144مقبول140معهد0مستجداسالم محمد سامى عبد المجید م48037 573

%64.10مقبول6410641مقبول148مقبول154جید174مقبول165مستجداسالم ممدوح محمد التهامي48038 641

%58.90مقبول5890589مقبول139مقبول142مقبول154مقبول154مستجداسماء محمد محمد ابو عوف48039 589

د/  محمد صابر

د/  محسن عبید

د/  عالء عاشور

د/  أحمد النقیرة

أ/  مروة صابر

أ/  ایمان حبیب

أ/  أحمد نور

أ/  الشیماء منصور

رئیس الكنترول

عمید الكلیةأ.د/ أحمد أحمد عبد اهللا اللحلح

أ.د/ شوقي محمد الصباغ
رئیس الجامعة

أ.د/ معوض محمد الخولي

د/  اكرامي جمال

الطالب اللذین التحقوا بالكلیة بدءًا من الفرقة الثانیة یتم ضرب مجموعهم الفعلي في المعامل ٧٤٠/١٠٠٠ للحصول على المجموع االعتباري

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمي لطالب البكالوریوس جامعة المنوفیة

كلیة التجارة

2017/1016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتساب حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٣ من ٨

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%60.14مقبول4450601مقبول144مقبول148مقبول153معهد0مستجداالء عبد اهللا عبد الغفار نوح م48040 601

%55.70مقبول5570557مقبول137مقبول147مقبول138مقبول135مستجدالسید ابراهیم السید عودة48041 557

%63.20مقبول6320632مقبول150جید162مقبول166مقبول154مستجدامجد صالح محمد المشد48042 632

%59.70مقبول5970597مقبول142مقبول146مقبول158مقبول151مستجدبالل عزت محمد لطفى شاهین48046 597

%60.80مقبول6080608مقبول150مقبول150مقبول155مقبول153مستجدبیتر مرقص عبدة ابو السعد      48047 608

%76.00جیًد7600760جید جدًا193جید جدًا193جید189جید185مستجدتباسیم سعید یوسف صالح إ .ع48048 760

%60.10مقبول6010601جید158مقبول154مقبول154مقبول135مستجدحامد مجدى عبد الحمیدالدیب48050 601

%62.20مقبول6220622مقبول150جید157مقبول165مقبول150مستجدخالد رأفت عبد الهادى النعمانى     س48052 622

%61.10مقبول6110611مقبول147مقبول155مقبول154مقبول155مستجدخالد سمیر عبد الحلیم عبد المحسن48053 611

%64.90مقبول6490649جید164جید171جید169مقبول145مستجدخالد عادل محمد السودانى48054 649

%61.10مقبول6110611مقبول142جید160مقبول159مقبول150مستجددعاء أحمد محمد احمد زهران48057 611

%58.92مقبول4360589مقبول133مقبول146مقبول157معهد0مستجدرحمة رمضان عبد اللطیف العقباوى م48060 589

%58.40مقبول5840584مقبول143مقبول152مقبول152مقبول137مستجدرشید امجد زیدان احمد48061 584

%60.10مقبول6010601مقبول145مقبول154مقبول161مقبول141مستجدریهام صبحى محمد خلف اهللا48062 601

%63.90مقبول6390639جید169جید161مقبول159مقبول150مستجدسامح عبد المجید عبد المجید محمود48064 639

د/  محمد صابر

د/  محسن عبید

د/  عالء عاشور

د/  أحمد النقیرة

أ/  مروة صابر

أ/  ایمان حبیب

أ/  أحمد نور

أ/  الشیماء منصور

رئیس الكنترول

عمید الكلیةأ.د/ أحمد أحمد عبد اهللا اللحلح

أ.د/ شوقي محمد الصباغ
رئیس الجامعة

أ.د/ معوض محمد الخولي

د/  اكرامي جمال

الطالب اللذین التحقوا بالكلیة بدءًا من الفرقة الثانیة یتم ضرب مجموعهم الفعلي في المعامل ٧٤٠/١٠٠٠ للحصول على المجموع االعتباري

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمي لطالب البكالوریوس جامعة المنوفیة

كلیة التجارة

2017/1016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتساب حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٤ من ٨

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%66.80جیًد6680668جید174جید171مقبول164مقبول159مستجدسامى جهاد عبد العظیم الصواف48066 668

%64.30مقبول6430643جید172جید158مقبول163مقبول150مستجدشحاته رضا أبو الفتوح محمد جمعه48068 643

%63.00مقبول6300630جید170جید160مقبول158مقبول142مستجدشوقى السید زكى السید48070 630

%63.20مقبول6320632جید164مقبول153مقبول167مقبول148مستجدطارق كامل عباس العدوى48072 632

%60.10مقبول6010601جید156مقبول150مقبول154مقبول141مستجدعادل میشیل عزیز صلیب48073 601

%59.80مقبول5980598جید156مقبول154مقبول147مقبول141مستجدعبد الرحمن السید محمدشهاب الدین48074 598

%67.90جیًد6790679جید175جید178مقبول162مقبول164مستجدعبد الخالق حمدین عبد العزیز أبو سالم48075 679

%60.80مقبول6080608جید159مقبول155مقبول158مقبول136مستجدعبد الرحمن السید احمد البدرى48076 608

%62.70مقبول6270627مقبول150جید168مقبول162مقبول147مستجدعبد الرحمن سامى فتحى ابوخضره48077 627

%59.30مقبول5930593جید162مقبول149مقبول150مقبول132مستجدعبد الرحمن سعید عبد العظیم الحصرى48078 593

%63.30مقبول6330633جید176مقبول150مقبول163مقبول144مستجدعبد الرحیم محمد عبد الرحیم خلیفة48080 633

%58.70مقبول5870587مقبول151مقبول150مقبول151مقبول135مستجدعبد العزیز عمرو عبد العزیز محمد48081 587

%64.30مقبول6430643جید163جید163مقبول167مقبول150مستجدعبد القادر احمد عبد القادر عبد ربه48084 643

%62.80مقبول6280628جید163جید162مقبول155مقبول148مستجدعصام عبد العال محمود عبد العال حبیب48085 628

%66.70جیًد6670667جید170جید180مقبول157مقبول160مستجدعال محمد فتحى عبد الحلیم سعفان48086 667

د/  محمد صابر

د/  محسن عبید

د/  عالء عاشور

د/  أحمد النقیرة

أ/  مروة صابر

أ/  ایمان حبیب

أ/  أحمد نور

أ/  الشیماء منصور

رئیس الكنترول

عمید الكلیةأ.د/ أحمد أحمد عبد اهللا اللحلح

أ.د/ شوقي محمد الصباغ
رئیس الجامعة

أ.د/ معوض محمد الخولي

د/  اكرامي جمال

الطالب اللذین التحقوا بالكلیة بدءًا من الفرقة الثانیة یتم ضرب مجموعهم الفعلي في المعامل ٧٤٠/١٠٠٠ للحصول على المجموع االعتباري

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمي لطالب البكالوریوس جامعة المنوفیة

كلیة التجارة

2017/1016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتساب حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٥ من ٨

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%60.40مقبول6040604مقبول148مقبول155مقبول168مقبول133مستجدعلى ابراهیم على عالم48087 604

%62.20مقبول6220622جید159جید162مقبول152مقبول149مستجدعلى رمضان حسین ابو ستیتة48089 622

%62.00مقبول6200620مقبول154جید172مقبول146مقبول148مستجدعمر محمد عبد الرحیم الشرقاوى48092 620

%62.60مقبول6260626جید159جید174مقبول154مقبول139مستجدعمرو خمیس صبرى خمیس48093 626

%57.20مقبول5720572مقبول136مقبول150مقبول147مقبول139مستجدفوزى حسام فوزى السید48095 572

%57.30مقبول5730573مقبول141مقبول150مقبول145مقبول137مستجدفوزى رمضان فوزى نصار48096 573

%66.08جیًد4890661جید167جید161مقبول161معهد0مستجدماجد سمیر فؤاد سالم     م48098 661

%57.00مقبول5700570مقبول135مقبول146مقبول151مقبول138مستجدمحمد احمد ابراهیم سالم48099 570

%63.20مقبول6320632جید160جید171مقبول154مقبول147مستجدمحمد احمد عبد الرحمن اللمعى48100 632

%60.20مقبول6020602مقبول150مقبول149مقبول163مقبول140مستجدمحمد اشرف سعد محمد خلف48101 602

%59.00مقبول5900590مقبول137مقبول150مقبول154مقبول149مستجدمحمد اشرف عبد المنعم محمد ابو المجد48102 590

%64.30مقبول6430643مقبول154جید165مقبول163مقبول161مستجدمحمد السید زیدان سالمة48104 643

%66.30جیًد6630663جید156جید179جید172مقبول156مستجدمحمد حسنبن حمودة حسنین إ .ع48109 663

%58.20مقبول5820582مقبول147مقبول155مقبول144مقبول136مستجدمحمد حنفى نبیة حنفى48110 582

%59.50مقبول5950595مقبول128مقبول152مقبول161مقبول154مستجدمحمد سید احمد عبد الهادى الحاج48115 595

د/  محمد صابر

د/  محسن عبید

د/  عالء عاشور

د/  أحمد النقیرة

أ/  مروة صابر

أ/  ایمان حبیب

أ/  أحمد نور

أ/  الشیماء منصور

رئیس الكنترول

عمید الكلیةأ.د/ أحمد أحمد عبد اهللا اللحلح

أ.د/ شوقي محمد الصباغ
رئیس الجامعة

أ.د/ معوض محمد الخولي

د/  اكرامي جمال

الطالب اللذین التحقوا بالكلیة بدءًا من الفرقة الثانیة یتم ضرب مجموعهم الفعلي في المعامل ٧٤٠/١٠٠٠ للحصول على المجموع االعتباري

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمي لطالب البكالوریوس جامعة المنوفیة

كلیة التجارة

2017/1016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتساب حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٦ من ٨

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%60.70مقبول6070607مقبول152جید163مقبول142مقبول150مستجدمحمد سید فتحى عبد المؤمن48116 607

%61.50مقبول6150615جید164مقبول148مقبول163مقبول140مستجدمحمد طاهر طه محمد أبو شادى48118 615

%60.60مقبول6060606مقبول153مقبول152مقبول144مقبول157مستجدمحمد طلعت محمد عبد الرازق48119 606

%58.80مقبول5880588مقبول152مقبول149مقبول147مقبول140مستجدمحمد عبد الخالق احمد عبد الخالق البنا48121 588

%64.60مقبول6460646جید161جید165مقبول164مقبول156مستجدمحمد عبد اهللا ریاض حسانین ا/ع48123 646

%57.50مقبول5750575مقبول138مقبول154مقبول143مقبول140مستجدمحمد فتحى سعید القاضى48128 575

%60.30مقبول6030603جید160جید157مقبول143مقبول143مستجدمحمد محمود احمد سالم48132 603

%60.50مقبول6050605مقبول155جید157مقبول149مقبول144مستجدمحمد منیر راغب حفناوى48136 605

%59.40مقبول5940594مقبول138جید158مقبول151مقبول147مستجدمحمد هاشم محمد العبد48137 594

%67.90جیًد6790679جید166جید174جید174مقبول165مستجدمحمد یحیى زكریا الخیاط48138 679

%59.70مقبول5970597مقبول149جید159مقبول149مقبول140مستجدمحمود احمد محمد قشوة48139 597

%59.30مقبول5930593مقبول144مقبول148مقبول161مقبول140مستجدمحمود حمدى محمود عالم48140 593

%57.80مقبول5780578مقبول141مقبول143مقبول152مقبول142مستجدمحمود رمضان عبد الحمید السید48142 578

%61.60مقبول6160616مقبول151مقبول154مقبول153مقبول158مستجدمحمود محمد احمد موسى48144 616

%69.70جیًد6970697جید167جید176جید176جید178مستجدمحمود محمد كمال النمسة إ .ع48147 697

د/  محمد صابر

د/  محسن عبید

د/  عالء عاشور

د/  أحمد النقیرة

أ/  مروة صابر

أ/  ایمان حبیب

أ/  أحمد نور

أ/  الشیماء منصور

رئیس الكنترول

عمید الكلیةأ.د/ أحمد أحمد عبد اهللا اللحلح

أ.د/ شوقي محمد الصباغ
رئیس الجامعة

أ.د/ معوض محمد الخولي

د/  اكرامي جمال

الطالب اللذین التحقوا بالكلیة بدءًا من الفرقة الثانیة یتم ضرب مجموعهم الفعلي في المعامل ٧٤٠/١٠٠٠ للحصول على المجموع االعتباري

أعضاء الكنترول
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جامعة المنوفیة

محاسبة

انتساب حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٧ من ٨

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%71.10جیًد7110711جید180جید184جید177جید170مستجدمصطفى محمد سعید عبد السمیع إ .ع48150 711

%61.00مقبول6100610مقبول140مقبول155مقبول162مقبول153مستجدمصطفى محمد محمد داود48151 610

%60.40مقبول6040604مقبول155مقبول154مقبول162مقبول133مستجدیاسرعبد اللة محمد النحاس48160 604

%61.20مقبول6120612مقبول150جید157مقبول149مقبول156مستجدیاسمین عبد الرحمن محمد مصریة48161 612

%60.00مقبول6000600مقبول140جید156مقبول158مقبول146باقاحمد عبد العاطى عبد المجید شریف49016 600

%61.40مقبول6140614مقبول142مقبول149مقبول167مقبول156باقأحمد سعید عوض مندور    ت49305٤ 614

%60.60مقبول6060606مقبول123مقبول149جید171مقبول163باقأحمد مجدى زكى محمد شعالن    ت49306٤ 606

%62.40مقبول6240624مقبول151مقبول153مقبول159مقبول161باقبیشوى فایق بنیامین روفائیل    ت49308٤ 624

%60.40مقبول6040604مقبول137مقبول155مقبول150مقبول162باقكمال محمد كمال محمد حسنین ت49309٤ 604

%54.70مقبول5470547مقبول129مقبول133مقبول141مقبول144فرصة أولىجالل حامد السید بدر49504 547

%59.60مقبول5960596مقبول143مقبول141مقبول165مقبول147فرصة ثالثةرامى عبد المنعم عبد الحافظ عزام49518 596

%52.03مقبول3850520مقبول126مقبول123مقبول136معهد0فرصة أولىكرم جمال عبده حسن م   ت٤ م49570 520

%53.24مقبول3940532مقبول129مقبول132مقبول133معهد0فرصة خامسةسهام عبدالرحمن محمود ( م49573 532

%55.50مقبول5550555مقبول134مقبول143مقبول134مقبول144فرصة خامسةمحمد ابراهیم نبوى الجوهرى49574 555

%57.57مقبول4260576مقبول139مقبول131مقبول156معهد0فرصة خامسةحماده احمد محمد عبد الحلیم     م49581 576

د/  محمد صابر

د/  محسن عبید

د/  عالء عاشور

د/  أحمد النقیرة

أ/  مروة صابر

أ/  ایمان حبیب

أ/  أحمد نور

أ/  الشیماء منصور

رئیس الكنترول

عمید الكلیةأ.د/ أحمد أحمد عبد اهللا اللحلح

أ.د/ شوقي محمد الصباغ
رئیس الجامعة

أ.د/ معوض محمد الخولي

د/  اكرامي جمال

الطالب اللذین التحقوا بالكلیة بدءًا من الفرقة الثانیة یتم ضرب مجموعهم الفعلي في المعامل ٧٤٠/١٠٠٠ للحصول على المجموع االعتباري

أعضاء الكنترول
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محاسبة

انتساب حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٨ من ٨

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%55.14مقبول4080551مقبول131مقبول137مقبول140معهد0فرصة سادسةمروه ابراهیم عبد الكریم ابراهیم م49587 551

%53.30مقبول5330533مقبول127مقبول126مقبول135مقبول145فرصة أخیرةوائل محى الدین معوض محمد    49591 533

د/  محمد صابر

د/  محسن عبید

د/  عالء عاشور

د/  أحمد النقیرة

أ/  مروة صابر

أ/  ایمان حبیب

أ/  أحمد نور

أ/  الشیماء منصور

رئیس الكنترول

عمید الكلیةأ.د/ أحمد أحمد عبد اهللا اللحلح

أ.د/ شوقي محمد الصباغ
رئیس الجامعة

أ.د/ معوض محمد الخولي

د/  اكرامي جمال

الطالب اللذین التحقوا بالكلیة بدءًا من الفرقة الثانیة یتم ضرب مجموعهم الفعلي في المعامل ٧٤٠/١٠٠٠ للحصول على المجموع االعتباري

أعضاء الكنترول


