
المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2019/2018

ماٌو

 

 جامعة المنوفية

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 1صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:64.59مقبول4780646جٌد172مقبول146مقبول160معهد0مستجدآالء عزت كمال بالقٌطى عمر شعالن م48002 646

:66.50جًٌد6650665جٌد172مقبول141جٌد185مقبول167مستجدآالء وصال السٌد ابو عماٌم48003 665

:61.20مقبول6120612جٌد160مقبول142مقبول159مقبول151مستجدآٌه ماهر محمود زمزم48007 612

:59.10مقبول5910591مقبول144مقبول129مقبول161مقبول157مستجدابانوب فرج عزٌز عازر عوض48008 591

:58.20مقبول5820582مقبول142مقبول132مقبول167مقبول141مستجدابانوب محروس مسٌحة جرجس48009 582

:59.50مقبول5950595مقبول146مقبول133مقبول166مقبول150مستجدابتسال اسامة ابراهٌم جودة48010 595

:60.00مقبول6000600مقبول148مقبول136مقبول161مقبول155مستجدابراهٌم جمال احمد عبد الحمٌد48011 600

:61.20مقبول6120612جٌد160مقبول138مقبول166مقبول148مستجدابراهٌم سعٌد محمد احمد48012 612

:61.50مقبول6150615جٌد167مقبول133مقبول149مقبول166مستجدابراهٌم عبد الستار ابراهٌم جمعة48013 615

:62.00مقبول6200620مقبول151مقبول142مقبول168مقبول159مستجدابراهٌم فؤاد ابراهٌم حٌدر48014 620

:62.10مقبول6210621مقبول151مقبول142مقبول168مقبول160مستجدابراهٌم محمد زٌن العابدٌن محمد48015 621

:57.30مقبول5730573مقبول147مقبول134مقبول162مقبول130مستجدابراهٌم محمد محمد عبد الكرٌم48016 573

:58.40مقبول5840584مقبول147مقبول132مقبول163مقبول142مستجدابراهٌم محمود عبد الرحمن ابراهٌم48018 584

:57.30مقبول5730573مقبول151مقبول136مقبول154مقبول132مستجدابراهٌم مختار محمد الحبٌبى48019 573

:60.30مقبول6030603مقبول155مقبول135مقبول158مقبول155مستجدابو بكر محمد بسٌونى محمد48020 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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 2صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:59.40مقبول5940594مقبول152مقبول141مقبول159مقبول142مستجداحمد اسامة موسى موسى48022 594

:58.60مقبول5860586مقبول142مقبول133مقبول164مقبول147مستجداحمد اشرف عبد الحمٌد حسن48023 586

:58.70مقبول5870587جٌد159مقبول125مقبول158مقبول145مستجداحمد اشرف عبد النبى السعداوى48024 587

:56.60مقبول5660566مقبول149مقبول129مقبول151مقبول137مستجداحمد السٌد احمد محمد عمار48025 566

:59.90مقبول5990599مقبول145مقبول139مقبول160مقبول155مستجداحمد اوسام عبد الموجود محمد أمام48027 599

:57.70مقبول5770577مقبول151مقبول136مقبول143مقبول147مستجداحمد بهاء محمد محمد فؤاد48028 577

:61.60مقبول6160616جٌد160مقبول145مقبول159مقبول152مستجداحمد ثابت توفٌق الشعراوى48029 616

:55.80مقبول5580558مقبول148مقبول137مقبول143مقبول130مستجداحمد جالل سلٌمان سالم48030 558

:59.10مقبول5910591جٌد164مقبول143مقبول152مقبول132مستجداحمد جمال محروس االشمونى48031 591

:59.60مقبول5960596مقبول148مقبول142مقبول151مقبول155مستجداحمد خالد صالح عبد السٌد48033 596

:60.60مقبول6060606جٌد167مقبول147مقبول155مقبول137مستجداحمد خالد عاشور عبد الداٌم48034 606

:57.00مقبول5700570مقبول137مقبول135مقبول149مقبول149مستجداحمد ذكرٌا مبروك ابورٌه48035 570

:54.60مقبول5460546مقبول137مقبول128مقبول143مقبول138مستجداحمد رأفت ابراهٌم قدٌرة48036 546

:59.70مقبول5970597جٌد167مقبول131مقبول150مقبول149مستجداحمد رجائى ابراهٌم الجندى48037 597

:57.60مقبول5760576مقبول153مقبول135مقبول148مقبول140مستجداحمد رجب محمد عبد هللا48038 576

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 3صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:58.70مقبول5870587جٌد160مقبول141مقبول149مقبول137مستجداحمد رضا محمد عبد المطلب48039 587

:58.80مقبول5880588جٌد168مقبول134مقبول151مقبول135مستجداحمد رمضان النعمانى النعمانى48040 588

:62.40مقبول6240624مقبول151مقبول149مقبول165مقبول159مستجداحمد سمٌر على ابو العال48043 624

:61.00مقبول6100610مقبول154مقبول148مقبول159مقبول149مستجداحمد سمٌر محمد صبٌحة48044 610

:62.60مقبول6260626جٌد165مقبول141مقبول163مقبول157مستجداحمد سمٌر مصطفى سلطان48045 626

:56.80مقبول5680568مقبول144مقبول134مقبول151مقبول139مستجداحمد سٌد عطٌه عطٌه حسنٌن48046 568

:61.60مقبول6160616جٌد161مقبول149مقبول157مقبول149مستجداحمد شحات عثمان عبد العزٌز48047 616

:61.40مقبول6140614جٌد166مقبول145مقبول149مقبول154مستجداحمد شلبى سمعان محمد تمراز48048 614

:60.40مقبول6040604جٌد161مقبول132مقبول166مقبول145مستجداحمد صابر ابراهٌم الدسوقى48049 604

:56.00مقبول5600560مقبول149مقبول128مقبول153مقبول130مستجداحمد صبحى احمد مصطفى48050 560

:57.90مقبول5790579جٌد159مقبول130مقبول150مقبول140مستجداحمد صبحً سعٌد االشقر48052 579

:56.40مقبول5640564مقبول155مقبول124مقبول151مقبول134مستجداحمد صفوت سعد مصٌلحى48054 564

:56.80مقبول5680568مقبول151مقبول127مقبول153مقبول137مستجداحمد صالح ابو عوف نجم48055 568

:58.78مقبول4350588جٌد159مقبول128مقبول148معهد0مستجداحمد صالح محمد احمد ناشى     م48056 588

:59.00مقبول5900590جٌد163مقبول131مقبول145مقبول151مستجداحمد طارق احمد ٌوسف س48057 590

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 4صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:59.86مقبول4430599جٌد159مقبول131مقبول153معهد0مستجداحمد طارق عبد الستار عرٌقات      م48058 599

:61.00مقبول6100610جٌد169مقبول133مقبول165مقبول143مستجداحمد طة محمد رٌاض48059 610

:59.90مقبول5990599جٌد163مقبول133مقبول156مقبول147مستجداحمد عبد المنعم مغاورى شاهٌن48062 599

:62.10مقبول6210621جٌد167مقبول142مقبول165مقبول147مستجداحمد على سٌد احمد على48064 621

:58.10مقبول5810581مقبول152مقبول140مقبول156مقبول133مستجداحمد على عبد العزٌز على عبد المنعم    س48065 581

:56.00مقبول5600560مقبول144مقبول124مقبول149مقبول143مستجداحمد عماد سالم ابو النجا48066 560

:55.30مقبول5530553مقبول144مقبول124مقبول145مقبول140مستجداحمد فاروق عبد هللا عبد المقصود48068 553

:57.80مقبول5780578مقبول144مقبول128مقبول157مقبول149مستجداحمد لبٌب السباعى هالل48069 578

:59.60مقبول5960596مقبول146مقبول142مقبول153مقبول155مستجداحمد لطفً فاروق وهدان48071 596

:58.70مقبول5870587مقبول153مقبول134مقبول157مقبول143مستجداحمد محمد عبد السالم على هدهد48076 587

:57.30مقبول5730573مقبول151مقبول140مقبول147مقبول135مستجداحمد محمد عبد العظٌم الفقى48077 573

:56.90مقبول5690569مقبول143مقبول132مقبول150مقبول144مستجداحمد مصطفى أحمد علفة48079 569

:59.60مقبول5960596مقبول153مقبول136مقبول161مقبول146مستجداحمد مصطفى محمد نصار48080 596

:58.10مقبول5810581مقبول154مقبول143مقبول154مقبول130مستجداحمد معتمد السٌد محمد إبراهٌم48081 581

:59.80مقبول5980598مقبول147مقبول155مقبول166مقبول130مستجداسامه على ابراهٌم محمد48090 598

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 5صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:58.10مقبول5810581مقبول146مقبول141مقبول156مقبول138مستجداسامه مصٌلحى موسى عالم س48091 581

:58.50مقبول5850585مقبول152مقبول138مقبول157مقبول138مستجداسراء محمد فهٌم على48094 585

:60.30مقبول6030603جٌد159مقبول129مقبول161مقبول154مستجداسراء مصطفى سعد احمد48095 603

:60.20مقبول6020602مقبول149مقبول139مقبول161مقبول153مستجداسالم احمد امٌن علٌوه48096 602

:54.00مقبول5400540مقبول138مقبول123مقبول137مقبول142مستجداسالم جمال مبروك عبد الغنى      س48097 540

:57.00مقبول5700570مقبول146مقبول137مقبول150مقبول137مستجداسالم سالمة محمد الباجورى48099 570

:59.50مقبول5950595مقبول145مقبول140مقبول164مقبول146مستجداسالم صبرى عبد الرسول جدوع48100 595

:57.30مقبول5730573مقبول148مقبول136مقبول155مقبول134مستجداسالم فوزى عبد السالم العبساوى48101 573

:58.00مقبول5800580مقبول153مقبول138مقبول145مقبول144مستجداسالم محمد بدوى دره48102 580

:55.60مقبول5560556مقبول146مقبول130مقبول148مقبول132مستجداسالم محمد مرغنى على48103 556

:64.00مقبول6400640جٌد168مقبول150جٌد171مقبول151مستجداسماء احمد محمود الصعٌدى 48105 640

:62.80مقبول6280628جٌد167مقبول155مقبول165مقبول141مستجداسماء جمال عبد الرشٌد ابراهٌم48106 628

:59.40مقبول5940594مقبول152مقبول134مقبول162مقبول146مستجداسماء جمال عبد المنعم عمر48107 594

:67.90جًٌد6790679جٌد183مقبول154جٌد174مقبول168مستجداسماء جمٌل شوقى لٌلة48108 679

:56.80مقبول5680568مقبول140مقبول131مقبول151مقبول146مستجداسماء شحات عبد العزٌز السحٌمى48109 568

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 6صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:58.40مقبول5840584مقبول149مقبول137مقبول154مقبول144مستجداسماعٌل محمد السعٌد اسماعٌل شعالن48110 584

:61.08مقبول4520611جٌد165مقبول128مقبول159معهد0مستجداشرقت شعبان بٌومى ابو السعود    م48111 611

:62.10مقبول6210621مقبول144مقبول143جٌد174مقبول160مستجدالحسن هانى عبد الفتاح مرعى48112 621

:60.90مقبول6090609جٌد157مقبول144مقبول168مقبول140مستجدالسٌد محمد السٌد ونس48113 609

:58.00مقبول5800580مقبول141مقبول130مقبول165مقبول144مستجدالسٌد مصطفً السٌد دٌاب48114 580

:59.70مقبول5970597مقبول144مقبول143مقبول163مقبول147مستجدالسٌد مصطفى السٌد عزام48115 597

:61.30مقبول6130613جٌد156مقبول146مقبول166مقبول145مستجدالشٌماء محمد عبد الحمٌد خضر48116 613

:60.10مقبول6010601مقبول150مقبول144مقبول154مقبول153مستجدالماظة رفاعى السٌد رفاعى48117 601

:56.80مقبول5680568مقبول138مقبول129مقبول157مقبول144مستجدامجد صالح احمد صادق خلف48119 568

:55.70مقبول5570557مقبول133مقبول125مقبول151مقبول148مستجدامٌر عماد ٌوسف سالمه48120 557

:60.30مقبول6030603مقبول154مقبول138مقبول160مقبول151مستجدامٌرة احمد ناصر محمد48121 603

:62.10مقبول6210621جٌد164مقبول143مقبول162مقبول152مستجدامٌرة سالمة صالح عباس48123 621

:58.50مقبول5850585مقبول149مقبول133مقبول149مقبول154مستجدامٌرة سٌد كامل السٌد48124 585

:59.80مقبول5980598مقبول153مقبول146مقبول160مقبول139مستجدامٌرة عادل عبد العلٌم بٌومى48125 598

:58.40مقبول5840584مقبول155مقبول134مقبول159مقبول136مستجدامٌرة محمود عبد الفتاح حماد48126 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



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2019/2018

ماٌو

 

 جامعة المنوفية

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 7صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:54.59مقبول4040546مقبول136مقبول124مقبول144معهد0مستجدامٌرة هانى سعٌد االشرم     م48127 546

:57.30مقبول5730573مقبول151مقبول123مقبول151مقبول148مستجدامٌنة محمد عبد هللا الحصرى48128 573

:59.30مقبول5930593مقبول147مقبول136مقبول148مقبول162مستجدانجى مجدى عزٌز مرقص48129 593

:62.20مقبول6220622جٌد163مقبول152جٌد170مقبول137مستجدانس عبد المنعم حسن ٌوسف محارٌق48130 622

:63.20مقبول6320632جٌد166مقبول142مقبول158مقبول166مستجدانس نبٌل مبروك المال48131 632

:58.65مقبول4340586جٌد156مقبول129مقبول149معهد0مستجداٌمان اشرف كمال شبل ابو النور م48132 586

:58.10مقبول5810581جٌد156مقبول126مقبول139مقبول160مستجداٌمان جمال محمد مصطفى48133 581

:59.46مقبول4400595مقبول148مقبول136مقبول156معهد0مستجداٌمان حضرى عماره عبد القادر م48134 595

:61.62مقبول4560616مقبول155مقبول139مقبول162معهد0مستجداٌمان سامى شعراوى القاضى م48135 616

:60.30مقبول6030603مقبول152مقبول139مقبول166مقبول146مستجداٌمان سعٌد عبد العزٌز احمد48136 603

:62.57مقبول4630626جٌد164مقبول151مقبول148معهد0مستجداٌمان كامل محمود حسٌن ابو غالٌة     م48137 626

:62.43مقبول4620624مقبول155مقبول141مقبول166معهد0مستجداٌمان محمود كامل بحٌرى     م48138 624

:57.50مقبول5750575جٌد156مقبول129مقبول154مقبول136مستجداٌمن سامى محمد مرسى48139 575

:58.20مقبول5820582مقبول149مقبول128مقبول162مقبول143مستجداٌهاب اشرف حلمى جمعة48140 582

:59.40مقبول5940594مقبول155مقبول130جٌد172مقبول137مستجدباسم امٌل اٌوب فرج48141 594

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 8صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:58.00مقبول5800580مقبول143مقبول134مقبول155مقبول148مستجدباسم بسٌونى عبد العاطى الفرماوى48142 580

:61.50مقبول6150615جٌد157مقبول141مقبول163مقبول154مستجدباسنت سامح عبد السالم الصٌفى48143 615

:60.50مقبول6050605مقبول146مقبول151مقبول156مقبول152مستجدبدر السٌد على ٌونس48144 605

:60.50مقبول6050605مقبول153مقبول132مقبول161مقبول159مستجدبسام مسعد محمد ٌوسف48145 605

:55.40مقبول5540554مقبول148مقبول125مقبول146مقبول135مستجدبسمه فتحى محمد الزغبى48146 554

:59.10مقبول5910591مقبول139مقبول125مقبول162مقبول165مستجدبسنت محمد سعٌد على48147 591

:58.10مقبول5810581جٌد158مقبول140مقبول146مقبول137مستجدبالل محمد محمود ابراهٌم بدر48148 581

:60.10مقبول6010601جٌد163مقبول142مقبول154مقبول142مستجدتامر السعٌد محمد خلف48149 601

:60.54مقبول4480605جٌد160مقبول137مقبول151معهد0مستجدتقى فكرى مرغنىالفقى     م48150 605

:60.90مقبول6090609جٌد160مقبول150مقبول154مقبول145مستجدجرجس عوض بسطا جرجس48151 609

:60.20مقبول6020602جٌد162مقبول140مقبول156مقبول144مستجدجمال محمود احمد فاضل48153 602

:61.20مقبول6120612جٌد158مقبول147مقبول161مقبول146مستجدجٌهان مجدى صالح السٌد48154 612

:59.80مقبول5980598جٌد156مقبول133مقبول155مقبول154مستجدحسام رشدى ابراهٌم االبحر48156 598

:60.90مقبول6090609جٌد159مقبول139مقبول157مقبول154مستجدحسام محمد السٌد قندٌل48157 609

:59.73مقبول4420597مقبول149مقبول143مقبول150معهد0مستجدحسن حمدى حسن محمد بدر       م48158 597

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 9صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:59.90مقبول5990599جٌد158مقبول134مقبول156مقبول151مستجدحسن صبحى ابو سرٌع حسن48160 599

:58.00مقبول5800580مقبول154مقبول136مقبول150مقبول140مستجدحسن محمد حسن الشتٌحى48161 580

:60.30مقبول6030603جٌد157مقبول139مقبول165مقبول142مستجدحسن مسعد حسن برٌن48162 603

:57.20مقبول5720572جٌد160مقبول130مقبول152مقبول130مستجدحسناء محمد عبد الستار احمد ٌونس48164 572

:60.40مقبول6040604جٌد167مقبول140مقبول159مقبول138مستجدحسٌن صالح عبد التواب زاٌد48165 604

:60.20مقبول6020602جٌد161مقبول133مقبول158مقبول150مستجدحسٌن فهمى عبد الحلٌم على48166 602

:61.60مقبول6160616جٌد161مقبول132مقبول163مقبول160مستجدحسٌن كمال الدٌن حسٌن الجمٌل48167 616

:57.70مقبول5770577مقبول151مقبول131مقبول158مقبول137مستجدحسٌن كمال محمد بكٌر48168 577

:56.50مقبول5650565جٌد159مقبول125مقبول149مقبول132مستجدحسٌن محمد زغلول عبده48169 565

:56.80مقبول5680568جٌد160مقبول125مقبول142مقبول141مستجدحمزة محمد عطٌة محمد هاللٌة48170 568

:61.08مقبول4520611جٌد162مقبول137مقبول153معهد0مستجدحنان عاطف شبل زاٌد      م48171 611

:58.40مقبول5840584مقبول155مقبول124مقبول157مقبول148مستجدخالد احمد عبد السمٌع عاجه48172 584

:60.00مقبول6000600جٌد166مقبول130مقبول155مقبول149مستجدخالد ولٌد فتحً عبد الرحمن زٌدان48173 600

:60.90مقبول6090609جٌد168مقبول133مقبول151مقبول157مستجدخٌرى محمد خٌرى احمد الفق48174ً 609

:59.00مقبول5900590مقبول148مقبول131مقبول163مقبول148مستجددالٌا جابر عبد المجٌد عبد اللطٌف48175 590

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 10صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:61.62مقبول4560616جٌد165مقبول136مقبول155معهد0مستجددٌنا امام عبد الفتاح ٌوسف     م48176 616

:59.50مقبول5950595مقبول152مقبول130مقبول167مقبول146مستجددٌنا محمد نجٌب المرٌجى48177 595

:58.80مقبول5880588مقبول150مقبول128مقبول157مقبول153مستجددٌنا نعٌم حسٌن عبد الرازق48178 588

:56.80مقبول5680568مقبول151مقبول127مقبول153مقبول137مستجدذكً عصام ذكً ملٌجى ابو النٌل48179 568

:61.20مقبول6120612جٌد163مقبول134مقبول158مقبول157مستجدرائد محمود مختار ابو نار48180 612

:64.80مقبول6480648جٌد173مقبول142مقبول167مقبول166مستجدرضوى احمد محمد والى48182 648

:62.43مقبول4620624جٌد171مقبول140مقبول151معهد0مستجدرٌم اسالم مصطفى محمد سعفان    م48184 624

:57.70مقبول5770577جٌد163مقبول125مقبول148مقبول141مستجدرٌهام ماهر محمد عبد العلٌم48185 577

:62.84مقبول4650628جٌد167مقبول134مقبول164معهد0مستجدرٌهام محمد المصٌلحى احمد     م48186 628

:61.20مقبول6120612جٌد158مقبول141مقبول160مقبول153مستجدرٌهام نصر عبد المنصف محمد48187 612

:62.90مقبول6290629جٌد169مقبول138مقبول164مقبول158مستجدزٌاد جمال محمد دٌاب48188 629

:60.20مقبول6020602جٌد167مقبول126مقبول150مقبول159مستجدزٌنب سامى فؤاد علوان س48189 602

:64.10مقبول6410641جٌد179مقبول141مقبول162مقبول159مستجدساره سمٌر احمد ابو عجم48190 641

:63.60مقبول6360636جٌد178مقبول138مقبول159مقبول161مستجدسامح عالء سامى رزق48191 636

:67.40جًٌد6740674جٌد190مقبول152جٌد170مقبول162مستجدسراج الدٌن سعٌد عبد العزٌز احمد48193 674

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 11صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:62.60مقبول6260626جٌد172مقبول143مقبول161مقبول150مستجدسعد انور احمد فوزى48194 626

:55.00مقبول5500550مقبول147مقبول123مقبول140مقبول140مستجدسلمى على عبد الرحمن مصطفى48195 550

:61.30مقبول6130613جٌد164مقبول136مقبول157مقبول156مستجدسلمى محمود عبد الوهاب شرف48196 613

:59.80مقبول5980598جٌد163مقبول142مقبول152مقبول141مستجدسلوى امجد عبد العظٌم المهدى48197 598

:68.20جًٌد6820682جٌد190جٌد157مقبول167مقبول168مستجدسهام رزق محمدى فرحات48198 682

:59.60مقبول5960596مقبول153مقبول135مقبول155مقبول153مستجدشرٌف عبد الفتاح شوقً فرج محمد48200 596

:61.20مقبول6120612جٌد168مقبول125مقبول158مقبول161مستجدشهاب اكرم محمد توفٌق عماره48201 612

:56.10مقبول5610561مقبول150مقبول120مقبول146مقبول145مستجدشهاب عصام محمد ابو حجاب48202 561

:59.60مقبول5960596جٌد156مقبول140مقبول156مقبول144مستجدشٌماء سامى عبد العزٌز مصطفى48203 596

:63.11مقبول4670631جٌد168مقبول133مقبول166معهد0مستجدشٌماء محمد احمد على ٌوسف      م48204 631

:60.00مقبول6000600مقبول154مقبول133جٌد170مقبول143مستجدصالح الدٌن محمد عبد المنعم سلطان48206 600

:61.40مقبول6140614جٌد178مقبول130مقبول160مقبول146مستجدطارق محمد عبد هللا حنفى48208 614

:61.49مقبول4550615جٌد162مقبول132مقبول161معهد0مستجدعائشة عالء الدٌن مصطفى الحفنى       م48209 615

:62.10مقبول6210621جٌد185مقبول132مقبول160مقبول144مستجدعادل عبد الرحمن عبد العزٌز الفقى48210 621

:55.70مقبول5570557مقبول150مقبول126مقبول140مقبول141مستجدعاصم اٌمن عبد الستار ابو مندور48211 557

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 12صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:58.50مقبول5850585جٌد160مقبول127مقبول151مقبول147مستجدعاصم صبرى سعد فاٌز48212 585

:57.10مقبول5710571مقبول145مقبول133مقبول150مقبول143مستجدعبد الحمٌد االحمدى عبد الحمٌد سالمة48213 571

:60.60مقبول6060606مقبول150مقبول133مقبول165مقبول158مستجدعبد الحمٌد شبل عبد الحمٌد شاهٌن48214 606

:63.40مقبول6340634جٌد179مقبول137مقبول161مقبول157مستجدعبد الرحمن احمد نصر الدٌن محمود48216 634

:55.90مقبول5590559مقبول136مقبول132مقبول150مقبول141مستجدعبد الرحمن محمود عبد العزٌز حسن بكٌر48217 559

:61.00مقبول6100610جٌد158مقبول138مقبول167مقبول147مستجدعبد الرحمن مسعد محمد السٌد48218 610

:63.80مقبول6380638جٌد174مقبول150مقبول156مقبول158مستجدعبد السالم حمدى مختار حرٌبة48220 638

:59.30مقبول5930593مقبول152مقبول128مقبول166مقبول147مستجدعبد السالم فتحى عبد السالم القاضى48221 593

:58.70مقبول5870587جٌد165مقبول133مقبول150مقبول139مستجدعبد العزٌز سعد عبد العزٌز محمد48222 587

:59.10مقبول5910591جٌد158مقبول130مقبول167مقبول136مستجدعبد العزٌز فرج عبد العزٌز عماره48223 591

:61.80مقبول6180618جٌد157مقبول144مقبول151مقبول166مستجدعبد الغفار حمدى عبد الغفار رٌحان48224 618

:57.90مقبول5790579مقبول150مقبول130مقبول155مقبول144مستجدعبد اللطٌف مصطفى عبد اللطٌف نجم48225 579

:58.10مقبول5810581جٌد162مقبول120مقبول154مقبول145مستجدعبد هللا احمد شعبان دعبس48226 581

:56.80مقبول5680568مقبول149مقبول122مقبول151مقبول146مستجدعبد هللا جمال عبد هللا عبد هللا48227 568

:59.19مقبول4380592جٌد156مقبول138مقبول144معهد0مستجدعبد هللا سمٌر عبد الستار حزٌفه      م48228 592

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 13صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:59.30مقبول5930593جٌد164مقبول147مقبول141مقبول141مستجدع. عبد هللا مجدى نبٌه سالم إ 48229 593

:61.90مقبول6190619جٌد164مقبول135مقبول157مقبول163مستجدعالء جمال ابراهٌم عمارة48231 619

:58.30مقبول5830583مقبول150مقبول139مقبول145مقبول149مستجدعالء فوزى سلٌمان ابو شهبه48233 583

:56.00مقبول5600560مقبول149مقبول120مقبول145مقبول146مستجدعلً جمٌل لبٌب محمد48235 560

:57.90مقبول5790579جٌد161مقبول141مقبول144مقبول133مستجدعمر طارق محمد فتحى عبد الغنى48238 579

:64.50مقبول6450645جٌد160مقبول139جٌد174جٌد172مستجدع. عمر فهمى عمر ندا إ 48239 645

:61.20مقبول6120612جٌد175مقبول139مقبول158مقبول140مستجدعمر محمود كمال عبد الحمٌد48240 612

:57.20مقبول5720572مقبول150مقبول123مقبول161مقبول138مستجدعمر نبٌل جمعة الشٌت48241ً 572

:60.50مقبول6050605جٌد162مقبول141مقبول154مقبول148مستجدعمرو اٌهاب عبد هللا رفاعى48243 605

:62.10مقبول6210621جٌد157مقبول135مقبول158جٌد171مستجدع. عمرو محمد عبد الستار سبٌع إ 48246 621

:62.70مقبول6270627جٌد168مقبول146مقبول167مقبول146مستجدعمرو هشام محمد حلمى مبروك48247 627

:64.73مقبول4790647جٌد179مقبول140مقبول160معهد0مستجدغادة سمٌر ٌوسف بدٌر م48248 647

:55.80مقبول5580558مقبول150مقبول121مقبول142مقبول145مستجدغادة عٌد محمد فرج48249 558

:61.50مقبول6150615جٌد160مقبول136مقبول161مقبول158مستجدفادى صابر رمضان الجمل48250 615

:63.60مقبول6360636جٌد170مقبول134مقبول167مقبول165مستجدفاطمه احمد عفٌفى محمود عفٌفى48252 636

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 14صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:60.00مقبول6000600جٌد162مقبول136مقبول151مقبول151مستجدفاطمه محمد عبد العزٌز المزٌن48253 600

:59.20مقبول5920592جٌد165مقبول131مقبول154مقبول142مستجدفتحى وهدان لطفى شعالن48254 592

:58.65مقبول4340586مقبول152مقبول129مقبول153معهد0مستجدفوزٌه عالء الدٌن عبد الونٌس حواش     م48255 586

:62.70مقبول6270627جٌد181مقبول144مقبول159مقبول143مستجدفوقٌة جمٌل محمد ٌعقوب48256 627

:57.20مقبول5720572مقبول147مقبول125مقبول147مقبول153مستجدكرٌم جمال حامد الشافعى48258 572

:62.30مقبول6230623مقبول155مقبول132مقبول168مقبول168مستجدكرٌم جمعة محمد عبد هللا48259 623

:63.70مقبول6370637جٌد174مقبول139مقبول165مقبول159مستجدكرٌم صالح سلٌمان زكى48260 637

:62.20مقبول6220622جٌد156مقبول141مقبول161مقبول164مستجدكرٌم عصام أحمد عبد العزٌز الشٌت48262ً 622

:63.40مقبول6340634جٌد173مقبول140مقبول164مقبول157مستجدكرٌم كامل عبد الصمد ابو زٌد48263 634

:55.00مقبول5500550مقبول152مقبول122مقبول137مقبول139مستجدكرٌم مجدى ابراهٌم المهدى48264 550

:58.10مقبول5810581مقبول152مقبول126مقبول158مقبول145مستجدمؤمن عصام عبد الفتاح جاب هللا48265 581

:61.35مقبول4540614جٌد161مقبول137مقبول156معهد0مستجدمارٌنا نجٌب شوقى مسعود م48266 614

:57.70مقبول5770577مقبول150مقبول143مقبول138مقبول146مستجدمحمد احمد عبد السمٌع عفٌفى48268 577

:58.60مقبول5860586جٌد163مقبول129مقبول152مقبول142مستجدمحمد احمد عبد الفتاح طلبة48269 586

:57.90مقبول5790579مقبول148مقبول127مقبول145مقبول159مستجدمحمد اشرف احمد مهنى48270 579

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 15صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:60.80مقبول6080608جٌد177مقبول133مقبول154مقبول144مستجدمحمد اشرف عبد الحمٌد بحٌرى48271 608

:60.70مقبول6070607جٌد161مقبول135مقبول157مقبول154مستجدمحمد السٌد محمد الجز48272 607

:62.70مقبول6270627جٌد165مقبول140مقبول161مقبول161مستجدمحمد انور لبٌب السٌد48273 627

:57.80مقبول5780578مقبول153مقبول135مقبول145مقبول145مستجدمحمد جمال محمد ابو عطٌة48274 578

:59.10مقبول5910591مقبول155مقبول136مقبول155مقبول145مستجدمحمد جمال محمد الخولى48275 591

:60.50مقبول6050605جٌد174مقبول134مقبول158مقبول139مستجدمحمد حسن عبد المحسن الشرابى48276 605

:57.20مقبول5720572مقبول150مقبول126مقبول151مقبول145مستجدمحمد حمدى السٌد محمد جاد48277 572

:66.00جًٌد6600660جٌد162مقبول149مقبول165جٌد184مستجدع. محمد خالد جوده البزار إ 48278 660

:57.00مقبول5700570جٌد167مقبول125مقبول144مقبول134مستجدمحمد خالد محمد صبحى رجب48279 570

:62.40مقبول6240624جٌد171مقبول152مقبول157مقبول144مستجدمحمد خٌري جمعة الشٌت48280ً 624

:57.80مقبول5780578مقبول151مقبول136مقبول159مقبول132مستجدمحمد درغام ابو الفتوح طه48281 578

:58.80مقبول5880588جٌد157مقبول133مقبول154مقبول144مستجدمحمد دٌاب محمد الشرٌف48282 588

:59.60مقبول5960596جٌد170مقبول135مقبول149مقبول142مستجدمحمد رضا غباشى السٌد48283 596

:59.50مقبول5950595جٌد156مقبول131مقبول156مقبول152مستجدمحمد سامى حامد عطٌة48285 595

:57.70مقبول5770577مقبول148مقبول133مقبول154مقبول142مستجدمحمد سامى ممدوح الكردى48286 577

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 16صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:59.86مقبول4430599جٌد159مقبول133مقبول151معهد0مستجدمحمد سعد الدٌن محمد المناخلى    م48287 599

:59.00مقبول5900590مقبول153مقبول142مقبول160مقبول135مستجدمحمد سمٌر عبد هللا جاد الرب48288 590

:57.90مقبول5790579مقبول155مقبول125مقبول156مقبول143مستجدمحمد صبحى فهمى قطب س48290 579

:58.80مقبول5880588جٌد160مقبول138مقبول151مقبول139مستجدمحمد صبري محمد سعفان48291 588

:60.30مقبول6030603مقبول152مقبول133مقبول153مقبول165مستجدمحمد صفوت محمد سناء محسن مصطفى48292 603

:61.10مقبول6110611جٌد165مقبول142مقبول161مقبول143مستجدمحمد طارق محفوظ جاد48293 611

:59.10مقبول5910591جٌد161مقبول132مقبول158مقبول140مستجدمحمد طاهر عبد الفتاح عبد هللا48294 591

:60.50مقبول6050605جٌد165مقبول126مقبول157مقبول157مستجدمحمد طلعت عبد السالم حسن حسٌن48295 605

:58.70مقبول5870587مقبول153مقبول138مقبول150مقبول146مستجدمحمد عادل الزٌنى القاضى48296 587

:56.60مقبول5660566مقبول152مقبول124مقبول158مقبول132مستجدمحمد عباس المصٌلحى التهامى الصباغ48297 566

:60.60مقبول6060606جٌد172مقبول137مقبول157مقبول140مستجدمحمد عبد الحفٌظ متولى الساكت48298 606

:56.90مقبول5690569مقبول154مقبول133مقبول147مقبول135مستجدمحمد عبد الحفٌظ محمود عمر48299 569

:64.20مقبول6420642جٌد178مقبول135مقبول166مقبول163مستجدمحمد عبد القوى ابراهٌم طعواش48300 642

:62.00مقبول6200620جٌد172مقبول141مقبول167مقبول140مستجدمحمد عبد هللا الشحات محمد48301 620

:87.90جٌد جدا8790879ًممتاز218جٌد جدا212ًجٌد جدا219ًجٌد جدا230ًمستجدع. محمد عبدالحمٌد احمد حسٌن إ 48302 879
مرتبة شرف

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 17صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:57.00مقبول5700570مقبول150مقبول126مقبول151مقبول143مستجدمحمد عزت اسماعٌل عكر48303 570

:62.80مقبول6280628جٌد168مقبول134مقبول164مقبول162مستجدمحمد عصام ابراهٌم على الطران48304 628

:55.80مقبول5580558مقبول145مقبول129مقبول151مقبول133مستجدمحمد عٌد عبد الفتاح أحمد فاٌد48306 558

:60.20مقبول6020602جٌد156مقبول143مقبول148مقبول155مستجدمحمد فوزى السٌد شرٌف48308 602

:62.00مقبول6200620جٌد161مقبول142مقبول163مقبول154مستجدمحمد كامل لبٌب عطا48310 620

:61.40مقبول6140614جٌد170مقبول128مقبول152مقبول164مستجدمحمد كمال فتوح السٌد48311 614

:58.70مقبول5870587جٌد157مقبول135مقبول152مقبول143مستجدمحمد مجدى محمد أبوخلبه48313 587

:57.10مقبول5710571مقبول150مقبول123مقبول149مقبول149مستجدمحمد مجدى محمد السٌد غنٌم48314 571

:58.30مقبول5830583جٌد160مقبول120مقبول147مقبول156مستجدمحمد مجدى هارون عبد الداٌم48315 583

:58.90مقبول5890589مقبول154مقبول124مقبول151مقبول160مستجدمحمد محسن السٌد عباس48316 589

:53.30مقبول5330533مقبول142مقبول120مقبول141مقبول130مستجدمحمد محمد ابراهٌم عبد المطلب48317 533

:61.60مقبول6160616جٌد161مقبول141جٌد172مقبول142مستجدمحمد محمود إبراهٌم الفوال48318 616

:62.03مقبول4590620مقبول153مقبول146مقبول160معهد0مستجدمحمد محمود سلٌمان ابراهٌم    م48320 620

:61.10مقبول6110611جٌد159مقبول139مقبول163مقبول150مستجدمحمد نبٌل جابر نشناش48325 611

:59.40مقبول5940594جٌد156مقبول135مقبول150مقبول153مستجدمحمد نشأت عبد المنعم أحمد دوٌدار48327 594

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 18صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:60.00مقبول6000600جٌد164مقبول141مقبول149مقبول146مستجدمحمد هانى محمد الجمل48328 600

:60.40مقبول6040604جٌد171مقبول133مقبول157مقبول143مستجدمحمد هشام محمد نوٌر48329 604

:58.70مقبول5870587مقبول153مقبول126مقبول162مقبول146مستجدمحمد ٌوسف محمد قندٌل48330 587

:57.00مقبول5700570مقبول150مقبول127مقبول147مقبول146مستجدمحمود جمال رسالن قندٌل48335 570

:56.08مقبول4150561مقبول144مقبول127مقبول144معهد0مستجدمحمود رضا السٌد دروٌش    م48336 561

:58.50مقبول5850585مقبول154مقبول133مقبول151مقبول147مستجدمحمود زٌنهم انور حسن48337 585

:56.70مقبول5670567مقبول138مقبول133مقبول146مقبول150مستجدمحمود سعٌد محمود البدوى48338 567

:63.20مقبول6320632جٌد160مقبول150مقبول165مقبول157مستجدمحمود عادل محمود ابراهٌم48341 632

:66.62جًٌد4930666جٌد178مقبول149مقبول166معهد0مستجدمحمود عبد الفتاح الضبع عبد الفتاح    م48342 666

:57.90مقبول5790579مقبول151مقبول135مقبول143مقبول150مستجدمحمود فاٌز محمد مشعل48343 579

:59.46مقبول4400595مقبول150مقبول131مقبول159معهد0مستجدمحمود كمال الدٌن محمود ٌوسف    م48345 595

:63.40مقبول6340634جٌد167مقبول148مقبول157مقبول162مستجدمحمود محمد احمد محمد ناصف48347 634

:58.70مقبول5870587مقبول151مقبول141مقبول158مقبول137مستجدمحمود محمد سعٌد عبد الرحمن48349 587

:62.70مقبول4640627جٌد162مقبول138مقبول164معهد0مستجدمحمود محمد محمود عمار م48350 627

:59.10مقبول5910591جٌد161مقبول141مقبول146مقبول143مستجدمروة كمال احمد الشوربجً س48352 591

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 19صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:59.30مقبول5930593مقبول146مقبول135مقبول163مقبول149مستجدمروه جمال محمود الربٌعى48353 593

:53.65مقبول3970536مقبول130مقبول132مقبول135معهد0مستجدمروه دٌاب عبد المنصف مرسى    م48354 536

:63.30مقبول6330633جٌد163مقبول150مقبول159مقبول161مستجدمرٌم طارق محمد على48355 633

:60.00مقبول6000600مقبول152مقبول137مقبول157مقبول154مستجدمرٌم عزٌز جرجس سٌدهم48356 600

:58.40مقبول5840584مقبول150مقبول130مقبول153مقبول151مستجدع/مصطفى ابراهٌم مرشد السٌد ا48357 584

:60.10مقبول6010601مقبول147مقبول135مقبول165مقبول154مستجدمصطفى رفعت صبرى عبد الخالق48359 601

:58.10مقبول5810581مقبول152مقبول135مقبول160مقبول134مستجدمصطفى عاطف علً عطا48360 581

:59.60مقبول5960596جٌد158مقبول134مقبول156مقبول148مستجدمصطفى عبد هللا عبد اللطٌف السٌد48361 596

:57.40مقبول5740574مقبول151مقبول129مقبول157مقبول137مستجدمصطفى عزت محمود طاحون48363 574

:59.80مقبول5980598جٌد158مقبول140مقبول157مقبول143مستجدمصطفى فؤاد محمد حسنٌن48364 598

:58.30مقبول5830583مقبول153مقبول134مقبول158مقبول138مستجدمصطفى مجدى حسن امام48366 583

:55.60مقبول5560556مقبول144مقبول126مقبول154مقبول132مستجدمصطفى محمد عبد الفتاح ابو المجد شعلة48367 556

:57.40مقبول5740574مقبول146مقبول129مقبول156مقبول143مستجدمصطفى محمد مصطفى زنون48368 574

:56.70مقبول5670567مقبول143مقبول133مقبول155مقبول136مستجدمصطفى نشات عبد السالم دبش48372 567

:57.90مقبول5790579مقبول144مقبول125مقبول163مقبول147مستجدمنى صادق محمد النمر48375 579

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 20صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:59.46مقبول4400595جٌد156مقبول135مقبول149معهد0مستجدمها نجٌب محمود سلٌم م48378 595

:54.60مقبول5460546مقبول137مقبول129مقبول148مقبول132مستجدمهند عبد الفتاح عبد الحمٌد طه48380 546

:61.22مقبول4530612مقبول153مقبول135مقبول165معهد0مستجدمى جمال عبد الستار عبد الحى     م48381 612

:61.70مقبول6170617مقبول151مقبول142مقبول164مقبول160مستجدمٌنا عاطف الٌاس سلٌمان48382 617

:64.90مقبول6490649جٌد167مقبول150جٌد179مقبول153مستجدنادر محمد رزق محمود48383 649

:64.80مقبول6480648جٌد176مقبول143جٌد170مقبول159مستجدع.نادرة فتوح عبد المحسن احمد إ 48384 648

:60.30مقبول6030603مقبول153مقبول146مقبول166مقبول138مستجدندا سمٌر العزب السباعى حسن س48385 603

:63.11مقبول4670631جٌد164مقبول148مقبول155معهد0مستجدندا صبحى عبد الفتاح محمد الحسٌنى     م48386 631

:61.00مقبول6100610جٌد160مقبول142مقبول160مقبول148مستجدندى اشرف محمد محمد اللبان48387 610

:59.20مقبول5920592مقبول152مقبول138مقبول158مقبول144مستجدندى طارق السٌد دوٌدار48388 592

:58.51مقبول4330585مقبول133مقبول149مقبول151معهد0مستجدنها النوبى صهٌون عبد النور      م48391 585

:59.59مقبول4410596جٌد165مقبول126مقبول150معهد0مستجدنورا ابراهٌم محمد محمد ابو رٌحان    م48393 596

:61.40مقبول6140614مقبول147مقبول139مقبول163مقبول165مستجدنورا احمد محمد موسى48394 614

:56.50مقبول5650565مقبول147مقبول130مقبول152مقبول136مستجدنٌره سامح فتحى عبد السالم48395 565

:62.10مقبول6210621جٌد159مقبول144مقبول166مقبول152مستجدهدى سمٌر حسن السٌد48399 621

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 21صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:62.97مقبول4660630جٌد158مقبول147مقبول161معهد0مستجدهدٌر جمال سالم عمار م48400 630

:59.30مقبول5930593مقبول153مقبول141مقبول160مقبول139مستجدهشام السٌد محمد سند48403 593

:60.20مقبول6020602جٌد156مقبول132جٌد172مقبول142مستجدهند ابراهٌم امٌن عبد الجواد48408 602

:57.84مقبول4280578مقبول151مقبول130مقبول147معهد0مستجدهند حسام محمد النبوى    م48410 578

:56.62مقبول4190566مقبول151مقبول126مقبول142معهد0مستجدهند خالد نبوى عبد الفتاح الدهٌمى    م48411 566

:57.60مقبول5760576مقبول142مقبول137مقبول157مقبول140مستجدهند محسن محمد حواس48413 576

:60.00مقبول4440600مقبول143مقبول142مقبول159معهد0مستجدوردة احمد مصٌلحى صالح    م48415 600

:59.90مقبول5990599مقبول143مقبول149مقبول168مقبول139مستجدٌاسمٌن سامى عبد الرحمن وهدان48420 599

:63.65مقبول4710636جٌد165مقبول144مقبول162معهد0مستجدٌاسمٌن نجٌب عبد الحمٌد جعفر     م48422 636

:57.70مقبول5770577مقبول148مقبول136مقبول148مقبول145مستجدٌوسف عراقى مرسى سٌد خضر48423 577

:60.30مقبول6030603جٌد157مقبول143مقبول165مقبول138مستجدٌوسف محمد ٌوسف دوٌدار48425 603

:57.50مقبول5750575مقبول141مقبول139مقبول155مقبول140باقمحمد اشرف عبد الفتاح زغلول الخولى49012 575

:56.80مقبول5680568مقبول131مقبول139مقبول157مقبول141باقمحمد ماجد عبد الرازق راضى49017 568

:57.30مقبول5730573مقبول152مقبول127مقبول153مقبول141باقمحمود حمادة عبد المنعم بدوى49018 573

:57.40مقبول5740574مقبول144مقبول120مقبول165مقبول145باقمحمود سامح سعد الدٌن على49019 574

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 22صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:58.10مقبول5810581مقبول153مقبول129مقبول154مقبول145باقمصطفى حسٌن حسن مصطفى49022 581

:58.10مقبول5810581مقبول146مقبول135مقبول157مقبول143باقاحمد سمٌر حسن على صقر49027 581

:58.10مقبول5810581مقبول142مقبول138مقبول153مقبول148باقاحمد طارق عبد المطلب ناجى49028 581

:54.90مقبول5490549مقبول139مقبول135مقبول143مقبول132باقاحمد محمد حسن عرابى49029 549

:61.22مقبول4530612مقبول153مقبول137مقبول163معهد0باقامنٌة السٌد على محمد الدسوقى     م49031 612

:56.76مقبول4200568مقبول125مقبول132مقبول163معهد0باقحازم شرٌف صبرى احمد على     م49032 568

:63.00مقبول6300630جٌد157مقبول150مقبول165مقبول158باقدٌنا مرضى فتحى ابو هٌبة49033 630

:59.05مقبول4370591مقبول143مقبول127مقبول167معهد0باقرٌهام رجب هٌبة محمد     م49034 591

:59.10مقبول5910591مقبول144مقبول130مقبول158مقبول159باقسلٌمان عادل سلٌمان سلٌمان سلٌمان49035 591

:59.90مقبول5990599مقبول144مقبول128مقبول160مقبول167باقعبد هللا عبد الفتاح زكى الطلٌاوى49036 599

:64.80مقبول6480648مقبول141مقبول146مقبول168جٌد193باقع.عالء مسعود حنفى زٌن الدٌن إ 49037 648

:61.30مقبول6130613مقبول152مقبول133مقبول167مقبول161باقمحمد ابراهٌم محمد السٌس49038ً 613

:57.10مقبول5710571مقبول130مقبول130مقبول155مقبول156باقمحمد احمد السعٌد سنجر49039 571

:55.80مقبول5580558مقبول139مقبول125مقبول154مقبول140باقمحمد عادل محمد الجمال49040 558

:54.60مقبول5460546مقبول134مقبول131مقبول147مقبول134باقمحمد عبد الوهاب السٌد عبٌد49042 546

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 23صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:53.50مقبول5350535مقبول134مقبول126مقبول138مقبول137باقمحمد عرفه عبد اللطٌف طلخان49043 535

:57.60مقبول5760576مقبول126مقبول130مقبول151جٌد169باقع.محمد على عبد ربه شرباش إ 49044 576

:57.90مقبول5790579مقبول144مقبول126مقبول150مقبول159باقمحمد عماره سٌف النصر عبدالكرٌم49045 579

:58.80مقبول5880588مقبول136مقبول135مقبول158مقبول159باقمحمد عٌد ابراهٌم ابو النور49046 588

:57.50مقبول5750575مقبول137مقبول126مقبول151مقبول161باقمحمد كمال عبد الصادق محمد النجار49047 575

:59.60مقبول5960596مقبول134مقبول141مقبول165مقبول156باقمحمد محسن حسن حامد رٌحان49048 596

:60.40مقبول6040604مقبول143مقبول143مقبول162مقبول156باقمحمد ٌسرى صالح صبٌحة49050 604

:59.50مقبول5950595مقبول149مقبول130مقبول166مقبول150باقمحمود ابراهٌم عبد العزٌز موسى49052 595

:59.60مقبول5960596مقبول148مقبول130مقبول166مقبول152باقمحمود السٌد عبد الفتاح جالل49053 596

:58.50مقبول5850585مقبول135مقبول137مقبول154مقبول159باقمحمود جمال احمد احمد49054 585

:57.50مقبول5750575مقبول138مقبول128مقبول162مقبول147باقمحمود عبد المطلب محمد شاهٌن49055 575

:58.10مقبول5810581مقبول132مقبول145مقبول155مقبول149باقمحمود فتحى طه عٌد49056 581

:58.80مقبول5880588مقبول145مقبول134مقبول155مقبول154باقمحمود مبروك محمود الفرماوي49057 588

:56.30مقبول5630563مقبول132مقبول126مقبول157مقبول148باقمٌنا اٌهاب اسكندر فهمً حنا49059 563

:57.30مقبول5730573مقبول127مقبول120مقبول159مقبول167باقهند على محمد عبد الغنى49061 573

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

24 من 24صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

:60.60مقبول6060606مقبول141مقبول155مقبول154مقبول156فرصة أولىبسمه اشرف جودة الشاذلى49501 606

:54.00مقبول5400540مقبول134مقبول138مقبول130مقبول138فرصة أولىعلى حلمى محمد الوراقى49504 540

:51.10مقبول5110511مقبول124مقبول126مقبول130مقبول131فرصة اخٌرةكرٌستٌن وهٌب سلٌمان عبد الملك49565 511

:56.40مقبول5640564مقبول127جٌد158مقبول141مقبول138فرصة أولىعبد الرحمن عبد المجٌد عبد المجٌد شادى49574 564

:59.30مقبول5930593مقبول139مقبول147مقبول158مقبول149فرصة أولىمحمد سعٌد حسانٌن السٌد49575 593

:56.00مقبول5600560مقبول130مقبول142مقبول146مقبول142فرصة أولىمحمد بركات محمد بركات49576 560

:52.80مقبول5280528مقبول122مقبول126مقبول141مقبول139فرصة ثانٌةمحمد فتحى محمد السٌد             49579 528

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


