
المجموع التراكمي لطالب البكالوریوس جامعة المنوفیة

كلیة التجارة

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%70.68جیًد5230707جید165جید190مقبول168معهد0مستجدآالء خیرى مصطفى ابراهیم م40001 707

%66.90جیًد6690669جید160جید181مقبول168مقبول160مستجدآالء عزت ابراهیم السید الغتمى40003 669

%70.90جیًد7090709جید167جید157جید178جید207مستجدآالء عصام محمد عبد العزیز   أ.م(١)40004 709

%75.80جیًد7580758جید178جید جدًا196جید197جید187مستجدآالء عماد محمد محمد شحاته40005 758

%67.50جیًد6750675جید166جید169جید188مقبول152مستجدآالء محمد ابوالسعود متولى عربى /ب40006 675

%66.49جیًد4920665جید167جید177مقبول148معهد0مستجدآالء محمد حسن ابو شوشه م40007 665

%66.40جیًد6640664جید171جید174مقبول165مقبول154مستجدآالء مصطفى ابراهیم حجاج40008 664

%74.80جیًد7480748جید180جید190جید187جید191مستجدآالء وحید ابراهیم طلبه40009 748

%63.65مقبول4710636مقبول139جید180مقبول152معهد0مستجدآمال رجب جمعه الغنام م40010 636

%69.05جیًد5110691جید162جید181مقبول168معهد0مستجدآیات صبحى نبوى المال م40011 691

%66.60جیًد6660666جید158جید172جید187مقبول149مستجدآیات صبرى عبد الحمید على/ج40012 666

%71.20جیًد7120712جید169جید177جید177جید189مستجدآیات على الوصال السید حبیبة40013 712

%67.60جیًد6760676جید169جید182جید173مقبول152مستجدآیات محمد عبد المجید محمد40014 676

%70.30جیًد7030703جید172جید185جید177جید169مستجدآیه ابراهیم عبد العزیز منصور40015 703

%64.10مقبول6410641جید160جید177مقبول163مقبول141مستجدآیه احمد السید عبد الستار40016 641

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%89.80جید جدًا8980898ممتاز219ممتاز219ممتاز235جید جدًا225مستجدآیه احمد سعید بدر40017 898
مرتبة شرف

%67.70جیًد6770677جید156جید180جید173مقبول168مستجدآیه احمد فتحى محروس40019 677

%67.43جیًد4990674جید161جید183مقبول155معهد0مستجدآیه احمد محمد احمد خلف م40020 674

%71.35جیًد5280714جید172جید187جید169معهد0مستجدآیه اشرف جوده االسكافى م40021 714

%65.30جیًد6530653مقبول151جید171مقبول157جید174مستجدآیه امین صابر امین   أ.م(١)40023 653

%76.20جیًد7620762جید191جید190جید193جید188مستجدأیه بكر عیدالجراونى /و40024 762

%78.30جیًد7830783جید185جید جدًا196جید جدًا208جید194مستجدآیه جابر سیداحمد عیسى40025 783

%84.90جید جدًا8490849جید جدًا212جید جدًا215جید جدًا218جید204مستجدآیه جالل نصر الدین حسن40026 849

%81.40جید جدًا8140814جید جدًا196جید جدًا214جید202جید202مستجدآیه جمال ابراهیم طعواش40027 814

%63.80مقبول6380638مقبول150جید156جید174مقبول158مستجدآیه جمال محمد مصطفى ابو شرادة/ج40028 638

%80.30جید جدًا8030803جید180جید جدًا199جید207جید جدًا217مستجدآیه حفنى عبد الخالق ابو على40029 803

%74.50جیًد7450745جید171جید191جید191جید192مستجدآیه حمدى رمضان ابو المجد النن40030 745

%67.60جیًد6760676مقبول149جید189جید178مقبول160مستجدآیه رجب محمد سلیمان أبوالتنا40031 676

%74.20جیًد7420742جید178جید جدًا195جید187جید182مستجدآیه رضا محمد النادى المزین40032 742

%69.00جیًد6900690جید162جید179جید188مقبول161مستجدآیه رمضان أحمد األودن40033 690

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٣ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%64.10مقبول6410641مقبول149جید163مقبول160جید169مستجدآیه رمضان شحاتة محمد مصطفى س40034 641

%78.80جیًد7880788جید186جید جدًا207جید203جید192مستجدآیه زكى توفیق السید خلیل40035 788

%73.30جیًد7330733جید164جید184جید184جید201مستجدآیه سعید عبد السالم حسن الشافعي40036 733

%88.11جید جدًا6520881جید جدًا215ممتاز219جید جدًا218معهد0مستجدآیه شبل الشاذلى الشاذلى م40037 881
مرتبة شرف

%72.90جیًد7290729جید182جید جدًا205جید197مقبول145مستجدآیه شریف مصطفى عادل شلبى40038 729

%74.10جیًد7410741جید171جید جدًا194جید188جید188مستجدأیه صبحى عطیة القاضى/ج40039 741

%61.30مقبول6130613مقبول150مقبول155مقبول155مقبول153مستجدآیه عبد الباعث عبد الجواد طوالن40041 613

%79.90جیًد7990799جید187جید جدًا202جید202جید جدًا208مستجدآیه عبد المحسن عبد الستار عبد المحسن صقر40042 799

%61.08مقبول4520611مقبول147جید160مقبول145معهد0مستجدآیه على عید عبد الرسول م40043 611

%70.20جیًد7020702جید160جید186جید186جید170مستجدآیه علي هاشم الدقي40044 702

%66.00جیًد6600660جید158جید162جید182مقبول158مستجدآیه على یوسف على/ج40045 660

%69.50جیًد6950695جید173جید181مقبول165جید176مستجدآیه عماد محمد عبد المنعم القارح40046 695

%67.50جیًد6750675جید158جید161جید174جید182مستجدآیه كرم عباس ابو موسى40047 675

%64.10مقبول6410641مقبول155جید163مقبول164مقبول159مستجدآیه كمال ابراهیم كامل عتمان40049 641

%63.90مقبول6390639مقبول153جید164مقبول165مقبول157مستجدآیه مجدى احمد محمد عمران أ.م40050٣ 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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٤ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%60.68مقبول4490607مقبول138جید162مقبول149معهد0مستجدآیه مجدى السید سلطان م40051 607

%73.10جیًد7310731جید180جید185جید194جید172مستجدآیه مجدى عبدالكریم أحمد40052 731

%80.68جید جدًا5970807جید جدًا194جید جدًا208جید195معهد0مستجدآیه محمد حسین رواش م40053 807

%69.60جیًد6960696جید156جید168جید182جید190مستجدآیه محمد محمد أبو الفتوح عبدالنبي40054 696

%81.40جید جدًا8140814جید188جید جدًا205جید جدًا217جید204مستجدآیه محمد محمود بهجات محمود40056 814

%67.80جیًد6780678مقبول144جید167جید183جید184مستجدآیه محمد محمود زید40057 678

%68.90جیًد6890689جید164جید172جید181جید172مستجدآیه محمد نورالدین عبد الحكیم عمر40058 689

%77.00جیًد7700770جید172جید جدًا202جید203جید193مستجدآیه محمود سعد شاهین40059 770

%77.00جیًد7700770جید184جید جدًا205جید194جید187مستجدآیه مسعد محمد الشامى40060 770

%69.70جیًد6970697جید166جید175جید182جید174مستجدآیه موسى عبد الحمید موسى40061 697

%61.30مقبول6130613مقبول151جید158مقبول155مقبول149مستجدآیه ندا السید عالم40062 613

%65.30جیًد6530653مقبول146جید169مقبول166جید172مستجدآیه هشام محمد العربى رضوان40063 653

%62.30مقبول6230623مقبول148جید162جید170مقبول143مستجدآیه یاسر رشدى عبد القادر  أ م40064٢،١ 623

%64.00مقبول6400640مقبول153جید170جید173مقبول144مستجدآیه یاسر محمد لطفى بیومى40065 640

%62.30مقبول6230623مقبول149جید162مقبول160مقبول152مستجدابتسام محمد محمود سعد40066 623

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٥ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%68.50جیًد6850685جید168جید184جید173مقبول160مستجدابراهیم إبراهیم مصطفى أبو یوسف40067 685

%63.20مقبول6320632جید157جید170مقبول153مقبول152مستجدابراهیم جمال ابراهیم السید أ.م40069٣ 632

%61.30مقبول6130613مقبول142جید164مقبول159مقبول148مستجدابراهیم حامد ابراهیم عبدالغفار40070 613

%72.30جیًد5350723جید182جید183جید170معهد0مستجدابراهیم رزق عبد السالم ابراهیم م40071 723

%66.60جیًد6660666جید157جید173مقبول165جید171مستجدابراهیم زكى ابراهیم ابو رواش40073 666

%72.80جیًد7280728جید186جید177جید186جید179مستجدابراهیم صبرى جمعه محمد40074 728

%58.90مقبول5890589مقبول142مقبول148مقبول148مقبول151مستجدابراهیم عفیفى جعفر عفیفى40076 589

%68.30جیًد6830683مقبول153جید181جید174جید175مستجدابراهیم محمد ابراهیم الكمشیشى40078 683

%63.70مقبول6370637مقبول151جید162مقبول167مقبول157مستجدابراهیم محمد ابراهیم حجازى أ.م40079٣ 637

%69.60جیًد6960696جید169جید جدًا195جید184مقبول148مستجدابراهیم محمد رشاد السید40081 696

%64.70مقبول6470647جید157جید156مقبول156جید178مستجدابراهیم محمد فوزى ابراهیم ابو النصر40083 647

%63.00مقبول6300630مقبول155جید157مقبول157مقبول161مستجدابراهیم محمد مدیح الخولي40084 630

%63.10مقبول6310631مقبول150جید156جید170مقبول155مستجدابراهیم مصطفى زكى جمعة40085 631

%61.90مقبول6190619جید157جید164مقبول157مقبول141مستجدابراهیم هانى ابراهیم الدلهماوى40086 619

%70.80جیًد7080708جید169جید180جید181جید178مستجدابو بكر أحمد رفعت أحمد السید40087 708

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٦ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%64.30مقبول6430643مقبول154جید173جید172مقبول144مستجدابو عبیده سامى عبد اهللا سلیم أ.م40088٣ 643

%69.30جیًد6930693مقبول150جید175جید195جید173مستجداحمد ابراهیم الصباحى ابراهیم نصار40089 693

%62.80مقبول6280628مقبول148جید159مقبول161مقبول160مستجداحمد ابراهیم جمال محمد40090 628

%60.70مقبول6070607مقبول139جید166مقبول156مقبول146مستجداحمد ابراهیم حجازى محمود أ.م40091٣ 607

%65.70جیًد6570657جید163جید160جید171مقبول163مستجداحمد ابراهیم راتب بخیت /ج40092 657

%68.80جیًد6880688مقبول153جید171جید185جید179مستجداحمد ابراهیم عبد الحمید عطا اهللا موسى40093 688

%64.10مقبول6410641مقبول153جید173مقبول159مقبول156مستجداحمد ابراهیم محمد ابراهیم40094 641

%56.50مقبول5650565مقبول129جید158مقبول148مقبول130مستجداحمد ابراهیم نبوى هوانة أ.م40095٣ 565

%68.51جیًد5070685جید167جید170جید170معهد0مستجداحمد اسامه محمد امام عسل م40096 685

%63.50مقبول6350635جید157جید161مقبول166مقبول151مستجداحمد اسماعیل عبد المحسن النحاس40098 635

%67.00جیًد6700670جید181جید170مقبول165مقبول154مستجداحمد اشرف اسماعیل رزق40099 670

%60.90مقبول6090609مقبول155جید165مقبول157مقبول132مستجداحمد اشرف حافظ حجازى العزبه أ.م40100٣ 609

%60.50مقبول6050605مقبول136جید160مقبول153مقبول156مستجداحمد اشرف عبد الفتاح محمد هدهد40101 605

%71.80جیًد7180718جید166جید186جید185جید181مستجداحمد اشرف عدوى امام40102 718

%65.81جیًد4870658جید158جید165مقبول164معهد0مستجداحمد السید صادق احمد م40103 658

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٧ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%65.30جیًد6530653جید167جید175جید169مقبول142مستجداحمد السید عبد الغفار شماخ أ.م40104٣ 653

%59.90مقبول5990599مقبول147مقبول152مقبول154مقبول146مستجداحمد السید محمد ابراهیم علي40105 599

%70.00جیًد7000700مقبول155جید183جید181جید181مستجداحمد السید محمد الدراجینى40106 700

%68.50جیًد6850685جید158جید177جید172جید178مستجداحمد السید محمد عطیة   أ.م(١)40107 685

%58.70مقبول5870587مقبول137جید168مقبول143مقبول139مستجداحمد العیسوى محمد أبوعلى40108 587

%68.65جیًد5080686جید166جید173جید169معهد0مستجداحمد امام احمد امام م40109 686

%56.80مقبول5680568مقبول136مقبول153مقبول134مقبول145مستجداحمد امین عبد الحمید شریف40110 568

%75.70جیًد7570757جید187جید جدًا192جید188جید190مستجداحمد انیس عبد الستار مصطفى   أ.م(١)40111 757

%74.70جیًد7470747جید186جید جدًا197جید187جید177مستجداحمد ایمن أحمد المنسى40112 747

%65.80جیًد6580658جید159جید182مقبول159مقبول158مستجداحمد ایهاب عبد اهللا فوده40113 658

%72.80جیًد7280728جید184جید190جید182جید172مستجداحمد بهجت عبدالمحسن المنوفى40115 728

%67.30جیًد6730673جید161جید184مقبول166مقبول162مستجداحمد جابر عبدالعلیم البسیوني40116 673

%63.70مقبول6370637جید166جید171مقبول155مقبول145مستجداحمد جاد الكریم محمد شحاتة أ.م40117٣ 637

%64.80مقبول6480648جید164جید161مقبول164مقبول159مستجداحمد جمال ابراهیم عبدالقوى40119 648

%66.10جیًد6610661جید158جید171جید180مقبول152مستجداحمد جمال احمد خلیفة/ج40120 661

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٨ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%65.00جیًد6500650جید170جید171مقبول156مقبول153مستجداحمد جمال الدین عبد التواب عبد الحلیم40121 650

%64.46مقبول4770645مقبول146جید169مقبول162معهد0مستجداحمد جمعة حسن شعبان أ.م٣م40122 645

%61.30مقبول6130613مقبول148جید162مقبول162مقبول141مستجداحمد جمعة فرج متولى40123 613

%64.20مقبول6420642مقبول149جید177مقبول163مقبول153مستجداحمد حامد شبل محمد فاید40124 642

%61.10مقبول6110611مقبول148جید156مقبول153مقبول154مستجداحمد حسني عبد الرحمن سلیمان القط40127 611

%65.00جیًد6500650جید168جید164جید173مقبول145مستجداحمد حمادة عبد الرؤف مصیلحى/ج40128 650

%73.20جیًد7320732جید173جید جدًا194جید180جید185مستجداحمد حمدى شكرى طاحون40129 732

%75.80جیًد7580758جید185جید جدًا205جید202مقبول166مستجداحمد حمدى متولى النعمانى/ج40130 758

%62.70مقبول6270627مقبول152جید165مقبول152مقبول158مستجداحمد حمدى محمد النحاس40131 627

%60.70مقبول6070607مقبول143جید157مقبول156مقبول151مستجداحمد حمدى محمد شاهین40132 607

%63.92مقبول4730639جید157جید172مقبول144معهد0مستجداحمد حمدى محمد عبد الرحمن أ.م٣م40133 639

%85.70جید جدًا8570857جید جدًا204جید جدًا214جید جدًا220جید جدًا219مستجداحمد حمدي مصطفي هجام40134 857
مرتبة شرف

%66.20جیًد6620662جید166جید170مقبول168مقبول158مستجداحمد خالد البنان طه أ.م40136٣ 662

%70.60جیًد7060706جید171جید183جید179جید173مستجداحمد خالد منیر عبدالحمید40137 706

%66.20جیًد6620662جید158جید181مقبول162مقبول161مستجداحمد رأفت عطیه على عطیه40139 662

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٩ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%60.80مقبول6080608مقبول140جید166مقبول165مقبول137مستجداحمد رجب حداد ماضى أ.م40140٣ 608

%61.10مقبول6110611مقبول148جید168مقبول163مقبول132مستجداحمد رجب على جعفر40142 611

%66.80جیًد6680668مقبول149جید186جید171مقبول162مستجداحمد رزق السید احمد عبدالحمید40143 668

%75.20جیًد7520752جید169جید191جید192جید200مستجداحمد رضا محمد العمروسى40144 752

%59.90مقبول5990599مقبول146جید160مقبول145مقبول148مستجداحمد رضا محمد شعبان عبد العزیز40145 599

%67.00جیًد6700670جید165جید178جید169مقبول158مستجداحمد رضا محمد عبد الجلیل محروس40146 670

%61.50مقبول6150615مقبول143جید166مقبول160مقبول146مستجداحمد رمضان على عبدالدایم40149 615

%67.30جیًد6730673جید159جید182جید169مقبول163مستجداحمد زكي منیر محمد االعصر40150 673

%61.70مقبول6170617جید163جید157مقبول161مقبول136مستجداحمد زین العابدین محمد عیسى أ.م40151٣ 617

%67.50جیًد6750675جید165جید182جید176مقبول152مستجداحمد زینهم فارس على40152 675

%61.30مقبول6130613مقبول137جید163مقبول161مقبول152مستجداحمد سامح علي دغیم40153 613

%71.00جیًد7100710جید171جید181جید181جید177مستجداحمد سامى احمد السید40154 710

%64.20مقبول6420642جید158جید159جید170مقبول155مستجداحمد سامي عبد الفتاح البردخیني40155 642

%71.60جیًد7160716جید184جید191جید170جید171مستجداحمد سامى محروس الشیخ40156 716

%65.60جیًد6560656جید165جید178مقبول161مقبول152مستجداحمد سامى محمد الدسوقى40157 656

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١٠ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%65.00جیًد6500650جید174جید171مقبول162مقبول143مستجداحمد سامي محمد السقا40158 650

%61.20مقبول6120612مقبول149مقبول149مقبول147مقبول167مستجداحمد سامى محمد السید یونس40159 612

%65.10جیًد6510651جید173جید175مقبول159مقبول144مستجداحمد سامى محمد عبداهللا40160 651

%61.70مقبول6170617جید157جید163مقبول152مقبول145مستجداحمد سعید احمد حمد أ.م40162٣ 617

%61.80مقبول6180618جید157جید163مقبول155مقبول143مستجداحمد سعید السید عزب40163 618

%66.40جیًد6640664جید169جید185مقبول162مقبول148مستجداحمد سعید السید محمد عطیة أ.م40164٣ 664

%80.60جید جدًا8060806جید جدًا195جید جدًا209جید جدًا209جید193مستجداحمد سعید عبدالعزیز غانم  أ م 40165١ 806

%69.30جیًد6930693جید170جید184جید184مقبول155مستجداحمد سعید محمود ابوشعر40167 693

%68.10جیًد6810681جید167جید174جید174مقبول166مستجداحمد سمیر العراقى السید رضوان40169 681

%63.30مقبول6330633جید158جید161مقبول158مقبول156مستجداحمد سمیر عبد الستار احمد سعد40171 633

%68.60جیًد6860686جید165جید188جید171مقبول162مستجداحمد سمیر عبد الونیس عبد المغنى40172 686

%75.50جیًد7550755جید جدًا192جید جدًا197جید187جید179مستجداحمد سمیر على على عفیفى40173 755

%67.70جیًد6770677جید157جید184جید171مقبول165مستجداحمد سمیر فاید محروس40174 677

%63.50مقبول6350635جید167جید169جید169مقبول130مستجداحمد سمیر فتوح محمد40175 635

%76.30جیًد7630763جید190جید جدًا192جید185جید196مستجداحمد سمیر محمد اسماعیل40176 763

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١١ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%57.50مقبول5750575مقبول144مقبول143مقبول144مقبول144مستجداحمد سید عبد الرازق محمد40178 575

%69.70جیًد6970697جید159جید171جید176جید191مستجداحمد شوقى عبدالرحمن شمس الدین40181 697

%63.60مقبول6360636مقبول145جید164جید173مقبول154مستجداحمد شوقي علي محمد ضریفة40182 636

%67.90جیًد6790679جید166جید184مقبول160جید169مستجداحمد صابر فرماوي ابوزید40183 679

%60.50مقبول6050605مقبول143جید164مقبول156مقبول142مستجداحمد صبحى عبد اهللا احمد الفقى أ.م40185٣ 605

%73.60جیًد7360736جید169جید جدًا194جید177جید196مستجداحمد صبحي محمد اسماعیل40186 736

%67.00جیًد6700670جید167جید187مقبول167مقبول149مستجداحمد صبري محمد السعداوي أ.م40187٣ 670

%64.30مقبول6430643جید158جید175مقبول162مقبول148مستجداحمد صبري محمود حسونه40188 643

%66.00جیًد6600660جید164جید189مقبول162مقبول145مستجداحمد صفوت محمد الدوفى أ.م٣ س40189 660

%56.60مقبول5660566مقبول126مقبول153مقبول154مقبول133مستجداحمد صالح امین اللوقة40190 566

%68.40جیًد6840684جید173جید190جید169مقبول152مستجداحمد طارق فتحي احمد حسن/ج40192 684

%59.80مقبول5980598مقبول151جید158مقبول152مقبول137مستجداحمد طلعت ابراهیم عبدالقوى س40193 598

%60.60مقبول6060606مقبول146جید156مقبول160مقبول144مستجداحمد طلعت عبد العزیز ابراهیم عطا40194 606

%66.40جیًد6640664جید175جید177مقبول160مقبول152مستجداحمد طلعت محمد جبه40195 664

%67.80جیًد6780678مقبول151جید186مقبول162جید179مستجداحمد طه القطب مصطفي رضوان40196 678

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١٢ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%63.50مقبول6350635جید159جید163مقبول158مقبول155مستجداحمد طه طه ابونیده س40197 635

%62.40مقبول6240624جید158مقبول151جید176مقبول139مستجداحمد عادل ابراهیم احمد اسماعیل40198 624

%67.30جیًد6730673جید167جید جدًا192جید172مقبول142مستجداحمد عادل جبرى احمد/ج40200 673

%59.80مقبول5980598مقبول152جید158مقبول151مقبول137مستجداحمد عادل عبد المنعم بدور أ.م40201٣ 598

%65.50جیًد6550655مقبول154جید170جید173مقبول158مستجداحمد عادل محمد البكرى خلیل40202 655

%82.00جید جدًا8200820جید جدًا201جید جدًا207جید جدًا209جید203مستجداحمد عادل محمود عبده هاشم40203 820

%68.90جیًد6890689جید167جید181جید181مقبول160مستجداحمد عاطف عبد الحمید أبوالحدید40204 689

%64.70مقبول6470647جید159جید174مقبول168مقبول146مستجداحمد عبد الحمید عبد الرحمن دراز أ.م40205٣ 647

%60.50مقبول6050605جید157مقبول155مقبول139مقبول154مستجداحمد عبد الحمید مروان الجزار40206 605

%63.10مقبول6310631مقبول149جید158مقبول164مقبول160مستجداحمد عبد العزیز عمر عبد الغني أ.م40207٣ 631

%68.10جیًد6810681جید169جید172جید178مقبول162مستجداحمد عبد اهللا محمد عطوه عبده  أ م40209٢،١ 681

%84.60جید جدًا8460846جید جدًا193جید جدًا205جید جدًا224جید جدًا224مستجداحمد عبدالباسط السید سلیمان40210 846
مرتبة شرف

%59.10مقبول5910591مقبول142مقبول144مقبول153مقبول152مستجداحمد عبدالجید النادى عبدالجید40211 591

%73.90جیًد7390739جید172جید186جید193جید188مستجداحمد عبدالحمید عبده ابو العیلة40212 739

%71.40جیًد7140714جید188جید182جید202مقبول142مستجداحمد عبدالستار عبدالحكیم احمد /ب40213 714

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١٣ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%65.50جیًد6550655مقبول153جید177مقبول165مقبول160مستجداحمد عبدالسالم فتحى عبد السالم منصور40214 655

%65.10جیًد6510651جید163جید164مقبول163مقبول161مستجداحمد عبدالفتاح احمد عبدالحلیم40215 651

%66.70جیًد6670667جید161جید170جید174مقبول162مستجداحمد عبداللطیف محمد عون40216 667

%64.60مقبول6460646جید159جید164مقبول168مقبول155مستجداحمد عصام احمد عید أ.م40219٣ 646

%76.60جیًد7660766جید186جید جدًا196جید198جید186مستجداحمد عصام عبد الفتاح زیدان40220 766

%73.60جیًد7360736جید170جید185جید196جید185مستجداحمد على أحمد على غنیم40223 736

%70.10جیًد7010701جید185جید176جید178مقبول162مستجداحمد على عبد العزیز خاطر/ج40224 701

%69.00جیًد6900690جید158جید187جید176جید169مستجداحمد على یحیى على40225 690

%70.10جیًد7010701جید165جید جدًا195جید171جید170مستجداحمد عمر السید الناقة40226 701

%63.50مقبول6350635جید160جید169مقبول161مقبول145مستجداحمد غریب محمد السرسى40227 635

%64.30مقبول6430643جید158جید165مقبول168مقبول152مستجداحمد فؤاد على أبو سلیمان40228 643

%66.50جیًد6650665جید165جید168مقبول162جید170مستجداحمد فؤاد على جویده40229 665

%60.60مقبول6060606مقبول155جید159مقبول154مقبول138مستجداحمد فتحى احمد مكرم40230 606

%61.20مقبول6120612مقبول141جید168مقبول150مقبول153مستجداحمد فتحى عبد العاطي ناصف40231 612

%66.50جیًد6650665جید156جید173جید178مقبول158مستجداحمد فتحى محمود محمود بحیرى40232 665

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١٤ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%57.80مقبول5780578مقبول133جید167مقبول141مقبول137مستجداحمد فهمى عبداهللا سالم40234 578

%69.80جیًد6980698جید162جید180جید177جید179مستجداحمد فهمي مصطفى القللي40235 698

%68.10جیًد6810681مقبول141جید179جید194مقبول167مستجداحمد كامل ذكى عماره40236 681

%59.20مقبول5920592مقبول146جید156مقبول144مقبول146مستجداحمد ماهر شعبان قطب ابراهیم أ.م40237٣ 592

%71.90جیًد7190719جید177جید191جید189مقبول162مستجداحمد ماهر عبد المولى مطر40238 719

%72.00جیًد7200720جید187جید184مقبول164جید185مستجداحمد مجدى عبد العزیز عبد المقصود40239 720

%62.90مقبول6290629جید164جید156مقبول155مقبول154مستجداحمد محروس محمد سلیة أ.م40240٣ 629

%70.60جیًد7060706جید171جید184جید183مقبول168مستجداحمد محمد ابراهیم سلیمان  أ.م 40241٢،١ 706

%62.30مقبول6230623مقبول136جید182مقبول167مقبول138مستجداحمد محمد احمد خلیفة40243 623

%67.30جیًد6730673جید178جید170مقبول158مقبول167مستجداحمد محمد احمد عامر أ.م40244٣ 673

%70.70جیًد7070707جید157جید173جید180جید197مستجداحمد محمد السید الطویل س40246 707

%62.30مقبول6230623مقبول151جید158مقبول166مقبول148مستجداحمد محمد السید علیوه سلیمان40247 623

%70.40جیًد7040704جید182جید177جید180مقبول165مستجداحمد محمد تهامى محمد  أ.م(٢،١)40249 704

%73.80جیًد7380738جید185جید جدًا203جید185مقبول165مستجداحمد محمد حسن الخولى40251 738

%80.10جید جدًا8010801جید جدًا210جید جدًا208جید199جید184مستجداحمد محمد عبد الرحمن محمد  أ.م(١)40253 801

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١٥ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%60.40مقبول6040604مقبول147جید161مقبول162مقبول134مستجداحمد محمد عبد العزیز السید سعفان أ.م40254٣ 604

%66.50جیًد6650665جید160جید181مقبول161مقبول163مستجداحمد محمد عبد المنعم رضوان أ.م40255٣ 665

%62.70مقبول6270627مقبول145جید176مقبول157مقبول149مستجداحمد محمد عبد الهادى البنا     40256 627

%66.90جیًد6690669جید167جید176جید171مقبول155مستجداحمد محمد عبدالحمید سالمه40257 669

%60.20مقبول6020602مقبول144جید167مقبول154مقبول137مستجداحمد محمد عبدالخالق عبد القادر عامر40258 602

%64.90مقبول6490649جید175جید176مقبول149مقبول149مستجداحمد محمد عبدالمنعم الغرابلى40260 649

%67.00جیًد6700670جید157جید179جید178مقبول156مستجداحمد محمد عزب حنیش40262 670

%75.10جیًد7510751جید179جید191جید198جید183مستجداحمد محمد غمرى قابیل40263 751

%68.80جیًد6880688جید166جید186جید179مقبول157مستجداحمد محمد مبروك محمد حالوه40265 688

%76.00جیًد7600760جید جدًا198جید جدًا205جید186جید171مستجداحمد محمد محمد السعداوي40266 760

%82.50جید جدًا8250825جید جدًا208جید جدًا210جید203جید204مستجداحمد محمد محمد شعبان   أ.م(٢،١)40268 825

%71.50جیًد7150715جید191جید191مقبول166مقبول167مستجداحمد محمد محمد محمد البشالوي40269 715

%61.20مقبول6120612مقبول147جید165مقبول156مقبول144مستجداحمد محمد محمود سبع40270 612

%65.10جیًد6510651جید167جید175مقبول164مقبول145مستجداحمد محمد محمود عبدالدایم الهندى40272 651

%56.10مقبول5610561مقبول131مقبول152مقبول138مقبول140مستجداحمد محمد محمود عبدالعال حبیب40273 561

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١٦ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%71.00جیًد7100710جید176جید182جید180جید172مستجداحمد محمود عبد العزیز طه40279 710

%64.70مقبول6470647مقبول151جید164جید175مقبول157مستجداحمد محمود محمد المهدى40280 647

%68.00جیًد6800680جید159جید183جید174مقبول164مستجداحمد مصطفى عبدالصمد النحاس40283 680

%59.40مقبول5940594مقبول125جید176مقبول155مقبول138مستجداحمد ممدوح المصیلحى السید بیومى40284 594

%58.40مقبول5840584مقبول136مقبول151مقبول145مقبول152مستجداحمد ممدوح عبد الرحمن حسب النبى40285 584

%74.10جیًد7410741جید187جید190جید183جید181مستجداحمد موسى موسى الشنوانى40286 741

%69.60جیًد6960696مقبول155جید181جید188جید172مستجداحمد ناجي نبوي عبد الرحمن المجاهد40287 696

%75.40جیًد7540754جید183جید190جید193جید188مستجداحمد ناصر السعید االزوك40288 754

%66.00جیًد6600660مقبول155جید164جید170جید171مستجداحمد ناصر محمد خضر40289 660

%58.60مقبول5860586مقبول133جید169مقبول144مقبول140مستجداحمد ناصر محمد عبد النور العرجة أ.م40290٣ 586

%62.97مقبول4660630مقبول150جید160مقبول156معهد0مستجداحمد نبیل عبد االحمید مصطفى م40291 630

%71.10جیًد7110711جید170جید185جید182جید174مستجداحمد نشأت صالح حسانین  أ.م(١)40293 711

%63.60مقبول6360636مقبول139مقبول153جید172جید172مستجداحمد وجیه عبد العزیز زناتى   أ.م(١)40295 636

%71.30جیًد7130713جید181جید جدًا194جید187مقبول151مستجداحمد یحى صالح عبدالحمید40297 713

%66.40جیًد6640664مقبول155جید166جید177مقبول166مستجداحمد یحیى عبد العزیز یونس40298 664

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١٧ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%59.80مقبول5980598مقبول137مقبول151مقبول160مقبول150مستجدادهم رجب علي سبیع40299 598

%83.50جید جدًا8350835جید190جید جدًا209جید جدًا225جید جدًا211مستجدادهم صابر ابراهیم عبد الستار   أ.م(١)40300 835

%66.20جیًد6620662جید160جید168جید181مقبول153مستجداسامة ثروت احمد محمود سلیمان س40301 662

%74.30جیًد7430743جید157جید جدًا197جید203جید186مستجداسامة صبحى محمد غریب س40302 743

%58.60مقبول5860586مقبول148مقبول149مقبول148مقبول141مستجداسامه احمد بسیونى غنیم40303 586

%67.03جیًد4960670جید169جید172مقبول155معهد0مستجداسامه احمد عبد العظیم على م40304 670

%68.30جیًد6830683جید167جید176جید180مقبول160مستجداسامه احمد عبد الوهاب عبد المجید40305 683

%62.20مقبول6220622جید157جید164مقبول155مقبول146مستجداسامه رجب سعد بقوش أ.م40306٣ 622

%64.10مقبول6410641جید159جید161مقبول162مقبول159مستجداسامه سامى سالمة عسر أ.م40307٣ 641

%65.30جیًد6530653جید158مقبول153جید169جید173مستجداسامه عبدالحمید على قابل40308 653

%71.90جیًد7190719جید178جید187جید176جید178مستجداسامه عبدالفتاح بسیونى عبدالحمید الغندور40309 719

%73.90جیًد7390739جید177جید188جید192جید182مستجداسامه عبدالفتاح محمود ابو یوسف40310 739

%71.20جیًد7120712جید169جید189جید جدًا209مقبول145مستجداسامه محمد صبرى ابو عیلة40311 712

%82.50جید جدًا8250825جید جدًا204جید جدًا208جید جدًا210جید203مستجداستر فایز جرجس باسیلى40312 825

%68.80جیًد6880688جید173جید170جید173جید172مستجداسراء احمد عبد العزیز احمدغز40313 688

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١٨ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%71.50جیًد7150715جید176جید187جید190مقبول162مستجداسراء احمد محمد شلبي40314 715

%83.70جید جدًا8370837جید جدًا202جید جدًا199جید جدًا216جید جدًا220مستجداسراء اشرف شبل دیاب40315 837
مرتبة شرف

%69.70جیًد6970697جید163جید179جید173جید182مستجداسراء اشرف عبد العزیز عید حمام40316 697

%71.40جیًد7140714جید175جید182جید174جید183مستجداسراء جمال الدین مصطفي احمد40318 714

%70.90جیًد7090709جید172جید183جید182جید172مستجداسراء حسنى حمدى محمود فت40319 709

%72.40جیًد7240724جید162جید184جید175جید203مستجداسراء خالد محمد رمضان40320 724

%70.80جیًد7080708جید168جید جدًا192جید184مقبول164مستجداسراء عبد الرحیم محمد السید  أ.م(٢،١)40322 708

%61.80مقبول6180618مقبول145جید171مقبول156مقبول146مستجداسراء عصام عبد العزیز عبد الحلیم البدرى40323 618

%69.10جیًد6910691جید162جید183جید187مقبول159مستجداسراء علوى عبدالسالم هالل40324 691

%79.70جیًد7970797جید جدًا194جید جدًا201جید202جید200مستجداسراء عماد محمد أبوشوشة40325 797

%69.00جیًد6900690جید160جید175جید191مقبول164مستجداسراء فتحى حسانین على جمعه40326 690

%79.80جیًد7980798جید جدًا193جید جدًا197جید204جید204مستجداسراء مجدى محمد عثمان40327 798

%80.50جید جدًا8050805جید190جید جدًا195جید جدًا217جید203مستجداسراء محروس مشحوت محمود40328 805

%66.60جیًد6660666مقبول150جید174جید174مقبول168مستجداسراء محمد عوض البعل40329 666

%77.00جیًد7700770جید جدًا197جید جدًا201جید194جید178مستجداسراء مصطفي حنفي السید سلیمان40330 770

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١٩ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%74.50جیًد7450745جید185جید جدًا196جید201مقبول163مستجداسالم ابراهیم عبدالمهیمن عبدالعال نور الدین40331 745

%67.20جیًد6720672مقبول155جید179جید184مقبول154مستجداسالم احمد محمد الطوخى40332 672

%66.40جیًد6640664جید165جید173جید169مقبول157مستجداسالم اسامه محمد محمد عمارة40334 664

%60.70مقبول6070607مقبول148جید158مقبول160مقبول141مستجداسالم السید عبد المنعم الفقي40335 607

%65.20جیًد6520652جید160جید162مقبول163مقبول167مستجداسالم ایهاب فاروق حسین أ.م40337٣ 652

%62.20مقبول6220622مقبول146جید156جید169مقبول151مستجداسالم جمال حامد الشافعى أ.م٣س40338 622

%61.50مقبول6150615مقبول149جید160مقبول162مقبول144مستجداسالم حسنى جوده مراد أ.م40339٣ 615

%74.70جیًد7470747جید180جید جدًا193جید185جید189مستجداسالم حمدى محمد على سالمة  أ.م(١)40340 747

%59.46مقبول4400595مقبول136مقبول154مقبول150معهد0مستجداسالم حمدى مدبولى ابراهیم م40341 595

%79.20جیًد7920792جید187جید جدًا196جید جدًا214جید195مستجداسالم خالد اسماعیل عمر40342 792

%73.38جیًد5430734جید175جید184جید184معهد0مستجداسالم خالد بدوى السید م40343 734

%63.40مقبول6340634جید168جید161مقبول158مقبول147مستجداسالم رمضان منصور سعد أ.م40344٣ 634

%67.70جیًد6770677مقبول155جید173جید174جید175مستجداسالم سامي عبدالواجد عبدالنبي40345 677

%59.80مقبول5980598مقبول138جید167مقبول155مقبول138مستجداسالم سعید ابراهیم جعفر40347 598

%78.20جیًد7820782جید188جید جدًا198جید200جید196مستجداسالم سعید بركات محمد شلبى40348 782

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢٠ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%71.20جیًد7120712جید163جید176جید198جید175مستجداسالم سمیر طه محمد جاب اهللا40349 712

%77.80جیًد7780778جید186جید جدًا206جید203جید183مستجداسالم عالء الدین عبد الحمید الخولى  أ.م(40351١ 778

%66.40جیًد6640664مقبول148جید176جید174مقبول166مستجداسالم فتحى عبدالهادى عوده40352 664

%66.70جیًد6670667جید156جید174جید172مقبول165مستجداسالم فتحى محمود الشماخ40353 667

%68.90جیًد6890689جید174جید166جید174جید175مستجداسالم كرم جمیل عبد النبى40355 689

%66.30جیًد6630663جید160جید166مقبول166جید171مستجداسالم محمد بدوي دخان40356 663

%59.30مقبول5930593مقبول147مقبول149مقبول149مقبول148مستجداسالم محمد سالم زكى محمد40357 593

%57.50مقبول5750575مقبول141مقبول148مقبول147مقبول139مستجداسالم محمد محمود موسى40358 575

%65.10جیًد6510651مقبول151جید169جید173مقبول158مستجداسالم مرسى مغاورى الفیومى أ.م40359٣ 651

%64.80مقبول6480648جید169جید174مقبول148مقبول157مستجداسالم نصر على الشیتة40360 648

%68.70جیًد6870687جید165جید173مقبول166جید183مستجداسالم نمیرى محمد مرعى   أ.م40361١ 687

%77.50جیًد7750775جید جدًا200جید189جید181جید205مستجداسماء إبراهیم علي الجندي40362 775

%74.40جیًد7440744جید172جید187جید192جید193مستجداسماء ابراهیم حامد ابراهیم   أ.م40363١ 744

%70.90جیًد7090709جید173جید177جید181جید178مستجداسماء جمال صالح نبوى سالمة40364 709

%63.11مقبول4670631مقبول152جید160مقبول155معهد0مستجداسماء جمال منصور بدوى م40365 631

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢١ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%65.60جیًد6560656جید159جید164مقبول158جید175مستجداسماء حسن فهمى زاید40366 656

%67.30جیًد4980673جید163جید170مقبول165معهد0مستجداسماء حمدى عبد النبى سالمه م40368 673

%64.10مقبول6410641مقبول152جید172مقبول158مقبول159مستجداسماء خالد على الدیب40369 641

%65.10جیًد6510651جید159جید160جید170مقبول162مستجداسماء رمضان عبد الجواد سلیمان40370 651

%64.10مقبول6410641مقبول143جید168جید170مقبول160مستجداسماء سعید عبدالرحمن السید نوفل40371 641

%82.60جید جدًا8260826جید جدًا196جید جدًا199جید جدًا217جید جدًا214مستجداسماء سعید محمد سلیمة40372 826
مرتبة شرف

%73.20جیًد7320732جید180جید185جید182جید185مستجداسماء سمیر عبدالعزیز عبدالجلیل40373 732

%74.30جیًد7430743جید185جید183جید190جید185مستجداسماء شریف عبد المهدى عرفه أ.م40374١ 743

%67.16جیًد4970672جید157جید175مقبول165معهد0مستجداسماء شریف غازى احمد نعمه م40375 672

%69.10جیًد6910691جید172جید166جید179جید174مستجداسماء عبد الحلیم عبد الجواد على صالح40376 691

%67.00جیًد6700670جید165جید178جید171مقبول156مستجداسماء عبد الواحد محمد عوكل    أ.م40377١،٢ 670

%67.20جیًد6720672جید177جید172جید171مقبول152مستجداسماء عصام علي أبو ضوه40378 672

%66.35جیًد4910664جید164جید164مقبول163معهد0مستجداسماء على احمد محمد عبد الرحمن م40379 664

%64.70مقبول6470647مقبول155جید169مقبول168مقبول155مستجداسماء مبروك محمد الشامى40381 647

%68.30جیًد6830683جید173جید180مقبول162مقبول168مستجداسماء محمد الحسیني الرفاعي40382 683

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢٢ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%70.10جیًد7010701جید166جید181جید173جید181مستجداسماء محمد السید الزرقانى   أ.م40383١ 701

%70.00جیًد7000700جید160جید168جید184جید188مستجداسماء محمد عطیة محروس *س40384 700

%66.60جیًد6660666جید168جید169مقبول160جید169مستجداشرف خالد كامل خرویله40385 666

%66.10جیًد6610661جید165جید170جید175مقبول151مستجداشرف محمد عبد العزیز جاهین40386 661

%67.50جیًد6750675مقبول152جید182مقبول163جید178مستجداشرف ممدوح عبد الغنى محمد   أ.م40387١ 675

%67.50جیًد6750675جید176جید177جید169مقبول153مستجداشرف نصر عبد الرحمن أبو الزین40388 675

%67.90جیًد6790679جید166جید165جید172جید176مستجداكرم صالح على عبدالعال40389 679

%71.20جیًد7120712جید186جید190جید180مقبول156مستجدالراوي عصمت عطا اهللا إبراهیم40390 712

%62.20مقبول6220622جید157جید156مقبول167مقبول142مستجدالسید سعد السید عید40391 622

%69.00جیًد6900690مقبول153جید176جید172جید189مستجدالسید صالح السید ابو موسى  أ.م40392١ 690

%64.40مقبول6440644جید158جید171مقبول165مقبول150مستجدالسید طلعت السید اسماعیل40393 644

%69.30جیًد6930693جید170جید183جید174مقبول166مستجدالسید عاطف فوزى نصار عبید40394 693

%67.90جیًد6790679جید175جید179مقبول166مقبول159مستجدالسید عبد العزیز السید الرصاصى40395 679

%62.80مقبول6280628مقبول155جید162مقبول152مقبول159مستجدالسید محمد السید على انور س40396 628

%67.00جیًد6700670مقبول148جید167جید184جید171مستجدالسید محمد السید محروس40397 670

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢٣ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%67.00جیًد6700670جید162جید180مقبول164مقبول164مستجدالسید ممدوح السید الرخ40398 670

%74.30جیًد7430743جید179جید172جید192جید200مستجدالشیماء جمال زكى على عبد الرحمن40399 743

%77.40جیًد7740774جید185جید جدًا196جید197جید196مستجدالشیماء جمال عامر موسى40400 774

%83.30جید جدًا8330833جید جدًا205جید جدًا206جید207جید جدًا215مستجدالشیماء هشام صبحى عبد الرحمن مكرم اهللا40401 833

%65.90جیًد6590659مقبول155جید172مقبول168مقبول164مستجدالهام نبیة عبد الرازق عبد الفتاح أ.م40402٣ 659

%74.50جیًد7450745جید180جید191جید201جید173مستجدالیاس خیرى الیاس عریان40403 745

%77.50جیًد7750775جید188جید جدًا195جید203جید189مستجدامانى سعید فتحى راشد40405 775

%67.30جیًد6730673جید164جید168مقبول167جید174مستجداماني صابر حامد عبدالمجید نعیم40406 673

%75.14جیًد5560751جید177جید جدًا197جید182معهد0مستجدامانى عادل جبر العیسوى م40407 751

%71.80جیًد7180718جید173جید190جید185جید170مستجدامانى عالء الدین السید النحته   أ.م40408١ 718

%63.80مقبول6380638مقبول153جید163مقبول165مقبول157مستجدامانى عالء محمود فاضل أ.م40409٣ 638

%70.90جیًد7090709جید174جید179جید180جید176مستجدامانى ماهر على السید فتوح40410 709

%80.10جید جدًا8010801جید جدًا201جید جدًا201جید جدًا210جید189مستجدامانى محمد شحاته الفقى40411 801

%65.50جیًد6550655جید159جید172مقبول167مقبول157مستجدأمجد سالمة على البستان أ.م40413٣ 655

%60.80مقبول6080608مقبول155جید163مقبول152مقبول138مستجدامل بیومى السید بیومى40414 608

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢٤ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%76.60جیًد7660766جید190جید جدًا202جید196جید178مستجدامل جمال عبد الحمید العبد   أ.م40415١ 766

%75.50جیًد7550755جید جدًا193جید جدًا194جید194جید174مستجدامل رجب محمد عبد الرحمن40416 755

%77.10جیًد7710771جید جدًا194جید جدًا201جید199جید177مستجدامل زكریا شبل نصار40417 771

%73.80جیًد7380738جید173جید189جید196جید180مستجدامل عصام محمد عبد السمیع الفخراني40419 738

%69.90جیًد6990699جید175جید180جید191مقبول153مستجدامل یحي أحمد إبراهیم40420 699

%68.30جیًد6830683جید164جید171جید178جید170مستجدامنیه احمد زكى ابراهیم40421 683

%67.60جیًد6760676جید166جید176مقبول159جید175مستجدامنیة حمادة عبد اهللا مرزوق    أ.م40422١ 676

%77.00جیًد7700770جید185جید189جید192جید204مستجدامنیة عبد العزیز الحسینى ابراهیم  أ.م40424١ 770

%65.70جیًد6570657مقبول145جید173جید170جید169مستجدامیر عبد الخالق فتحى مشعل40425 657

%67.20جیًد6720672جید160جید172جید175مقبول165مستجدامیر عبدالغفار امین المزین40426 672

%72.70جیًد7270727جید181جید جدًا194جید183جید169مستجدامیر عصام احمد الزغبى40427 727

%61.60مقبول6160616مقبول143جید157مقبول157مقبول159مستجدامیرة ابراهیم شعبان مرسى40428 616

%71.60جیًد7160716مقبول153جید190جید185جید188مستجدامیرة بدر سعد ابو حجر40429 716

%64.00مقبول6400640مقبول149جید162جید169مقبول160مستجدامیرة حامد مصلحى حبرك40430 640

%63.20مقبول6320632مقبول145مقبول154مقبول165مقبول168مستجدامیرة سامى مهدى عبد المطلب سلیمان40431 632

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢٥ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%76.30جیًد7630763جید190جید جدًا198جید195جید180مستجدامیرة سمیر اسحق حنا40432 763

%67.20جیًد6720672مقبول149جید178جید179مقبول166مستجدامیرة صابر عبدالفتاح دبدوب40433 672

%69.90جیًد6990699جید166جید187جید179مقبول167مستجدامیرة عبداهللا محمد شرف الدین40435 699

%72.80جیًد7280728جید171جید183جید191جید183مستجدامیرة عبدالواحد عبد العظیم عبد اهللا40436 728

%62.03مقبول4590620مقبول149مقبول149مقبول161معهد0مستجدامیرة على عبده ابو حمیده م40437 620

%65.50جیًد6550655جید166جید157جید175مقبول157مستجدامیرة عونى محمد ابوزید مبارك40438 655

%73.60جیًد7360736جید175جید187جید193جید181مستجدامیرة فوزى درویش شلتوت40439 736

%62.40مقبول6240624مقبول137جید166مقبول168مقبول153مستجدامیرة محروس صدیق حسنین غنیم40440 624

%73.00جیًد7300730جید185جید184جید185جید176مستجدامیرة محمد على البهنسى40442 730

%73.90جیًد7390739جید183جید187جید194جید175مستجدامیرة نبیل ابراهیم سالم  أ.م40443١ 739

%72.90جیًد7290729جید170جید جدًا194جید189جید176مستجدامیرة نجاح امین الشرقاوى   أ.م40444١ 729

%61.70مقبول6170617مقبول148جید160مقبول163مقبول146مستجدامین عمر امین حامد جبریل أ.م40446٣ 617

%67.20جیًد6720672جید171جید172مقبول168مقبول161مستجدامین مأمون حسن شوشة40447 672

%59.10مقبول5910591مقبول142جید157مقبول156مقبول136مستجدامین محمد امین عبد اهللا دیاب40448 591

%74.20جیًد7420742جید181جید جدًا196جید190جید175مستجدامینة عبد اهللا فؤاد عیسى40449 742

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢٦ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%64.59مقبول4780646جید159جید159مقبول160معهد0مستجدامینة محمد حازم محمد قزامل م40450 646

%60.81مقبول4500608مقبول132جید159مقبول159معهد0مستجدانس محمد صابر العقباوى م40451 608

%64.30مقبول6430643مقبول154جید163مقبول168مقبول158مستجدانس محمد عطیه أحمد40452 643

%67.90جیًد6790679جید170جید178جید173مقبول158مستجدانس یوسف مصطفى سعد40453 679

%71.80جیًد7180718جید165جید182جید185جید186مستجدانعام حسام الدین عبد الخالق الطبالوى  أ.م40454١ 718

%75.50جیًد7550755جید180جید183جید200جید192مستجدانور محمود انور عبد الفتاح40456 755

%63.90مقبول6390639مقبول151جید170جید174مقبول144مستجدایثار محمود عبد الوهاب ادریس40457 639

%88.20جید جدًا8820882ممتاز219ممتاز222جید جدًا226جید جدًا215مستجدایمان احمد احمد احمد الخشن40458 882
مرتبة شرف

%69.73جیًد5160697جید160جید181جید175معهد0مستجدایمان السید السید الشرقاوى م40459 697

%67.60جیًد6760676جید158جید176جید181مقبول161مستجدایمان بكرى حنفى عبدالعزیز40460 676

%73.50جیًد7350735جید174جید178جید190جید193مستجدایمان جمال عبد الحمید حسین عبد الكریم40461 735

%70.30جیًد7030703جید160جید178جید180جید185مستجدایمان حسن على عتمان40462 703

%66.50جیًد6650665مقبول154جید166جید179مقبول166مستجدایمان خالد مختارمتولى40463 665

%69.20جیًد6920692جید165جید178مقبول168جید181مستجدایمان رمضان محمد عوض40464 692

%63.90مقبول6390639جید160جید163مقبول167مقبول149مستجدایمان سمیر حسن الدیب40465 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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢٧ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%72.30جیًد7230723جید169جید186جید186جید182مستجدایمان صادق احمد عبد الواحد40466 723

%66.70جیًد6670667مقبول151جید166جید171جید179مستجدایمان صبرى زینهم السید عزام40467 667

%71.60جیًد7160716جید160جید185جید185جید186مستجدایمان عادل أحمد على الشافعى40468 716

%66.35جیًد4910664مقبول148جید174جید169معهد0مستجدایمان عادل محمود سلطان م40470 664

%70.20جیًد7020702جید178جید188جید172مقبول164مستجدایمان عاطف یحیى سعد اهللا40471 702

%69.05جیًد5110691جید156جید181جید174معهد0مستجدایمان عبد الفتاح نبوى عمر م40472 691

%67.90جیًد6790679جید171جید181مقبول164مقبول163مستجدایمان على محمد ابوالسعود40473 679

%57.30مقبول5730573مقبول134جید159مقبول138مقبول142مستجدایمان عماد احمد حجاب س40474 573

%73.50جیًد7350735مقبول154جید جدًا200جید189جید192مستجدایمان لبیب صالح عافیة40475 735

%63.50مقبول6350635مقبول148جید168مقبول163مقبول156مستجدایمان مجدى محمد سبیع 40476 635

%66.60جیًد6660666جید164جید164جید179مقبول159مستجدایمان محمد صالح السقا/ج40477 666

%77.30جیًد7730773جید172جید جدًا192جید جدًا210جید199مستجدایمان محمد علي دامه س40478 773

%71.90جیًد7190719جید158جید جدًا195جید181جید185مستجدایمان محمد محمود السید40479 719

%64.70مقبول6470647مقبول138جید170جید176مقبول163مستجدایمان محمدى السید محمد ابو الخیر40480 647

%78.20جیًد7820782جید182جید جدًا197جید جدًا209جید194مستجدایمان مسعد السید مشعل40481 782

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢٨ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%79.20جیًد7920792جید189جید جدًا206جید197جید200مستجدایمن حسنى عبدالحمید ابراهیم40482 792

%66.10جیًد6610661جید157جید175جید174مقبول155مستجدایمن سعید شحاته على الشنوانى40483 661

%68.60جیًد6860686جید165جید177جید175جید169مستجدایمن عبد التواب عبد العظیم عبدالجلیل نیدة40484 686

%67.60جیًد6760676مقبول136جید168جید182جید190مستجدایمن محمد حمزة رزق   أ.م40485١ 676

%59.60مقبول5960596مقبول136جید163مقبول153مقبول144مستجدایمن محمد مرغنى تركى40486 596

%73.60جیًد7360736جید165جید189جید196جید186مستجدایمن ناجى محمد العجوانى40487 736

%86.60جید جدًا8660866جید جدًا210جید جدًا212جید جدًا232جید جدًا212مستجدایناس عبد الستار عبد الفتاح شمس الدین40489 866
مرتبة شرف

%57.60مقبول5760576مقبول132جید158مقبول147مقبول139مستجدایهاب جالل عبد الخالق والى أ.م40490٣ 576

%67.30جیًد6730673مقبول155جید170جید172جید176مستجدایهاب مجدى على السید40491 673

%64.40مقبول6440644مقبول155جید181مقبول159مقبول149مستجدباسم الجیوشى محمود ماضى40492 644

%61.90مقبول6190619مقبول143جید172مقبول163مقبول141مستجدباسم عبد العزیز عبد الحمید خطاب40493 619

%65.70جیًد6570657مقبول144جید177مقبول167جید169مستجدبتول ماهر عبد اللطیف عبد الغني أ.م40494٣ 657

%82.70جید جدًا8270827جید188جید جدًا215جید جدًا220جید204مستجدبدور طلعت صالح الدین ابو العال40495 827

%70.20جیًد7020702جید165جید178جید181جید178مستجدبستان مصطفى عبد الحمید حامد حسین40496 702

%69.46جیًد5140695مقبول155جید177جید182معهد0مستجدبسمه احمد عبد الحافظ راغب م40497 695

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢٩ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%74.05جیًد5480741جید171جید جدًا193جید184معهد0مستجدبسمه اشرف عبد القادر متولى الكالف م40498 741

%68.80جیًد6880688جید175مقبول144جید188جید181مستجدبسمه جمال حسن على40499 688

%78.30جیًد7830783جید جدًا197جید جدًا202جید206جید178مستجدبسمه حسام حسن عمار   أ.م40500١ 783

%76.30جیًد7630763جید174جید187جید207جید195مستجدبسمه سعید أحمد مقشط40502 763

%65.14جیًد4820651جید164جید172مقبول146معهد0مستجدبسمه سعید انور مصطفى م40503 651

%77.30جیًد7730773جید جدًا196جید جدًا209جید204مقبول164مستجدبسمه سمیر قطب ابولین40504 773

%81.30جید جدًا8130813جید جدًا194جید جدًا211جید جدًا210جید198مستجدبسمه صالح فتحى عبدالفتاح البحیرى40505 813

%66.70جیًد6670667مقبول153جید167مقبول168جید179مستجدبسمه عادل النبوى كیوان40506 667

%78.50جیًد7850785جید جدًا193جید جدًا207جید199جید186مستجدبسمه عاطف زكى محمد   أ.م40507١ 785

%74.90جیًد7490749جید175جید جدًا196جید183جید195مستجدبسمه عبد النبى حامد محمد مرسى40508 749

%70.41جیًد5210704جید176جید178مقبول167معهد0مستجدبسمه عطا حسینى الماحى م40509 704

%82.30جید جدًا8230823جید187جید جدًا207جید جدًا212جید جدًا217مستجدبسمه فتحي سلیمان عبد الحمید قندیل40510 823

%63.50مقبول6350635مقبول138جید161مقبول166جید170مستجدبسمه محمد ذكى عمارة   أ.م40511١ 635

%75.70جیًد7570757جید178جید جدًا195جید198جید186مستجدبسمه محمد عبد الرازق هیكل40512 757

%72.30جیًد7230723جید156جید181جید193جید193مستجدبسمه محمد عبدالحمید كریم الدین40513 723

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٣٠ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%64.86مقبول4800649مقبول151جید170مقبول159معهد0مستجدبسنت جمال شحتینو بخیت عبدالغنى م40514 649

%57.80مقبول5780578مقبول146جید157مقبول144مقبول131مستجدبطرس یونان سعید یونان40515 578

%69.10جیًد6910691مقبول149جید174جید182جید186مستجدبالل احمد رجب احمد الفقى40516 691

%65.50جیًد6550655مقبول152جید167مقبول168مقبول168مستجدبالل محمد محمد فرید أ.م40518٣ 655

%59.30مقبول5930593مقبول142جید157مقبول151مقبول143مستجدبوال ابراهیم نسیم غبریال أ.م40519٣ 593

%62.90مقبول6290629جید157جید164مقبول158مقبول150مستجدبوال ماهر عطیه جرجس40521 629

%60.70مقبول6070607مقبول139جید165مقبول160مقبول143مستجدبیتر حلمي نصر عوض اهللا40522 607

%72.40جیًد7240724جید164جید191جید185جید184مستجدبیشوى نبیل فوزى یوسف غبریال40523 724

%68.20جیًد6820682مقبول154جید181مقبول162جید185مستجدبیومى حلمى بیومى رمضان س40524 682

%80.80جید جدًا8080808جید189جید جدًا210جید جدًا210جید199مستجدتقى عبد الرحمن عبد اللـه عجالن40525 808

%65.50جیًد6550655مقبول152جید170جید178مقبول155مستجدتقى مجدي محمد مسلم40526 655

%57.60مقبول5760576مقبول137مقبول150مقبول146مقبول143مستجدتوحیده سعید عبد الحمید على40527 576

%76.30جیًد7630763جید178جید جدًا200جید194جید191مستجدتوفیق حسنى توفیق الشلبى40528 763

%61.30مقبول6130613مقبول144جید173مقبول152مقبول144مستجدثروت مصطفى فتوح السید أ.م40529٣ 613

%63.90مقبول6390639مقبول137جید163مقبول163جید176مستجدجودة محمد جودة ابراهیم حمیدة40533 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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٣١ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%73.00جیًد7300730جید178جید جدًا197جید175جید180مستجدجیهاد رمضان محمود عبدة   أ.م40535١،٢ 730

%66.80جیًد6680668جید157جید174جید169مقبول168مستجدحازم محمد محمد منصور40538 668

%64.30مقبول6430643مقبول151جید169جید169مقبول154مستجدحافظ یسرى حافظ امین   أ.م40539١،٢ 643

%59.60مقبول5960596مقبول134مقبول151مقبول156مقبول155مستجدحامد صبحى حامد خلیل40541 596

%59.50مقبول5950595مقبول139جید170مقبول153مقبول133مستجدحامد محمود حامد یوسف أ.م40542٣ 595

%69.20جیًد6920692جید156جید189جید184مقبول163مستجدحسام حسن عیسوى سلیم40544 692

%69.40جیًد6940694جید168جید186جید175مقبول165مستجدحسام شریف عبد العزیز محمد40546 694

%69.10جیًد6910691جید171جید188جید176مقبول156مستجدحسام محمد على خلیفة40548 691

%68.00جیًد6800680جید156جید181جید170جید173مستجدحسام محمود عبدالبارى شنوكه   أ.م40549١ 680

%59.90مقبول5990599مقبول145جید159مقبول151مقبول144مستجدحسام مصطفى نبوى البطاوى40550 599

%60.81مقبول4500608مقبول140جید158مقبول152معهد0مستجدحسانین سمیر حسانین النحاس   م40552 608

%67.60جیًد6760676جید164جید177مقبول161جید174مستجدحسن احمد حسن نعمة اهللا40553 676

%66.35جیًد4910664جید162جید173مقبول156معهد0مستجدحسن اسامة حسن فضل م40554 664

%67.40جیًد6740674جید175جید177جید169مقبول153مستجدحسن حسني حسن عثمان40556 674

%66.10جیًد6610661مقبول153جید170جید176مقبول162مستجدحسن عبدالجواد عبدالمجید زبادى40559 661

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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كلیة التجارة

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٣٢ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%68.30جیًد6830683جید156جید184جید173جید170مستجدحسن نجاح حسن طاحون   أ.م40560١ 683

%76.10جیًد7610761جید180جید190جید204جید187مستجدحسناء خالد محمود هیكل40562 761

%62.30مقبول6230623جید160جید156مقبول152مقبول155مستجدحسناء صبري ابو الفتوح بدوي40563 623

%75.90جیًد7590759جید170جید جدًا194جید202جید193مستجدحسناء عبد اهللا رفاعى راشد40564 759

%64.70مقبول6470647مقبول150جید167مقبول155جید175مستجدحسناء یسرى محمد عید   أ.م40566١ 647

%62.30مقبول4610623مقبول136جید171مقبول154معهد0مستجدحسنیة محمود حسان محمود م40567 623

%64.70مقبول6470647مقبول151مقبول155جید182مقبول159مستجدحسین ابراهیم رشاد ابراهیم40568 647

%61.10مقبول6110611مقبول143جید167مقبول156مقبول145مستجدحسین احمد عامر أحمد40569 611

%70.20جیًد7020702جید161جید179جید181جید181مستجدحسین محمد مصطفى الطنبداوي   أ.م40572١ 702

%58.50مقبول5850585مقبول137جید160مقبول157مقبول131مستجدحمادة السید إسماعیل محمود الرفاعي  40573 585

%72.60جیًد7260726جید159جید168جید197جید202مستجدحمادة الغباشى محمد مقطف  أ.م40574١ 726

%65.30جیًد6530653مقبول155جید166جید175مقبول157مستجدحمزة احمد حمزه العریان40575 653

%69.20جیًد6920692جید173جید186جید184مقبول149مستجدحمزة حمدان عبد الجواد جاد حسن   أ.م40576١،٢ 692

%67.80جیًد6780678جید172جید176مقبول162مقبول168مستجدحنان ابو العال عبد المنعم على عماره40577 678

%65.70جیًد6570657مقبول148جید170مقبول160جید179مستجدحنان خیرى سعد وهدان40578 657

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٣٣ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%67.30جیًد4980673جید156جید173جید169معهد0مستجدحنان ربیع الشحات محمد م40579 673

%69.00جیًد6900690مقبول154جید170جید192جید174مستجدحنان سعید على عبد الحمید40580 690

%84.70جید جدًا8470847جید جدًا195ممتاز218جید جدًا231جید203مستجدحنان عبدالفتاح امام على عالم40581 847

%88.10جید جدًا8810881جید جدًا210جید جدًا215جید جدًا229جید جدًا227مستجدحنان عوض اهللا عبد المرضى بدوى40583 881
مرتبة شرف

%65.00جیًد6500650مقبول144جید181مقبول166مقبول159مستجدحنان محمد محمود عمارة أ.م40584٣ 650

%70.10جیًد7010701جید178جید جدًا192جید169مقبول162مستجدخالد احمد على السید حجازى40586 701

%74.90جیًد7490749مقبول154جید جدًا196جید201جید198مستجدخالد اسماعیل خضر اسماعیل40587 749

%66.80جیًد6680668مقبول137جید180جید180جید171مستجدخالد حمدى عبدالفتاح الحبشى40588 668

%79.60جیًد7960796جید187جید جدًا206جید جدًا209جید194مستجدخالد سامى على الشیشینى40589 796

%68.10جیًد6810681جید165جید182جید176مقبول158مستجدخالد عبد الناصر محمد عبدالهادى غباشى40590 681

%73.80جیًد7380738جید167جید187جید195جید189مستجدخالد محمد السید زاید دبا   أ.م40591١ 738

%59.20مقبول5920592مقبول135جید161مقبول149مقبول147مستجدخالد مختار عبد العاطى حامــــد ابوالعنین40592 592

%64.50مقبول6450645مقبول152جید169جید169مقبول155مستجدخالد موسى عبدالمطلب عامر40593 645

%79.90جیًد7990799جید جدًا196جید جدًا201جید جدًا216جید186مستجدخلود احمد مصطفى النجار40595 799

%69.30جیًد6930693مقبول150جید189جید180جید174مستجدخلود حمدى العدوى محمد العدوى40596 693

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٣٤ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%80.60جید جدًا8060806جید جدًا200جید جدًا212جید207جید187مستجدخلیل ابراهیم خلیل الخالع   أ.م40599١ 806

%66.08جیًد4890661جید162جید164مقبول163معهد0مستجددعاء جمعة عبد الصبور محمد أ.م٣م40602 661

%71.10جیًد7110711جید180جید174جید181جید176مستجددعاء ربیع عبد البدیع المصرى40603 711

%73.20جیًد7320732جید178جید جدًا192جید185جید177مستجددعاء سعید عبد المنعم شلضم40604 732

%78.10جیًد7810781جید176جید جدًا197جید205جید203مستجددعاء عطیه محمد مدین40605 781

%75.40جیًد7540754جید179جید جدًا194جید192جید189مستجددنیا خالد الصاوى ابراهیم40606 754

%69.50جیًد6950695مقبول151جید178جید194جید172مستجددنیا شاهر هالل السید40607 695

%72.90جیًد7290729جید164جید190جید198جید177مستجددنیا ماهر شبل طاهر40608 729

%75.50جیًد7550755جید185جید جدًا196جید185جید189مستجددینا عبداهللا نصرالدین حسن40609 755

%70.60جیًد7060706جید178جید182جید169جید177مستجددینا عمر عمر حامد40610 706

%84.60جید جدًا8460846جید187ممتاز219جید جدًا225جید جدًا215مستجددینا محمد حسن عبد النبي بدر40611 846

%81.90جید جدًا8190819جید جدًا192ممتاز216جید205جید206مستجددینا محمد نجیب طلعت العلیمى40612 819

%75.10جیًد7510751جید183جید جدًا210جید188جید170مستجددینا یاسر عبدالرازق الدیب40613 751

%62.16مقبول4600622مقبول141جید160مقبول159معهد0مستجدرامى ابراهیم ابو السعود السید م40615 622

%63.10مقبول6310631جید157جید160مقبول165مقبول149مستجدراندا صبرى مصطفي نبوي40617 631

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٣٥ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%68.70جیًد6870687مقبول150جید185جید177جید175مستجدراندا محمود مصطفى بدر40618 687

%65.40جیًد6540654مقبول154جید165مقبول167مقبول168مستجدرانیا عبدالحكیم على عبد الحكیم40619 654

%80.50جید جدًا8050805جید190جید190جید جدًا218جید207مستجدرانیا محمد خمیس ابو العنین جابر جندیه40620 805

%67.70جیًد6770677مقبول151جید179جید178جید169مستجدرحاب ابو السعود محمد جندي40623 677

%68.90جیًد6890689مقبول149جید170جید193جید177مستجدرحاب رضا محمد عبد المطلب40624 689

%73.20جیًد7320732جید177جید183جید199جید173مستجدرحاب عادل خلیفة مزروع     أ.م40625١ 732

%68.00جیًد6800680جید160جید182جید171مقبول167مستجدرحاب محمد عبدة حسن عجیز40626 680

%61.60مقبول6160616جید156جید173مقبول153مقبول134مستجدرشا عاصم محمد عبدالحلیم40628 616

%62.70مقبول6270627مقبول148جید169مقبول159مقبول151مستجدرضا شعبان حسین البرى س40629 627

%66.50جیًد6650665مقبول140جید174جید184مقبول167مستجدرضا عبد العلیم عبد الفتاح یوسف    أ.م40630١،٢ 665

%67.40جیًد6740674جید165جید168جید180مقبول161مستجدرضوى عرفة احمد زهران  أ.م40632١،٢ 674

%70.40جیًد7040704جید169جید186جید177جید172مستجدرضوى مجدى أحمد الحضرى40633 704

40634E60.00مقبول6000600مقبول150جید160مقبول142مقبول148مستجدرفیده ابو الحدید محمد ابو الحدید% 600

%71.30جیًد7130713جید162جید180جید193جید178مستجدرقیة محمد عبد المنعم الصیاد40635 713

%74.90جیًد7490749جید176جید جدًا195جید189جید189مستجدرمزى ابو السعود بسیونى الفقى40637 749

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٣٦ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%68.70جیًد6870687جید174جید165جید173جید175مستجدرمضان عبد الرؤف رمضان الجندى40638 687

%72.30جیًد7230723جید179جید190جید183جید171مستجدرمضان قاسم رمضان عبد العزیز40639 723

%73.00جیًد7300730جید181جید191جید187جید171مستجدرنا ابراهیم مصطفى سالم الشیخ40640 730

%63.10مقبول6310631مقبول148جید165جید169مقبول149مستجدروان احمد محمد اللبده    أ.م40641١،٢ 631

%66.35جیًد4910664مقبول155جید171مقبول165معهد0مستجدریحان عبد الرحمن عبد الفضیل عبد الرحمن م40642 664

%67.40جیًد6740674جید160جید180جید172مقبول162مستجدریم ابراهیم العشماوى ابو حبه40643 674

%68.40جیًد6840684جید161جید170مقبول168جید185مستجدریمون صبحى رزق انیس   أ.م40645١ 684

%62.20مقبول6220622مقبول153جید164مقبول154مقبول151مستجدریهام اسامة محمد السید40646 622

%69.70جیًد6970697جید165جید جدًا193جید183مقبول156مستجدریهام صالح محروس یوسف40647 697

%66.80جیًد6680668جید171جید182مقبول160مقبول155مستجدریهام كمال فرید الشامى40648 668

%84.90جید جدًا8490849جید جدًا210جید جدًا211جید جدًا216جید جدًا212مستجدریهام مجدى توفیق الریفى40649 849
مرتبة شرف

%67.00جیًد6700670مقبول152جید175جید182مقبول161مستجدریهام محمد عبد الغفار حمد40650 670

%81.60جید جدًا8160816جید182جید جدًا201جید جدًا216جید جدًا217مستجدریهام محمد عبد القادر یوسف الدكر40651 816

%66.10جیًد6610661جید161جید171جید178مقبول151مستجدریهام مصطفى أحمد المشد40653 661

%72.90جیًد7290729جید182جید171جید188جید188مستجدریهان كمال عبد الفهیم عبد العال   أ.م40654١ 729

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٣٧ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%64.59مقبول4780646جید160مقبول152مقبول166معهد0مستجدزاهر شریف سعد محمود م40655 646

%72.00جیًد7200720جید176جید188جید182جید174مستجدزكریا احمد محمد صیره40656 720

%61.40مقبول6140614مقبول142جید159جید170مقبول143مستجدزكریا محمد جمال زكي محمد المهیوي40657 614

%69.00جیًد6900690جید165جید164جید178جید183مستجدزینب ابراهیم عبد الرحمن سراج   أ.م40658١ 690

%63.78مقبول4720638مقبول150جید158مقبول164معهد0مستجدزینب السید محمد فرج م40659 638

%63.78مقبول4720638جید158جید168مقبول146معهد0مستجدزینب عبد العظیم عبد الفتاح مرعي س40663 638

%68.30جیًد6830683جید166جید173جید171جید173مستجدزینب محمد عبد الكریم اسماعیل   أ.م40665١ 683

%73.70جیًد7370737جید180جید187جید191جید179مستجدزینب محمد محمد ابو النصر40666 737

%67.90جیًد6790679جید157جید172جید179جید171مستجدساره احمد سعد تعیلب40667 679

%72.00جیًد7200720جید177جید181جید187جید175مستجدساره السید احمد على خضیر40668 720

%76.00جیًد7600760جید165جید جدًا192جید205جید198مستجدساره السید السید ضوة40669 760

%61.49مقبول4550615مقبول138جید158مقبول159معهد0مستجدساره جابر سعد هاشم أ.م٣م40671 615

%72.00جیًد7200720مقبول149جید191جید196جید184مستجدساره جمال عبد السالم طلبه40672 720

%73.38جیًد5430734جید174جید187جید182معهد0مستجدساره خالد جمعه جاد خضر م40673 734

%64.50مقبول6450645مقبول137جید156جید177جید175مستجدساره خلیفة جابر سالمان   أ.م40674١ 645

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٣٨ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%81.50جید جدًا8150815جید جدًا203جید جدًا204جید204جید204مستجدساره طارق السید أبو السعود    أ.م40675١ 815

%62.40مقبول6240624مقبول143جید167مقبول164مقبول150مستجدساره عاطف یوسف مصطفى أ.م40676٣ 624

%59.73مقبول4420597مقبول134مقبول148مقبول160معهد0مستجدساره عبد الجواد صابر یاسین م40677 597

%73.50جیًد7350735جید178جید190جید189جید178مستجدساره محمد سعد الشافعى40678 735

%77.90جیًد7790779جید184جید جدًا207جید191جید197مستجدساره محمود حلمى خطاب40679 779

%67.57جیًد5000676جید158جید177مقبول165معهد0مستجدساره مصطفى السید الزغبى م40680 676

%63.20مقبول6320632جید156جید156جید174مقبول146مستجدساره نبیل محمد السید40681 632

%67.40جیًد6740674مقبول151جید177جید177جید169مستجدسامح حسن لطفى حسن    أ.م40683١ 674

%63.10مقبول6310631مقبول147جید157مقبول163مقبول164مستجدسامیة جمال محروس شحاته أ.م40685٣ 631

%71.50جیًد7150715جید171جید183جید183جید178مستجدسحر السید جابر طبانه40686 715

%66.40جیًد6640664مقبول141جید180جید178مقبول165مستجدسحر سلیمان عبد الهادى البنا   أ.م40688١،٢ 664

%62.40مقبول6240624مقبول150جید170مقبول158مقبول146مستجدسعد السید احمد سالم حجاج40690 624

%65.10جیًد6510651مقبول151جید175جید177مقبول148مستجدسعید جمیل اللیثي محمد اسماعیل40691 651

%66.60جیًد6660666مقبول150جید187جید170مقبول159مستجدسعید شوقى سعید بسیونى40692 666

%76.00جیًد7600760جید186جید190جید181جید203مستجدسلمى حسنى عبد العزیز زیدان   أ م40693١ 760

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٣٩ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%74.70جیًد7470747جید182جید جدًا193جید189جید183مستجدسلمى سامى عبد اهللا سالمة   أ م 40694١ 747

%67.20جیًد6720672جید156جید172جید180مقبول164مستجدسلمى سمیر محمد الشیخ أ.م40695٣ 672

%75.30جیًد7530753جید جدًا192جید جدًا207جید197مقبول157مستجدسلمى یسرى شعبان شقرة   أ.م40696١،٢ 753

%71.90جیًد7190719جید166جید185جید181جید187مستجدسلیمان عادل سلیمان عبده ابوشادي  أ.م40697١،٢ 719

%73.30جیًد7330733جید174جید188جید190جید181مستجدسماح احمد محمــود عبـــد المقــصود بسیونى40698 733

%67.00جیًد6700670مقبول155جید176جید173مقبول166مستجدسماح عبده محمد السید سراج/ج40699 670

%86.00جید جدًا8600860جید جدًا202جید جدًا215جید جدًا228جید جدًا215مستجدسماح كمال فوزى بسیونى40700 860
مرتبة شرف

%71.20جیًد7120712جید167جید182جید186جید177مستجدسماح لطفى السید حامد40701 712

%61.00مقبول6100610مقبول138جید168مقبول154مقبول150مستجدسماح مندوه عبد السمیع ضوه40702 610

%69.90جیًد6990699جید178جید172جید181مقبول168مستجدسمر أحمد عبد المنعم البشبیشى40703 699

%75.00جیًد7500750جید176جید190جید190جید194مستجدسمر جالل الدین محمود ابو الحسن40705 750

%70.54جیًد5220705جید167جید174جید181معهد0مستجدسمر جالل عبد السالم حجازى م40706 705

%70.80جیًد7080708جید169جید181جید181جید177مستجدسمر جمال محمد توفیق ابوحسن40707 708

%81.30جید جدًا8130813جید190جید جدًا201جید جدًا210جید جدًا212مستجدسمر صبحى محمد عزب عبدالعال حشكیل40708 813

%70.00جیًد5180700جید171جید175جید172معهد0مستجدسمر عبد المحسن سعید عبد المحسن م40710 700

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٤٠ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%77.20جیًد7720772جید190جید جدًا193جید191جید198مستجدسمر فتحي محمد محمد أحمد عطیه40711 772

%66.00جیًد6600660مقبول153جید166جید172جید169مستجدسمیحه مجدى ابراهیم الفیشاوى40712 660

%54.60مقبول5460546مقبول131مقبول144مقبول141مقبول130مستجدسمیر یسن زكى عبد اهللا40713 546

%75.60جیًد7560756جید179جید185جید190جید202مستجدسمیه سعید شاهین سلیمان40715 756

%62.03مقبول4590620مقبول151جید164مقبول144معهد0مستجدسناء عبدالمنعم عباس رفاعىم40716 620

%61.35مقبول4540614مقبول136مقبول152مقبول166معهد0مستجدسندس حسین بهجات محمود م40717 614

%74.40جیًد7440744جید جدًا194جید191جید191مقبول168مستجدسها عید شحاته عبد الوهاب40719 744

%71.90جیًد7190719جید جدًا194جید185جید184مقبول156مستجدسها نجاح محمد عبد الرازق   أ.م40720١،٢ 719

%77.10جیًد7710771جید190جید جدًا195جید196جید190مستجدسوزان محیي عبد القادر سالمة40722 771

%75.50جیًد7550755جید176جید جدًا198جید195جید186مستجدسومیه علیوه عبد الرحمن األقرع40723 755

%72.00جیًد7200720جید183جید جدًا201جید176مقبول160مستجدسیف جمال عبدالرؤف سالم40724 720

%64.90مقبول6490649جید156جید158مقبول156جید179مستجدشادى عبد العظیم عبد المنعم النشوقى   أ م 40726 649

%67.50جیًد6750675جید164جید176جید170مقبول165مستجدشادي ماهر محمد عبد العال س40727 675

%74.10جیًد7410741جید179جید191جید185جید186مستجدشروق احمد محمود جودة داود40730 741

%71.49جیًد5290715جید168جید191جید170معهد0مستجدشروق عادل بدرعلى شحاتة م40732 715

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٤١ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%66.00جیًد6600660جید158جید176جید171مقبول155مستجدشروق عماد حلمى كشك40733 660

%73.24جیًد5420732جید169جید190جید183معهد0مستجدشروق محمد مصطفى ابراهیم م40734 732

%61.20مقبول6120612مقبول146جید160مقبول159مقبول147مستجدشریف هارون عبد الستار ابو سلیم40737 612

%73.50جیًد7350735جید178جید181جید186جید190مستجدشیرین احمد جابر عثمان طعیمه  أ م40740١ 735

%68.24جیًد5050682جید169جید167جید169معهد0مستجدشیرین احمد عبد العزیز بیومى م40741 682

%69.60جیًد6960696جید163جید179جید180جید174مستجدشیرین صابر محمد محمد ابو النجا40742 696

%69.80جیًد6980698جید165جید179جید184جید170مستجدشیرین عادل محمد خالد40743 698

%68.80جیًد6880688جید156جید183جید175جید174مستجدشیماء ایمن حسن محمد   أ م 40744١ 688

%63.80مقبول6380638مقبول152جید157مقبول167مقبول162مستجدشیماء بركات رجب مرق40745 638

%77.20جیًد7720772جید173جید جدًا196جید202جید201مستجدشیماء حمدى محمد ابراهیم  أ م 40746١ 772

%56.80مقبول5680568مقبول136مقبول153مقبول142مقبول137مستجدشیماء سمیر السید عبدالنبى40747 568

%66.22جیًد4900662جید159جید171مقبول160معهد0مستجدشیماء عادل عبدالستار سالمة م40749 662

%65.70جیًد6570657مقبول152جید167جید188مقبول150مستجدشیماء عبدالنبى محمد موسى40750 657

%74.90جیًد7490749جید178جید جدًا194جید192جید185مستجدشیماء عالء عبد الخالق محمد الفار40751 749

%69.80جیًد6980698جید169جید176جید185مقبول168مستجدشیماء فرج محمد یونس    أ م ١،٢  40752 698

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٤٢ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%69.50جیًد6950695جید164جید178جید184جید169مستجدشیماء مجدى منیر مصطفى   أ م 40753١ 695

%76.90جیًد7690769جید173جید188جید جدًا208جید200مستجدشیماء محمد سعد عید40754 769

%75.60جیًد7560756جید177جید190جید196جید193مستجدشیماء محمد محمود بسیونى40755 756

%66.80جیًد6680668مقبول151جید168جید181مقبول168مستجدشیماء محمود رشاد أحمد40756 668

%57.50مقبول5750575مقبول138مقبول153مقبول154مقبول130مستجدشیماء محمود محمود عون40757 575

%70.00جیًد5180700جید169جید179جید170معهد0مستجدشیماء مسعد رمضان على الطنبداوى م40758 700

%69.00جیًد6900690جید180جید188جید178مقبول144مستجدصابر السید محمد السید حمودة40759 690

%60.80مقبول6080608مقبول138جید165مقبول159مقبول146مستجدصابر محمد صابر عبد المجید40761 608

%71.50جیًد7150715جید176جید جدًا197جید187مقبول155مستجدصالح عاطف محمد السعید  أ م 40762١،٢ 715

%69.10جیًد6910691مقبول148جید175جید180جید188مستجدصباح سلیمان حامد الموزي40763 691

%71.60جیًد7160716جید170جید178جید179جید189مستجدصباح ناصر ابو الیزید الشرقاوى40764 716

%69.00جیًد6900690جید183جید183جید177مقبول147مستجدصبحي محمود صبحي الغرباوي40765 690

%73.24جیًد5420732جید172جید188جید182معهد0مستجدصبرى عبد الملك محمد نصر م40766 732

%69.80جیًد6980698جید173جید171جید178جید176مستجدصبري مدحت صبري بركات40767 698

%73.20جیًد7320732جید191جید183جید185جید173مستجدصفا محمود مشحوت عوض40768 732

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٤٣ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%57.84مقبول4280578مقبول147مقبول150مقبول131معهد0مستجدصالح عبدالرحمن نعیم نعمةاهللا م40771 578

%72.60جیًد7260726جید181جید186جید188جید171مستجدضحى احمد محمود سیف عمر40772 726

%70.10جیًد7010701جید168جید170جید186جید177مستجدضیاء الدین عبد الفتاح عبد الفتاح حسن40773 701

%64.10مقبول6410641مقبول148جید169جید170مقبول154مستجدطاهر محمد عبد الصمد سلطان  أ م 40775١،٢ 641

%68.30جیًد6830683جید157جید183جید175مقبول168مستجدطایل اشرف طایل عرفه40778 683

%67.30جیًد6730673جید161جید172جید177مقبول163مستجدطه اسالم فارس ابراهیم صالح   أ م 40780١،٢ 673

%64.70مقبول6470647جید157جید162مقبول166مقبول162مستجدعادل محمد عبد السمیع السید أ.م40786٣ 647

%66.10جیًد6610661مقبول151جید174مقبول159جید177مستجدعادل مصطفى عبد اهللا حسین40788 661

%61.60مقبول6160616مقبول143جید176مقبول167مقبول130مستجدعاطف عادل محمود عالم أ.م40789٣ 616

%64.40مقبول6440644جید156جید173مقبول168مقبول147مستجدعاطف عماد احمد حافظ40790 644

%68.20جیًد6820682جید177جید188جید172مقبول145مستجدعباس غریب عباس محمد40791 682

%64.40مقبول6440644مقبول144جید165جید179مقبول156مستجدعبد الحلیم سامي عبدالحلیم محمد الجمال40792 644

%61.70مقبول6170617جید158مقبول152مقبول165مقبول142مستجدعبد الحلیم عبد المنعم حمدى عبد الحلیم40793 617

%64.60مقبول6460646مقبول151جید169جید169مقبول157مستجدعبد الحمید رمضان عبدالحمید السید40794 646

%70.50جیًد7050705جید180جید190جید178مقبول157مستجدعبد الحمید سمیر عبد الحمید سلیمان  أ.م40795١،٢ 705

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

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٤٤ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%70.20جیًد7020702جید182جید185جید169مقبول166مستجدعبد الحمید عبد السالم عبد الحمید   أ.م40796١،٢ 702

%78.40جیًد7840784جید جدًا195جید جدًا201جید193جید195مستجدعبد الحمید محمد على الشحنه40798 784

%69.50جیًد6950695جید175جید172جید177جید171مستجدعبد الخالق عبد المجید عبدالخالق النعمانى40799 695

%61.20مقبول6120612مقبول154جید165مقبول153مقبول140مستجدعبد الرءوف فتحى عبد الرءوف مرزبه40801 612

%71.10جیًد7110711جید170جید176جید188جید177مستجدعبد الرحمن السید على عبدالال40802 711

%71.50جیًد7150715جید184جید184جید183مقبول164مستجدعبد الرحمن حمدى عبد الرحمن الباجورى40803 715

%67.50جیًد6750675جید176جید178جید169مقبول152مستجدعبد الرحمن رسمى محمد عطیة  أ.م40804١،٢ 675

%65.40جیًد6540654مقبول154جید173جید178مقبول149مستجدعبد الرحمن صالح الدسوقى المراكبى/ج40805 654

%75.70جیًد7570757جید178جید190جید201جید188مستجدعبد الرحمن مجدى محمد عنتر40808 757

%72.30جیًد7230723جید179جید جدًا197جید188مقبول159مستجدعبد الرحمن نهاد محمود النحاس  أ.م40810١،٢ 723

%68.50جیًد6850685جید186جید182مقبول168مقبول149مستجدعبد الستار على حسن على جمال أ.م40811٣ 685

%67.00جیًد6700670جید163جید173جید169مقبول165مستجدعبدالسمیع حسین عبدالسمیع الخولى س40812 670

%59.60مقبول5960596مقبول141جید156مقبول158مقبول141مستجدعبد العزیز حسن عبدالعزیز حسن40813 596

%64.40مقبول6440644مقبول139جید170جید171مقبول164مستجدعبد العزیز عبدالجواد محمد عبد الجواد سلیمان40816 644

%65.00جیًد6500650مقبول152جید165جید174مقبول159مستجدعبد الفتاح سعید عبد الفتاح عیاد40819 650

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٤٥ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%64.90مقبول6490649جید156جید164مقبول162مقبول167مستجدعبد اهللا اشرف عبد العاطى النوبى أ.م40821٣ 649

%66.89جیًد4950669مقبول149جید177جید169معهد0مستجدعبد اهللا السید علیوه سند ابراهیم م40823 669

%65.60جیًد6560656مقبول153جید167جید187مقبول149مستجدعبد اهللا جمال حسن صالح40824 656

%66.80جیًد6680668مقبول150جید166جید190مقبول162مستجدعبد اهللا عاطف محمد احمد سویلم40826 668

%68.60جیًد6860686جید184جید179مقبول168مقبول155مستجدعبد اهللا عبدالرحمن عبد اهللا محمد40829 686

%58.00مقبول5800580مقبول135مقبول152مقبول145مقبول148مستجدعبداهللا فتحى عبد اهللا عمر40830 580

%67.10جیًد6710671مقبول154جید174جید173جید170مستجدعبد اهللا محمد عبداهللا عبد الحمید سكیر40835 671

%66.10جیًد6610661مقبول147جید170جید173جید171مستجدعبد اهللا محمد عید محمد عبید40837 661

%65.80جیًد6580658جید161جید169مقبول167مقبول161مستجدعبد اهللا محمد محمد ابو النجا40838 658

%67.30جیًد6730673مقبول141جید183جید188مقبول161مستجدعبد اهللا محمد مصطفى أبو الحسن  أ.م40839١،٢ 673

%66.10جیًد6610661مقبول151جید169جید174مقبول167مستجدعبد المجید احمد عبد المجید سالم/ج40841 661

%66.90جیًد6690669مقبول141جید174جید184جید170مستجدعبدالمجید احمد عبدالمجید الصعیدى س40842 669

%69.70جیًد6970697جید177جید181جید174مقبول165مستجدعبد المحسن حسین عبد المحسن زین الدین40843 697

%69.00جیًد6900690جید172جید157جید177جید184مستجدعبد المنعم احمد عبد المنعم البشبیشي40844 690

%68.20جیًد6820682جید158جید172جید179جید173مستجدعبد المنعم سعید عبد السالم الكفوري40845 682

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

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٤٦ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%59.00مقبول5900590مقبول134جید161مقبول160مقبول135مستجدعبد المنعم فوزى عبدالمنعم شبل40846 590

%76.90جیًد7690769جید182جید186جید206جید195مستجدعبد المنعم ناصر عبد المنعم ابو غربیه40847 769

%80.30جید جدًا8030803جید جدًا193جید جدًا193جید جدًا220جید197مستجدعبیر محمد كامل أحمد ابو زید40850 803

%78.60جیًد7860786جید177جید جدًا207جید200جید202مستجدعبیر محمود ابراهیم هدهود40851 786

%59.00مقبول5900590مقبول133مقبول151مقبول148مقبول158مستجدعربي احمد عبدالجواد علي عبدالموجود40852 590

%63.00مقبول6300630مقبول139جید164جید169مقبول158مستجدعزت اشرف محمد عزت محمد حسین/ج40853 630

%64.10مقبول6410641جید158جید166مقبول164مقبول153مستجدعزت عبد الحمید إمبابى عبد الحمید40854 641

%73.40جیًد7340734جید175جید178جید186جید195مستجدعزه احمد شعبان خالد40855 734

%60.60مقبول6060606مقبول141جید159مقبول155مقبول151مستجدعزه فتحي احمد محمد40857 606

%68.60جیًد6860686مقبول145جید171جید182جید188مستجدعصام عاطف عبد المعطي شتات40859 686

%57.00مقبول5700570مقبول131مقبول146مقبول162مقبول131مستجدعصام عثمان محمود عجوة40860 570

%77.03جیًد5700770جید188جید189جید193معهد0مستجدعال جمال الدین على ابراهیم م40861 770

%71.10جیًد7110711جید170جید186جید177جید178مستجدعال طاهر محمد بالبل40862 711

%82.70جید جدًا6120827جید جدًا198جید جدًا209جید205معهد0مستجدعال عبد الحمید طه حسن سالم م40863 827

%76.80جیًد7680768جید190جید جدًا204جید200جید174مستجدعال على احمد احمد قوقه40865 768

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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انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٤٧ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%69.19جیًد5120692جید164جید172جید176معهد0مستجدعال محمد حسن احمد م40866 692

%65.20جیًد6520652جید157جید170جید169مقبول156مستجدعالء عطیه عبد الحلیم عطیه حمود40868 652

%59.60مقبول5960596مقبول143جید163مقبول149مقبول141مستجدعالء على على الشرقاوى40869 596

%59.70مقبول5970597مقبول144جید161مقبول148مقبول144مستجدعالء عنانى ناصف عنانى أ.م40870٣ 597

%63.10مقبول6310631مقبول154جید161مقبول166مقبول150مستجدعالء محمد على ابومحمد40873 631

%71.20جیًد7120712جید170جید180جید187جید175مستجدعالم محمد ابراهیم عالم40874 712

%83.90جید جدًا8390839جید جدًا197جید جدًا207جید جدًا220جید جدًا215مستجدعلوى محمود علوى زغلول ت /ج40875 839
مرتبة شرف

%62.60مقبول6260626مقبول153جید161مقبول163مقبول149مستجدعلى احمد على یونس أ.م40876٣ 626

%65.50جیًد6550655مقبول147جید172مقبول163جید173مستجدعلى رافت على شریف40877 655

%70.30جیًد7030703جید160جید184جید178جید181مستجدعلي رضا مصطفي الجعبیرى40878 703

%73.10جیًد7310731جید184جید189جید172جید186مستجدعلى سعید إبراهیم السید أحمد40879 731

%63.50مقبول6350635جید162جید169مقبول161مقبول143مستجدعلى سعید على مبارك أ.م40880٣ 635

%62.60مقبول6260626جید156جید161مقبول162مقبول147مستجدعلى صابر السید حشاد40881 626

%64.80مقبول6480648جید170جید171مقبول150مقبول157مستجدعلى صبرى على مدین40883 648

%72.00جیًد7200720جید179جید189جید184مقبول168مستجدعلى فرغلى على محمد/ج40884 720

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٤٨ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%79.59جیًد5890796جید جدًا200جید جدًا198جید191معهد0مستجدعلى محمد السید حسانین م/ج40885 796

%67.20جیًد6720672جید176جید169مقبول161مقبول166مستجدعلى محمد على عبدالمجید الفار40887 672

%64.80مقبول6480648جید171جید160مقبول159مقبول158مستجدعلى محمد على منصور أ.م40888٣ 648

%62.16مقبول4600622مقبول139جید162مقبول159معهد0مستجدعلى وصال على الملیجى40889 622

%67.30جیًد6730673جید171جید175مقبول167مقبول160مستجدعلیاء السید علي محمود سالم40890 673

%78.90جیًد7890789جید189جید180جید جدًا210جید جدًا210مستجدعلیاء عبدالمنعم عبداهللا عمار40891 789

%66.90جیًد6690669جید163جید172جید170مقبول164مستجدعلیاء عصام فایز النشار40892 669

%67.30جیًد6730673مقبول151جید162جید179جید181مستجدعلیاء محمد محمد محمد عبد اهللا40893 673

%61.35مقبول4540614مقبول144جید162مقبول148معهد0مستجدعماد السید احمد السید حماد م40895 614

%62.20مقبول6220622جید165جید157مقبول159مقبول141مستجدعماد حمدى صابر ضلع أ.م40897٣ 622

%66.90جیًد6690669جید159جید171جید171مقبول168مستجدعماد زكریا محمد خلیل40899 669

%65.20جیًد6520652جید158جید173مقبول163مقبول158مستجدعماد میالد عاصم كراس عبد النور40901 652

%70.60جیًد7060706جید168جید185جید185مقبول168مستجدعمار الرفاعى عبد النبى الرفاعى/ج40902 706

%69.40جیًد6940694جید167جید187جید173مقبول167مستجدعمار عبد الحمید علي مجاهد عیسي40903 694

%68.60جیًد6860686جید176جید190جید179مقبول141مستجدعمار ناصر عبدالعاطى حسن40904 686

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٤٩ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%61.40مقبول6140614مقبول141جید159مقبول156مقبول158مستجدعمر احمد احمد القرواش40905 614

%62.10مقبول6210621مقبول151جید162مقبول168مقبول140مستجدعمر عبد المقصود عبد العزیز عمر أ.م40906٣ 621

%65.90جیًد6590659جید156جید169جید169مقبول165مستجدعمر عالء سعد احمد/ج40907 659

%67.30جیًد6730673جید172جید180مقبول168مقبول153مستجدعمر عالء الدین عثمان احمد40908 673

%72.50جیًد7250725جید181جید190جید180جید174مستجدعمر محمد احمد عبدالحفیظ حسن40909 725

%60.70مقبول6070607مقبول147جید160مقبول165مقبول135مستجدعمر مكرم نجیب عزب أ.م40911٣ 607

%64.60مقبول6460646جید157جید165مقبول158مقبول166مستجدعمرو احمد محمد عزام أ.م40912٣ 646

%69.00جیًد6900690جید178جید179مقبول165مقبول168مستجدعمرو اشرف صالح عبد المقصود أ.م40913٣ 690

%61.20مقبول6120612مقبول137جید158مقبول157مقبول160مستجدعمرو السید شبل نصار أ.م40915٣ 612

%74.90جیًد7490749جید178جید186جید199جید186مستجدعمرو جمال صالح عبد الحفیظ40917 749

%60.80مقبول6080608مقبول151جید162مقبول144مقبول151مستجدعمرو سعید عبد العزیز جاد40919 608

%65.50جیًد6550655جید158جید169مقبول165مقبول163مستجدعمرو صالح محمد العشماوى40920 655

%58.00مقبول5800580مقبول143مقبول146مقبول146مقبول145مستجدعمرو عادل ابو الغیط طاحون40921 580

%63.60مقبول6360636مقبول151جید167مقبول165مقبول153مستجدعمرو عبد الرازق عبد العزیز على40922 636

%64.20مقبول6420642مقبول140جید160مقبول165جید177مستجدعمرو عبد القادر السید البدوي40923 642

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٥٠ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%58.70مقبول5870587مقبول144مقبول155مقبول151مقبول137مستجدعمرو عصام عبد الخالق جاد اهللا محمد40924 587

%59.80مقبول5980598مقبول142جید160مقبول144مقبول152مستجدعمرو على سلیمان السید أ.م40925٣ 598

%61.40مقبول6140614مقبول146جید162مقبول149مقبول157مستجدعمرو فرج عبیدة ابراهیم أبو السعود40926 614

%64.70مقبول6470647جید167جید161مقبول156مقبول163مستجدعمرو محمد عبد الخالق محمد عامر أ.م40927٣ 647

%67.00جیًد6700670جید163جید179مقبول165مقبول163مستجدعمرو محمد عبد السالم محمد احمد طعیمه40928 670

%64.30مقبول6430643مقبول148جید163مقبول157جید175مستجدعمرو محمود محمد طبانة س40929 643

%71.40جیًد7140714جید159جید178جید189جید188مستجدعهود ولید محمد سلیم40931 714

%59.60مقبول5960596مقبول148جید162مقبول148مقبول138مستجدعواطف محمد محمد خلیل أ.م40932٣ 596

%61.30مقبول6130613مقبول148جید172مقبول153مقبول140مستجدغاده ایهاب سمیر شهاب الدین أم40933٣ 613

%83.60جید جدًا8360836جید جدًا199جید جدًا200جید جدًا220جید جدًا217مستجدغاده احمد محمد محمود   أ.م40934١ 836
مرتبة شرف

%62.57مقبول4630626مقبول151جید161مقبول151معهد0مستجدغاده حمدى عبد الخالق صالح م40935 626

%69.00جیًد6900690جید167جید179جید184مقبول160مستجدغاده حمدي محمد ابو عیانه40936 690

%65.20جیًد6520652مقبول152جید161جید175مقبول164مستجدغاده حمودة صادق حمودة40937 652

%61.30مقبول6130613مقبول143جید163مقبول159مقبول148مستجدغاده سعد عبدالرؤف عبدالمولى40938 613

%71.20جیًد7120712جید156جید177جید184جید195مستجدغاده طلعت ابراهیم حسن40939 712

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٥١ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%58.10مقبول5810581مقبول127جید159مقبول150مقبول145مستجدغاده مختار محمد الششتاوى40940 581

%79.05جیًد5850791جید جدًا192جید جدًا195جید198معهد0مستجدغاده نبیل عبدالباسط سالم *م40941 791

%64.90مقبول6490649جید161جید165مقبول154جید169مستجدفؤاد امین فؤاد تركى نصار40944 649

%61.80مقبول6180618مقبول145جید166مقبول149مقبول158مستجدفؤاد محمد فؤاد السید ابو زید40945 618

%58.90مقبول5890589مقبول135مقبول155مقبول143مقبول156مستجدفادي سعید عبده النحراوي40946 589

%70.00جیًد7000700جید173جید190جید181مقبول156مستجدفارس اشرف محمد دیاب   أ.م40948١،٢ 700

%77.10جیًد7710771جید181جید جدًا211جید197جید182مستجدفاطمه ابراهیم عبد اهللا االشقر40950 771

%69.00جیًد6900690جید162جید جدًا197مقبول164مقبول167مستجدفاطمه سید محمد عبد الحمید40951 690

%79.20جیًد7920792جید جدًا195جید جدًا200جید204جید193مستجدفاطمه على عاشور العبد   أ.م40952١ 792

%80.60جید جدًا8060806جید189جید جدًا203جید جدًا211جید203مستجدفاطمه محمد عبد الفتاح عامر    أ.م40953١ 806

%85.20جید جدًا8520852جید جدًا201ممتاز218جید جدًا217جید جدًا216مستجدفایزه صبحى نبوى خطاب   أ.م40954١ 852
مرتبة شرف

%64.30مقبول6430643جید170جید185مقبول158مقبول130مستجدفتحى احمد فتحى مصطفى ابوالعینین س40955 643

%64.00مقبول6400640مقبول154جید177مقبول156مقبول153مستجدفتحي حمدي ابوالفتوح معروف40956 640

%61.30مقبول6130613مقبول148جید162مقبول156مقبول147مستجدفرید عید فرید یسین عطیة أ.م40958٣ 613

%64.40مقبول6440644جید163جید166مقبول162مقبول153مستجدفهمى عبدالغفار فهمى محمد40959 644

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٥٢ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%63.70مقبول6370637جید156جید167مقبول160مقبول154مستجدفوزى ابراهیم فوزى ابراهیم ابو النصر40960 637

%73.30جیًد7330733جید176جید191جید190جید176مستجدفوزیة جاد سعید األشمونى40961 733

%72.60جیًد7260726جید170جید جدًا194جید179جید183مستجدفوزیة سعید عثمان النیدانى40962 726

%60.40مقبول6040604مقبول144مقبول153مقبول154مقبول153مستجدكامل محمد كامل سالم ابوسعده40963 604

%65.60جیًد6560656جید168جید171مقبول165مقبول152مستجدكریستینا عزیز عبد الشهید جرج أ.م40964٣ 656

%61.30مقبول6130613مقبول146جید160مقبول154مقبول153مستجدكریم احمد السید عبد الحلیم40966 613

%65.00جیًد6500650جید158جید175مقبول167مقبول150مستجدكریم امین عامر نصار40969 650

%60.40مقبول6040604مقبول154جید168مقبول142مقبول140مستجدكریم انور حامد جمعة40970 604

%61.50مقبول6150615جید158جید165مقبول149مقبول143مستجدكریم ایمن عبد العزیز تعلب40971 615

%65.40جیًد6540654جید162جید168مقبول165مقبول159مستجدكریم ایمن محمد صابر الدیب40972 654

%66.90جیًد6690669مقبول155جید177مقبول166جید171مستجدكریم جمال صبحى عالم40973 669

%61.00مقبول6100610مقبول149جید165مقبول150مقبول146مستجدكریم جمال عبدالناصر السید منصور40974 610

%66.20جیًد6620662جید162جید165جید169مقبول166مستجدكریم جمال مصطفى خاطر قورة أ.م40975٣ 662

%64.40مقبول6440644مقبول148جید174مقبول166مقبول156مستجدكریم عادل حمدى تركى40977 644

%61.00مقبول6100610مقبول153جید164مقبول149مقبول144مستجدكریم عبد المنعم محمود شكرى أ.م40979٣ 610

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٥٣ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%60.80مقبول6080608مقبول150جید160مقبول145مقبول153مستجدكریم مختار رشدي الرصاصي أ.م40981٣ 608

%73.60جیًد7360736جید173جید189جید183جید191مستجدكریم مسعد بسیونى أبو العزم   أ.م40982١ 736

%60.90مقبول6090609مقبول151جید162مقبول147مقبول149مستجدكریم هشام عبد الرازق دیاب أ.م40983٣ 609

%71.90جیًد7190719جید166جید176جید181جید196مستجدكریمان محي الدین احمد عثمان40984 719

%68.78جیًد5090688جید163جید183مقبول163معهد0مستجدكریمه حامد عبد الرحمن النجار م40985 688

%73.00جیًد7300730جید159جید جدًا192جید201جید178مستجدكریمه عبد اهللا عبد العزیز فرحات   أ.م40986١ 730

%65.70جیًد6570657جید157جید169مقبول167مقبول164مستجدكمال شعبان كمال شعبان أ.م40987٣ 657

%68.60جیًد6860686جید168جید184مقبول162جید172مستجدلبیب محمد لبیب الصاوى40990 686

%67.50جیًد6750675جید158جید179جید174مقبول164مستجدلطفى ممدوح زكریا الدیب  أ.م40991١،٢ 675

%75.60جیًد7560756جید176جید جدًا196جید186جید198مستجدلمیاء اسامه ابو الفتح الغزالي40992 756

%65.10جیًد6510651جید158جید175مقبول166مقبول152مستجدلمیاء طارق احمد على40993 651

%70.60جیًد7060706جید162جید182جید185جید177مستجدلمیاء عاطف عبد الرحمن فرج الزیات40994 706

%68.10جیًد6810681مقبول154جید184مقبول168جید175مستجدمؤمن سعید محمد الشریعى40995 681

%64.20مقبول6420642جید158جید171جید169مقبول144مستجدمؤمن مصطفى عبد الخالق على   أ.م40996١،٢ 642

%64.70مقبول6470647مقبول151جید177جید169مقبول150مستجدماجد عبد الحكیم أحمد عبد الواحد عوض اهللا40998 647

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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%74.80جیًد7480748جید171جید187جید200جید190مستجدماجد مجدي عبد الحمید السید الشبرابنتي40999 748

%75.60جیًد7560756جید190جید جدًا201جید200مقبول165مستجدمارتینا یسرى ذكى عطا اهللا41000 756

%62.30مقبول6230623جید156جید163مقبول155مقبول149مستجدمایا إبراهیم محمد عطا أ.م41003٣ 623

%62.60مقبول6260626مقبول149جید160مقبول155مقبول162مستجدمایكل ماجد میشیل جورجى41004 626

%63.10مقبول6310631مقبول153جید169مقبول161مقبول148مستجدمحروس الصاوى محروس دومه أ.م41005٣ 631

%71.30جیًد7130713جید176جید185جید180جید172مستجدمحمد ابراهیم ابوالفتوح القاضى س41006 713

%78.80جیًد7880788جید جدًا198جید191جید جدًا210جید189مستجدمحمد ابراهیم عبد الحمید الصعیدى41007 788

%66.40جیًد6640664جید161جید179مقبول155جید169مستجدمحمد ابراهیم عبد الحى محمد   أ.م41008١ 664

%63.10مقبول6310631مقبول147جید171مقبول151مقبول162مستجدمحمد ابراهیم عبدالستار الدیبه41009 631

%72.20جیًد7220722جید172جید190جید181جید179مستجدمحمد ابراهیم مخیمر زیدان   أ.م41010١ 722

%60.80مقبول6080608مقبول151جید171مقبول151مقبول135مستجدمحمد ابرهیم على ابراهیم سنة س41011 608

%61.50مقبول6150615مقبول149جید171مقبول145مقبول150مستجدمحمد ابو هریرة زكریا الفرماوى41012 615

%67.10جیًد6710671جید166جید177جید171مقبول157مستجدمحمد احمد احمد امام سالم41013 671

%64.10مقبول6410641مقبول147جید172مقبول161مقبول161مستجدمحمد احمد الرفاعى خطاب أ.م41014٣ 641

%68.00جیًد6800680مقبول148جید179جید176جید177مستجدمحمد احمد حسن عبد المجید41016 680
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%62.10مقبول6210621مقبول139جید164مقبول158مقبول160مستجدمحمد احمد سعید عراقى41017 621

%66.30جیًد6630663جید160جید173مقبول167مقبول163مستجدمحمد احمد شلبى احمد الصرفى أ.م41018٣ 663

%82.20جید جدًا8220822جید جدًا197جید جدًا212جید جدًا212جید201مستجدمحمد احمد صالح السید هیبة41019 822

%62.90مقبول6290629مقبول153جید177مقبول158مقبول141مستجدمحمد احمد طه القصیر41020 629

%72.60جیًد7260726جید178جید جدًا196جید182جید170مستجدمحمد احمد عبد العزیز اسماعیل   أ.م41021١ 726

%59.30مقبول5930593مقبول134مقبول142مقبول156مقبول161مستجدمحمد احمد عبدالحلیم البنا41022 593

%64.30مقبول6430643جید161جید173مقبول162مقبول147مستجدمحمد احمد محمد البرعى41023 643

%64.80مقبول6480648مقبول155جید177مقبول168مقبول148مستجدمحمد أحمد محمد القاصد41024 648

%65.80جیًد6580658جید161جید178مقبول162مقبول157مستجدمحمد احمد محمد عبد السمیع عبد السالم41025 658

%70.50جیًد7050705جید172جید188جید176جید169مستجدمحمد احمد محمد فائق41026 705

%69.00جیًد6900690جید161جید188جید169جید172مستجدمحمد احمد محمد قاسم41027 690

%66.70جیًد6670667جید160جید178جید178مقبول151مستجدمحمد احمد محمد محمد النجار41028 667

%61.00مقبول6100610مقبول142جید158مقبول158مقبول152مستجدمحمد احمد مصطفي أحمد الشیمي41029 610

%58.60مقبول5860586مقبول153جید161مقبول142مقبول130مستجدمحمد اسامة محمد ابراهیم الحایس أ.م41031٣ 586

%67.40جیًد6740674جید159جید177مقبول165جید173مستجدمحمد اشرف احمد محمد الصعیدى   أ.م41032١ 674
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د/  عالء عاشور
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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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٥٦ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%59.70مقبول5970597مقبول143جید160مقبول148مقبول146مستجدمحمد اشرف عبدالرحیم یسن41033 597

%67.00جیًد6700670مقبول147جید185جید171مقبول167مستجدمحمد اشرف عبدالمجید الشبینى41034 670

%62.20مقبول6220622مقبول153جید176مقبول150مقبول143مستجدمحمد اشرف عمر احمد الجندي41035 622

%74.86جیًد5540749جید180جید جدًا192جید182معهد0مستجدمحمد الحسینى محمد الحسینى ابو نار م41037 749

%60.30مقبول6030603جید156جید157مقبول143مقبول147مستجدمحمد السباعى محمد عطیه سلیمان أ.م41038٣ 603

%63.10مقبول6310631جید157جید168مقبول151مقبول155مستجدمحمد السید أحمد عریان41039 631

%62.00مقبول6200620مقبول142جید169مقبول155مقبول154مستجدمحمد السید احمد عیسى41040 620

%77.00جیًد7700770جید182جید جدًا197جید199جید192مستجدمحمد السید السید الجندى41042 770

%63.90مقبول6390639مقبول148جید168مقبول164مقبول159مستجدمحمد السید جالل السید41043 639

%79.00جیًد7900790جید جدًا198جید جدًا197جید194جید201مستجدمحمد السید رجب المصلحى   أ.م41044١ 790

%73.90جیًد7390739جید179جید185جید194جید181مستجدمحمد السید عبد الخالق باظة41045 739

%63.90مقبول6390639مقبول148جید163جید185مقبول143مستجدمحمد السید عبد العزیز علي الكیالني س41046 639

%72.30جیًد7230723جید163جید191جید182جید187مستجدمحمد السید عبد الغفار ابراهیم   أ.م41047١ 723

%71.10جیًد7110711جید176جید189جید185مقبول161مستجدمحمد السید عبداهللا عمر السمینى41048 711

%71.50جیًد7150715جید176جید187جید188مقبول164مستجدمحمد السید عبدالوراث عبد العزیز41049 715

د/  محمد صابر
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%62.97مقبول4660630مقبول144جید162مقبول160معهد0مستجدمحمد السید محمد الهوارى أ.م٣م41050 630

%66.90جیًد6690669جید172جید182مقبول165مقبول150مستجدمحمد السید محمد جاد شیحه41051 669

%67.00جیًد6700670جید159جید185مقبول165مقبول161مستجدمحمد السید محمد راشد41052 670

%69.73جیًد5160697جید169جید175جید172معهد0مستجدمحمد السید محمد عبدالغنى م41054 697

%78.70جیًد7870787جید جدًا192جید جدًا199جید205جید191مستجدمحمد امام جالل امام41055 787

%69.70جیًد6970697جید177جید185مقبول168مقبول167مستجدمحمد امین احمد مصطفي سلیمان أ.م41056٣ 697

%64.60مقبول6460646جید166جید170مقبول146مقبول164مستجدمحمد انور احمد سالم41057 646

%73.50جیًد7350735جید173جید188جید188جید186مستجدمحمد ایمن عبد المنعم محمد41059 735

%67.80جیًد6780678جید162جید175جید176مقبول165مستجدمحمد ایهاب فوزي امین سلیمان41061 678

%93.70ممتاز9370937ممتاز228ممتاز230ممتاز244ممتاز235مستجدمحمد بكر محمد شلتوت41062 937
مرتبة شرف

%63.20مقبول6320632جید164جید174مقبول156مقبول138مستجدمحمد توفیق الصاوى سالم41064 632

%67.70جیًد6770677جید164جید182مقبول168مقبول163مستجدمحمد جابر ابراهیم على الدرنكى41065 677

%71.22جیًد5270712جید171جید188مقبول168معهد0مستجدمحمد جالل احمد السیسى م41066 712

%62.60مقبول6260626مقبول152جید161مقبول163مقبول150مستجدمحمد جمال ابراهیم سلیمان41067 626

%65.00جیًد6500650جید162جید165مقبول162مقبول161مستجدمحمد جمال ابو ذكرى ابراهیم حماد أ.م41068٣ 650

د/  محمد صابر
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%72.10جیًد7210721جید184جید185جید174جید178مستجدمحمد جمال احمد محمد المكاوى41069 721

%70.30جیًد7030703جید173جید183جید179مقبول168مستجدمحمد جمال عبد الجواد محمد اسماعیل41070 703

%70.60جیًد7060706جید172جید183جید173جید178مستجدمحمد جمال عبد الحمید سیداحمد41071 706

%74.30جیًد7430743جید178جید191جید188جید186مستجدمحمد جمال عبد الواحد یحیى41072 743

%86.90جید جدًا8690869جید جدًا207ممتاز221جید جدًا224جید جدًا217مستجدمحمد جمال محمد عمار41073 869
مرتبة شرف

%70.70جیًد7070707جید182جید182جید178مقبول165مستجدمحمد جمال محمد مصطفى أ.م41074٣ 707

%75.30جیًد7530753جید180جید190جید203جید180مستجدمحمد جمیل قطب الوكیل41075 753

%90.30ممتاز9030903ممتاز226ممتاز229ممتاز236جید جدًا212مستجدمحمد جوده محمد عبدالقوى41076 903
مرتبة شرف

%70.50جیًد7050705جید181جید186جید170مقبول168مستجدمحمد حامد سعد الدین الطنبداوى41077 705

%74.00جیًد7400740جید187جید جدًا198جید196مقبول159مستجدمحمد حامد عثمان احمد   أ.م41078١ 740

%62.80مقبول6280628مقبول153جید171مقبول156مقبول148مستجدمحمد حسام عبد الغنى السید دیاب41079 628

%61.00مقبول6100610جید156جید167مقبول148مقبول139مستجدمحمد حسن حسن محمد أ.م41080٣ 610

%60.90مقبول6090609مقبول148جید162مقبول151مقبول148مستجدمحمد حمدى السید یونس41083 609

%63.70مقبول6370637مقبول141جید172مقبول156مقبول168مستجدمحمد حمدي عبد العزیز أبو زید41085 637

%82.00جید جدًا8200820جید جدًا198جید جدًا206جید جدًا218جید198مستجدمحمد حمدى عبد العزیز امین41086 820

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٥٩ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%75.14جیًد5560751جید186جید جدًا194جید176معهد0مستجدمحمد خالد عبد اهللا محمد م41088 751

%68.80جیًد6880688جید168جید190جید175مقبول155مستجدمحمد خالد عبدالرحمن عبدالحمید41089 688

%68.30جیًد6830683جید173جید180جید170مقبول160مستجدمحمد رجب حامد حسن سنبل41092 683

%70.90جیًد7090709جید185جید186جید172مقبول166مستجدمحمد رجب رمضان محمد معوض41093 709

%73.60جیًد7360736جید181جید جدًا199جید191مقبول165مستجدمحمد رجب عبد العزیز عبد العظیم/ج41094 736

%64.40مقبول6440644مقبول154جید165مقبول166مقبول159مستجدمحمد رزق موسى رزق موسى41095 644

%68.30جیًد6830683جید165جید185جید179مقبول154مستجدمحمد رضا ابراهیم الطحان41096 683

%60.30مقبول6030603مقبول149مقبول149مقبول156مقبول149مستجدمحمد رضا حسن رضوان41097 603

%65.60جیًد6560656مقبول153جید169مقبول168مقبول166مستجدمحمد رضا عبد العزیز الشناوى41098 656

%63.38مقبول4690634مقبول155جید158مقبول156معهد0مستجدمحمد رضا محمد ابراهیم على م41099 634

%64.10مقبول6410641جید163جید168جید170مقبول140مستجدمحمد رضا محمد كیوان41100 641

%65.50جیًد6550655جید163جید175مقبول162مقبول155مستجدمحمد رفعت یوسف الشایب41101 655

%64.70مقبول6470647مقبول154جید169جید170مقبول154مستجدمحمد رمضان احمد محمد ابوحلوة41102 647

%63.92مقبول4730639مقبول150جید172مقبول151معهد0مستجدمحمد رمضان السید قاسم م41103 639

%63.92مقبول4730639مقبول147جید167مقبول159معهد0مستجدمحمد رمضان على حمودة م41104 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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٦٠ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%70.30جیًد7030703جید169جید175جید180جید179مستجدمحمد زاهر عبدالمعبود یس41105 703

%71.40جیًد7140714جید165جید179جید178جید192مستجدمحمد زكریا عبد الرازق محمود   أ م41106١ 714

%63.70مقبول6370637مقبول153مقبول150جید178مقبول156مستجدمحمد زكریا عبد المعبود ابراهیم41107 637

%63.30مقبول6330633جید168جید162مقبول145مقبول158مستجدمحمد سامح السید باظه أ.م41108٣ 633

%65.80جیًد6580658مقبول151جید159جید178جید170مستجدمحمد سامى على حسین   أ م41109١ 658

%62.30مقبول4610623مقبول139جید170مقبول152معهد0مستجدمحمد سعید احمد مصلحى م41110 623

%61.70مقبول6170617مقبول155جید165مقبول158مقبول139مستجدمحمد سعید امین محمد عامر أ.م41111٣ 617

%65.10جیًد6510651جید160جید171مقبول166مقبول154مستجدمحمد سعید حسن عطیه41112 651

%86.00جید جدًا8600860جید جدًا207ممتاز217جید جدًا222جید جدًا214مستجدمحمد سعید عبد الرحمن الجبالى41113 860
مرتبة شرف

%66.10جیًد6610661جید167جید166جید169مقبول159مستجدمحمد سعید عبد العاطي احمد درویش41114 661

%69.30جیًد6930693جید162جید183جید175جید173مستجدمحمد سعید محمد الحصرى  أ م41115١ 693

%60.70مقبول6070607مقبول141جید158مقبول159مقبول149مستجدمحمد سعید محمد الزقزوقى41116 607

%63.40مقبول6340634جید163مقبول154مقبول168مقبول149مستجدمحمد سعید محمدى عبد البارى41117 634

%73.40جیًد7340734جید183جید جدًا192جید194مقبول165مستجدمحمد سالمه محمد حنفى شاكر41118 734

%68.90جیًد6890689جید178جید180جید173مقبول158مستجدمحمد سمیر السید الشاذلى41119 689

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٦١ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%62.40مقبول6240624مقبول152جید162مقبول160مقبول150مستجدمحمد سید احمد محمد فرج41120 624

%68.30جیًد6830683جید166جید177جید174مقبول166مستجدمحمد شریف عبد القادر خالف  أ م41121١،٢ 683

%63.60مقبول6360636جید169جید162جید170مقبول135مستجدمحمد شعبان عبد الحمید محمد الجمل41122 636

%56.08مقبول4150561مقبول148مقبول136مقبول131معهد0مستجدمحمد شعبان عبدالمقصود الحلوانى م41123 561

%73.90جیًد7390739جید175جید188جید182جید194مستجدمحمد شعبان محمد الهواري41124 739

%66.80جیًد6680668مقبول149جید178جید169جید172مستجدمحمد صالح السید االزوك41125 668

%62.30مقبول6230623جید171جید167مقبول147مقبول138مستجدمحمد صالح رضى ابوغالیه41126 623

%63.00مقبول6300630جید160جید173مقبول151مقبول146مستجدمحمد صبحى جابر السید عجیز41127 630

%59.20مقبول5920592مقبول142مقبول148مقبول150مقبول152مستجدمحمد صبحى شبل حویت41128 592

%69.60جیًد6960696جید180جید177جید177مقبول162مستجدمحمد صبحى فتحى الشرقاوى41129 696

%74.10جیًد7410741جید183جید جدًا193جید188جید177مستجدمحمد صبرى منیر قندیل41130 741

%77.10جیًد7710771جید185جید جدًا200جید199جید187مستجدمحمد صالح فتحى حشاد41131 771

%68.60جیًد6860686جید176جید182جید178مقبول150مستجدمحمد صالح محمود ابو حجر   أ م41132١،٢ 686

%74.50جیًد7450745جید جدًا192جید186جید187جید180مستجدمحمد طارق عبد الجبیر نصار41133 745

%66.00جیًد6600660جید167جید175جید170مقبول148مستجدمحمد طارق عبد الحلیم طوالن  أ م41134١،٢ 660

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٦٢ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%64.50مقبول6450645جید169جید179مقبول151مقبول146مستجدمحمد طارق عبد الستار عبد الوهاب41135 645

%61.76مقبول4570618مقبول152جید163مقبول142معهد0مستجدمحمد طلعت سعد عبد المجید الفیشى م41136 618

%66.80جیًد6680668جید169جید175جید169مقبول155مستجدمحمد طه محمد قشقوش   أ م41137١،٢ 668

%65.40جیًد6540654جید165جید182مقبول167مقبول140مستجدمحمد عادل امین مصیلحى القاضى أ.م41138٣ 654

%59.60مقبول5960596مقبول150مقبول152مقبول148مقبول146مستجدمحمد عادل عبد الرازق عبد الواحد41139 596

%69.20جیًد6920692جید168جید185جید177مقبول162مستجدمحمد عادل محمد سلیمان زعیر  أ م41140١،٢ 692

%70.70جیًد7070707جید167جید180جید172جید188مستجدمحمد عادل محمود ابوالعنین41141 707

%79.60جیًد7960796جید185ممتاز220جید199جید192مستجدمحمد عادل محمود عبده هاشم41142 796

%65.20جیًد6520652جید157جید173مقبول166مقبول156مستجدمحمد عاطف علي رزق مشعل41145 652

%58.10مقبول5810581مقبول136مقبول151مقبول157مقبول137مستجدمحمد عبدالباسط عبد الصمد حماد41146 581

%77.40جیًد7740774جید جدًا192جید جدًا198جید191جید193مستجدمحمد عبد الجواد خلیفة عبد الجواد41148 774

%73.50جیًد7350735جید167جید182جید201جید185مستجدمحمد عبد الحمید فتحي شكر س41149 735

%71.10جیًد7110711جید175جید189جید174جید173مستجدمحمد عبد الرحمن عبد الفتاح اسماعیل41150 711

%62.00مقبول6200620مقبول138جید172مقبول166مقبول144مستجدمحمد عبد العاطى على السقا أ.م41154٣ 620

%60.90مقبول6090609مقبول149مقبول153مقبول164مقبول143مستجدمحمد عبد العزیز عامر عزب41155 609

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٦٣ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%66.62جیًد4930666جید168جید163مقبول162معهد0مستجدمحمد عبد العظیم عبد المقصود جبر یل م41156 666

%62.30مقبول6230623مقبول146جید161مقبول156مقبول160مستجدمحمد عبد الغفار احمد عبد الفتاح41158 623

%65.70جیًد6570657مقبول154جید170جید174مقبول159مستجدمحمد عبد الغني عطا محمد طوخي أ م41159١،٢ 657

%64.80مقبول6480648جید160جید172مقبول164مقبول152مستجدمحمد عبد القوى فتحى عبد القوى أ.م41160٣ 648

%68.20جیًد6820682جید172جید168جید176مقبول166مستجدمحمد عبد الكریم محمد عبد الرحمن عبد ربه41161 682

%69.70جیًد6970697جید170جید جدًا192جید174مقبول161مستجدمحمد عبد الكریم محمود محمد  أ م41162١،٢ 697

%76.00جیًد7600760جید جدًا196جید جدًا200جید178جید186مستجدمحمد عبد الاله حسین ابو شادى41163 760

%60.60مقبول6060606مقبول144جید167مقبول156مقبول139مستجدمحمد عبد اهللا احمد المرسي41164 606

%61.40مقبول6140614مقبول155جید165مقبول161مقبول133مستجدمحمد عبد اهللا توفیق حسین أ.م41165٣ 614

%64.30مقبول6430643جید161جید164مقبول164مقبول154مستجدمحمد عبد اهللا والى احمد أ.م41166٣ 643

%72.60جیًد7260726جید187جید جدًا197مقبول165جید177مستجدمحمد عبد المقصود سعید زعزع41167 726

%75.40جیًد7540754جید177جید جدًا198جید188جید191مستجدمحمد عبد المنعم السید محمد عامر41169 754

%75.30جیًد7530753جید178جید جدًا193جید190جید192مستجدمحمد عبد المنعم جمال عز الدین41170 753

%83.60جید جدًا8360836جید182جید جدًا213جید جدًا225جید جدًا216مستجدمحمد عبد النبى رجب شحاته41171 836

%63.38مقبول4690634مقبول147جید171مقبول151معهد0مستجدمحمد عبدالمرضى محمد عبدالفتاح أ.م41172٣ 634

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٦٤ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%64.80مقبول6480648مقبول154جید175جید171مقبول148مستجدمحمد عبدالوهاب محمد عصر41173 648

%62.80مقبول6280628مقبول140جید164مقبول164مقبول160مستجدمحمد عبده عبداهللا دیاب41174 628

%62.40مقبول6240624مقبول143جید168مقبول162مقبول151مستجدمحمد عربى حسین عبد الرحمن أ.م41175٣ 624

%66.49جیًد4920665مقبول154جید171مقبول167معهد0مستجدمحمد عرفة عبد العزیز عرفة أ.م٣ م41176 665

%61.20مقبول6120612مقبول138جید168مقبول159مقبول147مستجدمحمد عزت سعد الصعیدى41177 612

%59.00مقبول5900590مقبول136جید167مقبول142مقبول145مستجدمحمد عزت سالمه محمود العكل41178 590

%70.20جیًد7020702جید164جید180جید190مقبول168مستجدمحمد عزت على نصر أبوالنصر41180 702

%71.10جیًد7110711جید169جید180جید185جید177مستجدمحمد عفیفي محمد عبد الجلیل41182 711

%71.40جیًد7140714جید161جید184جید188جید181مستجدمحمد على السید دیاب/ج41183 714

%61.00مقبول6100610مقبول143جید165مقبول163مقبول139مستجدمحمد عماد الدین مرتضي حجازي أ.م41185٣ 610

%65.50جیًد6550655مقبول151جید187مقبول162مقبول155مستجدمحمد عماد محمد احمد خلیل41186 655

%80.30جید جدًا8030803جید184جید جدًا210جید جدًا208جید201مستجدمحمد عمر محمد عبدالجواد زید41188 803

%71.00جیًد7100710جید170جید جدًا194جید188مقبول158مستجدمحمد عوض عبدالعال شحاتة/ ب41189 710

%65.30جیًد6530653مقبول152جید174جید171مقبول156مستجدمحمد فؤاد فتحى الجمال41190 653

%68.40جیًد6840684مقبول151جید174جید183جید176مستجدمحمد فتحى حسین محمد41191 684

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
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2017/2016

مایو
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محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٦٥ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%62.30مقبول6230623مقبول146جید168مقبول161مقبول148مستجدمحمد فتحى رزق عبد العال الخضرى أ.م41192٣ 623

%72.50جیًد7250725جید170جید187جید188جید180مستجدمحمد فتحى عبد العزیز الهوارى  أ م41193١ 725

%62.60مقبول6260626مقبول152جید160مقبول158مقبول156مستجدمحمد فتحى عبد الهادى ابو طالب41195 626

%79.70جیًد7970797جید185جید جدًا204جید207جید201مستجدمحمد فرحات مسلم عبداهللا41198 797

%65.60جیًد6560656مقبول153جید166جید175مقبول162مستجدمحمد فوزى الغباشى محمد41200 656

%76.20جیًد7620762جید191جید جدًا194جید194جید183مستجدمحمد فوزى عبد الخالق ندا41202 762

%73.70جیًد7370737جید175جید191جید190جید181مستجدمحمد فوزى عبد العزیز الغراب  أ م41203١ 737

%65.90جیًد6590659جید160جید166مقبول163جید170مستجدمحمد فوزي عبد المطلب حسن ضیف41204 659

%65.70جیًد6570657جید162جید168مقبول162مقبول165مستجدمحمد فوزى عبداهللا شوشة س41205 657

%76.10جیًد7610761جید182جید جدًا195جید188جید196مستجدمحمد فوزي فتحي درباله محسن41206 761

%64.10مقبول6410641مقبول149جید162مقبول164مقبول166مستجدمحمد قطب عبد المحسن مشعل41207 641

%70.90جیًد7090709جید169جید182جید199مقبول159مستجدمحمد ماهر احمد جالل41210 709

%63.80مقبول6380638جید157جید157مقبول168مقبول156مستجدمحمد ماهر حسانین عبد القادر41211 638

%66.90جیًد6690669جید165جید170جید180مقبول154مستجدمحمد ماهر محمد الكورانى41212 669

%66.20جیًد6620662جید162جید175مقبول166مقبول159مستجدمحمد ماهر محمد عبد اهللا أ.م41213٣ 662

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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انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٦٦ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%70.80جیًد7080708جید170جید188جید184مقبول166مستجدمحمد مبروك محمد علوانى41214 708

%63.90مقبول6390639مقبول152جید161جید171مقبول155مستجدمحمد مجدى السید احمد  أ م41215١ 639

%63.10مقبول6310631جید163جید167مقبول155مقبول146مستجدمحمد مجدى فهمى اسماعیل ابو العال أ.م41216٣ 631

%66.90جیًد6690669جید157جید177مقبول160جید175مستجدمحمد مجدي محمد عبد اللطیف41217 669

%68.60جیًد6860686جید170جید182جید177مقبول157مستجدمحمد مجدى محمد عبدالواحد41218 686

%62.70مقبول6270627مقبول154جید170مقبول159مقبول144مستجدمحمد محروس بسیونى الغرباوى أ.م41219٣ 627

%60.10مقبول6010601مقبول145جید156مقبول162مقبول138مستجدمحمد محروس عبد الموجود عبدالتواب41220 601

%60.40مقبول6040604مقبول142جید163مقبول153مقبول146مستجدمحمد محمد احمد جویده أ.م41221٣ 604

%65.90جیًد6590659جید169جید187مقبول164مقبول139مستجدمحمد محمد السعید سعد41223 659

%70.60جیًد7060706جید172جید جدًا194جید169جید171مستجدمحمد محمد بهاء الدین محفوظ عزت41224 706

%65.00جیًد6500650مقبول149جید164جید178مقبول159مستجدمحمد محمد حسنى عثمان المزین41225 650

%65.70جیًد6570657جید167جید170جید172مقبول148مستجدمحمد محمد عبد اهللا محمد السرسى41226 657

%67.10جیًد6710671جید158جید158جید174جید181مستجدمحمد محمد عشري الدیب41227 671

%65.10جیًد6510651جید161جید171مقبول168مقبول151مستجدمحمد محمد على اللمعى41228 651

%61.60مقبول6160616جید162جید165مقبول156مقبول133مستجدمحمد محمد محمد الشهاوى سعید41229 616

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٦٧ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%60.60مقبول6060606مقبول153جید156مقبول147مقبول150مستجدمحمد محمد مصلحى خضر أ.م41230٣ 606

%73.20جیًد7320732جید178جید188جید184جید182مستجدمحمد محمود احمد ابوشكر41231 732

%75.30جیًد7530753جید182جید جدًا196جید194جید181مستجدمحمد محمود السید الغریانى   أ م41232١ 753

%79.40جیًد7940794جید جدًا197جید جدًا194جید جدًا213جید190مستجدمحمد محمود النبوى الحبیب   أ م41233١ 794

%83.30جید جدًا8330833جید جدًا197جید جدًا195جید جدًا226جید جدًا215مستجدمحمد محمود عبد الجواد عثمان41234 833
مرتبة شرف

%70.70جیًد7070707جید174جید180جید180جید173مستجدمحمد محمود عبد الرازق النجار41235 707

%66.10جیًد6610661مقبول155جید164جید182مقبول160مستجدمحمد محمود عبد الرازق عفیفى احمد41236 661

%60.40مقبول6040604مقبول149جید165مقبول148مقبول142مستجدمحمد محمود عبد العزیز النجار أ.م41237٣ 604

%66.80جیًد6680668جید157جید170مقبول164جید177مستجدمحمد محمود عبدالعزیز الدویك41238 668

%64.70مقبول6470647مقبول152جید164مقبول162جید169مستجدمحمد محمود عبدالعظیم خلیل41239 647

%68.20جیًد6820682جید174جید181جید184مقبول143مستجدمحمد محمود محمد ابو العال    لغة41240 682

%71.40جیًد7140714جید172جید170جید188جید184مستجدمحمد محمود محمد احمد عشماوى41241 714

%62.90مقبول6290629مقبول154جید167مقبول156مقبول152مستجدمحمد محمود محمد الحنفى أ.م41242٣ 629

%67.50جیًد6750675جید169جید163جید179مقبول164مستجدمحمد محیى الدین محمد سعد عبد الرحمن41243 675

%61.10مقبول6110611مقبول146جید167مقبول160مقبول138مستجدمحمد مدحت صبرى الهوارى41244 611

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

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٦٨ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%73.20جیًد7320732جید166جید187جید188جید191مستجدمحمد مراد محمود عبدالعال41245 732

%67.40جیًد6740674جید171جید162جید181مقبول160مستجدمحمد مسعد فرج محمود نور الدین41246 674

%65.60جیًد6560656جید165جید189مقبول161مقبول141مستجدمحمد مسعد یوسف شاهین41247 656

%59.60مقبول5960596مقبول137جید157مقبول157مقبول145مستجدمحمد مصطفى عبدالغفار عبد الواحد نصار41249 596

%77.60جیًد7760776جید182جید جدًا194جید جدًا210جید190مستجدمحمد مصطفى كامل عزیز41250 776

%59.80مقبول5980598مقبول135جید163مقبول153مقبول147مستجدمحمد مصیلحى ابراهیم مصیلحى نوار أ.م41251٣ 598

%73.10جیًد7310731جید180جید186جید181جید184مستجدمحمد ممدوح عبد السالم منصور البرم41252 731

%67.80جیًد6780678جید157جید178جید171جید172مستجدمحمد مهدي جابر الشامي41253 678

%64.20مقبول6420642جید158جید171مقبول165مقبول148مستجدمحمد مهدى عطیة ابو حصوة41254 642

%65.30جیًد6530653جید166جید167مقبول168مقبول152مستجدمحمد ناصر سعید عین شوكة أ.م41255٣ 653

%61.00مقبول6100610جید158جید160مقبول145مقبول147مستجدمحمد نجاح حسن السید41256 610

%62.16مقبول4600622مقبول154مقبول150مقبول156معهد0مستجدمحمد نجیب عبدالغنى ریه م41257 622

%71.35جیًد5280714جید180جید169جید179معهد0مستجدمحمد نصر محمد غنیم م41258 714

%62.90مقبول6290629جید156جید163مقبول164مقبول146مستجدمحمد نور محمد الشویحى أ.م41259٣ 629

%86.40جید جدًا8640864جید جدًا212جید جدًا213جید جدًا227جید جدًا212مستجدمحمد هشام ذكى محمد صالح41260 864
مرتبة شرف

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٦٩ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%77.70جیًد7770777جید180جید جدًا195جید198جید204مستجدمحمد وجیه على عبد اهللا41261 777

%68.00جیًد6800680جید161جید171جید172جید176مستجدمحمد وحید صدیق الجندي   أ م41262١ 680

%63.70مقبول6370637مقبول145جید162مقبول164مقبول166مستجدمحمد وفیق عبد الرشید محمد حسنین41263 637

%67.90جیًد6790679جید160جید177جید177مقبول165مستجدمحمد یاسر حسین ملطان41264 679

%61.60مقبول6160616مقبول151مقبول148مقبول161مقبول156مستجدمحمد یاسر عبد المحسن شتات41265 616

%69.30جیًد6930693جید169جید184مقبول163جید177مستجدمحمد یاسر فوزى الفولى41266 693

%80.10جید جدًا8010801جید187جید جدًا195جید جدًا218جید201مستجدمحمد یحیى عبد العزیز سالمان41267 801

%73.60جیًد7360736جید182جید188جید179جید187مستجدمحمد یسرى احمد عالم41268 736

%70.50جیًد7050705جید178جید183جید186مقبول158مستجدمحمد یوسف سعد یوسف41269 705

%63.00مقبول6300630مقبول154جید165مقبول164مقبول147مستجدمحمد یوسف فتحى سالم سمرة أ.م41270٣ 630

%65.60جیًد6560656جید160جید165جید177مقبول154مستجدمحمد یونس على حسن41271 656

%63.10مقبول6310631جید160جید165مقبول158مقبول148مستجدمحمود ابراهیم احمد زیدان أ.م41272٣ 631

%68.60جیًد6860686جید187جید جدًا192مقبول167مقبول140مستجدمحمود ابراهیم عطیه ابو الخیر أ.م41273٣ 686

%61.50مقبول6150615مقبول143جید166مقبول161مقبول145مستجدمحمود احمد السید على الدراجینى41275 615

%67.03جیًد4960670جید163جید170مقبول163معهد0مستجدمحمود احمد ذكى احمد م41276 670

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٧٠ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%75.80جیًد7580758جید186جید جدًا192جید202جید178مستجدمحمود احمد عبد الجواد احمد ابو موسى41277 758

%64.10مقبول6410641جید159جید170جید169مقبول143مستجدمحمود احمد عبد الجواد اسماعیل بدر41278 641

%58.20مقبول5820582مقبول139مقبول138مقبول167مقبول138مستجدمحمود احمد محمد ابراهیم جاداهللا41279 582

%62.50مقبول6250625جید162جید165مقبول159مقبول139مستجدمحمود احمد محمد حمدان41280 625

%55.50مقبول5550555مقبول142مقبول137مقبول145مقبول131مستجدمحمود احمد محمود ابوشنب41282 555

%66.00جیًد6600660جید173جید170مقبول167مقبول150مستجدمحمود السید محمد شریف41283 660

%64.20مقبول6420642مقبول154مقبول152جید169مقبول167مستجدمحمود امام محمود زنون41284 642

%63.60مقبول6360636جید166جید175مقبول158مقبول137مستجدمحمود جابر ریاض العشماوى أ.م41285٣ 636

%65.30جیًد6530653جید159جید173مقبول168مقبول153مستجدمحمود جابر محمد عفیفى البعل أ.م41286٣ 653

%62.90مقبول6290629جید160جید158مقبول166مقبول145مستجدمحمود جالل السید محمد الصعیدى أ.م41287٣ 629

%68.60جیًد6860686جید179جید182جید176مقبول149مستجدمحمود جالل محمد زوبع س41288 686

%62.20مقبول6220622مقبول146جید163جید170مقبول143مستجدمحمود جمال بیومي معطي   أ م41289١،٢ 622

%69.20جیًد6920692جید169جید173جید178جید172مستجدمحمود جمال عبد الحمید قطب41290 692

%66.89جیًد4950669جید160جید165جید170معهد0مستجدمحمود جمال عبد الغفار الحرانى م41291 669

%67.00جیًد6700670جید181جید170جید180مقبول139مستجدمحمود حامد عبد اللطیف عازق41292 670

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٧١ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%72.00جیًد7200720جید172جید185جید182جید181مستجدمحمود حامد مصطفى هجام41293 720

%61.60مقبول6160616مقبول138جید159جید170مقبول149مستجدمحمود خالد عبد اهللا محمود41294 616

%62.70مقبول6270627مقبول145جید161جید169مقبول152مستجدمحمود خضر خضر على41295 627

%61.60مقبول6160616جید158جید159مقبول161مقبول138مستجدمحمود ربیع حامد على أ.م41296٣ 616

%63.70مقبول6370637مقبول146جید180مقبول160مقبول151مستجدمحمود ربیع محمد محمد سلیمان أ.م41297٣ 637

%65.30جیًد6530653جید162جید175مقبول165مقبول151مستجدمحمود رضا إبراهیم شتات41298 653

%71.70جیًد7170717جید183جید188جید177جید169مستجدمحمود رضا محمد احمد ابو دهب41299 717

%58.24مقبول4310582مقبول137مقبول150مقبول144معهد0مستجدمحمود رمضان زكریا زاید م41300 582

%67.50جیًد6750675جید163جید174جید173مقبول165مستجدمحمود رمضان عبد الحمید احمد حمود41301 675

%71.70جیًد7170717جید165جید184جید192جید176مستجدمحمود ریاض احمد عبد الواحد خطاب41302 717

%60.30مقبول6030603مقبول143جید156مقبول152مقبول152مستجدمحمود سعید صالح عودة أ.م41303٣ 603

%61.30مقبول6130613مقبول146جید160مقبول161مقبول146مستجدمحمود سعید عید عبد الشافى أ.م41304٣ 613

%73.90جیًد7390739جید180جید189جید186جید184مستجدمحمود سالمة محمد الدیب  أ م41305١ 739

%65.00جیًد6500650جید172جید170مقبول161مقبول147مستجدمحمود صابر السید االسرج أ.م41307٣ 650

%69.40جیًد6940694جید184جید174جید172مقبول164مستجدمحمود صالح عواد سلیم41308 694

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٧٢ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%66.60جیًد6660666مقبول155جید163جید171جید177مستجدمحمود صبحى حسن عبد الجواد ابو مایله41309 666

%68.60جیًد6860686جید170جید180جید174مقبول162مستجدمحمود صبحي سعید الطوخي41310 686

%64.60مقبول6460646جید169جید163مقبول162مقبول152مستجدمحمود صبرى فوزى عبد اهللا41311 646

%65.70جیًد6570657جید172جید174مقبول165مقبول146مستجدمحمود صالح عبد الحمید الكومى41312 657

%63.30مقبول6330633جید156جید169مقبول160مقبول148مستجدمحمود طارق بیومى عبد الوهاب سوید أ.م41313٣ 633

%57.40مقبول5740574مقبول145مقبول141مقبول153مقبول135مستجدمحمود عادل عبدالعزیز عبدالفتاح س41315 574

%62.80مقبول6280628جید158جید164مقبول155مقبول151مستجدمحمود عبدالخالق محمد داود أ.م41316٣ 628

%67.70جیًد6770677جید159جید174جید171جید173مستجدمحمود عبد الرحیم محمد الحداد   أ م41317١ 677

%77.70جیًد7770777جید187جید جدًا197جید جدًا211جید182مستجدمحمود عبد الستار شحاته الجندى41318 777

%81.60جید جدًا8160816جید186جید جدًا208جید جدًا221جید201مستجدمحمود عبد العزیز محمد احمد   أ م41319١ 816

%73.92جیًد5470739جید166جید184جید197معهد0مستجدمحمود عبد العزیز محمود عبد الحلیم س41320 739

%64.20مقبول6420642مقبول155جید170مقبول161مقبول156مستجدمحمود عبد اهللا محمد متولي41321 642

%59.60مقبول5960596مقبول143مقبول155مقبول157مقبول141مستجدمحمود عبد المنصف محمود محمد41323 596

%65.70جیًد6570657مقبول151جید162جید176مقبول168مستجدمحمود عبد الونیس محمد البكرى  أ م41324١،٢ 657

%58.70مقبول5870587مقبول135جید157مقبول164مقبول131مستجدمحمود عبده محمد السید سراج41325 587

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٧٣ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%70.90جیًد7090709جید159جید172جید184جید194مستجدمحمود على السید على المكاوى41326 709

%62.20مقبول6220622مقبول147جید163مقبول163مقبول149مستجدمحمود فتحى سعد طه41327 622

%67.30جیًد6730673جید177جید177مقبول162مقبول157مستجدمحمود فرج عبد الحكیم محمود أ.م41328٣ 673

%61.10مقبول6110611مقبول143جید161مقبول147مقبول160مستجدمحمود فرید فرید خالف أ.م41329٣ 611

%56.70مقبول5670567مقبول132مقبول144مقبول154مقبول137مستجدمحمود فهمى زكى محمد41330 567

%64.60مقبول6460646مقبول155جید166جید175مقبول150مستجدمحمود فهمي محمد فهمي حریشة41331 646

%63.20مقبول6320632جید163جید164مقبول167مقبول138مستجدمحمود كمال حسین الخیاط41332 632

%64.00مقبول6400640جید165جید166جید171مقبول138مستجدمحمود مجدي حنفي شما41333 640

%72.80جیًد7280728جید159جید178جید193جید198مستجدمحمود محمد ابراهیم عطیه41334 728

%71.70جیًد7170717جید جدًا193جید جدًا194جید172مقبول158مستجدمحمود محمد السید سعد اهللا41335 717

%80.00جید جدًا8000800جید جدًا200جید جدًا207جید199جید194مستجدمحمود محمد عبد الرسول داود41337 800

%61.50مقبول6150615مقبول155مقبول145مقبول162مقبول153مستجدمحمود محمد عبدالغنى شبل الجمسى س41338 615

%65.80جیًد6580658جید157جید167جید174مقبول160مستجدمحمود محمد على عامر41339 658

%65.00جیًد6500650مقبول150جید161جید173مقبول166مستجدمحمود محمد على غنیم41340 650

%62.97مقبول4660630جید156جید158مقبول152معهد0مستجدمحمود محمد عمران عبد الفضیل م41341 630

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٧٤ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%64.20مقبول6420642جید160جید166جید170مقبول146مستجدمحمود محمد نجم محمد نجم41342 642

%66.80جیًد6680668جید164جید162جید174مقبول168مستجدمحمود مصطفى غریب ابو شنب   أ م41344١،٢ 668

%70.20جیًد7020702جید169جید161جید182جید190مستجدمحمود مصطفى وهبة ابراهیم على41346 702

%62.70مقبول6270627مقبول150جید171مقبول154مقبول152مستجدمحمود منتصر عبد الستار ابراهیم ناصف41347 627

%65.10جیًد6510651جید163جید172جید170مقبول146مستجدمحمود مولد عبد العزیز زاید41349 651

%67.50جیًد6750675جید161جید163مقبول168جید183مستجدمحمود وحید عبد الحلیم زنون41351 675

%67.90جیًد6790679جید171جید175جید169مقبول164مستجدمدحت خالد ابراهیم بكر41352 679

%68.60جیًد6860686جید166جید167جید172جید181مستجدمرفت محمد عبد الحمید یحیى41354 686

%69.40جیًد6940694جید164جید180جید176جید174مستجدمروان هانى خیرى حسن41355 694

%74.50جیًد7450745جید182جید188جید187جید188مستجدمروه احمد صادق عبد الرحمن المكاوى41356 745

%61.30مقبول6130613جید157جید161مقبول155مقبول140مستجدمروه ابراهیم محمد ابراهیم الحفناوى41357 613

%70.90جیًد7090709مقبول154جید181جید184جید190مستجدمروه خالد السید شهاب الدین41358 709

%68.60جیًد6860686جید157جید178جید184مقبول167مستجدمروه شریف محمد محمود/ج41359 686

%71.50جیًد7150715جید173جید186جید185جید171مستجدمروة عبدالمرضى عبدالونیس زاید41360 715

%72.60جیًد7260726جید169جید190جید178جید189مستجدمروه عصام سید احمد حسن   أ م41361١ 726

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٧٥ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%61.49مقبول4550615مقبول152مقبول151مقبول152معهد0مستجدمروه على السید القرط *م41362 615

%74.50جیًد7450745جید185جید189جید187جید184مستجدمروه على شدید محمود أبو السعود41363 745

%70.10جیًد7010701جید160جید174جید189جید178مستجدمروه عید محمد محمود41364 701

%66.20جیًد6620662جید174جید168مقبول162مقبول158مستجدمروه محمد بیومى السید على41365 662

%82.10جید جدًا8210821جید جدًا205جید جدًا204جید200جید جدًا212مستجدمروه محمود عبدالحكیم دخان41366 821

%65.50جیًد6550655مقبول150جید163جید179مقبول163مستجدمروه مصطفى علي ابوحجر41368 655

%85.20جید جدًا8520852جید جدًا212جید جدًا211جید جدًا219جید جدًا210مستجدمروه هانى محمد لطفى عبد اللطیف زمزم41369 852
مرتبة شرف

%78.30جیًد7830783جید188جید جدًا199جید204جید192مستجدمریم خالد رشاد فرحات   أ م41370١ 783

%79.60جیًد7960796جید191جید جدًا200جید207جید198مستجدمریم عادل محمود الشافعى41371 796

%78.00جیًد7800780جید190جید جدًا204جید207جید179مستجدمریم محمد عراقى محمود سالم41373 780

%69.90جیًد6990699جید158جید171جید188جید182مستجدمریم محمد مصطفى حسین41374 699

%71.30جیًد7130713جید158جید181جید178جید196مستجدمشیره سعید محمد الشیخ على41375 713

%66.00جیًد6600660جید163جید159مقبول167جید171مستجدمصطفى احمد رفعت البسیونى أ.م41376٣ 660

%64.30مقبول6430643جید157جید159جید170مقبول157مستجدمصطفى احمد السحیمى الشافعى أ.م41377٣ 643

%59.10مقبول5910591مقبول147مقبول149مقبول158مقبول137مستجدمصطفى احمد محمد احمد41378 591

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٧٦ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%72.20جیًد7220722جید168جید185جید176جید193مستجدمصطفى احمد هانى محمد الموزى41379 722

%63.20مقبول6320632جید161جید165مقبول158مقبول148مستجدمصطفى اشرف قطب ابو شوشة41380 632

%64.50مقبول6450645مقبول154جید168مقبول165مقبول158مستجدمصطفى السعید السید مصطفى أ.م41381٣ 645

%71.80جیًد7180718جید173جید176جید187جید182مستجدمصطفى السید مصطفى منصور41382 718

%69.50جیًد6950695جید171جید166جید191مقبول167مستجدمصطفى ثروت احمد سالم بدوى41383 695

%84.20جید جدًا8420842جید جدًا210جید جدًا212جید جدًا213جید207مستجدمصطفى جمال نصر مزروع41384 842

%63.80مقبول6380638مقبول152جید164مقبول165مقبول157مستجدمصطفى جمعه على محمد أ.م41385٣ 638

%67.70جیًد6770677جید166جید183مقبول168مقبول160مستجدمصطفى حاتم عبد اهللا القطان41386 677

%62.10مقبول6210621مقبول149مقبول153مقبول157مقبول162مستجدمصطفى حسام مصطفى الغرباوى41387 621

%63.50مقبول6350635جید166جید164مقبول160مقبول145مستجدمصطفى حمدى حفناوى معوض41389 635

%63.30مقبول6330633مقبول151جید166مقبول160مقبول156مستجدمصطفى حمدى عبد الحمید شاهین أ.م41390٣ 633

%64.80مقبول6480648جید160جید161جید172مقبول155مستجدمصطفى خیرى سلیمان جاد41391 648

%61.70مقبول6170617جید175مقبول140مقبول152مقبول150مستجدمصطفى رجب فتوح السید سعد41392 617

%68.70جیًد6870687جید176جید176جید178مقبول157مستجدمصطفى رضا مصطفى عبد الجلیل والى41393 687

%65.50جیًد6550655مقبول151جید163مقبول167جید174مستجدمصطفى سامى توفیق البنا   أ م41394١ 655

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٧٧ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%66.80جیًد6680668جید184جید173مقبول165مقبول146مستجدمصطفى سعد عبد المطلب الطیورى41396 668

%67.60جیًد6760676جید168جید167جید181مقبول160مستجدمصطفى سعید علي حسین/ج41398 676

%60.50مقبول6050605مقبول140جید167مقبول153مقبول145مستجدمصطفى سعید محمود بدوى أ.م41399٣ 605

%76.30جیًد7630763جید187جید جدًا195جید192جید189مستجدمصطفى سمیر صالح شعبان41400 763

%64.10مقبول6410641جید169مقبول153جید173مقبول146مستجدمصطفى صبرى أبو العنین عوض اهللا41401 641

%63.90مقبول6390639جید166جید166مقبول162مقبول145مستجدمصطفي صالح الدین جاد الباجوري41402 639

%66.70جیًد6670667جید161جید172جید172مقبول162مستجدمصطفى صالح خلیفة سلطان41403 667

%63.80مقبول6380638جید165جید169مقبول154مقبول150مستجدمصطفى عبد الجواد عبد العلیم عبد الجواد41404 638

%61.20مقبول6120612مقبول153جید168مقبول154مقبول137مستجدمصطفى عبد الحلیم سعید بشره أ.م41406٣ 612

%62.50مقبول6250625جید159جید164مقبول151مقبول151مستجدمصطفى عبد الحمید مصطفى میز أ.م41407٣ 625

%62.40مقبول6240624مقبول155مقبول154مقبول163مقبول152مستجدمصطفى عبد المرضى محمود عزام41409 624

%63.20مقبول6320632جید164جید163مقبول157مقبول148مستجدمصطفى عبدالحلیم رمصان احمد41410 632

%64.90مقبول6490649مقبول154جید173مقبول164مقبول158مستجدمصطفى عبده بسیوني البسیوني41411 649

%59.80مقبول5980598مقبول152مقبول148مقبول157مقبول141مستجدمصطفى عزت سید احمد ماضى41412 598

%63.60مقبول6360636مقبول154جید169مقبول166مقبول147مستجدمصطفى على صابر الشامى41413 636

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٧٨ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%64.70مقبول6470647جید161جید159جید174مقبول153مستجدمصطفى على عبد اهللا الشاذلى أ م41414١،٢ 647

%62.70مقبول6270627مقبول151جید172مقبول148مقبول156مستجدمصطفى فؤاد مصطفى الوزه أ.م41415٣ 627

%61.20مقبول6120612جید160جید168مقبول146مقبول138مستجدمصطفى فتحى السید مصطفى البدوى أ.م41416٣ 612

%79.60جیًد7960796جید189جید جدًا207جید جدًا217جید183مستجدمصطفى فتوح محمد فتوح41417 796

%79.40جیًد7940794جید183جید جدًا209جید جدًا209جید193مستجدمصطفى فوزى مصطفى الصیاد41418 794

%65.20جیًد6520652جید169جید174مقبول149مقبول160مستجدمصطفى لطفى محمد محمد شاهین أ.م٣س41419 652

%61.08مقبول4520611مقبول149مقبول145مقبول158معهد0مستجدمصطفى ماهر مصطفى ابو هیفه م41420 611

%61.80مقبول6180618مقبول144جید157مقبول159مقبول158مستجدمصطفى مجدى صالح الحداد41422 618

%65.10جیًد6510651جید162جید163مقبول165مقبول161مستجدمصطفى مجدي محمد البدري41423 651

%68.00جیًد6800680جید164جید171جید183مقبول162مستجدمصطفى محمد أحمد طاحون41424 680

%65.70جیًد6570657مقبول155جید159جید174جید169مستجدمصطفى محمد السید مصطفى عطا اهللا41425 657

%60.20مقبول6020602مقبول142مقبول154مقبول152مقبول154مستجدمصطفى محمد شحاته رجب41427 602

%56.10مقبول5610561مقبول137مقبول139مقبول151مقبول134مستجدمصطفى محمد عبد العلیم یوسف41428 561

%60.40مقبول6040604جید158مقبول148مقبول155مقبول143مستجدمصطفى محمد عبد الوهاب سید احمد41429 604

%63.65مقبول4710636جید162مقبول145مقبول164معهد0مستجدمصطفى محمد عبدالستار الرفاعى م41430 636

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٧٩ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%64.00مقبول6400640جید157جید170مقبول154مقبول159مستجدمصطفى محمد مصطفى موسى أ.م41432٣ 640

%67.80جیًد6780678جید173جید181جید177مقبول147مستجدمصطفى محمود جالل عباس اسماعیل41433 678

%60.20مقبول6020602مقبول155جید157مقبول146مقبول144مستجدمصطفى محمود عبد السالم حجازى41435 602

%63.80مقبول6380638مقبول155مقبول153جید186مقبول144مستجدمصطفى محمود فتح هللا عبدالرازق41436 638

%60.00مقبول6000600مقبول143جید160مقبول156مقبول141مستجدمصطفي محمود محمد رشاد الحداد41437 600

%62.40مقبول6240624مقبول150جید161جید175مقبول138مستجدمصطفي محمود محمود محمد عبده41438 624

%60.10مقبول6010601مقبول144مقبول151مقبول163مقبول143مستجدمصطفى منصور محمد یونس41439 601

%64.20مقبول6420642جید158جید169مقبول149مقبول166مستجدمصطفى مهدى عبد الفتاح ابو سید أ.م41440٣ 642

%62.30مقبول6230623مقبول147مقبول152جید171مقبول153مستجدمصطفى ناصر عبد الفتاح طلبه41442 623

%62.80مقبول6280628مقبول152جید158مقبول160مقبول158مستجدمصعب مصطفى ابوالنور ابونار41443 628

%62.00مقبول6200620مقبول151مقبول152جید171مقبول146مستجدمعاذ جمال محمد القاضى41444 620

%64.40مقبول6440644جید164جید167جید169مقبول144مستجدمعاذ حلمى محمد على س41445 644

%64.40مقبول6440644مقبول155جید169مقبول163مقبول157مستجدمعتز السید ابراهیم شرف الدین أ.م41447٣ 644

%61.70مقبول6170617مقبول149جید157مقبول155مقبول156مستجدمعوض حسن معوض عبد الجواد41448 617

%81.50جید جدًا8150815جید جدًا205جید جدًا204جید جدًا210جید196مستجدممدوح أبو الیزید عبد العلیم مجاهد41449 815

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٨٠ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%69.70جیًد6970697جید170جید174جید190مقبول163مستجدمنار ابراهیم محمد ابراهیم عید   أ م41451١،٢ 697

%78.40جیًد7840784جید188جید188جید201جید207مستجدمنار احمد محمد نور الدین41452 784

%72.40جیًد7240724جید165جید191جید190جید178مستجدمنار رضا عبدالفتاح حسین41453 724

%69.20جیًد6920692جید181جید172جید179مقبول160مستجدمنار شعبان عبدربه محمد راشد41454 692

%58.30مقبول5830583مقبول130جید159مقبول151مقبول143مستجدمنار كمال سلطان حسن أ.م41455٣ 583

%69.60جیًد6960696مقبول152جید172جید185جید187مستجدمنار محمد السید الشاذلى  أ م41456١ 696

%69.20جیًد6920692جید166جید179جید177جید170مستجدمنار محمود عبد العزیز المحروق41458 692

%81.40جید جدًا8140814جید جدًا197جید جدًا207جید جدًا228جید182مستجدمنار هشام قناوى ابراهیم41459 814

%72.40جیًد7240724جید168جید179جید187جید190مستجدمنال رمضان محمد رمضان41460 724

%66.00جیًد6600660جید169جید171جید169مقبول151مستجدمنال عدلى عبد المحسن رزق41462 660

%73.20جیًد7320732جید172جید186جید188جید186مستجدمنال مجدى محمد العیسوى41463 732

%73.20جیًد7320732جید171جید182جید190جید189مستجدمنصور احمد منصور على رمضان   أ م41465١ 732

%69.50جیًد6950695جید174جید172جید172جید177مستجدمنه اهللا عصام محمد شبل السعدنى41466 695

%67.70جیًد6770677جید174جید167جید175مقبول161مستجدمنه اهللا مجدى محمود الشیخ41467 677

%74.30جیًد7430743جید181جید جدًا193جید196جید173مستجدمنى ابراهیم محمد سلیمان41468 743

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٨١ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%69.00جیًد6900690جید159جید179جید173جید179مستجدمنى حسنى عبد الفتاح الشافعى41469 690

%73.20جیًد7320732جید180جید جدًا195جید193مقبول164مستجدمنى زین العابدین البحیرى درویش41470 732

%69.19جیًد5120692جید157جید183جید172معهد0مستجدمنى سمیر محمد دیاب41471 692

%65.10جیًد6510651مقبول154جید175مقبول160مقبول162مستجدمنى عبد اللطیف سعید البحراوى أ.م41472٣ 651

%63.80مقبول6380638مقبول153جید172مقبول168مقبول145مستجدمنى عید سعید فرج41473 638

%68.30جیًد6830683جید171جید186مقبول166مقبول160مستجدمنى محمد احمد العنانى41474 683

%72.50جیًد7250725جید174جید جدًا194جید191مقبول166مستجدمنى محمد سامي حمزه الحصرى41475 725

%77.90جیًد7790779جید جدًا194جید جدًا200جید197جید188مستجدمنى مصطفى محمد محمد الرفاعى41476 779

%75.60جیًد7560756جید179جید جدًا195جید187جید195مستجدمنى نبیل محمد عالم41477 756

%75.40جیًد7540754جید179جید190جید192جید193مستجدمها أحمد ضیاء الدین عبد الدایم سلطان41478 754

%74.32جیًد5500743جید175جید جدًا193جید182معهد0مستجدمها السید الشحات ابوالعزم *م41479 743

%65.10جیًد6510651مقبول145جید176مقبول163مقبول167مستجدمها مجدى احمد محمد طاحون أ.م41480٣ 651

%64.90مقبول6490649جید157جید170جید169مقبول153مستجدمها محمود سعید أحمد دخان41481 649

%68.90جیًد6890689جید174جید186مقبول167مقبول162مستجدمهند عالء شبل عبدالعزیز41483 689

%59.00مقبول5900590مقبول143جید160مقبول135مقبول152مستجدمهند محمود محمد عبد الغفار أ.م41484٣ 590

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٨٢ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%73.70جیًد7370737جید163جید187جید203جید184مستجدمى ابراهیم عبد العزیز عبد المقصود41485 737

%79.20جیًد7920792جید170جید جدًا202جید جدًا220جید200مستجدمى جمعه عبد الجواد حسن شیتـــه41486 792

%55.81مقبول4130558مقبول134مقبول136مقبول143معهد0مستجدمى رجب احمد عبد النبى م41487 558

%88.00جید جدًا8800880جید جدًا213ممتاز222جید جدًا233جید جدًا212مستجدمى سامى مصطفى محمد سلیمان41488 880
مرتبة شرف

%77.80جیًد7780778جید185جید جدًا197جید204جید192مستجدمى عفیفى عبد العاطى القط41489 778

%72.00جیًد7200720جید164جید178جید190جید188مستجدمى مصطفى حسن خطاب41490 720

%62.70مقبول4640627مقبول147جید160مقبول157معهد0مستجدمیادة فتحى حسن قطب أ.م41491٣ 627

%60.54مقبول4480605جید161مقبول152مقبول135معهد0مستجدمیاده عزت سعد الشافعى م41492 605

%63.70مقبول6370637جید157جید173مقبول163مقبول144مستجدمینا سمیر صبحى نجیب41494 637

%53.10مقبول5310531مقبول129مقبول138مقبول132مقبول132مستجدنادر جورج ولیم توفیق یوسف41495 531

%69.40جیًد6940694جید175جید172جید177جید170مستجدنادر محمود عبدالعزیزفتح اهللا41496 694

%72.50جیًد7250725جید176جید189جید193مقبول167مستجدنادیه طارق سعید محروس41497 725

%71.50جیًد7150715جید177جید185جید178جید175مستجدناهد ایهاب محمود عبدالمجید41498 715

%57.60مقبول5760576مقبول143مقبول151مقبول143مقبول139مستجدنبیل یاسر نبیل فرید41499 576

%69.32جیًد5130693مقبول142جید180جید191معهد0مستجدنجالء سعید حسین شحاته م41500 693

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٨٣ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%65.41جیًد4840654مقبول148جید162جید174معهد0مستجدنجالء مجدى مصلحى الزیات م41501 654

%68.92جیًد5100689جید171جید178مقبول161معهد0مستجدنجوى محمد الدكتور قناوى م41502 689

%67.43جیًد4990674جید166جید165مقبول168معهد0مستجدندا بكرى فاروق راشد م41503 674

%63.50مقبول6350635جید171جید160مقبول149مقبول155مستجدندا عادل محمد حسن أ.م41504٣ 635

%60.30مقبول6030603مقبول145جید158مقبول156مقبول144مستجدندا محمد عبدالعزیز حسن الشیمى41505 603

%73.00جیًد7300730جید174جید188جید205مقبول163مستجدندا محمد مصطفى حمودة عبد الدایم41506 730

%71.70جیًد7170717جید170جید177جید185جید185مستجدندى رجب دخیل رسالن41507 717

%71.00جیًد7100710جید174جید185جید173جید178مستجدندى صالح عبد العزیز الخطیب41508 710

%64.60مقبول6460646جید159جید158مقبول164مقبول165مستجدنرفانا رزق اهللا نوار صلیب41509 646

%81.50جید جدًا8150815جید جدًا199جید جدًا199جید جدًا211جید206مستجدنرمین احمد السید الصعیدى41510 815

%71.50جیًد7150715جید163جید186جید187جید179مستجدنرمین سعید شعبان أبو لیلة41511 715

%68.50جیًد6850685جید162جید180جید177مقبول166مستجدنرمین محمد توفیق عداروس41512 685

%74.20جیًد7420742جید176جید188جید202جید176مستجدنرمین محمد رأفت محمود شما41513 742

%73.38جیًد5430734جید176جید جدًا195جید172معهد0مستجدنرمین محمد زكى ابراهیم م41514 734

%78.00جیًد7800780جید جدًا194جید جدًا197جید جدًا209جید180مستجدنسمه احمد جمال الدین شحاته على41515 780

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٨٤ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%69.20جیًد6920692مقبول153جید180جید186جید173مستجدنسمه محمد عبدالعظیم مصطفى حماد41516 692

%65.00جیًد6500650جید156جید163مقبول164مقبول167مستجدنشوى حاتم فاروق محمود41517 650

%62.84مقبول4650628مقبول152مقبول148مقبول165معهد0مستجدنعمه سعید محمود ابوالیزید م41518 628

%69.30جیًد6930693جید163جید173جید185جید172مستجدنعیمه محمد نجیب السید بدوى41520 693

%73.30جیًد7330733جید182جید181جید195جید175مستجدنها صبرى محمود حتاته41521 733

%90.80ممتاز9080908ممتاز220ممتاز220جید جدًا232ممتاز236مستجدنهاد مصطفى عبد العال الخولي41522 908
مرتبة شرف

%72.90جیًد7290729جید179جید181جید193جید176مستجدنهال حمدى السید عبد المقصود خمیس41523 729

%66.60جیًد6660666جید173جید174مقبول165مقبول154مستجدنهال كمال عبد الحافظ نبوى أ.م41524٣ 666

%70.70جیًد7070707جید170جید183جید184جید170مستجدنهلة فوزى أحمد ابوخلبه41525 707

%75.60جیًد7560756جید جدًا194جید جدًا198جید203مقبول161مستجدنهى اشرف سعد عباس اسماعیل41526 756

%72.80جیًد7280728جید179جید جدًا197جید179جید173مستجدنهى سعید محمد محمد زغلول   أ م41527١ 728

%77.00جیًد7700770جید185جید189جید203جید193مستجدنهى عبد الصمد كمال عبد الصمد41528 770

%74.60جیًد7460746جید176جید184جید192جید194مستجدنورا احمد موسى حمدان   أ م41531١ 746

%79.90جیًد7990799جید170جید جدًا211جید جدًا211جید207مستجدنورا اسماعیل شعبان عامر41532 799

%73.10جیًد7310731جید182جید189جید187جید173مستجدنورا خالد محمد أبو النور عالم   أ م41533١ 731

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٨٥ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%63.70مقبول6370637جید161مقبول154مقبول157مقبول165مستجدنورا طارق احمد محمد الشافعى41534 637

%75.00جیًد5550750جید181جید189جید185معهد0مستجدنورا عبد اللطیف سعد عبد اللطیف م41535 750

%62.43مقبول4620624مقبول152مقبول152مقبول158معهد0مستجدنورهان حمدى السید محمد م41537 624

%73.60جیًد7360736جید175جید187جید198جید176مستجدنورهان خالد عبد المنعم محمد الجمال41538 736

%72.40جیًد7240724جید173جید179جید184جید188مستجدنورهان عبد الصمد عبد الهادى زید41539 724

%65.00جیًد6500650مقبول153جید161مقبول167جید169مستجدنورهان عبد العاطي محمود عامر  أ م41540١ 650

%83.90جید جدًا8390839جید جدًا202جید جدًا209جید جدًا223جید205مستجدنورهان عبد الكریم محمد ابراهیم صالح41541 839

%78.50جیًد7850785جید182جید جدًا194جید206جید203مستجدنیره محمد فهمى الدجوى   أ م41542١ 785

%71.20جیًد7120712جید174جید177جید191جید170مستجدهاجر اسماعیل عبدالوهاب رمضان41543 712

%68.65جیًد5080686جید178جید172مقبول158معهد0مستجدهاجر جمال احمد حلمى الحلوانى م41544 686

%78.50جیًد7850785جید187جید جدًا193جید جدًا214جید191مستجدهاجر جمال حسن عرفه41545 785

%82.20جید جدًا8220822جید جدًا199جید جدًا204جید جدًا210جید جدًا209مستجدهاجر حامد على محمد أبو عز41546 822
مرتبة شرف

%76.50جیًد7650765جید جدًا192جید189جید180جید204مستجدهاجر حفنى عبد اهللا حفنى   أ م41547١ 765

%68.90جیًد6890689جید167جید175جید175جید172مستجدهاجر رمضان محمد محمود41548 689

%70.80جیًد7080708جید175جید180جید179جید174مستجدهاجر طلعت مصلحى ابو طالب41549 708

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٨٦ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%68.30جیًد6830683جید170جید170جید175مقبول168مستجدهاجر عبد المنعم معوض محمد الغتمى41550 683

%78.30جیًد7830783جید جدًا192جید جدًا201جید جدًا208جید182مستجدهاجر على ابراهیم عمر41551 783

%70.20جیًد7020702جید171جید186جید171جید174مستجدهاجر كمال محمد الششتاوي   أ م41552١ 702

%67.40جیًد6740674جید161جید163جید186مقبول164مستجدهاجر مجدي عبد الحمید نواره41553 674

%70.10جیًد7010701جید184جید176جید182مقبول159مستجدهاجر نبیل عبدالعظیم زكى حاللوه41554 701

%79.10جیًد7910791جید190جید185جید جدًا208جید جدًا208مستجدهاجر هشام محمد شرف الدین41555 791

%64.40مقبول6440644مقبول147جید160جید174مقبول163مستجدهادى محمدى احمدالسید عیطة41558 644

%72.30جیًد5350723جید175جید178جید182معهد0مستجدهاله جمال بدر حسونه م41560 723

%65.41جیًد4840654مقبول154جید168مقبول162معهد0مستجدهامیس عمرو محمد رشاد منصور م41562 654

%66.30جیًد6630663جید157جید182جید170مقبول154مستجدهانم عبد الرحیم سالم ضیف   41564 663

%64.50مقبول6450645جید156جید166مقبول162مقبول161مستجدهانى عبد الفتاح الحسینى مطاوع أ.م41566٣ 645

%64.80مقبول6480648مقبول149جید173جید172مقبول154مستجدهبه إبراهیم سعید العكبر41567 648

%72.50جیًد7250725جید161جید179جید189جید196مستجدهبه اهللا محمد عبد الستار السید ابو العینین41568 725

%70.90جیًد7090709جید167جید184جید194مقبول164مستجدهبه سعید عبدالعاطى السید س41569 709

%67.80جیًد6780678جید160جید181جید173مقبول164مستجدهبه سعید فتحى محمود الفخرانى41570 678

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٨٧ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%75.20جیًد7520752جید183جید جدًا197جید185جید187مستجدهبه صابر حسین المعاز41571 752

%62.57مقبول4630626جید158جید156مقبول149معهد0مستجدهبه على شحاته على شحاته م41572 626

%69.00جیًد6900690جید168جید169جید190مقبول163مستجدهبه كامل ابراهیم كامل41573 690

%74.90جیًد7490749جید178جید183جید188جید200مستجدهبه ناصر محمد الحسینى41574 749

%83.30جید جدًا8330833جید جدًا195جید جدًا194جید جدًا222جید جدًا222مستجدهدایه خالد محمود هیكل41575 833
مرتبة شرف

%79.30جیًد7930793جید179جید جدًا192جید جدًا214جید جدًا208مستجدهدى عبد الفتاح بدوى الشیخ41576 793

%74.10جیًد7410741جید179جید189جید191جید182مستجدهدى كرم طه الخولى41577 741

%65.27جیًد4830653مقبول151جید169مقبول163معهد0مستجدهدى كمال محمد خضر م41578 653

%59.40مقبول5940594مقبول139مقبول146مقبول159مقبول150مستجدهدیر جمال یحیى محمود احمد41579 594

%65.30جیًد6530653جید170مقبول151جید186مقبول146مستجدهدیر سعید محمد النجار41580 653

%74.90جیًد7490749جید171جید185جید201جید192مستجدهدیر طه أحمد البهنسى41581 749

%60.80مقبول6080608مقبول139جید168مقبول149مقبول152مستجدهدیر على اسماعیل على أ.م41582٣ 608

%71.40جیًد7140714جید168جید180جید185جید181مستجدهدیر مصطفى محمد الغزالى  أ م41583١ 714

%57.60مقبول5760576مقبول133مقبول148مقبول154مقبول141مستجدهشام صالح نبوي البطاوي41585 576

%76.90جیًد7690769جید182جید جدًا198جید197جید192مستجدهشام عادل فؤاد العزب41587 769

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٨٨ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%63.10مقبول6310631جید161مقبول153مقبول161مقبول156مستجدهشام عزیز عزت عبدالسالم الذهبى41588 631

%74.32جیًد5500743جید164جید191جید195معهد0مستجدهناء سعد رزق الدهشان م41591 743

%87.30جید جدًا8730873جید جدًا215جید جدًا208جید جدًا226جید جدًا224مستجدهناء شاكر محمد حسن ابراهیم ملوخیه41592 873
مرتبة شرف

%73.20جیًد7320732جید188جید جدًا193جید187مقبول164مستجدهناء عبد القادر محمود كمال  أ م41593١،٢ 732

%62.40مقبول6240624جید158جید164مقبول147مقبول155مستجدهند حسین وهبه ابراهیم البشتاوى41595 624

%65.00جیًد4810650مقبول152جید160جید169معهد0مستجدهند سعد على سعد م41596 650

%70.60جیًد7060706جید172جید175جید184جید175مستجدهند صابر متولى محمد سرور   أ م41597١ 706

%73.24جیًد5420732جید164جید جدًا194جید184معهد0مستجدهند فتحى عوض الدناصورى م41598 732

%74.59جیًد5520746جید184جید جدًا195جید173معهد0مستجدهند محمد محمود ابراهیم ابو شنب م41599 746

%85.70جید جدًا8570857جید جدًا207جید جدًا205جید جدًا225جید جدًا220مستجدهند نظیر حافظ عالم41600 857
مرتبة شرف

%73.80جیًد7380738جید190جید191جید180جید177مستجدهیا سعید امین حسن41601 738

%72.60جیًد7260726جید162جید189جید192جید183مستجدهیام محمد فوده بربر41602 726

%69.86جیًد5170699جید165جید181جید171معهد0مستجدوائل محمد محمد عبد النبى ابراهیم م41603 699

%71.10جیًد7110711جید163جید181جید193جید174مستجدوردة محمود محمود احمد عامر41604 711

%72.20جیًد7220722جید182جید191جید176جید173مستجدوسام بیومى محمد ابو الحسن41605 722

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٨٩ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%68.60جیًد6860686جید172جید188جید180مقبول146مستجدوسام صابر محمد جعفر41606 686

%65.68جیًد4860657مقبول150جید165جید171معهد0مستجدوسام عبد اللطیف عبد المنعم محمود م41607 657

%78.92جیًد5840789جید جدًا196جید190جید198معهد0مستجدوسام محمد محمود عالم م41608 789

%70.40جیًد7040704مقبول154جید181جید178جید191مستجدوفاء حجاج عبد السمیع عبد الرحمن  أ م41609١ 704

%72.30جیًد7230723جید159جید191جید193جید180مستجدوفاء فتوح فتوح شهاب الدین41610 723

%73.51جیًد5440735جید174جید جدًا194جید176معهد0مستجدوفاء مصطفى على السحیتى م41611 735

%70.30جیًد7030703جید166جید182جید183جید172مستجدوفاء وجدى محى حسونه   أ م41612١ 703

%83.70جید جدًا8370837جید جدًا198جید جدًا211جید جدًا216جید جدًا212مستجدوالء فتحى معوض عیسى41613 837
مرتبة شرف

%71.40جیًد7140714جید175جید186جید178جید175مستجدوالء محمد ابراهیم ابوریه41614 714

%74.30جیًد7430743جید180جید جدًا195جید185جید183مستجدوالء محمد ابو الیزید االشمونى41615 743

%84.30جید جدًا8430843جید جدًا200جید جدًا207جید جدًا218جید جدًا218مستجدوالء موسى خلیل موسى41616 843
مرتبة شرف

%70.41جیًد5210704جید177جید172جید172معهد0مستجدوالء یوسف جابر هشهش م41617 704

%75.20جیًد7520752جید188جید188جید191جید185مستجدولید رمضان علي محمد بركه41618 752

%67.60جیًد6760676جید167جید177جید176مقبول156مستجدولید سعید عبدالمجید محمود41619 676

%82.80جید جدًا8280828جید جدًا207جید جدًا210جید جدًا209جید202مستجدولید صباح عبد الحمید الطرشة41620 828

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٩٠ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%69.30جیًد6930693مقبول153جید175جید187جید178مستجدیاسمین اسامه فهمى الشهالى  أ م41621١ 693

%70.00جیًد7000700جید166جید184جید182مقبول168مستجدیاسمین حاتم عبد الحمید دیاب41622 700

%66.40جیًد6640664جید164جید179مقبول166مقبول155مستجدیاسمبن خالد سامى اسماعیل41623 664

%66.40جیًد6640664جید170مقبول155جید170جید169مستجدیاسمین خالد عبداهللا أحمد41624 664

%73.10جیًد7310731جید164جید180جید195جید192مستجدیاسمین صبحى بدوى مهنا41626 731

%66.60جیًد6660666مقبول142جید183جید177مقبول164مستجدیاسمین عبدالحمید السید ابو دنیا41627 666

%72.10جیًد7210721جید187جید188جید170جید176مستجدیاسمین كامل ابوالیزید النمر41629 721

%75.54جیًد5590755جید181جید جدًا197جید181معهد0مستجدیاسمین محمد رضا ابراهیم *م41630 755

%70.80جیًد7080708جید160جید180جید186جید182مستجدیاسمین محمد شحاته عبد الجواد41631 708

%72.10جیًد7210721جید177جید182جید188جید174مستجدیاسمین محمد عبد الرحیم محمد   أ م41632١ 721

%63.30مقبول6330633جید157جید163مقبول154مقبول159مستجدیاسمین محمد فتحى التهامى41633 633

%70.20جیًد7020702جید178جید182جید178مقبول164مستجدیاسمین مصطفى أحمد سالمة41635 702

%75.30جیًد7530753جید177جید191جید197جید188مستجدیاسمین یحیى عبد النبى عبد الهادى   أ م41636١ 753

%57.80مقبول5780578مقبول140مقبول142مقبول147مقبول149مستجدیاسین فتح اهللا احمد عبید س41637 578

%77.70جیًد7770777جید جدًا192جید جدًا194جید201جید190مستجدیحى صالح یحى سلیمه41638 777

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٩١ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%60.60مقبول6060606مقبول142مقبول145مقبول164مقبول155مستجدیحیى محسن یحیي الملوانى41639 606

%69.70جیًد6970697جید180جید182جید169مقبول166مستجدیسرا طارق ابراهیم زكي سالمه/ج41640 697

%73.30جیًد7330733جید191جید جدًا198جید176مقبول168مستجدیمنى احمد ابراهیم عوف41641 733

%72.40جیًد7240724جید182جید جدًا193جید171جید178مستجدیمني احمد طه عفیفي الخولي41642 724

%66.80جیًد6680668جید167جید175مقبول161مقبول165مستجدیوستینا وجیه نقوال ابراهیم داود41643 668

%65.80جیًد6580658مقبول152جید175جید184مقبول147مستجدیوسف انور محمد الجروانى41644 658

%69.10جیًد6910691جید166جید181جید178مقبول166مستجدیوسف عبد الحمید محمود عبدالرحمن41645 691

%64.80مقبول6480648مقبول131جید171جید182مقبول164مستجدیوسف محمد سعد معوض41646 648

%70.90جیًد7090709جید164جید جدًا192جید181جید172مستجدیونس حافظ یونس عبد ربه41647 709

%67.40جیًد6740674مقبول152جید169جید175جید178مستجدمحمد عادل السید العلیمى41648 674

%66.40جیًد6640664جید169جید171جید169مقبول155مستجدایناس عبداهللا السید نصر حمودة س42001 664

%76.80جیًد7680768جید172جید جدًا198جید200جید198مستجدمحمد عبدالستار فرید عسل عذر 42003٢٠١٣ 768

%74.60جیًد7460746جید جدًا196جید جدًا212جید183مقبول155مستجدفؤاد حسانین فؤاد عبد الغنى ق٠س/ج42004 746

%58.70مقبول5870587مقبول146مقبول154مقبول150مقبول137باقابراهیم حمدى عبدالفتاح احمد عمر42005 587

%57.50مقبول5750575مقبول142مقبول144مقبول146مقبول143باقاحمد جالل احمد احمد االحمدى42006 575

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٩٢ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%55.50مقبول5550555مقبول146مقبول134مقبول141مقبول134باقاحمد سامى محمد البهنساوى/س42007 555

%55.00مقبول4070550مقبول136مقبول132مقبول139معهد0باقدسوقى صالح دسوقى الزغبى42011 550

%58.51مقبول4330585مقبول147مقبول143مقبول143معهد0باقعلى حمدى على الصیفى م42012 585

%63.20مقبول6320632مقبول143جید159مقبول160جید170باقمحمد عبدالجواد عبدالمرضى عبدالجواد42015 632

%61.20مقبول6120612مقبول149مقبول149جید174مقبول140باقناجى رضا محمد نوح/ج42021 612

%59.30مقبول5930593مقبول142مقبول153مقبول158مقبول140باقاسالم محمد عبدالعلیم عبدالعزیز42023 593

%65.10جیًد6510651جید165مقبول148مقبول165جید173باقأسماء ابراهیم محمد ابراهیم المراكبى42024 651

%75.14جیًد5560751جید164جید جدًا194جید198معهد0باقاسماء امبارك عبدالعزیز السید م42025 751

%63.60مقبول6360636جید158جید165مقبول155مقبول158باقاسماء سعید محمود محمد عماره42026 636

%65.20جیًد6520652جید168جید165مقبول167مقبول152باقاسماء محمد عبدالفتاح الحفنى الدیب42027 652

%62.20مقبول6220622مقبول147مقبول154مقبول153مقبول168باقانجى اسامة امین عبد السالم42028 622

%56.00مقبول5600560مقبول134مقبول144مقبول144مقبول138باقانهار عبداهللا محمد هالل42029 560

%65.00جیًد4810650جید161مقبول155مقبول165معهد0باقایمان جالل محمد ابوعنیة م42030 650

%75.90جیًد7590759جید174جید جدًا200جید184جید201باقایمان عبدالحمید رمضان محمد عبدالهادى42031 759

%61.60مقبول6160616مقبول142مقبول140مقبول155جید179باقحنان حلمى مصطفى السید42033 616

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٩٣ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%66.80جیًد6680668جید170جید168مقبول167مقبول163باقروضة على محمد عطا اهللا42034 668

%69.10جیًد6910691جید163جید169جید177جید182باقریهام حموده فتوح حموده42035 691

%68.80جیًد6880688جید173جید159جید184جید172باقزینب رجب عبد المهدى حبیب42036 688

%68.65جیًد5080686جید166جید166جید176معهد0باقسحر عادل ابوالسعود احمد م42037 686

%65.10جیًد6510651جید156جید162مقبول165مقبول168باقسعدیة محمد عبدالحمید محمد شلتوت أم42038٣ 651

%59.10مقبول5910591مقبول141مقبول151مقبول150مقبول149باقعبدالحمید محمد عبد الحمید محمود البلبل42039 591

%54.30مقبول5430543مقبول131مقبول141مقبول140مقبول131باقعبدالرحمن حسین حسن محمود42040 543

%62.97مقبول4660630مقبول145مقبول149جید172معهد0باقعمرو عبدالوارث قندیل السید م42041 630

%61.00مقبول6100610جید156جید163مقبول157مقبول134باقفؤاد احمد فؤاد ابو شادى42042 610

%60.81مقبول4500608مقبول143مقبول153مقبول154معهد0باقفاتن محمد عبدالخالق الصاوى م42043 608

%59.90مقبول5990599مقبول147مقبول152مقبول153مقبول147باقكریم خالد فاروق سلیم42044 599

%59.70مقبول5970597مقبول135جید158مقبول152مقبول152باقمحمد رأفت عبدالشافى عافیة أم42046٣ 597

%56.89مقبول4210569مقبول140مقبول134مقبول147معهد0باقمحمد مجدى محمد البسطویسى42048 569

%59.20مقبول5920592مقبول143مقبول150مقبول151مقبول148باقمحمود صبرى على أبو غالى42049 592

%62.16مقبول4600622مقبول155جید158مقبول147معهد0باقمحمود ماهر محمود احمد بدوى42050 622

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

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

محاسبة

انتظام حدیث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٩٤ من ٩٤

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%59.05مقبول4370591مقبول144مقبول142مقبول151معهد0باقمصطفى شاهین عبدالوهاب شاهین42052 591

%60.81مقبول4500608مقبول144مقبول145مقبول161معهد0باقنورا محمد ابراهیم المصیلحى الشعار42054 608

%64.60مقبول6460646جید164مقبول152مقبول160جید170باقهالة حسنى محمد عمیرة42055 646

%65.50جیًد6550655جید169جید164جید171مقبول151باقهبه اهللا عبد الوهاب السید مصطفى/ج42056 655

%59.30مقبول5930593مقبول129جید167مقبول146مقبول151فرصة أولىاحمد صبحى أحمد حسین یوسف42058 593

%70.80جیًد7080708جید164جید189جید201مقبول154فرصة أولىسارة السید عبد الحمید خلیل42061 708

%54.73مقبول4050547مقبول124مقبول130مقبول151معهد0فرصة أولىمحمود عاطف صبحى عبدالمؤمن موسى م42067 547

%52.03مقبول3850520مقبول126مقبول124مقبول135معهد0فرصة أولىاحمد صالح السید القرش م42096 520

%59.30مقبول5930593مقبول140جید157مقبول147مقبول149فرصة أولىمحمد السید احمد حواش هجرس42097 593

%58.00مقبول5800580مقبول128مقبول145مقبول163مقبول144فرصة أولىامل وحید عبد الفتاح عبدالرحمن42099 580

%70.90جیًد7090709مقبول154جید184جید200جید171فرصة أولىمحمد شبل شبل ابو حبسه42100 709

%59.05مقبول4370591مقبول132مقبول142مقبول163معهد0فرصة أولىخدیجة السعید عبدالمقصود القاضى م42102 591

%55.14مقبول4080551مقبول127مقبول149مقبول132معهد0فرصة ثانیةفاطمة محمد السید حجازى42103 551

%57.57مقبول4260576مقبول133مقبول148مقبول145معهد0فرصة ثانیةابتسام احمد الغریب محمد القصیر م42105 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


