
المجموع التراكمي لطالب البكالوریوس جامعة المنوفیة

كلیة التجارة

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%67.50جیًد6750675جید157جید175جید181مقبول162مستجدآالء سمیر احمد فتحى البیاع4001 675

%74.00جیًد7400740جید170جید جدًا195جید192جید183مستجدآالء عفیفى محمود الشیخ4002 740

%88.00جید جدًا8800880ممتاز223جید جدًا213جید جدًا230جید جدًا214مستجدآمى یسرى مصطفى سعد4003 880
مرتبة شرف

%81.60جید جدًا8160816جید جدًا208ممتاز216جید196جید196مستجدآیات هشام محمود ابو عامر4004 816

%86.80جید جدًا8680868ممتاز218جید جدًا214جید جدًا223جید جدًا213مستجدآیه حمدان فوزى داود4005 868
مرتبة شرف

%90.60ممتاز9060906ممتاز230ممتاز224جید جدًا229جید جدًا223مستجدآیه رأفت عبد السالم عبیة4006 906
مرتبة شرف

%60.40مقبول6040604مقبول140مقبول154مقبول161مقبول149مستجدآیه سعید عبد العزیز السید4007 604

%68.50جیًد6850685جید182جید179جید173مقبول151مستجدآیه فهمى معوض ابوسبع4009 685

%88.10جید جدًا8810881ممتاز226ممتاز217جید جدًا215جید جدًا223مستجدآیه ماهر محمد ابراهیم العطار4010 881
مرتبة شرف

%86.60جید جدًا8660866جید جدًا215جید جدًا213جید جدًا216جید جدًا222مستجدأیه متولى محمد ابوالخیر4011 866
مرتبة شرف

%81.50جید جدًا8150815جید جدًا214جید جدًا197جید جدًا213جید191مستجدآیه محسن فهمى الفخرانى4012 815

%88.10جید جدًا8810881ممتاز228ممتاز225جید جدًا220جید جدًا208مستجدآیه محمد رمضان سلیم4013 881
مرتبة شرف

%61.50مقبول6150615مقبول147مقبول145مقبول155مقبول168مستجدآیه محمد صادق محمد دیاب4014 615

%77.60جیًد7760776جید جدًا200جید جدًا198جید192جید186مستجدآیه محمد فهمى حماد4015 776

%83.50جید جدًا8350835ممتاز223جید جدًا214جید جدًا216جید182مستجدآیه محمود محمد شرف الدین4016 835

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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%81.30جید جدًا8130813جید جدًا209جید جدًا210جید207جید187مستجدآیه هشام رشاد فصیح4017 813

%82.30جید جدًا8230823جید جدًا211جید جدًا209جید205جید198مستجدآیه هشام علي الدیب4018 823

%66.90جیًد6690669جید173جید179مقبول158مقبول159مستجدآیه وجیه عبدالحمید الملیجى4019 669

%79.30جیًد7930793ممتاز217جید جدًا204جید191جید181مستجدابانوب ماهر جرجس سلیمان4020 793

%67.30جیًد6730673جید180جید180جید174مقبول139مستجدابراهیم امین وردانى السید رسالن4021 673

%63.80مقبول6380638جید167مقبول154مقبول158مقبول159مستجدابراهیم سعد علي یوسف س4022 638

%72.40جیًد7240724جید169جید جدًا198جید180جید177مستجدابراهیم سعید ابراهیم محمد4023 724

%86.30جید جدًا8630863ممتاز219جید جدًا213جید جدًا213جید جدًا218مستجدابراهیم عبد الستار عباس محمودابو حسین4024 863
مرتبة شرف

%61.10مقبول6110611مقبول145جید176مقبول143مقبول147مستجدابراهیم عماد الدین جابر احمدعلى4025 611

%76.60جیًد7660766جید جدًا195جید188جید185جید198مستجدابو بكر ماهر عبد الحمید علي حالوة4027 766

%80.50جید جدًا8050805جید جدًا201جید189جید204جید جدًا211مستجداحمد ابراهیم حسین الطوخي4028 805

%70.50جیًد7050705جید188جید جدًا205مقبول167مقبول145مستجداحمد اشرف عبد العزیز احمد غزالة4030 705

%73.50جیًد7350735جید جدًا201جید جدًا195مقبول168جید171مستجداحمد اشرف عبدالسمیع داود4031 735

%62.60مقبول6260626مقبول155جید162مقبول156مقبول153مستجداحمد ایمن محمدى محمدى4032 626

%70.40جیًد7040704جید171جید186جید169جید178مستجداحمد بسیونى محمد الطلى4033 704

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
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%72.10جیًد7210721جید182جید جدًا192جید175جید172مستجداحمد جمال كمال خلیل4035 721

%68.20جیًد6820682جید172جید176جید180مقبول154مستجداحمد جمال محمد توفیق ابو حسن4036 682

%62.60مقبول6260626مقبول155جید162مقبول157مقبول152مستجداحمد جمال محمود عطوه4037 626

%73.40جیًد7340734جید177جید جدًا195جید178جید184مستجداحمد جمال مصطفى خاطر4038 734

%63.10مقبول6310631جید165جید159مقبول155مقبول152مستجداحمد حازم حسن عبد اللطیف الحنفى4039 631

%69.40جیًد6940694جید174جید171مقبول168جید181مستجداحمد حسنى عبدالعزیز سلیمان4040 694

%83.50جید جدًا8350835جید جدًا206جید جدًا215جید200جید جدًا214مستجداحمد حسین طنطاوى سلیمان4041 835

%86.40جید جدًا8640864ممتاز223ممتاز217جید جدًا214جید جدًا210مستجداحمد حمدى عبد الفتاح سلیمان هندیه4042 864
مرتبة شرف

%82.80جید جدًا8280828جید جدًا205جید جدًا212جید194جید جدًا217مستجداحمد حمدى محمد محمد ناصف4043 828

%80.20جید جدًا8020802جید جدًا206جید جدًا205جید201جید190مستجداحمد حنفى محمد ابراهیم4044 802

%64.40مقبول6440644جید162جید168مقبول151مقبول163مستجداحمد خالد المغاورى الزرقانى4045 644

%66.40جیًد6640664جید161جید172مقبول166مقبول165مستجداحمد دیاب احمد الرفاعي س4046 664

%82.30جید جدًا8230823جید جدًا214جید جدًا207جید جدًا215جید187مستجداحمد رأفت عبد المعطى على یوسف4047 823

%70.80جیًد7080708جید جدًا192جید187مقبول167مقبول162مستجداحمد رجب عبدالحمید عبدالفتاح4048 708

%83.50جید جدًا8350835جید جدًا211جید جدًا212جید200جید جدًا212مستجداحمد رجب محمد سلیمان4049 835

د/  محمد صابر

د/  محسن عبید

د/  عالء عاشور

د/  أحمد النقیرة
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%60.20مقبول6020602مقبول148جید158مقبول158مقبول138مستجداحمد رمزى صبحى عمر4050 602

%79.30جیًد7930793جید جدًا193جید جدًا206جید جدًا212جید182مستجداحمد سعید احمد البرعى4051 793

%71.30جیًد7130713جید182جید189جید182مقبول160مستجداحمد سعید نبوى عطوة4052 713

%68.60جیًد6860686جید177جید189مقبول150جید170مستجداحمد سالمه عبد الباقى على عبد الباقى4053 686

%86.40جید جدًا8640864جید جدًا215ممتاز217جید جدًا214جید جدًا218مستجداحمد سالمه محمد یوسف4054 864
مرتبة شرف

%72.50جیًد7250725جید جدًا198جید جدًا196جید186مقبول145مستجداحمد شعبان احمد محراث4055 725

%66.90جیًد6690669جید164جید171مقبول166مقبول168مستجداحمد صبحى رجب السید غنیم4056 669

%68.80جیًد6880688جید181جید170جید171مقبول166مستجداحمد صبحى عبد العلیم سلیمان4057 688

%81.60جید جدًا8160816جید جدًا204جید جدًا200جید194جید جدًا218مستجداحمد صالح شدید ابراهیم4058 816

%74.60جیًد7460746جید جدًا194جید188جید183جید181مستجداحمد صالح مصطفي اسماعیل4059 746

%79.00جیًد7900790جید جدًا202جید جدًا200جید204جید184مستجداحمد طارق ابراهیم رزق4060 790

%86.90جید جدًا8690869ممتاز222جید جدًا215جید جدًا215جید جدًا217مستجداحمد طلعت عبد الرشید على حسن4061 869
مرتبة شرف

%85.80جید جدًا8580858جید جدًا212ممتاز216جید جدًا219جید جدًا211مستجداحمد عادل منیر منصور4064 858
مرتبة شرف

%76.90جیًد7690769جید جدًا195جید جدًا205جید193جید176مستجداحمد عاطف یاسین شودف4065 769

%62.80مقبول6280628جید166مقبول150مقبول152مقبول160مستجداحمد عبد العزیر محمد حسب اهللا4066 628
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%69.60جیًد6960696جید168جید169جید178جید181مستجداحمد عبد اللطیف محمد عبد العال4067 696

%67.90جیًد6790679جید183جید175جید169مقبول152مستجداحمد عبد المرضي محمد ملیك4068 679

%81.50جید جدًا8150815جید جدًا199جید جدًا206جید جدًا213جید197مستجداحمد عبد الناصر فتحى زهران4070 815

%78.80جیًد7880788جید جدًا209جید جدًا192جید195جید192مستجداحمد عزت احمد الحوفى4072 788

%65.00جیًد6500650جید176جید172مقبول159مقبول143مستجداحمد عصمت عبد الخالق عبد الرازق4073 650

%61.70مقبول6170617جید172مقبول145مقبول165مقبول135مستجداحمد على عثمان جاب اهللا4074 617

%64.90مقبول6490649جید166جید158مقبول163مقبول162مستجداحمد فوزي رمضان محمد4075 649

%89.10جید جدًا8910891جید جدًا213ممتاز218جید جدًا233جید جدًا227مستجداحمد مجدى الدسوقى مصطفى4077 891
مرتبة شرف

%64.10مقبول6410641جید159مقبول152مقبول158جید172مستجداحمد محمد ربیع علي شحاته س4078 641

%70.10جیًد7010701جید160جید177جید176جید188مستجداحمد محمد عبد الحمید ابو الغیط4079 701

%70.10جیًد7010701جید169جید176جید173جید183مستجداحمد محمد على حامد عبداهللا4081 701

%70.30جیًد7030703جید176جید173جید169جید185مستجداحمد محمد محمد محمد العزب4082 703

%67.10جیًد6710671جید190جید159مقبول156مقبول166مستجداحمد محمد محمود زینهم الصباغ4083 671

%76.10جیًد7610761جید185جید جدًا200جید196جید180مستجداحمد محمدي درویش مصطفى4084 761

%68.40جیًد6840684جید168جید172مقبول162جید182مستجداحمد محمود عبد الحمید مطاوع4085 684
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محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٦ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%75.20جیًد7520752جید182جید182جید194جید194مستجداحمد محمود علوى صقر4086 752

%80.30جید جدًا8030803جید جدًا196جید جدًا192جید جدًا212جید203مستجداحمد محمود محمد موسى4087 803

%74.60جیًد7460746جید179جید187جید191جید189مستجداحمد مرتضى احمد عجور4088 746

%73.10جیًد7310731جید جدًا194جید جدًا195جید177مقبول165مستجداحمد مصطفى عبد الرحیم عبد الواحد4090 731

%63.10مقبول6310631جید161جید168مقبول151مقبول151مستجداحمد مصطفى عبدالحمید حماد4091 631

%65.30جیًد6530653جید169جید179مقبول153مقبول152مستجداحمد مصطفى فتحى اإلمام4092 653

%83.40جید جدًا8340834جید جدًا212جید جدًا205جید205جید جدًا212مستجداحمد ممدوح الشافعى عبد الفتاح عمران4093 834

%79.20جیًد7920792جید جدًا212جید جدًا194جید193جید193مستجداحمد ممدوح محمد الخلیفة4094 792

%74.50جیًد7450745جید182جید185جید195جید183مستجداحمد نبیل سعد سلیمان4098 745

%74.50جیًد7450745جید186جید188جید185جید186مستجداحمد یوسف اسماعیل السید البیطار4099 745

%74.70جیًد7470747جید169جید183جید181جید جدًا214مستجداسامه عبد الجواد عبد الرحمن عبد العال4100 747

%64.20مقبول6420642جید156مقبول155مقبول162جید169مستجداسراء جمال مصطفى المشد4101 642

%75.00جیًد7500750جید169جید190جید182جید جدًا209مستجداسراء حمدى السید محمد غنام4102 750

%80.00جید جدًا8000800جید جدًا198جید جدًا214جید187جید201مستجداسراء خالد دسوقى حسن أبوحشیش4103 800

%80.70جید جدًا8070807جید جدًا203جید جدًا207جید204جید193مستجداسراء سراج عبد الفتاح المشاط4104 807

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

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٧ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%65.20جیًد6520652جید162جید163مقبول161مقبول166مستجداسراء عاطف عبد المعطي جاد سمك4105 652

%83.70جید جدًا8370837جید جدًا199جید جدًا214جید207جید جدًا217مستجداسراء عاطف عبدالعال عبد العال البهجى4106 837

%76.60جیًد7660766جید جدًا204جید جدًا197جید193جید172مستجداسراء محمد احمد عمارة4107 766

%70.70جیًد7070707جید183جید177جید173جید174مستجداسالم ابراهیم حسین هنیدى4109 707

%76.30جیًد7630763جید180جید187جید191جید205مستجداسالم احمد محمد عقیلى س4110 763

%70.40جیًد7040704جید178جید190جید171مقبول165مستجداسالم الدسوقى فوده الدسوقى4111 704

%77.70جیًد7770777جید191جید جدًا210جید200جید176مستجداسالم سعید عبد العاطى سویلم4112 777

%72.80جیًد7280728جید جدًا194جید177جید174جید183مستجداسالم عبدالمهیمن مصطفى على4113 728

%68.70جیًد6870687جید175جید162جید176جید174مستجداسالم عصام عبد السعید فرج4114 687

%62.70مقبول6270627جید176جید172مقبول145مقبول134مستجداسالم محمد اسماعیل عامر4115 627

%70.70جیًد7070707جید169جید175جید175جید188مستجداسالم محمد بیومى سلیمان4116 707

%70.00جیًد7000700جید170جید177جید175جید178مستجداسالم محمد معوض ابراهیم عبد المعطى4117 700

%58.40مقبول5840584مقبول150مقبول151مقبول138مقبول145مستجداسالم محمود عبد الحمید عبد المعبود4118 584

%81.90جید جدًا8190819جید جدًا199جید جدًا204جید جدًا209جید207مستجداسماء احمد محمد جمال الدین عجیزة4119 819

%74.80جیًد7480748جید186جید جدًا200جید191جید171مستجداسماء شوقى محمد حسب اهللا س4121 748

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

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٨ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%75.10جیًد7510751جید جدًا203جید جدًا197جید175جید176مستجداسماء عاطف احمد محمود خطاب4122 751

%72.70جیًد7270727جید177جید187جید195مقبول168مستجداسماء عبد النبى محمد عقل4123 727

%76.80جیًد7680768جید191جید191جید191جید195مستجداسماء عبد الواحد احمد ضیف4124 768

%79.10جیًد7910791جید190جید جدًا203جید195جید203مستجداسماء مجدى ابراهیم محمد سلیمان4125 791

%72.90جیًد7290729جید185جید184جید177جید183مستجداسماء محمد عبد الفتاح على غیضان4126 729

%74.50جیًد7450745جید179جید179جید189جید198مستجداسماء محمد عبد النبى وزه4127 745

%72.70جیًد7270727جید183جید186جید188جید170مستجداسماء وحید حلمى محمد4128 727

%77.50جیًد7750775جید189جید185جید200جید201مستجداسماعیل عبداهللا غانم عبدالحلیم4129 775

%66.90جیًد6690669جید188جید174جید172مقبول135مستجداشرف عبد الحكیم محمود ابراهیم س4130 669

%63.40مقبول6340634جید160جید162مقبول152مقبول160مستجداشرف منصور محمد التهامى عبد الرحمن4131 634

%80.90جید جدًا8090809ممتاز216جید جدًا201جید195جید197مستجدالسید عبد السالم السید سعد الدین4132 809

%83.60جید جدًا8360836جید جدًا212جید جدًا215جید جدًا220جید189مستجدالسید عفیفى السبد عفیغى4133 836

%69.80جیًد6980698جید165جید173جید173جید187مستجداماني احمد محمد جعبورة4134 698

%83.30جید جدًا8330833جید جدًا212ممتاز219جید202جید200مستجدامانى السید محمد عبد العظیم4135 833

%78.20جیًد7820782جید164جید جدًا210جید200جید جدًا208مستجداماني عاطف محمد الحبیبي4137 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

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٩ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%73.40جیًد7340734جید178جید174جید205جید177مستجدامجد فایز السید محمد السید4138 734

%77.60جیًد7760776جید176جید جدًا192جید204جید204مستجدامل محمد حسین عبد العزیز س4140 776

%69.90جیًد6990699جید184جید182جید172مقبول161مستجدامل ناجى ابراهیم میخائیل4141 699

%86.10جید جدًا8610861جید جدًا214ممتاز216جید جدًا213جید جدًا218مستجدامنیه حسام عبدالحمید ابراهیم س4142 861
مرتبة شرف

%83.00جید جدًا8300830جید جدًا205جید جدًا204جید جدًا218جید203مستجدامنیه حمدى محمود حجاج4143 830

%72.70جیًد7270727جید167جید جدًا194جید173جید193مستجدامنیه خطاب محمد نور4144 727

%80.10جید جدًا8010801جید جدًا206جید جدًا200جید200جید195مستجدامنیه محمد ثروت دراز4145 801

%82.30جید جدًا8230823جید جدًا206جید جدًا209جید199جید جدًا209مستجدامنیه مصطفي محمد االطرش4146 823

%66.80جیًد6680668جید183مقبول148مقبول168جید169مستجدامیره عید ابراهیم قصراوى4147 668

%77.80جیًد7780778جید جدًا200جید جدًا209جید181جید188مستجدامیره مسعد عباس الغریب مصطفي الشیخ4148 778

%73.60جیًد7360736جید178جید184جید199جید175مستجدانتصار خالد سعد على العصامیصى4149 736

%74.90جیًد7490749جید185جید جدًا194جید196جید174مستجدانجى أحمد محمد غراب4150 749

%72.00جیًد7200720جید165جید جدًا194جید182جید179مستجدانس أحمد فتحى انس برسیم4151 720

%63.50مقبول6350635جید157جید172مقبول156مقبول150مستجدایمان الشحات محمد محمد البنا4152 635

%86.50جید جدًا8650865جید جدًا209ممتاز218جید جدًا232جید206مستجدایمان جمال سعید عبده النحاس4153 865

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

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١٠ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%71.10جیًد7110711جید171جید175جید172جید193مستجدایمان صالح حسن عفیفى رزق4154 711

%92.70ممتاز9270927ممتاز236ممتاز223ممتاز239جید جدًا229مستجدایمان عبد الستارعبد المجید ابو حجر4155 927
مرتبة شرف

%90.00ممتاز9000900ممتاز233ممتاز225جید جدًا228جید جدًا214مستجدایمان محمد عبدالجید محمد ابو ورد4156 900
مرتبة شرف

%75.20جیًد7520752جید جدًا197جید جدًا203جید178جید174مستجدایمان محمد محمد سید احمد ابو العنین4157 752

%71.30جیًد7130713جید171جید176جید184جید182مستجدباسل عزت حسین عمران4160 713

%81.20جید جدًا8120812جید جدًا209جید جدًا205جید190جید جدًا208مستجدباسم سعید عبد العزیز حسین4161 812

%81.20جید جدًا8120812جید جدًا207جید جدًا210جید206جید189مستجدباهر على محمد احمد السقا4162 812

%81.70جید جدًا8170817جید جدًا210جید جدًا209جید199جید199مستجدبسمه رزق عباد طیر البر4163 817

%88.90جید جدًا8890889ممتاز225ممتاز216جید جدًا224جید جدًا224مستجدبسمه صالح مصطفي مسرجه4164 889
مرتبة شرف

%73.90جیًد7390739جید191جید جدًا194جید180جید174مستجدبسمه طارق احمد عثمان سلطان4165 739

%73.60جیًد7360736جید184جید183جید185جید184مستجدبسمه وحید على ابو طالب4166 736

%83.30جید جدًا8330833جید جدًا197جید جدًا206جید207جید جدًا223مستجدبسنت سامى احمد یوسف4167 833

%70.20جیًد7020702جید172جید جدًا192جید172مقبول166مستجدبسنت محمد سعد عزیز4168 702

%60.10مقبول6010601مقبول137جید161مقبول151مقبول152مستجدبسنت محمد فؤاد ابو هیبة الملیجي4169 601

%72.10جیًد7210721جید189جید186جید177جید169مستجدبالل ناجي عبدالوهاب محمد4170 721

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

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١١ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%77.10جیًد7710771جید187جید183جید201جید200مستجدتسنیم عاصم محمد شلبى4171 771

%74.20جیًد7420742جید184جید183جید179جید196مستجدتقي طارق یوسف الفرارجى4172 742

%70.40جیًد7040704جید179جید جدًا196مقبول165مقبول164مستجدتقى محمد عبد العزیز قابل4173 704

%71.80جیًد7180718جید175جید جدًا193جید176جید174مستجدتوفیق السید زكى احمد مطاوع4174 718

%82.60جید جدًا8260826جید جدًا210جید جدًا215جید202جید199مستجدجرجس منتصرجرجس اسعد4175 826

%72.60جیًد7260726جید184جید جدًا193جید178جید171مستجدحسام السید نبیل سلیم درویش4176 726

%68.50جیًد6850685جید172جید182مقبول160جید171مستجدحسام عماد حامد أبو عالمة4177 685

%74.20جیًد7420742جید187جید184جید189جید182مستجدحسام محسن السید محمود امین4178 742

%61.80مقبول6180618مقبول144جید169مقبول168مقبول137مستجدحسن محمد حسن راجح4179 618

%60.30مقبول6030603مقبول154مقبول154مقبول155مقبول140مستجدحسن محمود شاكر طلعت4180 603

%75.10جیًد7510751جید189جید جدًا200جید171جید191مستجدحماده ابراهیم طه حبیب4181 751

%69.30جیًد6930693جید184جید181مقبول167مقبول161مستجدحمدى احمد عبد العزیز عامر4182 693

%62.30مقبول6230623مقبول153جید163مقبول155مقبول152مستجدخالد جمیل عباس عبد المؤمن4184 623

%71.50جیًد7150715جید183جید191مقبول167جید174مستجدخالد كرم عبد العاطى ابو شعیب4185 715

%67.90جیًد6790679جید177جید174جید173مقبول155مستجدخالد محمود عز العرب الغرابلى4186 679

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

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١٢ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%72.00جیًد7200720جید176جید184جید178جید182مستجددارین مصطفى علي محمد الفرماوي4187 720

%75.30جیًد7530753جید191جید جدًا197جید195جید170مستجددالیا ابراهیم خمیس احمد المهدى4188 753

%82.60جید جدًا8260826ممتاز216جید جدًا203جید203جید204مستجددالیا محمد محمد عشیبه4189 826

%73.60جیًد7360736جید175جید177جید179جید205مستجددالیا محمود محسن حتحوت س4190 736

%84.80جید جدًا8480848جید جدًا211جید جدًا215جید201جید جدًا221مستجددعاء شعبان عبد الستار المیضي4191 848

%78.20جیًد7820782جید جدًا198جید جدًا196جید204جید184مستجددنیا رفعت محمد ابراهیم4192 782

%80.30جید جدًا8030803جید جدًا208جید جدًا201جید207جید187مستجددنیا عصام عبد الحمید حسن4193 803

%74.00جیًد7400740جید جدًا204جید179جید190مقبول167مستجددینا حسنین عبد العزیز ابو شنب4194 740

%78.00جیًد7800780جید185جید جدًا202جید195جید198مستجددینا ناجى محمود احمد حماده4195 780

%83.00جید جدًا8300830جید جدًا214جید جدًا212جید202جید202مستجدرانیا جالل السید ابو شوشة4197 830

%61.60مقبول6160616مقبول147جید159مقبول155مقبول155مستجدرانیا رشدى عبد العظیم النجار4198 616

%77.10جیًد7710771جید جدًا206جید188جید194جید183مستجدرباب قطب سلیمان عالم4199 771

%78.60جیًد7860786جید جدًا200جید جدًا205جید189جید192مستجدرضا إبراهیم محمود فتح اهللا4200 786

%82.30جید جدًا8230823جید جدًا212جید جدًا212جید207جید192مستجدرضوى احمد السید جلبط4201 823

%85.20جید جدًا8520852ممتاز225ممتاز219جید199جید جدًا209مستجدرضوى محمود توفیق میاح4202 852

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

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١٣ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%79.20جیًد7920792ممتاز217جید190جید194جید191مستجدرنا رجب رمضان محمد معوض4203 792

%86.90جید جدًا8690869ممتاز219جید جدًا212جید جدًا218جید جدًا220مستجدرنا محمد عبد الحمید دندوح4204 869
مرتبة شرف

%70.30جیًد7030703جید190جید178جید170مقبول165مستجدرنا محمد فرج عید4205 703

%89.20جید جدًا8920892ممتاز224ممتاز222جید جدًا221جید جدًا225مستجدرندا خالد احمد الحفنى4206 892
مرتبة شرف

%76.20جیًد7620762جید جدًا199جید جدًا197جید191جید175مستجدروان مصطفى البدري ابوعلى س4207 762

%71.30جیًد7130713جید جدًا193جید173جید169جید178مستجدروفان نادر توفیق عیسى توفیق4208 713

%84.60جید جدًا8460846جید جدًا214جید جدًا201جید جدًا223جید جدًا208مستجدریم السید عبدالحمید سلیمان4209 846
مرتبة شرف

%77.20جیًد7720772جید جدًا207جید جدًا206جید178جید181مستجدریم محمد ابوالعزم محمد یوسف4210 772

%72.50جیًد7250725جید182جید178جید182جید183مستجدریهام عامر حسن شعیب4211 725

%75.80جیًد7580758جید جدًا202جید175جید181جید200مستجدریهام ناصر مصیلحى على4212 758

%72.20جیًد7220722جید178جید جدًا194مقبول168جید182مستجدزیاد سعید كمال محمد ابو العینین4213 722

%75.30جیًد7530753جید184جید جدًا195جید196جید178مستجدزینب محمد وفائى محمد مصطفى4214 753

%85.10جید جدًا8510851جید جدًا211جید جدًا209جید جدًا221جید جدًا210مستجدساره ابو النصر محمد حسین4215 851
مرتبة شرف

%73.80جیًد7380738جید180جید جدًا193جید190جید175مستجدساره احمد عبد العظیم شلبى4216 738

%85.10جید جدًا8510851جید جدًا213جید جدًا215جید جدًا212جید جدًا211مستجدساره احمد عبد الهادى عبد الحمید4217 851
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

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١٤ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%74.10جیًد7410741جید177جید187جید178جید199مستجدساره زكى عبدالحمید المحراث4218 741

%60.10مقبول6010601مقبول135جید162مقبول151مقبول153مستجدساره سعید ابراهیم محمد منصور4219 601

%77.70جیًد7770777جید جدًا197جید جدًا194جید181جید205مستجدساره سلطان ابراهیم بسیونى س4220 777

%81.70جید جدًا8170817جید جدًا201جید جدًا205جید202جید جدًا209مستجدساره سلیمان العزب سلیمان حماد4221 817

%79.30جیًد7930793جید جدًا197جید جدًا209جید200جید187مستجدساره سید احمد شعبان الدیب4222 793

%77.80جیًد7780778جید جدًا197جید جدًا204جید180جید197مستجدساره شعبان جابر حمیده4223 778

%83.60جید جدًا8360836ممتاز222ممتاز219جید205جید190مستجدساره عصام ابراهیم محمد4224 836

%75.20جیًد7520752جید191جید جدًا201جید182جید178مستجدساره ناصر صادق عبد الخالق جاد اهللا4225 752

%82.50جید جدًا8250825جید جدًا213جید جدًا201جید205جید206مستجدساره وائل احمد الجوهرى4226 825

%84.40جید جدًا8440844جید جدًا205جید جدًا211جید جدًا209جید جدًا219مستجدساره یوسف أیوب فرج4228 844
مرتبة شرف

%70.50جیًد7050705جید168جید170جید177جید190مستجدسامح جمال السید مرسي ابو ستیتة4229 705

%74.60جیًد7460746جید178جید182جید192جید194مستجدسامح محمد عبد السالم الجزار4230 746

%72.70جیًد7270727جید188جید185جید180جید174مستجدسعید أبو الخیر عثمان النیدانى4231 727

%71.70جیًد7170717جید جدًا192جید189جید172مقبول164مستجدسعید احمد على ملیجى قدیح4232 717

%77.40جیًد7740774جید جدًا211جید188جید186جید189مستجدسلوى احمد محمد احمد4233 774

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

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١٥ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%60.30مقبول6030603جید159جید157مقبول148مقبول139مستجدسمر جمال عبد العظیم الصواف4234 603

%86.10جید جدًا8610861جید جدًا211ممتاز216جید جدًا230جید204مستجدسمر سعید ممدوح عبد الواحد4235 861

%69.10جیًد6910691جید170جید183جید178مقبول160مستجدسمر صابر سعید أبو العز4236 691

%72.40جیًد7240724جید177جید جدًا193جید197مقبول157مستجدسمر عادل على الوكیل4237 724

%81.80جید جدًا8180818ممتاز221جید جدًا211جید195جید191مستجدسمر عادل محمد محمود4238 818

%74.40جیًد7440744جید181جید191جید181جید191مستجدسمیر جمال عبد الوهاب س4239 744

%73.80جیًد7380738جید189جید181جید182جید186مستجدسندس اسامه فوزى التمساح4240 738

%89.20جید جدًا8920892ممتاز229ممتاز222جید جدًا225جید جدًا216مستجدسندس عبد الحلیم ابو النور عبد الجلیل4241 892
مرتبة شرف

%88.00جید جدًا8800880ممتاز228ممتاز223جید جدًا215جید جدًا214مستجدسهر معوض عبد اهللا مصطفى4242 880
مرتبة شرف

%66.40جیًد6640664جید168مقبول151جید179مقبول166مستجدشادى عبدالعال حسین رفاعى4243 664

%60.70مقبول6070607مقبول145مقبول148مقبول157مقبول157مستجدشادي یوسف ادیب یوسف4244 607

%63.50مقبول6350635جید161جید166مقبول148مقبول160مستجدشروق احمد صالح احمد سید احمد4245 635

%81.20جید جدًا8120812جید جدًا214جید جدًا207جید203جید188مستجدشریف اشرف محمد عبداللطیف4246 812

%74.70جیًد7470747جید جدًا194جید جدًا192جید190جید171مستجدشریف شوقى محمد محمد صومع4248 747

%76.20جیًد7620762جید جدًا196جید جدًا197جید192جید177مستجدشهاب مجدى جودة ابراهیم االسكافى4249 762

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

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١٦ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%83.00جید جدًا8300830ممتاز217جید جدًا211جید200جید202مستجدشیماء بسیونى بسیونى محمد المزین س4250 830

%75.10جیًد7510751جید188جید189جید202جید172مستجدشیماء خیرى عبد العظیم الحصرى4251 751

%84.40جید جدًا8440844جید جدًا214ممتاز216جید206جید جدًا208مستجدشیماء محمد عبد العزیز عوض4252 844

%92.80ممتاز9280928ممتاز236ممتاز223ممتاز240جید جدًا229مستجدصفاء احمد عبداهللا محمود عبدالقادر4253 928
مرتبة شرف

%91.70ممتاز9170917ممتاز230ممتاز225ممتاز241جید جدًا221مستجدصفاء منصور احمد ابو السعود4254 917
مرتبة شرف

%82.40جید جدًا8240824جید جدًا213جید جدًا203جید203جید205مستجدصفیة محمد عبد اهللا موسى4255 824

%74.90جیًد7490749جید جدًا202جید183جید176جید188مستجدصالح محمد صالح مرعى4256 749

%71.60جیًد7160716جید177جید جدًا192جید173جید174مستجدطارق محمد عبد الحمید متولى خطاب4257 716

%81.60جید جدًا8160816جید جدًا213جید جدًا203جید جدًا211جید189مستجدعادل سامح محمد عبدالعزیز4258 816

%66.40جیًد6640664جید174جید170مقبول166مقبول154مستجدعبد الحمید امام حسب اهللا امام حسب اهللا4259 664

%75.20جیًد7520752جید جدًا207جید جدًا195جید190مقبول160مستجدعبد الرحمن ابراهیم محمد النجار4261 752

%69.60جیًد6960696جید175جید189جید175مقبول157مستجدعبد الرحمن عزت فرحات كیالنى4262 696

%64.40مقبول6440644جید156جید171مقبول158مقبول159مستجدعبد الرحمن فهمى عبدالمقصود فرج4263 644

%69.90جیًد6990699جید176جید178جید188مقبول157مستجدعبد الرحمن محمد عبدالرحمن شرادة4264 699

%79.40جیًد7940794جید جدًا199جید جدًا196جید204جید195مستجدعبد العزیز سمیر عبدالعزیز غیث4266 794

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

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١٧ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%75.40جیًد7540754جید جدًا198جید جدًا194جید177جید185مستجدعبد الغفار عمر عبدالبصیر القبانى4267 754

%72.50جیًد7250725جید184جید179جید183جید179مستجدعبد الفتاح مجدى عبدالفتاح بحیرى4268 725

%71.10جیًد7110711جید178جید170جید180جید183مستجدعبد القادر نبیل عبدالقادر احمد الفیشاوى4269 711

%75.00جیًد7500750جید178جید جدًا200جید180جید192مستجدعبد اهللا محمود محمد الصغیر4271 750

%75.00جیًد7500750جید187جید190جید182جید191مستجدعبد المنعم عادل عبد المنعم شوشان4272 750

%93.20ممتاز9320932ممتاز234ممتاز230ممتاز237جید جدًا231مستجدعروبه ناجى عثمان عاشور4273 932
مرتبة شرف

%83.70جید جدًا8370837جید جدًا214ممتاز219جید207جید197مستجدعزة عبد العزیز عبد الحمید4274 837

%82.50جید جدًا8250825جید جدًا208جید جدًا212جید202جید203مستجدعال سعید سالمان السید سالمان4275 825

%87.70جید جدًا8770877ممتاز217ممتاز220جید جدًا223جید جدًا217مستجدعال محمد السید عالم4276 877
مرتبة شرف

%72.70جیًد7270727جید174جید172جید187جید194مستجدعالء عماد الدین مصطفى الحضرى4277 727

%77.90جیًد7790779جید جدًا199جید191جید193جید196مستجدعالء فایز احمد رشدان4278 779

%66.10جیًد6610661جید159جید165جید169مقبول168مستجدعلى عبد المجید محمود عبد المجید حشكیل4279 661

%78.70جیًد7870787جید جدًا213جید جدًا194جید193جید187مستجدعلى فتحى متولى محمد حسن4281 787

%71.20جیًد7120712جید179جید170جید176جید187مستجدعلى محسن على فودة4282 712

%78.70جیًد7870787جید جدًا197جید جدًا209جید191جید190مستجدعلیاء خالد عبد المقصود سعد4283 787

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

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١٨ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%78.10جیًد7810781جید جدًا204جید جدًا201جید186جید190مستجدعلیاء سید احمد سید خفاجى4284 781

%80.20جید جدًا8020802جید جدًا212جید جدًا195جید195جید200مستجدعلیاء شریف طنطاوى محمود4285 802

%82.70جید جدًا8270827جید جدًا207جید جدًا214جید198جید جدًا208مستجدعماد محمد عبدالعزیز صادق4286 827

%80.10جید جدًا8010801جید جدًا204جید جدًا211جید189جید197مستجدعمار عبد المنعم عبد العاطى الشافعى4287 801

%72.60جیًد7260726جید جدًا200جید191مقبول166جید169مستجدعمر زكریا عبدالعال عیاد4288 726

%65.70جیًد6570657جید167جید167مقبول165مقبول158مستجدعمرو اسامة محمد سعید العناني س4289 657

%69.40جیًد6940694جید177جید185مقبول164مقبول168مستجدعمرو بدر ابراهیم عبد الخالق عبد الواحد4290 694

%80.20جید جدًا8020802جید جدًا198جید جدًا199جید191جید جدًا214مستجدعمرو جمال عبد الستار خلیفى4291 802

%78.00جیًد7800780جید جدًا208جید191جید194جید187مستجدعمرو عبد المحسن صابر سلیمان4292 780

%66.90جیًد6690669جید179جید164مقبول162مقبول164مستجدعمرو عبدالمحسن عبدالمجید محمد4293 669

%79.10جیًد7910791جید جدًا208جید جدًا207جید194جید182مستجدعمرو محمد عبدالحمید عبیه4294 791

%67.00جیًد6700670جید170جید176مقبول164مقبول160مستجدعمرو یاسر یوسف الدكماوى4295 670

%79.10جیًد7910791جید جدًا204جید جدًا208جید203جید176مستجدغاده محمود احمد محمود الشبلنجى4296 791

%68.40جیًد6840684جید171جید176جید170مقبول167مستجدفؤاد السید فؤاد السید4297 684

%79.90جیًد7990799جید جدًا206جید جدًا200جید199جید194مستجدفاطمه احمد احمد محمد4298 799

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

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ١٩ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%84.90جید جدًا8490849ممتاز216جید جدًا211جید جدًا210جید جدًا212مستجدفاطمه عادل كمال عامر4299 849
مرتبة شرف

%74.70جیًد7470747جید جدًا202جید جدًا196جید184مقبول165مستجدفاطمه عید عبد الواحد عید4300 747

%81.40جید جدًا8140814جید جدًا208جید جدًا203جید199جید204مستجدفتحى ایمن فتحى هالل4301 814

%70.90جیًد7090709جید188جید182جید178مقبول161مستجدكامل عالء فرید شاهین4302 709

%76.10جیًد7610761جید جدًا208جید190جید183جید180مستجدكریم احمد محمد عرب4303 761

%74.70جیًد7470747جید جدًا193جید187جید175جید192مستجدكریم جمال ابراهیم القاضى4304 747

%82.80جید جدًا8280828جید جدًا201جید جدًا203جید جدًا215جید جدًا209مستجدكریم عبد المنطلب محمود هشام4305 828
مرتبة شرف

%72.80جیًد7280728جید182جید184جید179جید183مستجدكیرلس رجائى مسعد شنوده4306 728

%72.30جیًد7230723جید181جید187جید187مقبول168مستجدماجد كمال عبد الحمید طراد4307 723

%87.10جید جدًا8710871ممتاز225ممتاز223جید جدًا228جید195مستجدمادونا جورج فوزى نصیف عوض اهللا4308 871

%79.90جیًد7990799جید جدًا213جید جدًا200جید198جید188مستجدمارى مرقس حنا یوسف4309 799

%78.80جیًد7880788جید جدًا210جید جدًا207جید184جید187مستجدمارینا أمجد نزیه فهمى4310 788

%89.80جید جدًا8980898ممتاز228ممتاز223جید جدًا222جید جدًا225مستجدمارینا زكریا شحاته جرجس4311 898
مرتبة شرف

%75.70جیًد7570757جید189جید190جید188جید190مستجدماهر محمود حسنین خلف اهللا4312 757

%70.50جیًد7050705جید جدًا194جید172مقبول166جید173مستجدمایكل محسن مجدى فایزبشاى4313 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



المجموع التراكمي لطالب البكالوریوس جامعة المنوفیة

كلیة التجارة

2017/2016

مایو

 

جامعة المنوفیة

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢٠ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%59.60مقبول5960596مقبول154مقبول153مقبول145مقبول144مستجدمجدى محمد على عبد الحى4314 596

%82.00جید جدًا8200820جید جدًا210جید جدًا197جید205جید جدًا208مستجدمحمد ابراهیم احمد دیاب4315 820

%75.20جیًد7520752جید190جید185جید186جید191مستجدمحمد ابراهیم طلبه عبد الرحمن على4316 752

%69.30جیًد6930693جید179جید171جید176مقبول167مستجدمحمد ابراهیم مبروك سیداحمد4317 693

%67.00جیًد6700670مقبول153جید177مقبول166جید174مستجدمحمد ابراهیم مرزوق الشیشینى4318 670

%64.20مقبول6420642جید172جید167مقبول152مقبول151مستجدمحمد احمد عبدالوهاب حمدى حسب اهللا س4319 642

%66.40جیًد6640664جید183جید176مقبول155مقبول150مستجدمحمد اشرف عباس زهران4321 664

%65.80جیًد6580658جید180جید179مقبول152مقبول147مستجدمحمد اشرف محمد الشعراوى4322 658

%64.90مقبول6490649جید176جید171مقبول157مقبول145مستجدمحمد اشرف مصباح خمیس عطیة4323 649

%67.20جیًد6720672جید176جید172مقبول159مقبول165مستجدمحمد السید صابر الضلع4324 672

%64.40مقبول6440644جید171جید170مقبول157مقبول146مستجدمحمد امین عفیفى بیومى4325 644

%67.90جیًد6790679جید175جید172مقبول164مقبول168مستجدمحمد ایمن المرشدى بدرالدین4326 679

%88.00جید جدًا8800880ممتاز216ممتاز218جید جدًا225جید جدًا221مستجدمحمد بكر ابراهیم السید محجوب4327 880
مرتبة شرف

%72.50جیًد7250725جید174جید191جید186جید174مستجدمحمد توفیق عبدالعزیز حبیب4328 725

%64.00مقبول6400640جید162جید157مقبول159مقبول162مستجدمحمد توفیق عبدالفتاح الغنیمى4329 640

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

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢١ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%72.10جیًد7210721جید174جید185جید177جید185مستجدمحمد جالل عزب سالم4330 721

%73.30جیًد7330733جید جدًا199جید191جید190مقبول153مستجدمحمد جمال عبد القادر رخا4331 733

%76.60جیًد7660766جید جدًا204جید185جید185جید192مستجدمحمد جمال علي الدهشان4333 766

%66.10جیًد6610661جید187جید168مقبول153مقبول153مستجدمحمد جمال محمد زلط4334 661

%66.90جیًد6690669جید182جید159مقبول161مقبول167مستجدمحمد حاتم محمد فؤاد محمد مرشد4335 669

%70.20جیًد7020702جید172جید185جید183مقبول162مستجدمحمد حامد ابو العینین الغندور4336 702

%76.90جیًد7690769جید جدًا199جید جدًا194جید193جید183مستجدمحمد حامد محمود برعى4337 769

%73.60جیًد7360736جید جدًا192جید جدًا193جید172جید179مستجدمحمد حمدى شحاته الفار4338 736

%80.00جید جدًا8000800جید جدًا204جید جدًا206جید197جید193مستجدمحمد حمدى عامر عبد العزیز4339 800

%83.60جید جدًا8360836جید جدًا206جید جدًا206جید جدًا212جید جدًا212مستجدمحمد خالد علوى أحمد عبد الرحمن4340 836
مرتبة شرف

%80.40جید جدًا8040804جید جدًا208جید جدًا195جید186جید جدًا215مستجدمحمد خالد محمد عوف4341 804

%69.70جیًد6970697جید183جید191مقبول167مقبول156مستجدمحمد رجب محمود القلتى4342 697

%75.10جیًد7510751جید189جید188جید182جید192مستجدمحمد رضا راشد عمر رزق4344 751

%68.50جیًد6850685جید185جید186مقبول161مقبول153مستجدمحمد رفعت عبد الحمید محمد4345 685

%83.10جید جدًا8310831جید جدًا212جید جدًا214جید204جید201مستجدمحمد زینهم فتح اهللا ابوعیاد4346 831

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

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢٢ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%70.70جیًد7070707جید181جید189مقبول165جید172مستجدمحمد سعید محمد عمر مجاهد ندا4347 707

%65.60جیًد6560656جید175جید164مقبول159مقبول158مستجدمحمد شدید ابراهیم شدید4348 656

%71.30جیًد7130713جید189جید180جید169جید175مستجدمحمد شكرى عبدالحمید حمزه4349 713

%70.30جیًد7030703جید جدًا192جید181مقبول161جید169مستجدمحمد صبحى محمد بدر4350 703

%76.60جیًد7660766جید جدًا199جید جدًا194جید188جید185مستجدمحمد صفوت حسین الفیشاوي4351 766

%87.00جید جدًا8700870جید جدًا212جید جدًا215جید جدًا226جید جدًا217مستجدمحمد صالح محمد عبد ربه المغربى4352 870
مرتبة شرف

%79.90جیًد7990799جید جدًا207جید187جید198جید207مستجدمحمد صالح مصلحى فرج4353 799

%79.40جیًد7940794جید جدًا203جید جدًا208جید191جید192مستجدمحمد عادل عبد العظیم البردیني4354 794

%66.60جیًد6660666جید162جید182مقبول157مقبول165مستجدمحمد عاشور السید داود4355 666

%63.60مقبول6360636جید158جید158مقبول165مقبول155مستجدمحمد عاطف حسن حجازى4356 636

%67.50جیًد6750675جید172جید174مقبول168مقبول161مستجدمحمد عاطف عبد العزیز اللواتى4357 675

%72.60جیًد7260726جید187جید172جید176جید191مستجدمحمد عاطف عبد المجید الرعو4358 726

%74.30جیًد7430743جید179جید جدًا196جید183جید185مستجدمحمد عاطف معروف أبو الروس4359 743

%70.20جیًد7020702جید182جید178جید170جید172مستجدمحمد عبد الرشید محمد السبكى4360 702

%72.70جیًد7270727جید185جید جدًا202جید174مقبول166مستجدمحمد عبد السالم فكرى احمد4361 727

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

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢٣ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%79.80جیًد7980798جید جدًا203جید جدًا198جید203جید194مستجدمحمد عبد الغنى عبد الهادى السید4362 798

%85.40جید جدًا8540854ممتاز221جید جدًا205جید جدًا213جید جدًا215مستجدمحمد عبدالخالق عطیة ابوزید س4365 854
مرتبة شرف

%66.40جیًد6640664جید183جید174مقبول140مقبول167مستجدمحمد عبدالفتاح رزق العبد4366 664

%78.20جیًد7820782جید جدًا192جید جدًا211جید186جید193مستجدمحمد عزت محمد عاشور4368 782

%64.00مقبول6400640مقبول152جید186مقبول161مقبول141مستجدمحمد عصام الدین عبد العزیز عاید احمد4369 640

%71.30جیًد7130713جید167جید191جید178جید177مستجدمحمد عالء الدین زكریا شعیب4370 713

%70.90جیًد7090709جید170جید188جید183مقبول168مستجدمحمد عالء الدین فؤاد احمد العدل4371 709

%76.40جیًد7640764جید جدًا201جید جدًا203جید180جید180مستجدمحمد عماد حسن محمد عزب4372 764

%68.20جیًد6820682مقبول155جید178جید173جید176مستجدمحمد عمرو محمد عبد الغفار4373 682

%71.60جیًد7160716جید171جید جدًا192جید177جید176مستجدمحمد فؤاد محمد جوهر4374 716

%83.10جید جدًا8310831جید جدًا207جید جدًا201جید جدًا208جید جدًا215مستجدمحمد فوزى حداد نصر الدین4375 831
مرتبة شرف

%64.40مقبول6440644جید157جید177مقبول164مقبول146مستجدمحمد كارم كامل عبداهللا4376 644

%71.00جیًد7100710جید جدًا192جید183جید175مقبول160مستجدمحمد كامل ابراهیم عبدربة4377 710

%86.50جید جدًا8650865ممتاز223ممتاز219جید جدًا209جید جدًا214مستجدمحمد مجدى یوسف القناوى4379 865
مرتبة شرف

%68.10جیًد6810681جید168جید179مقبول167مقبول167مستجدمحمد محسن ابو السعود محمد س4380 681

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

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢٤ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%74.50جیًد7450745جید180جید جدًا194جید179جید192مستجدمحمد محمود أمین على المالح4382 745

%81.00جید جدًا8100810جید جدًا211جید جدًا204جید جدًا209جید186مستجدمحمد محمود جبر عبدالرازق4383 810

%68.20جیًد6820682جید171جید177جید173مقبول161مستجدمحمد محمود رضوان البدوى4384 682

%69.20جیًد6920692جید171جید170جید169جید182مستجدمحمد مدحت محمد على غانم4385 692

%72.70جیًد7270727جید جدًا197جید191مقبول165جید174مستجدمحمد مرسى محمود دره4386 727

%72.00جیًد7200720جید181جید جدًا193جید173جید173مستجدمحمد مرضى عبد الوهاب شعبان4387 720

%71.90جیًد7190719جید189جید189مقبول162جید179مستجدمحمد مصطفي معوض الشابوري4388 719

%68.90جیًد6890689جید181جید182مقبول159مقبول167مستجدمحمد ممدوح عبد الظاهر قندیل4389 689

%78.60جیًد7860786جید جدًا209جید جدًا196جید195جید186مستجدمحمد هاني صبحي سحلو4390 786

%64.10مقبول6410641مقبول147جید161جید175مقبول158مستجدمحمد هشام سعد سمینة4391 641

%69.80جیًد6980698جید167جید182جید176جید173مستجدمحمد وحید على حسانین ابو العزم4392 698

%78.40جیًد7840784جید جدًا203جید جدًا196جید194جید191مستجدمحمود ابراهیم السید الحجار4394 784

%59.40مقبول5940594مقبول142مقبول150مقبول151مقبول151مستجدمحمود احمد فؤاد عبد العزیز عمارة4395 594

%76.80جیًد7680768جید جدًا202جید جدًا210جید191مقبول165مستجدمحمود السید احمد ربیع4396 768

%71.00جیًد7100710جید179جید187مقبول168جید176مستجدمحمود السید محمد حبیب4397 710

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
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مایو

 

جامعة المنوفیة

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢٥ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%68.00جیًد6800680جید179جید164جید177مقبول160مستجدمحمود خلیل حمزة خلیل4398 680

%71.40جیًد7140714جید جدًا192جید181جید175مقبول166مستجدمحمود رجب احمد زین الدین4399 714

%77.80جیًد7780778جید جدًا198جید جدًا207جید194جید179مستجدمحمود رضا عبد الجید ابو العال4400 778

%69.50جیًد6950695جید172جید183جید177مقبول163مستجدمحمود سعید عماره على عماره4401 695

%65.20جیًد6520652مقبول154جید168مقبول163مقبول167مستجدمحمود شوقى زكى بدر4402 652

%71.90جیًد7190719جید178جید جدًا197جید179مقبول165مستجدمحمود عبد الستار محمد عرفه4403 719

%67.50جیًد6750675جید184جید174مقبول165مقبول152مستجدمحمود عبد العزیز عبد الحمید بهجات س4404 675

%63.70مقبول6370637جید166جید173مقبول154مقبول144مستجدمحمود عبداهللا عبدالحمید تله4405 637

%79.80جیًد7980798جید جدًا210جید جدًا203جید198جید187مستجدمحمود علي ابراهیم زهران4406 798

%68.70جیًد6870687جید184جید180مقبول164مقبول159مستجدمحمود علي عبد السالم تركي س4407 687

%62.80مقبول6280628مقبول139جید179مقبول160مقبول150مستجدمحمود كمال محمود شحاته4408 628

%73.80جیًد7380738جید185جید190جید181جید182مستجدمحمود مجدي محمود أحمد سالم4409 738

%83.60جید جدًا8360836ممتاز218ممتاز217جید199جید202مستجدمحمود محمد محمد ابراهیم ابو العال4410 836

%74.10جیًد7410741جید189جید جدًا193جید181جید178مستجدمحمود محمد محمد الشرقاوى4411 741

%65.70جیًد6570657جید163جید175مقبول160مقبول159مستجدمحمود محمد محمود على الهباب4413 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
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جامعة المنوفیة

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢٦ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%85.10جید جدًا8510851جید جدًا215ممتاز216جید جدًا211جید جدًا209مستجدمحمود مكرم محمد ریاض4414 851
مرتبة شرف

%85.60جید جدًا8560856جید جدًا208جید جدًا214جید جدًا226جید جدًا208مستجدمدحت حمدى على محمد عبد الباقى4416 856
مرتبة شرف

%78.90جیًد7890789جید جدًا209جید جدًا199جید194جید187مستجدمدحت عادل عبد الحلیم یوسف الشامي4417 789

%83.50جید جدًا8350835جید جدًا210جید جدًا211جید207جید207مستجدمروه اسامه احمد عبد الجواد4418 835

%68.90جیًد6890689جید175جید177جید176مقبول161مستجدمروه عبدربه عطیة عبدربه4419 689

%73.70جیًد7370737جید190جید184جید185جید178مستجدمروه مرسى عزت مرسى4420 737

%83.00جید جدًا8300830جید جدًا210جید جدًا205جید جدًا211جید204مستجدمریم اسماعیل نزیه المسدى4421 830

%70.90جیًد7090709جید170جید191جید176جید172مستجدمصطفي احمد صالح الدین امین4422 709

%74.70جیًد7470747جید178جید190جید185جید194مستجدمصطفى السید مصطفى القاضى4424 747

%69.80جیًد6980698جید175جید180مقبول168جید175مستجدمصطفى جمال عبد الغنى الشیخ4425 698

%82.40جید جدًا8240824جید جدًا195جید جدًا212جید جدًا210جید207مستجدمصطفى سعید عبد الحمید ناصف4427 824

%75.00جیًد7500750جید184جید183جید185جید198مستجدمصطفى عبدالموجود عبدالوهاب ابوعمه4428 750

%69.60جیًد6960696جید173جید178مقبول161جید184مستجدمصطفى على محمد حبیب4429 696

%64.40مقبول6440644مقبول150جید170مقبول167مقبول157مستجدمصطفى مجدى ابوالفتح ابراهیم طبانة س4430 644

%66.00جیًد6600660جید158جید170مقبول159جید173مستجدمصطفى محمد إسماعیل عبد الباقى ابو داود4431 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

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢٧ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%74.90جیًد7490749جید188جید جدًا198جید186جید177مستجدمصطفي منیر حامد محمود دویدار4432 749

%89.30جید جدًا8930893ممتاز226ممتاز219جید جدًا220جید جدًا228مستجدمنار سعید محمد غانم4434 893
مرتبة شرف

%87.50جید جدًا8750875ممتاز227ممتاز216جید جدًا221جید جدًا211مستجدمنار مجدى عبد الرحمن شاهین4435 875
مرتبة شرف

%73.50جیًد7350735جید جدًا196جید جدًا196جید173جید170مستجدمنه اهللا ایمن محمد فرید ضبش4436 735

%82.20جید جدًا8220822جید جدًا210جید جدًا206جید195جید جدًا211مستجدمنه اهللا سعید أحمد ابراهیم4437 822

%68.80جیًد6880688جید170جید178مقبول167جید173مستجدمنه اهللا محمد فتحى عبد المجید4438 688

%71.60جیًد7160716جید173جید187جید177جید179مستجدمنه اهللا محمود إبراهیم عیسى4439 716

%88.30جید جدًا8830883ممتاز224ممتاز223جید جدًا216جید جدًا220مستجدمنیرة مجدى ابراهیم شعالن4440 883
مرتبة شرف

%58.70مقبول5870587مقبول141مقبول148مقبول150مقبول148مستجدمها شعبان فرید محمود عمر4441 587

%83.10جید جدًا8310831جید جدًا214جید جدًا209جید جدًا211جید197مستجدمها صالح محمد البهى عامر4442 831

%72.30جیًد7230723جید جدًا192جید188جید175مقبول168مستجدمها مدحت محمد حسن4443 723

%73.80جیًد7380738جید190جید جدًا196جید177جید175مستجدمهاب محمد ابراهیم ابوغزالة4444 738

%69.60جیًد6960696جید160جید173جید171جید192مستجدمي احمد عبد الستار ابوهندیه4445 696

%71.40جیًد7140714جید181جید178جید177جید178مستجدمى سالم عبد الحفیظ أبو عزیز4446 714

%82.50جید جدًا8250825جید جدًا205جید جدًا212جید198جید جدًا210مستجدمى محسن محمد حسن4447 825

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

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢٨ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%62.30مقبول6230623مقبول153مقبول153مقبول153مقبول164مستجدمى محمد حسین عامر4448 623

%84.50جید جدًا8450845جید جدًا214ممتاز219جید207جید205مستجدمیاده خیرى محمد احمد عمران4449 845

%88.20جید جدًا8820882ممتاز226ممتاز218جید جدًا223جید جدًا215مستجدمیرنا اشرف عزیزالدین عبدالغفار4450 882
مرتبة شرف

%65.40جیًد6540654جید174جید157مقبول161مقبول162مستجدمیرهان محمود اشرف عبد العزیز4451 654

%71.70جیًد7170717جید185جید174جید180جید178مستجدمینا حربى عبدالمسیح اسحق4452 717

%79.30جیًد7930793جید جدًا200جید جدًا195جید196جید202مستجدمینا فرج لبیب حنا سعد4453 793

%67.20جیًد6720672جید181جید174مقبول158مقبول159مستجدنادر رجب محمد عطیه4454 672

%73.70جیًد7370737جید164جید184جید184جید205مستجدناریمان اشرف عبد الحمید راشد4455 737

%73.20جیًد7320732جید181جید172جید189جید190مستجدندا صالح نصر قاسم4456 732

%77.30جیًد7730773جید جدًا195جید جدًا209جید182جید187مستجدندى عاطف محمد سلطان4457 773

%70.40جیًد7040704جید176جید187جید172جید169مستجدندى عماد فرید المزار4458 704

%85.90جید جدًا8590859ممتاز217ممتاز217جید جدًا219جید206مستجدنورا عبدالعزیز على عبدالحمید4459 859

%87.20جید جدًا8720872ممتاز227جید جدًا209جید جدًا227جید جدًا209مستجدنورا فهمى حسین محمد فرحات4460 872
مرتبة شرف

%86.00جید جدًا8600860ممتاز218ممتاز216جید جدًا215جید جدًا211مستجدنورهان أنور حسین نور4461 860
مرتبة شرف

%76.10جیًد7610761جید182جید جدًا202جید192جید185مستجدنورهان حمدى محمد الدمرداش4462 761

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

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٢٩ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%78.90جیًد7890789جید جدًا208جید جدًا201جید199جید181مستجدنورهان محمد فؤاد ابو شادى4463 789

%87.90جید جدًا8790879ممتاز218ممتاز222جید جدًا217جید جدًا222مستجدنورهان وجیه السید عبد الحلیم الخشن4464 879
مرتبة شرف

%76.60جیًد7660766جید189جید185جید187جید205مستجدنیره حسام عبد العزیز حماد4465 766

%66.80جیًد6680668جید165جید183مقبول159مقبول161مستجدهاجر اشرف محمود القاضي س4466 668

%83.90جید جدًا8390839ممتاز216جید جدًا205جید206جید جدًا212مستجدهاجر السید حمدى محمد ابراهیم4467 839

%76.40جیًد7640764جید جدًا210جید جدًا210جید172جید172مستجدهاجر ممدوح محمد غانم4468 764

%65.00جیًد6500650جید162جید166مقبول161مقبول161مستجدهاجر منیر المصلحي خلیفة4469 650

%84.20جید جدًا8420842جید جدًا205جید جدًا211جید206جید جدًا220مستجدهبه عبد اهللا عبد العزیز القمحاوى4470 842

%79.10جیًد7910791جید جدًا197جید جدًا201جید193جید200مستجدهبه محمد أحمد البلتاجى4471 791

%82.30جید جدًا8230823جید جدًا214جید جدًا204جید203جید202مستجدهدى بدوى مرسى بدوى4472 823

%90.10ممتاز9010901ممتاز222ممتاز225جید جدًا231جید جدًا223مستجدهدیر فتحي أمین محمد الشخاوي4473 901
مرتبة شرف

%89.70جید جدًا8970897ممتاز228ممتاز226جید جدًا219جید جدًا224مستجدهدیر محمد األحمدي بدر4474 897
مرتبة شرف

%85.50جید جدًا8550855جید جدًا209ممتاز219جید جدًا211جید جدًا216مستجدهدیر محمد عطیة قندیل4475 855
مرتبة شرف

%81.60جید جدًا8160816جید جدًا214جید جدًا210جید205جید187مستجدهدیر هشام حامد مرزوق4476 816

%85.80جید جدًا8580858جید جدًا214ممتاز223جید جدًا215جید206مستجدهشام ابراهیم محمود القصاص4477 858

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

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٣٠ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%69.10جیًد6910691جید183جید176مقبول159جید173مستجدهشام نصر عبد الحلیم محمد بدیر 4478 691

%69.90جیًد6990699جید179جید182مقبول167جید171مستجدهند ابراهیم عبد الفتاح الشافعى4479 699

%81.70جید جدًا8170817جید جدًا201جید جدًا207جید جدًا210جید199مستجدهیا سعید ابراهیم الشال4480 817

%80.50جید جدًا8050805جید جدًا199جید جدًا207جید203جید196مستجدوئام محمد حلمى محمد الكومى4481 805

%88.60جید جدًا8860886ممتاز222جید جدًا214جید جدًا226جید جدًا224مستجدوسام حسین عبدالباقى سوید4482 886
مرتبة شرف

%67.30جیًد6730673جید175جید163مقبول162جید173مستجدوسام عاطف سعد احمد مرسى4483 673

%65.30جیًد6530653جید169جید173مقبول156مقبول155مستجدولید توفیق سعید عیسى4484 653

%62.60مقبول6260626مقبول152جید164مقبول152مقبول158مستجدیاسر على حامد ابو النبایل4485 626

%74.20جیًد7420742جید183جید190جید186جید183مستجدیاسر كرم عبده محمد سعید4486 742

%87.40جید جدًا8740874ممتاز226ممتاز222جید جدًا214جید جدًا212مستجدیاسمین ابراهیم ابراهیم الحفناوى4487 874
مرتبة شرف

%80.50جید جدًا8050805جید جدًا212جید جدًا198جید206جید189مستجدیاسمین جمال عبدالحلیم النجار4488 805

%73.80جیًد7380738جید181جید185جید175جید197مستجدیاسمین خالد عبدالحلیم شحاته4489 738

%85.10جید جدًا8510851ممتاز216ممتاز219جید206جید جدًا210مستجدیاسمین عادل یوسف سند الجندى4490 851

%68.10جیًد6810681مقبول154جید188جید184مقبول155مستجدیسرا خالد احمد مصطفى خطاب4491 681

%87.70جید جدًا8770877ممتاز230ممتاز217جید جدًا214جید جدًا216مستجدیوستینا سیدهم مسیحة سیدهم4492 877
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

اللغة اإلنجلیزیة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القیدأسم الطالبرقم الجلوس
الشرف

صفحة ٣١ من ٣١

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانیةالفرقة األولى

المجموعنتیجة سنوات الدراسة
 الفعلي

المجموع 
اإلعتباري

النتیجة النهائیة

النسبة النهائیةالتقدیر النهائيالمجموع النهائي الرأفة

%77.70جیًد7770777جید جدًا205جید جدًا195جید198جید179مستجدیوسف عبد العزیز سعید مصطفى شلبى4494 777

%59.40مقبول5940594جید161مقبول141مقبول145مقبول147باقمحمد فتحى عبدالعزیز قاسم4501 594

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


