
المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

3 من 1صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%68.20جًٌد6820682جٌد166جٌد191مقبول157مقبول168مستجدآمال عبد العزٌز محمد الحاج على4003 682

%77.70جًٌد7770777جٌد جدا197ًجٌد185جٌد191جٌد204مستجدآمال عزت عبد المنعم الفقى4004 777

%62.80مقبول6280628جٌد178مقبول150مقبول144مقبول156مستجداحمد سامى صبحى شحاته4039 628

%61.10مقبول6110611مقبول146جٌد171مقبول161مقبول133مستجداحمد فوزى عبد العزٌز الدسوقى4069 611

%67.00جًٌد6700670جٌد166جٌد190مقبول164مقبول150مستجداحمد محمد بٌسم الشوربج4077ً 670

%61.50مقبول6150615جٌد156مقبول141مقبول159مقبول159مستجداحمد محمد عبد اللطٌف حربة4081 615

%59.40مقبول5940594مقبول135جٌد163مقبول146مقبول150مستجداسالم سامى عبدالعزٌزالبربرى4107 594

%59.60مقبول5960596مقبول145جٌد159مقبول147مقبول145مستجدامٌر لطفى قابل تمراز4130 596

%59.10مقبول5910591مقبول145مقبول139مقبول154مقبول153مستجدانس صالح عبد المعطى صالح4138 591

%58.10مقبول5810581مقبول153مقبول138مقبول145مقبول145مستجدبراءة إبراهٌم عبد الهادى ابراهٌم4159 581

%68.40جًٌد6840684جٌد175جٌد188مقبول168مقبول153مستجدتسنٌم رضا راشد مصٌلحً عماره4172 684

%66.00جًٌد6600660جٌد175جٌد156مقبول152جٌد177مستجدحسٌن رجب حسٌن عبد الجواد4188 660

%58.70مقبول5870587مقبول142مقبول139مقبول149مقبول157مستجدرٌهام محمد على محمد رضوان4228 587

%59.20مقبول5920592جٌد156مقبول146مقبول151مقبول139مستجدسامح مجدى عباس الغرٌب مصطفى الشٌخ4239 592

%61.70مقبول6170617مقبول147مقبول151مقبول165مقبول154مستجدسلمى السٌد محمد عبد ربه4241 617

سيد طه/ د

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

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

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

3 من 2صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%57.60مقبول5760576مقبول136مقبول150مقبول150مقبول140مستجدشادى هشام صالح الدٌن محمد4252 576

%60.70مقبول6070607مقبول146مقبول153مقبول160مقبول148مستجدعبد هللا محمد عبده شرف الدٌن4281 607

%71.60جًٌد7160716جٌد167جٌد174جٌد191جٌد184مستجدعلى احمد مصطفى ابراهٌم الحدٌدي4290 716

%57.70مقبول5770577مقبول139مقبول143مقبول142مقبول153مستجدمادونا فلٌب فزاد فرج4337 577

%61.40مقبول6140614مقبول141جٌد157مقبول157مقبول159مستجدمحمد احمد محمد فهمى عبدالرحٌم4353 614

%57.30مقبول5730573مقبول133مقبول138مقبول146مقبول156مستجدمحمد نبٌل محمود ابراهٌم الحداد4418 573

%62.10مقبول6210621جٌد158جٌد166مقبول148مقبول149مستجدمحمد هشام فتحى القط4419 621

%65.70جًٌد6570657جٌد175جٌد158مقبول154جٌد170مستجدمحمود ابرهٌم معوض النملة4424 657

%64.30مقبول6430643مقبول146جٌد179مقبول161مقبول157مستجدمحمود احمد امٌن عبد الحمٌد محمد4425 643

%67.00جًٌد6700670جٌد178جٌد164مقبول164مقبول164مستجدمحمود حاتم محمود المعداوى4429 670

%64.00مقبول6400640مقبول153مقبول151جٌد176مقبول160مستجدمحمود عصمت محمد فهمى4437 640

%59.90مقبول5990599مقبول140مقبول155مقبول151مقبول153مستجدمحمود ٌاسر محمود النفٌل4447ً 599

%64.60مقبول6460646جٌد173جٌد170مقبول153مقبول150مستجدمروه فتحى عبدالمجٌد محمد دبا4453 646

%63.90مقبول6390639جٌد158جٌد166مقبول156مقبول159مستجدمرٌم طلعت ٌوسف تعلب4455 639

%62.50مقبول6250625مقبول148مقبول139مقبول166جٌد172مستجدمصطفى احمد محمود البدوي4459 625

سيد طه/ د

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

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

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

3 من 3صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%72.30جًٌد7230723جٌد جدا205ًجٌد175جٌد172جٌد171مستجدمصطفى محمود محمد ٌوسف4466 723

%62.70مقبول6270627جٌد166جٌد166مقبول148مقبول147مستجدنهلة عبد الفتاح مبروك طاٌل4504 627

%57.70مقبول5770577مقبول141مقبول138مقبول146مقبول152مستجدهدٌر اوسامه عبد العلٌم هوٌدى4524 577

%77.00جًٌد7700770جٌد جدا192ًجٌد جدا206ًجٌد188جٌد184مستجدهدٌر جابر عبد الفتاح شبل4525 770

%61.90مقبول6190619مقبول133جٌد159مقبول163مقبول164باقاحمد عبدالمطلب رشدى الصعٌدى4542 619

%59.00مقبول5900590مقبول137جٌد157مقبول153مقبول143باقاحمد عبدالداٌم المحمدى عبدالداٌم4543 590

%67.10جًٌد6710671مقبول131جٌد176جٌد182جٌد182باقامانى خالد ٌوسف تعٌلب4544 671

%62.10مقبول6210621مقبول129مقبول155مقبول163جٌد174باقامل محمد حسنى عبدالمنعم4545 621

سيد طه/ د

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

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

أعضاء الكنترول


