
المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 1صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%81.00جٌد جدا8100810ًجٌد جدا197ًجٌد جدا197ًجٌد جدا208ًجٌد جدا208ًمستجدآالء محمد احمد شٌحه4001 810
مرتبة شرف

%73.80جًٌد7380738جٌد179جٌد191جٌد189جٌد179مستجدآالء محمد عبد السمٌع القرشى4002 738

%62.30مقبول6230623جٌد156مقبول137مقبول154جٌد176مستجدآمنت أحمد عبد الستار القسٌسه4005 623

%68.00جًٌد6800680جٌد جدا199ًجٌد160جٌد173مقبول148مستجدآٌات حسٌن شعبان حلمى الدرٌن4006ً 680

%73.60جًٌد7360736جٌد169جٌد189جٌد195جٌد183مستجدآٌات شعبان عبد الفتاح موسى4007 736

%71.20جًٌد7120712جٌد174جٌد188جٌد185مقبول165مستجدآٌه ابو العال عبد هللا ابو العال4008 712

%58.90مقبول5890589مقبول148مقبول147مقبول141مقبول153مستجدآٌه جمال الدٌن شعبان حسن4009 589

%75.70جًٌد7570757جٌد جدا197ًجٌد181جٌد186جٌد193مستجدآٌه حسن حمٌده محمد احمد4010 757

%71.00جًٌد7100710جٌد166جٌد181جٌد181جٌد182مستجدآٌه عزت حافظ الشرقاوى4011 710

%60.60مقبول6060606مقبول153مقبول150مقبول148مقبول155مستجدآٌه على سمحان عبد السمٌع    تصوٌب4012 606

%66.80جًٌد6680668جٌد176جٌد160مقبول163جٌد169مستجدآٌه محمد عبد الحمٌد منٌسى4013 668

%78.00جًٌد7800780جٌد189جٌد189جٌد202جٌد200مستجدآٌه محمد فؤاد النعمانى4014 780

%74.00جًٌد7400740جٌد175جٌد جدا198ًجٌد201مقبول166مستجدآٌه مصٌلحى زكى جاب هللا4015 740

%63.70مقبول6370637جٌد182جٌد159مقبول142مقبول154مستجدابانوب جورج حلٌم نسٌم4016 637

%60.30مقبول6030603مقبول151مقبول152مقبول147مقبول153مستجدابراهٌم خالد ابراهٌم عبد العزٌز4017 603

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 2صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%60.90مقبول6090609مقبول130جٌد156جٌد174مقبول149مستجد2،1م.ابراهٌم محمد المنسى خلٌل  أ4018 609

%65.00جًٌد6500650مقبول153جٌد158مقبول164جٌد175مستجدابراهٌم محمد عبد الغفار الجابرى بحٌرى4019 650

%60.10مقبول6010601مقبول150مقبول150مقبول144مقبول157مستجدابراهٌم مهدى ابراهٌم الجر4020 601

%67.20جًٌد6720672جٌد171جٌد180مقبول168مقبول153مستجداحمد عادل محمد النجار4021 672

%60.60مقبول6060606مقبول152جٌد158مقبول146مقبول150مستجداحمد ابراهٌم سعٌد ابوجندى4022 606

%63.30مقبول6330633جٌد158جٌد171مقبول151مقبول153مستجداحمد احمد عبد الواحد عطٌه4024 633

%79.50جًٌد7950795جٌد جدا197ًجٌد جدا214ًجٌد198جٌد186مستجداحمد اشرف محمد عطٌة4025 795

%65.30جًٌد6530653جٌد163جٌد168مقبول164مقبول158مستجداحمد الرفاعى محمود ابراهٌم4026 653

%62.40مقبول6240624جٌد181مقبول142مقبول154مقبول147مستجداحمد السٌد عبد الحمٌد السٌد4027 624

%63.70مقبول6370637جٌد163جٌد171مقبول151مقبول152مستجداحمد توفٌق السٌد احمد مصطفى سلٌمان4028 637

%67.50جًٌد6750675جٌد178جٌد180جٌد171مقبول146مستجداحمد جمٌل أبوزٌد عبد الحمٌد العصى4029 675

%64.60مقبول6460646جٌد169جٌد177مقبول159مقبول141مستجداحمد حاتم السٌد حجازى4030 646

%69.50جًٌد6950695جٌد171جٌد168جٌد175جٌد181مستجداحمد حامد احمد السٌسى4031 695

%76.80جًٌد7680768جٌد جدا198ًجٌد جدا200ًجٌد206مقبول164مستجداحمد حامد دسوقى الصعٌدى4032 768

%61.00مقبول6100610جٌد156مقبول154مقبول138مقبول162مستجداحمد حمدى عبد الحلٌم محمود شٌحة4033 610

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 3صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%67.50جًٌد6750675جٌد169جٌد172مقبول167مقبول167مستجداحمد خمٌس عبد العزٌز حجازي4035 675

%68.00جًٌد6800680جٌد171جٌد162جٌد181مقبول166مستجداحمد رضا عبد الرحمن السٌد4037 680

%74.00جًٌد7400740جٌد188جٌد181جٌد180جٌد191مستجداحمد زٌن العابدٌن محمد الصٌاد4038 740

%72.60جًٌد7260726جٌد172جٌد182جٌد187جٌد185مستجداحمد سعٌد العراقى عماره4040 726

%71.10جًٌد7110711جٌد177جٌد184جٌد186مقبول164مستجداحمد سعٌد عبد العظٌم محروس سوٌلم4041 711

%61.70مقبول6170617جٌد160مقبول149مقبول144مقبول164مستجداحمد سعٌد على سالم س4042 617

%68.50جًٌد6850685جٌد173جٌد183جٌد169مقبول160مستجداحمد سعٌد محمد شباٌك4043 685

%62.10مقبول6210621مقبول149جٌد165مقبول155مقبول152مستجد3م.احمد سمٌر احمد الصٌادة  أ4044 621

%76.10جًٌد7610761جٌد186جٌد183جٌد195جٌد197مستجداحمد سمٌر على عٌسى الجناٌنى4045 761

%64.00مقبول6400640جٌد174جٌد165مقبول150مقبول151مستجد3م.احمد شوقى محمود جعفر   أ4046 640

%65.20جًٌد6520652جٌد164جٌد174مقبول168مقبول146مستجداحمد صبحى عبد الحمٌد الخرصه4048 652

%71.10جًٌد7110711جٌد168جٌد189جٌد170جٌد184مستجداحمد طه عبد الفتاح مصطفى جوهر4049 711

%56.40مقبول5640564مقبول141مقبول138مقبول147مقبول138مستجدتصوٌب/احمد عادل ابراهٌم الشحات   4050 564

%62.20مقبول6220622جٌد158جٌد161مقبول159مقبول144مستجداحمد عادل ابراهٌم عبد اللطٌف مطٌرى4051 622

%73.90جًٌد7390739جٌد191جٌد186جٌد184جٌد178مستجداحمد عادل عبد الفتاح داود4053 739

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 4صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%68.20جًٌد6820682جٌد162جٌد161مقبول168جٌد191مستجداحمد عادل على أبو سلٌمان4054 682

%76.60جًٌد7660766جٌد جدا197ًجٌد191جٌد185جٌد193مستجداحمد عبد السالم أحمد الدقون4056ً 766

%69.20جًٌد6920692جٌد181جٌد182مقبول159جٌد170مستجداحمد عبد العزٌر صالح فوده4057 692

%81.10جٌد جدا8110811ًجٌد جدا211ًجٌد جدا212ًجٌد207جٌد181مستجداحمد عبد العزٌز عبد المجٌد هوٌدى4058 811

%66.10جًٌد6610661جٌد161جٌد172جٌد171مقبول157مستجداحمد عبد هللا أحمد مطر4059 661

%65.60جًٌد6560656جٌد167مقبول154مقبول150جٌد185مستجداحمد عبد هللا صبحى الصٌفى س4060 656

%65.80جًٌد6580658جٌد166جٌد168جٌد176مقبول148مستجداحمد عبد المقصود السٌد عثمان4061 658

%70.30جًٌد7030703جٌد165جٌد جدا196ًجٌد185مقبول157مستجداحمد عبد الوهاب عبد الغنى المسالوى4062 703

%70.70جًٌد7070707جٌد156جٌد186جٌد186جٌد179مستجداحمد عصام حسن عاشور4063 707

%59.80مقبول5980598جٌد156جٌد156مقبول147مقبول139مستجداحمد على ابراهٌم السٌد السالمونى4064 598

%74.50جًٌد7450745جٌد جدا196ًجٌد176جٌد188جٌد185مستجداحمد عمرو عبدالقادر السٌد4065 745

%69.10جًٌد6910691جٌد167جٌد178جٌد178مقبول168مستجداحمد عٌد ابراهٌم قصراوى عنانى4066 691

%75.50جًٌد7550755جٌد186جٌد جدا210ًجٌد201مقبول158مستجداحمد فؤاد ابراهٌم عطٌه احمد4067 755

%66.40جًٌد6640664جٌد169جٌد168جٌد169مقبول158مستجداحمد فوزي صالح ابراهٌم فاٌد4068 664

%67.30جًٌد6730673جٌد166جٌد173مقبول162جٌد172مستجداحمد قطب الرفاعى الجٌزاوى4070 673

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 5صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%82.40جٌد جدا8240824ًجٌد188جٌد جدا211ًجٌد جدا214ًجٌد جدا211ًمستجداحمد كامل أحمد عمر4071 824

%63.90مقبول6390639جٌد170جٌد169مقبول154مقبول146مستجداحمد كمال عبد هللا موسى طمان4072 639

%73.20جًٌد7320732جٌد170جٌد188جٌد173جٌد201مستجداحمد مجدى سعٌد مكى4073 732

%67.50جًٌد6750675جٌد179جٌد183مقبول158مقبول155مستجداحمد مجدى عبد الغنى على خضٌر4074 675

%77.60جًٌد7760776جٌد جدا200ًجٌد جدا193ًجٌد179جٌد204مستجداحمد محمد احمد ٌوسف4075 776

%66.90جًٌد6690669جٌد156جٌد162جٌد173جٌد178مستجداحمد محمد بشٌر احمد المصلحً البربري4076 669

%69.00جًٌد6900690جٌد184جٌد177جٌد169مقبول160مستجداحمد محمد جمال مصطفى الحاٌس4078 690

%72.30جًٌد7230723جٌد182جٌد جدا198ًجٌد178مقبول165مستجداحمد محمد دروٌش سلٌم4079 723

%61.90مقبول6190619جٌد165جٌد161مقبول145مقبول148مستجداحمد محمد عبده عبد الخالق4082 619

%70.00جًٌد7000700جٌد178جٌد جدا207ًمقبول163مقبول152مستجداحمد محمد عالء الدٌن بٌومى بصار4083 700

%66.20جًٌد6620662جٌد172جٌد159مقبول156جٌد175مستجداحمد محمد فرج ابراهٌم4084 662

%62.00مقبول6200620جٌد174مقبول152مقبول161مقبول133مستجداحمد محمد فهمى أحمد سابق4085 620

%69.80جًٌد6980698جٌد180جٌد جدا201ًجٌد173مقبول144مستجداحمد محمد كمال ابو غنٌم4086 698

%65.20جًٌد6520652جٌد172جٌد162مقبول150مقبول168مستجداحمد محمد مجدى محمد زٌن الدٌن محمد4087 652

%68.00جًٌد6800680مقبول154جٌد179جٌد173جٌد174مستجداحمد محمود احمد صقر س4088 680

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 6صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%68.30جًٌد6830683جٌد175جٌد178مقبول161جٌد169مستجداحمد محمود شحات خلٌل4089 683

%69.80جًٌد6980698جٌد182جٌد177جٌد181مقبول158مستجداحمد محمود صادق محمود ٌوسف4090 698

%63.00مقبول6300630جٌد159جٌد168مقبول158مقبول145مستجداحمد محمود محمود حسانٌن4092 630

%68.50جًٌد6850685جٌد166جٌد178مقبول162جٌد179مستجداحمد مرزوق محمد مرزوق خٌرهللا4093 685

%61.00مقبول6100610مقبول141جٌد165مقبول137مقبول167مستجداحمد مصطفً احمد محمد نوح4094 610

%59.50مقبول5950595مقبول139جٌد158مقبول140مقبول158مستجداحمد مغورى لبٌب احمد العسٌلى4095 595

%63.10مقبول6310631مقبول140مقبول155مقبول157جٌد179مستجداحمد ناجى عبد هللا احمد السعدنى4096 631

%66.60جًٌد6660666جٌد164جٌد164مقبول161جٌد177مستجداحمد نشأت عبد العاطى حسٌن4097 666

%72.40جًٌد7240724جٌد172جٌد جدا198ًجٌد173جٌد181مستجداحمد نصرالدٌن صادق كانون4098 724

%67.50جًٌد6750675جٌد166جٌد183مقبول158مقبول168مستجداحمد هشام السٌد الشٌخ4099 675

%74.30جًٌد7430743جٌد176جٌد181جٌد189جٌد197مستجداحمد ٌاسر احمد الشخٌب4100ً 743

%71.20جًٌد7120712جٌد جدا192ًجٌد171جٌد176جٌد173مستجداسراء اشرف عبدهللا سالم4101 712

%69.40جًٌد6940694جٌد178جٌد176مقبول168جٌد172مستجداسراء جهاد ابراهٌم القرش4102 694

%75.10جًٌد7510751جٌد187جٌد180جٌد187جٌد197مستجداسراء عالء الدٌن فرج هللا احمد المشد4103 751

%71.80جًٌد7180718جٌد179جٌد176جٌد186جٌد177مستجداسراء فوزي محمد راشد4104 718

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 7صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%69.70جًٌد6970697جٌد172جٌد182جٌد169جٌد174مستجداسراء مجدى محمد جوده4105 697

%79.40جًٌد7940794جٌد جدا195ًجٌد جدا204ًجٌد197جٌد198مستجداسراء منٌر عثمان محمد4106 794

%58.80مقبول5880588مقبول144مقبول150مقبول149مقبول145مستجداسالم عادل امٌن محمد رضوان4108 588

%68.10جًٌد6810681جٌد166جٌد173جٌد170جٌد172مستجداسالم عبد الرسول ابراهٌم السٌد4110 681

%65.10جًٌد6510651جٌد167جٌد167جٌد169مقبول148مستجداسالم محمد عبد السالم الحناوي4111 651

%62.40مقبول6240624جٌد167جٌد163مقبول149مقبول145مستجداسالم ٌسرى السٌد عبد الجلٌل4112 624

%84.20جٌد جدا8420842ًممتاز219جٌد جدا209ًجٌد200جٌد جدا214ًمستجداسماء حسن على حسن عبدالهادى4113 842

%78.40جًٌد7840784جٌد جدا200ًجٌد جدا204ًجٌد191جٌد189مستجداسماء حمادة إمام طعٌمة4114 784

%73.70جًٌد7370737جٌد182جٌد168جٌد187جٌد200مستجد2،1اسماء مصطفى محمود الشامى   س4115 737

%63.20مقبول6320632جٌد169جٌد165مقبول149مقبول149مستجداسماعٌل مختار احمد سعٌد سمك4116 632

%60.50مقبول6050605مقبول140جٌد158مقبول150مقبول157مستجداشرف محمود محمد ابراهٌم عمار4117 605

%68.80جًٌد6880688جٌد176جٌد175جٌد170مقبول167مستجداصاله محمد امٌن مصطفى الزٌات4118 688

%60.70مقبول6070607جٌد156مقبول155مقبول144مقبول152مستجدالحسن مجدى محمد على القرو4119 607

%64.80مقبول6480648جٌد167جٌد162مقبول161مقبول158مستجدالسٌد احمد السٌد طعٌمة4120 648

%66.70جًٌد6670667جٌد171جٌد183مقبول164مقبول149مستجدالشٌماء عصام عبد العزٌز عبد العال4121 667

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 8صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%60.70مقبول6070607مقبول154مقبول153مقبول153مقبول147مستجدامانى احمد سٌد احمد الصباغ4122 607

%81.00جٌد جدا8100810ًجٌد189جٌد جدا192ًجٌد جدا214ًجٌد جدا215ًمستجدامانى محمد محمود احمد صقر4123 810

%67.20جًٌد6720672جٌد189جٌد156مقبول164مقبول163مستجدامل امجد رمضان فهمً المطبعجى4124 672

%70.90جًٌد7090709جٌد180جٌد175جٌد185جٌد169مستجدامنٌه احمد علً صقر4125 709

%70.00جًٌد7000700جٌد183جٌد191مقبول168مقبول158مستجدامنٌه السٌد جابر السٌد4126 700

%87.00جٌد جدا8700870ًممتاز222جٌد جدا209ًجٌد جدا231ًجٌد جدا208ًمستجدامنٌه بهاء الدٌن شفٌق ابراهٌم سارة4127 870
مرتبة شرف

%83.90جٌد جدا8390839ًجٌد جدا214ًجٌد جدا208ًجٌد جدا219ًجٌد198مستجدامنٌه خالد عبد اللطٌف عبد العزٌز القصاص4128 839

%74.30جًٌد7430743جٌد189جٌد182جٌد195جٌد177مستجدامنٌه سالمه محمد حشاد4129 743

%70.00جًٌد7000700جٌد184جٌد161جٌد176جٌد179مستجدامٌرة احمد امام عماره س4131 700

%73.30جًٌد7330733جٌد187جٌد187جٌد187جٌد172مستجدامٌره احمد فرج موسى الفقى4132 733

%64.60مقبول6460646جٌد161جٌد166مقبول165مقبول154مستجد3م.امٌره عادل كمال صالح   أ4133 646

%80.30جٌد جدا8030803ًجٌد جدا204ًجٌد جدا200ًجٌد207جٌد192مستجدامٌره عبد الرحمن ابراهٌم حجر4134 803

%68.50جًٌد6850685جٌد185جٌد170مقبول167مقبول163مستجد3م.امٌره محمد رشاد ابراهٌم   أ4135 685

%71.00جًٌد7100710جٌد جدا200ًجٌد168جٌد178مقبول164مستجدامٌنه خالد سٌد احمد عبدالستار مدكور4136 710

%63.40مقبول6340634جٌد166جٌد156مقبول157مقبول155مستجدامٌنه محمود محمد المالح4137 634

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 9صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%73.00جًٌد7300730جٌد188جٌد187جٌد185جٌد170مستجدانس عبد الناصر عبد المقصود وهبة4139 730

%83.80جٌد جدا8380838ًممتاز216جٌد جدا195ًجٌد جدا213ًجٌد جدا214ًمستجدانور محمد انور عبد الخالق4140 838
مرتبة شرف

%66.00جًٌد6600660جٌد163مقبول154مقبول167جٌد176مستجداٌاد محمود عبد هللا سلٌمان الزهٌرى4141 660

%83.90جٌد جدا8390839ًجٌد جدا215ًجٌد جدا203ًجٌد جدا215ًجٌد206مستجداٌثار مجدى محمد محمد شاهٌن4142 839

%75.70جًٌد7570757جٌد185جٌد179جٌد196جٌد197مستجداٌمان السٌد عبد الجواد موسى4143 757

%82.60جٌد جدا8260826ًجٌد جدا204ًجٌد جدا203ًجٌد جدا211ًجٌد جدا208ًمستجداٌمان حسن عبد المنعم الشناوى احمد4144 826
مرتبة شرف

%71.50جًٌد7150715جٌد جدا192ًجٌد165جٌد172جٌد186مستجداٌمان حسنى السٌد احمد صقر4145 715

%70.00جًٌد7000700جٌد182جٌد166جٌد170جٌد182مستجداٌمان محمد المرشدي بدرالدٌن4146 700

%68.20جًٌد6820682جٌد174جٌد180جٌد178مقبول150مستجداٌمان محمد جمال احمد الشال ج ج4147 682

%71.80جًٌد7180718جٌد173جٌد171جٌد170جٌد204مستجداٌمان محمد حلمى نبوى س4148 718

%82.00جٌد جدا8200820ًجٌد جدا215ًجٌد جدا195ًجٌد207جٌد203مستجداٌمان محمد محمد محمود عبد هللا4149 820

%62.00مقبول6200620مقبول152مقبول151مقبول160مقبول157مستجداٌمن اشرف خطاب أمٌن4150 620

%61.20مقبول6120612مقبول147مقبول140مقبول163مقبول162مستجداٌمن نبٌل محمد السٌد عقده4151 612

%62.90مقبول6290629جٌد158مقبول155مقبول155مقبول161مستجداٌهاب محمد عبد المنعم سراج4152 629

%69.00جًٌد6900690جٌد180جٌد160جٌد181جٌد169مستجدباسل فتحً فرحات محمد قابٌل4153 690

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 10صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%58.90مقبول5890589مقبول146جٌد156مقبول142مقبول145مستجدباسم ابراهٌم محمد نجٌب ابراهٌم شدٌد4154 589

%58.20مقبول5820582مقبول147مقبول150مقبول143مقبول142مستجدباسم محمد عبد المولى ابو على4155 582

%68.30جًٌد6830683جٌد167جٌد167جٌد175جٌد174مستجدباسم هٌثم على خالف4156 683

%65.50جًٌد6550655جٌد167جٌد163مقبول154جٌد171مستجدباهر عصام محمود طوالن4157 655

%69.90جًٌد6990699جٌد188جٌد177مقبول163جٌد171مستجدبتول ابراهٌم على خٌره4158 699

%76.60جًٌد7660766جٌد189جٌد181جٌد194جٌد202مستجدبسام اٌمن عبد السالم المصٌلحى4160 766

%68.50جًٌد6850685جٌد182جٌد187مقبول158مقبول158مستجدبسام عبد الفتاح عبد السٌد بالش4161 685

%71.70جًٌد7170717جٌد188جٌد187مقبول160جٌد182مستجدبسمه محمد خلٌل محمد الفخرانى4162 717

%77.40جًٌد7740774جٌد186جٌد جدا202ًجٌد193جٌد193مستجدبسنت اٌهاب مسعد محمد ابوشوشه4163 774

%76.50جًٌد7650765جٌد جدا193ًجٌد191جٌد185جٌد196مستجدبسنت محمد محمود سالم4164 765

%71.70جًٌد7170717جٌد175جٌد167جٌد181جٌد194مستجدبسنت هانى محمد محمود عٌسوى4165 717

%72.20جًٌد7220722جٌد187جٌد191جٌد178مقبول166مستجدبكرى السٌد البكرى محمد اسماعٌل4166 722

%70.50جًٌد7050705جٌد183جٌد169جٌد187مقبول166مستجدبٌتر رأفت امٌن ٌنى4167 705

%68.80جًٌد6880688جٌد175جٌد178جٌد169مقبول166مستجدبٌتر سمٌر داود بولس4168 688

%70.40جًٌد7040704جٌد181جٌد176جٌد184مقبول163مستجدبٌتر وجٌه جرجس سلٌمان4169 704

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 11صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%65.70جًٌد6570657جٌد174مقبول153مقبول157جٌد173مستجدبٌشوى ماهر سٌداروس ابراهٌم4170 657

%66.50جًٌد6650665جٌد166جٌد160جٌد176مقبول163مستجدبٌشوى مٌشٌل فاٌز تادرس4171 665

%76.10جًٌد7610761جٌد170جٌد188جٌد200جٌد203مستجدتقى احمد محمد عبدالرحمن راشد4174 761

%65.80جًٌد6580658جٌد169جٌد163مقبول162مقبول164مستجدتقى عبد السالم فرج عبد السالم العرب4175ً 658

%70.00جًٌد7000700جٌد178جٌد174جٌد169جٌد179مستجدتقى عبد العزٌز شبل شلبى4176 700

%75.40جًٌد7540754جٌد جدا199ًجٌد184جٌد196جٌد175مستجدتقى ماهر محمد أبو السعود4177 754

%76.30جًٌد7630763جٌد188جٌد190جٌد197جٌد188مستجدتوفٌق فتحى عبد الوهاب داود4178 763

%70.70جًٌد7070707جٌد185جٌد173جٌد178جٌد171مستجدجهاد حمدٌن محمد ٌوسف4179 707

%69.10جًٌد6910691جٌد181جٌد163جٌد178جٌد169مستجدجوزٌف جالل جرجس عوض4180 691

%69.60جًٌد6960696جٌد185جٌد180جٌد184مقبول147مستجدحازم حسن محمد عبد ربه4181 696

%71.50جًٌد7150715جٌد171جٌد158جٌد193جٌد193مستجدحازم خالد سعد الشٌخ4182 715

%72.70جًٌد7270727جٌد190جٌد173جٌد184جٌد180مستجدحامد سعٌد شوقى فرج4183 727

%64.50مقبول6450645جٌد163مقبول153مقبول154جٌد175مستجدحامد قطب محمد الصاوى الغزالى س4184 645

%65.60جًٌد6560656جٌد170جٌد176مقبول164مقبول146مستجدحسام سعٌد السٌد محمد الصعٌدى4185 656

%71.30جًٌد7130713جٌد179جٌد188جٌد172جٌد174مستجدحسام سعٌد عبد هللا بدران4186 713

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 12صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%72.40جًٌد7240724جٌد181جٌد جدا194ًجٌد184مقبول165مستجدحسام طارق مسعد القالوي4187 724

%74.00جًٌد7400740جٌد جدا194ًجٌد181مقبول168جٌد197مستجدحسٌن سامى حسٌن جهام س4189 740

%60.10مقبول6010601مقبول144مقبول150مقبول153مقبول154مستجدحسٌن محمد حسٌن على س4190 601

%74.60جًٌد7460746جٌد جدا192ًجٌد181جٌد190جٌد183مستجدحمادة مفرح محمد عبد المقصود4191 746

%82.60جٌد جدا8260826ًجٌد جدا214ًجٌد جدا203ًجٌد جدا208ًجٌد201مستجدحمدى عادل عبد الحمٌد رضوان4192 826

%84.30جٌد جدا8430843ًممتاز223جٌد جدا212ًجٌد جدا212ًجٌد196مستجدحنان محمود محمد ابو النجا4193 843

%62.70مقبول6270627جٌد175مقبول148مقبول151مقبول153مستجدخالد عبد الوهاب اسماعٌل السٌحمى س4194 627

%64.20مقبول6420642جٌد169جٌد160مقبول154مقبول159مستجدخالد محمود محمود تمراز4195 642

%77.90جًٌد7790779جٌد جدا211ًجٌد جدا201ًجٌد185جٌد182مستجدخالد مصطفى هنداوى عبدالاله دردٌر4196 779

%67.00جًٌد6700670جٌد172جٌد188مقبول166مقبول144مستجدخلود احمد عبد المرضى عبد العاطى عماره4197 670

%63.90مقبول6390639جٌد162جٌد161مقبول149مقبول167مستجدخلود اسماعٌل انور الشقنقٌرى4198 639

%64.50مقبول6450645جٌد178مقبول154مقبول162مقبول151مستجدخلود عبد هللا عبد هللا االشقر4199 645

%80.50جٌد جدا8050805ًجٌد جدا195ًجٌد جدا201ًجٌد جدا213ًجٌد196مستجدخلود محمد السٌد على سالم4200 805

%77.00جًٌد7700770جٌد جدا209ًجٌد جدا196ًجٌد180جٌد185مستجددالٌا ضٌاء الدٌن عبد اللطٌف ابراهٌم4202 770

%87.10جٌد جدا8710871ًممتاز225ممتاز224جٌد جدا222ًجٌد200مستجددالٌا عبد المولى أحمد عطٌه4203 871

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 13صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%69.10جًٌد6910691جٌد182جٌد174جٌد186مقبول149مستجددعاء خالد محمد موس4204ً 691

%77.90جًٌد7790779جٌد186جٌد190جٌد204جٌد199مستجددعاء رضا محمد عبداللـه4205 779

%73.40جًٌد7340734جٌد178جٌد184جٌد193جٌد179مستجددٌنا شبل عبد الجلٌل شاشة4206 734

%76.20جًٌد7620762جٌد جدا202ًجٌد191جٌد189جٌد180مستجددٌنا عدلً عبدالعزٌز السٌد الجندي4207 762

%62.50مقبول6250625جٌد162مقبول138مقبول167مقبول158مستجددٌنا فوزى محمود الجندى4208 625

%68.10جًٌد6810681جٌد175مقبول144جٌد177جٌد185مستجددٌنا قطب توفٌق سراج الدٌن4209 681

%63.00مقبول6300630جٌد173مقبول141مقبول159مقبول157مستجدرائد صالح الدٌن محمد حسٌن4210 630

%62.10مقبول6210621جٌد171مقبول138مقبول161مقبول151مستجدراغب حامد السٌد النعمان4211ً 621

%85.80جٌد جدا8580858ًممتاز229ممتاز221جٌد جدا213ًجٌد195مستجدرانٌا شحاته عبد الحكٌم نعٌم عبد الغنى4212 858

%74.20جًٌد7420742جٌد170جٌد179جٌد202جٌد191مستجدرانٌا محمد توفٌق محمود عماره4213 742

%88.40جٌد جدا8840884ًممتاز227ممتاز222جٌد جدا216ًجٌد جدا219ًمستجدرانٌا مصطفى عبدالفتاح بدوى4214 884
مرتبة شرف

%69.50جًٌد6950695جٌد156جٌد163جٌد188جٌد188مستجدرحاب رشاد مصطفً بدر4215 695

%79.50جًٌد7950795جٌد جدا201ًجٌد جدا205ًجٌد199جٌد190مستجدرحمه أحمد السٌد جلبط4216 795

%74.70جًٌد7470747جٌد جدا197ًجٌد جدا198ًجٌد179جٌد173مستجدرضوان السٌد رضوان عبدالغفار4217 747

%73.90جًٌد7390739جٌد جدا193ًجٌد جدا192ًجٌد194مقبول160مستجدرضوان رشاد محمد عل4218ً 739

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 14صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%73.40جًٌد7340734جٌد180جٌد191جٌد191جٌد172مستجدرغده جمال صدٌق شعبان4219 734

%60.10مقبول6010601جٌد156مقبول138مقبول152مقبول155مستجدرودٌنا سامى البسٌونى السٌد4220 601

%60.70مقبول6070607مقبول155مقبول140جٌد169مقبول143مستجدرٌم فاروق محمود ابراهٌم الحبشى4221 607

%65.90جًٌد6590659جٌد164جٌد169مقبول164مقبول162مستجدرٌمان مجدى سلٌمان اسماعٌل حلٌه4222 659

%74.70جًٌد7470747جٌد جدا192ًجٌد172جٌد195جٌد188مستجدرٌهام جمال الدسوقى طعٌمه4223 747

%63.10مقبول6310631جٌد175جٌد160مقبول152مقبول144مستجدرٌهام عادل محمود خالف4224 631

%75.80جًٌد7580758جٌد185جٌد جدا197ًجٌد191جٌد185مستجدرٌهام على عبدهللا الهادى4225 758

%83.30جٌد جدا8330833ًممتاز220جٌد جدا207ًجٌد202جٌد204مستجدرٌهام لطفى عبد هللا زغلول4226 833

%86.20جٌد جدا8620862ًجٌد جدا213ًجٌد جدا215ًجٌد جدا220ًجٌد جدا214ًمستجدرٌهام محمد على عبد العزٌز الشقنقٌرى4227 862
مرتبة شرف

%69.80جًٌد6980698جٌد167جٌد171جٌد184جٌد176مستجدساره البشرى السٌد البشرى4229 698

%74.50جًٌد7450745جٌد190جٌد171جٌد189جٌد195مستجدساره تادرس فوزى بشٌرى4230 745

%83.50جٌد جدا8350835ًممتاز218جٌد جدا205ًجٌد جدا218ًجٌد194مستجدساره جمال محٌى الدٌن خالف4231 835

%78.70جًٌد7870787جٌد جدا195ًجٌد جدا198ًجٌد197جٌد197مستجدساره حامد احمد عوكل4232 787

%74.50جًٌد7450745جٌد187جٌد185جٌد191جٌد182مستجدساره ربٌع وهبة إبراهٌم4233 745

%70.50جًٌد7050705جٌد159جٌد187جٌد177جٌد182مستجدساره رمضان فرج محمد حسن4234 705

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 15صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%70.30جًٌد7030703جٌد161جٌد169جٌد179جٌد194مستجدساره فوزى موسى رجب محمد4235 703

%85.60جٌد جدا8560856ًممتاز225جٌد جدا214ًجٌد206جٌد جدا211ًمستجدساره مجدي محمد عبد الوهاب احمد وهٌب4236 856

%61.10مقبول6110611جٌد158مقبول153مقبول151مقبول149مستجدساره محمد محمود المحالوي4237 611

%68.20جًٌد6820682جٌد164جٌد179جٌد178مقبول161مستجدسالم رمزى سالم غزال4238 682

%66.40جًٌد6640664جٌد168جٌد161مقبول162جٌد173مستجدسعد محمد سعد ابراهٌم سالم4240 664

%72.60جًٌد7260726جٌد184جٌد167جٌد190جٌد185مستجدسلمى اٌمن عبد العزٌز أبو السعود4242 726

%62.30مقبول6230623جٌد166مقبول145مقبول150مقبول162مستجدسلمً رضا عبد النبً عبد الرحٌم4243 623

%68.60جًٌد6860686جٌد172جٌد161مقبول167جٌد186مستجدسلمى عبد الكرٌم عبد الحفٌظ سلٌم4244 686

%68.70جًٌد6870687جٌد189جٌد173مقبول168مقبول157مستجدسلوى احمد محمود صقر4245 687

%62.60مقبول6260626جٌد164مقبول146مقبول145جٌد171مستجدسماح السٌد مؤتمن بهً الدٌن4246 626

%68.20جًٌد6820682جٌد166جٌد163مقبول163جٌد190مستجدسمر حسام حسن عمار4247 682

%72.00جًٌد7200720جٌد183جٌد168جٌد179جٌد190مستجدسمر محمد كساب شرباش4249 720

%73.70جًٌد7370737جٌد188جٌد185جٌد190جٌد174مستجدسها نبٌل عبد الغفار سالم4250 737

%64.50مقبول6450645جٌد165مقبول155مقبول160مقبول165مستجدشادى محمد محمد عالم4251 645

%73.50جًٌد7350735جٌد178جٌد جدا197ًجٌد191جٌد169مستجدشاهٌناز محمد التهامً محمود ابو محلو4253 735

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 16صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%76.30جًٌد7630763جٌد176جٌد جدا194ًجٌد197جٌد196مستجدشروق إسماعٌل عبد السمٌع اسماعٌل سلطان4254 763

%79.00جًٌد7900790جٌد جدا193ًجٌد جدا193ًجٌد202جٌد202مستجدشرٌف محمد ابراهٌم شرٌف4256 790

%81.70جٌد جدا8170817ًجٌد جدا207ًجٌد جدا198ًجٌد جدا215ًجٌد197مستجدشهاب الدٌن اشرف احمد السٌد حاٌمه4257 817

%70.10جًٌد7010701جٌد177جٌد164جٌد177جٌد183مستجدشٌرٌن ٌسرى احمد ناصر4258 701

%68.30جًٌد6830683جٌد168جٌد156جٌد185جٌد174مستجدصفاء على ابو الٌزٌد خلٌل4259 683

%69.20جًٌد6920692جٌد173جٌد162جٌد177جٌد180مستجدطارق حمودة محمود الشناوى4260 692

%73.80جًٌد7380738جٌد185جٌد178جٌد184جٌد191مستجدطارق رافت طه الشاذلى4261 738

%70.50جًٌد7050705جٌد166جٌد183جٌد178جٌد178مستجدطارق منصور ابراهٌم محمد4262 705

%78.50جًٌد7850785جٌد جدا200ًجٌد جدا200ًجٌد190جٌد195مستجدعاصم عزت عبد الستار حموده4263 785

%64.60مقبول6460646مقبول154جٌد162مقبول149جٌد181مستجدعبد الحفٌظ محمد عبد الرؤف زهٌر العبساوى4264 646

%68.00جًٌد6800680جٌد169جٌد173مقبول166جٌد172مستجدعبد الحمٌد على محمد عبٌده4265 680

%78.50جًٌد7850785جٌد جدا192ًجٌد جدا202ًجٌد192جٌد199مستجدعبد الرحمن احمد عبد الرحمن حسن موسى صقر4266 785

%72.90جًٌد7290729جٌد186جٌد191جٌد180جٌد172مستجدعبد الرحمن حامد عبدالستار مصطفى قمبر4267 729

%69.50جًٌد6950695جٌد173جٌد177جٌد184مقبول161مستجدعبد الرحمن خمٌس محمد راضى4268 695

%76.00جًٌد7600760جٌد183جٌد جدا198ًجٌد195جٌد184مستجدعبد الرحمن رباح رشاد مصلحى فاٌد4269 760

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 17صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%77.10جًٌد7710771جٌد جدا215ًجٌد188جٌد186جٌد182مستجدعبد الرحمن صبرى صالح محمد فودة4270 771

%75.60جًٌد7560756جٌد185جٌد جدا194ًجٌد202جٌد175مستجدعبد الرحمن عبد العظٌم سلٌمان ابو رحٌل4271 756

%65.90جًٌد6590659جٌد157جٌد166جٌد170مقبول166مستجدعبد الرحمن عبد الوهاب السٌد شاهٌن4272 659

%75.30جًٌد7530753جٌد187جٌد182جٌد199جٌد185مستجدعبد الرحمن محمد حماد عبدالهادى4273 753

%73.40جًٌد7340734جٌد189جٌد166جٌد201جٌد178مستجدعبد العزٌز نور الدٌن عبد العزٌز عٌد4275 734

%77.20جًٌد7720772جٌد جدا194ًجٌد جدا192ًجٌد200جٌد186مستجدعبد الفتاح صبحى عبد الفتاج الشٌخ4276 772

%72.60جًٌد7260726جٌد179جٌد189جٌد179جٌد179مستجدعبد الفتاح عصام عبدالفتاح ابراهٌم4277 726

%70.00جًٌد7000700جٌد161جٌد178جٌد182جٌد179مستجدعبد هللا احمد فوزي محمد4278 700

%67.20جًٌد6720672جٌد170جٌد181جٌد171مقبول150مستجدعبد هللا السٌد مؤتمن احمد بهى الدٌن4279 672

%68.10جًٌد6810681جٌد163جٌد161جٌد176جٌد181مستجدعبد هللا صالح سٌد أحمد نجم4280 681

%73.40جًٌد7340734جٌد182جٌد163جٌد198جٌد191مستجدعبد هللا مصطفى عبدهللا عبد الصادق4282 734

%65.20جًٌد6520652جٌد177جٌد158مقبول165مقبول152مستجد3م.عبدهللا دروٌش احمد على عامر  أ4283 652

%73.00جًٌد7300730جٌد188جٌد171جٌد192جٌد179مستجدعبدالمؤمن محمد عبد المؤمن المشد4284 730

%75.90جًٌد7590759جٌد188جٌد184جٌد200جٌد187مستجدعبٌر فؤاد محى الدٌن الكفراوى4285 759

%63.10مقبول6310631مقبول148مقبول153جٌد172مقبول158مستجدعصام حمدى عطوه عبد هللا4286 631

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 18صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%73.20جًٌد7320732جٌد جدا200ًجٌد177جٌد183جٌد172مستجدعصام سعٌد محمد عزو4287 732

%70.70جًٌد7070707جٌد160جٌد176جٌد189جٌد182مستجدعلى احمد عبد المعطى محمد4288 707

%77.20جًٌد7720772جٌد183جٌد189جٌد203جٌد197مستجدعلى شعبان الصاوى المنٌاوى4291 772

%63.10مقبول6310631جٌد161جٌد163مقبول153مقبول154مستجدعلً طارق محمد اللقان4292ً 631

%78.90جًٌد7890789جٌد جدا192ًجٌد جدا206ًجٌد198جٌد193مستجدعلى محمد على جنة4293 789

%82.10جٌد جدا8210821ًممتاز220جٌد جدا206ًجٌد202جٌد193مستجدعلى محمد علً محمد المال4294 821

%65.20جًٌد6520652جٌد160جٌد170مقبول161مقبول161مستجدعمر إبراهٌم محمود عبد المعبود جمعة4295 652

%65.10جًٌد6510651مقبول149جٌد162جٌد170جٌد170مستجدعمر احمد محمد ابوالعطا4296 651

%65.80جًٌد6580658مقبول154جٌد169جٌد169مقبول166مستجدعمر احمد مصطفى ابراهٌم الحدٌدى4297 658

%70.20جًٌد7020702جٌد167جٌد169جٌد184جٌد182مستجدعمر حبٌب عبد الموجود جبر4298 702

%84.30جٌد جدا8430843ًممتاز221جٌد جدا208ًجٌد201جٌد جدا213ًمستجد2م. أ1عمر حسٌن عبد هللا رجب السٌد س4299 843

%64.90مقبول6490649جٌد163جٌد166مقبول165مقبول155مستجدعمر سعٌد ابو المعاطى الشرابى4300 649

%73.70جًٌد7370737جٌد182جٌد186جٌد181جٌد188مستجدعمران اسامه السٌد محمود محمد جعفر4302 737

%63.80مقبول6380638جٌد188جٌد166مقبول144مقبول140مستجدعمرو ابراهٌم متولً ابراهٌم ابو العنٌن4303 638

%70.10جًٌد7010701جٌد175جٌد181مقبول166جٌد179مستجدعمرو جمال احمد زهران4304 701

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 19صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%68.50جًٌد6850685جٌد175جٌد166مقبول166جٌد178مستجدعمرو جمال السٌد جاد4305 685

%62.40مقبول6240624جٌد168جٌد163مقبول142مقبول151مستجدتصوٌب/عمرو حسٌن عبد الحلٌم مخلوف 4306 624

%60.80مقبول6080608مقبول151مقبول153مقبول154مقبول150مستجدعمرو عزت ٌوسف عبد الجواد4307 608

%69.50جًٌد6950695جٌد191جٌد179مقبول156جٌد169مستجدعمرو عماد احمد عالم4308 695

%69.90جًٌد6990699جٌد181جٌد167جٌد179جٌد172مستجدعمرو عماد محمد مرعى4309 699

%69.60جًٌد6960696جٌد180جٌد175جٌد185مقبول156مستجدعمرو فتحً سعد رحٌم4310 696

%68.80جًٌد6880688جٌد172جٌد171جٌد169جٌد176مستجدعمرو كمال فرج الخولى4311 688

%61.50مقبول6150615جٌد160مقبول148مقبول145مقبول162مستجدعمرو محمد سعٌد رضوان الشابورى4312 615

%61.70مقبول6170617جٌد176مقبول140مقبول157مقبول144مستجدعمرو محمود رجاء عفٌفى4313 617

%75.00جًٌد7500750جٌد جدا192ًجٌد181جٌد185جٌد192مستجدعمرو مصطفى كامل محمد الخفٌف4314 750

%72.20جًٌد7220722جٌد187جٌد178جٌد179جٌد178مستجدغاده حسٌن مصطفى محمد صالح4315 722

%73.80جًٌد7380738جٌد جدا196ًجٌد169جٌد196جٌد177مستجدغاده محمد طه قدٌره4316 738

%74.60جًٌد7460746جٌد جدا193ًجٌد182جٌد188جٌد183مستجدغاده محمد عبد الغنى راشد4317 746

%60.00مقبول6000600جٌد163مقبول137مقبول153مقبول147مستجدفاطمه اسماعٌل ٌسري عبد هللا دوٌدار4318 600

%74.70جًٌد7470747جٌد جدا197ًجٌد175جٌد185جٌد190مستجدفاطمه جمال السٌد النوحى4319 747

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 20صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%62.60مقبول6260626جٌد165جٌد157مقبول160مقبول144مستجدفاطمه خالد صابر توفٌق السٌد4320 626

%64.50مقبول6450645جٌد168مقبول143مقبول166مقبول168مستجدفاطمه عبد هللا عبد الخالق دسوقى ابراهٌم4321 645

%78.30جًٌد7830783جٌد جدا199ًجٌد175جٌد202جٌد207مستجدفوزٌه السٌد شاكر زوٌن4322 783

%72.00جًٌد7200720جٌد174جٌد177جٌد196جٌد173مستجدفٌفى محمد السٌد الكنان4323ً 720

%73.50جًٌد7350735جٌد جدا196ًجٌد184جٌد179جٌد176مستجدقمر صبحى عبد هللا سلٌمان4324 735

%75.80جًٌد7580758جٌد جدا206ًجٌد182جٌد197جٌد173مستجدكاملٌا سعٌد عبد النور جمٌعة4325 758

%62.30مقبول6230623جٌد159مقبول137مقبول164مقبول163مستجدكرم السٌد عبد الكرٌم السٌد حبٌب4326 623

%68.90جًٌد6890689جٌد183جٌد167جٌد169جٌد170مستجدكرٌم حمدى فاروق محمد سراج الدٌن4327 689

%80.40جٌد جدا8040804ًجٌد جدا203ًجٌد جدا197ًجٌد190جٌد جدا214ًمستجدكرٌم عبد العزٌزالبهى الجروان4328ً 804

%72.70جًٌد7270727جٌد184جٌد185جٌد181جٌد177مستجدكرٌم عصام محمود الفوال4329 727

%60.10مقبول6010601مقبول148مقبول137مقبول157مقبول159مستجدكرٌم محمد شحاته أمام الشخاوى4330 601

%71.60جًٌد7160716جٌد جدا194ًجٌد166مقبول168جٌد188مستجدكرٌم محمد محمود العلٌمً حسن4331 716

%76.40جًٌد7640764جٌد جدا201ًجٌد182جٌد193جٌد188مستجدكرٌم محمدي عبد الجواد اسماعٌل خضر4332 764

%63.90مقبول6390639جٌد160مقبول149جٌد176مقبول154مستجدكرٌن ابراهٌم سالم محمود4333 639

%64.10مقبول6410641جٌد161جٌد166مقبول164مقبول150مستجد3م.كمال ابراهٌم كمال محمود سٌف   أ4334 641

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 21صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%71.80جًٌد7180718جٌد190جٌد186جٌد172جٌد170مستجدلٌنا محمد صبحى النبوى الصعٌدى4335 718

%68.10جًٌد6810681جٌد169جٌد178جٌد172مقبول162مستجدماجد عزت محمد توفٌق جعفر4336 681

%65.20جًٌد6520652مقبول149مقبول148جٌد172جٌد183مستجدماركو منصور سعد منصور4338 652

%71.60جًٌد7160716جٌد189جٌد179جٌد181مقبول167مستجدمارٌنا نبٌل رمزى توفٌق عوٌضه4339 716

%73.30جًٌد7330733جٌد189جٌد184جٌد184جٌد176مستجدمارٌنا وجدى فاروق فوزى4340 733

%68.20جًٌد6820682جٌد175جٌد167مقبول165جٌد175مستجدمارٌنا ٌسرى عبدالسٌد ابراهٌم4341 682

%74.30جًٌد7430743جٌد187جٌد173جٌد179جٌد204مستجدماهر حسن ماهر النعناع4342ً 743

%75.40جًٌد7540754جٌد185جٌد183جٌد190جٌد196مستجدماٌسه محمد محمد عبد العظٌم منصور4343 754

%74.20جًٌد7420742جٌد189جٌد185جٌد193جٌد175مستجدماٌكل جرجس فهمى جرجس4344 742

%59.70مقبول5970597مقبول152مقبول138مقبول137جٌد170مستجدمحمد ابراهٌم بسٌونى عامر س4345 597

%65.90جًٌد6590659جٌد جدا194ًجٌد165مقبول158مقبول142مستجدمحمد ابراهٌم محمد ابراهٌم ابوامباركه4346 659

%81.80جٌد جدا8180818ًجٌد جدا212ًجٌد جدا193ًجٌد جدا211ًجٌد202مستجدمحمد ابراهٌم محمد الور4347 818

%81.90جٌد جدا8190819ًجٌد جدا214ًجٌد جدا197ًجٌد204جٌد204مستجدمحمد احمد إبراهٌم الطوٌل4348 819

%65.40جًٌد6540654جٌد171مقبول155مقبول165مقبول163مستجدمحمد احمد شكري ناٌل4349 654

%75.20جًٌد7520752جٌد جدا199ًجٌد181جٌد191جٌد181مستجدمحمد احمد عبد النبى عٌسى4350 752

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 22صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%73.50جًٌد7350735جٌد جدا198ًجٌد176جٌد189جٌد172مستجدمحمد احمد فتحى نصار4351 735

%81.00جٌد جدا8100810ًجٌد جدا211ًجٌد جدا198ًجٌد199جٌد202مستجدمحمد احمد محسن عبدهللا مرسى جبة4352 810

%68.60جًٌد6860686جٌد176جٌد162مقبول167جٌد181مستجدمحمد اسامه على المهدى س4354 686

%72.70جًٌد7270727جٌد جدا199ًجٌد179جٌد169جٌد180مستجدمحمد اشرف حافظ فهمً محمد فهمى4355 727

%65.50جًٌد6550655جٌد168جٌد159مقبول167مقبول161مستجدمحمد اشرف رمضان محمد سالمه4356 655

%81.80جٌد جدا8180818ًجٌد جدا208ًجٌد جدا205ًجٌد193جٌد جدا212ًمستجدمحمد السٌد عبد المنجى بشته4357 818

%62.20مقبول6220622مقبول155جٌد167مقبول155مقبول145مستجد3م.محمد السٌد عمر رسالن مصطفى  أ4358 622

%70.50جًٌد7050705جٌد172جٌد183جٌد173جٌد177مستجدمحمد امٌن فهمى عبد ربه4359 705

%72.10جًٌد7210721جٌد186جٌد176جٌد182جٌد177مستجدمحمد اٌهاب محمد عبد الرازق سرحان4360 721

%77.90جًٌد7790779جٌد جدا196ًجٌد جدا196ًجٌد190جٌد197مستجدمحمد جالل محمد محمد خٌرة4361 779

%71.80جًٌد7180718جٌد188جٌد175جٌد185جٌد170مستجدمحمد جمال صالح مطر4362 718

%74.00جًٌد7400740جٌد176جٌد جدا192ًجٌد185جٌد187مستجدمحمد حسام محمد رشاد غنٌم4363 740

%64.80مقبول6480648جٌد166جٌد158مقبول160مقبول164مستجدمحمد حسن السٌد مصطفى ناجى4364 648

%66.80جًٌد6680668جٌد182جٌد163مقبول162مقبول161مستجدمحمد حسٌن طاٌع ابو زٌد4365 668

%65.80جًٌد6580658جٌد183جٌد161مقبول162مقبول152مستجدمحمد حمدي محمد صادق دوٌدار4366 658

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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
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ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 23صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%76.10جًٌد7610761جٌد181جٌد جدا195ًجٌد187جٌد198مستجدمحمد خٌري محمد صابر بٌومً النشار4367 761

%69.30جًٌد6930693جٌد جدا193ًجٌد172مقبول166مقبول162مستجدمحمد رأفت حامد حجازى4368 693

%66.90جًٌد6690669جٌد174جٌد161مقبول165جٌد169مستجدمحمد رشاد فوزي حسٌن شعبان4369 669

%69.00جًٌد6900690جٌد167جٌد179جٌد171جٌد173مستجدمحمد رمضان جمعه ابو حدٌد4370 690

%70.90جًٌد7090709جٌد188جٌد173جٌد169جٌد179مستجدمحمد زٌنهم محمد كامل مزٌد4371 709

%63.90مقبول6390639جٌد177جٌد166مقبول147مقبول149مستجدمحمد سعد محمد السٌد4374 639

%61.60مقبول6160616مقبول145مقبول149مقبول158مقبول164مستجدمحمد سعد محمد عزب شاهٌن4375 616

%70.40جًٌد7040704جٌد173جٌد177جٌد173جٌد181مستجدمحمد سعٌد ابراهٌم ابوعل4376ً 704

%71.40جًٌد7140714جٌد180جٌد175جٌد187جٌد172مستجدمحمد سعٌد ابراهٌم فرج4377 714

%74.60جًٌد7460746جٌد186جٌد183جٌد186جٌد191مستجدمحمد سعٌد السٌد سٌف الدٌن4378 746

%67.60جًٌد6760676جٌد169جٌد174جٌد172مقبول161مستجدمحمد سعٌد محمد عبد الغنى األشرم4379 676

%67.20جًٌد6720672جٌد174جٌد181مقبول156مقبول161مستجدمحمد سمٌر عبد التواب الشونى4380 672

%61.20مقبول6120612جٌد170مقبول140مقبول152مقبول150مستجدمحمد سمٌر عبد اللطٌف رضوان4381 612

%71.50جًٌد7150715جٌد178جٌد179جٌد180جٌد178مستجدمحمد سمٌر على محمد4382 715

%68.20جًٌد6820682جٌد187جٌد169جٌد173مقبول153مستجدمحمد سمٌر محمد صالح4383 682

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ د

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

أعضاء الكنترول
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الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%60.30مقبول6030603مقبول150مقبول132مقبول152جٌد169مستجدمحمد صالح الدٌن فاٌز طه خطاب4385 603

%77.10جًٌد7710771جٌد جدا198ًجٌد جدا203ًجٌد187جٌد183مستجدمحمد صالح راشد مصطفى مخلوف4386 771

%60.30مقبول6030603مقبول145مقبول148مقبول151مقبول159مستجدمحمد عادل رجب الخولى س4388 603

%64.60مقبول6460646مقبول155جٌد162مقبول156جٌد173مستجدمحمد عادل محمد حسٌن4389 646

%66.20جًٌد6620662جٌد160جٌد158مقبول166جٌد178مستجدمحمد عادل محمد حمود4390 662

%63.80مقبول6380638جٌد166مقبول154مقبول164مقبول154مستجدمحمد عادل محمد شرٌف4391 638

%58.60مقبول5860586مقبول149مقبول144مقبول145مقبول148مستجدمحمد عبد الرحمن عبد الحمٌد عبد الغنى العدل4392 586

%77.40جًٌد7740774جٌد جدا208ًجٌد جدا192ًجٌد190جٌد184مستجدمحمد عبد اللطٌف عبد الهادى الحفناوى4393 774

%67.00جًٌد6700670جٌد169جٌد167مقبول162جٌد172مستجدمحمد عبد هللا زكرٌا سرور4394 670

%61.90مقبول6190619جٌد171مقبول155مقبول138مقبول155مستجدمحمد عبد المجٌد محمد عبد الباقى4395 619

%76.80جًٌد7680768جٌد جدا198ًجٌد184جٌد196جٌد190مستجدمحمد عبد الهادى محمد الشرٌف4396 768

%71.40جًٌد7140714جٌد177جٌد172جٌد172جٌد193مستجدمحمد عبدالناصر احمد بغداد س4397 714

%64.30مقبول6430643جٌد174مقبول145مقبول153جٌد171مستجدمحمد عالء الدٌن محمد فتحً الغراب4398 643

%63.80مقبول6380638جٌد171مقبول145مقبول157مقبول165مستجدمحمد عالء زكرٌا عجاج4399 638

%79.10جًٌد7910791جٌد جدا200ًجٌد جدا199ًجٌد191جٌد201مستجدمحمد على احمد حمد4400 791

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ د

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

أعضاء الكنترول
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 جامعة المنوفٌة
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انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 25صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%68.00جًٌد6800680جٌد173جٌد171مقبول166جٌد170مستجدمحمد عماد محمد احمد عبد الحمٌد4401 680

%66.20جًٌد6620662جٌد183جٌد170مقبول151مقبول158مستجدمحمد فتحى محمد العفٌفى4402 662

%65.80جًٌد6580658جٌد187جٌد164مقبول160مقبول147مستجد3م.محمد فتحى محمد كانون  أ4403 658

%77.20جًٌد7720772جٌد191جٌد181جٌد192جٌد جدا208ًمستجدمحمد مجدى ابراهٌم عبدالرحمن سالمة4404 772

%68.80جًٌد6880688جٌد170جٌد174جٌد177مقبول167مستجدمحمد مجدى عرندس القدٌم4405 688

%65.20جًٌد6520652جٌد164مقبول153مقبول167مقبول168مستجدمحمد مجدى مصطفى حتحوت4406 652

%66.50جًٌد6650665جٌد180جٌد162مقبول159مقبول164مستجد3م.محمد محسن محمد القشاوى   أ4407 665

%61.70مقبول6170617مقبول151جٌد158مقبول151مقبول157مستجدمحمد محمود عبد العزٌز قابل4408 617

%64.80مقبول6480648جٌد163جٌد160مقبول159مقبول166مستجدمحمد محمود محمد على عبد الرازق4409 648

%74.00جًٌد7400740جٌد جدا203ًجٌد جدا196ًمقبول166جٌد175مستجدمحمد مرتضى محمد فرج أبو طالب4410 740

%61.30مقبول6130613مقبول146مقبول143مقبول154جٌد170مستجدمحمد مصطفى عبد الفتاح الجندى4411 613

%74.50جًٌد7450745جٌد179جٌد186جٌد182جٌد198مستجدمحمد مصطفى محمد صدٌق بهلول4412 745

%82.50جٌد جدا8250825ًممتاز219جٌد جدا209ًجٌد205جٌد192مستجدمحمد مطاوع مطاوع الشونى4413 825

%66.90جًٌد6690669جٌد178جٌد169جٌد178مقبول144مستجدمحمد ممدوح شاكر شهاب الدٌن4414 669

%76.90جًٌد7690769جٌد جدا197ًجٌد186جٌد186جٌد200مستجدمحمد ممدوح عبد الهادى البحٌرى4415 769

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ د

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

أعضاء الكنترول
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انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 26صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%61.90مقبول6190619جٌد161مقبول148مقبول151مقبول159مستجدمحمد ناصر محمود االعصر4416 619

%67.10جًٌد6710671جٌد179مقبول155مقبول162جٌد175مستجدمحمد نبٌل السٌد محمد محمود4417 671

%62.30مقبول6230623مقبول151جٌد156مقبول163مقبول153مستجدمحمد ٌاسر الشحات حسانٌن حماد4420 623

%64.30مقبول6430643جٌد160جٌد173مقبول155مقبول155مستجدمحمد ٌاسر عبد الهادي عجالن4421 643

%83.60جٌد جدا8360836ًجٌد جدا197ًجٌد جدا200ًجٌد جدا221ًجٌد جدا218ًمستجدمحمد ٌحٌى السٌد المصرى4422 836
مرتبة شرف

%77.70جًٌد7770777جٌد185جٌد جدا192ًجٌد200جٌد200مستجدمحمود ابراهٌم عطٌة طعٌمة4423 777

%61.00مقبول6100610جٌد163جٌد157مقبول146مقبول144مستجدمحمود احمد علً احمد سالم4426 610

%69.90جًٌد6990699جٌد170جٌد171جٌد174جٌد184مستجدمحمود احمد محمد عبد العزٌز موسى4427 699

%72.20جًٌد7220722جٌد187جٌد161جٌد185جٌد189مستجدمحمود االمام عرابى االمام اسماعٌل4428 722

%87.20جٌد جدا8720872ًممتاز223جٌد جدا206ًجٌد جدا224ًجٌد جدا219ًمستجدمحمود دروٌش محمود محمد4430 872
مرتبة شرف

%59.00مقبول5900590مقبول150مقبول150مقبول149مقبول141مستجدمحمود رضا فرحات اللٌثى الحبٌشى4431 590

%65.90جًٌد6590659جٌد180جٌد165مقبول145جٌد169مستجدمحمود سمٌر صبري كشك4432 659

%66.30جًٌد6630663جٌد174جٌد169مقبول165مقبول155مستجدمحمود عبد العظٌم عبد الحمٌد االزهرى4433 663

%76.50جًٌد7650765جٌد جدا197ًجٌد جدا203ًجٌد178جٌد187مستجدمحمود عبد المحسن محمد كروش4434 765

%70.20جًٌد7020702جٌد190جٌد167مقبول162جٌد183مستجدمحمود عثمان محمد الدمرداش4435 702

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 27صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%62.60مقبول6260626جٌد168مقبول155مقبول149مقبول154مستجدمحمود عثمان هندى خالف4436 626

%76.00جًٌد7600760جٌد جدا202ًجٌد187جٌد177جٌد194مستجدمحمود عماد عبد الرحمن عٌد4438 760

%77.10جًٌد7710771جٌد جدا201ًجٌد182جٌد180جٌد جدا208ًمستجدمحمود قدرى محمود نواره4439 771

%62.50مقبول6250625مقبول155مقبول153مقبول150مقبول167مستجدمحمود مجدي محمود محمد مٌرة4440 625

%70.90جًٌد7090709جٌد184جٌد189مقبول153جٌد183مستجدمحمود محمد سمٌر محمد عبد الخالق السروجى4441 709

%68.50جًٌد6850685جٌد157جٌد166جٌد171جٌد191مستجدمحمود محمد سمٌر محمود فرحات4442 685

%71.70جًٌد7170717جٌد176جٌد181جٌد171جٌد189مستجدمحمود محمد عزٌز عبد العلٌم4443 717

%60.30مقبول6030603مقبول149جٌد157مقبول146مقبول151مستجدمحمود محمد فتحً محمد صبٌح4444 603

%63.20مقبول6320632جٌد168مقبول155مقبول146مقبول163مستجدمحمود محمد فتوح ابو العطا4445 632

%67.90جًٌد6790679جٌد171جٌد184مقبول149جٌد175مستجدمحمود مصلح نشات محمود هٌكل4446 679

%67.70جًٌد6770677جٌد157جٌد165جٌد176جٌد179مستجدمختار خالد مختار مخلوف4448 677

%59.00مقبول5900590جٌد159مقبول137مقبول146مقبول148مستجدمرام عالء صابر ابو العال احمد4449 590

%78.40جًٌد7840784جٌد جدا197ًجٌد جدا202ًجٌد203جٌد182مستجدمروان هشام محً الدٌن عبدالمطلب4450 784

%76.00جًٌد7600760جٌد جدا198ًجٌد جدا200ًجٌد187جٌد175مستجدمروه جالل عبد الفتاح الفطاطرى4451 760

%70.60جًٌد7060706جٌد187جٌد189مقبول167مقبول163مستجدمروه عادل عبد الحلٌم عبٌد4452 706

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 28صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%74.30جًٌد7430743جٌد185جٌد172جٌد190جٌد196مستجدمرٌان صبرى سٌنوت اسعد4454 743

%69.00جًٌد6900690جٌد190جٌد181مقبول156مقبول163مستجدمشٌرة ضٌاء كامل عجور4456 690

%81.30جٌد جدا8130813ًممتاز217جٌد جدا205ًجٌد201جٌد190مستجدمصطفى ابراهٌم محمود محمد4457 813

%64.00مقبول6400640جٌد160مقبول147مقبول159جٌد174مستجدمصطفى احمد محمد عبد الواحد النحاس4458 640

%64.80مقبول6480648جٌد169مقبول152مقبول158جٌد169مستجدمصطفى جمال احمد عبدالعزٌز4460 648

%77.50جًٌد7750775جٌد جدا213ًجٌد جدا194ًجٌد191جٌد177مستجدمصطفً حمدي عبد الوهاب البحر4461 775

%70.80جًٌد7080708جٌد189جٌد182مقبول164جٌد173مستجدمصطفى خالد حنفى جابر4462 708

%59.80مقبول5980598مقبول152مقبول137مقبول152مقبول157مستجدمصطفى خالد محمد الشرنوبى4463 598

%64.30مقبول6430643جٌد162مقبول150مقبول160جٌد171مستجدمصطفى رضا محمد عبدالال4464 643

%67.90جًٌد6790679جٌد186مقبول154جٌد172مقبول167مستجدمصطفى محمود محمد عبد العظٌم4465 679

%63.10مقبول6310631مقبول148مقبول143جٌد171جٌد169مستجدمصطفى محمود محمود عرفه عبد هللا4467 631

%68.30جًٌد6830683جٌد187جٌد157مقبول160جٌد179مستجدمصطفى مسعد ذكى البعل4468 683

%68.70جًٌد6870687جٌد175جٌد167جٌد169جٌد176مستجدمصطفى مهنى السٌد جبارة4469 687

%67.60جًٌد6760676جٌد182جٌد167مقبول156جٌد171مستجدمعاذ عبد المحسن محمد القرمان4470ً 676

%75.50جًٌد7550755جٌد189جٌد185جٌد187جٌد194مستجدمنار اشرف أنور غٌث4471 755

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 29صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%68.60جًٌد6860686جٌد171جٌد170جٌد169جٌد176مستجدمنار فتحى عفٌفى محمد فرج شراره4472 686

%60.20مقبول6020602جٌد156مقبول146مقبول141مقبول159مستجدمنار مبروك محمد غٌث4473 602

%77.40جًٌد7740774جٌد186جٌد جدا207ًجٌد195جٌد186مستجدمنار محمود محمود الصٌاده4474 774

%82.50جٌد جدا8250825ًجٌد جدا212ًجٌد جدا207ًجٌد جدا209ًجٌد197مستجدمنال عالء الدٌن محمد ابراهٌم احمد4475 825

%65.10جًٌد6510651جٌد175جٌد161مقبول166مقبول149مستجدمنه هللا حسٌن رمضان شرف4476 651

%72.30جًٌد7230723جٌد183جٌد177جٌد188جٌد175مستجدمنه هللا عالء محمد مصٌلحى بدر4477 723

%77.10جًٌد7710771جٌد179جٌد187جٌد201جٌد204مستجدمنه هللا محمد سعد عزٌز4478 771

%60.70مقبول6070607جٌد163مقبول153مقبول147مقبول144مستجدمنه هللا محمود كمال النمسا4480 607

%78.90جًٌد7890789جٌد جدا208ًجٌد جدا194ًجٌد202جٌد185مستجدمنه رضا إسماعٌل شاهٌن4481 789

%66.90جًٌد6690669جٌد166جٌد166مقبول159جٌد178مستجدمنى عبد الحكٌم معوض إبراهٌم ابوزهرة4482 669

%71.30جًٌد7130713جٌد178جٌد175جٌد183جٌد177مستجدمنى موسى فتحى موسى حسٌن4483 713

%85.70جٌد جدا8570857ًممتاز218جٌد جدا211ًجٌد جدا215ًجٌد جدا213ًمستجدمها محمد عبد المنعم مطر4484 857
مرتبة شرف

%64.90مقبول6490649جٌد164جٌد166مقبول157مقبول162مستجدمهاب نبٌل عبد الغفار عباس4485 649

%74.60جًٌد7460746جٌد180جٌد183جٌد185جٌد198مستجدمهند اسامة جابر على االشقر4486 746

%72.10جًٌد7210721جٌد182جٌد183جٌد188مقبول168مستجدمى شعبان عبدربه محمد راشد4487 721

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 30صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%70.30جًٌد7030703جٌد172جٌد175جٌد175جٌد181مستجدمى صالح محمود خلٌفة4488 703

%75.50جًٌد7550755جٌد184جٌد182جٌد196جٌد193مستجدمى علم الدٌن مصطفى علم الدٌن4489 755

%75.60جًٌد7560756جٌد جدا198ًجٌد181جٌد191جٌد186مستجدمٌرنا اسماعٌل محمد عبد الغفار4490 756

%82.60جٌد جدا8260826ًجٌد جدا209ًجٌد جدا197ًجٌد205جٌد جدا215ًمستجدمٌرنا مجدي محمود مندور4491 826

%71.70جًٌد7170717جٌد173جٌد168جٌد180جٌد196مستجدمٌرنا محب ابراهٌم توفٌق ٌوسف4492 717

%62.40مقبول6240624جٌد176مقبول148مقبول138مقبول162مستجدمٌالد عزٌز ٌوسف مٌخائٌل مطر4493 624

%62.30مقبول6230623جٌد166جٌد156مقبول155مقبول146مستجدمٌنا فكتر أرمٌا فانوس4494 623

%72.10جًٌد7210721جٌد176جٌد174جٌد175جٌد196مستجدناصر أحمد نصر شحاته4495 721

%69.70جًٌد6970697جٌد179جٌد169مقبول167جٌد182مستجدندا اشرف فهمى الرشٌدى4496 697

%65.50جًٌد6550655جٌد160جٌد156مقبول163جٌد176مستجدندا خالد سلٌم مصطفى بحٌري4497 655

%75.50جًٌد7550755جٌد187جٌد188جٌد184جٌد196مستجدندى خٌرى حمدى القاضى4498 755

%71.50جًٌد7150715جٌد184جٌد174جٌد171جٌد186مستجدندى محمد فرٌد شكري عٌاد4499 715

%70.00جًٌد7000700جٌد188جٌد175مقبول156جٌد181مستجدندى نبٌل محمود محمد احمد صالح4500 700

%68.90جًٌد6890689جٌد169جٌد164جٌد170جٌد186مستجدندى نجاح عبد الواحد قرط4501ً 689

%69.50جًٌد6950695جٌد169جٌد169جٌد173جٌد184مستجدنسرٌن محمد محمد حافظ صالح4502 695

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 31صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%64.70مقبول6470647جٌد177جٌد165مقبول153مقبول152مستجدنهال محمد حمدى فرج سلطان4503 647

%66.40جًٌد6640664جٌد175جٌد167مقبول168مقبول154مستجدنهى عبد المنعم محمد عبد المنعم عمارة4505 664

%68.00جًٌد6800680جٌد162جٌد172مقبول165جٌد181مستجدنور ابراهٌم احمد ابراهٌم عفٌفى4506 680

%69.70جًٌد6970697جٌد175جٌد183مقبول165جٌد174مستجدنوران عالء الدٌن محمد مختار الملٌح4507 697

%78.80جًٌد7880788جٌد جدا205ًجٌد جدا194ًجٌد199جٌد190مستجدنورهان حسام لبٌب كورانى4508 788

%83.10جٌد جدا8310831ًجٌد جدا199ًجٌد جدا207ًجٌد جدا214ًجٌد جدا211ًمستجدنورهان سامى عبدالفتاح الشٌخ4509 831
مرتبة شرف

%68.80جًٌد6880688جٌد175جٌد172مقبول166جٌد175مستجدنورهان محمد عبد الستار بكر4510 688

%69.40جًٌد6940694جٌد178جٌد159مقبول159جٌد198مستجدهاجر امجد فرٌد شاهٌن س4511 694

%64.50مقبول6450645جٌد180جٌد156مقبول166مقبول143مستجدهاجر راشد محمد السٌد راشد4512 645

%72.20جًٌد7220722جٌد181جٌد191جٌد180جٌد170مستجدهاجر سمٌر احمد إبراهٌم4513 722

%66.80جًٌد6680668جٌد175جٌد161مقبول164مقبول168مستجدهاجر شعبان عبدالحمٌد ابو صالح4514 668

%75.10جًٌد7510751جٌد جدا204ًجٌد184جٌد194جٌد169مستجدهاجر عادل عبد العال البرقى4515 751

%89.50جٌد جدا8950895ًممتاز227ممتاز222جٌد جدا223ًجٌد جدا223ًمستجدهاجر عبد الناصر شعبان العربى4516 895
مرتبة شرف

%82.80جٌد جدا8280828ًممتاز222جٌد جدا213ًجٌد198جٌد195مستجدهاجر عبد الواحد زكً موسى4517 828

%77.60جًٌد7760776جٌد جدا203ًجٌد184جٌد189جٌد200مستجدهاجر علً نجٌب عبده رسالن4518 776

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 32صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%68.40جًٌد6840684جٌد171جٌد168جٌد178مقبول167مستجدهاجر فوزى فتح هللا العبد4519 684

%90.60ممتاز9060906ممتاز231ممتاز222ممتاز234جٌد جدا219ًمستجدهاجر محمود نبوى زرزور4520 906
مرتبة شرف

%66.50جًٌد6650665جٌد168جٌد162مقبول165جٌد170مستجدهاله رشدي عبد الحسٌب عبد العزٌز4521 665

%66.90جًٌد6690669جٌد181مقبول147مقبول168جٌد173مستجدهاله محمود محمود محمد حماده4522 669

%71.50جًٌد7150715جٌد188جٌد173جٌد177جٌد177مستجدهاٌدى اشرف عبد المنعم فرحان4523 715

%77.20جًٌد7720772جٌد184جٌد183جٌد198جٌد207مستجدهدٌر صالح عبد ربه الدالى4527 772

%63.90مقبول6390639جٌد164مقبول149جٌد177مقبول149مستجد2،1م.هدٌر محمد مبروك الشٌخ  أ4528 639

%68.50جًٌد6850685جٌد171جٌد177جٌد170مقبول167مستجدهدٌر ممدوح سعد خطاب4529 685

%63.80مقبول6380638جٌد164مقبول145مقبول166مقبول163مستجدهشام عبد هللا حسن احمد صقر4530 638

%61.50مقبول6150615جٌد156جٌد160مقبول154مقبول145مستجدهشام محمد احمد محمد فتح هللا4531 615

%63.00مقبول6300630مقبول144جٌد161جٌد176مقبول149مستجدولٌد جمال محمد كمال ناشى4532 630

%64.80مقبول6480648جٌد165مقبول151جٌد169مقبول163مستجدٌارا محمد مجدى محمد احمد  س4533 648

%63.10مقبول6310631جٌد175مقبول141جٌد172مقبول143مستجدٌارا ٌاسر صبحى احمد الصاوى4534 631

%76.50جًٌد7650765جٌد جدا211ًجٌد179جٌد182جٌد193مستجدٌاسمٌن جابر محمد ملهط4535 765

%78.50جًٌد7850785ممتاز216جٌد188جٌد199جٌد182مستجدٌاسمٌن رمضان سلٌمان البقٌرى4536 785

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ 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

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- محاسبة 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

33 من 33صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%65.50جًٌد6550655جٌد171جٌد160جٌد176مقبول148مستجدٌاسمٌن عبد الفتاح امٌن اٌوب4537 655

%71.60جًٌد7160716جٌد177جٌد167جٌد187جٌد185مستجدٌاسمٌن ناجً ابراهٌم سرور4538 716

%62.30مقبول6230623جٌد159مقبول142مقبول166مقبول156مستجدٌسرا احمد انور محمد دٌاب4539 623

%74.90جًٌد7490749ممتاز218جٌد جدا194ًمقبول166جٌد171مستجدٌوسف محمد عبد الخالق درار4540 749

%76.50جًٌد7650765جٌد171جٌد191جٌد195جٌد جدا208ًباقاحمد نبوى عبدهللا محمد ابو هاشم عذر ترم4541 765

%63.80مقبول6380638مقبول149جٌد181مقبول158مقبول150باقمصطفى حمدى محمد علم الدٌن4548 638

%61.10مقبول6110611مقبول137مقبول136مقبول164جٌد174باقٌوسف صالح الدٌن ابراهٌم حصوة4549 611

%65.20جًٌد6520652جٌد157جٌد164مقبول163مقبول168باقآٌة عماد عبدالستار العبد4552 652

%60.50مقبول6050605مقبول139جٌد161مقبول149مقبول156باقأحمد محمد عبدالرحمن عبدالسمٌع4553 605

%79.10جًٌد7910791جٌد جدا195ًجٌد جدا203ًجٌد189جٌد204باقمحمد عبدهللا عبدالكرٌم الزغٌمى4555 791

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ د

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

أعضاء الكنترول


