
المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 1صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%75.20جًٌد7520752جٌد170جٌد177جٌد197جٌد جدا208ًمستجدأالء ابراهٌم السٌد حواش40001 752

%59.40مقبول5940594مقبول135مقبول135جٌد171مقبول153مستجدأالء ابراهٌم محمد شرف الدٌن40002 594

%68.70جًٌد6870687مقبول145جٌد165جٌد185جٌد192مستجدأالء حسٌن السٌد عبد الستار40004 687

%69.00جًٌد6900690جٌد173جٌد171مقبول165جٌد181مستجدأالء خالد محمد على ابو شادى40006 690

%70.40جًٌد7040704جٌد170جٌد174جٌد183جٌد177مستجد1م.أالء عاطف عبدالخالق حسن   أ40008 704

%77.70جًٌد7770777جٌد جدا192ًجٌد جدا199ًجٌد189جٌد197مستجدأالء عاطف لطفً عبد الوهاب حمد40009 777

%73.40جًٌد7340734جٌد172جٌد170جٌد189جٌد203مستجد1م.أالء فتحى عبد العزٌز شلبى   أ40010 734

%74.00جًٌد7400740جٌد172جٌد172جٌد196جٌد200مستجد1م.أالء مجدي عبد الحمٌد ابو ٌوسف   أ40011 740

%78.90جًٌد7890789جٌد174جٌد جدا199ًجٌد204جٌد جدا212ًمستجدأالء محمد حلمً ملٌجً ماض40012ً 789

%74.80جًٌد7480748جٌد172جٌد191جٌد191جٌد194مستجدأالء محمد طاهر عزٌز40013 748

%75.20جًٌد7520752جٌد174جٌد175جٌد198جٌد205مستجد1م.آمال جمال محمد حسن عالم    أ40015 752

%80.30جٌد جدا8030803ًجٌد جدا201ًجٌد جدا206ًجٌد200جٌد196مستجد1م.آمال صبحى عطٌه ابراهٌم الشرقاوى أ40016 803

%79.20جًٌد7920792جٌد181جٌد جدا205ًجٌد206جٌد200مستجدأٌات إبراهٌم محمد محمد40017 792

%67.84جًٌد5020678جٌد166مقبول153جٌد183معهد0مستجدأٌات عاطف ابراهٌم وهبه م40018 678

%59.40مقبول5940594مقبول145مقبول142مقبول156مقبول151مستجدأٌه السٌد السٌد عطا هللا40020 594

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 2صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%64.30مقبول6430643جٌد156مقبول150جٌد169مقبول168مستجدأٌه السٌد جمعة السٌد نوٌر40021 643

%67.70جًٌد6770677جٌد170جٌد170مقبول167جٌد170مستجدأٌه السٌد عاطف سالم عالم40022 677

%67.50جًٌد6750675جٌد165جٌد163جٌد174جٌد173مستجد1م.أٌه هللا عمرو جالل حلمى عوٌضه  أ40023 675

%66.70جًٌد6670667جٌد171مقبول155جٌد171جٌد170مستجدأٌه انور محمود عبد العال40024 667

%68.40جًٌد6840684جٌد164جٌد165جٌد180جٌد175مستجد1م.أٌه اٌمن انور سٌف مصطفى   أ40025 684

%68.40جًٌد6840684جٌد172مقبول154جٌد183جٌد175مستجدأٌه جمال احمد موسى40026 684

%66.00جًٌد6600660مقبول154جٌد167جٌد175مقبول164مستجدأٌه جمال فتحى عفٌفى40027 660

%70.14جًٌد5190701جٌد160جٌد169جٌد190معهد0مستجدأٌه حسام الدٌن محمد حلمى على الحفنى م40028 701

%71.20جًٌد7120712جٌد177جٌد159جٌد184جٌد192مستجد1م.أٌه حمدى احمد خلٌل    أ40029 712

%67.00جًٌد6700670جٌد164جٌد156جٌد179جٌد171مستجدأٌه رجب السٌد محمد ابو موسى40030 670

%76.20جًٌد7620762جٌد182جٌد189جٌد207جٌد184مستجدأٌه رضا عبد السمٌع على شاهٌن40031 762

%70.27جًٌد5200703جٌد165جٌد166جٌد189معهد0مستجدأٌه رمضان ابو العزم عبد المجٌد م40032 703

%77.30جًٌد7730773جٌد173جٌد جدا200ًجٌد جدا210ًجٌد190مستجدأٌه سامً على محمد40033 773

%73.70جًٌد7370737جٌد173جٌد169جٌد196جٌد199مستجد1م.أٌه سعٌد محمد عمر ندا   أ40034 737

%82.30جٌد جدا8230823ًجٌد جدا198ًجٌد جدا208ًجٌد202جٌد جدا215ًمستجدأٌه سمٌر عبد العال عبد الجٌد40035 823

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 3صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%71.90جًٌد7190719جٌد160جٌد183جٌد189جٌد187مستجدأٌه سمٌر فؤاد محمد40036 719

%65.20جًٌد6520652جٌد166جٌد156مقبول164مقبول166مستجد3م.آٌه شعبان محمد حجازى أ40037 652

%69.80جًٌد6980698جٌد157جٌد160جٌد183جٌد198مستجدأٌه صالح ابراهٌم ابوكبشة40038 698

%74.20جًٌد7420742جٌد176جٌد186جٌد191جٌد189مستجدأٌه طاٌل عبد ربه الدٌب40040 742

%61.90مقبول6190619مقبول152مقبول151جٌد169مقبول147مستجدأٌه عبد الناصر عبد العزٌز عفر40041 619

%64.60مقبول6460646مقبول154مقبول148جٌد175جٌد169مستجد1،2م.أٌه عصمت ابراهٌم الجمل   أ40042 646

%76.40جًٌد7640764جٌد174جٌد جدا202ًجٌد193جٌد195مستجدأٌه فتحى صبحى ندا40044 764

%73.80جًٌد7380738جٌد171جٌد181جٌد193جٌد193مستجدأٌه فوزى السٌد الحضرى40045 738

%61.90مقبول6190619مقبول149مقبول138مقبول167مقبول165مستجدآٌه فوزى محمد عبد العال40046 619

%70.80جًٌد7080708جٌد173جٌد162جٌد187جٌد186مستجدأٌه مجدى انور شمس الدٌن40047 708

%68.90جًٌد6890689مقبول145جٌد167جٌد184جٌد193مستجدأٌه محمد عبد هللا النجار40048 689

%65.54جًٌد4850655جٌد163جٌد158مقبول164معهد0مستجدأٌه محمدى محمود عبد الغنى م40050 655

%68.60جًٌد6860686جٌد160جٌد164جٌد173جٌد189مستجد1م.أٌه نهاد محمود النحاس    أ40051 686

%80.30جٌد جدا8030803ًجٌد185جٌد جدا199ًجٌد جدا212ًجٌد207مستجدأٌه وجٌه نبٌه هٌمو40052 803

%61.20مقبول6120612مقبول147مقبول145مقبول162مقبول158مستجدأٌه ٌوسف احمد محمد االطٌر40053 612

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 4صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%65.40جًٌد6540654مقبول145مقبول135جٌد186جٌد188مستجد1م.ابانوب رضا نناي مرقص القٌم   أ40054 654

%68.80جًٌد6880688جٌد159جٌد165مقبول168جٌد196مستجد1م.ابتسام عادل عبدالمقصود سٌد احمد   أ40056 688

%62.70مقبول6270627مقبول152مقبول154مقبول163مقبول158مستجدابتهال عبدالحلٌم عبدالمعز ٌونس40057 627

%67.20جًٌد6720672جٌد166جٌد167مقبول167جٌد172مستجدابراهٌم احمد محمد عماره س40058 672

%78.20جًٌد7820782جٌد166جٌد188جٌد جدا216ًجٌد جدا212ًمستجدابراهٌم اشرف ابراهٌم حشاد40059 782

%66.80جًٌد6680668جٌد162جٌد156جٌد176جٌد174مستجدابراهٌم السٌد ابراهٌم السٌد سلٌمة40060 668

%56.80مقبول5680568مقبول144مقبول129مقبول150مقبول145مستجدابراهٌم السٌد مهدى ابورزق40061 568

%59.50مقبول5950595مقبول154مقبول141مقبول161مقبول139مستجدابراهٌم جمال إبراهٌم محمد الحلوان40063ً 595

%63.80مقبول6380638جٌد161مقبول152مقبول160مقبول165مستجدابراهٌم حسن عبد الحمٌد حسن سالمة40064 638

%61.80مقبول6180618مقبول147مقبول141مقبول161جٌد169مستجدابراهٌم رجب ابراهٌم محمد الشوربج40065ً 618

%63.50مقبول6350635جٌد173جٌد175مقبول149مقبول138مستجدابراهٌم رجب جمال وهبه الدماطى40066 635

%69.30جًٌد6930693جٌد157جٌد165جٌد185جٌد186مستجد2،1ابراهٌم رضا السٌد فوزى قندٌل س 40067 693

%66.30جًٌد6630663جٌد162جٌد164مقبول167جٌد170مستجدابراهٌم سعد صابر ابراهٌم العبساوى40069 663

%64.00مقبول6400640جٌد157مقبول149جٌد172مقبول162مستجدابراهٌم شعبان ابراهٌم جمال الدٌن40070 640

%64.60مقبول6460646جٌد165جٌد176مقبول161مقبول144مستجدابراهٌم صابر محمد ابوعبٌه40072 646

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 5صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%72.60جًٌد7260726جٌد177جٌد178جٌد193جٌد178مستجدابراهٌم صبحً ابراهٌم حسن الشون40073ً 726

%60.40مقبول6040604جٌد156مقبول139مقبول158مقبول151مستجدابراهٌم صالح الدٌن عبدالحمٌد احمد داود40074 604

%75.60جًٌد7560756جٌد163جٌد188جٌد196جٌد جدا209ًمستجدابراهٌم عادل رشاد محمود40076 756

%58.40مقبول5840584مقبول141مقبول135جٌد177مقبول131مستجدابراهٌم عادل عبدالعزٌز شاكر40077 584

%58.30مقبول5830583مقبول133مقبول140مقبول163مقبول147مستجدابراهٌم عبد الجواد ابراهٌم شبانه40078 583

%66.70جًٌد6670667جٌد167جٌد163جٌد179مقبول158مستجدابراهٌم عبد هللا ابراهٌم على محمد ابو حجر40079 667

%68.30جًٌد6830683جٌد179جٌد165جٌد171مقبول168مستجدابراهٌم عبد الناصر ابراهٌم عبد هللا40080 683

%65.40جًٌد6540654جٌد161مقبول149جٌد169جٌد175مستجد1م.ابراهٌم فؤاد ابراهٌم خلٌفة  أ40081 654

%60.30مقبول6030603مقبول154جٌد168مقبول148مقبول133مستجدابراهٌم محمد ابراهٌم مراد40082 603

%65.60جًٌد6560656جٌد164جٌد166مقبول167مقبول159مستجدابراهٌم محمد على اللمعى حشاد40083 656

%68.70جًٌد6870687جٌد166جٌد163جٌد178جٌد180مستجدابراهٌم مصطفى السٌد هالل س40084 687

%62.80مقبول6280628مقبول153مقبول149جٌد174مقبول152مستجد2،1م .ابراهٌم ناجى جمعة شرف الدٌن  أ40085 628

%75.30جًٌد7530753جٌد171جٌد183جٌد195جٌد204مستجدابراهٌم ٌوسف ابراهٌم الخنٌزي ٌوسف40086 753

%84.90جٌد جدا8490849ًجٌد جدا197ًجٌد جدا210ًجٌد جدا224ًجٌد جدا218ًمستجداحسان مصطفى عبد الفتاح مساور40088 849
مرتبة شرف

%61.70مقبول6170617مقبول141مقبول132جٌد171جٌد173مستجد1م.احالم هنداوى على عبد الكرٌم   أ40089 617

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 6صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%64.59مقبول4780646جٌد164مقبول143جٌد171معهد0مستجداحالم ٌوسف عاشور ابو العنٌن م40090 646

%65.20جًٌد6520652جٌد170جٌد164جٌد170مقبول148مستجد2،1م.احمد إبراهٌم عثمان الدودة   أ40091 652

%63.40مقبول6340634جٌد157جٌد165مقبول165مقبول147مستجد3م.احمد ابراهٌم ابو العنٌن محمود أ40092 634

%67.80جًٌد6780678جٌد174جٌد162جٌد197مقبول145مستجداحمد ابراهٌم احمد حجاج40093 678

%64.20مقبول6420642جٌد160جٌد159جٌد171مقبول152مستجداحمد ابراهٌم عبد اللطٌف محمود40094 642

%66.60جًٌد6660666جٌد156جٌد159جٌد175جٌد176مستجداحمد ابراهٌم عبد هللا ابراهٌم40095 666

%66.50جًٌد6650665جٌد179جٌد165جٌد171مقبول150مستجداحمد ابراهٌم محمد الغنٌمى40096 665

%76.70جًٌد7670767جٌد180جٌد189جٌد جدا208ًجٌد190مستجداحمد ابراهٌم مصطفى بصلة40098 767

%73.30جًٌد7330733جٌد178جٌد179جٌد187جٌد189مستجد1م.احمد احمد محمد الهرونى   أ40100 733

%61.30مقبول6130613جٌد158مقبول143مقبول168مقبول144مستجداحمد اسامه محمد طبانه40101 613

%65.30جًٌد6530653جٌد156جٌد163جٌد173مقبول161مستجد2،1احمد اشرف احمد مصٌلحى شندى س 40102 653

%67.70جًٌد6770677جٌد159جٌد166جٌد172جٌد180مستجداحمد السٌد احمد بدوى40103 677

%63.00مقبول6300630مقبول151جٌد158جٌد175مقبول146مستجدأحمد السٌد حسانٌن السٌد خطاب40104 630

%58.20مقبول5820582مقبول155مقبول129مقبول160مقبول138مستجداحمد السٌد عبد الحمٌد ابوشنب40105 582

%59.30مقبول5930593مقبول145مقبول140مقبول167مقبول141مستجداحمد السٌد محمد السٌد فاضل40106 593

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 7صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%75.70جًٌد7570757جٌد175جٌد189جٌد189جٌد204مستجداحمد الهامى محمد خٌرت احمد صقر40108 757

%60.70مقبول6070607مقبول155مقبول140مقبول168مقبول144مستجدأحمد أمٌن عبدالنبى الرفاعى40109 607

%65.50جًٌد6550655جٌد175جٌد169جٌد172مقبول139مستجداحمد انور عبد المنصف عبداللطٌف40110 655

%65.80جًٌد6580658جٌد162مقبول154جٌد176مقبول166مستجد2،1م.احمد اٌمن احمد الدسوقى   أ40111 658

%58.00مقبول5800580مقبول150مقبول127مقبول148مقبول155مستجداحمد اٌمن عبد الستار السٌس40112ً 580

%64.70مقبول6470647جٌد169جٌد162جٌد169مقبول147مستجد2،1م.احمد بسٌونى احمد بركات   أ40113 647

%60.10مقبول6010601مقبول151مقبول140مقبول162مقبول148مستجداحمد توفٌق عبدالعزٌز حبٌب40114 601

%67.80جًٌد6780678جٌد167جٌد176جٌد174مقبول161مستجداحمد جمال ابراهٌم عبد الفتاح40115 678

%65.20جًٌد6520652جٌد164جٌد161جٌد169مقبول158مستجداحمد جمال احمد السٌد بصار40116 652

%58.20مقبول5820582مقبول135مقبول132مقبول162مقبول153مستجداحمد جمال السٌد محجوب40117 582

%71.80جًٌد7180718جٌد168جٌد176جٌد190جٌد184مستجد1م.احمد جمال سعد نجم    أ40120 718

%62.43مقبول4620624مقبول137جٌد157مقبول168معهد0مستجداحمد جمال عبد الحمٌد المصلحى م40121 624

%64.40مقبول6440644جٌد160مقبول153جٌد175مقبول156مستجداحمد جمال عبد الحمٌد طعٌمه40122 644

%62.50مقبول6250625جٌد169جٌد156مقبول158مقبول142مستجداحمد جمال عبدالناصر عبدالمجٌد زٌد40123 625

%61.20مقبول6120612مقبول131مقبول142جٌد179مقبول160مستجد2،1م.احمد جمال فرحات عباس   أ40124 612

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 8صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%66.80جًٌد6680668جٌد168مقبول154جٌد185مقبول161مستجداحمد جمال محمد حسب النبى40125 668

%71.80جًٌد7180718جٌد166جٌد177جٌد188جٌد187مستجداحمد جمعه عبد هللا محمد40128 718

%59.10مقبول5910591مقبول148مقبول144مقبول160مقبول139مستجداحمد جمٌل محمد راشد خمٌس40129 591

%59.70مقبول5970597مقبول147مقبول138مقبول157مقبول155مستجداحمد حاتم محمود قندٌل40130 597

%67.60جًٌد6760676جٌد158جٌد159جٌد192مقبول167مستجداحمد حامد رمضان السٌد حجازي40131 676

%61.70مقبول6170617مقبول145مقبول145مقبول161مقبول166مستجداحمد حرب سعٌد رمضان40132 617

%62.10مقبول6210621مقبول152مقبول145مقبول163مقبول161مستجداحمد حسب هللا سلٌمان شاهٌن40133 621

%65.30جًٌد6530653جٌد161جٌد158جٌد169مقبول165مستجد2،1م.احمد حسٌن احمد البغدادى   أ40134 653

%58.30مقبول5830583مقبول152مقبول133مقبول158مقبول140مستجداحمد حسٌن فؤاد عشماوى40136 583

%77.20جًٌد7720772جٌد186جٌد جدا193ًجٌد203جٌد190مستجداحمد حماده مصطفى عتٌم40137 772

%68.60جًٌد6860686مقبول153مقبول154جٌد184جٌد195مستجداحمد حمدي احمد غانم40138 686

%79.60جًٌد7960796جٌد186جٌد جدا194ًجٌد جدا209ًجٌد207مستجداحمد حمدى السٌد عبد الرحمن40139 796

%61.60مقبول6160616مقبول155جٌد156مقبول165مقبول140مستجداحمد حمدى المصٌلحى رمضان علفه40140 616

%66.70جًٌد6670667جٌد174جٌد167جٌد170مقبول156مستجداحمد حمدى عبد الحمٌد ملطان40141 667

%69.60جًٌد6960696جٌد179جٌد157جٌد190جٌد170مستجداحمد حمدى عبد الستار شاشه40142 696

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 9صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%67.50جًٌد6750675جٌد165مقبول142جٌد181جٌد187مستجداحمد حمدي محمد حسن رضوان40144 675

%71.22جًٌد5270712جٌد173جٌد164جٌد190معهد0مستجداحمد حنفى محمود علٌوه م40145 712

%58.30مقبول5830583مقبول147مقبول134مقبول162مقبول140مستجداحمد خالد صالح الصعٌدى40146 583

%67.80جًٌد6780678جٌد161جٌد156جٌد180جٌد181مستجداحمد خٌرى احمد سالم40148 678

%60.10مقبول6010601جٌد158مقبول143مقبول164مقبول136مستجداحمد راتب عبد الرحٌم على اسماعٌل40149 601

%63.00مقبول6300630مقبول153مقبول132جٌد173جٌد172مستجداحمد رجب قطب السنباطى40151 630

%67.30جًٌد6730673جٌد167جٌد160جٌد175جٌد171مستجداحمد رجب محمد عبده40152 673

%82.60جٌد جدا8260826ًجٌد جدا199ًجٌد جدا203ًجٌد جدا215ًجٌد جدا209ًمستجداحمد رضا حامد السمان40153 826
مرتبة شرف

%62.40مقبول6240624مقبول155مقبول148مقبول168مقبول153مستجداحمد زغلول شبل طاهر عٌد40155 624

%61.30مقبول6130613مقبول149مقبول147مقبول168مقبول149مستجداحمد سامى ابراهٌم محمد الشٌن40156 613

%61.60مقبول6160616مقبول155مقبول126جٌد178مقبول157مستجداحمد سامى عابد محمد عٌد40158 616

%69.59جًٌد5150696جٌد175مقبول142جٌد198معهد0مستجداحمد سامى محمد قطب خطاب م40159 696

%57.90مقبول5790579مقبول143مقبول129مقبول157مقبول150مستجداحمد سعد حامد محمد الحلوانى40160 579

%68.90جًٌد6890689جٌد174مقبول155جٌد178جٌد182مستجداحمد سعٌد احمد زعزع40161 689

%67.10جًٌد6710671جٌد168جٌد162جٌد177مقبول164مستجداحمد سعٌد السٌد غنٌم40162 671

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 10صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%60.70مقبول6070607مقبول142مقبول143مقبول168مقبول154مستجداحمد سعٌد راشد ملٌك40163 607

%65.40جًٌد6540654جٌد157جٌد163جٌد181مقبول153مستجد2،1م.احمد سعٌد شكر على السٌد   أ40164 654

%60.20مقبول6020602مقبول144مقبول150مقبول167مقبول141مستجداحمد سعٌد على حسن سالمة40167 602

%78.30جًٌد7830783جٌد190جٌد جدا199ًجٌد جدا208ًجٌد186مستجد1م.احمد سعٌد محمد حمزه   أ40168 783

%75.60جًٌد7560756جٌد181جٌد180جٌد198جٌد197مستجداحمد سعٌد محمود البتاكوشى40170 756

%70.60جًٌد7060706جٌد164جٌد162جٌد187جٌد193مستجداحمد سعٌد هاشم سلٌمان بكٌر40171 706

%75.10جًٌد7510751جٌد174جٌد185جٌد205جٌد187مستجد1م.احمد سالمة محمد الشحات بدر   أ40172 751

%67.50جًٌد6750675مقبول149جٌد168جٌد182جٌد176مستجداحمد سلٌمان حموده شوالى40173 675

%60.70مقبول6070607مقبول153مقبول140مقبول168مقبول146مستجداحمد سمٌر النجار احمد ابراهٌم40175 607

%74.60جًٌد7460746جٌد171جٌد182جٌد191جٌد202مستجداحمد سمٌر فؤاد بدر40176 746

%61.30مقبول6130613مقبول153مقبول147مقبول159مقبول154مستجداحمد شكرى ابراهٌم صبٌح40177 613

%65.30جًٌد6530653جٌد156مقبول149جٌد179جٌد169مستجداحمد شكري محمد سنبل40178 653

%65.70جًٌد6570657مقبول147جٌد161جٌد174جٌد175مستجداحمد شوقى موسى الدسوقى40179 657

%63.10مقبول6310631مقبول154جٌد157جٌد171مقبول149مستجد3م.احمد صالح عبدالخالق سٌد احمد أ40181 631

%64.10مقبول6410641جٌد161مقبول140جٌد185مقبول155مستجداحمد طارق احمد محمد كامل40183 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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 11صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%69.60جًٌد6960696جٌد162جٌد158جٌد193جٌد183مستجداحمد طارق عبد الباسط ٌوسف حسن40184 696

%59.20مقبول5920592مقبول152مقبول133مقبول157مقبول150مستجداحمد طلعت ابو المحاسن احمد غنٌمه40188 592

%77.10جًٌد7710771جٌد183جٌد جدا194ًجٌد جدا209ًجٌد185مستجداحمد طه محمود ابو عٌشة40189 771

%59.00مقبول5900590مقبول146مقبول135جٌد172مقبول137مستجداحمد عادل شبل عبد الحمٌد سوٌلم40190 590

%62.60مقبول6260626مقبول150مقبول143جٌد172مقبول161مستجداحمد عادل عبد الفتاح مخلوف40191 626

%73.90جًٌد7390739جٌد183جٌد170جٌد190جٌد196مستجد1م.احمد عاطف حلمً عبد الحافظ  أ40193 739

%60.40مقبول6040604مقبول143مقبول135جٌد175مقبول151مستجداحمد عاطف عبد الستار أحمد سرور40194 604

%62.20مقبول6220622مقبول150مقبول142جٌد169مقبول161مستجداحمد عاطف عبد العلٌم احمد مصطفى40195 622

%62.80مقبول6280628جٌد159جٌد159مقبول159مقبول151مستجد3م.احمد عاطف عبدالمنعم ناشى أ40196 628

%59.20مقبول5920592مقبول133مقبول129جٌد171مقبول159مستجداحمد عاطف عثمان زٌان40197 592

%66.50جًٌد6650665جٌد167مقبول155جٌد171جٌد172مستجداحمد عبد البارى الشحات دوٌس40198 665

%71.40جًٌد7140714جٌد173جٌد187جٌد191مقبول163مستجداحمد عبد الجواد عبد السمٌع عبد الجواد ج40199 714

%69.70جًٌد6970697جٌد167جٌد162جٌد183جٌد185مستجداحمد عبد الحكٌم عالم الدمهوجى س40200 697

%65.60جًٌد6560656جٌد171مقبول148جٌد186مقبول151مستجداحمد عبد الحمٌد مصطفى الغزالى40201 656

%71.90جًٌد7190719جٌد159جٌد159جٌد195جٌد206مستجداحمد عبد الرحٌم إبراهٌم الطوٌل40202 719

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 12صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%80.00جٌد جدا8000800ًجٌد جدا195ًجٌد188جٌد جدا211ًجٌد206مستجداحمد عبد السالم احمد ابو على40203 800

%59.60مقبول5960596مقبول139مقبول140مقبول163مقبول154مستجداحمد عبد السمٌع عبد السمٌع عامر40204 596

%62.50مقبول6250625مقبول152مقبول142مقبول168مقبول163مستجداحمد عبد الصادق رشدى احمد ابراهٌم40205 625

%60.00مقبول6000600مقبول144مقبول144مقبول168مقبول144مستجداحمد عبد العزٌز حداد الفار40208 600

%60.40مقبول6040604جٌد159مقبول139مقبول149مقبول157مستجداحمد عبد العزٌز عبد الحكٌم عبد العزٌز40209 604

%76.90جًٌد7690769جٌد181جٌد189جٌد204جٌد195مستجداحمد عبد العزٌز فتح هللا سالم40210 769

%58.30مقبول5830583مقبول143مقبول133مقبول158مقبول149مستجداحمد عبد العزٌز محمود شادي40212 583

%58.50مقبول5850585مقبول149مقبول136مقبول151مقبول149مستجداحمد عبد هللا حامد الغنام40213 585

%69.90جًٌد6990699جٌد164جٌد175جٌد190جٌد170مستجد1م.احمد عبد هللا عبد المجٌد محمد  أ40214 699

%69.80جًٌد6980698جٌد174مقبول153جٌد194جٌد177مستجداحمد عبد المنجد عبد العال شعٌب40215 698

%64.40مقبول6440644مقبول152مقبول151جٌد177مقبول164مستجداحمد عبد المنعم ابراهٌم السطوحى40216 644

%67.40جًٌد6740674جٌد156جٌد163جٌد180جٌد175مستجداحمد عبد المنعم عبد الفتاح الششتاوى40217 674

%65.00جًٌد6500650مقبول144مقبول153جٌد190مقبول163مستجداحمد عبده عبد الوهاب سلٌمان40218 650

%61.70مقبول6170617مقبول151مقبول151جٌد171مقبول144مستجداحمد عرفه فتح هللا عبدالحمٌد اللواتى40219 617

%63.20مقبول6320632مقبول154مقبول147جٌد183مقبول148مستجداحمد عزت صالح الشاذلى40220 632

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 13صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%65.90جًٌد6590659جٌد160مقبول150جٌد185مقبول164مستجداحمد عصام الدٌن محمد عبد المنعم ابو الفضل40224 659

%67.40جًٌد6740674جٌد158جٌد159جٌد183جٌد174مستجد1م.احمد عطٌه عبد هللا عمر    أ40226 674

%65.40جًٌد6540654مقبول153جٌد162جٌد191مقبول148مستجداحمد عالء احمد فؤاد عمران40228 654

%69.80جًٌد6980698جٌد169جٌد171جٌد184جٌد174مستجداحمد عالء الدٌن عبد المنعم السٌد الشامى40230 698

%61.70مقبول6170617مقبول147مقبول143جٌد173مقبول154مستجداحمد على ابراهٌم ٌونس40231 617

%68.10جًٌد6810681جٌد158جٌد170جٌد189مقبول164مستجداحمد على احمد محمد الفقى40233 681

%64.70مقبول6470647جٌد158جٌد167مقبول166مقبول156مستجد3م.احمد على عبدالفتاح دبدوب أ40234 647

%68.40جًٌد6840684جٌد163جٌد168جٌد186مقبول167مستجداحمد على محمود عبد الكرٌم40236 684

%63.30مقبول6330633جٌد156مقبول149جٌد174مقبول154مستجداحمد عماد احمد بهجات40237 633

%80.50جٌد جدا8050805ًجٌد174جٌد جدا194ًجٌد جدا215ًجٌد جدا222ًمستجداحمد عوض هللا زكً ابراهٌم عامر40239 805

%64.30مقبول6430643مقبول149مقبول139جٌد182جٌد173مستجداحمد عونً عبد الستار شهاب40240 643

%66.10جًٌد6610661جٌد157مقبول134جٌد185جٌد185مستجداحمد عٌد محمد عبد الحمٌد40241 661

%65.60جًٌد6560656مقبول155مقبول142جٌد195مقبول164مستجداحمد فتحى عبده محمد حسنٌن40243 656

%62.80مقبول6280628جٌد163جٌد163مقبول152مقبول150مستجد3م.احمد فكرى حامد الشٌن عسكر أ40244 628

%59.90مقبول5990599مقبول151مقبول125مقبول168مقبول155مستجداحمد فوزى احمد الحرٌف40245 599

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 14صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%69.20جًٌد6920692جٌد171جٌد163جٌد182جٌد176مستجداحمد فوزي السباعً عبد الغنى عبد الرحمن40246 692

%62.70مقبول6270627مقبول149مقبول130جٌد183مقبول165مستجداحمد فوزي محمد محمد الوكٌل40248 627

%60.70مقبول6070607مقبول145مقبول124جٌد172مقبول166مستجداحمد كمال الدٌن عبد الفتاح بندارى40250 607

%58.50مقبول5850585مقبول150مقبول138مقبول161مقبول136مستجداحمد كمال محمود عمارة40251 585

%58.10مقبول5810581مقبول133مقبول126مقبول168مقبول154مستجداحمد ماهر عبد السمٌع العزباوي40253 581

%62.50مقبول6250625مقبول149مقبول153جٌد169مقبول154مستجداحمد مجدي ابوالعز الخولى40256 625

%64.50مقبول6450645مقبول154مقبول147جٌد171جٌد173مستجداحمد مجدى حسن شرٌف40257 645

%64.80مقبول6480648جٌد157مقبول137جٌد169جٌد185مستجداحمد مجدى سعد عبد المجٌد40258 648

%69.10جًٌد6910691جٌد167مقبول153جٌد190جٌد181مستجداحمد مجدى عبد الحمٌد محمد مصطفى40259 691

%75.40جًٌد7540754جٌد177جٌد169جٌد200جٌد جدا208ًمستجداحمد مجدى فرحات القطان س40260 754

%60.30مقبول6030603مقبول142مقبول134مقبول166مقبول161مستجداحمد محروس عبد الفتاح محروس40261 603

%64.80مقبول6480648مقبول155مقبول152جٌد171جٌد170مستجداحمد محمد احمد برٌقع40264 648

%77.40جًٌد7740774جٌد جدا199ًجٌد جدا209ًجٌد191جٌد175مستجداحمد محمد احمد على مدكور40265 774

%59.30مقبول5930593مقبول146مقبول129مقبول153مقبول165مستجداحمد محمد السعٌد بركات40266 593

%67.20جًٌد6720672جٌد159جٌد163جٌد179جٌد171مستجداحمد محمد الشحات سالم40268 672

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 15صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%56.00مقبول5600560مقبول142مقبول130مقبول144مقبول144مستجداحمد محمد جمال جالل الحجار40269 560

%60.40مقبول6040604جٌد156مقبول132مقبول164مقبول152مستجداحمد محمد سعٌد صباح40271 604

%64.00مقبول6400640مقبول151جٌد168مقبول154مقبول167مستجد3م.احمد محمد صادق محمد سٌد احمد أ40272 640

%67.90جًٌد6790679جٌد169جٌد158جٌد171جٌد181مستجداحمد محمد صالح محمد خلٌل40273 679

%59.90مقبول5990599مقبول150مقبول135مقبول159مقبول155مستجداحمد محمد طه محمد40274 599

%67.30جًٌد6730673جٌد163جٌد165مقبول168جٌد177مستجداحمد محمد عبد الحفٌظ محمد40275 673

%66.10جًٌد6610661مقبول155مقبول155جٌد175جٌد176مستجدأحمد محمد عبد الرازق إبراهٌم40276 661

%64.00مقبول6400640جٌد156مقبول142جٌد174مقبول168مستجداحمد محمد عبد الرحٌم الصعٌدى40277 640

%67.60جًٌد6760676مقبول154مقبول154جٌد181جٌد187مستجداحمد محمد عبد الستار ابو العزم س40278 676

%71.10جًٌد7110711جٌد173جٌد168جٌد191جٌد179مستجداحمد محمد عبد العال محمد خطاب40279 711

%77.90جًٌد7790779جٌد جدا192ًجٌد189جٌد198جٌد200مستجداحمد محمد عبد الفتاح محمد مرسى40280 779

%60.00مقبول6000600مقبول135مقبول134جٌد173مقبول158مستجداحمد محمد عبد هللا حجازى عامر40281 600

%68.40جًٌد6840684جٌد163مقبول150جٌد181جٌد190مستجداحمد محمد عبد المحسن نصار40282 684

%64.05مقبول4740641مقبول155مقبول154مقبول165معهد0مستجداحمد محمد عبد الموجود شحاته م40283 641

%60.80مقبول6080608مقبول140مقبول150مقبول164مقبول154مستجداحمد محمد عبدالمنعم ابوحبٌبه40284 608

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 16صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%64.40مقبول6440644مقبول151مقبول153جٌد176مقبول164مستجداحمد محمد على على الشرٌف40286 644

%60.30مقبول6030603مقبول143مقبول146مقبول152مقبول162مستجداحمد محمد على محمد الفخرانى40287 603

%71.80جًٌد7180718جٌد179جٌد جدا195ًجٌد192مقبول152مستجد1م.احمد محمد غرٌب رجب   أ40288 718

%63.90مقبول6390639جٌد159مقبول154مقبول162مقبول164مستجداحمد محمد مبروك ابو طالب40289 639

%65.10جًٌد6510651مقبول143جٌد158جٌد178جٌد172مستجد1م.احمد محمد محمد مصطفى   أ40290 651

%62.50مقبول6250625مقبول151مقبول139جٌد170مقبول165مستجداحمد محمد عبدالظاهر مصطفى س40292 625

%65.80جًٌد6580658مقبول153جٌد169جٌد180مقبول156مستجد2،1م.احمد محمود احمد عٌد محارٌق   أ40294 658

%81.40جٌد جدا8140814ًجٌد188جٌد جدا203ًجٌد جدا220ًجٌد203مستجداحمد محمود صبرى الجندى40295 814

%61.90مقبول6190619جٌد157مقبول145مقبول160مقبول157مستجداحمد محمود عبد الحكٌم حسن سالمه40296 619

%72.30جًٌد7230723جٌد165جٌد183جٌد190جٌد185مستجداحمد محمود محمد عبد السالم40298 723

%56.90مقبول5690569مقبول151مقبول128مقبول144مقبول146مستجداحمد مدحت دروٌش عرٌق40299 569

%68.90جًٌد6890689جٌد164جٌد164جٌد188جٌد173مستجد1م.احمد مرضً أحمد محمد رشوان    أ40301 689

%60.80مقبول6080608مقبول142مقبول154مقبول161مقبول151مستجداحمد مسعد سعد النجار        40302 608

%65.90جًٌد6590659جٌد173جٌد176مقبول165مقبول145مستجداحمد مصطفى حسن عبد القوى   محول بنها40303 659

%60.20مقبول6020602مقبول151مقبول151مقبول149مقبول151مستجداحمد مصطفى عبد العزٌز احمد سلٌم40304 602

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 17صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%61.00مقبول6100610جٌد163مقبول148مقبول145مقبول154مستجداحمد مصطفى محمد جاد هللا40305 610

%70.90جًٌد7090709جٌد167جٌد185جٌد181جٌد176مستجد1م.احمد ممدوح كمال محمد سعد   أ40307 709

%62.00مقبول6200620مقبول142مقبول146مقبول165مقبول167مستجداحمد ممدوح محمد الصباغ40308 620

%61.00مقبول6100610مقبول147مقبول142مقبول168مقبول153مستجداحمد ممدوح محمد عبد القادر40309 610

%66.80جًٌد6680668جٌد157جٌد169جٌد175مقبول167مستجداحمد منصور محمد الزٌدي40310 668

%62.20مقبول6220622جٌد170جٌد162مقبول146مقبول144مستجداحمد مهدي صالح الدٌن ذكً شعٌب40311 622

%57.00مقبول5700570مقبول137مقبول134مقبول152مقبول147مستجداحمد ناجى كحٌل ابو ٌونس40312 570

%68.50جًٌد6850685جٌد167جٌد164جٌد189مقبول165مستجداحمد ناصر فتحى محمد40313 685

%73.80جًٌد7380738جٌد177جٌد178جٌد200جٌد183مستجداحمد نبوى فتحى قصالى40315 738

%61.00مقبول6100610مقبول149مقبول152مقبول154مقبول155مستجداحمد نبٌل السٌد بدار40317 610

%60.00مقبول6000600جٌد157مقبول146مقبول156مقبول141مستجداحمد نصر على مطر40320 600

%65.10جًٌد6510651مقبول150مقبول153جٌد174جٌد174مستجداحمد نصر محمد عبده40321 651

%68.10جًٌد6810681جٌد168جٌد172جٌد175مقبول166مستجداحمد نظٌر حافظ عالم40322 681

%64.10مقبول6410641جٌد158جٌد163مقبول160مقبول160مستجداحمد وجٌه ابراهٌم سالم الشلط40323 641

%70.14جًٌد5190701جٌد170جٌد171جٌد178معهد0مستجداحمد وجٌه السٌد حبٌب م40324 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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 18صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%66.70جًٌد6670667مقبول150جٌد166جٌد182جٌد169مستجداحمد وجٌه عبد الحمٌد محمد عل40325ً 667

%67.50جًٌد6750675جٌد162جٌد174جٌد172مقبول167مستجداحمد ٌاسر عبد الباقى عبد الحق جعفر40327 675

%77.00جًٌد7700770جٌد178جٌد جدا195ًجٌد201جٌد196مستجداحمد ٌحً عبد اللطٌف الشافع40328ً 770

%58.20مقبول5820582مقبول154مقبول137مقبول158مقبول133مستجداحمد ٌوسف ابو المجد الصٌاد40329 582

%65.60جًٌد6560656جٌد160جٌد165جٌد178مقبول153مستجد2،1م.احمد ٌوسف فهٌم محمد الفقى   أ40330 656

%73.70جًٌد7370737جٌد168جٌد183جٌد194جٌد192مستجدارٌج السٌد احمد عبد الحلٌم40331 737

%62.20مقبول6220622مقبول153مقبول149مقبول167مقبول153مستجداسامه ابراهٌم سعٌد علوى40332 622

%72.30جًٌد7230723جٌد172جٌد182جٌد189جٌد180مستجداسامه احمد عبد العزٌز عفر40333 723

%62.84مقبول4650628جٌد159مقبول136جٌد170معهد0مستجداسامه احمد محمد احمد م40334 628

%62.60مقبول6260626جٌد157مقبول155مقبول162مقبول152مستجداسامه الفاروق عمر سلٌمان دخان40335 626

%64.90مقبول6490649مقبول151جٌد165مقبول164جٌد169مستجداسامه جمال السٌد الصباغ40336 649

%68.00جًٌد6800680جٌد158جٌد177جٌد178مقبول167مستجداسامه شبل قطب محمود ابولبن40337 680

%69.30جًٌد6930693جٌد169جٌد180جٌد171جٌد173مستجداسامه عبد العلٌم عبد الحمٌد رخا40338 693

%70.20جًٌد7020702جٌد166جٌد163جٌد195جٌد178مستجد1م.اسامه مصلحى ماهر ابو الروس   أ40340 702

%81.50جٌد جدا8150815ًجٌد جدا192ًجٌد جدا214ًجٌد207جٌد202مستجداسراء احمد عبد الغنى القاضى40342 815

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 19صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%65.00جًٌد6500650جٌد156جٌد156جٌد169جٌد169مستجداسراء اسامه محمد عبد العاطى السقا40343 650

%71.10جًٌد7110711جٌد162جٌد176جٌد185جٌد188مستجد1م.اسراء اشرف توفٌق محمد نوح   أ40344 711

%73.50جًٌد7350735جٌد179جٌد181جٌد200جٌد175مستجداسراء اشرف عبد الحمٌد ذكى فاٌد40345 735

%70.50جًٌد7050705جٌد174جٌد179جٌد184مقبول168مستجداسراء اشرف عبد الرحمن هوله40346 705

%74.86جًٌد5540749جٌد170جٌد182جٌد202معهد0مستجداسراء اشرف محمد عبد المنعم م40347 749

%64.20مقبول6420642مقبول150جٌد160جٌد177مقبول155مستجداسراء امل احمد عبده40348 642

%73.10جًٌد7310731جٌد167جٌد190جٌد192جٌد182مستجداسراء حمدي محمد خلٌل الدسوق40350ً 731

%69.70جًٌد6970697جٌد172جٌد166جٌد177جٌد182مستجد1م.اسراء رأفت سعد الصواف   أ40351 697

%70.90جًٌد7090709جٌد161جٌد171جٌد184جٌد193مستجداسراء سعد محمود سعد البرم40352 709

%75.70جًٌد7570757جٌد166جٌد176جٌد207جٌد جدا208ًمستجد1م.اسراء سعٌد رسالن محمد رسالن   أ40353 757

%82.10جٌد جدا8210821ًجٌد188جٌد جدا208ًجٌد جدا216ًجٌد جدا209ًمستجد1م.اسراء سعٌد سالمان السٌد    أ40354 821

%80.60جٌد جدا8060806ًجٌد جدا195ًجٌد جدا207ًجٌد جدا220ًجٌد184مستجداسراء سعٌد عبد الخالق شهاب الدٌن40355 806

%66.40جًٌد6640664جٌد162جٌد173جٌد176مقبول153مستجد2،1م.اسراء سعٌد عبد الحمٌد راشد   أ40356 664

%80.14جٌد جدا5930801ًجٌد186جٌد جدا197ًجٌد جدا210ًمعهد0مستجداسراء سمٌر سعد بازٌد م40357 801

%68.00جًٌد6800680جٌد173جٌد166جٌد177مقبول164مستجداسراء شوقى سٌد احمد شرف40358 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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 20صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%67.80جًٌد6780678جٌد162جٌد167جٌد176جٌد173مستجداسراء صبحى خضر سالم خضر40359 678

%71.70جًٌد7170717جٌد163جٌد177جٌد187جٌد190مستجداسراء صبحى محمد احمد40360 717

%67.90جًٌد6790679جٌد161جٌد163جٌد175جٌد180مستجد1م.اسراء صبرى حسن محمد    أ40361 679

%78.20جًٌد7820782جٌد178جٌد جدا195ًجٌد203جٌد206مستجداسراء صالح احمد محمد ناصر40362 782

%77.80جًٌد7780778جٌد183جٌد جدا203ًجٌد194جٌد198مستجداسراء صالح عبد الرحٌم اسماعٌل40363 778

%71.00جًٌد7100710جٌد172جٌد182جٌد183جٌد173مستجداسراء عبد السالم محمد مبارك40364 710

%73.10جًٌد7310731جٌد175جٌد172جٌد200جٌد184مستجداسراء عبد العاطى السٌد عبد العاطى40365 731

%73.50جًٌد7350735جٌد172جٌد191جٌد190جٌد182مستجداسراء عبد العلٌم عبد الحمٌد رخا40366 735

%64.40مقبول6440644جٌد165مقبول148جٌد169مقبول162مستجداسراء فاٌز احمد احمد رشدان40368 644

%73.60جًٌد7360736جٌد171جٌد182جٌد206جٌد177مستجداسراء محسن محمود محمد خلٌفه40370 736

%69.30جًٌد6930693جٌد163جٌد175جٌد182جٌد173مستجد1م.اسراء محمد رمضان نبوي ابراهٌم  أ40371 693

%68.50جًٌد6850685جٌد174جٌد171مقبول166جٌد174مستجد1م.اسراء محمد عشماوى الجزار   أ40372 685

%61.30مقبول6130613مقبول155مقبول148مقبول151مقبول159مستجداسراء محمود عبد القادر على40374 613

%81.80جٌد جدا8180818ًجٌد188جٌد جدا201ًجٌد جدا215ًجٌد جدا214ًمستجداسراء محمود عبد الهادى على40375 818

%76.90جًٌد7690769جٌد185جٌد179جٌد203جٌد202مستجداسراء منٌر محمد غزاله40376 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



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 21صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%70.30جًٌد7030703جٌد179جٌد165جٌد174جٌد185مستجداسراء وصال محمد زاهر40377 703

%71.80جًٌد7180718جٌد169جٌد180جٌد188جٌد181مستجداسالم احمد شوقى حامد موسى40378 718

%73.00جًٌد7300730جٌد171جٌد185جٌد200جٌد174مستجداسالم احمد فرج موسى الفقى40379 730

%68.90جًٌد6890689جٌد167جٌد170جٌد176جٌد176مستجد1م.اسالم احمد مصطفى مصطفى   أ40380 689

%61.90مقبول6190619جٌد165جٌد158مقبول159مقبول137مستجد3م.اسالم اشرف السٌد عباس أ40381 619

%63.51مقبول4700635جٌد165جٌد158مقبول147معهد0مستجداسالم اشرف عواد الحسٌنى الجمال س40382 635

%74.10جًٌد7410741جٌد188جٌد186جٌد193جٌد174مستجداسالم السٌد عبده الخطٌب40383 741

%65.80جًٌد6580658مقبول155جٌد162جٌد173مقبول168مستجداسالم السٌد محمد السٌد ابراهٌم عزام40384 658

%66.30جًٌد6630663جٌد177جٌد169جٌد171مقبول146مستجداسالم اٌمن احمد سعد     محول من لغة40386 663

%67.70جًٌد6770677جٌد157مقبول155جٌد185جٌد180مستجداسالم حسن محمد الخولى40387 677

%65.41جًٌد4840654مقبول155مقبول155جٌد174معهد0مستجد2م.اسالم حمدى ٌونس الشبلنجى م   أ40388 654

%69.19جًٌد5120692جٌد164جٌد164جٌد184معهد0مستجداسالم خالد ربٌع عبد اللطٌف الشعراوى م40389 692

%66.40جًٌد6640664جٌد172جٌد160جٌد178مقبول154مستجداسالم خٌرى محمد مصطفى40390 664

%67.90جًٌد6790679جٌد166جٌد161جٌد170جٌد182مستجداسالم سعٌد احمد محمد40391 679

%61.40مقبول6140614مقبول149مقبول149مقبول159مقبول157مستجداسالم سمٌر عزٌز السقا40392 614

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 22صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%71.20جًٌد7120712جٌد180جٌد180جٌد182جٌد170مستجداسالم سٌد احمد علً ابو مصطفى40393 712

%73.90جًٌد7390739جٌد180جٌد180جٌد187جٌد192مستجداسالم صبحً حامد السٌد قندٌل40394 739

%67.70جًٌد6770677مقبول144جٌد164جٌد184جٌد185مستجداسالم صالح عبد الخالق الكومى40395 677

%71.10جًٌد7110711جٌد168جٌد169جٌد190جٌد184مستجد1م.اسالم عبد الرازق مأمون عبد الرازق  أ40397 711

%64.70مقبول6470647جٌد166جٌد158مقبول166مقبول157مستجداسالم عبد العظٌم عبد الفضٌل حمد40398 647

%65.90جًٌد6590659جٌد157جٌد159جٌد174جٌد169مستجد1م.اسالم عبد المحسن مصطفى نصار  أ40399 659

%64.80مقبول6480648جٌد165جٌد161جٌد171مقبول151مستجداسالم عبد المنعم محمد رشاد عبد المنعم40400 648

%67.97جًٌد5030680جٌد169جٌد160جٌد174معهد0مستجداسالم فرج عبد الحمٌد العقده م40401 680

%62.40مقبول6240624جٌد162مقبول144جٌد176مقبول142مستجداسالم محمد إبراهٌم عبد الحافظ40403 624

%62.40مقبول6240624مقبول151مقبول141مقبول168مقبول164مستجداسالم محمد اكمل محمد انور حجازى40406 624

%67.40جًٌد6740674جٌد176جٌد164جٌد181مقبول153مستجداسالم محمد سعٌد احمد جوهر40407 674

%70.10جًٌد7010701جٌد158جٌد159جٌد203جٌد181مستجداسالم محمد محمد الحلفاوى40410 701

%57.30مقبول5730573مقبول141مقبول139مقبول155مقبول138مستجداسالم مصطفى عبد السمٌع اسماعٌل40411 573

%74.40جًٌد7440744جٌد172جٌد178جٌد202جٌد192مستجداسماء احمد عبد الفتاح ناجى40412 744

%71.30جًٌد7130713جٌد168جٌد167جٌد195جٌد183مستجداسماء اشرف عباس طبانه40413 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
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2018/2017

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 23صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%68.90جًٌد6890689جٌد161مقبول147جٌد196جٌد185مستجد1م.اسماء السٌد فرج محمد جالل   أ40414 689

%67.30جًٌد6730673مقبول152جٌد156جٌد181جٌد184مستجداسماء الفرماوي ابراهٌم عبدالواحد40415 673

%68.70جًٌد6870687جٌد162جٌد170جٌد174جٌد181مستجداسماء جمال فتحى على الدٌب40416 687

%81.30جٌد جدا8130813ًجٌد185جٌد جدا203ًجٌد جدا213ًجٌد جدا212ًمستجداسماء حمدى عبد الغنى ابو رواش40417 813

%68.10جًٌد6810681جٌد163جٌد166جٌد185مقبول167مستجداسماء رضا قطب الكرٌدى40418 681

%81.40جٌد جدا8140814ًجٌد186جٌد جدا208ًجٌد جدا217ًجٌد203مستجداسماء عاطف عبد العزٌز حسنٌن عمرٌه40419 814

%76.60جًٌد7660766جٌد182جٌد187جٌد200جٌد197مستجداسماء عبد الفتاح عبد السمٌع عوض40420 766

%68.00جًٌد6800680مقبول155جٌد157جٌد181جٌد187مستجد1م.اسماء عزت عبد الفتاح محمد شحاته  أ40421 680

%71.62جًٌد5300716جٌد163جٌد176جٌد191معهد0مستجداسماء غرٌب منجد سابق م40423 716

%83.20جٌد جدا8320832ًجٌد جدا197ًجٌد جدا211ًجٌد جدا217ًجٌد207مستجداسماء محمد شحاتة الغزالى40424 832

%72.50جًٌد7250725جٌد178جٌد174جٌد184جٌد189مستجداسماء محمد عبد هللا حسن قندٌل40425 725

%65.30جًٌد6530653جٌد156مقبول145جٌد178جٌد174مستجداسماء محمد كامل محمد عبٌد40426 653

%69.80جًٌد6980698جٌد171جٌد184جٌد175مقبول168مستجداسماء محمد محمد الدسوقى رزق40427 698

%62.16مقبول4600622مقبول145مقبول145جٌد170معهد0مستجداسماء مسعد احمد فتوح م40428 622

%78.30جًٌد7830783جٌد178جٌد جدا197ًجٌد جدا218ًجٌد190مستجداسماء مصطفى جابر خلٌفة40430 783

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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حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 24صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%72.84جًٌد5390728جٌد169جٌد176جٌد194معهد0مستجداسماء مصطفى عبدالصمد الجندى م40431 728

%70.30جًٌد7030703جٌد163جٌد177جٌد185جٌد178مستجداسماء ٌحٌى حمدي عبٌد40432 703

%77.70جًٌد5750777جٌد184جٌد جدا192ًجٌد199معهد0مستجداسماعٌل صبحى محمد خطاب م40435 777

%67.50جًٌد6750675جٌد162جٌد163جٌد191مقبول159مستجداسماعٌل ناصر اسماعٌل زهران40436 675

%67.70جًٌد6770677مقبول153مقبول155جٌد186جٌد183مستجداشجان عبد النبى عبد الهادى امٌن40437 677

%77.00جًٌد7700770جٌد188جٌد188جٌد200جٌد194مستجداشجان على محمد على40438 770

%74.19جًٌد5490742جٌد172جٌد180جٌد197معهد0مستجداشرقت اشرف مندوه ابراهٌم م40439 742

%67.00جًٌد6700670جٌد163جٌد165جٌد179مقبول163مستجداشرقت رفعت عبد السالم محمد قندٌل40440 670

%72.60جًٌد7260726جٌد172جٌد177جٌد200جٌد177مستجداشواق حسٌن فرج مصطفى السٌسى40441 726

%71.90جًٌد7190719جٌد164جٌد167جٌد203جٌد185مستجداضواء خالد عبد المنعم دره40442 719

%66.10جًٌد6610661جٌد162جٌد169جٌد170مقبول160مستجد2،1م.اكرام ابراهٌم توفٌق محمد   أ40443 661

%59.90مقبول5990599مقبول149مقبول134مقبول163مقبول153مستجداكرم إبراهٌم عبد العزٌز بشر40444 599

%62.30مقبول6230623جٌد160مقبول151مقبول163مقبول149مستجداكرم احمد سالم غنٌم40445 623

%67.00جًٌد6700670جٌد165مقبول142جٌد171جٌد192مستجداكرم احمد سعد الدٌن الحباك40446 670

%63.10مقبول6310631مقبول155جٌد158مقبول165مقبول153مستجداكرم سعٌد عبد المجٌد القزاز40447 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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 25صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%71.10جًٌد7110711جٌد173جٌد168جٌد193جٌد177مستجدالزهراء محمد فتحى محمد النجار40448 711

%67.00جًٌد6700670جٌد159جٌد159جٌد179جٌد173مستجدالزهراء محمد محمد ابراهٌم40449 670

%74.50جًٌد7450745جٌد179جٌد جدا196ًجٌد198جٌد172مستجد1م.السعٌد ابراهٌم السعٌد محمد عبد الجواد أ40450 745

%63.80مقبول6380638مقبول148جٌد156جٌد173مقبول161مستجدالسٌد إبراهٌم السٌد إبراهٌم40451 638

%75.20جًٌد7520752جٌد183جٌد174جٌد199جٌد196مستجدالسٌد احمد السٌد عبد العزٌز نصار40453 752

%61.30مقبول6130613جٌد160مقبول150مقبول160مقبول143مستجدالسٌد السعٌد السٌد السعٌد الفرسٌسى40454 613

%64.10مقبول6410641جٌد161مقبول154مقبول164مقبول162مستجدالسٌد رضا السٌد الصعران س40457 641

%64.70مقبول6470647جٌد164جٌد157جٌد170مقبول156مستجد2،1م.السٌد عبد الفتاح بٌومى ابوعالٌة   أ40460 647

%63.20مقبول6320632جٌد162مقبول154جٌد171مقبول145مستجدالسٌد على السٌد خضر40461 632

%70.70جًٌد7070707جٌد186جٌد176جٌد186مقبول159مستجدالسٌد محمد السٌد ملٌجى نوفل40462 707

%68.00جًٌد6800680جٌد178جٌد164جٌد181مقبول157مستجدالسٌد محمد عبد المحسن مصطفى40464 680

%65.80جًٌد6580658جٌد163مقبول155جٌد171جٌد169مستجدالسٌده فتحى صادق محمد40465 658

%70.20جًٌد7020702جٌد170جٌد171جٌد188جٌد173مستجدالعزب محمود العزب عبد القادر40466 702

%72.20جًٌد7220722جٌد163جٌد185جٌد198جٌد176مستجدالهام رضا بدراوى عبدالعزٌز بدر40468 722

%63.51مقبول4700635مقبول148مقبول145جٌد177معهد0مستجدالهام رفاعى سعد ٌونس م40469 635

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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محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 26صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%62.97مقبول4660630جٌد173جٌد156مقبول137معهد0مستجدامانى احمد محمود عثمان م40470 630

%83.40جٌد جدا8340834ًجٌد188جٌد جدا203ًجٌد جدا223ًجٌد جدا220ًمستجدامانً الشاذلً احمد سلٌمان الشاذل40471ً 834

%71.80جًٌد7180718جٌد171جٌد169جٌد191جٌد187مستجد1م.امانى عبد السمٌع موسى محمود    أ40473 718

%72.40جًٌد7240724جٌد173جٌد189جٌد188جٌد174مستجدامانً محمد فوزى محمد غازى محمد شحاتة40474 724

%73.90جًٌد7390739جٌد173جٌد183جٌد196جٌد187مستجدامانى هند محمد الشٌمى40476 739

%72.60جًٌد7260726جٌد169جٌد185جٌد192جٌد180مستجدامجد محمد حسنى على شون40478 726

%70.70جًٌد7070707جٌد171جٌد180جٌد185جٌد171مستجدامجد محمد عبد الرحٌم تهامى40479 707

%75.80جًٌد7580758جٌد181جٌد176جٌد200جٌد201مستجدامل احمد قطب احمد40480 758

%64.20مقبول6420642مقبول143مقبول149جٌد174جٌد176مستجد1م.امل جمال عبد هللا شاهٌن   أ40481 642

%64.60مقبول6460646جٌد160مقبول155جٌد174مقبول157مستجدامل سعودى نعمان ناجى الشافعى40484 646

%77.90جًٌد7790779جٌد173جٌد جدا196ًجٌد207جٌد203مستجدامل عبد الغنى احمد حسانٌن موس40485ً 779

%64.30مقبول6430643مقبول155جٌد158مقبول154جٌد176مستجدامل محمد رمضان المصرى40486 643

%62.90مقبول6290629جٌد160مقبول145مقبول158مقبول166مستجدامنٌه امجد عبد الرحمن ابو عوف المشد40487 629

%66.60جًٌد6660666جٌد161مقبول155جٌد180جٌد170مستجدامنٌه حماده الشافعى عبد الرازق برعى40488 666

%63.40مقبول6340634مقبول142مقبول139جٌد176جٌد177مستجدامنٌه سمٌر ابراهٌم خلٌفة المزار40489 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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 27صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%66.89جًٌد4950669جٌد163مقبول150جٌد182معهد0مستجدامنٌه محمد احمد حماد خفاجى م40490 669

%72.70جًٌد7270727جٌد180جٌد178جٌد200جٌد169مستجد1م.امنٌه محمد عبد المؤمن السٌد    أ40491 727

%69.00جًٌد6900690جٌد162جٌد180جٌد177جٌد171مستجدامٌر صبحى احمد ٌوسف نوفل40492 690

%60.80مقبول6080608جٌد159مقبول148مقبول157مقبول144مستجدامٌر محمد مصطفى محمد مصطفى40493 608

%74.50جًٌد7450745جٌد172جٌد177جٌد207جٌد189مستجدامٌره التهامً محمد سالم الرصاص40494ً 745

%77.00جًٌد7700770جٌد188جٌد جدا192ًجٌد202جٌد188مستجد1م.امٌره السٌد عبد العزٌز خالف    أ40495 770

%71.60جًٌد7160716جٌد161جٌد179جٌد197جٌد179مستجدامٌره السٌد غمرى محمد بدر الدٌن40496 716

%79.40جًٌد7940794جٌد180جٌد189جٌد جدا212ًجٌد جدا213ًمستجدامٌره حاتم محمد ابراهٌم40497 794

%73.80جًٌد7380738جٌد183جٌد184جٌد190جٌد181مستجدامٌره عباس عرفه ابو حفٌشه40498 738

%66.40جًٌد6640664مقبول153مقبول150جٌد180جٌد181مستجد1م.امٌره على مصطفى حشٌش    أ40500 664

%69.00جًٌد6900690مقبول151مقبول153جٌد200جٌد186مستجدامٌره كامل سعد عٌد40501 690

%79.20جًٌد7920792جٌد182جٌد جدا193ًجٌد جدا209ًجٌد جدا208ًمستجدامٌره مجدى عبد الرازق حسن هٌكل40502 792

%71.60جًٌد7160716جٌد182جٌد177جٌد181جٌد176مستجدامٌره محمد جابر احمد السروجى40503 716

%69.80جًٌد6980698جٌد176جٌد166جٌد178جٌد178مستجدامٌره محمد عبد المقصود السٌد عفٌف40504ً 698

%70.20جًٌد7020702جٌد167جٌد161جٌد188جٌد186مستجد1م.امٌره مختار محمود حسٌن    أ40505 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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 28صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%64.60مقبول6460646مقبول148مقبول145جٌد177جٌد176مستجد1م.امٌره مصطفى عٌد حسنٌن     أ40506 646

%72.00جًٌد7200720جٌد178جٌد173جٌد188جٌد181مستجد1م.امٌره نصر على سالم      أ40507 720

%66.80جًٌد6680668مقبول155مقبول155جٌد188جٌد170مستجد1م.امٌمه صابر شحاته شعبان    أ40508 668

%71.30جًٌد7130713جٌد162جٌد172جٌد197جٌد182مستجدامٌمه لطفى عبد الجٌد سعد40509 713

%69.30جًٌد6930693جٌد163جٌد158جٌد186جٌد186مستجد1م.انوار محمود موسى عطوه  أ40512 693

%74.05جًٌد5480741جٌد157جٌد جدا196ًجٌد195معهد0مستجداٌمان احمد سعٌد نصر م40515 741

%70.80جًٌد7080708جٌد170جٌد165جٌد186جٌد187مستجد1م.اٌمان احمد عبد هللا فرج   أ40516 708

%79.30جًٌد7930793جٌد184جٌد جدا192ًجٌد جدا215ًجٌد202مستجداٌمان احمد محمد االسكندرانى40517 793

%65.80جًٌد6580658مقبول151جٌد162جٌد180مقبول165مستجداٌمان احمد محمد حسن عبد النب40518ً 658

%71.30جًٌد7130713جٌد160جٌد169جٌد194جٌد190مستجداٌمان السٌد زكى عبد هللا الملٌجى40521 713

%71.20جًٌد7120712جٌد160جٌد178جٌد198جٌد176مستجداٌمان جمال عطا عبٌه40522 712

%72.10جًٌد7210721جٌد163جٌد171جٌد193جٌد194مستجد1م.اٌمان جمال محمد السٌد منصور   أ40523 721

%66.00جًٌد6600660مقبول152جٌد156جٌد180جٌد172مستجداٌمان حامد عبد الحمٌد محمد زهران40524 660

%65.50جًٌد6550655جٌد161مقبول150جٌد173جٌد171مستجداٌمان حمدى حسنٌن بصار40525 655

%65.27جًٌد4830653جٌد156مقبول142جٌد185معهد0مستجداٌمان رضا محمد الجمل م40527 653

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 29صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%62.70مقبول6270627مقبول145مقبول136جٌد178مقبول168مستجداٌمان على عبد الحمٌد ابراهٌم40530 627

%75.90جًٌد7590759جٌد171جٌد166جٌد جدا209ًجٌد جدا213ًمستجداٌمان عنتر عبد الحمٌد احمد40531 759

%73.40جًٌد7340734جٌد171جٌد جدا193ًجٌد179جٌد191مستجداٌمان فتحى محمد عصر40532 734

%78.10جًٌد7810781جٌد184جٌد جدا192ًجٌد205جٌد200مستجد1م.اٌمان فهمى حماد ابو الروس  أ40533 781

%73.92جًٌد5470739جٌد168جٌد181جٌد198معهد0مستجداٌمان ماهر محمد عبد المنعم عبد العزٌز م40534 739

%65.40جًٌد6540654جٌد161جٌد159جٌد182مقبول152مستجداٌمان محمد عبد اللطٌف حمامه40535 654

%80.90جٌد جدا8090809ًجٌد189جٌد جدا193ًجٌد جدا219ًجٌد جدا208ًمستجداٌمان محمد عبده احمد بدر الدٌن40536 809

%81.60جٌد جدا8160816ًجٌد جدا199ًجٌد جدا205ًجٌد جدا209ًجٌد203مستجد1م.اٌمان محمد عمر الكفراوى  أ40537 816

%77.10جًٌد7710771جٌد جدا204ًجٌد184جٌد196جٌد187مستجد1م.اٌمان محمد كمال محمود عطٌه  أ40538 771

%73.90جًٌد7390739جٌد جدا193ًجٌد175جٌد191جٌد180مستجد1م.اٌمان محمد منجود شوارب  أ40540 739

%78.00جًٌد7800780جٌد180جٌد179جٌد206جٌد جدا215ًمستجد1م.اٌمان محمود عوض هللا عبد الوهاب لٌلة أ40541 780

%84.90جٌد جدا8490849ًجٌد جدا203ًممتاز218جٌد جدا213ًجٌد جدا215ًمستجد1م.اٌمان ملٌجً أحمد أبو سعٌدة  أ40542 849
مرتبة شرف

%70.50جًٌد7050705جٌد165جٌد167جٌد183جٌد190مستجداٌمان نبٌه عٌسوى راضى40543 705

%68.70جًٌد6870687جٌد168جٌد157جٌد180جٌد182مستجد1م.اٌمن فوزى محمود سوٌف  أ40546 687

%68.60جًٌد6860686جٌد160جٌد169جٌد179جٌد178مستجداٌمن محمد محمد شرٌف40549 686

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 30صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%74.46جًٌد5510745جٌد168جٌد185جٌد198معهد0مستجداٌناس رافت محمد على فاضل م40550 745

%74.10جًٌد7410741جٌد186جٌد183جٌد189جٌد183مستجد1م.اٌناس محًٌ الدٌن عبدالرازق عماره  أ40551 741

%69.90جًٌد6990699جٌد180جٌد173جٌد171جٌد175مستجداٌهاب سعٌد امام الشلقانى40554 699

%62.60مقبول6260626مقبول151مقبول147جٌد171مقبول157مستجداٌهاب سعٌد ناصف محمد فوده40555 626

%72.40جًٌد7240724جٌد182جٌد185جٌد187جٌد170مستجداٌهاب محمد زكى محمد بدر40557 724

%81.35جٌد جدا6020814ًجٌد جدا205ًجٌد188جٌد جدا209ًمعهد0مستجدباسم احمد حلمى زهبه م40558 814

%64.90مقبول6490649جٌد156مقبول144جٌد183مقبول166مستجدباسم اسامه انور هوٌدى40559 649

%71.30جًٌد7130713جٌد181جٌد178جٌد186مقبول168مستجدباسم سعٌد مرسً عبد المقصود جبر40560 713

%63.60مقبول6360636جٌد161مقبول144جٌد172مقبول159مستجدباسم صبحى عبد الحمٌد السٌد رزق40561 636

%78.20جًٌد7820782جٌد183جٌد جدا200ًجٌد جدا209ًجٌد190مستجدبثٌنة محمد عبد الرؤف محمد ابو عٌطة40564 782

%70.50جًٌد7050705جٌد169جٌد171جٌد184جٌد181مستجدبسام محمود حسٌن السعودي40565 705

%71.10جًٌد7110711جٌد164جٌد181جٌد187جٌد179مستجدبسمه شعبان محمد عبد الواحد40569 711

%78.20جًٌد7820782جٌد180جٌد جدا205ًجٌد جدا210ًجٌد187مستجدبسمه صبري احمد البرلس40570 782

%67.16جًٌد4970672مقبول153جٌد172جٌد172معهد0مستجدبسمه محمد خمٌس فتحى فتح هللا عامر م40572 672

%65.27جًٌد4830653مقبول153مقبول148جٌد182معهد0مستجدبسمه مصطفى فاروق مصطفى م40573 653

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 31صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%67.40جًٌد6740674جٌد163جٌد158جٌد178جٌد175مستجدبسنت حاتم عبد الجواد بده س40574 674

%70.80جًٌد7080708جٌد177جٌد173جٌد178جٌد180مستجد1م.بالل عبد الحفٌظ جابر الحوٌرى  أ40576 708

%78.30جًٌد7830783جٌد190جٌد جدا194ًجٌد جدا208ًجٌد191مستجدبٌشوى صبرى عبد السٌد مٌخائٌل40578 783

%65.50جًٌد6550655جٌد158جٌد171مقبول166مقبول160مستجدبٌشوى عادل لطفى نوار40579 655

%64.50مقبول6450645جٌد171مقبول149مقبول163مقبول162مستجدتسنٌم جمال عبد المقصود المٌهى40580 645

%65.20جًٌد6520652جٌد167مقبول152مقبول159جٌد174مستجد1م.تسنٌم نبٌل محمد على  أ40581 652

تقوى ابراهٌم محمد صالح الدٌن المرسى الري 40582

1م.أ
%80.20جٌد جدا8020802ًجٌد جدا195ًجٌد جدا207ًجٌد جدا213ًجٌد187مستجد 802

%61.60مقبول6160616جٌد157جٌد163مقبول153مقبول143مستجدتقى السٌد عبد الحمٌد عمر40583 616

%59.30مقبول5930593مقبول151مقبول149مقبول149مقبول144مستجدتقى حسٌن على حسٌن40584 593

%68.00جًٌد6800680مقبول155جٌد157جٌد184جٌد184مستجد1م.تقى على محمد ٌحى   أ40586 680

%78.30جًٌد7830783جٌد184جٌد جدا197ًجٌد جدا209ًجٌد193مستجدتقى مجدى السٌد تركى40587 783

%75.40جًٌد7540754جٌد179جٌد181جٌد199جٌد195مستجدتقى محمد لطفى السٌد40588 754

%73.50جًٌد7350735جٌد182جٌد170جٌد190جٌد193مستجدجاد جبر عبد الحمٌد عبد الواحد عالم40590 735

%67.10جًٌد6710671جٌد161جٌد173جٌد184مقبول153مستجد2،1م.جمال سامح على عطا هللا   أ40595 671

%86.80جٌد جدا8680868ًجٌد جدا211ًممتاز219جٌد جدا223ًجٌد جدا215ًمستجدجمعه عمر عبد العزٌز محمد40596 868
مرتبة شرف

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 32صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%61.30مقبول6130613جٌد165مقبول147مقبول155مقبول146مستجدجهاد اشرف احمد ابو ابراهٌم40597 613

%60.00مقبول6000600مقبول153مقبول135مقبول154مقبول158مستجدجهاد امٌن عبد الحلٌم االمبابى40598 600

%65.90جًٌد6590659مقبول147مقبول152جٌد181جٌد179مستجد1م.جهاد اٌهاب هاشم محمد منصور  أ40599 659

%74.60جًٌد7460746جٌد174جٌد جدا194ًجٌد196جٌد182مستجدجٌالن ٌوسف فهٌم حنا س40601 746

%71.90جًٌد7190719جٌد165جٌد174جٌد187جٌد193مستجدحاتم كمال الدٌن عبد الحفٌظ الخام40602ً 719

%67.80جًٌد6780678جٌد166مقبول153جٌد170جٌد189مستجدحاتم ٌاسر توفٌق عرفه40603 678

%65.20جًٌد6520652جٌد173جٌد157مقبول165مقبول157مستجدحاتم ٌسن عبد الداٌم بٌومى40604 652

%76.90جًٌد7690769جٌد181جٌد جدا192ًجٌد189جٌد207مستجدحازم محمد صبرى موسى40605 769

%57.70مقبول5770577مقبول148مقبول132مقبول152مقبول145مستجدحامد صبحً حامد احمد40606 577

%59.60مقبول5960596مقبول148مقبول138مقبول162مقبول148مستجدحسام احمد السٌد عبد الحلٌم40607 596

%63.30مقبول6330633مقبول153مقبول152جٌد171مقبول157مستجدحسام حسن احمد ٌوسف40608 633

%58.00مقبول5800580مقبول136مقبول136مقبول153مقبول155مستجدحسام حسن عبد الحمٌد عبد العزٌز سلٌم40609 580

%60.40مقبول6040604مقبول153مقبول144مقبول162مقبول145مستجدحسام عادل صالح عزب40610 604

%63.60مقبول6360636جٌد157جٌد160مقبول168مقبول151مستجدحسام عبد الرحمن متولى حسنٌن جاد هللا40611 636

%60.10مقبول6010601مقبول149مقبول138مقبول157مقبول157مستجدحسام فوزى السٌد شمه40612 601

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 33صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%61.00مقبول6100610مقبول149مقبول144مقبول168مقبول149مستجدحسام فوزى مصطفى الدقن40613 610

%61.40مقبول6140614مقبول149مقبول144مقبول168مقبول153مستجدحسام مسعد محمد الزلعاوى40615 614

%66.90جًٌد6690669جٌد159جٌد161مقبول166جٌد183مستجد3م.حسن الحسٌنى حسن الطوٌل أ40616 669

%64.80مقبول6480648جٌد173مقبول152جٌد171مقبول152مستجد2،1م.حسن السٌد عبد الغفار إبراهٌم  أ40617 648

%58.50مقبول5850585جٌد157مقبول129مقبول147مقبول152مستجدحسن بدر عبد العال محروس40618 585

%57.60مقبول5760576مقبول141مقبول128مقبول154مقبول153مستجدحسن عادل الجوهرى على الفقى40620 576

%62.90مقبول6290629مقبول149مقبول138جٌد174مقبول168مستجدحسن محمد حمدى عزب40621 629

%61.60مقبول6160616مقبول155مقبول139مقبول166مقبول156مستجدحسن ممدوح حسن فتح هللا صدٌق40622 616

%69.32جًٌد5130693جٌد157جٌد162جٌد194معهد0مستجدحسناء السٌد حسن السٌد م40624 693

%79.80جًٌد7980798جٌد186جٌد جدا195ًجٌد جدا211ًجٌد206مستجدحسناء جمال حامد حسٌن رزق40625 798

%67.20جًٌد6720672جٌد156جٌد162جٌد184جٌد170مستجد1م.حسناء محمد حسن عقل  أ40626 672

%61.70مقبول6170617مقبول143مقبول136مقبول164جٌد174مستجدحسنً عبد العظٌم محمد الزقزوق40627ً 617

%62.60مقبول6260626مقبول149مقبول142جٌد170مقبول165مستجدحمدى ابراهٌم على عبد القادر على رضوان40632 626

%62.60مقبول6260626مقبول148جٌد159مقبول159مقبول160مستجدحمدي سلٌمان عبد الموجود السٌد40633 626

%69.90جًٌد6990699جٌد175مقبول152جٌد199جٌد173مستجدحنان جمعه عبد الحمٌد السٌد خضر40637 699

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 34صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%79.40جًٌد7940794جٌد190جٌد187جٌد جدا209ًجٌد جدا208ًمستجدحنان عٌد فرج السٌد40638 794

%68.00جًٌد6800680مقبول154جٌد159جٌد193جٌد174مستجدحنان محمد سلٌمان السٌد هندٌة40639 680

%70.10جًٌد7010701جٌد159جٌد159جٌد184جٌد199مستجدحنان محمد عبدالحمٌد عمر40640 701

%60.70مقبول6070607مقبول155مقبول148مقبول158مقبول146مستجدخالد جمال حامد حسانٌن محجوب40641 607

%59.19مقبول4380592مقبول145مقبول134مقبول159معهد0مستجدخالد جمال محمد عبد الرحمن م40642 592

%64.80مقبول6480648مقبول151مقبول148جٌد180جٌد169مستجدخالد حسنى عٌد الشنوانى40643 648

%58.60مقبول5860586مقبول147مقبول136مقبول159مقبول144مستجدخالد راشد رشدى خلٌفة راشد40644 586

%57.70مقبول5770577مقبول139مقبول131مقبول159مقبول148مستجدخالد زٌن العابدٌن عبد الحمٌد عمٌرة40645 577

%60.10مقبول6010601جٌد158مقبول142مقبول162مقبول139مستجدخالد سعٌد علً محمود سالم40646 601

%64.90مقبول6490649مقبول154مقبول154جٌد173مقبول168مستجدخالد شعبان ابو العز عبد القوى40647 649

%71.00جًٌد7100710مقبول155جٌد170جٌد191جٌد194مستجدخالد عبد الناصر فتحى البسطوٌسى40648 710

%59.70مقبول5970597مقبول152مقبول138مقبول165مقبول142مستجدخالد محمد عبد العزٌز مصطفى خالٌه40649 597

%64.60مقبول6460646مقبول152مقبول152جٌد175مقبول167مستجدخالد محمد كامل مسعد الفار40650 646

%80.40جٌد جدا8040804ًجٌد189جٌد جدا199ًجٌد203جٌد جدا213ًمستجدخالد محمود محمد بٌبرس40651 804

%64.10مقبول6410641جٌد156مقبول154جٌد169مقبول162مستجدخطاب ابراهٌم خطاب طاحون40652 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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 35صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%63.80مقبول6380638جٌد161جٌد156مقبول157مقبول164مستجد3م.خلود عادل مغاورى عبدالرازق أ40653 638

%71.30جًٌد7130713جٌد166جٌد166جٌد190جٌد191مستجدخلود عبد هللا عبد المجٌد غالى40654 713

%71.80جًٌد7180718جٌد165جٌد176جٌد191جٌد186مستجدخلود عالء الدٌن احمد البكر40655 718

%76.80جًٌد7680768جٌد173جٌد178جٌد جدا217ًجٌد200مستجدخلود محمد مصطفى سلٌمان40656 768

%66.30جًٌد6630663جٌد160جٌد166جٌد180مقبول157مستجدخلود ٌسن عبد الحلٌم عبد السالم40657 663

%76.80جًٌد7680768جٌد168جٌد177جٌد جدا208ًجٌد جدا215ًمستجددالٌا الشحات السٌد العسكرى40658 768

%71.90جًٌد7190719جٌد167جٌد157جٌد195جٌد200مستجد1م.دالٌا رفعت عبد الجلٌل فرج   أ40659 719

%68.90جًٌد6890689جٌد163جٌد171جٌد181جٌد174مستجد1م.دالٌا شوقً مغاوري جوده  أ40660 689

%71.50جًٌد7150715جٌد174جٌد158جٌد192جٌد191مستجددالٌا فتحى عطٌة ٌوسف المغناوى40661 715

%84.70جٌد جدا8470847ًجٌد190جٌد جدا208ًجٌد جدا228ًجٌد جدا221ًمستجددعاء اٌمن شفٌق سمك40662 847

%59.86مقبول4430599مقبول144مقبول135مقبول164معهد0مستجددعاء حمدى فرٌد مرسى النوبى م40663 599

%75.95جًٌد5620759جٌد182جٌد175جٌد205معهد0مستجددعاء راغب عبد السمٌع راغب م40664 759

%64.05مقبول4740641مقبول154مقبول141جٌد179معهد0مستجددعاء سعد محمد بدران م40665 641

%72.57جًٌد5370726جٌد176جٌد173جٌد188معهد0مستجددعاء عبد العزٌز رشاد مصطفى م40666 726

%69.00جًٌد6900690جٌد171جٌد157جٌد181جٌد181مستجددعاء عبدالفتاح عبد العزٌز على عمار40667 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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 36صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%74.80جًٌد7480748جٌد176جٌد165جٌد200جٌد207مستجددعاء فتحى محمد الروبى40668 748

%69.10جًٌد6910691جٌد165جٌد160جٌد186جٌد180مستجددعاء محمد محمود اسماعٌل40669 691

%64.80مقبول6480648مقبول155جٌد156جٌد177مقبول160مستجددعاء مدنى طاهر خضراوى40670 648

%72.80جًٌد7280728جٌد166جٌد158جٌد206جٌد198مستجددمٌانة عبد الشهٌد فرج منصور40671 728

%62.80مقبول6280628جٌد156مقبول132مقبول164جٌد176مستجددٌنا اكرم شوقى العٌلة40672 628

%68.60جًٌد6860686جٌد170جٌد162جٌد187مقبول167مستجددٌنا السٌد عبد العلٌم زغلول 40673 686

%68.30جًٌد6830683جٌد166جٌد156جٌد182جٌد179مستجددٌنا حاتم لطفى خالد40674 683

%75.20جًٌد7520752جٌد176جٌد179جٌد197جٌد200مستجددٌنا سامً محب حنا عوض40675 752

%67.40جًٌد6740674جٌد165جٌد162جٌد185مقبول162مستجددٌنا طارق سعٌد عبد الفتاح دالل40676 674

%82.80جٌد جدا8280828ًجٌد جدا198ًجٌد جدا204ًجٌد جدا208ًجٌد جدا218ًمستجددٌنا عبد العزٌز عبد المقصودعبد هللا40677 828
مرتبة شرف

%72.00جًٌد7200720جٌد174جٌد166جٌد198جٌد182مستجددٌنا عبد هللا ابوالعز الخول40678ً 720

%64.86مقبول4800649جٌد166مقبول148مقبول166معهد0مستجددٌنا فوزى غرٌب ٌوسف عبده م40679 649

%72.90جًٌد7290729جٌد165جٌد175جٌد198جٌد191مستجددٌنا مجدي محمد هاشم إبراهٌم عٌد40680 729

%66.20جًٌد6620662جٌد165مقبول153جٌد178مقبول166مستجددٌنا محمد جمعة على محمد40681 662

%84.70جٌد جدا8470847ًجٌد جدا198ًجٌد جدا209ًجٌد جدا223ًجٌد جدا217ًمستجددٌنا نبٌل توفٌق عبد المقصود منصور40683 847
مرتبة شرف

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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ماٌو
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محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 37صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%68.20جًٌد6820682جٌد170جٌد163جٌد183مقبول166مستجدذكً محمد زكى عبدالحمٌد40685 682

%64.10مقبول6410641مقبول150مقبول141جٌد181جٌد169مستجدرؤف ناصر سعٌد طاحون40686 641

%66.30جًٌد6630663مقبول154مقبول150جٌد185جٌد174مستجدرأفت أحمد صبحً سالم40687 663

%63.50مقبول6350635جٌد157مقبول147جٌد172مقبول159مستجدرامى بهاء السٌد سابق40688 635

%71.50جًٌد7150715جٌد169جٌد169جٌد201جٌد176مستجدرانا حسام الدٌن محمود عرفه40690 715

%65.60جًٌد6560656مقبول153مقبول143جٌد177جٌد183مستجد1م.رانا عبد اللطٌف سٌد محمد ٌوسف  أ40691 656

%61.08مقبول4520611جٌد159مقبول129مقبول164معهد0مستجدرانا كمال سعٌد البحٌرى م40692 611

%71.89جًٌد5320719جٌد169جٌد183جٌد180معهد0مستجدرانٌا جمال بٌومى محمد م40693 719

%72.90جًٌد7290729جٌد182جٌد173جٌد190جٌد184مستجد1م.رانٌا سمٌر مصطفى عبد القادر زٌدان  أ40694 729

%69.10جًٌد6910691جٌد165مقبول145جٌد188جٌد193مستجد1م.رانٌا عبد المنعم محمود عطٌه  أ40697 691

%84.20جٌد جدا8420842ًجٌد جدا204ًجٌد جدا215ًجٌد جدا208ًجٌد جدا215ًمستجدراوٌه محمد طلعت شرف40698 842
مرتبة شرف

%70.50جًٌد7050705جٌد174جٌد168جٌد188جٌد175مستجدرجاء عبد الناصر محمد فوزي السرس40701ً 705

%77.10جًٌد7710771جٌد175جٌد183جٌد جدا209ًجٌد204مستجدرحاب جمال الدٌن محمد عبٌطه40702 771

%63.38مقبول4690634جٌد157مقبول149مقبول163معهد0مستجدرحاب حمدى على عبد العال م40703 634

%67.80جًٌد6780678جٌد164مقبول153جٌد188جٌد173مستجدرحاب لطفى محمد حافظ40705 678

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 38صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%75.80جًٌد7580758جٌد179جٌد188جٌد206جٌد185مستجدرحاب مصطفى زكى شٌحه40706 758

%71.40جًٌد7140714جٌد166جٌد170جٌد191جٌد187مستجدرحمه محمد حسٌن البرلس40707ً 714

%68.10جًٌد6810681جٌد172جٌد172جٌد171مقبول166مستجد2،1م.رزق محسن محمد نوفل  أأ40708 681

%83.70جٌد جدا8370837ًجٌد183جٌد جدا203ًجٌد جدا225ًجٌد جدا226ًمستجدرسمٌه صالح حسن غرٌب40709 837

%78.70جًٌد7870787جٌد171جٌد186جٌد جدا219ًجٌد جدا211ًمستجدرشا محمد حازم فرج40710 787

%83.40جٌد جدا8340834ًجٌد190جٌد جدا207ًجٌد جدا221ًجٌد جدا216ًمستجدرضا محمد السٌد احمد40711 834

%86.40جٌد جدا8640864ًجٌد جدا214ًممتاز222جٌد جدا223ًجٌد205مستجدرضوى اٌمن محمد بدوى الشافعى40712 864

%75.80جًٌد7580758جٌد جدا192ًجٌد190جٌد188جٌد188مستجد1م.رضوى سامى حافظ الغزالى  أ40713 758

%70.40جًٌد7040704جٌد170جٌد173جٌد191جٌد170مستجدرغد اٌهاب عبدالغفار عبدالمطلب40714 704

%80.90جٌد جدا8090809ًجٌد جدا192ًجٌد جدا197ًجٌد جدا217ًجٌد203مستجدرفاعى رفاعى صالج ابو رفاعى40715 809

%73.70جًٌد7370737جٌد172جٌد178جٌد195جٌد192مستجدرمضان احمد عبد الجواد خلٌل40716 737

%71.30جًٌد7130713جٌد168جٌد163جٌد196جٌد186مستجدرمضان محمد عبدالرحٌم اسماعٌل40717 713

%71.70جًٌد7170717جٌد169جٌد176جٌد199جٌد173مستجدرمضان محمد مرزوق محمود40718 717

%69.19جًٌد5120692جٌد164جٌد159جٌد189معهد0مستجدرمضان ممدوح رمضان سمك م40719 692

%68.40جًٌد6840684جٌد168جٌد167جٌد198مقبول151مستجدرنا ابو العزم عبد السمٌع ابو العزم40720 684

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
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2018/2017
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 جامعة المنوفٌة

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 39صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%73.78جًٌد5460738جٌد179جٌد176جٌد191معهد0مستجدرهام عبد الحمٌد محمود النحاس م40722 738

%75.70جًٌد7570757جٌد179جٌد171جٌد201جٌد206مستجد1م.روان حسنى محمد عمار   أ40723 757

%60.90مقبول6090609مقبول143جٌد165مقبول159مقبول142مستجدروحٌه ٌسرى محمود جمعه40724 609

%75.50جًٌد7550755جٌد181جٌد169جٌد205جٌد200مستجدرودٌنا سامً كامل الحسٌنى شتات40725 755

%76.50جًٌد7650765جٌد178جٌد178جٌد203جٌد206مستجدروضه احمد محمد عماره الوكٌل40726 765

%80.20جٌد جدا8020802ًجٌد جدا203ًجٌد جدا198ًجٌد203جٌد198مستجد1م.روضه قدرى على عبد الشفٌع مبارك   أ40727 802

%72.00جًٌد7200720جٌد174جٌد168جٌد189جٌد189مستجدرومانى رؤوف ٌوسف عطٌة40728 720

%67.00جًٌد6700670جٌد169جٌد157جٌد189مقبول155مستجد2،1م.روٌدا اشرف محمد الفقى  أ40729 670

%71.80جًٌد7180718جٌد170جٌد165جٌد199جٌد184مستجد1م.رٌم سامى عبد الرحمن سٌف الدٌن  أ40730 718

%78.80جًٌد7880788جٌد جدا192ًجٌد جدا198ًجٌد204جٌد194مستجد1م.رٌهام جمال مهدى موسى  أ40732 788

%66.90جًٌد6690669مقبول153مقبول153جٌد188جٌد175مستجد1م.رٌهام عالء الدٌن عبد الغنى حسن  أ40734 669

%74.70جًٌد7470747جٌد183جٌد179جٌد198جٌد187مستجد1م.رٌهام عماد عبد الرازق على  أ40735 747

%76.20جًٌد7620762جٌد183جٌد177جٌد203جٌد199مستجدرٌهام فتح هللا محمد الجزارة40736 762

%71.30جًٌد7130713جٌد168جٌد171جٌد192جٌد182مستجد1م.رٌهام مجدى صابر محمود خضر  أ40737 713

%63.65مقبول4710636مقبول154مقبول137جٌد180معهد0مستجدرٌهام محمد همام شاكر عقل م40738 636

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
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ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 40صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%64.70مقبول6470647جٌد177جٌد160مقبول159مقبول151مستجد3م.رٌهام محمود عبدالفتاح لولح أ40739 647

%76.70جًٌد7670767جٌد جدا194ًجٌد جدا193ًجٌد189جٌد191مستجدزٌن احمد زٌن عشٌبه40741 767

%76.40جًٌد7640764جٌد187جٌد175جٌد199جٌد203مستجدزٌنب ابراهٌم عبد المجٌد حمادة40742 764

%63.11مقبول4670631مقبول155جٌد166مقبول146معهد0مستجدزٌنب خمٌس عبدالسالم حسن م40743 631

%67.90جًٌد6790679مقبول152مقبول151جٌد188جٌد188مستجد1م.زٌنب علً علً الجندي  أ40745 679

%73.30جًٌد7330733جٌد172مقبول153جٌد205جٌد203مستجدزٌنب محمد سعد شاهٌن40747 733

%67.30جًٌد6730673جٌد170جٌد174جٌد169مقبول160مستجد2،1م.زٌنب ٌسرى فاروق غازى  أ40748 673

%68.00جًٌد6800680جٌد158جٌد159جٌد181جٌد182مستجد1م.ساره السٌد عبد الفتاح ٌونس  أ40749 680

%70.70جًٌد7070707مقبول148جٌد158جٌد197جٌد204مستجدساره جمال احمد القال40750 707

%67.10جًٌد6710671جٌد169مقبول143جٌد183جٌد176مستجدساره جمال عبد المحسن عجمى مطاوع40751 671

%68.00جًٌد6800680مقبول155جٌد163جٌد176جٌد186مستجدساره جمال على ابراهٌم داود40752 680

%68.78جًٌد5090688مقبول154جٌد163جٌد192معهد0مستجدساره جمال على السٌد اسماعٌل م40753 688

ساره حافظ عبد السالم عبد الحافظ ابو موسى 40754

1م.أ
%64.90مقبول6490649مقبول148جٌد156جٌد176جٌد169مستجد 649

%71.40جًٌد7140714جٌد179مقبول154جٌد192جٌد189مستجدساره سعد الدٌن بدر السٌد الوكٌل40756 714

%80.14جٌد جدا5930801ًجٌد جدا196ًجٌد185جٌد جدا212ًمعهد0مستجدساره سعٌد محمدى الشرقاوى م40757 801

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 41صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%64.50مقبول6450645مقبول155مقبول143جٌد173جٌد174مستجدساره سعٌد محمود عالم40758 645

%74.50جًٌد7450745جٌد185جٌد186جٌد199جٌد175مستجدساره طارق عبدالصمد محمود السٌد40759 745

%86.90جٌد جدا8690869ًجٌد جدا206ًجٌد جدا215ًجٌد جدا229ًجٌد جدا219ًمستجدساره طلعت محمد المصرى40760 869
مرتبة شرف

%59.59مقبول4410596مقبول145مقبول131مقبول165معهد0مستجدساره عادل عبد المجٌد البرى م40761 596

%66.40جًٌد6640664مقبول153مقبول145جٌد186جٌد180مستجد1م.ساره عادل لبٌب عبده  أ40762 664

%81.30جٌد جدا8130813ًجٌد جدا197ًجٌد جدا201ًجٌد جدا217ًجٌد198مستجدساره محمد غرٌب محمد40763 813

%71.40جًٌد7140714جٌد170جٌد164جٌد189جٌد191مستجدساره محمود حسٌن عمار40764 714

%74.00جًٌد7400740جٌد175جٌد163جٌد201جٌد201مستجدساره مصطفى غرٌب احمد عبد الحى40765 740

%69.19جًٌد5120692جٌد156جٌد158جٌد198معهد0مستجدساره نبٌل راشد عبد الحمٌد محمد م40766 692

%63.50مقبول6350635جٌد158مقبول142جٌد177مقبول158مستجدسالم عٌد عفٌفً علً الشاذل40767ً 635

%72.60جًٌد7260726جٌد180جٌد167جٌد191جٌد188مستجدسامح محمود دٌاب هجام40768 726

%74.05جًٌد5480741جٌد178جٌد174جٌد196معهد0مستجدسامٌه احمد احمد ابو سالم م40769 741

%80.20جٌد جدا8020802ًجٌد171جٌد جدا195ًجٌد جدا224ًجٌد جدا212ًمستجدسامٌه سعد سمٌر عمٌرة40770 802

%64.50مقبول6450645مقبول154مقبول145جٌد178مقبول168مستجد2،1م.سجدة سامى رمضان ابوغابة   أ40772 645

%79.19جًٌد5860792جٌد185جٌد جدا194ًجٌد207معهد0مستجدسحر ماهر محمد محمد م40773 792

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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حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 42صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%77.03جًٌد5700770جٌد178جٌد181جٌد جدا211ًمعهد0مستجدسعاد محمد حمدى ابو ضلع م40774 770

%56.80مقبول5680568مقبول142مقبول138مقبول147مقبول141مستجدسعٌد رمضان عبد الرحمن الخولى40777 568

%74.50جًٌد7450745جٌد165جٌد جدا193ًجٌد201جٌد186مستجدسعٌد عماد سعٌد عثمان40779 745

%72.40جًٌد7240724جٌد165جٌد170جٌد193جٌد196مستجد1م.سعٌده رمضان شحاته الجمال   أ40780 724

%64.05مقبول4740641جٌد157مقبول148جٌد169معهد0مستجدسلمى السٌد خلٌل الختام م40782 641

%79.19جًٌد5860792جٌد189جٌد190جٌد207معهد0مستجدسلمى جمال صالح محمود م40783 792

%66.60جًٌد6660666جٌد159جٌد164جٌد179مقبول164مستجد2،1م.سلمى طارق عبد القوي الشاذلً  أ40784 666

%69.80جًٌد6980698جٌد171جٌد161جٌد187جٌد179مستجدسلٌمان مصطفى سلٌمان سالم رضوان40787 698

%69.40جًٌد6940694جٌد162مقبول154جٌد194جٌد184مستجد1م.سماء احمد عبد الفتاح إبراهٌم  أ40788 694

%71.80جًٌد7180718مقبول153جٌد162جٌد196جٌد207مستجدسماح فكرى عبد الستار حسن40790 718

%71.70جًٌد7170717جٌد171جٌد178جٌد182جٌد186مستجدسماح مصلحى عبد النبى مصلحى ابراهٌم40791 717

%75.40جًٌد7540754جٌد169جٌد185جٌد207جٌد193مستجدسمر احمد جابر ابراهٌم40792 754

%78.90جًٌد7890789جٌد183جٌد جدا195ًجٌد204جٌد207مستجدسمر صالح محمود ابو سعدٌه40793 789

%68.30جًٌد6830683جٌد172جٌد164مقبول168جٌد179مستجد1م.سمر عادل فوزي الجندي  أ40794 683

%64.20مقبول6420642جٌد159مقبول150مقبول162جٌد171مستجدسمر على معوض على40796 642

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 43صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%63.38مقبول4690634جٌد157مقبول150مقبول162معهد0مستجدسمر محمد محمد مبارك م40797 634

%69.10جًٌد6910691جٌد164جٌد171جٌد178جٌد178مستجدسمر مصلحى عبد النبى مصلحى ابراهٌم40798 691

%70.40جًٌد7040704جٌد161جٌد170جٌد187جٌد186مستجدسمر ٌونس احمد ٌونس داود40799 704

%60.30مقبول6030603مقبول145مقبول125مقبول159جٌد174مستجدسمٌر حمدى عنتر ابو المجد40801 603

%67.57جًٌد5000676جٌد170جٌد159جٌد171معهد0مستجدسمٌر سعٌد ذكى ابراهٌم عبد العال م40802 676

%72.97جًٌد5400730جٌد176جٌد177جٌد187معهد0مستجدسمٌرة خلٌفه احمد خلٌفه م40803 730

%63.60مقبول6360636جٌد156مقبول144مقبول165جٌد171مستجد1م.سمٌه عبد العزٌز عبدالعاطى محمد سلوم أ40804 636

%84.90جٌد جدا8490849ًجٌد جدا198ًجٌد جدا199ًجٌد جدا226ًجٌد جدا226ًمستجدسمٌه محمد عبد المعطً عثمان40805 849
مرتبة شرف

%66.90جًٌد6690669مقبول149مقبول155جٌد183جٌد182مستجدسندس عادل السٌد محمد40806 669

%70.80جًٌد7080708جٌد161مقبول150جٌد191جٌد206مستجدسندس كمال محمود عالم40807 708

%71.50جًٌد7150715جٌد168جٌد173جٌد187جٌد187مستجدسندس ٌسرى عبد العزٌز عبد الحمٌد سرحان40808 715

%65.10جًٌد6510651جٌد162مقبول154جٌد172مقبول163مستجدسهام طه عبد الفتاح أبو سعدة40809 651

%74.40جًٌد7440744جٌد174جٌد176جٌد192جٌد202مستجدسهٌله سامى احمد هوله40810 744

%68.92جًٌد5100689جٌد162جٌد165جٌد183معهد0مستجدسوزان عزت انٌس بخٌت م40811 689

%68.70جًٌد6870687جٌد169جٌد178مقبول160جٌد180مستجد1م.سوزى محمد محمد علً سلٌمان  أ40812 687

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 44صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%62.90مقبول6290629مقبول155مقبول147جٌد170مقبول157مستجدسٌد ناصر سٌد حسٌن ابو غزالة40813 629

%65.30جًٌد6530653مقبول148مقبول146جٌد177جٌد182مستجدسٌده احمد محمد عبد العظٌم40814 653

%65.70جًٌد6570657جٌد165مقبول143جٌد170جٌد179مستجدشاهر مصطفى ٌسن مرعى40815 657

%71.40جًٌد7140714جٌد168جٌد180جٌد184جٌد182مستجدشاهنده صبرى إبراهٌم مرسً قندٌل40816 714

%62.60مقبول6260626مقبول153مقبول148مقبول166مقبول159مستجدشبل خالد شبل عبد هللا40817 626

%60.54مقبول4480605مقبول152مقبول141مقبول155معهد0مستجدشروق شرٌف ٌوسف السكرى م40820 605

%71.10جًٌد7110711جٌد163جٌد159جٌد189جٌد200مستجد1م.شرٌف أشرف عبد المحسن السمكرى  أ40821 711

%72.50جًٌد7250725جٌد178جٌد176جٌد186جٌد185مستجدشرٌف اشرف سعد غالب خلٌل40822 725

%66.30جًٌد6630663جٌد159مقبول150جٌد178جٌد176مستجدشرٌف سامح فتحى الدملٌجى40823 663

%60.90مقبول6090609جٌد163مقبول151مقبول147مقبول148مستجدشرٌف عادل فتحى عبد الحمٌد س40824 609

%62.90مقبول6290629جٌد158مقبول150مقبول166مقبول155مستجدشرٌف عاصم محمد منٌر ابوباشا40825 629

%63.90مقبول6390639مقبول151مقبول146مقبول168جٌد174مستجدشرٌف عبد المنعم عبد العلٌم على40826 639

%58.30مقبول5830583مقبول136مقبول136مقبول158مقبول153مستجدشرٌف عماد صالح عبد الفتاح عباس40827 583

%65.50جًٌد6550655مقبول155جٌد164مقبول161جٌد175مستجدشهاب الدٌن أحمد محمد القرموط40829 655

%66.70جًٌد6670667جٌد160جٌد159جٌد169جٌد179مستجدشهٌره حسن علً منصور40830 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
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2018/2017

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 45صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%72.30جًٌد7230723جٌد179جٌد177جٌد191جٌد176مستجدشٌماء الدسوقً ابراهٌم السٌد عبدالبارى40833 723

%69.19جًٌد5120692جٌد165جٌد164جٌد183معهد0مستجدشٌماء اٌهاب ابراهٌم النحاس م40834 692

%70.27جًٌد5200703جٌد166جٌد171جٌد183معهد0مستجدشٌماء حمدى عبد السمٌع عافٌه م40835 703

%69.19جًٌد5120692جٌد163جٌد163جٌد186معهد0مستجدشٌماء رضا محمد الجمال م40837 692

%67.97جًٌد5030680مقبول145جٌد164جٌد194معهد0مستجدشٌماء سمٌر عٌد عبده الغرٌب م40838 680

%66.35جًٌد4910664جٌد158جٌد168مقبول165معهد0مستجدشٌماء طلعت حسٌن عزمى م40839 664

%66.70جًٌد6670667مقبول154مقبول153جٌد179جٌد181مستجد1م.شٌماء عبد المنعم عبد الفتاح محمد الغندور أ40841 667

%65.90جًٌد6590659مقبول145جٌد156جٌد177جٌد181مستجد1م.شٌماء عالء السٌد عبد الفتاح حموده محمد أ40842 659

%66.22جًٌد4900662جٌد166مقبول155جٌد169معهد0مستجدشٌماء على حلمى غرٌب ابو عمٌش م40843 662

%61.60مقبول6160616مقبول146مقبول130مقبول164جٌد176مستجدشٌماء على عبد الرؤف المعطر40844 616

%60.40مقبول6040604مقبول145مقبول139مقبول168مقبول152مستجدشٌماء فاٌز محمد صٌام40845 604

%66.62جًٌد4930666مقبول155جٌد157جٌد181معهد0مستجدشٌماء فرحات محمد الحجار م40846 666

%69.20جًٌد6920692مقبول153جٌد166جٌد187جٌد186مستجدشٌماء مرسى السٌد عبد الرازق40848 692

%68.10جًٌد6810681جٌد171جٌد161جٌد183مقبول166مستجدصابر فتحى صابر رمضان مصطفى40849 681

%80.00جٌد جدا8000800ًجٌد186جٌد جدا199ًجٌد جدا210ًجٌد205مستجد1م.صابرٌن صابر سعٌد ابوحجازى  أ40850 800

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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الشرف

107 من 46صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%72.50جًٌد7250725جٌد178جٌد171جٌد184جٌد192مستجدصادق محمد لبٌب صادق40851 725

%67.90جًٌد6790679مقبول154مقبول155جٌد186جٌد184مستجدصباح محمد عبد العظٌم عبد اللطٌف40852 679

%56.62مقبول4190566مقبول142مقبول132مقبول145معهد0مستجدصبحى محمد صبحى زٌن الدٌن م40853 566

%67.84جًٌد5020678جٌد165جٌد166جٌد171معهد0مستجدصفا احمد اسماعٌل احمد مسعود م40854 678

%67.30جًٌد6730673جٌد156مقبول153جٌد188جٌد176مستجدصفاء الدسوقى فاضل جمٌل40855 673

%71.60جًٌد7160716جٌد166جٌد159جٌد195جٌد196مستجدصالح سامً صالح الدٌن امٌن حسن40860 716

%65.50جًٌد6550655مقبول153مقبول147جٌد179جٌد176مستجدصالح سعٌد عبد الحافظ جاب هللا40861 655

%69.30جًٌد6930693جٌد168مقبول148جٌد184جٌد193مستجدصالح محمد أحمد محمد عبد الباقى40862 693

%65.30جًٌد6530653جٌد161مقبول149جٌد172جٌد171مستجدضٌاء شرٌف فرماوى عبدالعال سعد40863 653

%74.90جًٌد7490749جٌد174جٌد178جٌد198جٌد199مستجدضٌاء محمد احمد ابو عامر40864 749

%70.70جًٌد7070707جٌد162مقبول148جٌد201جٌد196مستجد1م.ضٌاء محمد عبد الحكٌم عبد المعطى  أ40865 707

%60.70مقبول6070607مقبول141مقبول147مقبول166مقبول153مستجدطاهر محمد سعد محمد40868 607

%71.80جًٌد7180718جٌد162مقبول154جٌد195جٌد207مستجدطه اٌهاب ابوالعزم ابوالعزم40869 718

%63.50مقبول6350635مقبول150مقبول145مقبول167جٌد173مستجدطه محمد مصطفى العبد40870 635

%57.30مقبول5730573مقبول143مقبول131مقبول153مقبول146مستجدعادل جمال باشا حشاد40871 573

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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الشرف

107 من 47صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%66.40جًٌد6640664جٌد160مقبول146جٌد183جٌد175مستجدعادل عبد الرحمن حامد عبد العزٌزمحمد40872 664

%59.90مقبول5990599جٌد160مقبول131مقبول166مقبول142مستجدعادل محمد احمد سلٌمان الغرباوى40873 599

%75.10جًٌد7510751جٌد176جٌد190جٌد201جٌد184مستجدعادل محمد علً محمد البحراوي40874 751

%62.20مقبول6220622جٌد160مقبول145جٌد177مقبول140مستجدعاصم انور عبد الحفٌظ شنٌشن40875 622

%61.70مقبول6170617جٌد161مقبول139مقبول168مقبول149مستجدعاصم عبد الحمٌد عبد الستار سبٌكة40876 617

%65.70جًٌد6570657جٌد172مقبول150جٌد175مقبول160مستجدعاصم محمد محمد الخول40877ً 657

%75.70جًٌد7570757جٌد181جٌد171جٌد202جٌد203مستجدعبد الحافظ سلٌمان عبد الحافظ جابر40878 757

%73.10جًٌد7310731جٌد173جٌد156جٌد193جٌد جدا209ًمستجدعبد الحكم حسن عبد الحكم ذكى رزق40879 731

%65.70جًٌد6570657جٌد162جٌد167جٌد175مقبول153مستجدعبد الحمٌد جمال عبد الحمٌد عشٌبه40881 657

%62.20مقبول6220622جٌد157مقبول140مقبول163مقبول162مستجدعبد الحمٌد عالء عبد الحمٌد دغٌدي40883 622

%67.60جًٌد6760676جٌد167جٌد168جٌد186مقبول155مستجدعبد الحمٌد محمد عبد الحمٌد الخول40885ً 676

%67.50جًٌد6750675جٌد169جٌد157جٌد180جٌد169مستجد1م.عبد الحمٌد محمد عبد الفتاح ندا  أ40886 675

%68.30جًٌد6830683جٌد166جٌد177جٌد175مقبول165مستجدعبد الحمٌد منٌر عبد الحمٌد سالم البٌسى40887 683

%68.20جًٌد6820682جٌد161جٌد163جٌد184جٌد174مستجدعبد الرؤف محمد ابراهٌم عودة40888 682

%63.40مقبول6340634مقبول153جٌد156مقبول167مقبول158مستجدعبد الرحمن احمد فؤاد عبد هللا األزرق40890 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
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%66.50جًٌد6650665جٌد172جٌد160مقبول168مقبول165مستجد3م.عبدالرحمن العربى محمد عٌد منصور أ40891 665

%58.20مقبول5820582مقبول139مقبول134مقبول162مقبول147مستجدعبد الرحمن بهجت حسٌن الشٌخ40892 582

%69.40جًٌد6940694جٌد168جٌد164جٌد185جٌد177مستجد1م.عبد الرحمن رأفت جالل ابو عوف  أ40894 694

%68.90جًٌد6890689جٌد167جٌد166جٌد186جٌد170مستجدعبد الرحمن سعٌد مصطفى حنفى40895 689

%67.20جًٌد6720672جٌد159مقبول148جٌد173جٌد192مستجد2،1م.عبد الرحمن عصام نجم شهاب  أ40898 672

%76.89جًٌد5690769جٌد182جٌد185جٌد202معهد0مستجدعبد الرحمن على عبد الرحمن حبٌب م40899 769

%63.10مقبول6310631جٌد157مقبول144مقبول163مقبول167مستجدعبد الرحمن محمد على محمد على الحسٌنى40903 631

%66.00جًٌد6600660جٌد167مقبول148جٌد172جٌد173مستجدعبد الرحمن محمد فتحً الكرشات40904ً 660

%61.00مقبول6100610جٌد162مقبول147مقبول154مقبول147مستجدعبد الرحمن محمود محمود احمد النحاس40905 610

%73.10جًٌد7310731جٌد172جٌد167جٌد200جٌد192مستجدعبد الرحٌم محمود عبد الرحٌم عٌسى40907 731

%60.70مقبول6070607جٌد159مقبول145مقبول164مقبول139مستجدعبد السالم عبد الرسول عبد السالم المزٌن40908 607

%72.90جًٌد7290729جٌد182جٌد177جٌد191جٌد179مستجدعبد السمٌع سعٌد عبد السمٌع عطا هللا40909 729

%60.60مقبول6060606جٌد166مقبول130مقبول166مقبول144مستجدعبد السمٌع مسعد عبد السمٌع احمد40910 606

%61.50مقبول6150615جٌد156مقبول146مقبول158مقبول155مستجدعبد العزٌز سعٌد عبد العزٌز الجنزورى40912 615

عبد العزٌز عبد السالم عبد الحمٌد عبدالسالم 40913

راضى
%62.30مقبول6230623مقبول154مقبول140مقبول168مقبول161مستجد 623
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إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د
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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
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%59.10مقبول5910591مقبول147مقبول138مقبول157مقبول149مستجدعبد العزٌز على عبد العزٌز على عطٌه40914 591

%65.80جًٌد6580658جٌد159مقبول153جٌد177جٌد169مستجدعبد العزٌز ناصر عبد العزٌز محمد فرج40916 658

%63.50مقبول6350635جٌد158مقبول150جٌد178مقبول149مستجدعبد الغنى ربٌع عبد الغنى ملٌجى السٌد40917 635

%78.30جًٌد7830783جٌد186جٌد183جٌد جدا209ًجٌد205مستجدعبد الغنً محمود عبد الغنً امٌن الطحان40919 783

%68.90جًٌد6890689جٌد165جٌد165جٌد181جٌد178مستجدعبد الفتاح السٌد عبد الفتاح عبدالجلٌل40921 689

%67.20جًٌد6720672جٌد158جٌد162جٌد182جٌد170مستجد1م.عبد الفتاح جالل عبد الفتاح ملٌجى  أ40922 672

%63.80مقبول6380638جٌد163مقبول143جٌد170مقبول162مستجدعبد الفتاح سامى عبد الفتاح عبد هللا40923 638

%69.10جًٌد6910691جٌد176جٌد171جٌد176مقبول168مستجدعبد الفتاح محمد عبد الفتاح صالح40925 691

%63.10مقبول6310631مقبول150جٌد159جٌد177مقبول145مستجدعبد هللا اشرف فهمً محمود سحبل40928 631

%63.00مقبول6300630مقبول148مقبول146جٌد174مقبول162مستجدعبد هللا امٌن السٌد خالد محمد40931 630

%57.84مقبول4280578مقبول134مقبول143مقبول151معهد0مستجدعبد هللا اٌهاب صابر المعصراوى م40932 578

%62.90مقبول6290629مقبول154مقبول150جٌد170مقبول155مستجدعبد هللا رمضان ابراهٌم على الغمراوي40933 629

%66.20جًٌد6620662جٌد162جٌد171جٌد188مقبول141مستجدعبد هللا شوقى عبدالمطلب نوار40934 662

%62.60مقبول6260626مقبول146جٌد159جٌد171مقبول150مستجدعبد هللا طلعت على أبو رٌة40935 626

%66.10جًٌد6610661مقبول154جٌد177جٌد181مقبول149مستجدعبد هللا عبد النبى سٌد احمد عرب40936 661

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
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أعضاء الكنترول



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 50صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%66.10جًٌد6610661جٌد156جٌد168جٌد172مقبول165مستجد2،1م.عبد هللا عبدالناصر عبدهللا عرفه  أ40937 661

%62.30مقبول6230623جٌد160مقبول153مقبول165مقبول145مستجدعبد هللا ماهر عبد العزٌز البسومى40938 623

%64.50مقبول6450645جٌد156جٌد158جٌد170مقبول161مستجدعبد هللا محمد عبد الرحمن خلٌفة40939 645

%74.60جًٌد7460746جٌد181جٌد179جٌد202جٌد184مستجد1م.عبد هللا محمد عبد الغفار الهباشة   أ40940 746

%67.80جًٌد6780678جٌد166جٌد169جٌد184مقبول159مستجدعبد هللا محمد محمد عبد المطلب وردة40941 678

%56.50مقبول5650565مقبول145مقبول136مقبول154مقبول130مستجدعبد هللا مسعد صدٌق االحرش40942 565

%69.10جًٌد6910691جٌد164جٌد184جٌد187مقبول156مستجدعبد هللا مندوه محمد سمك40943 691

%71.50جًٌد7150715جٌد171جٌد182جٌد196مقبول166مستجدعبد المؤمن تركى عبد المؤمن طه40944 715

%67.00جًٌد6700670جٌد168جٌد184جٌد171مقبول147مستجدعبد المجٌد محمد عبد المجٌد شرف40945 670

%71.60جًٌد7160716جٌد167جٌد181جٌد192جٌد176مستجدعبد الناصر مدحت مصطفى محمد مصطفى40946 716

%72.70جًٌد7270727جٌد173جٌد181جٌد198جٌد175مستجدعبد الهادي هانً عبد الهادي البلون40947ً 727

%70.00جًٌد7000700جٌد160جٌد175جٌد187جٌد178مستجدعبٌر ابراهٌم حامد محمود نجم40950 700

%76.40جًٌد7640764جٌد175جٌد174جٌد جدا208ًجٌد207مستجدعبٌر رضا عبد السالم حسن الملٌجى40951 764

%77.84جًٌد5760778جٌد181جٌد جدا192ًجٌد203معهد0مستجدعبٌر عبد العزٌز ماهر عوٌس م40952 778

%78.00جًٌد7800780جٌد188جٌد جدا196ًجٌد192جٌد204مستجدعزه صبحى عبد الموجود عزب ملٌجى40954 780

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ
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شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ
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%69.05جًٌد5110691مقبول155جٌد173جٌد183معهد0مستجدعزه كمال عبد العزٌز مرسى م40955 691

%66.50جًٌد6650665جٌد163جٌد163جٌد174مقبول165مستجد2،1م.عصام الدٌن حسن رشاد ابراهٌم   أ40956 665

%70.50جًٌد7050705جٌد168جٌد174جٌد181جٌد182مستجدعصام محسن رمضان ابو خلف40957 705

%69.30جًٌد6930693جٌد167جٌد166جٌد184جٌد176مستجدعطٌة محمد عطٌة حامد ابو الرٌش40958 693

%68.10جًٌد6810681جٌد161جٌد162جٌد185جٌد173مستجدعفاف عزت صالح رزق40959 681

%78.80جًٌد7880788جٌد188جٌد جدا194ًجٌد201جٌد205مستجدعفٌفه سعد بشرى نصر40960 788

%80.60جٌد جدا8060806ًجٌد183جٌد جدا203ًجٌد204جٌد جدا216ًمستجدعال السٌد عبد الحمٌد نوفل40961 806

%69.50جًٌد6950695جٌد160جٌد159جٌد195جٌد181مستجدعال عادل احمد محمود40962 695

%72.20جًٌد7220722جٌد177جٌد165جٌد187جٌد193مستجدعال مجدى محمد السٌد مراد40963 722

%69.60جًٌد6960696جٌد159جٌد160جٌد197جٌد180مستجدعال محمد على عبدهللا40964 696

%62.50مقبول6250625جٌد156مقبول151جٌد177مقبول141مستجدعالء الدٌن عاطف صالح خلو40965 625

%66.30جًٌد6630663مقبول147جٌد168جٌد185مقبول163مستجدعالء حامد عبد المحسن محرم40966 663

%62.70مقبول6270627مقبول154مقبول155جٌد173مقبول145مستجدعالء رافت على عبد الرحمن40967 627

%64.00مقبول6400640مقبول155جٌد159جٌد174مقبول152مستجدعالء سعٌد معوض خاطر40968 640

%76.70جًٌد7670767جٌد181جٌد184جٌد202جٌد200مستجدعالء محمد جابر محفوظ40969 767
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%63.70مقبول6370637جٌد174جٌد159مقبول165مقبول139مستجدعالء مدحت عبد الفتاح سٌد أحمد40970 637

%70.10جًٌد7010701جٌد165جٌد179جٌد186جٌد171مستجدعالء مصباح سٌد احمد الغزالى40971 701

%67.50جًٌد6750675جٌد175جٌد159جٌد180مقبول161مستجدعلى احمد على ملٌجى قدٌح40973 675

%75.90جًٌد7590759جٌد جدا199ًجٌد جدا200ًجٌد202مقبول158مستجدعلً اسماعٌل توفٌق سلطان40974 759

%73.00جًٌد7300730جٌد176جٌد180جٌد202جٌد172مستجدعلى امٌن حمزة شاهٌن40977 730

%62.70مقبول6270627مقبول151جٌد157جٌد176مقبول143مستجدعلى جمال علً ابو الٌزٌد الجروانى40978 627

%73.90جًٌد7390739جٌد182جٌد171جٌد194جٌد192مستجدعلى حسنى على محمد دوٌدار40979 739

%68.30جًٌد6830683جٌد165جٌد165جٌد186مقبول167مستجدعلً رضا عبد القادر محمد العوٌن40980ً 683

%56.90مقبول5690569مقبول149مقبول144مقبول140مقبول136مستجدعلى رضا على محمد محمد فراج40981 569

%65.00جًٌد6500650مقبول152جٌد166جٌد180مقبول152مستجدعلى سامح على على ٌونس40982 650

%63.80مقبول6380638جٌد159جٌد162جٌد171مقبول146مستجد2،1م.على سٌد على محمد   أ40983 638

%73.80جًٌد7380738جٌد166جٌد165جٌد206جٌد201مستجدعلً صالح علً عمر40984 738

%84.10جٌد جدا8410841ًجٌد جدا201ًجٌد جدا208ًجٌد جدا220ًجٌد جدا212ًمستجدعلى عبد السمٌع عكاشة رمضان40985 841
مرتبة شرف

%67.20جًٌد6720672جٌد174جٌد180مقبول168مقبول150مستجدعلً عثمان علً ابراهٌم40987 672

%67.60جًٌد6760676جٌد165جٌد167جٌد173جٌد171مستجدعلى عماد على فارس40988 676

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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Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف
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 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%66.70جًٌد6670667جٌد174جٌد166جٌد169مقبول158مستجد2،1م.على محمد ابراهٌم على   أ40989 667

%61.00مقبول6100610مقبول150مقبول143جٌد172مقبول145مستجدعلى محمد على حجاب40990 610

%74.30جًٌد7430743جٌد180جٌد جدا198ًجٌد جدا213ًمقبول152مستجدعلى مختار على اسماعٌل التٌه40992 743

%63.60مقبول6360636مقبول153مقبول144جٌد171مقبول168مستجدعلى مسعود على عبد العزٌز40993 636

%73.11جًٌد5410731جٌد175جٌد170جٌد196معهد0مستجدعلٌاء ربٌع على عبد الفتاح م40994 731

%77.43جًٌد5730774جٌد182جٌد186جٌد205معهد0مستجدعلٌاء سامى ابو السعود اسماعٌل م40995 774

%82.90جٌد جدا8290829ًجٌد190جٌد جدا207ًجٌد جدا223ًجٌد جدا209ًمستجدعلٌاء عادل محمود السٌد السالمونى40996 829

%63.00مقبول6300630مقبول152مقبول147جٌد182مقبول149مستجدعماد رمزى محمد السٌد جعفر40998 630

%78.10جًٌد7810781جٌد جدا197ًجٌد جدا198ًجٌد جدا208ًجٌد178مستجدعماد طارق زكى الغرباوى40999 781

%64.40مقبول6440644جٌد165مقبول147جٌد173مقبول159مستجد1م.عماد محمد محمد عطٌه    أ41000 644

%80.10جٌد جدا8010801ًجٌد جدا200ًجٌد جدا196ًجٌد207جٌد198مستجدعمار عبد الحكم عبد المعبود المٌضى41001 801

%66.50جًٌد6650665جٌد166مقبول151جٌد186مقبول162مستجدعمر اشرف عبد الجٌد سلٌمان41003 665

%68.90جًٌد6890689جٌد156جٌد159جٌد198جٌد176مستجدعمر حامد محمد عجرمٌة41004 689

%66.00جًٌد6600660جٌد162مقبول153جٌد184مقبول161مستجدعمر عبد العزٌز احمد السٌد شٌحة41005 660

%63.90مقبول6390639جٌد158مقبول142جٌد178مقبول161مستجدعمر عبد العزٌز عبد العزٌز البربرى41006 639

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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الشرف

107 من 54صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%65.40جًٌد6540654مقبول155جٌد158جٌد175مقبول166مستجد2،1م.عمر عالء الدٌن محمد قرطام   أ41007 654

%60.70مقبول6070607مقبول147مقبول140جٌد174مقبول146مستجدعمر فتحً عباس البرلس41008ً 607

%64.10مقبول6410641جٌد157مقبول150جٌد171مقبول163مستجدعمر محمد عمر حمودة41009 641

%69.30جًٌد6930693جٌد160جٌد156جٌد194جٌد183مستجدعمر محمد مصطفى ابراهٌم41010 693

%58.92مقبول4360589مقبول142مقبول133مقبول161معهد0مستجدعمر هاشم جابر هاشم م41011 589

%64.30مقبول6430643جٌد164مقبول152جٌد174مقبول153مستجدعمرو احمد جالل عٌد41012 643

%72.70جًٌد7270727جٌد174جٌد178جٌد190جٌد185مستجدعمرو احمد على حسن السٌد41013 727

%64.20مقبول6420642جٌد158جٌد158جٌد183مقبول143مستجدعمرو احمد لبٌب على اللٌث    محول من سوهاج41014 642

%81.80جٌد جدا8180818ًجٌد190ممتاز217جٌد جدا210ًجٌد201مستجدعمرو السٌد زكرٌا العزالى41016 818

%61.00مقبول6100610جٌد160مقبول138جٌد171مقبول141مستجدعمرو امٌر احمد شفٌق احمد41017 610

%65.80جًٌد6580658جٌد170مقبول150جٌد180مقبول158مستجدعمرو اٌمن السٌد كامل السٌد41018 658

%68.60جًٌد6860686جٌد156جٌد156جٌد193جٌد181مستجدعمرو اٌهاب عبد السالم على خواجة41019 686

%63.40مقبول6340634جٌد158مقبول150جٌد175مقبول151مستجدعمرو جمال السٌد محمد41021 634

%57.90مقبول5790579مقبول146مقبول134مقبول155مقبول144مستجدعمرو جمال ٌوسف عباس تعٌلب41022 579

%70.10جًٌد7010701جٌد171جٌد159جٌد188جٌد183مستجدعمرو خالد السٌد بسٌونى41023 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
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Designed By: Tarek Saadah
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 الفعلً
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اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%65.27جًٌد4830653جٌد162جٌد160مقبول161معهد0مستجد م3م.عمرو رأفت محمد قوقة أ41024 653

%64.80مقبول6480648جٌد159مقبول152جٌد184مقبول153مستجدعمرو سامً شحات اسماعٌل41026 648

%75.00جًٌد7500750جٌد179جٌد176جٌد جدا212ًجٌد183مستجدعمرو عادل محمود محجوب41028 750

%71.76جًٌد5310718جٌد171جٌد174جٌد186معهد0مستجدعمرو عبد هللا احمد احمد موسى م41030 718

%71.80جًٌد7180718جٌد163جٌد169جٌد195جٌد191مستجدعمرو عزام عبد الحافظ عزام41031 718

%68.80جًٌد6880688جٌد163جٌد168جٌد190مقبول167مستجدعمرو عالء عبد الفتاح عبد الرحٌم السرسى41032 688

%59.20مقبول5920592مقبول148مقبول138مقبول163مقبول143مستجدعمرو محمد هاشم حنٌش41033 592

%76.10جًٌد7610761جٌد179جٌد174جٌد203جٌد205مستجد3م.عمرو محمد ٌحٌى محمد سالم أ41034 761

%63.50مقبول6350635مقبول149مقبول140جٌد187مقبول159مستجدعمرو مصطفى على عبد المقصود سلٌم41035 635

%64.40مقبول6440644جٌد162مقبول145جٌد173مقبول164مستجدعمرو موسى عبدالفتاح الندار41036 644

%57.20مقبول5720572مقبول140مقبول131مقبول161مقبول140مستجدعواطف حسٌن عبدالحفٌظ حسٌن41037 572

%64.60مقبول6460646مقبول153مقبول151جٌد172جٌد170مستجد1م.عواطف سعٌد محمدى فرج   أ41038 646

%80.20جٌد جدا8020802ًجٌد جدا193ًجٌد جدا215ًجٌد204جٌد190مستجدغاده السٌد عبد العاطً عزب فرج41040 802

%66.90جًٌد6690669جٌد162مقبول148جٌد185جٌد174مستجد1م.غاده رجب فهٌم الجندي    أ41041 669

%63.80مقبول6380638مقبول154مقبول139جٌد174جٌد171مستجد1م.فادى فاٌز السٌد العلٌمى صالح    أ41046 638

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
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أعضاء الكنترول
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Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 56صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%64.73مقبول4790647مقبول152مقبول155جٌد172معهد0مستجدفاطمه اسامه حلمى ابوعجاجه م41047 647

%81.00جٌد جدا8100810ًجٌد جدا195ًجٌد جدا213ًجٌد جدا216ًجٌد186مستجدفاطمه الزهراء صالح حمدان عبد المقصود41048 810

%82.50جٌد جدا8250825ًجٌد جدا192ًجٌد جدا207ًجٌد جدا211ًجٌد جدا215ًمستجدفاطمه السٌد محمود أبورخٌه41049 825
مرتبة شرف

%78.70جًٌد7870787جٌد187جٌد182جٌد جدا213ًجٌد205مستجدفاطمه جالل شلبى شلبى41050 787

%66.20جًٌد6620662جٌد170جٌد171مقبول166مقبول155مستجدفاطمه جمال محمود مره41051 662

%72.80جًٌد7280728جٌد179جٌد175جٌد193جٌد181مستجد1م.فاطمه جمٌل عبد الخالق راشد   أ41052 728

%68.80جًٌد6880688جٌد165مقبول155جٌد187جٌد181مستجدفاطمه جمٌل عبدالفتاح احمد حجاج41053 688

%75.60جًٌد7560756جٌد172جٌد185جٌد205جٌد194مستجدفاطمه رضا بسٌونى مبروك زبادة41054 756

%85.30جٌد جدا8530853ًجٌد جدا207ًجٌد جدا210ًجٌد جدا215ًجٌد جدا221ًمستجدفاطمه رمضان عبد الغنى على صٌام41055 853
مرتبة شرف

%64.90مقبول6490649مقبول149مقبول150جٌد178جٌد172مستجدفاطمه سعٌد ابراهٌم محمد البرى41056 649

%63.20مقبول6320632جٌد156مقبول155مقبول162مقبول159مستجدفاطمه صالح حافظ عبدالفتاح حما41057 632

%67.50جًٌد6750675جٌد160مقبول149جٌد191جٌد175مستجدفاطمه عادل صدٌق محمد41058 675

%71.00جًٌد7100710جٌد173جٌد165جٌد193جٌد179مستجدفاطمه عبد الرحمن احمد زٌن41059 710

%64.20مقبول6420642جٌد158مقبول152مقبول160جٌد172مستجدفاطمة عبد العلٌم عبد الحكٌم محمد41060 642

%74.30جًٌد7430743جٌد165جٌد187جٌد205جٌد186مستجدفاطمه عٌد عبد الفتاح عٌد41061 743

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
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الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى
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 الفعلً

المجموع 
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النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%68.78جًٌد5090688جٌد173مقبول149جٌد187معهد0مستجدفاطمه فارس امٌن ابراهٌم م41062 688

%70.80جًٌد7080708جٌد175جٌد170جٌد188جٌد175مستجد1م.فاطمه فوزى ابراهٌم عبد السالم   أ41063 708

%84.40جٌد جدا8440844ًجٌد جدا198ًجٌد جدا211ًجٌد جدا213ًجٌد جدا222ًمستجدفاطمه محمد موسى الدٌب41064 844
مرتبة شرف

%72.03جًٌد5330720جٌد162جٌد182جٌد189معهد0مستجدفاطمه مصطفى السٌد محروس نصار م41065 720

%81.40جٌد جدا8140814ًجٌد جدا207ًجٌد جدا203ًجٌد203جٌد201مستجدفاطمه ٌوسف محمد السٌد الطحالوى41066 814

%68.60جًٌد6860686جٌد161جٌد164جٌد187جٌد174مستجدفاٌزه عبد الستار عبدالحمٌد السنباوى41067 686

%70.10جًٌد7010701جٌد175جٌد169جٌد181جٌد176مستجدفاٌزه محمد عبد الرحمن النوري41068 701

%60.90مقبول6090609مقبول152مقبول144مقبول168مقبول145مستجدفتحً احمد عبد الفتاح محمود41069 609

%65.10جًٌد6510651جٌد162مقبول155جٌد180مقبول154مستجدفتحً أحمد فتحً سعفان41070 651

%60.70مقبول6070607مقبول155مقبول136جٌد174مقبول142مستجدفتحً محروس حسٌن الدوشنى41071 607

%73.20جًٌد7320732جٌد173جٌد185جٌد200جٌد174مستجدفتحى محمد فتحى خورشٌد41072 732

%70.80جًٌد7080708جٌد184جٌد166جٌد187جٌد171مستجدفرج عبد العزٌز فرج محمد41073 708

%61.00مقبول6100610مقبول153مقبول141جٌد170مقبول146مستجدفرٌد محمد فرٌد نصار41074 610

%74.60جًٌد7460746جٌد185جٌد جدا200ًجٌد195مقبول166مستجد2،1م.فرٌده السٌد صالح العنانى  أ41075 746

%63.65مقبول4710636مقبول153مقبول154مقبول164معهد0مستجدفرٌده محمد بهجت الحرانى م41076 636

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 58صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%74.20جًٌد7420742جٌد169جٌد185جٌد195جٌد193مستجد1م.فكرٌه ممدوح محمد العزازى الخرباوى أ41078 742

%65.60جًٌد6560656جٌد165جٌد160جٌد184مقبول147مستجدفهمً اسامه فهمً رزق41079 656

%60.80مقبول6080608مقبول142مقبول151مقبول166مقبول149مستجدفهمً هانً فهمً الحنف41080ً 608

%68.20جًٌد6820682جٌد158جٌد175جٌد182مقبول167مستجدفهٌمه اشرف محمدي الشٌم41081ً 682

%69.60جًٌد6960696جٌد175جٌد172جٌد185مقبول164مستجدفوزي اٌمن السٌد أبو نعمة41082 696

%63.50مقبول6350635جٌد164مقبول154جٌد172مقبول145مستجدفوزي مسعد مختار عٌد41083 635

%69.40جًٌد6940694جٌد173جٌد171جٌد185مقبول165مستجدفٌصل كرم محمد فٌصل احمد العقدة41084 694

%68.30جًٌد6830683جٌد174مقبول154جٌد186جٌد169مستجد1م.فٌفى عاطف عبد هللا السمان   أ41085 683

%63.90مقبول6390639جٌد162جٌد158جٌد174مقبول145مستجدكامل محمود كامل عبد الغفار رٌحان41086 639

%69.30جًٌد6930693جٌد174جٌد173جٌد184مقبول162مستجدكامل مصطفً كامل محارب اللٌف41087ً 693

%61.89مقبول4580619مقبول149مقبول141مقبول168معهد0مستجدكرستٌن رافت شحات برسوم م41088 619

%60.00مقبول6000600مقبول140مقبول135مقبول166مقبول159مستجدكرستٌن مجدى سعد غطاس41089 600

%69.80جًٌد6980698جٌد169جٌد166جٌد181جٌد182مستجد1م.كرٌم احمد محمود ٌوسف   أ41090 698

%69.00جًٌد6900690جٌد165جٌد176جٌد186مقبول163مستجدكرٌم اشرف محمد مبروك موسى41091 690

%65.80جًٌد6580658جٌد163جٌد167جٌد169مقبول159مستجدكرٌم جمال هاشم مرسى شرٌف41094 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
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2018/2017

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 59صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%66.10جًٌد6610661جٌد175جٌد161جٌد169مقبول156مستجد3م.كرٌم رشاد خالد عز الدٌن أ41096 661

%62.70مقبول6270627جٌد164مقبول144مقبول165مقبول154مستجدكرٌم سعٌد حسن عبدالعال41099 627

%69.10جًٌد6910691جٌد183جٌد167جٌد178مقبول163مستجدكرٌم صبحى نبوى حسن سلٌه41100 691

%80.20جٌد جدا8020802ًجٌد جدا211ًجٌد جدا202ًجٌد202جٌد187مستجدكرٌم طارق هاشم عطا هللا41101 802

%63.50مقبول6350635جٌد164مقبول139جٌد180مقبول152مستجدكرٌم عاطف السٌد عبد السمٌع طاٌل41102 635

%67.50جًٌد6750675جٌد172جٌد166جٌد178مقبول159مستجدكرٌم عبد الناصر محمد األزرق41103 675

%68.90جًٌد6890689جٌد178جٌد163جٌد187مقبول161مستجدكرٌم عثمان محمد عثمان41104 689

%73.70جًٌد7370737جٌد175جٌد174جٌد194جٌد194مستجد1م.كرٌم عزت ابراهٌم دروٌش الرفاعى  أ41105 737

%70.60جًٌد7060706جٌد173جٌد171جٌد182جٌد180مستجدكرٌم عزت رٌاض عفٌفى بدوى41106 706

%66.30جًٌد6630663جٌد164جٌد158جٌد174مقبول167مستجدكرٌم محمد احمد على الشافع41107ً 663

%69.30جًٌد6930693جٌد188جٌد167جٌد181مقبول157مستجدكرٌم محمد عبد العاطى القاصد41108 693

%65.00جًٌد6500650مقبول145مقبول145جٌد185جٌد175مستجدكرٌم محمد عبد الغنى حماد41109 650

%70.10جًٌد7010701جٌد181جٌد159جٌد172جٌد189مستجدكرٌم محمد محمد حسٌن فول41110 701

%73.80جًٌد7380738جٌد187جٌد187جٌد192جٌد172مستجدكرٌم ولٌد عبد المجٌد فرج41111 738

%81.40جٌد جدا8140814ًجٌد جدا203ًجٌد جدا211ًجٌد جدا209ًجٌد191مستجدكمال لطفى كمال ابراهٌم القزاز41112 814

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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ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 60صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%68.60جًٌد6860686جٌد170مقبول149جٌد186جٌد181مستجد1م.لطٌفه محمدى احمد العطار   أ41115 686

%77.00جًٌد7700770جٌد186جٌد جدا194ًجٌد204جٌد186مستجدلمٌاء رمضان ابراهٌم احمد بلٌق41116 770

%66.10جًٌد6610661جٌد172جٌد162مقبول163مقبول164مستجد3م.لٌلى مجدى احمد زكى فراج أ41118 661

%84.50جٌد جدا8450845ًجٌد جدا201ًجٌد جدا211ًجٌد جدا217ًجٌد جدا216ًمستجدمؤمن السٌد محمد سعد عل41119ً 845
مرتبة شرف

%73.40جًٌد7340734جٌد184جٌد168جٌد189جٌد193مستجدمؤمن حامد عبد الحمٌد قندٌل41120 734

%79.46جًٌد5880795جٌد185جٌد جدا201ًجٌد202معهد0مستجدماجده رجب ذكى محمد م41123 795

%62.70مقبول4640627مقبول149مقبول148مقبول167معهد0مستجدمارى جمال ٌوسف عطٌه م41124 627

%78.80جًٌد7880788جٌد جدا192ًجٌد جدا208ًجٌد199جٌد189مستجدمازن رأفت السٌد احمد الباطورى41126 788

%76.20جًٌد7620762جٌد190جٌد جدا195ًجٌد195جٌد182مستجدمالك عبد العزٌز عبد الناصر غانم41128 762

%68.40جًٌد6840684جٌد165جٌد179جٌد179مقبول161مستجدمالك عبد العظٌم محروس االمام41129 684

%61.90مقبول6190619مقبول151مقبول140جٌد175مقبول153مستجدماهر محمد عبدالحمٌد جابر41130 619

%57.30مقبول5730573مقبول155مقبول135مقبول148مقبول135مستجدمبروك جمعة أحمد عبد السالم41131 573

%73.60جًٌد7360736جٌد181جٌد185جٌد192جٌد178مستجدمجدى رفعت عبد الحمٌد غانم41132 736

%79.10جًٌد7910791جٌد جدا199ًجٌد جدا204ًجٌد207جٌد181مستجدمجدي محمد علً السٌد41133 791

%71.10جًٌد7110711جٌد171جٌد178جٌد189جٌد173مستجدمحمد ابراهٌم احمد ابراهٌم41134 711

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
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ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 61صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%62.90مقبول6290629مقبول147جٌد157مقبول165مقبول160مستجدمحمد ابراهٌم احمد بركات41135 629

%74.00جًٌد7400740جٌد176جٌد180جٌد198جٌد186مستجدمحمد ابراهٌم احمد جنه41136 740

%62.70مقبول4640627مقبول142مقبول149جٌد173معهد0مستجدمحمد ابراهٌم احمد محمد ندا م41137 627

%67.70جًٌد6770677جٌد161جٌد160جٌد176جٌد180مستجد1م.محمد ابراهٌم عبد الحلٌم الرفاعى  أ41139 677

%65.80جًٌد6580658مقبول144جٌد159جٌد192مقبول163مستجدمحمد ابراهٌم عبد العزٌز قنبر41140 658

%69.90جًٌد6990699جٌد166جٌد168جٌد185جٌد180مستجد1م.محمد ابراهٌم عبد العزٌز محمد عامر أ41141 699

%63.30مقبول6330633مقبول152مقبول143مقبول161جٌد177مستجد1م.محمد ابراهٌم عبد الفتاح الحجر  أ41142 633

%60.00مقبول6000600مقبول140مقبول154مقبول158مقبول148مستجدمحمد ابراهٌم عبد الفضٌل الكرٌدى41143 600

%63.50مقبول6350635جٌد162مقبول141جٌد174مقبول158مستجدمحمد ابراهٌم محمد السٌد41144 635

%63.20مقبول6320632مقبول154مقبول143جٌد170مقبول165مستجدمحمد ابو العزم هالل أبو العزم41145 632

%66.70جًٌد6670667جٌد171جٌد160جٌد188مقبول148مستجدمحمد ابو خلٌل محمد سالم41146 667

%70.80جًٌد7080708جٌد173جٌد167جٌد191جٌد177مستجد1م.محمد ابو ذكرى محجوب علً  أ41147 708

%76.80جًٌد7680768جٌد175جٌد189جٌد206جٌد198مستجدمحمد احمد ابراهٌم عبد اللطٌف41148 768

%68.50جًٌد6850685جٌد175جٌد158جٌد182جٌد170مستجدمحمد احمد ابو الفتوح عبدالمقصود سند41149 685

%58.20مقبول5820582جٌد159مقبول137مقبول147مقبول139مستجدمحمد احمد احمد نوح41150 582

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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حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 62صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%60.70مقبول6070607جٌد168مقبول138مقبول154مقبول147مستجدمحمد احمد السٌد احمد المقدم41151 607

%63.10مقبول6310631جٌد166مقبول145مقبول165مقبول155مستجدمحمد احمد السٌد الصعٌدي41152 631

%59.40مقبول5940594مقبول153مقبول132مقبول160مقبول149مستجدمحمد احمد حافظ محمد41153 594

%68.30جًٌد6830683جٌد166جٌد163جٌد178جٌد176مستجد1م.محمد احمد صالح داعوش  أ41155 683

%57.60مقبول5760576مقبول142مقبول135مقبول155مقبول144مستجدمحمد احمد عبد ا لعظٌم نصار41156 576

%65.40جًٌد6540654مقبول154مقبول140جٌد177جٌد183مستجدمحمد احمد عبد الباري ترك41157ً 654

%65.00جًٌد6500650جٌد160مقبول142جٌد170جٌد178مستجد1م.محمد احمد عبد الخالق األعرج  أ41158 650

%61.20مقبول6120612مقبول153مقبول143جٌد175مقبول141مستجد1محمد احمد عبد الستار راجح    لغة41159 612

%60.90مقبول6090609مقبول148مقبول142مقبول164مقبول155مستجدمحمد احمد عبدا لفتاح محمد السحٌمى41160 609

%66.30جًٌد6630663جٌد180جٌد168مقبول167مقبول148مستجدمحمد احمد محمد جادو41161 663

%73.40جًٌد7340734جٌد174جٌد170جٌد197جٌد193مستجدمحمد احمد محمد جبر41162 734

%66.08جًٌد4890661جٌد166مقبول153جٌد170معهد0مستجد1م.محمد احمد محمود جاب هللا م   أ41163 661

%62.60مقبول6260626جٌد164مقبول153جٌد170مقبول139مستجدمحمد احمد منصور احمد41164 626

%68.10جًٌد6810681جٌد173جٌد166مقبول167جٌد175مستجدمحمد اسامه اسماعٌل مصطفى41165 681

%63.40مقبول6340634جٌد159جٌد159جٌد170مقبول146مستجدمحمد اسامه محمد فرج41166 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
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 الفعلً
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النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%61.80مقبول6180618جٌد157مقبول153جٌد169مقبول139مستجدمحمد اسالم محمود عبدالموجود41167 618

%64.80مقبول6480648جٌد173جٌد159جٌد169مقبول147مستجدمحمد اشرف السٌد حسن سالمه41168 648

%63.60مقبول6360636مقبول152مقبول143مقبول166جٌد175مستجد1م.محمد اشرف ربٌع الحالج   أ41169 636

%75.30جًٌد7530753جٌد187جٌد جدا192ًجٌد190جٌد184مستجد1م.محمد اشرف طه حسنٌن  أ41170 753

%73.60جًٌد7360736جٌد184جٌد178جٌد188جٌد186مستجدمحمد اشرف عبد المطلب حسٌن41171 736

%68.80جًٌد6880688جٌد168جٌد164جٌد189مقبول167مستجدمحمد البراء على خطاب41172 688

%62.00مقبول6200620جٌد159مقبول139جٌد172مقبول150مستجدمحمد السباعى حافظ جزر41173 620

%68.00جًٌد6800680جٌد166جٌد165جٌد184مقبول165مستجدمحمد السحٌمى السٌد ابو شنب41174 680

%68.40جًٌد6840684جٌد167جٌد161جٌد191مقبول165مستجدمحمد السٌد احمد امام41175 684

%70.70جًٌد7070707جٌد176جٌد184جٌد189مقبول158مستجدمحمد السٌد جاد محمد محمود عطٌة41176 707

%63.90مقبول6390639جٌد166مقبول155جٌد184مقبول134مستجدمحمد السٌد رجب حسٌن فرج41177 639

%61.90مقبول6190619مقبول142مقبول154مقبول167مقبول156مستجدمحمد السٌد عبد الفتاح بدة41178 619

%74.10جًٌد7410741جٌد174جٌد184جٌد194جٌد189مستجدمحمد السٌد عبد القادر عزب عبد هللا41179 741

%63.70مقبول6370637جٌد176جٌد156مقبول162مقبول143مستجد3م.محمد السٌد عبدالرؤف رفاعى أ41180 637

%64.90مقبول6490649مقبول148جٌد158جٌد174جٌد169مستجدمحمد السٌد محمد الخولى41181 649

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 
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الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى
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%68.20جًٌد6820682جٌد177جٌد172جٌد194مقبول139مستجدمحمد السٌد محمد الزغبى41182 682

%62.80مقبول6280628جٌد156مقبول142جٌد171مقبول159مستجد2،1م.محمد السٌد محمد السٌد الشبٌنً  أ41183 628

%63.20مقبول6320632مقبول143مقبول148جٌد173مقبول168مستجدمحمد السٌد ٌحٌى امام41184 632

%59.86مقبول4430599مقبول146مقبول133مقبول164معهد0مستجدمحمد امام عباس على م41186 599

%55.54مقبول4110555مقبول138مقبول126مقبول147معهد0مستجدمحمد امٌن عبد العزٌز سالم م41187 555

%69.50جًٌد6950695جٌد165جٌد171جٌد185جٌد174مستجد1م.محمد امٌن محمد ابراهٌم الحاٌس  أ41188 695

%62.00مقبول6200620مقبول150مقبول152جٌد171مقبول147مستجد2،1م.محمد امٌن محمد محمد الكٌال  أ41189 620

%76.90جًٌد7690769جٌد185جٌد188جٌد207جٌد189مستجدمحمد انور عباس ابراهٌم41190 769

%78.20جًٌد7820782جٌد191جٌد187جٌد جدا208ًجٌد196مستجدمحمد اٌمن عبد الحلٌم عبد العزٌز محمد الصابر41191 782

%60.10مقبول6010601مقبول153مقبول136مقبول165مقبول147مستجدمحمد بشرى محمد عبدالرشٌد41192 601

%69.40جًٌد6940694جٌد171جٌد160جٌد196مقبول167مستجدمحمد بهاء الدٌن فتحى عبدالظاهر41193 694

%72.90جًٌد7290729جٌد171جٌد171جٌد193جٌد194مستجدمحمد بهاء محمد سامً البلتاج41194ً 729

%62.00مقبول6200620مقبول155مقبول154جٌد179مقبول132مستجدمحمد جابر احمد بدر41196 620

%61.35مقبول4540614مقبول145مقبول137جٌد172معهد0مستجدمحمد جابر عبد الخالق الرفاعى م41197 614

%62.60مقبول6260626جٌد159مقبول144جٌد182مقبول141مستجدمحمد جابر عبد العزٌز متولً حمد41198 626

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
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أعضاء الكنترول
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%66.10جًٌد6610661جٌد166جٌد156جٌد175مقبول164مستجدمحمد جالل ابراهٌم خٌرالدٌن41199 661

%66.00جًٌد6600660جٌد165مقبول154جٌد173مقبول168مستجدمحمد جالل سعد الفٌشاوى41200 660

%58.20مقبول5820582مقبول141مقبول143مقبول162مقبول136مستجدمحمد جمال ابو الفتوح بدره41201 582

%66.40جًٌد6640664جٌد170جٌد158جٌد173مقبول163مستجدمحمد جمال احمد االزوك41202 664

%78.10جًٌد7810781جٌد182جٌد188جٌد جدا208ًجٌد203مستجدمحمد جمال احمد مسعود41203 781

%55.30مقبول5530553مقبول137مقبول131مقبول146مقبول139مستجدمحمد جمال الدٌن أحمد محمد عثمان41204 553

%62.70مقبول6270627مقبول154مقبول136جٌد173مقبول164مستجدمحمد جمال السٌد مهران41205 627

%69.70جًٌد6970697جٌد168جٌد168جٌد187جٌد174مستجدمحمد جمال امٌن حامد41206 697

%63.00مقبول6300630جٌد158جٌد157جٌد171مقبول144مستجد2،1م.محمد جمال ذكً بسٌونً  أ41207 630

%68.70جًٌد6870687جٌد160جٌد168جٌد185جٌد174مستجدمحمد جمال عبد الجلٌل محمد عرب41208 687

%72.50جًٌد7250725جٌد172جٌد182جٌد193جٌد178مستجدمحمد جمال عبد الحافظ فهٌم خلٌف41209 725

%64.70مقبول6470647مقبول145مقبول149جٌد185مقبول168مستجدمحمد جمال عبد العزٌز المالح41210 647

%80.60جٌد جدا8060806ًجٌد جدا199ًجٌد جدا195ًجٌد جدا209ًجٌد203مستجدمحمد جمال عبد العزٌزعبد اللطٌف عمران41211 806

%62.50مقبول6250625مقبول151مقبول147جٌد172مقبول155مستجد2،1م.محمد جمال عبدالفتاح عبدالمقصود  أ41212 625

%66.10جًٌد6610661مقبول148مقبول154جٌد182جٌد177مستجدمحمد جمال محمد سوٌد41213 661

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 
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%58.00مقبول5800580مقبول150مقبول132مقبول156مقبول142مستجدمحمد جمعة عبد النبى عمر البحٌرى41215 580

%65.10جًٌد6510651مقبول153جٌد162جٌد176مقبول160مستجدمحمد حافظ فهٌم حمودة41216 651

%65.00جًٌد6500650جٌد168مقبول153جٌد176مقبول153مستجدمحمد حامد العلٌمى محمد البلشى41217 650

%68.90جًٌد6890689جٌد173جٌد160جٌد187جٌد169مستجدمحمد حجازى محمد عبدالعزٌز مٌره41218 689

%58.70مقبول5870587مقبول140مقبول129جٌد171مقبول147مستجدمحمد حسام حسٌن عبداللطٌف41219 587

%68.90جًٌد6890689جٌد176جٌد157جٌد179جٌد177مستجدمحمد حسن احمد ابراهٌم عصر41220 689

%71.00جًٌد7100710جٌد172جٌد168جٌد184جٌد186مستجد1م.محمد حسن احمد الجندى  أ41221 710

%76.00جًٌد7600760جٌد185جٌد181جٌد195جٌد199مستجدمحمد حسن عبده سلطان41222 760

%64.70مقبول6470647جٌد160جٌد160مقبول167مقبول160مستجدمحمد حسن محمد الكوم41223ً 647

%67.40جًٌد6740674جٌد172جٌد160جٌد188مقبول154مستجد2،1م.محمد حسنى ابراهٌم ابو ٌوسف  أ41224 674

%64.70مقبول6470647جٌد166مقبول148جٌد183مقبول150مستجد1م.محمد حسنى عبدالرحمن السٌد  أ41226 647

%64.40مقبول6440644مقبول154مقبول149جٌد179مقبول162مستجد1محمد حسٌن عمر سعد     لغة41227 644

%61.08مقبول4520611مقبول146مقبول135جٌد171معهد0مستجدمحمد حظ عبد العظٌم محمد صٌام م41228 611

%59.60مقبول5960596مقبول148مقبول138مقبول166مقبول144مستجدمحمد حماده عبد العاطى محمد حماد41229 596

%59.20مقبول5920592مقبول152مقبول129جٌد173مقبول138مستجدمحمد حمدي سالم عل41230ً 592

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
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%61.00مقبول6100610جٌد167مقبول132مقبول163مقبول148مستجدمحمد حمدى عبد الغنى سالم41231 610

%67.40جًٌد6740674جٌد170جٌد156جٌد182مقبول166مستجدمحمد حمدي محمد عبد السالم سعد41232 674

%79.90جًٌد7990799جٌد جدا195ًجٌد جدا205ًجٌد193جٌد206مستجدمحمد خالد السٌد بركات41233 799

%61.70مقبول6170617مقبول151مقبول154مقبول162مقبول150مستجدمحمد خالد عبدالمعطى احمد41234 617

%71.70جًٌد7170717جٌد179جٌد158جٌد182جٌد198مستجد1م.محمد خالد عبده محمد خطاب  أ41235 717

%74.32جًٌد5500743جٌد189جٌد174جٌد187معهد0مستجدمحمد خالد محمد عافٌه م41237 743

%74.60جًٌد7460746جٌد181جٌد172جٌد199جٌد194مستجدمحمد خالد محمد ماهر عبد النبى فودة41238 746

%61.20مقبول6120612مقبول148مقبول139جٌد178مقبول147مستجدمحمد خالد مرتضى زاٌد41239 612

%64.30مقبول6430643جٌد158جٌد156جٌد175مقبول154مستجدمحمد خلٌل عبد الرحمن خضر41240 643

%81.30جٌد جدا8130813ًجٌد جدا196ًجٌد جدا196ًجٌد جدا217ًجٌد204مستجدمحمد خٌرى محمد قندٌل س41241 813

%69.20جًٌد6920692جٌد163جٌد156جٌد189جٌد184مستجدمحمد ربٌع هالل عبدهللا حجاب41242 692

%58.40مقبول5840584جٌد157مقبول132مقبول162مقبول133مستجدمحمد رضا عبد العلٌم ابو النور41243 584

%62.20مقبول6220622مقبول155مقبول149مقبول163مقبول155مستجدمحمد رضا محمد جاد الحق سالم41244 622

%77.60جًٌد7760776جٌد184جٌد185جٌد194جٌد جدا213ًمستجدمحمد رضا محمد صبح41245 776

%58.70مقبول5870587مقبول146مقبول127مقبول165مقبول149مستجدمحمد رضا محمد محمود41246 587

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ
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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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 68صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%60.90مقبول6090609مقبول153مقبول145جٌد170مقبول141مستجدمحمد رفعت علً الرفاع41247ً 609

%77.60جًٌد7760776جٌد183جٌد182جٌد جدا211ًجٌد200مستجدمحمد رمزى فتحى النجار41248 776

%73.11جًٌد5410731جٌد187جٌد163جٌد191معهد0مستجدمحمد رمضان السٌد على مصطفى م41249 731

%74.86جًٌد5540749جٌد185جٌد178جٌد191معهد0مستجدمحمد رمضان جمعه زٌد م41250 749

%62.60مقبول6260626جٌد161مقبول134جٌد172مقبول159مستجدمحمد رمضان عبد الفتاح جمعه41251 626

%69.90جًٌد6990699جٌد173جٌد160جٌد185جٌد181مستجدمحمد رمضان وهبه موسى العتر41252 699

%74.60جًٌد7460746جٌد181جٌد164جٌد203جٌد198مستجدمحمد زكرٌا حسنٌن محمد حسنٌن41253 746

%63.24مقبول4680632جٌد165مقبول138مقبول165معهد0مستجدمحمد زكرٌا خلٌل المدولب م41254 632

%68.20جًٌد6820682جٌد173جٌد164جٌد177مقبول168مستجد2،1م.محمد زٌنهم عبدالمقصود زهران   أ41256 682

%63.40مقبول6340634جٌد168مقبول153مقبول166مقبول147مستجدمحمد سامى ابو الفتح العبد41257 634

%68.30جًٌد6830683جٌد162جٌد179جٌد191مقبول151مستجدمحمد سامى عبد التواب الجخة41258 683

%62.40مقبول6240624مقبول154مقبول129جٌد174مقبول167مستجدمحمد سامً علً حسن41259 624

%67.10جًٌد6710671جٌد166جٌد170جٌد186مقبول149مستجد2،1م.محمد سعد رٌاض الشرقاوى  أ41260 671

%70.80جًٌد7080708جٌد165مقبول154جٌد203جٌد186مستجدمحمد سعد عبد المحسن فتح هللا41261 708

%69.70جًٌد6970697جٌد165مقبول146جٌد191جٌد195مستجدمحمد سعد على سلٌط41262 697

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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النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%76.00جًٌد7600760جٌد185جٌد173جٌد204جٌد198مستجدمحمد سعٌد السٌد السقا41263 760

%63.50مقبول6350635جٌد156جٌد157جٌد177مقبول145مستجدمحمد سعٌد حامد البدوي41264 635

%78.00جًٌد7800780جٌد189جٌد جدا196ًجٌد جدا209ًجٌد186مستجدمحمد سعٌد حسن حجازى41265 780

%70.90جًٌد7090709جٌد176جٌد158جٌد191جٌد184مستجدمحمد سعٌد سعٌد دندن41266 709

%62.20مقبول6220622مقبول154مقبول150جٌد171مقبول147مستجدمحمد سعٌد عبد الحلٌم حسن منصور41267 622

%67.90جًٌد6790679جٌد166جٌد159جٌد190مقبول164مستجدمحمد سعٌد عبد الحمٌد الدالتونى41268 679

%59.30مقبول5930593مقبول151مقبول130مقبول163مقبول149مستجدمحمد سعٌد عبد السمٌع محمود41269 593

%63.60مقبول6360636جٌد160مقبول138جٌد170مقبول168مستجدمحمد سعٌد عبد الغنى خطٌب41270 636

%62.70مقبول6270627مقبول151مقبول147جٌد169مقبول160مستجدمحمد سعٌد عطٌة البنا41271 627

%61.30مقبول6130613مقبول153مقبول145مقبول156مقبول159مستجدمحمد سعٌد محمد ابوالحسن41272 613

%59.70مقبول5970597مقبول148مقبول137مقبول162مقبول150مستجدمحمد سعٌد محمد عقٌلة41273 597

%61.50مقبول6150615مقبول144مقبول136جٌد174مقبول161مستجدمحمد سعٌد محمد متولى رجب41274 615

%68.80جًٌد6880688جٌد165جٌد172جٌد183مقبول168مستجدمحمد سعٌد محمود شكر41275 688

%59.30مقبول5930593مقبول150مقبول126مقبول158مقبول159مستجدمحمد سالمه اسماعٌل عبد هللا41276 593

%60.14مقبول4450601مقبول147مقبول134مقبول164معهد0مستجدمحمد سمٌر سعٌد ابو سنه م41278 601

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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النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%74.90جًٌد7490749جٌد180جٌد173جٌد207جٌد189مستجد1م.محمد سمٌر محمد السٌد  أ41279 749

%63.50مقبول6350635مقبول152مقبول147جٌد171مقبول165مستجدمحمد سمٌر محمد على41280 635

%59.70مقبول5970597مقبول146مقبول131مقبول168مقبول152مستجدمحمد شبل هاشم الحكٌم41281 597

%61.30مقبول6130613مقبول135مقبول143جٌد178مقبول157مستجدمحمد شرٌف الغنٌمى ابراهٌم الشرقاوى41283 613

%62.90مقبول6290629جٌد157مقبول147جٌد171مقبول154مستجدمحمد شعبان عبد الحمٌد محمد راشد41287 629

%56.50مقبول5650565مقبول140مقبول132مقبول159مقبول134مستجدمحمد شعبان محمد الكفراوي البهواش41288 565

%64.10مقبول6410641جٌد161مقبول145جٌد173مقبول162مستجدمحمد شفٌق فتحى ابو مسلم41289 641

%61.70مقبول6170617جٌد160مقبول140مقبول163مقبول154مستجدمحمد صابر ابو المعاطى عٌسى41291 617

%78.70جًٌد7870787جٌد191جٌد182جٌد جدا219ًجٌد195مستجدمحمد صابر محمد على41292 787

%75.40جًٌد7540754جٌد173جٌد180جٌد204جٌد197مستجدمحمد صبحى السٌد مصطفى النوحى41294 754

%68.30جًٌد6830683جٌد177مقبول152جٌد175جٌد179مستجد1م.محمد صبحى عبد الصادق ابراهٌم  أ41295 683

%64.10مقبول6410641جٌد169مقبول138جٌد186مقبول148مستجدمحمد صبحى محمد احمد الجمال41296 641

%68.70جًٌد6870687جٌد182جٌد161جٌد175جٌد169مستجد2،1م.محمد صبحى محمد عبدالمعطى  أ41297 687

%61.00مقبول6100610مقبول144مقبول138مقبول168مقبول160مستجدمحمد صبحً وهبه متول41298ً 610

%58.20مقبول5820582مقبول146مقبول133مقبول155مقبول148مستجدمحمد صبرى احمد مشعل41299 582

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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النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%64.60مقبول6460646جٌد164مقبول144جٌد181مقبول157مستجد2،1م.محمد صبرى عبدالفتاح الشربٌنى   أ41300 646

%68.65جًٌد5080686جٌد168جٌد161جٌد179معهد0مستجدمحمد صبرى مغاورى عوٌس م41301 686

%60.70مقبول6070607جٌد164مقبول137مقبول165مقبول141مستجدمحمد صالح السٌد الشبشٌرى41303 607

%71.10جًٌد7110711جٌد171جٌد163جٌد203جٌد174مستجدمحمد صالح السٌد سالم41304 711

%71.30جًٌد7130713جٌد181جٌد167جٌد189جٌد176مستجد2،1م.محمد صالح حامد عبدالرازق   أ41305 713

%61.60مقبول6160616جٌد161مقبول142مقبول167مقبول146مستجدمحمد صالح رزق عبد المولى عبدربه41306 616

%62.70مقبول6270627جٌد156مقبول136جٌد186مقبول149مستجدمحمد صالح عبد الحمٌد نصر41307 627

%66.80جًٌد6680668جٌد163مقبول143جٌد203مقبول159مستجدمحمد صالح عطا مجاهد41308 668

%61.30مقبول6130613مقبول153مقبول134جٌد172مقبول154مستجدمحمد طلعت الحسانٌن كشك41310 613

%77.60جًٌد7760776جٌد191جٌد جدا193ًجٌد205جٌد187مستجدمحمد طلعت عبد المنعم قمبر41311 776

%58.00مقبول5800580مقبول141مقبول129مقبول160مقبول150مستجدمحمد طه عبد الرحمن احمد العٌسوى41312 580

%76.30جًٌد7630763جٌد جدا192ًجٌد جدا200ًجٌد199جٌد172مستجد1م.محمد عابد عبد الحمٌد محمد الجزار  أ41313 763

%63.50مقبول6350635جٌد161مقبول146جٌد171مقبول157مستجدمحمد عادل السٌد البطاوى41314 635

%65.20جًٌد6520652مقبول153مقبول152جٌد178جٌد169مستجدمحمد عادل الصاوى عبد الحافظ األودن41315 652

%69.70جًٌد6970697جٌد168جٌد171جٌد183جٌد175مستجد1م.محمد عادل شوقى محمد   أ41317 697

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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 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%66.90جًٌد6690669جٌد164جٌد157جٌد175جٌد173مستجدمحمد عادل صالح الصعٌدى41318 669

%59.70مقبول5970597مقبول149مقبول134مقبول161مقبول153مستجدمحمد عادل عبد الجلٌل حسن ابراهٌم41319 597

%65.60جًٌد6560656جٌد168مقبول152جٌد184مقبول152مستجدمحمد عادل فهٌم الجنادى41320 656

%59.50مقبول5950595مقبول152مقبول126جٌد170مقبول147مستجدمحمد عادل محمد السوٌعى41321 595

%72.90جًٌد7290729جٌد190جٌد188جٌد187مقبول164مستجد2،1م.محمد عاطف أبو زٌد عالم  أ41322 729

%74.19جًٌد5490742جٌد187جٌد170جٌد192معهد0مستجدمحمد عاطف الدمرداش سعٌد م41323 742

%67.60جًٌد6760676جٌد175مقبول155جٌد175جٌد171مستجدمحمد عاطف عبد الهادى صالح41324 676

%64.20مقبول6420642جٌد163مقبول151جٌد192مقبول136مستجد2،1م.محمد عاطف محمد محمد  أ41325 642

%65.60جًٌد6560656جٌد163مقبول149جٌد170جٌد174مستجدمحمد عامرعبد الرازق حسٌن41326 656

%71.20جًٌد7120712جٌد172مقبول153جٌد199جٌد188مستجدمحمد عبد الباري محمد شعٌر41327 712

%58.70مقبول5870587مقبول145مقبول130مقبول158مقبول154مستجدمحمد عبد الحكٌم عبد الفتاح سالمة41328 587

%75.00جًٌد7500750جٌد185جٌد جدا198ًجٌد196جٌد171مستجدمحمد عبد الحمٌد ابرهٌم الخولى41329 750

%72.50جًٌد7250725جٌد188جٌد173جٌد188جٌد176مستجدمحمد عبد الحمٌد ابراهٌم عبد الحمٌد مرعى41330 725

%65.20جًٌد6520652جٌد171مقبول133جٌد176جٌد172مستجدمحمد عبد الحمٌد شفٌق عبد الحمٌد االدهم41331 652

%78.80جًٌد7880788جٌد191جٌد جدا196ًجٌد198جٌد203مستجدمحمد عبد الرحمن جابر مدٌن41332 788

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د
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أعضاء الكنترول
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المجموعنتٌجة سنوات الدراسة
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النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%57.80مقبول5780578جٌد163مقبول141مقبول135مقبول139مستجدمحمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن س41333 578

%61.70مقبول6170617جٌد164مقبول125مقبول168مقبول160مستجدمحمد عبد العظٌم محمد جاب هللا41335 617

%65.60جًٌد6560656جٌد172جٌد160جٌد177مقبول147مستجدمحمد عبد الغنى رشاد التراس41336 656

%62.10مقبول6210621جٌد166مقبول138مقبول168مقبول149مستجدمحمد عبد الفتاح السٌد عل41337ً 621

%70.00جًٌد7000700جٌد178جٌد162جٌد180جٌد180مستجدمحمد عبدالقادر احمد المٌهى41339 700

%59.80مقبول5980598مقبول155مقبول129جٌد172مقبول142مستجدمحمد عبد هللا الشحات عبد هللا41340 598

%75.30جًٌد7530753جٌد189جٌد185جٌد190جٌد189مستجد1م.محمد عبد هللا جمعه سعفان   أ41341 753

%78.70جًٌد7870787جٌد جدا200ًجٌد جدا198ًجٌد جدا209ًجٌد180مستجدمحمد عبد المقصود عبد المقصود ابو العنٌن41342 787

%79.10جًٌد7910791جٌد190جٌد جدا196ًجٌد200جٌد205مستجدمحمد عبد المنصف عبد المجٌد الزٌر41343 791

%66.30جًٌد6630663جٌد178مقبول145جٌد170جٌد170مستجدمحمد عبد المنعم احمد قمر41344 663

%68.80جًٌد6880688جٌد169جٌد158جٌد187جٌد174مستجد1م.محمد عبد المنعم عبد العزٌز حسن  أ41345 688

%61.90مقبول6190619مقبول150مقبول128جٌد173مقبول168مستجدمحمد عبد المنعم محمد عماره41346 619

%67.30جًٌد6730673جٌد173مقبول148جٌد181جٌد171مستجدمحمد عبد الناصر ابراهٌم ٌوسف41347 673

%72.70جًٌد7270727جٌد186جٌد174جٌد195جٌد172مستجدمحمد عبد الهادى عبد الجواد محمد علٌمى سلٌم41348 727

%64.20مقبول6420642مقبول147مقبول130جٌد190جٌد175مستجدمحمد عبد الواحد عبد الحلٌم زقزوق41349 642

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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%66.30جًٌد6630663جٌد156مقبول145جٌد183جٌد179مستجدمحمد عبد الوهاب محمد عبد العزٌز خمٌس41350 663

%76.90جًٌد7690769جٌد189جٌد176جٌد196جٌد جدا208ًمستجدمحمد عبده صابر عبد الخالق41351 769

%75.90جًٌد7590759جٌد187جٌد186جٌد201جٌد185مستجدمحمد عز احمد السباعى عوض41352 759

%71.50جًٌد7150715جٌد171جٌد171جٌد195جٌد178مستجدمحمد عزت ربٌع الزفتاوى41353 715

%70.20جًٌد7020702جٌد177جٌد163جٌد175جٌد187مستجدمحمد عشماوى عدلى جاب هللا41354 702

%62.40مقبول6240624جٌد164مقبول138جٌد179مقبول143مستجدمحمد عصام العلٌمى بدوى جاب هللا41355 624

%68.60جًٌد6860686جٌد167مقبول155جٌد189جٌد175مستجدمحمد عصام رشدي عٌداروس41356 686

%68.60جًٌد6860686جٌد172مقبول144جٌد183جٌد187مستجد1م.محمد عصام عبد المنعم اسماعٌل  أ41357 686

%66.00جًٌد6600660جٌد167مقبول145جٌد184مقبول164مستجدمحمد عصام محمد احمد41358 660

%62.97مقبول4660630جٌد165مقبول135مقبول166معهد0مستجدمحمد عطا عبده الهنداوى م41359 630

%61.80مقبول6180618مقبول150مقبول135جٌد176مقبول157مستجدمحمد عالء عبد المنعم محمود س41360 618

%67.60جًٌد6760676جٌد169جٌد156جٌد185مقبول166مستجدمحمد على احمد الجزٌرى41361 676

%64.59مقبول4780646جٌد156مقبول147جٌد175معهد0مستجدمحمد على حسن احمد سالم م41362 646

%64.80مقبول6480648جٌد162مقبول146جٌد175مقبول165مستجدمحمد على عبد الحمٌد صقر41363 648

%66.00جًٌد6600660جٌد163جٌد156جٌد170جٌد171مستجدمحمد على عبد السالم ابو النور41364 660

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
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%67.40جًٌد6740674جٌد167جٌد161جٌد176جٌد170مستجدمحمد على عبد السمٌع برٌقع41365 674

%72.50جًٌد7250725جٌد179جٌد جدا200ًجٌد199مقبول147مستجد2،1م.محمد على فتح هللا العباسى  أ41367 725

%67.10جًٌد6710671جٌد166مقبول142جٌد190جٌد173مستجد1م.محمد عماد الدٌن ابراهٌم شلبى   أ41368 671

%68.20جًٌد6820682جٌد179جٌد166جٌد171مقبول166مستجد2،1م.محمد عٌسوى السٌد الحوالة   أ41369 682

%62.16مقبول4600622جٌد156مقبول135جٌد169معهد0مستجدمحمد فؤاد فرٌد ماضى م41370 622

%73.51جًٌد5440735جٌد172جٌد177جٌد195معهد0مستجدمحمد فتحى احمد الشرقاوى م41371 735

%79.10جًٌد7910791جٌد185جٌد187جٌد207جٌد جدا212ًمستجدمحمد فتحى السٌد ٌوسف41373 791

%67.70جًٌد6770677جٌد168مقبول149جٌد177جٌد183مستجدمحمد فتحى محمد سالم هالل41374 677

%67.70جًٌد6770677جٌد172جٌد181مقبول161مقبول163مستجدمحمد فتحى محمود داود41375 677

%72.80جًٌد7280728جٌد166جٌد172جٌد196جٌد194مستجدمحمد فرج عبد الظاهر عماره41376 728

%66.00جًٌد6600660جٌد171مقبول145جٌد169جٌد175مستجدمحمد فرج عبد العزٌز الشافعى41377 660

%62.90مقبول6290629جٌد162جٌد156مقبول166مقبول145مستجدمحمد فرٌد عبد المقصود عبد المطلب41378 629

%68.80جًٌد6880688جٌد176جٌد170جٌد188مقبول154مستجدمحمد فهمى سٌف النصرابراهٌم عامر41379 688

%60.60مقبول6060606جٌد160مقبول141مقبول156مقبول149مستجدمحمد فوزى عبد الجواد سمرى س41380 606

%61.20مقبول6120612مقبول149مقبول142جٌد172مقبول149مستجدمحمد فوزى عبد الستار قدح41381 612

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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%61.40مقبول6140614مقبول150مقبول144جٌد172مقبول148مستجدمحمد فوزى عرفة عمر41382 614

%64.30مقبول6430643مقبول152مقبول144جٌد186مقبول161مستجدمحمد فوزى فتحى شرف الدٌن41383 643

%73.20جًٌد7320732جٌد164جٌد176جٌد196جٌد196مستجدمحمد كامل حسٌب محمد عامر41384 732

%62.90مقبول6290629جٌد164مقبول154جٌد170مقبول141مستجد2،1م.محمد كامل عبدالسمٌع الشرقاوى  أ41385 629

%61.20مقبول6120612مقبول153مقبول143جٌد171مقبول145مستجدمحمد كامل على عفٌفى خلف41386 612

%59.20مقبول5920592مقبول143مقبول130مقبول155مقبول164مستجدمحمد كرم ذكى محمود عامر41387 592

%61.50مقبول6150615جٌد158مقبول140جٌد174مقبول143مستجدمحمد كمال حسٌن حجاج41388 615

%74.20جًٌد7420742جٌد172جٌد178جٌد207جٌد185مستجدمحمد كمال مصطفى السٌد سعد41389 742

%71.00جًٌد7100710جٌد178جٌد163جٌد204مقبول165مستجدمحمد ماجد فاضل امٌن البتانونى41390 710

%78.40جًٌد7840784جٌد189جٌد188جٌد جدا210ًجٌد197مستجدمحمد مبروك عبدالستار شرف الدٌن41391 784

%74.46جًٌد5510745جٌد187جٌد177جٌد187معهد0مستجدمحمد مبروك فتٌان عبد العظٌم م41392 745

%77.60جًٌد7760776جٌد جدا192ًجٌد جدا198ًجٌد203جٌد183مستجدمحمد مبروك محمد عبد الغن41393ً 776

%76.80جًٌد7680768جٌد جدا194ًجٌد جدا202ًجٌد جدا210ًمقبول162مستجدمحمد متولً فوقً متولً سلٌمان41394 768

%69.70جًٌد6970697جٌد168جٌد171جٌد187جٌد171مستجدمحمد مجدي علً عبد الخالق السروج41396ً 697

%66.60جًٌد6660666مقبول150جٌد169جٌد188مقبول159مستجدمحمد مجدي محمد لطفً ابو بكر41398 666

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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%58.11مقبول4300581مقبول153مقبول132مقبول145معهد0مستجدمحمد مجدى محمود الحلفاوى م41399 581

%63.70مقبول6370637جٌد161مقبول150جٌد173مقبول153مستجدمحمد محسن عبدالشافى عٌد41400 637

%62.60مقبول6260626مقبول153مقبول146مقبول163مقبول164مستجدمحمد محمد حمدان مرسى41402 626

%72.20جًٌد7220722جٌد164جٌد189جٌد193جٌد176مستجد1م.محمد محمد عبد السالم على عامر  أ41404 722

%64.40مقبول6440644جٌد170جٌد176مقبول154مقبول144مستجدمحمد محمد عبد الظاهر بسٌونى41405 644

%67.84جًٌد5020678جٌد162جٌد164جٌد176معهد0مستجدمحمد محمد عبدالعظٌم السٌد م41406 678

%64.50مقبول6450645مقبول149جٌد167جٌد177مقبول152مستجدمحمد محمد عبد الغفار صالح41407 645

%67.20جًٌد6720672جٌد171مقبول148جٌد194مقبول159مستجدمحمد محمد مصطفى ألعبد41408 672

%76.10جًٌد7610761جٌد جدا194ًجٌد183جٌد204جٌد180مستجدمحمد محمود العٌسوى شنٌشن41409 761

%60.40مقبول6040604مقبول148مقبول141مقبول167مقبول148مستجدمحمد محمود بركات محمود سحبل41410 604

%58.60مقبول5860586مقبول140مقبول131مقبول162مقبول153مستجدمحمد محمود فرحات محمود حجاج41411 586

%68.40جًٌد6840684جٌد172جٌد161جٌد180جٌد171مستجدمحمد محمود محمد انور الفق41413ً 684

%69.00جًٌد6900690جٌد160جٌد170جٌد199مقبول161مستجدمحمد محمود محمد سالم41414 690

%73.30جًٌد7330733جٌد186جٌد174جٌد194جٌد179مستجدمحمد محمود مصطفى ناصف مصطفى41415 733

%61.49مقبول4550615مقبول152مقبول128جٌد175معهد0مستجدمحمد محمود ٌوسف سعد م41416 615

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
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%58.70مقبول5870587مقبول153مقبول143مقبول139مقبول152مستجدمحمد محى محمد سلٌمان شعبان س41417 587

%81.80جٌد جدا8180818ًجٌد جدا193ًجٌد جدا207ًجٌد جدا216ًجٌد202مستجدمحمد محٌسن عبد الحمٌد على41418 818

%64.30مقبول6430643مقبول153مقبول143جٌد173جٌد174مستجدمحمد محٌى الدٌن محمد فتحى السٌد41419 643

%61.40مقبول6140614جٌد167مقبول147مقبول155مقبول145مستجدمحمد مصطفى ابراهٌم شفٌق41421 614

%72.70جًٌد7270727جٌد172جٌد166جٌد189جٌد200مستجدمحمد مصطفى ابراهٌم مطر41422 727

%66.80جًٌد6680668مقبول155جٌد163جٌد177جٌد173مستجدمحمد مصطفى ابو النور محمد ابو نار41423 668

%70.80جًٌد7080708جٌد165جٌد171جٌد191جٌد181مستجدمحمد مصطفى ابوالٌزٌد على عنٌو41424 708

%66.20جًٌد6620662جٌد161مقبول131جٌد182جٌد188مستجدمحمد مصطفى جابر عامر خضر41428 662

%61.60مقبول6160616مقبول152مقبول150مقبول168مقبول146مستجدمحمد مصطفى طه محمد الششتاوى41429 616

%60.60مقبول6060606جٌد160مقبول139مقبول167مقبول140مستجدمحمد مصطفى عبد المقصود المشد41430 606

%63.00مقبول6300630مقبول155مقبول145مقبول165مقبول165مستجدمحمد مصطفى محمد ابراهٌم41431 630

%74.50جًٌد7450745جٌد189جٌد184جٌد198جٌد174مستجدمحمد مصطفى محمد اسماعٌل سٌف41432 745

%71.60جًٌد7160716جٌد174جٌد172جٌد181جٌد189مستجدمحمد مصطفى محمود محمد خضر41433 716

%66.00جًٌد6600660جٌد174جٌد166مقبول166مقبول154مستجد3م.محمد معروف عبدالسمٌع عبدالستار أ41434 660

%63.60مقبول6360636جٌد159جٌد163مقبول160مقبول154مستجدمحمد مغاورى محمد الشاذلى س41435 636

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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%82.70جٌد جدا8270827ًجٌد جدا207ًجٌد جدا210ًجٌد جدا210ًجٌد200مستجدمحمد ممدوح ابراهٌم السٌد41436 827

%64.00مقبول6400640جٌد161جٌد157جٌد178مقبول144مستجدمحمد ممدوح عبد الحمٌد عٌسى41437 640

%67.10جًٌد6710671جٌد179مقبول141مقبول165جٌد186مستجدمحمد منٌر جالل شلبى41438 671

%66.50جًٌد6650665جٌد167جٌد160جٌد176مقبول162مستجدمحمد ناصر مصٌلحى محمد بدر41440 665

%76.10جًٌد7610761جٌد188جٌد جدا192ًجٌد197جٌد184مستجدمحمد نبٌل البكرى السٌد41441 761

%80.50جٌد جدا8050805ًجٌد جدا195ًجٌد جدا198ًجٌد جدا214ًجٌد198مستجدمحمد نبٌل زكرٌا على41442 805

%66.80جًٌد6680668جٌد159جٌد163جٌد182مقبول164مستجدمحمد نبٌل شبل غزال41443 668

%66.60جًٌد6660666جٌد162جٌد163جٌد179مقبول162مستجدمحمد نجاح عبد الغنً عبد الحمٌد السٌد41444 666

%66.30جًٌد6630663مقبول153مقبول136جٌد187جٌد187مستجدمحمد نصر محمود السٌد مطر41445 663

%60.14مقبول4450601مقبول142مقبول139مقبول164معهد0مستجدمحمد نظٌف عبد الحمٌد خلٌفه م41446 601

%67.90جًٌد6790679جٌد156جٌد156جٌد183جٌد184مستجدمحمد هشام محمد حسنً الجعفراوي41449 679

%70.80جًٌد7080708جٌد166جٌد176جٌد186جٌد180مستجدمحمد هٌثم عبد الستار همام متولى س41450 708

%67.00جًٌد6700670جٌد179جٌد162جٌد170مقبول159مستجدمحمد وجٌة نافع عبد المعطى41451 670

%72.70جًٌد7270727جٌد178جٌد175جٌد188جٌد186مستجد1م.محمد ٌاسر فتحى الوراقى  أ41453 727

%60.60مقبول6060606مقبول151مقبول145مقبول153مقبول157مستجدمحمد ٌاسر محمد شاشه41454 606

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
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%69.50جًٌد6950695جٌد167جٌد177جٌد178جٌد173مستجد1م.محمد ٌسرى عبد الحلٌم محمد  أ41455 695

%58.50مقبول5850585مقبول152مقبول142مقبول154مقبول137مستجدمحمد ٌوسف ابراهٌم عٌس41456ً 585

%57.57مقبول4260576مقبول143مقبول132مقبول151معهد0مستجدمحمد ٌوسف احمد محمد شعٌره م41457 576

%69.60جًٌد6960696جٌد166جٌد158جٌد187جٌد185مستجدمحمد ٌوسف سلٌمان احمد نواره41458 696

%62.30مقبول6230623مقبول146مقبول137مقبول163جٌد177مستجدمحمود احمد عبد الخالق أحمد مصطفى41460 623

%66.80جًٌد6680668جٌد158مقبول154جٌد173جٌد183مستجدمحمود احمد عبد العاطى الغباشى41461 668

%64.50مقبول6450645جٌد167مقبول150مقبول155جٌد173مستجدمحمود احمد محمد بده س41463 645

%66.70جًٌد6670667جٌد170مقبول147جٌد177جٌد173مستجدمحمود اسماعٌل السعٌد عباس41464 667

%68.20جًٌد6820682جٌد167جٌد165جٌد171جٌد179مستجدمحمود اسماعٌل خلٌل عقل41465 682

%67.40جًٌد6740674جٌد159جٌد160جٌد176جٌد179مستجدمحمود السٌد محمد السٌد احمد س41467 674

%67.10جًٌد6710671جٌد162مقبول155جٌد174جٌد180مستجدمحمود امٌن السٌد خٌر هللا41469 671

%79.10جًٌد7910791جٌد191جٌد جدا198ًجٌد195جٌد207مستجدمحمود اٌمن احمد الشاذلى41470 791

%64.80مقبول6480648مقبول148مقبول144مقبول167جٌد189مستجدمحمود جمال حامد محمد ابراهٌم41472 648

%59.30مقبول5930593مقبول149مقبول153مقبول156مقبول135مستجد1م.محمود جمال عبد القادر عطٌه  أ41473 593

%75.70جًٌد7570757جٌد184جٌد جدا195ًجٌد203جٌد175مستجدمحمود حجازى مصطفى دروٌش حب هللا41476 757

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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 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة
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%70.50جًٌد7050705جٌد166جٌد160جٌد186جٌد193مستجدمحمود حسونه نور الدٌن حسانٌن41477 705

%65.60جًٌد6560656مقبول150جٌد160جٌد178مقبول168مستجد2،1م.محمود خالد عبدالعزٌز زناتى  أ41478 656

%60.68مقبول4490607مقبول142مقبول148مقبول159معهد0مستجدمحمود خالد محمد الشامى م41479 607

%64.40مقبول6440644جٌد156مقبول145جٌد169جٌد174مستجدمحمود رشاد فداوى عبد الباقى الشحات41480 644

%66.00جًٌد6600660جٌد156مقبول155جٌد170جٌد179مستجدمحمود رضا على موسى41481 660

%65.10جًٌد6510651جٌد156جٌد160جٌد169مقبول166مستجد2،1م.محمود رمضان فتوح محمد اسماعٌل أ41482 651

%73.10جًٌد7310731جٌد175جٌد167جٌد190جٌد199مستجدمحمود زاٌد عبد العزٌز الشراب41483 731

%62.43مقبول4620624مقبول149جٌد156مقبول157معهد0مستجدمحمود سامى عبد الفتاح عوض م41485 624

%71.00جًٌد7100710جٌد172جٌد188مقبول166جٌد184مستجدمحمود سامى كمال مكى41486 710

%69.40جًٌد6940694جٌد164جٌد168جٌد181جٌد181مستجد1م.محمود سعٌد أحمد ابراهٌم حمد  أ41487 694

%66.20جًٌد6620662جٌد163جٌد162جٌد174مقبول163مستجد2،1م.محمود سعٌد احمد فتحى عبدالرازق أ41488 662

%65.00جًٌد6500650مقبول147مقبول145جٌد174جٌد184مستجدمحمود سعٌد ثابت محمود41489 650

%76.90جًٌد7690769جٌد180جٌد182جٌد197جٌد جدا210ًمستجدمحمود سعٌد صادق الزفزاف41490 769

%63.70مقبول6370637مقبول154جٌد159مقبول152جٌد172مستجدمحمود سعٌد عبد الحمٌد الجمال41491 637

%59.50مقبول5950595مقبول140مقبول129مقبول157جٌد169مستجدمحمود سعٌد محمد مسعود41493 595

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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%66.50جًٌد6650665جٌد162جٌد156جٌد180مقبول167مستجدمحمود سمٌر عبد رب النبى دروٌش41495 665

%63.20مقبول6320632مقبول155مقبول148مقبول157جٌد172مستجدمحمود شفٌق عبد الحمٌد حسن عبد الكرٌم41498 632

%60.80مقبول6080608جٌد156مقبول141مقبول147مقبول164مستجدمحمود صبحى محمود أبوشادى41499 608

%64.70مقبول6470647مقبول148مقبول149جٌد177جٌد173مستجدمحمود صبرى معوض ابو السعود41500 647

%73.20جًٌد7320732جٌد173جٌد176جٌد202جٌد181مستجدمحمود صالح معوض حمودة41501 732

%66.80جًٌد6680668جٌد156جٌد162جٌد172جٌد178مستجد1م.محمود طارق فوزى مدٌن  أ41502 668

%73.50جًٌد7350735جٌد169جٌد جدا193ًجٌد196جٌد177مستجد1م.محمود طارق محمد الوراقى  أ41503 735

%66.20جًٌد6620662جٌد157مقبول141جٌد185جٌد179مستجدمحمود طلبه طلبه خالف41504 662

%59.40مقبول5940594مقبول151مقبول148مقبول154مقبول141مستجدمحمود عبد الرازق عبد الحكٌم محمد بخٌت41505 594

%62.20مقبول6220622مقبول148مقبول152جٌد171مقبول151مستجدمحمود عبد الرسول عبد الغفار حسن عٌطة41507 622

%70.90جًٌد7090709جٌد174جٌد170جٌد188جٌد177مستجدمحمود عبد الصمد احمد الحاج41509 709

%55.81مقبول4130558مقبول132مقبول133مقبول148معهد0مستجدمحمود عبد العزٌز امٌن الطبل م41510 558

%61.22مقبول4530612مقبول152مقبول141مقبول160معهد0مستجدمحمود عبد العزٌز عبد الحمٌد حسٌن م41511 612

%59.50مقبول5950595مقبول153مقبول149مقبول159مقبول134مستجدمحمود عبد العزٌز محمود شادى41512 595

%60.80مقبول6080608مقبول152مقبول143مقبول160مقبول153مستجدمحمود عالء الدٌن فتحى محمود قندٌل41515 608

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
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%61.20مقبول6120612جٌد156مقبول137مقبول164مقبول155مستجدمحمود عالء علٌوه الحسٌنى طلخان41516 612

%66.40جًٌد6640664جٌد158جٌد157جٌد186مقبول163مستجدمحمود على طه عفٌفى ابونٌده41517 664

%55.80مقبول5580558مقبول146مقبول130مقبول149مقبول133مستجدمحمود على عبد هللا ابراهٌم41518 558

%68.10جًٌد6810681جٌد163جٌد156جٌد187جٌد175مستجدمحمود عماره محمد صالح الدٌن عمارة شعٌب41519 681

%62.60مقبول6260626مقبول149جٌد160مقبول163مقبول154مستجدمحمود عٌد احمد ٌوسف41520 626

%69.20جًٌد6920692جٌد165جٌد159جٌد189جٌد179مستجدمحمود فاضل كامل محفوظ س41521 692

%63.20مقبول6320632جٌد156جٌد156جٌد172مقبول148مستجدمحمود فاٌز حافظ عفٌفى قندٌل41522 632

%64.80مقبول6480648جٌد162مقبول151مقبول168مقبول167مستجدمحمود فتحً عبد هللا عبد العظٌم41523 648

%70.00جًٌد7000700مقبول155جٌد162جٌد196جٌد187مستجدمحمود فرٌد موسى ابراهٌم41524 700

%64.60مقبول6460646مقبول151مقبول152جٌد179مقبول164مستجدمحمود قطب الرفاعى الجٌزاوى41525 646

%62.70مقبول6270627مقبول148مقبول154جٌد173مقبول152مستجد2،1م.محمود ماهر فهمى السٌد عفٌفى   أ41526 627

%70.20جًٌد7020702جٌد166جٌد178جٌد184جٌد174مستجدمحمود مجدى محمود دٌاب41528 702

%58.80مقبول5880588مقبول139مقبول130مقبول158مقبول161مستجدمحمود محمد احمد احمد ضٌف41530 588

%61.30مقبول6130613مقبول144مقبول146جٌد169مقبول154مستجدمحمود محمد السٌد احمد نوفل41531 613

%60.20مقبول6020602مقبول155مقبول135مقبول164مقبول148مستجدمحمود محمد صابر عل41532ً 602

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 
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%60.10مقبول6010601مقبول148مقبول144مقبول168مقبول141مستجدمحمود محمد عبد الحكٌم عبد العاطى س41533 601

%72.50جًٌد7250725جٌد177جٌد جدا192ًجٌد200مقبول156مستجدمحمود محمد عبد الكرٌم الحماقى41534 725

%62.20مقبول6220622جٌد159مقبول154مقبول155مقبول154مستجدمحمود محمد عطٌة نور الدٌن41535 622

%73.60جًٌد7360736جٌد163جٌد173جٌد197جٌد203مستجدمحمود محمد على شعٌب41536 736

%65.30جًٌد6530653جٌد156مقبول149جٌد173جٌد175مستجدمحمود محمد على محمد ابراهٌم سلٌمان41537 653

%68.60جًٌد6860686جٌد160جٌد157جٌد189جٌد180مستجدمحمود محمد محمد رشاد محمد ابو رمضان41538 686

%63.40مقبول6340634مقبول152مقبول154مقبول168مقبول160مستجدمحمود محمد محمد زٌدان41539 634

%77.40جًٌد7740774جٌد184جٌد جدا193ًجٌد199جٌد198مستجدمحمود محمد محمدي ابو شحاته41540 774

%66.00جًٌد6600660جٌد158جٌد162جٌد173مقبول167مستجدمحمود محمد محمود عبد البر زاٌد41541 660

%59.80مقبول5980598مقبول141مقبول146مقبول158مقبول153مستجدمحمود محمد نبوى ابو دنٌا41544 598

%59.40مقبول5940594مقبول148مقبول146مقبول141مقبول159مستجدمحمود مرضى زٌدان عالم س41545 594

%66.20جًٌد6620662مقبول152جٌد163جٌد173جٌد174مستجدمحمود مسعود محمد البدوى41546 662

%71.80جًٌد7180718جٌد178جٌد173جٌد185جٌد182مستجد1م.محمود معتمد محمد شلبً  أ41547 718

%61.50مقبول6150615مقبول154مقبول147جٌد172مقبول142مستجدمحمود نادر عفٌفى محمد الرفاعى41548 615

%66.90جًٌد6690669جٌد163جٌد170جٌد186مقبول150مستجدمحمود ٌسرى محمود الجمال41549 669

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د
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أعضاء الكنترول



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 85صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%66.70جًٌد6670667مقبول155مقبول151جٌد177جٌد184مستجد1م.محمود ٌوسف ابو العزم محمد الحاٌس  أ41550 667

%63.92مقبول4730639جٌد158جٌد157مقبول158معهد0مستجدمختار نبٌل محمد احمد فكه م41552 639

%68.30جًٌد6830683جٌد160جٌد170جٌد169جٌد184مستجدمدحت احمد عطٌة احمد41553 683

%66.20جًٌد6620662جٌد168جٌد161جٌد169مقبول164مستجدمدحت شوقى توفٌق ابو السعود س41554 662

%70.50جًٌد7050705جٌد163جٌد162جٌد185جٌد195مستجد1م.مرفت احمد محمد البندارى ابو النجا  أ41555 705

%83.20جٌد جدا8320832ًجٌد جدا195ًجٌد جدا211ًجٌد جدا208ًجٌد جدا218ًمستجدمرهان محمد حسن فلوص41556 832
مرتبة شرف

%58.90مقبول5890589مقبول148مقبول137مقبول157مقبول147مستجدمروان محمد عبد الحمٌد عبد الجواد حسن41557 589

%69.86جًٌد5170699جٌد163جٌد172جٌد182معهد0مستجدمروه عبد الفتاح محمد قطب منصور م41559 699

%64.60مقبول6460646جٌد156جٌد159جٌد179مقبول152مستجدمروه عزت كامل مصٌلحى س41561 646

%64.20مقبول6420642جٌد158جٌد162مقبول167مقبول155مستجدمروه عمرو محروس عثمان41562 642

%75.20جًٌد7520752جٌد182جٌد185جٌد194جٌد191مستجدمروه محمد احمد محمد41564 752

%74.70جًٌد7470747جٌد172جٌد177جٌد199جٌد199مستجدمروه محمد الفاتح محمود فرج شرٌف41565 747

%71.80جًٌد7180718جٌد163جٌد191جٌد190جٌد174مستجدمرٌانا سعد محفوظ المعوض41566 718

%69.90جًٌد6990699جٌد164جٌد168جٌد186جٌد181مستجدمرٌم حسام محمد ناصر41567 699

%68.50جًٌد6850685مقبول152جٌد173جٌد177جٌد183مستجدمرٌم سعٌد عزت حسن41568 685

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د
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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
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أعضاء الكنترول
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%70.80جًٌد7080708جٌد171جٌد181جٌد170جٌد186مستجدمرٌم عاطف محمود على أبو هلل41569 708

%79.70جًٌد7970797جٌد181جٌد جدا197ًجٌد جدا209ًجٌد جدا210ًمستجدمرٌم مالك عطٌة عوض41570 797

%78.30جًٌد7830783جٌد جدا192ًجٌد جدا198ًجٌد جدا211ًجٌد182مستجد1م.مرٌم ناصر علً أحمد علً  أ41571 783

%66.30جًٌد6630663مقبول150جٌد167جٌد179مقبول167مستجدمرٌهان عماد الدٌن قابل محمد41573 663

%75.50جًٌد7550755جٌد168جٌد183جٌد204جٌد200مستجد1م.مسعد عبد الجواد السٌد عبد المجٌد حسن أ41575 755

%65.70جًٌد6570657مقبول145جٌد165جٌد184مقبول163مستجدمصطفً ابو الفتوح ابو الفتوح خفاجى41576 657

%69.40جًٌد6940694مقبول151جٌد167جٌد186جٌد190مستجدمصطفى احمد سعٌد عبد الوهاب41578 694

%70.00جًٌد7000700مقبول153جٌد167جٌد182جٌد198مستجدمصطفً اسماعٌل مصطفً ندا41579 700

%60.40مقبول6040604مقبول139مقبول142مقبول168مقبول155مستجدمصطفى الحسٌنى محمد طبور41581 604

%71.00جًٌد7100710جٌد162جٌد172جٌد191جٌد185مستجدمصطفى السٌد عبد الجٌد السٌد غراب41582 710

%72.90جًٌد7290729جٌد174جٌد184جٌد185جٌد186مستجدمصطفى خالد مصطفى عبدالرحمن41584 729

%71.00جًٌد7100710جٌد160جٌد181جٌد190جٌد179مستجدمصطفى ربٌع ٌوسف باظه41585 710

%63.30مقبول6330633مقبول152جٌد156مقبول164مقبول161مستجدمصطفى رمضان حامد عفٌفى41586 633

%74.70جًٌد7470747جٌد169جٌد185جٌد198جٌد195مستجدمصطفى سامى محمود سلٌمان عٌسى41587 747

%63.00مقبول6300630مقبول151مقبول146مقبول162جٌد171مستجدمصطفى سمٌر محمود النفٌل41589ً 630

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د
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شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ
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%68.20جًٌد6820682جٌد168جٌد168جٌد177جٌد169مستجد1م.مصطفى صبرى مصطفى محمد ابو غادى أ41590 682

%64.10مقبول6410641مقبول148مقبول149جٌد175جٌد169مستجدمصطفى عادل سعد تمام41592 641

%71.00جًٌد7100710جٌد165جٌد169جٌد186جٌد190مستجدمصطفى عادل محمد ابو داغر41593 710

%59.40مقبول5940594مقبول147مقبول127مقبول163مقبول157مستجدمصطفً عباس عبد اللطٌف عودة41594 594

%62.40مقبول6240624مقبول141جٌد160مقبول167مقبول156مستجد3م.مصطفى عبدالسالم عبدالواحد أ41595 624

%61.20مقبول6120612مقبول153مقبول133جٌد175مقبول151مستجد2،1م.مصطفى عبدالعزٌز محمد البرعى  أ41598 612

%69.20جًٌد6920692جٌد162جٌد168جٌد178جٌد184مستجدمصطفى عبد هللا السٌد محمد41599 692

%70.80جًٌد7080708جٌد162جٌد164جٌد191جٌد191مستجدمصطفى على لبٌب حافظ41600 708

%64.10مقبول6410641جٌد160مقبول140جٌد171جٌد170مستجد1م.مصطفى علٌوة على خمٌس  أ41602 641

%67.70جًٌد6770677جٌد169جٌد169جٌد172مقبول167مستجدمصطفى عٌد عبد النبى عبد الكرٌم41604 677

%62.50مقبول6250625جٌد157مقبول145مقبول163مقبول160مستجدمصطفى فتحى بسٌونى ابو ٌوسف41605 625

%62.40مقبول6240624مقبول140مقبول135جٌد170جٌد179مستجدمصطفى كامل عبد الرحمن خلف هللا س41606 624

%63.50مقبول6350635مقبول148مقبول145جٌد172جٌد170مستجدمصطفى محمد كامل عبد العزٌز ٌونس41609 635

%61.20مقبول6120612جٌد156مقبول143مقبول162مقبول151مستجدمصطفى محمود جالل حافظ الفرماوى41611 612

%70.60جًٌد7060706جٌد159جٌد172جٌد193جٌد182مستجد1م.مصطفى محمود عبد الفتاح الرفاعى  أ41613 706
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إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د
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%67.00جًٌد6700670مقبول153جٌد159جٌد185جٌد173مستجدمصطفً معوض عبد الفتاح شلبى41614 670

%63.00مقبول6300630مقبول147مقبول144جٌد184مقبول155مستجدمصطفى ممتاز سلٌمان شخبة41615 630

%66.30جًٌد6630663مقبول154جٌد159جٌد186مقبول164مستجدمصطفى مولد مصطفى زكى رزق41616 663

%67.00جًٌد6700670جٌد165جٌد160جٌد173جٌد172مستجد1م.مصطفى ناجح احمد عبد اللطٌف  أ41617 670

%58.40مقبول5840584مقبول143مقبول134مقبول162مقبول145مستجدمصطفى ناجى محمد احمد بٌومى41618 584

%58.24مقبول4310582مقبول142مقبول124مقبول165معهد0مستجدمصلح ابراهٌم بٌومى بدر م41619 582

%61.70مقبول6170617مقبول143مقبول139جٌد170مقبول165مستجدمعاذ عادل محمد عبد الواحد محمد سلٌمان41620 617

%67.10جًٌد6710671جٌد168مقبول154جٌد188مقبول161مستجدمعاذ محمد غرٌب محمد النشار41621 671

%70.80جًٌد7080708جٌد170جٌد163جٌد189جٌد186مستجدمعتز احمد عواد شاهٌن41622 708

%62.70مقبول6270627مقبول155مقبول139جٌد171مقبول162مستجدمعتز مهدى ابراهٌم سعفان41623 627

%70.20جًٌد7020702جٌد170جٌد166جٌد184جٌد182مستجدملوك عبدالرازق مصطفى مطاوع41624 702

%74.80جًٌد7480748جٌد178جٌد173جٌد193جٌد204مستجدمنار رضا سلٌمان ٌوسف سلٌمان41625 748

%64.00مقبول6400640مقبول142مقبول142مقبول168جٌد188مستجد1م.منار سعٌد محمود محمد  أ41626 640

%70.90جًٌد7090709جٌد169جٌد162جٌد185جٌد193مستجدمنار صفوت عبد العاطً شاهٌن41627 709

%62.70مقبول6270627مقبول152مقبول135جٌد172مقبول168مستجدمنار صالح محمد ابراهٌم شلبى41628 627
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رئٌس الجامعة
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%62.70مقبول6270627مقبول152مقبول137جٌد177مقبول161مستجدمنار عبد الستار احمد عوض41629 627

%62.80مقبول6280628جٌد156مقبول147جٌد169مقبول156مستجدمنار فؤاد طه حمد41630 628

%62.00مقبول6200620جٌد158مقبول144مقبول166مقبول152مستجدمنار محمد ٌوسف أبوعامر41631 620

%66.80جًٌد6680668جٌد159مقبول143جٌد182جٌد184مستجد1م.منار وفٌق السٌد محمد السٌد   أ41632 668

%71.60جًٌد7160716جٌد177مقبول154جٌد187جٌد198مستجدمنال محمد عثمان العباسى41634 716

%71.20جًٌد7120712جٌد180جٌد167جٌد176جٌد189مستجدمنال نجٌب محمد سٌد احمد41635 712

%65.40جًٌد6540654جٌد162مقبول153مقبول162جٌد177مستجدمنصور ٌسرى ابو الفتح عبد العظٌم41636 654

%68.20جًٌد6820682جٌد173مقبول155جٌد184جٌد170مستجدمنه هللا إسماعٌل عبد الفتاح إسماعٌل41637 682

%71.50جًٌد7150715جٌد177جٌد169جٌد188جٌد181مستجدمنه هللا عبد ربه رشاد ابراهٌم41638 715

%68.90جًٌد6890689جٌد171جٌد156جٌد182جٌد180مستجدمنه هللا محمد ٌسري حسن محمد شلب41640ً 689

%75.70جًٌد7570757جٌد188جٌد181جٌد198جٌد190مستجدمنه هللا نهاد فؤاد الضرغامى41641 757

%72.10جًٌد7210721جٌد179جٌد162جٌد190جٌد190مستجدمنى احمد سعٌد على بدر41642 721

%69.50جًٌد6950695جٌد159جٌد160جٌد193جٌد183مستجدمنى جمال صادق زهران41643 695

%69.50جًٌد6950695جٌد166جٌد156جٌد187جٌد186مستجد1م.منى سعٌد عبد السالم محمد عبد الرحمن  أ41644 695

%65.68جًٌد4860657مقبول155مقبول153جٌد178معهد0مستجدمنى سالمه عبد السالم السٌد محمد م41645 657
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شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ د
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%66.00جًٌد6600660جٌد161مقبول153جٌد180مقبول166مستجدمنى سٌف النصر وهبه رفاع41646ً 660

%68.20جًٌد6820682جٌد162مقبول153جٌد179جٌد188مستجدمنى صدٌق عبدالسالم حسان41647 682

%64.40مقبول6440644جٌد158مقبول148جٌد169جٌد169مستجدمنً عمر عبد الفتاح حسن41648 644

%67.40جًٌد6740674جٌد163جٌد163جٌد173جٌد175مستجدمنى محمد االحمدى محروس41649 674

%77.40جًٌد7740774جٌد188جٌد180جٌد205جٌد201مستجدمها السٌد جمعة حسانٌن41650 774

%71.10جًٌد7110711جٌد177جٌد158جٌد191جٌد185مستجدمها صبرى محمد عبد الشافى41652 711

%64.46مقبول4770645مقبول154جٌد157مقبول166معهد0مستجدمها صبرى معوض المقنن م41653 645

%73.90جًٌد7390739جٌد181جٌد161جٌد193جٌد204مستجدمها عادل السٌد محمد احمد41654 739

%67.20جًٌد6720672جٌد160جٌد156جٌد172جٌد184مستجدمها عاطف على سلمان41655 672

%73.00جًٌد7300730جٌد178جٌد172جٌد188جٌد192مستجدمها عبد هللا شوقى قابٌل41656 730

%64.00مقبول6400640مقبول152مقبول148مقبول168جٌد172مستجدمهاب عبد الحمٌد إبراهٌم البعالوى41657 640

%65.20جًٌد6520652مقبول154جٌد164مقبول163جٌد171مستجد1م.مهجه مجدى عبدالفتاح عباس عبٌه  أ41658 652

%66.90جًٌد6690669جٌد170جٌد157مقبول161جٌد181مستجدمهدي محمد سلٌمان زهران41659 669

%72.16جًٌد5340722جٌد176جٌد160جٌد198معهد0مستجدمى اٌمن محمد فهمى شدٌد م41660 722

%68.30جًٌد6830683جٌد174مقبول151جٌد180جٌد178مستجدمى حاتم محمد رشاد الشبشٌرى41661 683
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إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د
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رئٌس الجامعة
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%73.20جًٌد7320732جٌد187جٌد182جٌد188جٌد175مستجدمً حسام محمد ناصر41662 732

%69.00جًٌد6900690جٌد161مقبول154جٌد183جٌد192مستجد1م.مً صالح محمد بصله  أ41663 690

%70.10جًٌد7010701جٌد184جٌد175جٌد174مقبول168مستجدمى مجدى شلبى الدمرداش41665 701

%64.00مقبول6400640جٌد156جٌد156مقبول165مقبول163مستجدمى مجدى عبد الغفار شاهٌن41666 640

%66.70جًٌد6670667مقبول155مقبول145جٌد186جٌد181مستجد1م.مى مجدى محمد ربٌع  أ41667 667

%75.20جًٌد7520752جٌد180جٌد جدا194ًجٌد188جٌد190مستجدمى محمود محمد عامر41668 752

%80.20جٌد جدا8020802ًجٌد جدا199ًجٌد جدا199ًجٌد203جٌد201مستجد1م.مى وحٌد محمد محمد رمضان  أ41669 802

%72.80جًٌد7280728جٌد185جٌد163جٌد184جٌد196مستجد1م.مٌاده رمضان امٌن الشٌخ  أ41670 728

%66.89جًٌد4950669مقبول150جٌد170جٌد175معهد0مستجدمٌاده عاطف سعٌد طه زهران م41671 669

%75.81جًٌد5610758جٌد177جٌد179جٌد205معهد0مستجدمٌاده عبد المجٌد محمد البربرى م41672 758

%63.70مقبول6370637جٌد157مقبول145مقبول160جٌد175مستجدمٌاده محمد محمد محمد عبد الوهاب الساكت41673 637

%69.20جًٌد6920692جٌد171جٌد159جٌد169جٌد193مستجد1م.مٌار طارق محمد لطفى الفٌشاوى  أ41674 692

%59.05مقبول4370591مقبول153مقبول153مقبول131معهد0مستجدمٌنا سعد بدٌر نظٌر م41675 591

%63.10مقبول6310631مقبول138مقبول142جٌد172جٌد179مستجد1م.مٌنا عماد مٌخائٌل ابراهٌم  أ41676 631

%71.50جًٌد7150715جٌد175جٌد175جٌد184جٌد181مستجدمٌنا مجدي جرجس حبشً موسى41677 715
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أحمد النقيرة/ د
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رئٌس الجامعة
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%57.50مقبول5750575مقبول140مقبول139مقبول154مقبول142مستجدمٌنا منصور شوقى منصور ج محول من سوهاج41678 575

%66.30جًٌد6630663جٌد156مقبول151جٌد175جٌد181مستجدمٌنا وهبه فؤاد وهبه41679 663

%58.40مقبول5840584مقبول148مقبول134مقبول163مقبول139مستجدناجى على نجاح ابو سٌد احمد41680 584

%73.65جًٌد5450736جٌد182جٌد173جٌد190معهد0مستجدنادر صبحى عبد القوى دبور م41681 736

%66.30جًٌد6630663جٌد180جٌد165مقبول156مقبول162مستجد3م.نادٌة فوزى عبدالحكٌم عامر أ41682 663

%69.00جًٌد6900690جٌد173جٌد169جٌد177جٌد171مستجدنادٌه عبد الواحد محمود السٌد41683 690

%69.80جًٌد6980698جٌد166جٌد164جٌد186جٌد182مستجدنجالء احمد حسن سعد41685 698

%68.80جًٌد6880688جٌد167جٌد163مقبول167جٌد191مستجد1م.نجالء فتحى جمٌل شحاته  أ41686 688

%75.54جًٌد5590755جٌد177جٌد181جٌد201معهد0مستجدنجوى عبد النبى عبد النبى ابراهٌم السروجى م41688 755

%74.80جًٌد7480748جٌد175جٌد185جٌد198جٌد190مستجدندا السٌد محمد عبد الباقى ماضى41689 748

%73.40جًٌد7340734جٌد178جٌد186جٌد185جٌد185مستجدندا جمال إبراهٌم النجار41690 734

%60.30مقبول6030603جٌد160مقبول143مقبول148مقبول152مستجدندا عفٌفً محمد عفٌفى41691 603

%79.20جًٌد7920792جٌد جدا203ًجٌد جدا195ًجٌد192جٌد202مستجد1م.ندا على عبد الاله باظه  أ41692 792

%66.10جًٌد6610661جٌد161مقبول152جٌد179جٌد169مستجدندى امجد محمد عبد السمٌع ضبش41693 661

%76.22جًٌد5640762جٌد179جٌد187جٌد198معهد0مستجدندى خالد عبد العظٌم عواد م41694 762
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%68.10جًٌد6810681جٌد162مقبول151جٌد178جٌد190مستجدندى رمضان دسوقى عبدالحلٌم41695 681

%76.70جًٌد7670767جٌد186جٌد188جٌد200جٌد193مستجدندى رمضان غرٌب احمد41696 767

%79.50جًٌد7950795جٌد جدا195ًجٌد جدا192ًجٌد207جٌد201مستجدندى على محمد على41698 795

%71.10جًٌد7110711جٌد160جٌد163جٌد195جٌد193مستجدندى فؤاد عبد السمٌع الشبشٌرى41699 711

%71.80جًٌد7180718جٌد163جٌد172جٌد195جٌد188مستجدنرمٌن اشرف امٌن شحاته41701 718

%63.90مقبول6390639جٌد164جٌد158مقبول160مقبول157مستجد3م.نرمٌن محسن السٌد على البٌومة أ41702 639

%60.81مقبول4500608مقبول142مقبول141مقبول167معهد0مستجدنرمٌن ٌسرى مبارك عزٌز م41703 608

%71.90جًٌد7190719جٌد166جٌد170جٌد201جٌد182مستجد1م.نسرٌن محمد ابراهٌم عبد الحمٌد الحاج على أ41704 719

%67.20جًٌد6720672جٌد162مقبول152جٌد180جٌد178مستجد1م.نسمه محمد جمٌل خطاب  أ41705 672

%72.80جًٌد7280728جٌد173جٌد174جٌد188جٌد193مستجدنسمه ممدوح محمد نورالدٌن مساور41706 728

%82.57جٌد جدا6110826ًجٌد جدا193ًجٌد جدا199ًجٌد جدا219ًمعهد0مستجدنشوى طارق حسانٌن البسٌون م41708 826
مرتبة شرف

%74.40جًٌد7440744جٌد170جٌد184جٌد206جٌد184مستجدنها فرج محمد محمد سمرى41710 744

%72.90جًٌد7290729جٌد174جٌد177جٌد179جٌد199مستجدنهال أشرف منصور السٌد سالم41712 729

%70.20جًٌد7020702جٌد167مقبول147جٌد182جٌد206مستجدنهال كرٌم زكرٌا الغمراوى41713 702

%58.78مقبول4350588مقبول148مقبول134مقبول153معهد0مستجدنهله رفعت محمدى زٌدان مبارك م41714 588
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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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المجموعنتٌجة سنوات الدراسة
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النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%72.10جًٌد7210721جٌد169جٌد164جٌد199جٌد189مستجدنهله محمد عبد هللا عبد الحق41715 721

%70.41جًٌد5210704جٌد170جٌد161جٌد190معهد0مستجدنهى ربٌع عبد العزٌز المغربى م41716 704

%68.80جًٌد6880688جٌد173جٌد163جٌد185مقبول167مستجدنهى صالح الدسوقى متولى على41717 688

%63.78مقبول4720638مقبول145مقبول154جٌد173معهد0مستجدنهى عبد الاله الدبلى عبد هللا م41718 638

%75.20جًٌد7520752جٌد175جٌد182جٌد198جٌد197مستجدنهى محمد محمود الحلٌفى41719 752

%66.50جًٌد6650665جٌد158جٌد158جٌد170جٌد179مستجد1م.نورا أحمد محمد سلٌم  أ41720 665

%64.70مقبول6470647جٌد161جٌد163جٌد180مقبول143مستجدنورا ابراهٌم ذكى ابراهٌم السحٌمى41721 647

%66.50جًٌد6650665مقبول150مقبول150جٌد177جٌد188مستجدنورا اشرف رزق خضر41722 665

%71.90جًٌد7190719جٌد166جٌد167جٌد186جٌد200مستجدنورا حسن عبد العزٌز عبد هللا سلٌمان41723 719

%71.40جًٌد7140714جٌد177جٌد181جٌد189مقبول167مستجدنورا سعٌد عبد اللطٌف على الشاذلى41724 714

%63.50مقبول6350635مقبول150جٌد172مقبول165مقبول148مستجدنورا سمٌر محمد جمال عبد الرافع شند41725 635

%72.10جًٌد7210721جٌد157جٌد173جٌد198جٌد193مستجدنورا صالح محمد البرلس41726ً 721

%76.20جًٌد7620762جٌد جدا206ًجٌد جدا206ًجٌد180جٌد170مستجدنورا عبد الجلٌل عبد الجلٌل الخولى41727 762

%63.30مقبول6330633مقبول152مقبول149جٌد172مقبول160مستجدنورا عبد المجٌد عبد المجٌد أحمد41729 633

%75.60جًٌد7560756جٌد172جٌد190جٌد189جٌد205مستجد1م.نورا عبده محمد موسى  أ41730 756

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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%68.20جًٌد6820682جٌد162جٌد165جٌد181جٌد174مستجدنورا عماد الدٌن ابو الفتح عبد الخالق شعبان41731 682

%73.40جًٌد7340734جٌد162جٌد171جٌد192جٌد جدا209ًمستجدنورا فتحً رمضان أحمد حبٌب41732 734

%83.90جٌد جدا8390839ًجٌد جدا201ًجٌد جدا209ًجٌد جدا212ًجٌد جدا217ًمستجد1م.نورا محمود محمد خالد  أ41733 839
مرتبة شرف

%72.90جًٌد7290729جٌد180جٌد186جٌد184جٌد179مستجدنورا ناجح احمد عٌسوى41734 729

%72.10جًٌد7210721جٌد172جٌد183جٌد179جٌد187مستجدنورا ٌحٌى محمد عٌد محمد41735 721

%70.40جًٌد7040704جٌد169جٌد183جٌد181جٌد171مستجدنوره حمدى ملٌجى رمضان41736 704

%71.10جًٌد7110711جٌد172جٌد181جٌد183جٌد175مستجدنوره صبحى عبد العزٌز محمد خضٌر41737 711

%69.90جًٌد6990699جٌد165جٌد162جٌد179جٌد193مستجدنوره عبد العزٌز ٌوسف عبد العزٌز41738 699

%69.10جًٌد6910691جٌد161جٌد160جٌد189جٌد181مستجد1م.نورهان الغنٌمً علً الجزار  أ41740 691

%70.10جًٌد7010701جٌد160جٌد182جٌد191مقبول168مستجدنورهان عادل عبد الجٌد السٌد41741 701

%73.20جًٌد7320732جٌد189جٌد170جٌد185جٌد188مستجدنورهان عادل عبد الحمٌد عاشور41742 732

%64.90مقبول6490649جٌد171جٌد170مقبول158مقبول150مستجد3م.نورهان عاطف عبدالفتاح أبو النجا أ41743 649

%73.80جًٌد7380738جٌد178جٌد جدا196ًجٌد185جٌد179مستجدهاجر الطنطاوى السٌد عبدالرحٌم طه41744 738

%69.46جًٌد5140695جٌد181جٌد164جٌد169معهد0مستجدهاجر جمال مصطفى زنون م41745 695

%68.70جًٌد6870687جٌد163جٌد170جٌد194مقبول160مستجد2،1م.هاجر حلمى صالح احمد  أ41746 687

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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النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%69.70جًٌد6970697جٌد176جٌد171جٌد179جٌد171مستجد1م.هاجر خالد على عثمان محمود  أ41747 697

%66.30جًٌد6630663مقبول146جٌد162جٌد172جٌد183مستجدهاجر سامى محمد عٌد41748 663

%59.00مقبول5900590مقبول141مقبول136مقبول155مقبول158مستجدهاجر سعد عبد المجٌد عماره41749 590

%61.10مقبول6110611مقبول151مقبول149مقبول154مقبول157مستجدهاجر سعٌد عبد الحمٌد عبد القوى جعفر41750 611

%78.20جًٌد7820782جٌد جدا193ًجٌد190جٌد جدا208ًجٌد191مستجدهاجر سعٌد محمد محمد فاٌد41751 782

%66.90جًٌد6690669مقبول153جٌد158جٌد176جٌد182مستجد1م.هاجر سمٌر ابراهٌم شرف الدٌن فاٌد  أ41752 669

%80.30جٌد جدا8030803ًجٌد جدا192ًجٌد جدا198ًجٌد جدا212ًجٌد201مستجد1م.هاجر سمٌر توفٌق عبد المقصود  أ41753 803

%65.90جًٌد6590659جٌد167جٌد163جٌد172مقبول157مستجد2،1م.هاجر عبدالحمٌد اللٌثى عزٌز  أ41754 659

%73.30جًٌد7330733جٌد180جٌد169جٌد199جٌد185مستجدهاجر عز الدٌن محمد اسماعٌل41755 733

%65.00جًٌد6500650مقبول150مقبول153جٌد183مقبول164مستجدهاجر عصام محروس احمد جلبط41756 650

%67.70جًٌد6770677جٌد164جٌد172جٌد175مقبول166مستجدهاجر فوزى عبدالغفار على41757 677

%58.24مقبول4310582مقبول153مقبول136مقبول142معهد0مستجدهاجر محمد غرٌب حنوت م41759 582

%62.90مقبول6290629مقبول149مقبول145جٌد170مقبول165مستجد2،1م.هاجر محمود عبدالبر غنٌمى  أ41760 629

%74.19جًٌد5490742جٌد177جٌد174جٌد198معهد0مستجدهاجر ناصر محمد محمود ابو رٌشه م41761 742

%64.50مقبول6450645مقبول150مقبول146جٌد175جٌد174مستجد1م.هاجر نبٌل اسماعٌل احمد النحاس  أ41762 645

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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 97صفحة 
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%68.70جًٌد6870687جٌد160مقبول155جٌد189جٌد183مستجدهاجر ٌحٌى زاكى رزق احمد41763 687

%57.60مقبول5760576مقبول149مقبول139مقبول142مقبول146مستجدهادى سمٌر محمد رحمه س41764 576

%77.10جًٌد7710771جٌد جدا195ًجٌد جدا195ًجٌد192جٌد189مستجدهاله احمد محمد حبٌب41765 771

%77.84جًٌد5760778جٌد190جٌد178جٌد جدا208ًمعهد0مستجدهاله سعٌد عبد هللا حنفى م41766 778

%75.40جًٌد7540754جٌد164جٌد191جٌد جدا210ًجٌد189مستجدهاله شاكر راتب حسٌن41767 754

%78.10جًٌد7810781جٌد190جٌد جدا199ًجٌد205جٌد187مستجدهاله عاطف محمد السٌد41768 781

%72.30جًٌد7230723جٌد169جٌد183جٌد186جٌد185مستجدهاله محمد أحمد أبوأحمد41769 723

%68.92جًٌد5100689جٌد159جٌد162جٌد189معهد0مستجدهاله محمد علوى العبد م41770 689

%63.20مقبول6320632مقبول147جٌد159مقبول166مقبول160مستجدهاله مسعد عبد الحلٌم حجازى41772 632

%65.40جًٌد6540654جٌد165جٌد161جٌد175مقبول153مستجد2،1م.هانى عبدالفتاح صبحى العٌسوى  أ41773 654

%66.60جًٌد6660666جٌد160جٌد167جٌد177مقبول162مستجدهانى علً رمضان على ابوشرٌف41774 666

%62.30مقبول6230623مقبول154مقبول136مقبول159جٌد174مستجدهانى محمد السٌد احمد41775 623

%86.20جٌد جدا8620862ًجٌد جدا200ًممتاز216جٌد جدا232ًجٌد جدا214ًمستجدهاٌدى احمد عبد العظٌم صبٌحه41776 862
مرتبة شرف

%73.10جًٌد7310731جٌد178جٌد181جٌد202جٌد170مستجدهبه احمد سعد وهبة41777 731

%75.30جًٌد7530753جٌد184جٌد186جٌد190جٌد193مستجد2،1م.هبه هللا وحٌد شلبى الدمرداش شلبى  أ41779 753

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
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النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%73.10جًٌد7310731جٌد184جٌد178جٌد187جٌد182مستجدهبه حمدى شعبان محمد41780 731

%77.40جًٌد7740774جٌد183جٌد177جٌد جدا213ًجٌد201مستجدهبه سعٌد عاطف عبد الرؤف41781 774

%71.49جًٌد5290715جٌد175جٌد170جٌد184معهد0مستجدهبه عادل صالح امام م41782 715

%68.50جًٌد6850685جٌد177جٌد167جٌد176مقبول165مستجد2،1م.هبه ماهر عبدالخالق احمد  أ41783 685

%66.89جًٌد4950669جٌد158مقبول152جٌد185معهد0مستجدهدى احمد عبد اللطٌف راشد م41785 669

%84.30جٌد جدا8430843ًجٌد جدا202ًجٌد جدا210ًجٌد جدا219ًجٌد جدا212ًمستجدهدى ربٌع محمود الدٌب41786 843
مرتبة شرف

%80.50جٌد جدا8050805ًجٌد189جٌد جدا202ًجٌد207جٌد207مستجدهدى رضا طنطاوى حسٌن الجمل41787 805

%72.97جًٌد5400730جٌد159جٌد187جٌد194معهد0مستجدهدى على شعبان على زعزع م41788 730

%88.30جٌد جدا8830883ًممتاز220ممتاز220جٌد جدا229ًجٌد جدا214ًمستجدهدى محمد محمد احمد بدوي41789 883
مرتبة شرف

%74.90جًٌد7490749جٌد172جٌد181جٌد201جٌد195مستجدهدٌر اشرف رجب بصل41790 749

%66.50جًٌد6650665جٌد162مقبول152جٌد186مقبول165مستجدهدٌر اٌمن عبدالعزبز صالح41791 665

%75.20جًٌد7520752جٌد184جٌد175جٌد200جٌد193مستجد1م.هدٌر حسام محمد صالح زناتى  أ41793 752

%75.70جًٌد7570757جٌد جدا192ًجٌد183جٌد195جٌد187مستجد1م.هدٌر رضا حامد الدقن  أ41794 757

%61.70مقبول6170617جٌد158جٌد160مقبول156مقبول143مستجدهدٌر رمضان دروٌش ٌس41795 617

%73.90جًٌد7390739جٌد178جٌد186جٌد197جٌد178مستجدهدٌر صالح عباس البرلس41797 739
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إكرامي جمال/ د
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%70.60جًٌد7060706جٌد162جٌد165جٌد192جٌد187مستجدهدٌر صالح محمد العٌسوى41798 706

%71.60جًٌد7160716جٌد165جٌد177جٌد191جٌد183مستجدهدٌر محمد فرج السحٌمى41800 716

%73.90جًٌد7390739جٌد173جٌد189جٌد197جٌد180مستجدهدٌر محمد محمد فرج41801 739

%59.90مقبول5990599مقبول145مقبول139جٌد170مقبول145مستجد2،1م.هدٌر وسام ٌوسف عبدالرحٌم ٌوسف أ41803 599

%64.00مقبول6400640مقبول151مقبول145جٌد179مقبول165مستجدهشام احمد السٌد احمد شمه41804 640

%67.50جًٌد6750675مقبول139مقبول150جٌد203جٌد183مستجدهشام حمدى بٌومى غنٌم41805 675

%60.50مقبول6050605مقبول140مقبول127جٌد170مقبول168مستجدهشام ناصر عزت منصور41811 605

%64.20مقبول6420642مقبول150مقبول151جٌد184مقبول157مستجدهناء احمد الشحات السٌد شحاتة41814 642

%72.57جًٌد5370726جٌد174جٌد169جٌد194معهد0مستجدهناء حمدى عبد السمٌع عافٌه م41815 726

%74.00جًٌد7400740جٌد178جٌد182جٌد193جٌد187مستجد1م.هند ابراهٌم السٌد متولى على  أ41816 740

%64.90مقبول6490649مقبول144مقبول149جٌد185جٌد171مستجدهند اشرف حسٌن عبد الرحمن على41819 649

%60.10مقبول6010601مقبول142مقبول135جٌد171مقبول153مستجدهند حمدى السٌد عجور41821 601

%71.10جًٌد7110711جٌد170جٌد159جٌد194جٌد188مستجدهند عماد محمد الشامى41822 711

%78.50جًٌد7850785جٌد جدا192ًجٌد جدا194ًجٌد199جٌد200مستجدهند لطفى محمد ابو عوف41823 785

%67.10جًٌد6710671جٌد162جٌد159جٌد172جٌد178مستجدهند محمد محمد عبد المطلب دومه41824 671
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رئٌس الجامعة
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%68.80جًٌد6880688جٌد164جٌد161جٌد185جٌد178مستجدهند مسعد السٌد زٌتون41825 688

%67.60جًٌد6760676جٌد169مقبول151جٌد178جٌد178مستجدهٌام محمد لبٌب محمـــد مطر41827 676

%69.40جًٌد6940694جٌد170جٌد175جٌد171جٌد178مستجد1م.وئام عادل عبد المنعم عامر  أ41828 694

%63.78مقبول4720638مقبول141مقبول155جٌد176معهد0مستجدوسام جمال عبد الحمٌد المصلحى م41829 638

%73.10جًٌد7310731جٌد182جٌد175جٌد187جٌد187مستجدوفاء زغلول عبد الملك حسٌن41830 731

%69.00جًٌد6900690جٌد171جٌد165جٌد173جٌد181مستجد1م.وفاء عبد الغفار محمود عبد الغفار  أ41831 690

%68.70جًٌد6870687جٌد157جٌد158جٌد187جٌد185مستجد1وفاء محمود السٌد عودة   س41832 687

%76.70جًٌد7670767جٌد175جٌد182جٌد204جٌد206مستجدوالء السٌد عبد الرسول عبد الرازق41833 767

%75.10جًٌد7510751جٌد179جٌد173جٌد205جٌد194مستجدوالء جابر عبد الجواد عبد العزٌز41834 751

%72.10جًٌد7210721جٌد162جٌد168جٌد197جٌد194مستجدوالء فتحى عبد القوى سالم41836 721

%73.20جًٌد7320732جٌد157جٌد162جٌد200جٌد جدا213ًمستجدوالء محمد عبد الرحمن محمد الدٌب41837 732

%65.80جًٌد6580658مقبول146مقبول155جٌد184جٌد173مستجدولٌد صادق سلٌمان عامر41838 658

%69.40جًٌد6940694مقبول152جٌد157جٌد198جٌد187مستجد1م.ولٌد فوزى محمد عبد الرحمن  أ41839 694

%72.60جًٌد7260726جٌد166جٌد174جٌد189جٌد197مستجدولٌد مختار صادق الزفزاف41840 726

%60.60مقبول6060606مقبول149مقبول142جٌد170مقبول145مستجدٌاسر احمد مصطفى منصور41842 606
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رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ
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%77.00جًٌد7700770جٌد175جٌد جدا194ًجٌد207جٌد194مستجدٌاسر اسامه معوض عبد المنصف محمود41843 770

%71.00جًٌد7100710جٌد180جٌد170جٌد190جٌد170مستجد1م.ٌاسر عزت احمد منجود راجح  أ41844 710

%61.10مقبول6110611مقبول148مقبول147مقبول164مقبول152مستجدٌاسر محمد عبد الصبور السٌد41845 611

%66.90جًٌد6690669جٌد161جٌد163جٌد175جٌد170مستجدٌاسمٌن اشرف سلٌمان الدوٌك41846 669

%69.80جًٌد6980698جٌد174جٌد163جٌد182جٌد179مستجد1م.ٌاسمٌن القطب محمد جبر  أ41847 698

%63.90مقبول6390639جٌد159مقبول148جٌد173مقبول159مستجد2،1م.ٌاسمٌن حمدى سٌد احمد الساٌح  أ41848 639

%68.90جًٌد6890689جٌد177مقبول152جٌد175جٌد185مستجد1م.ٌاسمٌن خالد عبد اللطٌف محمد  أ41849 689

%70.10جًٌد7010701جٌد165جٌد170جٌد185جٌد181مستجدٌاسمٌن ربٌع عبد الغفار عبد الحمٌد البٌومى41850 701

%71.60جًٌد7160716جٌد166جٌد179جٌد192جٌد179مستجدٌاسمٌن شعبان على محمد سلٌم41851 716

%69.90جًٌد6990699جٌد174جٌد162جٌد186جٌد177مستجدٌاسمٌن عبد الحمٌد احمد عبد الجواد41853 699

%70.14جًٌد5190701جٌد169جٌد166جٌد184معهد0مستجدٌاسمٌن عبد الفضٌل حداد ابو عٌاد م41854 701

%74.30جًٌد7430743جٌد173جٌد160جٌد جدا210ًجٌد200مستجدٌاسمٌن نبوى زبنهم احمد41859 743

%61.10مقبول6110611جٌد181مقبول146مقبول137مقبول147مستجد1ٌاسٌن احمد السٌد عطٌة       لغة41861 611

%66.00جًٌد6600660جٌد168مقبول154جٌد173مقبول165مستجدٌحٌى نبٌل سالم ٌحٌى41862 660

%63.50مقبول6350635مقبول155مقبول143مقبول168جٌد169مستجدٌسرا محمود حسن محمود41863 635
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رئٌس الجامعة
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%70.50جًٌد7050705جٌد175جٌد168جٌد177جٌد185مستجدٌسرا ٌاسر احمد احمد شعبان41864 705

%62.90مقبول6290629جٌد167مقبول142مقبول167مقبول153مستجدٌسرى خالد ٌسرى نصارذ41865 629

%68.00جًٌد6800680جٌد160جٌد159جٌد177جٌد184مستجدٌمنى احمد عبد هللا الشٌخ41866 680

%77.60جًٌد7760776جٌد188جٌد189جٌد203جٌد196مستجدٌمنى الشحات عبد الحمٌد زٌن الدٌن41867 776

%62.10مقبول6210621جٌد170مقبول138مقبول158مقبول155مستجدٌوسف ابو بكر عبد الحمٌد اسماعٌل41868 621

%66.40جًٌد6640664جٌد177مقبول152جٌد170مقبول165مستجدٌوسف اٌوب شحات خلٌل41869 664

%78.50جًٌد7850785جٌد جدا200ًجٌد جدا196ًجٌد197جٌد192مستجدٌوسف حسٌن محً محمد محمود41870 785

%72.50جًٌد7250725جٌد184جٌد163جٌد186جٌد192مستجدٌوسف حلٌم توفٌق جاد هللا41871 725

%81.00جٌد جدا8100810ًجٌد جدا206ًجٌد190جٌد جدا209ًجٌد205مستجدٌوسف محمود كمال الدٌن ٌوسف41873 810

%58.90مقبول5890589مقبول135مقبول154مقبول159مقبول141باقابراهٌم رفعت ابراهٌم حامد42003 589

%55.95مقبول4140559مقبول122مقبول148مقبول144معهد0باقاحمد صابر محمد طبانه م42007 559

%62.70مقبول6270627مقبول149جٌد167مقبول166مقبول145باقاحمد عبدالوهاب عبدالمجٌد فرج زناتى42009 627

%58.51مقبول4330585مقبول136جٌد158مقبول139معهد0باقاحمد عثمان هاشم مرزوق م42010 585

%61.76مقبول4570618مقبول134جٌد168مقبول155معهد0باقاحمد مصطفى جابر مصٌلحى الجزٌر م42015 618

%58.20مقبول5820582مقبول133مقبول149مقبول158مقبول142باقاسالم سامى محمد عبٌد42020 582
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%60.40مقبول6040604مقبول149جٌد161مقبول152مقبول142باقجابر محمد جابر عون42025 604

%60.50مقبول6050605مقبول145مقبول141مقبول166مقبول153باقحسن خالد حسن أبو حطب42026 605

%58.51مقبول4330585مقبول139مقبول150مقبول144معهد0باقحسناء مجدى عبد الرازق عبد المعبود م42028 585

%58.00مقبول5800580مقبول129مقبول153مقبول151مقبول147باقرجا عبدهللا محمد محرم الداغر42033 580

%60.70مقبول6070607مقبول146مقبول153مقبول151مقبول157باقسامى أشرف توفٌق عبدالباقى42036 607

%59.50مقبول5950595مقبول140مقبول153مقبول155مقبول147باقعبد الرحمن ماهر فتحى مصطفى42041 595

%58.90مقبول5890589مقبول136جٌد156مقبول149مقبول148باق3م.عبد الرحمن نجٌب ابراهٌم شعٌر أ42042 589

%56.70مقبول5670567مقبول124مقبول146مقبول153مقبول144باقعبد العزٌز طه عبد العزٌز عامر42043 567

%62.10مقبول6210621مقبول144جٌد165مقبول162مقبول150باقعبد هللا جمال على الحسٌنى42044 621

%60.20مقبول6020602مقبول136مقبول144مقبول159مقبول163باقعبد هللا عبدالحمٌد عبدالستار خلٌفه42046 602

%55.27مقبول4090553مقبول135مقبول137مقبول137معهد0باقعالء محمد عبدالهادى محمد نصار م42051 553

%59.20مقبول5920592مقبول136جٌد160مقبول151مقبول145باقعمرو السٌد عبدالسالم رسالن شهاب42053 592

%59.32مقبول4390593مقبول143مقبول146مقبول150معهد0باقكرٌم ابراهٌم حامد ابراهٌم م42056 593

%63.20مقبول6320632مقبول144مقبول151مقبول161جٌد176باقكرٌم احمد جوهرى السٌد42057 632

%57.80مقبول5780578مقبول141جٌد157مقبول149مقبول131باقكٌرلس نبٌل نعٌم ٌونان مرجان42058 578
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النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%56.76مقبول4200568مقبول134مقبول135مقبول151معهد0باقماهر محمد عبدهللا عبدالعزٌز البنراوى م42060 568

%60.70مقبول6070607مقبول143جٌد169مقبول154مقبول141باقمحمد السٌد احمد نده حسب النبى42061 607

%61.35مقبول4540614مقبول146جٌد158مقبول150معهد0باقمحمد بكرى االنور بكرى م42062 614

%57.57مقبول4260576مقبول135مقبول155مقبول136معهد0باقمحمد رجب احمد على ٌوسف م42063 576

%59.59مقبول4410596مقبول130جٌد165مقبول146معهد0باق م3م.ٌاسمبن رمضان فرحات محمد أ42071 596

%61.70مقبول6170617مقبول142جٌد162مقبول163مقبول150باقإبراهٌم طارق إبراهٌم على42072 617

%58.30مقبول5830583مقبول140مقبول155مقبول142مقبول146باقابراهٌم علً محفوظ سالمان42073 583

%58.90مقبول5890589مقبول134جٌد156مقبول154مقبول145باقاحمد بهاء شوقى خطاب42074 589

%73.10جًٌد7310731جٌد171جٌد جدا194ًجٌد182جٌد184باقاحمد خالد احمد الصاوى42075 731

%59.70مقبول5970597مقبول142جٌد169مقبول151مقبول135باقاحمد سعٌد على البقساوى42076 597

%63.00مقبول6300630مقبول152جٌد168مقبول160مقبول150باقاحمد شوقى السٌد حسٌن42077 630

%57.57مقبول4260576مقبول134مقبول146مقبول146معهد0باقاحمد محمد فتحى عبدالمجٌد تلةم42078 576

%57.80مقبول5780578مقبول130جٌد160مقبول154مقبول134باق3م.احمد محمد محمود صحصاح أ42080 578

%63.20مقبول6320632مقبول148جٌد161مقبول164مقبول159باقاسراء امٌن منصور السٌد42081 632

%61.50مقبول6150615مقبول136جٌد157مقبول154مقبول168باق3م.اٌمان عادل العزب عبد الرحمن الشعراوي أ42083 615

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
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%62.03مقبول4590620مقبول138جٌد166مقبول155معهد0باقجٌهان عادل الدبركى نصٌر م42084 620

%65.60جًٌد6560656مقبول147جٌد175جٌد169مقبول165باقخدٌجه عبدالناصر عبدالسالم بوشته42085 656

%61.80مقبول6180618مقبول146جٌد172مقبول158مقبول142باقخلود ماهر سعد فرو42086 618

%63.60مقبول6360636مقبول153جٌد162مقبول161مقبول160باقدالٌا احمد محمود حسن مراد42087 636

%63.90مقبول6390639مقبول142جٌد159جٌد171مقبول167باقرٌهام محى عبدالغفار امٌن الرفاعى42088 639

%60.00مقبول4440600مقبول132جٌد156مقبول156معهد0باقزٌنب عربى طه محمد جاد م42089 600

%59.46مقبول4400595مقبول139مقبول150مقبول151معهد0باقسنٌه عالء الدٌن عبد الهادى زٌد م42090 595

%58.00مقبول5800580مقبول132مقبول148مقبول157مقبول143باقشحاته محمد شحاته ابراهٌم ٌوسف42091 580

%59.46مقبول4400595مقبول136مقبول149مقبول155معهد0باقشروق امل عبد العزٌز حنفى م42092 595

%66.08جًٌد4890661جٌد159جٌد168مقبول162معهد0باقشرٌن عبد الستار محمد متولى م42093 661

%59.50مقبول5950595مقبول137جٌد157مقبول154مقبول147باقصفاء اسامة احمد ابراهٌم الصاوى42094 595

%59.46مقبول4400595مقبول140مقبول152مقبول148معهد0باقعادل ابراهٌم السٌد الحلوانى م42095 595

%58.70مقبول5870587مقبول129مقبول151مقبول160مقبول147باقعبد الغنى مبروك عبد الغنى ابو طاحون42096 587

%57.57مقبول4260576مقبول126مقبول146مقبول154معهد0باقعبد هللا محمد عبد الغفار عمران م42097 576

%56.76مقبول4200568مقبول127مقبول144مقبول149معهد0باقعال عبدالمنعم ابراهٌم ابو اخوات م42098 568

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
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أعضاء الكنترول
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%63.50مقبول6350635مقبول143جٌد172جٌد171مقبول149باق3م.عماد الدٌن محمد محمد سلٌمان قوقة أ42099 635

%59.40مقبول5940594مقبول137جٌد160مقبول144مقبول153باقعمرو السٌد السٌد المشد42101 594

%56.20مقبول5620562مقبول139مقبول149مقبول137مقبول137باقعمرو سالم عبدالحلٌم سالم42102 562

%57.30مقبول5730573مقبول138مقبول147مقبول147مقبول141باقكرٌم عاطف محمد حمٌده42103 573

%61.60مقبول6160616مقبول138مقبول150مقبول165مقبول163باقكمال محمد كمال محمد حمٌده42104 616

%67.60جًٌد6760676مقبول134جٌد182جٌد185جٌد175باقمحمد اسامة سعد محمد عبد الكافى42106 676

%57.80مقبول5780578مقبول145مقبول150مقبول137مقبول146باقمحمد اشرف محمد البٌومى42107 578

%63.20مقبول6320632مقبول155جٌد158مقبول146جٌد173باقمحمد حسن مختار اللقانى42108 632

%56.80مقبول5680568مقبول128مقبول148مقبول158مقبول134باقمحمد عبدالجلٌل محمد ابو سالم42110 568

%61.89مقبول4580619مقبول136جٌد164مقبول158معهد0باقمحمد عزت صبحى فرج م42111 619

%59.30مقبول5930593مقبول141مقبول152مقبول151مقبول149باقمحمد فتوح عبدالمقصود خلٌل42112 593

%57.43مقبول4250574مقبول137مقبول150مقبول138معهد0باقمحمد كمال عبد الجواد عبد المقصود م42113 574

%56.60مقبول5660566مقبول130مقبول151مقبول142مقبول143باقمحمد مصطفى حامد محمد سالمه42114 566

%65.30جًٌد6530653مقبول137جٌد166جٌد174جٌد176باقمحمود محمد رفعت عبدالستار محمد42115 653

%63.38مقبول4690634جٌد161جٌد160مقبول148معهد0باقمنار محمود عبدالشافى محمود م42117 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

محاسبة

حدٌث- أنتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

107 من 107صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً
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النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%65.40جًٌد6540654مقبول154جٌد165مقبول162جٌد173باقنهى عالء الدٌن محمد جاد الحق42120 654

%63.80مقبول6380638جٌد159جٌد163مقبول158مقبول158باقنوار سامى نوار صلٌب42121 638

%64.30مقبول6430643مقبول152جٌد157مقبول168مقبول166باقهاشم حنفى هاشم محمود خلٌف42123 643

%60.10مقبول6010601مقبول133مقبول153مقبول162مقبول153باقهشام محمد عمارة محمد ابوعلٌوة42124 601

%67.10جًٌد6710671جٌد164جٌد171مقبول157جٌد179باقٌاسمٌن محمد هشام سعٌد مقلد42126 671

%60.90مقبول6090609مقبول132مقبول141جٌد176مقبول160(1)فمحمود محمد عبد العاطى عفٌفى42303 609

%66.60جًٌد6660666جٌد169جٌد173جٌد169مقبول155(1)فج/اٌمان ماهر عبدالرحٌم القطب42340 666

%62.03مقبول4590620مقبول148جٌد161مقبول150معهد0(4)فغادة احمد فتحى عفٌفى م42346 620

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
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أعضاء الكنترول


