
المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2017/2016

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

12 من 1صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

حدٌث- انتظام 

%74.30جًٌد7430743جٌد166جٌد189جٌد188جٌد200ٌاسمٌن عماد صابر الصعٌدى41628 743

%70.80جًٌد7080708جٌد158جٌد184جٌد184جٌد182آٌه احمد عبد الجواد طعٌمه40018 708

%70.60جًٌد7060706جٌد158جٌد188مقبول164جٌد196رضوى ابراهٌم محمود غرٌب40631 706

%70.14جًٌد5190701جٌد160جٌد175جٌد184معهد0اٌناس جمال حسن ابراهٌم حسن م40488 701

%70.00جًٌد7000700جٌد169جٌد179جٌد182جٌد170محمد فوزى داود محمد جمعة41201 700

%69.80جًٌد6980698جٌد174جٌد179جٌد186مقبول159امٌرة صبحً علً أبوزبٌدة40434 698

%69.00جًٌد6900690جٌد161جٌد183جٌد184مقبول162خلود محمد ابوذكرى محمد خلٌل40598 690

%68.10جًٌد6810681جٌد168جٌد176جٌد176مقبول161هادى سمٌح سعٌد محمد عٌسى41557 681

%68.00جًٌد6800680مقبول153جٌد167جٌد179جٌد181آالء سمٌر عبدالغنى ٌونس القاضى40002 680

%68.00جًٌد6800680مقبول150جٌد181جٌد185مقبول164عمر محمود عمر محمود عبد الداٌم س40910 680

%67.80جًٌد6780678جٌد156جٌد173جٌد180جٌد169هامٌس خالد محمد عمران41561 678

%67.57جًٌد5000676مقبول155جٌد164جٌد181معهد0زٌنب صالح حامد سلٌم م40662 676

%67.50جًٌد6750675مقبول154جٌد184جٌد182مقبول155على محمد على عبد الحفٌظ عٌسى40886 675

%67.40جًٌد6740674مقبول148مقبول145جٌد200جٌد181مصطفى محمود شبل الحلو41434 674

%67.20جًٌد6720672جٌد157جٌد183جٌد173مقبول159ج/آٌه محمد محمد عبد الصمد40055 672

اكرامي جمال/ د

مروة صابر/ أ

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

أحمد النقيرة/ 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

2017/2016

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

12 من 2صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

حدٌث- انتظام 

%67.10جًٌد6710671مقبول146جٌد179جٌد182مقبول164رحمه فاٌز حسنٌن عبدالفتاح40627 671

%67.10جًٌد6710671مقبول152جٌد176جٌد172جٌد171صفاء احمد فتحى العطار40769 671

%66.80جًٌد6680668جٌد156جٌد164جٌد176جٌد172محمود منٌر مصطفى محمد حسانٌن41348 668

%66.70جًٌد6670667مقبول149جٌد178جٌد178مقبول162احمد رمضان أبوسرٌع أحمد40148 667

%66.70جًٌد6670667مقبول145جٌد174جٌد181مقبول167امنٌه شعبان كامل محمد حسٌن40423 667

%66.70جًٌد6670667جٌد159جٌد166جٌد180مقبول162محمد مصطفى عبد الحافظ العمرى42057 667

%66.60جًٌد6660666جٌد168جٌد175مقبول166مقبول157(اولى لغة)عادل عالء عبدالفتاح محمد السباعى 40784 666

%66.50جًٌد6650665مقبول154جٌد174مقبول167جٌد170احمد اسماعٌل السٌد جمعه40097 665

%66.50جًٌد6650665مقبول154جٌد179جٌد172مقبول160حسن سالم احمد حسن بحٌرى40558 665

%66.40جًٌد6640664جٌد161جٌد161جٌد178مقبول164ب/مٌرنا رزق زكى رزق 40704 664

%66.22جًٌد4900662جٌد158جٌد169مقبول163معهد0زٌنب سعٌد عبد العزٌز شعٌر م40661 662

%65.90جًٌد6590659مقبول147جٌد166مقبول162جٌد184كرٌم رأفت محمد عامر40976 659

%65.81جًٌد4870658مقبول155جٌد165مقبول167معهد0عبد الحمٌد محمد السٌد عبد المنعم سالم م40797 658

%65.50جًٌد6550655مقبول146جٌد175جٌد172مقبول162محمد رجب احمد مبروك41091 655

%65.41جًٌد4840654مقبول152جٌد175مقبول157معهد0شٌماء شعبان شعبان االشعار م40748 654

اكرامي جمال/ د

مروة صابر/ أ

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

أحمد النقيرة/ 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

2017/2016

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

12 من 3صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

حدٌث- انتظام 

%65.40جًٌد6540654مقبول154جٌد170جٌد172مقبول158مٌار جمال الدٌن مختار شعبان محمد41493 654

%65.20جًٌد6520652مقبول135جٌد165جٌد175جٌد177(1)م.آٌه هللا شرٌف عبد السمٌع السباعى  أ40022 652

%65.10جًٌد6510651مقبول141جٌد175جٌد177مقبول158احمد سعد ابراهٌم غرٌب ناصف40161 651

%64.86مقبول4800649مقبول143جٌد172مقبول165معهد0رقٌه مجدى فرحات الصفراوى م40636 649

%64.70مقبول6470647مقبول146جٌد161مقبول168جٌد172آٌه صبرى محمد القاضى40040 647

%64.70مقبول6470647مقبول133جٌد177جٌد186مقبول151عبد العزٌز محمد عبد العزٌزعبد الجلٌل40817 647

%64.20مقبول6420642جٌد158جٌد165مقبول164مقبول3155م.احمد سمٌر العزب السباعى حسن أ40170 642

%64.05مقبول4740641مقبول138جٌد172مقبول164معهد0سعاد صالح ابراهٌم احمد م40689 641

%64.00مقبول6400640مقبول143جٌد164مقبول163جٌد170دالٌا سامى محمد كساب على40601 640

%63.92مقبول4730639جٌد159مقبول155مقبول159معهد0اسماء حمدى عبد الفضٌل حواش م40367 639

%63.92مقبول4730639مقبول147جٌد161مقبول165معهد0مروه محمود عبدالسمع حمٌدة م41367 639

%63.70مقبول6370637مقبول150جٌد161مقبول163مقبول163كرٌم احمد على عبدالكرٌم رواش40968 637

%63.65مقبول4710636مقبول143جٌد177مقبول151معهد0محمد حنفى عبدالمجٌد قاروب م41087 636

%63.40مقبول6340634مقبول142جٌد175جٌد170مقبول147عبد هللا اشرف محمد الفقى40822 634

%63.40مقبول6340634جٌد157جٌد166مقبول157مقبول154عبد هللا محمد عٌد المساح40836 634

اكرامي جمال/ د

مروة صابر/ أ

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

أحمد النقيرة/ 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

2017/2016

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

12 من 4صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

حدٌث- انتظام 

%63.38مقبول4690634مقبول149جٌد158مقبول162معهد0محمد محمد الجٌوشى السٌد منصور م41222 634

%63.30مقبول6330633مقبول142جٌد167جٌد169مقبول155اسالم فوزى حامد على راشد40354 633

%63.20مقبول6320632مقبول148جٌد170مقبول159مقبول155سحر خالد محمد شفٌق احمد ابو النجا40687 632

%63.20مقبول6320632مقبول137جٌد157مقبول168جٌد170سمٌره محمد السٌد الشنوفى40714 632

%63.20مقبول6320632مقبول131جٌد162جٌد180مقبول159محمد على عبدالفتاح السٌد سالم41184 632

%63.00مقبول6300630مقبول152جٌد162جٌد170مقبول146عبد الداٌم محمود عبدالداٌم الطوخى40800 630

%62.97مقبول4660630مقبول142جٌد166مقبول158معهد0شادٌة سمٌر عبد العزٌز سالم م40728 630

%62.90مقبول6290629مقبول140جٌد172مقبول159مقبول3158م.فاروق محمد فؤاد صقر أ40949 629

%62.90مقبول6290629مقبول141جٌد164مقبول160مقبول164محمود مصطفى احمد عمر41343 629

%62.84مقبول4650628مقبول150جٌد163مقبول152معهد0م3م.محمد عبد المقصود محمد عبد المقصود أ41168 628

%62.57مقبول4630626جٌد162مقبول155مقبول146معهد0مصطفى عبد المحسن محمد الحالج م41408 626

%62.50مقبول6250625مقبول151جٌد168مقبول150مقبول156محمد عبد السعٌد عبد الحمٌد محمد41152 625

%62.43مقبول4620624مقبول146جٌد156مقبول160معهد0هانم جمال محمد زكى زهران م41563 624

%62.40مقبول6240624مقبول141جٌد169مقبول161مقبول3153م.محمد فرغلى احمد ابو اللٌل أ41199 624

%62.20مقبول6220622مقبول138جٌد174مقبول164مقبول146شرٌف اشرف امٌن نوفل40736 622

اكرامي جمال/ د

مروة صابر/ أ

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

أحمد النقيرة/ 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

2017/2016

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

12 من 5صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

حدٌث- انتظام 

%62.16مقبول4600622مقبول150جٌد169مقبول141معهد0مؤمنه محمد عزت مصلحى م40997 622

%62.10مقبول6210621مقبول131جٌد168جٌد174مقبول148احمد سالمه عبد الستار سعد40168 621

%62.10مقبول6210621مقبول144جٌد159جٌد171مقبول147شرٌف ابراهٌم محمود البغدادى40735 621

%61.90مقبول6190619مقبول150جٌد171مقبول156مقبول142طارق رشدى ابو االفتوح ابو عمر النجار40774 619

%61.89مقبول4580619مقبول148جٌد160مقبول150معهد0شهد سمٌر احمد عبدالنبى سعد م40739 619

%61.80مقبول6180618مقبول133مقبول153مقبول161جٌد171عزٌزه السٌد ابراهٌم السٌد40858 618

%61.80مقبول6180618مقبول147جٌد160مقبول153مقبول158ب/محمد حسنى السباعى عزام 41082 618

%61.76مقبول4570618مقبول144جٌد161مقبول152معهد0محمد السٌد محمد زناتى م41053 618

%61.60مقبول6160616مقبول142مقبول151مقبول161مقبول162احمد محمد الشحات النجار40248 616

%61.50مقبول6150615مقبول135جٌد171مقبول166مقبول143 س3م.احمد رأفت سالم محمد البهادى أ40138 615

%61.50مقبول6150615مقبول136جٌد159مقبول159مقبول3161م.حنان عنتر عبد الشكور سٌف النصر أ40582 615

%61.50مقبول6150615جٌد156جٌد163مقبول161مقبول3135م.عادل فتحى السٌد سمرى أ40785 615

%61.50مقبول6150615مقبول136جٌد157مقبول160مقبول162عبد الهادى احمد محمد بحٌرى40848 615

%61.50مقبول6150615مقبول138جٌد162مقبول154مقبول161عماد محمد عبدالستار حمٌده40900 615

%61.22مقبول4530612مقبول130جٌد173مقبول150معهد0حسن جمال حسن عبدالجواد س40555 612

اكرامي جمال/ د

مروة صابر/ أ

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

أحمد النقيرة/ 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

2017/2016

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

12 من 6صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

حدٌث- انتظام 

%61.10مقبول6110611مقبول151مقبول153مقبول158مقبول149ممدوح امٌن مصطفى العرٌف41450 611

%61.10مقبول6110611جٌد166جٌد160مقبول135مقبول150منة هللا محمد محمد شبل عبد العال41464 611

%61.00مقبول6100610مقبول138جٌد166مقبول163مقبول143احمد محمود أحمد شاهٌن40275 610

%60.90مقبول6090609مقبول138مقبول141مقبول163مقبول167احمد رجب عطٌه شرشر40141 609

%60.90مقبول6090609مقبول128جٌد163مقبول162مقبول156احمد محمود احمد محمود الحبال40277 609

%60.90مقبول6090609مقبول135جٌد168مقبول160مقبول3146م.حسام حسن مصٌلحى رمضان أ40545 609

%60.90مقبول6090609مقبول144جٌد162مقبول150مقبول3153م.طه احمد طه احمد نجم أ40779 609

%60.81مقبول4500608مقبول135جٌد166مقبول149معهد0عبد العزٌز سعد محمد الزالل م40814 608

%60.80مقبول6080608مقبول139جٌد160مقبول160مقبول3149جمعة سامى جمعة عبدالحمٌد أم40532 608

%60.70مقبول6070607مقبول146جٌد160مقبول153مقبول3148م.احمد صالح عبد المؤمن محمد أ40191 607

%60.70مقبول6070607مقبول138جٌد160مقبول159مقبول3150م.احمد محمد السٌد البرهٌمى أ40245 607

%60.60مقبول6060606مقبول148جٌد156مقبول161مقبول141جمال فكرى فتحى سالم40531 606

%60.60مقبول6060606مقبول133جٌد157مقبول167مقبول149محمد أبو العز احمد شرشر42013 606

%60.50مقبول6050605مقبول139مقبول141جٌد169مقبول156اسالم عامر عبد العظٌم حسن سرحان40350 605

%60.41مقبول4470604مقبول145جٌد158مقبول144معهد0جٌالن محمد عبد الحلٌم السٌد الملٌجى م40534 604

اكرامي جمال/ د

مروة صابر/ أ

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

أحمد النقيرة/ 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

2017/2016

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

12 من 7صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

حدٌث- انتظام 

%60.40مقبول6040604مقبول145مقبول155مقبول162مقبول142احمد محمد مصطفى عسكر40274 604

%60.30مقبول6030603مقبول145مقبول146مقبول159مقبول153محمد عبد الحلٌم عبد الحلٌم مسعود42047 603

%60.20مقبول6020602مقبول141مقبول152مقبول150مقبول159محمد عبد السمٌع عبد التواب إبراهٌم41153 602

%60.10مقبول6010601مقبول144جٌد161مقبول156مقبول3140م.محمود عادل صبرى احمد العشماوى أ41314 601

%60.00مقبول6000600مقبول145مقبول143مقبول163مقبول149عبدهللا محمد رمضان مرزوق40833 600

%60.00مقبول6000600مقبول134مقبول154مقبول162مقبول150هانى أحمد رشدى أبو العال أحمدى41565 600

%59.90مقبول5990599مقبول134جٌد170مقبول148مقبول147فتحً عبد العزٌز حسن محمد40957 599

%59.90مقبول5990599مقبول134جٌد168مقبول155مقبول142هشام سلٌمان عبد ربه سلٌمان41584 599

%59.80مقبول5980598مقبول155جٌد159مقبول142مقبول3142م.مصطفى عبد الحكٌم محمد مصطفى أ41405 598

%59.73مقبول4420597مقبول132مقبول154مقبول156معهد0احمد سمٌر محمد الطنانى م40177 597

%59.73مقبول4420597مقبول128جٌد162مقبول152معهد0احمد محمود احمد الشرقاوى م40276 597

%59.73مقبول4420597مقبول136مقبول154مقبول152معهد0ساره اٌهاب حراجى محمد حراجى م40670 597

%59.73مقبول4420597مقبول146مقبول154مقبول142معهد0فادي طارق عبد الستار عرٌقات م40947 597

%59.70مقبول5970597مقبول138جٌد172مقبول151مقبول3136م.محمد عاصم محمد منٌر ابو باشا أ41143 597

%59.60مقبول5960596مقبول144جٌد157مقبول155مقبول140طه سعٌد طه بٌومى سوٌد40781 596

اكرامي جمال/ د

مروة صابر/ أ

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

أحمد النقيرة/ 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

2017/2016

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

12 من 8صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

حدٌث- انتظام 

%59.60مقبول5960596مقبول128مقبول152مقبول151مقبول165عبد هللا فرٌد عبد الحمٌد صقر40831 596

%59.50مقبول5950595مقبول136جٌد158مقبول155مقبول3146م.حسانٌن جمعة حسانٌن محمد أ40551 595

%59.50مقبول5950595مقبول139جٌد159مقبول158مقبول139طاهر محمود محمد عبد الخالق40776 595

%59.40مقبول5940594مقبول137جٌد167مقبول150مقبول140احمد وجٌه موسً نصار40296 594

%59.40مقبول5940594مقبول135جٌد158مقبول155مقبول146حسٌن علً محمد المغرب40571ً 594

%59.40مقبول5940594مقبول146جٌد159مقبول152مقبول137محمد كمال الدٌن بٌومى محمد سراج41208 594

%59.40مقبول5940594مقبول154مقبول155مقبول143مقبول142معاذ مجدى محمد عزب41446 594

%59.30مقبول5930593مقبول129مقبول155مقبول165مقبول144امانى مصطفى الشحات ابو العال40412 593

%59.30مقبول5930593مقبول136مقبول154مقبول165مقبول138معتز اشرف محمود عبد العزٌز42101 593

%59.20مقبول5920592مقبول143جٌد157مقبول151مقبول141عادل محمد عبدالواحد عواد40787 592

%59.19مقبول4380592مقبول136مقبول145مقبول157معهد0هادي احمد محمد السقا س41556 592

%59.05مقبول4370591مقبول134مقبول147مقبول156معهد0اسماء فتحى على قاروب م40380 591

%59.00مقبول5900590مقبول135مقبول153مقبول158مقبول144احمد محمود صبرى أحمد رجب40278 590

%58.92مقبول4360589مقبول137مقبول150مقبول149معهد0احمد فتحى ٌوسف مصطفى عالمة40233 589

%58.90مقبول5890589مقبول140جٌد161مقبول147مقبول3141م.محمد عبد الستار محمد عبد الفتاح أ41151 589

اكرامي جمال/ د

مروة صابر/ أ

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

أحمد النقيرة/ 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

2017/2016

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

12 من 9صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

حدٌث- انتظام 

%58.90مقبول5890589مقبول147جٌد156مقبول152مقبول134مصطفى سعٌد سعد مصطفى الخول41397ً 589

%58.70مقبول5870587مقبول147مقبول148مقبول155مقبول137احمد حسن صالح منصور نصار40126 587

%58.70مقبول5870587مقبول136جٌد164مقبول141مقبول146احمد محمود مصطفى ابراهٌم شاهٌن40281 587

%58.60مقبول5860586مقبول147جٌد158مقبول147مقبول134شادي شعبان محمد الشرٌف40725 586

%58.50مقبول5850585مقبول150مقبول154مقبول137مقبول144مصطفى محمد محمد مختار41431 585

%58.30مقبول5830583مقبول134مقبول151مقبول148مقبول150امانى إسحاق شكرى حبشى40404 583

%58.20مقبول5820582مقبول148مقبول145مقبول153مقبول136مراد جمال عبد السمٌع ٌوسف41353 582

%58.20مقبول5820582مقبول143مقبول142مقبول155مقبول142محمد حمدى رزق بٌومى42014 582

%58.10مقبول5810581مقبول150مقبول142مقبول154مقبول135محمد عمادالدٌن محمد الجمال41187 581

%58.10مقبول5810581مقبول145مقبول147مقبول154مقبول135محمود نبوى زكى ابو العال41350 581

%58.10مقبول5810581مقبول142مقبول151مقبول151مقبول137هشام عادل عبد اللطٌف الجندي41586 581

%58.10مقبول5810581مقبول147مقبول145مقبول155مقبول134محمد فتحى مبروك مرعى42017 581

%58.00مقبول5800580مقبول141مقبول146مقبول148مقبول145محمود احمد محمد فرج41281 580

%57.90مقبول5790579مقبول149مقبول139مقبول159مقبول132على صبحى على عامرعلوى40882 579

%57.70مقبول5770577مقبول132مقبول151مقبول150مقبول144محمد عزمى متولى العكل41181 577

اكرامي جمال/ د

مروة صابر/ أ

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

أحمد النقيرة/ 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

2017/2016

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

12 من 10صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

حدٌث- انتظام 

%57.60مقبول5760576مقبول135مقبول123جٌد170مقبول148ج/احمد عالء على مرسى نجله40222 576

%57.60مقبول5760576مقبول141مقبول144مقبول150مقبول141محمود مصطفى محمد فرماوي41345 576

%57.43مقبول4250574مقبول139مقبول139مقبول147معهد0امٌرة محمد احمد ابراهٌم نصار م40441 574

%57.43مقبول4250574مقبول138مقبول143مقبول144معهد0محمد فرج محمود زكى م41197 574

%57.40مقبول5740574مقبول132جٌد156مقبول146مقبول140محمد عبدالعلٌم عبدالعزٌز حسان41157 574

%57.40مقبول5740574مقبول141مقبول144مقبول151مقبول138محمد فتحً عبد العظٌم عبدالحلٌم ابوالسعد41194 574

%57.30مقبول4240573مقبول134مقبول146مقبول144معهد0احمد جالل عبد الخالق عطٌه م40118 573

%57.10مقبول5710571مقبول138جٌد156مقبول140مقبول137احمد عادل ابراهٌم الخٌاط40199 571

%57.10مقبول5710571مقبول131مقبول153مقبول146مقبول141حسام حازم عبدالمنعم سالمه40543 571

%57.10مقبول5710571مقبول141مقبول149مقبول147مقبول134حسٌن عربى حسٌن على40570 571

%57.10مقبول5710571مقبول137مقبول146مقبول143مقبول145محمد انور محمد الشرقاوى41058 571

%57.10مقبول5710571مقبول152مقبول147مقبول136مقبول136محمد اٌمن محمد عبدالحلٌم محمد داود41060 571

%57.00مقبول5700570مقبول133جٌد157مقبول148مقبول3132م.صابر عبد الحمٌد صابر االخناوى أ40760 570

%56.90مقبول5690569مقبول126جٌد159مقبول140مقبول3144م.حسام عبد المنعم على محمد أ40547 569

%56.89مقبول4210569مقبول135مقبول139مقبول147معهد0محمد ابراهٌم على القشالن م42065 569

اكرامي جمال/ د

مروة صابر/ أ

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

أحمد النقيرة/ 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

2017/2016

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

12 من 11صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

حدٌث- انتظام 

%56.60مقبول5660566مقبول136مقبول150مقبول141مقبول139ابراهٌم محمد ابراهٌم محمد الكشك40080 566

%56.50مقبول5650565مقبول129مقبول155مقبول146مقبول135اسالم احمد نجاح معوض بهى40333 565

%56.49مقبول4180565مقبول123مقبول149مقبول146معهد0عزه عبده شحات رفاعى م40856 565

%56.40مقبول5640564مقبول141مقبول153مقبول139مقبول131عالء محمد صالح الدٌن القاضى40871 564

%56.20مقبول5620562مقبول133مقبول151مقبول148مقبول130حامد صابر حامد عبد المجٌد نعٌم40540 562

%56.20مقبول5620562مقبول137مقبول140مقبول148مقبول137طاهر مسعد محمد محمود عٌش40777 562

%56.10مقبول5610561مقبول134مقبول146مقبول140مقبول141كرٌم محمد السٌد الب40980ًٌ 561

%56.10مقبول5610561مقبول139مقبول149مقبول143مقبول130محمود احمد ابراهٌم احمد عطٌه41274 561

%56.00مقبول5600560مقبول141مقبول142مقبول146مقبول131عمرو مصطفى عبد القادر الحصرى40930 560

%55.90مقبول5590559مقبول130مقبول142مقبول140مقبول147محمد عاطف السٌد مسلم41144 559

%55.90مقبول5590559مقبول136مقبول140مقبول150مقبول133مهاب عبدالبارى السٌد على41482 559

%55.80مقبول5580558مقبول123مقبول150مقبول145مقبول140احمد محمد احمد جمعه40242 558

%55.70مقبول5570557مقبول136مقبول149مقبول138مقبول134حاتم السٌد حسن الدٌب40537 557

%54.73مقبول4050547مقبول134مقبول137مقبول134معهد0احمد حجازى ابراهٌم الشاذلى م40125 547

%53.60مقبول5360536مقبول134مقبول127مقبول145مقبول130حمادة عبدهللا فرحات عبدالمنعم42010 536

اكرامي جمال/ د

مروة صابر/ أ

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

أحمد النقيرة/ 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

2017/2016

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

12 من 12صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

حدٌث- انتظام 

%52.43مقبول3880524مقبول125مقبول129مقبول134معهد0س/ احمد رامى محمود السٌفى 42059 524

اكرامي جمال/ د

مروة صابر/ أ

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

أحمد النقيرة/ د

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

أعضاء الكنترول


