
المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

حدٌث- انتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

11 من 1صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%66.08جًٌد4890661مقبول155جٌد158جٌد176معهد0مستجدأالء صالح محمود على بكر م40007 661

%66.60جًٌد6660666مقبول147جٌد156جٌد176جٌد187مستجدأالء هشام بسٌونى السٌد حسٌن40014 666

%68.00جًٌد6800680جٌد157جٌد159جٌد178جٌد186مستجد1م.أٌه محمد محمد محمد خلف   أ40049 680

%59.80مقبول5980598مقبول146مقبول140مقبول165مقبول147مستجدابراهٌم شعبان رمضان عوٌضة40071 598

%58.30مقبول5830583مقبول141مقبول142مقبول158مقبول142مستجدابراهٌم صالح صابر عبد التواب عبد الصمد40075 583

%61.60مقبول6160616مقبول137مقبول136جٌد175مقبول168مستجدابو السعود محمد ابو السعود مدٌن40087 616

%58.00مقبول5800580مقبول145مقبول129مقبول161مقبول145مستجداحمد ابراهٌم محمد شلبى40097 580

%61.00مقبول6100610مقبول147مقبول143مقبول163مقبول157مستجداحمد الملٌجى عطٌة شحاتة بسٌونى40107 610

%58.70مقبول5870587مقبول139مقبول141مقبول161مقبول146مستجداحمد جمال حسٌنى محمد نوارج40118 587

%60.80مقبول6080608مقبول140مقبول143مقبول167مقبول158مستجداحمد جمال حلمى عثمان الدحشورى40119 608

%57.57مقبول4260576مقبول133مقبول133مقبول160معهد0مستجداحمد حسٌن احمد العجان م40135 576

%54.60مقبول5460546مقبول141مقبول120مقبول150مقبول135مستجداحمد حمدى عبد السالم بٌومى40143 546

%57.50مقبول5750575مقبول136مقبول126مقبول163مقبول150مستجداحمد راغب احمد الدمرداش40150 575

%58.11مقبول4300581مقبول135مقبول134مقبول161معهد0مستجداحمد سعٌد عبد الرحمن عبد الحمٌد م40165 581

%59.50مقبول5950595مقبول145مقبول136جٌد171مقبول143مستجداحمد سعٌد عبدالفتاح البهنسى40166 595

سيد طه/ د

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

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

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

حدٌث- انتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

11 من 2صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%64.70مقبول6470647جٌد157مقبول151جٌد177مقبول162مستجداحمد سعٌد محمد عبد اللطٌف سالم40169 647

%63.40مقبول6340634جٌد162مقبول144جٌد172مقبول156مستجداحمد سمٌر احمد برٌه40174 634

%56.20مقبول5620562مقبول128مقبول133مقبول152مقبول149مستجداحمد طارق محمد طراد40185 562

%56.00مقبول5600560مقبول130مقبول128مقبول155مقبول147مستجداحمد عادل محمد عبد اللطٌف عٌسى40192 560

%61.40مقبول6140614مقبول145مقبول141جٌد173مقبول155مستجداحمد عبد العاطى احمد عبد العاطى40206 614

%60.10مقبول6010601مقبول146مقبول136مقبول166مقبول153مستجداحمد عبدالعزٌز احمد شٌحه س40207 601

%59.80مقبول5980598مقبول148مقبول141مقبول167مقبول142مستجداحمد عصام الدٌن على خطاب40223 598

%61.30مقبول6130613مقبول149مقبول147مقبول162مقبول155مستجداحمد عطٌه الحفنى المرسً الحسانٌن40225 613

%68.90جًٌد6890689جٌد158مقبول149جٌد187جٌد195مستجداحمد علً احمد حماد40232 689

%53.50مقبول5350535مقبول129مقبول122مقبول150مقبول134مستجداحمد على كامل سٌف40235 535

%63.20مقبول6320632مقبول153مقبول140مقبول168جٌد171مستجداحمد عماد عبد المؤمن فرحات40238 632

%62.90مقبول6290629مقبول142مقبول137جٌد176جٌد174مستجد1م.احمد غازى محمد سٌد احمد دغا   أ40242 629

%57.70مقبول5770577مقبول134مقبول134مقبول167مقبول142مستجداحمد فوزى عبد العزٌز سعٌد40247 577

%70.30جًٌد7030703مقبول150جٌد158جٌد189جٌد206مستجد1م.احمد قطب عبد الغفار عثمان    أ40249 703

%58.00مقبول5800580مقبول150مقبول131مقبول155مقبول144مستجداحمد ماهر صبحى فراج40252 580

سيد طه/ د

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

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

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

حدٌث- انتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

11 من 3صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%62.50مقبول6250625مقبول146مقبول154مقبول167مقبول158مستجداحمد مبروك حسنٌن سلٌمة40255 625

%57.20مقبول5720572مقبول142مقبول125مقبول160مقبول145مستجداحمد محسن محمد ضبش40262 572

%57.00مقبول5700570مقبول128مقبول126جٌد179مقبول137مستجد2،1م.احمد محمد ابوالٌزٌد عبدالنبى    أ40263 570

%58.00مقبول5800580مقبول133مقبول136مقبول164مقبول147مستجداحمد محمد رفعت دبٌس40270 580

%58.60مقبول5860586مقبول127مقبول133مقبول160مقبول166مستجداحمد محمد محمد ٌونس40291 586

%63.10مقبول6310631مقبول149مقبول147جٌد178مقبول157مستجداحمد محمود عبد الكرٌم عٌد العربى40297 631

%58.20مقبول5820582مقبول132مقبول148مقبول160مقبول142مستجداحمد مدٌح الزناتى عثمــان40300 582

%61.60مقبول6160616مقبول147مقبول147مقبول166مقبول156مستجداسامه فاروق فتحى منصور نصار40339 616

%65.90جًٌد6590659مقبول153جٌد162جٌد176مقبول168مستجداسراء حامد سعٌد الصعٌدي40349 659

%61.62مقبول4560616مقبول145مقبول141جٌد170معهد0مستجداسراء فتحى عبده عبد الحق م40369 616

%63.30مقبول6330633مقبول145جٌد159مقبول164مقبول165مستجداسالم الغباشى أحمد عبدالمنعم الغباشى40385 633

%60.60مقبول6060606مقبول143مقبول139جٌد169مقبول155مستجداسالم محمد ابراهٌم نصر40404 606

%63.20مقبول6320632جٌد159مقبول149جٌد173مقبول151مستجداسالم محمد احمد عامر محجوب40405 632

%63.40مقبول6340634مقبول149مقبول135جٌد173جٌد177مستجداسماء ٌسرى ابو الفتوح عٌد مشهور40433 634

%58.30مقبول5830583مقبول146مقبول126مقبول158مقبول153مستجداسماعٌل السٌد احمد محمد السٌد احمد عبدالسالم40434 583

سيد طه/ د

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

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

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

حدٌث- انتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

11 من 4صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%57.30مقبول5730573مقبول134مقبول133مقبول164مقبول142مستجدالسٌد ابو الٌزٌد السٌد الشرقاوى40452 573

%62.50مقبول6250625مقبول151مقبول145جٌد173مقبول156مستجدالسٌد حسان السٌد حسان المسٌك40455 625

%55.50مقبول5550555مقبول143مقبول124مقبول149مقبول139مستجدالسٌد حسنى السٌد ابراهٌم وهبه40456 555

%68.50جًٌد6850685جٌد163جٌد172جٌد178جٌد172مستجدالسٌد عبد الحمٌد السٌد سلٌم40459 685

%58.70مقبول5870587جٌد158مقبول136مقبول158مقبول135مستجدالسٌد محمد رضا السٌد الرجالتى محمد هنا40463 587

%60.90مقبول6090609مقبول151مقبول155مقبول155مقبول148مستجدامجد عادل نور الدٌن داود  40477 609

%59.86مقبول4430599مقبول146مقبول137مقبول160معهد0مستجدامل رضا مصطفى سٌد احمد سالمه م40483 599

%57.50مقبول5750575مقبول141مقبول140مقبول154مقبول140مستجدانور وجدى العزب عبد الرحمن الشعراوى40513 575

%61.50مقبول6150615جٌد162مقبول148مقبول159مقبول146مستجداٌمان صفاء الدٌن ابراهٌم بسٌونى ابراهٌم40529 615

%62.90مقبول6290629مقبول145مقبول153جٌد174مقبول157مستجداٌمن شعبان سلٌمان على40544 629

%59.86مقبول4430599مقبول139مقبول130جٌد174معهد0مستجداٌمن محمد عبد الرازق احمد سوٌد م40547 599

%64.90مقبول6490649مقبول149جٌد156جٌد174جٌد170مستجداٌمن محمد عبد السالم على خواجة40548 649

%68.40جًٌد6840684مقبول152جٌد172جٌد176جٌد184مستجد1م.بسمه أشرف شامخ الحمامى  أ40566 684

%59.00مقبول5900590مقبول149مقبول149مقبول154مقبول138مستجدبسمه شرٌف ٌسري عبد السالم خلٌل40568 590

%62.90مقبول6290629جٌد158مقبول145مقبول162مقبول164مستجدبهاء صبحى عبد العزٌز سالم40577 629

سيد طه/ د

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

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

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

حدٌث- انتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

11 من 5صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%56.30مقبول5630563مقبول148مقبول130مقبول145مقبول140مستجدجابر محمدى عبد النبى سلٌمان كرٌم40589 563

%59.05مقبول4370591مقبول145مقبول135مقبول157معهد0مستجدجلٌله عبد الحكٌم عبد الفتاح مرعى م40593 591

%58.60مقبول5860586مقبول154مقبول135مقبول154مقبول143مستجدجهاد محمد علً الشٌتان40600ً 586

%59.30مقبول5930593مقبول141مقبول133مقبول158مقبول161مستجدحسٌن حسن حسٌن شهبة40629 593

%60.40مقبول6040604مقبول140مقبول140جٌد172مقبول152مستجدحسٌن محمد حسن الشافعى40631 604

%73.30جًٌد7330733جٌد170جٌد173جٌد203جٌد187مستجد1م.حمٌده راشد ابراهٌم قاسم حمدان  أ40636 733

%64.90مقبول6490649مقبول149مقبول140جٌد182جٌد178مستجدرباب محمد جودة منصور40699 649

%65.40جًٌد6540654مقبول151مقبول135جٌد189جٌد179مستجدزكرٌا مصطفى زكرٌا نصار40740 654

%59.86مقبول4430599مقبول126مقبول132جٌد185معهد0مستجدزٌنب عصام على ابراهٌم م40744 599

%56.70مقبول5670567مقبول134مقبول134مقبول157مقبول142مستجدزٌنب فتحى عبد المولى عبد السالم سالمه40746 567

%66.50جًٌد6650665جٌد156جٌد157جٌد182جٌد170مستجدساره سامً السٌد هٌكل40755 665

%58.80مقبول5880588مقبول150مقبول137مقبول158مقبول143مستجدسعٌد ابراهٌم عبد الصادق طاحون40775 588

%61.50مقبول6150615مقبول138مقبول141جٌد174مقبول162مستجد2،1م.سلوى رمضان عبدالرحمن زٌتون  أ40786 615

%70.10جًٌد7010701جٌد165جٌد172جٌد179جٌد185مستجدسمٌحه محمد احمد الشال40800 701

%63.90مقبول6390639مقبول148مقبول150جٌد178مقبول163مستجدشروق ابو الفتح محمود البدوى40818 639

سيد طه/ د

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

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

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

حدٌث- انتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

11 من 6صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%55.81مقبول4130558مقبول124مقبول140مقبول149معهد0مستجدشعبان محمد شعبان محمد على م40828 558

%62.50مقبول6250625مقبول142مقبول145جٌد169جٌد169مستجدشٌماء ابراهٌم السعٌد القاضى40832 625

%60.10مقبول6010601مقبول141مقبول128مقبول168مقبول164مستجدشٌماء حمدٌن جاب هللا علوان40836 601

%60.80مقبول6080608مقبول143مقبول127مقبول163جٌد175مستجدصفوت المتولى عاصم احمد جوده40858 608

%58.60مقبول5860586مقبول148مقبول133جٌد169مقبول136مستجدصالح حامد السٌد عبداللطٌف عواض40859 586

%61.20مقبول6120612مقبول145مقبول141جٌد180مقبول146مستجدعبد الحلٌم احمد عبد الحلٌم النجار40880 612

%56.70مقبول5670567مقبول142مقبول130مقبول158مقبول137مستجدعبد الحمٌد طارق عبد الحمٌد محمود الجزار40882 567

%56.90مقبول5690569مقبول141مقبول136مقبول152مقبول140مستجدعبد الحمٌد محمد عباس عبد الحمٌد خطاب40884 569

%63.00مقبول6300630جٌد159مقبول143مقبول159جٌد169مستجدعبد الرحمن احمد حامد رمضان40889 630

%59.50مقبول5950595مقبول146مقبول137مقبول161مقبول151مستجدعبد الرحمن صبحى السٌد محمد صبره40896 595

%64.00مقبول6400640مقبول145مقبول147جٌد169جٌد179مستجدعبد الرحمن على عبد الرحمن عٌش40900 640

%66.20جًٌد6620662جٌد162مقبول149جٌد179جٌد172مستجدعبد الرحمن محمد السٌد شحاته عمرو40902 662

%63.60مقبول6360636مقبول154مقبول152جٌد174مقبول156مستجدعبد الفتاح اشرف على ودن40920 636

%56.40مقبول5640564مقبول139مقبول136مقبول152مقبول137مستجدعزمى رضا عزمى عبدهللا عوض40953 564

%63.00مقبول6300630جٌد160مقبول139جٌد179مقبول152مستجدعلى عبد الفتاح امام محمد40986 630

سيد طه/ د

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

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

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

حدٌث- انتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

11 من 7صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%65.80جًٌد6580658جٌد161جٌد158جٌد188مقبول151مستجدعماد اسماعٌل طه ٌوسف أبو الخٌر40997 658

%62.30مقبول6230623مقبول154مقبول144جٌد179مقبول146مستجدعمرو رضا سالم احمد سالم41025 623

%63.90مقبول6390639مقبول154مقبول149جٌد183مقبول153مستجدعمرو طارق عبدالمجٌد عبدالعزٌز41027 639

%63.60مقبول6360636مقبول149مقبول135جٌد183جٌد169مستجد1م.عمرو عاطف مصطفى صالح   أ41029 636

%63.30مقبول6330633مقبول147مقبول140جٌد176جٌد170مستجدعٌد فوزى على الدٌب41039 633

%71.80جًٌد7180718مقبول155مقبول155جٌد197جٌد جدا211ًمستجدغاده سعد سعد الصاوى عٌد41042 718

%59.50مقبول5950595مقبول154مقبول130مقبول162مقبول149مستجدفؤاد عبد المنعم علً هٌكل41044 595

%56.30مقبول5630563مقبول145مقبول126مقبول156مقبول136مستجدفؤاد مجدى عبد العاطى سوٌلم41045 563

%62.30مقبول6230623جٌد163مقبول142مقبول167مقبول151مستجدكرٌم رضا على هٌكل41097 623

%70.41جًٌد5210704جٌد168جٌد161جٌد192معهد0مستجدلندا ممدوح عبد الغنى زٌد م41117 704

%59.30مقبول5930593مقبول150مقبول142مقبول165مقبول136مستجدماجد سعٌد محمد احمد سلٌمان41121 593

%58.60مقبول5860586مقبول149مقبول138مقبول149مقبول150مستجدمحمد ابراهٌم سلٌمان ابراهٌم فحٌل41138 586

%56.90مقبول5690569مقبول140مقبول127مقبول155مقبول147مستجدمحمد احمد سعٌد دهٌم41154 569

%59.40مقبول5940594جٌد156مقبول131مقبول158مقبول149مستجدمحمد جمال ٌوسف محمد احمد41214 594

%57.30مقبول5730573مقبول146مقبول126مقبول165مقبول136مستجدمحمد خالد فوزى محمد41236 573

سيد طه/ د

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

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

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

حدٌث- انتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

11 من 8صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%66.22جًٌد4900662جٌد156مقبول141جٌد193معهد0مستجدمحمد شرٌف عبد المولى ٌوسف م41284 662

%59.50مقبول5950595مقبول147مقبول135مقبول164مقبول149مستجدمحمد صالح ابراهٌم وهبة41302 595

%60.10مقبول6010601جٌد163مقبول135مقبول145مقبول158مستجدمحمد صالح محمود زوٌن41309 601

%58.00مقبول5800580مقبول146مقبول131مقبول158مقبول145مستجدمحمد عادل ربٌع قندٌل41316 580

%62.00مقبول6200620مقبول136مقبول133جٌد180جٌد171مستجدمحمد محمد عبد الحمٌد بسٌونى عرفات41403 620

%60.70مقبول6070607مقبول144مقبول130جٌد173مقبول160مستجدمحمد مصطفى احمد الشرنوبى القصٌر41425 607

%58.90مقبول5890589مقبول134مقبول144مقبول167مقبول144مستجدمحمد وجٌه محمدى محمد الشحات41452 589

%56.90مقبول5690569مقبول139مقبول130مقبول156مقبول144مستجدمحمود امام محمود أبو طالب41468 569

%61.00مقبول6100610مقبول149مقبول129مقبول163جٌد169مستجدمحمود سامى صدٌق خالد41484 610

%73.40جًٌد7340734جٌد169جٌد181جٌد190جٌد194مستجدمحمود سعٌد ٌحى طلحه41494 734

%57.70مقبول5770577مقبول144مقبول140مقبول152مقبول141مستجدمحمود عبد الرحمن محمود محمد41506 577

%62.30مقبول4610623مقبول142مقبول145جٌد174معهد0مستجدمحمود عبدالمرضى حامد فرحات م41514 623

%58.80مقبول5880588مقبول139مقبول140مقبول165مقبول144مستجدمحمود محمد محمود ماض41542ً 588

%56.30مقبول5630563مقبول138مقبول132مقبول160مقبول133مستجدمحٌى الدٌن زكى محٌى عبدالحمٌد41551 563

%66.89جًٌد4950669جٌد162جٌد174مقبول159معهد0مستجد م3م.مروه سعد محمد الجافى أ41558 669

سيد طه/ د

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

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

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

حدٌث- انتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

11 من 9صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%66.00جًٌد6600660جٌد156جٌد163مقبول166جٌد175مستجد1م.مروه فٌصل حامد محمد  أ41563 660

%63.40مقبول6340634مقبول146مقبول152جٌد170مقبول166مستجدمسعد احمد سٌد احمد محمد اللبودى41574 634

%62.10مقبول6210621مقبول149مقبول153مقبول165مقبول154مستجدمصطفى جابر مصطفى الكومى41583 621

%59.40مقبول5940594مقبول141مقبول131مقبول152جٌد170مستجدمصطفى صالح محمود جعبورة41591 594

%62.40مقبول6240624مقبول147مقبول146مقبول163مقبول168مستجدمصطفى عبد السمٌع السٌد جاب هللا41596 624

%56.90مقبول5690569مقبول146مقبول128مقبول149مقبول146مستجدمصطفى على محمود بدران41601 569

%60.80مقبول6080608مقبول140مقبول142مقبول161مقبول165مستجدمصطفى عٌد عبد الغفار المهدى41603 608

%57.10مقبول5710571مقبول152مقبول138مقبول145مقبول136مستجدمصطفً محمد فهٌم محمد السٌد41608 571

%58.50مقبول5850585مقبول139مقبول137مقبول147مقبول162مستجدمصطفى محمد محمد عبد الجواد حسٌن41610 585

%55.40مقبول5540554مقبول133مقبول133مقبول148مقبول140مستجدمصطفى محمود عبد السالم صٌام41612 554

%68.90جًٌد6890689جٌد159جٌد158جٌد179جٌد193مستجد1م.منه هللا فتحى حافظ عبدهللا البلتاجى  أ41639 689

%62.10مقبول6210621مقبول143مقبول140مقبول166جٌد172مستجد1م.مى عبد الستار عبد الرحٌم ابو عٌد أ41664 621

%58.60مقبول5860586مقبول145مقبول127مقبول163مقبول151مستجدنبٌله سمٌر محمد محمد الحالج41684 586

%60.10مقبول6010601مقبول128مقبول137مقبول168مقبول168مستجدنشأت طلعت احمد نشأت شعبان41707 601

%57.43مقبول4250574مقبول129مقبول137مقبول159معهد0مستجدنها نبٌل على احمد م41711 574

سيد طه/ د

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

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

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

حدٌث- انتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

11 من 10صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%64.50مقبول6450645جٌد161مقبول143مقبول168جٌد173مستجدنورهان ابراهٌم غمرى المكاوى41739 645

%60.80مقبول6080608مقبول149مقبول149مقبول166مقبول144مستجدهدٌر محمد امٌن الحلوانى41799 608

%59.00مقبول5900590مقبول129مقبول138مقبول162مقبول161مستجد1هشام على محمد الغمراوى        لغة41808 590

%58.60مقبول5860586مقبول135مقبول124جٌد173مقبول154مستجدهشام مبروك السٌد حسان41809 586

%62.30مقبول6230623مقبول137مقبول134جٌد176جٌد176مستجدهشام محمود عبد العزٌز القاضى41810 623

%63.00مقبول6300630مقبول130مقبول145جٌد184جٌد171مستجد1م.همت مصطفى عبد الستار النفٌلى  أ41812 630

%57.30مقبول4240573مقبول137مقبول126مقبول161معهد0مستجدهند حبٌب محمد فخرى حسب هللا م41820 573

%54.50مقبول5450545مقبول130مقبول143مقبول133مقبول139باقآٌه كرم محمد الندار42001 545

%61.70مقبول6170617مقبول140مقبول145جٌد173مقبول159باقاحمد عالء الدٌن ٌوسف رزق42011 617

%59.50مقبول5950595مقبول144جٌد158مقبول159مقبول134باقاحمد محمد طه مصطفى42012 595

%57.70مقبول5770577مقبول127جٌد165مقبول145مقبول140باقاحمد محمد عبدالوهاب محمود42014 577

%57.70مقبول5770577مقبول140مقبول146مقبول158مقبول133باقاحمد نبٌل محمد ابو شنب42016 577

%57.43مقبول4250574مقبول129مقبول151مقبول145معهد0باقاسراء صبحى محمود محمد رمضان م42018 574

%58.70مقبول5870587مقبول132جٌد159مقبول147مقبول149باق3م.حنان محمود السٌد الوكٌل أ42029 587

%56.20مقبول5620562مقبول147مقبول131مقبول140مقبول144باقج/ ربٌع محمود محمد سالم 42032 562

سيد طه/ د

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

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

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

حدٌث- انتظام 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

11 من 11صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%59.19مقبول4380592مقبول133مقبول144مقبول161معهد0باقعبد هللا عبد العلٌم احمد ٌاسٌن م42045 592

%57.30مقبول5730573مقبول135مقبول151مقبول150مقبول137باقعماد حمدى رشاد البرلسى42052 573

%59.30مقبول5930593مقبول145مقبول144مقبول149مقبول155باقغٌداء نبٌل بٌومى مرعى42055 593

%57.70مقبول5770577مقبول136مقبول140مقبول142مقبول159باقمصطفى مجدى حامد زلٌخه42069 577

%53.65مقبول3970536مقبول138مقبول129مقبول130معهد0باقمحمد حمدى عبد الحمٌد ضٌف م42109 536

%54.80مقبول5480548مقبول127مقبول141مقبول141مقبول139(2)فسمر سمٌر حسانٌن الدٌب42308 548

سيد طه/ د

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

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

أعضاء الكنترول


