
المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

إدارة األعمال

إنتظام حدٌث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

5 من 1صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%67.10جًٌد6710671جٌد179جٌد162مقبول165مقبول165مستجد3م.آالء ابراهٌم ٌاسٌن احمد أ45001 671

%68.20جًٌد6820682جٌد175مقبول154جٌد176جٌد177مستجدأٌه السٌد احمد االنباب45004ً 682

%79.50جًٌد7950795جٌد جدا200ًجٌد جدا193ًجٌد180جٌد جدا222ًمستجد1م.ابتهال اٌمن متولى السلكاوى  أ45006 795

%76.60جًٌد7660766جٌد جدا195ًجٌد جدا193ًجٌد199جٌد179مستجداسراء عبد الناصر عبدهللا موسى سعد45014 766

%77.80جًٌد7780778جٌد188جٌد181جٌد205جٌد204مستجداسماء اٌهاب الدٌن عبدالغفار بدر45017 778

%78.30جًٌد7830783جٌد191جٌد186جٌد جدا208ًجٌد198مستجد1م.اسماء عادل عبد الحلٌم بدوى  أ45019 783

%74.90جًٌد7490749جٌد185جٌد179جٌد193جٌد192مستجداسماء عبدالعاطى فهمى الشناوى45020 749

%62.90مقبول6290629مقبول151مقبول141جٌد170مقبول167مستجدامان اشرف مصطفى أبو احمد45022 629

%74.90جًٌد7490749جٌد جدا192ًجٌد188جٌد جدا208ًمقبول161مستجد2،1م.امانى السٌد معروف عبدالرحمن   أ45023 749

%59.90مقبول5990599جٌد157مقبول131مقبول162مقبول149مستجدامانى رضا محمد ابو عجٌزه45024 599

%67.80جًٌد6780678جٌد185جٌد158جٌد184مقبول151مستجد2،1م.امٌر سامى داود رزق هللا   أ45025 678

%74.10جًٌد7410741جٌد168جٌد173جٌد202جٌد198مستجدامٌره احمد عبد الحكٌم محمد الكرداس45026 741

%89.20جٌد جدا8920892ًممتاز226ممتاز224جٌد جدا230ًجٌد جدا212ًمستجدامٌره محمد اسماعٌل عبد الرحٌم الفقه45028ً 892
مرتبة شرف

%78.30جًٌد7830783جٌد جدا197ًجٌد177جٌد196جٌد جدا213ًمستجد1م.اٌمان احمد اسماعٌل عبد الرازق   أ45030 783

%68.20جًٌد6820682جٌد161مقبول154جٌد186جٌد181مستجداٌمان الحسٌنى سعد محمد الغول45031 682

سيد طه/ د

إكرامي جمال/ د

أحمد النقيرة/ د

مروة صابر/ أ

رئٌس الكنترولأحمد نور/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

رفعت الشربيني/ د

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

أعضاء الكنترول



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

إدارة األعمال

إنتظام حدٌث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

5 من 2صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%71.70جًٌد7170717جٌد177جٌد176جٌد193جٌد171مستجدتسنٌم خالد سلٌمان موسً مساور45034 717

%64.50مقبول6450645جٌد157مقبول148جٌد177مقبول163مستجدجهاد علً ٌوسف غزال45035 645

%71.60جًٌد7160716جٌد177جٌد159جٌد187جٌد193مستجددٌنا ابراهٌم الدسوقً محمد محمود45036 716

%68.20جًٌد6820682جٌد160مقبول155جٌد184جٌد183مستجدرحاب فارس شوقت عبد الرحمن عجاج45038 682

%81.10جٌد جدا8110811ًجٌد جدا203ًجٌد جدا205ًجٌد جدا212ًجٌد191مستجدرضوى عاطف عبد العزٌز عبد الحمٌد45039 811

%71.20جًٌد7120712مقبول151مقبول154جٌد197جٌد جدا210ًمستجدزٌنب حلمً فتحً محمد غانم45041 712

%65.40جًٌد6540654مقبول152جٌد160جٌد174مقبول168مستجدساره سامى ابراهٌم احمد45042 654

%62.70مقبول4640627جٌد160مقبول132جٌد172معهد0مستجدسحر محمد عبدالكرٌم محمد العجوزة45047 627

%76.00جًٌد7600760جٌد183جٌد183جٌد202جٌد192مستجدسلمى ابراهٌم أمٌن رٌه45048 760

%63.30مقبول6330633مقبول153مقبول138جٌد180مقبول162مستجدسلمى احمد عبد الفتاح سالمه45049 633

%66.08جًٌد4890661جٌد166مقبول149جٌد174معهد0مستجدسلمى خالد ابو الحدٌد محمد م45050 661

%69.30جًٌد6930693جٌد164جٌد161جٌد189جٌد179مستجدسلمى محمد عبدالرحٌم صالح على45051 693

%68.50جًٌد6850685جٌد161جٌد158جٌد181جٌد185مستجدسندس طلعت عبد الحمٌد رجب45053 685

%77.80جًٌد7780778جٌد جدا208ًجٌد186جٌد183جٌد201مستجدسهام احمد صبرى محفوظ سالم45054 778

%75.10جًٌد7510751جٌد181جٌد178جٌد192جٌد200مستجدشروق مجدى فتحى قطقاطه45056 751

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

إدارة األعمال

إنتظام حدٌث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

5 من 3صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%72.30جًٌد7230723جٌد184جٌد175جٌد179جٌد185مستجدشروق محمد عبد الخالق الصواف45057 723

%74.40جًٌد7440744جٌد177جٌد173جٌد199جٌد195مستجدشٌماء اشرف منصور عطٌة غالى45058 744

%78.38جًٌد5800784جٌد جدا192ًجٌد185جٌد203معهد0مستجدشٌماء مجدى فاروق حسن م45059 784

%68.60جًٌد6860686جٌد171مقبول155جٌد187جٌد173مستجدشٌماء محمد فتوح المالح45060 686

%78.50جًٌد7850785جٌد جدا208ًجٌد189جٌد207جٌد181مستجدعبٌر السٌد السٌد سعد45061 785

%74.80جًٌد7480748جٌد جدا194ًجٌد175جٌد188جٌد191مستجدعزه محمد مجدى عبدالعزٌز شلتوت45062 748

%62.20مقبول6220622جٌد162مقبول144جٌد171مقبول145مستجدغاده محمد شفٌق ندا45063 622

%70.60جًٌد7060706جٌد جدا192ًجٌد157جٌد180جٌد177مستجدلٌلى طاهر عبد الجواد الشرقاوى45068 706

%68.70جًٌد6870687جٌد171مقبول146جٌد180جٌد190مستجدمحمد جمال محمد على45070 687

%80.10جٌد جدا8010801ًجٌد جدا202ًجٌد جدا199ًجٌد203جٌد197مستجدمحمد وحٌد الجارحى حسب النبى45073 801

%66.49جًٌد4920665جٌد176جٌد158مقبول158معهد0مستجدمروه محسن احمد على رزق م45075 665

%79.80جًٌد7980798جٌد جدا202ًجٌد190جٌد205جٌد201مستجدمرٌهان صالح محمد عبد هللا45076 798

%65.80جًٌد6580658جٌد163جٌد159جٌد172مقبول164مستجدمصطفى رضوان محمود على ادرٌس45077 658

%64.70مقبول6470647جٌد179جٌد160مقبول153مقبول155مستجدمهند محمد انور محمد هنداوي45080 647

%68.30جًٌد6830683جٌد176جٌد165جٌد171جٌد171مستجدمٌاده ابراهٌم عبدالنبى طاهر عٌد45081 683

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

إدارة األعمال

إنتظام حدٌث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

5 من 4صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%60.20مقبول6020602مقبول149مقبول138مقبول151مقبول164مستجد2،1م.ندا حنفى فتوح جمعه   أ45082 602

%66.80جًٌد6680668جٌد163مقبول142جٌد175جٌد188مستجد1م.ندى عادل محمد عمر االشقر   أ45084 668

%85.90جٌد جدا8590859ًجٌد جدا201ًجٌد جدا211ًجٌد جدا222ًجٌد جدا225ًمستجدنسمه صبري علً علً أبو المجد45085 859
مرتبة شرف

%73.10جًٌد7310731جٌد171جٌد175جٌد186جٌد199مستجد1م.نهاد عماد الدٌن عبد الحمٌد محمد عافٌة  أ45086 731

%71.50جًٌد7150715جٌد178جٌد167جٌد191جٌد179مستجدنهى رضا احمد محمد داود45087 715

%70.90جًٌد7090709جٌد176جٌد176جٌد187جٌد170مستجدهبه محمد محمود كمال عالم45093 709

%71.00جًٌد7100710جٌد181جٌد159جٌد186جٌد184مستجد1م.هدٌر احمد عبد النبى اسماعٌل درغام  أ45094 710

%75.10جًٌد7510751جٌد180جٌد168جٌد جدا215ًجٌد188مستجدهدٌر امجد بدوى عبد الوهاب الشٌخ45095 751

%70.90جًٌد7090709جٌد161جٌد162جٌد205جٌد181مستجدهدٌر ٌاسر عبد المنعم الزٌات45097 709

%70.40جًٌد7040704جٌد178مقبول150جٌد188جٌد188مستجدهناء محسن عزت عبد الفتاح45099 704

%62.20مقبول6220622جٌد162مقبول135جٌد174مقبول151مستجدهناء ٌحٌى عبد الجلٌل شعبان محمد45100 622

%72.60جًٌد7260726جٌد175جٌد181جٌد179جٌد191مستجدوفاء محمد ابو الٌزٌد اسماعٌل عنٌو45102 726

%67.90جًٌد6790679جٌد177مقبول154جٌد175جٌد173مستجد1م.ٌاسمٌن عاطف على النجار  أ45103 679

%63.38مقبول4690634جٌد158مقبول145مقبول166معهد0مستجدٌاسمٌن عبد النبى مصطفى شعبان م45104 634

%67.60جًٌد6760676جٌد166مقبول153جٌد177جٌد180مستجدٌسرا سلٌمان عبدالجواد الصباغ45105 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



المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

إدارة األعمال

إنتظام حدٌث

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

5 من 5صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%62.16مقبول4600622جٌد168مقبول144مقبول148معهد0مستجدسمر عصام امٌن شاهٌن م45106 622

%59.60مقبول5960596جٌد167مقبول148مقبول144مقبول137فرصة اولىمحمود سعد على حسن الصعٌدى45212 596

%58.65مقبول4340586مقبول145مقبول142مقبول147معهد0فرصة أولىٌاسمٌن هالل عبدالقوى عبد النبى غنٌم م45213 586

%73.60جًٌد7360736جٌد جدا193ًجٌد جدا196ًجٌد193مقبول154فرصة ثانٌةمنار حامد صالح الدٌن السٌد45214 736

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


