
المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

انتساب موجه

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

4 من 1صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%64.10مقبول6410641جٌد173مقبول150مقبول165مقبول153مستجدابراهٌم جاد جاد الحق جاد خالد48004 641

%59.50مقبول5950595مقبول149مقبول146مقبول160مقبول140مستجدابراهٌم حسن السٌد السروجى48005 595

%58.40مقبول5840584مقبول143مقبول147مقبول154مقبول140مستجداحمد عبد الناصر عبد المنعم ابو النصر48047 584

%55.90مقبول5590559مقبول136مقبول143مقبول147مقبول133مستجداحمد فصٌح عبد العزٌز عبد المعطً سلوم48053 559

%61.00مقبول6100610مقبول145مقبول135جٌد169مقبول161مستجداحمد محمد السٌد زعرب48060 610

%60.30مقبول6030603مقبول146مقبول147مقبول158مقبول152مستجداحمد محمد عبد المجٌد حسن48065 603

%58.90مقبول5890589مقبول155مقبول131مقبول158مقبول145مستجداحمد ٌحٌى على السٌد48074 589

%59.80مقبول5980598مقبول154مقبول146مقبول150مقبول148مستجداسالم حسن محمد حسن48084 598

%55.00مقبول5500550مقبول150مقبول120مقبول143مقبول137مستجداسالم محمد طه عامر48088 550

%59.50مقبول5950595مقبول144مقبول144مقبول154مقبول153مستجدالسٌد عطٌة محمد خالف48099 595

%55.30مقبول5530553مقبول134مقبول136مقبول153مقبول130مستجدبدوى رمضان بدوى محمد شلبى48110 553

%58.10مقبول5810581مقبول139مقبول141مقبول157مقبول144مستجدتوفٌق حمادة توفٌق القط س48116 581

%57.80مقبول5780578مقبول141مقبول128مقبول154مقبول155مستجدحسٌن إبراهٌم محمد غرٌب طبانه48126 578

%59.40مقبول5940594مقبول147مقبول127مقبول165مقبول155مستجدخلود طارق فهمى مرسى48131 594

%59.05مقبول4370591مقبول153مقبول126مقبول158معهد0مستجدردٌنا السٌد عبد العزٌزحمٌدة     م48144 591

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

انتساب موجه

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

4 من 2صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%57.60مقبول5760576مقبول140مقبول133مقبول153مقبول150مستجدسامح رافت حامد عتٌم48155 576

%56.00مقبول5600560مقبول134مقبول123مقبول161مقبول142مستجدشادى احمد عبد العظٌم الجزار48163 560

%57.20مقبول5720572مقبول140مقبول123مقبول152مقبول157مستجدشٌماء محمد احمد ابراهٌم48166 572

%58.10مقبول5810581مقبول143مقبول130مقبول150مقبول158مستجدصالح وجٌه عبد العلٌم محمد صباح48167 581

%56.20مقبول5620562مقبول145مقبول120مقبول153مقبول144مستجدعادل سعد محب حنا48169 562

%57.30مقبول5730573مقبول147مقبول125مقبول149مقبول152مستجدعلى زكى على شرف48183 573

%56.30مقبول5630563مقبول145مقبول130مقبول154مقبول134مستجدكرٌم شعبان سعد غراب48190 563

%56.20مقبول5620562مقبول153مقبول126مقبول146مقبول137مستجدكرٌم محمد قطب شرارة48192 562

%57.90مقبول5790579مقبول149مقبول132مقبول147مقبول151مستجدمحمد اشرف عبد الرحمن عبد الصمد48201 579

%56.90مقبول5690569مقبول139مقبول129مقبول152مقبول149مستجدمحمد جمال خلٌل عل48208ً 569

%61.60مقبول6160616جٌد164مقبول134مقبول157مقبول161مستجدمحمد عاطف حسن البٌلى48232 616

%58.80مقبول5880588مقبول143مقبول127مقبول168مقبول150مستجدمحمد عبد الحمٌد ابراهٌم الفقى48234 588

%57.90مقبول5790579مقبول142مقبول145مقبول152مقبول140مستجدمحمد عصام محمد الحلبى48247 579

%54.50مقبول5450545مقبول129مقبول126مقبول156مقبول134مستجدمحمد فاٌز عبد الشفٌق محمد48255 545

%53.51مقبول3960535مقبول139مقبول127مقبول130معهد0مستجدمحمد مصطفى عبد الحمٌد احمد سالمة48275 535

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

انتساب موجه

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

4 من 3صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%58.70مقبول5870587مقبول139مقبول134مقبول161مقبول153مستجدمحمد ٌوسف عبد المرضً احمد48279 587

%59.60مقبول5960596مقبول143مقبول131مقبول165مقبول157مستجدمحمود اسماعٌل اسماعٌل هنداوى48284 596

%60.00مقبول6000600مقبول141مقبول139مقبول164مقبول156مستجدمحمود السٌد عبد هللا الهٌدبى48287 600

%56.40مقبول5640564مقبول134مقبول133مقبول161مقبول136مستجدمحمود دسوقى سعٌد الدسوقى48291 564

%57.10مقبول5710571مقبول136مقبول123مقبول154مقبول158مستجدمحمود عادل احمد بدة48294 571

%57.50مقبول5750575مقبول140مقبول130مقبول157مقبول148مستجدمحمود عادل عبد الفتاح ٌونس48295 575

%58.50مقبول5850585مقبول139مقبول124مقبول164مقبول158مستجدمحمود عبد الحلٌم عبد الحلٌم الدلهماوي48296 585

%58.00مقبول5800580مقبول134مقبول135مقبول151مقبول160مستجدمحمود مصطفى وهبة زاهر48307 580

%58.10مقبول5810581مقبول145مقبول131مقبول164مقبول141مستجدمصطفى رجب احمد على ٌوسف48319 581

%60.10مقبول6010601مقبول141مقبول145مقبول162مقبول153مستجدمصطفى فوزى مصطفى ابراهٌم عٌسى48321 601

%57.80مقبول5780578مقبول146مقبول126مقبول159مقبول147مستجدمصطفى محمد غرٌب حسانٌن على48324 578

%57.00مقبول5700570مقبول138مقبول128مقبول157مقبول147مستجدمعاذ ابراهٌم احمد شرٌف48327 570

%58.60مقبول5860586مقبول146مقبول143مقبول155مقبول142مستجدمى شعبان بدر حسن48332 586

%56.00مقبول5600560مقبول142مقبول130مقبول147مقبول141مستجدمى فهٌم فهٌم الجندى48333 560

%55.30مقبول5530553مقبول135مقبول124مقبول153مقبول141مستجدنادر جمال الدٌن السٌد احمد داود48337 553

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

انتساب موجه

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

4 من 4صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%57.43مقبول4250574مقبول145مقبول129مقبول151معهد0مستجدهاجر محمد محمد عبد السالم حسٌن      م48344 574

%57.00مقبول5700570مقبول144مقبول128مقبول147مقبول151مستجدهمام عبد الفتاح محمد على عاصى48351 570

%59.00مقبول5900590مقبول150مقبول137مقبول165مقبول138مستجدٌوسف محمد محمد ابو زٌد48360 590

%56.70مقبول5670567مقبول120مقبول154مقبول147مقبول146باقاحمد حسام الدٌن عبد المحسن احمد49001 567

%58.80مقبول5880588مقبول137مقبول143مقبول162مقبول146باقاحمد صبحى احمد نمرة49002 588

%54.60مقبول5460546مقبول128مقبول136مقبول144مقبول138باقاحمد ناجد عٌد محمد شاهٌن49003 546

%56.40مقبول5640564مقبول133مقبول150مقبول149مقبول132باقنور الدٌن احمد محمد ابراهٌم49016 564

%53.50مقبول5350535مقبول129مقبول132مقبول132مقبول142فرصة أولىابراهٌم محمد السٌد عامر49501 535

%55.50مقبول5550555مقبول137مقبول135مقبول146مقبول137فرصة أولىلؤى عبدالسالم على السكتى49509 555

%55.00مقبول4070550مقبول129مقبول138مقبول140معهد0فرصة ثانٌةاحمد السٌد عبد العزٌز عصر م49516 550

%53.38مقبول3950534مقبول127مقبول128مقبول140معهد0فرصة سادسةمها ممدوح محمد دسوقى    م49592 534

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


