
المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2017/2016

سبتمبر

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

3 من 1صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

حدٌث- انتساب موجه 

%64.10مقبول6410641مقبول146جٌد181مقبول152مقبول3162محمود أحمد عبد الحمٌد حماد ت 48163 641

%62.60مقبول6260626مقبول148جٌد159مقبول164مقبول155احمد على العٌسوى على48016 626

%62.30مقبول4610623مقبول149مقبول153مقبول159معهد0هاجر عبد هللا عبد العزٌز عسٌلى     م48157 623

%61.80مقبول6180618مقبول148جٌد161مقبول164مقبول145محمد مجدى عبد العزٌز عبد هللا48130 618

%61.50مقبول6150615مقبول136مقبول155مقبول164مقبول160عبد الكرٌم سالم غنٌم عثمان غنٌم ت48162 615

%61.30مقبول6130613مقبول134جٌد166مقبول156مقبول157محمد مجدى سٌد احمد48129 613

%61.30مقبول6130613جٌد161جٌد166مقبول145مقبول141محمود عاطف السٌد عوض48143 613

%61.00مقبول6100610مقبول145مقبول141مقبول166مقبول158محمد السٌد بٌومى صالح48103 610

%60.80مقبول6080608جٌد157مقبول153مقبول147مقبول151خالد محمد ٌسرى خٌرت48055 608

%60.80مقبول6080608مقبول138جٌد159مقبول163مقبول148محمد جمال الدٌن عبد المهدى الفرماوى48106 608

%60.70مقبول6070607مقبول149جٌد162مقبول153مقبول143احمد رزق احمد محمد المناخلى48010 607

%60.50مقبول6050605مقبول138مقبول154مقبول157مقبول156محمد على شعالن هٌكل48126 605

%60.50مقبول6050605مقبول140جٌد159مقبول166مقبول140مصطفى محمد مصطفى فراج48152 605

%60.20مقبول6020602مقبول135جٌد156مقبول157مقبول154محمد مدحت محمد حامد التالوى48134 602

%60.00مقبول6000600مقبول144جٌد164مقبول156مقبول136محمد عالء احمد حمزه48124 600

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
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الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة
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حدٌث- انتساب موجه 

%59.90مقبول5990599مقبول146مقبول149مقبول156مقبول148سامح سعٌد عبدالمجٌد الصوفانى48063 599

%59.80مقبول5980598مقبول144مقبول148مقبول156مقبول4150مصطفى أحمد حسن حمودة    ت49303 598

%59.73مقبول4420597مقبول148مقبول147مقبول147معهد0نعمة محمد عبد المعطى صبره م49588 597

%59.46مقبول4400595مقبول137مقبول153مقبول150معهد0حسن نور الدٌن سالمة ابو العنٌن م48051 595

%59.30مقبول5930593مقبول135جٌد157مقبول146مقبول155نور حسٌن على ابو العز48155 593

%59.20مقبول5920592جٌد160مقبول153مقبول141مقبول138عبد العزٌز محمد عبد العزٌز القصاص48082 592

%59.05مقبول4370591مقبول138مقبول147مقبول152معهد0ولٌد اٌمن بدر محمد       م48159 591

%58.90مقبول5890589مقبول132مقبول150مقبول156مقبول151هدٌر اشرف صالح نوٌشى48158 589

%58.70مقبول5870587مقبول146جٌد159مقبول148مقبول134محمود نشأت توفٌق شحاتة48148 587

%58.70مقبول5870587مقبول135جٌد157مقبول151مقبول144نورهان بخٌت عبد العظٌم بخٌت48156 587

%58.70مقبول5870587مقبول138مقبول145مقبول165مقبول139احمد صبحى حامد عبد المحسن49502 587

%58.50مقبول5850585مقبول132مقبول153مقبول161مقبول139محمد عالء قطب محروس48125 585

%58.40مقبول5840584مقبول141مقبول144مقبول165مقبول134ابرام سمٌر عبد هللا صلٌب48002 584

%58.30مقبول5830583مقبول128جٌد167مقبول144مقبول144عمر عبد الفتاح محمود ابو اسماعٌل48091 583

%58.20مقبول5820582مقبول132مقبول155مقبول155مقبول140محمد سعٌد عبد الهادى خلٌفة48114 582

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
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حدٌث- انتساب موجه 

%58.10مقبول5810581مقبول144مقبول148مقبول146مقبول143ابراهٌم السٌد احمد بدوى48003 581

%57.70مقبول5770577مقبول134مقبول140مقبول160مقبول143احمد مدحت جوهرى عبد الفتاح48028 577

%57.60مقبول5760576مقبول150مقبول148مقبول145مقبول133محمود محمد سعد عطٌة48145 576

%57.30مقبول5730573مقبول138جٌد158مقبول139مقبول138مٌنا حلٌم معوض عبده48153 573

%57.00مقبول5700570مقبول131مقبول149مقبول150مقبول140محمد جمال السٌد بكر48107 570

%57.00مقبول5700570مقبول139مقبول134مقبول160مقبول137محمد حسام السٌد عبد القادر48108 570

%56.90مقبول5690569مقبول148مقبول142مقبول138مقبول141عبد العلٌم جمال عبد العلٌم مجاهد48083 569

%56.40مقبول5640564مقبول124مقبول148مقبول141مقبول151محمد راضى محمد قاسم الجرم48111 564

%56.22مقبول4160562مقبول129مقبول146مقبول141معهد0محمود رجب عبد المنعم الضوى   م48141 562

%56.10مقبول5610561مقبول128مقبول148مقبول145مقبول140محمد رضا محمد جبر حبٌب49514 561

%55.40مقبول5540554مقبول135مقبول137مقبول133مقبول149فادى ابراهٌم محفوظ حبٌب48094 554

%54.60مقبول5460546مقبول122مقبول141مقبول146مقبول137انس حسٌن حسن محمود48044 546

%52.84مقبول3910528مقبول130مقبول120مقبول141معهد0محمود عفت صالح طراد    م 49015 528

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


