
المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

19 من 1صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%63.70مقبول6370637جٌد161مقبول151مقبول164مقبول161مستجدآٌه السٌد رفاعى على48001 637

%60.80مقبول6080608جٌد159مقبول130مقبول163مقبول156مستجدآٌه فتحً محمد سالمة48002 608

%60.14مقبول4450601مقبول152مقبول136مقبول157معهد0مستجدابانوب اسحاق مكرم ساوٌرس     م48003 601

%60.10مقبول6010601مقبول151مقبول142مقبول157مقبول151مستجدابراهٌم نصر بسٌونى معروف48006 601

%63.40مقبول6340634جٌد157مقبول149جٌد172مقبول156مستجداحمد ابراهٌم المحمدى الشرقاوى48007 634

%58.60مقبول5860586مقبول150مقبول134مقبول164مقبول138مستجداحمد ابراهٌم محمد عمارة48008 586

%62.70مقبول6270627جٌد160مقبول146مقبول161مقبول160مستجداحمد ابراهٌم محمود طلبة48009 627

%57.30مقبول4240573مقبول140مقبول124مقبول160معهد0مستجداحمد ابو الحدٌد صابر ابو الحمد     م48010 573

%58.80مقبول5880588جٌد160مقبول144مقبول135مقبول149مستجداحمد اسماعٌل سٌد احمد محمد48011 588

%61.50مقبول6150615مقبول151مقبول146مقبول160مقبول158مستجداحمد اشرف السٌد عبد اللطٌف48012 615

%59.10مقبول5910591مقبول144مقبول136مقبول152مقبول159مستجداحمد اشرف عبد الستار ابراهٌم سعد48013 591

%65.20جًٌد6520652مقبول147مقبول151جٌد170جٌد184مستجدع.احمد الرفاعى محمد الرفاعى إ 48014 652

%57.60مقبول5760576مقبول150مقبول141مقبول154مقبول131مستجداحمد السٌد مصطفى على هجرس48015 576

%60.40مقبول6040604جٌد160مقبول144مقبول155مقبول145مستجداحمد اٌمن ابو الفتوح الخولى48017 604

%59.80مقبول5980598جٌد157مقبول136مقبول156مقبول149مستجداحمد بسٌونى عبد الحى ابو الفضل48018 598

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

19 من 2صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%53.60مقبول5360536مقبول141مقبول129مقبول134مقبول132مستجداحمد جالل محمد عثمان48019 536

%63.10مقبول6310631جٌد156مقبول144مقبول166مقبول165مستجداحمد جمال عبد العاطى احمد عفٌفى48020 631

%63.50مقبول6350635جٌد160مقبول146مقبول159جٌد170مستجداحمد جمال على محمد الشٌشٌنى48021 635

%58.20مقبول5820582مقبول138مقبول148مقبول146مقبول150مستجداحمد حازم حسٌن حفناوي48022 582

%63.10مقبول6310631مقبول151مقبول151جٌد170مقبول159مستجدع.احمد حجازى محمد حجازى أ48023 631

%60.30مقبول6030603مقبول149مقبول148مقبول153مقبول153مستجداحمد حسن عبد الرازق احمد الملٌجى48024 603

%60.60مقبول6060606جٌد162مقبول133مقبول153مقبول158مستجداحمد حمدى محمود المشطاوى48025 606

%60.70مقبول6070607مقبول149مقبول151مقبول167مقبول140مستجداحمد خالد محمد المغازي احمد48027 607

%60.10مقبول6010601مقبول140مقبول134مقبول165مقبول162مستجداحمد خالد محمد جمال الدٌن عبد الرحمن48028 601

%61.10مقبول6110611مقبول149مقبول139مقبول155مقبول168مستجداحمد رجب عبد القادر ٌوسف48029 611

%63.20مقبول6320632جٌد156مقبول145جٌد173مقبول158مستجداحمد رزق عبد الحافظ ابراهٌم48030 632

%62.10مقبول6210621مقبول153مقبول139مقبول168مقبول161مستجداحمد سامى عبد المحسن الصاوى48031 621

%58.90مقبول5890589مقبول147مقبول129جٌد169مقبول144مستجداحمد سعٌد زكى االسرج48032 589

%61.40مقبول6140614جٌد160مقبول139مقبول155مقبول160مستجداحمد سعٌد عبد المجٌد محمد48033 614

%58.38مقبول4320584مقبول140مقبول141مقبول151معهد0مستجداحمد سعٌد فرٌد صبٌح     م48034 584

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

19 من 3صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%62.30مقبول4610623جٌد158مقبول142مقبول161معهد0مستجداحمد سمٌر ابراهٌم جمعة      م48035 623

%64.60مقبول6460646جٌد179مقبول147مقبول167مقبول153مستجداحمد شوقى محمد أبو سكٌنة48037 646

%58.10مقبول5810581مقبول145مقبول129مقبول154مقبول153مستجداحمد شوقى محمد الشاعر48038 581

%62.20مقبول6220622جٌد165مقبول147مقبول160مقبول150مستجداحمد صبري جمعة الصابر48039 622

%59.50مقبول5950595مقبول154مقبول146مقبول148مقبول147مستجداحمد صدقً محمود عبد الباري48040 595

%62.50مقبول6250625جٌد159مقبول152مقبول160مقبول154مستجداحمد صالح الدٌن محمد سعد48041 625

%60.30مقبول6030603مقبول155مقبول142مقبول163مقبول143مستجداحمد صالح توفٌق سلٌمان احمد48042 603

%59.40مقبول5940594مقبول151مقبول135مقبول163مقبول145مستجداحمد صالح عبد ربه جابر48043 594

%74.30جًٌد7430743جٌد181جٌد171جٌد186جٌد205مستجدع.احمد عبد المجٌد عبد الستار الفقى إ 48046 743

%64.32مقبول4760643مقبول155جٌد160مقبول161معهد0مستجداحمد عبد النبى فهمى حسن       م48048 643

%61.80مقبول6180618جٌد164مقبول144مقبول161مقبول149مستجداحمد عثمان عبد الخالق خمٌس48049 618

%62.30مقبول4610623جٌد156مقبول141مقبول164معهد0مستجداحمد عزمً سعد سالم بسٌونى      م48050 623

%59.40مقبول5940594مقبول152مقبول145مقبول158مقبول139مستجداحمد عمر محمد هاشم48051 594

%61.70مقبول6170617جٌد158مقبول150مقبول160مقبول149مستجداحمد فتحى صنع هللا الطوخى48052 617

%63.90مقبول6390639جٌد157مقبول136جٌد180مقبول166مستجداحمد كامل ٌوسف عطٌة محمد48054 639

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

19 من 4صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%60.30مقبول6030603مقبول151مقبول153مقبول153مقبول146مستجداحمد ماجد عبد هللا عامر48055 603

%60.60مقبول6060606مقبول153مقبول155مقبول159مقبول139مستجداحمد مجدى محمد داود48056 606

%59.20مقبول5920592مقبول140مقبول152مقبول152مقبول148مستجداحمد محمد أحٌد عبد العزٌز الشٌنى48057 592

%61.80مقبول6180618مقبول151مقبول148مقبول162مقبول157مستجداحمد محمد احمد محمد عطوة48058 618

%62.80مقبول6280628جٌد164مقبول148مقبول165مقبول151مستجداحمد محمد السٌد الجمال48059 628

%59.70مقبول5970597مقبول151مقبول143مقبول158مقبول145مستجداحمد محمد جبر الحلبوشى48061 597

%67.70جًٌد6770677جٌد172جٌد157جٌد174جٌد174مستجدع.احمد محمد حسٌن مسعود إ 48063 677

%61.40مقبول6140614جٌد160مقبول143مقبول156مقبول155مستجداحمد محمد عبد الفتاح الشرة48064 614

%59.20مقبول5920592مقبول154مقبول151مقبول148مقبول139مستجداحمد محمد على محمد الحفناوى48066 592

%61.10مقبول6110611جٌد163مقبول144مقبول161مقبول143مستجداحمد محٌى عبد الرحٌم الزرقانى48068 611

%61.30مقبول6130613مقبول152مقبول140مقبول161مقبول160مستجداحمد مسعد محمد محمود سٌد احمد48069 613

%75.60جًٌد7560756جٌد177جٌد182جٌد204جٌد193مستجدع.احمد مصطفى محمد فوزى إ 48070 756

%63.50مقبول6350635جٌد168مقبول151مقبول167مقبول149مستجداحمد نجٌب غنٌم عبد العظٌم48071 635

%60.30مقبول6030603جٌد163مقبول143مقبول156مقبول141مستجداحمد هانى على محمد شاهٌن48072 603

%60.90مقبول6090609جٌد161مقبول139مقبول155مقبول154مستجداحمد ٌاسر عشرى عمار48073 609

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

19 من 5صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%63.30مقبول6330633جٌد157مقبول153مقبول166مقبول157مستجداسراء احمد سعٌد ابراهٌم48075 633

%62.80مقبول6280628جٌد159جٌد158مقبول161مقبول150مستجداسراء صالح عطٌه ابو حصوه48077 628

%58.80مقبول5880588مقبول150مقبول136مقبول150مقبول152مستجداسراء عادل غرٌب محمد السوٌعى48078 588

%59.90مقبول5990599جٌد164مقبول146مقبول147مقبول142مستجداسراء فرج طه فرج48079 599

%57.90مقبول5790579مقبول143مقبول131مقبول157مقبول148مستجداسراء فرج نجا عفٌفى شلب48080ً 579

%59.70مقبول5970597مقبول148مقبول139مقبول145مقبول165مستجداسراء محمد شبل غزال48081 597

%59.90مقبول5990599مقبول149مقبول152مقبول146مقبول152مستجداسراء مصطفى صالح العنانى48082 599

%56.90مقبول5690569مقبول150مقبول127مقبول156مقبول136مستجداسالم ابو الفتوح السٌد هٌبة48083 569

%60.27مقبول4460603جٌد157مقبول130مقبول159معهد0مستجداسالم رضا عبد الرحٌم قمبر       م48085 603

%59.20مقبول5920592جٌد157مقبول131مقبول159مقبول145مستجداسالم عبدالكرٌم ابراهٌم علً سالمة48086 592

%61.30مقبول6130613جٌد158مقبول136مقبول163مقبول156مستجداسالم قطب السٌد البسٌونى48087 613

%67.40جًٌد6740674جٌد173مقبول145جٌد190مقبول166مستجداسالم محمود علً عبد الحمٌد48089 674

%61.90مقبول6190619جٌد157مقبول135جٌد171مقبول156مستجداسماء عٌد احمد عطٌة عبد الغنى48091 619

%60.60مقبول6060606مقبول154مقبول139مقبول165مقبول148مستجداسماء محمد عبد العزٌز محمد48092 606

%58.30مقبول5830583مقبول132مقبول142مقبول162مقبول147مستجداسماء محمد غازى عوض48093 583

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

19 من 6صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%61.40مقبول6140614مقبول154مقبول146مقبول161مقبول153مستجداسماء مكرم عبد هللا منصور برغوث48094 614

%60.90مقبول6090609جٌد159مقبول143مقبول158مقبول149مستجداشرف خالد عبد الرحٌم عٌسى48095 609

%63.50مقبول6350635جٌد156مقبول146مقبول164جٌد169مستجداشرف محمود رشاد صالح48096 635

%61.60مقبول6160616مقبول155مقبول142مقبول156مقبول163مستجداشرقت مجدى الصباحى عمر48097 616

%63.90مقبول6390639مقبول155مقبول150جٌد178مقبول156مستجدالحسٌن هانى عبد الفتاح مرعى48098 639

%60.00مقبول6000600مقبول145مقبول138مقبول166مقبول151مستجدامٌر بالل عبد الحمٌد عوض هللا ماض48101ً 600

%62.40مقبول6240624مقبول151مقبول146مقبول159مقبول168مستجدانتصار عبد الموجود مرسى ٌونس48102 624

%57.50مقبول5750575مقبول142مقبول133مقبول142مقبول158مستجداٌمان صبحً عبد الحمٌد علً رزق48103 575

%64.50مقبول6450645مقبول152مقبول150جٌد174جٌد169مستجداٌمان عبد العال الرفاعى امبارى حسانٌن48104 645

%56.90مقبول5690569مقبول146مقبول122مقبول149مقبول152مستجداٌمان عماد احمد محمد مطاوع48106 569

%61.60مقبول6160616مقبول141مقبول145مقبول164مقبول166مستجداٌمن دروٌش عطٌه جمال الدٌن48107 616

%58.60مقبول5860586مقبول146مقبول136مقبول162مقبول142مستجداٌمن محمود محمد ابراهٌم زلطة48108 586

%62.40مقبول6240624مقبول150مقبول136جٌد171مقبول167مستجداٌهاب أٌمن أحمد سلٌم48109 624

%54.60مقبول5460546مقبول146مقبول126مقبول140مقبول134مستجدبسام محمد رمزى عبد الحمٌد48111 546

%58.50مقبول5850585مقبول139مقبول126مقبول162مقبول158مستجدبسنت عثمان مصطفى عثمان48113 585

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

19 من 7صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%57.90مقبول5790579مقبول134مقبول128مقبول157مقبول160مستجدبٌتر مجدى مٌخائٌل حنا48114 579

%59.40مقبول5940594مقبول138مقبول137مقبول153مقبول166مستجدتقى سامح امٌن الشٌمى48115 594

%59.40مقبول5940594مقبول152مقبول136مقبول153مقبول153مستجدحاتم أشرف محمد عبد المنعم48117 594

%56.40مقبول5640564مقبول140مقبول134مقبول150مقبول140مستجدحازم فوزى احمد محمد غزال48119 564

%58.70مقبول5870587جٌد160مقبول149مقبول145مقبول133مستجدحامد محمد عصام حامد شومان48120 587

%60.00مقبول6000600جٌد158مقبول136مقبول163مقبول143مستجدحسام حمدى عبد المنصف عوٌس48121 600

%64.70مقبول6470647مقبول149مقبول155جٌد177مقبول166مستجدحسام سالمة محمد محمد التوم48122ً 647

%59.80مقبول5980598مقبول147مقبول138مقبول158مقبول155مستجدحسام عبد الفتاح عبد الوارث السٌد48123 598

%61.40مقبول6140614مقبول155مقبول135مقبول163مقبول161مستجدحسام محمد محمد رمٌح48124 614

%60.40مقبول6040604مقبول154مقبول142مقبول162مقبول146مستجدحسن شاهٌن عبد العظٌم رداد48125 604

%58.90مقبول5890589مقبول144مقبول142مقبول162مقبول141مستجدحسٌن جابر عبده احمد البربرى48127 589

%56.80مقبول5680568مقبول152مقبول127مقبول153مقبول136مستجدحسٌن على عبد الهادى عبد الفتاح48128 568

%59.30مقبول5930593مقبول148مقبول132مقبول163مقبول150مستجدحمادة ربٌع حسٌن الدبركى48129 593

%61.60مقبول6160616مقبول154مقبول128مقبول168مقبول166مستجدخالد محمد محمود رمضان الساع48130ً 616

%58.40مقبول5840584مقبول151مقبول128مقبول158مقبول147مستجددالٌا محمد فرٌد محمد ندا48132 584

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

19 من 8صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%61.40مقبول6140614جٌد158مقبول129جٌد170مقبول157مستجددعاء عثمان مصطفى اسماعٌل48133 614

%60.20مقبول6020602مقبول151مقبول132مقبول161مقبول158مستجددعاء محمد عبد الحى محروس السكري48134 602

%64.50مقبول6450645جٌد158مقبول155مقبول165مقبول167مستجددٌنا ابراهٌم طه الجندى48135 645

%63.40مقبول6340634جٌد158مقبول154مقبول167مقبول155مستجدراشد عبد الفتاح راشد جاب هللا48137 634

%61.89مقبول4580619جٌد157مقبول132جٌد169معهد0مستجدراندا رأفت ابراهٌم ماضى      م48138 619

%58.38مقبول4320584مقبول154مقبول126مقبول152معهد0مستجدرجاء رجب عبد هللا البوهى      م48139 584

%56.00مقبول5600560مقبول131مقبول121مقبول150مقبول158مستجدرجب ابو الفتوح احمد احمد ذرة48140 560

%59.19مقبول4380592مقبول146مقبول135مقبول157معهد0مستجدرحاب حلمى جمعة احمد       م48141 592

%57.10مقبول5710571مقبول153مقبول122مقبول150مقبول146مستجدرحاب كرم عبد الفتاح فرٌد غنٌم48142 571

%62.43مقبول4620624جٌد156مقبول149مقبول157معهد0مستجدرحمة مجدى محمد عبد الجواد     م48143 624

%61.50مقبول6150615مقبول154مقبول136مقبول168مقبول157مستجدرضا ابراهٌم سالم سٌد احمد48145 615

%59.40مقبول5940594مقبول153مقبول139مقبول163مقبول139مستجدرضا ذكى ذكى القصاص48146 594

%62.40مقبول6240624مقبول153مقبول143مقبول160مقبول168مستجدروناء خالد عبد المعتمد غنٌم48147 624

%65.20جًٌد6520652جٌد160جٌد159مقبول167مقبول166مستجدرٌهام احمد ابراهٌم الجدى48148 652

%60.30مقبول6030603جٌد159مقبول133مقبول159مقبول152مستجدزٌاد ابراهٌم رٌاض الخولى48150 603

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

19 من 9صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%57.90مقبول5790579مقبول144مقبول138مقبول149مقبول148مستجدزٌاد نجٌب السٌد احمد الباطورى48151 579

%58.11مقبول4300581مقبول139مقبول142مقبول149معهد0مستجدزٌنب محمد عثمان سالم      م48152 581

%58.51مقبول4330585مقبول147مقبول134مقبول152معهد0مستجدسحر على فهٌم الشنشورى     م48156 585

%62.20مقبول6220622جٌد158مقبول130جٌد169مقبول165مستجدسعٌد صالح لطفى احمد الدهشان48157 622

%60.60مقبول6060606مقبول146مقبول132مقبول162مقبول166مستجدسعٌد محمد فهمى على عسر48158 606

%60.60مقبول6060606مقبول149مقبول146مقبول159مقبول152مستجدسعٌد محمود محمد احمد الدٌساوى48159 606

%58.40مقبول5840584مقبول150مقبول128مقبول161مقبول145مستجدسنٌة أحمد شوقى أحمد48162 584

%58.60مقبول5860586مقبول149مقبول129مقبول157مقبول151مستجدشرٌف ٌسرى محمد ابراهٌم البنا48164 586

%58.50مقبول5850585مقبول143مقبول134مقبول166مقبول142مستجدشرٌن شعبان احمد محمد48165 585

%56.40مقبول5640564مقبول141مقبول120مقبول160مقبول143مستجدطارق عصام فتوح حسن48168 564

%75.20جًٌد7520752جٌد179جٌد174جٌد201جٌد198مستجدع.عادل فوزى سعد ٌوسف إ 48170 752

%57.00مقبول5700570مقبول141مقبول127مقبول161مقبول141مستجدعاشور محمد سعٌد زهران48171 570

%58.30مقبول5830583مقبول148مقبول137مقبول159مقبول139مستجدعبد الرحمن علً السٌد عل48172ً 583

%62.50مقبول6250625جٌد163مقبول148مقبول155مقبول159مستجدعبد هللا دسوقى رمضان الجنداوى48173 625

%57.70مقبول5770577مقبول149مقبول129مقبول159مقبول140مستجدعبد هللا سامى رجب السقا48174 577

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

19 من 10صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%59.30مقبول5930593مقبول142مقبول125مقبول163مقبول163مستجدعبد المنعم عبد الرحمن عبد المنعم الجمال48177 593

%54.90مقبول5490549مقبول140مقبول120مقبول146مقبول143مستجدعبد المنعم عالء الدٌن عبد المنعم محمد48178 549

%62.10مقبول6210621جٌد159مقبول137مقبول160مقبول165مستجدعزمى اشرف عزمى عطوة48179 621

%63.60مقبول6360636جٌد158مقبول145مقبول168مقبول165مستجدعزه اسامه عبد الحمٌد محمد رسالن48180 636

%57.80مقبول5780578مقبول154مقبول129مقبول153مقبول142مستجدعصام حمدى محمد شرف     س48181 578

%66.10جًٌد6610661جٌد165مقبول146جٌد189مقبول161مستجدعلٌاء فرحات حسٌن عطوه48184 661

%61.22مقبول4530612مقبول144مقبول142مقبول167معهد0مستجدعمر فتحى عبد الستار ابو سمرة      م48185 612

%55.60مقبول5560556مقبول129مقبول129مقبول154مقبول144مستجدعمرو على عبد العظٌم إبراهٌم48186 556

%56.50مقبول5650565مقبول139مقبول129مقبول149مقبول148مستجدغاده ابراهٌم نعمان محمد عوٌد48187 565

%61.50مقبول6150615مقبول149مقبول132مقبول167مقبول167مستجدفاطمه عبد الهادى رزق عبد الهادى48188 615

%61.30مقبول6130613جٌد158مقبول147مقبول162مقبول146مستجدكرٌم حمدي حسٌن زٌن48189 613

%59.00مقبول5900590مقبول154مقبول135مقبول154مقبول147مستجدكرٌم محمد عبد الرحمن احمد48191 590

%68.60جًٌد6860686جٌد167مقبول155جٌد184جٌد180مستجدع.كمال ٌوسف محمد ٌوسف إ 48193 686

%59.80مقبول5980598جٌد163مقبول144مقبول155مقبول136مستجدلمٌس مجدى توفٌق منصور48194 598

%74.80جًٌد7480748جٌد185جٌد170جٌد199جٌد194مستجدع.محمد ابراهٌم السٌد قاروب إ 48195 748

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

19 من 11صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%67.30جًٌد6730673جٌد178مقبول142جٌد186مقبول167مستجدمحمد ابراهٌم عبد المجٌد عوٌس48196 673

%62.00مقبول6200620جٌد158مقبول130مقبول167مقبول165مستجدمحمد ابراهٌم محمد حمدى زاٌد48198 620

%65.60جًٌد6560656جٌد165مقبول148مقبول164جٌد179مستجدمحمد اشرف خلٌل محمدى خلٌل48200 656

%60.80مقبول6080608جٌد167مقبول132مقبول164مقبول145مستجدمحمد اشرف مصطفى بٌومى48203 608

%62.80مقبول6280628جٌد166مقبول143مقبول159مقبول160مستجدمحمد امٌن حسن محمد ناصف48204 628

%59.10مقبول5910591جٌد160مقبول137مقبول159مقبول135مستجدمحمد انور جمال االسطى48205 591

%62.20مقبول6220622جٌد157مقبول150مقبول157مقبول158مستجدمحمد بدوى عبد الونٌس قاسم48206 622

%58.50مقبول5850585جٌد158مقبول131مقبول159مقبول137مستجدمحمد جمال بٌومى عبد اللطٌف عامر48207 585

%59.40مقبول5940594مقبول141مقبول136مقبول161مقبول156مستجدمحمد جمال طلبه نواره48209 594

%72.50جًٌد7250725جٌد175جٌد جدا192ًجٌد192مقبول166مستجدع.محمد جمال عبد المنعم هالل أ48210 725

%55.30مقبول5530553مقبول142مقبول127مقبول150مقبول134مستجدمحمد جمال عفٌفى ٌوسف48211 553

%55.40مقبول5540554مقبول138مقبول131مقبول142مقبول143مستجدمحمد جمال عالم مصطفى     س48212 554

%60.20مقبول6020602مقبول143مقبول135مقبول157مقبول167مستجدمحمد حسام عبد الوهاب احمد48213 602

%57.90مقبول5790579مقبول154مقبول121مقبول161مقبول143مستجدمحمد خالد ابو الفتح عمارة48214 579

%56.60مقبول5660566مقبول144مقبول123مقبول141مقبول158مستجدمحمد رجب محمد محمد جاد هللا48215 566

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

19 من 12صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%55.50مقبول5550555مقبول141مقبول128مقبول154مقبول132مستجدمحمد سامى محمد عبد الباقى ماضى48216 555

%57.60مقبول5760576مقبول150مقبول132مقبول152مقبول142مستجدمحمد سعٌد عباس أبو النجا منتصر48217 576

%56.90مقبول5690569مقبول137مقبول148مقبول144مقبول140مستجدمحمد سلٌمان صالح محمد48218 569

%76.30جًٌد7630763جٌد178جٌد186جٌد203جٌد196مستجدع.محمد سمٌر فتحى الحناوى إ 48219 763

%58.00مقبول5800580مقبول145مقبول127مقبول155مقبول153مستجدمحمد شاكر عبد المنعم الغنٌمى48220 580

%61.50مقبول6150615جٌد167مقبول135مقبول156مقبول157مستجدمحمد شعبان السٌد أحمد غازى48221 615

%57.40مقبول5740574مقبول146مقبول127مقبول156مقبول145مستجدمحمد شعبان فهٌم هالل48222 574

%60.80مقبول6080608مقبول149مقبول136مقبول167مقبول156مستجدمحمد صابر محمد الدسوقى ابو العزم48223 608

%58.30مقبول5830583مقبول153مقبول127مقبول156مقبول147مستجدمحمد صابر محمد سٌد احمد48224 583

%62.90مقبول6290629جٌد160مقبول146مقبول168مقبول155مستجدمحمد صالح سلٌم زهران    س48225 629

%55.80مقبول5580558مقبول145مقبول131مقبول150مقبول132مستجدمحمد صبرى عثمان عبد المقصود48226 558

%58.90مقبول5890589مقبول151مقبول130مقبول158مقبول150مستجدمحمد طارق عبد المجٌد السٌد الغرباوى48227 589

%59.10مقبول5910591مقبول154مقبول122مقبول165مقبول150مستجدمحمد عادل محمد عبد الجواد عبد المجٌد48229 591

%57.50مقبول5750575مقبول151مقبول125مقبول155مقبول144مستجدمحمد عادل محمود خالف48230 575

%61.80مقبول6180618جٌد159مقبول152مقبول142مقبول165مستجدمحمد عاطف إبراهٌم أحمد     س48231 618

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

19 من 13صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%60.80مقبول6080608جٌد157مقبول134مقبول155مقبول162مستجدمحمد عاطف محمد جاب هللا الخرباوي48233 608

%58.50مقبول5850585مقبول138مقبول141مقبول156مقبول150مستجدمحمد عبد الحمٌد صبحى الكشك48236ً 585

%62.30مقبول6230623جٌد160مقبول146مقبول161مقبول156مستجدمحمد عبد الحمٌد عبد الرحمن موسى48237 623

%60.68مقبول4490607مقبول151مقبول144مقبول154معهد0مستجدمحمد عبد الحمٌد عبد الواحد ابو النصر      م48238 607

%60.50مقبول6050605مقبول150مقبول149مقبول154مقبول152مستجدمحمد عبد العزٌز ابراهٌم اسماعٌل48239 605

%60.10مقبول6010601مقبول151مقبول141مقبول156مقبول153مستجدمحمد عبد العظٌم ابو زٌد ابوخلبه48240 601

%57.20مقبول5720572مقبول141مقبول136مقبول149مقبول146مستجدمحمد عبد هللا على النرو48241 572

%56.60مقبول5660566مقبول142مقبول128مقبول145مقبول151مستجدمحمد عبد المهٌمن عبد الرؤف شهاب الدٌن48242 566

%58.60مقبول5860586مقبول138مقبول129مقبول156مقبول163مستجدمحمد عبد المولى السٌد الصٌفى48243 586

%61.35مقبول4540614مقبول151مقبول135مقبول168معهد0مستجدمحمد عزمى عبد الفتاح صالح      م48246 614

%58.80مقبول5880588مقبول143مقبول136مقبول155مقبول154مستجدمحمد عالء الدٌن سالم الدسوقى السٌد48248 588

%57.60مقبول5760576مقبول145مقبول142مقبول153مقبول136مستجدمحمد على قطب الشهالى48251 576

%60.40مقبول6040604مقبول151مقبول148مقبول146مقبول159مستجدمحمد عماد محمد عبد الباسط الدكر48252 604

%95.20ممتاز9520952ممتاز236ممتاز235ممتاز237ممتاز244مستجدع.محمد فرج ابو الفتوح فرج إ 48258 952
مرتبة شرف

%59.60مقبول5960596مقبول145مقبول137مقبول167مقبول147مستجدمحمد لطفً توفٌق محمد عبدالجواد48261 596

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

19 من 14صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%62.20مقبول6220622مقبول155مقبول151مقبول164مقبول152مستجدمحمد ماجد عبد السالم البغدادي48263 622

%57.80مقبول5780578مقبول136مقبول135مقبول159مقبول148مستجدمحمد مجدى أبو الغٌط عبد السالم48264 578

%61.00مقبول6100610مقبول152مقبول146مقبول163مقبول149مستجدمحمد محمود عبد الحمٌد محمود عمر48267 610

%57.00مقبول5700570مقبول147مقبول129مقبول149مقبول145مستجدمحمد محمود كمال عبد الرحمن48268 570

%57.70مقبول5770577مقبول145مقبول138مقبول151مقبول143مستجدمحمد محمود محمد حرب48269ً 577

%63.50مقبول6350635مقبول153جٌد157مقبول164مقبول161مستجدمحمد محمود محمد عبد الباقى48270 635

%62.60مقبول6260626مقبول148مقبول145جٌد169مقبول164مستجدمحمد محمود محمد عبدالفتاح حالوه48271 626

%62.50مقبول6250625جٌد160مقبول147مقبول168مقبول150مستجدمحمد مدٌح كامل طلبة48272 625

%60.60مقبول6060606مقبول143مقبول138مقبول162مقبول163مستجدمحمد مسعد محمد محمود سٌد أحمد48273 606

%58.40مقبول5840584مقبول152مقبول128مقبول154مقبول150مستجدمحمد مصطفى ابراهٌم عفٌفى48274 584

%56.50مقبول5650565مقبول146مقبول126مقبول140مقبول153مستجدمحمد ممدوح محمد جودة شرف الدٌن48276 565

%62.60مقبول6260626جٌد161مقبول149جٌد176مقبول140مستجدمحمد ٌوسف احمد خطاب48278 626

%64.59مقبول4780646جٌد166مقبول154مقبول158معهد0مستجدمحمود ابراهٌم طاٌل محمد خفاجى       م48281 646

%60.80مقبول6080608مقبول145مقبول145مقبول166مقبول152مستجدمحمود احمد غمرى عبد الغفار48283 608

%60.00مقبول6000600مقبول143مقبول143مقبول160مقبول154مستجدمحمود اشرف عبد المرضً الفق48285ً 600

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

19 من 15صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%58.30مقبول5830583مقبول147مقبول145مقبول157مقبول134مستجدمحمود السٌد عبد المنعم عبد المنعم48288 583

%56.10مقبول5610561مقبول136مقبول146مقبول131مقبول148مستجدمحمود عبدالمقصود السٌد أحمد48298 561

%55.10مقبول5510551مقبول138مقبول129مقبول147مقبول137مستجدمحمود ماهر صبحى محمد العدوى48301 551

%59.50مقبول5950595مقبول145مقبول136مقبول160مقبول154مستجدمحمود مجدى محمود عفٌفى48303 595

%62.80مقبول6280628مقبول153مقبول148مقبول161مقبول166مستجدمحمود محمد عبد الخالق منصور48304 628

%59.30مقبول5930593مقبول141مقبول136مقبول160مقبول156مستجدمحمود محمد محمود محمد الدهمٌس48305 593

%58.00مقبول5800580مقبول145مقبول122مقبول160مقبول153مستجدمحمود مختار محمد الشافعى48306 580

%60.20مقبول6020602مقبول151مقبول143مقبول155مقبول153مستجدمروة احمد عبد الغفار عثمان عزام48308 602

%60.70مقبول6070607مقبول153مقبول141مقبول155مقبول158مستجدمروة مجدى عبدالرحٌم العنطوظ48309 607

%56.40مقبول5640564مقبول136مقبول127مقبول148مقبول153مستجدمروة محمود امام محمد سالم48310 564

%59.20مقبول5920592مقبول152مقبول133مقبول152مقبول155مستجدمرٌم جورجً جرجس جورج48311ً 592

%61.50مقبول6150615مقبول154مقبول150مقبول165مقبول146مستجدمصطفى اسامة مصطفى شبل الرفاع48312ً 615

%61.00مقبول6100610جٌد160مقبول137مقبول148مقبول165مستجدمصطفى السٌد علوان عبد اللطٌف الشونى48313 610

%63.40مقبول6340634جٌد161مقبول150مقبول157مقبول166مستجدمصطفى الصاوى السٌد احمد عطاهللا48314 634

%59.80مقبول5980598مقبول142مقبول139مقبول152مقبول165مستجدمصطفى بهجت عبد الكرٌم النجار48315 598

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

19 من 16صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%58.30مقبول5830583مقبول147مقبول140مقبول150مقبول146مستجدمصطفى جمعة السٌد أبو سرٌع48316 583

%58.30مقبول5830583مقبول145مقبول134مقبول152مقبول152مستجدمصطفى رأفت مصطفى محمود48318 583

%59.40مقبول5940594مقبول143مقبول143مقبول154مقبول154مستجدمصطفى رمضان عطٌة بدر48320 594

%59.20مقبول5920592مقبول137مقبول129جٌد170مقبول156مستجدمصطفى محمد عبد الحمٌد محمد48322 592

%56.50مقبول5650565مقبول145مقبول134مقبول146مقبول140مستجدمصطفى محمود ابراهٌم الحلوانى48326 565

%61.80مقبول6180618مقبول153مقبول143مقبول167مقبول155مستجدمعاز أشرف قطب أبو شوشة48328 618

%60.10مقبول6010601مقبول147مقبول138مقبول155مقبول161مستجدمنه محمد حامد على سالم48329 601

%57.90مقبول5790579جٌد157مقبول133مقبول148مقبول141مستجدمنٌر احمد محمد الصعٌدى48330 579

%61.80مقبول6180618جٌد157مقبول142مقبول154مقبول165مستجدمهند رفعت ملٌجً ابراهٌم السبك48331ً 618

%62.97مقبول4660630جٌد157مقبول152مقبول157معهد0مستجدمى مدحت احمد العشماوى    م48334 630

%62.50مقبول6250625مقبول149مقبول128جٌد172جٌد176مستجدع.مٌنا لمعى بشاى عطا هللا إ 48336 625

%58.40مقبول5840584مقبول134مقبول130مقبول158مقبول162مستجدنادر سامى مصطفى الكومى48338 584

%58.90مقبول5890589مقبول141مقبول140مقبول154مقبول154مستجدنور محمد صالح الرجب48340ً 589

%56.50مقبول5650565مقبول141مقبول127مقبول155مقبول142مستجدنورهان على حسن محرم على48341 565

%59.20مقبول5920592مقبول151مقبول137مقبول166مقبول138مستجدنورهان نبٌل ٌحٌى شعالن48342 592

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

19 من 17صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%63.10مقبول6310631جٌد158مقبول148مقبول165مقبول160مستجدهاجر السٌد محمد غنام48343 631

%62.70مقبول6270627مقبول151مقبول139جٌد169مقبول168مستجدهبه عبد العظٌم عبده السٌد سعفان48345 627

%59.20مقبول5920592مقبول155مقبول137مقبول148مقبول152مستجدهبه محمد السٌد سالم48346 592

%62.90مقبول6290629مقبول154مقبول145مقبول166مقبول164مستجدهبه هالل عبد الرحمن على سلٌم48347 629

%63.24مقبول4680632جٌد164مقبول132جٌد172معهد0مستجدهشام رأفت عبد الشافى دروٌش      م48349 632

%57.50مقبول5750575مقبول132مقبول127جٌد169مقبول147مستجدهشام عبد الوهاب سالم خلٌل48350 575

%59.00مقبول5900590مقبول141مقبول145مقبول141مقبول163مستجدهند سعٌد محمد خلف هللا48352 590

%58.80مقبول5880588مقبول143مقبول133مقبول149مقبول163مستجدوجدى عبد النبى محمد ابو الحسن48354 588

%58.70مقبول5870587مقبول143مقبول127مقبول155مقبول162مستجدٌاسر عبد المنعم السٌد الصعٌدى48355 587

%61.90مقبول6190619مقبول152مقبول152مقبول167مقبول148مستجدٌاسمٌن جمال عبد الحمٌد بلوز48356 619

%61.00مقبول6100610مقبول145مقبول133مقبول160جٌد172مستجدٌحى محمد على محمد البرعى48357 610

%61.00مقبول6100610مقبول152مقبول136مقبول165مقبول157مستجدٌوسف عبد هللا سلٌم مصطف48359ً 610

%61.20مقبول6120612مقبول136مقبول154جٌد170مقبول152باق4حسن لطفى حسن على ت49017 612

%59.59مقبول4410596مقبول147مقبول146مقبول148معهد0باقدالٌا احمد ابراهٌم محمد احمد م49021 596

%54.70مقبول5470547مقبول137مقبول137مقبول132مقبول141باقرانٌا محمد جمال الدٌن عبدالحفٌظ مخلوف49022 547

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

19 من 18صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%59.90مقبول5990599مقبول139مقبول153مقبول157مقبول150باقرحاب احمد عبد المعطى رضوان49023 599

%62.60مقبول6260626جٌد164مقبول154مقبول149مقبول159باقسامى احمد على مصطفى العزب49024 626

%56.60مقبول5660566مقبول137مقبول147مقبول142مقبول140باقمحمد سعٌد عبد الفتاح محمد49027 566

%59.60مقبول5960596مقبول135مقبول140مقبول165مقبول156باقمحمد عبد الصبور السٌد رضوان عمار49028 596

%54.50مقبول5450545مقبول127مقبول126مقبول147مقبول145باقمحمود محمد على السبروت49030 545

%60.30مقبول6030603مقبول135مقبول150مقبول166مقبول152فرصة أولى4محمد غرٌب محمد الخولى ت49514 603

%68.11جًٌد5040681جٌد164جٌد180مقبول160معهد0فرصة أولىشٌماء صابر محمد عبد المجٌد      م49574 681

%58.70مقبول5870587مقبول135مقبول142مقبول153مقبول157فرصة أولىنسمة سعٌد جودة موسى سعٌد49576 587

%55.10مقبول5510551مقبول131مقبول143مقبول140مقبول137فرصة ثالثةعبد هللا محمد عبدالحسٌب عبد القادر49579 551

%52.00مقبول5200520مقبول120مقبول132مقبول133مقبول135فرصة ثالثةحمادة توفٌق فرج شحاته49580 520

%57.03مقبول4220570مقبول140مقبول140مقبول142معهد0فرصة خامسةامٌره مصطفى السٌد احمد الوراقى    م49581 570

%55.95مقبول4140559مقبول133مقبول140مقبول141معهد0فرصة ثالثةحمدى سعٌد عبد الشافى احمد   م49582 559

%60.40مقبول6040604مقبول145مقبول151مقبول158مقبول150فرصة رابعةٌاسمٌن سمٌر عبد الفتاح محمود49585 604

%61.20مقبول6120612مقبول144جٌد156مقبول155مقبول157فرصة أولى4بهنسى سعٌد بهنسى الشناوى    ت49603 612

%59.10مقبول5910591مقبول144مقبول139مقبول160مقبول148فرصة ثانٌةاحمد ماهر عبد الفتاح قندٌل  49604 591

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

محاسبة

حدٌث- انتساب موجه 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

19 من 19صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%59.80مقبول5980598مقبول139مقبول149مقبول150مقبول160فرصة ثانٌة4اسالم نجٌب توفٌق الشٌخ     ت49605 598

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


