
المجموع التراكمً لطالب البكالورٌوس جامعة المنوفٌة

كلٌة التجارة

2018/2017

ماٌو

 

 جامعة المنوفٌة

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- إدارة األعمال 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

6 من 1صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%84.80جٌد جدا8480848ًممتاز230جٌد جدا213ًجٌد204جٌد201مستجدآالء محمد معوض الشابورى5001 848

%63.10مقبول6310631جٌد183مقبول137مقبول145مقبول166مستجدآٌه محمد رضا على الجزار س5002 631

%78.50جًٌد7850785ممتاز218جٌد جدا194ًجٌد186جٌد187مستجداحمد اشرف جابر امام محمد5003 785

%84.00جٌد جدا8400840ًممتاز220جٌد جدا210ًجٌد جدا213ًجٌد197مستجداحمد السٌد محمد الفقى5004 840

%65.50جًٌد6550655جٌد جدا201ًجٌد160مقبول156مقبول138مستجداحمد عادل عبد الفتاح سٌد احمد5005 655

%65.40جًٌد6540654جٌد173جٌد157جٌد169مقبول155مستجد2،1م.احمد مجدى عٌاد عبد البدٌع   أ5006 654

%66.80جًٌد6680668جٌد175جٌد166جٌد175مقبول152مستجداحمد محمد امجد صبري العكل5007 668

%84.90جٌد جدا8490849ًممتاز233جٌد جدا212ًجٌد196جٌد جدا208ًمستجداسراء اسامه احمد احمد5008 849

%67.10جًٌد6710671جٌد جدا199ًمقبول150مقبول150جٌد172مستجداسراء السٌد احمد عبد المنعم حالوة5009 671

%71.80جًٌد7180718ممتاز218جٌد182مقبول167مقبول151مستجداسراء حمدي عبد الحمٌد سراج الدٌن5010 718

%75.30جًٌد7530753ممتاز219جٌد168جٌد174جٌد192مستجداسراء صالح محمد شتله5011 753

%70.40جًٌد7040704جٌد جدا201ًجٌد159مقبول161جٌد183مستجداسراء عبد الفتاح عبد الحلٌم حسن س5012 704

%65.70جًٌد6570657جٌد جدا204ًمقبول145مقبول154مقبول154مستجداسالم عبد المنعم محمد عبد المنعم جزر5014 657

%71.50جًٌد7150715جٌد جدا206ًجٌد163جٌد176جٌد170مستجداسالم محمد خلٌفة حلوة5015 715

%92.20ممتاز9220922ممتاز239ممتاز217جٌد جدا230ًممتاز236مستجداسماء اشرف محمد رشاد عبدالمجٌد سلٌمان5016 922
مرتبة شرف

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

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- إدارة األعمال 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

6 من 2صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%69.10جًٌد6910691ممتاز216جٌد169مقبول154مقبول152مستجدالزهراء احمد عبدالعلٌم محلٌس5017 691

%74.60جًٌد7460746جٌد جدا208ًجٌد166جٌد183جٌد189مستجداٌمان جمال محمد خطاب5018 746

%70.70جًٌد7070707جٌد جدا215ًجٌد157جٌد173مقبول162مستجداٌمان عالء إمام منصور5019 707

%75.60جًٌد7560756جٌد جدا212ًجٌد180جٌد188جٌد176مستجداٌمان فهمى محمد علً الجحش5020 756

%71.60جًٌد7160716جٌد جدا208ًجٌد168مقبول164جٌد176مستجدباهر محمد اسامة عبدالستار العوٌنى5021 716

%62.30مقبول6230623جٌد180مقبول135مقبول143مقبول165مستجد1بسام امٌن عبد الرؤف العدوى س5022 623

%69.00جًٌد6900690جٌد جدا197ًجٌد163مقبول161جٌد169مستجدخالد عبد المنعم فتوح فرج5023 690

%84.10جٌد جدا8410841ًممتاز237جٌد جدا197ًجٌد جدا218ًجٌد189مستجدخلود حمدي ابو الفتح قابل5024 841

%63.20مقبول6320632جٌد177مقبول134مقبول155مقبول166مستجددٌنا ٌسرى اسماعٌل محمود فودة5025 632

%64.90مقبول6490649جٌد184مقبول136جٌد170مقبول159مستجدراجٌة حلمى عبد الحمٌد الشٌن5026 649

%72.80جًٌد7280728ممتاز218جٌد167جٌد181مقبول162مستجدرضوى اٌهاب محمد زٌن العابدٌن الجروانى5028 728

%74.00جًٌد7400740ممتاز216جٌد174جٌد179جٌد171مستجدرضوى عاطف محمد رشدى بٌومً محمد5029 740

%71.80جًٌد7180718ممتاز220جٌد167جٌد186مقبول145مستجدرغده رفعت اسماعٌل بركات5030 718

%69.50جًٌد6950695جٌد171جٌد168جٌد182جٌد174مستجدرفٌده ابراهٌم محمد عبد الفتاح5031 695

%73.80جًٌد7380738جٌد جدا208ًجٌد179جٌد181جٌد170مستجدرٌم رفعت احمد محمد على5032 738

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

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- إدارة األعمال 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

6 من 3صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%70.40جًٌد7040704جٌد جدا210ًجٌد169جٌد171مقبول154مستجدرٌم رفعت فتحى محمد دردٌر5033 704

%70.90جًٌد7090709جٌد جدا196ًجٌد170جٌد170جٌد173مستجدرٌهام العترٌس فؤاد الشافع5034ً 709

%70.40جًٌد7040704جٌد182جٌد177جٌد183مقبول162مستجدرٌهام شعبان محمد سٌد احمد سلٌمان5035 704

%67.00جًٌد6700670جٌد جدا205ًمقبول153مقبول147مقبول165مستجدساره سمٌر احمد علً عبد هللا5036 670

%72.30جًٌد7230723جٌد جدا199ًجٌد180جٌد186مقبول158مستجدساره عبد العظٌم عبد العظٌم فرماوى قاسم5037 723

%73.40جًٌد7340734جٌد جدا193ًجٌد173جٌد193جٌد175مستجدساره عصام محمد محٌى الدٌن عبد الوهاب5038 734

%66.50جًٌد6650665جٌد186مقبول153مقبول162مقبول164مستجدسالى شكرى عبٌد مٌخائٌل5039 665

%72.20جًٌد7220722جٌد جدا197ًجٌد182جٌد173جٌد170مستجدسلمى احمد رحمى مصطفى أحمد حماد5040 722

%76.70جًٌد7670767ممتاز216جٌد177جٌد179جٌد195مستجدسمر سمٌر احمد عبد القوى5041 767

%63.70مقبول6370637جٌد جدا211ًمقبول127مقبول151مقبول148مستجدسندس عصام عبدالرازق5042 637

%65.00جًٌد6500650جٌد175مقبول143جٌد170مقبول162مستجدسهٌلة خالد عبدالخالق جادهللا5043 650

%72.30جًٌد7230723جٌد190جٌد172جٌد177جٌد184مستجدشرٌف السٌد محمد البحٌرى السٌد5044 723

%79.70جًٌد7970797جٌد جدا212ًجٌد183جٌد202جٌد200مستجدشرٌن امجد احمد ملٌجى اللٌثى5045 797

%79.40جًٌد7940794جٌد184جٌد189جٌد جدا221ًجٌد200مستجدعبد العزٌز اسامه عبد العزٌز حسن5046 794

%66.10جًٌد6610661جٌد183مقبول152مقبول158مقبول168مستجدعبد هللا عبد الرحمن شرٌف عبد الجلٌل5047 661

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

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- إدارة األعمال 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

6 من 4صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%65.10جًٌد6510651جٌد173جٌد168مقبول161مقبول149مستجدعبد هللا مسعد عبدالرسول تمر عامر5048 651

%67.90جًٌد6790679جٌد171جٌد160جٌد175جٌد173مستجدعلى اٌمن على محمد عٌسوى5049 679

%63.10مقبول6310631جٌد165مقبول150مقبول162مقبول154مستجدعمار محمد عبد الستار شرٌف5050 631

%62.60مقبول6260626جٌد178مقبول142مقبول157مقبول149مستجدعمر عاطف مأمون بدر5051 626

%77.30جًٌد7730773جٌد191جٌد جدا195ًجٌد193جٌد194مستجدغدٌر اسامة محٌى السٌد عٌسى5052 773

%63.60مقبول6360636جٌد185مقبول138مقبول162مقبول151مستجدمحمد احمد السٌد محمود عالم س5053 636

%61.30مقبول6130613جٌد171مقبول151مقبول146مقبول145مستجدمحمد احمد انور النقراشى5054 613

%63.70مقبول6370637جٌد182مقبول150مقبول156مقبول149مستجدمحمد اسامه محٌى عٌسى س5055 637

%65.60جًٌد6560656جٌد166مقبول152مقبول162جٌد176مستجدمحمد جمال محمد كمال ناش5056ً 656

%60.50مقبول6050605جٌد163مقبول146مقبول154مقبول142مستجدمحمد عبد العزٌز محمود شاهٌن5057 605

%74.00جًٌد7400740جٌد جدا204ًجٌد180جٌد189مقبول167مستجدمحمد مجدى فهمى السٌد5058 740

%62.70مقبول6270627جٌد182مقبول141مقبول155مقبول149مستجدمحمود خٌرت عبد العلٌم ٌوسف5060 627

%71.00جًٌد7100710جٌد جدا209ًجٌد177مقبول162مقبول162مستجد3م.محمود محمد صالح الدٌن فرج   أ5061 710

%67.90جًٌد6790679جٌد191جٌد161مقبول156جٌد171مستجدمحمود محمد عبد العزٌز عجمى شحاته5062 679

%80.50جٌد جدا8050805ًممتاز224جٌد جدا204ًجٌد جدا209ًمقبول168مستجدمدحت رمضان عبد الغنى عبد هللا5063 805

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

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- إدارة األعمال 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

6 من 5صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%72.70جًٌد7270727جٌد جدا211ًجٌد183مقبول160جٌد173مستجدمرٌم صادق فهٌم صادق5065 727

%61.70مقبول6170617جٌد186مقبول142مقبول141مقبول148مستجدمرٌم طارق الدمرداش احمد عبدالحلٌم5066 617

%62.40مقبول6240624جٌد179مقبول137مقبول157مقبول151مستجدمنه هللا محمد عبدالعظٌم الجندى5068 624

%69.30جًٌد6930693جٌد جدا204ًجٌد163مقبول159مقبول167مستجدمى سعٌد احمد الجمل5070 693

%74.70جًٌد7470747جٌد جدا207ًجٌد166جٌد185جٌد189مستجدمى عالء الدٌن عبد هللا القطان5071 747

%85.30جٌد جدا8530853ًممتاز237جٌد جدا204ًجٌد جدا219ًجٌد193مستجدمٌرهان محمود سٌد احمد شاشه5072 853

%64.80مقبول6480648جٌد جدا199ًجٌد163مقبول139مقبول147مستجدندى اشرف السٌد سٌد احمد5073 648

%64.40مقبول6440644جٌد185مقبول144مقبول149مقبول166مستجدندى رضا عبد العزٌز السرتى5074 644

%66.80جًٌد6680668جٌد جدا207ًمقبول139مقبول163مقبول159مستجدندى ناصر السٌد سلطان5075 668

%62.40مقبول6240624جٌد180جٌد158مقبول148مقبول138مستجدنرمٌن عبد الحلٌم ناصف عبدهللا مغربى5076 624

%79.80جًٌد7980798جٌد جدا215ًجٌد جدا205ًجٌد192جٌد186مستجدنهى عباس احمد صبرى5077 798

%69.10جًٌد6910691جٌد جدا206ًجٌد159مقبول157جٌد169مستجدنور الهدى اسماعٌل ٌسن عبدالجواد5078 691

%88.80جٌد جدا8880888ًممتاز230جٌد جدا210ًجٌد جدا224ًجٌد جدا224ًمستجدهاجر محٌى الدٌن عزت شبل5079 888
مرتبة شرف

%74.00جًٌد7400740جٌد جدا200ًجٌد163جٌد187جٌد190مستجدهبه هللا صبحً احمد هالل5080 740

%73.50جًٌد7350735جٌد جدا208ًجٌد184مقبول167جٌد176مستجدهدٌر محمد عبد المقصود عامر5081 735

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

اللغة اإلنجلٌزٌة

انتظام- إدارة األعمال 

Designed By: Tarek Saadah

مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

6 من 6صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

%68.00جًٌد6800680جٌد جدا208ًمقبول148مقبول162مقبول162مستجدوالء صالح عبد هللا ال شٌن س5082 680

%71.80جًٌد7180718جٌد جدا202ًجٌد169جٌد177جٌد170مستجدولٌد احمد ابراهٌم عروض5083 718

%68.10جًٌد6810681جٌد جدا197ًمقبول154مقبول167مقبول163مستجدولٌد احمد عبدالفتاح الفقى5084 681

%68.60جًٌد6860686جٌد جدا192ًمقبول139جٌد176جٌد179مستجدٌارا خالد كامل علً صالح الدٌن5085 686

%69.70جًٌد6970697جٌد جدا198ًجٌد161جٌد172مقبول166مستجدٌحٌى سامً محمد باظة5086 697

%64.90مقبول6490649جٌد188جٌد166مقبول148مقبول147باقسهٌلة حسنٌن ابراهٌم بصل5105 649

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


