
2018الدراسات العليادور يناير  34 من 1نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

163173.52غ80

1فصل 

142152.51421630

1فصل 

2غغ142152.5

1فصل 

152.51421631840

1فصل 

1421421841840

1فصل 

142163184173.50

1فصل 

1421631841840

1فصل 

801421421421

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

1421631841840

1فصل 

701421421631

1فصل 

163173.52041630

1فصل 

4غغغ90

1فصل 

1421421841840

1فصل 

90142173.5802

1فصل 

راسباحمد السيد السيد عبده زنكل183012
أب+ب

183011

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية  

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

مادتي تخلفاحمد ايمن محمود رزق183015
fب+جf

راسباحمد انور احمد دياب183014
أجج

راسباحمد العربى السعيد السيد الخولى183013
f

أ

احمد السيد احمد يوسف
مادة تخلف 

واحدة fبجج

ب

راسب
أبج

احمد السيد احمد عبد الرحيم ابراهيم183010

احمد اشرف فتحى سالم183008

احمد السيد ابو السعود الخياط183009

ب+

راسب
ب+ججج

أ

مادة تخلف 

واحدة fجج

راسباحمد ابو العنين عبد العظيم عفيفى183007
أأبج

ج

راسبابراهيم صالح محمد عبد القادر183002
جج+ج

183001

راسباحمد ابراهيم محمد سالم183006
أبج

راسباحمد ابراهيم احمد عبد العال183005
أأجج

ب

راسبابو بكر يوسف معوض حسين183004
بجج+

مادتي تخلفابو بكر محى الدين احمد محمد183003
ج+ج

أ

مواد التخلف

مالحظات

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

مادتي تخلفابراهيم العزب احمد العزب حسين
fب+ب

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 2نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

1421421631940

1فصل 

142142152.5173.50

1فصل 

194152.5173.51840

1فصل 

4ننن90

1فصل 

152.5163173.51840

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

142152.51841840

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1ح142142173.5

1فصل 

80142142152.51

1فصل 

1421631941940

1فصل 

100142152.51841

1فصل 

142152.51421840

1فصل 

142152.5173.51840

1فصل 

142142152.5173.50

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسباحمد رمضان ابراهيم سالمة183030
ب+ج+جج

راسباحمد رجب عبد الحي الشافعي183029
أب+ج+ج

راسباحمد دياب عبد العظيم شاهين183028
أجج+ج

احمد خلف صادق ابراهيم183027
مادة تخلف 

واحدة fأج+ج

راسباحمد خالد محمد السيسى183026
أأبج

احمد حسين محمد محمد شريف183025
مادة تخلف 

واحدة fج+جج

احمد حسن السيد محمد183024
مادة تخلف 

واحدة FALSEب+جج

راسباحمد جمال محمد عبد العزيز183023
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباحمد جمال عبد المجيد محمد183022
أأج+ج

راسباحمد جمال عبد العاطي عبد المقصود183021
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباحمد جمال ابراهيم عبد الحى183020
أب+بج+

راسباحمد جمال ابراهيم ابراهيم القصاص183019
f

راسباحمد جاد المولى حافظ عويس183018
أب+ج+أ

راسباحمد جابر محمد محمد183017
ب+ج+جج

راسباحمد أبو النعمان سيد محمد183016
أبجج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 3نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

801421631841

1فصل 

142152.51841840

1فصل 

901421421631

1فصل 

152.51631841940

1فصل 

90142142152.51

1فصل 

142152.5173.5152.50

1فصل 

80163173.5152.51

1فصل 

1421421841840

1فصل 

80142173.5173.51

1فصل 

142152.51631940

1فصل 

142163152.51840

1فصل 

142152.5173.5173.50

1فصل 

142142173.51840

1فصل 

1421631631940

1فصل 

142142194173.50

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية  

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسباحمد عبد الرازق عبد التواب راضي183045
ب+أجج

راسباحمد عبد الحميد عبد الغنى ابراهيم183044
أببج

راسباحمد عاطف صالح الدين عبد الحميد ابو نصيف183043
أب+جج

راسباحمد صالح محمد رزق علفه183042
ب+ب+ج+ج

راسباحمد صالح احمد هالل183041
أج+بج

راسباحمد صفوت سليمان احمد183040
أبج+ج

احمد صبحى محمد عبده183039
مادة تخلف 

واحدة fب+ب+ج

راسباحمد صابر محمود هاللى183038
أأجج

احمد شعبان كامل عبد اللطيف183037
مادة تخلف 

واحدة fج+ب+ب

راسباحمد شعبان عبد الخالق البهات183036
ج+ب+ج+ج

احمد سيف النصر محمد محمود سليمان زيدان183035
مادة تخلف 

واحدة fج+جج

راسباحمد سمير احمد مصلحى الشيخ183034
أأبج+

احمد سعيد محمد محمد فايد183033
مادة تخلف 

واحدة fبجج

راسباحمد سعيد لبيب عبد الستار183032
أأج+ج

احمد سامى صالح محمد حسن183031
مادة تخلف 

واحدة fأبج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 4نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

801421631841

1فصل 

142152.51841940

1فصل 

173.5152.51841840

1فصل 

80152.5142173.51

1فصل 

1631631631940

1فصل 

173.52ح120142

1فصل 

142142152.51840

1فصل 

142142184173.50

1فصل 

142163173.51840

1فصل 

1421842041940

1فصل 

401421421841

1فصل 

163142173.51ن

1فصل 

142152.5163173.50

1فصل 

142152.51941420

1فصل 

1421421631940

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسباحمد مبروك عبد هللا الرمالوى183060
أبجج

راسباحمد فتحي علي الخمري183059
جأج+ج

راسباحمد فايز عبد الباسط سالمان183058
ب+بج+ج

احمد علي محمد سلطان183057
مادة تخلف 

واحدة ب+جب

احمد على السيد على183056
مادة تخلف 

واحدة fأجج

راسباحمد عفيفى صابر عبد هللا183055
أأأج

راسباحمد عبد المعطى محمد طعيمه183054
أب+بج

راسباحمد عبد هللا منتصر محمود183053
ب+أجج

راسباحمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف حبيب183052
أج+جج

مادتي تخلفاحمد عبد الكريم ابراهيم عطيه183051
fجFALSE+ب

راسباحمد عبد القادر محمد عالم خليل183050
أببب

احمد عبد العزيز احمد محمد عامر183049
مادة تخلف 

واحدة f+ب+جج

راسباحمد عبد الرحيم على محمد183048
أأج+ب+

راسباحمد عبد الرحيم بسيوني اسماعيل183047
أأج+ج

احمد عبد الرحمن عبد العزيز شوقى183046
مادة تخلف 

واحدة fأبج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 5نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

163152.51841840

1فصل 

142152.51631840

1فصل 

152.5142142173.50

1فصل 

142152.51421840

1فصل 

173.51632نن

1فصل 

173.5142173.51840

1فصل 

173.5142184173.50

1فصل 

1421631421840

1فصل 

142152.5184173.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

142152.51941630

1فصل 

152.51631841840

1فصل 

152.5142184152.50

1فصل 

152.5163173.51940

1فصل 

1ن142152.5142

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

احمد محمد عبد القادر احمد183075
مادة تخلف 

واحدة جج+ج

راسباحمد محمد عبد الظاهر على183074
أب+بج+

راسباحمد محمد عبد الرحمن عبد الرؤف183073
ج+أجج+

راسباحمد محمد سمير عباس محمود183072
أأبج+

راسباحمد محمد سعد الدين محمد النحراوى183071
بأج+ج

راسباحمد محمد رفعت عبد الهادي احمد183070
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباحمد محمد حمدى محمد183069
ب+أج+ج

راسباحمد محمد حسن محمد183068
أجبج

راسباحمد محمد حسن بدر183067
ب+أجب+

راسباحمد محمد السيد غنام183066
أب+جب+

مادتي تخلفاحمد محمد احمد محمود183065
بب+

راسباحمد محمد احمد محمد عبد الوهاب183064
أجج+ج

راسباحمد مجدى احمد مصطفى عبد هللا183063
ب+ججج+

راسباحمد مبروك محمد بدر183062
أبج+ج

راسباحمد مبروك عثمان مبروك183061
أأج+ب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 6نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142152.5173.5173.50

1فصل 

142163152.51940

1فصل 

142173.51631ن

1فصل 

142152.51421630

1فصل 

1421422041840

1فصل 

1421421421840

1فصل 

2غ90142142

1فصل 

152.5152.5142173.50

1فصل 

152.5152.51841840

1فصل 

173.51631941840

1فصل 

163163173.51630

1فصل 

152.5152.5173.5173.50

1فصل 

163152.5173.51840

1فصل 

142142152.51630

1فصل 

1421421631840

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية  

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسباسراء مجدى محمد سالمان183090
أبجج

راسباسراء صفوت سيد محمود183089
بج+جج

راسباسامه محمد عبد الحليم محمود183088
أب+ج+ب

راسباسامه عبد المحسن عبد المؤمن منتصر183087
ب+ب+ج+ج+

راسباحمد يوسف محمود محمد راشد183086
بب+بب

راسباحمد ناصر رياض عفيفى دسوقى183085
أأبب+

راسباحمد نادى مهدى سالم183084
أأج+ج+

راسباحمد موسى ابراهيم عبد الواحد183083
ب+جج+ج+

مادتي تخلفاحمد ممدوح السيد زكي احمد183082
fجج

راسباحمد مصطفى علي محمود183081
أججج

راسباحمد مسعد محمد شحاته بالل183080
أأجج

راسباحمد محمود محمد عمارة183079
بجج+ج

احمد محمود محمد عبد الحليم183078
مادة تخلف 

واحدة بب+ج

راسباحمد محمود راضي محمود183077
أج+بج

راسباحمد محمد محمدي احمد عبد الفتاح183076
ب+ب+ج+ج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 7نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142152.5184152.50

1فصل 

80152.5152.51631

1فصل 

142142173.51840

1فصل 

142163142173.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

142152.51841630

1فصل 

1غ152.5163184

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1631421941840

1فصل 

142152.5801841

1فصل 

142142152.51630

1فصل 

1631631941940

1فصل 

142152.51941840

1فصل 

1421631841840

1فصل 

173.5173.51841840

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية  

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسباسماء محمد احمد محمد مبارك183105
أأب+ب+

راسباسماء عبد النبي محمود علي183104
أأبج

راسباسماء سيد احمد محمد سيد احمد شاهين183103
أأج+ج

راسباسماء اسماعيل محمد عبد النبى183102
أأبب

راسباسماء ابراهيم محمد يوسف فراج183101
بج+جج

اسالم محمد ابراهيم جابر شديد183100
مادة تخلف 

واحدة أfج+ج

راسباسالم فوزى كنانى الخياط183099
أأجب

راسباسالم فارس بكرى عوض183098
FALSEFALSEFALSEFALSE

اسالم علي محمد احمد183097
مادة تخلف 

واحدة أبج+

راسباسالم رضا عبد الرازق مصطفى183096
بأج+ج

راسباسالم حماده ايوب ابو منصور183095
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباسالم اشرف سعد احمد183094
ب+جبج

راسباسالم احمد عطا احمد عامر البرهمتوش183093
أب+جج

اسرار اسماعيل عبد الغنى السيد183092
مادة تخلف 

واحدة f+بج+ج

راسباسراء مصطفى يس السعدنى183091
ج+أج+ج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 8نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

1421631631940

1فصل 

100152.51421421

1فصل 

152.5142142173.50

1فصل 

90163142173.51

1فصل 

1421631841840

1فصل 

90142901632

1فصل 

1غ152.5152.5173.5

1فصل 

142152.590173.51

1فصل 

142152.5163173.50

1فصل 

142152.51841840

1فصل 

142142173.5173.50

1فصل 

1421421941630

1فصل 

173.5152.5173.51840

1فصل 

1421421421630

1فصل 

801421421421

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية  

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

امنيه يسرى شلبى ابراهيم183120
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسبامنيه حسين محمود حسين183119
بججج

راسبامل فتح هللا حسب النبي سند183118
أب+ج+ب+

راسبامل سعيد محمد ابراهيم العطار183117
بأجج

راسبامل السعيد احمد محمد فريد183116
ب+ب+جج

راسبامانى محمد عبد الباقى عبد العزيز183115
أأج+ج

راسبامانى مجدى رفعت محمدى183114
ب+بج+ج

امانى اسامه فتحى مجاهد183113
مادة تخلف 

واحدة ب+fج+ج

امال محمد ابراهيم ياسين183112
مادة تخلف 

واحدة ب+ج+ج+

مادتي تخلفاالء عبد المقصود ابو الفتوح زايد183111
fجfب

راسباشرف محمد مصطفى السيسي183110
أأبج

اشرف محمد عبد الوهاب السيد183109
مادة تخلف 

واحدة fب+جب

راسباشرف فوزى عبد الستار على محمد183108
ب+ججج+

اسماء يحيى عمرى الجمل183107
مادة تخلف 

واحدة f+ججج

راسباسماء ناصر عفيفى ناصر183106
أببج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 9نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

163152.5163173.50

1فصل 

142142152.51420

1فصل 

152.5152.51631840

1فصل 

142152.5173.51840

1فصل 

1421631421940

1فصل 

1421421631630

1فصل 

142142601631

1فصل 

142152.51841840

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

142152.52041840

1فصل 

163152.51631840

1فصل 

100152.51421421

1فصل 

152.5152.5142173.50

1فصل 

90142501632

1فصل 

152.5163173.5173.50

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسباية ابراهيم دويدار الفقى183135
ب+ب+بج+

مادتي تخلفانطونى ابراهيم حليم نصر عوض هللا183134
fجfب

راسبانس وجيه شمس الدين محمد حماد محمد183133
ب+جج+ج+

انس محمد محمد جاهين183132
مادة تخلف 

واحدة f+ججج

راسبانجي اشرف يوسف متولي183131
أبج+ب

راسبامينه عاطف محمد عبد المطلب183130
أأج+ج

راسبامينه جمعه السيد محمد السعداوى183129
ب+ججج

راسباميمه يوسف طلعت عبد الحليم محمد183128
أأج+ج

اميره عبد الهادى عبد السميع شلبى183127
مادة تخلف 

واحدة بfجج

راسباميره زغلول محمد احمد183126
ببجج

راسباميره ذكى حسن ابو شادى183125
أجبج

راسباميره جابر محمد زيد183124
أب+ج+ج

راسباميره اسامه الدسوقى سيف على183123
أبج+ج+

راسباميره احمد عوض عبد السالم183122
جج+جج

راسباميره احمد ابو النصر احمد شعبان183121
ب+بج+ب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 10نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142152.5142173.50

1فصل 

173.5152.51941940

1فصل 

1421421631840

1فصل 

1ن184163163

1فصل 

142152.5173.5173.50

1فصل 

142152.51631940

1فصل 

1421631421940

1فصل 

1421421421420

1فصل 

7090804ن

1فصل 

142152.51941840

1فصل 

142152.5152.51420

1فصل 

142142152.51630

1فصل 

142142173.51630

1فصل 

173.51631631840

1فصل 

184173.5173.51940

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسبايمان محمود محمد السيد يوسف183150
أب+ب+أ

راسبايمان فرج محمد الطوخى183149
أببب+

راسبايمان عبد المهدى محروس رزق183148
بب+جج

راسبايمان السيد عبد الفتاح النشار183147
بج+جج

راسبايمان احمد محمد حسنى قاسم183146
جج+ج+ج

راسبايفا موريس اسعد الجوهرى183145
أأج+ج

راسبايهاب سعيد السيد عيسى183144
fff

راسباية محمود ابراهيم هدهود183143
جججج

راسباية محمود ابراهيم بيومى درويش183142
أجبج

راسباية عالء الدين صالح محمد شعبان183141
أبج+ج

راسباية عصام حسن محمد183140
ب+ب+ج+ج

اية صالح ابراهيم محمد183139
مادة تخلف 

واحدة ببأ

راسباية حسنى ذكى على قنصوه183138
أبجج

راسباية احمد عبد السالم احمد الجالى183137
أأج+ب+

راسباية احمد عبد الرازق البربرى183136
ب+جج+ج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 11نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142152.5173.51840

1فصل 

90152.5152.5173.51

1فصل 

142142142901

1فصل 

173.5163173.51840

1فصل 

142152.5152.5152.50

1فصل 

163163173.51940

1فصل 

1421421631840

1فصل 

142152.51421101

1فصل 

1001421421841

1فصل 

142142173.51ن

1فصل 

142152.5142173.50

1فصل 

184152.51631840

1فصل 

152.51421421840

1فصل 

142142152.51840

1فصل 

152.5163173.5173.50

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسببسمه مسعد انور علي محمد مرسي183165
ب+ب+بج+

راسببسمه شفيق ابراهيم الجمال183164
أج+جج

راسببسمه شعبان سيد احمد ابو فرو183163
أججج+

راسببسمه سعيد هاشم سليمان الشيخ183162
أبج+أ

راسببسمه احمد صبرى على جاب هللا183161
ب+جج+ج

بسام محمد عايد محمد183160
مادة تخلف 

واحدة ب+جج

براء عبد العظيم ابراهيم منصور183159
مادة تخلف 

واحدة fأجج

بثنت السعيد محمد الماريه183158
مادة تخلف 

واحدة fجج+ج

راسبباسنت على عبد الفتاح عماره183157
أبجج

راسبباسم سعيد احمد حسين عجور183156
أب+بب

راسببارى عبد الحليم عبد البارى نصر رسالن183155
ج+ج+ج+ج

راسبايمن محمد مصطفى احمد183154
أب+بب+

ايمن محمد فرج حسان183153
مادة تخلف 

واحدة fججج

ايمن محمد السيد محمد183152
مادة تخلف 

واحدة f+ب+ج+ج

راسبايمن فتحى كردى سمره183151
أب+ج+ج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 12نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142142173.5173.50

1فصل 

1421421421630

1فصل 

142142184173.50

1فصل 

142100142602

1فصل 

142142184173.50

1فصل 

80163142173.51

1فصل 

142152.51421840

1فصل 

152.5142184173.50

1فصل 

80152.5152.5173.51

1فصل 

142152.51941840

1فصل 

142152.51421840

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1421421421840

1فصل 

152.51631631840

1فصل 

142142173.51840

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسبحامد عبد العظيم درويش محمد183180
أب+جج

راسبحازم محمد سيد احمد183179
أببج+

راسبحازم محمد اسماعيل حسين183178
أججج

راسبجيهان محمد عبد العزيز عماره183177
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبجهاد محمود خليفه الديهى183176
أجج+ج

راسبجهاد حماده معروف احمد183175
أأج+ج

جهاد احمد عباس حلمى احمد بهجت183174
مادة تخلف 

واحدة f+ب+ج+ج

راسبجمال محمد علي ابراهيم شاهين183173
ب+أجج+

راسبجعفر عطا اسماعيل علي183172
أجج+ج

تقى عماد الدين فؤاد عطيه183171
مادة تخلف 

واحدة fب+جب

راسبتغريد ثروت السيد على183170
ب+أجج

مادتي تخلفتامر منير عبد العزيز حسن نعمه هللا183169
fجfج

راسبتامر عاشور السمان علي183168
ب+أجج

راسببيشوي ميخائيل جرجس ابراهيم183167
بججج

راسببولس شكرى سالمه هارون183166
ب+ب+جج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 13نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

2041631941840

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

142901632غ

1فصل 

152.5152.51841420

1فصل 

1421421841420

1فصل 

163173.51941840

1فصل 

142142184173.50

1فصل 

1841631841940

1فصل 

152.5142194173.50

1فصل 

184163173.51940

1فصل 

1421631841840

1فصل 

142152.5152.5152.50

1فصل 

1421421421420

1فصل 

152.5152.51421940

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسبخالد مصطفى عبد الوهاب محمد183195
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبخالد ربيع عبد الخالق محمد سعيد183194
أجج+ج+

راسبخالد ايمن احمد البكري محمد183193
جججج

راسبحياه لبيب بلتاجى السيد183192
ج+ج+ج+ج

راسبحواش محمد شعبان حواش183191
أأبج

راسبحنان محمد محمد بدوى بدير183190
أب+بأ

راسبحمدى عبد الرحمن محمد الجمل183189
ب+أجج+

راسبحماده معوض عبد السالم عيسى183188
أأبأ

راسبحماده سامى كمال عبد الخالق183187
ب+أجج

راسبحسين كمال حسين مسعود183186
أأب+ب

راسبحسنى فراج احمد احمد السيد فرج183185
جأجج

راسبحسن احمد حسن محمد يونس مرشد183184
جأج+ج+

مادتي تخلفحسن ابراهيم محمود ابراهيم183183
بfج

راسبحسام محمد جوده فرغلى183182
ب+ججج

راسبحسام صالح عبد الفتاح صقر183181
أأبأ

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 14نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142173.5173.51840

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

142152.5173.5152.50

1فصل 

142142142152.50

1فصل 

142152.51421840

1فصل 

901421841841

1فصل 

142152.5152.51840

1فصل 

142142184173.50

1فصل 

194152.5152.51840

1فصل 

1421421631420

1فصل 

1001421421841

1فصل 

142152.51841630

1فصل 

152.5152.5184152.50

1فصل 

152.51421002غ

1فصل 

173.5152.52041420

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسبرانيا عبد الناصر احمد الجندى183210
جأج+ب+

مادتي تخلفرانيا عبد الحليم مدحت يوسف تركى183209
fجج+

راسبرانيا حسانين على حسانين شريف183208
ج+أج+ج+

راسبرانيا اسامه احمد حسن183207
بأج+ج

رانيا ابراهيم علوان مرسى على183206
مادة تخلف 

واحدة fأجج

راسبرامى خالد فتحى عبد الرازق183205
جبجج

راسبدينا محمد توكل عبد المحسن موسى183204
أج+ج+أ

راسبدعاء محمود سيد احمد سيد الحداد183203
ب+أجج

راسبخليل احمد على احمد عبد الرحمن شادى183202
أج+ج+ج

خليفة احمد ابراهيم حنفي183201
مادة تخلف 

واحدة fأأج

راسبخلود محمد احمد الصاوى السيد183200
أجج+ج

راسبخلود حمزه محمد حمزه ابراهيم183199
ج+ججج

راسبخلود جمال فاروق محمد183198
ج+ب+ج+ج

راسبخلف عبد الحميد عبد المغنى محمد183197
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبخالف رجب سليمان يونس183196
أب+ب+ج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 15نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

1631421841ن

1فصل 

142152.5173.51840

1فصل 

1421421421840

1فصل 

142163152.51840

1فصل 

142142001002

1فصل 

152.5152.5152.51840

1فصل 

152.5152.51941840

1فصل 

142173.51631840

1فصل 

163152.51841840

1فصل 

173.5152.51841840

1فصل 

1421631841840

1فصل 

1421631941940

1فصل 

1631631421840

1فصل 

1001421001422

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسبساره عالء على عفيفى183226
ب+ججج

مادتي تخلفساره سمير محمد محمد حسب هللا183225
fجfج

راسبساره حمدى عبد العليم القزاز183224
أجبب

راسبزينب محمد ابو اليزيد شبل183223
أأبج

راسبزينب حسن عبد المنعم ابو احمد183222
أأبج

راسبزغلول السيد السعيد مصطفى183221
أأج+ب+

راسبريهام مصطفى احمد القشالن183220
أأج+ب

راسبريهام على محمود نجم183219
أبب+ج

راسبرودينا مجدى انور عبد الخالق183218
أأج+ج+

راسبرمضان البدري ابو الفضل شحاته183217
أج+ج+ج+

مادتي تخلفرغده محمد محمد سليمان مرسى183216
ffجج

راسبرضا محمد محمد محمد183215
أج+بج

راسبرجب محمود السيد قطب183213
أججج

راسبرجاء احمد عبد السالم عامر183212
أب+ج+ج

ربيع محمد عبد الرحيم عبد اللطيف183211
مادة تخلف 

واحدة أجب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 16نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142152.51421630

1فصل 

142152.5152.5173.50

1فصل 

142142152.51630

1فصل 

1421422041840

1فصل 

152.5152.51841840

1فصل 

1421421841630

1فصل 

142194173.51940

1فصل 

152.5152.51421840

1فصل 

173.51631421840

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

142142173.5173.50

1فصل 

173.51631941940

1فصل 

142142152.51420

1فصل 

152.5152.5142173.50

1فصل 

152.5163173.51420

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسبسميه سعيد هاشم سليمان الشيخ183241
جب+بج+

راسبسميرة جالل اسماعيل احمد183240
ب+جج+ج+

راسبسمير محمد فكرى العفيفى183239
جج+جج

راسبسمر عبد الحميد على عبيد183238
أأبب+

راسبسمر سعيد كامل عبد الباقى183237
ب+ب+جج

راسبسليمان سالم محمد ابراهيم183236
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبسلوى سامى صابر قطب183235
أجبب+

راسبسلمى محمد عبد الغنى احمد النعناعى183234
أجج+ج+

راسبسلمى محمد صفوان جاد احمد الشامي183233
أب+أج

راسبسلمى محمد رشاد احمد متولى183232
بأجج

راسبسعيده كمال عبد المطلب االخرس183231
أأج+ج+

راسبساميه جمال ابراهيم محمد عوض183230
أأجج

راسبسامح احمد محمود الوكيل183229
بج+جج

راسبسالى عصام عبد الرازق الخولى183228
ب+ج+ج+ج

راسبساره عيد شحات ابراهيم183227
بجج+ج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 17نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

184184152.51630

1فصل 

152.5152.5194152.50

1فصل 

1001421421421

1فصل 

152.5152.51841420

1فصل 

100142142402

1فصل 

152.5173.5152.51420

1فصل 

173.5184173.51630

1فصل 

142152.51631420

1فصل 

142803غغ

1فصل 

142152.51631420

1فصل 

1421631841420

1فصل 

142152.51631420

1فصل 

173.5152.5194152.50

1فصل 

152.5173.51631420

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسبصباح على احمد الشال183256
ججج+ج

راسبصادق محمد صادق محمد سليم183255
جبب+ج+

راسبشيماء عبد الهادى عبد الرازق عبد الهادى183254
ج+أج+ب+

راسبشيماء صبحى فؤاد احمد سيد احمد183253
جبج+ج

راسبشيماء حسن محمود المصرى183252
جأبج

راسبشهد محمد كامل محمد على183251
جبج+ج

راسبشريفه محمود فرج قطقاط183250
fج

راسبشحته عبد المنعم سيد احمد عرفات183249
جبج+ج

راسبشتا عبد العزيز شتا السمان183248
بب+أب+

راسبسيهار عبد هللا ابراهيم عثمان183247
جج+ب+ج+

مادتي تخلفسيف محمود عبد السالم عبد الغنى عبد السالم183246
fججf

راسبسيد نصر الدين سيد احمد183245
جأج+ج+

سيد عبد الدايم جامع احمد183244
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسبسهيله احمد السيد احمد محمد183243
ج+أج+ج+

راسبسهير ابراهيم السيد عبد هللا فيود183242
بج+أأ

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 18نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142152.5173.51420

1فصل 

1421421631001

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

184152.51841420

1فصل 

1غ142142142

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5173.51941420

1فصل 

163163173.51420

1فصل 

184152.51941940

1فصل 

173.5173.5173.5152.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

142152.5184152.50

1فصل 

173.51631941630

1فصل 

152.51421631420

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسبعايد عزت حسن احمد غباشى183271
جبجج+

راسبعاطف مصلحي حسانين سلطان183270
بأبب+

راسبعادل محمد فوزى موسى183269
ج+أج+ج

راسبطه عالء الدين طه عتريس183268
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبطه صابر محمود هاللى183267
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبطه خالد صالح طه183266
ج+ب+ب+ب+

راسبطه حلمي طه ابو جاعور183265
أأج+أ

راسبطلعت عبد ربه عبد هللا عبد هللا183264
جب+بب

راسبطارق يحيي عبد المعطي جعفر183263
جأب+ج+

راسبطارق محمد حلمى محمد الصاوى الكردى183262
FALSEFALSEFALSEFALSE

طارق عمار احمد سيد حسانين183261
مادة تخلف 

واحدة ججج

راسبطارق عبد العزيز اسماعيل ابراهيم183260
جأج+أ

راسبطارق سعد محمد احمد183259
FALSEFALSEFALSEFALSE

طارق اشرف عبد الحليم بحيرى183258
مادة تخلف 

واحدة fبجج

راسبصالح متولي احمد متولي عبد الحليم183257
جب+ج+ج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 19نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

173.5152.5152.5173.50

1فصل 

163163173.5152.50

1فصل 

2غغ142152.5

1فصل 

184163163152.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

142163184152.50

1فصل 

142152.5173.51420

1فصل 

152.5163173.5152.50

1فصل 

163173.51421630

1فصل 

163163173.51420

1فصل 

142152.51841630

1فصل 

1941631841630

1فصل 

1421631631420

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

701421421421

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

عبد هللا كمال حسنى سعد183286
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسبعبد هللا فتحي خليفة عبد هللا183285
ججج+ج

راسبعبد العظيم محمد عبد العظيم احمد183284
جببج

راسبعبد العزيز عبد السالم عبد العزيز جعفر183283
بأبأ

راسبعبد الرحيم نصر ضوى عبد النعيم183282
بأج+ج

راسبعبد الرحيم محمود محمد عزاز183281
جب+بب

راسبعبد الرحيم عبد الرسول خضر سعيد183280
بجب+ب

راسبعبد الرحمن مغربي رشيد مغربي183279
ج+ب+بج+

راسبعبد الرحمن محمد ابراهيم عبد الرحمن ابو ريده183278
جب+ج+ج

راسبعبد الرحمن احمد على احمد183277
ج+أبج

راسبعبد الرحمن احمد عثمان اسماعيل183276
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبعبد الرحمن احمد عبد الرحمن عبد الرحيم زهران183275
ج+ببأ

مادتي تخلفعبد الحميد منصور محمد اسماعيل183274
ج+ج

راسبعبد الحليم محمود ابو العال نور الدين183273
ج+ب+بب

راسبعبد الحافظ محمد عبد الحافظ شحاته183272
ب+ج+ج+ب+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 20نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142142142701

1فصل 

142142152.51420

1فصل 

1941632041630

1فصل 

142152.51631420

1فصل 

1421421421420

1فصل 

163152.51421630

1فصل 

1632ن163ن

1فصل 

1941631841630

1فصل 

1841841841630

1فصل 

1421421421001

1فصل 

1421631421420

1فصل 

1421631631420

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

142152.5173.51420

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسبعالء الدين محمد فتحى محمد بكر183301
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبعالء الدين فكرى عبد الحفيظ الحجر183300
جب+ج+ج

راسبعالء الدين عماد عزوز عبد الرحمن183299
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبعال ابراهيم حسين خليل183298
جببج

راسبعفاف محمود محمد الوقاد183297
ججبج

عصام سعيد عبد الستار احمد مرعى183296
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسبعزه على عبد الجواد شعبان183295
بأأأ

راسبعرفات مصطفى مدبولى محمد183294
بأبأ

مادتي تخلفعثمان سيد عبد الحفيظ محمود حسن183293
بب

راسبعبده فرج حسين خضارى183292
بجج+ب

راسبعبده السيد ابراهيم العساسي183291
جججج

راسبعبد الناصر احمد عبد اللطيف دسوقي183290
جبج+ج

راسبعبد هللا مغربي رشيد مغربي183289
بأبأ

راسبعبد هللا مصطفى حسين ابو هانى183288
جج+جج

عبد هللا محمود محمود المرزوقى183287
مادة تخلف 

واحدة fججج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 21نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

2غ163142غ

1فصل 

90173.51631421

1فصل 

2غح142142

1فصل 

142173.51421420

1فصل 

1841841841630

1فصل 

142163173.51420

1فصل 

1102ن142163

1فصل 

152.51421421420

1فصل 

142152.51421001

1فصل 

60142801422

1فصل 

1421421421420

1فصل 

142152.51631420

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

184173.5152.5173.50

1فصل 

142163173.51420

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسبعمرو رمضان سليمان محمد183316
جب+بج

راسبعمرو احمد محمد عبد النعيم183315
ب+ج+ب+أ

راسبعمرو احمد عبد العزيز محمد183314
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبعمر رمضان كامل حجاج183313
جبج+ج

راسبعمر جالل عبد الوهاب العشماوى183312
جججج

مادتي تخلفعمر احمد المختار غني محمد183311
fجfج

عمار ابراهيم محمد زكى الروبى183310
مادة تخلف 

واحدة fجج+ج

راسبعماد احمد حسن على183309
جججج+

مادتي تخلفعلي شعبان علي مهنى183308
fبج

راسبعلى يسرى فرج السيسى183307
جب+بج

راسبعلى ناجح على عبد هللا183306
بأأأ

راسبعلى عبد الرحمن عبد المجيد الرعو183305
ججب+ج

مادتي تخلفعلى عاطف على البسيونى183304
FALSEجج

على السيد احمد محمود عسكر183303
مادة تخلف 

واحدة f+جبب

مادتي تخلفعالء خلف عبد اللطيف احمد183302
جب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 22نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

1423ح70100

1فصل 

142152.5152.51420

1فصل 

30173.51631421

1فصل 

1631631631420

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

152.53حح100

1فصل 

142152.51631420

1فصل 

1101421421421

1فصل 

142152.5173.51420

1فصل 

1631841841940

1فصل 

142173.51421420

1فصل 

4ننن40

1فصل 

152.51421631420

1فصل 

1001631631421

1فصل 

1421421421101

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

فضل بهجت محمد عثمان183331
مادة تخلف 

واحدة fججج

فريد محمد فريد دراز183330
مادة تخلف 

واحدة fجبب

راسبفتحي محمد زكي صقر183329
جبجج+

راسبفاطمه على عبد السالم الشحات183328
f

راسبفاطمة عبد الغني ابراهيم السيد دالل183327
ججب+ج

راسبفاتن شوقى محمد ابو العال183326
أأأب

راسبعمرو يسرى عبد العزيز حجران183325
جب+ج+ج

عمرو هشام على محمد المسيرى183324
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسبعمرو ناصر حسان بكير183323
جبج+ج

راسبعمرو ناجي جابر محمد183322
fFALSEFALSE+ج

راسبعمرو عادل عبد الهادى محمد183321
ججج+ج

راسبعمرو عادل ابراهيم حافظ183320
جببب

عمرو صابر محمد عبد العال183319
مادة تخلف 

واحدة f+جبب

راسبعمرو سيد عبد الغنى عبد الباسط183318
جج+ج+ج

راسبعمرو سعيد عبد الغنى السيد صبح183317
ffFALSEج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 23نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

163152.5184152.50

1فصل 

142173.51941420

1فصل 

173.5163184152.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

2041941941940

1فصل 

173.51631631420

1فصل 

194152.51841420

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5173.5152.51420

1فصل 

184173.51631420

1فصل 

142173.51421420

1فصل 

1421631841420

1فصل 

1841631631630

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسبمحمد ابراهيم عبد اللطيف الليثى183346
بببأ

راسبمحمد ابراهيم ثابت مهنى183345
جأبج

راسبمتولي محمود هاشم محمد183344
ججب+ج

راسبماهيتاب محمود ابراهيم الهمدان183343
جبب+أ

راسبماهر محمود رمضان محمد خطاب183342
جج+ب+ج+

راسبمازن ناصر محمد فهمى الشرقاوى183341
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمازن احمد عبد العال احمد حواس183340
جأج+أ

راسبلمياء احمد شعبان العربي183339
جببب+

راسبلبنى عبد هللا حنفى عبد العزيز183338
أأأأ

راسبكيرلس حكيم عبد هللا ابراهيم183337
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبكمال صديق ابو الحسن محمد183336
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبكمال صابر عبد الحميد عبد هللا183335
ج+أبب+

راسبكريمه كمال عبد الصمد بسيونى183334
جأب+ج

راسبكرم عوض رضوان عوض183333
ج+أج+ب

راسبفولي كامل محمد كامل183332
FALSEFALSEFALSEFALSE

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 24نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

194173.51631420

1فصل 

184163173.5152.50

1فصل 

173.5173.5152.51420

1فصل 

152.5163194152.50

1فصل 

1421421421001

1فصل 

142173.51631420

1فصل 

142152.5163152.50

1فصل 

173.5163173.51420

1فصل 

194184184152.50

1فصل 

1421631841420

1فصل 

173.5173.52041630

1فصل 

142152.5173.51420

1فصل 

152.5152.51841420

1فصل 

1941631631420

1فصل 

1421421631420

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسبمحمد جمعه عبد المحسن محمد عبد السيد183361
جبجج

راسبمحمد ثروت عبد الفتاح محمد صدقي183360
جببأ

راسبمحمد بشير عبد هللا علي183359
جأج+ج+

راسبمحمد السيد على السقا183358
جب+ج+ج

راسبمحمد السيد عباس مرسي ابراهيم183357
بأب+ب+

راسبمحمد اشرف عبد العال رشوان جابر183356
جأبج

راسبمحمد احمد منصور محمد مبروك183355
ج+أأأ

راسبمحمد احمد محمد عبد هللا183354
جب+بب+

راسبمحمد احمد محمد الفرس183353
ج+بج+ج

راسبمحمد احمد محمد احمد خضر183352
جبب+ج

محمد احمد عبد العزيز منصور183351
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسبمحمد احمد السيد محمد هالل183350
ج+أبج+

راسبمحمد احمد السيد عبد العال183349
جج+ب+ب+

راسبمحمد ابراهيم محمد سليمان183348
ج+ب+بأ

راسبمحمد ابراهيم فتحي السحيمي183347
جبب+أ

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 25نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

60152.51421421

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5173.5173.5173.50

1فصل 

1421ح152.5152.5

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

1631631631420

1فصل 

1631غ142152.5

1فصل 

142142163152.50

1فصل 

142152.5152.51420

1فصل 

152.52ح120152.5

1فصل 

163152.51631420

1فصل 

152.5184142152.50

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

142152.51631420

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسبمحمد سيد مصطفى محمد183376
جبج+ج

راسبمحمد سيد كمال عبد الفتاح183375
ججج+ج

راسبمحمد سمير محمد امبابى183374
ج+جأج+

راسبمحمد سمير فوزى حافظ الصياد183373
جبج+ب

مادتي تخلفمحمد سليمان محمد سليمان183372
f+جFALSE+ج

راسبمحمد سعيد محمود حلوه183371
جج+ج+ج

راسبمحمد سامى عبد العظيم محمد عطيه منطاش183370
ج+بجج

محمد زهير محمد زهران البح183369
مادة تخلف 

واحدة بج+ج

راسبمحمد رمضان محمد عبد الحميد183368
جببب

راسبمحمد رشدى محمد محمد احمد القليطى183367
ججج+ج

محمد رجب حمودى عليو183366
مادة تخلف 

واحدة جFALSEج+ج+

راسبمحمد ربيع راغب الكشاك183365
ب+ب+ب+ج+

راسبمحمد خيرى على صقر183364
FALSEFALSEFALSEFALSE

محمد خالد رمضان ابو المعاطى183363
مادة تخلف 

واحدة f+ججج

راسبمحمد حنفى محمود محمد183362
FALSEFALSEFALSEFALSE

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 26نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

152.5152.5152.5173.50

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1423غغ90

1فصل 

142152.5152.51420

1فصل 

173.5163173.5152.50

1فصل 

152.5152.5152.51420

1فصل 

1631631421420

1فصل 

142152.5152.51420

1فصل 

1002ح142152.5

1فصل 

3غغغ142

1فصل 

1841421421630

1فصل 

142152.5152.51420

1فصل 

142152.5152.51001

1فصل 

142142152.51420

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسبمحمد على احمد سلمون183391
جج+جج

محمد عفيفى محمد عفيفى عبد الرحيم183390
مادة تخلف 

واحدة fج+ج+ج

راسبمحمد عبد ربه عبد المقصود سرحان183389
جج+ج+ج

راسبمحمد عبد المعطى عبد المعطى عماره183388
بججأ

راسبمحمد عبد الفتاح عبد الاله وزيرى183387
ج

مادتي تخلفمحمد عبد العظيم امين اسماعيل183386
FALSEfج+ج

راسبمحمد عبد الخير عبد الظاهر محمود183385
جج+ج+ج

راسبمحمد عبد الحميد محمد النجار183384
ججبب

راسبمحمد عبد الحافظ شحاته غنيم183383
جج+ج+ج+

راسبمحمد عارف احمد عثمان183382
ج+ب+بب+

راسبمحمد عادل محمد البكرى عبد العليم183381
جج+ج+ج

راسبمحمد عادل على على المغازى183380
fج

راسبمحمد صالح شعبان محمد183379
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد صفوت عبد الحفيظ محمود183378
ججج+ج

راسبمحمد شعبان محمود مصطفى عيد183377
ب+ج+ج+ج+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 27نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

163152.51631630

1فصل 

142152.51421630

1فصل 

70152.51631631

1فصل 

163163173.51630

1فصل 

163152.51631420

1فصل 

1421631421420

1فصل 

1631631841840

1فصل 

173.5152.5163152.50

1فصل 

142152.5142152.50

1فصل 

90142142902

1فصل 

152.5163173.51630

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

901421421002

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

مادتي تخلفمحمد نزيه عبد المجيد يوسف عبد الحافظ183406
fججf

راسبمحمد نادى محمد عبد الرحمن183405
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد ناجى محمد محمد خطاب183404
ججج+ج

راسبمحمد مرزوق بخيت مرزوق عجالن183403
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد محمود عبد المطلب ناصف183402
بب+بج+

مادتي تخلفمحمد محمود سعد طه183401
fججf

راسبمحمد مجدى محمود على183400
ج+جج+ج

راسبمحمد ماهر حسن محمد عطا هللا183399
ج+بج+ب+

راسبمحمد لطفى محمد عبد هللا183398
أأبب

راسبمحمد كيالني جالل محمد183397
ججبج

راسبمحمد فوزى محمد سليم183396
جبج+ب

راسبمحمد فوزى احمد مصطفى183395
بب+بب

محمد عمر محمد حسانى183394
مادة تخلف 

واحدة f+ببج

راسبمحمد على يسن احمد183393
بجج+ج

راسبمحمد على راضى حسن راضى183392
ببج+ب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 28نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

80152.51631421

1فصل 

80163163173.51

1فصل 

601631421421

1فصل 

1421ح173.5163

1فصل 

142142152.51630

1فصل 

1421631631420

1فصل 

100142142602

1فصل 

173.5163163152.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

142151631420

1فصل 

163152.5152.51630

1فصل 

142152.5142152.50

1فصل 

142163163152.50

1فصل 

163152.5142152.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسبمحمود فرج شحاته علي183421
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمود على محمد عبد العال183420
ج+جج+ب

راسبمحمود عادل كامل عبد القادر183419
ج+ببج

راسبمحمود زكي احمد عوض183418
ج+جج+ج

راسبمحمود حمدى محمود حماد183417
بج+ج+ب

راسبمحمود حماده فرغلى رشوان183416
جبج

راسبمحمود حسين احمد مهران183415
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمود احمد مدنى محمد183414
ج+ببب+

مادتي تخلفمحمود احمد محمود خليل183413
fججf

راسبمحمود احمد محمد جالل صالح183412
جببج

راسبمحمود احمد علي محمد183411
بج+جج

محمود ابراهيم محمود جمعه183410
مادة تخلف 

واحدة جFALSEبب+

محمود ابراهيم عبد المقصود ابراهيم حبيب183409
مادة تخلف 

واحدة fججب

محمود ابراهيم احمد درباله183408
مادة تخلف 

واحدة fب+بب

محمد ياسين عبد القادر سليمان183407
مادة تخلف 

واحدة f+جبج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 29نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5152.5184152.50

1فصل 

1841ن163173.5

1فصل 

152.5163184173.50

1فصل 

2غغ142152.5

1فصل 

1421ن142152.5

1فصل 

142173.51421420

1فصل 

142152.5152.51420

1فصل 

173.51631841420

1فصل 

1421631631420

1فصل 

163173.5152.51420

1فصل 

173.5163142152.50

1فصل 

152.52حح163

1فصل 

142173.51421420

1فصل 

142152.580152.51

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

مصطفى داود علي علي183436
مادة تخلف 

واحدة ج+fج+ج

راسبمصطفى احمد حافظ محمود183435
ججب+ج

مادتي تخلفمريم مصطفى سيد هديب183434
ج+FALSEFALSEب

راسبمروه مصطفى عبده حسن183433
ج+جبب+

راسبمروه ابراهيم عبد الرحمن شاشه183432
جج+ب+ب

راسبمرام السعيد بيومي ابراهيم بيومي183431
جببج

راسبمديحه عبد الرحيم شحاته على183430
جأبب+

راسبمختار احمد محمد احمد183429
جج+ج+ج

راسبمحمودهاني فاروق محمود قنديل183428
ججب+ج

محمود وائل حمزه ابراهيم183427
مادة تخلف 

واحدة جج+ج

مادتي تخلفمحمود منصور محمد اسماعيل183426
ج+ج

راسبمحمود محمد محمود ابو حامد183425
ب+أبج+

محمود محمد عبد المنعم بريقع183424
مادة تخلف 

واحدة أب+ب

راسبمحمود محمد حسن بدر183423
ج+أج+ج+

راسبمحمود فرحات محروس محمد موسى183422
FALSEFALSEFALSEFALSE

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 30نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142152.51421630

1فصل 

1421631631420

1فصل 

142152.5184173.50

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

1421631421420

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5163152.51غ

1فصل 

142163152.51420

1فصل 

1421631421420

1فصل 

152.5173.5163173.50

1فصل 

1632حح163

1فصل 

1422حح173.5

1فصل 

204173.5163152.50

1فصل 

142173.5152.5173.50

1فصل 

163163173.51630

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسبمياده عمر عبد الحميد الحفنى183451
بب+بب

راسبمياده عليوه اسماعيل غانم183450
ب+ج+ب+ج

راسبمى هانى محمد بيومى الفضالى183449
ج+بب+أ

مادتي تخلفمى احمد محمد عامر183448
جFALSEFALSEب+

مادتي تخلفمها مصطفى سيد هديب183447
بFALSEFALSEب

راسبمنه هللا عاطف عبد الفتاح منصور شرع183446
ب+بب+ج+

راسبمنه هللا طارق محمد احمد فليفل183445
ججبج

راسبمنال حسن احمد احمد حموده183444
جج+بج

مصعب مصطفى حسين مصطفى183443
مادة تخلف 

واحدة ج+بج+

راسبمصطفى محمد فاروق محمد حما183442
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمصطفى كامل مدنى احمد183441
ججبج

راسبمصطفى عادل على البسيونى183440
ججج+ج

راسبمصطفى طارق عبد الفتاح عبد المجيد عزام183439
ب+أج+ج

راسبمصطفى سيد محمد عبد العزيز183438
جببج

راسبمصطفى سامى عبد العال سيد على183437
بجج+ج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 31نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142152.51631420

1فصل 

142173.5173.51630

1فصل 

142163152.51420

1فصل 

142152.51841420

1فصل 

142152.51841420

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

1941841841940

1فصل 

14216390152.51

1فصل 

1631841631630

1فصل 

173.5163184152.50

1فصل 

152.5173.5184152.50

1فصل 

163173.5194173.50

1فصل 

163173.51631630

1فصل 

142163152.51420

1فصل 

184163194152.50

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسبنورهان عبد الفتاح احمد عباس183466
ج+أبأ

راسبنورا عبد الرازق عبد التواب راضي183465
جج+بج

راسبنورا جمعه احمد عجينه183464
ببب+ب

راسبنهى محمد عفيفي المالح183463
ب+أب+ب

راسبنهى مجدى سعد شكرى ابراهيم183462
ج+أب+ج+

راسبنهى احمد مصطفى خلف183461
ج+أبب+

راسبندى وسيم عبد المحسن محمد الشريف183460
ببأب

ندى محمد عبد العزيز مرسى عماره183459
مادة تخلف 

واحدة ج+fبج

راسبندى عبد المجيد احمد سالمة183458
أأأأ

راسبندى خالد السيد محمد غنيم183457
ججج+ج

راسبنجالء فتحي محمود بركات183456
جأج+ج

راسبنجالء فتحى فوزى راشد فرج183455
جأج+ج

راسبنجالء ابي بكر حسن عبد الفتاح183454
جج+بج

راسبناصر نادى رمضان عبد العزيز183453
بب+ب+ج

راسبناصر عطيه عطيه احمد183452
جبج+ج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 32نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142173.51841420

1فصل 

1631841841630

1فصل 

152.51631421630

1فصل 

142173.51841420

1فصل 

152.5173.5173.5173.50

1فصل 

163173.51631630

1فصل 

142152.5184173.50

1فصل 

194173.5184173.50

1فصل 

1421631421630

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

301421421421

1فصل 

1421631631840

1فصل 

142173.51421420

1فصل 

163173.5194152.50

1فصل 

204163173.51420

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسبهيام ابراهيم رمضان عيسى183481
جب+بأ

راسبهندى رافت محمد المهدى عبد الرؤف183480
ج+أب+ب

راسبهند محمد مغاورى محمد183479
ججب+ج

راسبهند عبد المنعم ابراهيم حسن183478
أببج

همت احمد محمد مختار كامل183477
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسبهشام فتحي ابو زيد محمد سعيد183476
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبهشام فاروق عطيه احمد حجر183475
بجبج

راسبهبه شعبان على النبوى183474
ب+أب+أ

راسبهانى يوسف عثمان على183473
ب+أج+ج

راسبهانى محمد على احمد183472
ببب+ب

راسبهاله مليجى سيد احمد احمد عوف183471
ب+ب+ب+ج+

راسبهاجر محمد عبد الستار محمد ابراهيم183470
جأب+ج

راسبهاجر محمد احمد محمد183469
بجبج+

راسبنورهان مصطفى مرسى مرسى حسن183468
بأأب

راسبنورهان مصطفى عبد الحميد عبده شعباه183467
جأب+ج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 33نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

173.5163173.5152.50

1فصل 

142152.51631420

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5163173.5152.50

1فصل 

184152.51631630

1فصل 

152.5152.51421101

1فصل 

152.5163163173.50

1فصل 

70142152.51421

1فصل 

163163173.51420

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

142142142901

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.51421421001

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسب183496

راسب183495

يوسف احمد يوسف تونى183494
مادة تخلف 

واحدة fججج+

راسبياسمين عبد القادر قاسم عبد القادر183493
FALSEFALSEFALSEFALSE

ياسمين صالح فرحات عبد الحميد183492
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسبياسر محمد كامل حسيب على عبد الرازق183491
ججج+ج

راسبياسر محمد صالح محمد183490
جب+بب

وليد محمد محمد موسى اسماعيل183489
مادة تخلف 

واحدة fجج+ج

راسبوالء نبوى عبده احمد نصر القشالن183488
ب+ببج+

وفاء عبد البديع حافظ محمد البرادعى183487
مادة تخلف 

واحدة fجج+ج+

راسبوجدى فؤاد حافظ عويس183486
ببج+أ

راسبوائل محمد عبد السميع رشوان183485
ج+ب+بج+

راسبوائل السيد محمود محمد183484
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبهيثم عبد العزيز محمود جعفر183483
جبج+ج

راسبهيام حامد ابراهيم عبد العزيز183482
ج+ب+بب+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  34 من 34نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد أحمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسب15

راسب14

راسب13

راسب12

راسب11

راسب10

راسب9

راسب8

راسب7

راسب6

راسب5

راسب4

راسب3

راسب2

راسب1

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

الرقابة القضائية 

على أعمال اإلدارة

الوظيفة العامة 

الدولية

القانون اإلداري 

المالي
اإلدارة العامةالعقود اإلداريةالقضاء اإلداري

النشاط اإلداري 

المرفق العام "

"والضبط اإلداري

التأديب في الوظيفة 

العامة
المرافعات اإلدارية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات


