
2018الدراسات العليادور يناير  25 من 1نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

3014270152.52

1فصل 

80601421632

1فصل 

50801421632

1فصل 

501421101632

1فصل 

1633غش8070

1فصل 

100701421422

0فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

80142142173.51

1فصل 

70701421842

1فصل 

50801421632

1فصل 

1633غ9050

1فصل 

501421421631

1فصل 

80601421632

1فصل 

60701421632

1فصل 

راسباحمد عبد الجواد سيد عبد الجواد182013
ffب

182012

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 عبد الكريم عثمان خاطر182016
ffبج

مادتي تخلفاحمد عبد العزيز محمد سليمان182015
ffبج

احمد عبد الجواد محمود عبد الجواد182014
مادة تخلف 

واحدة fبجج

مادتي تخلفاحمد طارق طلعت محمد
ffبج

مادتي تخلف
ffأج

احمد صالح علي ابو النجا182011

احمد سالمة عبد الغفار حسين182009

احمد صابر نعيم عبد الحميد قرطام182010
مادة تخلف 

واحدة fب+جج

راسب
ب+ججج

راسباحمد سعيد محمود عبد هللا182008
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفاحمد السيد شمروخ صابر182003
ffبج

182001

مادتي تخلفاحمد سامي عبد الجواد الدسوقي182007
ffجج

راسباحمد رشاد محمد محمود182006
ffFALSEب

مادتي تخلفاحمد خليفة شحاتة احمد182005
fجfب

مادتي تخلفاحمد جابر احمد بدر182004
ffبج

مواد التخلف

مالحظات

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون المدني مع 

التعمق

القانون التجاري 

مع التعمق

فلسفة القانون 

وتاريخه
التنفيذ الجبريالتجارة اإللكترونية

قانون المرافعات 

المدنية والتجارية 

مع التعمق

القانون الدولي 

الخاص مع التعمق

مادتي تخلفابراهيم السعيد محمد عبد هللا
fجf+ج

الشريعة اإلسالمية 

(دراسة مقارنة)

قانون التوقيع 

اإللكتروني
المعدل أحد العقود المدنية

التراكمي
التقدير العام

                        



2018الدراسات العليادور يناير  25 من 2نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

2غش80152.5142

1فصل 

90801421632

1فصل 

501421421631

1فصل 

8070142152.52

1فصل 

60100142152.52

1فصل 

80163142173.51

1فصل 

0060142173.52

1فصل 

6050142152.52

1فصل 

142173.51421630

1فصل 

80142142152.51

1فصل 

152.52غ152.580

1فصل 

142152.5142173.50

1فصل 

701421842غ

1فصل 

70501421632

1فصل 

1421631421630

1فصل 
راسباحمد ناجي احمد زايد182031

بجبج

مادتي تخلفاحمد محمود محمد حسنين182029
fأج

مادتي تخلفاحمد محمود محمد موسى182030
f

مادتي تخلفاحمد محمد عبد المقصود البنا182027
ج+fج+

راسباحمد محمد احمد ابراهيم عصر182025
بجب+ج

احمد محمد حسن محمد حميد182026
مادة تخلف 

واحدة f

مادتي تخلفاحمد لبيب احمد حرب182023
ffب+ج

مادتي تخلفاحمد فتحي سعيد علي182021
ffج+ج

احمد كرم سيد محمد عامر182022
مادة تخلف 

واحدة f

احمد علي عبد المنعم محمد مراد182019
مادة تخلف 

واحدة fبجج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون المدني مع 

التعمق

القانون التجاري 

مع التعمق

فلسفة القانون 

وتاريخه
التنفيذ الجبريالتجارة اإللكترونية

قانون المرافعات 

المدنية والتجارية 

مع التعمق

القانون الدولي 

الخاص مع التعمق

الشريعة اإلسالمية 

(دراسة مقارنة)

قانون التوقيع 

اإللكتروني
المعدل أحد العقود المدنية

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

احمد علي الصاوي تركي182018

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

fبج

راسباحمد محمد فوزي عبد المنعم182028
ب+جج+ج

ج+جج

مادتي تخلفاحمد ماهر عوض زيد حجاج182024
ffج+ج

ب+جب

مادتي تخلفاحمد عوض عبد الحميد ابراهيم علي الدين182020
ffج+ج

مادتي تخلف
ffبج

FALSEجج+
مادتي تخلفاحمد عبد المجيد عبد المقصود العوني182017

f

                        



2018الدراسات العليادور يناير  25 من 3نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

901421421631

1فصل 

1421421421420

1فصل 

142801421421

0فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1421421421840

1فصل 

1427060152.52

1فصل 

801421421631

1فصل 

10080142152.52

1فصل 

80801421632

1فصل 

152.5163142152.50

1فصل 

80142142173.51

1فصل 

8070142152.52

1فصل 

701421421631

1فصل 

14280501632

1فصل 

142142142152.50

1فصل 

القانون الدولي 

الخاص مع التعمق

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

راسباميرة بدوي بدوي نجم182046
ج+ججج

مادتي تخلفامل علي حسين علي182045
بffج

امل عابدين عبد الرحيم يونس182044
مادة تخلف 

واحدة fبجج

مادتي تخلفاماني راشد شحادة كحيل182043
ffج+ج

السيد سعيد سالم علي الشاذلي182042
مادة تخلف 

واحدة fب+جج

راسبالسعيد محمد سليمان احمد182041
ج+جبج+

مادتي تخلفالسعيد عطا محمد منصور182040
ffبج

مادتي تخلفالحسن نصر علي احمد طاحون182039
ffج+ج

اشرف عمر ابو اليزيد سرحان182038
مادة تخلف 

واحدة fبجج

مادتي تخلفاسماعيل محمد مدحت خليفة محمود182037
ج+ffج

راسباسماء محمد السيد مسعد عوض182036
أججج

راسباسالم مصطفى محمود الجمل182035
FALSEFALSEFALSEFALSE

اسالم مجدي محمد علي ابو النجا182034
مادة تخلف 

واحدة ججfج

راسباسالم سمير عبد الحميد عبد العزيز182033
جججج

مالحظات

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

الشريعة اإلسالمية 

(دراسة مقارنة)

قانون التوقيع 

اإللكتروني
المعدل أحد العقود المدنية

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

اسراء نصر الدين محمد االقرع182032
مادة تخلف 

واحدة fبجج

االسمرقم الجلوس

القانون المدني مع 

التعمق

القانون التجاري 

مع التعمق

فلسفة القانون 

وتاريخه
التنفيذ الجبريالتجارة اإللكترونية

قانون المرافعات 

المدنية والتجارية 

مع التعمق

                        



2018الدراسات العليادور يناير  25 من 4نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

90701421842

1فصل 

9040142152.52

1فصل 

0080142152.52

1فصل 

90601421842

1فصل 

173.5152.5152.51840

1فصل 

11050142173.52

1فصل 

142142142152.50

1فصل 

14280142152.51

1فصل 

142142142152.50

1فصل 

152.51421421630

1فصل 

9080142152.52

1فصل 

152.5501421631

1فصل 

142801001632

1فصل 

142152.52غغ

1فصل 

5080142152.52

1فصل 

ffب

مادتي تخلفتامر احمد زكي زايد182060
ج+ج

راسبايمن محمد ابو زيد عبد العزيز182055
ج+ججج

راسبايناس عبد هللا رمضان الدبشة182056
ج+

ايمان فضل ابراهيم محمد182054
مادة تخلف 

واحدة ج+جfج

راسبايزيس ايمن ابراهيم العشماوي182051
أج+ج+ب+

مادتي تخلفاية صبحي عبد العظيم منصور182050
ffأج

الشريعة اإلسالمية 

(دراسة مقارنة)

قانون التوقيع 

اإللكتروني
المعدل أحد العقود المدنية

التراكمي
التقدير العام

مادتي تخلفاميمة محمود محمد عبد القادر182048
ffج+ج

مادتي تخلفانجي محمد محمد محمد سالمة182049
ffج+ج

مواد التخلف

مالحظات

مادتي تخلفاميمة محمد محمود عداروس182047
ffأج

االسمرقم الجلوس

القانون المدني مع 

التعمق

القانون التجاري 

مع التعمق

فلسفة القانون 

وتاريخه
التنفيذ الجبريالتجارة اإللكترونية

قانون المرافعات 

المدنية والتجارية 

مع التعمق

القانون الدولي 

الخاص مع التعمق

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

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

باسم عبد الرؤف عبد العال بدران182058
مادة تخلف 

واحدة بجfج+

مادتي تخلفتامر عوض عوض السنباطي182061
ffج+ج

مادتي تخلفبسنت حسن عبد المنعم حسن182059
ج

بجج

مادتي تخلفايهاب حسن محمد سليمان182057
ffج+ج

مادتي تخلف
ffب+ج

راسبايمان عمر ابراهيم محمد دياب182053
ج+ججج

ايمان احمد ابراهيم غنيم حمزة182052

                        



2018الدراسات العليادور يناير  25 من 5نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

14270142152.51

1فصل 

5040001633

1فصل 

80142142152.51

1فصل 

20201421632

1فصل 

152.5173.51421840

0فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1421421001631

1فصل 

60301421632

1فصل 

1421842غغ

1فصل 

201421421631

1فصل 

70152.5142152.51

1فصل 

00501421632

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

142801421841

1فصل 

9040142152.52

1فصل 

راسب
fffب

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 تخلفحمدي عبد المعطي احمد عبد العال182076
ffج+ج

راسب

مادتي تخلفحسن محمد السيد حسن حشاد182073

القانون الدولي 

الخاص مع التعمق

حاتم محمد محمدين محمود182063

حسين اسماعيل علي عبد الفتاح182074
FALSEFALSEFALSEFALSE

ffبج

حسن علي ابراهيم علي182072

182070

حفصة سعيد سنوسي إبراهيم182075
مادة تخلف 

واحدة أجfج

مادة تخلف 

واحدة f+ج+جج

حسن عبد هللا السعيد عبد هللا182071
مادة تخلف 

واحدة fبجج

مادتي تخلفحسن السيد حسن محمد نوار
أج

مادتي تخلفحسن احمد امين محمد182069
ffبج

حسام نوح صديق البنا182068
مادة تخلف 

واحدة بfجج

راسبحسام عبد العزيز عبد اللطيف السيسي182067
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبحسام ربيع موسى بكر182066
أجب+ج+

مادتي تخلفحامد فتح هللا حامد الغنام182065
ffبج

حازم عبد المنعم فهيم السيسي182064
مادة تخلف 

واحدة fج+جج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

الشريعة اإلسالمية 

(دراسة مقارنة)

قانون التوقيع 

اإللكتروني
المعدل أحد العقود المدنية

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

جبريل كريم جبريل كريم182062
مادة تخلف 

واحدة ج+جfج

االسمرقم الجلوس

القانون المدني مع 

التعمق

القانون التجاري 

مع التعمق

فلسفة القانون 

وتاريخه
التنفيذ الجبريالتجارة اإللكترونية

قانون المرافعات 

المدنية والتجارية 

مع التعمق

                        



2018الدراسات العليادور يناير  25 من 6نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

50801421842

1فصل 

14220100152.52

1فصل 

20601421632

1فصل 

80301421632

1فصل 

207090152.53

1فصل 

70142142152.51

1فصل 

801421421841

1فصل 

90142142152.51

1فصل 

70901633غ

1فصل 

50601421632

1فصل 

50801421842

1فصل 

901001421842

1فصل 

90142142173.51

1فصل 

6080142152.52

1فصل 

901631421841

1فصل  fأجب

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 تخلفربيع شعبان محمد محمد نصير182088
ffأج

مادتي تخلفربيع ابراهيم محمد محمد الشيخ182087
ffأج

دعاء نجيب قطب الشيخ عامر182083

راسبرأفت محمد رأفت محمد اسماعيل182085
ffب

ج+جج

خالد محمود كريم احمد182079

راسبدعاء السيد محمد محمد علي182081
fff+ج

مادتي تخلفخالد فارس سيد احمد عباس182078
ج+ffج

الشريعة اإلسالمية 

(دراسة مقارنة)

قانون التوقيع 

اإللكتروني
المعدل أحد العقود المدنية

التراكمي
التقدير العام

fأج

االسمرقم الجلوس

القانون المدني مع 

التعمق

القانون التجاري 

مع التعمق

فلسفة القانون 

وتاريخه

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

التنفيذ الجبريالتجارة اإللكترونية

قانون المرافعات 

المدنية والتجارية 

مع التعمق

القانون الدولي 

الخاص مع التعمق

ربيع محمود كامل محمد موسى182089
مادة تخلف 

واحدة fب+جج

مادتي تخلفرجب محمد سيد احمد محمد182090
ffج+ج

رجب نادي عبد الخالق سالم رجب182091
مادة تخلف 

واحدة

مادتي تخلفرباب رياض سيد محمد ابو سريع182086
ffبج

مادة تخلف 

واحدة fأجج

راندا االحمدي محمد جمعة182084
مادة تخلف 

واحدة f

دعاء جالء محمد ابراهيم سعودي182082
مادة تخلف 

واحدة fج+جج

مادتي تخلف
ffبج

مادتي تخلفخالد نصار عبد المنعم محمد182080
ffبج

مواد التخلف

مالحظات

مادتي تخلفخالد عبد هللا حسين جبريل182077
f

                        



2018الدراسات العليادور يناير  25 من 7نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

70142152.52غ

1فصل 

701631421631

1فصل 

5014290152.52

1فصل 

6040901633

1فصل 

701631421631

1فصل 

80173.5142173.51

1فصل 

142152.5142152.50

1فصل 

60501421842

1فصل 

80142142152.51

1فصل 

20701421422

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

70142142152.51

1فصل 

60152.5142173.51

1فصل 

801421421631

1فصل 

4010701423

1فصل 

ج+

رشا عباس محمد دردير182093
مادة تخلف 

واحدة fبجب

االسم

القانون المدني مع 

التعمق

القانون التجاري 

مع التعمق

فلسفة القانون 

وتاريخه
التنفيذ الجبريالتجارة اإللكترونية

قانون المرافعات 

المدنية والتجارية 

مع التعمق

القانون الدولي 

الخاص مع التعمق

الشريعة اإلسالمية 

(دراسة مقارنة)

قانون التوقيع 

اإللكتروني
المعدل أحد العقود المدنية

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم الجلوس

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

راسبسمير عبد العزيز توفيق حجازي182106
fffج

سمر احمد محمد يسن182105
مادة تخلف 

واحدة fبجج

سليمان احمد محمد جاد المولى182104
مادة تخلف 

واحدة f+ب+جج

سلوى سعيد السيد يونس182103
مادة تخلف 

واحدة fج+جج

راسبسلمى السيد امين السيد ابو سنة182102
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفسحر مجدي محمود الطويل182101
ffجج

سارة صالح عبد الوهاب السيد182100
مادة تخلف 

واحدة fج+جج

مادتي تخلفزينب محمد محمود السيد الحلواني182099
ffأج

راسبريهام عنتر امين الديب182098
ج+جج+ج

ريهام عبده نور عبده182097
مادة تخلف 

واحدة f+ب+جب

ريهام عباس محمد دردير182096
مادة تخلف 

واحدة fبجب

راسبرمضان عبد السالم ابو زيد سرور182095
fffب

مادتي تخلفرشا انور سعد حسن خير هللا182092
fج+ج

مادتي تخلفرضا حسين محمد حسين الفيومي182094
fجf

                        



2018الدراسات العليادور يناير  25 من 8نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

4غغغغ

1فصل 

142152.51421630

1فصل 

301000004

1فصل 

2070142152.52

1فصل 

306090152.53

1فصل 

701631421631

1فصل 

80801001423

1فصل 

90801421842

1فصل 

20142142152.51

1فصل 

142142142152.50

1فصل 

80101421422

1فصل 

7080142173.52

1فصل 

701001421632

1فصل 

40801421632

1فصل 

50142142152.51

1فصل  ج+ج

مادتي تخلفطه حمدي طه خليل182119
ffبج

مادتي تخلفصالح موسى عوض مخيمر182117
ffجج

شيماء فرج عبد الحفيظ شحاتة182115
مادة تخلف 

واحدة fج+جج

ج+ججج

راسبشيماء علي احمد غزالي عيسى182113
fffج

راسبشوقية محمد السيد مرسي182111
fff+ج

شيماء السيد محمد ابو سعدة182112
مادة تخلف 

واحدة f

راسبشعبان صالح عبد الحميد صالح182109
ffff

راسبشامة بشير محمد محروس182108
بجج+ج

الشريعة اإلسالمية 

(دراسة مقارنة)

قانون التوقيع 

اإللكتروني
المعدل أحد العقود المدنية

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبشادي محمد بهاء الدين علي حسن182107

االسمرقم الجلوس

القانون المدني مع 

التعمق

القانون التجاري 

مع التعمق

فلسفة القانون 

وتاريخه
التنفيذ الجبريالتجارة اإللكترونية

قانون المرافعات 

المدنية والتجارية 

مع التعمق

القانون الدولي 

الخاص مع التعمق

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 تخلفطه محمد محفوظ عبد المجيد182120
ffبج

مادتي تخلفصبري محمد وفدي محمد محمود فودة182118
ffب+ج

عادل عبد المحسن عبد الغني السنباطي182121
مادة تخلف 

واحدة fج

مادتي تخلفشيماء فتحي عبد القادر حواش182114
ffأج

راسبصالح ضيف عبد المنعم عبد النبي182116

بجب

مادتي تخلفشعبان عوني محمد صابر182110
ffج+ج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

                        



2018الدراسات العليادور يناير  25 من 9نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142142142173.50

1فصل 

9060142173.52

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

003080152.53

1فصل 

60601421632

1فصل 

1421421421840

1فصل 

707080152.53

1فصل 

7000142152.52

1فصل 

9040142152.52

1فصل 

1421421421630

1فصل 

60142173.52غ

1فصل 

5050142152.52

1فصل 

142100142152.51

1فصل 

90801421632

1فصل 

30401421632

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 تخلفعبد الناصر احمد جاد علي182136
ffبج

مادتي تخلفعبد المنعم فرج عبد المنعم ابو فاطمة182135
ffبج

عبد المعبود علي محمد علي182134
مادة تخلف 

واحدة ج+جfج

مادتي تخلفعبد هللا محمد علي تمراز182133
ffج+ج

مادتي تخلفعبد هللا سعد علي عفيفي182132
fب+ج

راسبعبد العزيز كيالني عزيز كيالني زيدان182131
بججج

مادتي تخلفعبد العزيز شريف عبد العزيز الشقنقيري182130
ffج+ج

مادتي تخلفعبد العزيز ابراهيم السعيد السعودي182129
ffج+ج

راسبعبد السالم الشحات عبد السالم عبد الفتاح حسين182128
fff+ج

راسبعبد الرحمن عبد هللا عبد المجيد محمد182127
أججج

مادتي تخلفعبد الرحمن عبد الفتاح محمد عبد الفتاح قاسم182126
ffبج

راسبعبد الجواد اشرف عبد الجواد محمود حتاتة182125
fff+ج

راسبعباس احمد عباس عبد الخالق182124
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفعاطف ابراهيم منصور بخيت182123
ffب+ج

راسبعاشور سيد محمد عثمان182122
ب+ججج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون المدني مع 

التعمق

القانون التجاري 

مع التعمق

فلسفة القانون 

وتاريخه
التنفيذ الجبريالتجارة اإللكترونية

قانون المرافعات 

المدنية والتجارية 

مع التعمق

القانون الدولي 

الخاص مع التعمق

الشريعة اإلسالمية 

(دراسة مقارنة)

قانون التوقيع 

اإللكتروني
المعدل أحد العقود المدنية

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

                        



2018الدراسات العليادور يناير  25 من 10نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

801421421841

1فصل 

8080801633

1فصل 

901421421631

1فصل 

701421421631

1فصل 

501421421631

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1101421421421

1فصل 

901001421632

1فصل 

8080142152.52

1فصل 

1631841421630

1فصل 

1421421421630

1فصل 

4م. ع70م. عم. ع

1فصل 

70701421632

1فصل 

60601421632

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 تخلفعمرو عبد المنعم متولي الطنطاوي182151
ffبج

مادتي تخلفعمرو عادل مصطفى حمادة182150
ffبج

راسبعمرو سليم السيد محمد منصور182149
FALSEFALSEfFALSE

راسبعمر مختار عبد الشافي الخمري182148
بججج

راسبعمر عمر مصطفى ابو حلفة182147
بجأب

مادتي تخلفعلي عبد المنعم علي السيد حميدة182146
ffج+ج

مادتي تخلفعالء محمود السيد ابو العنين عبد الوهاب182145
ffبج

عالء محمد محمد احمد يوسف182144
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسبعصام مسعد ابراهيم االمام182143
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبعصام عبد الحليم عامر ابو سمك182142
FALSEFALSEFALSEFALSE

عصام بسيوني عبد الجواد بسيوني قنديل182141
مادة تخلف 

واحدة fبجج

عصام انور عبد الحليم حامد182140
مادة تخلف 

واحدة fبجج

عزيزة جمال عبد العزيز سليمان182139
مادة تخلف 

واحدة fبجج

راسبعزة محمد محمد الهمدان182138
fffب

عبد الهادي عبد الوسيع عبد الهادي جابر182137
مادة تخلف 

واحدة fأجج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون المدني مع 

التعمق

القانون التجاري 

مع التعمق

فلسفة القانون 

وتاريخه
التنفيذ الجبريالتجارة اإللكترونية

قانون المرافعات 

المدنية والتجارية 

مع التعمق

القانون الدولي 

الخاص مع التعمق

الشريعة اإلسالمية 

(دراسة مقارنة)

قانون التوقيع 

اإللكتروني
المعدل أحد العقود المدنية

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

                        



2018الدراسات العليادور يناير  25 من 11نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

163152.51421840

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

901421421631

1فصل 

1421631421630

1فصل 

20152.53غ80

1فصل 

90701421632

1فصل 

1421421421630

1فصل 

80142142152.51

1فصل 

90152.51421841

1فصل 

90163142152.51

1فصل 

100501421632

1فصل 

142601421841

1فصل 

1421101421421

1فصل 

1631421421420

1فصل 

100152.5142173.51

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

محمد احمد بخيت احمد182166
مادة تخلف 

واحدة f+ب+جج

راسبمحمد ابراهيم محمد رشاد الحو182165
جججب

محمد ابراهيم فوزي عبد هللا182164
مادة تخلف 

واحدة ججfج

محروس محمد محروس محمد ليلة182163
مادة تخلف 

واحدة أجfج

مادتي تخلفمايسة عصمت عبد العزيز عبد ربه182162
ffبج

ماهر ممدوح حسن المملوك182161
مادة تخلف 

واحدة fج+جب

ماريو امير سالمة حنا182160
مادة تخلف 

واحدة f+أجج

لؤي محمد نور الدين محمد182159
مادة تخلف 

واحدة fج+جج

راسبكلثم طارق لطفي طه حسب هللا182158
بججج

مادتي تخلفكرم سيد محمد عبد اللطيف182157
ffبج

راسبفوزية سليمان صالح جاد الرب182156
ff+ج

راسبفرج ابو النصر عبد السالم ابو زيادة182155
بجبج

فاطمة رزق احمد محمد182154
مادة تخلف 

واحدة fبجج

راسبفاطمة التميمي محمد عوض السيد جادو182153
ب+ججج

راسبعمرو محمود محمود شيخ السوق182152
أجج+ب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون المدني مع 

التعمق

القانون التجاري 

مع التعمق

فلسفة القانون 

وتاريخه
التنفيذ الجبريالتجارة اإللكترونية

قانون المرافعات 

المدنية والتجارية 

مع التعمق

القانون الدولي 

الخاص مع التعمق

الشريعة اإلسالمية 

(دراسة مقارنة)

قانون التوقيع 

اإللكتروني
المعدل أحد العقود المدنية

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

                        



2018الدراسات العليادور يناير  25 من 12نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

9014270173.52

1فصل 

4غغغغ

1فصل 

152.5142152.51840

1فصل 

7070142173.52

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

142100142173.51

1فصل 

4080142152.52

1فصل 

1421421631غ

1فصل 

90152.5142152.51

1فصل 

142142152.51840

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5152.51421840

1فصل 

142142142152.50

1فصل 

90142142152.51

1فصل 

142801001632

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 عبد هللا قنديل محمد قنديل182181
بffج

محمد عبد السالم احمد إبراهيم182180
مادة تخلف 

واحدة fج+جج

راسبمحمد عباس السيد عالم182179
ج+ججج

راسبمحمد صبحي عبد هللا إبراهيم182178
أجج+ج+

راسبمحمد سليمان محمد السمان182177
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد سعيد محمد عبد الكريم182176
أج+جج

محمد سامي ابراهيم محمد182175
مادة تخلف 

واحدة f+ج+جج

محمد زكريا صاوي عبد الرحمن182174
مادة تخلف 

واحدة بجج

مادتي تخلفمحمد رشاد عبد الفتاح المليجي182173
ffج+ج

محمد خالد عنتر امام182172
مادة تخلف 

واحدة ب+جfج

راسبمحمد خالد امام محمد182171
ب+ججج

مادتي تخلفمحمد ثروت محمد شحاتة182170
ffب+ج

راسبمحمد السيد العربي حسين امين182169
أج+جج+

راسبمحمد احمد محمد عبد الوهاب احمد182168

مادتي تخلفمحمد احمد حلمي مصطفى182167
fجf+ب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون المدني مع 

التعمق

القانون التجاري 

مع التعمق

فلسفة القانون 

وتاريخه
التنفيذ الجبريالتجارة اإللكترونية

قانون المرافعات 

المدنية والتجارية 

مع التعمق

القانون الدولي 

الخاص مع التعمق

الشريعة اإلسالمية 

(دراسة مقارنة)

قانون التوقيع 

اإللكتروني
المعدل أحد العقود المدنية

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

                        



2018الدراسات العليادور يناير  25 من 13نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142142142173.50

1فصل 

70601421422

1فصل 

501421632ن

1فصل 

142152.51421630

1فصل 

142601001632

1فصل 

90501421842

1فصل 

14280142173.51

1فصل 

1633غش100110

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

14230100152.52

1فصل 

142801421631

1فصل 

14260801632

1فصل 

4غغ30غ

1فصل 

601421421631

1فصل 

152.52غ14270

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 تخلفمحمود ثابت ضيف هللا منصور182196
ج+fج

محمود السيد ابراهيم ابو بالسي182195
مادة تخلف 

واحدة fبجج

راسبمحمود احمد محمود سالمان182194
f

مادتي تخلفمحمود احمد عمر ابراهيم بدوي182193
بffج

محمد وائل محمد سليمان182192
مادة تخلف 

واحدة بجfج

مادتي تخلفمحمد ناصر عبده حواش الطويل182191
ج+ffج

راسبمحمد محمود علي محمد المرسي182190
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد لطفي محمد الغرابلي182189
ffFALSEب

محمد فيصل حامد عبد ربه182188
مادة تخلف 

واحدة ب+جfج

مادتي تخلفمحمد فوزي محمد الفرس182187
ffأج

مادتي تخلفمحمد علي مجد حبيب182186
بffج

راسبمحمد علي علي نوار182185
بجج+ج

مادتي تخلفمحمد علي سعد علي مقلد182184
fبج

مادتي تخلفمحمد عطا محمود سليمان182183
ffجج

راسبمحمد عزت احمد شحاتة الشعراوي182182
ب+ججج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون المدني مع 

التعمق

القانون التجاري 

مع التعمق

فلسفة القانون 

وتاريخه
التنفيذ الجبريالتجارة اإللكترونية

قانون المرافعات 

المدنية والتجارية 

مع التعمق

القانون الدولي 

الخاص مع التعمق

الشريعة اإلسالمية 

(دراسة مقارنة)

قانون التوقيع 

اإللكتروني
المعدل أحد العقود المدنية

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

                        



2018الدراسات العليادور يناير  25 من 14نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142142142152.50

1فصل 

1421421421630

1فصل 

1421001421841

1فصل 

142501001632

1فصل 

90501421632

1فصل 

152.5142142173.50

1فصل 

90601421842

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

70152.51422ن

1فصل 

601421421631

1فصل 

142173.51421840

1فصل 

1633غش8060

1فصل 

1843غغغ

1فصل 

90142142173.51

1فصل 

142701421841

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

مهجة غريب احمد فؤاد محمد182211
مادة تخلف 

واحدة أجfج

مهاب حسن عبد العزيز محمد العزب182210
مادة تخلف 

واحدة fب+جج

راسبمها احمد عبد الحليم عبد هللا عبود182209
أ

راسبمنير اشرف منير الرفاعي182208
ffFALSEب

راسبممدوح محمد الصغير محمود حسن182207
أجب+ج

ملكة علي رزق علي بخاتي182206
مادة تخلف 

واحدة fبجج

مادتي تخلفمصطفى مجدي عبد القادر الحبشي182205
f+جج

راسبمصطفى عبد الحميد حسان حسن182204
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفمصطفى ابو بكر منصور الدمرداش عبد اللطيف182203
ffأج

راسبمروة ابراهيم عبد هللا سالم182202
ب+ججج+

مادتي تخلفمرفت صالح سيد محمد خليفة182201
ffبج

مادتي تخلفمحمود هاشم محمود فاضل182200
بffج

محمود محمد محمود الشريف182199
مادة تخلف 

واحدة أجfج

راسبمحمود محمد بيومي عيد فرهودة182198
بججج

راسبمحمود عزت احمد شحاتة الشعراوي182197
ج+ججج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون المدني مع 

التعمق

القانون التجاري 

مع التعمق

فلسفة القانون 

وتاريخه
التنفيذ الجبريالتجارة اإللكترونية

قانون المرافعات 

المدنية والتجارية 

مع التعمق

القانون الدولي 

الخاص مع التعمق

الشريعة اإلسالمية 

(دراسة مقارنة)

قانون التوقيع 

اإللكتروني
المعدل أحد العقود المدنية

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

                        



2018الدراسات العليادور يناير  25 من 15نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

006070004

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

704090152.53

1فصل 

90801421842

1فصل 

7070142173.52

1فصل 

6080142152.52

1فصل 

40501421842

1فصل 

50801421632

1فصل 

3غ6050142

1فصل 

9060142152.52

1فصل 

163173.51421840

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

5060142173.52

1فصل 

005020152.53

1فصل 

50801421632

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 تخلفهاني نور الدين سعد نور الدين حسنين182226
ffبج

راسبهاني محمد عبد الفتاح عبد الصمد نور الدين182225
fff+ج

مادتي تخلفهاني ابراهيم علي إبراهيم182224
ffب+ج

راسبهادي نبيل محمد نصر عوض182223
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبهادي عبد الناصر ابراهيم اسماعيل182222
أجب+ب

مادتي تخلفهاجر محمد عبد القادر محمد الشافعي182221
ffج+ج

راسبنهى عبد العزيز اسماعيل الديب182220
ffج

مادتي تخلفنرمين محمد امين عبد الحي182219
ffبج

مادتي تخلفندى ابراهيم الدسوقي حسن عشري رواش182218
ffأج

مادتي تخلفنجوى محمد علي عفيفي182217
ffج+ج

مادتي تخلفنجوى ابراهيم حفني احمد182216
ffب+ج

مادتي تخلفناريمان وائل احمد محمد طعيمة182215
ffأج

راسبمؤمن محمد حلمي محمد حسان182214
fff+ج

راسبمؤمن محمد حسن محمد علي182213
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمهجة محب علي عبد العليم182212
ffff

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون المدني مع 

التعمق

القانون التجاري 

مع التعمق

فلسفة القانون 

وتاريخه
التنفيذ الجبريالتجارة اإللكترونية

قانون المرافعات 

المدنية والتجارية 

مع التعمق

القانون الدولي 

الخاص مع التعمق

الشريعة اإلسالمية 

(دراسة مقارنة)

قانون التوقيع 

اإللكتروني
المعدل أحد العقود المدنية

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

                        



2018الدراسات العليادور يناير  25 من 16نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

401421421631

1فصل 

7050401423

1فصل 

60142142152.51

1فصل 

901421421631

1فصل 

100142110152.52

1فصل 

501421421631

1فصل 

7030142152.52

1فصل 

7030142152.52

1فصل 

1421421421630

1فصل 

4070142152.52

1فصل 

801421421631

1فصل 

1421421421630

1فصل 

9080142173.52

1فصل 

90501421842

1فصل 

90801421632

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 تخلفامل حمد سعد ماضي الهاجري182240
ffبج

مادتي تخلفاسامة محمود عبد الواحد محمود قاسم182239
ffأج

مادتي تخلفيوسف جمال مصطفى حامد الحداد182238
ffب+ج

راسبيعقوب حلمي نسيم يسى182237
بججج

يسر محمد كمال محمد لطفي182236
مادة تخلف 

واحدة fبجج

مادتي تخلفياسمين محمد رياض محمد محمد خليل182235
ffج+ج

راسبوليد عمار سليمان شعبان182234
بججج

مادتي تخلفوالء ناصر شعبان بركات182233
ffج+ج

مادتي تخلفهيثم عبد الغني محمد طاحون182232
ffج+ج

هند مدحت محمد احمد182231
مادة تخلف 

واحدة fبجج

مادتي تخلفهند فتحي عبد الحميد الشوربجي182230
fجf+ج

هناء حمدي محمد سالم182229
مادة تخلف 

واحدة fبجج

همت مصطفى عبد الوهاب حامد علي182228
مادة تخلف 

واحدة fج+جج

راسبهدير ايهاب السيد السباعي البسيوني182227
fffج

هدى السيد سالم عمر182226
مادة تخلف 

واحدة fبجج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون المدني مع 

التعمق

القانون التجاري 

مع التعمق

فلسفة القانون 

وتاريخه
التنفيذ الجبريالتجارة اإللكترونية

قانون المرافعات 

المدنية والتجارية 

مع التعمق

القانون الدولي 

الخاص مع التعمق

الشريعة اإلسالمية 

(دراسة مقارنة)

قانون التوقيع 

اإللكتروني
المعدل أحد العقود المدنية

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

                        



2018الدراسات العليادور يناير  25 من 17نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

100501421632

1فصل 

100801421632

1فصل 

1050142152.52

1فصل 

0060142152.52

1فصل 

10601421632

1فصل 

60152.560173.52

1فصل 

1633غ10غ

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

راسب182255

راسب182254

راسب182253

راسب182252

راسب182251

راسب182250

راسب182249

راسب182248

راسبابرار خالد يوسف احمد ابراهيم االنصاري182247
fب

مادتي تخلفسعد روضان غدنان روضان جودة182246
f+جf+ب

مادتي تخلففيصل محمد دويري جيال العاقول العنزي182245
ffبج

مادتي تخلففواز مطلق دخين افريت اجهيم الصليلي182244
ffج+ج

مادتي تخلفسعد براك سعد براك الدواي الرشيدي182243
ffج+ج

مادتي تخلفعبد العزيز احمد عبد المحسن فهد الحماد182242
ffبج

مادتي تخلفتسنيم حسين سالم حسين محمود الفيلكاوي182241
ffبج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون المدني مع 

التعمق

القانون التجاري 

مع التعمق

فلسفة القانون 

وتاريخه
التنفيذ الجبريالتجارة اإللكترونية

قانون المرافعات 

المدنية والتجارية 

مع التعمق

القانون الدولي 

الخاص مع التعمق
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2018الدراسات العليادور يناير  25 من 18نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق
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2018الدراسات العليادور يناير  25 من 19نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق
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2018الدراسات العليادور يناير  25 من 20نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق
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2018الدراسات العليادور يناير  25 من 21نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق
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2018الدراسات العليادور يناير  25 من 22نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق
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2018الدراسات العليادور يناير  25 من 23نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق
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2018الدراسات العليادور يناير  25 من 24نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق
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2018الدراسات العليادور يناير  25 من 25نتيجة امتحان دبلوم القانون الخاص جامعة المنوفية

كلية الحقوق
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