
2018الدراسات العليادور يناير  22 من 1نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

173.51631631840

1فصل 

163163152.5152.50

1فصل 

163142142152.50

1فصل 

152.51631421420

1فصل 

142142901631

1فصل 

142142152.51420

1فصل 

1631631ن163

1فصل 

152.5152.51غ142

1فصل 

142163152.5152.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

173.5184184152.50

1فصل 

173.5152.51841840

1فصل 

163163173.51630

1فصل 

152.5163163152.50

1فصل 

152.5163152.51630

1فصل 

راسباحمد جالل عبد العظيم خليل184012
أج+ب+

184011

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 حمدي شحاتة محمد الشتيحي184015
بج+بج+

راسباحمد جمال كامل ابو عيشة184014
ببج+

راسباحمد جمال سالمة ابراهيم زكريا184013
بب+بب

ج+

ج

راسباحمد بهاء الدين صالح السيد
ج+أأب+

أ

راسب
FALSEFALSEFALSE

184003

احمد باشا فوزي صالح الدين زيدان184010

احمد السيد عبد الغني بكار184008

راسباحمد السيد منير قنديل184009
ج+ج+بج

FALSE

مادة تخلف 

واحدة

ابراهيم محمد علي محمد184004

ج+

ج+

احمد السيد احمد الغنيمي184007
مادة تخلف 

واحدة ببب

ج+

ج+

راسب
جبج+

184001

راسباحمد اشرف عبد الهادي محمد السيد184006
ج+جج

ابو المكارم رضا عبد هللا السماديسي184005
مادة تخلف 

واحدة بfجج

ج

قانون المنافسة مع 

التعمق

عمليات البنوك 

الدولية

االتفاقيات الدولية 

للنقل البحري 

والجوي

المعدل 

التراكمي

مواد التخلف

مالحظات

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

قانون التجارة 

الدولية مع التعمق

عقود التجارة 

الدولية

منظمات قانون 

التجارة الدولية

التنظيم القانوني 

لالستثمار
التجارة اإللكترونية

التحكيم التجاري 

الدولي

الشركات التجارية 

مع التعمق

راسبابراهيم عبد المجيد احمد المنسي
ب+

التقدير العام

أبب

راسبابراهيم عطية عبد العزيز عطية184002
بب

راسبابراهيم عمر ابراهيم علي
ج+ججب

ج



2018الدراسات العليادور يناير  22 من 2نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

152.5163152.5152.50

1فصل 

152.5173.5163173.50

1فصل 

163152.5173.51630

1فصل 

142152.51421630

1فصل 

3غ142غغ

1فصل 

152.5173.5152.51630

1فصل 

152.5163152.5152.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

163163163152.50

1فصل 

1631631631840

1فصل 

173.51841841630

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

163173.5173.51630

1فصل 

1631631631630

1فصل 

163173.5173.51630

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 هللا موسى محمد قمر184030
بب+ب+ب

راسباحمد صالح محمد رشاد محمد184029
بببب

راسباحمد صالح علي القصير184028
بب+ب+ب

راسباحمد صالح الدين عيد علم الدين184027
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباحمد صالح مصطفى واصل184026
بأأب+

راسباحمد سعيد نور الدين محمد184025
أببب

راسباحمد سعيد احمد محمود الشيمي184024
ج+ببب

راسباحمد سعد محمد الشافعي184023
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباحمد سعد عبد العزيز البقري184022
ج+ج+بج+

راسباحمد سالم عبد العظيم محمد184021
بج+ب+ج+

راسباحمد زكريا حسن عبد الجليل184020
ج

راسباحمد رضا خطاب المنحول184019
بجج+ج

راسباحمد رجب رمضان محمد184018
بب+ج+ب

راسباحمد رأفت شوقي سراج184017
ب+بب+ج+

راسباحمد حمدي عاشور محمد الجزار184016
ج+ج+بج+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

قانون التجارة 

الدولية مع التعمق

عقود التجارة 

الدولية

منظمات قانون 

التجارة الدولية

التنظيم القانوني 

لالستثمار
التجارة اإللكترونية

التحكيم التجاري 

الدولي

الشركات التجارية 

مع التعمق

قانون المنافسة مع 

التعمق

عمليات البنوك 

الدولية

االتفاقيات الدولية 

للنقل البحري 

والجوي

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  22 من 3نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

163163163152.50

1فصل 

142152.5142152.50

1فصل 

152.5152.5152.51420

1فصل 

152.5152.5152.5152.50

1فصل 

152.5163142152.50

1فصل 

152.5152.5163152.50

1فصل 

152.5163152.5152.50

1فصل 

142142152.5152.50

1فصل 

1421421421420

1فصل 

163163152.51630

1فصل 

163163152.51630

1فصل 

163163173.51420

1فصل 

1631631841630

1فصل 

163152.51421630

1فصل 

152.5163163152.50

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 محمد عادل احمد محمد جادو184045
ج+ببج+

راسباحمد محمد سعيد السيد الشرقاوي184044
بجج+ب

راسباحمد محمد دردير شاور184043
بأبب

راسباحمد محمد حسن حسن علي184042
جب+بب

راسباحمد ماهر عبد السميع عثمان184041
بج+بب

راسباحمد كامل علي طه خليل184040
بج+بب

راسباحمد فوزي السيد زايد184039
جججج

راسباحمد فرج حسن حسين ابو عزيز184038
ج+ج+جج

راسباحمد غنيمي عز الدين عبد هللا184037
ج+ج+بج+

راسباحمد عوض معوض محمد184036
ج+بج+ج+

راسباحمد علي محمود علي الجندي184035
ج+جبج+

راسباحمد علي عبد الرحمن علي مصطفى184034
ج+ج+ج+ج+

راسباحمد عزب كمال مهدى184033
جج+ج+ج+

راسباحمد عبد المنعم احمد عيسى184032
ج+جج+ج

راسباحمد عبد المعطي عبد الغني عبد المعطي184031
ج+ببب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

قانون التجارة 

الدولية مع التعمق

عقود التجارة 

الدولية

منظمات قانون 

التجارة الدولية

التنظيم القانوني 

لالستثمار
التجارة اإللكترونية

التحكيم التجاري 

الدولي

الشركات التجارية 

مع التعمق

قانون المنافسة مع 

التعمق

عمليات البنوك 

الدولية

االتفاقيات الدولية 

للنقل البحري 

والجوي

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  22 من 4نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

1631631631840

1فصل 

152.5152.5142152.50

1فصل 

163163152.51420

1فصل 

163152.51631630

1فصل 

163152.5163173.50

1فصل 

152.5163142173.50

1فصل 

142152.5173.51840

1فصل 

163152.5152.5173.50

1فصل 

173.51841631630

1فصل 

152.5163163152.50

1فصل 

142152.51ن142

1فصل 

152.5152.5142152.50

1فصل 

152.5152.51421420

1فصل 

1422غشح142

1فصل 

152.5152.51631630

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

راسباالء احمد عادل ابراهيم عيد184060
ببج+ج+

مادتي تخلفاشرف مصطفى مشحوت شاهين184059
جFALSEFALSEج

راسباشرف عبد المنعم علي صالح184058
ججج+ج+

راسباسالم صالح مصطفى ابراهيم صيام184057
ج+جج+ج+

اسالم خالد عبد الرؤف احمد184056
مادة تخلف 

واحدة ج+جج

راسباسالم حمدي سعد مصطفى184055
ج+ببج+

راسباسراء عماد الدين محمد همالي184054
ببأب+

راسباسراء سمير محمد نيبر184053
ب+ج+ج+ب

راسباسراء بيومي عبد الشهيد بيومي184052
أب+ج+ج

راسباسراء اشرف عبد الرحمن سعفان184051
ب+جبج+

راسباسراء احمد فريد عامر184050
ب+بج+ب

راسباحمد مصطفى محمد ناصف184049
ببج+ب

راسباحمد مصطفى عبد الحافظ احمد184048
جج+بب

راسباحمد محمود محمد فؤاد ابو عمر184047
ج+جج+ج+

راسباحمد محمد عبد المجيد المسلماني184046
أببب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

قانون التجارة 

الدولية مع التعمق

عقود التجارة 

الدولية

منظمات قانون 

التجارة الدولية

التنظيم القانوني 

لالستثمار
التجارة اإللكترونية

التحكيم التجاري 

الدولي

الشركات التجارية 

مع التعمق

قانون المنافسة مع 

التعمق

عمليات البنوك 

الدولية

االتفاقيات الدولية 

للنقل البحري 

والجوي

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  22 من 5نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

152.51631421420

1فصل 

1631631631630

1فصل 

163173.5163173.50

1فصل 

152.5163152.5152.50

1فصل 

152.5152.5152.51630

1فصل 

1631841841630

1فصل 

152.5152.51421420

1فصل 

1631631631420

1فصل 

163163142152.50

1فصل 

152.5163142152.50

1فصل 

163152.5152.5152.50

1فصل 

1631631631630

1فصل 

152.5152.51421420

1فصل 

152.5163152.5001

1فصل 

1631631631630

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

راسباية سعيد محمد سالم184075
بببب

اية جمال احمد عبد الرحمن184074
مادة تخلف 

واحدة fج+بج+

راسباية احمد سعيد محمد راضي184073
ججج+ج+

راسباية ابراهيم محمد عثمان184072
بببب

راسبانور منصور عباس ابو ذكري184071
ج+ج+ج+ب

راسباميرة محمود درويش الخفيف184070
ج+جبج+

راسباميرة حاتم عبد العليم امين ابو الذهب184069
ج+جبب

راسبامنية محمد السعيد يوسف ابو العوض184068
جببب

راسبامنية عامر يوسف عامر ابو زامل184067
ججج+ج+

راسبامنية سامي محي الدين محمد رسالن184066
بأأب

راسبامل مكرم محمد عطا184065
بج+ج+ج+

راسبامجد محمد عبد المنعم ابراهيم ابو شادي184064
ج+ج+بج+

راسبالشيماء عزيز محي الدين الجندي184063
ب+بب+ب

راسبالشيماء طلعت عبد المولى سليمان184062
بببب

راسباالء احمد علي محمد184061
ججبج+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

قانون التجارة 

الدولية مع التعمق

عقود التجارة 

الدولية

منظمات قانون 

التجارة الدولية

التنظيم القانوني 

لالستثمار
التجارة اإللكترونية

التحكيم التجاري 

الدولي

الشركات التجارية 

مع التعمق

قانون المنافسة مع 

التعمق

عمليات البنوك 

الدولية

االتفاقيات الدولية 

للنقل البحري 

والجوي

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  22 من 6نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

152.5152.51421420

1فصل 

1631631421420

1فصل 

1841631631840

1فصل 

163173.5173.51840

1فصل 

152.5152.51421420

1فصل 

152.51631421630

1فصل 

152.5152.51421420

1فصل 

152.5152.5152.51420

1فصل 

152.5173.51631630

1فصل 

152.5152.51631420

1فصل 

142152.5142152.50

1فصل 

163163152.5152.50

1فصل 

163163163152.50

1فصل 

163152.51631630

1فصل 

152.5163163152.50

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

راسببسمة محمود محمد الشاويش184090
ج+ببج+

راسببسمة جمال محمود محمد سالم184089
ببج+ب

راسببسمة جمال الدسوقي شاشة184088
ج+ببب

راسببركات مصطفى خالد يوسف184087
ج+ج+بب

راسبايهاب محمد صادق حسن184086
ج+جج+ج

راسبايناس محمد سمير سيد احمد سعد184085
جبج+ج+

راسبايمان نصر ابراهيم شحاتة سلطان184084
ببب+ج+

راسبايمان محمد عبد النعيم نجم184083
جج+ج+ج+

راسبايمان حمدي عبد الغفار السيد سالم184082
ججج+ج+

راسبايمان السيد طلبة محمد شاهين184081
بجبج+

راسباية محمد محمود المقشعر184080
ججج+ج+

راسباية عصام عبد الرحمن السيد عبد الحليم184079
أب+ب+ب

راسباية عصام احمد الزغبي184078
أببأ

راسباية عزت حلمي حماد184077
ججبب

راسباية طلعت محمد العفيفي184076
ججج+ج+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

قانون التجارة 

الدولية مع التعمق

عقود التجارة 

الدولية

منظمات قانون 

التجارة الدولية

التنظيم القانوني 

لالستثمار
التجارة اإللكترونية

التحكيم التجاري 

الدولي

الشركات التجارية 

مع التعمق

قانون المنافسة مع 

التعمق

عمليات البنوك 

الدولية

االتفاقيات الدولية 

للنقل البحري 

والجوي

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  22 من 7نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

163163173.51630

1فصل 

1631421631630

1فصل 

152.51631421840

1فصل 

163163152.51630

1فصل 

163152.51631630

1فصل 

163163152.51420

1فصل 

152.5163001631

1فصل 

163173.5152.51840

1فصل 

152.5142152.5152.50

1فصل 

152.5163184173.50

1فصل 

152.5152.580802

1فصل 

163163142152.50

1فصل 

163163152.51630

1فصل 

173.5163173.51840

1فصل 

163173.51631840

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

راسبحسين محمد حسين احمد حسين184105
أبب+ب

راسبحسين طه عبد الحليم عطية184104
أب+بب+

راسبحسين جمال فرج عبد الفتاح184103
بج+بب

راسبحسن عصام السيد محمد نصار184102
ج+جبب

مادتي تخلفحسن عادل حسن علي خلف184101
ffج+ج+

راسبحسام محمد علي صفن184100
ب+أبج+

راسبحسام محمد حسام الدين عبد الخالق184099
ج+ج+جج+

راسبحسام عبد العزيز احمد عز الدين184098
أج+ب+ب

حسام عبد الرسول محمد هالل184097
مادة تخلف 

واحدة بfبج+

راسبحازم اشرف عبد العزيز راشد184096
جج+بب

راسبجون فليب فؤاد عبيد184095
ببج+ب

راسبجمال كامل منصور محمد الشعراوي184094
بج+بب

راسبجالل فتحي السيد البعثي184093
أجبج+

راسبتغريد رجب محمد قديحة184092
ببجب

راسبتغريد بيومي شبل مهدي184091
بب+بب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

قانون التجارة 

الدولية مع التعمق

عقود التجارة 

الدولية

منظمات قانون 

التجارة الدولية

التنظيم القانوني 

لالستثمار
التجارة اإللكترونية

التحكيم التجاري 

الدولي

الشركات التجارية 

مع التعمق

قانون المنافسة مع 

التعمق

عمليات البنوك 

الدولية

االتفاقيات الدولية 

للنقل البحري 

والجوي

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  22 من 8نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

152.5173.51421420

1فصل 

163173.51421630

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

163163152.51630

1فصل 

152.5163801631

1فصل 

163142173.5152.50

1فصل 

152.5173.51631840

1فصل 

163163163152.50

1فصل 

163184152.5173.50

1فصل 

1631841841840

1فصل 

152.5152.5142152.50

1فصل 

184163173.51غ

1فصل 

1841841631840

1فصل 

152.5152.5142152.50

1فصل 

163163152.51630

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

راسبرغدة محمود محمد الشريف184120
بج+بب

راسبرضوان اسماعيل قنديل رمضان184119
ج+جج+ج+

راسبرشدي محمد رشدي الوصيف بدوي184118
أبأأ

رانيا عدلي عبد الرحمن محمد البربري184117
مادة تخلف 

واحدة ب+بأ

راسبرانيا رجب عبد المحسن البربري184116
ج+جج+ج+

راسبراجيا عبد الحكيم احمد عطية184115
أأأب

راسبدينا طارق فوزي شرشر184114
ب+ج+أب

راسبدنيا عبد العزيز عبد الفتاح طير البر184113
ج+ببب

راسبدرويش رضا درويش شلتوت184112
أبب+ج+

راسبداليا محمد محمد بلح184111
ج+ب+جب

احالم طارق عبد الحميد المحراث184110
مادة تخلف 

واحدة بfبج+

راسبخالد دراج احمد محمد184109
بج+بب

راسبخالد خليفة يحي خليفة184108
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبحفني محارب امين محمود184107
بجب+ب

راسبحسين محمد فاروق الليثي184106
ججب+ج+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

قانون التجارة 

الدولية مع التعمق

عقود التجارة 

الدولية

منظمات قانون 

التجارة الدولية

التنظيم القانوني 

لالستثمار
التجارة اإللكترونية

التحكيم التجاري 

الدولي

الشركات التجارية 

مع التعمق

قانون المنافسة مع 

التعمق

عمليات البنوك 

الدولية

االتفاقيات الدولية 

للنقل البحري 

والجوي

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  22 من 9نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

152.5152.5152.51630

1فصل 

152.5142152.51ن

1فصل 

152.5152.5152.51420

1فصل 

152.5152.51631420

1فصل 

163163173.5173.50

1فصل 

163163152.51630

1فصل 

152.5163152.5173.50

1فصل 

142152.5152.51420

1فصل 

1631421421420

1فصل 

142152.5152.5152.50

1فصل 

152.5173.51631630

1فصل 

163152.5163152.50

1فصل 

152.5152.51421420

1فصل 

152.5152.51631420

1فصل 

00152.51631421

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

سلمى ايهاب حسني ابراهيم مصطفى184135
مادة تخلف 

واحدة f+جبج

راسبسعاد سعيد سيد احمد شتية184134
جبج+ج+

راسبسامي فوزي سامي حنا عبد الملك184133
ججج+ج+

راسبسارة مصطفى كمال نصار184132
ج+بج+ب

راسبسارة محمد ابراهيم الصباغ184131
ببب+ج+

راسبسارة مجدي محمد رفاعي محفوظ184130
ج+ج+ج+ج

راسبزينب فريد عبد المنعم سلطح184129
جججب

راسبزينب احمد عمر محمد184128
جج+ج+ج

راسبزكي سمير زكي حسنين184127
ب+ج+بج+

راسبريهام اسامة حمدان يوسف184126
بج+بب

راسبريجينا رأفت كمال عبده184125
ب+ب+بب

راسبرويدا علي محمد خاطر184124
جبج+ج+

راسبروضة اشرف عيد السوداني184123
جج+ج+ج+

رنا سعيد محمد عبد الواحد184122
مادة تخلف 

واحدة ج+جج+

راسبرقية عبد الناصر حسن المرسي عبده184121
بج+ج+ج+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

قانون التجارة 

الدولية مع التعمق

عقود التجارة 

الدولية

منظمات قانون 

التجارة الدولية

التنظيم القانوني 

لالستثمار
التجارة اإللكترونية

التحكيم التجاري 

الدولي

الشركات التجارية 

مع التعمق

قانون المنافسة مع 

التعمق

عمليات البنوك 

الدولية

االتفاقيات الدولية 

للنقل البحري 

والجوي

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  22 من 10نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

173.5184173.51630

1فصل 

152.51631631420

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

142142142152.50

1فصل 

152.51421421420

1فصل 

163163152.51630

1فصل 

1631841631420

1فصل 

152.5173.5163152.50

1فصل 

142142901421

1فصل 

163142142152.50

1فصل 

152.5173.5163173.50

1فصل 

142142701421

1فصل 

152.51631631420

1فصل 

163163173.51630

1فصل 

152.5142163152.50

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

راسبشيماء سمير عبد الرازق الطنطاوي مصباح184150
ج+بجج+

راسبشيماء خميس كيالني محمد عبد العال184149
بب+بب

راسبشيماء احمد احمد عمارة184148
جببج+

شريف عمر اسماعيل محمد البهي184147
مادة تخلف 

واحدة جfجج

راسبشريف سالمة عبد اللطيف زيدان184146
ب+بب+ج+

راسبشريف احمد هشام فؤاد محمد عالم184145
ج+ججب

شادي احمد محمد رضوان184144
مادة تخلف 

واحدة جfجج

راسبسيد احمد عبد العال عطية حميدة184143
ج+بب+ج+

راسبسها عبد الظاهر سيد حسين184142
جبأب

راسبسها شوقي عبد الحميد ابو قديحة184141
بج+بب

راسبسمر هاني محمد فرج184140
جججج+

راسبسمر عبد المعبود عبد العزيز ابو الفضل184139
ج+ججج

راسبسمر سعيد علي سليمة184138
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبسماح محمد عبد المعطي عبد العزيز ابو الفضل184137
جببج+

راسبسليمان علي احمد محمد القصاص184136
بب+أب+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

قانون التجارة 

الدولية مع التعمق

عقود التجارة 

الدولية

منظمات قانون 

التجارة الدولية

التنظيم القانوني 

لالستثمار
التجارة اإللكترونية

التحكيم التجاري 

الدولي

الشركات التجارية 

مع التعمق

قانون المنافسة مع 

التعمق

عمليات البنوك 

الدولية

االتفاقيات الدولية 

للنقل البحري 

والجوي

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  22 من 11نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

152.5163142152.50

1فصل 

163173.51631630

1فصل 

152.5152.5152.51630

1فصل 

1631631421420

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1841631421630

1فصل 

152.5152.5142152.50

1فصل 

152.5142142152.50

1فصل 

152.5142142152.50

1فصل 

142142152.51غ

1فصل 

4غغغ00

1فصل 

1631421421630

1فصل 

152.5173.5152.5152.50

1فصل 

1422م. ع152.5م. ع

1فصل 

142152.51421630

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

راسبعالء عاطف محمود عياد184165
بجج+ج

مادتي تخلفعالء عاطف زيدان محمد سليمان184164
FALSE+جFALSEج

راسبعبير رمضان محمد حبشي184163
ج+ج+ب+ج+

راسبعبد العليم عبد المقصود عبد العليم عليوة184162
بججب

راسبعبد العال داهش عبد العال عبد الجواد184161
f

عبد الحميد محمود عبد الحميد شعلة184160
مادة تخلف 

واحدة ج+جج

راسبعاطف محمد احمد علي184159
ج+ججج+

راسبعادل سعيد عبد الفتاح سعفان184158
ج+ججج+

راسبعادل امين ابراهيم مرسي184157
ج+جج+ج+

راسبصفيناز عبد الواحد مصطفى خليل184156
بجبأ

راسبصافيناز رزق محمد الحداد184155
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبشيماء محمد يوسف علي الصعيدي184154
ججبب

راسبشيماء محمد نجيب عبد الرحمن شمس الدين184153
بج+ج+ج+

راسبشيماء فوزي عبد المنعم عيسى184152
ببب+ب

راسبشيماء عادل محمود عزب سليم184151
ج+جبج+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

قانون التجارة 

الدولية مع التعمق

عقود التجارة 

الدولية

منظمات قانون 

التجارة الدولية

التنظيم القانوني 

لالستثمار
التجارة اإللكترونية

التحكيم التجاري 

الدولي

الشركات التجارية 

مع التعمق

قانون المنافسة مع 

التعمق

عمليات البنوك 

الدولية

االتفاقيات الدولية 

للنقل البحري 

والجوي

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  22 من 12نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

152.5152.51421420

1فصل 

163152.51421420

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

163163152.5152.50

1فصل 

152.5163152.51420

1فصل 

1421631421420

1فصل 

152.5152.51421630

1فصل 

152.5163142152.50

1فصل 

163163152.51630

1فصل 

152.5152.51421420

1فصل 

152.5163152.5152.50

1فصل 

152.5142152.51ن

1فصل 

163173.51631630

1فصل 

152.5163152.5173.50

1فصل 

152.5163152.5152.50

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

قانون التجارة 

الدولية مع التعمق

عقود التجارة 

الدولية

منظمات قانون 

التجارة الدولية

التنظيم القانوني 

لالستثمار
التجارة اإللكترونية

التحكيم التجاري 

الدولي

الشركات التجارية 

مع التعمق

قانون المنافسة مع 

التعمق

عمليات البنوك 

الدولية

االتفاقيات الدولية 

للنقل البحري 

والجوي

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبعالء عبد هللا محمد عيسى184166
ججج+ج+

راسبعالء محمد السيد محمد184167
ججج+ب

راسبعلياء صالح سعد سليم184168
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبعماد محمد حسن محمد سالم184169
ج+ج+بب

راسبعماد محمد طه ابراهيم184170
جج+بج+

راسبعمرو عبد السالم صادق خفاجي شريف184171
ججبج

راسبعمرو عبد الصبور عفيفي سليم184172
بجج+ج+

راسبعمرو عفيفي السيد عفيفي184173
ج+جبج+

راسبعهود محمد عبد الحميد الشيخ سالم184174
بج+بب

راسبفادي اشرف كمال غبريال سليمان184175
ججج+ج+

راسبفاطمة محمد سعيد عبد الفتاح خلف184176
ج+ج+بج+

فاطمة محمد عزب السيد احمد باشا184177
مادة تخلف 

واحدة ج+جج+

راسبفهد نصر الدين السيد العربي184178
ببب+ب

راسبفؤاد السيد محمد محمد حجازي184179
ب+ج+بج+

راسبكوثر ابراهيم عبد العليم ابراهيم العناني184180
ج+ج+بج+

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



2018الدراسات العليادور يناير  22 من 13نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

152.5152.51421630

1فصل 

152.5163142152.50

1فصل 

152.5163152.51630

1فصل 

152.5163152.5152.50

1فصل 

163163152.5152.50

1فصل 

152.5152.5142152.50

1فصل 

1421421421420

1فصل 

152.5152.5152.51420

1فصل 

152.5163142152.50

1فصل 

152.5173.5152.51630

1فصل 

1631631631420

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

163163152.5152.50

1فصل 

152.5142152.5152.50

1فصل 

163163142152.50

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

قانون التجارة 

الدولية مع التعمق

عقود التجارة 

الدولية

منظمات قانون 

التجارة الدولية

التنظيم القانوني 

لالستثمار
التجارة اإللكترونية

التحكيم التجاري 

الدولي

الشركات التجارية 

مع التعمق

قانون المنافسة مع 

التعمق

عمليات البنوك 

الدولية

االتفاقيات الدولية 

للنقل البحري 

والجوي

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبلبنى اسامة احمد مصطفى العبد184181
بجج+ج+

راسبلبنى رضا ابراهيم عطية سعد هللا184182
ج+جبج+

راسبمحسن محمد سليمان حسن184183
بج+بج+

راسبمحمد احمد عبد هللا الديب184184
ج+ج+بج+

راسبمحمد اشرف محمد عطية184185
ج+ج+بب

راسبمحمد السباعي شبل ابراهيم صدقة184186
ج+جج+ج+

راسبمحمد القطب السيد عيد184187
جججج

راسبمحمد بسام عبد الحكم عمارة كشاف184188
جج+ج+ج+

راسبمحمد جالل قطب الشيخ عامر184189
ج+جبج+

راسبمحمد جالل محمد ابو سريع ابراهيم184190
بج+ب+ج+

راسبمحمد جمال محمد السكري184191
جببب

راسبمحمد حمدي سيد جاد184192
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد حمود مرسي ابراهيم خالد184193
ج+ج+بب

راسبمحمد درويش صقر حسنين البحر184194
ج+ج+جج+

راسبمحمد رضا محمد الحناوي184195
ج+جبب

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



2018الدراسات العليادور يناير  22 من 14نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

152.5163152.51630

1فصل 

152.5152.51631630

1فصل 

152.5152.5142152.50

1فصل 

152.5163142152.50

1فصل 

142152.5142152.50

1فصل 

1631631421630

1فصل 

173.51841631840

1فصل 

1631631631630

1فصل 

163163163152.50

1فصل 

173.51631421420

1فصل 

152.5152.5152.5152.50

1فصل 

152.5152.51421630

1فصل 

173.5184152.5152.50

1فصل 

142152.5163152.50

1فصل 

142152.5142152.50

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

قانون التجارة 

الدولية مع التعمق

عقود التجارة 

الدولية

منظمات قانون 

التجارة الدولية

التنظيم القانوني 

لالستثمار
التجارة اإللكترونية

التحكيم التجاري 

الدولي

الشركات التجارية 

مع التعمق

قانون المنافسة مع 

التعمق

عمليات البنوك 

الدولية

االتفاقيات الدولية 

للنقل البحري 

والجوي

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمد زاهر عبد الشافي المصيلحي عبد هللا184196
بج+بج+

راسبمحمد سالم احمد عبد الفتاح سالم184197
ببج+ج+

راسبمحمد سامي محمد بالبل184198
ج+جج+ج+

راسبمحمد سعد عبد الرحمن سالم184199
ج+جبج+

راسبمحمد سعد محمد محمد عبد المطلب184200
ج+جج+ج

راسبمحمد سيد توفيق محمد184201
بجبب

راسبمحمد شلبي عبد المقصود محمد شلبي184202
أبأب+

راسبمحمد صالح رجب علي184203
بببب

راسبمحمد صالح محمد حسن184204
ج+ببب

راسبمحمد صبحي عبد الرحمن مدين184205
ججبب+

راسبمحمد صالح ابراهيم محمود184206
ج+ج+ج+ج+

راسبمحمد طارق كمال النحاس184207
بجج+ج+

راسبمحمد عبد الحميد ابراهيم ابو طالب184208
ج+ج+أب+

راسبمحمد عبد العظيم انور عبد العزيز184209
ج+بج+ج

راسبمحمد عبد الكريم عبد الرحمن شادي184210
ج+جج+ج

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



2018الدراسات العليادور يناير  22 من 15نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5152.5142152.50

1فصل 

163163142173.50

1فصل 

1421631421630

1فصل 

152.51421421420

1فصل 

163163163152.50

1فصل 

163173.5152.5152.50

1فصل 

152.51631421420

1فصل 

152.51631421840

1فصل 

152.5163142152.50

1فصل 

152.5152.5142152.50

1فصل 

152.5152.5152.5152.50

1فصل 

1631841421420

1فصل 

163163142152.50

1فصل 

152.5152.5142152.50

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

قانون التجارة 

الدولية مع التعمق

عقود التجارة 

الدولية

منظمات قانون 

التجارة الدولية

التنظيم القانوني 

لالستثمار
التجارة اإللكترونية

التحكيم التجاري 

الدولي

الشركات التجارية 

مع التعمق

قانون المنافسة مع 

التعمق

عمليات البنوك 

الدولية

االتفاقيات الدولية 

للنقل البحري 

والجوي

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمد عبد اللطيف عبد الواحد عطية184211
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد عبد هللا محمد عبد القوي184212
ج+جج+ج+

راسبمحمد عبد المعطي عبد هللا عبد العال184213
ب+جبب

راسبمحمد عبد المنعم محمد فرج184214
بجبج

راسبمحمد علي زكي السيد كريم الدين184215
جججج+

راسبمحمد فتحي ابراهيم حسن العبد184216
ج+ببب

راسبمحمد فهمي عبد المقصود محمد عبد ربه184217
ج+ج+ب+ب

راسبمحمد مصلح محمد غنيم184218
ججبج+

راسبمحمد منصور حامد عبد المجيد صقر184219
أجبج+

راسبمحمد منير عبد الحميد سالم البيسي184220
ج+جبج+

راسبمحمد ناجح علي العليمي زيد184221
ج+جج+ج+

راسبمحمد نبيه عبد الغفار عيسى184222
ج+ج+ج+ج+

راسبمحمد هشام السيد ياسين184223
ججأب

راسبمحمد يحيى حسن الهواري184224
ج+جبب

راسبمحمد يوسف علي محمد184225
ج+جج+ج+

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



2018الدراسات العليادور يناير  22 من 16نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142152.5152.5152.50

1فصل 

1631631421630

1فصل 

152.5184152.5173.50

1فصل 

163184142152.50

1فصل 

163152.5152.51420

1فصل 

152.5163152.5152.50

1فصل 

173.51841631630

1فصل 

152.5163142152.50

1فصل 

152.5152.5152.5152.50

1فصل 

152.52غشح163

1فصل 

163152.5142152.50

1فصل 

1631841421630

1فصل 

163163152.51630

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5173.51421630

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

قانون التجارة 

الدولية مع التعمق

عقود التجارة 

الدولية

منظمات قانون 

التجارة الدولية

التنظيم القانوني 

لالستثمار
التجارة اإللكترونية

التحكيم التجاري 

الدولي

الشركات التجارية 

مع التعمق

قانون المنافسة مع 

التعمق

عمليات البنوك 

الدولية

االتفاقيات الدولية 

للنقل البحري 

والجوي

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمود ابراهيم امين القرم184226
ج+ج+ج+ج

راسبمحمود سامي بهجت خضر184227
بجبب

راسبمحمود سمري ابراهيم حسن184228
ب+ج+أج+

راسبمحمود عاصم احمد ابو النور184229
ج+جأب

راسبمحمود عزت محمد محمد حذيفة184230
جج+ج+ب

راسبمحمود مجدي احمد محمد السيد184231
ج+ج+بج+

راسبمحمود محمد زينهم محمد184232
ببأب+

راسبمحمود محمد عبد الهادي عبد هللا184233
ج+جبج+

راسبمحمود محمد محمد عبد هللا جوهر184234
ج+ج+ج+ج+

مادتي تخلفمدحت عبد الرحمن بدوي فراج184235
ج+FALSEFALSEب

راسبمديحة عاطف عبد العليم النورج184236
+ججج+ب

راسبمروة رضا محمد فرج184237
بجأب

راسبمصطفى احمد عبد هللا علي الديب184238
بج+بب

راسبمصطفى عبد الفتاح عبد التواب الدجوي184239
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمصطفى فاروق السيد الحفني الوحش184240
بجب+ج+

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



2018الدراسات العليادور يناير  22 من 17نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

163163142152.50

1فصل 

152.5163152.5152.50

1فصل 

152.51841421630

1فصل 

142152.5142152.50

1فصل 

152.5152.5142152.50

1فصل 

152.5163142152.50

1فصل 

152.5163163152.50

1فصل 

152.5163152.5152.50

1فصل 

152.5163142152.50

1فصل 

163163142152.50

1فصل 

163152.5163152.50

1فصل 

152.5163152.51420

1فصل 

152.5173.51631630

1فصل 

152.51631421630

1فصل 

152.5152.5142152.50

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

قانون التجارة 

الدولية مع التعمق

عقود التجارة 

الدولية

منظمات قانون 

التجارة الدولية

التنظيم القانوني 

لالستثمار
التجارة اإللكترونية

التحكيم التجاري 

الدولي

الشركات التجارية 

مع التعمق

قانون المنافسة مع 

التعمق

عمليات البنوك 

الدولية

االتفاقيات الدولية 

للنقل البحري 

والجوي

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبمصطفى محمد احمد مصرية184241
ج+جبب

راسبمصطفى محمود عبد الغني ضحا184242
ج+ج+بج+

راسبمنار حلمي عيسى بردانة184243
بجأج+

راسبمنار عاطف احمد عبد الحافظ184244
ج+جج+ج

راسبمنال انور ابراهيم حمودة184245
ج+جج+ج+

راسبمنة هللا احمد محمود السيد اسماعيل184246
ج+جبج+

راسبمنة هللا اشرف عبد المحسن ابراهيم184247
ج+ببج+

راسبمنة هللا سعيد عبد العظيم مصطفى184248
ج+ج+بج+

راسبمنة محمود عبد الفتاح مشحال184249
ج+جبج+

راسبمنى اسامة حلمي ابو عجاجة184250
ج+جبب

راسبمها رجب محمد احمد التومي184251
ج+بج+ب

راسبمها فتحي السيد عبد السميع184252
جج+بج+

راسبمؤمن صفاء سيد محروس184253
ببب+ج+

راسبمي عوض محمد مشهور184254
بجبج+

راسبميسان ابو الفتوح محمد عبد المنعم الشتيحي184255
ج+جج+ج+

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



2018الدراسات العليادور يناير  22 من 18نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

152.51421421420

1فصل 

1631841631630

1فصل 

1631631631630

1فصل 

1631841631630

1فصل 

163163163173.50

1فصل 

152.51841631630

1فصل 

194194173.51940

1فصل 

173.5173.5152.5152.50

1فصل 

152.5152.5152.5152.50

1فصل 

163163163152.50

1فصل 

152.5163152.5152.50

1فصل 

163163142152.50

1فصل 

142152.51421630

1فصل 

152.5173.5163152.50

1فصل 

142152.5142152.50

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

قانون التجارة 

الدولية مع التعمق

عقود التجارة 

الدولية

منظمات قانون 

التجارة الدولية

التنظيم القانوني 

لالستثمار
التجارة اإللكترونية

التحكيم التجاري 

الدولي

الشركات التجارية 

مع التعمق

قانون المنافسة مع 

التعمق

عمليات البنوك 

الدولية

االتفاقيات الدولية 

للنقل البحري 

والجوي

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبنادية صالح علي محمد184256
جججج+

راسبنادين مجدي عبد الجواد اسماعيل184257
ببأب

راسبندى ابراهيم محمد مصطفى ساير داير184258
بببب

راسبندى صالح خليفة الطوخي184259
ببأب

راسبنرمين ايمن محمد علي184260
ب+ببب

راسبنسرين طارق صابر عبد الباري184261
ببأج+

راسبنشوى نشأت محمد محمد عيسى184262
أب+أأ

راسبنضال عبد العاطي الصاوي الجزار184263
ج+ج+ب+ب+

راسبنها محمد عبد المنعم السيد الجزار184264
ج+ج+ج+ج+

راسبنهاد علي عبد المؤمن السعدني184265
ج+ببب

راسبنهى سعيد محمد عفيفي184266
ج+ج+بج+

راسبنهى مجدي عبد الحليم محمد عبد العال184267
ج+جبب

راسبنورا ايمن محمد متولي الخولي184268
بجج+ج

راسبنورا سعد هللا عبد الحميد يوسف184269
ج+بب+ج+

راسبنوران حمدي علي مصطفى عيسى184270
ج+جج+ج

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



2018الدراسات العليادور يناير  22 من 19نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

163152.5142152.50

1فصل 

1631631421420

1فصل 

163152.5163152.50

1فصل 

163152.5142152.50

1فصل 

142152.5142152.50

1فصل 

163142142152.50

1فصل 

163173.5142152.50

1فصل 

152.5142142152.50

1فصل 

152.5152.5142152.50

1فصل 

152.5142152.5152.50

1فصل 

163152.5152.5152.50

1فصل 

163163142152.50

1فصل 

1631631421420

1فصل 

152.5152.5152.51630

1فصل 

152.5152.51421420

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

قانون التجارة 

الدولية مع التعمق

عقود التجارة 

الدولية

منظمات قانون 

التجارة الدولية

التنظيم القانوني 

لالستثمار
التجارة اإللكترونية

التحكيم التجاري 

الدولي

الشركات التجارية 

مع التعمق

قانون المنافسة مع 

التعمق

عمليات البنوك 

الدولية

االتفاقيات الدولية 

للنقل البحري 

والجوي

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبنورهان خليفة غريب علي سليمان184271
ج+جج+ب

راسبنورهان سليمان محمد الغراب184272
ججبب

راسبهاجر اسماعيل محمد فتحي العقر184273
ج+بج+ب

راسبهالة فوزي محمد شبل زهران184274
ج+جج+ب

راسبهاني احمد محمد السيد غمري184275
ج+جج+ج

راسبهاني فتحي مصطفى محمد الميقاتي184276
ج+ججب

راسبهدير الخطابي عطية البنداري جوهر184277
ج+جب+ب

راسبهدير طارق عبد المولى حماد184278
ج+ججج+

راسبهدير عاطف عبد الرحمن الجندي184279
ج+جج+ج+

راسبهدير فرج السيد احمد عبد الرحمن رخا184280
ج+ج+جج+

راسبهدير محمد عزت امين الجندي184281
ج+ج+ج+ب

راسبهشام مدحت محمود االبطح184282
ج+جبب

راسبهناء شحات عبد الحليم السيد ونيس184283
ججبب

راسبهنادي ربيع اسماعيل عبد العزيز184284
بج+ج+ج+

راسبهند محمد عبد الحميد عبد الباري184285
ججج+ج+

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



2018الدراسات العليادور يناير  22 من 20نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

152.51421421420

1فصل 

152.5152.51421630

1فصل 

152.5152.51421630

1فصل 

163163152.51630

1فصل 

152.5152.5152.5152.50

1فصل 

152.5173.5152.51630

1فصل 

142163142152.50

1فصل 

152.500152.5152.51

1فصل 

152.5163163173.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

163184142152.50

1فصل 

152.5152.5142152.50

1فصل 

142163142152.50

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

قانون التجارة 

الدولية مع التعمق

عقود التجارة 

الدولية

منظمات قانون 

التجارة الدولية

التنظيم القانوني 

لالستثمار
التجارة اإللكترونية

التحكيم التجاري 

الدولي

الشركات التجارية 

مع التعمق

قانون المنافسة مع 

التعمق

عمليات البنوك 

الدولية

االتفاقيات الدولية 

للنقل البحري 

والجوي

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبوسام اسامة احمد يونس184287
جججج+

راسبوسام اسماعيل محمد بهنسي ابو حسن184288
بجج+ج+

راسبوسام عصمت حافظ اسماعيل184289
بجج+ج+

راسبوالء ابراهيم حسن عبد هللا184290
بج+بب

راسبوليد سامي شبل محمد184291
ج+ج+ج+ج+

راسبوئام محمد جودة غنيم قاسم184292
بج+ب+ج+

راسبياسمين سعد عبد الرسول محمد جعفر184293
ج+جبج

ياسمين عبد هللا رزق محمد خليل184294
مادة تخلف 

واحدة ج+ج+fج+

راسبياسمين فرحات علي بط184295
ب+ببج+

راسبيسرية ابراهيم بدير حسن محمد الغرقي184296
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبيمنى احمد عبد الفتاح محمد رضوان184297
ج+جأب

راسبيوسف محمد بيومي بركات بيومي184298
ج+جج+ج+

راسبمروان منصور نعيم184299
ج+جبج

راسب

راسب

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



2018الدراسات العليادور يناير  22 من 21نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية 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 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

قانون التجارة 

الدولية مع التعمق

عقود التجارة 

الدولية

منظمات قانون 

التجارة الدولية

التنظيم القانوني 

لالستثمار
التجارة اإللكترونية

التحكيم التجاري 

الدولي

الشركات التجارية 

مع التعمق

قانون المنافسة مع 

التعمق

عمليات البنوك 

الدولية

االتفاقيات الدولية 

للنقل البحري 

والجوي

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

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



2018الدراسات العليادور يناير  22 من 22نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية 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 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

قانون التجارة 

الدولية مع التعمق

عقود التجارة 

الدولية

منظمات قانون 

التجارة الدولية

التنظيم القانوني 

لالستثمار
التجارة اإللكترونية

التحكيم التجاري 

الدولي

الشركات التجارية 

مع التعمق

قانون المنافسة مع 

التعمق

عمليات البنوك 

الدولية

االتفاقيات الدولية 

للنقل البحري 

والجوي

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

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

راسب

راسب


