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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

راسبعزمي احمد سيد احمد شافعي1814015
بججب

راسبعبير علي عبد العزيز محمد1814014
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راسبعبد الفتاح عبد هللا عبد الفتاح عيسى1814013
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راسبرجب علي فرحات مصطفى1814012
ج+أجب

راسبخالد ابراهيم احمد شحاتة الفرماوي1814011
ج+ج+بب
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مالحظات

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى
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فلسفة وتاريخ 

التحكيم
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مادتي تخلفكريم رأفت محمد ابو سريع ابو النصر1814021
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راسبماهر محمد حسن البيدق1814022
ب+ججب

راسبمحمد احمد عبد العظيم محمد1814023
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رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ



2018الدراسات العليادور يناير  3 من 3نتيجة امتحان دبلوم التحكيم جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

1631631421630

1فصل 

152.5152.5142173.50

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

النظرية العامة 

للتحكيم

التحكيم في 

المنازعات الدولية

تنازع القوانين في 

مجال التحكيم 

التجاري

التحكيم في العقود 

المدنية

التحكيم في 

الشريعة اإلسالمية

التحكيم في 

المنازعات اإلدارية

فلسفة وتاريخ 

التحكيم
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مواد التخلف
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راسبنهاد سمير رجب عبد الجواد درة1814031
بجبب

راسبياسر فرغل عبد الستار احمد1814032
ب+جج+ج+
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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 
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معوض محمد الخولي  . / د. أ
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