
2018الدراسات العليا دوريناير  6 من 1نتيجة امتحان دبلوم القانون الدولي جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

152.5142152.5173.50

1فصل 

173.52041631630

1فصل 

802غ142152.5

1فصل 

152.5152.5152.5152.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

173.51421001841

1فصل 

1631631غ173.5

1فصل 

184184184201

1فصل 

14214200152.51

1فصل 

1941631841630

1فصل 

163163142152.50

1فصل 

163163100173.51

1فصل 

152.51421001421

1فصل 

3ن142نن

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

ريهام عبد الفتاح موسى بسيوني187012
مادة تخلف 

واحدة fبب

187011

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

راسبشريف حمدي عبد الستار حسين عامر187015
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبشادي محمد شحاتة ذكري187014
ج

سعد فتحي مبروك عبد العزيز الليسي187013
مادة تخلف 

واحدة جfجج+

راسبرضا فتحي احمد منصور
ج+جبب

ب+

راسب
أبأ

رباب صبحي محمد حسين الطوخي187010

دعاء سمير راغب راشد187008

دعاء علي مندور سمري187009

أ

مادة تخلف 

واحدة ج+fجج

ب

مادة تخلف 

واحدة أأأ

دعاء خيري حسن موسى غنيم187007
مادة تخلف 

واحدة ببب+

f

راسباحمد محمد محمد شريف187002
بأب+

187001

خالد عبد الرحيم سالمة سالمة187006
مادة تخلف 

واحدة fجب+

راسبخالد ابراهيم الدسوقي محمد ابو زنة187005
FALSEFALSEFALSEFALSE

ب

راسبحسام حسن علي محمد خليفة187004
ج+ج+ج+

مادتي تخلفثناء عبد المنعم ابراهيم علي سالم187003
fج+ج

ج+

مواد التخلف

مالحظات

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون الدولي 

العام مع التعمق

القانون الدبلوماسي 

والقنصلي

القانون الدولي 

الخاص مع التعمق

القانون الجنائي 

الدولي
الموظف الدولي

قانون األنهار 

الدولية

المنظمات الدولية 

والعربية مع التعمق

راسباحمد امين السيد محمد بلح
ب+ج+جج+

القانون الدولي 

اإلنساني

القضاء والتحكيم 

الدولي

القانون الدولي 

للبحار
المعدل 

التراكمي
التقدير العام



2018الدراسات العليا دوريناير  6 من 2نتيجة امتحان دبلوم القانون الدولي جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

1421ن184142

1فصل 

142152.5163152.50

1فصل 

142152.51ن163

1فصل 

163163152.5173.50

1فصل 

152.5163142173.50

1فصل 

152.5152.5142152.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

173.5184152.5152.50

1فصل 

184163152.51840

1فصل 

152.51421001421

1فصل 

4غغغغ

1فصل 

173.51631421840

1فصل 

142142100152.51

1فصل 

142142100402

1فصل 

152.5142142152.50

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

راسبمحمد عطية محمد عطية هواش187030
ج+ججج+

مادتي تخلفمحمد عبد الوهاب عبد الحميد عبد هللا187029
ffجج

محمد عبد العزيز محمد شعبان187028
مادة تخلف 

واحدة ج+fجج

راسبمحمد عبد الرحمن فتح هللا الدسوقي187027
أجبب+

راسبمحمد سعيد دسوقي بخوري187026

محمد احمد ابراهيم عبد هللا187025
مادة تخلف 

واحدة جfجج+

راسبفريد شوقي علي العربي187024
أج+بأ

راسبفاروق السيد فاروق مصطفى موسى187023
ج+ج+أب+

راسبعمرو جالل حسين احمد الشال187022
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبعلي شريف علي قطب خليف187021
ج+جج+ج+

راسبعبد المقصود صابر عبد المقصود عبد هللا ابراهيم187020
ب+جبج+

راسبعبد هللا صالح عبد العظيم محمد187019
ب+ج+بب

عبد الرحمن خيري حسن موسى غنيم187018
مادة تخلف 

واحدة ج+جب

راسبعادل محمود العدلي اسماعيل187017
ج+بج+ج

شريف عبد المنعم هجرس بدوي187016
مادة تخلف 

واحدة ججأ

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون الدولي 

العام مع التعمق

القانون الدبلوماسي 

والقنصلي

القانون الدولي 

الخاص مع التعمق

القانون الجنائي 

الدولي
الموظف الدولي

قانون األنهار 

الدولية

المنظمات الدولية 

والعربية مع التعمق

القانون الدولي 

اإلنساني

القضاء والتحكيم 

الدولي

القانون الدولي 

للبحار
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليا دوريناير  6 من 3نتيجة امتحان دبلوم القانون الدولي جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

152.51001421421

1فصل 

163142100173.51

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.51421001631

1فصل 

1421421001421

1فصل 

152.5142100802

1فصل 

194184194152.50

1فصل 

142152.51421001

1فصل 

173.51001421631

1فصل 

163142142173.50

1فصل 

173.51421421630

1فصل 

173.51421001421

1فصل 

173.5163173.51420

1فصل 

163173.5142173.50

1فصل 

0

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

راسب187045

راسبيوسف محمد يوسف السعيد187044
ب+جب+ب

راسبهناء جابر ابراهيم كرويتة187043
جب+بب+

نيفين يوسف فوزي عازر187042
مادة تخلف 

واحدة جfجب+

راسبنورهان احمد مصطفى جاد هللا187041
بججب+

راسبنسمة اسامة محمد سعيد احمد محمد القباني187040
ب+ججب

ندى كمال احمد محمد187039
مادة تخلف 

واحدة بجfب+

ناصر سعد علي مصطفى غزية187038
مادة تخلف 

واحدة fجج+ج

راسبنادر عبد النبي عز الرجال عبد الفتاح187037
ج+أأأ

مادتي تخلفمنال صالح الدين ابراهيم طاحون187036
ffجج+

مصطفى علي مصطفى شحاتة187035
مادة تخلف 

واحدة جfجج

مسعود زيان خليل زيان187034
مادة تخلف 

واحدة بfجج+

راسبمحمود محمد محمد باز187033
FALSEFALSEFALSEFALSE

محمد محمود مرضي محمد مبارك187032
مادة تخلف 

واحدة ب+fجب

محمد مجدي احمد حتحوت187031
مادة تخلف 

واحدة ججfج+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون الدولي 

العام مع التعمق

القانون الدبلوماسي 

والقنصلي

القانون الدولي 

الخاص مع التعمق

القانون الجنائي 

الدولي
الموظف الدولي

قانون األنهار 

الدولية

المنظمات الدولية 

والعربية مع التعمق

القانون الدولي 

اإلنساني

القضاء والتحكيم 

الدولي

القانون الدولي 

للبحار
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليا دوريناير  6 من 4نتيجة امتحان دبلوم القانون الدولي 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 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

راسب15

راسب14

راسب13

راسب12

راسب11

راسب10

راسب9

راسب8

راسب7

راسب6

راسب5

راسب4

راسب3

راسب2

راسب1

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون الدولي 

العام مع التعمق

القانون الدبلوماسي 

والقنصلي

القانون الدولي 

الخاص مع التعمق

القانون الجنائي 

الدولي
الموظف الدولي

قانون األنهار 

الدولية

المنظمات الدولية 

والعربية مع التعمق

القانون الدولي 

اإلنساني

القضاء والتحكيم 

الدولي

القانون الدولي 

للبحار
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليا دوريناير  6 من 5نتيجة امتحان دبلوم القانون الدولي 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 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

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

راسب15

راسب14

راسب13

راسب12

راسب11

راسب10

راسب9

راسب8

راسب7

راسب6

راسب5

راسب4

راسب3

راسب2

راسب1

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون الدولي 

العام مع التعمق

القانون الدبلوماسي 

والقنصلي

القانون الدولي 

الخاص مع التعمق

القانون الجنائي 

الدولي
الموظف الدولي

قانون األنهار 

الدولية

المنظمات الدولية 

والعربية مع التعمق

القانون الدولي 

اإلنساني

القضاء والتحكيم 

الدولي

القانون الدولي 

للبحار
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليا دوريناير  6 من 6نتيجة امتحان دبلوم القانون الدولي 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 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

راسب15

راسب14

راسب13

راسب12

راسب11

راسب10

راسب9

راسب8

راسب7

راسب6

راسب5

راسب4

راسب3

راسب2

راسب1

االسمرقم الجلوس

القانون الدولي 

العام مع التعمق

القانون الدبلوماسي 

والقنصلي

القانون الدولي 

الخاص مع التعمق

القانون الجنائي 

الدولي
الموظف الدولي

قانون األنهار 

الدولية

المنظمات الدولية 

والعربية مع التعمق

القانون الدولي 

اإلنساني

القضاء والتحكيم 

الدولي

القانون الدولي 

للبحار
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات


