
2018الدراسات العليادور يناير  65 من 1نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

14290152.51631

1فصل 

142142163152.50

1فصل 

152.5152.51631420

1فصل 

1421941غ184

1فصل 

163142152.5152.50

1فصل 

152.5142142173.50

1فصل 

163142142152.50

1فصل 

142142801631

1فصل 

1421421001631

1فصل 

152.51421631840

1فصل 

142142901631

1فصل 

173.5142142173.50

1فصل 

1421421421630

1فصل 

1841421631840

1فصل 

173.5152.5173.52040

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

راسبابراهيم محمود ابراهيم محمد180015
أب+ج+ب+

راسبابراهيم محمد سيد شبينى ابو جبل180012
ب+ججب+

ابراهيم محمد السيد عبد هللا الجندى180011
مادة تخلف 

واحدة بfجج

راسبابراهيم محمود ابراهيم السيد180014
أبجأ

راسبابراهيم محمد عبد الرؤوف المصرى180013
بججج

ابراهيم عزت ابراهيم ابو هوله180008
مادة تخلف 

واحدة بfجج

راسبابراهيم عاطف يوسف محمد صالح180007
ج+ججب

راسبابراهيم مجدى المحمدى سعد180010
أبجج+

ابراهيم فكرى ابراهيم خليل180009
مادة تخلف 

واحدة بfجج

أج

راسبابتهال على ابراهيم احمد عرابى180003
جبج+ج+

راسبابراهيم صبحى محمد ابراهيم180006
ب+ججج+

راسبابراهيم توفيق عبد الجواد عبد الجواد180005
ج+ج+جب

العقود اإلداريةالقانون الدولي العام
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

القانون اإلداريالقانون الجنائي

راسبابتهال السيد عبد القوى الخلفاوى180002
بجج

ابتسام عبد الغفار محمد الرخاوى180001
مادة تخلف 

واحدة بج+fج

ج+

ابراهيم احمد ابراهيم هنداوى180004
مادة تخلف 

واحدة أ



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 2نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

142901632غ

1فصل 

163142100173.51

1فصل 

1421421421840

1فصل 

163142152.51840

1فصل 

1631421421630

1فصل 

152.51421001631

1فصل 

142110173.52غ

1فصل 

1841631632040

1فصل 

184142163173.50

1فصل 

152.51ن142152.5

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

ابراهيم ناصر عبد الفتاح ابراهيم180018
مادة تخلف 

واحدة ب+fجب

مادتي تخلفابراهيم مفيد محروس مبارك180017
بfج

راسبابراهيم محمود ابراهيم محمود180016
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباحمد ابو بكر محمد محمد180021
بججب

راسباحمد ابراهيم مبروك محمد طاجن180020
أج+جب

راسباحمد ابراهيم الشحات ملهط180019
أججج

راسباحمد الدسوقى السيد السيد180024
أببأ

مادتي تخلفاحمد اشرف احمد معتوق180023
ب+fج

احمد اسماعيل عبد المنعم يوسف180022
مادة تخلف 

واحدة بfجج+

راسباحمد السيد محمد الشناوى180027
FALSEFALSEFALSEFALSE

احمد السيد عبد المعطى ثابت180026
مادة تخلف 

واحدة ج+ج+ج

راسباحمد السيد عبد هللا زهران180025
ب+بجأ

راسباحمد بدر عبد الوهاب خليل180030
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباحمد ايهاب محمد راضى180029
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباحمد السيد يوسف شلبى180028
ب+ججج

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 3نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

1421421421420

1فصل 

1421421421840

1فصل 

163152.51421940

1فصل 

152.51421632040

1فصل 

4غ40غغ

1فصل 

173.5152.51421630

1فصل 

1421421841غ

1فصل 

1421421421840

1فصل 

2041421421840

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

142152.5173.51ن

1فصل 

142152.51421ن

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1421421421630

1فصل 

1421421421840

1فصل 

راسباحمد بشير محمد فكرى خليفه180032
أججج

راسباحمد بركات فتح هللا محمد الوزه180031
جججج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسباحمد جمال احمد محمد180035
f

راسباحمد جمال ابو الفتوح تمام180034
أبجج+

راسباحمد جابر فتح هللا تركى180033
أجج+ب

راسباحمد جمال محمد عمر180038
أججج

احمد جمال على فياض180037
مادة تخلف 

واحدة أجج

راسباحمد جمال الدين احمد هنداوى180036
بجج+ب+

احمد حسن عبد الرحمن جابر180041
مادة تخلف 

واحدة ب+ج+ج

راسباحمد حامد سيد عبد هللا180040
ب+ججج

راسباحمد جمال محمود الشوبرى180039
أججأ

راسباحمد حمدى سالم محمد حوا180044
بججج

راسباحمد حمدى حسن سمره180043
FALSEFALSEFALSEFALSE

احمد حسين عبد الحميد محمد180042
مادة تخلف 

واحدة جج+ج

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

راسباحمد حمدى على محمد هالل180045
أججج



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 4نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

1421421001631

1فصل 

142163173.51ن

1فصل 

1غ152.5142163

1فصل 

163152.51421630

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

1421421421940

1فصل 

152.51841421840

1فصل 

70142142152.51

1فصل 

152.5142152.5173.50

1فصل 

173.5152.5152.5173.50

1فصل 

152.5142142173.50

1فصل 

173.51421421840

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5163152.5173.50

1فصل 

142801421631

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

احمد خالد محمد عبد الرازق شحاته180048
مادة تخلف 

واحدة بجج+

احمد خالد ابراهيم جابر180047
مادة تخلف 

واحدة ب+بج

احمد حمدى محمد الطورى180046
مادة تخلف 

واحدة بfجج

راسباحمد رشدى حامد سليم180051
أججج

راسباحمد ربيع عبد هللا البرلسى180050
ب+ججج

راسباحمد دسوقى زكى حسانين180049
بجج+ب

راسباحمد زينهم ابراهيم على سالمه180054
ب+ج+جج+

احمد زكى صالح محمد حسام الدين180053
مادة تخلف 

واحدة fج+جج

راسباحمد رمضان بيومى محمد نعيم180052
أجأج+

راسباحمد سعيد حجازى محمود180057
أججب+

راسباحمد سعد السيد محمد سالم اللبيشى180056
ب+ججج+

راسباحمد سالم محمد سالم الدخنى180055
ب+ج+ج+ب+

احمد سمير بدر الدين فرج180060
مادة تخلف 

واحدة بجfج

راسباحمد سليمان محمد على الحملى180059
ب+ج+بج+

راسباحمد سعيد عبد الرحيم الجزار180058
FALSEFALSEFALSEFALSE

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 5نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

152.5152.5163152.50

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

152.5301421421

1فصل 

152.5152.51421630

1فصل 

1631421421630

1فصل 

142152.5142173.50

1فصل 

142142173.5173.50

1فصل 

801421421631

1فصل 

80142142152.51

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5152.5152.5173.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1421421421420

1فصل 

142142142152.50

1فصل 

901631421631

1فصل 

راسباحمد سيد حسن محمد180062
ب+ججج

راسباحمد سيد احمد جميع محمد180061
ج+بج+ج+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسباحمد شفيق محمود رجب180065
بججب

راسباحمد شاكر احمد حسب النبى180064
بجج+ج+

احمد سيد عبد الفتاح محمد180063
مادة تخلف 

واحدة ججfج+

احمد صالح عزب اسماعيل180068
مادة تخلف 

واحدة fبجج

راسباحمد صابر عبد الباقى عبد ربه180067
ب+ب+جج

راسباحمد صابر احمد محمود على180066
ب+جج+ج

راسباحمد صالح عبد المحسن محمد صقر180071
ب+ج+ج+ج+

راسباحمد صالح صبحى عباس180070
FALSEFALSEFALSEFALSE

احمد صبحى على محمد البسطويسى180069
مادة تخلف 

واحدة fج+جج

راسباحمد طارق محمد عبد الحميد180074
ج+ججج

راسباحمد صالح عماره عبد المجيد عماره عبيد180073
جججج

راسباحمد صالح على المصرى180072
FALSEFALSEFALSEFALSE

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 عادل عبد الغفار السيد180075
مادة تخلف 

واحدة fبجب



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 6نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

801421421841

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

152.51421421840

1فصل 

152.5163173.51940

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

163173.5163173.50

1فصل 

1421421421630

1فصل 

142142173.51غ

1فصل 

163163152.51840

1فصل 

152.5142152.51940

1فصل 

801421421631

1فصل 

152.5142163173.50

1فصل 

142801421631

1فصل 

142142142701

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسباحمد عبد الجواد إسماعيل هدى180078
أججج+

راسباحمد عادل محمد على حسين180077
ب+ججج

احمد عادل فتحى المغنى180076
مادة تخلف 

واحدة fأجج

راسباحمد عبد الرؤف سليمان طبوشه180081
ب+بب+ب

راسباحمد عبد الرحمن حسن سالم180080
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباحمد عبد الحميد حلمى ابو طالب نويشى180079
أب+بج+

راسباحمد عبد الفتاح عبد المنعم بديوى180084
أج+بب

احمد عبد العال عبد الاله السيد180083
مادة تخلف 

واحدة ب+جج

راسباحمد عبد السالم السيد سليمان السيسى180082
بججج

راسباحمد عبد هللا محمد عبد هللا180087
ب+بجج+

احمد عبد القادر عبد هللا عماره180086
مادة تخلف 

واحدة fبجج

راسباحمد عبد القادر احمد عبد العال180085
أج+جج+

راسباحمد عدلى عبد الفتاح جاد180090
FALSEFALSEFALSEFALSE

احمد عبد المجيد محمود ابراهيم180089
مادة تخلف 

واحدة fججج

احمد عبد المجيد عفيفى الشافعى180088
مادة تخلف 

واحدة بجfج

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 7نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

901421421841

1فصل 

60152.5142152.51

1فصل 

152.5152.51421630

1فصل 

163142163173.50

1فصل 

142152.5152.5173.50

1فصل 

173.51631421840

1فصل 

1941421631840

1فصل 

152.5142152.51630

1فصل 

142152.5901841

1فصل 

1421421631غ

1فصل 

1421422041ن

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

601421421631

1فصل 

163152.5152.5173.50

1فصل 

احمد عزت محمد قطب180092
مادة تخلف 

واحدة f+ج+جج

احمد عز الدين عباس عواض180091
مادة تخلف 

واحدة fأجج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسباحمد على احمد محمود180095
ب+ج+ج+ج

راسباحمد عالء محمد احمد العيسوى180094
ب+بجب

راسباحمد عزت ممدوح مصطفى عبده180093
بجج+ج+

راسباحمد عيد مصطفى امين180098
بج+جج+

راسباحمد على عبد العليم الشيخ180097
أبجأ

راسباحمد على رشاد شعالن180096
أجبب+

احمد فتحى محمد الصغير ضاحى180101
مادة تخلف 

واحدة أجج

احمد فتحى عبد الفضيل على180100
مادة تخلف 

واحدة بجج

احمد فاروق ابو زيد عبد هللا شهاب الدين180099
مادة تخلف 

واحدة أfج+ج

احمد ماهر حامد اسماعيل الوكيل180104
مادة تخلف 

واحدة fبجج

راسباحمد فراج محمد عبد الرسول180103
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباحمد فتحى منصور محمد180102
FALSEFALSEFALSEFALSE

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

راسباحمد ماهر عبد السميع محمد الصياد180105
ب+ج+ج+ب



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 8نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

163142152.51840

1فصل 

142142100173.51

1فصل 

1001421421631

1فصل 

90142152.5173.51

1فصل 

173.51631421940

1فصل 

1غ152.5142163

1فصل 

1421421421630

1فصل 

152.5142101941

1فصل 

163173.5163173.50

1فصل 

1421421421630

1فصل 

142163152.5173.50

1فصل 

6014260152.52

1فصل 

152.51631421630

1فصل 

801421421841

1فصل 

142142173.5152.50

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

احمد مجدى عبد الغنى على الشامى180108
مادة تخلف 

واحدة fبجج

احمد مجدى عبد الباقى عبد المجيد نجم180107
مادة تخلف 

واحدة ب+fجج

راسباحمد مجاهد شاهين اسماعيل180106
أج+جب

احمد محمد احمد محمد ابو قايد180111
مادة تخلف 

واحدة بجج+

راسباحمد محمد احمد عمر180110
أجبب+

احمد محمد احمد احمد شعبان180109
مادة تخلف 

واحدة fب+ج+ج

راسباحمد محمد السيد الجمل180114
ب+بب+ب

احمد محمد اشرف فايز السيد180113
مادة تخلف 

واحدة أfجج+

راسباحمد محمد احمد محمد عبد العال180112
بججج

مادتي تخلفاحمد محمد جميل عباده180117
fجf+ج

راسباحمد محمد أبو السعود صبيحه180116
ب+ج+بج

راسباحمد محمد الصادق مصطفى180115
بججج

راسباحمد محمد حسنى محمد رسالن180120
ج+ب+جج

احمد محمد حسن على180119
مادة تخلف 

واحدة fأجج

راسباحمد محمد حسن عبد العزيز180118
بجبج+

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 9نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142142152.51420

1فصل 

152.5152.5163173.50

1فصل 

163142173.51940

1فصل 

152.5142163173.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

152.5152.51631630

1فصل 

2غ30142142

1فصل 

142152.5152.51940

1فصل 

173.5142163173.50

1فصل 

401421421421

1فصل 

1421421421420

1فصل 

901421421421

1فصل 

1841421421940

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

راسباحمد محمد عبد التواب عبد الفتاح180122
ب+بج+ج+

راسباحمد محمد سيد محمد180121
جج+جج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسباحمد محمد عبد العزيز عبد الجواد الشريف180125
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباحمد محمد عبد العال عبد المقصود180124
ب+بجج+

راسباحمد محمد عبد الحميد سالم شكر180123
أب+جب

مادتي تخلفاحمد محمد عبد هللا حسن احمد180128
fجج

راسباحمد محمد عبد القوى مرشدى عميره180127
ببج+ج+

راسباحمد محمد عبد الفتاح محمد مطاوع180126
ب+ججج

احمد محمد غنايم رضوان غنايم180131
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسباحمد محمد عونى عبد الفتاح االغا180130
ب+بجب+

راسباحمد محمد عبد الموجود على180129
أج+ج+ج

راسباحمد محمد محمد توفيق180134
أججأ

احمد محمد فريج سليمان مرعى180133
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسباحمد محمد فخرى محمود على عكاشه180132
جججج

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

راسباحمد محمد محمد حسن180135
FALSEFALSEFALSEFALSE



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 10نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

901421421631

1فصل 

152.5152.5152.5173.50

1فصل 

163152.51421840

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

80152.51421631

1فصل 

1غ152.5152.5152.5

1فصل 

142142152.51420

1فصل 

9014290803

1فصل 

1421421421420

1فصل 

1631421631420

1فصل 

1421421631420

1فصل 

80142601422

1فصل 

152.5142152.5152.50

1فصل 

163152.51631630

1فصل 

152.5142152.51630

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسباحمد محمد محمود عوض180138
أجج+ب

راسباحمد محمد محمد عزام180137
ب+ج+ج+ج+

احمد محمد محمد عبد الرؤف محمد عبد المهيمن180136
مادة تخلف 

واحدة fبجج

احمد معتمد شامخ حاتى180141
مادة تخلف 

واحدة ج+ج+ج+

احمد محمود فيصل على180140
مادة تخلف 

واحدة f+بجج

راسباحمد محمد مغاورى مصطفى180139
ججج+ج

راسباحمد هشام أحمد محى الدين180144
جججج

راسباحمد نصر محمد عتمان180143
fجff

راسباحمد ممدوح محمد زكريا محمد عمران180142
جج+جج

مادتي تخلفاحمد يوسف احمد طعيمه180147
fجfج

راسباحمد يسن عبد الونيس باظه180146
جبجج

راسباحمد هالل سعد كامل عفيفى180145
جبجب

راسباسامه ابراهيم مصطفى عليوه180150
بج+جج+

راسبادهم عماد جالل شريف180149
ببج+ب

راسبادهم جمال محمد العربى عبد الجليل180148
ج+ج+جج+

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 11نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

152.5163173.51840

1فصل 

70152.5152.51421

1فصل 

1421421421420

1فصل 

163152.5142173.50

1فصل 

1421421421630

1فصل 

00163301422

1فصل 

142152.5173.51840

1فصل 

90142701422

1فصل 

152.51421631630

1فصل 

142142173.51420

1فصل 

163163142152.50

1فصل 

152.5163173.51840

1فصل 

1631632غغ

1فصل 

142152.5163173.50

1فصل 

152.5173.5173.51940

1فصل 

اسامه صبحى سعد عبد الرحمن سعد180152
مادة تخلف 

واحدة f+جج+ج

راسباسامه سليمان مليجى خاطر180151
أب+بج+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسباسامه عبد العزيز محمد محمد180155
بججج

راسباسامه عبد الشافى فهيم عبد الشافى محمد180154
ب+جج+ب

راسباسامه عبد الحميد محمد عاشور180153
جججج

مادتي تخلفاسامه محمد محمود السيد حسنين حالوه180158
fجfج

راسباسامه فهيم سالم بلتاجى180157
أب+ج+ج

مادتي تخلفاسامه عصام الدين سالمه السيد180156
fبfج

راسباسراء عارف المحمدى سعد حسن180161
ج+جبب

راسباسراء سعيد عبد العزيز ابو نار180160
جب+جج

راسباسراء ابراهيم عبد العزيز جبر180159
ببجج+

راسباسراء محمود ابراهيم بيومى درويش180164
ب+بج+ج

مادتي تخلفاسراء محمد محى القصاص180163
بب

راسباسراء محمد فتح هللا احمد معوض180162
أب+بج+

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

راسباسالم ابراهيم ابو اليزيد الجزار180165
أب+ب+ج+



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 12نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.51421421420

1فصل 

173.51421421630

1فصل 

152.5152.5142173.50

1فصل 

184152.51631940

1فصل 

142142152.5152.50

1فصل 

152.5142142152.50

1فصل 

204142152.51420

1فصل 

90173.5163152.51

1فصل 

173.51غش142142

1فصل 

163152.5163152.50

1فصل 

152.5142163173.50

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

001421421631

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسباسالم سمير عبد الفتاح السيوفى180168
جججج+

راسباسالم سالم ابراهيم عبد النبى نصر180167
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباسالم رشاد صديق عالم180166
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباسالم عبد هللا رزق السيد العراقى180171
أبج+أ

راسباسالم عبد العزيز محمد ابو المجد180170
ب+جج+ج+

راسباسالم صبرى صالح داود180169
بججب+

راسباسالم محى الدين بيومى عفيفى180174
جج+جأ

راسباسالم محمد عبد العزيز عبد اللطيف حسان180173
ج+ججج+

راسباسالم لطفى عبده الشال180172
ج+ج+جج

راسباسماء اسامه عبد الكريم حداد180177
ج+بج+ب

اسالم نبيل عبد العليم اسماعيل180176
مادة تخلف 

واحدة ب+FALSEجج

اسالم مروان عبد الرازق منصور180175
مادة تخلف 

واحدة f+ج+بب

اسماء رضا ابراهيم فولى الهلباوى180180
مادة تخلف 

واحدة fبجج

راسباسماء رشاد احمد الفيومى180179
ججج+ج

راسباسماء السيد محمدى السيد حجاج180178
ب+بجج+

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 13نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

184142152.51940

1فصل 

173.51421421630

1فصل 

1421421421630

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

142152.5142152.50

1فصل 

163152.5142173.50

1فصل 

173.5152.51421630

1فصل 

173.5152.51631840

1فصل 

152.5142142152.50

1فصل 

163142152.51840

1فصل 

1421001421841

1فصل 

152.51421421420

1فصل 

1631421421840

1فصل 

163142142173.50

1فصل 

173.5152.5142173.50

1فصل 

راسباسماء صالح عبد هللا محمد سليمان180182
بججب+

راسباسماء صالح عبد العزيز القاضى180181
أج+جأ

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسباسماء عبد العزيز عبده عبد العزيز180185
ج+جج+ج

راسباسماء عبد الحميد طلخان عبد الكريم180184
ججج+ج

راسباسماء عادل احمد الرعو180183
بججج

راسباسماء فوزى محمد عبد الفتاح فرغل180188
أبج+ب+

راسباسماء عصام الدين محمد احمد سعد180187
بجج+ب+

راسباسماء عبد العزيز محمد احمد عالمه180186
ب+جج+ب

اسماء ممدوح سعد محمد180191
مادة تخلف 

واحدة أجfج

راسباسماء مصطفى حافظ محمد عبيد180190
أج+جب

راسباسماء قدرى عبد النبى عبد الحميد180189
ج+ججج+

راسباسماعيل محمد اسماعيل حسن المنشاوى180194
ب+ججب

راسباسماعيل عبد المنعم محمد اسماعيل180193
أججب

راسباسماء يحى عمر محمد180192
جججج+

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

راسباشرف احمد احمد عتلم180195
ب+جج+ب+



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 14نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

90142152.52041

1فصل 

152.51421421840

1فصل 

1841421631940

1فصل 

173.5152.51631840

1فصل 

142152.51421630

1فصل 

1631631421630

1فصل 

701421421631

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5142142173.50

1فصل 

194152.5173.51940

1فصل 

163901421631

1فصل 

1001001001423

1فصل 

163142142152.50

1فصل 

152.5142152.5152.50

1فصل 

152.51421421420

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسباشرف محمد السيد راشد180198
أبجأ

راسباشرف غريب صادق ابراهيم180197
أججج+

اشرف السيد السباعى محمد حسن180196
مادة تخلف 

واحدة fأج+ج

راسبافنان احمد على عبد الحميد الشحات180201
بجبب

راسباشرف يسرى عبد القادر عبد المنعم180200
بجج+ج

راسباشرف نشات زينهم محمد180199
أبج+ب+

راسباالء عادل عبد الحميد عبد الهادى180204
ب+ججج+

راسباالء امين فكرى محمد غباشى180203
FALSEFALSEFALSEFALSE

اقبال عبد السالم مصطفى صيام180202
مادة تخلف 

واحدة fبجج

راسبالسيد احمد السيد السيد مطير180207
fffج

الحسينى على عبد التواب عبد السالم180206
مادة تخلف 

واحدة بجfب

راسبالحسينى احمد محمد البتبسى180205
أب+ج+أ

راسبالسيد الديسطى عبد الحميد احمد180210
جججج+

راسبالسيد احمد عمر عمر180209
ج+ج+جج+

راسبالسيد احمد عبد الفتاح على180208
ج+ججب

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 15نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

163152.51421630

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

14290142173.51

1فصل 

142152.5152.51630

1فصل 

173.5152.5173.52040

1فصل 

173.51631631840

1فصل 

173.51421421940

1فصل 

152.5152.51631840

1فصل 

100601421422

1فصل 

152.5142142173.50

1فصل 

142142184173.50

1فصل 

1631غ152.5142

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

142142152.5173.50

1فصل 

راسبالسيد شوقى ابو الخير مهدى شرف الدين180212
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبالسيد حازم السيد الشريف180211
بجج+ب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبالسيد عطيه عطيه سيد احمد180215
بج+ج+ج

السيد عبد الفتاح السيد احمد شريف180214
مادة تخلف 

واحدة ب+جfج

راسبالسيد عبد الرازق عبد الهادى عياد180213
ب+ججج

راسبالسيد وحيد عبد العليم عفيفى قنديل180218
أججب+

راسبالسيد نشات السيد بريشه180217
أببب+

راسبالسيد محمد الدمرداش اسماعيل عرمان180216
أب+ج+ب+

راسبالمصطفى عبد المنعم محمود عبد المنعم180221
ب+ججج+

مادتي تخلفالمصطفى صالح الدين محمود فرج180220
ffجج

راسبالفت مطيع محمد كمال محمود180219
أبج+ج+

راسبالهام خليل محمد اسماعيل180224
ب+ججج

الهادى عماد الدين عبده محمد غنيم180223
مادة تخلف 

واحدة بجج+

راسبالمعتز على السيد ابو ناب180222
ب+أجج

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

راسبالهام عصام فتحى يوسف حجاج180225
ب+ج+جج



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 16نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

163801421841

1فصل 

163173.51631630

1فصل 

142100142152.51

1فصل 

163142152.51630

1فصل 

163152.5173.5152.50

1فصل 

173.5142173.51840

1فصل 

901421101422

1فصل 

173.5163173.51840

1فصل 

142142152.51840

1فصل 

142142142152.50

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

163142142173.50

1فصل 

184142142173.50

1فصل 

142801421841

1فصل 

184152.5152.51840

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

امانى جمال عبد النعيم محمد180228
مادة تخلف 

واحدة ج+جfج

راسبامام عبد الهادى امام عبد الهادى180227
ببب+ب

امال محمد عبد المجيد رفاعى180226
مادة تخلف 

واحدة أجfب

راسبامانى محمد حمدى على يوسف180231
أب+جب+

راسبامانى عبد الحميد محمد النويهى180230
ج+ب+ج+ب

راسبامانى جميل فتحى يوسف180229
بج+جب

راسبامل سعيد عبد الخالق صقر180234
أج+جج

راسبامل حامد عبد الغنى ابراهيم180233
أب+بب+

مادتي تخلفامبابى حسين بخيت بخيت180232
fجfج

راسباميره حامد عبد المعطى عبد الفتاح180237
ب+ججب

راسباميره ابراهيم عبد الفتاح شتا180236
ججج+ج

راسبامنيه جالل معوض عماره180235
ج+ججج

راسباميره شريف محمد عيسى180240
أج+ج+أ

اميره سيد عبد هللا عمار السلمون180239
مادة تخلف 

واحدة أجfج

راسباميره سعيد احمد محمد الشيته180238
ب+ججأ

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 17نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142142142152.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1421631421420

1فصل 

1421421421630

1فصل 

1633غ2070

1فصل 

184142173.5173.50

1فصل 

1421631631840

1فصل 

1941631631840

1فصل 

1421421631630

1فصل 

1421841421630

1فصل 

1631631631940

1فصل 

152.5142152.5173.50

1فصل 

142163142152.50

1فصل 

142152.5142173.50

1فصل 

184173.51632040

1فصل 

راسبامين حازم امين عيسى حسين180242
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباميره عبد الرحيم احمد اسماعيل180241
ج+ججج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسباياد مجدى احمد السيد الليثى180245
ffب

راسبايات محمود محمد قنديل180244
بججج

راسبانعام احمد عبد المعز عامر180243
ججبج

راسبايمان شرف عبد العزيز شرف الزهيرى180248
أببأ

راسبايمان جمال محمود عبد المجيد180247
أببج

راسبايمان السيد محمد محمد النعمانى180246
ب+ب+جأ

راسبايمان طلعت عبد المقصود ابو الخير180251
أببب

راسبايمان صالح حافظ عالم180250
بجأج

راسبايمان صبرى رجب عبد الرحيم180249
ببجج

راسبايمان عصام الدين سعيد السيد180254
ب+جج+ج

راسبايمان عرفه شعبان محروس180253
ج+جبج

راسبايمان عبد الغنى دسوقى حسين ندا180252
ب+ج+جج+

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 على المغاورى محمد عطيه180255
أبب+أ



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 18نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

14214280152.51

1فصل 

90142142152.51

1فصل 

110142142152.51

1فصل 

163142152.5152.50

1فصل 

1غ163142163

1فصل 

1421421421630

1فصل 

1631421631420

1فصل 

173.5152.560152.51

1فصل 

194142173.51840

1فصل 

1421421631630

1فصل 

1421841421630

1فصل 

142152.5142173.50

1فصل 

163152.51841630

1فصل 

1421421421420

1فصل 

152.5173.51421420

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

ايمن فكيه محمد خليل الطناحى180258
مادة تخلف 

واحدة fج+جج

ايمن زين العابدين محمد اليمنى180257
مادة تخلف 

واحدة fج+جج

ايمن رجب حلمى محمد عبد هللا180256
مادة تخلف 

واحدة ج+fجج

راسبايناس احمد عبد اللطيف احمد180261
بججج

ايمن يوسف طه حسين180260
مادة تخلف 

واحدة بجب

راسبايمن محمد عبد الفتاح ابو زيد180259
ج+ج+جب

راسبايه بهجت عبد العظيم بهجت180264
أب+جأ

ايه اسماعيل محمد بندارى180263
مادة تخلف 

واحدة ج+fج+ب+

راسبايه احمد عبد الفضيل نور الدين180262
جبجب

راسبايه محمد احمد محمد180267
ب+جج+ج

راسبايه فوزى فرج زناتى180266
بجأج

راسبايه رفعت عطيه حبلص180265
ببجج

راسبايه نزيه ابراهيم على بكر180270
ججب+ج+

راسبايه محمد عبد الجليل ابو الوفا180269
جججج

راسبايه محمد السيد زهران180268
بأج+ب

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 19نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142142142152.50

1فصل 

14230142152.51

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

163142142152.50

1فصل 

90142142173.51

1فصل 

163163152.5152.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5163163173.50

1فصل 

1842ن173.5ن

1فصل 

142142142152.50

1فصل 

90152.5152.51631

1فصل 

142152.5152.51420

1فصل 

142152.5142173.50

1فصل 

142142152.51630

1فصل 

90142601632

1فصل 

ايهاب زاهر محمد حسنين180272
مادة تخلف 

واحدة ج+جfج

راسبايه وجيه عبد المعبود عبد الحميد االجهورى180271
ج+ججج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

بسام محمد على ابو سعده180275
مادة تخلف 

واحدة fب+جج

راسببدوى خليفه احمد سالمه180274
ج+ججب

راسبباهر عبد المرضى عبد الخالق ابراهيم180273
ب+ججج

راسببالل عبد العظيم عبد الحميد عبد الوهاب180278
ب+ببج+

راسببطرس غالب سليم عطا هللا180277
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسببسمه محمد مهنى محمد180276
ج+ج+بب

بوال نصر نقوال عبد الملك180281
مادة تخلف 

واحدة f+بج+ج

راسببهاء محمد عبد الحارث على180280
ج+ججج

مادتي تخلفبالل محمود المرسى حوام180279
أب+

راسبتامر سالم عبد الحميد السيد180284
بج+جج

راسبتامر ثروت محمد بديوى180283
ب+جج+ج

راسبتامر السيد محمود مطر180282
جج+ج+ج

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 تخلفتامر سعيد محمد صالح180285
fجfب



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 20نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

80142142173.51

1فصل 

14280142152.51

1فصل 

142152.590152.51

1فصل 

173.5152.51631630

1فصل 

163142152.51630

1فصل 

14214270173.51

1فصل 

152.5142142173.50

1فصل 

152.5142142152.50

1فصل 

173.5173.5152.51630

1فصل 

1421421421630

1فصل 

152.5152.51421840

1فصل 

1422حغش142

1فصل 

1421421421420

1فصل 

142173.51421840

1فصل 

1421421421630

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

تركى سعيد عبد المرضى عبد القادر تركى180288
مادة تخلف 

واحدة ج+fج+ج

تامر محمد عبد الفتاح السيد180287
مادة تخلف 

واحدة ج+جfج

تامر عبد العزيز عبد المنجى رضوان180286
مادة تخلف 

واحدة fب+جج

جالل عماد الدين محمد جالل محمد سليم180291
مادة تخلف 

واحدة ب+fجج

راسبتهامى محمد التهامى خليل الحوشى180290
بج+جب

راسبتغريد محمد عبد الرحيم عامر180289
ببج+ب+

راسبجهاد ايمن احمد ابو كبشه180294
بج+ب+ب+

راسبجمعه توفيق عبد القادر حسين180293
ج+ججج+

راسبجمال مصطفى محمد مرعى180292
ب+ججج+

مادتي تخلفحازم سعيد صالح سالم180297
جFALSEFALSEج

راسبحاتم كمال السيد السلكاوى180296
أجج+ج+

راسبجهاد محمد السيد مصطفى ثانى طوطح180295
بججج

راسبحسام احمد محمد عباس راشد180300
بججج

راسبحامد اسالم حامد محمد عبد الوهاب180299
أجب+ج

راسبحازم عادل عمر سليمان180298
جججج

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 21نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142142152.5173.50

1فصل 

1421421421630

1فصل 

142142152.5152.50

1فصل 

1631421421840

1فصل 

163152.5173.51940

1فصل 

163152.5152.5173.50

1فصل 

142801421631

1فصل 

173.5152.5173.52040

1فصل 

152.51421631840

1فصل 

163142152.51630

1فصل 

1421421101631

1فصل 

142163163173.50

1فصل 

142173.51631630

1فصل 

142901421631

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

راسبحسام الدين مصطفى عبد المنعم محمد180302
بججج

راسبحسام اشرف حافظ محمد180301
ب+ج+جج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبحسام خالد ابراهيم عبد القوى العيسوى180305
أب+ج+ب

راسبحسام حسن قرنى اسماعيل180304
أججب

راسبحسام حسن عبد الحميد حسن180303
ج+ج+جج

راسبحسام كرم عبد العزيز موسى ابو عيطه180308
أب+ج+ب+

حسام عبد الغفور عبد العظيم الحضرى180307
مادة تخلف 

واحدة بجfج

راسبحسام سعيد صالح النعا180306
ب+ج+ج+ب

حسن احمد عبد الحميد سيد180311
مادة تخلف 

واحدة بfجج

راسبحسام معوض عباس حسينى السيد180310
بج+جب

راسبحسام محمد عشماوى العشماوى180309
أبجج+

حسن صابر حسن حسانين ابو عواد180314
مادة تخلف 

واحدة بجfج

راسبحسن سيد حسن عارف180313
ببب+ج

راسبحسن راضى محمد ابو غنيه180312
ب+ببج

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

راسبحسن على كامل حسن حسنى180315
ب+ججج



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 22نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

173.5163152.51630

1فصل 

142901421631

1فصل 

70901633غ

1فصل 

801421421631

1فصل 

142901421421

1فصل 

152.5142142152.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1421421101631

1فصل 

14280142173.51

1فصل 

142152.51421630

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

1421421631420

1فصل 

1631631421630

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

142163173.51420

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبحسين عبد الرحمن احمد احمد180318
ffب

حسنين عبد الوهاب حسنين مصطفى180317
مادة تخلف 

واحدة بجfج

راسبحسن محمد رمزى السيد180316
بج+بب+

راسبحكمت اشرف عبد السميع عماره180321
ج+ججج+

حسين محمد محمود عباس180320
مادة تخلف 

واحدة ججfج

حسين على عبد الرحمن حسين180319
مادة تخلف 

واحدة fبجج

حمدى عماد الدين حمدى درويش180324
مادة تخلف 

واحدة ب+جfج

حماده محمد عبد الفتاح سليمان180323
مادة تخلف 

واحدة بfجج

راسبحماد سعيد حماد على180322
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبحنفى محمد حنفى ابراهيم180327
جبجج

راسبحنان محمد مؤمن مسعد ابو العزم180326
ب+ججج

راسبحنان فؤاد محمود عطيه180325
بجج+ج

راسبخالد حسين عبد الحميد محمد180330
جب+بج

راسبخالد السيد ناصح عبد الرحمن180329
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبخالد احمد عبد الونيس باظه180328
بجبب

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 23نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

163152.5142152.50

1فصل 

1631421421840

1فصل 

152.51421421840

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5142152.51630

1فصل 

1421421421840

1فصل 

1631421101631

1فصل 

14214290402

1فصل 

142152.51631840

1فصل 

152.51631421840

1فصل 

1421421421840

1فصل 

1631421421630

1فصل 

173.5152.5173.5173.50

1فصل 

152.51631631840

1فصل 

1631421421840

1فصل 

راسبخالد محمد ابو جميل جمعه180332
أججب

راسبخالد حماده عبد اللطيف الحامدى180331
ج+جج+ب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبخديجه محمد جمعه فرج هللا180335
بج+جج+

راسبخالد نبيل احمد عثمان عبد الواحد180334
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبخالد محمد عبد الحميد خالد عاصى180333
أججج+

مادتي تخلفخلف عباس السيد ابو ليله180338
ffجج

خطاب محمد خطاب سالمه180337
مادة تخلف 

واحدة بfجب

راسبخضر محمد محمد على180336
أججج

راسبخير هللا عبد الجواد عبد الرحيم مهدى سالم180341
أججج

راسبخلود معاذ حسن محمود180340
أجبج+

راسبخلود احمد عبد الغنى اسماعيل ضيف180339
أبج+ج

راسبداليا عبد الحميد السيد على السيد180344
أببج+

راسبداليا سامح على حسن180343
ب+ب+ج+ب+

راسبخيرى حسنى محمد حسن دخيل180342
بججب

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

راسبدعاء محمد السيد السيد قمر180345
أججب



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 24نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

1841421631630

1فصل 

142142152.51630

1فصل 

1631631421840

1فصل 

1631421421630

1فصل 

1423غ3010

1فصل 

2غ142152.5غ

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1631421421630

1فصل 

1421421421840

1فصل 

173.5142142601

1فصل 

152.5152.5152.51630

1فصل 

142163152.51840

1فصل 

152.51421421630

1فصل 

142142152.52040

1فصل 

152.5142142173.50

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبدينا عمر محمد السيد180348
أجبب

راسبدينا احمد مختار مبارك قناوى حسن180347
بج+جج

راسبدنيا محمد عبد الهادى الخرباوى180346
ببجأ

مادتي تخلفرامى ابراهيم عبد العزيز ابو المجد180351
ج+ج

راسبدينا محمد حلمى السيد180350
ffج

راسبدينا محمد احمد السيد المزين180349
بججب

راسبرجب ابراهيم خميس حسن180354
أججج

راسبربيع محمد عبد الاله امبارك180353
بججب

راسبرامى احمد البشير محمد الشرنوبى180352
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبرشا جمعه رمضان محمد180357
أج+بج

راسبرحاب مصطفى عبد الحميد حجازى180356
بج+ج+ج+

رحاب محمود محمد موسى عبد البارى180355
مادة تخلف 

واحدة fججب+

راسبرضا شتا عبد اللطيف ابو دنيا180360
ب+ججج+

راسبرضا السيد عبد المنعم على المزين180359
أج+جج

راسبرضا ابراهيم حامد حسن حجازى180358
بججج+

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 25نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

173.5152.51631840

1فصل 

163142173.5173.50

1فصل 

142152.51421630

1فصل 

1841غ163163

1فصل 

142142163173.50

1فصل 

142163142152.50

1فصل 

142142142152.50

1فصل 

173.5142152.5173.50

1فصل 

163152.5163173.50

1فصل 

163142152.51630

1فصل 

173.5142163173.50

1فصل 

194152.51631840

1فصل 

142152.5152.5152.50

1فصل 

163163163173.50

1فصل 

1631421631840

1فصل 

راسبرضوى احمد على احمد موافى180362
ب+ب+جب

راسبرضا صبرى عيسوى عماره180361
أبج+ب+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبرمضان جمال رمضان طه180365
ب+بجج

رضوى خيرى السيد بسيونى فرج180364
مادة تخلف 

واحدة أبب

راسبرضوى السيد ابراهيم اسماعيل180363
بجج+ج

راسبريم عادل محمد الحسينى احمد عمار180368
ب+ج+جب+

راسبروحيه عبد الفتاح ابراهيم اسماعيل180367
ج+ججج

راسبروان طالل فهيد مبرك العازمى180366
ج+جبج

راسبريهام عادل رشاد محمد180371
ب+بجب+

راسبريهام رشدى عبد االغفار محمد شاهين180370
بج+جب

راسبريهام رزق ابراهيم جلو180369
ب+بج+ب

راسبزينب حمدى اسماعيل محمد180374
ب+ببب

راسبزيدان احمد محمد عبد الشافى180373
ج+ج+ج+ج

راسبزمزم فاروق فكرى عبد الرحمن180372
أبج+أ

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

راسبزينب عبد الباقى عبد النافع عبد الباقى180375
أبجب



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 26نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

40152.51421631

1فصل 

163152.51421630

1فصل 

163152.51421840

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

163142152.5173.50

1فصل 

173.5163152.5173.50

1فصل 

3ننن184

1فصل 

163142142173.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.51631631840

1فصل 

142152.5142152.50

1فصل 

1421421421420

1فصل 

142152.51421630

1فصل 

163163142173.50

1فصل 

163152.51421630

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبساره احمد حامد الخواجه180378
أجج+ب

راسبزينب مهدى محمد مهدى سرار180377
بجج+ب

زينب عبد العظيم حسين عبد العظيم180376
مادة تخلف 

واحدة f+بجج

راسبساره حامد عبد الفتاح عبد الرحمن عبد هللا180381
ب+ج+بب+

راسبساره جوده بدوى محمد180380
ب+ج+جب

راسبساره احمد عبد الفتاح حسن180379
ب+ججج

راسبساره على بيومى على180384
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبساره صالح سالم على سالم180383
ب+ججب

راسبساره شريف سمير خلف هللا180382
أ

راسبسامح حلمى محمد الجمال180387
جججج

راسبساره محمد عبد العزيز احمد خليفه180386
ج+جج+ج

راسبساره مجدى علوان احمد عبده180385
أببج+

راسبسامر سعيد فرج موسى عبد هللا180390
بجج+ب

راسبسامح لطفى محمد ابراهيم رضوان180389
ب+جبب

راسبسامح عبد الكريم زكى النادى180388
بجج+ج

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 27نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

163142142173.50

1فصل 

90142100152.52

1فصل 

173.51421421840

1فصل 

1631غش173.5142

1فصل 

152.5163152.51840

1فصل 

152.5142152.5152.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

173.5163173.51940

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

152.5142152.5173.50

1فصل 

163142110152.51

1فصل 

152.51001421421

1فصل 

901421421631

1فصل 

701421421421

1فصل 

مادتي تخلفساميه وهبه داوود عبده السبكى180392
fجf+ج

راسبسامى محمود عبد الكريم محمد180391
ب+ججب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبسعد احمد زغلول سعد محمد180395
أج+بج+

سعاد محمد احمد عمر القدح180394
مادة تخلف 

واحدة بFALSEجب+

راسبسحر فتحى عبد السالم ابو المجد180393
أججب+

راسبسعد محمد محمود المعراج180398
أب+بب+

راسبسعد محمد سعد بدر عابوره180397
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبسعد السعيد سعد على180396
ج+ج+جج+

راسبسماح احمد السيد السعيد الكشك180401
ب+ج+جج+

راسبسليمان عبد العزيز سليمان السرسى180400
ب+ججج

راسبسلوى هشام محمود البهلول180399
FALSEFALSEFALSEFALSE

سمهر السيد عبد الخالق جعفر180404
مادة تخلف 

واحدة fبجج

سمر عادل على مبروك حسين180403
مادة تخلف 

واحدة ججfج+

سمر عادل سعد عبد هللا180402
مادة تخلف 

واحدة ج+fجب

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

سمير احمد حسن سالمان180405
مادة تخلف 

واحدة fججج



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 28نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

184163163173.50

1فصل 

152.5173.5152.51840

1فصل 

152.5142142173.50

1فصل 

184163173.51840

1فصل 

1421421421630

1فصل 

142152.5163173.50

1فصل 

142142152.5173.50

1فصل 

152.5152.51421630

1فصل 

90142142152.51

1فصل 

142142173.51630

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

40142401632

1فصل 

194142152.5152.50

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

1421421421630

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبسميره سعيد محمد عبد العليم180408
ب+ججج+

راسبسمير محمد ثابت محمد180407
أج+ب+ج+

راسبسمير السيد محمد خير هللا180406
ب+ببأ

راسبسميه عبد المنعم عبد الحميد موسى180411
ب+بج+ج

راسبسميره محمد مصطفى عثمان180410
بججج

راسبسميره طايع ابراهيم فتح هللا180409
أب+بأ

سوزان عادل عبد العظيم حويزى180414
مادة تخلف 

واحدة fج+جج

راسبسوزان رمضان محمود محمد180413
بجج+ج+

راسبسناء طلعت يونس محمد180412
ب+ج+جج

مادتي تخلفسيد على محمود محمد180417
fجfب

راسبسيد رمضان احمد خالف180416
ججج+ج

راسبسيد رجب حسان منصور180415
بب+جج

راسبشروق ابراهيم رزق منصور180420
بججج

راسبشرف عبد الحافظ عبد العليم عبد الفتاح180419
ب+ججج

راسبشحاته على شحاته على180418
ج+ج+جأ

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 29نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

4غغ80غ

1فصل 

142142142152.50

1فصل 

184142142173.50

1فصل 

163152.5173.51840

1فصل 

152.5152.5163173.50

1فصل 

1421421421630

1فصل 

3غحغش142

1فصل 

14250142152.51

1فصل 

194152.5173.51630

1فصل 

194152.5152.51840

1فصل 

142100142173.51

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

142152.5173.5173.50

1فصل 

1421421101421

1فصل 

163152.5152.5173.50

1فصل 

راسبشريف حمدى عبد العزيز توفيق محمد180422
ج+ججج

راسبشروق هانى عبد السالم محمود180421
f

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبشيماء امين عبد المعطى خليفه180425
ب+بج+ج+

راسبشرين عادل احمد محمد سالمه180424
أب+ج+ب

راسبشرين ابراهيم حسنين محمد حسين180423
ب+ججأ

شيماء كرم عبد الفتاح عتابى عجوه180428
مادة تخلف 

واحدة ج+جfج

راسبشيماء فاتح رمضان غانم180427
FALSEFALSEج

راسبشيماء شريف بهجت عباس180426
بججج

شيماء محمود احمد الشناوى180431
مادة تخلف 

واحدة ب+جfج

راسبشيماء محمد عبد الغنى محمد منيسى180430
أج+ج+أ

راسبشيماء محمد عبد الحميد منصور180429
بب+ج+أ

صابر نصر الدين ابو العال متولى180434
مادة تخلف 

واحدة جfجج

راسبشيماء ناصر امين صقر180433
ب+ب+ج+ج

راسبشيماء مصطفى محمد حامد180432
ب+ججج

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

راسبصابرين محمد السيد محمدين180435
ب+ج+ج+ب



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 30نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

184152.5163173.50

1فصل 

152.5142142173.50

1فصل 

173.5173.5173.51840

1فصل 

1421421421840

1فصل 

163152.5163173.50

1فصل 

173.5142152.5173.50

1فصل 

142142163173.50

1فصل 

1631421631630

1فصل 

142173.51421630

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

142142142152.50

1فصل 

163142152.5152.50

1فصل 

142142142152.50

1فصل 

173.5142173.5173.50

1فصل 

14280152.51421

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبصباح احمد محمد فضل180438
أب+ب+ب+

راسبصالح محمود احمد شحاته180437
ب+ججج+

راسبصافى محمد ابراهيم الجمل180436
ب+بج+أ

راسبصالح صديق محمود سيد180441
ب+ج+جب+

راسبصفاء ابو السعود محمد محمود180440
ب+بج+ب

راسبصفا اشرف مهدى عبد الحليم الوكيل180439
أججج

راسبضى الشموس احمد طاهر عبد المولى الديب180444
بجب+ج

راسبضحى حمدى لطفى سليمان180443
ببجب

راسبصالح محمد على عبد السالم180442
ب+بجج

راسبعادل جزر ابو الغيط الزغبى180447
ج+ج+جب

راسبطارق بسطويسى بليغ بسطويسى180446
ج+ججج

راسبضياء محمد عاشور الشحات حماد180445
ب+ججج

عادل محمد على كامل حميده180450
مادة تخلف 

واحدة جج+fج

راسبعادل شحاته عبد هللا دقماق180449
ب+ب+جب+

راسبعادل رفعت السيد بدر180448
ج+ججج

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 31نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1841421421630

1فصل 

1941631421840

1فصل 

142142142152.50

1فصل 

90901421632

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

152.51631421630

1فصل 

1421421001631

1فصل 

1421421421420

1فصل 

152.51421421630

1فصل 

1631421421630

1فصل 

173.51421421420

1فصل 

204142173.51840

1فصل 

163152.51421840

1فصل 

راسبعاصم حسن جمعه مرشدى180452
بججأ

راسبعادل محمود محمد إبراهيم180451
FALSEFALSEFALSEFALSE

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

مادتي تخلفعائشه احمد على محمد180455
ffبج

راسبعاطف محمد احمد عطا هللا180454
ج+ججج

راسبعاصم محمد عبد الصمد عبد هللا زهره180453
أجبأ

راسبعبد البديع سامى نبوى السيد180458
بجبج+

راسبعبد البديع احمد محمد خالف180457
ب+ججج

راسبعبد الباسط كامل عبد الباسط عبد الجيد180456
ب+ججج

راسبعبد الرحمن احمد عبد الرحمن محمد180461
بججج+

راسبعبد الخالق عبد الظاهر عبد هللا حسن180460
جججج

عبد التواب محمود حسن ثعيلب180459
مادة تخلف 

واحدة بfجج

راسبعبد الرحمن السيد محمد على المنجى180464
أب+جأ

راسبعبد الرحمن اسامه عبد القادر محمود دكرورى180463
جججب+

راسبعبد الرحمن احمد على رمضان180462
بججب

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

راسبعبد الرحمن حماده مغازى خزعل180465
أجج+ب



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 32نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

1421421421420

1فصل 

1841غ163142

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1421غ163142

1فصل 

173.5152.5142152.50

1فصل 

173.5152.51841غ

1فصل 

1421421421630

1فصل 

152.514280173.51

1فصل 

163142142173.50

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1غ163142152.5

1فصل 

152.5152.590173.51

1فصل 

163142142173.50

1فصل 

173.5173.5152.5173.50

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبعبد الرحمن ماجد عبد الشافعى ابو شوشه180468
FALSEFALSEFALSEFALSE

عبد الرحمن طاهر ثروت مكاوى180467
مادة تخلف 

واحدة أجب

راسبعبد الرحمن خالد محمود مختار الفار180466
جججج

عبد الرحيم على احمد حفنى180471
مادة تخلف 

واحدة أج+ب+

راسبعبد الرحمن مصطفى حسين ناجى محمد محى الدين180470
ج+جج+ب+

عبد الرحمن محمد كامل قطب180469
مادة تخلف 

واحدة ججب

راسبعبد العزيز على عبد العزيز فايد180474
ب+ججب

عبد العال محمد صالح سالم180473
مادة تخلف 

واحدة ب+fجج+

راسبعبد السالم حسين بخيت بخيت180472
بججج

عبد العليم احمد محمود محمد180477
مادة تخلف 

واحدة ج+جب

راسبعبد العزيز محمود عبد العزيز ابو احمد180476
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبعبد العزيز محمد عبد العزيز على180475
ب+ججج

راسبعبد هللا حسن محمد السيد صقر180480
ب+ج+ب+ب+

راسبعبد الفضيل مصطفى عبد الفضيل داود180479
ب+ججب

عبد العليم عبد هللا عبد الملك بيومى دياب180478
مادة تخلف 

واحدة ب+fج+ج+

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 33نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

152.5142142173.50

1فصل 

142142100173.51

1فصل 

152.51001421841

1فصل 

152.53غ50غ

1فصل 

173.5152.5152.51630

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

184163152.5173.50

1فصل 

184142163173.50

1فصل 

1631421421630

1فصل 

184152.5173.51840

1فصل 

142142142173.50

1فصل 

1421421421420

1فصل 

1421421421420

1فصل 

152.5142173.5173.50

1فصل 

163501421421

1فصل 

عبد هللا صفوت عبد هللا عامر180482
مادة تخلف 

واحدة ب+fجج

راسبعبد هللا خالد عبد المنعم عبد الفتاح قنديل180481
ب+ججج+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبعبد هللا محمد محمد محمود180485
بج+ج+ب+

راسبعبد هللا عبد الواحد محمد متولى180484
f+ج

عبد هللا عبد العزيز محمود ادم180483
مادة تخلف 

واحدة أجfج+

راسبعبد الناصر اسعد نور الدين حسن180488
ب+بجأ

راسبعبد المنعم كامل عبد المنعم البابلى180487
ب+ج+بأ

راسبعبد هللا مصطفى شاهين الدربالى180486
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبعثمان احمد عبد الهادى طنطاوى180491
ب+ججج

راسبعبير ثابت عبد السميع عبد الفتاح180490
أب+ج+أ

راسبعبد الواحد السيد عبد الواحد عامر180489
بججب

راسبعصام كمال حماد ابو الروس180494
ب+ب+جج+

راسبعزه فتحى محمود بركات180493
جججج

راسبعزه ابراهيم على ربيع180492
جججج

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

عصام محمد نبيل عبد الرؤف مرسى الشنراقى180495
مادة تخلف 

واحدة ججfب



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 34نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

163142142152.50

1فصل 

1841631421840

1فصل 

184142163173.50

1فصل 

173.5163152.51630

1فصل 

184152.5184173.50

1فصل 

163142142152.50

1فصل 

8014280173.52

1فصل 

152.5142901421

1فصل 

163142142152.50

1فصل 

173.5152.5163173.50

1فصل 

142173.52غغ

1فصل 

152.52080152.52

1فصل 

1633غغغ

1فصل 

173.5152.5142173.50

1فصل 

173.51421421630

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبعفت عبد العزيز منصور ونس180498
ب+بجأ

راسبعطيه عاصم عطيه ابو النجا الفقى180497
أجبأ

راسبعصمت حسانين عبد هللا خالد180496
ج+ججب

راسبعالء زغلول عبد المعبود زغلول180501
ج+ججب

راسبعالء احمد السيد الصاوى تركى180500
ب+أج+أ

راسبعال عصام محمد شتله180499
بج+بب+

راسبعالء عبد العزيز على الجندى180504
ج+ججب

عالء عاطف ابو السعود عبد الموجود180503
مادة تخلف 

واحدة جfجج+

مادتي تخلفعالء سعد احمد إبراهيم180502
fجf+ب

مادتي تخلفعالء محمد عبد هللا متولى180507
ج+ffج+

مادتي تخلفعالء فوزى محمد الصعيدى180506
ب+ج

راسبعالء عبد الغنى عبد هللا كامل180505
ب+بج+ب+

راسبعالء ناصر عبد العظيم عبد الجواد180510
بججب+

راسبعالء منصور محمود سيد180509
ب+جج+ب+

راسبعالء محمد لطفى على180508
ب

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 35نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

163142142173.50

1فصل 

152.51631421420

1فصل 

173.5163142152.50

1فصل 

1421421631غ

1فصل 

3غغغ152.5

1فصل 

142201421421

1فصل 

142152.5152.51420

1فصل 

163142142173.50

1فصل 

142701421421

1فصل 

152.5152.5142152.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5152.5173.51غ

1فصل 

173.5142173.5152.50

1فصل 

142142173.5152.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

راسبعلى احمد على احمد مراد180512
ججبج+

راسبعلى احمد احمد محمد على خليل180511
ب+ججب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبعلى عبد العزيز على محمد180515
ج+

على عبد الحفيظ محمد احمد180514
مادة تخلف 

واحدة بجج

راسبعلى خالد فاضل محمود180513
ج+جبب+

راسبعلياء احمد ابراهيم احمد180518
ب+ججب

راسبعلى عبد النعيم توفيق محمود180517
جج+ج+ج

على عبد العزيز على محمد عبد الحميد نصار180516
مادة تخلف 

واحدة ججfج

راسبعلياء عالء عبد الوهاب حسن180521
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبعلياء عاطف عبد الكريم على محمد180520
ج+جج+ج+

علياء احمد احمد وهيب180519
مادة تخلف 

واحدة ججfج

راسبعماد جابر محمد احمد180524
ج+ب+جج

راسبعماد الدين بخيت سعد الدين عبد المعين180523
ج+ب+جب+

عماد الدين احمد جاد جاد عبد الباقى180522
مادة تخلف 

واحدة ب+ج+ج+

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

راسبعماد حمدى مهنا عفيفى180525
FALSEFALSEFALSEFALSE



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 36نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

184142142173.50

1فصل 

1421421421630

1فصل 

163152.5142152.50

1فصل 

173.5142163152.50

1فصل 

1631421421630

1فصل 

152.52غ142غ

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

173.5173.5152.51630

1فصل 

152.51421421420

1فصل 

2غ163173.5غ

1فصل 

173.5142163152.50

1فصل 

142173.51631غ

1فصل 

152.51421421420

1فصل 

142142142152.50

1فصل 

152.5142142152.50

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبعمر ابراهيم عبد الصالحين عبد الباسط180528
ج+جج+ب

راسبعمر ابراهيم القطب ابو النبق180527
بججج

راسبعماد عنتر عبد الحميد إبراهيم180526
ب+ججأ

مادتي تخلفعمر احمد محمد سالم180531
ج+ج

راسبعمر احمد احمد عامر180530
بججب

راسبعمر ابو بكر على عيد180529
ج+بجب+

راسبعمر طارق عبد السالم حسين المصرى180534
جججج+

راسبعمر سامى رمضان محمد درويش180533
بج+ب+ب+

راسبعمر خالد محمد السعدى احمد عبد الفتاح180532
FALSEFALSEFALSEFALSE

عمرو السيد ابراهيم احمد180537
مادة تخلف 

واحدة بب+ج

راسبعمر محمود عبد العزيز حسن180536
ج+بجب+

مادتي تخلفعمر عبد العزيز عبد الحفيظ محمود180535
ب+ب

راسبعمرو سعيد محمد جاد180540
ج+ججج+

راسبعمرو سعيد ابراهيم الدسوقى عيد180539
ج+ججج

راسبعمرو ايهاب عبد المنعم سيد180538
جججج+

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 37نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

700060304

1فصل 

163152.51421630

1فصل 

173.51421421420

1فصل 

152.5173.51421630

1فصل 

142142142152.50

1فصل 

163163142173.50

1فصل 

142152.51421630

1فصل 

601841421841

1فصل 

152.51421421630

1فصل 

1841631631630

1فصل 

301631421421

1فصل 

152.5152.5142152.50

1فصل 

142100901632

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

194152.5142173.50

1فصل 

راسبعمرو عبد المنعم اسماعيل محمد180542
بجج+ب

راسبعمرو عبد العزيز احمد ابو باشا180541
ffff

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبعمرو مجدى يوسف البيطار180545
ج+ججج

راسبعمرو عيد عطيه محمد احمد180544
بجب+ج+

راسبعمرو على سعد عمار180543
جججب+

عمرو مصطفى عبد العزيز عبد الشافعى180548
مادة تخلف 

واحدة fأجأ

راسبعمرو محمد محمد شبل سالمان180547
بجج+ج

راسبعمرو محمد السيد جمعه180546
ب+جبب

غدير صالح نبيه على المالح180551
مادة تخلف 

واحدة fججب

راسبغدير ايمن كمال عتمان180550
بببأ

راسبعمرو موسى سليمان إبراهيم180549
بججج+

راسبفاروق مسعد فاروق ابراهيم سالمة180554
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلففادى نضال فوزى مندور180553
بffج

راسبفاتن محمد فخرى حامد خلف180552
ج+جج+ج+

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

راسبفاطمه ابراهيم فتح زلط180555
ب+جج+أ



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 38نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

1841631421630

1فصل 

152.5142142173.50

1فصل 

152.514270152.51

1فصل 

142163110173.51

1فصل 

152.51421421630

1فصل 

163163142152.50

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

1631421421630

1فصل 

16314290152.51

1فصل 

152.5152.51421630

1فصل 

14211090152.52

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

142142142152.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

فاطمه عبد الحفيظ منصور الشامى180558
مادة تخلف 

واحدة ج+fجج+

راسبفاطمه سيد احمد عبد هللا180557
ب+ججج+

راسبفاطمه اشرف حسن حاتى180556
بجبأ

راسبفاطمه محمد محى القصاص180561
ج+جبب

راسبفاطمه محمد حسن رضوان180560
بججج+

فاطمه كمال ابراهيم ابو ناب180559
مادة تخلف 

واحدة ب+fبج

فتحى ابو قوره فتحى ابو قوره180564
مادة تخلف 

واحدة ج+fجب

راسبفاطمه وجيه سعيد عبد ربه180563
بججب

راسبفاطمه مسعود محمود محمد180562
ججج+ج

راسبكرم عوض محمد عتلم180567
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلففوزى فوزى محمد على قايد180566
ج+ffج

راسبفتحيه عبد الهادى عبد الصمد طلبه زالبيه180565
بجج+ج+

راسبكريم صابر عبد الستار عامر180570
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبكريم شاهين محمد شاهين180569
ج+ججج

راسبكريم العربى السيد سيد احمد العوضى180568
FALSEFALSEFALSEFALSE

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 39نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

152.5163163152.50

1فصل 

152.5152.5142152.50

1فصل 

173.5142152.51630

1فصل 

173.5152.5152.51630

1فصل 

173.5142163152.50

1فصل 

1841631631630

1فصل 

1631421631420

1فصل 

173.5142142173.50

1فصل 

173.51421631420

1فصل 

142142152.5152.50

1فصل 

184173.5163173.50

1فصل 

173.5152.51631630

1فصل 

1421421421420

1فصل 

1421421631420

1فصل 

1631غ142142

1فصل 

راسبكريمان كمال عنتر العزب سالم180572
ج+جج+ج+

راسبكريم عبد المحسن حسن شلبى180571
ج+ببج+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبلبنى جمال طه ابراهيم ابو جاعور180575
ج+بجب+

راسبكوثر جمال صابر كشك180574
بج+ج+ب+

راسبكريمه على سعيد صقر180573
بج+جب+

راسبماجد اسامه ابراهيم الدسوقى متولى180578
ب+ججب+

راسبليزا ممدوح كرم الدين احمد180577
جبجب

راسبلبنى عبد العزيز محمد رمضان180576
بببأ

راسبمايسون صالح مفرح خليل180581
ب+بب+أ

راسبمانجه عطيه بدير عشيبه180580
ج+ج+جج

راسبماريان سليمان نجيب سعد ميخائيل180579
جبجب+

راسبمجدى عربى الصغير جاد180584
جبجج

راسبمجدى عبد المنعم غنيم محمد180583
جججج

راسبمجدى السيد المندوه حسن الطليمى180582
ببج+ب+

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

مجدى محمد اسماعيل اسماعيل عمر180585
مادة تخلف 

واحدة بجج



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 40نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142142142173.50

1فصل 

152.5173.5163152.50

1فصل 

001421421421

1فصل 

1631421421420

1فصل 

163142173.5152.50

1فصل 

152.51421631420

1فصل 

90142901422

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1421421631420

1فصل 

163152.5173.51630

1فصل 

173.5152.5163152.50

1فصل 

152.5142152.51420

1فصل 

70142173.5152.51

1فصل 

152.5152.51631420

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

محمد ابراهيم عبد هللا قبالى180588
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسبمحمد ابراهيم احمد امين عماره180587
ج+بب+ج+

راسبمحسن عبد الحكيم صالح عيسى180586
ب+ججج

راسبمحمد احمد ابراهيم احمد180591
جبجج+

راسبمحمد ابراهيم محمد السيد180590
ج+ب+جب

راسبمحمد ابراهيم محمد الجعيدى180589
جججب

راسبمحمد احمد زكى إبراهيم180594
جبجج

راسبمحمد احمد حسان حسين180593
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفمحمد احمد جوده السيد180592
fجfج

راسبمحمد احمد على عبد الحق180597
جج+جج+

راسبمحمد احمد عبد الغفار صالح180596
ج+بج+ب+

راسبمحمد احمد عبد الحميد عبد الحميد180595
بب+ج+ب

راسبمحمد احمد محمود عبد المنعم حسب هللا180600
ججج+ج

راسبمحمد احمد محمود السعدنى180599
جبج+ج+

محمد احمد محمد محمد عيد الدخنى180598
مادة تخلف 

واحدة fج+ب+ج

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 41نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142163152.51غ

1فصل 

152.5142152.51630

1فصل 

3غغ50142

1فصل 

1631421631630

1فصل 

142142173.51630

1فصل 

163152.51841630

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5152.5152.5173.50

1فصل 

142142152.5152.50

1فصل 

4غغ00غ

1فصل 

142142142152.50

1فصل 

1631421631420

1فصل 

1422غغ163

1فصل 

173.5142184173.50

1فصل 

1421421421غ

1فصل 

راسبمحمد احمد هارون عبد العزيز180602
بج+جج+

محمد احمد محمود يوسف180601
مادة تخلف 

واحدة ج+بج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمد الدسوقى محمد يوسف عامر180605
بب+جج

راسبمحمد اكرم حجاج محمد عبد اللطيف180604
ببجب

راسبمحمد اشرف محى الدين حسن النجار180603
fج

راسبمحمد السيد على حيدر180608
ب+ج+ج+ج+

راسبمحمد السيد احمد عبد الرحيم180607
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد السيد ابراهيم السيد زايد180606
بأج+ب

راسبمحمد ثابت انور احمد180611
ج+ججج

راسبمحمد ايهاب السيد مسعود شالبيه180610
f

راسبمحمد السيد على سالم180609
ج+ج+جج

راسبمحمد جمال شحاته داود180614
ب+أجب+

مادتي تخلفمحمد جمال سالم على180613
جب

راسبمحمد جالل محمد فؤاد الشافعى180612
جبجب

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 جمال صابر حسين كشك180615
مادة تخلف 

واحدة ججج



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 42نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

173.51421421420

1فصل 

152.51421631420

1فصل 

1631غ142142

1فصل 

173.51421421420

1فصل 

152.5142152.5152.50

1فصل 

701421003غ

1فصل 

173.51421631630

1فصل 

184142163152.50

1فصل 

152.53حغشغ

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5142152.51840

1فصل 

204142173.51630

1فصل 

1841421631420

1فصل 

142142142152.50

1فصل 

1423حغشن

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

محمد جمال على المصرى180618
مادة تخلف 

واحدة بجج

راسبمحمد جمال عبد هللا سلطان180617
جبجج+

راسبمحمد جمال صبحى القلينى180616
جججب+

راسبمحمد حسام رجب مبروك محمود180621
fجf

راسبمحمد حامد مفتاح بريشه180620
ج+ج+جج+

راسبمحمد حاتم حمزه محمد180619
جججب+

راسبمحمد حسن عبد العزيز خطاب180624
FALSEFALSE+ج

راسبمحمد حسن تاج الدين عبد الرحمن عبد الرحيم180623
ج+بجأ

راسبمحمد حسن الهادى محمد بدران180622
ببجب+

راسبمحمد حلمى عالم رضوان180627
بب+جأ

راسبمحمد حسينى محمد محمود180626
أج+جج+

راسبمحمد حسن محمد حسن عمر خليل180625
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد حمدى عيسى حسن180630
FALSEFALSEج

راسبمحمد حمدى احمد عبد الحافظ180629
ج+ججج

راسبمحمد حمدنا هللا عبد الشافى على180628
جبجأ

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 43نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

173.5142152.51630

1فصل 

1632ن142ن

1فصل 

173.51631631630

1فصل 

40142701422

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1422ن50163

1فصل 

152.51421421630

1فصل 

14240152.51421

1فصل 

1421421421غ

1فصل 

1421421421420

1فصل 

152.51ن173.5142

1فصل 

142152.51631ن

1فصل 

301001101423

1فصل 

152.5163173.51630

1فصل 

راسبمحمد خميس عبد العظيم عمرو180632
بج+جب+

راسبمحمد خالد جاب هللا راغب180631
FALSEFALSEFALSEFALSE

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

مادتي تخلفمحمد ربيع حافظ مدكور180635
fجfج

راسبمحمد رافت محمد شلبى شريف180634
بببب+

مادتي تخلفمحمد رافت شعبان سليمان180633
بج

راسبمحمد رمزى بسيونى محمد180638
بججج+

مادتي تخلفمحمد رضا فؤاد الدمنهورى180637
fجب

راسبمحمد رسمى محمد عبد النبى180636
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد سعد احمد عبد الجواد السعودى180641
جججج

محمد سامى فايد حافظ احمد180640
مادة تخلف 

واحدة ججج

محمد زهران محمد شاكر180639
مادة تخلف 

واحدة جج+fج

راسبمحمد سعيد سليمان عبد الدايم180644
fffج

محمد سعد محمد عبد الحافظ180643
مادة تخلف 

واحدة بج+ج

محمد سعد عثمان ابو الفضل180642
مادة تخلف 

واحدة ج+جب+

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 سعيد فهيم مريقه180645
بب+بج+



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 44نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

1421421421420

1فصل 

142142152.51غ

1فصل 

152.5142142152.50

1فصل 

1422غ142غ

1فصل 

70801421632

1فصل 

184142163173.50

1فصل 

184142173.5152.50

1فصل 

173.51001421421

1فصل 

3غغ142غ

1فصل 

173.5142163152.50

1فصل 

1631632حغش

1فصل 

194152.5173.51630

1فصل 

703غ142غ

1فصل 

1421421101421

1فصل 

1631421421420

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمد شاهين توفيق عمر سيد احمد180648
ج+ججج+

محمد سميح عبد المجيد نصار180647
مادة تخلف 

واحدة ج+جج

راسبمحمد سعيد قاسم ابو الروس180646
جججج

راسبمحمد شعبان محمد الصباغ180651
ب+بجأ

مادتي تخلفمحمد شعبان احمد مصطفى180650
ffبج

مادتي تخلفمحمد شريف محمد عبد الكريم الزتحرى180649
جج

راسبمحمد صالح عبد المولى قطب180654
ج

محمد صالح عبد الحميد ابراهيم حشيش180653
مادة تخلف 

واحدة ججfب+

راسبمحمد صبرى احمد شرشر180652
ج+ب+جأ

راسبمحمد عادل سعد محمد الغنام180657
بب+ج+أ

مادتي تخلفمحمد طايل حسين إبراهيم180656
FALSEFALSEبب

راسبمحمد صالح مفرح خليل شهاب الدين180655
ج+بجب+

راسبمحمد عبد الرحمن عبد العواض عبد الرحمن180660
جججب

محمد عبد الحميد محمد خليل الدليل180659
مادة تخلف 

واحدة جfجج

راسبمحمد عاطف جمعه الغنام180658
fج

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 45نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

163142173.5152.50

1فصل 

173.5142163152.50

1فصل 

152.5801421421

1فصل 

163142173.5173.50

1فصل 

1421001421421

1فصل 

142901421421

1فصل 

142801421421

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

163163152.51غ

1فصل 

152.51421غ163

1فصل 

1421001421631

1فصل 

1841631631630

1فصل 

194142163152.50

1فصل 

184163173.5173.50

1فصل 

163142163173.50

1فصل 

راسبمحمد عبد الظاهر محمد محمد بدوى180662
ج+بجب+

راسبمحمد عبد السميع السيد محمود180661
ج+ب+جب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

محمد عبد العليم السيد مرسى180665
مادة تخلف 

واحدة ججfج

راسبمحمد عبد العزيز محمد تركى180664
ب+ب+جب

محمد عبد العزيز فاروق محمد احمد180663
مادة تخلف 

واحدة ججfج+

راسبمحمد عبد الكريم محمد على الحمصانى180668
FALSEFALSEFALSEFALSE

محمد عبد الفتاح ابراهيم حليمه180667
مادة تخلف 

واحدة ججfج

محمد عبد الغفار السيد محمد سالمة180666
مادة تخلف 

واحدة ججfج

محمد عبد هللا عبد الملك بيومى بيومى180671
مادة تخلف 

واحدة بجfج

محمد عبد اللطيف عبد الحليم عبد المطلب180670
مادة تخلف 

واحدة جج+ب

محمد عبد اللطيف احمد عباس180669
مادة تخلف 

واحدة ج+بب

راسبمحمد عبد المنصف شلبى شلبى180674
ب+ب+بأ

راسبمحمد عبد المعز هاشم يوسف180673
ج+بجأ

راسبمحمد عبد المحسن غريب طعيمه السعدنى180672
بببأ

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 عبد المنعم عبد اللطيف الصعيدى180675
ب+بجب



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 46نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1421421421201

1فصل 

1421001421421

1فصل 

1421421421420

1فصل 

142142152.51ن

1فصل 

173.5142173.5152.50

1فصل 

173.51421غ142

1فصل 

142801421421

1فصل 

142142163152.50

1فصل 

1421421631420

1فصل 

163142142173.50

1فصل 

163142173.51420

1فصل 

4غغغ00

1فصل 

142142173.51420

1فصل 

1631421421630

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

محمد عصام الدين عبد الحكيم النحاس180678
مادة تخلف 

واحدة ججfج

محمد عزت محمد رمضان180677
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسبمحمد عز العرب على محمد180676
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد على احمد محمود امام180681
ج+ب+جب+

محمد عالء الدين محمد كمال يوسف180680
مادة تخلف 

واحدة ج+جج

راسبمحمد عطا محمود منصور180679
جججج

راسبمحمد عمر ناجى عبد النبى سعداوى180684
ج+بجج

محمد عماد محمد سليمان البكش180683
مادة تخلف 

واحدة ججfج

محمد على الوصال السيد حبيبه180682
مادة تخلف 

واحدة جب+ج

راسبمحمد عيد جالل محمد180687
جب+جب

راسبمحمد عوض محمود البحراوى180686
ب+ججب

راسبمحمد عوض احمد عبد الرحيم180685
جبجج

راسبمحمد فتحى السيد احمد عتلم180690
بججب

راسبمحمد فتحى احمد عبد المقصود180689
جب+جج

راسبمحمد عيد مصيلحى محمد شهاب الدين180688
f

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 47نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142142152.5152.50

1فصل 

1421421421420

1فصل 

40142901422

1فصل 

142142901421

1فصل 

142142152.51420

1فصل 

1421421421420

1فصل 

1631421421630

1فصل 

152.5142173.5173.50

1فصل 

173.51421غ163

1فصل 

173.5142152.5173.50

1فصل 

1631ن173.5142

1فصل 

1421631421420

1فصل 

152.5152.5163152.50

1فصل 

163152.51421420

1فصل 

152.51421631420

1فصل 

راسبمحمد فتحى محمد ابراهيم سالم180692
جججج

راسبمحمد فتحى عبد الحكيم عبد المجيد180691
ج+ج+جج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمد قدرى محمد محمد على180695
جج+جج

محمد فكرى عبد العظيم الخولى180694
مادة تخلف 

واحدة جfجج

مادتي تخلفمحمد فتحى محمد محروس عصر180693
fجfج

راسبمحمد مبارك رمضان جمعه180698
ب+ب+جج+

راسبمحمد ماجد جمعه ابراهيم فرحات180697
بججب

راسبمحمد كامل عطوه بدوى180696
جججج

محمد مجدى محمد مهدى180701
مادة تخلف 

واحدة بجب+

راسبمحمد مجدى السيد عبد المقصود180700
ب+ج+جب+

محمد متولى محمود داود180699
مادة تخلف 

واحدة جب+ب

راسبمحمد محمد احمد محمد180704
ججج+ب

راسبمحمد محسوب النبى حامد محمد180703
ج+بج+ج+

راسبمحمد محسن محمد السيد180702
ججبج

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 محمد بشير سيد احمد رخا180705
جبجج+



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 48نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142142152.51630

1فصل 

142152.51631630

1فصل 

1421421421630

1فصل 

152.5152.5173.5173.50

1فصل 

1421421421630

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.51631631ن

1فصل 

173.5163152.51630

1فصل 

1631632حغش

1فصل 

1631631631630

1فصل 

142152.51421غ

1فصل 

801421421421

1فصل 

1631421421630

1فصل 

3غغغ142

1فصل 

1421421421420

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمد محمد عبد الوهاب عبد الاله180708
بججج

راسبمحمد محمد عبد الغنى شوشه180707
ببج+ج

راسبمحمد محمد حسن على ابو علفه180706
بج+جج

راسبمحمد محمود احمد محمد180711
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد محمود ابراهيم عبد هللا180710
بججج

راسبمحمد محمد يوسف محمد180709
ب+ب+ج+ج+

مادتي تخلفمحمد محمود حسنى مطر180714
FALSEFALSEبب

راسبمحمد محمود توفيق محمد180713
بج+بب+

محمد محمود السيد شيحه180712
مادة تخلف 

واحدة ببج+

محمد مرزوق حسانين عطيه180717
مادة تخلف 

واحدة fججج

محمد محمود عبد الرازق محمود عيد180716
مادة تخلف 

واحدة جج+ج

راسبمحمد محمود حسين عبد العليم180715
بببب

راسبمحمد مصطفى زكى احمد180720
جججج

راسبمحمد مصطفى احمد الرصاصى180719
ج

راسبمحمد مسعد ابو العينين180718
بججب

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 49نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

1421421421420

1فصل 

152.51421631420

1فصل 

163152.5173.51ن

1فصل 

1421421421420

1فصل 

184142163152.50

1فصل 

152.5152.51421630

1فصل 

152.51ن152.5152.5

1فصل 

142142152.5152.50

1فصل 

152.514250152.51

1فصل 

142110152.51421

1فصل 

184163173.5152.50

1فصل 

1421631631630

1فصل 

152.51421421420

1فصل 

163152.5184173.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

راسبمحمد مصطفى عبد هللا ابو مصطفى180722
جبجج+

راسبمحمد مصطفى عبد الباسط برين180721
جججج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمد مهدى رشاد محمود180725
ج+بجأ

راسبمحمد ممدوح محمد احمد180724
جججج

محمد مصطفى مصطفى حسن180723
مادة تخلف 

واحدة ب+ج+ب

راسبمحمد ناصر عبد العزيز السيد سلطوح180728
ج+ج+جج

محمد ناصر رياض احمد نصر الدين180727
مادة تخلف 

واحدة ج+ج+ج+

راسبمحمد ناصر حسن مصطفى سالم180726
بجج+ج+

راسبمحمد نصر رضوان مهنا180731
ج+ب+بأ

محمد نجيب عبد اللطيف غلوش180730
مادة تخلف 

واحدة جج+fج

محمد نبيل عبد العليم اسماعيل180729
مادة تخلف 

واحدة ج+fجج+

راسبمحمد هشام ابراهيم غانم180734
ب+أج+ب

راسبمحمد هانى محمد انس180733
جججج+

راسبمحمد نور الدين ابراهيم عبد الفتاح غنيم180732
بببج

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 هشام محمود عطوه180735
FALSEFALSEFALSEFALSE



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 50نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142142152.51غ

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5142163152.50

1فصل 

142152.5163152.50

1فصل 

1841421841630

1فصل 

184801421631

1فصل 

1421631631420

1فصل 

142142152.5152.50

1فصل 

2م. عم. ع184142

1فصل 

184152.5163152.50

1فصل 

909090804

1فصل 

1631421631ن

1فصل 

1422غش100142

1فصل 

16380152.5173.51

1فصل 

90142173.51421

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمود احمد المرسى الدسوقى الحلو180738
ج+بجج+

راسبمحمود ابو المجد محمد احمد180737
FALSEFALSEFALSEFALSE

محمود ابراهيم شبل ابراهيم عبد الرحمن180736
مادة تخلف 

واحدة ج+جج

محمود احمد محمود سالمه180741
مادة تخلف 

واحدة بجfأ

راسبمحمود احمد محمود الشاذلى180740
بأجأ

راسبمحمود احمد عبد المطلب جمعه180739
ج+بج+ج

مادتي تخلفمحمود امام حافظ محمد180744
FALSEFALSEجأ

راسبمحمود الهامى الدين عطيه محمد عطيه180743
ج+ج+جج

راسبمحمود السيد محمد على180742
جببج

محمود رافت محمد فهيم المنوفى180747
مادة تخلف 

واحدة بجب

راسبمحمود حجازى محمد حجازى180746
ffff

راسبمحمود جابر عبد العزيز احمد180745
ج+بج+أ

محمود شعبان السيد تميم180750
مادة تخلف 

واحدة fجب+ج

محمود سالمه جوده عيسوى180749
مادة تخلف 

واحدة ب+ج+fب

مادتي تخلفمحمود سالم السيد محمد سالم180748
fجFALSEج

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 51نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

194142163152.50

1فصل 

152.51421631420

1فصل 

173.51421631420

1فصل 

1غ163142142

1فصل 

152.5142142152.50

1فصل 

204142173.5173.50

1فصل 

1631421631630

1فصل 

184152.5173.51840

1فصل 

173.51421631420

1فصل 

194163173.51840

1فصل 

1421421631001

1فصل 

152.51421631420

1فصل 

173.5142152.51420

1فصل 

1421غش142142

1فصل 

142142152.51420

1فصل 

راسبمحمود صبرى محمد قرطام180752
جبجج+

راسبمحمود شعبان عبد المقصود الشنوفى180751
ج+بجأ

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمود عبد الباسط محمود محمد180755
ج+ججج+

محمود عاشور يوسف زيد180754
مادة تخلف 

واحدة ججب

راسبمحمود عادل صابر محمود محمود180753
جبجب+

راسبمحمود عصام محمد حميد180758
أب+ج+أ

راسبمحمود عبد الغفار شكرى محمد180757
ببجب

راسبمحمود عبد الرحمن عبد المنعم مصطفى بدر180756
ب+ب+جأ

محمود فتحى جمعه عبد المولى180761
مادة تخلف 

واحدة fبجج

راسبمحمود على محمد على محمد السقا180760
أب+بأ

راسبمحمود عالء الدين طلعت عبد العزيز180759
جبجب+

محمود محمد الدسوقى ناصف180764
مادة تخلف 

واحدة جFALSEجج

راسبمحمود فوزى زكى كيالنى180763
جج+جب+

راسبمحمود فرج ابراهيم قرطام سعد180762
جبجج+

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 محمد جالل الدين حسن180765
جج+جج



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 52نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

152.51631421001

1فصل 

152.5142163173.50

1فصل 

1421غ163142

1فصل 

142142163173.50

1فصل 

1421631421ن

1فصل 

152.5501421421

1فصل 

184163152.5173.50

1فصل 

173.5142152.51420

1فصل 

1001421421421

1فصل 

173.51421421420

1فصل 

1421421421630

1فصل 

1421421421630

1فصل 

173.5163163173.50

1فصل 

1421421421420

1فصل 

152.51421631420

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

محمود محمد خاطر خميس عبد الجليل180768
مادة تخلف 

واحدة ججب

راسبمحمود محمد حموده على180767
ب+بجج+

محمود محمد حافظ الكفراوى180766
مادة تخلف 

واحدة fجبج+

محمود محمد فتحى هيبه180771
مادة تخلف 

واحدة ججfج+

محمود محمد رفاعى محمد180770
مادة تخلف 

واحدة جبج

راسبمحمود محمد خليفة محمد180769
ب+بجج

محمود نجيب محمد مصطفى180774
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسبمحمود محمد محمد مسعود180773
جج+جب+

راسبمحمود محمد فؤاد عزازى180772
ب+ج+بأ

راسبمروه ابراهيم عبد الرحمن السيد غنيمه180777
بججج

راسبمرسى عبد التواب مرسى حسن180776
بججج

راسبمدحت عاصم عامر البعل180775
جججب+

راسبمروه غنيمى محمود غنيمى180780
جبجج+

راسبمروه رمضان نعيم احمد180779
جججج

راسبمروه السيد عوض محمد سعد180778
ب+ببب+

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 53نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

184152.51631630

1فصل 

142163152.51420

1فصل 

1421421421420

1فصل 

163142163152.50

1فصل 

152.5163152.5152.50

1فصل 

4غغغ40

1فصل 

70152.51421421

1فصل 

2غ152.5152.5غ

1فصل 

701421422غ

1فصل 

1423حغشن

1فصل 

194142173.51420

1فصل 

1423غغغ

1فصل 

1421421421420

1فصل 

142142152.51630

1فصل 

152.51421421420

1فصل 

راسبمروه منير معوض الكمشوشى180782
جج+بج

راسبمروه ماهر رمضان محمود شالوه180781
ببج+أ

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبمصطفى اشرف عبد الرازق فرج180785
ج+ج+بج+

راسبمصطفى ابراهيم عثمان محمود180784
ج+بجب

راسبمريم ابراهيم هاشم طير البر180783
جججج

مادتي تخلفمصطفى امين مصطفى ناصف180788
ج+ج+

مصطفى السيد محمد ابو زايد180787
مادة تخلف 

واحدة f+ججج

راسبمصطفى السيد حامد محمد الهوارى180786
f

راسبمصطفى عبد الخالق عبد الظاهر فتيان180791
جب+جأ

راسبمصطفى عاطف محمد مكرم180790
FALSEFALSEج

مادتي تخلفمصطفى سعيد محمد عبد الواحد180789
fجج

راسبمصطفى عبده مجاهد عبده الشرخ180794
بج+جج

راسبمصطفى عبد هللا فرج عبد الغنى180793
جججج

راسبمصطفى عبد الخالق على عبد الخالق180792
ج

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

راسبمصطفى على احمد على عابدين180795
جججج+



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 54نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

1631631421غ

1فصل 

173.5142173.5173.50

1فصل 

173.5142163152.50

1فصل 

173.5142173.51630

1فصل 

142152.5142152.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

194152.51841630

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.52ن152.5ن

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

152.51421631630

1فصل 

16314290152.51

1فصل 

1421421421غ

1فصل 

60163152.5173.51

1فصل 

1421غش163163

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبمصطفى محمد احمد السهيتى180798
ج+بجب+

راسبمصطفى محمد احمد احمد180797
ب+ب+جب+

مصطفى فتحى حداد الجتمه180796
مادة تخلف 

واحدة جبب

راسبمصطفى محمد فرحات محمد على سالم180801
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمصطفى محمد عبد العاطى عبد الدايم180800
ج+جج+ج

راسبمصطفى محمد رمزى محمد عدوى180799
بب+جب+

مادتي تخلفمصطفى محمود اسماعيل محمود180804
ج+ج+

راسبمصطفى محمد نجيب عمر محمد180803
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمصطفى محمد محمد جوهر180802
بأج+أ

مصطفى مختار ابراهيم المسلمى180807
مادة تخلف 

واحدة ج+fجب

راسبمصطفى محمود محمد عبد هللا سليمان180806
ببجج+

راسبمصطفى محمود حسن كراع180805
ججج+ج

مصطفى هاشم السيد مصطفى الكنانى180810
مادة تخلف 

واحدة جFALSEبب

مصطفى ممتاز مصطفى المنشاوى180809
مادة تخلف 

واحدة fب+ج+ب

مصطفى مسعد عماد الدين زيان180808
مادة تخلف 

واحدة ججج

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 55نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

1841421631630

1فصل 

173.5173.5163173.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

173.5152.51631420

1فصل 

184152.5152.51630

1فصل 

152.5142152.5152.50

1فصل 

184152.5152.5173.50

1فصل 

142152.5163173.50

1فصل 

163163152.5173.50

1فصل 

1421421421420

1فصل 

1631421421630

1فصل 

173.5173.52حغش

1فصل 

173.5173.5152.51630

1فصل 

1421421631630

1فصل 

1001421421421

1فصل 

راسبمعاذ عاطف ابراهيم الزكى180812
ب+بب+ب+

راسبمعاذ عادل على السعداوى180811
ببجأ

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبمنار جمال مراد عبد الصمد180815
بج+ج+أ

راسبمعوض محمد معوض محرم180814
جبج+ب+

راسبمعتز حمدان احمد الفخرانى180813
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمنال محمود محمد محمود180818
ب+بج+ج

راسبمنال عبد الصمد توفيق بسيونى180817
ب+ج+ج+أ

راسبمنار سامى رجب حشاد180816
ج+ج+جج+

راسبمنى عبد الحميد السيد على السيد180821
بججب

راسبمنى حازم سعيد محمود180820
جججج

راسبمنه هللا فاضل محمد احمد180819
ب+ج+بب

راسبمها حامد محمود عامر180824
ببجج

راسبمنى عشرى عبد الفتاح الجزيرى180823
بج+ب+ب+

مادتي تخلفمنى عبد الفتاح عبد الحميد المسلمانى180822
FALSEFALSE+ب+ب

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

موسى محمد موسى موسى180825
مادة تخلف 

واحدة fججج



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 56نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

163163152.51630

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5142152.51630

1فصل 

1631631421420

1فصل 

184152.5152.51630

1فصل 

152.5142163152.50

1فصل 

80152.5152.51631

1فصل 

184142152.5152.50

1فصل 

163142152.51630

1فصل 

184184173.5173.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

173.5142163173.50

1فصل 

173.51631421630

1فصل 

1841631421420

1فصل 

142184163152.50

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبمى على عبد المجيد عشيبه180828
بج+جج+

راسبمى ابراهيم عبد الوهاب حماد180827
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمؤمن احمد صبحى صالح180826
بج+بب

راسبمى منصور لبيب الرامى180831
ج+بجج+

راسبمى محمد عبد الستار رضوان الحداد180830
بج+ج+أ

راسبمى كرم محمد فؤاد الحلوانى180829
ججبب

راسبنادر عبد اللطيف محمد خليفه180834
بج+جب

راسبمينا ميالد ميخائيل انطنيوس180833
ج+ج+جأ

مينا شنوده صدقى جاد السيد180832
مادة تخلف 

واحدة f+بج+ج

راسبناصر كمال عبد الحميد جوده180837
ب+بجب+

راسبناصر كمال عبد البديع االطرش180836
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبناديه ابو بكر عبد الخالق بقا180835
ب+ب+أأ

راسبنبويه عبد الحى محمد على سالم180840
ج+بأج

راسبناهد يوسف حسين عبده180839
ججبأ

راسبنانسى نبيل يوسف رجب على شكرى180838
بجبب+

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 57نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

173.5142163152.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5142173.51840

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1421421421630

1فصل 

163163173.51630

1فصل 

1841421631420

1فصل 

184152.5163173.50

1فصل 

173.51421631630

1فصل 

40801421632

1فصل 

163142142173.50

1فصل 

152.51غش152.5142

1فصل 

152.5142142152.50

1فصل 

14214280202

1فصل 

80901421422

1فصل 

راسبنبيل محمود السيد محمد180842
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبنبيل عبد المحسن حسن شلبى180841
ج+بجب+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبنجالء غريب رمضان السيد180845
بججج

راسبنجاح ابو المجد محمد عبد المقصود المنشاوى180844
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبنبيل منصور القط بخيت180843
أب+جج+

راسبندا اشرف حسين اللبنى180848
ب+بج+أ

راسبنجوى حمدى زناتى فرغلى180847
جبجأ

راسبنجوى ابراهيم حافظ احمد شاهين180846
بب+بب

راسبندى محمد نور الدين محمد180851
ب+ججب

مادتي تخلفندى سعيد مصطفى الدعوشى180850
ffبج

راسبندى حسن محمود سعداوى صميده180849
ببجب+

مادتي تخلفنهله مشهور عبد هللا اسماعيل180854
ffجج

راسبنسرين محمد ابراهيم منا180853
ج+ججج+

ندى محمد هانى فريد بهجت180852
مادة تخلف 

واحدة ج+FALSEجج+

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 تخلفنهى صبرى السيد شديد عبد العاطى180855
ffجج



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 58نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

152.5142152.5152.50

1فصل 

204152.51631630

1فصل 

173.5152.5152.51630

1فصل 

142142152.5173.50

1فصل 

142152.5163173.50

1فصل 

173.51421421420

1فصل 

152.5152.5152.5173.50

1فصل 

1421421421420

1فصل 

173.5152.5152.5173.50

1فصل 

173.5173.5142173.50

1فصل 

163163152.5173.50

1فصل 

173.51421631630

1فصل 

14214270602

1فصل 

173.51421421630

1فصل 

142142142152.50

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبنورا ابراهيم سيد احمد الجناينى180858
بج+ج+ب+

راسبنور الهدى عمر عبد المعبود متولى180857
ببج+أ

راسبنور الصباح محمد محمد السيد شلبى180856
ج+ج+جج+

راسبنورا محمد حسن محمد عياد180861
جججب+

راسبنورا فرج على محمد إبراهيم180860
ب+بج+ج

راسبنورا صبرى حسن داود180859
ب+ج+جج

راسبنوران على حسام الدين احمد على جروين180864
ب+ج+ج+ب+

راسبنورا يحيى ابو العال مرسى180863
جججج

راسبنورا محمد حسين ابراهيم مصطفى180862
ب+ج+ج+ج+

راسبنيره احمد محمد شبل الزيات180867
ببجب+

راسبنورهان مدحت احمد محمد يوسف180866
ب+ج+بب

راسبنورهان احمد فؤاد احمد غنيم180865
ب+جب+ب+

راسبهاله على على السيد محمد الجناينى180870
ج+ججج

راسبهاجر زكريا عبد الستار احمد متولى180869
بججب+

مادتي تخلفنيفين احمد محمد حلمى الصادق180868
ffجج

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



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 59نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

173.51421421840

1فصل 

1841631841630

1فصل 

163163173.51630

1فصل 

142152.5142152.50

1فصل 

152.51421421420

1فصل 

1631421421630

1فصل 

173.51631841630

1فصل 

163152.5163173.50

1فصل 

142152.5173.5173.50

1فصل 

194152.5173.5173.50

1فصل 

173.5142163152.50

1فصل 

152.5142142173.50

1فصل 

163142152.51420

1فصل 

142173.5142173.50

1فصل 

152.5163152.51420

1فصل 

راسبهانم شعبان حسن عبد الرحيم180872
بأبأ

راسبهاله نجاح ابراهيم الحنفى180871
أججب+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبهانم منير فتوح محمود180875
جججج+

راسبهانم فرغلى على محمد180874
ج+جج+ج

راسبهانم عبد المعبود محمد قابيل180873
بب+بب

راسبهانى سمير عباس مشالى180878
ب+بج+ب

راسبهانى حافظ شحات الكرداسى180877
بأبب+

راسبهانى جمعه عبد الاله السيد180876
بججب

راسبهانى وليم بشرى إبراهيم180881
ج+بجب+

راسبهانى محمد متولى شلبى180880
ب+ب+ج+أ

راسبهانى عبد الرؤف فريد السيد عبد الرحمن180879
ب+ب+ج+ج

راسبهبه رضا ابراهيم ابراهيم ابو منصور180884
ب+جب+ج

راسبهبه حمدى محمد حمد180883
جج+جب

راسبهبه السعودى محمود مندور180882
ب+ججج+

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

راسبهبه صالح محمد مصيلحى180885
جج+بج+



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 60نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

173.51421631630

1فصل 

163152.51631420

1فصل 

1841631631420

1فصل 

173.5163163173.50

1فصل 

152.5142801421

1فصل 

184152.5152.51420

1فصل 

152.51421421420

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5142163152.50

1فصل 

173.51421421420

1فصل 

152.5152.51421630

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1631631631630

1فصل 

401421421421

1فصل 

173.5142152.51630

1فصل 

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبهبه محمد الراضى محمد دسوقى180888
جببأ

راسبهبه كمال الدين محمود حجاج180887
جبج+ب

راسبهبه عيد محمد احمد180886
ببجب+

راسبهدير حنفى محمود احمد180891
جج+ج+أ

هدى سعد شهاوى حسن المطحنه180890
مادة تخلف 

واحدة جfجج+

راسبهدى احمد عبد الحميد ابو زيد180889
ب+ببب+

راسبهدير عبد العزيز عبد الحميد عبد العال180894
ج+بجج+

راسبهدير طارق محمد مرسى180893
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبهدير شعبان سعد طه السرجى180892
جججج+

راسبهشام سعودى جابر احمد180897
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبهدير محفوظ عبد الرحمن سليمان شعله180896
بجج+ج+

راسبهدير قطب محمد قطب180895
جججب+

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

راسبهشام عبد السميع معوض بدوى180900
بج+جب+

هشام عبد الرسول حسين الضوى180899
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسبهشام شعبان خليل دسوقى180898
بببب



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 61نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

1421421421420

1فصل 

1632غ16340

1فصل 

110801421422

1فصل 

173.5163173.5173.50

1فصل 

163163152.5173.50

1فصل 

1631421421630

1فصل 

204152.5173.5173.50

1فصل 

152.51غ142142

1فصل 

1421421421630

1فصل 

163152.5152.51630

1فصل 

152.52حغش163

1فصل 

1631421421630

1فصل 

173.51421421630

1فصل 

1841421421630

1فصل 

1631421421630

1فصل 
راسبوفيه عبد العزيز محمد عبد العزيز عيسى180915

بججب

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

راسبوائل اشرف سعد السيد180912
بججب

راسبوائل السيد محمد سليمان180913
بججب+

راسبوائل نبيل حمدى خضر عزام180914
بججأ

راسبهيثم محمد عبد الحميد محمد180909
بججج

راسبهيثم ممدوح محمد عبد العليم الضويمر180910
بج+ج+ب

مادتي تخلفوائل احمد عبد العال عثمان180911
ج+FALSEFALSEب

راسبهيام على محمد عبد العزيز180906
بججب

راسبهيثم احمد سعيد محمد فاضل180907
ب+ب+ج+أ

هيثم محمد عبد الحميد عبد هللا180908
مادة تخلف 

واحدة ج+جج

مادتي تخلفهناء جمال حمدى نجم180903
ffجج

راسبهند رفعت البندارى شعله180904
ب+ب+بب+

راسبهيام حسنى ابراهيم احمد180905
ب+ج+بب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبهشام محمد محمد القاضى180901
جججج

مادتي تخلفهمسه حسينى محمد على النجار180902
بfب



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 62نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1841421421630

1فصل 

142142173.51غ

1فصل 

204184163173.50

1فصل 

1421421421420

1فصل 

142142142152.50

1فصل 

163142142152.50

1فصل 

152.51421421630

1فصل 

163142152.51630

1فصل 

163152.51421420

1فصل 

184142152.5152.50

1فصل 

80152.51421631

1فصل 

194142152.5152.50

1فصل 

194152.5142152.50

1فصل 

152.51421421غ

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

راسبيوسف سمير محمد على حسن180928
ج+ج+جأ

راسبيوسف صبحى ابراهيم محمد180929
ج+جج+أ

يوسف عبد القادر ابو هاشم عبد القادر180930
مادة تخلف 

واحدة ججج+

راسبيحيى حسن عمر محمد نافع180925
ججج+ب

راسبيمنى خالد احمد احمد فراج180926
ج+ج+جأ

يمنى سامى حسن الغباشى180927
مادة تخلف 

واحدة f+بجج

راسبياسمين يحيى معوض جبريل محمد180922
ج+ججب

راسبيحى حافظ عطيه عبد العال180923
بججج+

راسبيحيى جابر فتح هللا تركى180924
بج+جب

راسبيارا خالد كامل محمد الزيات180919
ب+بأأ

راسبياسر محمد محمد جاهين قابيل180920
جججج

راسبياسمين طلعت السيد عبد القادر محمد عبد الجليل180921
ج+ججج

راسبوليد اسماعيل ابو عجيله يونس180916
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبوليد حسن على احمد180917
بججأ

وليد صابر عبد التواب محمد180918
مادة تخلف 

واحدة ب+جج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  65 من 63نتيجة امتحان دبلوم القانون العام جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142142163152.50

1فصل 

4غغغغ

1فصل 

60201421632

1فصل 

152.51421101421

1فصل 

163173.5152.51630

1فصل 

142601001422

1فصل 

70101001423

1فصل 

152.51421421420

1فصل 

11040801423

1فصل 

1421101421421

1فصل 

901421421421

1فصل 

801423غغ

1فصل 

163142142152.50

1فصل 

142100142152.51

1فصل 

152.570142152.51

1فصل 

انوار فوزى على عبد الرسول على إبراهيم180944
مادة تخلف 

واحدة ج+جfج

فهد سالم ماجد سالم معجب الدسرى180945
مادة تخلف 

واحدة ج+جfج+

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

فهد سعيد شبيب رجا البغيلى180941
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسبعلى محمد صالح اسماعيل زيد محمد180942
fج

راسبماجد ظاهر قاطع عبيد180943
ج+ججب

راسبدانة حمزة على اكبر حمزة180938
جججج+

راسبعبد هللا عياد ثعبان البغيلى الرشيدى180939
fffج

محمد باتل تويم رجا البغيلى180940
مادة تخلف 

واحدة ججfج

راسبمحمود عزت عبد الستار عبد هللا180935
بج+ب+ب

مادتي تخلفاحمد باتل تويم رجا البغيلى180936
جffج

راسبسلطان عياد ثعبان البغيلى الرشيدى180937
fffج

راسبيوسف نبيل اديب ميخائيل180932

مادتي تخلفيوسف هانى يوسف عثمان180933
ffبج

امانى عبد هللا عبد اللطيف محمد عبد اللطيف180934
مادة تخلف 

واحدة جfجج+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسبيوسف محمد محمد محمد180931
ج+بجج
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14280142152.51

1فصل 

142142152.5152.50
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1فصل 

110142152.52غ

1فصل 

1421101422غ

1فصل 

1631421421420

1فصل 

3غغ142غ

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

راسب

راسب

راسب

راسبمحمد متولى محمود داوود180955
ج

راسب

راسب

مادتي تخلفعبد هللا هادى قضاة العازمى180952
fج+ج

مادتي تخلفجهاد شارع ناصر العجمى180953
جfج

راسبعلى محمد سالم180954
جججب

خالد عبيد عايضى180949
مادة تخلف 

واحدة ج+جfج

راسبانفال محمد فريح خلف محمد الخيوطى180950
ج+ج+جج

راسبهيام عبد العزيز صبحى المناوهلى180951
ب+ببأ

راسبجواد عبد الرضا عبد الرسول غلوم حسين180946
بج+ج+ج

راسبخالد محمد سالم خالف180947
بججج

راسبحصة محمد سالم على سالم180948
جججب+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات
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0
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0
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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

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
القانون الدستوري

فلسفة وتاريخ 

القانون العام

المالية العامة 

والتشريع الضريبي

قضاء اإللغاء 

والتعويض

نظم الحكم في 

اإلسالم والنظم 

الوضعية

العقود اإلداريةالقانون الدولي العامالقانون اإلداريالقانون الجنائي
الحقوق والحريات 

العامة لإلنسان
المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسب


