
الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم التحكیم
١ من ٣

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢٠

١٦٣١٥٢.٥١٦٣١٦٣٠

١٦٣١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٦٣١٤٢١٦٣٠

١١٠١٦٣١٤٢١٤٢١

١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥١٦٣٠

١٦٣١٦٣١٤٢١٤٢٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٦٣١٥٢.٥١٦٣٠

١٧٣.٥١٧٣.٥١٦٣١٦٣٠

٤٠١٤٢٥٠٨٠٣

التحكیم التجاري 
الدولي

التحكیم في مجال 
العملیات 
المصرفیة

التحكیم في عقود 
المعدل اإلنشاءات الدولیة

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
النظریة العامة 

للتحكیم
التحكیم في 

المنازعات الدولیة

تنازع القوانین 
في مجال التحكیم 

التجاري

التحكیم في العقود 
المدنیة

التحكیم في 
الشریعة اإلسالمیة

التحكیم في 
المنازعات اإلداریة

فلسفة وتاریخ 
التحكیم

راسباحمد محمد احمد وھبة زالبیة١٧١٤٠٠٢
جج+ج+ج+

راسباحمد عبد العال احمد حواس١٧١٤٠٠١
ج+جبب

راسباحمد محمد فوزي عبد المنعم١٧١٤٠٠٤
ج+جب+ب

راسباحمد محمد عبد الفتاح نصر١٧١٤٠٠٣
ببج+ب

راسبالمصطفى عبد المنعم محمود عبد المنعم١٧١٤٠٠٦
ججج+

راسباحمد مصطفى احمد القزاز١٧١٤٠٠٥
ججبج+

ج

مادة تخلف حسین احمد حسین بركات١٧١٤٠٠٨
واحدة fجب

راسبتامر محمد عبد العلیم محمد احمد مجاھد١٧١٤٠٠٧
بجبب

ج

راسبحمادة محمد فرج محمد عتابي١٧١٤٠١٠
ججبب

راسبحسین زكریا محمد حمودة١٧١٤٠٠٩
بج+ج+ب

راسبزینب محمد محمود السید الحلواني١٧١٤٠١٢
جبج+

راسبرشا طھ حسین الخولي١٧١٤٠١١
FALSEFALSEFALSEFALSE

ج

راسبشروق بدوي عبد العال بدوي منصور١٧١٤٠١٤
ببب+ب+

راسبسمر فؤاد علي ابراھیم شمس الدین١٧١٤٠١٣
بج+بب

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبشعبان صالح عبد الحمید صالح١٧١٤٠١٥
fجff



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم التحكیم
٢ من ٣

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٥٢.٥١٦٣١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٦٣١٦٣١٦٣٠

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٥٢.٥١٦٣٧٠١٤٢١

١٦٣١٥٢.٥١٦٣١٦٣٠

١٥٢.٥١٦٣١٥٢.٥١٦٣٠

١٧٣.٥١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١١٠١٤٢٥٠١٤٢٢

٤ع. مع. مع. مع. م

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٦٣١٥٢.٥١٤٢٠

١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥١٦٣٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبمحمود سعید حسن محمد مسلم١٧١٤٠٣٠
بج+جج+

راسبمحمد مصطفى مصیلحي الزیات١٧١٤٠٢٩
جج+بب

راسبمحمد عبد الستار احمد جلھوم١٧١٤٠٢٨
بججب

راسبمحمد حسن الھادي محمد بدران١٧١٤٠٢٧
بججج+

راسبمحمد جمیل محمود قناوي١٧١٤٠٢٦
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفمحمد انور رمضان موافي محمد١٧١٤٠٢٥
fجfج

راسبعماد محمد عبد الغفار ھویدي١٧١٤٠٢٤
ج+جب+ب+

راسبعالء محمد فرج محمد١٧١٤٠٢٣
بج+بج+

راسبعالء صالح الدین عبد الغني حالوة١٧١٤٠٢٢
ببج+ب

مادة تخلف عزة ابراھیم علي ربیع١٧١٤٠٢١
واحدة جfبج+

راسبعبد هللا عاشور ابراھیم ضیف١٧١٤٠٢٠
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبعبد الفتاح نبیھ عبد الفتاح محمد١٧١٤٠١٩
ججج+ب

راسبعباس احمد عباس عبد الخالق١٧١٤٠١٨
بببب

راسبعاطف محمد احمد علي١٧١٤٠١٧
ججج+ج+

راسبشیماء حمدي فؤاد ملوخیة١٧١٤٠١٦
ج+بج+ب

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
النظریة العامة 

للتحكیم
التحكیم في 

المنازعات الدولیة

تنازع القوانین 
في مجال التحكیم 

التجاري

التحكیم في العقود 
المدنیة

التحكیم في 
الشریعة اإلسالمیة

التحكیم في 
المنازعات اإلداریة

فلسفة وتاریخ 
التحكیم

التحكیم التجاري 
الدولي

التحكیم في مجال 
العملیات 
المصرفیة

التحكیم في عقود 
المعدل اإلنشاءات الدولیة

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم التحكیم
٣ من ٣

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٦٣١غ١٦٣١٦٣

١٤٢١٥٢.٥٧٠١٤٢١

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

٤ع. مع. مع. مع. م
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٠

٠

٠
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٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسب١٧١٤٠٤٥

راسب١٧١٤٠٤٤

راسب١٧١٤٠٤٣

راسب١٧١٤٠٤٢

راسب١٧١٤٠٤١

راسب١٧١٤٠٤٠

راسب١٧١٤٠٣٩

راسب١٧١٤٠٣٨

راسب١٧١٤٠٣٧

راسبسعد روضان غدنان روضان جودة١٧١٤٠٣٦
ج+ب+ب+ج

راسبھیام محمود ابو الفتح السید عبد هللا١٧١٤٠٣٥
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبھادي نبیل محمد نصر عوض١٧١٤٠٣٤
ججج+ج

مادة تخلف نجوى ابراھیم حفني احمد١٧١٤٠٣٣
واحدة جfج+ج

مادة تخلف منى فتحي محمد بدر١٧١٤٠٣٢
واحدة ببب

راسبمحمود شعبان عبد المقصود الشنوفي١٧١٤٠٣١
ججبج+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
النظریة العامة 

للتحكیم
التحكیم في 

المنازعات الدولیة

تنازع القوانین 
في مجال التحكیم 

التجاري

التحكیم في العقود 
المدنیة

التحكیم في 
الشریعة اإلسالمیة

التحكیم في 
المنازعات اإلداریة

فلسفة وتاریخ 
التحكیم

التحكیم التجاري 
الدولي

التحكیم في مجال 
العملیات 
المصرفیة

التحكیم في عقود 
المعدل اإلنشاءات الدولیة

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم الشریعة اإلسالمیة
١ من ١٤

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٧٣.٥١٥٢.٥٨٠١
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١٤٢١٨٤١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٦٣١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٩٤١٩٤١٩٤١٧٣.٥٠

١٦٣١٥٢.٥١٦٣١٦٣٠

١٦٣١٧٣.٥١٩٤١٦٣٠

٤غغ٠٠٢٠

١٤٢١٦٣١٤٢١٦٣٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٧٣.٥١٨٤١٨٤١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢٨٠٠٠١٥٢.٥٢

١٨٤١٩٤١٧٣.٥١٦٣٠

التشریعات 
القدیمة مقارنة 
بالفقھ اإلسالمي

مقاصد التشریع 
المعدل القضاء في اإلسالماإلسالمي

التراكمي

مواد التخلف

مالحظات

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

النظریات العامة 
في الفقھ اإلسالمي

األحوال الشخصیة 
للمسلمین مع 

التعمق

التشریع الجنائي 
اإلسالمي

السیاسة الشرعیة 
في اإلسالم

اإلثبات في الفقھ 
اإلسالمي

الفقھ اإلسالمي 
المقارن

العالقات الدولیة 
التقدیر العامفي اإلسالم

ابتسام عبد العزیز عبد الغفار شبایك١٧٦٠٠١
fج+ب+ب

ابتھال السید عبد القوي الخلفاوي١٧٦٠٠٢
ج+ج+ج+ج

ابراھیم ابراھیم محمد علي عیسى١٧٦٠٠٣
جب+ب+ج+

ج+
ابراھیم توفیق عبد الجواد عبد الجواد١٧٦٠٠٤

ج+أج

ابراھیم صبحي محمد ابراھیم١٧٦٠٠٥
ب+ج+بج+

ب+
ابراھیم عبد المنعم احمد سید١٧٦٠٠٦

أأأ

احمد ابو بكر احمد محمود١٧٦٠٠٧
ببج+ب

ب
احمد الدسوقي السید السید١٧٦٠٠٨

أب+ب

احمد جمال الدین احمد ابو العال١٧٦٠٠٩
ff

ب
احمد سعد احمد محمد عوض١٧٦٠١٠

جبج

احمد سعد لطفي النعماني١٧٦٠١١
FALSEFALSEFALSEFALSE

ج+
احمد شعبان فرج عبد هللا١٧٦٠١٢

أأب+

احمد شعبان مصطفى حماد١٧٦٠١٣
ج+ججج

احمد عبد الجواد سید عبد الجواد١٧٦٠١٤
ج+ffج

مادة تخلف 
واحدة

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

ب
احمد عبد الحمید حسین محمد١٧٦٠١٥

ب+أأ

راسب

راسب

راسب

راسب

مادتي تخلف

راسب



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم الشریعة اإلسالمیة
٢ من ١٤

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٧٣.٥١٦٣١٦٣٠

٨٠١٤٢١٤٢١٤٢١

١٤٢١٧٣.٥١٥٢.٥١٦٣٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٦٣١٧٣.٥١٧٣.٥١٦٣٠

١٤٢١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٦٣١٦٣١٤٢٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٦٣١٧٣.٥٠

١٦٣١٨٤١٦٣١٦٣٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٥٢.٥٩٠١٥٢.٥١٥٢.٥١

١٧٣.٥١٤٢١٦٣١٥٢.٥٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٩٤١٨٤١٩٤١٥٢.٥٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسباسالم عبد الرؤف جاد حسین١٧٦٠٣٠
ج+أأأ

راسباسالم عاطف حامد الجندي١٧٦٠٢٩
ج+جج+ج

راسباسامة فھیم سالم بلتاجي١٧٦٠٢٨
ج+بجب+

مادة تخلف اسامة طلعت بھجت عبد المولى١٧٦٠٢٧
واحدة ج+ج+fج+

راسباسامة سلیمان ملیجي خاطر١٧٦٠٢٦
ج+ج+ج+ج+

راسباسامة احمد ابراھیم احمد١٧٦٠٢٥
ببأب

راسباحمد مرزوق محمد عبد الوھاب١٧٦٠٢٤
ب+بج+ج+

راسباحمد محمد محمد النبوي ابراھیم١٧٦٠٢٣
جببب

راسباحمد محمد عبد العزیز الخولي١٧٦٠٢٢
ججبج

راسباحمد محمد عبد الحمید السروي١٧٦٠٢١
بب+ب+ب

راسباحمد محمد حسن محمد حمید١٧٦٠٢٠
ج+جج+ج

راسباحمد فتحي عبد العاطي عطا هللا١٧٦٠١٩
جججج

راسباحمد علي فتح هللا محمود١٧٦٠١٨
بج+ب+ج

مادة تخلف احمد عبد المجید عفیفي الشافعي١٧٦٠١٧
واحدة fججج

راسباحمد عبد الرحمن حسن سالم١٧٦٠١٦
ببب+ج+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

النظریات العامة 
في الفقھ اإلسالمي

األحوال الشخصیة 
للمسلمین مع 

التعمق

التشریع الجنائي 
اإلسالمي

السیاسة الشرعیة 
في اإلسالم

اإلثبات في الفقھ 
اإلسالمي

الفقھ اإلسالمي 
المقارن

العالقات الدولیة 
في اإلسالم

التشریعات 
القدیمة مقارنة 
بالفقھ اإلسالمي

مقاصد التشریع 
المعدل القضاء في اإلسالماإلسالمي

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم الشریعة اإلسالمیة
٣ من ١٤

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٤٢٥٠١٥٢.٥١

١٦٣١٧٣.٥١٦٣١٧٣.٥٠

١٦٣١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٨٤١٦٣١٥٢.٥٠

١٤٢١٧٣.٥١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٦٣١٦٣١٥٢.٥٠

١٦٣١٧٣.٥١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٧٣.٥١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٧٣.٥١٨٤١٥٢.٥٠

١٦٣١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٧٣.٥١٦٣١٦٣٠

١٧٣.٥١٧٣.٥١٧٣.٥١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٦٣١٦٣١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٦٣١٧٣.٥١٥٢.٥٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسببسمة عبد المنعم عبد العزیز عالم١٧٦٠٤٥
ج+ب+بج+

راسبایھاب صبري محمد عید١٧٦٠٤٤
ج+ببج+

راسبایمن محمد ابراھیم شاھین١٧٦٠٤٣
ج+ب+ب+ب+

راسبایمان ابراھیم عبد اللطیف السید ابو صوان١٧٦٠٤٢
ببب+ج+

راسبایة اسماعیل محمد بنداري١٧٦٠٤١
ججج+ج

راسبامیمة محمد احمد الصیفي١٧٦٠٤٠
ججبب

راسباماني جمال عبد النعیم محمد١٧٦٠٣٩
ج+أب+ج

راسبالسید محمد الدمرداش اسماعیل قرمان١٧٦٠٣٨
ج+ج+ب+ج+

راسبالسید عبد الرازق عبد الھادي عیاد١٧٦٠٣٧
ج+ج+ب+ب

راسبالسعید محمد سلیمان احمد١٧٦٠٣٦
ج+ببج

راسباشرف عمر ابو الیزید سرحان١٧٦٠٣٥
ججب+ج

راسباسماعیل محمد اسماعیل حسن المنشاوي١٧٦٠٣٤
ج+بأج+

راسباسماعیل علي اسماعیل السید١٧٦٠٣٣
ج+جبب

راسباسماعیل السید عبد العزیز اسماعیل١٧٦٠٣٢
ب+بب+ب

مادة تخلف اسالم محمد عبد العزیز عبد اللطیف حسان١٧٦٠٣١
واحدة ج+fجج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

النظریات العامة 
في الفقھ اإلسالمي

األحوال الشخصیة 
للمسلمین مع 

التعمق

التشریع الجنائي 
اإلسالمي

السیاسة الشرعیة 
في اإلسالم

اإلثبات في الفقھ 
اإلسالمي

الفقھ اإلسالمي 
المقارن

العالقات الدولیة 
في اإلسالم

التشریعات 
القدیمة مقارنة 
بالفقھ اإلسالمي

مقاصد التشریع 
المعدل القضاء في اإلسالماإلسالمي

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم الشریعة اإلسالمیة
٤ من ١٤

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٨٤١٧٣.٥١٦٣٠

١٧٣.٥١٧٣.٥١٦٣١٧٣.٥٠

١٤٢١٦٣١٥٢.٥١٤٢٠

١٥٢.٥١٧٣.٥١٧٣.٥١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢٨٠١

١٤٢١٦٣١٧٣.٥١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٨٤١٥٢.٥١٦٣٠

١٤٢١٦٣١٥٢.٥١٦٣٠

١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢٠

١٥٢.٥١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٨٤١٩٤١٨٤١٧٣.٥٠

٣غ٩٠١٤٢٦٠

١٥٢.٥١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٧٣.٥١٥٢.٥١٥٢.٥٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبدعاء الحسیني السید عیسوي١٧٦٠٦٠
ج+ج+ب+ج

راسبخلود محمد الحسیني الھنداوي١٧٦٠٥٩
ججج+ج

راسبحنان محمد مؤمن مسعد ابو العزم١٧٦٠٥٨
ج+ج+بج+

راسبحمدي صالح الدین مأمون الشامي١٧٦٠٥٧
fجf

راسبحسن سید حسن عارف١٧٦٠٥٦
ب+أأأ

راسبحسام فكري عبد المعبود سویلم١٧٦٠٥٥
ج+ج+بج+

راسبحسام عبد الغفور عبد العظیم الحضري١٧٦٠٥٤
جج+ج+ب

راسبحسام سعید صالح النعا١٧٦٠٥٣
بج+بج

راسبحازم عبد المنعم فھیم السیسي١٧٦٠٥٢
بج+أج+

راسبحازم سعد احمد عمر حبیب١٧٦٠٥١
ج+ب+بج

مادة تخلف جیھان طلعت عبد الرازق عبده١٧٦٠٥٠
واحدة fججج+

راسبتوحید عبد الحمید ابراھیم زین١٧٦٠٤٩
ج+ب+ب+ج+

راسبتامر محروس محمود حماد١٧٦٠٤٨
جج+بج

راسبتامر طلعت محمد عكاشة١٧٦٠٤٧
ب+بب+ب+

راسببالل عبد العظیم عبد الحمید عبد الوھاب١٧٦٠٤٦
بب+أب

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

النظریات العامة 
في الفقھ اإلسالمي

األحوال الشخصیة 
للمسلمین مع 

التعمق

التشریع الجنائي 
اإلسالمي

السیاسة الشرعیة 
في اإلسالم

اإلثبات في الفقھ 
اإلسالمي

الفقھ اإلسالمي 
المقارن

العالقات الدولیة 
في اإلسالم

التشریعات 
القدیمة مقارنة 
بالفقھ اإلسالمي

مقاصد التشریع 
المعدل القضاء في اإلسالماإلسالمي

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم الشریعة اإلسالمیة
٥ من ١٤

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٦٣١٧٣.٥١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٧٣.٥١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٦٣١٦٣٠

١٥٢.٥١٦٣١٨٤١٤٢٠

١٥٢.٥١٦٣١٦٣١٦٣٠

١٦٣١٤٢١٥٢.٥١٦٣٠

١٥٢.٥١٧٣.٥١٦٣١٦٣٠

١٤٢١٧٣.٥١٦٣١٥٢.٥٠

١٤٢١٥٢.٥٥٠٥٠٢

١٤٢١٠٠١٤٢١٤٢١

١٤٢١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٦٣١٤٢٠

١٥٢.٥١٧٣.٥١٧٣.٥١٧٣.٥٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٥٢.٥١٦٣١٥٢.٥٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبسارة ابراھیم عبد الفتاح محمد الظریف١٧٦٠٧٥
ج+بج+ج

راسبزینب عبد العظیم حسین عبد العظیم١٧٦٠٧٤
ججج+ج

راسبزینب سعید موسى اسماعیل١٧٦٠٧٣
ب+ب+ب+ج+

راسبروحیة عبد الفتاح ابراھیم اسماعیل١٧٦٠٧٢
جبج+ج+

راسبرمضان عبد العاطي عبد الفتاح سلیم١٧٦٠٧١
ج+جبج

مادة تخلف رمضان خالف حسن سلیمان١٧٦٠٧٠
واحدة ججfج

مادتي تخلفرفعت اسماعیل محمد احمد ابو سعدة١٧٦٠٦٩
ffج+ج

راسبرضا صبري عیسوي عمارة١٧٦٠٦٨
ج+بب+ج

راسبرضا سعید احمد محمد١٧٦٠٦٧
ببب+ج+

راسبرضا حسین محمد حسین الفیومي١٧٦٠٦٦
بج+جب

راسبرضا السید عبد المنعم علي المزین١٧٦٠٦٥
بببج+

راسبرضا ابراھیم حامد حسن حجازي١٧٦٠٦٤
جأبج+

راسبراندا االحمدي محمد جمعة١٧٦٠٦٣
ببج+ج+

راسبدعاء مجدي الحسیني یوسف رزق١٧٦٠٦٢
ج+ب+ج+ج+

راسبدعاء سعید عبد السالم دبش١٧٦٠٦١
ج+ب+بج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

النظریات العامة 
في الفقھ اإلسالمي

األحوال الشخصیة 
للمسلمین مع 

التعمق

التشریع الجنائي 
اإلسالمي

السیاسة الشرعیة 
في اإلسالم

اإلثبات في الفقھ 
اإلسالمي

الفقھ اإلسالمي 
المقارن

العالقات الدولیة 
في اإلسالم

التشریعات 
القدیمة مقارنة 
بالفقھ اإلسالمي

مقاصد التشریع 
المعدل القضاء في اإلسالماإلسالمي

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم الشریعة اإلسالمیة
٦ من ١٤

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢٠

١٤٢١٢٠١٤٢١٤٢١

١٤٢١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

١٧٣.٥١٦٣١٧٣.٥١٦٣٠

١٤٢١٦٣١٥٢.٥١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢٠

١٧٣.٥١٧٣.٥١٨٤١٦٣٠

١٤٢١٧٣.٥١٨٤١٦٣٠

١٦٣١٧٣.٥١٦٣١٥٢.٥٠

١٤٢٢حغش١٤٢

١٥٢.٥١٤٢١٦٣١٥٢.٥٠

١٦٣١٧٣.٥١٧٣.٥١٦٣٠

١٤٢١٨٤١٧٣.٥١٧٣.٥٠

١غ١٨٤١٨٤١٩٤

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف صفاء مصطفى شعبان احمد١٧٦٠٩٠
واحدة أأأ

راسبشیماء عبد الوھاب السید حواس١٧٦٠٨٩
ب+ب+أج

راسبشریف حامد سعد محمود١٧٦٠٨٨
بب+ب+ب

راسبشروق احمد حمزة احمد١٧٦٠٨٧
ج+بجج+

مادتي تخلفشرف عبد الحافظ عبد العلیم عبد الفتاح١٧٦٠٨٦
جFALSEFALSEج

راسبسید عبد الكریم سید محمد رشید١٧٦٠٨٥
ج+بب+ب

راسبسمیر عبد المولى القطب المراكبي١٧٦٠٨٤
بأب+ج

راسبسمر علي السید دیاب١٧٦٠٨٣
بأب+ب+

راسبسماھر ماھر علي السید موسى١٧٦٠٨٢
جج+ب+ج+

راسبسلیم عبد الفتاح محمد حسین١٧٦٠٨١
جججج

راسبسالمة مصلح سالمة السید عبد الغني١٧٦٠٨٠
جج+بج

راسبسعید عبد المنعم جابر السید سحبل١٧٦٠٧٩
بب+بب+

راسبسامي محمود عبد الكریم محمد١٧٦٠٧٨
ج+جبج

مادة تخلف سامح سعد عبد الواحد جبر١٧٦٠٧٧
واحدة ججfج

راسبسارة مجدي فتحي السید ابراھیم رمضان١٧٦٠٧٦
جج+ج+ج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

النظریات العامة 
في الفقھ اإلسالمي

األحوال الشخصیة 
للمسلمین مع 

التعمق

التشریع الجنائي 
اإلسالمي

السیاسة الشرعیة 
في اإلسالم

اإلثبات في الفقھ 
اإلسالمي

الفقھ اإلسالمي 
المقارن

العالقات الدولیة 
في اإلسالم

التشریعات 
القدیمة مقارنة 
بالفقھ اإلسالمي

مقاصد التشریع 
المعدل القضاء في اإلسالماإلسالمي

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم الشریعة اإلسالمیة
٧ من ١٤

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤١٦٣١٧٣.٥١٦٣٠

١٦٣١٦٣١٥٢.٥١٤٢٠

١٤٢٨٠١٥٢.٥١٥٢.٥١

١٦٣١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٧٣.٥١٥٢.٥١٦٣٠

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢٠

١٥٢.٥١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٧٣.٥١٨٤١٨٤١٨٤٠

١٦٣١٨٤١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٩٤١٩٤١٩٤١٧٣.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٦٣١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٦٣٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبعلیاء سمیر السید فتوح١٧٦١٠٥
بج+جج

راسبعلي تحسین عبد الحمید اللبودي١٧٦١٠٤
بجبب

راسبعلي بكر عبد الغفار محمد١٧٦١٠٣
جججج

راسبعالء محمد عرابي احمد١٧٦١٠٢
ب+أأأ

راسبعالء عاطف فؤاد منشاوي١٧٦١٠١
ج+ج+أب

راسبعال عبد الفتاح صادق البري١٧٦١٠٠
أأأب+

راسبعبد الوھاب عبد ربھ عبد الوھاب الدالي١٧٦٠٩٩
ج+ج+بج+

راسبعبد هللا سعد علي عفیفي١٧٦٠٩٨
جج+ج+ب

راسبعبد الغفار عبد الرحمن عبد الغفار محمد محمد الورداني١٧٦٠٩٧
ج+جج+ج

راسبعبد الرحیم محمود علي البدري١٧٦٠٩٦
ب+ج+جج

راسبعاطف سید جحا ابو زید١٧٦٠٩٥
بج+ب+ج+

راسبعائشة احمد علي محمد١٧٦٠٩٤
ججبب

مادة تخلف طارق فھیم السید علي١٧٦٠٩٣
واحدة ج+ج+fج

راسبطارق عبد السالم عبد السالم السنباوي١٧٦٠٩٢
جج+بب

راسبصفوت عبد الرازق معوض االشھب١٧٦٠٩١
بب+بأ

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

النظریات العامة 
في الفقھ اإلسالمي

األحوال الشخصیة 
للمسلمین مع 

التعمق

التشریع الجنائي 
اإلسالمي

السیاسة الشرعیة 
في اإلسالم

اإلثبات في الفقھ 
اإلسالمي

الفقھ اإلسالمي 
المقارن

العالقات الدولیة 
في اإلسالم

التشریعات 
القدیمة مقارنة 
بالفقھ اإلسالمي

مقاصد التشریع 
المعدل القضاء في اإلسالماإلسالمي

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم الشریعة اإلسالمیة
٨ من ١٤

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٤٢١٠٠١٤٢١

١٦٣١٧٣.٥١٦٣١٧٣.٥٠

١١٠١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥١

١٤٢١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٧٣.٥١٨٤١٧٣.٥١٦٣٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥١٦٣٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٦٣١٥٢.٥١٤٢٠

١٤٢١٧٣.٥١٧٣.٥١٧٣.٥٠

١٨٤١٩٤١٩٤١٧٣.٥٠

١٤٢١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٦٣١٦٣١٥٢.٥٠

١٦٣١٧٣.٥١٦٣١٦٣٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبمحمد احمد محمود السعدني١٧٦١٢٠
ببب+ب

راسبمحمد احمد عبد الحمید عبد الحمید١٧٦١١٩
ج+ببج+

راسبمحمد ابراھیم محمد السید١٧٦١١٨
ج+ج+بج

راسبمحمد ابراھیم محمد  ابراھیم١٧٦١١٧
ب+أأأ

راسبمحمد ابراھیم الدسوقي محمد الھواري١٧٦١١٦
ب+ب+ب+ج

راسبمجدي عبد المنعم غنیم محمد١٧٦١١٥
جج+بج

راسبماجدة عبد التواب عبد الحمید مریكب١٧٦١١٤
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبماجد صالح محمد محمد دسوقي١٧٦١١٣
بج+ج+ج

راسبفخري عبد المجید عفیفي الشافعي١٧٦١١٢
ججج+ج

راسبعید صبحي سعید درویش١٧٦١١١
بب+أب+

راسبعمر سعید عمر مغیث١٧٦١١٠
ججبج

راسبعمار فایز نبوي الجمال١٧٦١٠٩
ججبج

مادة تخلف عمار ابراھیم محمد خلیل١٧٦١٠٨
واحدة f+ج+جج

راسبعماد محمد ابراھیم منصور١٧٦١٠٧
ب+بب+ب

مادة تخلف عماد عبد العاطي عبد الفتاح سلیم١٧٦١٠٦
واحدة جfجج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

النظریات العامة 
في الفقھ اإلسالمي

األحوال الشخصیة 
للمسلمین مع 

التعمق

التشریع الجنائي 
اإلسالمي

السیاسة الشرعیة 
في اإلسالم

اإلثبات في الفقھ 
اإلسالمي

الفقھ اإلسالمي 
المقارن

العالقات الدولیة 
في اإلسالم

التشریعات 
القدیمة مقارنة 
بالفقھ اإلسالمي

مقاصد التشریع 
المعدل القضاء في اإلسالماإلسالمي

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم الشریعة اإلسالمیة
٩ من ١٤

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٨٤١٨٤١٦٣٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٨٤١٨٤١٨٤١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٨٤١٧٣.٥١٦٣٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٥٢.٥١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٦٣١٥٢.٥١٤٢٠

١٥٢.٥١٦٣١٦٣١٦٣٠

١٠٠١٠٠١٤٢١٤٢٢

١٥٢.٥١٧٣.٥١٦٣١٧٣.٥٠

١٧٣.٥١٨٤١٨٤١٦٣٠

١٧٣.٥١٧٣.٥١٧٣.٥١٦٣٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢٠

١٧٣.٥١٧٣.٥١٨٤١٤٢٠

١٤٢١٦٣١٤٢١٤٢٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبمحمد عبد النبي محمد الخولي١٧٦١٣٥
ججبج

راسبمحمد عبد العزیز احمد عبد الحافظ١٧٦١٣٤
جأب+ب+

راسبمحمد عبد السالم عبد السالم فاید١٧٦١٣٣
جج+ج+ج+

راسبمحمد عبد الحفیظ عبد الحق الشیخ١٧٦١٣٢
بب+ب+ب+

راسبمحمد عادل صالح محمد١٧٦١٣١
بأأب+

راسبمحمد طایل حسین ابراھیم١٧٦١٣٠
ب+بب+ج+

مادتي تخلفمحمد صبحي السباعي عمار١٧٦١٢٩
ffجج

راسبمحمد شعبان احمد نجدي١٧٦١٢٨
بببج+

راسبمحمد سالمة احمد عطیة١٧٦١٢٧
جج+بج

راسبمحمد رمزي بسیوني محمد١٧٦١٢٦
ج+ج+بج+

راسبمحمد ربیع حافظ مدكور١٧٦١٢٥
بجج+ج

راسبمحمد خمیس عبد العظیم عمرو١٧٦١٢٤
بب+أج+

راسبمحمد حسن تاج الدین عبد الرحمن عبد الرحیم١٧٦١٢٣
ج+أأأ

راسبمحمد حسام الدین محمود ابو مصطفى١٧٦١٢٢
ج+ججج

راسبمحمد السید عبد العزیز ابراھیم الكیالني١٧٦١٢١
بأأج+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

النظریات العامة 
في الفقھ اإلسالمي

األحوال الشخصیة 
للمسلمین مع 

التعمق

التشریع الجنائي 
اإلسالمي

السیاسة الشرعیة 
في اإلسالم

اإلثبات في الفقھ 
اإلسالمي

الفقھ اإلسالمي 
المقارن

العالقات الدولیة 
في اإلسالم

التشریعات 
القدیمة مقارنة 
بالفقھ اإلسالمي

مقاصد التشریع 
المعدل القضاء في اإلسالماإلسالمي

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم الشریعة اإلسالمیة
١٠ من ١٤

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٧٣.٥١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٧٣.٥١٦٣١٤٢٠

١٦٣١٨٤١٧٣.٥١٦٣٠

١٤٢١٧٣.٥١٥٢.٥١٦٣٠

١٤٢١٦٣١٦٣١٦٣٠

١٤٢١٥٢.٥١٦٣١٦٣٠

١٦٣١٨٤١٦٣١٧٣.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٦٣١٧٣.٥١٦٣٠

١٤٢١٦٣١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبمحمود عبد المنعم محمود حمادة١٧٦١٥٠
ججج+ج

راسبمحمود حمدي احمد عبد الغني١٧٦١٤٩
بجبج

راسبمحمود حلمي بكر علي قاسم١٧٦١٤٨
بب+بج

راسبمحمد نبیل محمد صالح السید١٧٦١٤٧
ججج+ج

راسبمحمد ناصر نجار عبد الحلیم١٧٦١٤٦
جججج

راسبمحمد ناصر عبده حواش الطویل١٧٦١٤٥
بججج

راسبمحمد موسى سلیمان ابراھیم١٧٦١٤٤
ب+بأب

راسبمحمد معوض رشاد صدیق١٧٦١٤٣
ببج+ج

راسبمحمد محمود علي محمد المرسي١٧٦١٤٢
بببج

راسبمحمد محمود السید شیحة١٧٦١٤١
بج+ب+ج

راسبمحمد محمد عبد العظیم الصالحي١٧٦١٤٠
بب+أب

راسبمحمد محمد رمزي عبد العال الغزولي١٧٦١٣٩
جبب+ج+

راسبمحمد محمد بشیر سید احمد رخا١٧٦١٣٨
ج+جج+ب+

راسبمحمد فتحي محمد ابراھیم سالم١٧٦١٣٧
ج+جج+ج

راسبمحمد علي الوصال السید حبیبة١٧٦١٣٦
بجب+ج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

النظریات العامة 
في الفقھ اإلسالمي

األحوال الشخصیة 
للمسلمین مع 

التعمق

التشریع الجنائي 
اإلسالمي

السیاسة الشرعیة 
في اإلسالم

اإلثبات في الفقھ 
اإلسالمي

الفقھ اإلسالمي 
المقارن

العالقات الدولیة 
في اإلسالم

التشریعات 
القدیمة مقارنة 
بالفقھ اإلسالمي

مقاصد التشریع 
المعدل القضاء في اإلسالماإلسالمي

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم الشریعة اإلسالمیة
١١ من ١٤

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٦٣١٦٣١٦٣٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٧٣.٥١٦٣١٤٢٠

١٦٣١٧٣.٥١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٨٤١٦٣١٦٣٠

١٧٣.٥١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٨٤١٨٤١٧٣.٥١٦٣٠

١٤٢١٧٣.٥١٧٣.٥١٤٢٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٧٣.٥٢حغش١٥٢.٥

١٥٢.٥١٧٣.٥١٦٣١٦٣٠

١٤٢١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٦٣١٦٣٠

٢غغ١٤٢١٤٢

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادتي تخلفمصطفى مرعي عبد العزیز عبد هللا١٧٦١٦٥
جج

راسبمصطفى محمد زكریا عمارة١٧٦١٦٤
ببج+ب+

راسبمصطفى محمد احمد السھیتي١٧٦١٦٣
ججبج

راسبمصطفى محمد احمد احمد١٧٦١٦٢
ببب+ج+

مادتي تخلفمصطفى شفیق كامل اسماعیل١٧٦١٦١
ب+FALSEFALSEج+

راسبمریم عبد هللا سعد الدین عسكر١٧٦١٦٠
ج+ج+ج+ج+

راسبمروة علي حامد الصالحي١٧٦١٥٩
جب+ب+ج

راسبمروة سعید فرید الملیجي١٧٦١٥٨
بب+أأ

راسبمدحت رمضان عبد الغني عمر١٧٦١٥٧
ج+ججج

راسبمخلص مرسي محمد السیوي١٧٦١٥٦
ج+ج+بب+

راسبمختار سید محمد سید احمد١٧٦١٥٥
ببأب

راسبمحمود محمد فتحي ھیبة١٧٦١٥٤
بجب+ب

راسبمحمود محمد فؤاد محمد ابراھیم١٧٦١٥٣
جبب+ج+

راسبمحمود محمد عبد المنعم عید١٧٦١٥٢
ج+ججج

راسبمحمود محمد السید االسرج١٧٦١٥١
بببب

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

النظریات العامة 
في الفقھ اإلسالمي

األحوال الشخصیة 
للمسلمین مع 

التعمق

التشریع الجنائي 
اإلسالمي

السیاسة الشرعیة 
في اإلسالم

اإلثبات في الفقھ 
اإلسالمي

الفقھ اإلسالمي 
المقارن

العالقات الدولیة 
في اإلسالم

التشریعات 
القدیمة مقارنة 
بالفقھ اإلسالمي

مقاصد التشریع 
المعدل القضاء في اإلسالماإلسالمي

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم الشریعة اإلسالمیة
١٢ من ١٤

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٦٣١٥٢.٥١٤٢٠

١٨٤١٧٣.٥١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٥٢.٥١٨٤١٨٤١٤٢٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢٠

١٦٣١٦٣١٥٢.٥١٦٣٠

١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥١٤٢٠

١٦٣١٦٣١٦٣١٤٢٠

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٧٣.٥١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٨٤١٥٢.٥١٦٣٠

١٦٣١٧٣.٥١٦٣١٦٣٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبھند شفیق محمد الحاج علي١٧٦١٨٠
ج+جب+ج

راسبھناء جمال حمدي نجم١٧٦١٧٩
ججج+ج

راسبھبة محمد عبد العزیز علي االبیاري١٧٦١٧٨
ببب+ب

راسبھبة محمد الراضي محمد دسوقي١٧٦١٧٧
بج+أج+

راسبھاني محمد عبد الفراج احمد١٧٦١٧٦
ج+ج+ب+ب

راسبھاني ربیع مھلل حسانین١٧٦١٧٥
ججج+ج

راسبھانم منیر فتوح محمود١٧٦١٧٤
ججبج+

راسبھالة احمد محمد الخولي١٧٦١٧٣
جببب

راسبھالة احمد عبید احمد عبید١٧٦١٧٢
جج+جج+

راسبنورا محمد حسین ابراھیم مصطفى١٧٦١٧١
بج+بب

راسبنھال مختار محمد الدیب١٧٦١٧٠
جج+ج+ج+

راسبنجوى حمدي زناتي فرغلي١٧٦١٦٩
جأأج+

راسبمھا محمد سالم محمد طایل١٧٦١٦٨
ب+ج+ب+أ

راسبمنى فؤاد عبد السالم الفار١٧٦١٦٧
جج+بج

راسبمصطفى نسیم جاد هللا مصطفى١٧٦١٦٦
ج+جج+ب

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

النظریات العامة 
في الفقھ اإلسالمي

األحوال الشخصیة 
للمسلمین مع 

التعمق

التشریع الجنائي 
اإلسالمي

السیاسة الشرعیة 
في اإلسالم

اإلثبات في الفقھ 
اإلسالمي

الفقھ اإلسالمي 
المقارن

العالقات الدولیة 
في اإلسالم

التشریعات 
القدیمة مقارنة 
بالفقھ اإلسالمي

مقاصد التشریع 
المعدل القضاء في اإلسالماإلسالمي

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم الشریعة اإلسالمیة
١٣ من ١٤

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٥٢.٥١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٦٣١٥٢.٥١٤٢٠

١٦٣١٧٣.٥١٧٣.٥١٨٤٠

١٦٣١٩٤١٦٣١٧٣.٥٠

١٦٣١٦٣١٦٣١٦٣٠

١٧٣.٥١٧٣.٥١٦٣١٧٣.٥٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٤٢١٧٣.٥١٥٢.٥٠

١٦٣١٧٣.٥١٤٢١٦٣٠

٠

٠

٠

٠

٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسب١٧٦١٩٥

راسب١٧٦١٩٤

راسب١٧٦١٩٣

راسب١٧٦١٩٢

راسب١٧٦١٩١

راسبیوسف احمد ابراھیم الشناوي١٧٦١٩٠
بجب+ب

راسبیحیى شعبان عبد النبي احمد١٧٦١٨٩
ج+ب+جب

راسبیاسر محمد محمد جاھین قابیل١٧٦١٨٨
بججج+

راسبیاسر محمد جمال رجب احمد العدوي١٧٦١٨٧
ب+بب+ب+

راسبولید عبد المحسن موسى موسى اسماعیل١٧٦١٨٦
بببب

راسبولید عبد السالم صابر عبد السالم١٧٦١٨٥
ب+بأب

راسبوفاء مغازي مغازي رجب الدعدر١٧٦١٨٤
أب+ب+ب

راسبھیثم عبد الغني محمد طاحون١٧٦١٨٣
جج+بج+

راسبھند محمود محمود البارودي١٧٦١٨٢
ج+جب+ج

راسبھند صالح ابراھیم عواجة١٧٦١٨١
ج+ج+ج+ج+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

النظریات العامة 
في الفقھ اإلسالمي

األحوال الشخصیة 
للمسلمین مع 

التعمق

التشریع الجنائي 
اإلسالمي

السیاسة الشرعیة 
في اإلسالم

اإلثبات في الفقھ 
اإلسالمي

الفقھ اإلسالمي 
المقارن

العالقات الدولیة 
في اإلسالم

التشریعات 
القدیمة مقارنة 
بالفقھ اإلسالمي

مقاصد التشریع 
المعدل القضاء في اإلسالماإلسالمي

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم العلوم االقتصادیة والمالیة
١ من ١

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٤٢١٧٣.٥١٥٢.٥٠

١٧٣.٥١٤٢١٧٣.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٦٣٥٠١٦٣١

١٥٢.٥١٥٢.٥١٥٢.٥١٦٣٠

١٤٢١٤٢١٩٤١٦٣٠

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٦٣٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٤٢١٨٤١٦٣٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٧٣.٥١٦٣٠

١٧٣.٥٢٠٤٢٠٤٢٠٤٠

٠

٠

٠

٠

المنازعات 
االقتصادیة 
والمالیة 

والضریبیة

التخطیط 
االقتصادي

تشریعات 
المعدل االقتصاد اإلسالمي

التراكمي

مواد التخلف

مالحظات

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس
النظریات 
االقتصادیة

التشریعات 
الضریبیة

المنظمات 
االقتصادیة الدولیة

القانون المالي 
الدولي

الجرائم 
االقتصادیة المالیة

المالیة العامة 
والقانون المالي 

مع التعمق

التشریعات 
االقتصادیة 

التقدیر العامالمقارنة

احمد السید عبد المعطي ثابت١٧٠٠٠٠١
ج+ب+جج

احمد انور عباس عزام١٧٠٠٠٠٢
ج+ب+جب+

احمد سالم محمد سالم حمزة١٧٠٠٠٠٣
بfبج

حسام محمد عشماوي العشماوي١٧٠٠٠٠٤
بج+ج+ج+

حسام محمد علي صفن١٧٠٠٠٠٥
بأجج

شیماء كرم عبد الفتاح عتابي عجوة١٧٠٠٠٠٦
بج+جج

عبد الرحمن حسن عبد الحمید السید محمود سعد١٧٠٠٠٠٧
FALSEFALSEFALSEFALSE

عبد هللا زكریا محمود داود١٧٠٠٠٠٨
ج+ججج

محمد السید محمد شمس الدین١٧٠٠٠٠٩
بأجج+

محمد عبد الحفیظ عبد الحفیظ عمران١٧٠٠٠١٠
بب+ج+ج+

منار شبل امین الدیب١٧٠٠٠١١
أأأب+

١٧٠٠٠١٢

١٧٠٠٠١٣

١٧٠٠٠١٤

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

١٧٠٠٠١٥

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

مادة تخلف 
واحدة

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
١ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

٩٠٤٠١٤٢١٥٢.٥٢

٤غغ٧٠٦٠

١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٤٢٨٠١٤٢١٥٢.٥١

١٤٢١٦٣١٤٢١٧٣.٥٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢٧٠١٤٢١٥٢.٥١

١٥٢.٥٣غ٨٠٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

٧٠٦٠١٤٢١٥٢.٥٢

٤٠٤٠١٤٢١٦٣٢

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

٨٠١٠٠١٤٢١٤٢٢

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التراكمي

مواد التخلف

مالحظات

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
التقدیر العامالخاص مع التعمق

ابراھیم عبد العزیز ابراھیم محمد رزق١٧٢٠٠١
ج+ججج

ابراھیم عبد هللا ابراھیم احمد١٧٢٠٠٢
ffج+ج

ابراھیم فؤاد كامل محمد١٧٢٠٠٣
ff

ابراھیم فتحي ابراھیم السید١٧٢٠٠٤
ب+ج+ج+ج

ج+
ابراھیم فتوح عبد الحمید عیسى١٧٢٠٠٥

جfج

ابراھیم محمد صفوت حسن احمد١٧٢٠٠٦
ب+جبج

ابراھیم مغاوري عباس ابراھیم جاد هللا١٧٢٠٠٧
FALSEFALSEFALSEFALSE

ج+
احمد ابراھیم حسین ابراھیم الدن١٧٢٠٠٨

جfج

احمد ابراھیم مبروك محمد١٧٢٠٠٩
ff+ج

احمد ابو المحاسن عبد الرحمن الجمل١٧٢٠١٠
ج+ججج

ج+
احمد اسماعیل محمد اسماعیل سالمة١٧٢٠١١

ججج

احمد السید محمد حجر١٧٢٠١٢
ffج+ج

احمد حسن احمد حسین١٧٢٠١٣
ffبج

احمد حسن احمد عبد الحافظ١٧٢٠١٤
بجج+ج

راسب

مادتي تخلف

راسب

راسب

مادة تخلف 
واحدة

راسب

راسب

مادة تخلف 
واحدة

راسب

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

ج
احمد حلمي محمد ابراھیم عبد النبي١٧٢٠١٥

ffج

راسب

راسب

مادتي تخلف

مادتي تخلف

راسب

مادتي تخلف



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
٢ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٤٢١٦٣١٥٢.٥٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

٩٠٦٠١٤٢١٥٢.٥٢

٧٠٠٠٥٠١٤٢٣

١٤٢٦٠١٢٠١٥٢.٥٢

٩٠٧٠١٤٢١٥٢.٥٢

٣غ١٤٢٥٠١٠٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

٧٠٦٠١٤٢١٥٢.٥٢

٤٠٤٠٨٠٣٠٤

١٤٢١٠٠١٤٢١٥٢.٥١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٦٣١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسباحمد عبد المحسن محمد الحالج١٧٢٠٣٠
ج+ججج

راسباحمد عبد المحسن احمد مجد بحیري١٧٢٠٢٩
بجبج

راسباحمد عبد هللا السید الخیالي عبد الحكیم١٧٢٠٢٨
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف احمد عبد هللا اسماعیل العزب ضیف١٧٢٠٢٧
واحدة ج+جfج

راسباحمد عاطف محمد الخرباوي١٧٢٠٢٦
ffff

مادتي تخلفاحمد طارق سعد محمد١٧٢٠٢٥
ffج+ج

راسباحمد صالح حسین بركات١٧٢٠٢٤
ب+ججج

راسباحمد صالح احمد حاتم١٧٢٠٢٣
ffج

مادتي تخلفاحمد صالح ابراھیم فرحات١٧٢٠٢٢
ffج+ج

مادتي تخلفاحمد شبل علي اسماعیل سلطان١٧٢٠٢١
ج+ffج

راسباحمد سمیر عبد المعز االمام١٧٢٠٢٠
fffج

مادتي تخلفاحمد سامح فتحي محمد ونس١٧٢٠١٩
ffج+ج

راسباحمد زكریا مصطفى محمد اسماعیل١٧٢٠١٨
ب+جج+ج

راسباحمد رمضان عبد الصادق خضري سلیم١٧٢٠١٧
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباحمد رمضان دكروري عبد الوھاب١٧٢٠١٦
ج+بجب

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
٣ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢٨٠١٤٢١٦٣١

١٤٢٧٠١٥٢.٥١٤٢١

١٠٠٦٠١٤٢١٥٢.٥٢

١٤٢١٤٢١٤٢١غ

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢٥٠١٤٢١٦٣١

٩٠٥٠١٤٢١٤٢٢

١٤٢٤٠١٠٠٩٠٣

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢٨٠١١٠١٤٢٢

٤ع. مع. مع. مع. م

٨٠٧٠١٤٢١٥٢.٥٢

١٤٢١٤٢٠٠١٥٢.٥١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢٧٠١٤٢١

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف احمد محمد عبد الفتاح مصطفى ابو عمارة١٧٢٠٤٥
واحدة جfجج

راسباحمد محمد عبد الفتاح البنھاوي١٧٢٠٤٤
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف احمد محمد سعید السید الشرقاوي١٧٢٠٤٣
واحدة ج+fجج

مادتي تخلفاحمد محمد جمیل الشاذلي١٧٢٠٤٢
ffج+ج

راسباحمد محمد بھجت عباس بسیوني١٧٢٠٤١
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفاحمد محمد التھامي خطاب١٧٢٠٤٠
جffج

راسباحمد محمد اسماعیل عبد هللا١٧٢٠٣٩
جججج

راسباحمد مجدي ابراھیم عبد الوھاب١٧٢٠٣٨
fffج

مادتي تخلفاحمد لطفي محمد عاشور١٧٢٠٣٧
ffجج

مادة تخلف احمد فیصل البدراوي احمد السمنودي١٧٢٠٣٦
واحدة بجfج

راسباحمد فتحي احمد شحاتة١٧٢٠٣٥
ج+ججج

مادة تخلف احمد عمر بدوي محمد المزین١٧٢٠٣٤
واحدة ججج

مادتي تخلفاحمد عماد عبده احمد محجوب١٧٢٠٣٣
ffج+ج

مادة تخلف احمد عزت محمد محمد١٧٢٠٣٢
واحدة جج+fج

مادة تخلف احمد عبد المرضي حسن محمد١٧٢٠٣١
واحدة بجfج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
٤ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢٧٠١٤٢١٦٣١

٩٠٧٠١٤٢١٤٢٢

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢٧٠١٤٢١٨٤١

١٤٢٧٠١٤٢١٧٣.٥١

١٤٢٤٠١٤٢١٥٢.٥١

١٠٠١٤٢١٤٢١٥٢.٥١

١٤٢٦٠١٤٢١٥٢.٥١

٦٠٥٠٩٠١٤٢٣

١٤٢٨٠١٤٢٩٠٢

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

٧٠٦٠٩٠١٤٢٣

١٤٢٥٠٤٠٩٠٣

٩٠٦٠٤٠١٤٢٣

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١غ

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف اسالم عبد الاله شحاتة عبد المطلب السید الشقاني١٧٢٠٦٠
واحدة ج+جج

راسباسالم رجب صادق بدر شعالن١٧٢٠٥٩
fffج

راسباسالم رأفت احمد العجان١٧٢٠٥٨
fffج

راسباسالم ابراھیم ابراھیم عبد الحافظ الصعیدي١٧٢٠٥٧
fffج

راسباسراء محمد احمد الخطیب١٧٢٠٥٦
بججج

مادتي تخلفاسامة محمد محمد ابو طالب١٧٢٠٥٥
fجfج

راسباسامة عبد الراضي مبارك اسماعیل١٧٢٠٥٤
fffج

مادة تخلف احمد موسى ابراھیم محمد١٧٢٠٥٣
واحدة ج+جfج

مادة تخلف احمد مصطفى محمد الجدامي١٧٢٠٥٢
واحدة fج+جج

مادة تخلف احمد مصطفى محمد احمد١٧٢٠٥١
واحدة ج+جfج

مادة تخلف احمد مشحوت ابراھیم یوسف١٧٢٠٥٠
واحدة ب+جfج

مادة تخلف احمد محمد نبیل زكي عبد العلیم١٧٢٠٤٩
واحدة أجfج

راسباحمد محمد محمد محمود ابو عامر١٧٢٠٤٨
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفاحمد محمد محمد احمد ابو طالب١٧٢٠٤٧
ffجج

مادة تخلف احمد محمد فھمي السنباوي١٧٢٠٤٦
واحدة بجfج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
٥ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢٦٠١٤٢١٤٢١

١١٠١٥٢.٥١٤٢١٤٢١

١٦٣١٨٤١٤٢١٦٣٠

١٤٢٨٠١٤٢١٥٢.٥١

١٤٢١٦٣١٥٢.٥١٦٣٠

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢٨٠١١٠١٤٢٢

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥٢غ١٤٢١٠٠

١٤٢٦٠١٥٢.٥١٤٢١

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١١٠٧٠١٤٢١٥٢.٥٢

١٤٢٦٠١٤٢١٤٢١

١٤٢١٦٣١٤٢١٤٢٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبامل عبد التواب محمد شادي١٧٢٠٧٥
ججبج

مادة تخلف الشیماء فارس احمد عبد الحمید١٧٢٠٧٤
واحدة ججfج

مادتي تخلفالسید نزیھ السید صبرة١٧٢٠٧٣
ffج+ج

راسبالسید محمد فھمي علي عبد اللطیف١٧٢٠٧٢
جججج

مادة تخلف السید عید مصطفى السید المحالوي١٧٢٠٧١
واحدة جج+fج

مادتي تخلفاكرم فؤاد حامد اسماعیل١٧٢٠٧٠
ج+fج

راسباشرف عبد العلیم عبد الحمید محمد١٧٢٠٦٩
ج+جج+ج

راسباشرف عادل محمد ابراھیم بكار١٧٢٠٦٨
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفاسماعیل السید احمد احمد١٧٢٠٦٧
جffج

راسباسماء محمد عطیة عبد السالم مطر١٧٢٠٦٦
ج+ج+جج

راسباسماء صالح عبد الرسول سلیمان احمد عصر١٧٢٠٦٥
بج+بج

مادة تخلف اسماء السید رمضان راشد البسیوني١٧٢٠٦٤
واحدة ج+جfج

راسباسماء احمد احمد عبده١٧٢٠٦٣
بجأب

مادة تخلف اسالم وحید حفظي احمد١٧٢٠٦٢
واحدة f+ججج

مادة تخلف اسالم محمود مصطفى السبكي١٧٢٠٦١
واحدة ججfج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
٦ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٧٣.٥١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٦٣١٤٢١٦٣١٦٣٠

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢٠

١٤٢١٠٠١٤٢١٤٢١

١٤٢٣غ٨٠٦٠

١٤٢١٧٣.٥١٤٢١٤٢٠

٤غ٠٠١٠٢٠

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٨٤١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٤٢٧٠١٥٢.٥١٤٢١

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

٩٠٩٠٣غ١٤٢

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبایمن انور السید احمد النعماني١٧٢٠٩٠
ffج

راسبایمان محمد علي شرف الدین١٧٢٠٨٩
ج+ججج

مادة تخلف ایمان قاسم سلوم عبد الحمید عبود١٧٢٠٨٨
واحدة جج+fج

راسبایمان فرغلي احمد محمد١٧٢٠٨٧
ججج+ج

راسبایمان صالح عبد القوي العوفي١٧٢٠٨٦
بجأج

راسبایة عالء حامد عوض١٧٢٠٨٥
ج+ج+جج

راسبایة حجازي الشحات حجازي١٧٢٠٨٤
fff

راسبایات السید عبد العزیز الحفناوي١٧٢٠٨٣
ججب+ج

راسبانھار حسین علي احمد١٧٢٠٨٢
ffج

مادة تخلف انجي عبد الحلیم عبد الوھاب عسل١٧٢٠٨١
واحدة ججfج

راسبامینة جابر عبد الحكیم زینة١٧٢٠٨٠
جج+ج+ج

راسبامیرة عالء عباس محمد صالح١٧٢٠٧٩
ج+ججج

راسبامنیة صالح احمد علي العزازي١٧٢٠٧٨
ج+ج+جج

راسبامل مكرم محمد عطا١٧٢٠٧٧
ببجب

راسبامل مصطفى السید محرم١٧٢٠٧٦
ج+ج+ب+ج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
٧ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٤٢٧٠٩٠٣٠٣

١٤٢٤٠١٤٢١٥٢.٥١

١٤٢١٦٣١٤٢١٦٣٠

٩٠٨٠١٤٢١٥٢.٥٢

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٧٣.٥١٤٢٥٠١

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

٤ع. مع. مع. مع. م

٤٠٨٠١٤٢٩٠٣

١٤٢١٨٤١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

٧٠١٠٠١٤٢٠٠٣

١٤٢٧٠١٤٢١٦٣١

٩٠١٤٢٩٠١٥٢.٥٢

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادتي تخلفحاتم عبد العظیم عبد الحمید تركي١٧٢١٠٥
fجf+ج

مادة تخلف حاتم حسن امین حسن١٧٢١٠٤
واحدة بجfج

راسبجیھان ابراھیم احمد ابراھیم المرتاح١٧٢١٠٣
ffجf

راسبجھاد سمیر رشاد القدیم١٧٢١٠٢
بججب

راسبجمال محمد علي ابراھیم شاھین١٧٢١٠١
بجأج

راسبجمال السعید فؤاد الزاھي طلحة١٧٢١٠٠
ffجf

راسبجمال ابراھیم الدسوقي محمد ابو زنة١٧٢٠٩٩
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبتھاني احمد سعید ابو احمد١٧٢٠٩٨
بجج+ج

مادة تخلف تامر زكریا محمد الفقي١٧٢٠٩٧
واحدة fجب+ج

راسبتامر رفاعي عبد الحمید رفاعي١٧٢٠٩٦
ج+ججج

مادتي تخلفبسمة عبد العزیز قطب ابو عرب١٧٢٠٩٥
ffج+ج

راسببسمة حسین محمد عبد الرحمن١٧٢٠٩٤
بجبج

مادة تخلف ایھاب زكریا علي سوید١٧٢٠٩٣
واحدة ج+جfج

راسبایمن محمد الطیري احمد عبد العظیم١٧٢٠٩٢
fffج

راسبایمن ماھر احمد مصطفى سریة١٧٢٠٩١
ججبج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
٨ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٤٢٧٠١٦٣١

١٤٢٨٠١٤٢١٥٢.٥١

٩٠١٤٢١٤٢١٦٣١

١٠٠٨٠١٤٢١٠٠٣

١٤٢١٧٣.٥١غ١٤٢

١٤٢٧٠١١٠١٤٢٢

٩٠٦٠٧٠٥٠٤

١٤٢٧٠١٤٢١٦٣١

٩٠١٤٢٩٠١٤٢٢

١٤٢٦٠١٤٢١٥٢.٥١

١٤٢١٦٣١٠٠١٦٣١

٨٠٧٠١٤٢١٥٢.٥٢

١٤٢١٨٤١٤٢١٧٣.٥٠

٢٠٤٠٥٠٢٠٤

٧٠٤٠٩٠٠٠٤

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبخالد فتحي عبد الغني زیادة١٧٢١٢٠
ffff

راسبخالد ابو الوفا سعد حسین عبد الكریم١٧٢١١٩
ffff

راسبخالد ابراھیم احمد شحاتة الفرماوي١٧٢١١٨
ب+جأج

مادتي تخلفحمودة مجدي حمودة الحمادي١٧٢١١٧
ffج+ج

مادة تخلف حمادة مرزوق محمود مبروك١٧٢١١٦
واحدة بfبج

مادة تخلف حمادة محمد حسنین عبد هللا١٧٢١١٥
واحدة ج+جfج

مادتي تخلفحسین عوض عبد الفتاح احمد خلیل١٧٢١١٤
fجfج

مادة تخلف حسین سید حسین ابو العال١٧٢١١٣
واحدة بجfج

راسبحسناء حسین محمد رمضان الحلواني١٧٢١١٢
ffff

مادتي تخلفحسن قاعود حسن عطیة١٧٢١١١
جffج

مادة تخلف حسام حسن محمد محمود١٧٢١١٠
واحدة ب+جج

راسبحسام امین احمد حسانین١٧٢١٠٩
ffجf

مادة تخلف حسام الدین محمد السید محمد١٧٢١٠٨
واحدة fبجج

مادة تخلف حامد فتحي ضیف سید١٧٢١٠٧
واحدة ج+جfج

مادة تخلف حاتم محمد احمد عثمان١٧٢١٠٦
واحدة بfجج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
٩ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٠٠١١٠١٤٢١٥٢.٥٢

٣٠١٤٢١٠٠١٤٢٢

١٦٣١٩٤١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٨٤١٥٢.٥١٦٣٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢٨٠١٥٢.٥١٥٢.٥١

١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥١٦٣٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٤٢٠

١٠٠٧٠١٤٢١٦٣٢

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادتي تخلفرنا محمد فتحي محمود المقدي١٧٢١٣٥
ffبج

راسبرنا لطفي شوقي سید١٧٢١٣٤
جج+جج

راسبرمضان السید موسى عامر١٧٢١٣٣
جججج

راسبرفعت مصطفى رفعت مصطفى الفخراني١٧٢١٣٢
ب+ججج

راسبرفعت الحسیني ابراھیم خضر١٧٢١٣١
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبرضوى طارق محمد نور الدین١٧٢١٣٠
بج+ج+ج

مادة تخلف رضا رجب عبد المنعم محمد١٧٢١٢٩
واحدة ج+ج+fج

راسبرجب علي فرحات مصطفى١٧٢١٢٨
ج+جج+ج+

راسبربیع سعد محمد حسن١٧٢١٢٧
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبرانیا ثروت كمال المنوفي١٧٢١٢٦
بج+أج

راسبرأفت اسماعیل احمد اسماعیل١٧٢١٢٥
بجج+ج

راسبدینا مصطفى احمد ابو ابراھیم١٧٢١٢٤
ج+ججب

راسبدینا خالد محمد حفني١٧٢١٢٣
ب+ج+أب

مادتي تخلفدعاء عبد العال جاد هللا عبد العال١٧٢١٢٢
fجfج

مادتي تخلفخالد مجدي حسین شبل١٧٢١٢١
ffج+ج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
١٠ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢٠

١٤٢٨٠١٥٢.٥١٦٣١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٠٠٧٠١٤٢٢

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٤٢١١٠١٤٢١٥٢.٥١

١٤٢١٧٣.٥١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢٨٠١٥٢.٥١٤٢١

١٤٢١٧٣.٥١٤٢١٤٢٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٦٣١٥٢.٥١٧٣.٥٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢٧٠١٤٢١٧٣.٥١

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف سماح نزیھ محمد الخولي١٧٢١٥٠
واحدة ب+جfج

راسبسامح محمد عبد الفتاح طایل١٧٢١٤٩
جججج

راسبسامح رمضان محمد عطا هللا١٧٢١٤٨
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبسارة یسري یونس محمد فرج١٧٢١٤٧
ب+ج+بج

راسبسارة محمد ابراھیم الصباغ١٧٢١٤٦
جججج

راسبسارة مجدي محمد الغلبان١٧٢١٤٥
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبسارة صالح احمد الفقي١٧٢١٤٤
ججب+ج

مادة تخلف سارة رضا محمد الخضري١٧٢١٤٣
واحدة جج+fج

راسبسارة جمال احمد محمد عبد السالم١٧٢١٤٢
ج+ج+ب+ج

مادة تخلف سارة احمد محمد الجحش١٧٢١٤١
واحدة ج+جfج

راسبسائد محمد توفیق احمد علي١٧٢١٤٠
بججج

مادتي تخلفزكریا محمد سلطان احمد١٧٢١٣٩
جffج

راسبزكریا امام عنتر امام١٧٢١٣٨
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف ریھام محمود محمد احمد حمودة١٧٢١٣٧
واحدة بج+fج

راسبریناد طھ عبد الغني عبد اللطیف١٧٢١٣٦
جج+ج+ج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
١١ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٨٤١٦٣١٩٤٠

١٤٢٨٠١٤٢١٥٢.٥١

١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢٠

١٤٢١٦٣٨٠١٤٢١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢٤٠١١٠١٠٠٣

١٤٢٧٠١١٠١٤٢٢

٨٠٦٠١٤٢٩٠٣

١٤٢١٦٣١٤٢١٧٣.٥٠

٤ع. مع. مع. مع. م

٩٠٥٠١٤٢٧٠٣

١٠٠١٤٢١٤٢١٥٢.٥١

١١٠١٤٢١٤٢١٦٣١

٧٠٧٠١٤٢١٥٢.٥٢

١٤٢٧٠١٥٢.٥٢غ

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادتي تخلفعبد الحمید حسن عبد الحمید عمر١٧٢١٦٥
ج+fج

مادتي تخلفطھ عبد الصمد عبد المجید عبد الصمد١٧٢١٦٤
ffج+ج

مادة تخلف طارق عبد الحمید محمود صقر١٧٢١٦٣
واحدة fبجج

مادة تخلف طارق حسن محمد علي١٧٢١٦٢
واحدة fج+جج

راسبصبري عبد الفتاح عبد الرحمن قویة١٧٢١٦١
ffجf

راسبصادق عبد المحسن صادق صبرة١٧٢١٦٠
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبشیماء محمد احمد نصار١٧٢١٥٩
ب+جبج

راسبشیماء فتحي محمد شومان١٧٢١٥٨
ffجf

مادتي تخلفشیماء سعد عبد القادر المازني١٧٢١٥٧
جffج

راسبشمس عبد الرحمن فھیم الدفراوي١٧٢١٥٦
fffج

راسبشریف علي حلمي رسالن١٧٢١٥٥
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف سوزان صبحي عبده طلبة الفقي١٧٢١٥٤
واحدة جfبج

راسبسناء حافظ محمود اللیثي١٧٢١٥٣
جج+ج+ج

مادة تخلف سناء جمیل سعید فاید١٧٢١٥٢
واحدة ج+جfج

راسبسمر السید عبد هللا الشیخ ابراھیم١٧٢١٥١
أبأج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
١٢ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣٨٠١٤٢١٥٢.٥١

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢٧٠١٤٢١٥٢.٥١

١٤٢٥٠١٤٢١٥٢.٥١

٤ع. مع. مع. مع. م

١١٠٦٠١٤٢١٤٢٢

١٤٢١٠٠١٤٢١٤٢١

١٦٣١٦٣١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٦٣٠

١٤٢٧٠١١٠١٤٢٢

٨٠٥٠١٤٢٣غ

٣غغغ١٤٢

٨٠٦٠١٤٢١٤٢٢

١٤٢١٨٤١٤٢١٦٣٠

٨٠١٤٢١٤٢١٧٣.٥١

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف عبد الوھاب محمود السید مقلد١٧٢١٨٠
واحدة fب+جج

راسبعبد المجید عبد المعطي عبد المجید عزام١٧٢١٧٩
بجأج

مادتي تخلفعبد هللا فاروق محمد فتوح١٧٢١٧٨
ffجج

راسبعبد هللا سید سالم جمعة١٧٢١٧٧
ج

راسبعبد هللا احمد لطفي محمد عبد العاطي السقا١٧٢١٧٦
ffج

مادتي تخلفعبد الفتاح سعد عبد الفتاح السحت١٧٢١٧٥
جffج

راسبعبد الغفار جابر مرسي عبد الرحیم١٧٢١٧٤
بج+جج

راسبعبد العزیز عزت عبد العزیز بسیوني الشریف١٧٢١٧٣
بجبب

مادة تخلف عبد الرحیم محمد ندا علي ندا١٧٢١٧٢
واحدة ججfج

مادتي تخلفعبد الرحمن ناصر عبد الرحیم محمد١٧٢١٧١
ffجج

راسبعبد الرحمن محمود عوض عوض هللا١٧٢١٧٠
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف عبد الرحمن محمد محمد ضباشة١٧٢١٦٩
واحدة ج+جfج

مادة تخلف عبد الرحمن محمد عبد هللا محرز١٧٢١٦٨
واحدة ج+جfج

راسبعبد الرحمن كمال الدین توفیق عبد الحافظ١٧٢١٦٧
ج+ججج

مادة تخلف عبد الرازق عبد الغني محمود عفیفي١٧٢١٦٦
واحدة ج+جfب

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
١٣ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢٧٠١٤٢١٤٢١

١٤٢١٤٢٩٠١٥٢.٥١

١٤٢١٦٣١٤٢١٤٢٠

٩٠٨٠١٤٢١٥٢.٥٢

١٤٢٥٠١٤٢١٤٢١

١٤٢٨٠١٤٢١٤٢١

١٤٢٧٠١٤٢١٤٢١

٧٠٨٠٤٠١٤٢٣

٤ع. مع. مع. مع. م

١٦٣١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٩٤١٥٢.٥١٤٢٠

١٤٢١٤٢٨٠١٤٢١

١٤٢٨٠١٤٢٩٠٢

٤ع. مع. مع. مع. م

٥٠٧٠٧٠٩٠٤

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبعمر زكي عبد العزیز امام الدماطي١٧٢١٩٥
ffff

راسبعمر خلیفة عبد الرحمن خلیفة١٧٢١٩٤
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفعلیاء منصور محمد اسماعیل١٧٢١٩٣
fجfج

مادة تخلف علیاء ابراھیم محمد سامي الجحش١٧٢١٩٢
واحدة جfجج

راسبعلي محمد عبد الرحیم عبد الھادي١٧٢١٩١
جج+أج

راسبعلي علي محمد الغماري١٧٢١٩٠
جججب

راسبعلي عادل محمد علي سیف١٧٢١٨٩
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبعلي السید علي مصطفى١٧٢١٨٨
fffج

مادة تخلف عالء عبد الرؤف حسن ھیلم١٧٢١٨٧
واحدة ججfج

مادة تخلف عفاف فتحي عبد العظیم احمد١٧٢١٨٦
واحدة ججfج

مادة تخلف عطیات رجب احمد ابراھیم١٧٢١٨٥
واحدة ججfج

مادتي تخلفعصام محمد محمود صادق١٧٢١٨٤
ffج+ج

راسبعصام عبد الغني غباشي مرجان١٧٢١٨٣
ججبج

مادة تخلف عبیر علي عبد العزیز محمد١٧٢١٨٢
واحدة ج+fجج

مادة تخلف عبد الوھاب مصباح عبد الوھاب عبد العاطي١٧٢١٨١
واحدة ججfج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
١٤ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٠٠١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢١٠٠٩٠٢

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

٩٠١٤٢١٤٢١٤٢١

١٤٢١٤٢١١٠١٥٢.٥١

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٠٠١٤٢١٤٢١

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢٦٠١٤٢١٥٢.٥١

١٤٢٧٠١٠٠٩٠٣

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢٥٠١٤٢٩٠٢

١٤٢١٤٢٨٠١٤٢١

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف كریم احمد حلمي ابو خضرة١٧٢٢١٠
واحدة جfجج

مادتي تخلفكرم نبیل علي القصاص١٧٢٢٠٩
fجfج

راسبقیدار محمد حسین رشوان١٧٢٢٠٨
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبفوزیة محمد نجیب عبد الفتاح محمود١٧٢٢٠٧
fffج

مادة تخلف فھمي محمد فھمي فرید١٧٢٢٠٦
واحدة ج+جfج

راسبفریدة عاطف محمد ابو تكیة١٧٢٢٠٥
ج+جبج+

راسبفتحیة بسیوني احمد اسماعیل١٧٢٢٠٤
ججج+ج

مادة تخلف فتحي عبد القادر عبد العزیز الرفاعي١٧٢٢٠٣
واحدة ججfج

راسبفاطمة یوسف محمد عبد اللطیف١٧٢٢٠٢
بججج

مادة تخلف فاطمة شعبان محمد یونس١٧٢٢٠١
واحدة ج+fجج

مادة تخلف فؤاد سالم احمد عیاش١٧٢٢٠٠
واحدة fججج

راسبعمرو مسعد عبد الغني محمد عدس١٧٢١٩٩
ججج+ج

مادتي تخلفعمرو حمدي زاھر محمد١٧٢١٩٨
ffجج

راسبعمرو جالل رمضان یحیى١٧٢١٩٧
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف عمر مختار ابو بكر حسن١٧٢١٩٦
واحدة fجج+ج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
١٥ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٥٢.٥٩٠١٦٣١

١٤٢٦٠٢٠١٥٢.٥٢

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٨٤١٨٤١٧٣.٥٠

٤غغغ٥٠

١٤٢١٦٣١٥٢.٥١٤٢٠

١٤٢١٨٤١٥٢.٥١٦٣٠

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٦٣٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

٤ع. مع. مع. مع. م

٤ع. مع. مع. مع. م

٨٠١٤٢٩٠١٤٢٢

٩٠٨٠٩٠١٤٢٣

٤غغ٥٠٦٠

١٥٢.٥٢غ١١٠١٤٢

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادتي تخلفمحمد الباشا مدحت محمد محمود١٧٢٢٢٥
fج+ج

راسبمحمد اشرف فایق عدلي ابراھیم١٧٢٢٢٤
ff

راسبمحمد اسامة عبد الحكیم الفار١٧٢٢٢٣
fffج

مادتي تخلفمحمد احمد محمد محمود١٧٢٢٢٢
fجfج

راسبمحمد احمد محمد حمادي١٧٢٢٢١
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد احمد محمد ابراھیم ابو العز١٧٢٢٢٠
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد احمد خیري عفیفي عبد الكریم١٧٢٢١٩
ج+ججج

راسبمحمد احمد حامد عبد الحمید عبد العزیز١٧٢٢١٨
بج+جج

راسبمحمد احسان السید عبد المولى احمد ابو اللیل١٧٢٢١٧
بج+أج

راسبمحمد ابراھیم كامل احمد١٧٢٢١٦
جج+بج

راسبمؤمن متولي امام محمد متولي١٧٢٢١٥
f

راسبمؤمن صفاء سید محروس١٧٢٢١٤
ب+أأج

راسبلؤي خالد عبد السالم امام١٧٢٢١٣
جججج

مادتي تخلفكیرلس نصحي بشرى بشارة شنودة١٧٢٢١٢
ج+ffج

مادة تخلف كمال محمد الششتاوي الشین١٧٢٢١١
واحدة بfج+ج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
١٦ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٠٠١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥١

١٦٣١٨٤١٤٢١٦٣٠

٨٠١٤٢٩٠١٤٢٢

١٤٢١٧٣.٥١٤٢١٧٣.٥٠

١٤٢١٤٢١٠٠١٤٢١

١٤٢١٤٢٩٠١٤٢١

١٤٢٧٠١٤٢١٤٢١

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

٥٠٥٠٠٠١٤٢٣

١٤٢٨٠٩٠١٥٢.٥٢

١٤٢٢غ١٤٢غ

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٧٣.٥١٤٢١٦٣٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبمحمد راشد محمد راشد١٧٢٢٤٠
بجب+ج+

راسبمحمد خلیفة عبد العال موسى١٧٢٢٣٩
جججج

راسبمحمد حمدي عبد العزیز العمري١٧٢٢٣٨
جججج

مادتي تخلفمحمد حسن محمد محمد سلیمان الھنیر١٧٢٢٣٧
جج

مادتي تخلفمحمد حامد محمد بنھاوي١٧٢٢٣٦
ج+ffج

راسبمحمد جمال ملیجي الحصري١٧٢٢٣٥
fffج

راسبمحمد جمال سالم صالح١٧٢٢٣٤
جججج

مادة تخلف محمد توفیق عبد الستار طوالن١٧٢٢٣٣
واحدة ججfج

مادة تخلف محمد الغریب عبد هللا حسن١٧٢٢٣٢
واحدة جfجج

مادة تخلف محمد الصاوي محمد الصاوي١٧٢٢٣١
واحدة جfجج

راسبمحمد السید عبد هللا حسنین١٧٢٢٣٠
ب+جب+ج

مادتي تخلفمحمد السید صابر الحكیم١٧٢٢٢٩
fجfج

راسبمحمد السید ابو زید الجمال١٧٢٢٢٨
بجأب

مادة تخلف محمد السباعي شبل ابراھیم صدقة١٧٢٢٢٧
واحدة fج+ج+ج

راسبمحمد الخضري عبد الباري عبد الباري حتاتة١٧٢٢٢٦
جججج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
١٧ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤١٤٢١٥٢.٥١غ

١٤٢٢غ١٤٢٨٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

٨٠١٤٢١٤٢٢غ

٤ع. مع. مع. مع. م

١٠٠١٤٢١٤٢١٤٢١

٧٠١٥٢.٥٩٠١٥٢.٥٢

٤ع. مع. مع. مع. م

١٠٠١٤٢١٤٢١٥٢.٥١

٤ع. مع. مع. مع. م

٨٠١٦٣١٥٢.٥١٦٣١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢١١٠١٥٢.٥١

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبمحمد عبد السالم احمد نصر١٧٢٢٥٥
جججج

مادة تخلف محمد عبد الحمید محمد داود١٧٢٢٥٤
واحدة ج+fجج

راسبمحمد عبد الحمید عبد العزیز محمد١٧٢٢٥٣
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف محمد عبد الحمید ابراھیم ابو طالب١٧٢٢٥٢
واحدة fبج+ب

راسبمحمد عبد الحكیم دیاب شرف١٧٢٢٥١
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف محمد عادل سعد حسین١٧٢٢٥٠
واحدة fج+جج

راسبمحمد صالح محمد رحاب١٧٢٢٤٩
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفمحمد صالح حسین محمد١٧٢٢٤٨
f+جf+ج

مادة تخلف محمد صبحي عبد الرحمن مدین١٧٢٢٤٧
واحدة fججج

راسبمحمد سید عبد المنعم حسن قرمان١٧٢٢٤٦
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفمحمد سالمة سعد خضر١٧٢٢٤٥
fجج

راسبمحمد سعد السید علي١٧٢٢٤٤
ججج+ج

راسبمحمد رمضان علي رمضان الفخراني١٧٢٢٤٣
بججج+

مادتي تخلفمحمد رفیع محمد علي ابو الدھب١٧٢٢٤٢
جfج

مادة تخلف محمد رفعت سالم العبد١٧٢٢٤١
واحدة ج+جأ

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
١٨ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢٨٠١٤٢١٧٣.٥١

٤غغ٥٠٦٠

١٠٠١٤٢١٤٢٢غ

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٤٢١١٠١٠٠٩٠٣

١٤٢١٤٢١٠٠١٤٢١

٧٠١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥١

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

٤ع. مع. مع. مع. م

٤٠١٤٢٨٠١٤٢٢

٩٠٨٠١٤٢٩٠٣

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٦٣١٦٣١غ

١٤٢١٠٠١٤٢١٥٢.٥١

١٤٢١١٠١٤٢١٥٢.٥١

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف محمد مجدي عبد العاطي ابو العال١٧٢٢٧٠
واحدة ج+جfج

مادة تخلف محمد مجدي السید عبد المقصود١٧٢٢٦٩
واحدة ج+جfج

مادة تخلف محمد فكري محمد النویھي بحیري١٧٢٢٦٨
واحدة ببب

راسبمحمد فتحي علي عمر١٧٢٢٦٧
بجج+ج

راسبمحمد فایز محبوب عبد الحافظ١٧٢٢٦٦
ffجf

مادتي تخلفمحمد فاروق فتوح البرعي١٧٢٢٦٥
fجfج

راسبمحمد عمر سعید شاھین١٧٢٢٦٤
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد علي محمد علي الجبالي١٧٢٢٦٣
ججج+ج

مادة تخلف محمد علي جابر عزجولة١٧٢٢٦٢
واحدة fج+ج+ج

مادة تخلف محمد عطیة محمد السید١٧٢٢٦١
واحدة جfجج

راسبمحمد عزت عبد القادر علي١٧٢٢٦٠
fffج

راسبمحمد عبد اللطیف عبد الحلیم عبد المطلب١٧٢٢٥٩
بججج

مادتي تخلفمحمد عبد الكریم بیومي عفیفي١٧٢٢٥٨
fجج

راسبمحمد عبد القادر احمد عبد القادر١٧٢٢٥٧
ff

مادة تخلف محمد عبد الفتاح عبده رمضان١٧٢٢٥٦
واحدة ب+جfج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
١٩ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

٩٠٧٠١٤٢١٤٢٢

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢٥٠١٤٢١٥٢.٥١

١٤٢٤٠١٤٢١٦٣١

٤غغغ٦٠

١٤٢١١٠١١٠١٥٢.٥٢

٥٠٨٠١٤٢٦٠٣

٨٠٨٠٩٠١٥٢.٥٣

٥٠١٤٢١٥٢.٥٢غ

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٤٢٤٠١٤٢١٤٢١

١٤٢٨٠١٤٢١٥٢.٥١

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف محمود عبد الفتاح محمود الكردي١٧٢٢٨٥
واحدة ج+جfج

مادة تخلف محمود عبد العزیز محروس صبري جمعة١٧٢٢٨٤
واحدة ججfج

راسبمحمود عبد الستار احمد علي عبد القادر١٧٢٢٨٣
بجج+ج

مادتي تخلفمحمود عادل صالح عزب١٧٢٢٨٢
fج+ج

راسبمحمود صالح قندیل زاید١٧٢٢٨١
fff+ج

راسبمحمود سید احمد محمد ابو العال١٧٢٢٨٠
ffجf

مادتي تخلفمحمود حسني محمد نصر١٧٢٢٧٩
ج+ffج

راسبمحمود احمد فتحي صدیق١٧٢٢٧٨
f

مادة تخلف محمد نبیھ ملیجي التھامي١٧٢٢٧٧
واحدة بجfج

مادة تخلف محمد ممدوح محمد محمد عامر١٧٢٢٧٦
واحدة ج+جfج

راسبمحمد مصطفى عبد الواحد صالح١٧٢٢٧٥
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفمحمد مصطفى ابراھیم شریف١٧٢٢٧٤
ffجج

راسبمحمد محمود عبد المطلب ناصف١٧٢٢٧٣
ب+ججج

راسبمحمد محمود عبد الرحمن محمد الجمل١٧٢٢٧٢
جججج

راسبمحمد محمود السید محمد رزق١٧٢٢٧١
FALSEFALSEFALSEFALSE

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
٢٠ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٤٢٢غغ

١٤٢١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

٨٠٤٠٨٠١٥٢.٥٣

١٤٢٨٠١٤٢١٤٢١

١٤٢٧٠١٤٢١٥٢.٥١

١٤٢١٧٣.٥١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٤٢٨٠١٤٢١١٠٢

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٤٢٨٠١٤٢١٥٢.٥١

١٤٢٦٠١٠٠٨٠٣

٦٠١٠١٤٢٢٠٣

١٤٢١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبمصطفى عبد الحمید محمد مجاھد عیسى١٧٢٣٠٠
جججج

راسبمصطفى سمیر لطفي خلف١٧٢٢٩٩
ب+ججج

راسبمصطفى رمضان مصطفى محمد١٧٢٢٩٨
ffجf

راسبمصطفى حمدي مصطفى خضر١٧٢٢٩٧
fffج

مادة تخلف مریم عادل احمد عبد الفتاح١٧٢٢٩٦
واحدة ج+جfج

راسبمریم سمیر عزیز میخائیل رزق هللا١٧٢٢٩٥
بجج+ج

مادتي تخلفمروة محمد عبده محمود النعماني١٧٢٢٩٤
fجfج

راسبمرفت زاھر سلیمان حسب هللا١٧٢٢٩٣
بججج

راسبمراد علي محمود علي حسین١٧٢٢٩٢
ج+ج+ب+ج

مادة تخلف مدحت احمد عبد القادر محمد حسن سعد١٧٢٢٩١
واحدة ج+جfج

مادة تخلف محمود محمد محمود محمد١٧٢٢٩٠
واحدة ججfج

راسبمحمود محمد كامل احمد١٧٢٢٨٩
fff+ج

راسبمحمود محمد سلیمان قورة١٧٢٢٨٨
ب+ججج

مادتي تخلفمحمود محمد سامي حمزة الحصري١٧٢٢٨٧
جج

راسبمحمود محروس احمد محمد١٧٢٢٨٦
ججج+ج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
٢١ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٧٣.٥١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٦٣١٦٣١٧٣.٥٠

٤ع. مع. مع. مع. م

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٦٣١٥٢.٥١٦٣٠

١٢٠٩٠٤حغش

١٤٢١٠٠١٤٢١٦٣١

١٤٢٨٠١٤٢١٥٢.٥١

٤ع. مع. مع. مع. م

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٦٣١٤٢١٦٣٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبناصر محمود السید مقلد١٧٢٣١٥
بجبج

راسبنادیة دسوقي عبد الخالق شریفة١٧٢٣١٤
ج+ج+بج

راسبمیادة مدحت عبد العزیز السید بدوي١٧٢٣١٣
ج+ججج

راسبمي احمد عبد الحمید احمد البغدادي١٧٢٣١٢
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبموسى محمد محمد موسى١٧٢٣١١
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف منصور عبد الغني محمود قنصوة١٧٢٣١٠
واحدة ج+جfج

مادة تخلف منار ابراھیم علي الفالل١٧٢٣٠٩
واحدة بجfج

راسبمعتز مرعي عبد العزیز عبد هللا مصطفى١٧٢٣٠٨
FALSEFALSEff

راسبمعاز نھاد زكي زكي عویضة١٧٢٣٠٧
بج+بج

راسبمعاذ سعید عبد الحمید علوان عربد١٧٢٣٠٦
ج+ججج

راسبمصطفى محمد عبد العظیم احمد١٧٢٣٠٥
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمصطفى محمد خالد احمد محمود١٧٢٣٠٤
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمصطفى محروس محمد الباجس١٧٢٣٠٣
ب+ببج

راسبمصطفى فاروق السید الحفني الوحش١٧٢٣٠٢
ججب+ج

راسبمصطفى عبد السالم محروس رشوان١٧٢٣٠١
ج+ج+ج+ج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
٢٢ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٨٤١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٦٣١٤٢١٦٣٠

١٠٠١٥٢.٥١٤٢١٤٢١

٥٠٨٠١٤٢١٥٢.٥٢

١٤٢٨٠١٤٢١٤٢١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٤٢١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

٩٠١٤٢١٤٢١٥٢.٥١

٩٠١٥٢.٥١٤٢١٦٣١

٤ع. مع. مع. مع. م

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبھالة سمیر محمد رشاد الحفناوي١٧٢٣٣٠
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف ھالة رجب عبد الرحمن نصار١٧٢٣٢٩
واحدة f+بجج

مادة تخلف نورا محروس السید رزق١٧٢٣٢٨
واحدة fج+جج

راسبنھى محمد عفیفي المالح١٧٢٣٢٧
ب+ججج

راسبنھاد مبروك مبروك احمد١٧٢٣٢٦
جججج

راسبنھاد كمال الدین حامد محمد١٧٢٣٢٥
ج+ججج

راسبنھاد سعید محمد محمد الغندور١٧٢٣٢٤
ج+جبج

راسبنعمة صالح فھمي عبد العال١٧٢٣٢٣
أججج

راسبنظیر عبد الرازق الموافي عبد اللطیف١٧٢٣٢٢
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف نسمة عماد الدین عیسى سلیمان١٧٢٣٢١
واحدة ججfج

مادتي تخلفنسرین محمد محمد الجاویش١٧٢٣٢٠
ffج+ج

مادة تخلف نرمین عبد الحلیم عبد الوھاب عسل١٧٢٣١٩
واحدة f+ججج

راسبنرمین الغریب عبد هللا حسن١٧٢٣١٨
بجبج

راسبناھد شعبان ابراھیم محمد حماد١٧٢٣١٧
ج+ج+أج

راسبنانسي حمادة ابراھیم رجب١٧٢٣١٦
جججج+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
٢٣ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
٤ع. مع. مع. مع. م

١٠٠١٠٠١٤٢١٤٢٢

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

٨٠١٠٠١٤٢١٥٢.٥٢

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٤٢٨٠١٤٢١٤٢١

٨٠١٤٢١٤٢١٤٢١

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٦٣٠

١٤٢١٤٢١٠٠١٤٢١

١٤٢٧٠١٤٢١٥٢.٥١

١٤٢١٤٢١٠٠١٥٢.٥١

١٦٣٢غ١٤٢غ

١٤٢٨٠١١٠١٦٣٢

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٤٢٠

١٤٢٨٠١٥٢.٥١٦٣١

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف وائل حسن جبریل مفتاح١٧٢٣٤٥
واحدة بج+fج

راسبوائل احمد سعد عبد الرؤف١٧٢٣٤٤
جج+جج

مادتي تخلفوئام محمد جودة غنیم قاسم١٧٢٣٤٣
بffج

مادتي تخلفھیثم عزب عبد الفتاح عزب فاید١٧٢٣٤٢
بج

مادة تخلف ھشام عصام ابراھیم تركي١٧٢٣٤١
واحدة ج+fجج

مادة تخلف ھشام طھ بخیت ابو زید١٧٢٣٤٠
واحدة ج+جfج

مادة تخلف ھشام احمد عبد هللا محمد البدوي١٧٢٣٣٩
واحدة جfجج

راسبھدى عبد السالم سالم شعبان١٧٢٣٣٨
بج+جج

مادة تخلف ھبة معروف علي محمود العشري١٧٢٣٣٧
واحدة fججج

مادة تخلف ھبة عبد اللطیف عبد العزیز محمد١٧٢٣٣٦
واحدة ججfج

راسبھبة عبد الباري عبد العزیز شرشر١٧٢٣٣٥
ججج+ج+

مادتي تخلفھبة سید محمود سید ابو كریشة١٧٢٣٣٤
ffج+ج

راسبھاني محمد جبر غریب١٧٢٣٣٣
بجج+ج

مادتي تخلفھالة فتحي محمد احمد وھدان١٧٢٣٣٢
ffجج

راسبھالة عبد هللا عبد السمیع شاھین١٧٢٣٣١
FALSEFALSEFALSEFALSE

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الخاص
٢٤ من ٢٥

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
٨٠٨٠١٤٢١٦٣٢

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٤٢٨٠١٥٢.٥١٤٢١

١٠٠١٤٢١٤٢١٠٠٢

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٤٢١١٠١٤٢١٧٣.٥١

١١٠١٠٠١٤٢١٤٢٢

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٤٢٢غ٧٠

٧٠٥٠١٤٢١٤٢٢

١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٤٢١٠٠٧٠١٥٢.٥٢

٦٠٧٠١٤٢١٤٢٢

٠

٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسب١٧٢٣٦٠

راسب١٧٢٣٥٩

مادتي تخلفحسین سعود مسعد عاید المطیري١٧٢٣٥٨
ffجج

مادتي تخلفعمر امحمد سالم احفیظة١٧٢٣٥٧
ج+ffج

راسبیوسف سعید ملیجي ابراھیم مراد١٧٢٣٥٦
ب+ج+ج+ب

مادتي تخلفیوسف جمیل عالم عبد الغفار١٧٢٣٥٥
ffجج

مادتي تخلفیاسمین اسماعیل محمد احمد حالوة١٧٢٣٥٤
fجج

راسبیاسمین احمد حمدي عمر محمد احمد النوبي١٧٢٣٥٣
بججج

مادتي تخلفیاسر عبد الجواد اسماعیل ضیف١٧٢٣٥٢
ffجج

مادة تخلف ولید عبد المحسن عبد المقصود الصعیدي١٧٢٣٥١
واحدة ب+جfج

راسبولید عبد العزیز قطب ابو عرب١٧٢٣٥٠
بججج

مادتي تخلفوالء مدثر عبد الوھاب حسین١٧٢٣٤٩
fججf

مادة تخلف والء مختار احمد عبد المجید١٧٢٣٤٨
واحدة جج+fج

راسبوالء ابراھیم حسن عبد هللا١٧٢٣٤٧
بججج

مادتي تخلفوردة جابر محمد السید عابدین١٧٢٣٤٦
ffبج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون المدني 
مع التعمق

القانون التجاري 
مع التعمق

فلسفة القانون 
وتاریخھ

التجارة 
التنفیذ الجبرياإللكترونیة

قانون المرافعات 
المدنیة والتجاریة 

مع التعمق

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

الشریعة 
اإلسالمیة (دراسة 

مقارنة)

قانون التوقیع 
المعدل أحد العقود المدنیةاإللكتروني

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الدولي
١ من ٤

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥١٥٢.٥٠

١٦٣١٠٠١٤٢١٥٢.٥١

١٥٢.٥١٤٢١٦٣١٦٣٠

١٦٣١٠٠١٤٢١٥٢.٥١

١٥٢.٥١٠٠١٤٢١٧٣.٥١

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٠٠٢٠١٤٢٢

١٤٢١٦٣١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٨٤١٧٣.٥١٩٤٠

١٤٢١٠٠١٤٢١٤٢١

١٦٣١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥١٤٢٠

١٦٣١٤٢١٧٣.٥١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبتركي سعید عبد المرضي عبد القادر تركي١٧٧٠١٥
ج+ججج+

ج+
راسبامنیة السید محمد فتحي عبد المولى االمام١٧٧٠١٤

ب+جب

راسبامل محمد الشحات عبد الغني ریة١٧٧٠١٣
جب+جج+

ج
راسبامام عبد الھادي امام عبد الھادي١٧٧٠١٢

ججب

مادة تخلف اسماعیل مبروك ابراھیم محمد زیدان١٧٧٠١١
واحدة ججfج

أ
راسباسماء احمد سلیمان محمد عیسى١٧٧٠١٠

ب+أأ

راسباسالم ابراھیم احمد زیدان١٧٧٠٠٩
بجبج

ج
مادتي تخلفاسراء عبد هللا محمد حبیب١٧٧٠٠٨

ffج

راسباحمد نصر محمد عتمان١٧٧٠٠٧
ج+ججج+

ب+
مادة تخلف احمد محمد عبد المقصود البنا١٧٧٠٠٦

واحدة جfج+

مادة تخلف احمد علي احمد زكریا السید١٧٧٠٠٥
واحدة ج+جfب

ب
راسباحمد عبد الفضیل عبد الحمید جاد الدیب١٧٧٠٠٤

بجج+

مادة تخلف احمد سید عبد الفتاح محمد١٧٧٠٠٣
واحدة ج+جfب

ج+
راسباحمد حمد لطفي الشتلة١٧٧٠٠٢

ب+جج+

راسبابتھال جمال محمود بردانة١٧٧٠٠١
ج+ججج+

القانون الدولي 
اإلنساني

القضاء والتحكیم 
الدولي

القانون الدولي 
المعدل للبحار

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون الدولي 
العام مع التعمق

القانون 
الدبلوماسي 
والقنصلي

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

القانون الجنائي 
قانون األنھار الموظف الدوليالدولي

الدولیة

المنظمات الدولیة 
والعربیة مع 

التعمق



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الدولي
٢ من ٤

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٧٣.٥١٧٣.٥١٧٣.٥١٧٣.٥٠

١٦٣١٦٣١٧٣.٥١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٠٠١٠٠١٤٢٢

١٦٣١٠٠١٤٢١٤٢١

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٤٢١٤٢١٧٣.٥١٥٢.٥٠

١٦٣١٤٢١٧٣.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٨٤١٤٢١٤٢٠

١٦٣١١٠١٠٠٣غش

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٠٠١٤٢١٤٢١

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبعلي عبد العزیز علي محمد عبد الحمید نصار١٧٧٠٣٠
ج+جبج+

ج
مادة تخلف عزة محمد محمد الھمدان١٧٧٠٢٩

واحدة جfج

راسبعبده مخیمر احمد محمد١٧٧٠٢٨
بججج

راسبصالح جمعة عبد الرحیم الشین١٧٧٠٢٧
FALSEبff

راسبصبحي جمعة عبد الرحیم الشین١٧٧٠٢٦
ججأج

ج+
راسبشیماء احمد محمد احمد١٧٧٠٢٥

ب+جب

راسبسید نصر رمضان حجاب١٧٧٠٢٤
ج+ب+جج

أ
راسبسماح محمود فؤاد الشیخ١٧٧٠٢٣

ججأ

راسبسامي محمد عبد العزیز جاد١٧٧٠٢٢
ج+ججب

ب
راسبسامح عبد الكریم زكي النادي١٧٧٠٢١

ججج

مادة تخلف رحاب محمود محمد موسى عبد الباري١٧٧٠٢٠
واحدة ججfب

ج
مادتي تخلفدالیا اشرف مختار مدین١٧٧٠١٩

ffج

راسبخطاب محمد خطاب سالمة١٧٧٠١٨
ج+ججج+

ج+
راسبحمادة رجب عبد هللا سالم١٧٧٠١٧

ب+بب

راسبحاتم عبد المنعم سعد االحمر١٧٧٠١٦
ب+ب+ب+ب+

القانون الدولي 
اإلنساني

القضاء والتحكیم 
الدولي

القانون الدولي 
المعدل للبحار

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون الدولي 
العام مع التعمق

القانون 
الدبلوماسي 
والقنصلي

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

القانون الجنائي 
قانون األنھار الموظف الدوليالدولي

الدولیة

المنظمات الدولیة 
والعربیة مع 

التعمق



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الدولي
٣ من ٤

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١غ١٤٢١٤٢١٤٢

١٦٣١٥٢.٥١٧٣.٥١٦٣٠

١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥١٤٢٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٤٢١٦٣١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٧٣.٥١٦٣١٨٤١٥٢.٥٠

١٦٣١٦٣١٨٤١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٠٠١٤٢١٥٢.٥١

١٥٢.٥١٨٤١٧٣.٥١٥٢.٥٠

١٥٢.٥٢غغ١٤٢

٣غغ١٤٢١٠٠

١٢٠١٥٢.٥٢غ١٦٣

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادتي تخلفمصطفى محمود مدحت علي البدري علي المصري١٧٧٠٤٥
ج+fب

راسبمصطفى صبري محمد قرطام١٧٧٠٤٤
fج

مادتي تخلفمحمود محمد عباس الخیاط١٧٧٠٤٣
ج+ج

ج+
راسبمحمد یسري محمود عبد المجید١٧٧٠٤٢

ب+أج+

مادة تخلف محمد یحیى محمد عبد الھادي١٧٧٠٤١
واحدة ج+جfج+

ج
راسبمحمد محمود عبد المنعم الضوي١٧٧٠٤٠

ججج

راسبمحمد محمود السید محمد١٧٧٠٣٩
جججج

ج+
راسبمحمد محمد حسن علي ابو علفة١٧٧٠٣٨

أبب

راسبمحمد سلیمان محمود محمد عبد هللا١٧٧٠٣٧
ج+أبب+

ج+
راسبمحمد اسالم حسني عبد المنعم١٧٧٠٣٦

ججج

راسبمحمد احمد فتحي قمبر١٧٧٠٣٥
ج+بجج+

ج+
راسبمجدي عربي الصغیر جاد١٧٧٠٣٤

جج+ج+

راسبعید شعبان كیالني عطیة١٧٧٠٣٣
جب+جج+

ب
راسبعمرو محمد صابر الخولي١٧٧٠٣٢

ب+ج+ب

مادة تخلف عماد صالح صالح ابو شوشة١٧٧٠٣١
واحدة ججج

القانون الدولي 
اإلنساني

القضاء والتحكیم 
الدولي

القانون الدولي 
المعدل للبحار

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون الدولي 
العام مع التعمق

القانون 
الدبلوماسي 
والقنصلي

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

القانون الجنائي 
قانون األنھار الموظف الدوليالدولي

الدولیة

المنظمات الدولیة 
والعربیة مع 

التعمق



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون الدولي
٤ من ٤

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٥٢.٥١٨٤١٩٤١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٧٣.٥١٤٢٠

١٥٢.٥١٠٠١٤٢١٥٢.٥١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٧٣.٥١٤٢١٧٣.٥١٥٢.٥٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسب١٧٧٠٦٠

راسب١٧٧٠٥٩

راسب١٧٧٠٥٨

راسب١٧٧٠٥٧

راسب١٧٧٠٥٦

راسب١٧٧٠٥٥

راسب١٧٧٠٥٤

راسب١٧٧٠٥٣

راسبابرار حمد جاسم حمد الجالھمة١٧٧٠٥٢
ج+ب+جب+

راسبیحیى ابراھیم احمد فؤاد سید احمد سالم١٧٧٠٥١
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف یاسر عبد المنعم السید محمد داود١٧٧٠٥٠
واحدة ج+جfج+

ج
راسبھشام فتحي محمود فاید١٧٧٠٤٩

ب+جج

راسبھبة حمدي محمد حمد١٧٧٠٤٨
جججج

ج+
راسبھالة صالح عبد الرحمن اللمعي١٧٧٠٤٧

أأج+

راسبمصطفى مختار ابراھیم المسلمي١٧٧٠٤٦
أججب

القانون الدولي 
اإلنساني

القضاء والتحكیم 
الدولي

القانون الدولي 
المعدل للبحار

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون الدولي 
العام مع التعمق

القانون 
الدبلوماسي 
والقنصلي

القانون الدولي 
الخاص مع التعمق

القانون الجنائي 
قانون األنھار الموظف الدوليالدولي

الدولیة

المنظمات الدولیة 
والعربیة مع 

التعمق



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
١ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٤٢١٧٣.٥١٨٤٠

١٨٤١٤٢٩٠١٧٣.٥١

١٧٣.٥١٤٢٦٠١٦٣١

١٨٤١٤٢١٤٢١٩٤٠

١٤٢١٤٢٩٠١٥٢.٥١

١٥٢.٥١٤٢٦٠١٤٢١

١٩٤١٨٤١٧٣.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢٦٠١٦٣١

٧٠١٤٢٨٠١٥٢.٥٢

١٨٤١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

١٦٣١٥٢.٥١٦٣١٦٣٠

١٦٣١٥٢.٥٨٠١٦٣١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٨٤١٥٢.٥٩٠١٧٣.٥١

القانون الدولي 
الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام

المعدل العامة لإلنسان
التقدیر العامالتراكمي

مواد التخلف

مالحظات

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون اإلداريالقانون الجنائي

مادة تخلف ابراھیم ابو العال احمد ابو العال١٧٠٠٠٤
واحدة بfجب+

مادة تخلف ابتھال شرید سلیم سالم١٧٠٠٠٣
واحدة ب+fجأ

راسبابتسام محمد علي ابراھیم سلیمان١٧٠٠٠٢
أب+جأ

راسبابتسام رمضان عرفة ابو بكر١٧٠٠٠١
بججب

راسبابراھیم احمد محمد الدبور١٧٠٠٠٨
ب+أأ

مادة تخلف ابراھیم احمد فرحات احمد١٧٠٠٠٧
واحدة جfجج+

ج+

مادة تخلف ابراھیم احمد عباس ابراھیم١٧٠٠٠٦
واحدة fجج

راسبابراھیم احمد ابراھیم احمد١٧٠٠٠٥
أججأ

ج+

مادتي تخلف
fجf+ج

مادة تخلف ابراھیم العزب احمد العزب حسین١٧٠٠٠٩
واحدة بfجج

ابراھیم حامد احمد السید١٧٠٠١٠

راسبابراھیم عبد المتعال ابراھیم عبد المتعال سلطان١٧٠٠١٤
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف ابراھیم عبد العزیز احمد محمد عبده١٧٠٠١٣
واحدة بfج+ب

راسبابراھیم حسن محمد فرج١٧٠٠١٢
ببج+ب

راسبابراھیم حامد احمد عیسى١٧٠٠١١
ج+جبأ

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف ابراھیم عبد المجید احمد المنسي١٧٠٠١٥
واحدة ب+fج+أ



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٢ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣٧٠١٤٢١٨٤١

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢٨٠١٦٣١

٥٠١٥٢.٥٩٠١٧٣.٥٢

١٥٢.٥٢غ١٤٢غ

١٧٣.٥٢غ١٥٢.٥غ

٤ع. مع. مع. مع. م

١٦٣١٤٢٨٠١٤٢١

١٦٣١غ١٥٢.٥١٤٢

١٨٤١٦٣١٤٢٢٠٤٠

١٨٤١٤٢٨٠١٤٢١

١٦٣١٤٢١٠٠١٦٣١

١٨٤١٦٣١٤٢١٦٣٠

١٥٢.٥١٤٢٧٠١٦٣١

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبابراھیم مجدي ابراھیم قورة١٧٠٠١٨
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبابراھیم عطیة عبد العزیز عطیة١٧٠٠١٧
بججب

مادة تخلف ابراھیم عبد الھادي محمد النجار١٧٠٠١٦
واحدة أجfب

مادتي تخلفابراھیم محمود محمد احمد مدكور١٧٠٠٢١
ج+ج

مادتي تخلفابراھیم محمد علي محمد١٧٠٠٢٠
f+جf+ب

مادة تخلف ابراھیم محمد ابراھیم ابو سنة١٧٠٠١٩
واحدة بfجج

مادة تخلف ابو بكر ناصر السید احمد حمزة١٧٠٠٢٤
واحدة جfجب

راسبابراھیم یوسف ابراھیم عبده١٧٠٠٢٣
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفابراھیم یحي ابراھیم عبد السالم١٧٠٠٢٢
ب+ج+

مادة تخلف احسان محمد عبد المؤمن السعدني١٧٠٠٢٧
واحدة جfجأ

راسبابو ھریرة عبد الفتاح ابراھیم ابو ھریرة١٧٠٠٢٦
أجبأ

مادة تخلف ابو سفیان عوض احمد عبد الرحیم١٧٠٠٢٥
واحدة بجج+

مادة تخلف احمد ابراھیم سید احمد الجنایني١٧٠٠٣٠
واحدة بfجج+

راسباحمد ابراھیم احمد فؤاد قبالي١٧٠٠٢٩
بجبأ

مادة تخلف احمد ابراھیم ابراھیم السمدوني١٧٠٠٢٨
واحدة بfجب

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٣ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٧٣.٥١٤٢٥٠١٤٢١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢٧٠٢٠١٥٢.٥٢

٣غ٧٠غ١٤٢

١٨٤١٤٢١٥٢.٥١٨٤٠

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٤٢١١٠١٤٢١٥٢.٥١

١٦٣١٤٢١٠٠١٦٣١

٣غغغ١٤٢

١٦٣١٤٢١١٠١٤٢١

١٥٢.٥٣غغغ

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

١٩٤١٧٣.٥١٦٣٢٠٤٠

١٨٤١٥٢.٥١٦٣١٩٤٠

راسباحمد ابراھیم عبد العزیز حمادة١٧٠٠٣٢
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف احمد ابراھیم عبد السمیع ابراھیم منصور١٧٠٠٣١
واحدة جfجب+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسباحمد ابو العنین عبد العظیم عفیفي١٧٠٠٣٥
أج+جأ

راسباحمد ابو العزم محمد ابو العزم١٧٠٠٣٤
fج

مادتي تخلفاحمد ابراھیم عبد الفتاح السناري١٧٠٠٣٣
ج+ffج

مادة تخلف احمد ابو حسیبة بابرس عبد الفصیل١٧٠٠٣٨
واحدة بfجب

مادة تخلف احمد ابو بكر سلیمان نور الدین١٧٠٠٣٧
واحدة ج+جfج

راسباحمد ابو النعمان سید محمد١٧٠٠٣٦
أجج+أ

راسباحمد السعودي ابراھیم البرلسي١٧٠٠٤١
ج+

مادة تخلف احمد اشرف بشرى السید عبد الواحد١٧٠٠٤٠
واحدة جfجب

راسباحمد اسامة السید بیومي١٧٠٠٣٩
ج

راسباحمد السید احمد عبد الرحیم ابراھیم١٧٠٠٤٤
أبب+أ

راسباحمد السید ابو السعود الخیاط١٧٠٠٤٣
ب+جج+ب+

راسباحمد السعید محمود ابراھیم خطاب١٧٠٠٤٢
أججب+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسباحمد السید السید عبده زنكل١٧٠٠٤٥
أبج+أ



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٤ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤١٤٢١٤٢١٤٢٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٥٢.٥١٤٢١٠٠١٦٣١

٩٠١٥٢.٥٣حغش

١٨٤١٦٣١٥٢.٥١٩٤٠

١٨٤١٤٢١٥٢.٥١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٨٤١٤٢١٥٢.٥١٨٤٠

١٨٤١٤٢١٤٢٢٠٤٠

١٨٤٨٠١٤٢١٨٤١

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

٨٠٥٠٥٠١٤٢٣

٤٠١٤٢٩٠١٤٢٢

٤ع. مع. مع. مع. م

١٨٤٢غ١٤٢غ

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف احمد السید محمد السید١٧٠٠٤٨
واحدة بfجج+

راسباحمد السید عبد المحسن مطر١٧٠٠٤٧
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباحمد السید جاد سلیمان١٧٠٠٤٦
جججأ

راسباحمد النحاس محمد علي١٧٠٠٥١
أج+جأ

راسباحمد الصاوي عبد العظیم حسنین بكر١٧٠٠٥٠
أج+بأ

راسباحمد الشرقاوي فتوح الدیاسطي١٧٠٠٤٩
FALSEFALSEf+ج

راسباحمد جاد المولى حافظ عویس١٧٠٠٥٤
أججأ

راسباحمد بھاء الدین صالح السید١٧٠٠٥٣
أج+جأ

راسباحمد امین محمد حسن سالم١٧٠٠٥٢
ب+ج+جب+

راسباحمد جمال احمد عبد الغفار١٧٠٠٥٧
fffج

راسباحمد جمال ابراھیم عبد الحي١٧٠٠٥٦
أجج+ج

مادة تخلف احمد جالل عبد العظیم خلیل١٧٠٠٥٥
واحدة أجfأ

مادتي تخلفاحمد جمال عبد اللطیف علي١٧٠٠٦٠
أج

راسباحمد جمال صادق ابو شرف١٧٠٠٥٩
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفاحمد جمال الدین ابراھیم الھمدان١٧٠٠٥٨
fجfج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٥ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤١٦٣١٤٢١٩٤٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٧٣.٥١٦٣١٧٣.٥١٨٤٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢٦٠٨٠١٤٢٢

١٩٤١٥٢.٥١٧٣.٥١٩٤٠

١٧٣.٥١٦٣١٥٢.٥١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢٩٠١٤٢١

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٧٣.٥١٤٢١٦٣٠

١٥٢.٥١١٠١٤٢١٤٢١

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

راسباحمد جمال كامل ابو عیشة١٧٠٠٦٢
بججج

راسباحمد جمال عبد المجید محمد١٧٠٠٦١
أجبأ

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسباحمد جمعة ابو سریع محمد١٧٠٠٦٥
ب+ججب

راسباحمد جمال محمد محمد حجازي١٧٠٠٦٤
ب+ججأ

راسباحمد جمال لبیب علي عارف١٧٠٠٦٣
أب+بب+

مادتي تخلفاحمد حامد مصطفى اللمعي١٧٠٠٦٨
جffج

راسباحمد جمیل لطفي الصادق السعدني١٧٠٠٦٧
ج+ججب

راسباحمد جمعة محمد علي ھشھش١٧٠٠٦٦
ججج+أ

مادة تخلف احمد حسن احمد رزق١٧٠٠٧١
واحدة جfجب+

راسباحمد حسام الدین احمد حسن١٧٠٠٧٠
أج+بب+

راسباحمد حامي االسالم حسن قندیل١٧٠٠٦٩
أب+ج+أ

مادة تخلف احمد حلمي عبد الحمید ابو الفتوح١٧٠٠٧٤
واحدة ججfج+

راسباحمد حسني حسن خضر١٧٠٠٧٣
بجب+أ

راسباحمد حسن البنا عبد الحكم محمد١٧٠٠٧٢
أجج+ب+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسباحمد حمدي شحاتة محمد الشتیحي١٧٠٠٧٥
ب+ججج+



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٦ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٩٤٠

١٦٣١٤٢٩٠١٧٣.٥١

٤غ٣٠غغ

٢٠٤١غ١٩٤١٦٣

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

٩٠١٥٢.٥٣حغش

١٨٤١٧٣.٥١٧٣.٥١٨٤٠

١٤٢٧٠٨٠١٥٢.٥٢

١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٤٢١٤٢٧٠١٤٢١

١٦٣١٠٠١٤٢١٥٢.٥١

١٤٢٧٠٧٠١٥٢.٥٢

١٩٤١٦٣١٧٣.٥١٥٢.٥٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسباحمد حنفي عبد الشافي طھ١٧٠٠٧٨
f

مادة تخلف احمد حمزة محمد محمد القاضي١٧٠٠٧٧
واحدة ب+fجب

راسباحمد حمدي عبد الاله محمد خطاب١٧٠٠٧٦
أجج+أ

راسباحمد رشدي عبد الرؤف رشدي١٧٠٠٨١
FALSEFALSEf+ج

راسباحمد رجب علي السكري١٧٠٠٨٠
بججج+

مادة تخلف احمد خالد محمد السیسي١٧٠٠٧٩
واحدة أبأ

راسباحمد سعد عبد العزیز البرغوت١٧٠٠٨٤
أججب

مادتي تخلفاحمد سامي محمد فھمي مبروك١٧٠٠٨٣
ج+ffج

راسباحمد سالم عبد العظیم محمد١٧٠٠٨٢
أب+ب+أ

مادة تخلف احمد سعید احمد محمود الشیمي١٧٠٠٨٧
واحدة ج+جfب

مادة تخلف احمد سعد محمد الشافعي١٧٠٠٨٦
واحدة جfجج

راسباحمد سعد عبد العزیز البقري١٧٠٠٨٥
ب+ججب

راسباحمد سعید لبیب عبد الستار١٧٠٠٩٠
أججب

راسباحمد سعید عبد السالم درة١٧٠٠٨٩
ج+ب+بأ

مادتي تخلفاحمد سعید عبد السالم احمد١٧٠٠٨٨
ج+ffج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٧ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٤٢٧٠١٦٣١

١٨٤١٤٢٩٠١٦٣١

١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٤٢٣٠١٦٣١

١٦٣١٥٢.٥١٦٣١٨٤٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢٨٠١٥٢.٥١

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٨٤١٤٢١٦٣١٨٤٠

١٤٢١٤٢٦٠١٦٣١

١٨٤١٤٢١٤٢١٠٠١

١٥٢.٥١٠٠١٤٢١٥٢.٥١

مادة تخلف احمد سعید نور الدین محمد١٧٠٠٩٢
واحدة بfجأ

مادة تخلف احمد سعید محمد منصور١٧٠٠٩١
واحدة بfجج+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسباحمد سید عبد الرحیم سید١٧٠٠٩٥
بججأ

راسباحمد سمیر محمد حجازي١٧٠٠٩٤
أجج+أ

راسباحمد سمیر احمد مصلحي الشیخ١٧٠٠٩٣
أججب

راسباحمد شعبان عبد هللا فتح الباب١٧٠٠٩٨
أججب

راسباحمد شعبان عبد الخالق البھات١٧٠٠٩٧
أبج+ب

مادة تخلف احمد سید محمد احمد١٧٠٠٩٦
واحدة بfجب

راسباحمد صالح عبد الجواد احمد شحاتة١٧٠١٠١
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباحمد صابر محمود ھاللي١٧٠١٠٠
أججب+

مادة تخلف احمد صابر محمد ابو العال١٧٠٠٩٩
واحدة ج+fجب+

مادة تخلف احمد صالح محمد رزق علفة١٧٠١٠٤
واحدة fججأ

مادة تخلف احمد صبري اسماعیل احمد١٧٠١٠٣
واحدة بfجج

راسباحمد صبحي محمد عبده١٧٠١٠٢
أبجأ

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف احمد ضاحي محمود قناوي١٧٠١٠٥
واحدة ج+جfج+



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٨ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤١٥٢.٥١٥٢.٥١٦٣٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٤٢٠

٨٠٩٠١٥٢.٥٣غ

١٥٢.٥١٤٢٩٠١٦٣١

١٤٢٤٠٢٠٢٠٣

٧٠٣غ١٤٢٧٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٤٢١٤٢٩٠١٤٢١

٤ع. مع. مع. مع. م

٢٠٤١٧٣.٥١٤٢١٤٢٠

٤غ٨٠غغ

١٨٤١٤٢١٥٢.٥١٨٤٠

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسباحمد طھ محمود عبید١٧٠١٠٨
ب+ججأ

راسباحمد طارق عبد العزیز الطوري١٧٠١٠٧
جججب+

راسباحمد طارق احمد جاد هللا١٧٠١٠٦
بج+ج+أ

مادة تخلف احمد عادل مصطفى مسلم١٧٠١١١
واحدة بfجج+

راسباحمد عادل محمد الشیخ ابراھیم١٧٠١١٠
ff+ج

راسباحمد عادل عبد الجلیل عبد ربھ١٧٠١٠٩
جججب

راسباحمد عبد التواب احمد محمد١٧٠١١٤
ب+ججأ

راسباحمد عاطف مبروك السید ابو خشبة١٧٠١١٣
ffج

راسباحمد عاطف سعید الفقي١٧٠١١٢
fffج

راسباحمد عبد الحمید عبد الغني ابراھیم١٧٠١١٧
ججب+أ

راسباحمد عبد الحلیم محمد حافظ١٧٠١١٦
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف احمد عبد الحلیم عبد المنعم الشاذلي١٧٠١١٥
واحدة جfجج

راسباحمد عبد الرحیم علي محمد١٧٠١٢٠
أجج+أ

راسباحمد عبد الرحیم بسیوني اسماعیل١٧٠١١٩
أج+جأ

راسباحمد عبد الحمید محمد عبد الرحمن١٧٠١١٨
f

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٩ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٤٢٩٠١٦٣١

١٦٣١٤٢٩٠١٧٣.٥١

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٤٢١٤٢٩٠١٤٢١

١٧٣.٥٨٠٩٠١٧٣.٥٢

١٧٣.٥١٥٢.٥١٥٢.٥١٨٤٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٤٢٦٠١٥٢.٥١

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٧٣.٥١٤٢٩٠١٦٣١

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٠٠٧٠١٤٢٢

راسباحمد عبد الغفار محمد عبد الھادي شلبي١٧٠١٢٢
جججج+

راسباحمد عبد الظاھر احمد عاشور١٧٠١٢١
أجج+أ

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسباحمد عبد الفتاح بسیوني عبد القادر١٧٠١٢٥
ب+ججج+

مادة تخلف احمد عبد الغني مبروك عبد الغني١٧٠١٢٤
واحدة ب+fجب

مادة تخلف احمد عبد الغني عبد الرحمن سید١٧٠١٢٣
واحدة بfجب

راسباحمد عبد القادر محمد عالم خلیل١٧٠١٢٨
أج+ج+ب+

مادتي تخلفاحمد عبد القادر محمد العربي١٧٠١٢٧
ب+ffب+

مادة تخلف احمد عبد القادر فتح هللا ابو قاسم١٧٠١٢٦
واحدة جfجج

مادة تخلف احمد عبد هللا موسى محمد قمر١٧٠١٣١
واحدة ج+fجب

راسباحمد عبد هللا عبد ربھ جمعة١٧٠١٣٠
جججب

راسباحمد عبد هللا احمد جاب هللا١٧٠١٢٩
أججب

راسباحمد عبد المعطي محمد طعیمة١٧٠١٣٤
ج+ججب+

مادة تخلف احمد عبد المعطي عبد الغني عبد المعطي١٧٠١٣٣
واحدة بfجب+

راسباحمد عبد المجید عبد المقصود العوني١٧٠١٣٢
ج+ججج+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادتي تخلفاحمد عبد المقصود عبد المقصود خطاب١٧٠١٣٥
جffج



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
١٠ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
٤غ٢٠غ٠٠

١٧٣.٥١٦٣١٤٢٢٠٤٠

١٥٢.٥١٤٢٨٠١٧٣.٥١

٢غ١١٠١٤٢١٤٢

٤غ٠٠غغ

١٨٤١٥٢.٥١٧٣.٥٢٠٤٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٦٣١٤٢٣٠٦٠٢

١٨٤١٤٢٩٠١٧٣.٥١

١٦٣١٤٢٨٠٧٠٢

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٤٢٩٠١٤٢١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٦٣١٤٢٩٠٨٠٢

١٨٤١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف احمد عزب كمال مھدي١٧٠١٣٨
واحدة ب+fجج+

راسباحمد عرفة عبد الرحیم حماد١٧٠١٣٧
أجبب+

راسباحمد عرفة سعید زعیر١٧٠١٣٦
ff

راسباحمد عفت عبده عبد المقصود القاضي١٧٠١٤١
أب+ج+أ

راسباحمد عصام نظمي مالك١٧٠١٤٠
f

مادتي تخلفاحمد عزمي محمود الشافعي١٧٠١٣٩
fجج

مادة تخلف احمد علي ابراھیم صدیق امبابي١٧٠١٤٤
واحدة ب+fجأ

مادتي تخلفاحمد عفیفي عبد السالم عفیفي١٧٠١٤٣
ffجب

راسباحمد عفیفي صابر عبد هللا١٧٠١٤٢
ب+ججأ

مادة تخلف احمد علي عبد الرحمن علي مصطفى١٧٠١٤٧
واحدة جfجب

راسباحمد علي السید الجارحي١٧٠١٤٦
بججج+

مادتي تخلفاحمد علي احمد عید١٧٠١٤٥
ffجب

راسباحمد عوض احمد مرسي١٧٠١٥٠
ج+جبأ

مادتي تخلفاحمد علي محمود علي ابراھیم١٧٠١٤٩
ffجب

راسباحمد علي عمران جعفر١٧٠١٤٨
FALSEFALSEFALSEFALSE

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
١١ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢٨٠٧٠١٥٢.٥٢

١٤٢٨٠٥٠١٧٣.٥٢

١٦٣١٤٢١٤٢٢٠٤٠

١٨٤١٦٣١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

٢غ١٤٢غ١٨٤

١٦٣١٤٢٦٠١٩٤١

١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٤٢١٤٢٥٠١٦٣١

١٦٣١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٨٤١٦٣١٤٢١٩٤٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

راسباحمد فؤاد عبد المنصف مصطفى١٧٠١٥٢
جججأ

راسباحمد عوض معوض محمد١٧٠١٥١
بججج+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسباحمد فتحي سالم تھامي١٧٠١٥٥
أججب

مادتي تخلفاحمد فتحي امین مصطفى١٧٠١٥٤
ب+ffج

مادتي تخلفاحمد فاروق محمد ابراھیم١٧٠١٥٣
ج+ffج

مادتي تخلفاحمد فوزي عبد الصمد مرسي١٧٠١٥٨
جأ

راسباحمد فرج السید محمد فاضل١٧٠١٥٧
ب+جج+أ

راسباحمد فتحي علي الخمري١٧٠١٥٦
أجبأ

مادة تخلف احمد ماھر محمد الجزار١٧٠١٦١
واحدة بfجج

راسباحمد ماھر عبد السمیع عثمان١٧٠١٦٠
أججب

مادة تخلف احمد كامل محمود صالح١٧٠١٥٩
واحدة أfجب

راسباحمد مبروك عثمان مبروك١٧٠١٦٤
أجبأ

راسباحمد مبروك عبد هللا الرمالوي١٧٠١٦٣
ج+ججج+

راسباحمد ماھر محمود صقر١٧٠١٦٢
ج+ججب

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسباحمد مبروك محمد بدر١٧٠١٦٥
أجج+ب+



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
١٢ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٩٤١٦٣١٥٢.٥١٩٤٠

١٧٣.٥١٤٢٢٠١٥٢.٥١

١٨٤١٥٢.٥١٧٣.٥١٩٤٠

١٨٤١٦٣١٤٢٢٠٤٠

٥٠٧٠٣غش١٦٣

١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢٩٠١٦٣١

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٥٢.٥١٨٤٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٤٢١غ١٤٢١٥٢.٥

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٦٣٨٠٧٠١٧٣.٥٢

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف احمد محمد ابراھیم علي رضوان١٧٠١٦٨
واحدة ج+fجب+

راسباحمد مجدي السید عبد الفتاح حجاب١٧٠١٦٧
أج+بأ

راسباحمد مجدي احمد مصطفى عبد هللا١٧٠١٦٦
جججب

راسباحمد محمد احمد محمد زیتون١٧٠١٧١
FALSEffب

راسباحمد محمد احمد الشبكة١٧٠١٧٠
أجبأ

راسباحمد محمد احمد ابراھیم عصر١٧٠١٦٩
أب+ج+أ

مادة تخلف احمد محمد السید احمد حامد١٧٠١٧٤
واحدة بfجب+

راسباحمد محمد السید احمد١٧٠١٧٣
أجج+ج

راسباحمد محمد احمد محمد عبد الوھاب١٧٠١٧٢
أججب

راسباحمد محمد بیومي محمد١٧٠١٧٧
أججج

راسباحمد محمد السید غنام١٧٠١٧٦
أج+ج+ج+

راسباحمد محمد السید احمد مكي١٧٠١٧٥
بججج

مادتي تخلفاحمد محمد حسن فرحات١٧٠١٨٠
ب+ffب

راسباحمد محمد حسن بدر١٧٠١٧٩
ج+جج+أ

مادة تخلف احمد محمد جابر قابیل١٧٠١٧٨
واحدة جج+ج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
١٣ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٩٤٠

٣٠١٤٢٢غش١٤٢

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٦٣١٦٣١٤٢١٨٤٠

٢غ١٤٢٨٠١٤٢

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٥٢.٥١٦٣١٧٣.٥٠

١غ١٨٤١٦٣١٤٢

١٦٣١٤٢١٤٢٢٠٤٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٦٣٨٠٩٠١٤٢٢

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٩٤١غ١٨٤١٥٢.٥

١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

مادتي تخلفاحمد محمد حسن محمد سنجر١٧٠١٨٢
جFALSEfج

راسباحمد محمد حسن محمد١٧٠١٨١
أجج+ب+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادتي تخلفاحمد محمد رضا عبد الغني تاج الدین١٧٠١٨٥
جfج

راسباحمد محمد دردیر شاور١٧٠١٨٤
أجبب

راسباحمد محمد حلمي محمد١٧٠١٨٣
أججج+

مادة تخلف احمد محمد سمیر عباس محمود١٧٠١٨٨
واحدة جبأ

راسباحمد محمد سمیر احمد فؤاد عبد العزیز١٧٠١٨٧
ب+بج+أ

راسباحمد محمد سعد الدین محمد النحراوي١٧٠١٨٦
بججج

مادتي تخلفاحمد محمد طھ الدیب١٧٠١٩١
جffب

راسباحمد محمد طلبة محمد عرفات١٧٠١٩٠
ج+ججج+

راسباحمد محمد صالح الدین احمد الفقي١٧٠١٨٩
أججب

مادة تخلف احمد محمد عبد الظاھر علي١٧٠١٩٤
واحدة أج+أ

راسباحمد محمد عبد الظاھر عبد العزیز١٧٠١٩٣
بجج+ب

راسباحمد محمد عادل احمد محمد جادو١٧٠١٩٢
ب+ججب+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسباحمد محمد عبد العظیم محمد١٧٠١٩٥
أججب



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
١٤ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٤٢٧٠١٦٣١

١٥٢.٥١٤٢١٠٠١٩٤١

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٤٢٩٠١٧٣.٥١

١٥٢.٥١٤٢٧٠١٦٣١

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٩٤٠

١٧٣.٥١٤٢٩٠١٦٣١

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٤٢٣٠١٤٢١٤٢١

١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٤٢٨٠١٤٢١٦٣١

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٩٤١٥٢.٥١٥٢.٥٢٠٤٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسباحمد محمد عبد المجید المسلماني١٧٠١٩٨
بججب+

مادة تخلف احمد محمد عبد القادر عبد العزیز محروس١٧٠١٩٧
واحدة أfجج+

مادة تخلف احمد محمد عبد الفتاح زغلول١٧٠١٩٦
واحدة بfجج+

راسباحمد محمد محمد شریف١٧٠٢٠١
أججب+

مادة تخلف احمد محمد عرفة محمد١٧٠٢٠٠
واحدة بfجج+

مادة تخلف احمد محمد عبد المحسن محمود١٧٠١٩٩
واحدة ب+fجب

مادة تخلف احمد محمد نبیل عبد القوي شعبان١٧٠٢٠٤
واحدة ججfج

راسباحمد محمد محمدي احمد عبد الفتاح١٧٠٢٠٣
أجج+ج+

مادة تخلف احمد محمد محمد عبد  الوھاب١٧٠٢٠٢
واحدة بfجب+

راسباحمد محمود راضي محمود١٧٠٢٠٧
ب+ججج+

مادة تخلف احمد محمود اصالن یوسف١٧٠٢٠٦
واحدة بجfج

راسباحمد محمدي زكي الشنواني١٧٠٢٠٥
أججب

راسباحمد محي الدین بسیوني نوار١٧٠٢١٠
أج+ج+أ

راسباحمد محمود محمد فؤاد ابو عمر١٧٠٢٠٩
بججج

راسباحمد محمود عبد الستار محمد١٧٠٢٠٨
أججب+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
١٥ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٨٤١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٧٣.٥٢غغش١٥٢.٥

١٦٣١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٨٤١٤٢١٥٢.٥١٩٤٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٨٤١٥٢.٥١٥٢.٥١٩٤٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢٩٠١٤٢١٤٢١

١٨٤١٤٢١٤٢٢٠٤٠

راسباحمد مسعد محمد شحاتة بالل١٧٠٢١٢
أجج+ب+

راسباحمد مسعد السید ابو الیزید شعالن١٧٠٢١١
بججب+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسباحمد ممدوح سعد حسین١٧٠٢١٥
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباحمد مصطفى عبد العال ابو العال١٧٠٢١٤
ب+ججب+

راسباحمد مصطفى عبد الحافظ احمد١٧٠٢١٣
ج+ججب

راسباحمد موسى ابراھیم عبد الواحد١٧٠٢١٨
جججب

مادتي تخلفاحمد منتصر سري عبد هللا محمد زاید١٧٠٢١٧
ب+FALSEج+

راسباحمد ممدوح محمد طویر١٧٠٢١٦
ج+ججأ

راسباحمد ناصر ریاض عفیفي دسوقي١٧٠٢٢١
أج+ج+أ

راسباحمد ناصر السید السید عبد هللا١٧٠٢٢٠
ج+ججج

راسباحمد نادي مھدي سالم١٧٠٢١٩
أج+جأ

مادة تخلف احمد نعیم احمد محمد زیدان١٧٠٢٢٤
واحدة ججfج

راسباحمد نظمي عبد النبي محمد١٧٠٢٢٣
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباحمد ناصر نور الدین عبده١٧٠٢٢٢
ب+ججب

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسباحمد ھشام عبد هللا احمد ادریس١٧٠٢٢٥
أججأ



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
١٦ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٦٣١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٧٣.٥١٤٢٧٠١٦٣١

١٨٤١٥٢.٥١٥٢.٥٢٠٤٠

١٦٣٧٠١٧٣.٥١٨٤١

١٧٣.٥٧٠١٤٢١٦٣١

١٦٣١١٠١٤٢١٨٤١

١٩٤١٥٢.٥١٤٢١٩٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥١٩٤٠

١٥٢.٥١٤٢٦٠١٤٢١

١٩٤١٤٢١٧٣.٥١٨٤٠

١٥٢.٥١٤٢٥٠١٧٣.٥١

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسباحمد یسري عبد الحكیم یونس١٧٠٢٢٨
أججج

راسباحمد وحید مصطفى عبده١٧٠٢٢٧
جبجج

راسباحمد ھشام محمد عبد الوھاب الشافعي١٧٠٢٢٦
جججج

مادة تخلف ادم محمود محمد الفرماوي١٧٠٢٣١
واحدة بfجب+

راسباحمد یوسف احمد العسكري١٧٠٢٣٠
بججج

راسباحمد یسري عبد المنعم محمد شلبي١٧٠٢٢٩
ج+ججج

مادة تخلف اسامة السید محمود خلیل١٧٠٢٣٤
واحدة بجfب+

مادة تخلف اسامة ابراھیم ابراھیم الزفتاوي١٧٠٢٣٣
واحدة أب+fب

راسبادھم احمد ابراھیم زكي ابراھیم١٧٠٢٣٢
أج+ج+أ

راسباسامة صالح عبد الستار ابو سعد١٧٠٢٣٧
أج+جب+

راسباسامة صالح الدین عبد الجواد علي البیومي١٧٠٢٣٦
أجج+أ

مادة تخلف اسامة سید جمعة سید١٧٠٢٣٥
واحدة أجfب

مادة تخلف اسامة علي حسن سید١٧٠٢٤٠
واحدة ب+fجج+

راسباسامة عبد المحسن عبد المؤمن منتصر١٧٠٢٣٩
أب+جأ

مادة تخلف اسامة عبد الحمید محمود اسماعیل١٧٠٢٣٨
واحدة جfجج+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
١٧ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

٤ع. مع. مع. مع. م

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٥٢.٥٧٠١٤٢١

١٤٢٧٠٣٠١٠٠٣

١غ١٤٢١٤٢١٤٢

١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢٢٠١٧٣.٥١

١٦٣١٦٣١٤٢١٩٤٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٥٢.٥١٧٣.٥١٨٤٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٩٤٠

١٦٣١٤٢١٧٣.٥١٨٤٠

راسباسامة محمد ابراھیم اسماعیل١٧٠٢٤٢
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباسامة علي حلمي غالي١٧٠٢٤١
أججج+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسباسامة یحي محمود سید١٧٠٢٤٥
fffج

مادة تخلف اسامة محمود محمد الدردیري١٧٠٢٤٤
واحدة جfج+ج

راسباسامة محمد عبد الحمید ادم١٧٠٢٤٣
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف اسراء بسیوني عبد المحسن عبد العزیز١٧٠٢٤٨
واحدة ب+fجب+

راسباسراء السید عامر جعفر النوري١٧٠٢٤٧
أج+جب+

مادة تخلف اسراء ابراھیم سلیمان بیومي١٧٠٢٤٦
واحدة ججج

راسباسراء سمیر محمد نیبر١٧٠٢٥١
ب+جج+ب+

راسباسراء رأفت عفیفي محمد عفیفي١٧٠٢٥٠
ب+ججب

راسباسراء بیومي عبد الشھید بیومي١٧٠٢٤٩
أجبب

راسباسراء محمد السید عبد الفتاح ابو سنجر١٧٠٢٥٤
أججج

راسباسراء عماد الدین محمد ھمالي١٧٠٢٥٣
أب+ج+أ

راسباسراء عادل السید امام١٧٠٢٥٢
أجج+ب+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسباسراء محمود عبد العزیز نصر١٧٠٢٥٥
أب+جب



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
١٨ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥١٦٣٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٧٣.٥١٤٢٧٠١٤٢١

١٥٢.٥١٤٢٣٠٨٠٢

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٧٣.٥١٤٢١٦٣١٦٣٠

١٤٢١٤٢١٤٢١١٠١

١٨٤١٤٢٠٠١٥٢.٥١

١٨٤١غ١٥٢.٥١٤٢

١٩٤١٦٣١٦٣١٩٤٠

١٤٢١١٠٥٠١٥٢.٥٢

١٨٤١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف اسالم احمد محمود عبد الباقي١٧٠٢٥٨
واحدة جfجب+

راسباسراء یسري جابر قندیل١٧٠٢٥٧
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباسراء مصطفى یس السعدني١٧٠٢٥٦
بج+ج+ب

راسباسالم حمدي سعد مصطفى١٧٠٢٦١
بججب

راسباسالم امام عبد الحمید سید١٧٠٢٦٠
ج+ججج+

مادتي تخلفاسالم اشرف عبد المنعم عبد النبي١٧٠٢٥٩
ffجج+

مادة تخلف اسالم سعید فرحات عبد الخالق عمران١٧٠٢٦٤
واحدة ج+fجأ

مادة تخلف اسالم سعید سلیمان مبروك عیسوي١٧٠٢٦٣
واحدة fججج

راسباسالم رضا عبد الرازق مصطفى١٧٠٢٦٢
ببجب+

مادتي تخلفاسالم طھ سعید طھ زھران١٧٠٢٦٧
ج+ffج

راسباسالم صالح سید محمد١٧٠٢٦٦
أببأ

مادة تخلف اسالم سمیر عبد الحمید عبد العزیز١٧٠٢٦٥
واحدة أجج+

راسباسالم فرج عبد العال احمد١٧٠٢٧٠
أججب+

راسباسالم عطیة سعید العربي١٧٠٢٦٩
أججج+

راسباسالم عبد المغیث احمد عبد المغیث١٧٠٢٦٨
ج+ججأ

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
١٩ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٧٣.٥١٠٠١٤٢١٤٢١

١٠٠١٤٢٠٠١٦٣٢

١٦٣١٤٢٠٠١٦٣١

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٤٢١٥٢.٥١غ١٦٣

١٧٣.٥١٥٢.٥١٨٤٢٠٤٠

١٧٣.٥١٤٢٤٠١٦٣١

٣غ٢٠٨٠١٤٢

١٤٢٧٠٨٠١١٠٣

١٦٣٨٠٢٠١٤٢٢

١٤٢١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٤٢١٦٣١٨٤٠

١٨٤١٥٢.٥١٥٢.٥٢٠٤٠

١٨٤١٥٢.٥١٦٣١٩٤٠

مادة تخلف اسالم محمد ابراھیم جابر شدید١٧٠٢٧٢
واحدة ججfب+

راسباسالم فوزي كناني الخیاط١٧٠٢٧١
ج+ججج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسباسماء ابراھیم محمد یوسف فراج١٧٠٢٧٥
أججج+

مادة تخلف اسالم محمد عبد الغني محمد یونس١٧٠٢٧٤
واحدة بfجب

مادتي تخلفاسالم محمد عادل عبد المنعم حسیب١٧٠٢٧٣
fجfب

مادة تخلف اسماء جالل جمال محمد مطیر١٧٠٢٧٨
واحدة بfجب+

راسباسماء اسماعیل محمد عبد النبي١٧٠٢٧٧
أأج+ب+

مادة تخلف اسماء احمد عبد النبي عبد هللا١٧٠٢٧٦
واحدة ج+جب

مادتي تخلفاسماء سامي محمد صباح١٧٠٢٨١
جffب

راسباسماء حسین فتحي حسن االنصاري١٧٠٢٨٠
fffج

راسباسماء حسن محمود النحاس١٧٠٢٧٩
ffج

راسباسماء عبد النبي محمود علي١٧٠٢٨٤
أج+ج+أ

راسباسماء صبري السید عبد الكریم١٧٠٢٨٣
أبجأ

راسباسماء سید احمد محمد سید احمد شاھین١٧٠٢٨٢
أججج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسباسماء عزب كمال مھدي١٧٠٢٨٥
أبج+أ



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٢٠ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٤٢٢٠١٧٣.٥١

١٩٤١٤٢١٧٣.٥١٩٤٠

١٦٣١٤٢١٦٣١٩٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٧٣.٥١٨٤٠

٧٠١٤٢٦٠١٥٢.٥٢

١٦٣١٤٢١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٨٤١٥٢.٥١٦٣٢٠٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٦٣١٨٤٠

١٧٣.٥١٦٣١٥٢.٥١٩٤٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٤٢٢٠١٦٣١

١٦٣٧٠١٤٢١٧٣.٥١

١٤٢٨٠١٤٢١٥٢.٥١

١٧٣.٥١٤٢١٧٣.٥١٦٣٠

١٦٣٨٠١٤٢١٤٢١

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسباسماء محمد عباس محمد مصطفى١٧٠٢٨٨
أبجب

راسباسماء محمد احمد محمد مبارك١٧٠٢٨٧
أب+جأ

مادة تخلف اسماء محمد ابو المجد سالم١٧٠٢٨٦
واحدة ب+fجج+

راسباسماء ناجي محمد عید١٧٠٢٩١
ب+ج+جب

مادتي تخلفاسماء محمد محمد كمال خضر١٧٠٢٩٠
fجf+ج

راسباسماء محمد عبد هللا سلیمان١٧٠٢٨٩
أب+جب+

راسباسماء یوسف محمد محمد١٧٠٢٩٤
أج+بب+

راسباسماء یس انور رزق١٧٠٢٩٣
أبجب+

راسباسماء ناصر عفیفي ناصر١٧٠٢٩٢
أبج+أ

مادة تخلف اسماعیل محمد احمد مصطفى١٧٠٢٩٧
واحدة ب+جfب

مادة تخلف اسماعیل فتحي عباس احمد١٧٠٢٩٦
واحدة بfجأ

راسباسماعیل رشاد عفیفي احمد حجاج١٧٠٢٩٥
بججج+

مادة تخلف اشرف عبد الرحمن محمود عبد الرحمن١٧٠٣٠٠
واحدة ججfب

راسباسماعیل نصیر اسماعیل البطاط١٧٠٢٩٩
بب+جب+

مادة تخلف اسماعیل محمد مدحت خلیفة محمود١٧٠٢٩٨
واحدة ج+جfج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٢١ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٦٣١٤٢٦٠١٤٢١

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٥٢.٥١٤٢٣٠١٠٠٢

١٨٤١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٠٠١١٠٢

١٤٢١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥١٨٤٠

١٨٤١٥٢.٥١٦٣١٧٣.٥٠

١٨٤١٤٢١٥٢.٥١٦٣٠

١٢٠١٥٢.٥١٥٢.٥٢غش

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

٤ع. مع. مع. مع. م

مادة تخلف اشرف عبد المنعم علي صالح١٧٠٣٠٢
واحدة جfجب

راسباشرف عبد الرحیم بدیر عبد النبي١٧٠٣٠١
ج+جج+ب

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادتي تخلفاشرف قاسم عمر حمادة١٧٠٣٠٥
ffجج+

راسباشرف فتحي امیر احمد١٧٠٣٠٤
أججأ

راسباشرف فؤاد عبد هللا حسنین١٧٠٣٠٣
ج+جج+ب

راسباشرف محمد مصطفى السیسي١٧٠٣٠٨
أججج

مادتي تخلفاشرف محمد عبد البدیع عبد االمام١٧٠٣٠٧
ffجب+

راسباشرف كرم محمد احمد١٧٠٣٠٦
أججأ

راسباالء احمد عادل ابراھیم عید١٧٠٣١١
بج+جأ

راسباالء ابراھیم احمد صبیح١٧٠٣١٠
ب+بج+أ

راسباشرف مصطفى مشحوت شاھین١٧٠٣٠٩
أج+جج+

راسباالء طاھر عبد المؤمن السعدني١٧٠٣١٤
ججج+أ

راسباالء امام احمد محمد١٧٠٣١٣
جججب+

مادتي تخلفاالء احمد علي محمد١٧٠٣١٢
FALSEf+ج+ج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبالبدري محمد عبد الصادق محمد١٧٠٣١٥
FALSEFALSEFALSEFALSE



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٢٢ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٤٢١٥٢.٥١٦٣٠

١٤٢٢٠١٤٢٩٠٢

١٨٤١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

٢غ١٤٢غ١٧٣.٥

١٤٢٣غ٨٠٨٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

٦٠٠٠٤حغش

١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥١٦٣٠

١٨٤١٤٢١٠٠١٤٢١

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٩٤١غ١٤٢١٤٢

١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبالسید بیومي السید عرفة١٧٠٣١٨
ج+ججأ

مادتي تخلفالسید ابراھیم محمد دریھم١٧٠٣١٧
fجfج

راسبالحسین عبد هللا عبد الرازق عبد الوھاب١٧٠٣١٦
بج+جب

مادتي تخلفالسید عاطف السید بسیوني١٧٠٣٢١
جب+

راسبالسید حسن علي ابو حطب١٧٠٣٢٠
جججج+

راسبالسید جمال عبد اللطیف القباني١٧٠٣١٩
أججج+

راسبالسید محمد السید ابو سالم١٧٠٣٢٤
FALSEFALSEff

راسبالسید مجدي السید ابو مسلم١٧٠٣٢٣
ج+ججب+

راسبالسید علي رضوان احمد١٧٠٣٢٢
ffج

راسبالسید محمد عبد الحمید عطا هللا موسى١٧٠٣٢٧
أجج+أ

مادة تخلف السید محمد السید القرش١٧٠٣٢٦
واحدة جfجأ

راسبالسید محمد السید احمد عزوز١٧٠٣٢٥
بج+جب+

راسبالشیماء سمیر احمد عبد الباقي النشار١٧٠٣٣٠
ج+جبأ

راسبالسیدة عالم عبد الحمید علم الدین١٧٠٣٢٩
أججب

مادة تخلف السید محمود احمد محمود زیدان١٧٠٣٢٨
واحدة أجج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٢٣ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٧٣.٥١٤٢٨٠١٨٤١

٤٠١٤٢١٤٢١٧٣.٥١

٣غغ١٤٢غ

١٦٣١٤٢١٥٢.٥١٤٢٠

١٧٣.٥١٦٣١٦٣١٨٤٠

١٨٤١٦٣١٧٣.٥١٨٤٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٨٤١٦٣١٦٣١٨٤٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٧٣.٥١٤٢٧٠١٨٤١

١٨٤١٤٢١٥٢.٥١٨٤٠

٤ع. مع. مع. مع. م

٤ع. مع. مع. مع. م

مادة تخلف الصدام عبد الرحمن محمد عبد الرحمن١٧٠٣٣٢
واحدة أfجب+

راسبالشیماء عزیز محي الدین الجندي١٧٠٣٣١
ب+ج+جب+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبالمعتز با عبد النبي عبد الحافظ السقا١٧٠٣٣٥
جج+جب

راسبالقطب محمد ابو الیزید جعفر١٧٠٣٣٤
ج

مادة تخلف القاسم احمد محمد محمد رمضان١٧٠٣٣٣
واحدة fب+جج

راسبالھام محروس محمد علي الجوھري١٧٠٣٣٨
ج+ججب

راسبالھام ابراھیم ابراھیم بدران١٧٠٣٣٧
أب+بأ

راسبالمنتصر با عبد الجلیل علي محمد١٧٠٣٣٦
أببب+

راسباماني محمد الدمرداش حجاج١٧٠٣٤١
ب+ج+جج+

راسباماني عزت عبد الحمید ابراھیم١٧٠٣٤٠
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباماني عادل محمد قیقة١٧٠٣٣٩
أببأ

راسبامجد سامي محمد محمد عالم١٧٠٣٤٤
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباماني محمود فوزي محمد المتیني١٧٠٣٤٣
أج+جأ

مادة تخلف اماني محمود عبد الوھاب صالح١٧٠٣٤٢
واحدة أfجب+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبامجد شامخ سیف عبد المجید١٧٠٣٤٥
FALSEFALSEFALSEFALSE



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٢٤ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
٣غ١٤٢١٠٩٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٧٣.٥١٤٢٥٠١٦٣١

١٤٢٣غش٨٠ح

١٨٤١٦٣١٨٤١٩٤٠

١٩٤١٤٢١٥٢.٥٢٠٤٠

١٥٢.٥١٤٢١٠١٨٤١

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٦٣٠

١٨٤١٤٢١٦٣١٨٤٠

١٨٤١٤٢١٤٢٢٠٤٠

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥١٨٤٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢٧٠٥٠١٤٢٢

١٧٣.٥١٤٢٨٠١٧٣.٥١

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف امل عادل محمد محمد شلبي١٧٠٣٤٨
واحدة بfجب+

راسبامل ربیع علي بدوي١٧٠٣٤٧
بججج

راسبامجد فتحي سلیمان عبد الرحمن١٧٠٣٤٦
ffج

راسبامل محمد ابراھیم محمد ابو ھاشم١٧٠٣٥١
أج+جأ

راسبامل فتح هللا حسب النبي سند١٧٠٣٥٠
أأبأ

راسبامل عصام مالك سید١٧٠٣٤٩
FALSEfFALSEج

راسبامنیة سامي محي الدین محمد رسالن١٧٠٣٥٤
أبجأ

راسبامنیة رمضان عبد اللطیف الصعیدي١٧٠٣٥٣
بج+جج

مادة تخلف امنیة احمد محمود امام عبد الجلیل١٧٠٣٥٢
واحدة أfجج+

راسبامیر سید محمد الشویل١٧٠٣٥٧
أج+جب+

راسبامنیة محمد امام ابراھیم الشافعي١٧٠٣٥٦
أجبج+

راسبامنیة محمد السعید یوسف ابو العوض١٧٠٣٥٥
أججأ

مادة تخلف امیرة جابر حسین عواد١٧٠٣٦٠
واحدة ب+fجب+

مادتي تخلفامیر مختار محمد عارف١٧٠٣٥٩
جffج

راسبامیر فاروق سلیمان عبد القادر١٧٠٣٥٨
ج+ججب

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٢٥ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥١٦٣٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٠٠١٤٢١٤٢١٧٣.٥١

١٨٤١٤٢٨٠١٦٣١

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢٣غش١٠٠ح

١٧٣.٥١٤٢١٦٣١٤٢٠

١٦٣١٤٢٧٠١٦٣١

١٥٢.٥٩٠١٤٢١٥٢.٥١

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٧٣.٥١٠٠١٤٢١٥٢.٥١

١٨٤١٦٣١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٥٢.٥١٥٢.٥١٨٤٠

١٨٤١٥٢.٥١٨٤١٨٤٠

١٩٤١غ١٨٤١٤٢

راسبامیرة جمال علي نصار١٧٠٣٦٢
جججب+

راسبامیرة جابر محمد زید١٧٠٣٦١
بج+جب+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبامیرة سعید عبد هللا عقل راشد١٧٠٣٦٥
ج+ججج

مادة تخلف امیرة رأفت محمد مناع١٧٠٣٦٤
واحدة بfجأ

مادة تخلف امیرة ذكي حسن ابو شادي١٧٠٣٦٣
واحدة fب+جج

مادة تخلف امیرة نجدي عبد المجید فاید١٧٠٣٦٨
واحدة بfجب

راسبامیرة كمال علي عبد الوھاب١٧٠٣٦٧
جبجب+

راسبامیرة عبد الحكیم محمد بیومي عبده١٧٠٣٦٦
FALSEfFALSEج

مادة تخلف امین محمد امین موسى١٧٠٣٧١
واحدة ج+جfب+

راسبامین احمد امین محمود عصر١٧٠٣٧٠
جججب+

مادة تخلف امیمة عبد العزیز قرني خلف١٧٠٣٦٩
واحدة ج+جfج+

راسبامینة محمد محمد غزال١٧٠٣٧٤
أأج+أ

راسبامینة عاطف محمد عبد المطلب١٧٠٣٧٣
أج+ج+أ

راسبامینة جمعة السید محمد السعداوي١٧٠٣٧٢
أجبأ

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف انجي متولي عبد المغني متولي الحدیدي١٧٠٣٧٥
واحدة أجأ



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٢٦ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٤٢١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٨٤١٤٢١٨٤١٩٤٠

١٧٣.٥١٤٢٢٠١٧٣.٥١

١٥٢.٥٨٠٤٠١٥٢.٥٢

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٨٤١غ١٨٤١٥٢.٥

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٠٠٥٠١٤٢٢

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٨٤١٥٢.٥٩٠١٥٢.٥١

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبایة ابراھیم دویدار الفقي١٧٠٣٧٨
ب+ج+جأ

راسبایات فھمي غازي رضوان١٧٠٣٧٧
بججب

راسبانور منصور عباس ابو ذكري١٧٠٣٧٦
بججب+

مادة تخلف ایة جمال احمد عبد الرحمن١٧٠٣٨١
واحدة ب+fجب+

راسبایة الشحات سعد عاقل١٧٠٣٨٠
أأجأ

راسبایة احمد مصطفى اسماعیل مناع١٧٠٣٧٩
جججج+

مادة تخلف ایة خالد عبد القادر عرفة١٧٠٣٨٤
واحدة أج+أ

راسبایة حسام محمد علي مصطفى سلیم١٧٠٣٨٣
ج+ججب+

مادتي تخلفایة جمال جالل حسن علي١٧٠٣٨٢
ج+ffج+

راسبایة عاطف عبد العزیز نجم١٧٠٣٨٧
ج+ججب

راسبایة سعید محمد سالم١٧٠٣٨٦
ب+ججب

راسبایة سعید فرج محمد١٧٠٣٨٥
ج+ج+جج

مادة تخلف ایة عصام عبد الرحمن السید عبد الحلیم١٧٠٣٩٠
واحدة ج+fج+أ

راسبایة عصام احمد الزغبي١٧٠٣٨٩
ج+ججج+

مادتي تخلفایة عبد العزیز عبد الرحمن محمود١٧٠٣٨٨
جffج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٢٧ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤١٤٢١٥٢.٥١٨٤٠

١٥٢.٥١٤٢١٦٣١٤٢٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

٨٠٨٠٢٠١٤٢٣

١٨٤١٥٢.٥١٨٤١٨٤٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٤٢٨٠١٤٢١٦٣١

١٤٢١٤٢٠٠١٨٤١

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٤٢١٥٢.٥٢حغش

١٩٤١٦٣١٦٣١٩٤٠

١٨٤١٦٣١٨٤١٩٤٠

١٦٣١٤٢١٥٢.٥١٩٤٠

راسبایة عالء الدین عبد المجید عبد هللا١٧٠٣٩٢
جبجج+

راسبایة عالء الدین صالح محمد شعبان١٧٠٣٩١
أج+جأ

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبایة مصطفى مصطفى حامد مصطفى١٧٠٣٩٥
fffج

راسبایة محمود ابراھیم بیومي درویش١٧٠٣٩٤
ج+ججب+

راسبایة محمد یحیى زكي المسلمي١٧٠٣٩٣
بججب+

راسبایمان السید طلبة محمد شاھین١٧٠٣٩٨
بججب+

راسبایفا موریس اسعد الجوھري١٧٠٣٩٧
أجج+ب+

راسبایزیس ایمن ابراھیم العشماوي١٧٠٣٩٦
أأج+أ

راسبایمان عبد المھدي محروس رزق١٧٠٤٠١
أجج+أ

مادة تخلف ایمان عبد العظیم قطب عاشور١٧٠٤٠٠
واحدة أfجج

مادة تخلف ایمان سعد احمد فراج١٧٠٣٩٩
واحدة بجfج

راسبایمان علي محمد عمر١٧٠٤٠٤
أأبأ

راسبایمان عطا هللا بسیوني قطب جبارة١٧٠٤٠٣
أببأ

مادتي تخلفایمان عبده محمد عبده١٧٠٤٠٢
FALSEFALSEج+ج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبایمان محمد حسن امام١٧٠٤٠٥
أج+جب



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٢٨ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٨٤١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٠٠١٥٢.٥١

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١١٠١٤٢١٤٢١٦٣١

٤غ٢٠غغ

١٨٤١٤٢١٥٢.٥١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٨٤١٦٣١٧٣.٥١٨٤٠

١٨٤١٤٢١٥٢.٥١٤٢٠

١٠٠١٤٢٦٠١٤٢٢

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢١٠٠١٤٢١

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف ایمان نصر جابر نصر١٧٠٤٠٨
واحدة ج+fجج

راسبایمان محمود محمد السید یوسف١٧٠٤٠٧
ج+ج+جأ

راسبایمان محمد یوسف سرایا١٧٠٤٠٦
ج+ججج+

راسبایمن عزمي محمود محمد الشافعي١٧٠٤١١
f

مادة تخلف ایمن ابو الفتوح محمود ابراھیم١٧٠٤١٠
واحدة fبجج

راسبایمان ھاشم محمد محمود علي١٧٠٤٠٩
ج+ج+جج

راسبایمن محمد الصغیر مناع علي١٧٠٤١٤
جججب

راسبایمن محمد السید محمد١٧٠٤١٣
ب+ج+جب+

راسبایمن فتحي كردي سمرة١٧٠٤١٢
أج+جأ

مادتي تخلفایناس صبري عبد العزیز عزب١٧٠٤١٧
fجfج

راسبایمن محمود عبد العزیز الزواوي١٧٠٤١٦
جج+جأ

راسبایمن محمد مصطفى احمد١٧٠٤١٥
أب+بأ

راسبباسم سعید عبد البر جاد عیسى١٧٠٤٢٠
ج+ججج+

مادة تخلف ایھاب عبد الحافظ علي محمد الشبراوي١٧٠٤١٩
واحدة جfجج

راسبایھاب احمد فتحي عباس زھانة١٧٠٤١٨
FALSEFALSEFALSEFALSE

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٢٩ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٨٤١٧٣.٥٠

١٨٤١٥٢.٥١٧٣.٥١٦٣٠

١٧٣.٥١٤٢١٧٣.٥١٩٤٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٨٤١٦٣١٦٣١٦٣٠

١٨٤١٥٢.٥١٧٣.٥١٦٣٠

١٨٤١٤٢٩٠١٤٢١

١٦٣١٤٢١٠١٤٢١

١٧٣.٥١٤٢٧٠١٦٣١

١٧٣.٥١٥٢.٥٥٠١٨٤١

١٨٤١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٨٤١٤٢١٧٣.٥١٧٣.٥٠

١٨٤١غ١٨٤١٥٢.٥

راسببسام بھاء الدین عبد اللطیف ابراھیم البري١٧٠٤٢٢
ب+أجب+

راسببراء عبد العظیم ابراھیم منصور١٧٠٤٢١
أججب

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسببسمة جمال الدسوقي شاشة١٧٠٤٢٥
ب+ججأ

راسببسمة بیومي علي حسن١٧٠٤٢٤
أب+جب+

راسببسمة احمد جمال االبیاري١٧٠٤٢٣
بب+ج+أ

راسببسمة شعبان سید احمد ابو فرو١٧٠٤٢٨
بب+ج+أ

راسببسمة سعید ھاشم سلیمان الشیخ١٧٠٤٢٧
بببأ

راسببسمة جمال محمود محمد سالم١٧٠٤٢٦
ب+ججب+

مادة تخلف بسمة قدري محمود محمود الحمالوي١٧٠٤٣١
واحدة بfجب+

مادة تخلف بسمة علي ابراھیم ابو یوسف١٧٠٤٣٠
واحدة جfجب

مادة تخلف بسمة عبد الناصر السید عبد السید سعد١٧٠٤٢٩
واحدة جfجأ

راسببسمة مسعد انور علي محمد مرسي١٧٠٤٣٤
ب+ب+جأ

راسببسمة محمود محمد الشاویش١٧٠٤٣٣
ب+ججأ

مادة تخلف بسمة محمد ابو الفضل عبد الحفیظ ابو الفضل١٧٠٤٣٢
واحدة أfج+ب+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف بالل احمد محمد احمد شمس الدین١٧٠٤٣٥
واحدة أج+أ



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٣٠ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٤٢٧٠١٥٢.٥١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٨٤١٤٢٩٠١٨٤١

١٤٢١٠٠٨٠١٥٢.٥٢

٤ع. مع. مع. مع. م

١٨٤١٤٢١٧٣.٥١٨٤٠

١٧٣.٥٨٠١٤٢٦٠٢

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٤٢٨٠١٤٢١

١٤٢١٤٢٩٠١٤٢١

٨٠٨٠٨٠٧٠٤

٤غغشغح

١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٥٢.٥١٤٢٨٠١٧٣.٥١

١٤٢١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف تامر المعنز با ریاض عبد السید١٧٠٤٣٨
واحدة أfجأ

راسببھاء عاشور سید توني١٧٠٤٣٧
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف بھاء شعبان مصطفى یوسف١٧٠٤٣٦
واحدة ج+fجج+

راسبتغرید بیومي شبل مھدي١٧٠٤٤١
أب+جأ

راسبتامر ربیع جمعة ابراھیم العایشة١٧٠٤٤٠
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفتامر حسین سعد الدیب١٧٠٤٣٩
ج+ffج

مادة تخلف تیسیر عبد المنعم شعبان ریاض١٧٠٤٤٤
واحدة جfجب

راسبتقى عماد الدین فؤاد عطیة١٧٠٤٤٣
بججب+

مادتي تخلفتغرید رجب محمد قدیحة١٧٠٤٤٢
fجfب+

راسبجرجس ھنري عطیة تاوضروس١٧٠٤٤٧
FALSEFALSE

راسبجاكلین میالد لبیب امین١٧٠٤٤٦
ffff

مادة تخلف تیسیر محمد عطیة بسیوني١٧٠٤٤٥
واحدة جfجج

راسبجمال عبد الجلیل حلمي محمد عبد هللا١٧٠٤٥٠
ب+ججج

مادة تخلف جالل عزت احمد جاب هللا احمد١٧٠٤٤٩
واحدة ب+fجج+

راسبجرجس یونان نیروز ابراھیم١٧٠٤٤٨
ب+ج+جج+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٣١ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٠٠٨٠١٠٠١٤٢٣

١٤٢١٤٢١٦٣١٥٢.٥٠

١٨٤١٦٣١٥٢.٥١٨٤٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٨٤١٦٣١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٤٢١٦٣١٨٤٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٧٣.٥١٤٢١٠٠١٦٣١

١٧٣.٥٨٠٧٠١٥٢.٥٢

١٨٤١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٤٢١٤٢٧٠١٧٣.٥١

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

راسبجمال عبد الناصر فرج ابو القاسم١٧٠٤٥٢
ج+بجج

راسبجمال عبد المنعم رمضان محمد عبده١٧٠٤٥١
fffج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبجھاد احمد محمد سالمة١٧٠٤٥٥
ب+ججج+

راسبجھاد احمد عباس حلمي احمد بھجت١٧٠٤٥٤
جججج

راسبجمال عبد الناصر محمد اسماعیل صقر١٧٠٤٥٣
أج+بأ

راسبجھاد محمد عبد العزیز علي یونس١٧٠٤٥٨
أججب

راسبجھاد محمد عبد الحمید ابراھیم١٧٠٤٥٧
أبجأ

راسبجھاد حمادة معروف احمد١٧٠٤٥٦
أجبأ

مادتي تخلفجیھان محمد عبد العزیز عمارة١٧٠٤٦١
ج+ffب+

مادة تخلف جون فلیب فؤاد عبید١٧٠٤٦٠
واحدة بfجب+

راسبجھاد محمود خلیفة الدیھي١٧٠٤٥٩
ب+ججب+

راسبحاتم فتحي محمد عبد الباقي١٧٠٤٦٤
أجج+ب

مادة تخلف حاتم سعید عید السمرجي١٧٠٤٦٣
واحدة ب+fجج

راسبجیھان ناجي محمد عبد السالم عامر١٧٠٤٦٢
أججأ

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبحازم اشرف عبد العزیز راشد١٧٠٤٦٥
بجج+ب+



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٣٢ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٥٢.٥١٤٢٧٠١٥٢.٥١

٧٠١٤٢١٤٢١٤٢١

١٤٢١٤٢٥٠٩٠٢

٤ع. مع. مع. مع. م

١٩٤١٤٢١٦٣١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢٩٠١٠٠٢

١٤٢٨٠٨٠١٤٢٢

١٧٣.٥٩٠٨٠١٤٢٢

١٩٤١٦٣١٨٤٢٠٤٠

١٤٢٧٠٧٠١٤٢٢

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٩٤٠

١٧٣.٥١٧٣.٥١٤٢١٨٤٠

١٥٢.٥٢غش١٤٢ح

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف حازم سید عبده جالل١٧٠٤٦٨
واحدة fججج

مادة تخلف حازم رمضان علي محمود١٧٠٤٦٧
واحدة ج+fجج+

راسبحازم جابر فتوح ابراھیم سلیمان١٧٠٤٦٦
أججأ

راسبحامد عبد العظیم درویش محمد١٧٠٤٧١
أبجأ

راسبحامد حنفي محمود حافظ١٧٠٤٧٠
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفحازم عمرو عبد المنعم عبد السالم یوسف١٧٠٤٦٩
ffجج

مادتي تخلفحسام الدین احمد عبد الحكم غریاني١٧٠٤٧٤
جffب+

مادتي تخلفحسام اشرف سمیر سالم١٧٠٤٧٣
جffج

مادتي تخلفحبیبة محسن ابو الفتح عبد القوي الفقي١٧٠٤٧٢
ffجب+

راسبحسام ایمن عبد المعز السعدني١٧٠٤٧٧
أجج+أ

مادتي تخلفحسام الزناتي محمد كمال زید١٧٠٤٧٦
جffج

راسبحسام الدین فاروق عبد السمیع الجوھري١٧٠٤٧٥
أأبأ

راسبحسام حسن علي محمود١٧٠٤٨٠
ب+جج+ب+

مادتي تخلفحسام حسن علي محمد خلیفة١٧٠٤٧٩
FALSEجFALSE+ج

راسبحسام حسن عبد الصبور حسن١٧٠٤٧٨
أجب+ب+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٣٣ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

٩٠١٥٢.٥٢غش١٤٢

١٤٢١٦٣١غش١٥٢.٥

١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٦٣١٤٢٨٠١٤٢١

١٦٣١٤٢٨٠١٦٣١

١٨٤١٤٢١٥٢.٥٢٠٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥١٨٤٠

١٤٢١٤٢١٠١٤٢١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

٤غغغ١٠٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٨٤١٤٢١٧٣.٥١٨٤٠

١٤٢١٤٢٩٠١٥٢.٥١

مادتي تخلفحسام عبد الرسول محمد ھالل١٧٠٤٨٢
ج+FALSEfج

راسبحسام صالح عبد الفتاح صقر١٧٠٤٨١
أججب+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف حسام محمد حسام الدین عبد الخالق١٧٠٤٨٥
واحدة جfجب

راسبحسام محمد جودة فرغلي١٧٠٤٨٤
أججب

مادة تخلف حسام عبد العزیز احمد عز الدین١٧٠٤٨٣
واحدة بجFALSEج+

راسبحسن احمد حسن محمد یونس مرشد١٧٠٤٨٨
أج+جب+

راسبحسام منصور محمد محمد سرحان١٧٠٤٨٧
أج+جأ

مادة تخلف حسام معوض عبد الجابر حسن١٧٠٤٨٦
واحدة بfجب

راسبحسن عصام السید محمد نصار١٧٠٤٩١
أجج+ب+

راسبحسن عامر حسن السید١٧٠٤٩٠
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف حسن عادل حسن علي خلف١٧٠٤٨٩
واحدة جfجج

راسبحسناء جمال سالمة حسین١٧٠٤٩٤
أب+جأ

راسبحسن مصطفى حسن عثمان١٧٠٤٩٣
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبحسن محمد علي خلیفة١٧٠٤٩٢
f

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف حسناء حسام محمد زھران١٧٠٤٩٥
واحدة ج+fجج



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٣٤ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤٥٠١٤٢١٩٤١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٧٣.٥١٥٢.٥٩٠١٨٤١

١٧٣.٥١٤٢٨٠١٧٣.٥١

١٦٣١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

٣غ٩٠غش١٦٣

١٨٤١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٤٢٧٠٨٠١٤٢٢

١٧٣.٥١٦٣١٤٢١٨٤٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٧٣.٥١٥٢.٥١٩٤٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٦٣١٨٤٠

١٦٣١٦٣١٥٢.٥١٨٤٠

١٦٣١٤٢١٠٠١٥٢.٥١

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبحسني محمود احمد حسن١٧٠٤٩٨
بججج

راسبحسناء عبد الھادي محمد خلف١٧٠٤٩٧
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف حسناء طلبة لبیب طلبة١٧٠٤٩٦
واحدة أجfأ

راسبحسین كمال طھ حسین١٧٠٥٠١
ب+ججب

مادة تخلف حسین طھ عبد الحلیم عطیة١٧٠٥٠٠
واحدة ب+fجب+

مادة تخلف حسین جمال فرج عبد الفتاح١٧٠٤٩٩
واحدة أfج+ب+

مادتي تخلفحكیم جابر مرسي مصطفى فحیل١٧٠٥٠٤
جffج

راسبحسین محمد فاروق اللیثي١٧٠٥٠٣
أججأ

راسبحسین محمد حسین احمد حسین١٧٠٥٠٢
FALSEfب

راسبحمادة معوض عبد السالم عیسى١٧٠٥٠٧
أج+ب+أ

راسبحمادة عادل عبده علي١٧٠٥٠٦
بججب

راسبحمادة سامي كمال عبد الخالق١٧٠٥٠٥
أجبب+

مادة تخلف حمدیة محمد علي علي١٧٠٥١٠
واحدة ج+fجب

راسبحمدي محمود احمد شریف١٧٠٥٠٩
أج+بب

راسبحمادة نبوي محمد الغرباوي١٧٠٥٠٨
أبج+ب+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٣٥ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٤٢٩٠١٦٣١

١٨٤١٥٢.٥١٦٣١٩٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٩٤١٦٣١٨٤٢٠٤٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١غ١٨٤١٥٢.٥

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٥٢.٥١٤٢٢٠٤٠

١٧٣.٥١٤٢٩٠١٥٢.٥١

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٨٤١غ١٧٣.٥١٤٢

١٤٢٩٠٧٠١٤٢٢

١٥٢.٥١٤٢٩٠١٤٢١

١٩٤١٥٢.٥١٧٣.٥٢٠٤٠

راسبحنان شرف الدین محمد مرشدي١٧٠٥١٢
أبج+أ

مادة تخلف حنان جمال فرج خیرة١٧٠٥١١
واحدة بfجج+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبحنان منصور عبد الرحمن منصور١٧٠٥١٥
جججب

راسبحنان محمد محمد بدوي بدیر١٧٠٥١٤
أأبأ

راسبحنان فتحي فھیم حواش١٧٠٥١٣
ج+ججب+

راسبخالد حسونة حسن حسونة١٧٠٥١٨
أججب+

مادة تخلف حواش محمد شعبان حواش١٧٠٥١٧
واحدة أج+أ

راسبحنین كمال عبد العزیز النمر١٧٠٥١٦
بججأ

راسبخالد عبد الرحیم سالمة سالمة١٧٠٥٢١
ججج+أ

مادة تخلف خالد سید محمد عبد العال١٧٠٥٢٠
واحدة ج+fجب+

راسبخالد ربیع عبد الخالق محمد سعید١٧٠٥١٩
أجج+أ

مادة تخلف خالد محمد ابراھیم محمد حسن١٧٠٥٢٤
واحدة جfجج+

مادتي تخلفخالد عز الدین شوقي محمود١٧٠٥٢٣
جffج

مادة تخلف خالد عبد القادر محمد عرفة١٧٠٥٢٢
واحدة أجب+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبخالد محمد ربیع كامل الشیمي١٧٠٥٢٥
أب+ج+أ



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٣٦ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤١٤٢١٤٢١٨٤٠

٨٠٤غ٩٠غ

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٠٠١٤٢١٧٣.٥١

١٨٤١٧٣.٥١٤٢١٨٤٠

٤غ٩٠غغ

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٦٣١٦٣١٧٣.٥٠

١٦٣١٦٣٢حغش

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٩٤١٦٣١٤٢١٩٤٠

١٥٢.٥١٤٢٧٠١٥٢.٥١

١٨٤١٤٢١٤٢١٤٢٠

٤ع. مع. مع. مع. م

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبخالف رجب سلیمان یونس١٧٠٥٢٨
أجج+أ

راسبخالد مدحت نصر المرسي ابراھیم١٧٠٥٢٧
ff

راسبخالد محمد مرسي موسى١٧٠٥٢٦
أججأ

راسبخلیفة عبد الحافظ عبد العاطي الحصري١٧٠٥٣١
f

راسبخلیفة احمد ابراھیم حنفي١٧٠٥٣٠
أجب+أ

مادة تخلف خلود جمال فاروق محمد١٧٠٥٢٩
واحدة ب+جfأ

مادتي تخلفدالیا عبد القادر الصاوي الشیخ١٧٠٥٣٤
FALSEFALSEبب

راسبدالیا حمادة احمد عبد القادر سعد١٧٠٥٣٣
ب+ببب+

راسبخلیل احمد علي احمد عبد الرحمن١٧٠٥٣٢
أججب+

راسبدرویش رمضان ابو المعاطي درویش١٧٠٥٣٧
أجبأ

راسبدرویش رضا درویش شلتوت١٧٠٥٣٦
جججج

راسبدالیا محمد محمد بلح١٧٠٥٣٥
ججج+ج+

راسبدعاء عادل محمد حسن حنفي١٧٠٥٤٠
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبدعاء عادل عبد المعز السعدني١٧٠٥٣٩
جججأ

مادة تخلف دسوقي رشاد دسوقي زعتر١٧٠٥٣٨
واحدة ج+fجج+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٣٧ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٧٣.٥١٤٢٩٠١٥٢.٥١

١٥٢.٥١٤٢٩٠٢٠٢

١٨٤١٦٣١٥٢.٥١٨٤٠

١٨٤١٤٢١٦٣١٨٤٠

١٦٣١٤٢١٥٢.٥١٤٢٠

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٤٢١غ

١٨٤١٥٢.٥١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١١٠٧٠١٤٢٢

٤ع. مع. مع. مع. م

١٩٤١٦٣١٩٤٢٠٤٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

مادتي تخلفدعاء علي مندور سمري١٧٠٥٤٢
ffجج+

مادة تخلف دعاء عفیفي عبد الحلیم عبد الرازق١٧٠٥٤١
واحدة ج+fجب+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبدعاء محمود سید احمد سید الحداد١٧٠٥٤٥
جج+جب

راسبدعاء محمد محمد محمد١٧٠٥٤٤
أبجأ

راسبدعاء فكري حلمي محمد رزق١٧٠٥٤٣
أج+بأ

راسبدینا طارق فوزي شرشر١٧٠٥٤٨
ب+ج+ج+أ

مادة تخلف دینا رأفت عبد المسیح فام١٧٠٥٤٧
واحدة ججج

راسبدنیا عبد العزیز عبد الفتاح طیر البر١٧٠٥٤٦
ججبج+

راسبدینا محمد عبد المنعم عبد الحمید١٧٠٥٥١
ج+جج+ب

راسبدینا محمد عبد الحمید احمد١٧٠٥٥٠
بجج+ج+

راسبدینا محمد توكل عبد المحسن موسى١٧٠٥٤٩
ب+ججأ

راسبراجیا عبد الحكیم احمد عطیة١٧٠٥٥٤
أأبأ

راسبراتب محمد عبد المعطي احمد عسكر١٧٠٥٥٣
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفرؤف شعبان عبد الرؤف ابو خشیم١٧٠٥٥٢
جffج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبرامي احمد احمد ابراھیم شاھین١٧٠٥٥٥
ج+ججج+



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٣٨ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٤٢١٧٣.٥١٦٣٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٨٤١٥٢.٥١٥٢.٥١٦٣٠

١٤٢٢غ١٤٢غ

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥١٨٤٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٨٤٠

١١٠١٤٢١٤٢٢غ

٢٠٤١٨٤١٨٤٢٠٤٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

٣غ١٤٢٦٠غ

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبرامي محمد محمد ابراھیم١٧٠٥٥٨
بب+جأ

راسبرامي صالح علي حسن١٧٠٥٥٧
أججب

راسبرامي خالد فتحي عبد الرازق١٧٠٥٥٦
ب+ججأ

مادتي تخلفرانیا عبد الحلیم مدحت یوسف تركي١٧٠٥٦١
جج

راسبرانیا سمیر عبد العظیم سلیمان١٧٠٥٦٠
بج+ج+أ

راسبرانیا رجب عبد المحسن البربري١٧٠٥٥٩
ب+ججج+

راسبرباب احمد عشري خلیفة١٧٠٥٦٤
أججأ

راسبرانیا محمد جمعة السید السروجي١٧٠٥٦٣
أج+جب+

راسبرانیا عدلي عبد الرحمن محمد البربري١٧٠٥٦٢
جججج

راسبربیع عباس عباس زغبة١٧٠٥٦٧
أججأ

راسبرباب صبحي محمد حسین الطوخي١٧٠٥٦٦
أأأأ

مادتي تخلفرباب دسوقي حسن محمد١٧٠٥٦٥
fجج

راسبرجب احمد سید احمد محمد١٧٠٥٧٠
جججج+

راسبربیع محمد ربیع عبد الغفار١٧٠٥٦٩
fج

راسبربیع عبد الظاھر محمود رزق١٧٠٥٦٨
بجج+ب

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٣٩ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٧٣.٥١٤٢١٦٣١٨٤٠

١٤٢١٥٢.٥٩٠١٤٢١

١٨٤١٤٢١٦٣١٨٤٠

١٦٣١٦٣٨٠١٤٢١

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٥٢.٥١٤٢٩٠١٤٢١

١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠٠١

١٥٢.٥١٤٢٤٠١٥٢.٥١

١٨٤١٦٣١٧٣.٥١٩٤٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٨٤١٤٢١٦٣١٨٤٠

١٨٤١٤٢١٦٣١٤٢٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٦٣١غ١٧٣.٥١٤٢

١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥١٧٣.٥٠

مادة تخلف رجب محمود السید قطب١٧٠٥٧٢
واحدة جfج+ج

راسبرجب محمد عبد الحمید محمد النجار١٧٠٥٧١
أبجب+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبرحاب حسن كامل محمد عاشور١٧٠٥٧٥
بججج+

مادة تخلف رحاب جمال حسین محمد عبد المجید الشیخ١٧٠٥٧٤
واحدة جfبب

راسبرجب نادي عبد الخالق سالم رجب١٧٠٥٧٣
أبجأ

مادة تخلف رزق ابراھیم محمد شومان١٧٠٥٧٨
واحدة ج+fجج+

مادة تخلف رحاب صبحي محمد زلط١٧٠٥٧٧
واحدة fججج+

مادة تخلف رحاب صبحي عبد الحمید الخطیب١٧٠٥٧٦
واحدة جfجج+

راسبرشدي زكي عطیة ابو خسكیة١٧٠٥٨١
أبجأ

راسبرشا محمد غریب حسن سالمة١٧٠٥٨٠
ج+ججج+

راسبرشا عید محمد احمد١٧٠٥٧٩
أب+بأ

مادة تخلف رضا عبد العزیز عبد الحفیظ عبد الرحمن١٧٠٥٨٤
واحدة بجب+

راسبرضا ابراھیم اسماعیل محمد النجار١٧٠٥٨٣
ب+ججج+

راسبرشوان سمیر رشوان زیان١٧٠٥٨٢
جبجأ

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبرضا فتحي احمد منصور١٧٠٥٨٥
ب+ج+جب+



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٤٠ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٨٤١٦٣١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢٤٠١٧٣.٥١

١٦٣٠٠٧٠١٤٢٢

١٧٣.٥١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٦٣١٧٣.٥٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٨٤١٨٤٠

١٤٢١٤٢٦٠١٦٣١

١٨٤١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٤٢٠

١٦٣١٦٣١٤٢١٤٢٠

٨٠١٤٢١٤٢١٤٢١

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٧٣.٥١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف رضوان اسماعیل قندیل رمضان١٧٠٥٨٨
واحدة ب+fجب+

راسبرضا محمود محمد حسانین ابو العزم١٧٠٥٨٧
أجبأ

راسبرضا محمد ریاض السعداوي فضیلة١٧٠٥٨٦
ج+جج+ج+

راسبرمضان البدري ابو الفضل شحاتة١٧٠٥٩١
ب+بجج

راسبرقیة عبد الناصر حسن المرسي عبده١٧٠٥٩٠
ج+جبب+

مادتي تخلفرفیق رجب عفیفي ابراھیم بان١٧٠٥٨٩
جffب

راسبرنا سعید عبد الستار محمد حسین١٧٠٥٩٤
جججأ

مادة تخلف رمضان محمد رمضان محمد١٧٠٥٩٣
واحدة بfجج

راسبرمضان السید عبد الغفار منادي١٧٠٥٩٢
أأج+ب+

مادة تخلف رنا محمود عزت علي بحیري١٧٠٥٩٧
واحدة fججج

راسبرنا فرید جبریل محمد جبریل١٧٠٥٩٦
ججبب

راسبرنا سعید محمد عبد الواحد١٧٠٥٩٥
جج+جج

راسبریھام اسامة حمدان یوسف١٧٠٦٠٠
ج+جبب+

راسبریجینا رأفت كمال عبده١٧٠٥٩٩
ج+ج+جأ

راسبرویدا علي محمد خاطر١٧٠٥٩٨
بجج+ب

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٤١ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٥٢.٥١٧٣.٥١٧٣.٥٠

١٤٢١٢٠١٤٢١٥٢.٥١

١٨٤١٤٢١٦٣١٥٢.٥٠

١٧٣.٥١٤٢١٧٣.٥١٦٣٠

١٨٤١٤٢١٦٣١٨٤٠

١٨٤١٤٢١٦٣١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢٨٠١٦٣١

١٦٣١غ١٤٢١٤٢

٣٠١٤٢٣حغش

٤ع. مع. مع. مع. م

١٦٣٣غش٨٠ح

٧٠١٤٢٣٠١٨٤٢

١٧٣.٥١٤٢٨٠١٥٢.٥١

١٤٢١٤٢١٠٠١٥٢.٥١

١٨٤١٥٢.٥١٦٣١٥٢.٥٠

مادة تخلف ریھام عبد هللا عبد هللا ابو حسین١٧٠٦٠٢
واحدة ج+جfج

راسبریھام سامي عبد الخالق احمد صالح١٧٠٦٠١
ب+ب+ج+ج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبزاھر صالح محمد علي١٧٠٦٠٥
أبجأ

راسبریھام علي محمود نجم١٧٠٦٠٤
بب+جب+

راسبریھام عطیة حسان حسن عمار١٧٠٦٠٣
ج+بجأ

مادة تخلف زیاد سمیر عبد العاطي خطاب١٧٠٦٠٨
واحدة بجج

مادة تخلف زكي سمیر زكي حسنین١٧٠٦٠٧
واحدة بfجب+

راسبزغلول السید السعید مصطفى١٧٠٦٠٦
أبجأ

راسبزینب ابراھیم عبد الوھاب سید احمد االشھب١٧٠٦١١
FALSEfFALSEب

راسبزین مجدي زین العابدین ابراھیم١٧٠٦١٠
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبزیدان مصطفى محمد مصطفى١٧٠٦٠٩
FALSEFALSEfج

مادة تخلف زینب فرید عبد المنعم سلطح١٧٠٦١٤
واحدة ج+fجج

مادة تخلف زینب عادل محمد سالم١٧٠٦١٣
واحدة ج+fجب+

مادتي تخلفزینب صابر ظایط عبد النبي١٧٠٦١٢
fجfأ

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبزینب محمد ابو الیزید شبل١٧٠٦١٥
ج+بج+أ



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٤٢ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٧٣.٥١٤٢٩٠١٦٣١

٤غغ٣٠غ

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢٦٠١٩٤١

١٨٤١٦٣١٧٣.٥١٨٤٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٧٣.٥١٧٣.٥١٧٣.٥٠

٤غ٨٠غغ

١٨٤١٥٢.٥١٦٣١٨٤٠

١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢٠

١٨٤١٤٢٣٠١٦٣١

١٥٢.٥٣غش١٠ح

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبسارة طلحة محمود عبد الجواد١٧٠٦١٨
f

مادة تخلف سارة ابراھیم عبد الحلیم رزة١٧٠٦١٧
واحدة بfجب+

راسبزینب ھندي حافظ شحاتة حسانین١٧٠٦١٦
ج+ججب

راسبسارة محمد محمد قاسم خلیفة١٧٠٦٢١
أب+بأ

مادة تخلف سارة مجدي محمد رفاعي محفوظ١٧٠٦٢٠
واحدة أfجج

راسبسارة عادل ابراھیم العلیمي١٧٠٦١٩
ج+ججج

راسبسارة مصطفى نور الدین عبد العاطي دیاب١٧٠٦٢٤
f

راسبسارة مصطفى كمال نصار١٧٠٦٢٣
ب+ب+ب+أ

راسبسارة مصطفى صدیق الجبالي١٧٠٦٢٢
بججب

راسبسالي خیري عبد الغني درویش١٧٠٦٢٧
ج+ججأ

راسبسالم احمد مرغني عبد الحمید١٧٠٦٢٦
ج+ج+جج+

راسبسارة یسري فرحات عمران جعفر١٧٠٦٢٥
أبج+أ

راسبسامح حامد محمد ابراھیم١٧٠٦٣٠
FALSEfFALSE+ج

مادة تخلف سامح احمد محمود الوكیل١٧٠٦٢٩
واحدة بfجأ

راسبسامح ابراھیم عبد العزیز محمد حسین١٧٠٦٢٨
جج+ج+ب

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٤٣ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
٤ع. مع. مع. مع. م

١٥٢.٥١٤٢٨٠١٧٣.٥١

١٦٣١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٥٢.٥١٨٤١٧٣.٥٠

١٥٢.٥١٤٢١٦٣١٦٣٠

١٦٣١٤٢١٥٢.٥٩٠١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٩٤١٥٢.٥١٨٤٢٠٤٠

١٥٢.٥١٥٢.٥٥٠١٤٢١

١٦٣١٤٢١٥٢.٥١٨٤٠

١٠٠١٤٢١٤٢١٦٣١

١٧٣.٥١٤٢٦٠١٨٤١

١٤٢١٤٢٤٠١٥٢.٥١

١٤٢٨٠١٠١٥٢.٥٢

مادة تخلف سامح سعید احمد احمد الحریف١٧٠٦٣٢
واحدة ب+fجج+

راسبسامح سعید ابراھیم شعبان١٧٠٦٣١
FALSEFALSEFALSEFALSE

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبسامیة السید عبد المعز السید١٧٠٦٣٥
ب+أج+أ

راسبسامیة ابراھیم حسین محمد الجمال١٧٠٦٣٤
بججب

راسبسامي السید محمد السید حجر١٧٠٦٣٣
ب+ججب

راسبسحر ابراھیم محمد فرج١٧٠٦٣٨
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف سامیة نبیل عبد اللطیف محمد١٧٠٦٣٧
واحدة fج+جب

راسبسامیة مراد علي یوسف مراد١٧٠٦٣٦
ببجج+

راسبسعاد محمد نعیم سید احمد االشموني١٧٠٦٤١
أج+جب

مادة تخلف سعاد علي حسنین حجازي١٧٠٦٤٠
واحدة جfج+ج+

راسبسحر حسین عبد السالم محمد١٧٠٦٣٩
أأج+أ

مادة تخلف سعد فتحي مبروك عبد العزیز اللیسي١٧٠٦٤٤
واحدة ج+fجج

مادة تخلف سعد حمدي سعد الشریف الحیوي١٧٠٦٤٣
واحدة أfجب+

مادة تخلف سعاد موسى عبد الرؤف ابراھیم العتر١٧٠٦٤٢
واحدة fبجج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادتي تخلفسعدیة مأمون سلیمان المحروق١٧٠٦٤٥
ج+ffج



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٤٤ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
٤ع. مع. مع. مع. م

١٥٢.٥٢غش١٤٢ح

١٦٣١٤٢٢٠١٨٤١

١٦٣١٤٢٤٠١٤٢١

١٥٢.٥١٤٢٨٠١٦٣١

١٥٢.٥١٤٢١٦٣١٧٣.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٤٢١٥٢.٥١٩٤٢٠٤٠

١٦٣١٥٢.٥١٧٣.٥١٤٢٠

١٤٢٢٠١٨٤٢غ

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٨٤١٥٢.٥١٥٢.٥١٨٤٠

١٤٢٩٠٣٠١٥٢.٥٢

١٦٣١٦٣١٧٣.٥٢٠٤٠

١٤٢١٥٢.٥٦٠١٤٢١

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف سعید فتح هللا محمد شحاتة١٧٠٦٤٨
واحدة أfجب

مادتي تخلفسعید صالح الدین اسماعیل اسماعیل١٧٠٦٤٧
FALSEجFALSE+ج

راسبسعید ابراھیم السعید الحبال١٧٠٦٤٦
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبسلمى محمد عبد الغني احمد النعناعي١٧٠٦٥١
ب+بجج+

مادة تخلف سلمى عمر محمد ابو المعاطي ربیع١٧٠٦٥٠
واحدة بfجج+

مادة تخلف سلطان حسین سلطان حسین١٧٠٦٤٩
واحدة جfجب

راسبسلوى محمود احمد الشیخ١٧٠٦٥٤
جب+ج+ب

راسبسلوى سامي صابر قطب١٧٠٦٥٣
أأج+ج

راسبسلوى امام عبد العال احمد١٧٠٦٥٢
ب+ججج

راسبسلیمان علي احمد محمد القصاص١٧٠٦٥٧
أج+ج+أ

راسبسلیمان احمد محمد جاد المولى١٧٠٦٥٦
ب+ججج+

مادتي تخلفسلیمان احمد سلیمان عواد صقر١٧٠٦٥٥
أfج

مادة تخلف سماح اشرف رزیق رزق١٧٠٦٦٠
واحدة جfج+ج

راسبسماح احمد ابراھیم حمد١٧٠٦٥٩
أب+بب

مادتي تخلفسلیمة سمیح ابراھیم محمد١٧٠٦٥٨
ج+ffج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٤٥ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١١٠١٤٢١٤٢١٦٣١

١٧٣.٥١٤٢١٨٤١٦٣٠

١٧٣.٥١٤٢١٦٣١٧٣.٥٠

١٦٣١٤٢٩٠١٦٣١

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٤٢٨٠١٥٢.٥١

١٨٤١٦٣١٧٣.٥١٨٤٠

١٥٢.٥١٤٢٨٠١٥٢.٥١

١٥٢.٥١٤٢٣٠١٥٢.٥١

١٤٢١غ١٤٢١٤٢

١٨٤١٤٢١٦٣١٨٤٠

١٤٢٩٠١١٠١٤٢٢

١٨٤١٦٣١٧٣.٥١٧٣.٥٠

١٦٣١٤٢١٠٠١٧٣.٥١

مادة تخلف سماح محمد صالح عبد العزیز صالح١٧٠٦٦٢
واحدة fبجج

راسبسماح حمدي محمود محمد نجم١٧٠٦٦١
ب+ججب+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف سمر رضا محمود القرش١٧٠٦٦٥
واحدة بfجب

راسبسمحاء عبد هللا محمد زھرة١٧٠٦٦٤
ب+بجب+

راسبسماھر حامد سالم صدیق١٧٠٦٦٣
بأجب+

راسبسمر عبد الحمید علي عبید١٧٠٦٦٨
أب+بأ

مادة تخلف سمر عبد الجواد عبد النبي عبد الجواد١٧٠٦٦٧
واحدة ج+fجج

راسبسمر صالح عبد السید مرسال١٧٠٦٦٦
جججج+

مادة تخلف سمر وحید محمد شوقي ابو حسین١٧٠٦٧١
واحدة ججج

مادة تخلف سمر ھاشم محمود عبد العزیز١٧٠٦٧٠
واحدة ج+fجج+

مادة تخلف سمر عبد هللا محمد احمد١٧٠٦٦٩
واحدة ج+fجج+

راسبسمیرة جالل اسماعیل احمد١٧٠٦٧٤
ب+ب+بأ

مادتي تخلفسمیر محمد سعید محمد غنیم١٧٠٦٧٣
جffج

راسبسمیة سعید ھاشم سلیمان الشیخ١٧٠٦٧٢
أبجأ

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف سناء السید احمد السید عبادة١٧٠٦٧٥
واحدة ب+fجب



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٤٦ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٤٢١٦٣١٤٢٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢٩٠٨٠١٦٣٢

١٤٢١غ١٦٣١٤٢

١٤٢١٤٢١٦٣١٧٣.٥٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٠٠١٤٢١٤٢١

١٨٤١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٥٢.٥١٦٣١٤٢٠

١٧٣.٥١٤٢٨٠١٤٢١

١٤٢١٤٢١١٠١٨٤١

١٥٢.٥١٤٢٦٠١٧٣.٥١

١٥٢.٥١٥٢.٥١٦٣١٦٣٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٦٣١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادتي تخلفسھا عبد الفضیل محمد رضوان١٧٠٦٧٨
بffج

راسبسھا عبد الفتاح عبد العاطي مرعي١٧٠٦٧٧
ج+ججأ

راسبسھا شوقي عبد الحمید ابو قدیحة١٧٠٦٧٦
جبجج+

راسبسھام محمد سعید محمد حسن غنیم١٧٠٦٨١
جججب

راسبسھام عزت عبد الغني النجار١٧٠٦٨٠
ب+بجج

مادة تخلف سھام عبد العاطي ابو بكر عبد الحق١٧٠٦٧٩
واحدة ججب

راسبسید خلف عبد الوھاب خلیفة١٧٠٦٨٤
جبج+أ

راسبسید احمد عبد العال عطیة حمیدة١٧٠٦٨٣
بججأ

مادة تخلف سوزان حسین مصطفى عبد الوھاب١٧٠٦٨٢
واحدة ججfب

مادة تخلف سید فتحي محمد عبد التواب١٧٠٦٨٧
واحدة ب+fجج+

مادة تخلف سید عبد المنعم سالمة ابراھیم١٧٠٦٨٦
واحدة أfجج

مادة تخلف سید عبد الرحمن سید حسن١٧٠٦٨٥
واحدة جfجب+

راسبشادي سید سعد شیخون١٧٠٦٩٠
ج+ج+جب

راسبسید محمود عبد الفتاح احمد١٧٠٦٨٩
ج+ججج+

راسبسید محمد سید محمد١٧٠٦٨٨
ببج+ج+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٤٧ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٧٣.٥١٤٢٦٠١٥٢.٥١

١٤٢١١٠٥٠١٥٢.٥٢

١٦٣١٤٢٥٠١٤٢١

١٤٢٧٠٨٠١٤٢٢

١٨٤١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٨٤١٦٣١٦٣١٥٢.٥٠

١٨٤١٤٢١٦٣١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢٦٠١٤٢١

١٥٢.٥١٤٢٦٠١٥٢.٥١

١٤٢٣٠٢٠٦٠٣

١٨٤١٤٢١٧٣.٥١٨٤٠

١٤٢١٤٢٩٠١٤٢١

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

٤غغشغح

١٥٢.٥١٤٢١٦٣١٨٤٠

مادتي تخلفشادیة محمد ابو نوح فرج١٧٠٦٩٢
ج+ffج

مادة تخلف شادي شلبي امام امام١٧٠٦٩١
واحدة ج+fجب+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبشریف احمد قبیصي ابو الوفا١٧٠٦٩٥
ج+ججأ

مادتي تخلفشربیني ادھم السید مرسي١٧٠٦٩٤
جffج

مادة تخلف شحتة عبد المنعم سید احمد عرفات١٧٠٦٩٣
واحدة جfجب

مادة تخلف شریف طارق عبد الجواد احمد١٧٠٦٩٨
واحدة جfجب+

راسبشریف سالمة عبد اللطیف زیدان١٧٠٦٩٧
أبجأ

راسبشریف احمد ھشام فؤاد محمد عالم١٧٠٦٩٦
ج+ببأ

راسبشریف محمد محمد شحاتة١٧٠٧٠١
أب+جأ

راسبشریف محمد محمد زكي١٧٠٧٠٠
fffج

مادة تخلف شریف مبروك سلیمان احمد١٧٠٦٩٩
واحدة ج+fجج+

راسبشیرین طھ علي الطویل١٧٠٧٠٤
FALSEFALSE

راسبشھیرة صابر سلیم یوسف١٧٠٧٠٣
ب+ججب+

مادة تخلف شھاوي محمد محمود الشھاوي١٧٠٧٠٢
واحدة جfجج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبشیرین عبد الجلیل عمر زغاري١٧٠٧٠٥
أبجج+



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٤٨ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤١٤٢١٦٣١٨٤٠

١٨٤١٥٢.٥١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٤٢١٤٢١٠٠١٤٢١

١٦٣١٤٢٩٠١٧٣.٥١

١٧٣.٥١٤٢١٦٣١٦٣٠

١٤٢١٤٢٨٠١٤٢١

١٦٣١٦٣١٦٣١٦٣٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٤٢٦٠١٤٢١

١٤٢١٦٣١٦٣١٧٣.٥٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٥٢.٥١٤٢٥٠١٧٣.٥١

١٦٣١٤٢١٦٣١٤٢٠

٥٠١٤٢٧٠١٥٢.٥٢

٤ع. مع. مع. مع. م

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف شیماء احمد احمد عمارة١٧٠٧٠٨
واحدة جfجج

راسبشیرین فاروق سعد الدیب١٧٠٧٠٧
ب+ج+ج+أ

راسبشیرین عالء الدین عبد العلیم خفاجة سویلم١٧٠٧٠٦
أبجأ

مادة تخلف شیماء حمدي احمد درار١٧٠٧١١
واحدة جfجج

راسبشیماء حسن محمود المصري١٧٠٧١٠
ببجب+

مادة تخلف شیماء اشرف انور الزیات١٧٠٧٠٩
واحدة ب+fجب

مادة تخلف شیماء عبد المجید احمد شحاتة١٧٠٧١٤
واحدة جfجج+

راسبشیماء عبد هللا عبد القوي عمار١٧٠٧١٣
جججب

راسبشیماء عاطف محمد المتولي١٧٠٧١٢
بببب

مادة تخلف شیماء محمد نجیب عبد الرحمن شمس الدین١٧٠٧١٧
واحدة ب+fجج+

راسبشیماء فوزي عبد المنعم عیسى١٧٠٧١٦
أججب

راسبشیماء عبد الھادي عبد الرازق عبد الھادي١٧٠٧١٥
ب+ببج

راسبصابر محمد علي بكر١٧٠٧٢٠
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفصابر محمد صابر الفقي١٧٠٧١٩
fجf+ج

راسبشیماء محمد یوسف علي الصعیدي١٧٠٧١٨
جبجب

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٤٩ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٧٣.٥١٦٣١٦٣١٧٣.٥٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٧٣.٥١٥٢.٥١٧٣.٥١٨٤٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٨٤١٥٢.٥١٩٤١٨٤٠

١٧٣.٥١٦٣١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٤٢١٧٣.٥١٨٤٠

١٩٤١٤٢١٦٣١٨٤٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٥٢.٥١٤٢٨٠١٦٣١

١٨٤١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٤٢١٥٢.٥١٨٤٠

١٤٢١٤٢١٠١٤٢١

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢٢٠٤٠١٤٢٢

راسبصافیناز صادق حسن شوكت١٧٠٧٢٢
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبصافیناز رزق محمد الحداد١٧٠٧٢١
ب+ببب+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبصدقي محمود عبد المنعم البیباني١٧٠٧٢٥
أأج+أ

راسبصبحي مطراوي ضیف درویش١٧٠٧٢٤
ب+ججأ

راسبصالح غریب صالح مجاور١٧٠٧٢٣
أب+ج+ب+

راسبصفاء محمود محمد علي١٧٠٧٢٨
أبجأ

راسبصفاء عید عبد المجید حسن١٧٠٧٢٧
أب+جأ

راسبصفا علي یحیى محمد مصطفى١٧٠٧٢٦
بجبب+

راسبصفیناز عبد الواحد مصطفى خلیل١٧٠٧٣١
ججبأ

مادة تخلف صفیة محمد عبد العاطي غراب١٧٠٧٣٠
واحدة بfجج+

راسبصفوت محمد احمد السید ابراھیم١٧٠٧٢٩
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبضیاء محمد عبد السالم النحاس١٧٠٧٣٤
جججج

مادة تخلف ضیاء الدین طارق عبد التواب محمد١٧٠٧٣٣
واحدة جfجج

راسبضحى عبد هللا علي السید١٧٠٧٣٢
أج+جب

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادتي تخلفطارق سامح عبد الحلیم غازي١٧٠٧٣٥
جffج



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٥٠ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥١٨٤٠

١٤٢٨٠٤٠٨٠٣

١٧٣.٥١٦٣١٥٢.٥١٨٤٠

١٦٣٣غش٤٠ح

١٤٢١٠٠١٠٠١١٠٣

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٤٢١٠٠٣حغش

١٨٤١٤٢١٠٠١٤٢١

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٥٢.٥١٧٣.٥١٨٤٠

١٨٤١٦٣١٥٢.٥١٨٤٠

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥١٤٢٠

١٨٤١٦٣١٧٣.٥١٩٤٠

١٤٢١٤٢٣٠١٦٣١

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبطارق محسن لطفي محمد سالم١٧٠٧٣٨
أج+بب+

راسبطارق عبد الفتاح عبد الحكیم محمد طھ١٧٠٧٣٧
fffج

راسبطارق عبد العزیز اسماعیل ابراھیم١٧٠٧٣٦
أج+جب+

راسبطارق یحیى عبد المعطي جعفر١٧٠٧٤١
أججب+

راسبطارق محمود احمد درویش١٧٠٧٤٠
fffج

راسبطارق محمد قرني علي١٧٠٧٣٩
FALSEfFALSEب

راسبطلعت رشدي السید عبد الكریم١٧٠٧٤٤
أجج+ب

مادة تخلف طاھر یحي ریاض الشیخ١٧٠٧٤٣
واحدة جfجأ

راسبطاھر سید احمد فتح هللا مندور١٧٠٧٤٢
FALSEFALSEجf

راسبطھ خالد صالح طھ١٧٠٧٤٧
أجج+ب

راسبطھ حلمي طھ ابو جاعور١٧٠٧٤٦
أج+بأ

راسبطلعت عبد ربھ عبد هللا عبد هللا١٧٠٧٤٥
أب+ج+أ

مادة تخلف عادل امین ابراھیم مرسي١٧٠٧٥٠
واحدة بfجج

راسبطھ ماجد طھ الشركسي١٧٠٧٤٩
أب+بأ

راسبطھ عبد المعز عبد الغفار حسن سلیم١٧٠٧٤٨
جج+جب+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٥١ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٠٠١٤٢١٤٢١٤٢١

١٦٣١غ١٦٣١٦٣

١٤٢٧٠٤٠٧٠٣

١٦٣١٦٣١٦٣١٥٢.٥٠

١٦٣١٤٢١٥٢.٥١٨٤٠

١٦٣١٤٢١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٠١٠٠١٤٢١٠٠٣

١٦٣١٤٢١٠٠١٦٣١

١٥٢.٥٨٠٣٠١٧٣.٥٢

١٦٣١غ١٤٢١٤٢

١٨٤١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢٦٠١٤٢١

١٥٢.٥١٤٢٠٠١٦٣١

١٨٤١٧٣.٥١٦٣١٩٤٠

١٨٤١٦٣٧٠١٨٤١

مادة تخلف عادل علي بكر محمد١٧٠٧٥٢
واحدة ببب

مادة تخلف عادل جابر حسن االقرع١٧٠٧٥١
واحدة fججج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبعبد الحلیم حسن عبد الحلیم القطان١٧٠٧٥٥
أج+جب

راسبعبد الحافظ محمد عبد الحافظ شحاتة١٧٠٧٥٤
ج+ببب

راسبعایدة شعبان احمد عبد العاطي١٧٠٧٥٣
fffج

مادة تخلف عبد الحمید محمد رضا عبد المجید التریكي١٧٠٧٥٨
واحدة بfجب

راسبعبد الحمید محمد ثروت محمود القاضي١٧٠٧٥٧
ffجf

راسبعبد الحمید احمد عبد الحمید محمود١٧٠٧٥٦
ب+ج+جب

راسبعبد الدایم محمد عبد الدایم اسماعیل١٧٠٧٦١
ج+ج+بأ

مادة تخلف عبد الحمید مصطفى عبد المجید عبد الرحمن١٧٠٧٦٠
واحدة بجج

مادتي تخلفعبد الحمید مصطفى عبد الحمید ابراھیم١٧٠٧٥٩
ب+ffج+

راسبعبد الرحمن احمد عبد الرحمن عبد الرحیم زھران١٧٠٧٦٤
أبب+أ

مادة تخلف عبد الرحمن احمد ابراھیم عبد الكریم خلف١٧٠٧٦٣
واحدة بfجج+

مادة تخلف عبد الرءوف شوقي عبد الرءوف احمد الشیخ١٧٠٧٦٢
واحدة جfجج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف عبد الرحمن احمد علي احمد١٧٠٧٦٥
واحدة أfبأ



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٥٢ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٧٣.٥١٦٣١٤٢١٨٤٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢٧٠١٥٢.٥١

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

٤٠١٤٢٤٠٦٠٣

١٤٢١٤٢٨٠١٨٤١

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٨٤١٥٢.٥١٧٣.٥١٨٤٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٠٠١٤٢١٥٢.٥١

١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥١٤٢٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبعبد الرحمن سمیر محمد عفیفي١٧٠٧٦٨
ج+ججب

راسبعبد الرحمن حمدان عبد الفتاح السید١٧٠٧٦٧
جججج

راسبعبد الرحمن السید شعبان ابراھیم١٧٠٧٦٦
أجبب+

راسبعبد الرحمن عبد هللا عبد المجید محمد١٧٠٧٧١
ب+جج+أ

مادة تخلف عبد الرحمن عبد العظیم احمد عبد هللا١٧٠٧٧٠
واحدة ج+fجج

راسبعبد الرحمن صالح شعبان ابو النور١٧٠٧٦٩
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبعبد الرحمن محمد ابراھیم عبد الرحمن ابو ریدة١٧٠٧٧٤
أججج+

مادة تخلف عبد الرحمن فوزي محمد الشریف١٧٠٧٧٣
واحدة أfجج

راسبعبد الرحمن فوزي عبد الفتاح سید احمد١٧٠٧٧٢
fجff

راسبعبد الرحمن محمد علي الشطالوي١٧٠٧٧٧
أب+ج+أ

راسبعبد الرحمن محمد امین جالل١٧٠٧٧٦
ب+ججب+

راسبعبد الرحمن محمد السید حسین سلیمان١٧٠٧٧٥
بججج

راسبعبد الرحمن مغربي رشید مغربي١٧٠٧٨٠
جج+جب+

مادة تخلف عبد الرحمن مخلوف عبد الغفور عمران١٧٠٧٧٩
واحدة ج+جfج

راسبعبد الرحمن محمد محمود عزب١٧٠٧٧٨
FALSEFALSEFALSEFALSE

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٥٣ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٤٢١٦٣١٨٤٠

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٦٣٣غحغش

١٦٣١٧٣.٥١٦٣١٨٤٠

١٨٤١٤٢١٦٣١٩٤٠

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

١٦٣١٥٢.٥١٦٣١٨٤٠

١٤٢٩٠٧٠١٤٢٢

١٨٤١٥٢.٥١٥٢.٥٢٠٤٠

١٥٢.٥١٤٢٨٠١٥٢.٥١

١٤٢١٤٢٨٠١٤٢١

١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠٠١

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٨٤٠

٣غ١٤٢١٠٠٤٠

١٨٤١٥٢.٥١٧٣.٥١٨٤٠

راسبعبد الرحیم عبد الرسول خضر سعید١٧٠٧٨٢
أجج+أ

راسبعبد الرحمن ھشام محمد رجب فرج١٧٠٧٨١
أبجب

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبعبد الستار طارق عبد الستار امام یوسف١٧٠٧٨٥
أبجأ

راسبعبد الستار احمد عبد الستار قنبر١٧٠٧٨٤
أبب+ب

راسبعبد الرزاق محمود سلیم عبد هللا١٧٠٧٨٣
FALSEFALSEب

مادتي تخلفعبد العزیز سعید عبد العزیز نصیر١٧٠٧٨٨
جffج

راسبعبد الصمد محمد عبد اللطیف حریز١٧٠٧٨٧
أبج+ب

راسبعبد السمیع عید عبد السمیع القرشي١٧٠٧٨٦
ب+جج+ب

مادة تخلف عبد العظیم عبد هللا منصور عبد الحمید١٧٠٧٩١
واحدة جfجج

مادة تخلف عبد العزیز محمد عبد اللطیف جمال الدین١٧٠٧٩٠
واحدة ج+fجج+

راسبعبد العزیز عبد السالم عبد العزیز جعفر١٧٠٧٨٩
أج+ج+أ

راسبعبد الغني حمدي عبد الغني اللبني١٧٠٧٩٤
ffج

راسبعبد العلیم فاروق عبد العلیم محمود١٧٠٧٩٣
أج+جج

مادة تخلف عبد العلیم عبد المقصود عبد العلیم علیوة١٧٠٧٩٢
واحدة fججج+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبعبد الفتاح اسماعیل مصطفى ابو بركة١٧٠٧٩٥
أب+ج+أ



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٥٤ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٤٢١١٠٨٠٢

١٨٤١٥٢.٥١٦٣١٨٤٠

١٤٢١٤٢٧٠١٤٢١

١٦٣١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٦٣١٨٤٠

١٧٣.٥١٦٣١٤٢١٤٢٠

٢غ١٤٢١٤٢٧٠

١٤٢١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢٨٠١٤٢١

١٨٤١٥٢.٥١٨٤١٨٤٠

١٦٣١٥٢.٥١٦٣١٥٢.٥٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٤٢٩٠١٨٤١

١٨٤١٦٣١٧٣.٥١٥٢.٥٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف عبد الكریم عبد العلیم سید احمد قابل١٧٠٧٩٨
واحدة جfجج

راسبعبد القادر التھامي عبد القادر االكشر١٧٠٧٩٧
أبج+أ

مادتي تخلفعبد الفتاح محمد وحید حالوة١٧٠٧٩٦
ffجج

راسبعبد هللا السید محمد السید١٧٠٨٠١
أبجب+

راسبعبد هللا السید امین محمد١٧٠٨٠٠
أججب

راسبعبد اللطیف امین عبد اللطیف السید١٧٠٧٩٩
ج+جبب

راسبعبد هللا عبد هللا حسن السیار١٧٠٨٠٤
ج+جب+ج

مادتي تخلفعبد هللا عبد الرحمن محمد شعیب١٧٠٨٠٣
fجج

راسبعبد هللا عبد الرحمن محمد القعب١٧٠٨٠٢
ججبب+

راسبعبد هللا مجدي محمد ابو ھیبة١٧٠٨٠٧
ج+بج+ب

راسبعبد هللا فتحي محمود عبد الفتاح١٧٠٨٠٦
أأج+أ

مادة تخلف عبد هللا عبده محمد حسن١٧٠٨٠٥
واحدة جfجج

راسبعبد هللا مغربي رشید مغربي١٧٠٨١٠
ج+ب+بأ

مادة تخلف عبد هللا محمود عبد الغفار الدسوقي١٧٠٨٠٩
واحدة أfجأ

راسبعبد هللا محمد قرني علي١٧٠٨٠٨
أججأ

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٥٥ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٤٢١٤٢٣٠١٦٣١

١٤٢٣غش١٢٠ح

١٨٤١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٦٣٣غش١٠٠ح

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٩٤١٤٢١٦٣١٨٤٠

١٦٣١٤٢١٤٢٠٠١

١٨٤١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٩٤٠

١٦٣١١٠١٤٢١٥٢.٥١

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

مادة تخلف عبد المجید محمد سعید سعد محمد مسعود١٧٠٨١٢
واحدة بfجج

راسبعبد هللا نجدي عبد هللا مرسال١٧٠٨١١
ب+ججب

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبعبد الھادي عبد الوسیع عبد الھادي جابر١٧٠٨١٥
أججأ

راسبعبد المنعم حسین محمد قاسم عمر١٧٠٨١٤
ب+ججأ

راسبعبد المنعم احمد عبد المنعم السید شلبي١٧٠٨١٣
FALSEfFALSEج

راسبعبده فرج حسین خضاري١٧٠٨١٨
ب+ججب

راسبعبده سید عبد العظیم علي١٧٠٨١٧
بجج+أ

راسبعبد الواحد فتحي امین عبد الھادي١٧٠٨١٦
FALSEfFALSEب

مادة تخلف عرفان ماضي سعد ماضي١٧٠٨٢١
واحدة fججب

راسبعرفات مصطفى مدبولي محمد١٧٠٨٢٠
أبجأ

راسبعبیر رمضان محمد حبشي١٧٠٨١٩
ج+جج+ب

مادة تخلف عزة محمد نور الدین علي عبد هللا١٧٠٨٢٤
واحدة ج+جfب

راسبعزت عبد الھادي عبد هللا داود١٧٠٨٢٣
أجج+ب

راسبعزت سعد عزت محمد ابو النصر١٧٠٨٢٢
بججأ

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبعزمي احمد سید احمد شافعي١٧٠٨٢٥
بججب+



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٥٦ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤٢غش١٦٣ح

١٨٤١٤٢١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٤٢٩٠١٤٢١

١٤٢١٤٢٩٠٨٠٢

١٩٤١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٥٢.٥١٤٢٩٠١٤٢١

١٥٢.٥١٤٢٩٠١٦٣١

١٨٤١٤٢٨٠١٥٢.٥١

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٤٢٧٠١٥٢.٥١

١٤٢١٤٢٧٠١٥٢.٥١

١٦٣١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبعصام عبد الحلیم عامر ابو سمك١٧٠٨٢٨
ججج+أ

راسبعصام احمد احمد الصفطي١٧٠٨٢٧
ب+ج+جأ

مادتي تخلفعزوز محمد حسین محمد فرماوي١٧٠٨٢٦
FALSEبFALSEأ

راسبعطا السید كمال مقلد١٧٠٨٣١
بجج+أ

مادتي تخلفعصام محمد مصطفى محمد١٧٠٨٣٠
ffجج

مادة تخلف عصام عبد الرحمن عبد العزیز عبد الرحمن١٧٠٨٢٩
واحدة جfجج+

مادة تخلف عالء السید الھادي محمد١٧٠٨٣٤
واحدة بfجج+

مادة تخلف عالء الدین محمد علي غنیم١٧٠٨٣٣
واحدة جfجج+

راسبعالء الدین سعد احمد عبد الفتاح١٧٠٨٣٢
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبعالء عبد الحفیظ محمد عابد١٧٠٨٣٧
جججب

راسبعالء صالح محمد عبد الوھاب١٧٠٨٣٦
بججج+

مادة تخلف عالء بكر یوسف عبد الوھاب١٧٠٨٣٥
واحدة ج+fجأ

راسبعالء محمد عبد الحمید احمد١٧٠٨٤٠
ب+ججب

مادة تخلف عالء عمر سالم محمد١٧٠٨٣٩
واحدة ج+fجج

مادة تخلف عالء عبد الحكیم فرغلي فھیم١٧٠٨٣٨
واحدة ج+fجج+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٥٧ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٤٢٨٠١٧٣.٥١

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٥٢.٥٩٠١٨٤١

٨٠٥٠٠٠١٥٢.٥٣

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٦٣١غ١٧٣.٥١٤٢

١٧٣.٥٩٠١٤٢١٥٢.٥١

٤٠٦٠٢٠١٤٢٣

١٩٤١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٩٤١٤٢١٤٢١٩٤٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٤٢١غ١٨٤١٤٢

١٦٣١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٩٤١٦٣١٤٢١٨٤٠

راسبعلي السید محمد مدكور١٧٠٨٤٢
أججج+

مادة تخلف عالم رضاء عالم علي عبد العزیز١٧٠٨٤١
واحدة ب+fجب

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبعلي خلیل علي شلقامي١٧٠٨٤٥
fff+ج

مادة تخلف علي حما عبد الغني عبد هللا١٧٠٨٤٤
واحدة أfج+أ

راسبعلي حسني محمد المھدي١٧٠٨٤٣
بججأ

مادة تخلف علي صفوت علي شیمي علي١٧٠٨٤٨
واحدة ج+جfب+

مادة تخلف علي سید محمد احمد١٧٠٨٤٧
واحدة بجب+

راسبعلي سالمة علي سلیمان محمد١٧٠٨٤٦
أججب+

راسبعلي عبد الستار محمد الكبیر عبد الباقي١٧٠٨٥١
أججأ

راسبعلي عبد الرحمن عبد المجید الرعو١٧٠٨٥٠
جججأ

راسبعلي عاطف علي حسن النشابي١٧٠٨٤٩
fffج

راسبعلي محمد محمود عبد الرحمن١٧٠٨٥٤
جججب

مادة تخلف علي محمد علي ابو العنین١٧٠٨٥٣
واحدة ججأ

راسبعلي محمد النبوي علي محمود١٧٠٨٥٢
بججأ

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبعلي محمود علي محمود رمضان١٧٠٨٥٥
أجبأ



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٥٨ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤١٤٢١٤٢١٩٤٠

١٦٣١٤٢٩٠١٨٤١

١٨٤١٤٢٩٠١٤٢١

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٦٣٢حغش

١٥٢.٥١٤٢٩٠١٥٢.٥١

١٦٣١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥٣غش١١٠ح

١٥٢.٥١٤٢٩٠١٥٢.٥١

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٦٣١٤٢١٨٤٠

١٤٢٨٠٤٠١٧٣.٥٢

٤ع. مع. مع. مع. م

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٤٢٦٠١٠٩٠٣

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف علي یسري فرج السیسي١٧٠٨٥٨
واحدة جfجأ

مادة تخلف علي یحي رشاد محمد١٧٠٨٥٧
واحدة أfجب

راسبعلي مصطفى علي عبد العال١٧٠٨٥٦
أججأ

مادة تخلف عماد بدر محمد احمد١٧٠٨٦١
واحدة ج+fجج+

مادتي تخلفعماد السعید توفیق نصار١٧٠٨٦٠
FALSEFALSEبج

راسبعلیاء عادل عبد المقصود البربري١٧٠٨٥٩
ج+ججج

مادة تخلف عماد عبد الحمید عامر احمد١٧٠٨٦٤
واحدة ج+fجج+

راسبعماد حمدي السید دحدح١٧٠٨٦٣
FALSEfFALSE+ج

راسبعماد حسني علي محمد١٧٠٨٦٢
ج+ججب

مادتي تخلفعماد محمد حسن محمد سالم١٧٠٨٦٧
ب+ffج

راسبعماد عبد الستار محمد ابراھیم محمد١٧٠٨٦٦
أجبأ

راسبعماد عبد الرازق عبد الرحمن ابراھیم١٧٠٨٦٥
أجج+أ

راسبعمر احمد حامد ابو دخان١٧٠٨٧٠
fffج

راسبعمر ابو الفتوح عمر عطایا١٧٠٨٦٩
بججب

راسبعمر ابراھیم عبد اللطیف عبد الرازق الفرخ١٧٠٨٦٨
FALSEFALSEFALSEFALSE

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٥٩ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤١٧٣.٥١٤٢١٩٤٠

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٥٢.٥١٤٢٢٠٠٠٢

١٤٢١٤٢٧٠١٤٢١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٨٤١٤٢٧٠١٤٢١

٤غغشغح

١٤٢١٤٢٧٠١٥٢.٥١

١٦٣١٤٢١٠٠١٩٤١

١٨٤١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

راسبعمر تبع عبد المحسن محمد١٧٠٨٧٢
أجج+أ

راسبعمر الضبع السید احمد١٧٠٨٧١
أجب+أ

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبعمر خالد محمد عبد الرحیم الجوھري١٧٠٨٧٥
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبعمر حمدي عبد الجید عمر١٧٠٨٧٤
جججب+

راسبعمر جمال ملیجي الحصري١٧٠٨٧٣
أججب+

راسبعمر عماد محمد كمال١٧٠٨٧٨
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف عمر صالح مغاوري ابراھیم محمد١٧٠٨٧٧
واحدة جfجج

مادتي تخلفعمر صبحي احمد محمد١٧٠٨٧٦
ffجج+

مادة تخلف عمر ھشام مصطفى محمد امین١٧٠٨٨١
واحدة ج+fجج

راسبعمر محمود محمد الدقن١٧٠٨٨٠
FALSEFALSE

مادة تخلف عمر فتحي شفیق محمد الجزار١٧٠٨٧٩
واحدة جfجأ

راسبعمرو جمال عبد السالم مصطفى١٧٠٨٨٤
ج+ججج

راسبعمرو احمد محمد عبد النعیم١٧٠٨٨٣
أججأ

مادة تخلف عمران علي عمران جعفر١٧٠٨٨٢
واحدة أfجب

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبعمرو جمال محمود عبد الحافظ١٧٠٨٨٥
أججج+



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٦٠ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤١٤٢١٦٣١٨٤٠

١٤٢١٦٣٢٠٨٠٢

٤ع. مع. مع. مع. م

١٠٠٢غ١٤٢١٤٢

١٤٢١١٠٨٠٦٠٣

١٨٤١٦٣١٦٣١٩٤٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٤٢٩٠١٨٤١

١٦٣١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٨٤١٤٢٧٠١٦٣١

١٤٢١٤٢١٠٠١٨٤١

١٧٣.٥١٦٣١٥٢.٥١٩٤٠

١٦٣١٤٢١٥٢.٥١٦٣٠

٤ع. مع. مع. مع. م

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبعمرو زكریا عبد الستار فرج شمس الدین١٧٠٨٨٨
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفعمرو خالد محمود احمد خلیل١٧٠٨٨٧
ffبج

راسبعمرو حسام عبد السالم حتاتة١٧٠٨٨٦
أبجأ

راسبعمرو شعبان احمد مصطفى١٧٠٨٩١
أببأ

راسبعمرو سلیمان محمد البیومي علي١٧٠٨٩٠
fffج

مادتي تخلفعمرو سعید فكري الدسوقي الخولي١٧٠٨٨٩
fجج

مادة تخلف عمرو عادل عبد العزیز شرف١٧٠٨٩٤
واحدة أfجب

راسبعمرو عادل ابراھیم حافظ١٧٠٨٩٣
بجج+ب+

راسبعمرو طارق فتوح احمد ابو العال١٧٠٨٩٢
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف عمرو علي احمد علي الشیخ١٧٠٨٩٧
واحدة أfجج

مادة تخلف عمرو عفیفي السید عفیفي١٧٠٨٩٦
واحدة بfجأ

راسبعمرو عبد القادر عباس حسن١٧٠٨٩٥
جججب

راسبعمرو فتحي محمد عبد العظیم١٧٠٩٠٠
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبعمرو فؤاد عبد السید ھارون كواسة١٧٠٨٩٩
بج+جب

راسبعمرو علي عبد التواب علي١٧٠٨٩٨
أج+بب+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٦١ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤١٦٣١٦٣١٩٤٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٤٢١٤٢٩٠١٥٢.٥١

١٧٣.٥١٤٢١٠٠١٥٢.٥١

٢٠٤١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٤٢٩٠١٦٣١

١٥٢.٥٨٠٣٠٠٠٣

١٦٣١٤٢٩٠١٥٢.٥١

٩٠٣غش١٤٢ح

٠٠٤غحغش

١٦٣١٥٢.٥٩٠١٨٤١

١٧٣.٥١٤٢١١٠١٦٣١

١٩٤١٥٢.٥١٧٣.٥١٨٤٠

١٤٢١٦٣١٤٢١٧٣.٥٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٨٤٠

راسبعمرو محمد سید عبد الرحمن١٧٠٩٠٢
أججب

راسبعمرو كمال عبد الحفیظ ابو المجد١٧٠٩٠١
أببأ

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبعھود محمد عبد الحمید الشیخ سالم١٧٠٩٠٥
جججأ

مادة تخلف عمرو یسري عبد العزیز حجران١٧٠٩٠٤
واحدة ج+fجب+

مادة تخلف عمرو منیر مصطفى اسماعیل١٧٠٩٠٣
واحدة ج+fجج

مادة تخلف غادة عادل عیسى احمد الخولي١٧٠٩٠٨
واحدة ج+fجب

راسبعیسى محمد حجازي عیسى١٧٠٩٠٧
fffج+

مادة تخلف عواطف حامد محمد عبد اللطیف١٧٠٩٠٦
واحدة بfجب

مادة تخلف فؤاد ھشام فؤاد عالم١٧٠٩١١
واحدة أfج+ب

راسبفؤاد محمد عبد هللا محمد جبر١٧٠٩١٠
FALSEFALSEf

راسبفؤاد السید محمد محمد حجازي١٧٠٩٠٩
FALSEجFALSEf

راسبفادي فؤاد نصیف بانوب١٧٠٩١٤
ب+جبج

راسبفاتن شوقي محمد ابو العال١٧٠٩١٣
أب+ج+أ

مادة تخلف فاتن سعید فھیم العایدي١٧٠٩١٢
واحدة بfجب+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبفادي ماھر یسى حنین١٧٠٩١٥
أججأ



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٦٢ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
٦٠٧٠٦٠٥٠٤

١٩٤١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٦٣١٦٣١٤٢١٨٤٠

١٦٣١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٧٣.٥١١٠١٤٢١٥٢.٥١

١٥٢.٥١٠٠١٤٢١٩٤١

٤غغشغح

١٨٤١٧٣.٥١٥٢.٥١٨٤٠

١٨٤١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٤٢٦٠١٦٣١

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٤٢١٠٠١٤٢١٤٢١

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبفاطمة عبد العزیز سلیمان الشرقاوي١٧٠٩١٨
أجبب

راسبفاطمة عبد الرازق سید بیومي١٧٠٩١٧
ب+ججأ

راسبفاروق حسنین فاروق حسنین١٧٠٩١٦
ffff

راسبفاطمة محمد سعید عبد الفتاح خلف١٧٠٩٢١
أجبج+

راسبفاطمة عز الدین عبد العزیز ابراھیم١٧٠٩٢٠
بججب+

راسبفاطمة عبد الغني ابراھیم السید دالل١٧٠٩١٩
ج+جبب

مادة تخلف فتحي طھ محمد عطیة١٧٠٩٢٤
واحدة أجfج+

مادة تخلف فاطمة منصور مصطفى منصور١٧٠٩٢٣
واحدة ج+جfب+

راسبفاطمة محمد عزب السید احمد باشا١٧٠٩٢٢
ب+ج+جب+

راسبفتوح رجب فتوح حامد١٧٠٩٢٧
ججبأ

راسبفتحي محمد زكي صقر١٧٠٩٢٦
أج+ب+أ

راسبفتحي عبد الباسط لطفي شعالن١٧٠٩٢٥
FALSEFALSE

مادة تخلف فریدة وحید عبد الحمید سالم١٧٠٩٣٠
واحدة ججfج

راسبفرید شوقي علي العربي١٧٠٩٢٩
أجج+أ

مادة تخلف فرج احمد عبد الكریم ابو فدان١٧٠٩٢٨
واحدة بfجج+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٦٣ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٧٣.٥١٦٣١٧٣.٥١٩٤٠

١٧٣.٥١٧٣.٥١٤٢١٨٤٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢٦٠٩٠٢

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢٩٠١٤٢١

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٦٣١٤٢٢٠١٦٣١

٨٠١٤٢٢٠٩٠٣

١٤٢١٦٣٩٠١٧٣.٥١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٥٢.٥١٤٢١٠٠١٥٢.٥١

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٦٣١٥٢.٥١٩٤٠

١٨٤١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢٠

راسبفھمي محمد فھمي السنباوي١٧٠٩٣٢
أجب+ب+

راسبفھمي النوبي محمد محمدین١٧٠٩٣١
أب+بب+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبكامل محمود كامل عبد السمیع١٧٠٩٣٥
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفكامل محمد كامل حسین١٧٠٩٣٤
ffجج

راسبفیصل احمد محمد الغراب١٧٠٩٣٣
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف كریم حسن ریاض عبد العظیم١٧٠٩٣٨
واحدة بfجب

راسبكرم عوض رضوان عوض١٧٠٩٣٧
أجج+ب+

مادة تخلف كرم حامد عبد الواسع مرعي١٧٠٩٣٦
واحدة جfجج

راسبكریم محمد محمد فایز احمد حسن١٧٠٩٤١
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف كریم عبد الصمد عبد الجواد عبد العال١٧٠٩٤٠
واحدة ب+fبج

راسبكریم سلیمان عبد الحمید سلیمان١٧٠٩٣٩
fجff

راسبكریمة كمال عبد الصمد بسیوني١٧٠٩٤٤
أج+بأ

راسبكریمة احمد سعد دسوقي١٧٠٩٤٣
بججب

مادة تخلف كریم ھشام عبد الفتاح ابراھیم١٧٠٩٤٢
واحدة ج+fجج+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبكمال عبد الونیس بدوي ابو العنین١٧٠٩٤٥
جج+ج+أ



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٦٤ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
٤غ٥٠غغ

١٧٣.٥١غ١٧٣.٥١٦٣

١٥٢.٥١٥٢.٥٨٠١٨٤١

١٦٣١٦٣١٤٢١٧٣.٥٠

١٩٤١٥٢.٥١٧٣.٥١٨٤٠

١٧٣.٥١٧٣.٥١٤٢١٦٣٠

٤ع. مع. مع. مع. م

٢غش٢٠١٤٢١٤٢

١٨٤١٦٣١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٦٣١٦٣١٨٤٠

١٥٢.٥١٤٢٩٠١٤٢١

١٨٤١٦٣١٤٢١٨٤٠

١٥٢.٥١٤٢٨٠١٤٢١

١٥٢.٥١٤٢١٠٠١٥٢.٥١

٤غ٦٠غ٨٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف كوثر ابراھیم عبد العلیم ابراھیم العناني١٧٠٩٤٨
واحدة أfج+ج+

مادة تخلف كمال محمد محمد عبد الرحیم١٧٠٩٤٧
واحدة ب+بب+

راسبكمال محمد زكي حلمي زكي حشیش١٧٠٩٤٦
f

راسبلطفي عبد العظیم عبد العظیم محمد١٧٠٩٥١
بجب+ب+

راسبلبنى عبد هللا حنفي عبد العزیز١٧٠٩٥٠
أب+ج+أ

راسبلبنى اسامة احمد مصطفى العبد١٧٠٩٤٩
ب+جبب

راسبلورا محمد البرنس مصطفى طھ١٧٠٩٥٤
بجبأ

مادتي تخلفلمیاء ماھر زكي عوض القالوي١٧٠٩٥٣
fججFALSE

راسبلمیاء شوقي عبد الغفار شویتة١٧٠٩٥٢
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمؤمن سامي السید جمال الدین١٧٠٩٥٧
أجبأ

مادة تخلف مؤمن احمد طھ عبد الفتاح ابو سنجر١٧٠٩٥٦
واحدة جfجج+

راسبلیلى الشحات عبد السالم شرف١٧٠٩٥٥
أببأ

راسبماجد ابراھیم حسین القطان١٧٠٩٦٠
ff

مادة تخلف مؤید محمد محمد صالح الدین محمد سالم١٧٠٩٥٩
واحدة ج+fجج+

مادة تخلف مؤمن ھشام جمال الدین علي١٧٠٩٥٨
واحدة جfجج+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٦٥ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣٨٠١٥٢.٥١٧٣.٥١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٧٣.٥١٤٢١٨٤٠

١٥٢.٥١٩٤١غ٢٠٤

١٧٣.٥١٤٢١٦٣١٨٤٠

١٨٤١٤٢٨٠١٨٤١

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥٩٠١٤٢١٤٢١

١٧٣.٥١٥٢.٥١٥٢.٥١٨٤٠

١٦٣١٥٢.٥١٦٣١٧٣.٥٠

١٨٤١٤٢١٥٢.٥١٩٤٠

١٧٣.٥٩٠١٤٢١٤٢١

١٨٤١غ١٨٤١٦٣

راسبماجد عبد الحمید مصطفى عبد الرحمن١٧٠٩٦٢
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف ماجد عبد الحفیظ محمد ابراھیم الوكیل١٧٠٩٦١
واحدة ب+ج+fب

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبماھیتاب محمود ابراھیم الھمدان١٧٠٩٦٥
أجب+أ

راسبماھر احمد عبد ربھ احمد١٧٠٩٦٤
بججأ

راسبماھر ابو المجد سعد حمودة١٧٠٩٦٣
أججج+

مادة تخلف متولي محمود ھاشم محمد١٧٠٩٦٨
واحدة أfجأ

راسبمبروك سعید السید ابراھیم عبد الحلیم١٧٠٩٦٧
أبجب+

مادة تخلف مایسة مصطفى عبد هللا القاضي١٧٠٩٦٦
واحدة أج+أ

راسبمجدي صالح حسني كامل١٧٠٩٧١
أج+ج+ب+

مادة تخلف مجدي شاكر السید محمد رمضان١٧٠٩٧٠
واحدة ججfب+

راسبمتى جریس اضبیع جریس١٧٠٩٦٩
أجبج+

مادة تخلف محسن محمد سلیمان حسن١٧٠٩٧٤
واحدة ججfب+

راسبمحروس محمد حسانین محمد١٧٠٩٧٣
أج+جأ

راسبمحروس بھاء الدین حمدي محروس ابو حسین١٧٠٩٧٢
ب+بج+ب

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف محسوب محمد بحلق سالمة١٧٠٩٧٥
واحدة أبأ



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٦٦ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
٤ع. مع. مع. مع. م

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

١٩٤١٧٣.٥١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٩٤١٦٣١٥٢.٥١٨٤٠

١٥٢.٥١٤٢٧٠١٤٢١

١٥٢.٥١٤٢٠٠١٦٣١

١٧٣.٥٩٠٣٠١٤٢٢

١٥٢.٥١٤٢٧٠١٦٣١

١٥٢.٥١٠٠١٤٢١٧٣.٥١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٨٤١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٥٢.٥١٧٣.٥١٨٤٠

١٨٤١غ١٧٣.٥١٤٢

١٥٢.٥١٤٢٩٠١٤٢١

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمد ابراھیم عاشور الكردي١٧٠٩٧٨
أجب+أ

راسبمحمد ابراھیم سلیمان ابراھیم١٧٠٩٧٧
ب+جج+ب+

راسبمحمد ابراھیم حسن باشا١٧٠٩٧٦
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف محمد ابراھیم عرفة الصعیدي١٧٠٩٨١
واحدة جfجج+

راسبمحمد ابراھیم عبد اللطیف اللیثي١٧٠٩٨٠
أج+بأ

راسبمحمد ابراھیم عبد السالم الفقي١٧٠٩٧٩
أجج+أ

مادة تخلف محمد ابراھیم محمد احمد١٧٠٩٨٤
واحدة بfجج+

مادتي تخلفمحمد ابراھیم محمد ابراھیم عبد الباري١٧٠٩٨٣
جffب+

مادة تخلف محمد ابراھیم علي البري١٧٠٩٨٢
واحدة بfجج+

راسبمحمد ابراھیم محمد سلیمان١٧٠٩٨٧
أججأ

راسبمحمد ابراھیم محمد خلف١٧٠٩٨٦
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف محمد ابراھیم محمد السید الشھبة١٧٠٩٨٥
واحدة ب+جfج+

مادة تخلف محمد احمد ابراھیم بكر١٧٠٩٩٠
واحدة جfجج+

مادة تخلف محمد ابو زید عیسى ابو زید١٧٠٩٨٩
واحدة أجب+

راسبمحمد ابو بكر محمد عبد الحلیم١٧٠٩٨٨
أب+ج+أ

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٦٧ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١غ١٤٢١٤٢

١٤٢٩٠٨٠١٤٢٢

١٤٢١٦٣١غش١٧٣.٥

١٦٣٧٠٧٠١٦٣٢

٢٠٤١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢٩٠١٦٣١

١٤٢٦٠١٤٢٩٠٢

١٤٢٦٠٥٠١٤٢٢

١٨٤١٤٢٩٠١٨٤١

١٩٤١٦٣١٦٣١٨٤٠

١٤٢١٤٢٩٠١٨٤١

١٤٢١٠٠٦٠١٤٢٢

١٨٤١٤٢٦٠١٤٢١

١٦٣٧٠٩٠١٥٢.٥٢

مادتي تخلفمحمد احمد السید السنباوي١٧٠٩٩٢
جffج

مادة تخلف محمد احمد ابو الفتح الشاعر١٧٠٩٩١
واحدة بجج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمد احمد سید غیتة١٧٠٩٩٥
ج+جبأ

مادتي تخلفمحمد احمد رمضان السطوحي١٧٠٩٩٤
بffب

مادة تخلف محمد احمد حامد محمد عبد الرحمن١٧٠٩٩٣
واحدة بجFALSEب+

مادتي تخلفمحمد احمد عبد الحمید الجندي١٧٠٩٩٨
fجfج

مادة تخلف محمد احمد عباس سریع١٧٠٩٩٧
واحدة بfجج

راسبمحمد احمد صبحي علي الشعراوي١٧٠٩٩٦
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد احمد محمد عبد السالم١٧١٠٠١
أببأ

مادة تخلف محمد احمد محمد حسین الطوخي١٧١٠٠٠
واحدة أfجأ

مادتي تخلفمحمد احمد عبد العزیز عمیرة١٧٠٩٩٩
جffج

مادة تخلف محمد احمد محمود عبد اللطیف١٧١٠٠٤
واحدة جfجأ

مادتي تخلفمحمد احمد محمود حسن عیاط١٧١٠٠٣
جffج

مادة تخلف محمد احمد محمد عبد هللا١٧١٠٠٢
واحدة أfجج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادتي تخلفمحمد احمد مختار صالح١٧١٠٠٥
ج+ffب



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٦٨ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤١٤٢٥٠١٦٣١

١٩٤١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٨٤١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٤٢٩٠٨٠١٤٢٢

١٤٢٨٠١٤٢١٤٢١

١٩٤١٥٢.٥١٦٣١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٤٢٩٠١٤٢١

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢٩٠١٦٣١

١٤٢١٤٢١٤٢١٢٠١

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمد احمد موسى احمد١٧١٠٠٨
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد احمد منصور محمد مبروك١٧١٠٠٧
بجج+أ

مادة تخلف محمد احمد مصطفى ابو احمد١٧١٠٠٦
واحدة بfجأ

مادتي تخلفمحمد اشرف محمد االنور عمارة١٧١٠١١
جffج

راسبمحمد اسامة محمد فتحي عبد العزیز محروس طایل١٧١٠١٠
ب+ججأ

راسبمحمد اسامة محمد عبد الحمید١٧١٠٠٩
ب+ججأ

راسبمحمد السید علي السقا١٧١٠١٤
ب+ججب+

راسبمحمد السید عباس مرسي ابراھیم١٧١٠١٣
أبج+أ

مادة تخلف محمد اشرف محمد عطیة١٧١٠١٢
واحدة ججfج

راسبمحمد السید محمد حسن الشقنقیري١٧١٠١٧
ج+ججج

مادة تخلف محمد السید محمد السید احمد١٧١٠١٦
واحدة جfجأ

راسبمحمد السید علي فرغلي علي١٧١٠١٥
بججج+

مادة تخلف محمد العربي الخضري المرسي الحداد١٧١٠٢٠
واحدة fججج

مادة تخلف محمد السید مصطفى مصطفى حسین١٧١٠١٩
واحدة بfجج

راسبمحمد السید محمود محمد دیاب١٧١٠١٨
FALSEFALSEFALSEFALSE

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٦٩ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٧٣.٥١٤٢٩٠١٧٣.٥١

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٧٣.٥٩٠١٤٢١٧٣.٥١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٥٢.٥١٤٢٤٠١٦٣١

١٨٤١٤٢١٧٣.٥١٧٣.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٦٣١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٨٤١٤٢١٦٣١٨٤٠

١٨٤٣غش١٢٠ح

راسبمحمد ایمن محمود حسن١٧١٠٢٢
ج+جج+ب+

مادة تخلف محمد امین عبد الفتاح الدسوقي١٧١٠٢١
واحدة ب+fجب+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمد بھاء الدین ابراھیم احمد١٧١٠٢٥
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف محمد بكري عبد هللا عمارة١٧١٠٢٤
واحدة ب+جfب+

راسبمحمد بسام عبد الحكم عمارة كشاف١٧١٠٢٣
جججج+

راسبمحمد جمال الدین اسماعیل محمد١٧١٠٢٨
ب+ججب+

راسبمحمد جمال ابراھیم ابو احمد سالم١٧١٠٢٧
أججب

راسبمحمد جالل محمد ابو سریع ابراھیم١٧١٠٢٦
ب+ججب+

راسبمحمد جمال محمد السكري١٧١٠٣١
بججج

راسبمحمد جمال عبد الرازق رضوان١٧١٠٣٠
ب+ب+جأ

مادة تخلف محمد جمال عبد الجلیل ابراھیم١٧١٠٢٩
واحدة بfجج+

راسبمحمد حامد حسیني مكي١٧١٠٣٤
أبجأ

راسبمحمد جمعة حسن علي١٧١٠٣٣
ب+ججب

راسبمحمد جمال محمد شعبان١٧١٠٣٢
FALSEFALSEFALSEFALSE

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبمحمد حامد عبد المعطي عبد الفتاح برین١٧١٠٣٥
FALSEfFALSEأ



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٧٠ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢٣غش٨٠ح

٤غغشغح

١٨٤١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٧٣.٥٧٠١٤٢١٦٣١

٤ع. مع. مع. مع. م

٣غ١٤٢٨٠٥٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٦٣١٩٤٠

١٨٤١٤٢١٠٠١٤٢١

٢٠٤١٤٢١٧٣.٥١٤٢٠

٤ع. مع. مع. مع. م

٤ع. مع. مع. مع. م

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٤٢١٧٣.٥١٩٤٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمد حسن حسین حنفي١٧١٠٣٨
بججأ

راسبمحمد حسن حسن ابراھیم١٧١٠٣٧
FALSEFALSE

راسبمحمد حسن السمان حسن١٧١٠٣٦
FALSEfFALSEج

راسبمحمد حسني محمد عبد اللطیف العادلي١٧١٠٤١
ffج

راسبمحمد حسني عبد المحسن الشریف١٧١٠٤٠
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف محمد حسن عالم عثمان السید١٧١٠٣٩
واحدة بجfب+

راسبمحمد حمادة عبد الحمید السقا١٧١٠٤٤
جب+جأ

مادة تخلف محمد حسین احمد شمة١٧١٠٤٣
واحدة جfجأ

راسبمحمد حسني محمد نصر١٧١٠٤٢
أبج+ب+

راسبمحمد حمدي سید جاد١٧١٠٤٧
أجج+أ

راسبمحمد حمدي خلیفة سلیمان١٧١٠٤٦
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد حمدي السعید محمد مسلم١٧١٠٤٥
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد خیري ماجد ابراھیم١٧١٠٥٠
أب+جأ

راسبمحمد خالد عنتر امام١٧١٠٤٩
أججأ

راسبمحمد حمود مرسي ابراھیم خالد١٧١٠٤٨
ب+جج+ب+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٧١ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢٢٠٥٠١٦٣٢

١٤٢٧٠٥٠١٧٣.٥٢

١٥٢.٥٦٠٩٠١٤٢٢

١٧٣.٥١٤٢٩٠١٩٤١

١٦٣١٤٢١١٠١٧٣.٥١

١٦٣١٠٦٠٧٠٣

١٨٤١٦٣١٤٢١٨٤٠

١٤٢١٤٢٩٠١٦٣١

١٤٢١٤٢١٠٠١٧٣.٥١

١٨٤١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥١٦٣٠

١٤٢١٤٢٧٠١٦٣١

مادتي تخلفمحمد دسوقي فؤاد عبد المطلب ابو طالب١٧١٠٥٢
ب+ffج

مادتي تخلفمحمد خیري محمد یوسف الحسانین١٧١٠٥١
بffج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف محمد رأفت محمد شحات یوسف١٧١٠٥٥
واحدة ب+fجب

مادة تخلف محمد رأفت عفیفي محمد عفیفي١٧١٠٥٤
واحدة أfجب+

مادتي تخلفمحمد دیاب عبد الرازق دیاب١٧١٠٥٣
جffج+

مادة تخلف محمد رشاد السید علي١٧١٠٥٨
واحدة بfجج

راسبمحمد ربیع راغب الكشاك١٧١٠٥٧
أجبأ

راسبمحمد رأفت محمد كمال الدین االسكافي١٧١٠٥٦
fffب

راسبمحمد رمضان ابراھیم محمود١٧١٠٦١
أجج+ج+

راسبمحمد رفعت عبد الوھاب عبد العال١٧١٠٦٠
ج+ججأ

مادة تخلف محمد رضا محمد الحناوي١٧١٠٥٩
واحدة ب+fجج

راسبمحمد رمضان محمد عبد الحمید١٧١٠٦٤
بج+جب+

راسبمحمد رمضان عبد العظیم عبد القادر١٧١٠٦٣
أججب

راسبمحمد رمضان عبد الحلیم عبد المنعم١٧١٠٦٢
بججج+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف محمد رمضان محمود احمد عبد هللا١٧١٠٦٥
واحدة بfجج



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٧٢ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٠٩٠١٥٢.٥٢

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٤٢٨٠٨٠١٤٢٢

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٩٤٠

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٦٣٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢١٦٣١غ

١٥٢.٥١٤٢٩٠١٥٢.٥١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

٤ع. مع. مع. مع. م

٤غغ٦٠غ

١٩٤١٥٢.٥١٧٣.٥٢٠٤٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادتي تخلفمحمد زكریا عبد الھادي سید احمد١٧١٠٦٨
جffج

راسبمحمد زكریا صاوي عبد الرحمن١٧١٠٦٧
أججب+

مادتي تخلفمحمد رمضان یوسف محمود عبد الجواد١٧١٠٦٦
ج+ffج+

راسبمحمد سالم احمد عبد الفتاح سالم١٧١٠٧١
أجج+أ

راسبمحمد زھیر محمد زھران البح١٧١٠٧٠
أججب

راسبمحمد زھیر عبد العظیم جاد المولى١٧١٠٦٩
بججج

مادة تخلف محمد سامي حسین سعد الدیب١٧١٠٧٤
واحدة بجج

راسبمحمد سامح سالمة سلیمان١٧١٠٧٣
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد سالم مغازي بیومي١٧١٠٧٢
بججأ

راسبمحمد سعد بھي سعد١٧١٠٧٧
ب+جج+ب

راسبمحمد سراج الدین محمد سراج محمد١٧١٠٧٦
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف محمد سامي عبد العظیم محمد عطیة منطاش١٧١٠٧٥
واحدة ج+fجج+

راسبمحمد سعید عمر ابراھیم١٧١٠٨٠
أب+ج+أ

راسبمحمد سعید صالح احمد١٧١٠٧٩
f

راسبمحمد سعد عبد العزیز علي حجر١٧١٠٧٨
FALSEFALSEFALSEFALSE

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٧٣ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢٩٠١٥٢.٥١

١٤٢١١٠٥٠١٥٢.٥٢

١٤٢٩٠٩٠١٤٢٢

١٧٣.٥١٤٢١١٠١٥٢.٥١

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢١٤٢١٢٠١

١٦٣٢غ١٠٠١٤٢

١٦٣١٤٢٩٠١٤٢١

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٨٤١٧٣.٥١٥٢.٥١٩٤٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

١٤٢١٤٢٩٠١٤٢١

مادة تخلف محمد سعید محمد علي بردانة١٧١٠٨٢
واحدة ج+fجج

راسبمحمد سعید محمد خلف١٧١٠٨١
FALSEFALSEFALSEFALSE

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف محمد سعید منصور عامر١٧١٠٨٥
واحدة ج+fجب+

مادتي تخلفمحمد سعید محمود حلوة١٧١٠٨٤
جffج

مادتي تخلفمحمد سعید محمدي السید بحالو١٧١٠٨٣
ج+ffج

مادة تخلف محمد سمیر خلیل الرویني١٧١٠٨٨
واحدة fججج

راسبمحمد سلیمان محمود كمال الصیاد١٧١٠٨٧
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد سلیمان محمد سلیمان١٧١٠٨٦
بجج+ج+

راسبمحمد سید كمال عبد الفتاح١٧١٠٩١
ج+ججب+

مادة تخلف محمد سمیر فھیم الشیخ١٧١٠٩٠
واحدة جfجب

مادتي تخلفمحمد سمیر عبد المحسن الفقي١٧١٠٨٩
fبج

راسبمحمد شریف بحیري السید١٧١٠٩٤
ب+جج+ج+

راسبمحمد سید مصطفى محمد١٧١٠٩٣
ب+جج+ب+

راسبمحمد سید محمد سید١٧١٠٩٢
أج+ب+أ

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف محمد شریف شوقي كریم احمد١٧١٠٩٥
واحدة جfجج



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٧٤ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

١٤٢١٤٢٩٠١٤٢١

١٨٤١٥٢.٥١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٠٠١٠٠١٤٢١٤٢٢

١٥٢.٥٢غ١٤٢غ

١غ١٨٤١٤٢١٥٢.٥

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

١٤٢٨٠٩٠١٥٢.٥٢

١٤٢١١٠١٤٢١٤٢١

٣غ١٤٢غغ

١٠٠١٤٢٣حغش

٤غ٧٠غ٠٠

١٨٤١٦٣١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف محمد شعبان فتحي مصلحي شلف١٧١٠٩٨
واحدة جfجج

راسبمحمد شعبان عبد الحلیم بھنسي١٧١٠٩٧
ب+جج+ج

راسبمحمد شعبان حسن احمد١٧١٠٩٦
ج+ججج

مادتي تخلفمحمد شكري جبریل محمد١٧١١٠١
ج+ج

مادتي تخلفمحمد شفیق محمد محسن١٧١١٠٠
ffجج

راسبمحمد شعبان محمود مصطفى عید١٧١٠٩٩
ب+ج+ج+أ

مادتي تخلفمحمد صابر سجاوي قرني١٧١١٠٤
ج+ffج

راسبمحمد شلبي عبد المقصود محمد شلبي١٧١١٠٣
ب+جج+ب

مادة تخلف محمد شكري محمود الشمندي١٧١١٠٢
واحدة ج+جأ

راسبمحمد صبحي السید عشماوي١٧١١٠٧
FALSEFALSEfج

راسبمحمد صالح محمد حسن١٧١١٠٦
ج

مادة تخلف محمد صابر محمد محمد١٧١١٠٥
واحدة ججfج

راسبمحمد صبري عباس محمد١٧١١١٠
ج+جج+ب

راسبمحمد صبحي عبد هللا ابراھیم١٧١١٠٩
بجبأ

راسبمحمد صبحي دمرداش جامع١٧١١٠٨
ff

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٧٥ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٤٢٨٠٧٠١٥٢.٥٢

١٤٢١٤٢٩٠١٤٢١

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٦٣١٧٣.٥٠

١٥٢.٥١غ١٨٤١٦٣

١٦٣١٤٢١٠٠١٤٢١

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

١٨٤١٤٢١٦٣١٧٣.٥٠

٨٠١١٠١٤٢١٤٢٢

٤ع. مع. مع. مع. م

١٦٣١٤٢١٠٠١٥٢.٥١

١٧٣.٥١غ١٤٢١٤٢

راسبمحمد صالح عبد التواب زاید١٧١١١٢
أججج+

راسبمحمد صبري محمد حسن١٧١١١١
أججأ

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمد صالح محمد محمد العجمي١٧١١١٥
بجج+ج+

مادة تخلف محمد صالح علي ابو سلیمان١٧١١١٤
واحدة جfجج

مادتي تخلفمحمد صالح عبد النبي فودة١٧١١١٣
ج+ffج

مادة تخلف محمد طارق محمد عبد الجلیل١٧١١١٨
واحدة ج+بأ

راسبمحمد طارق محمد ابراھیم١٧١١١٧
ب+بجب+

راسبمحمد طارق كمال النحاس١٧١١١٦
أججب

راسبمحمد عادل محمد سالم١٧١١٢١
ب+بجأ

راسبمحمد طھ محمد محمود١٧١١٢٠
ب+جج+ب

مادة تخلف محمد طھ السید زكي درویش١٧١١١٩
واحدة جfجب

مادة تخلف محمد عبد الحكیم السعید الفقي١٧١١٢٤
واحدة ج+fجب

راسبمحمد عبد التواب مرسي حسن١٧١١٢٣
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفمحمد عاشور السید شلتوت١٧١١٢٢
ffجج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف محمد عبد الحلیم عباس احمد احمد١٧١١٢٥
واحدة ب+جج



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٧٦ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣٨٠١٤٢١٧٣.٥١

١١٠١٤٢٩٠١٥٢.٥٢

١٤٢١١٠٩٠١٥٢.٥٢

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٧٣.٥١غ١٨٤١٤٢

١٦٣١٤٢١٤٢١٩٤٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٥٢.٥١٤٢١٠٠١٥٢.٥١

١٤٢٩٠١٤٢١٥٢.٥١

١٥٢.٥١٤٢٩٠١٥٢.٥١

١٤٢٩٠١٤٢١٤٢١

١٤٢١٦٣١غ١٤٢

١١٠١٤٢٧٠١٥٢.٥٢

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادتي تخلفمحمد عبد السالم زكي عیارة١٧١١٢٨
ج+ffج

مادتي تخلفمحمد عبد الرسول السید ابو العنین جاد هللا١٧١١٢٧
fجf+ج

مادة تخلف محمد عبد الحمید السید احمد الجندي١٧١١٢٦
واحدة ب+جfب

راسبمحمد عبد العظیم انور عبد العزیز١٧١١٣١
أججب

مادة تخلف محمد عبد العزیز الشربیني عبد العزیز١٧١١٣٠
واحدة ب+جأ

راسبمحمد عبد العال عبد المنعم شكري١٧١١٢٩
جججب+

مادة تخلف محمد عبد القادر محمد خلیفة١٧١١٣٤
واحدة ج+جfج

مادة تخلف محمد عبد الفتاح سید دسوقي١٧١١٣٣
واحدة ج+fجج+

راسبمحمد عبد الفتاح الصباحي علي١٧١١٣٢
بججب

مادة تخلف محمد عبد هللا محمد عبد القوي١٧١١٣٧
واحدة بجج

مادة تخلف محمد عبد هللا قندیل محمد قندیل١٧١١٣٦
واحدة ججfج

مادة تخلف محمد عبد هللا السید بھجات١٧١١٣٥
واحدة ج+fجج+

راسبمحمد عبد هللا مشرف العیلة١٧١١٤٠
بججج+

راسبمحمد عبد هللا مسعود عبد هللا ابراھیم١٧١١٣٩
بججب

مادتي تخلفمحمد عبد هللا محمد عبد اللطیف١٧١١٣٨
fجf+ج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٧٧ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
٤ع. مع. مع. مع. م

١غ١٨٤١٤٢١٤٢

٥٠٧٠١٤٢١٠٠٣

١٦٣١٤٢٩٠١٤٢١

١٦٣١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١غ١٨٤١٥٢.٥

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

٨٠١٤٢٩٠١٥٢.٥٢

١٤٢١٤٢٤٠١٥٢.٥١

١٦٣٨٠٩٠١٤٢٢

١٤٢١٤٢٩٠١٤٢١

١٥٢.٥١غ١٦٣١٤٢

٤ع. مع. مع. مع. م

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

مادة تخلف محمد عبد الناصر عبد الواحد اسماعیل١٧١١٤٢
واحدة ججأ

راسبمحمد عبد الموجود السید عمر الخلیفة١٧١١٤١
FALSEFALSEFALSEFALSE

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمد عبده محمد ابو عوض حمودة١٧١١٤٥
ج+ججب

مادة تخلف محمد عبده شعبان الغمازي١٧١١٤٤
واحدة جfجب

راسبمحمد عبد الھادي ابراھیم عبد الرحمن١٧١١٤٣
ffجf

مادتي تخلفمحمد عصام عبد اللطیف علي خلیف١٧١١٤٨
fجf+ج

راسبمحمد عصام ابو مسلم محمد١٧١١٤٧
ج+جج+ب+

مادة تخلف محمد عزت عبد هللا الفیومي١٧١١٤٦
واحدة جج+أ

مادة تخلف محمد عالم فرحات عالم١٧١١٥١
واحدة جfجج

مادتي تخلفمحمد عفیف عفت محمد ابو العزم١٧١١٥٠
جffب

مادة تخلف محمد عصام ھادي ابراھیم١٧١١٤٩
واحدة ج+fجج

راسبمحمد علي فؤاد البتانوني١٧١١٥٤
ب+جج+أ

راسبمحمد علي ابراھیم المیھي١٧١١٥٣
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف محمد علوي علي شرف الدین١٧١١٥٢
واحدة ج+جب

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبمحمد علي محمد حسن١٧١١٥٥
بججب+



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٧٨ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٤٢١٠١٥٢.٥١

١٨٤١٥٢.٥١٧٣.٥١٧٣.٥٠

١٩٤١٧٣.٥١٥٢.٥٢٠٤٠

١٦٣١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٨٤١٧٣.٥١٥٢.٥١٦٣٠

١٩٤١٦٣١٥٢.٥١٦٣٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

٧٠١٤٢١٠١٥٢.٥٢

٨٠٤٠١٠١٤٢٣

١٤٢٧٠١٠٠٣غ

٠####؟١٤٢١٤٢١٤٢

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٧٣.٥١٤٢٢٠٤٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمد علي محمد علي حسین١٧١١٥٨
أج+ب+أ

راسبمحمد علي محمد علي١٧١١٥٧
ب+ب+ج+أ

مادة تخلف محمد علي محمد عبد اللطیف١٧١١٥٦
واحدة ج+fجب

راسبمحمد غریاني السید محمد١٧١١٦١
بج+بأ

راسبمحمد عمر محمد عمر خلیفة١٧١١٦٠
بج+ب+أ

راسبمحمد عمر احمد حامد الخولي١٧١١٥٩
ججبب

مادتي تخلفمحمد فتحي سعد ابراھیم جمیعي١٧١١٦٤
fجf+ج

راسبمحمد فتحي ابراھیم حسن العبد١٧١١٦٣
بجج+ب+

راسبمحمد فؤاد زغلول عبد الحفیظ١٧١١٦٢
جججج+

راسبمحمد فتحي محمود البطیني١٧١١٦٧
FALSEججج

راسبمحمد فتحي محمد محمد حجاج١٧١١٦٦
ffج

راسبمحمد فتحي محمد الشال١٧١١٦٥
fffج

راسبمحمد فھمي علي علي البسیوني١٧١١٧٠
ج+جج+ب+

راسبمحمد فھمي عبد المقصود محمد عبد ربھ١٧١١٦٩
أجب+أ

راسبمحمد فطب مصطفى ابو حبیبة١٧١١٦٨
بجج+أ

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٧٩ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
٨٠٩٠٥٠١٤٢٣

١٨٤١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٨٤١٧٣.٥١٦٣١٩٤٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٩٤١٦٣١٤٢١٧٣.٥٠

١٥٢.٥١٤٢٩٠١٤٢١

١٩٤١٨٤١٦٣١٨٤٠

١٨٤١٥٢.٥٠٠١٦٣١

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٨٤١٤٢٩٠١٥٢.٥١

١٨٤١٦٣١٤٢١٧٣.٥٠

١٦٣١٤٢٩٠١٤٢١

راسبمحمد فوزي محمد سلیم١٧١١٧٢
بججأ

راسبمحمد فوزي محمد جیر١٧١١٧١
fffج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمد كیالني جالل محمد١٧١١٧٥
جججأ

راسبمحمد كمال محمد موسى١٧١١٧٤
أبب+أ

راسبمحمد قطب عبد الواحد شحاتة١٧١١٧٣
ج+ججأ

راسبمحمد ماھر حسن محمد عطا هللا١٧١١٧٨
أبأأ

مادة تخلف محمد ماھر ابراھیم ابو العنین١٧١١٧٧
واحدة جfجج+

راسبمحمد لطفي محمد عبد هللا١٧١١٧٦
ب+جبأ

راسبمحمد مجدي عبد اللطیف الجرواني١٧١١٨١
بجج+ب+

راسبمحمد مجاھد سعد بدر ابراھیم١٧١١٨٠
ج+ججب+

مادة تخلف محمد متولي سعد متولي١٧١١٧٩
واحدة بfج+أ

راسبمحمد محمد ابو غنیمة احمد١٧١١٨٤
ب+جبأ

مادة تخلف محمد مجدي محمود علي١٧١١٨٣
واحدة ج+fجأ

راسبمحمد مجدي محمد الدعباس١٧١١٨٢
جججب+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف محمد محمد البكري عبد الحمید محمد حسانین١٧١١٨٥
واحدة جfجب



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٨٠ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١غ١٨٤١٦٣

١٧٣.٥١٤٢٩٠١٦٣١

١٨٤١٧٣.٥١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

٤غ٦٠غ١٠٠

١٦٣١٤٢٩٠١٥٢.٥١

١٦٣١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٤٢١٤٢٧٠١٤٢١

١٨٤١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٨٤١٤٢٩٠١٤٢١

٤ع. مع. مع. مع. م

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢٩٠١٦٣١

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمد محمد عبد النعیم مصطفى١٧١١٨٨
بجب+أ

مادة تخلف محمد محمد حسین حسنین١٧١١٨٧
واحدة بfجب+

مادة تخلف محمد محمد الكحالوي عبد الرحیم محمد١٧١١٨٦
واحدة جبأ

راسبمحمد محمود عبد الفتاح محمد الفوال١٧١١٩١
ff

راسبمحمد محمود السید عبد الرازق١٧١١٩٠
ج+ججأ

راسبمحمد محمد محمود محمد١٧١١٨٩
بججب

مادة تخلف محمد محمود محمد محمد١٧١١٩٤
واحدة جfجج

راسبمحمد محمود محمد عطیة١٧١١٩٣
ب+ججب

مادة تخلف محمد محمود محمد احمد١٧١١٩٢
واحدة ج+fجب

مادة تخلف محمد محمود یحي زكریا الزریدي١٧١١٩٧
واحدة جfجأ

راسبمحمد محمود مرضي محمد مبارك١٧١١٩٦
جججأ

راسبمحمد محمود محمد مراد١٧١١٩٥
بججأ

مادة تخلف محمد مسعد عواد محمد زعتر١٧١٢٠٠
واحدة بfجج

راسبمحمد مسعد عبد الغني عبد الرؤف عبد الحلیم١٧١١٩٩
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد مسعد عبد الظاھر عبده فرج١٧١١٩٨
FALSEFALSEFALSEFALSE

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٨١ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٤٢٠٠١٦٣١

١٧٣.٥١٤٢١٦٣١٨٤٠

١٤٢٩٠٦٠١٠٠٣

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٤٢٩٠١٤٢١

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥١٨٤٠

١٧٣.٥١٠٠١٤٢١٥٢.٥١

٠٠٢٠٠٠٠٠٤

٢غ١٦٣١٠٠١٤٢

١٤٢٧٠١٤٢١٥٢.٥١

١٤٢١٤٢٨٠١٥٢.٥١

٢غ١٥٢.٥١٤٢٠٠

١٥٢.٥١٤٢٩٠١٧٣.٥١

٠٠٣٠٤٠٦٠٤

راسبمحمد مصطفى الزناتي ابو یوسف١٧١٢٠٢
أبجب+

مادة تخلف محمد مصري محمد ابراھیم بریك١٧١٢٠١
واحدة بfجب

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف محمد ممدوح احمد ابراھیم١٧١٢٠٥
واحدة جfجج

راسبمحمد مصلح محمد غنیم١٧١٢٠٤
بججج+

راسبمحمد مصطفى محمود الغماري١٧١٢٠٣
fffج

مادة تخلف محمد منیر محمد عبد الوھاب الجنزوري١٧١٢٠٨
واحدة ج+جfب+

راسبمحمد منصور ابو الفتوح السید١٧١٢٠٧
أج+ج+ب

راسبمحمد ممدوح علي سویفي١٧١٢٠٦
بججب+

مادة تخلف محمد ناجح فھمي عبد المحسن١٧١٢١١
واحدة ج+جfج

مادتي تخلفمحمد ناجح علي العلیمي زید١٧١٢١٠
جfب

راسبمحمد مھدي محمد البنا١٧١٢٠٩
ffff

مادة تخلف محمد نبیل عبد العلیم امام١٧١٢١٤
واحدة ب+fجج+

مادتي تخلفمحمد نادي قابیل عبد الوھاب١٧١٢١٣
fجج+

مادة تخلف محمد نادر محمد ابو جبل١٧١٢١٢
واحدة ج+fجج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبمحمد نبیل محمد عبد الحمید١٧١٢١٥
ffff



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٨٢ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٧٣.٥٢٠٤٠

١٠٥٠٠٠٠٠٤

١٨٤١٥٢.٥٧٠١٦٣١

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٨٤١غ١٨٤١٥٢.٥

١٥٢.٥١٤٢٩٠١٤٢١

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٨٤١٤٢١٥٢.٥١٨٤٠

١٤٢١٤٢٩٠١٠٠٢

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٨٤١٤٢١١٠١٦٣١

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمد وائل محمد السید كامل١٧١٢١٨
ffff

راسبمحمد ھشام السید یاسین١٧١٢١٧
أب+جب+

راسبمحمد ھادي السید فودة قدح١٧١٢١٦
أجج+أ

مادة تخلف محمد وجیھ فایز السید الصوالحي١٧١٢٢١
واحدة أج+أ

راسبمحمد وجدي مرسي محروس١٧١٢٢٠
ج+جج+ج

مادة تخلف محمد وائل محمد سلیمان١٧١٢١٩
واحدة بfج+أ

راسبمحمد ورید محمد محمد١٧١٢٢٤
ب+ججأ

راسبمحمد وجیھ محمد عوض جمال الدین١٧١٢٢٣
بججب

مادة تخلف محمد وجیھ فرج محمد طریح١٧١٢٢٢
واحدة جfجج+

مادتي تخلفمحمد یحیى حسن ابو الحسن١٧١٢٢٧
ffجج

راسبمحمد یحي محمد ابراھیم١٧١٢٢٦
أج+جأ

راسبمحمد ولید صالح الدین بخیت عمران١٧١٢٢٥
ج+ججج+

مادة تخلف محمد یوسف علي محمد١٧١٢٣٠
واحدة بfجأ

راسبمحمد یسن یسن الشال١٧١٢٢٩
ججج+أ

راسبمحمد یحیى حسن الھواري١٧١٢٢٨
أججب+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٨٣ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢٢٠١٦٣٢غ

١٦٣١٤٢١٠٠١٨٤١

١٤٢١٤٢١١٠١٥٢.٥١

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٦٣٣غغ٣٠

٢غ١٤٢١٤٢٨٠

٨٠١٤٢٧٠٨٠٣

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

٢٠٤١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٤

١٨٤١٥٢.٥٩٠١٨٤١

١٧٣.٥١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

مادة تخلف محمود ابراھیم الشبراوي عبده محمد١٧١٢٣٢
واحدة أfجب

مادتي تخلفمحمود ابراھیم ابراھیم محمد قبطان١٧١٢٣١
بfج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمود ابو الحسن احمد حسین عثمان١٧١٢٣٥
ب+ججأ

راسبمحمود ابراھیم محمود جمعة١٧١٢٣٤
أججب+

مادة تخلف محمود ابراھیم علي سویفي١٧١٢٣٣
واحدة ج+fجج

مادتي تخلفمحمود احمد علي محمد١٧١٢٣٨
fجج

راسبمحمود احمد حلمي محمد احمد١٧١٢٣٧
fب

راسبمحمود احمد ابراھیم محمد ادریس١٧١٢٣٦
ج+ججأ

راسبمحمود احمد مدني محمد١٧١٢٤١
أجج+أ

راسبمحمود احمد محمد جالل صالح١٧١٢٤٠
بججب

راسبمحمود احمد فوزي عمران١٧١٢٣٩
fجff

مادة تخلف محمود السید محمد السید١٧١٢٤٤
واحدة أfج+أ

راسبمحمود السید شاكر شلبي١٧١٢٤٣
ffff

راسبمحمود السید احمد محمد شلبي١٧١٢٤٢
بجج+ج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبمحمود اللیثي محمود راشد١٧١٢٤٥
ج+جبب+



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٨٤ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٤٢٩٠١٥٢.٥١

٨٠١٤٢٩٠١٤٢٢

١٧٣.٥١غ١٧٣.٥١٥٢.٥

١٦٣١٤٢١٠٠١٦٣١

١٤٢١٤٢١٠١٥٢.٥١

١٥٢.٥١٥٢.٥٩٠١٤٢١

١٧٣.٥١٧٣.٥١٤٢١٦٣٠

٢غ١٤٢غ١٨٤

١٥٢.٥١غ١٦٣١٤٢

١٥٢.٥١٤٢٠٠١٤٢١

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

١٤٢١٥٢.٥٩٠١٤٢١

١٨٤١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٤٢٥٠١٥٢.٥١

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف محمود ثروت صالح حمدي١٧١٢٤٨
واحدة ب+ج+ب+

مادتي تخلفمحمود ایمن رشدي عبد الحكیم١٧١٢٤٧
fجfج

مادة تخلف محمود انور فرید عید١٧١٢٤٦
واحدة ج+fجج+

مادة تخلف محمود حازم محمد عمارة١٧١٢٥١
واحدة جfج+ج+

مادة تخلف محمود جمال محمد عبد العزیز١٧١٢٥٠
واحدة ج+fجج

مادة تخلف محمود جمال السید احمد١٧١٢٤٩
واحدة بfجب

مادة تخلف محمود حسن محمد اسماعیل١٧١٢٥٤
واحدة ج+جب

مادتي تخلفمحمود حسن عمر احمد١٧١٢٥٣
جأ

راسبمحمود حسن علي حسین١٧١٢٥٢
بجب+ب+

راسبمحمود رضا احمد علي یوسف شحاتة١٧١٢٥٧
ب+جج+أ

راسبمحمود حمادة فرغلي رشوان١٧١٢٥٦
ج+ججج+

مادة تخلف محمود حسین احمد حسین١٧١٢٥٥
واحدة جfجج+

مادة تخلف محمود زكي نوح طاحون١٧١٢٦٠
واحدة ج+fجج

راسبمحمود زكي احمد عوض١٧١٢٥٩
بججأ

مادة تخلف محمود ریاض عبد العزیز موسى١٧١٢٥٨
واحدة جfج+ج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٨٥ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
٤ع. مع. مع. مع. م

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٦٣١٨٤١٨٤٠

٤غ٣٠غغ

١٦٣١٤٢١٥٢.٥١٨٤٠

١٤٢٢غ١٤٢١٠٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٤٢١٤٢١٠٠١٧٣.٥١

١٨٤١٤٢٩٠١٧٣.٥١

١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

٤٠١٤٢١٤٢١٥٢.٥١

١٤٢١١٠١٤٢١٤٢١

١٨٤١٦٣١٤٢٢٠٤٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٩٤٠

راسبمحمود سامي بھجت خضر١٧١٢٦٢
أججب+

راسبمحمود سالم السید محمد سالم١٧١٢٦١
FALSEFALSEFALSEFALSE

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمود سعید زكي ابو عبد١٧١٢٦٥
أج+جب

راسبمحمود سامي عید عواد عبد الحافظ١٧١٢٦٤
f

راسبمحمود سامي عثمان حسن محمود الفقي١٧١٢٦٣
أأبأ

مادة تخلف محمود سمیر احمد محمد قندیل١٧١٢٦٨
واحدة ب+fجج

راسبمحمود سمري ابراھیم حسن١٧١٢٦٧
أججب+

مادتي تخلفمحمود سعید عتریس امام١٧١٢٦٦
جfج

مادة تخلف محمود شحاتة عبد السالم بلتاجي عوض هللا١٧١٢٧١
واحدة fج+جج

راسبمحمود شاكر حجازي قباص١٧١٢٧٠
أججب

مادة تخلف محمود سمیر عبد السالم ابو شادي١٧١٢٦٩
واحدة ب+fجأ

راسبمحمود عاصم احمد ابو النور١٧١٢٧٤
ب+ج+ج+ب+

راسبمحمود صالح عبد الفتاح حسن١٧١٢٧٣
أجبأ

مادة تخلف محمود صبحي احمد عطیة حمور١٧١٢٧٢
واحدة ججfج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبمحمود عبد البدیع احمد التراس١٧١٢٧٥
أججأ



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٨٦ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

٥٠٩٠١٤٢٣غ

٤ع. مع. مع. مع. م

١٧٣.٥١٤٢١٠٠١٩٤١

١٠٤٠٢٠١٤٢٣

١٨٤١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٤٢٨٠١١٠١٤٢٢

٤ع. مع. مع. مع. م

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٩٤٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٦٣٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٨٤١٤٢١٤٢١٨٤٠

٤٠٦٠٦٠١٤٢٣

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمود عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الدایم١٧١٢٧٨
ffج

راسبمحمود عبد الحكیم عبد الحمید علي١٧١٢٧٧
ب+ججأ

راسبمحمود عبد التواب محمد عبده١٧١٢٧٦
ج+جج+ج+

راسبمحمود عبد القوي رمیلة مختار١٧١٢٨١
fffج

مادة تخلف محمود عبد العزیز مرسي محمد١٧١٢٨٠
واحدة أfجب+

راسبمحمود عبد السمیع الدسوقي القاضي١٧١٢٧٩
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفمحمود عطوة عبد المعز شافعي١٧١٢٨٤
جffج

راسبمحمود عزت محمد محمد حذیفة١٧١٢٨٣
ب+ججأ

راسبمحمود عبد النبي حلمي قطب١٧١٢٨٢
بججأ

راسبمحمود عالء الدین قرني علي١٧١٢٨٧
بججأ

راسبمحمود عفیفي محمد سعید١٧١٢٨٦
أجج+ب

راسبمحمود عطیة سعید عطیة١٧١٢٨٥
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمود فتحي سعد حمص١٧١٢٩٠
fffج

راسبمحمود فتحي ابراھیم محمد١٧١٢٨٩
أججأ

راسبمحمود عوني سید احمد ابراھیم حرف١٧١٢٨٨
FALSEFALSEFALSEFALSE

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٨٧ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

١٨٤١٤٢١٦٣١٦٣٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٤٢٩٠٩٠١٤٢٢

١٧٣.٥١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٢٠١٤٢٠٠١١٠٣

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٧٣.٥١٤٢٩٠١٧٣.٥١

١٩٤١٧٣.٥١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٦٣١٤٢١٦٣٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

راسبمحمود مجدي عبد الرحمن صبري النمر١٧١٢٩٢
ببجأ

راسبمحمود فرج محمود فرج حسن عطا١٧١٢٩١
ب+جج+أ

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمود محمد حسن بدر١٧١٢٩٥
ج+ج+بب+

مادتي تخلفمحمود محمد ابراھیم نصر١٧١٢٩٤
جffج

راسبمحمود محمد ابراھیم محمد غانم١٧١٢٩٣
بججأ

مادة تخلف محمود محمد عبد الحافظ منصور١٧١٢٩٨
واحدة ب+fجب+

راسبمحمود محمد زینھم محمد١٧١٢٩٧
بججب+

راسبمحمود محمد رمضان خلیل١٧١٢٩٦
fجff

راسبمحمود محمد علي فضیلة١٧١٣٠١
بججب

راسبمحمود محمد عبد الھادي عبد هللا١٧١٣٠٠
بجج+ب

راسبمحمود محمد عبد المنعم بریقع١٧١٢٩٩
بجب+أ

راسبمحمود محمد قطب عبد السالم١٧١٣٠٤
ب+ججج+

راسبمحمود محمد فھمي مزروع١٧١٣٠٣
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمود محمد فاید محجوب١٧١٣٠٢
بجبب

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبمحمود محمد محمد ابراھیم شلبي١٧١٣٠٥
ج+ججأ



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٨٨ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

٤غ٦٠غ٥٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٤٢٧٠١٢٠٢

١٥٢.٥١٤٢١٠٠١٦٣١

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

٢٠٩٠٧٠١٤٢٣

١٥٢.٥١٤٢٣٠١٤٢١

١٨٤١٤٢١٦٣١٧٣.٥٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢١٦٣١غ

٠٠١٠٤٠٠٠٤

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبمحمود محمد محمود سید احمد١٧١٣٠٨
جججب

راسبمحمود محمد محمود ریاض١٧١٣٠٧
ff

راسبمحمود محمد محمد عبد هللا جوھر١٧١٣٠٦
ج+ججب

راسبمحمود محمد ھاشم محمد بدوي١٧١٣١١
بججب

مادة تخلف محمود محمد محمود نصر١٧١٣١٠
واحدة بfجج+

مادتي تخلفمحمود محمد محمود علي فواز١٧١٣٠٩
ffجج

راسبمحمود مصطفى محمد الشوربجي١٧١٣١٤
ج+ججج

راسبمحمود مصطفى رمضان عبد العظیم١٧١٣١٣
أججب

راسبمحمود محمد ھالل متولي عبد الرحمن١٧١٣١٢
ب+جج+ج

راسبمحمود ناصح عبد العلیم تغیان١٧١٣١٧
ب+بجأ

مادة تخلف محمود ممدوح ابراھیم محمد شحاتة١٧١٣١٦
واحدة جfجج+

راسبمحمود معوض طلبة محمد الفار١٧١٣١٥
fffج

راسبمدحت رشدي محمود سالمان١٧١٣٢٠
ffff

مادة تخلف محمود ھشام محمود سلطان١٧١٣١٩
واحدة بجج

راسبمحمود نشأت عبد هللا قنصوة الشیخ١٧١٣١٨
FALSEFALSEFALSEFALSE

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٨٩ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٤٢٩٠١٦٣١

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٧٣.٥١٨٤١٦٣٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٧٣.٥١٤٢٩٠١٧٣.٥١

١٨٤١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

٩٠١٤٢٩٠١٥٢.٥٢

١٧٣.٥١٤٢٩٠١٦٣١

٢غغ١٦٣١٤٢

٣٠٩٠٤غغ

١٦٣١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٤٢٩٠١٦٣١

راسبمدیحة عاطف عبد العلیم النورج١٧١٣٢٢
أجج+ب

مادة تخلف مدحت عبد الرحمن بدوي فراج١٧١٣٢١
واحدة بfجب

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف مرسي مجدي مرسي جبر١٧١٣٢٥
واحدة ب+fجب+

راسبمدیحة محمد نعیم سید احمد االشموني١٧١٣٢٤
ب+ججب+

راسبمدیحة عبد الرحیم شحاتة علي١٧١٣٢٣
بأب+ب+

مادتي تخلفمرفت محمد حسن الفرخ١٧١٣٢٨
fجf+ج

راسبمرفت رجب الصافي محمد خفاجة١٧١٣٢٧
ب+جج+ج

راسبمرسي محمد مرسي عبده١٧١٣٢٦
جججأ

راسبمروان مجد عبد الجلیل عبد ربھ١٧١٣٣١
ff

مادتي تخلفمروان عادل الداخلي مدكور١٧١٣٣٠
جب

مادة تخلف مرفت ممدوح عواد حنورة١٧١٣٢٩
واحدة بfجب+

راسبمروة جمال صالح عبد الجواد١٧١٣٣٤
بججب

راسبمروة احمد محمد احمد محمود نصیر١٧١٣٣٣
جججج+

راسبمروة احمد غانم حاتم١٧١٣٣٢
جججب

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف مروة حسین السید متولي النحال١٧١٣٣٥
واحدة بfجأ



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٩٠ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤١٤٢٩٠١٦٣١

١٨٤١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٦٣١٤٢١٠٠١٦٣١

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٧٣.٥١٤٢١٠٠١٨٤١

١٦٣١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٥٢.٥٨٠٧٠١٤٢٢

١٦٣١٤٢٦٠١٤٢١

١٨٤١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٦٣١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٦٣١٥٢.٥١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥١٦٣٠

١٥٢.٥١غ١٥٢.٥١٤٢

١٦٣١٤٢٨٠١٧٣.٥١

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبمروة شعبان فتحي دغیدي١٧١٣٣٨
ج+ججج

راسبمروة رضا محمد فرج١٧١٣٣٧
بججأ

مادة تخلف مروة ربیع زكي منصور عوض١٧١٣٣٦
واحدة بfجأ

مادة تخلف مروة عثمان محمد عبد الفتاح ندا عامر١٧١٣٤١
واحدة أfجب+

راسبمروة عبد الحلیم محمد موسى١٧١٣٤٠
جججج

مادة تخلف مروة صالح محمد عالم١٧١٣٣٩
واحدة بfجب

مادة تخلف مروة محمد عبد العزیز حسنین بر١٧١٣٤٤
واحدة جfجب

مادتي تخلفمروة محمد رمضان حسانین١٧١٣٤٣
جffج+

راسبمروة محمد جمعة الشربیني السعدني١٧١٣٤٢
أججب

راسبمریم اصبح كامل عبد المسیح١٧١٣٤٧
أج+بأ

راسبمروى محمد ربیع قاسم صالح١٧١٣٤٦
بجبب

راسبمروة مصطفى عبده حسن١٧١٣٤٥
بججأ

مادة تخلف مسعد عبد المحسن عبد اللطیف الھلباوي١٧١٣٥٠
واحدة ب+fجب

مادة تخلف مسعد رمضان علي احمد العراقي١٧١٣٤٩
واحدة ج+جج+

راسبمریم مصطفى سید ھدیب١٧١٣٤٨
بج+جب+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٩١ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٦٣١غ١٨٤١٥٢.٥

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

٨٠٨٠٥٠١٤٢٣

١١٠١٤٢١٤٢١٥٢.٥١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٨٤١٤٢١٤٢١٦٣٠

٢٠٩٠١٤٢١٥٢.٥٢

١٤٢٨٠٩٠١٥٢.٥٢

١٢٠١٤٢١٤٢١٥٢.٥١

١٥٢.٥١٤٢١١٠١٠٠٢

١٧٣.٥١٦٣١٥٢.٥١٨٤٠

١٤٢٨٠٦٠١٤٢٢

١٦٣١٤٢١٠٠١٥٢.٥١

٠####؟١٧٣.٥١٤٢١٤٢

مادة تخلف مصطفى ابراھیم قبیصي محمد١٧١٣٥٢
واحدة بج+أ

راسبمسعود زیان خلیل زیان١٧١٣٥١
بججج+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف مصطفى السید بسیوني الشندیدي١٧١٣٥٥
واحدة fج+جج

راسبمصطفى اسماعیل احمد محمد ابو الھیثم١٧١٣٥٤
fffج

راسبمصطفى احمد عثمان احمد١٧١٣٥٣
بججج+

مادتي تخلفمصطفى حمدي محمد السعید محمد الرفاعي١٧١٣٥٨
ffج+ج

راسبمصطفى حمادة محمد احمد١٧١٣٥٧
بججأ

راسبمصطفى السید مرسي عرابي اسماعیل١٧١٣٥٦
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفمصطفى صالح الدین عبد الحفیظ فرج قاسم١٧١٣٦١
ffجج+

مادة تخلف مصطفى سعید احمد الرمالوي١٧١٣٦٠
واحدة fج+جج

مادتي تخلفمصطفى خلیل عبد المھیمن محمد١٧١٣٥٩
ج+ffج

مادة تخلف مصطفى عبد القوي ابراھیم محمد جعفر١٧١٣٦٤
واحدة ج+fجب

مادتي تخلفمصطفى عبد الخالق یونس جاب هللا١٧١٣٦٣
جffج

راسبمصطفى طارق عبد الفتاح عبد المجید عزام١٧١٣٦٢
أج+بب+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبمصطفى عبد هللا ابراھیم العسال١٧١٣٦٥
FALSEججب+



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٩٢ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٤٢٩٠١٥٢.٥١

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٥٢.٥١٤٢٦٠١٥٢.٥١

١٥٢.٥١٤٢٥٠١٥٢.٥١

١٨٤١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٦٣١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٦٣١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٦٣٤٠١٨٤١

١٧٣.٥١٥٢.٥٩٠١٥٢.٥١

٠####؟١٧٣.٥١٤٢١٤٢

١غ١٤٢١٥٢.٥١٤٢

١٧٣.٥١٧٣.٥١٤٢١٠٠١

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبمصطفى عبده ابو الحدید محمد١٧١٣٦٨
بجج+ب+

راسبمصطفى عبد المنعم احمد محمد دومة١٧١٣٦٧
بجج+ب+

مادة تخلف مصطفى عبد هللا سعد محمد البغدادي١٧١٣٦٦
واحدة ج+fجج

راسبمصطفى عمر یوسف احمد١٧١٣٧١
بججأ

مادة تخلف مصطفى علي عبد الباقي سعد غانم١٧١٣٧٠
واحدة ج+fجج+

مادة تخلف مصطفى عرفات عمر مصطفى عمر١٧١٣٦٩
واحدة ج+fجج+

راسبمصطفى فتحي مصطفى حماد١٧١٣٧٤
بجبأ

راسبمصطفى فاضل فھمي عمار١٧١٣٧٣
بجبج

راسبمصطفى غمري غازي الحدیدي١٧١٣٧٢
ج+ججج+

راسبمصطفى محمد احمد مصریة١٧١٣٧٧
FALSEججب+

مادة تخلف مصطفى محفوظ عبد العلیم حسانین١٧١٣٧٦
واحدة ج+fج+ب+

مادة تخلف مصطفى فرج مرشد السید١٧١٣٧٥
واحدة أfبب

راسبمصطفى محمد علي مصطفى غراب١٧١٣٨٠
ج+ججب+

مادة تخلف مصطفى محمد عبد هللا السید علي١٧١٣٧٩
واحدة fجب+ب+

مادة تخلف مصطفى محمد عبد العلیم موسى١٧١٣٧٨
واحدة جج+ج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٩٣ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٨٤١٥٢.٥١٩٤١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٤٢١٠٠١٤٢١

١٥٢.٥١غ١٦٣١٤٢

١٥٢.٥١٤٢١٠٠١٤٢١

١٤٢١٤٢٧٠١٥٢.٥١

١٤٢١٤٢٨٠١٤٢١

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٤٢٩٠١٥٢.٥١

١٨٤١٦٣١٨٤١٨٤٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٤٢٦٠١٧٣.٥١

١٤٢١٤٢٦٠١٥٢.٥١

١٦٣١٤٢١٤٢١٤٢٠

مادة تخلف مصطفى محمد مصطفى داود محمد١٧١٣٨٢
واحدة جfجج+

راسبمصطفى محمد محمود عبود١٧١٣٨١
ج+أج+أ

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف مصطفى محمود الشافعي خیر١٧١٣٨٥
واحدة ج+fجج

مادة تخلف مصطفى محمود ابراھیم االقرع١٧١٣٨٤
واحدة جfجج+

مادة تخلف مصطفى محمد مصطفى دویدار١٧١٣٨٣
واحدة ج+جب

مادة تخلف مصطفى محمود ھاشم احمد١٧١٣٨٨
واحدة ج+fجب

راسبمصطفى محمود محمد احمد١٧١٣٨٧
ججج+ب

مادة تخلف مصطفى محمود عبد العظیم عبید١٧١٣٨٦
واحدة جfجج

راسبمصطفى ناصر عبد الونیس عالم١٧١٣٩١
جججب

راسبمصطفى معوض رمضان السید١٧١٣٩٠
ج+ججب

راسبمصطفى مخیمر محمد السید١٧١٣٨٩
أأبأ

مادة تخلف معاز فوزي امین عبد الوھاب شھاب الدین١٧١٣٩٤
واحدة ج+fجج

مادة تخلف معاذ صالح الدین ابو الفتوح ابراھیم١٧١٣٩٣
واحدة ب+fجب

راسبمضر عشري برھام عبد الرحیم١٧١٣٩٢
بجج+أ

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبمعتز عبده محمد محمد١٧١٣٩٥
جججب



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٩٤ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
٤ع. مع. مع. مع. م

١٨٤١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٤٢٩٠١٥٢.٥١

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٤٢١٦٣١غ

١٤٢٩٠١٤٢١٦٣١

١٤٢١١٠١٤٢١٥٢.٥١

١٦٣١٦٣١٤٢١٨٤٠

١٦٣١٤٢٨٠١٥٢.٥١

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٩٤٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

٧٠١٤٢٢غ١٤٢

٤ع. مع. مع. مع. م

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف معوض عبد المطلب محمد محمود عوض١٧١٣٩٨
واحدة ج+fجج

راسبمعوض ابراھیم محمود خلیفة١٧١٣٩٧
بججأ

راسبمعتز محمود عبد الباسط عبد العال١٧١٣٩٦
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف منة هللا احمد محمود السید اسماعیل١٧١٤٠١
واحدة بجfج

مادة تخلف منال رشدي ابو الفتوح الخولي١٧١٤٠٠
واحدة بجج

راسبمنار عاطف احمد عبد الحافظ١٧١٣٩٩
بججج

مادة تخلف منصور طھ منصور التھامي١٧١٤٠٤
واحدة ج+fجب

راسبمنتصر شعبان سید جالل١٧١٤٠٣
أجبب

مادة تخلف منة هللا اشرف عبد المحسن ابراھیم١٧١٤٠٢
واحدة ج+جfج

راسبمنى زین العابدین صابر عفیفي١٧١٤٠٧
ج+ججج

راسبمنى حمدي عبد الفتاح محمد عبد النبي١٧١٤٠٦
أججب

راسبمنى احمد محمد بدر موسى١٧١٤٠٥
بججب

راسبمھا احمد عبد الحلیم عبد هللا عبود١٧١٤١٠
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادتي تخلفمنى ممدوح عبد هللا شعیب١٧١٤٠٩
جfج

راسبمنى فتحي محمد عبد الحمید١٧١٤٠٨
جججج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٩٥ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٧٣.٥١٦٣١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٥٢.٥٣٠١٩٤١

١٤٢١٤٢٧٠١٦٣١

١٨٤١٦٣١٧٣.٥١٦٣٠

١٤٢٨٠٨٠١٤٢٢

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٠٠١٤٢١٥٢.٥١

١٤٢١٤٢٩٠١٦٣١

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

١٤٢١٤٢٨٠١٦٣١

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٩٤١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

راسبموسى نادر ابراھیم السید الزناتي١٧١٤١٢
بججب+

راسبمھا مصطفى سید ھدیب١٧١٤١١
أجبب+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبمي الھام احمد خلیل١٧١٤١٥
بب+بأ

مادة تخلف مي اشرف ابراھیم البنداري١٧١٤١٤
واحدة بfجج

مادة تخلف مي احمد محمد عامر١٧١٤١٣
واحدة أfج+أ

مادة تخلف مي مسعود عبد اللطیف قاسم١٧١٤١٨
واحدة ج+جfج

راسبمي عوض محمد مشھور١٧١٤١٧
بجج+ب

مادتي تخلفمي حمدي جمال الدین الشرقاوي١٧١٤١٦
جffج

مادة تخلف میادة عبد الرحیم محمد عبد المقصود١٧١٤٢١
واحدة بfجج

راسبمیادة ابراھیم عزت حسن١٧١٤٢٠
ب+جج+أ

مادة تخلف مي ھشام محمد جمال سعد١٧١٤١٩
واحدة بfجج

راسبمیار محمد محمود محمد سید احمد١٧١٤٢٤
أججأ

راسبمیادة عمر عبد الحمید الحفني١٧١٤٢٣
بجج+ب

راسبمیادة علیوة اسماعیل غانم١٧١٤٢٢
أجج+أ

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبمیرفت مصطفى امین السقا١٧١٤٢٥
أجج+ج+



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٩٦ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٤٢٩٠١٦٣١

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٤٢١٤٢٥٠١٤٢١

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٦٣١٤٢١٧٣.٥٠

١٥٢.٥١٤٢٥٠١٤٢١

١٤٢١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٨٤١٦٣١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

٣غغ١٤٢غ

١٤٢١غ١٦٣١٤٢

١٨٤١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٩٤٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف مینا سامي ابراھیم فرج صلیب١٧١٤٢٨
واحدة جfجج

راسبمینا رفعت عوض بخیت١٧١٤٢٧
أجج+ب

مادة تخلف میرنا زكریا عبد العظیم زكي١٧١٤٢٦
واحدة بfجج+

راسبنادر عماد الدین رزق سعد الدین١٧١٤٣١
أججأ

راسبنادر عبد النبي عز الرجال عبد الفتاح١٧١٤٣٠
أجج+ب+

راسبمینا منیر رمزي ناشد١٧١٤٢٩
ج+جج+ج+

راسبنادیة یوسف محمد الطحاوي١٧١٤٣٤
ب+ججج

مادة تخلف نادیة عادل السید موسى قاسم١٧١٤٣٣
واحدة جfجج+

راسبنادر محمد منیر السید الخولي١٧١٤٣٢
ب+جبأ

راسبنانسي سامي حلمي كامل ابراھیم١٧١٤٣٧
ج

راسبناصر نادي رمضان عبد العزیز١٧١٤٣٦
ب+ججب

راسبنادین مجدي عبد الجواد اسماعیل١٧١٤٣٥
بجبأ

راسبناھد رفعت یعقوب بسیوني الشریف١٧١٤٤٠
أججب

راسبناھد بیدق محمد احمد عبد الرحیم١٧١٤٣٩
أججأ

مادة تخلف نانیس نعیم منیر محمد طرطور١٧١٤٣٨
واحدة ججب

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٩٧ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٤٢٨٠١٤٢١

١٨٤١غ١٦٣١٤٢

١٦٣١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٤٢٨٠١٥٢.٥١

١٧٣.٥١٤٢٨٠١٤٢١

١٧٣.٥١٤٢٧٠١٥٢.٥١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥١٤٢٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٧٣.٥١٧٣.٥٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٦٣٩٠١٥٢.٥١

١٦٣١٦٣١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٦٣١٤٢١٨٤٠

١٦٣١٥٢.٥٤٠١٤٢١

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

مادة تخلف نبیل ابراھیم علي الحنفي١٧١٤٤٢
واحدة أجب

مادة تخلف ناھد مصطفى سلیمان محمد١٧١٤٤١
واحدة جfجج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف نجاح شعبان امین حسونة١٧١٤٤٥
واحدة جfجب+

مادة تخلف نبیلة محمد مصطفى غنیم١٧١٤٤٤
واحدة ج+fجج+

راسبنبیل جالل حسن الجعارة١٧١٤٤٣
ج+ججب

راسبنجوى حسین ابراھیم اسماعیل١٧١٤٤٨
جج+جب+

راسبنجالء صالح ریاض محمد١٧١٤٤٧
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف نجالء ابراھیم رمضان شرف١٧١٤٤٦
واحدة ج+fجب+

مادة تخلف ندى احمد محمد سعودي١٧١٤٥١
واحدة ج+fبج

راسبندى ابراھیم محمد مصطفى سایر دایر١٧١٤٥٠
ج+ججأ

راسبندا محمد نصر احمد الشابوري١٧١٤٤٩
ب+ب+ج+ج+

مادة تخلف ندى محمد عبد المنعم عبد الحمید١٧١٤٥٤
واحدة جfج+ب

راسبندى عبد العزیز عبد المنعم خلیفة١٧١٤٥٣
أجبأ

راسبندى خالد السید محمد غنیم١٧١٤٥٢
أجبب

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبندى وسیم عبد المحسن محمد الشریف١٧١٤٥٥
بجج+أ



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٩٨ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٧٣.٥١٨٤١٤٢١٨٤٠

١٤٢١٤٢٠٠١٤٢١

١٩٤١٤٢٦٠١٨٤١

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٦٣٨٠١٤٢١٤٢١

١٦٣١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

١غ١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢

١٤٢١٤٢٩٠١٠٠٢

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٦٣١٤٢١٩٤٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٨٤١٥٢.٥١٦٣١٩٤٠

١٦٣١٦٣١٤٢١٧٣.٥٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف نرمین رجب عرفات خاطر١٧١٤٥٨
واحدة جfجج

راسبنرمین ایمن محمد علي١٧١٤٥٧
أجأب+

راسبنرمین احمد فتحي سید احمد خضر١٧١٤٥٦
ج+جج+ب+

مادة تخلف نسمة حامد عبد الفتاح بدوي١٧١٤٦١
واحدة ججfب

راسبنسمة اسامة محمد سعید احمد محمد القباني١٧١٤٦٠
أجج+ب+

مادة تخلف نسرین محسن محمد خضر١٧١٤٥٩
واحدة أfجأ

مادتي تخلفنشأت سعد محمد ابو عیطة١٧١٤٦٤
ffجج

مادة تخلف نسمة مجدي ابراھیم السباع١٧١٤٦٣
واحدة جج+ج+

راسبنسمة عبد المنعم عبد الظاھر محمد علي١٧١٤٦٢
ج+جبب

راسبنظلة رشدي ابراھیم ابو خلیفة١٧١٤٦٧
أجبأ

راسبنضال عبد العاطي الصاوي الجزار١٧١٤٦٦
أجج+ب+

راسبنشوة محمد یسري احمد باشا جاد١٧١٤٦٥
ج+ججب+

راسبنھا عبد الحمید حامد نصر١٧١٤٧٠
ب+جبب

راسبنقاوة حمدان یوسف عبد الفتاح١٧١٤٦٩
أبج+أ

راسبنعمة عبده ابو الحسن حسب١٧١٤٦٨
جججج+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
٩٩ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٧٣.٥٢غ١١٠١٤٢

١٤٢١٤٢١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٥٢.٥١٤٢٨٠١٥٢.٥١

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٥٢.٥١١٠١٤٢١٦٣١

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٨٤١٤٢١٥٢.٥١٨٤٠

٤غ٦٠غغ

١٤٢١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٠٠٩٠١٤٢٢

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

٤ع. مع. مع. مع. م

راسبنھاد سمیر رجب عبد الجواد درة١٧١٤٧٢
أججج

مادتي تخلفنھا محمد عبد المنعم السید الجزار١٧١٤٧١
fب+ج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف نھلة محمد عبد القادر احمد١٧١٤٧٥
واحدة ج+fجج+

راسبنھال عباس محمود فؤاد١٧١٤٧٤
بججب

راسبنھاد علي عبد المؤمن السعدني١٧١٤٧٣
جججب+

راسبنھى عبد الرحیم محمد عیاد١٧١٤٧٨
أجج+ب

مادة تخلف نھى سعید محمد عفیفي١٧١٤٧٧
واحدة بجfج+

راسبنھى احمد مصطفى خلف١٧١٤٧٦
بججب

راسبنھى مجدي عبد الحلیم محمد عبد العال١٧١٤٨١
ج+جبج

راسبنھى عبد المقصود محمد الفرارجي١٧١٤٨٠
f

راسبنھى عبد العاطي عبد الجواد ابراھیم اسماعیل١٧١٤٧٩
أج+جأ

راسبنوال ایمن سید محمد عبد الجواد١٧١٤٨٤
بججب

مادتي تخلفنوال احمد سید محمد١٧١٤٨٣
جffج

راسبنھى محمد عطا عبد الفتاح١٧١٤٨٢
FALSEFALSEFALSEFALSE

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبنورا السعید سعد محمود١٧١٤٨٥
FALSEFALSEFALSEFALSE



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
١٠٠ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٦٣١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٤٢٩٠١٦٣١

١٨٤١٦٣١٤٢١٧٣.٥٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٤٢١٤٢٨٠١٦٣١

١٨٤١٤٢٩٠١٥٢.٥١

١٨٤١٧٣.٥١٧٣.٥١٩٤٠

١٨٤١٤٢٦٠١٧٣.٥١

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

٧٠٥٠٣٠٠٠٤

١٥٢.٥١٤٢٨٠١٦٣١

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبنورا محمد امین محمد١٧١٤٨٨
ب+جبأ

مادة تخلف نورا سعد هللا عبد الحمید یوسف الطایع١٧١٤٨٧
واحدة بfجأ

راسبنورا جمعة احمد عجینة١٧١٤٨٦
بجبج

راسبنورة احمد عثمان محمد١٧١٤٩١
ب+ججب

راسبنورا محمد مھنى عفیفي غالي١٧١٤٩٠
جججب

راسبنورا محمد فرید احمد الجندي١٧١٤٨٩
جججج+

راسبنورھان عبد الفتاح احمد عباس١٧١٤٩٤
أب+ب+أ

مادة تخلف نورھان عبد الفتاح ابراھیم حسن زغلول١٧١٤٩٣
واحدة ج+fجأ

مادة تخلف نورھان خلیفة غریب علي سلیمان١٧١٤٩٢
واحدة بfجج

راسبنورھان یحیى عبد الرحمن الكردي١٧١٤٩٧
ج+ججج+

راسبنورھان مصطفى عبد الحمید عبده شعبان١٧١٤٩٦
ج+جج+ج

مادة تخلف نورھان محمد صالح الدین محمد الجندي١٧١٤٩٥
واحدة ب+fجأ

مادة تخلف ھاجر اسماعیل محمد فتحي العقر١٧١٥٠٠
واحدة بfجج+

راسبھاجر احمد علي محمد موسى١٧١٤٩٩
ffff

راسبنیفین محمود مصطفى ابراھیم١٧١٤٩٨
ج+ججب+

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
١٠١ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥٩٠١٤٢١٥٢.٥١

١٨٤١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

٢٠٤١٦٣١٦٣١٨٤٠

١٦٣١٤٢٩٠١٤٢١

١٨٤١٦٣١٤٢١٨٤٠

١٦٣١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٨٤١٥٢.٥١٧٣.٥١٦٣٠

١٤٢٦٠٩٠١١٠٣

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢٠٠١٤٢١

١٨٤١٥٢.٥١٦٣١٩٤٠

مادة تخلف ھاجر فوزي جالل حافظ الحبشي١٧١٥٠٢
واحدة ج+جfج+

راسبھاجر سعید عبد العزیز السید جاویش١٧١٥٠١
جججج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبھادي عبد الناصر ابراھیم اسماعیل١٧١٥٠٥
أببأ

راسبھاجر محمد عبد الستار محمد ابراھیم١٧١٥٠٤
ج+ججج+

راسبھاجر محمد سعد متولي النحاس١٧١٥٠٣
بججأ

راسبھالة سعد سید محمود الھجین١٧١٥٠٨
ج+ج+جب

راسبھاشم امین ھاشم البطاوي١٧١٥٠٧
أجبأ

مادة تخلف ھاشم السید العناني السید العناني١٧١٥٠٦
واحدة جfجب

راسبھالة ملیجي سید احمد احمد عوف١٧١٥١١
بب+ج+أ

راسبھالة فوزي محمد شبل زھران١٧١٥١٠
ب+ججأ

راسبھالة عبد العزیز عبد العال ابو زید١٧١٥٠٩
بججب+

مادة تخلف ھاني الحسیني عبد العزیز عطیة١٧١٥١٤
واحدة جfجج

راسبھاني اسماعیل محمود سید١٧١٥١٣
ج+ججج+

راسبھانم فتحي عبد الجابر صالح١٧١٥١٢
fffج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبھاني حسین عبد هللا حسین١٧١٥١٥
أبج+أ



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
١٠٢ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٤٢٩٠١٥٢.٥١

١٨٤١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٤٢٥٠١٤٢١

١٦٣١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٤٢١٦٣١٧٣.٥٠

١٤٢٢٠١٤٢١٤٢١

١٤٢١٤٢٩٠١٤٢١

١٨٤١٤٢١٦٣١٩٤٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٦٣١٤٢١٧٣.٥٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٦٣١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٢٠١٤٢١٤٢١٤٢١

١٨٤١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف ھاني فتحي مصطفى محمد المیقاتي١٧١٥١٨
واحدة جfجج

راسبھاني عبد الرحمن محمود محمد العش١٧١٥١٧
بججأ

مادة تخلف ھاني عبد الرازق علي محمد١٧١٥١٦
واحدة ج+fجب

راسبھاني نصر عبد هللا حسن جمعة١٧١٥٢١
ب+بجج

راسبھاني محمد علي احمد١٧١٥٢٠
بجج+ب

راسبھاني محمد عبد العزیز حسین١٧١٥١٩
جججب

راسبھبة شعبان علي النبوي١٧١٥٢٤
أبجأ

مادة تخلف ھبة سمیر عبد القادر قشطة١٧١٥٢٣
واحدة جfجج

مادة تخلف ھبة هللا جمال سعد حسنین الجمل١٧١٥٢٢
واحدة ججfج

راسبھبة محمد عبد العاطي حسن١٧١٥٢٧
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبھبة محمد الحسیني ابو الفتوح١٧١٥٢٦
ب+جبأ

راسبھبة فتح هللا احمد ھاشم١٧١٥٢٥
بججب

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبھدایة محمود عبد الخالق محمود١٧١٥٣٠
ج+ججأ

مادة تخلف ھبة مصطفى عبد العزیز عامر١٧١٥٢٩
واحدة fججج

راسبھبة محمد محمد محمد احمد كامل١٧١٥٢٨
جججب



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
١٠٣ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١غ١٧٣.٥١٤٢١٤٢

١٦٣١٤٢٩٠١٤٢١

١٧٣.٥١٧٣.٥١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٥٢.٥١٥٢.٥٩٠١٦٣١

١٦٣١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

١٦٣١٦٣١٥٢.٥١٦٣٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٦٣١٧٣.٥١٤٢١٦٣٠

١٥٢.٥١٤٢٧٠١٥٢.٥١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٦٣١٤٢٨٠١٧٣.٥١

٤غ٩٠غغ

١٦٣١٦٣١٤٢١٤٢٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف ھشام محمد عبده بدر١٧١٥٤٣
واحدة ب+fجب

راسبھشام محمد عمران عبد اللطیف جعفر١٧١٥٤٤
f

راسبھشام مدحت محمود االبطح١٧١٥٤٥
ججبب

راسبھشام سید محمد ابو ھشام١٧١٥٤٠
بجب+ب

مادة تخلف ھشام عبد الحكیم عبد العاطي حجازي١٧١٥٤١
واحدة ج+fجج+

راسبھشام محمد احمد محمد١٧١٥٤٢
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبھدیر محمد نبیل شوقي االمبابي١٧١٥٣٧
بج+بب

راسبھشام جمال احمد علي١٧١٥٣٨
ج+ججب

راسبھشام رفعت صالح امین عبد الحمید١٧١٥٣٩
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف ھدیر صالح الدین محمد حماد١٧١٥٣٤
واحدة بfج+ج+

راسبھدیر عاطف عبد الرحمن الجندي١٧١٥٣٥
ب+ججب

راسبھدیر محمد عزت امین الجندي١٧١٥٣٦
ب+جج+ج

مادة تخلف ھدى عبد الھادي عید محمد١٧١٥٣١
واحدة ججب+

مادة تخلف ھدى غریب عبد الفتاح خلیف١٧١٥٣٢
واحدة جfجب

راسبھدیر الخطابي عطیة البنداري جوھر١٧١٥٣٣
ب+ج+ب+ب+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
١٠٤ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٦٣١٥٢.٥١٦٣٠

١٨٤١٤٢١٥٢.٥١٨٤٠

١٨٤١٥٢.٥١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٨٤١٦٣١٥٢.٥١٨٤٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٨٤١٤٢١٥٢.٥١٨٤٠

١٨٤١٧٣.٥١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٦٣١٦٣١٨٤٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

راسبھیام حسن السید حسین١٧١٥٥٩
بججب

راسبھیام دغش عبد المجید ابراھیم١٧١٥٦٠
ب+ججأ

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبھویدا محمد عمر احمد١٧١٥٥٦
أج+جأ

راسبھیام ابراھیم رمضان عیسى١٧١٥٥٧
بجب+أ

راسبھیام حامد ابراھیم عبد العزیز١٧١٥٥٨
أببأ

راسبھند محمود محمد محمود دسوقي١٧١٥٥٣
بجج+ب+

راسبھندي رأفت محمد المھدي عبد الرؤف١٧١٥٥٤
أجج+أ

راسبھویدا جمال السید حسنین١٧١٥٥٥
جججج

راسبھند صالح الدین محمد حسانین صبري١٧١٥٥٠
ب+ج+ج+أ

راسبھند عبد المنعم ابراھیم حسن١٧١٥٥١
أج+بأ

راسبھند محمد عبد الحمید عبد الباري١٧١٥٥٢
ج+ججج

راسبھناء شحات عبد الحلیم السید ونیس١٧١٥٤٧
بججب+

راسبھنادي عیسى بھیج عیسى محمد١٧١٥٤٨
بج+بأ

راسبھند سعید محمد حسب هللا١٧١٥٤٩
أج+جأ

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

راسبھالل شعبان محمد اسماعیل١٧١٥٤٦
ب+ججب



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
١٠٥ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢٥٠٩٠١٤٢٢

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٥٢.٥٢غ١٤٢٨٠

١٦٣١٤٢٩٠١٤٢١

١٧٣.٥١٤٢١٦٣١٩٤٠

١٤٢١٤٢٥٠١٦٣١

١٧٣.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢٦٠٩٠١٥٢.٥٢

١٥٢.٥٩٠٨٠١٤٢٢

١٧٣.٥١٤٢٢٠١٧٣.٥١

١٩٤١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

٤غ٧٠غغ

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبوفاء عبد البدیع حافظ محمد البرادعي١٧١٥٧٣
ج+ججج+

راسبوالء عبد الحمید شبل الجندي١٧١٥٧٤
f

راسبوالء كمال محمد النساج١٧١٥٧٥
بجج+ب

مادة تخلف وسام عصمت حافظ اسماعیل١٧١٥٧٠
واحدة ب+fجب+

راسبوسام وحید بسیوني احمد الخولي١٧١٥٧١
ب+جج+أ

راسبوسیم بسیوني عباس فرج صدقة١٧١٥٧٢
ججج+أ

راسبوائل محمد عبد السمیع رشوان١٧١٥٦٧
جججب+

مادتي تخلفوحید فتحي خلیل عبد المعبود١٧١٥٦٨
ج+ffج

مادتي تخلفوسام اسامة احمد یونس١٧١٥٦٩
جffج+

مادة تخلف وائل زینھم عبد المنعم محمد عبد الوھاب١٧١٥٦٤
واحدة جfجب

راسبوائل سعید عباس عبد الصمد١٧١٥٦٥
أبجب+

مادة تخلف وائل محمد السید بریك١٧١٥٦٦
واحدة بfجج

مادتي تخلفھیبة عبد الوارث عبد هللا حسین١٧١٥٦١
جffج

راسبھیثم جیوشي تھامي خمیس١٧١٥٦٢
بججب+

مادتي تخلفوائل ایمن عبد الحمید احمد عزام١٧١٥٦٣
ج+fج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
١٠٦ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٤٢٨٠١٦٣١

١٨٤١٤٢١٠٠١٤٢١

١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٨٤١٧٣.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

١٤٢١٠٠٢٠١٤٢٢

١٨٤١٤٢٧٠١٦٣١

١٦٣١٤٢٤٠١٤٢١

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٩٤١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٥٢.٥١٠٠١٠٠١٤٢٢

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٥٢.٥٥٠١٤٢١٧٣.٥١

١٦٣١٤٢١٤٢١٧٣.٥٠

١٤٢١٤٢٧٠١٧٣.٥١

راسبیاسمین شوقي علي عتیم١٧١٥٨٩
ب+ججب

مادة تخلف یاسمین عبد هللا رزق محمد خلیل١٧١٥٩٠
واحدة ب+fجج

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادتي تخلفیاسر محمد حامد حیدر١٧١٥٨٦
جffج+

راسبیاسر محمد ماھر توفیق محمد١٧١٥٨٧
بجج+ب

مادة تخلف یاسمین سعد عبد الرسول محمد جعفر١٧١٥٨٨
واحدة ب+جfج+

مادة تخلف یارا اشرف بدر احمد١٧١٥٨٣
واحدة جfجب

راسبیاسر حمدان حسین علي النحاس١٧١٥٨٤
جججج+

راسبیاسر فرغل عبد الستار احمد١٧١٥٨٥
بججأ

راسبولید عبد الوھاب شعبان عبد الھادي١٧١٥٨٠
ب+جج+ج

مادتي تخلفولید مجدي زغلول مغاوري١٧١٥٨١
جffج

مادة تخلف ولید محمد رجب ابراھیم١٧١٥٨٢
واحدة بfجأ

مادة تخلف ولید سامي شبل محمد١٧١٥٧٧
واحدة جfجأ

راسبولید شعبان السید مسلم١٧١٥٧٨
ب+ج+ج+ب

راسبولید عبد هللا محمد عبد الرسول١٧١٥٧٩
ج+جب+أ

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف ولید جمال صدیق احمد١٧١٥٧٦
واحدة بfجج



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
١٠٧ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٧٣.٥١٧٣.٥١٤٢١٨٤٠

١٦٣١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٩٤١٨٤١٤٢١٩٤٠

١٨٤١٦٣١٤٢١٦٣٠

١٨٤٩٠١٤٢١٤٢١

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٨٤١٦٣١٤٢١٦٣٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢١٨٤٠

١٩٤١٥٢.٥١٦٣١٧٣.٥٠

١٦٣١٤٢٩٠١٤٢١

١٨٤١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٠١٥٢.٥١

١٦٣١٦٣١٤٢١٨٤٠

١٧٣.٥١٦٣٩٠١٦٣١

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف یوسف محمد یوسف السعید١٧١٦٠٣
واحدة ج+fجج

راسبخالد خیر هللا مالك مشاري١٧١٦٠٤
أجبب

مادة تخلف حسین محمد مطلق فھد المطیري١٧١٦٠٥
واحدة بfبب+

مادة تخلف یوسف حسن احمد محمد١٧١٦٠٠
واحدة جfجب

راسبیوسف عبد السمیع عبد العظیم حجازي١٧١٦٠١
بجج+أ

راسبیوسف محمد بیومي بركات بیومي١٧١٦٠٢
ججبج+

راسبیعقوب حلمي نسیم یسى١٧١٥٩٧
بجبأ

راسبیمنى احمد عبد الفتاح محمد رضوان١٧١٥٩٨
أجج+ب+

راسبیوسف الشناوي عبد الرؤف صالح١٧١٥٩٩
ب+بج+أ

راسبیاسین مجاھد یاسین ابراھیم١٧١٥٩٤
بجبأ

مادة تخلف یحي رمضان سعد خالف١٧١٥٩٥
واحدة ججfأ

راسبیسري جابر السید احمد قندیل١٧١٥٩٦
بجج+أ

راسبیاسمین غازي عبد الوھاب محمد خیر هللا١٧١٥٩١
أجب+ب+

راسبیاسمین محمد طھ محمود١٧١٥٩٢
ج+ججب

راسبیاسمین محمد محمد محمد البطل١٧١٥٩٣
أجأأ

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم القانون العام
١٠٨ من ١٠٨

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٤٢٩٠١٨٤١

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

راسب١٧١٦١٩

راسب١٧١٦٢٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسب١٧١٦١٦

راسب١٧١٦١٧

راسب١٧١٦١٨

راسب١٧١٦١٣

راسب١٧١٦١٤

راسب١٧١٦١٥

راسب١٧١٦١٠

راسب١٧١٦١١

راسب١٧١٦١٢

راسب١٧١٦٠٧

راسب١٧١٦٠٨

راسب١٧١٦٠٩

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

فلسفة وتاریخ القانون الدستوري
القانون العام

المالیة العامة 
والتشریع 
الضریبي

قضاء اإللغاء 
والتعویض

نظم الحكم في 
اإلسالم والنظم 

الوضعیة
القانون الدولي القانون اإلداريالقانون الجنائي

الحقوق والحریات العقود اإلداریةالعام
المعدل العامة لإلنسان

التقدیر العامالتراكمي
مواد التخلف

مالحظات

مادة تخلف خالد ناصر جابر ھندي المري١٧١٦٠٦
واحدة أfجب



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان
١ من ٩

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٦٣١٨٤١٨٤٠

١غ١٤٢١٤٢١٤٢

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٧٣.٥١٧٣.٥١٦٣١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٦٣١٦٣١٨٤١٧٣.٥٠

١٤٢١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١غ

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

فلسفة حقوق 
اإلنسان وتطورھا 

التاریخي

حمایة حقوق 
اإلنسان في النظم 
القانونیة المقارنة

حمایة حقوق 
اإلنسان من 

الناحیة الجنائیة
المعدل 
التراكمي

مواد التخلف

مالحظات

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون الدولي 
لحقوق اإلنسان

القانون الدولي 
اإلنساني

حمایة حقوق 
اإلنسان في 

الشریعة اإلسالمیة

آلیات حمایة 
حقوق اإلنسان 
على المستوى 

الدولي

فلسفة حقوق 
اإلنسان

النظم الدستوریة 
لحمایة حقوق 

اإلنسان

الحمایة اإلجرائیة 
التقدیر العاملحقوق اإلنسان

ابراھیم حمدي ابراھیم حمزة١٧٨٠٠١
أأبج+

ابراھیم محمد السید عبد هللا الجندي١٧٨٠٠٢
ججج

احمد حسن عبد السالم شریف١٧٨٠٠٣
ججج+ج

احمد حسین عبد الحمید محمد١٧٨٠٠٤
ج+بب+ب+

احمد سمیر بدر الدین فرج١٧٨٠٠٥
ج+ججج

احمد صالح مصطفى واصل١٧٨٠٠٦
ب+أبب

احمد صالح احمد ھالل١٧٨٠٠٧
ج+جبج

احمد عادل فتحي المغني١٧٨٠٠٨
ججبج

احمد عبد الوھاب عبد الفتاح عطا هللا١٧٨٠٠٩
جججج+

احمد فتحي حسین عبد الرحمن١٧٨٠١٠
ج+جبب

احمد لبیب احمد حرب١٧٨٠١١
جججج

احمد محمد ابو السعود صبیحة١٧٨٠١٢
ج+جج+ب

احمد محمد سید محمد١٧٨٠١٣
ج+ب

احمد محمد مصطفى الشافعي١٧٨٠١٤
ججج+ج+

راسب

مادة تخلف 
واحدة

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

احمد محمد معوض الصعیدي١٧٨٠١٥
ج+ججج+

راسب

راسب

راسب

مادة تخلف 
واحدة

راسب

راسب

ج



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان
٢ من ٩

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٤٢٧٠١٤٢١

١٥٢.٥١٥٢.٥١٦٣١٥٢.٥٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥٦٠١٤٢١٤٢١

١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٦٣١٦٣١٥٢.٥١٦٣٠

١٤٢١٤٢٢٠١٤٢١

١٤٢١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

١٦٣١٧٣.٥١٤٢١٧٣.٥٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٦٣١٥٢.٥١٦٣٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسببسمة احمد سعید الملیجي١٧٨٠٣٠
ج+جج+ج

راسببسمة ابو الوفا سعد حسین١٧٨٠٢٩
ج+جج+ج+

راسببدوي عبد الفتاح محمد ابو زید١٧٨٠٢٨
ج+جج+ج+

راسبایمان شریف ابو الفتوح الفرماوي١٧٨٠٢٧
بج+بج

راسبامیر حلمي محمد الغرباوي١٧٨٠٢٦
ج+ج+ج+ج+

راسبالسید جمال السید شحاتة١٧٨٠٢٥
ب+جب+ب

راسبالسعید عطا محمد منصور١٧٨٠٢٤
ج+جبج+

راسباشرف حامد محمد عبد العال١٧٨٠٢٣
ججبج

مادة تخلف اسماعیل سعید اسماعیل ابو خوخة١٧٨٠٢٢
واحدة جfجج

راسباسماء عبد الغني عبد الفتاح مرسي حجازي١٧٨٠٢١
بج+بب

راسباسالم عبد الحكیم غریب الحبشي١٧٨٠٢٠
ج+ج+ج+ج

مادة تخلف اسامة فرحات عبد القادر محمد سالم١٧٨٠١٩
واحدة ججfج+

راسباسامة عبد العزیز محمد محمد١٧٨٠١٨
ج+جج+ج

راسباحمد مصطفى محمد الخولي١٧٨٠١٧
ج+بج+ج+

مادة تخلف احمد محمود عبد الحمید طھ١٧٨٠١٦
واحدة جfجج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون الدولي 
لحقوق اإلنسان

القانون الدولي 
اإلنساني

حمایة حقوق 
اإلنسان في 

الشریعة اإلسالمیة

آلیات حمایة 
حقوق اإلنسان 
على المستوى 

الدولي

فلسفة حقوق 
اإلنسان

النظم الدستوریة 
لحمایة حقوق 

اإلنسان

الحمایة اإلجرائیة 
لحقوق اإلنسان

فلسفة حقوق 
اإلنسان وتطورھا 

التاریخي

حمایة حقوق 
اإلنسان في النظم 
القانونیة المقارنة

حمایة حقوق 
اإلنسان من 

الناحیة الجنائیة
المعدل 
التقدیر العامالتراكمي

مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان
٣ من ٩

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٦٣١٤٢٠

١٦٣١٧٣.٥١٦٣١٤٢٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٥٢.٥١٦٣٠

١٥٢.٥١٦٣١٥٢.٥١٦٣٠

١٦٣١٦٣١٥٢.٥١٦٣٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٦٣٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٦٣١٦٣١٦٣١٦٣٠

١٦٣١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبسناء سمیر ابراھیم السراج١٧٨٠٤٥
ججج+ج

راسبسمیر السید محمد خیر هللا١٧٨٠٤٤
ج+ج+بب

راسبسعید فكري راغب اسعد١٧٨٠٤٣
بببب

راسبسامي محمد عبد الحمید ابراھیم١٧٨٠٤٢
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبزیدان احمد محمد عبد الشافي١٧٨٠٤١
بجبج+

راسبرضوى خیري السید بسیوني فرج١٧٨٠٤٠
ججج+ج+

راسبربیع محمد عبد الاله امبارك١٧٨٠٣٩
بج+بب

راسبخیري عبد الجابر مجلي ابراھیم١٧٨٠٣٨
بج+بج+

راسبخضر محمد محمد علي١٧٨٠٣٧
بج+ج+ج+

راسبخالد حسین عبد الحمید محمد١٧٨٠٣٦
جبب+ب

راسبحمادة ابراھیم محمد الطنطاوي١٧٨٠٣٥
جبج+ج+

راسبحسناء علي محمود عصر١٧٨٠٣٤
ججبج+

راسبحسن عبد هللا السعید عبد هللا١٧٨٠٣٣
ج+جج+ج

راسبحامد فتح هللا حامد الغنام١٧٨٠٣٢
ججج+ج

راسبتامر عبد العزیز عبد المنجي رضوان١٧٨٠٣١
ججج+ج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون الدولي 
لحقوق اإلنسان

القانون الدولي 
اإلنساني

حمایة حقوق 
اإلنسان في 

الشریعة اإلسالمیة

آلیات حمایة 
حقوق اإلنسان 
على المستوى 

الدولي

فلسفة حقوق 
اإلنسان

النظم الدستوریة 
لحمایة حقوق 

اإلنسان

الحمایة اإلجرائیة 
لحقوق اإلنسان

فلسفة حقوق 
اإلنسان وتطورھا 

التاریخي

حمایة حقوق 
اإلنسان في النظم 
القانونیة المقارنة

حمایة حقوق 
اإلنسان من 

الناحیة الجنائیة
المعدل 
التقدیر العامالتراكمي

مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان
٤ من ٩

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٤٢٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٤٢٩٠١

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبعبد العلیم عبد هللا عبد الملك بیومي دیاب١٧٨٠٦٠
ج+جبج+

مادة تخلف عبد العظیم عاطف عبد العظیم ابو عیش١٧٨٠٥٩
واحدة fججج

راسبعبد الرحمن خیري احمد ابو بكر١٧٨٠٥٨
ججج+ج

راسبعبد الرحمن احمد عبد الرحمن محمد١٧٨٠٥٧
ججج+ج+

راسبعبد الحفیظ السید عبد الحفیظ شرف الدین١٧٨٠٥٦
بجج+ج+

راسبعبد البدیع احمد محمد خالف١٧٨٠٥٥
جججج

راسبعبد الباسط كامل عبد الباسط عبد الجید١٧٨٠٥٤
جججج

راسبعاطف محمد محمد الوكیل١٧٨٠٥٣
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبعادل صالح الدین زكي محمد عوض١٧٨٠٥٢
ججبج+

راسبطھ مجدي محمد انور العسكري١٧٨٠٥١
ججبج+

راسبطارق ھنداوي عبد العزیز علیوة١٧٨٠٥٠
ج+جج+ج+

راسبشیماء مصطفى محمد حامد١٧٨٠٤٩
ج+ججج+

راسبشیرین جمال طھ ابو جاعور١٧٨٠٤٨
ج+جج+ب

راسبشعبان عوني محمد صابر١٧٨٠٤٧
ج+جج+ج+

راسبشریف مجدي علي الشرقاوي١٧٨٠٤٦
ج+جبج+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون الدولي 
لحقوق اإلنسان

القانون الدولي 
اإلنساني

حمایة حقوق 
اإلنسان في 

الشریعة اإلسالمیة

آلیات حمایة 
حقوق اإلنسان 
على المستوى 

الدولي

فلسفة حقوق 
اإلنسان

النظم الدستوریة 
لحمایة حقوق 

اإلنسان

الحمایة اإلجرائیة 
لحقوق اإلنسان

فلسفة حقوق 
اإلنسان وتطورھا 

التاریخي

حمایة حقوق 
اإلنسان في النظم 
القانونیة المقارنة

حمایة حقوق 
اإلنسان من 

الناحیة الجنائیة
المعدل 
التقدیر العامالتراكمي

مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان
٥ من ٩

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٥٢.٥١٦٣٠

١٦٣١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٦٣١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٤٢٢غشح١٤٢

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٦٣١٤٢١٧٣.٥٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبمحمد السید علي سالم١٧٨٠٧٥
ب+جبج

راسبمحمد اشرف امین والي١٧٨٠٧٤
ج+جج+ج+

مادتي تخلفمحمد احمد سلیمان مندور١٧٨٠٧٣
جFALSEFALSEج

راسبمحمد احمد السید بربار١٧٨٠٧٢
ججبج+

راسبمجدي السید المندوه حسن الطلیمي١٧٨٠٧١
ب+ج+بب

راسبمؤمن عزیز عبد الحي الفرنواني١٧٨٠٧٠
بجج+ج+

راسبكمال فتحي محمد علي درویش١٧٨٠٦٩
بججج

راسبكریم عبد المحسن حسن شلبي١٧٨٠٦٨
ج+جج+ج

راسبفرید شوقي البیومي علي١٧٨٠٦٧
جججج

راسبفاتن سید رفاعي محمد محمد١٧٨٠٦٦
ج+ج+بج+

راسبعمرو مشھور ماھر عبد ربھ١٧٨٠٦٥
ججج+ج

راسبعماد الدین بخیت سعد الدین عبد المعین١٧٨٠٦٤
ب+جج+ج

راسبعالء محمد احمد ابراھیم١٧٨٠٦٣
ججبب

راسبعزت علي محمد الحضري١٧٨٠٦٢
بج+ج+ج+

راسبعبد هللا محمد محمد محمود١٧٨٠٦١
جججج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون الدولي 
لحقوق اإلنسان

القانون الدولي 
اإلنساني

حمایة حقوق 
اإلنسان في 

الشریعة اإلسالمیة

آلیات حمایة 
حقوق اإلنسان 
على المستوى 

الدولي

فلسفة حقوق 
اإلنسان

النظم الدستوریة 
لحمایة حقوق 

اإلنسان

الحمایة اإلجرائیة 
لحقوق اإلنسان

فلسفة حقوق 
اإلنسان وتطورھا 

التاریخي

حمایة حقوق 
اإلنسان في النظم 
القانونیة المقارنة

حمایة حقوق 
اإلنسان من 

الناحیة الجنائیة
المعدل 
التقدیر العامالتراكمي

مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان
٦ من ٩

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
٤ع. مع. مع. مع. م

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢٤٠١

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٦٣٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢٩٠١

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥١٦٣٠

١٤٢١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢٥٠١٥٢.٥١

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف محمد عطا محمد منصور١٧٨٠٩٠
واحدة ج+fجج

راسبمحمد عبد المنعم حسین بشیر١٧٨٠٨٩
ج+جج+ج

راسبمحمد عبد هللا عبد الملك بیومي دیاب١٧٨٠٨٨
ج+جبج

راسبمحمد عبد الفتاح منصور جعباص١٧٨٠٨٧
بج+ج+ب

راسبمحمد عبد الصمد ابراھیم زید١٧٨٠٨٦
جججج

مادة تخلف محمد عبد الشافي عبد الفتاح یوسف١٧٨٠٨٥
واحدة fججج

راسبمحمد عبد الرحیم محمد القلتي١٧٨٠٨٤
ج+جج+ج+

راسبمحمد عبد الرحمن عبد العواض عبد الرحمن١٧٨٠٨٣
بجبج+

راسبمحمد طارق كمال البدوي١٧٨٠٨٢
ج+ج+بج

راسبمحمد شاھین توفیق عمر سید احمد١٧٨٠٨١
ج+جج+ب

مادة تخلف محمد سمیر محمد محمد١٧٨٠٨٠
واحدة fجج+ج

راسبمحمد سعید سلیمان عبد الدایم١٧٨٠٧٩
ج+جج+ج

راسبمحمد حامد زاھر سالم١٧٨٠٧٨
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد جمال جابر الشعراوي١٧٨٠٧٧
ج+جج+ب

راسبمحمد بدر الدین محمد احمد١٧٨٠٧٦
FALSEFALSEFALSEFALSE

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون الدولي 
لحقوق اإلنسان

القانون الدولي 
اإلنساني

حمایة حقوق 
اإلنسان في 

الشریعة اإلسالمیة

آلیات حمایة 
حقوق اإلنسان 
على المستوى 

الدولي

فلسفة حقوق 
اإلنسان

النظم الدستوریة 
لحمایة حقوق 

اإلنسان

الحمایة اإلجرائیة 
لحقوق اإلنسان

فلسفة حقوق 
اإلنسان وتطورھا 

التاریخي

حمایة حقوق 
اإلنسان في النظم 
القانونیة المقارنة

حمایة حقوق 
اإلنسان من 

الناحیة الجنائیة
المعدل 
التقدیر العامالتراكمي

مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان
٧ من ٩

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٦٣٠

١٦٣١٦٣١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢٢غشح١٦٣

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥١٦٣٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

٦٠١٥٢.٥١٤٢١٤٢١

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٦٣١٤٢١٦٣٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبمھا حامد محمود عامر١٧٨١٠٥
بجبج

راسبمنار ایمن صبحي محمد١٧٨١٠٤
ج+ججج

راسبمصطفى خلیل شعبان شخبة١٧٨١٠٣
ججج+ج

مادة تخلف مصطفى جمال عبد السالم عبد الغني١٧٨١٠٢
واحدة f+ججج

راسبمحمود عبد المجید ابراھیم یوسف١٧٨١٠١
ج+جج+ج

راسبمحمود جمال احمد عبد القادر ابو عیطة١٧٨١٠٠
بجج+ج+

راسبمحمد یحیى معلى محمد حجازي١٧٨٠٩٩
بج+ج+ج

راسبمحمد موسى محمد حسن برجیسي١٧٨٠٩٨
ج+ججج

راسبمحمد محمود عبد الھادي محمد١٧٨٠٩٧
ججج+ج

راسبمحمد مجدي شحاتة عبد العال١٧٨٠٩٦
ججج+ج

مادتي تخلفمحمد لطفي ضاحي عمر١٧٨٠٩٥
جFALSEFALSEب

راسبمحمد كامل عطوة بدوي١٧٨٠٩٤
جججج

راسبمحمد فتحي محمد علي حرحش١٧٨٠٩٣
بجبب

راسبمحمد فتحي علي حسن شوك١٧٨٠٩٢
بججج

راسبمحمد فؤاد عبد اللطیف الرویني١٧٨٠٩١
ج+جبج+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون الدولي 
لحقوق اإلنسان

القانون الدولي 
اإلنساني

حمایة حقوق 
اإلنسان في 

الشریعة اإلسالمیة

آلیات حمایة 
حقوق اإلنسان 
على المستوى 

الدولي

فلسفة حقوق 
اإلنسان

النظم الدستوریة 
لحمایة حقوق 

اإلنسان

الحمایة اإلجرائیة 
لحقوق اإلنسان

فلسفة حقوق 
اإلنسان وتطورھا 

التاریخي

حمایة حقوق 
اإلنسان في النظم 
القانونیة المقارنة

حمایة حقوق 
اإلنسان من 

الناحیة الجنائیة
المعدل 
التقدیر العامالتراكمي

مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان
٨ من ٩

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٦٣١٥٢.٥١٧٣.٥٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٥٢.٥١٦٣٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٦٣٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٦٣١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٧٣.٥٠

١٤٢١٦٣١٦٣١٤٢٠

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٦٣٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبیوسف محمد محمد محمد١٧٨١٢٠
بجبج+

راسبیاسر عبد التواب محمد النحراوي١٧٨١١٩
جببج

راسبیاسر ثابت محمد لطفي غریب١٧٨١١٨
ب+جج+ج+

راسبھیثم رجب السید سلیمان١٧٨١١٧
بجج+ج

راسبھیثم احمد سعید محمد فاضل١٧٨١١٦
ج+ججج

راسبھند مدحت محمد احمد١٧٨١١٥
ج+جبج

راسبھمام محمود جمال الدین محمود ھمام١٧٨١١٤
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبھشام عبد السمیع معوض بدوي١٧٨١١٣
بجبج+

راسبھاني سالمة كمال مصطفى١٧٨١١٢
ج+ججج

راسبھاني رمضان عبد الفتاح محمد اسماعیل١٧٨١١١
ججج+ج

راسبھالة سعید عبد هللا عیسى١٧٨١١٠
بج+ج+ج+

راسبنور السید صالح الشامي١٧٨١٠٩
ججج+ب

راسبنھال نجاح بدوي المزین١٧٨١٠٨
ججج+ج

راسبندى ابراھیم الدسوقي حسن عشري رواش١٧٨١٠٧
ججج+ج

راسبنبیل عبد المحسن حسن شلبي١٧٨١٠٦
ب+ج+بج+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون الدولي 
لحقوق اإلنسان

القانون الدولي 
اإلنساني

حمایة حقوق 
اإلنسان في 

الشریعة اإلسالمیة

آلیات حمایة 
حقوق اإلنسان 
على المستوى 

الدولي

فلسفة حقوق 
اإلنسان

النظم الدستوریة 
لحمایة حقوق 

اإلنسان

الحمایة اإلجرائیة 
لحقوق اإلنسان

فلسفة حقوق 
اإلنسان وتطورھا 

التاریخي

حمایة حقوق 
اإلنسان في النظم 
القانونیة المقارنة

حمایة حقوق 
اإلنسان من 

الناحیة الجنائیة
المعدل 
التقدیر العامالتراكمي

مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان
٩ من ٩

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٦٣١٦٣١٧٣.٥٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢٢غشح١٥٢.٥

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسب١٧٨١٣٥

راسب١٧٨١٣٤

راسب١٧٨١٣٣

راسب١٧٨١٣٢

راسب١٧٨١٣١

راسب١٧٨١٣٠

راسب١٧٨١٢٩

راسب١٧٨١٢٨

راسب١٧٨١٢٧

راسب١٧٨١٢٦

راسب١٧٨١٢٥

راسب١٧٨١٢٤

مادتي تخلفاحمد صالح علي ابو النجا١٧٨١٢٣
جFALSEFALSEج+

راسبامل نغیمش منصور حسیان العازمي١٧٨١٢٢
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمھند جاسم محمد محمد١٧٨١٢١
ب+ببج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

القانون الدولي 
لحقوق اإلنسان

القانون الدولي 
اإلنساني

حمایة حقوق 
اإلنسان في 

الشریعة اإلسالمیة

آلیات حمایة 
حقوق اإلنسان 
على المستوى 

الدولي

فلسفة حقوق 
اإلنسان

النظم الدستوریة 
لحمایة حقوق 

اإلنسان

الحمایة اإلجرائیة 
لحقوق اإلنسان

فلسفة حقوق 
اإلنسان وتطورھا 

التاریخي

حمایة حقوق 
اإلنسان في النظم 
القانونیة المقارنة

حمایة حقوق 
اإلنسان من 

الناحیة الجنائیة
المعدل 
التقدیر العامالتراكمي

مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولیة
١ من ١٢

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٦٣١٦٣١٥٢.٥٠

١٦٣١٧٣.٥١٥٢.٥١٦٣٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٦٣١٦٣١٦٣١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٦٣١٧٣.٥١٤٢٠

١٦٣١٦٣١غ١٦٣

١٤٢١٦٣١٦٣١٥٢.٥٠

١٦٣١٦٣١٥٢.٥١٤٢٠

١٤٢١٦٣١٧٣.٥١٦٣٠

١٤٢١٦٣١٦٣١٦٣٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٦٣١٦٣٠

١٦٣١٨٤١٧٣.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٦٣٠

١٨٤١٨٤١٧٣.٥١٧٣.٥٠

١٤٢١٦٣١٦٣١٤٢٠

قانون المنافسة 
مع التعمق

عملیات البنوك 
الدولیة

االتفاقیات الدولیة 
للنقل البحري 

والجوي
المعدل 
التراكمي

مواد التخلف

مالحظات

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

قانون التجارة 
الدولیة مع التعمق

عقود التجارة 
الدولیة

منظمات قانون 
التجارة الدولیة

التنظیم القانوني 
لالستثمار

التجارة 
اإللكترونیة

التحكیم التجاري 
الدولي

الشركات التجاریة 
التقدیر العاممع التعمق

ج+
ابراھیم السید ابراھیم عوض١٧٤٠٠١

ببج

ب
ابراھیم رفعت عبد القوي عوض علي١٧٤٠٠٢

ج+ب+ب

ابراھیم رمضان ابراھیم عصر١٧٤٠٠٣
FALSEFALSEFALSEFALSE

ج+
احمد جاد هللا الصاوي محمد ابو عمر١٧٤٠٠٤

ببب

ج
احمد جمال احمد النجار١٧٤٠٠٥

ب+بج+

ب
احمد حامد عبد الرحمن قدیرة١٧٤٠٠٦

بب

ج+
احمد حمدي سالم محمد حوا١٧٤٠٠٧

ببج

ج
احمد زكي صالح محمد حسام الدین١٧٤٠٠٨

ج+بب

ب
احمد سامي شفیق عبد الفتاح١٧٤٠٠٩

ب+بج

ب
احمد سعد السید محمد سالم اللبیشي١٧٤٠١٠

ببج

ب
احمد سعید شعبان رضا١٧٤٠١١

بج+ج+

ج+
احمد سعید عبد الحمید النحاس١٧٤٠١٢

ب+أب

احمد صالح عزب اسماعیل١٧٤٠١٣
ج+جج

ب+
احمد صبحي السید عبد الحمید بدر١٧٤٠١٤

ب+أأ

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

مادة تخلف 
واحدة

راسب

راسب

راسب

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

ج
احمد عبد الفتاح محمد مشعل١٧٤٠١٥

ببج

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

راسب

ب



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولیة
٢ من ١٢

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٦٣١٨٤١٦٣١٦٣٠

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٥٢.٥١٧٣.٥١٥٢.٥٠

١٦٣١٨٤١٦٣١٦٣٠

١٦٣١٧٣.٥١٧٣.٥١٦٣٠

١٤٢١٦٣١٥٢.٥١٤٢٠

١٦٣١٥٢.٥١٧٣.٥١٤٢٠

١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢٠

١٥٢.٥١٦٣١٦٣١٥٢.٥٠

١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢٠

١٥٢.٥١٧٣.٥١٦٣١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٧٣.٥١٧٣.٥١٦٣١٦٣٠

١٧٣.٥١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢٠

١٦٣١٦٣١٧٣.٥٩٠١

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف اسالم حسن محمد رفعت سالمة١٧٤٠٣٠
واحدة fب+بب

راسباسالم بدیع محمد السید الفرماوي١٧٤٠٢٩
جج+ج+ب+

راسباسراء اسامة شفیق النحراوي١٧٤٠٢٨
ببب+ب+

راسباسراء احمد یوسف شھاب الدین١٧٤٠٢٧
جججج+

راسباسراء ابراھیم عبد المجید جاد هللا١٧٤٠٢٦
ج+بب+ج+

راسبادھم جمال محمد العربي عبد الجلیل١٧٤٠٢٥
جج+ج+ج

راسباحمد ھشام احمد محي الدین١٧٤٠٢٤
ج+ببج+

راسباحمد مدین عبد البدیع مدین١٧٤٠٢٣
جج+ج+ب

راسباحمد محمود اشرف عبد العزیز محمود سالم١٧٤٠٢٢
جب+ج+ب

راسباحمد محمد وحید احمد صالح١٧٤٠٢١
جج+بج

راسباحمد محمد مغاوري مصطفى١٧٤٠٢٠
بب+ب+ب

راسباحمد محمد متولي احمد خمیس١٧٤٠١٩
ببأب

راسباحمد محمد عبد الحكیم السباعي١٧٤٠١٨
ج+ب+ج+ب

راسباحمد فتحي سعید علي١٧٤٠١٧
ججبج+

راسباحمد عز الدین عباس عواض١٧٤٠١٦
ببأب

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

قانون التجارة 
الدولیة مع التعمق

عقود التجارة 
الدولیة

منظمات قانون 
التجارة الدولیة

التنظیم القانوني 
لالستثمار

التجارة 
اإللكترونیة

التحكیم التجاري 
الدولي

الشركات التجاریة 
مع التعمق

قانون المنافسة 
مع التعمق

عملیات البنوك 
الدولیة

االتفاقیات الدولیة 
للنقل البحري 

والجوي
المعدل 
التقدیر العامالتراكمي

مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولیة
٣ من ١٢

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٧٣.٥١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٤٢٥٠١

١٤٢١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥١٤٢٠

١٧٣.٥١٨٤١٦٣١٤٢٠

١٨٤١٨٤١٥٢.٥١٤٢٠

١٥٢.٥١٤٢٢غغ

١٤٢١٤٢١٠٠١٤٢١

١٤٢١٤٢١٥٢.٥٩٠١

١٤٢١٧٣.٥١٦٣١٥٢.٥٠

١٤٢١٢٠٢غش١٥٢.٥

١٤٢١٧٣.٥١٦٣١٤٢٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسببسنت رجب الشحات السید عبد اللطیف القلشي١٧٤٠٤٥
ج+ججج+

راسببدر الدین محمود محمد ریاض طاحون١٧٤٠٤٤
جبب+ج

مادتي تخلفایھاب رأفت كامل محمد١٧٤٠٤٣
fجFALSEج+

راسبایمان كمال عبد المجید سرور١٧٤٠٤٢
ج+بب+ج

مادة تخلف ایمان فتحي فرید العریف١٧٤٠٤١
واحدة fج+جج

مادة تخلف ایة عصام عبد العزیز البدري١٧٤٠٤٠
واحدة جfجج

مادتي تخلفایاد مجدي احمد السید اللیثي١٧٤٠٣٩
جج+

راسبامیرة عبد الحلیم عامر فتح هللا١٧٤٠٣٨
جج+أأ

راسبامیرة صابر مكي احمد١٧٤٠٣٧
جبأب+

راسبامل علي حسین علي١٧٤٠٣٦
جج+جج+

راسبامل سعید عبد الخالق صقر١٧٤٠٣٥
ج+جج+ج

مادة تخلف السید احمد السید مطر١٧٤٠٣٤
واحدة fججج

راسباسماعیل فرج ابراھیم عبد الوھاب١٧٤٠٣٣
ججبج+

راسباسماء عبد العزیز عبده عبد العزیز١٧٤٠٣٢
ججج+ج+

راسباسالم عماد عبد السالم موسى١٧٤٠٣١
ج+ج+ب+ج+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

قانون التجارة 
الدولیة مع التعمق

عقود التجارة 
الدولیة

منظمات قانون 
التجارة الدولیة

التنظیم القانوني 
لالستثمار

التجارة 
اإللكترونیة

التحكیم التجاري 
الدولي

الشركات التجاریة 
مع التعمق

قانون المنافسة 
مع التعمق

عملیات البنوك 
الدولیة

االتفاقیات الدولیة 
للنقل البحري 

والجوي
المعدل 
التقدیر العامالتراكمي

مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولیة
٤ من ١٢

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٥٢.٥٩٠١٤٢١

١٤٢١٥٢.٥١٤٢٧٠١

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٦٣١٥٢.٥١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٦٣١٧٣.٥١٦٣١٤٢٠

١٥٢.٥١٦٣١٦٣١٦٣٠

١٤٢٨٠١٤٢١٦٣١

١٥٢.٥١٦٣١٦٣١٦٣٠

١٥٢.٥١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٦٣١٧٣.٥١٤٢١٦٣٠

١٥٢.٥١٤٢١٤٢٧٠١

١٦٣١٦٣١٦٣١٦٣٠

١غ١٤٢١٨٤١٤٢

١٨٤١٥٢.٥١غ١٧٣.٥

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف دالیا احمد علي العناني١٧٤٠٦٠
واحدة ج+أب+

مادة تخلف خیریة احمد احمد ابو عمرة١٧٤٠٥٩
واحدة جأج

راسبخالد ماھر احمد الفرارجي١٧٤٠٥٨
بببب

مادة تخلف خالد فارس سید احمد عباس١٧٤٠٥٧
واحدة fججج+

راسبخالد سامي محمد بالبل١٧٤٠٥٦
بجب+ب

راسبحنان احمد عبد الغني شلبي١٧٤٠٥٥
ج+ج+بج+

راسبحسن محمد عبد العزیز محمد دویك١٧٤٠٥٤
بببج+

مادة تخلف حسام عبد العزیز عبد اللطیف السیسي١٧٤٠٥٣
واحدة بجfج

راسبحسام حسن محمد زلط١٧٤٠٥٢
بببج+

راسبحسام السید عبد المؤمن شاھین١٧٤٠٥١
جبب+ب

راسبحازم محمد عبد المنعم نجم١٧٤٠٥٠
ج+ججج

راسبحازم ماجد محمد جابر شحاتة١٧٤٠٤٩
جج+بج

راسبحاتم ناشي ابراھیم شلبي١٧٤٠٤٨
FALSEFALSEFALSEFALSE

مادة تخلف تھاني محمد محمود عید١٧٤٠٤٧
واحدة fجج+ج

مادة تخلف بسنت رمزي رشاد شلبي١٧٤٠٤٦
واحدة جfج+ج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

قانون التجارة 
الدولیة مع التعمق

عقود التجارة 
الدولیة

منظمات قانون 
التجارة الدولیة

التنظیم القانوني 
لالستثمار

التجارة 
اإللكترونیة

التحكیم التجاري 
الدولي

الشركات التجاریة 
مع التعمق

قانون المنافسة 
مع التعمق

عملیات البنوك 
الدولیة

االتفاقیات الدولیة 
للنقل البحري 

والجوي
المعدل 
التقدیر العامالتراكمي

مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولیة
٥ من ١٢

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٤٢٠

١٦٣١٦٣١٦٣١٦٣٠

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٦٣١٤٢٠

١٦٣١٨٤١٧٣.٥١٧٣.٥٠

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٤٢٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢٠

١٤٢١٥٢.٥١٦٣١٤٢٠

١٤٢١٠٠١٤٢١٤٢١

١٤٢١٦٣١٦٣١٤٢٠

١٦٣١٨٤١٧٣.٥١٤٢٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٥٢.٥١٤٢٩٠١

٢غ١٤٢غ١٥٢.٥

١٨٤١٦٣١٤٢١٤٢٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبسلمى ایھاب محمد غنیم١٧٤٠٧٥
ججبأ

مادتي تخلفسارة عبد هللا عبد العزیز الشیخ١٧٤٠٧٤
جج+

مادة تخلف زینب عبد الجلیل السید موسى١٧٤٠٧٣
واحدة fجج+ج

راسبزینب السید ابو الحدید خضر١٧٤٠٧٢
ججج+ج+

راسبریھان محمود صالح سویدان١٧٤٠٧١
جب+أب

راسبریھام عباس محمد دردیر١٧٤٠٧٠
جببج

مادة تخلف رقیة نصر الدین المصیلحي محمد احمد سلیمان١٧٤٠٦٩
واحدة ججfج

راسبرشا عباس محمد دردیر١٧٤٠٦٨
جبج+ج

راسبرشا السید عبد هللا سید احمد عبد هللا١٧٤٠٦٧
جج+ج+ج+

راسبراندا امجد بدوي الشیخ١٧٤٠٦٦
جج+جج

راسبدینا عبد العزیز عبد الفتاح عبد العزیز١٧٤٠٦٥
ب+ب+أب

راسبدینا صالح عبد الحمید سلطان١٧٤٠٦٤
جبجج

راسبدینا سامي مصطفى فیاض١٧٤٠٦٣
ج+ج+جج

راسبدعاء مصطفى ابو الیزید شنب١٧٤٠٦٢
بببب

راسبدعاء سالمة محمد عبد الحلیم عجوة١٧٤٠٦١
جج+جج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

قانون التجارة 
الدولیة مع التعمق

عقود التجارة 
الدولیة

منظمات قانون 
التجارة الدولیة

التنظیم القانوني 
لالستثمار

التجارة 
اإللكترونیة

التحكیم التجاري 
الدولي

الشركات التجاریة 
مع التعمق

قانون المنافسة 
مع التعمق

عملیات البنوك 
الدولیة

االتفاقیات الدولیة 
للنقل البحري 

والجوي
المعدل 
التقدیر العامالتراكمي

مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولیة
٦ من ١٢

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢٠

١٦٣١٥٢.٥١٦٣١٤٢٠

١٨٤١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٥٢.٥١٤٢١٦٣١٤٢٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٦٣١٤٢٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٦٣١٥٢.٥١٤٢١٦٣٠

١٤٢١٦٣١٦٣١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢٨٠١

١٦٣١٦٣١٦٣١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٤٢١٥٢.٥١٤٢٠

١٦٣١٥٢.٥١٦٣١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبعلي عادل علي الشبكة١٧٤٠٩٠
جججج

راسبعالء عبد العلیم محمد صابر دیاب١٧٤٠٨٩
جبج+ب

راسبعصام عباس محمد عثمان١٧٤٠٨٨
جج+جج+

راسبعصام انور عبد الحلیم حامد١٧٤٠٨٧
ج+ببب

مادة تخلف عبد هللا محمد علي تمراز١٧٤٠٨٦
واحدة fججج

راسبعبد هللا ابراھیم محمد عمارة١٧٤٠٨٥
ج+ج+جج

راسبعبد العزیز ابراھیم السعید السعودي١٧٤٠٨٤
ج+ج+جج

راسبعبد الرؤف عاطف عبد الرؤف مخلوف١٧٤٠٨٣
ج+ببج

راسبعادل حمادة قطب ابو عرب١٧٤٠٨٢
بجج+ب

راسبطلعت جمال الشرنوبي عوض سعد١٧٤٠٨١
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبشروق عدلي احمد علي١٧٤٠٨٠
جبج+ج+

راسبسید توفیق سید مصطفى١٧٤٠٧٩
جبجج+

راسبسوزان عادل عبد العظیم حویزي١٧٤٠٧٨
ججبأ

راسبسناء عبد الفتاح محمد الغزالي١٧٤٠٧٧
جبج+ب

راسبسمر خالد عبد الحمید محمد نور الدین١٧٤٠٧٦
جج+ج+ج+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

قانون التجارة 
الدولیة مع التعمق

عقود التجارة 
الدولیة

منظمات قانون 
التجارة الدولیة

التنظیم القانوني 
لالستثمار

التجارة 
اإللكترونیة

التحكیم التجاري 
الدولي

الشركات التجاریة 
مع التعمق

قانون المنافسة 
مع التعمق

عملیات البنوك 
الدولیة

االتفاقیات الدولیة 
للنقل البحري 

والجوي
المعدل 
التقدیر العامالتراكمي

مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولیة
٧ من ١٢

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٦٣١٦٣١٦٣٠

١٤٢١٤٢١٧٣.٥١٧٣.٥٠

١٤٢١٥٢.٥١٦٣١٤٢٠

١٦٣١٧٣.٥١٦٣١٤٢٠

١٥٢.٥١٦٣١٦٣١٦٣٠

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢٠

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٦٣٠

١٧٣.٥١٦٣١٧٣.٥١٦٣٠

١٥٢.٥١٦٣١٦٣١٦٣٠

١٤٢٠٠١٧٣.٥١٦٣١

١٥٢.٥١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢٩٠١

١٥٢.٥١٥٢.٥١٥٢.٥١٦٣٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبمحمد احمد ابراھیم عودین١٧٤١٠٥
بج+ج+ج+

مادة تخلف ماھر ممدوح حسن المملوك١٧٤١٠٤
واحدة fججج

راسبكریمة سلیمان حسن عطا محمد١٧٤١٠٣
ج+ج+بج+

مادة تخلف فوزي فوزي محمد علي قاید١٧٤١٠٢
واحدة بب+fج

راسبفرحات جالل عبد الحفیظ شلبایة١٧٤١٠١
بببج+

راسبفرج ابو النصر عبد السالم ابو زیادة١٧٤١٠٠
بب+بب+

راسبفاطمة ابراھیم محمد الشریف١٧٤٠٩٩
بجبج+

راسبفؤاد خالد فؤاد محمد عبد الرحمن١٧٤٠٩٨
جج+ج+ج

راسبغفران جمال احمد النجار١٧٤٠٩٧
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبعوضي احمد محمد محمود١٧٤٠٩٦
ج+ج+جج

راسبعمرو محمد محمد شبل سالمان١٧٤٠٩٥
بببج+

راسبعمرو محمد فھیم سالمة١٧٤٠٩٤
جبب+ب

راسبعمر عماد عبد الحمید سعدات١٧٤٠٩٣
جبج+ج

راسبعلي محمد محمد عبد العلیم داود١٧٤٠٩٢
ب+ب+جج

راسبعلي محمد علي السھیتي١٧٤٠٩١
بببج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

قانون التجارة 
الدولیة مع التعمق

عقود التجارة 
الدولیة

منظمات قانون 
التجارة الدولیة

التنظیم القانوني 
لالستثمار

التجارة 
اإللكترونیة

التحكیم التجاري 
الدولي

الشركات التجاریة 
مع التعمق

قانون المنافسة 
مع التعمق

عملیات البنوك 
الدولیة

االتفاقیات الدولیة 
للنقل البحري 

والجوي
المعدل 
التقدیر العامالتراكمي

مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولیة
٨ من ١٢

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
٥٠١٥٢.٥١٤٢٢غ

١٤٢١٦٣١٥٢.٥١٤٢٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٤٢٠

١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٦٣١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢٠

١٥٢.٥١٦٣١٤٢١٤٢٠

١٤٢٨٠١٤٢١٥٢.٥١

١٥٢.٥١٦٣١٧٣.٥١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٥٢.٥١٦٣٠

١٥٢.٥١٨٤١٧٣.٥١٨٤٠

١٦٣١٦٣١٥٢.٥١٦٣٠

١٤٢٥٠١٥٢.٥١٤٢١

١٤٢١٤٢١٦٣١٥٢.٥٠

١٦٣١٥٢.٥١٤٢٩٠١

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

مادة تخلف محمد نبیل احمد الخولي١٧٤١٢٠
واحدة fجج+ب

راسبمحمد ناصر فھمي سحبل١٧٤١١٩
ج+بجج

مادة تخلف محمد مصطفى السید عبد المجید ھاشم١٧٤١١٨
واحدة جج+fج

راسبمحمد مرعي عبد المنعم عامر مرعي١٧٤١١٧
بج+بب

راسبمحمد محمود عبد العزیز محمد عفیفي١٧٤١١٦
أب+أج+

راسبمحمد علي مجد حبیب١٧٤١١٥
بج+جج

راسبمحمد عبد المحسن غریب طعیمة السعدني١٧٤١١٤
جب+بج+

مادة تخلف محمد عبد الحمید محمد خلیل الدلیل١٧٤١١٣
واحدة ج+جfج

راسبمحمد سمیر محمد حسن علي١٧٤١١٢
ججبج+

راسبمحمد زین العابدین فتحي صالح١٧٤١١١
جج+ب+ب

راسبمحمد رضوان سعید الدجوي١٧٤١١٠
ج+ج+ج+ج

راسبمحمد رضا شعبان عبد العزیز العفیفي١٧٤١٠٩
جج+جج

راسبمحمد رجب سلیمان یونس١٧٤١٠٨
جج+ج+ج+

راسبمحمد رأفت فتح هللا عبد اللطیف١٧٤١٠٧
جج+بج

مادتي تخلفمحمد احمد عبد الرحیم احمد١٧٤١٠٦
f+جج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

قانون التجارة 
الدولیة مع التعمق

عقود التجارة 
الدولیة

منظمات قانون 
التجارة الدولیة

التنظیم القانوني 
لالستثمار

التجارة 
اإللكترونیة

التحكیم التجاري 
الدولي

الشركات التجاریة 
مع التعمق

قانون المنافسة 
مع التعمق

عملیات البنوك 
الدولیة

االتفاقیات الدولیة 
للنقل البحري 

والجوي
المعدل 
التقدیر العامالتراكمي

مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولیة
٩ من ١٢

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢٠

١٦٣١٧٣.٥١٧٣.٥١٤٢٠

١٦٣١٥٢.٥١٦٣١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢٨٠١

١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٥٢.٥٧٠١

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٨٤١٦٣١٦٣١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٥٢.٥٠

١٦٣١٧٣.٥١٦٣١٥٢.٥٠

١٨٤١٦٣١٧٣.٥١٤٢٠

٤ع. مع. مع. مع. م

١٨٤١٨٤١٧٣.٥١٤٢٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبمصطفى سعید مصطفى شروید١٧٤١٣٥
جج+ج+ب

راسبمریم البتول احمد عبد العاطي المسیر١٧٤١٣٤
ججج+ج+

راسبمروى عبد المنعم عواض محمد١٧٤١٣٣
جب+أأ

راسبمروة محمد اشرف محمد علي محمد١٧٤١٣٢
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمروة صبري درویش عمار١٧٤١٣١
جب+بأ

راسبمروة ابراھیم عبد هللا سالم١٧٤١٣٠
ج+بب+ب

راسبمدیحة سلیمان محمد سالم١٧٤١٢٩
ج+ججج

راسبمحمود محمد محمود الشریف١٧٤١٢٨
جببأ

راسبمحمود سامي محمود علي١٧٤١٢٧
جججج

مادة تخلف محمود ثابت ضیف هللا منصور١٧٤١٢٦
واحدة fج+جج

راسبمحمود احمد عمر ابراھیم بدوي١٧٤١٢٥
جججج+

مادة تخلف محمود احمد عباس نصار١٧٤١٢٤
واحدة fجج+ج+

راسبمحمد یوسف محمود یوسف١٧٤١٢٣
ج+بج+ب

راسبمحمد نصر الدین السید العربي١٧٤١٢٢
جب+ب+ب

راسبمحمد نبیل السید حسن مصطفى١٧٤١٢١
جج+ج+ج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

قانون التجارة 
الدولیة مع التعمق

عقود التجارة 
الدولیة

منظمات قانون 
التجارة الدولیة

التنظیم القانوني 
لالستثمار

التجارة 
اإللكترونیة

التحكیم التجاري 
الدولي

الشركات التجاریة 
مع التعمق

قانون المنافسة 
مع التعمق

عملیات البنوك 
الدولیة

االتفاقیات الدولیة 
للنقل البحري 

والجوي
المعدل 
التقدیر العامالتراكمي

مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولیة
١٠ من ١٢

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٥٢.٥١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢٧٠١٤٢٧٠٢

١٦٣١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٥٢.٥١٥٢.٥١٤٢١٤٢٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٦٣١٦٣١٤٢٠

١٤٢١٥٢.٥١٥٢.٥٩٠١

١٦٣١٥٢.٥١٦٣١٤٢٠

١٥٢.٥١٦٣١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٦٣١٤٢١٦٣١٦٣٠

١٤٢١٧٣.٥١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٦٣١٧٣.٥١٥٢.٥١٥٢.٥٠

١٨٤١٦٣١٧٣.٥١٥٢.٥٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسبھاني مناع فضل محمد١٧٤١٥٠
ج+ب+بأ

راسبنورة محمد محمود سلیمة١٧٤١٤٩
ج+ج+ب+ب

راسبنھى یاسر عبد المنعم محمد عطیة١٧٤١٤٨
جججج

راسبنھال عبد الناصر رمضان ابراھیم١٧٤١٤٧
ج+ج+ب+ج

راسبنعمة هللا عبد الحلیم محمد اسماعیل١٧٤١٤٦
ببجب

راسبندى احمد رمضان سالم١٧٤١٤٥
ج+ج+بج+

راسبنادیة احمد فاروق ابو حشیش١٧٤١٤٤
جبج+ب

مادة تخلف مینا بري كسوات ارمانیوس١٧٤١٤٣
واحدة fج+ج+ج

راسبمي ھاني صالح عبد المجید١٧٤١٤٢
جببب

راسبمي حسن جودة البنا١٧٤١٤١
جججج

راسبمي انور محمد شلبي١٧٤١٤٠
ججج+ج+

راسبمھجة غریب احمد فؤاد محمد١٧٤١٣٩
ج+ج+جب

مادتي تخلفمنى محمد ابراھیم ھوانة١٧٤١٣٨
fجfج

راسبمصطفى عبد الرحمن عبد المتعال سیف النصر١٧٤١٣٧
ج+ج+جب

راسبمصطفى عبد الباسط علي عبید١٧٤١٣٦
جججج+

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

قانون التجارة 
الدولیة مع التعمق

عقود التجارة 
الدولیة

منظمات قانون 
التجارة الدولیة

التنظیم القانوني 
لالستثمار

التجارة 
اإللكترونیة

التحكیم التجاري 
الدولي

الشركات التجاریة 
مع التعمق

قانون المنافسة 
مع التعمق

عملیات البنوك 
الدولیة

االتفاقیات الدولیة 
للنقل البحري 

والجوي
المعدل 
التقدیر العامالتراكمي

مواد التخلف

مالحظات



الدراسات العلیا
دور ینایر ٢٠١٧

نتیجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولیة
١١ من ١٢

جامعة المنوفیة
كلیة الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
١٤٢١٥٢.٥١٤٢٧٠١

١٦٣١٥٢.٥١٤٢٨٠١

١٤٢١٤٢١٤٢١٤٢٠

١٧٣.٥١٧٣.٥١٥٢.٥١٤٢٠

١٦٣١٦٣١٧٣.٥٦٠١

١٦٣١٦٣١٦٣١٦٣٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

أعضاء لجنة الكنترول

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

 أ. د. / حسین حنفي عمر

الدراسات العلیا بالكلیة

نائب رئیس لجنة النظام والمراقبة

أ. د. / محمد عبد الفتاح فتح هللا

الدراسات العلیا بالجامعة

 رئیس عام االمتحانات وعمید الكلیة  باإلنابة

أ. د. / أبو الخیر أحمد عطیة  
    

رئیس الجامعة

أ. د. / معوض محمد الخولي  

راسب١٧٤١٦٥

راسب١٧٤١٦٤

راسب١٧٤١٦٣

راسب١٧٤١٦٢

راسب١٧٤١٦١

راسب١٧٤١٦٠

راسب١٧٤١٥٩

راسب١٧٤١٥٨

راسب١٧٤١٥٧

راسبیسر محمد كمال محمد لطفي١٧٤١٥٦
بببب

مادة تخلف والء ابراھیم عبد السالم السید١٧٤١٥٥
واحدة fب+بب

راسبھند محمد مندوه عبد الوھاب١٧٤١٥٤
جج+ب+ب+

راسبھشام خالد عبد اللطیف عبد العزیز القصاص١٧٤١٥٣
جججج

مادة تخلف ھدیر محمود مصطفى معتوق١٧٤١٥٢
واحدة fجج+ب

مادة تخلف ھدیر صالح الزعفراني االغا١٧٤١٥١
واحدة fجج+ج

طالب یؤدون االمتحان للسنة األولى

رقم 
االسمالجلوس

قانون التجارة 
الدولیة مع التعمق

عقود التجارة 
الدولیة

منظمات قانون 
التجارة الدولیة

التنظیم القانوني 
لالستثمار

التجارة 
اإللكترونیة

التحكیم التجاري 
الدولي

الشركات التجاریة 
مع التعمق

قانون المنافسة 
مع التعمق

عملیات البنوك 
الدولیة

االتفاقیات الدولیة 
للنقل البحري 

والجوي
المعدل 
التقدیر العامالتراكمي

مواد التخلف

مالحظات


