
2018الدراسات العليادور الفصل الدراسى الصيفى  4 من 1نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

انُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجح
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2.5فصم ج+
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2.5فصم ج
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2.5فصم ج+
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2.5فصم ج+
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2.5فصم ج
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2.5فصم ج
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2.5فصم ج
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2.5فصم ج

163152.5152.5152.5152.5142801631

2.5فصم 

163173.5173.5184184142163173.53.310

2.5فصم ب

يقثىلاالء ادًذ ػهً يذًذ184061
جبج+

184048

ب

ج+ج

اَىر يُصىر ػثاش اتى ركري184071
يادج تخهف 

وادذج ج+ج+ب

يقثىلايٍُح ػاير ٌىضف ػاير اتى زايم184067
ج+ج+

ب+ب

أػضاء نجُح انكُترول

وكٍم انكهٍح نهذراضاخ انؼهٍا وانثذىث

يُصىر يذًذ ادًذ. / د.  أ

انذراضاخ انؼهٍا تانكهٍح

َائة رئٍص نجُح انُظاو وانًراقثح

ضؼٍذ ضؼٍذ ػًر. / د. أ

انذراضاخ انؼهٍا تانجايؼح

 رئٍص ػاو االيتذاَاخ وػًٍذ انكهٍح 

أتى انخٍر أدًذ ػطٍح  . / د. أ

    

رئٍص انجايؼح

ػادل انطٍذ يثارك  . / د. أ

جٍذجذااٌح ػصاو ػثذ انردًٍ انطٍذ ػثذ انذهٍى184079
جأأب+ب+ب

جج+جج

fجج+ج+

ب

يقثىلادًذ يصطفى ػثذ انذافظ ادًذ
جج+جج+بب

ججج+بج

ج

يقثىل
جج+ج

ج+

184006

ادًذ ػثذ انًُؼى ادًذ ػٍطى184032

جج

ج+ج

ادًذ ضؼٍذ ادًذ يذًىد انش184024ًًٍ

ادًذ ػثذ هللا يىضى يذًذ قًر184030

جج

ب+جب

ج+ج+ج+ب

بججبج+

جج

ج+

جٍذ
ج+ببب+ب+ب

جٍذ
ب

ادًذ انطٍذ ادًذ انغًًٍُ

بب

ب

يقثىلادًذ رضا خطاب انًُذىل184019
ب+ج+بجج+ج

ج+

ج

بب+ج

جٍذادًذ رجة ريضاٌ يذًذ
ب+ج+ب

يقثىلادًذ انطٍذ ػثذ انغًُ تكار184008
بجج+ج+جج

يىاد انتخهف

يالدظاخ

طالب ٌؤدوٌ االيتذاٌ نهطُح األونى

االضىرقى انجهىش

قاَىٌ انتجارج 

انذونٍح يغ انتؼًق

ػقىد انتجارج 

انذونٍح

يُظًاخ قاَىٌ 

انتجارج انذونٍح

انتُظٍى انقاَىًَ 

نالضتثًار
انتجارج اإلنكتروٍَح

انتذكٍى انتجاري 

انذونً

انشركاخ انتجارٌح 

انتقذٌر انؼاويغ انتؼًق
انًؼذل 

انتراكًً

بج+ج+جج

قاَىٌ انًُافطح يغ 

انتؼًق

ػًهٍاخ انثُىك 

انذونٍح

االتفاقٍاخ انذونٍح 

نهُقم انثذري 

وانجىي

184003

يقثىلاتى انًكارو رضا ػثذ هللا انطًادٌط184005ً
جج

ادًذ اشرف ػثذ انهادي يذًذ انطٍذ
يادج تخهف 

وادذج بججج+جج

ج
اتراهٍى ػًر اتراهٍى ػهً

يادج تخهف 

وادذج ب

ججبج

fج

جٍذ184007
بج+ب

184018

يقثىلاتراهٍى يذًذ ػهً يذًذ184004
جج+ججججبج+



2018الدراسات العليادور الفصل الدراسى الصيفى  4 من 2نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

انُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجح
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2.5فصم ج+
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2.5فصم ج+
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2.5فصم ج+
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2.5فصم ج
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2.5فصم ج
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2.5فصم ج

152.5152.5163142152.5152.51421632.500

2.5فصم ج+

163152.51421421421421421632.310

2.5فصم ج

152.5163142152.5163142163152.52.560

2.5فصم ج+

152.5163152.5163163152.5142152.52.630

2.5فصم ج+

163163152.5152.5142163163152.52.690

2.5فصم ج+

152.5163142152.51421421421422.250

2.5فصم ج

أػضاء نجُح انكُترول

وكٍم انكهٍح نهذراضاخ انؼهٍا وانثذىث

يُصىر يذًذ ادًذ. / د.  أ

انذراضاخ انؼهٍا تانكهٍح

َائة رئٍص نجُح انُظاو وانًراقثح

ضؼٍذ ضؼٍذ ػًر. / د. أ

انذراضاخ انؼهٍا تانجايؼح

 رئٍص ػاو االيتذاَاخ وػًٍذ انكهٍح 

أتى انخٍر أدًذ ػطٍح  . / د. أ

    

رئٍص انجايؼح

ػادل انطٍذ يثارك . / د. أ

يقثىليذًذ جالل قطة انشٍخ ػاير184189
ججججج+جبج+

جٍذيذًذ اشرف يذًذ ػطٍح184185
ج+ببجج+ج+بب

جٍذيذطٍ يذًذ ضهًٍاٌ دط184183ٍ
ج+جج+ببج+بج+

جٍذػًرو ػفٍفً انطٍذ ػفٍف184173ً
ج+بجبج+جبج+

يقثىلػالء يذًذ انطٍذ يذًذ184167
بجججججج+ب

جٍذػالء ػاطف زٌذاٌ يذًذ ضهًٍا184164ٌ
بجج+ج+جبج+ج+

يقثىلػثذ انذًٍذ يذًىد ػثذ انذًٍذ شؼهح184160
ج+ججج+ج+ججج

يقثىلشادي ادًذ يذًذ رضىا184144ٌ
ج+جبج+جججج

يقثىلرَا ضؼٍذ يذًذ ػثذ انىادذ184122
ججج+بج+جج+ج+

جٍذدطٍ ػادل دطٍ ػهً خهف184101
بج+بج+ججج+ج+

جٍذجًال كايم يُصىر يذًذ انشؼراوي184094
بجبج+بج+بب

جٍذجالل فتذً انطٍذ انثؼث184093ً
ج+جج+بأجبج+

جٍذتغرٌذ رجة يذًذ قذٌذح184092
جبجبببجب

يقثىلاًٌاٌ يذًذ ػثذ انُؼٍى َجى184083
ج+جبججج+ج+ج+

طالب ٌؤدوٌ االيتذاٌ نهطُح األونى

االضىرقى انجهىش

قاَىٌ انتجارج 

انذونٍح يغ انتؼًق

ػقىد انتجارج 

انذونٍح

يُظًاخ قاَىٌ 

انتجارج انذونٍح

انتُظٍى انقاَىًَ 

نالضتثًار
انتجارج اإلنكتروٍَح

انتذكٍى انتجاري 

انذونً

انشركاخ انتجارٌح 

يغ انتؼًق

قاَىٌ انًُافطح يغ 

انتؼًق

ػًهٍاخ انثُىك 

انذونٍح

االتفاقٍاخ انذونٍح 

نهُقم انثذري 

وانجىي

انًؼذل 

انتراكًً
انتقذٌر انؼاو

يىاد انتخهف

يالدظاخ



2018الدراسات العليادور الفصل الدراسى الصيفى  4 من 3نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

انُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجح
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2.5فصم ج
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4فصم ج

152.5142163142152.51421421422.250

4فصم ج

طالب ٌؤدوٌ االيتذاٌ نهطُح انثاٍَح

أػضاء نجُح انكُترول

وكٍم انكهٍح نهذراضاخ انؼهٍا وانثذىث

يُصىر يذًذ ادًذ. / د.  أ

انذراضاخ انؼهٍا تانكهٍح

َائة رئٍص نجُح انُظاو وانًراقثح

ضؼٍذ ضؼٍذ ػًر. / د. أ

انذراضاخ انؼهٍا تانجايؼح

 رئٍص ػاو االيتذاَاخ وػًٍذ انكهٍح 

أتى انخٍر أدًذ ػطٍح  . / د. أ

    

رئٍص انجايؼح

ػادل انطٍذ يثارك . / د. أ

يقثىلضٍذ تىفٍق ضٍذ يصطفى174079
جججج+جبجج+

يقثىلادًذ جًال ادًذ انُجار174005
ج+ججج+جب+جج+

جٍذهُادي رتٍغ اضًاػٍم ػثذ انؼسٌس184284
ججب+جبج+ج+ج+

يقثىلَىراٌ دًذي ػهً يصطفى ػٍطى184270
ج+ججج+ج+جج+ج

جٍذَهاد ػهً ػثذ انًؤيٍ انطؼذ184265ًَ
ب+جب+بج+ببب

يقثىلَها يذًذ ػثذ انًُؼى انطٍذ انجسار184264
ججج+جج+ج+ج+ج+

يقثىلَادٌح صانخ ػهً يذًذ184256
ججب+بجججج+

جٍذجذايؤيٍ صفاء ضٍذ يذروش184253
بجبأببب+ج+

جٍذيها رجة يذًذ ادًذ انتىي184251ً
ج+ججج+ج+بج+ب

جٍذيذًىد يذًذ يذًذ ػثذ هللا جىهر184234
بج+ج+جج+ج+ج+ج+

يقثىليذًذ َاجخ ػهً انؼهًًٍ زٌذ184221
ججج+بج+جج+ج+

يقثىليذًذ ػثذ انًُؼى يذًذ فرج184214
ججججبجبج

يادتً تخهفيذًذ ػثذ انهطٍف ػثذ انىادذ ػطٍح184211
بجج+ج+FALSEFALSEبب

يقثىليذًذ ضايً يذًذ تالتم184198
بججج+ج+جج+ج+

يقثىليذًذ دروٌش صقر دطٍٍُ انثذر184194
ججج+بج+ج+جج+

طالب ٌؤدوٌ االيتذاٌ نهطُح األونى

االضىرقى انجهىش

قاَىٌ انتجارج 

انذونٍح يغ انتؼًق

ػقىد انتجارج 

انذونٍح

يُظًاخ قاَىٌ 

انتجارج انذونٍح

انتُظٍى انقاَىًَ 

نالضتثًار
انتجارج اإلنكتروٍَح

انتذكٍى انتجاري 

انذونً

انشركاخ انتجارٌح 

يغ انتؼًق

قاَىٌ انًُافطح يغ 

انتؼًق

ػًهٍاخ انثُىك 

انذونٍح

االتفاقٍاخ انذونٍح 

نهُقم انثذري 

وانجىي

انًؼذل 

انتراكًً
انتقذٌر انؼاو

يىاد انتخهف

يالدظاخ



2018الدراسات العليادور الفصل الدراسى الصيفى  4 من 4نتيجة امتحان دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

انُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجحانُقاطانذرجح

142142142142142152.51421422.060

4فصم ج

142152.5142152.51631421421422.250

4فصم ج

142142142152.5142152.5142152.52.190

4فصم ج

152.5142142142142152.51421422.130

3.5فصم ج

أػضاء نجُح انكُترول

وكٍم انكهٍح نهذراضاخ انؼهٍا وانثذىث

يُصىر يذًذ ادًذ. / د.  أ

انذراضاخ انؼهٍا تانكهٍح

َائة رئٍص نجُح انُظاو وانًراقثح

ضؼٍذ ضؼٍذ ػًر. / د. أ

انذراضاخ انؼهٍا تانجايؼح

 رئٍص ػاو االيتذاَاخ وػًٍذ انكهٍح 

أتى انخٍر أدًذ ػطٍح  . / د. أ

    

رئٍص انجايؼح

ػادل انطٍذ يثارك . / د. أ

انتقذٌر انؼاو

يىاد انتخهف

يالدظاخ

يُى يذًذ اتراهٍى هىاَح174138
جج+جججج

أػضاء نجُح انكُترول

وكٍم انكهٍح نهذراضاخ انؼهٍا وانثذىث

يُصىر يذًذ أدًذ . / د.  أ

انذراضاخ انؼهٍا تانكهٍح

َائة رئٍص نجُح انُظاو وانًراقثح

يطؼٍذ ضؼٍذ ػًر  . / د. أ

انذراضاخ انؼهٍا تانجايؼح

 رئٍص ػاو االيتذاَاخ وػًٍذ انكهٍح  

أتى انخٍر أدًذ ػطٍح  . / د. أ

    

رئٍص انجايؼح

ػادل انطٍذ يثارك . / د. أ

يقثىلهذٌر صالح انسػفراًَ االغا174151

االتفاقٍاخ انذونٍح 

نهُقم انثذري 

وانجىي

انًؼذل 

انتراكًً

ادًذ دطٍٍ ػثذ انردٍى هذهىد164189

يقثىل
ج

ج ج

ج

طالب ٌؤدوٌ االيتذاٌ نهطُح انثاٍَح

االضىرقى انجهىش

قاَىٌ انتجارج 

انذونٍح يغ انتؼًق

ػقىد انتجارج 

انذونٍح

يُظًاخ قاَىٌ 

انتجارج انذونٍح

انتُظٍى انقاَىًَ 

نالضتثًار
انتجارج اإلنكتروٍَح

انتذكٍى انتجاري 

انذونً

انشركاخ انتجارٌح 

يغ انتؼًق

قاَىٌ انًُافطح يغ 

انتؼًق

ػًهٍاخ انثُىك 

انذونٍح

يقثىل
جج+

جججبج+ج

جج+جج

ج+ج

يقثىليذٌذح ضهًٍاٌ يذًذ ضانى174129
ج+جج+جج+ججج


