
2018الدراسات العليادور يناير  28 من 1نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142163152.51630

1فصل 

1421421421420

1فصل 

1421غ152.5142

1فصل 

1841631841840

1فصل 

173.5173.5173.51630

1فصل 

1631631631630

1فصل 

173.5173.5173.51630

1فصل 

152.51631631420

1فصل 

163163163152.50

1فصل 

163163163152.50

1فصل 

142152.5142152.50

1فصل 

152.5152.5152.5173.50

1فصل 

163152.5163173.50

1فصل 

163152.51421420

1فصل 

163142152.51630

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسباحمد عبد القادر محمد العربي186015
بج+جب

راسباحمد عبد القادر ابراهيم محمد سند186014
جج+ب

راسباحمد عبد الفتاح ابو الريش حافظ الشيخ186013
ب+بج+ب

ج

راسباحمد عبد الحميد عبد الرسول عبد الحميد186012
ج+ج+ج+

راسباحمد طارق عبد العزيز الطوري186011
ج+جج+ج

ب+

راسباحمد رمضان كامل محمد186010
ببب

راسباحمد رمضان السيد معوض186009
ج+ببب

ج+

راسباحمد رجب فهيم الجندي186008
ببج+

راسباحمد رجب سيد فرغلي186007
بب+ب+ب+

ج

راسباحمد امين محمد حسن سالم186006
بببب

راسبابو بكر محمد محمود محمد186005
بب+ب+ب+

راسبابراهيم يحي ابراهيم عبد السالم186004
أبأ

ابراهيم ندا ابراهيم العمروسي186003
مادة تخلف 

واحدة ججج+

أ

راسبابراهيم عبد الظاهر عبد الوهاب محمد186002
ججج

راسبابتسام سيد علي عمر186001
بج+بج

ج

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 2نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142142163152.50

1فصل 

1421421421420

1فصل 

163152.5163152.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

163152.5173.5173.50

1فصل 

163142173.51420

1فصل 

4غغغغ

1فصل 

163152.5152.51630

1فصل 

142152.5152.51420

1فصل 

4غغغغ

1فصل 

152.5152.51631630

1فصل 

4غغغغ

1فصل 

142152.5152.5152.50

1فصل 

163152.5163152.50

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

راسباحمد عبد الناصر علي علي ابو نازل186016
ج+بجج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات

راسباحمد فؤاد عبد المنصف مصطفى186018
ج+بج+ب

راسباحمد فتحي محمد سليمان186017
جججج

راسباحمد محمد اسامة احمد محمد ابراهيم186020
ب+ب+ج+ب

راسباحمد كرم محمد عبد اللطيف186019
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباحمد محمد سيد عبد الرحيم186022

راسباحمد محمد بيومي محمد186021
جب+جب

راسباحمد محمد قرني علي186024
جج+ج+ج

راسباحمد محمد عرفة محمد بدر186023
بج+ج+ب

راسباحمد هشام عبد هللا احمد ادريس186026
ببج+ج+

راسباحمد محمود مصطفى درغام186025

راسباسامة علي حسن سيد186028
ج+ج+ج+ج

راسباحمد يحيى احمد حسن186027

راسباسراء شكري حسانين حسن186030
ججج+ج

راسباسامة علي عبد الحميد السيد186029
ج+بج+ب

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 3نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

1841631631630

1فصل 

1421631631630

1فصل 

173.53ننن

1فصل 

173.51631631630

1فصل 

1421001421421

1فصل 

1421421631420

1فصل 

152.5163142152.50

1فصل 

173.5152.5152.5173.50

1فصل 

152.5152.5152.51630

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5142142152.50

1فصل 

142142163152.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

163163163173.50

1فصل 

152.5152.51631630

1فصل 

مالحظات

راسباسراء محمود عبد العزيز نصر186031
بببأ

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسباسالم جاد عبيد حسن186033
ب+

راسباسالم امام عبد الحميد سيد186032
بببج

اسالم محمد عبد الحفيظ شحاتة186035
مادة تخلف 

واحدة ججfج

راسباسالم عبد الرازق ابراهيم حسن سالم186034
بببب+

راسباسماء عادل حسن موسى186037
ج+جبج+

راسباسالم محمد محمد النويهي سليمان186036
جبجج

راسباسماء يوسف رشوان محمد186039
بج+ج+ج+

راسباسماء محمد عباس محمد مصطفى186038
ب+ج+ج+ب+

راسباكرم فكري حلمي محمد186041
ج+ججج+

راسباشرف عبد الغفار احمد عبد الرحمن186040
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبالحسن جمال حسن عابد186043
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسباالء عبد الهادي السيد يوسف186042
ج+بجج

راسبالسيد عبد التواب احمد السيد186045
ببج+ج+

راسبالسيد شحاتة السيد زايد186044
ب+ببب

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 4نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142142152.51420

1فصل 

163152.5173.5173.50

1فصل 

142142152.51420

1فصل 

1421101421421

1فصل 

163163152.5152.50

1فصل 

1421421421420

1فصل 

142142152.5901

1فصل 

163163173.5152.50

1فصل 

1421421631420

1فصل 

142142152.51420

1فصل 

1421421421420

1فصل 

142142152.5152.50

1فصل 

163142152.51420

1فصل 

152.51421421420

1فصل 

142142142801

1فصل 

مالحظات

راسبالفت لبيب عبد الصمد المالحي186046
جج+جج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسبالهام عادل علواني ناجي186048
جج+جج

راسبالمعتز باهلل عبد النبي عبد الحافظ السقا186047
ب+ب+ج+ب

راسبامال جعفر بيومي عبد هللا186050
ج+ج+بب

ام هاشم عادل احمد البسطويسي186049
مادة تخلف 

واحدة ججfج

امل الشربيني محمد الشربيني186052
مادة تخلف 

واحدة fج+جج

راسباماني محمود فوزي محمد المتيني186051
جججج

راسباميرة عاطف السيد محمد عيد186054
جبجج

راسبامير فاروق نجدي محمود186053
ج+ب+بب

راسباية السيد محمود عثمان186056
جججج

راسبايات فهمي غازي رضوان186055
جج+جج

راسباية ماجد بدوي محمد عبد هللا186058
جج+جب

راسباية زين العابدين عبد القادر ابو الفتوح186057
ج+ج+جج

ايمان صالح حامد مصطفى186060
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسباية مصطفى ابراهيم السيد186059
جججج+

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 5نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

163152.5163152.50

1فصل 

163142173.5152.50

1فصل 

163142163152.50

1فصل 

163152.5173.51630

1فصل 

1841631841840

1فصل 

1421421631420

1فصل 

152.51421631630

1فصل 

173.5163173.51630

1فصل 

1631631841630

1فصل 

163152.5173.51630

1فصل 

163152.5173.51630

1فصل 

173.5173.5163152.50

1فصل 

173.5163173.5152.50

1فصل 

163163163173.50

1فصل 

173.5173.5173.51420

1فصل 

مالحظات

راسبايمان علي محمود علي186061
ج+بج+ب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسبايمن عبد هللا ابراهيم مبارك186063
ج+بجب

راسبايمان محمد سعيد ابراهيم محمد محمود عامر186062
ج+ب+جب

راسبايمن محمود محمد محمد186065
أأبأ

راسبايمن محمد الصغير مناع علي186064
بب+ج+ب

راسببالل محمد محمد الشقرفي186067
ببجج+

راسببسمة قدري محمود محمود الحمالوي186066
جبجج

راسبجاد زينهم جاد عبد السالم186069
بأبب

راسبتقوى محمد عبد القادر محمد186068
بب+بب+

راسبجودة عبد القادر رمضان فرج186071
بب+ج+ب

راسبجمال عبد الحميد عبد الرحمن محمد186070
بب+ج+ب

راسبحاتم محمد عبد الوهاب احمد186073
ج+ب+بب+

راسبحاتم حسن امين حسن186072
ج+بب+ب+

راسبحسام محمود صديق عالم186075
جب+ب+ب+

راسبحازم سيد عبده جالل186074
ب+ببب

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 6نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

163152.5173.51630

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1421421421420

1فصل 

152.5152.5173.5152.50

1فصل 

173.5152.5184152.50

1فصل 

163163173.5173.50

1فصل 

152.5173.5173.51840

1فصل 

1631631841630

1فصل 

163163173.51630

1فصل 

173.5152.51841420

1فصل 

152.51631421420

1فصل 

142152.5173.51420

1فصل 

152.5152.52نن

1فصل 

152.5142173.51420

1فصل 

80142152.5152.51

1فصل 

مالحظات

راسبحسانين عيسى حسانين عيسى186076
بب+ج+ب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسبحسين احمد مصطفى عمر حبيب186078
جججج

راسبحسن سويفي حسن علي186077
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبخالد عبد الوهاب محمد صالح186080
ج+أج+ب+

راسبحمزة محمود احمد علي186079
ج+ب+ج+ج+

راسبخالد فتحي محمد خالد عطوان الشلف186082
أب+ب+ج+

راسبخالد عرفة عبد الرحمن محمد186081
ب+ب+بب

راسبخالد محمد عتريس محمد186084
بب+بب

راسبخالد محمد عبد القادر عرفات186083
بأبب

راسبداليا سامي فهمي حسين يسن186086
ججبج+

راسبخليفة محمد خليفة محمد186085
جأج+ب+

مادتي تخلفدرويش رمضان ابو المعاطي درويش186088
ج+ج+

راسبداليا عبد القادر الصاوي الشيخ186087
جب+ج+ج

رامي احمد احمد ابراهيم شاهين186090
مادة تخلف 

واحدة fج+ج+ج

راسبدينا محمد عبد الحميد احمد186089
جب+جج+

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 7نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

152.5152.5163152.50

1فصل 

142152.51631420

1فصل 

152.5152.5173.5152.50

1فصل 

173.5152.5163152.50

1فصل 

1421421421420

1فصل 

163152.51631630

1فصل 

1421421421420

1فصل 

152.5142173.5152.50

1فصل 

142142152.5152.50

1فصل 

152.51631631420

1فصل 

152.51631631420

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5142163152.50

1فصل 

152.5142152.5401

1فصل 

163163173.51630

1فصل 

مالحظات

راسبربيع محمد روبي محمد186091
ج+بج+ج+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسبرضا جمال مليجي علي186093
ج+ب+ج+ج+

راسبرحاب جمال حسين محمد عبد المجيد الشيخ186092
جبج+ج

راسبزينب محمود رمضان محمد186095
جججج

راسبرمضان فتحي سالم سالم186094
ج+بج+ب+

راسبسامح عبد الرحمن عبد الستار قدح186097
جججج

راسبسامح السيد حامد درويش186096
ببج+ب

راسبسعاد موسى عبد الرؤف ابراهيم العتر186099
ج+ج+جج

راسبسامح محمد محمد علي حسين186098
ج+ب+جج+

راسبسعيد صالح الدين اسماعيل اسماعيل186101
جببج+

راسبسعدية سمير ابراهيم ابو زيد186100
جببج+

راسبسلطان حسين سلطان حسين186103
ج+بجج+

راسبسعيد محمد سعيد دياب186102
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبسمحاء عبد هللا محمد زهرة186105
بب+بب

سلوى امام عبد العال احمد186104
مادة تخلف 

واحدة fج+جج+

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 8نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142142152.51420

1فصل 

173.5163163173.50

1فصل 

152.51غ173.5152.5

1فصل 

173.5142152.5152.50

1فصل 

152.5152.5152.51420

1فصل 

142142152.51420

1فصل 

173.5152.5173.51630

1فصل 

152.5152.5163152.50

1فصل 

152.5152.51631420

1فصل 

163173.51631420

1فصل 

184184173.51840

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

163163152.5173.50

1فصل 

163163173.51420

1فصل 

163152.5173.51630

1فصل 

مالحظات

راسبسيد عبد الحميد سليمان سيد186106
جج+جج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

سيدة حسن سيد منصور186108
مادة تخلف 

واحدة ج+ج+ب+

راسبسيد عبد هللا عبد الرحمن سيد186107
ب+ببب+

راسبشهاب الدين وائل محمود عبد السالم البرعي186110
جج+ج+ج+

راسبشكري نبوي هاشم نافع186109
ج+ج+جب+

راسبشيماء عماد هريدي محفوظ186112
بب+ج+ب+

راسبشيماء السيد صابر شحاتة186111
جج+جج

راسبصبحي محمد صبحي محمد بكري186114
جبج+ج+

راسبشيماء محمد السيد احمد186113
ج+بج+ج+

راسبطه ماجد طه الشركسي186116
أب+أأ

راسبصفاء شريف مصطفى عارف قاسم186115
جبب+ب

راسبعاطف احمد محمد ابو القاسم186118
ب+ج+بب

راسبعادل عبد العظيم ابراهيم بدوي186117
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبعبد الحميد مصطفى عبد المجيد عبد الرحمن186120
بب+ج+ب

راسبعايدة شحاتة ابو زيد احمد186119
جب+بب

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 9نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

1421631631420

1فصل 

142163152.51420

1فصل 

152.51631631630

1فصل 

1421631841420

1فصل 

173.5163173.51630

1فصل 

152.51631631420

1فصل 

1841841841940

1فصل 

152.5152.51631420

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

184173.51631840

1فصل 

173.5142173.51630

1فصل 

1841631631420

1فصل 

173.5152.51841420

1فصل 

152.5152.5142901

1فصل 

152.5163163152.50

1فصل 

مالحظات

راسبعبد الرحمن سمير محمد عفيفي186121
جببج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسبعبد الرحيم حامد عبد الرحيم محمد186123
بببج+

راسبعبد الرحمن محمود احمد عبد الرحمن186122
جج+بج

راسبعبد الصمد محمد عبد اللطيف حريز186125
بب+بب+

راسبعبد الستار احمد عبد الستار قنبر186124
جأبج

راسبعبد هللا رمضان احمد علي186127
أأأأ

راسبعبد هللا خيري احمد عبد الحفيظ186126
جببج+

راسبعبد هللا محمد فرغلي احمد186129
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبعبد هللا صبري محمد احمد السيد186128
جبج+ج+

راسبعبد هللا محمود عبد العزيز الحنفي186131
بب+جب+

راسبعبد هللا محمد قرني علي186130
أبب+أ

راسبعبير سليمان عيد سالم186133
جأج+ب+

راسبعبده سيد عبد العظيم علي186132
جببأ

راسبعالء رمضان كامل طلبة186135
ج+ببج+

عبير سمير ابراهيم خليف186134
مادة تخلف 

واحدة fجج+ج+

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 10نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

163173.51631630

1فصل 

163163163173.50

1فصل 

173.51631631420

1فصل 

152.5173.5173.5152.50

1فصل 

142142152.51420

1فصل 

152.5173.5173.51630

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

173.51631631420

1فصل 

173.5184173.5173.50

1فصل 

163163142152.50

1فصل 

152.5142152.51420

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

152.5163163152.50

1فصل 

142163152.5152.50

1فصل 

1101421421421

1فصل 

مالحظات

راسبعالء عبد الرحمن حسن البهواشي186136
ببب+ب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسبعلي سيد محمد احمد186138
جببب+

راسبعلي السيد محمد مدكور186137
ب+ببب

راسبعلي محمد محمود عبد الرحمن186140
جج+جج

راسبعلي علي احمد سعد186139
ج+ب+ب+ج+

راسبعماد جابر احمد زيدان186142
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبعلي مصطفى علي عبد العال186141
بب+ب+ج+

راسبعماد عبد الرازق عبد الرحمن ابراهيم186144
ب+ب+أب+

راسبعماد حسني علي محمد186143
جببب+

راسبعمر ابو الفتوح عمر عطايا186146
جج+جج+

راسبعماد محمد جمال الدين محمد فودة186145
ج+جبب

راسبعمرو عبد الرازق محمد الشربيني186148
ج+ببج+

راسبعمرو اشرف عبد المنصف محمد186147
FALSEFALSEFALSEFALSE

عمرو محمد محمود محمد186150
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسبعمرو عبد القادر عباس حسن186149
ج+ج+بج

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 11نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

152.5173.5173.51630

1فصل 

173.51631631630

1فصل 

173.5152.5173.5152.50

1فصل 

163163163152.50

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

152.5152.5173.5152.50

1فصل 

1421421421420

1فصل 

163173.51631630

1فصل 

3م. عم. عم. ع

1فصل 

163173.5152.5152.50

1فصل 

3غغغ142

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

173.5184173.5173.50

1فصل 

142152.5152.51420

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

مالحظات

راسبعمرو محمود علي خليفة186151
بب+ب+ج+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسبفتوح رجب فتوح حامد186153
ج+ب+ج+ب+

راسبفاطمة محمد احمد عامر الكيالني186152
بببب+

راسبكريمان احمد محمد القصاص186155
ججج+ج

راسبكريم محمد محمد محمد يوسف186154
ج+ببب

راسبمازن محمد عبد العاطي خطاب186157
جججج

راسبكمال الدين حسين اسماعيل بدر186156
ج+ب+ج+ج+

راسبمحمد ابراهيم عبد البصير ابو طالب186159
FALSEFALSEFALSE

راسبماهر محمد سالم احمد186158
ببب+ب

راسبمحمد احمد حسن سلطان186161
ج

راسبمحمد ابراهيم محمد احمد186160
ج+ج+ب+ب

راسبمحمد احمد محمود سليمان186163
ب+ب+أب+

راسبمحمد احمد عبد الحميد احمد186162
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد حسن محمد محمود186165
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد جمال ابراهيم ابو احمد سالم186164
جج+ج+ج

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 12نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

173.5173.5184152.50

1فصل 

1421421421420

1فصل 

163152.5163152.50

1فصل 

163163173.51630

1فصل 

173.5163142152.50

1فصل 

0

1فصل 

184173.5184173.50

1فصل 

142163173.5173.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

1421421631630

1فصل 

1غش163152.5163

1فصل 

163152.5163173.50

1فصل 

152.5152.5163152.50

1فصل 

142701421102

1فصل 

1421421421420

1فصل 

مالحظات

راسبمحمد حمادة عبد الحميد السقا186166
ج+أب+ب+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسبمحمد رضا محمد محمد حسان186168
ج+بج+ب

راسبمحمد خليل محمد خليل هارون186167
جججج

راسبمحمد سعد طه عبد هللا سالم186170
ج+جبب+

راسبمحمد رمضان عبد الحليم عبد المنعم186169
بب+بب

راسبمحمد سعيد عمر ابراهيم186172
ب+أب+أ

راسبمحمد سعد محمد عرابي186171

راسبمحمد عادل عبد المقصود حسين شحاتة186174
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمد شفيق احمد خضر186173
ب+ب+بج

محمد عبد الحميد محمد داود186176
مادة تخلف 

واحدة FALSEبج+ب

راسبمحمد عباس عثمان ابراهيم186175
ببجج

راسبمحمد عبد السالم عبد السميع حماد186178
ج+بج+ج+

راسبمحمد عبد الرحمن محمد ابراهيم186177
ب+بج+ب

راسبمحمد عبد هللا زهران السوداني186180
جججج

مادتي تخلفمحمد عبد السيد جالل جابر السيد186179
fجfج

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 13نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

152.51631631420

1فصل 

1421422غغ

1فصل 

1422غغ163

1فصل 

163163173.5173.50

1فصل 

152.51421غ142

1فصل 

152.5152.5152.51420

1فصل 

163163152.5152.50

1فصل 

152.51421421غ

1فصل 

1421631631420

1فصل 

173.5173.51631840

1فصل 

1841631841840

1فصل 

142163152.51630

1فصل 

163142173.51630

1فصل 

163163163173.50

1فصل 

163184163152.50

1فصل 

مالحظات

راسبمحمد عبد المرضي علي امين186181
جببج+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مادتي تخلفمحمد علوي علي شرف الدين186183
جب

مادتي تخلفمحمد عبد المنعم احمد محمد186182
جج

محمد عمر محمد ماجد186185
مادة تخلف 

واحدة جج+ج

راسبمحمد عمر محمد عمر خليفة186184
ب+ب+بب

راسبمحمد فتحي عبد الشافي محمد186187
ج+ج+بب

راسبمحمد عنتر عبد الهادي القاضي186186
جج+ج+ج+

راسبمحمد محرس محمد الطحان186189
جببج

محمد مجدي محمد ابراهيم غانم186188
مادة تخلف 

واحدة ججج+

راسبمحمد محمود عبد العزيز نصر186191
أأبأ

راسبمحمد محمود عبد الباسط منصور186190
أبب+ب+

راسبمحمد مصطفى احمد شحات186193
بب+جب

راسبمحمد مرعي عبد الفتاح مرعي186192
بج+بج

راسبمحمد هادي السيد فودة قدح186195
ج+بأب

راسبمحمد نجيب مصلحي مصطفى186194
ب+ببب

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 14نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

163152.5152.51630

1فصل 

142142142152.50

1فصل 

152.5142163152.50

1فصل 

163163173.51630

1فصل 

152.51631631630

1فصل 

163152.5173.51420

1فصل 

173.5173.5173.5173.50

1فصل 

163163163152.50

1فصل 

173.51غ173.5173.5

1فصل 

173.5163142801

1فصل 

152.51421421420

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

163152.51631420

1فصل 

152.5142152.51420

1فصل 

مالحظات

راسبمحمد وريد محمد محمد186196
بج+ج+ب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسبمحمد يحيا حميد محمود186198
ج+بجج+

راسبمحمد وليد صالح الدين بخيت عمران186197
ج+ججج

راسبمحمود ابراهيم يحي سالم186200
بببج+

راسبمحمود ابراهيم ابراهيم ابو خليفة186199
بب+بب

راسبمحمود السيد محمد السيد186202
ب+ب+ب+ب+

راسبمحمود احمد عبد المنعم احمد186201
جب+ج+ب

محمود حسن عمر احمد186204
مادة تخلف 

واحدة ب+ب+ب+

راسبمحمود حسن علي حسين186203
ج+ببب

راسبمحمود سمير احمد محمد قنديل186206
جججج+

محمود خالد محمد المرغني جاد الدماطي186205
مادة تخلف 

واحدة fجبب+

راسبمحمود عبد الرحمن سليمان سيد186208
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمود طه سليمان خلف هللا186207
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبمحمود علي احمد خليل186210
جج+جج+

راسبمحمود عبد النبي حلمي قطب186209
جبج+ب

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 15نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142152.51421420

1فصل 

163163163152.50

1فصل 

184173.5173.5152.50

1فصل 

1841631631420

1فصل 

173.5163152.51630

1فصل 

152.5142152.51630

1فصل 

163152.5142152.50

1فصل 

1421421421420

1فصل 

1841631631840

1فصل 

173.5163163173.50

1فصل 

173.5152.51631630

1فصل 

163173.52نن

1فصل 

194163173.5173.50

1فصل 

184163173.51420

1فصل 

184142142152.50

1فصل 

مالحظات

راسبمحمود علي عبد الرحيم علي186211
ججج+ج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسبمحمود محمد سيد ابو السعود186213
ج+ب+ب+أ

راسبمحمود فتحي احمد سعد القصيري186212
ج+ببب

راسبمسعد رمضان علي احمد العراقي186215
بج+بب+

راسبمروة شريف مصطفى عارف قاسم186214
جببأ

راسبمصطفى خيري السيد حسن186217
ج+جج+ب

راسبمصطفى خالد محمد خليل186216
بج+جج+

راسبمصطفى سيد فضل احمد186219
أببأ

راسبمصطفى سعيد محمد نوح186218
جججج

راسبمصطفى محمود عبد العليم محمود186221
ببج+ب+

راسبمصطفى محمود عبد العظيم علي186220
ب+ببب+

راسبمعوض ابراهيم محمود خليفة186223
ب+ب+بأ

مادتي تخلفمصطفى محمود محمد محمود186222
ب+ب

راسبمنى احمد محمد بدر موسى186225
ج+ججأ

راسبمنال رشدي ابو الفتوح الخولي186224
جب+بأ

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 16نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

1631421421420

1فصل 

173.51631631630

1فصل 

173.51631631630

1فصل 

163152.51421630

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

184152.5152.5152.50

1فصل 

152.5152.51421420

1فصل 

173.5163152.51420

1فصل 

173.51631421420

1فصل 

173.5163163173.50

1فصل 

184142152.5152.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

184163152.5152.50

1فصل 

142142142901

1فصل 

184163173.5173.50

1فصل 

مالحظات

راسبمنى فتحي محمد عبد الحميد186226
جججب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسبميادة ابراهيم عزت حسن186228
بببب+

راسبمنى محمد محمد عبد اللطيف186227
بببب+

راسبنبيل بليغ احمد عوض186230
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبميرنا زكريا عبد العظيم زكي186229
بجج+ب

راسبنرمين فتحي ابراهيم الحلو186232
ججج+ج+

راسبندى جمال حسن محمد186231
ج+ج+ج+أ

راسبنورا عبد المطلب السيد سليم186234
ججبب+

راسبنسمة مجدي ابراهيم السباع186233
جج+بب+

راسبهاني اسماعيل محمود سيد186236
ج+ج+جأ

راسبنورهان محمد صالح الدين محمد الجندي186235
ب+ببب+

راسبهبة عبد الغفار محمد شاهين186238
ج+ج+بأ

راسبهاني محمد طلعت محمد سعد شاور186237
FALSEFALSEFALSEFALSE

راسبهدى داود عبد القادر داود186240
ب+ب+بأ

هبة ممدوح محمد احمد186239
مادة تخلف 

واحدة fججج

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 17نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

173.5142173.5173.50

1فصل 

163173.5163173.50

1فصل 

173.5142173.5152.50

1فصل 

173.5142142152.50

1فصل 

173.5173.51631840

1فصل 

152.5152.51631630

1فصل 

173.5173.5142173.50

1فصل 

152.5152.5163173.50

1فصل 

194173.51941840

1فصل 

173.5163152.51420

1فصل 

152.5163173.51420

1فصل 

173.5163184173.50

1فصل 

152.51631631630

1فصل 

173.5163173.5173.50

1فصل 

0

1فصل 

مالحظات

راسبهناء احمد علي محمد علي186241
ب+ب+جب+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسبهيثم جمال عبد الجواد محمد186243
ج+ب+جب+

راسبهناء عبد الغفار عبد العزيز القن186242
ب+بب+ب

راسبوائل جمال محمد محمد186245
أبب+ب+

راسبهيثم محمد عبد الحكيم عبد الرحيم186244
ج+ججب+

راسبوائل محمد اسماعيل السبكي186247
ب+جب+ب+

راسبوائل زينهم عبد المنعم محمد عبد الوهاب186246
ببج+ج+

راسبوليد عبد هللا محمد عبد الرسول186249
أأب+أ

راسبوسيم بسيوني عباس فرج صدقة186248
ب+بج+ج+

راسبياسر عبد الجواد اسماعيل ضيف186251
جب+بج+

راسبوليد عبد الوهاب شعبان عبد الهادي186250
جج+بب+

راسبياسين مجاهد ياسين ابراهيم186253
بببج+

راسبياسمين محمد محمد محمد البطل186252
ب+أبب+

راسب186255

راسبيحي محمد حسن مسعود186254
ب+ب+بب+

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 18نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
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1فصل 
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1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

مالحظات

راسب1

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسب3

راسب2

راسب5

راسب4

راسب7

راسب6

راسب9

راسب8

راسب11

راسب10

راسب13

راسب12

راسب15

راسب14

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 19نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
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1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

مالحظات

راسب1

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسب3

راسب2

راسب5

راسب4

راسب7

راسب6

راسب9

راسب8

راسب11

راسب10

راسب13

راسب12

راسب15

راسب14

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 20نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
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النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

مالحظات

راسب1

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسب3

راسب2

راسب5

راسب4

راسب7

راسب6

راسب9

راسب8

راسب11

راسب10

راسب13

راسب12

مالحظات

راسب15

راسب14

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 21نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق
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النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
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راسب2

راسب5

راسب4

راسب7

راسب6

راسب9

راسب8

راسب11

راسب10

راسب13

راسب12

مالحظات

راسب15

راسب14

راسب1

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسب2



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 22نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق
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النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
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راسب5

راسب4

راسب7

راسب6

راسب9

راسب8

راسب11

راسب10

راسب13

راسب12

مالحظات

راسب15

راسب14

راسب1

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسب3

راسب2



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 23نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق
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النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة
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راسب11

راسب10

راسب13

راسب12

مالحظات

راسب15

راسب14

راسب1

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسب3

راسب2

راسب5

راسب4



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 24نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق
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راسب15

راسب14

راسب1

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسب3

راسب2

راسب5

راسب4

راسب6



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 25نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

راسب7

راسب9

راسب8

راسب11

راسب10

راسب13

راسب12

مالحظات

راسب15

راسب14

راسب1

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسب3

راسب2

راسب5

راسب4

راسب7

راسب6

راسب8



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 26نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

راسب9

راسب8

راسب11

راسب10

راسب13

راسب12

مالحظات

راسب15

راسب14

راسب1

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسب3

راسب2

راسب5

راسب4

راسب7

راسب6

راسب9

راسب8



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 27نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

راسب11

راسب10

راسب13

راسب12

مالحظات

راسب15

راسب14

راسب1

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

النظريات العامة 

في الفقه اإلسالمي

األحوال الشخصية 

للمسلمين مع 

التعمق

التشريع الجنائي 

اإلسالمي

السياسة الشرعية 

في اإلسالم

اإلثبات في الفقه 

اإلسالمي

الفقه اإلسالمي 

المقارن

العالقات الدولية 

في اإلسالم

التشريعات القديمة 

مقارنة بالفقه 

اإلسالمي

مقاصد التشريع 

اإلسالمي
المعدل القضاء في اإلسالم

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسب3

راسب2

راسب5

راسب4

راسب7

راسب6

راسب9

راسب8

راسب11

راسب10



2018الدراسات العليادور يناير  28 من 28نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

راسب11

راسب13

راسب12

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسب15

راسب14


