
2018الدراسات العليادور يناير  13 من 1نتيجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

001421421421

1فصل 

00152.5142152.51

1فصل 

142173.51421630

1فصل 

152.5152.51421420

1فصل 

201631631631

1فصل 

2غش163152.560

1فصل 

801421421631

1فصل 

201421421421

1فصل 

152.51631421630

1فصل 

142152.5142152.50

1فصل 

701421421421

1فصل 

163152.5152.51420

1فصل 

152.5152.5152.51420

1فصل 

1421421421630

1فصل 

142163152.5173.50

1فصل 

راسباحمد سعيد محمد منصور188012
جج+ج+ب

188011

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 المجيد بدران محمود188015
ب+ج+بج

راسباحمد عبد هللا احمد جاب هللا188014
بججج

راسباحمد عبد الحميد محمد محمد النويهي188013
جج+ج+ج+

احمد سامي صالح منصور
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسب
ج+جج+ج

احمد حسن البنا عبد الحكم محمد188010

احمد ايهاب زهني محمد188008

راسباحمد جمعة ابو سريع محمد188009
بجبج+

مادة تخلف 

واحدة fججج

احمد السيد ابو الفتوح سالم الشيخ188007
مادة تخلف 

واحدة fبجج

ابراهيم محمد ابراهيم الشامي188002
مادة تخلف 

واحدة f+ج+جج

188001

مادتي تخلفاحمد اسامة احمد اسماعيل188006
fFALSEج+ب

احمد احمد ابو سريع قاسم188005
مادة تخلف 

واحدة fببب

راسباحمد ابراهيم عبد الخالق الجوهري188004
ججج+ج+

راسباحمد ابراهيم احمد فؤاد قبالي188003
بجب+ج

مواد التخلف

مالحظات

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان

القانون الدولي 

اإلنساني

حماية حقوق 

اإلنسان في 

الشريعة اإلسالمية

آليات حماية حقوق 

اإلنسان على 

المستوى الدولي

فلسفة حقوق 

اإلنسان

النظم الدستورية 

لحماية حقوق 

اإلنسان

الحماية اإلجرائية 

لحقوق اإلنسان

ابراهيم شرف الدين ابراهيم االحول
مادة تخلف 

واحدة fججج

فلسفة حقوق 

اإلنسان وتطورها 

التاريخي

حماية حقوق 

اإلنسان في النظم 

القانونية المقارنة

حماية حقوق 

اإلنسان من الناحية 

الجنائية

المعدل 

التراكمي
التقدير العام



2018الدراسات العليادور يناير  13 من 2نتيجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

1421421421420

1فصل 

801421421421

1فصل 

142163152.51630

1فصل 

152.51421421420

1فصل 

701421421631

1فصل 

152.5163142152.50

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

184163152.51420

1فصل 

152.516390152.51

1فصل 

173.5173.5152.51630

1فصل 

163152.5152.5152.50

1فصل 

152.5152.5152.51630

1فصل 

152.5152.5142152.50

1فصل 

142163142152.50

1فصل 

173.5152.5142152.50

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسبايمن محمود عمر عمر188030
ج+جج+ب+

راسبايمان عطا هللا بسيوني قطب جبارة188029
ج+جبج

راسباية حسام محمد علي مصطفى سليم188028
ج+جج+ج+

راسبالشيماء سمير احمد عبد الباقي النشار188027
بج+ج+ج+

راسباسماعيل حمد عبد العزيز مصطفى صالح188026
ج+ج+ج+ب

راسباسماء محمد ابو المجد سالم188025
بج+ب+ب+

اسالم فؤاد عبد المنعم ابو الجود188024
مادة تخلف 

واحدة ج+fبج+

راسباسامة ابو زيد سعداوي محمد188023
جج+بأ

راسباحمد محمود احمد كيالني188022
FALSEFALSEFALSE

راسباحمد محمد عبد القادر عبد العزيز محروس188021
ج+جبج+

احمد محمد طه الديب188020
مادة تخلف 

واحدة fبجج

راسباحمد محمد السيد احمد حامد188019
جججج+

راسباحمد مجدي شاهين شاهين188018
بج+بج

احمد فتحي امين مصطفى188017
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسباحمد فتحي السيد حبيبة188016
جججج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان

القانون الدولي 

اإلنساني

حماية حقوق 

اإلنسان في 

الشريعة اإلسالمية

آليات حماية حقوق 

اإلنسان على 

المستوى الدولي

فلسفة حقوق 

اإلنسان

النظم الدستورية 

لحماية حقوق 

اإلنسان

الحماية اإلجرائية 

لحقوق اإلنسان

فلسفة حقوق 

اإلنسان وتطورها 

التاريخي

حماية حقوق 

اإلنسان في النظم 

القانونية المقارنة

حماية حقوق 

اإلنسان من الناحية 

الجنائية

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  13 من 3نتيجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

163152.5152.51630

1فصل 

142142701421

1فصل 

142152.5152.51630

1فصل 

1421421421420

1فصل 

80152.5142152.51

1فصل 

173.5142142152.50

1فصل 

152.5173.51631630

1فصل 

142152.5163152.50

1فصل 

152.51421421630

1فصل 

142152.570152.51

1فصل 

1421631631420

1فصل 

80142142152.51

1فصل 

152.5163152.5152.50

1فصل 

601421421421

1فصل 

90163152.51631

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

زياد علي عبد التواب حبيش188045
مادة تخلف 

واحدة fبج+ب

رفيق رجب عفيفي ابراهيم بان188044
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسبرضوى عبد هللا محمد عبد هللا عيد188043
ج+ج+بج+

رضوى طه محمد هارون188042
مادة تخلف 

واحدة fج+جج

راسبرضا محمد رياض السعداوي فضيلة188041
جببج

رشا محمد غريب حسن سالمة188040
مادة تخلف 

واحدة ج+fج+ج

راسبرانيا محمد جمعة السيد السروجي188039
بججج+

راسبدينا محمد السيد محمد ابو طالب188038
ج+بج+ج

راسبدعاء فكري حلمي محمد رزق188037
ببب+ج+

راسبحنان جمال فرج خيرة188036
ج+ججب+

حمدان محمد علي عيسى188035
مادة تخلف 

واحدة f+ج+جج

راسبحسن ابراهيم محمود اسماعيل عمارة188034
جججج

راسبجيهان ناجي محمد عبد السالم عامر188033
بج+ج+ج

جمال عبد الجليل حلمي محمد عبد هللا188032
مادة تخلف 

واحدة جfجج

راسبايهاب صبحي عياد حنا188031
بج+ج+ب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان

القانون الدولي 

اإلنساني

حماية حقوق 

اإلنسان في 

الشريعة اإلسالمية

آليات حماية حقوق 

اإلنسان على 

المستوى الدولي

فلسفة حقوق 

اإلنسان

النظم الدستورية 

لحماية حقوق 

اإلنسان

الحماية اإلجرائية 

لحقوق اإلنسان

فلسفة حقوق 

اإلنسان وتطورها 

التاريخي

حماية حقوق 

اإلنسان في النظم 

القانونية المقارنة

حماية حقوق 

اإلنسان من الناحية 

الجنائية

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  13 من 4نتيجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

163173.51421630

1فصل 

1631631421630

1فصل 

173.5173.51631630

1فصل 

163152.5152.51630

1فصل 

801421421421

1فصل 

1421631421420

1فصل 

1421421421420

1فصل 

1631631421420

1فصل 

163152.5152.51420

1فصل 

1841421631420

1فصل 

142163163152.50

1فصل 

1421421421840

1فصل 

152.5163142152.50

1فصل 

80152.5142702

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

مادتي تخلفعبد الرحمن خالد محمد عبد السميع احمد شحاتة188060
f+ججf

راسبعبد الحليم حسن عبد الحليم القطان188059
ج+جبج+

راسبطه عبد الفتاح احمد اسماعيل188058
أججج

راسبطارق محسن لطفي محمد سالم188057
ج+ببج

راسبطارق عبد الفتاح عبد الفضيل الشهابي188056
جبجأ

راسبشيرين عالء الدين عبد العليم خفاجة سويلم188055
جج+ج+ب

راسبشهيرة صابر سليم يوسف188054
ججبب

راسبسيد فتحي محمد عبد التواب188053
جججج

راسبسيد عبد المنعم حمودة محمد188052
ججبج

سماح حمدي محمود محمد نجم188051
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسبسعيد سيف سعيد مكاوي188050
بج+ج+ب

راسبسحر حسين عبد السالم محمد188049
ببب+ب+

راسبسامية نبيل عبد اللطيف محمد188048
بجبب

راسبسارة يسري يونس محمد فرج188047
بجب+ب

راسبزينب عادل محمد سالم188046
FALSEFALSEFALSEFALSE

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان

القانون الدولي 

اإلنساني

حماية حقوق 

اإلنسان في 

الشريعة اإلسالمية

آليات حماية حقوق 

اإلنسان على 

المستوى الدولي

فلسفة حقوق 

اإلنسان

النظم الدستورية 

لحماية حقوق 

اإلنسان

الحماية اإلجرائية 

لحقوق اإلنسان

فلسفة حقوق 

اإلنسان وتطورها 

التاريخي

حماية حقوق 

اإلنسان في النظم 

القانونية المقارنة

حماية حقوق 

اإلنسان من الناحية 

الجنائية

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  13 من 5نتيجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

8080801423

1فصل 

142152.5142152.50

1فصل 

1421631421420

1فصل 

184184142152.50

1فصل 

152.5163152.51630

1فصل 

901421421421

1فصل 

173.5173.5152.51630

1فصل 

163152.5142152.50

1فصل 

80152.5152.51421

1فصل 

50163152.51631

1فصل 

163163152.51630

1فصل 

901421421421

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

163173.5173.51420

1فصل 

1422ن70142

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

مادتي تخلففاطمة عز الدين عبد العزيز ابراهيم188075
fجج

راسبعمرو جمال محمود عبد الحافظ188074
جب+ب+ب

راسبعماد نبيل عبد هللا بسادة188073
ججج+ج

علي محمد علي الفيشاوي188072
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسبعلي محمد النبوي علي محمود188071
بج+بب

علوي عبد العزيز احمد ابراهيم188070
مادة تخلف 

واحدة fبج+ب

عالء محمد عبد الحميد احمد188069
مادة تخلف 

واحدة f+جج+ج

راسبعالء عبد الحفيظ محمد عابد188068
ج+جج+ب

راسبعال نجاح بدوي المزين188067
بج+ب+ب+

عصام محمد مصطفى محمد188066
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسبعبده احمد محمد ادريس188065
بج+بج+

راسبعبد الوهاب السيد عبد الوهاب الظريف188064
ج+جأأ

راسبعبد المعز احمد شاهين مصطفى الدربالي188063
ججبج

راسبعبد هللا فتح الباب احمد محمد188062
ج+جج+ج

راسبعبد العزيز رجب عبد العزيز محمد188061
fffج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان

القانون الدولي 

اإلنساني

حماية حقوق 

اإلنسان في 

الشريعة اإلسالمية

آليات حماية حقوق 

اإلنسان على 

المستوى الدولي

فلسفة حقوق 

اإلنسان

النظم الدستورية 

لحماية حقوق 

اإلنسان

الحماية اإلجرائية 

لحقوق اإلنسان

فلسفة حقوق 

اإلنسان وتطورها 

التاريخي

حماية حقوق 

اإلنسان في النظم 

القانونية المقارنة

حماية حقوق 

اإلنسان من الناحية 

الجنائية

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  13 من 6نتيجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

90163142152.51

1فصل 

142142152.51630

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

90152.51421421

1فصل 

163152.51631630

1فصل 

142142152.5152.50

1فصل 

1421421631420

1فصل 

173.5173.5152.51630

1فصل 

4غغغغ

1فصل 

173.51631631420

1فصل 

163152.5152.51630

1فصل 

152.51421ن142

1فصل 

152.5152.51421840

1فصل 

152.5173.51421630

1فصل 

142173.51421420

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسبمحمد سمير الصاوي امام188090
ججب+ج

راسبمحمد سامي حسين سعد الديب188089
بجب+ج+

راسبمحمد رمضان ابراهيم محمود188088
أجج+ج+

محمد رفعت عبد الوهاب عبد العال188087
مادة تخلف 

واحدة جج+ج

راسبمحمد حسني محمد نصر188086
بج+ج+ب

راسبمحمد احمد محمد عبد السالم188085
جببب+

راسبمحمد احمد محمد طه188084

راسبمحمد احمد محمد حسين الطوخي188083
بج+ب+ب+

راسبمجدي ماهر بسيوني ابراهيم احمد188082
جبجج

راسبماهر ابو المجد سعد حمودة188081
ج+ج+جج

راسبلطفي عبد العظيم عبد العظيم محمد188080
ببج+ب

كرم فتحي محمد البربري188079
مادة تخلف 

واحدة f+ججج

راسبقاسمة ايمن عبد السيد فرحات188078
ججج+ج

راسبفرندة بدوي عفيفي سيف188077
بج+جج

فاطمة منصور مصطفى منصور188076
مادة تخلف 

واحدة fج+جب

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان

القانون الدولي 

اإلنساني

حماية حقوق 

اإلنسان في 

الشريعة اإلسالمية

آليات حماية حقوق 

اإلنسان على 

المستوى الدولي

فلسفة حقوق 

اإلنسان

النظم الدستورية 

لحماية حقوق 

اإلنسان

الحماية اإلجرائية 

لحقوق اإلنسان

فلسفة حقوق 

اإلنسان وتطورها 

التاريخي

حماية حقوق 

اإلنسان في النظم 

القانونية المقارنة

حماية حقوق 

اإلنسان من الناحية 

الجنائية

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  13 من 7نتيجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

184152.5152.5152.50

1فصل 

152.5142152.5152.50

1فصل 

142152.5152.5152.50

1فصل 

152.51631631630

1فصل 

152.5152.5163152.50

1فصل 

142152.5152.51630

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

201421421421

1فصل 

4م. عم. عم. عم. ع

1فصل 

142152.51421630

1فصل 

184184152.5152.50

1فصل 

1421421001421

1فصل 

152.51631631630

1فصل 

184173.51631630

1فصل 

90142163152.51

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

محمد مسعد عواد محمد زعتر188105
مادة تخلف 

واحدة fج+بج

راسبمحمد محمد محمود محمد188104
ببب+أ

راسبمحمد محمد عبد النعيم مصطفى188103
بببج+

محمد محسن حسن حشاد188102
مادة تخلف 

واحدة جfجج

راسبمحمد قطب مصطفى ابو حبيبة188101
ج+ج+أأ

راسبمحمد عمرو محمد شاهين188100
بجج+ج

راسبمحمد عمر محمد عمر عبد الحميد عمر188099
FALSEFALSEFALSEFALSE

محمد عصام هادي ابراهيم188098
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسبمحمد عبد الناصر رضوان محمد188097
ججج+ج

راسبمحمد عبد هللا مسعود عبد هللا ابراهيم188096
بج+ج+ج

راسبمحمد عبد العزيز الشربيني عبد العزيز188095
ج+بج+ج+

راسبمحمد طلعت توفيق بكر188094
بببج+

راسبمحمد صالح صالح عبد الرازق188093
ج+ج+ج+ج

راسبمحمد شديد غالب حسن188092
ج+ج+جج+

راسبمحمد سيد محمد سيد188091
ج+ج+ج+أ

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان

القانون الدولي 

اإلنساني

حماية حقوق 

اإلنسان في 

الشريعة اإلسالمية

آليات حماية حقوق 

اإلنسان على 

المستوى الدولي

فلسفة حقوق 

اإلنسان

النظم الدستورية 

لحماية حقوق 

اإلنسان

الحماية اإلجرائية 

لحقوق اإلنسان

فلسفة حقوق 

اإلنسان وتطورها 

التاريخي

حماية حقوق 

اإلنسان في النظم 

القانونية المقارنة

حماية حقوق 

اإلنسان من الناحية 

الجنائية

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  13 من 8نتيجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

3غش00120142

1فصل 

194173.5173.51630

1فصل 

90142163152.51

1فصل 

163152.5163152.50

1فصل 

70142142152.51

1فصل 

163152.5163152.50

1فصل 

1201003غش142

1فصل 

1غش142142152.5

1فصل 

163163142152.50

1فصل 

142152.51421420

1فصل 

1421421421420

1فصل 

184163152.51420

1فصل 

163173.51631630

1فصل 

152.5142152.51630

1فصل 

152.5163163152.50

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

راسبنجوى حسين ابراهيم اسماعيل188120
ج+ببج+

راسبنجوى احمد عبد الستار ابو يوسف188119
بج+جج+

راسبمينا معوض عبد الملك بباوي188118
ببب+ب

راسبمنى حمدي عبد الفتاح محمد عبد النبي188117
جج+بأ

راسبمنصور عبد الغني محمود قنصوة188116
جججج

راسبممدوح حامد حسن فرغلي188115
ججج+ج

راسبمعتز عبده محمد محمد188114
ج+جبب

مصطفى عزت عطية عبد هللا188113
مادة تخلف 

واحدة FALSEج+جج

راسبمصطفى احمد مرسي ابو السعادات188112
FALSEffج

راسبمصطفى احمد عثمان احمد188111
ج+بج+ب

مروة محمد محمد الغزولي بسيوني188110
مادة تخلف 

واحدة fج+جج

راسبمرفت رجب الصافي محمد خفاجة188109
ج+بج+ب

محمود لبيب محمد الليثي188108
مادة تخلف 

واحدة fج+بج

راسبمحمود صالح عبد الفتاح حسن188107
بب+ب+أ

راسبمحمود شحاتة عبد الساللم بلتاجي عوض هللا188106
ffجFALSE

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان

القانون الدولي 

اإلنساني

حماية حقوق 

اإلنسان في 

الشريعة اإلسالمية

آليات حماية حقوق 

اإلنسان على 

المستوى الدولي

فلسفة حقوق 

اإلنسان

النظم الدستورية 

لحماية حقوق 

اإلنسان

الحماية اإلجرائية 

لحقوق اإلنسان

فلسفة حقوق 

اإلنسان وتطورها 

التاريخي

حماية حقوق 

اإلنسان في النظم 

القانونية المقارنة

حماية حقوق 

اإلنسان من الناحية 

الجنائية

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  13 من 9نتيجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

173.51841631420

1فصل 

1421631421840

1فصل 

163152.51421420

1فصل 

163173.5152.51630

1فصل 

142152.5163152.50

1فصل 

1421631101421

1فصل 

173.5152.51421420

1فصل 

173.5173.51421630

1فصل 

142184142152.50

1فصل 

1421631421630

1فصل 

901421421421

1فصل 

4غ40غش40

1فصل 

163163152.51630

1فصل 

1201422غش142

1فصل 

142142501421

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

اسماعيل محمد صالح اسماعيل زيد محمد188135
مادة تخلف 

واحدة جfجج

مادتي تخلفياسمين محمد طه محمود188134
جFALSEfج

راسبياسمين غازي عبد الوهاب محمد خير هللا188133
بج+بب

راسبوالء فريد سعد القارح188132
fFALSEf

هيثم محمد المهدي حسيني السيد188131
مادة تخلف 

واحدة fججج

راسبهناء محمد علي الحداد188130
بجبج

راسبهبة محمد الحسيني ابو الفتوح188129
ج+جأج

راسبهاني عبد الرحمن محمود محمد العش188128
بجب+ب+

راسبهاني عبد الرازق علي محمد188127
ججج+ب+

نيفين محمود مصطفى ابراهيم188126
مادة تخلف 

واحدة جfبج

راسبنورا محمد فريد احمد188125
ج+بج+ج

راسبنقاوة حمدان يوسف عبد الفتاح188124
بج+ب+ب

راسبنشوة محمد يسري احمد باشا جاد188123
ججج+ب

راسبنرمين احمد فتحي سيد احمد خضر188122
أجبج

راسبندا محمد نصر احمد الشابوري188121
جبأب+

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان

القانون الدولي 

اإلنساني

حماية حقوق 

اإلنسان في 

الشريعة اإلسالمية

آليات حماية حقوق 

اإلنسان على 

المستوى الدولي

فلسفة حقوق 

اإلنسان

النظم الدستورية 

لحماية حقوق 

اإلنسان

الحماية اإلجرائية 

لحقوق اإلنسان

فلسفة حقوق 

اإلنسان وتطورها 

التاريخي

حماية حقوق 

اإلنسان في النظم 

القانونية المقارنة

حماية حقوق 

اإلنسان من الناحية 

الجنائية

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  13 من 10نتيجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

142142801421

1فصل 

14214200152.51

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

أعضاء لجنة الكنترول

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

منصور محمد احمد. / د.  أ

الدراسات العليا بالكلية

نائب رئيس لجنة النظام والمراقبة

سعيد سعيد عمر. / د. أ

الدراسات العليا بالجامعة

 رئيس عام االمتحانات وعميد الكلية 

أبو الخير أحمد عطية  . / د. أ

    

رئيس الجامعة

معوض محمد الخولي  . / د. أ

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان

القانون الدولي 

اإلنساني

حماية حقوق 

اإلنسان في 

الشريعة اإلسالمية

آليات حماية حقوق 

اإلنسان على 

المستوى الدولي

فلسفة حقوق 

اإلنسان

النظم الدستورية 

لحماية حقوق 

اإلنسان

الحماية اإلجرائية 

لحقوق اإلنسان

فلسفة حقوق 

اإلنسان وتطورها 

التاريخي

حماية حقوق 

اإلنسان في النظم 

القانونية المقارنة

حماية حقوق 

اإلنسان من الناحية 

الجنائية

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

راسب15

راسب14

راسب13

راسب12

راسب11

راسب10

راسب9

راسب8

راسب7

راسب6

راسب5

راسب4

راسب188138

يوسف محمد صالح اسماعيل زيد محمد188137
مادة تخلف 

واحدة ج+fجج

محمد ابراهيم اسماعيل زيد محمد188136
مادة تخلف 

واحدة جfجج

طالب يؤدون االمتحان للسنة األولى

االسمرقم الجلوس

القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان

القانون الدولي 

اإلنساني

حماية حقوق 

اإلنسان في 

الشريعة اإلسالمية

آليات حماية حقوق 

اإلنسان على 

المستوى الدولي

فلسفة حقوق 

اإلنسان

النظم الدستورية 

لحماية حقوق 

اإلنسان

الحماية اإلجرائية 

لحقوق اإلنسان

فلسفة حقوق 

اإلنسان وتطورها 

التاريخي

حماية حقوق 

اإلنسان في النظم 

القانونية المقارنة

حماية حقوق 

اإلنسان من الناحية 

الجنائية

المعدل 

التراكمي
التقدير العام

مواد التخلف

مالحظات



2018الدراسات العليادور يناير  13 من 11نتيجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان جامعة المنوفية

كلية الحقوق

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

0

1فصل 

النقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجةالنقاطالدرجة

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

القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان

القانون الدولي 

اإلنساني

حماية حقوق 

اإلنسان في 

الشريعة اإلسالمية

آليات حماية حقوق 

اإلنسان على 

المستوى الدولي
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