
2019الدراسات العليادور الفصل الدراسى الصيفى  6 من 1نتيجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان جامعة المنوفيةكلية الحقوق

انُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجح
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أػضاء نجُح انكُترول

وكيم انكهيح نهذراضاخ انؼهيا وانثحىث

يُصىر يحًذ احًذ. / د.  أ

انذراضاخ انؼهيا تانكهيح

َائة رئيص نجُح انُظاو وانًرالثح

يطاوع يطاوع انشىًَ. / د. أ

انذراضاخ انؼهيا تانجايؼح

 رئيص ػاو االيتحاَاخ وػًيذ انكهيح 

أتى انخير أحًذ ػطيح  . / د. أ

    

رئيص انجايؼح

ػادل انطيذ يثارن . / د. أ

جيذرتيغ يحًذ رتيغ ػثذ انغفار198015
جج+ب+

198014

ج+ب

جيذطاهر يحً رياض انشيخ198018
جب+ب+

صفيح يحًذ ػثذ انؼاطً غراب198017
يادج تخهف 

واحذج fجج+جج+ج+

جب+ججب

بب+ججج

ج+

يادج تخهف 

واحذج

ب
جيذخذيجه فاروق ػثاش ضيذ احًذ

ججبجج+ب

جيذ
ججأجأأ

fجججج

ج+ج+

ج+جج
خانذ ػثذ هللا ػثذ انُثً ػهً شرف198013

بب

جب

حازو ريضاٌ ػهً يحًىد198011

خانذ ػثذ انرحيى ضاليه ضاليه198012

ج+جب
اضًاػيم يحًذ أحًذ يصطف198007ً

انطيذ يحًذ فهًً ػهً ػثذ انهطيف198008

يادج تخهف 

واحذج ججج+

جيذتهاء شؼثاٌ يصطفً يىضف198010
جججج+جب

جج+fجج

بأ

جيذ
جبج+

يمثىلاضالو يحًذ ػثذ انرضىل ان198006ًُُ
ججج+جج+ب

يمثىلاحًذ ضاحً يحًىد لُاوي198002
ججج+

198001

ج

جبججج+

ب
جيذاحًذ ضيذ حطٍ يحًذ

جج+ج+

يمثىلاضايه انطيذ يحًىد خهيم198005
ج+ج+ج

يادتي تخهفاحًذ ػالء أحًذ لُصىج198003
fج+جججج

ببججج+

ج+ج+جب

طالب يؤدوٌ االيتحاٌ نهطُح األونً

االضىرلى انجهىش

انماَىٌ انذوني 

نحمىق اإلَطاٌ

انماَىٌ انذوني 

اإلَطاَي

حًايح حمىق اإلَطاٌ في 

انشريؼح اإلضالييح

آنياخ حًايح حمىق 

اإلَطاٌ ػهً 

انًطتىي انذوني

فهطفح حمىق 

اإلَطاٌ

انُظى انذضتىريح 

نحًايح حمىق 

اإلَطاٌ

انحًايح اإلجرائيح 

نحمىق اإلَطاٌ

فهطفح حمىق 

اإلَطاٌ وتطىرها 

انتاريخي

حًايح حمىق 

اإلَطاٌ في انُظى 

انماَىَيح انًمارَح

حًايح حمىق 

اإلَطاٌ يٍ انُاحيح 

انجُائيح

انًؼذل 

انتراكًي
انتمذير انؼاو

جيذ
ج+بججبببب



2019الدراسات العليادور الفصل الدراسى الصيفى  6 من 2نتيجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان جامعة المنوفيةكلية الحقوق

انُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجح
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أػضاء نجُح انكُترول

وكيم انكهيح نهذراضاخ انؼهيا وانثحىث

يُصىر يحًذ احًذ. / د.  أ

انذراضاخ انؼهيا تانكهيح

َائة رئيص نجُح انُظاو وانًرالثح

يطاوع يطاوع انشىًَ. / د. أ

انذراضاخ انؼهيا تانجايؼح

 رئيص ػاو االيتحاَاخ وػًيذ انكهيح 

أتى انخير أحًذ ػطيح  . / د. أ

    

رئيص انجايؼح

ػادل انطيذ يثارن . / د. أ

أػضاء نجُح انكُترول

وكيم انكهيح نهذراضاخ انؼهيا وانثحىث

يُصىر يحًذ احًذ. / د.  أ

انذراضاخ انؼهيا تانكهيح

َائة رئيص نجُح انُظاو وانًرالثح

يطاوع يطاوع انشىًَ. / د. أ

انذراضاخ انؼهيا تانجايؼح

 رئيص ػاو االيتحاَاخ وػًيذ انكهيح 

أتى انخير أحًذ ػطيح  . / د. أ

    

رئيص انجايؼح

ػادل انطيذ يثارن . / د. أ

طالب يؤدوٌ االيتحاٌ نهطُح األونً

االضىرلى انجهىش

انماَىٌ انذوني 

نحمىق اإلَطاٌ

انماَىٌ انذوني 

اإلَطاَي

حًايح حمىق اإلَطاٌ في 

انشريؼح اإلضالييح

آنياخ حًايح حمىق 

اإلَطاٌ ػهً 

انًطتىي انذوني

فهطفح حمىق 

اإلَطاٌ

انُظى انذضتىريح 

نحًايح حمىق 

اإلَطاٌ

انحًايح اإلجرائيح 

نحمىق اإلَطاٌ

فهطفح حمىق 

اإلَطاٌ وتطىرها 

انتاريخي

حًايح حمىق 

اإلَطاٌ في انُظى 

انماَىَيح انًمارَح

حًايح حمىق 

اإلَطاٌ يٍ انُاحيح 

انجُائيح

انًؼذل 

انتراكًي
انتمذير انؼاو

يادتي تخهفػثذ انرازق ػثذ انغًُ يحًىد ػفيف198019ً
بffجج+جب+ب+

يادتي تخهفػثذ انؼسيس ضؼيذ ػثذ انؼسيس َصير198020
f+جججج+ججf

يمثىلػثذ انكريى ػثذ انؼهيى ضيذ أحًذ لاتم198021
ج+ج+جججج+جج

يمثىلػثذ هللا َجذي ػثذ هللا يرضال198022
ببججج+ججج+

يمثىلػثذ انرحًٍ يحًذ ػثذهللا حافظ198023
ججججج+ججج

جيذجذايجذي يطري أحًذ انؼذوي198028
ب+ب+ج+جببب+ب

يمثىليحًذ تكري ػثذ هللا ػًارج198030
بجججبجج+ج+

جيذيحًذ جًال ضيذ زك198031ً
ببججبج+ب+ج

يمثىليحًذ حايذ اتراهيى انىزير198032
جب+ج+جج+ج+جج+

جيذيحًذ ضؼيذ فهيى يريمه198034
ببأجج+ج+ب+ج

جيذيحًذ ضيذ أحًذ تُذاري أتى حجر198035
ججججبج+ب+ب+

يمثىليحًذ ػثذ انرحًٍ حايذ يرػ198036ً
بجج+جج+جج+ج+

يمثىليحًذ ػثذ انىهاب ػثذ انرحًٍ يحًذ198037
بجججج+جج+ج

يحًذ ػسخ ػثذ انمادر ػه198038ً
يادج تخهف 

واحذج جfججججبج+

جيذيحًذ فىزي فتح هللا خهيم ضالو198039
ج+ج+ج+جج+ج+ب+أ

يمثىليحًذ ياهر يحًذ انُحاش198040
ججججججج+ج



2019الدراسات العليادور الفصل الدراسى الصيفى  6 من 3نتيجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان جامعة المنوفيةكلية الحقوق

انُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجح
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أػضاء نجُح انكُترول

وكيم انكهيح نهذراضاخ انؼهيا وانثحىث

يُصىر يحًذ احًذ. / د.  أ

انذراضاخ انؼهيا تانكهيح

َائة رئيص نجُح انُظاو وانًرالثح

يطاوع يطاوع انشىًَ. / د. أ

انذراضاخ انؼهيا تانجايؼح

 رئيص ػاو االيتحاَاخ وػًيذ انكهيح 

أتى انخير أحًذ ػطيح  . / د. أ

    

رئيص انجايؼح

ػادل انطيذ يثارن . / د. أ

طالب يؤدوٌ االيتحاٌ نهطُح األونً

االضىرلى انجهىش

انماَىٌ انذوني 

نحمىق اإلَطاٌ

انماَىٌ انذوني 

اإلَطاَي

حًايح حمىق اإلَطاٌ في 

انشريؼح اإلضالييح

آنياخ حًايح حمىق 

اإلَطاٌ ػهً 

انًطتىي انذوني

فهطفح حمىق 

اإلَطاٌ

انُظى انذضتىريح 

نحًايح حمىق 

اإلَطاٌ

انحًايح اإلجرائيح 

نحمىق اإلَطاٌ

فهطفح حمىق 

اإلَطاٌ وتطىرها 

انتاريخي

حًايح حمىق 

اإلَطاٌ في انُظى 

انماَىَيح انًمارَح

حًايح حمىق 

اإلَطاٌ يٍ انُاحيح 

انجُائيح

انًؼذل 

انتراكًي
انتمذير انؼاو

يمثىليحًىد هُذاوي شحاته هُذاوي198042
ججج+جج+جب+ج

يمثىليروج ػثذ انحهيى يحًذ يىض198043ً
ج+ج+ججججج+ج

يمثىليصطفً ػثذ انخانك يىَص جاب هللا198044
ج+بججججج+ج

جيذَاديه يىضف يحًذ انطحاوي198046
ببججج+جج+ب

جيذَاهذ تيذق يحًذ احًذ ػثذ انرحيى198047
ججججب+جب+ب+

يمثىلَثيم فكري انطيذ أحًذ198048
بج+ججبجبج

جيذَجالء فتحً يحًذ أتى حثيثه198049
أجججبج+أب

يمثىلهانه ػثذ انؼسيس ػثذ انؼال اتى زيذ198050
ججججج+جج+ج

أػضاء نجُح انكُترول

وكيم انكهيح نهذراضاخ انؼهيا وانثحىث

يُصىر يحًذ احًذ. / د.  أ

انذراضاخ انؼهيا تانكهيح

َائة رئيص نجُح انُظاو وانًرالثح

يطاوع يطاوع انشىًَ. / د. أ

انذراضاخ انؼهيا تانجايؼح

 رئيص ػاو االيتحاَاخ وػًيذ انكهيح 

أتى انخير أحًذ ػطيح  . / د. أ

    

رئيص انجايؼح

ػادل انطيذ يثارن . / د. أ

يمثىلػهىد ضهًاٌ ػشىي صغير ضؼراٌ  انؼازي198052ً
جججججججج+



2019الدراسات العليادور الفصل الدراسى الصيفى  6 من 4نتيجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان جامعة المنوفيةكلية الحقوق
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 رئيص ػاو االيتحاَاخ وػًيذ انكهيح 

أتى انخير أحًذ ػطيح  . / د. أ

    

رئيص انجايؼح

ػادل انطيذ يثارن . / د. أ

يىاد انتخهف

يالحظاخ

طالب يؤدوٌ االيتحاٌ نهطُح األونً



2019الدراسات العليادور الفصل الدراسى الصيفى  6 من 5نتيجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان جامعة المنوفيةكلية الحقوق
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 رئيص ػاو االيتحاَاخ وػًيذ انكهيح 

أتى انخير أحًذ ػطيح  . / د. أ

    

رئيص انجايؼح

ػادل انطيذ يثارن . / د. أ

 رئيص ػاو االيتحاَاخ وػًيذ انكهيح 

أتى انخير أحًذ ػطيح  . / د. أ

    

رئيص انجايؼح

ػادل انطيذ يثارن . / د. أ

يالحظاخ

طالب يؤدوٌ االيتحاٌ نهطُح األونً

يىاد انتخهف



2019الدراسات العليادور الفصل الدراسى الصيفى  6 من 6نتيجة امتحان دبلوم حقوق اإلنسان جامعة المنوفيةكلية الحقوق
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 رئيص ػاو االيتحاَاخ وػًيذ انكهيح 

أتى انخير أحًذ ػطيح  . / د. أ

    

رئيص انجايؼح

ػادل انطيذ يثارن . / د. أ

طالب يؤدوٌ االيتحاٌ نهطُح األونً

يىاد انتخهف

يالحظاخ

 رئيص ػاو االيتحاَاخ وػًيذ انكهيح 

أتى انخير أحًذ ػطيح  . / د. أ

    

رئيص انجايؼح

ػادل انطيذ يثارن . / د. أ


