
2018الدراسات العليادور الفصل الدراسى الصيفى  4 من 1نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

انُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجح
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2.5فصم  fج

أػضاء نجُح انكُررول

وكٍم انكهٍح نهذراساخ انؼهٍا وانثذىز

يُصىر يذًذ ادًذ. / د.  أ

انذراساخ انؼهٍا تانكهٍح

َائة رئٍس نجُح انُظاو وانًرالثح

سؼٍذ سؼٍذ ػًر. / د. أ

انذراساخ انؼهٍا تانجايؼح

 رئٍس ػاو االيرذاَاخ وػًٍذ انكهٍح 

أتى انخٍر أدًذ ػطٍح  . / د. أ

    

رئٍس انجايؼح

ػادل انسٍذ يثارن . / د. أ

اًٌاٌ صالح دايذ يصطفى186060
يادج ذخهف 

وادذج جججججج

يمثىلاٌح ياجذ تذوي يذًذ ػثذ هللا186058
جج+جب

يمثىلاياًَ يذًىد فىزي يذًذ انًر186051ًٍُ
ج+ججججج

ججج+ج+

جج

يمثىلايال جؼفر تٍىيً ػثذ هللا186050
ججج+جج+ج+بب

اكرو فكري دهًً يذًذ186041
يادج ذخهف 

وادذج ج+ججج+

جٍذاسًاء يذًذ ػثاس يذًذ يصطفى186038
بج+ب+ج+ج+ب+

ج+fج+ج

ج+ج

يمثىلاسالو يذًذ ػثذ انذفٍظ شذاذح186035
ججج+ججججج

جٍذجذااسالو جاد ػثٍذ دس186033ٍ
ب+جج+ب+ب+أبب

يادذً ذخهفاسراء شكري دساٍٍَ دس186030ٍ
جج+ج

جٍذاسايح ػهً ػثذ انذًٍذ انسٍذ186029
ج+جج+بج+ب

ffججج

ج+ج

يادذً ذخهفادًذ ٌذٍى ادًذ دس186027ٍ
ججج+ج+جج

يمثىلادًذ يذًذ لرًَ ػه186024ً
جججججج+ج+ج

ادًذ ػثذ انُاصر ػهً ػهً اتى َازل186016
يادج ذخهف 

وادذج بجج

يمثىلادًذ ػثذ انمادر يذًذ انؼرت186015ً
ج+جبج+جب

جfج+جج+

جج

انرشرٌؼاخ انمذًٌح 

يمارَح تانفمه 

اإلساليً

يماصذ انرشرٌغ 

اإلساليً
انًؼذل انمضاء فً اإلسالو

انرراكًً
انرمذٌر انؼاو

يىاد انرخهف

يالدظاخ

طالب ٌؤدوٌ االيرذاٌ نهسُح األونى

االسىرلى انجهىس

انُظرٌاخ انؼايح فً 

انفمه اإلساليً

األدىال انشخصٍح 

نهًسهًٍٍ يغ 

انرؼًك

انرشرٌغ انجُائً 

اإلساليً

انسٍاسح انشرػٍح 

فً اإلسالو

اإلثثاخ فً انفمه 

اإلساليً

انفمه اإلساليً 

انًمارٌ

انؼاللاخ انذونٍح فً 

اإلسالو



2018الدراسات العليادور الفصل الدراسى الصيفى  4 من 2نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

انُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجح
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دسٍٍ ادًذ يصطفى ػًر دثٍة186078
يادج ذخهف 

وادذج جfجججججج

دانٍا ػثذ انمادر انصاوي انشٍخ186087
يادج ذخهف 

وادذج جfج+ج+جب+ج+ج

جٍذدانٍا سايً فهًً دسٍٍ ٌس186086ٍ
بجب+ج+ججبج+

سايخ ػثذ انردًٍ ػثذ انسرار لذح186097
يادج ذخهف 

وادذج جfج+ج+جججج

يمثىلدٌُا يذًذ ػثذ انذًٍذ ادًذ186089
ج+جبججب+جج+

جٍذسؼٍذ صالح انذٌٍ اسًاػٍم اسًاػٍم186101
ججبج+جببج+

يمثىلسؼاد يىسى ػثذ انرؤف اتراهٍى انؼرر186099
ججججج+ج+جج

يمثىلػثذ انردًٍ يذًىد ادًذ ػثذ انرد186122ًٍ
ج+جج+ججج+بج

يمثىلشًٍاء انسٍذ صاتر شذاذح186111
ججج+ج+جج+جج

يادذً ذخهفػثذ هللا يذًذ فرغهً ادًذ186129
ج+جبج+ب+FALSEFALSEب

جٍذػثذ انسرار ادًذ ػثذ انسرار لُثر186124
ج+جبججأبج

جٍذػًرو ػثذ انرازق يذًذ انشرت186148ًٍُ
ب+جججج+ببج+

يمثىلػًر اتى انفرىح ػًر ػطاٌا186146
جججججج+جج+

يالدظاخ

طالب ٌؤدوٌ االيرذاٌ نهسُح األونى

االسىرلى انجهىس

انُظرٌاخ انؼايح فً 

انفمه اإلساليً

األدىال انشخصٍح 

نهًسهًٍٍ يغ 

انرؼًك

انرشرٌغ انجُائً 

اإلساليً

انسٍاسح انشرػٍح 

فً اإلسالو

اإلثثاخ فً انفمه 

اإلساليً

انفمه اإلساليً 

انًمارٌ

انؼاللاخ انذونٍح فً 

اإلسالو

انرشرٌؼاخ انمذًٌح 

يمارَح تانفمه 

اإلساليً

يماصذ انرشرٌغ 

اإلساليً
انًؼذل انمضاء فً اإلسالو

انرراكًً
انرمذٌر انؼاو

يىاد انرخهف

يازٌ يذًذ ػثذ انؼاطً خطاب186157
يادج ذخهف 

وادذج جfجججججج

كرًٌاٌ ادًذ يذًذ انمصاص186155
يادج ذخهف 

وادذج جfججججج+ج

أػضاء نجُح انكُررول

وكٍم انكهٍح نهذراساخ انؼهٍا وانثذىز

يُصىر يذًذ ادًذ. / د.  أ

انذراساخ انؼهٍا تانكهٍح

َائة رئٍس نجُح انُظاو وانًرالثح

سؼٍذ سؼٍذ ػًر. / د. أ

انذراساخ انؼهٍا تانجايؼح

 رئٍس ػاو االيرذاَاخ وػًٍذ انكهٍح 

أتى انخٍر أدًذ ػطٍح  . / د. أ

    

رئٍس انجايؼح

ػادل انسٍذ يثارن . / د. أ



2018الدراسات العليادور الفصل الدراسى الصيفى  4 من 3نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

انُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجح
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 رئٍس ػاو االيرذاَاخ وػًٍذ انكهٍح 

أتى انخٍر أدًذ ػطٍح  . / د. أ

    

رئٍس انجايؼح

ػادل انسٍذ يثارن . / د. أ

َائة رئٍس نجُح انُظاو وانًرالثح

سؼٍذ سؼٍذ ػًر. / د. أ

انذراساخ انؼهٍا تانجايؼح

أػضاء نجُح انكُررول

وكٍم انكهٍح نهذراساخ انؼهٍا وانثذىز

يُصىر يذًذ ادًذ. / د.  أ

انذراساخ انؼهٍا تانكهٍح

ج ج ج ج ج ج ج ب
يمثىل يُى فرذً يذًذ ػثذ انذًٍذ 186226

ج f ج ج+ ج ج ج ج

يادج ذخهف 

وادذج
يصطفى سؼٍذ يذًذ َىح 186218

يادذً ذخهفيذًذ ادًذ دسٍ سهطا186161ٌ
جfج+جججج

جٍذيذًذ ػثذ انذًٍذ يذًذ داود186176
ب+جج+ج+جبج+ب

يمثىليذًذ خهٍم يذًذ خهٍم هارو186167ٌ
ججبججججج

يمثىليذًذ ػهىي ػهً شرف انذ186183ٌٍ
بجبججججب

يمثىليذًذ ػثذ انسٍذ جالل جاتر انسٍذ186179
ججج+ججججج

يذًذ يذرس يذًذ انطذا186189ٌ

يذًذ يجذي يذًذ اتراهٍى غاَى186188

يادج ذخهف 

وادذج جfج+ج+جببج

يمثىل
ججججججج+ج

يمثىليذًذ ونٍذ صالح انذٌٍ تخٍد ػًرا186197ٌ
ججج+جج+ججج

يمثىليذًذ يرػً ػثذ انفراح يرػ186192ً
ججججبج+بج

جٍذيسؼذ ريضاٌ ػهً ادًذ انؼرال186215ً
جججج+بج+بب+

جٍذيذًىد ادًذ ػثذ انًُؼى ادًذ186201
بجج+ججب+ج+ب

يمثىليصطفى خانذ يذًذ خهٍم186216
ج+جبجبج+جج+

جٍذيذًذ اتراهٍى يذًذ ادًذ186160
بجج+ج+ج+ج+ب+ب

طالب ٌؤدوٌ االيرذاٌ نهسُح األونى

االسىرلى انجهىس

انُظرٌاخ انؼايح فً 

انفمه اإلساليً

األدىال انشخصٍح 

نهًسهًٍٍ يغ 

انرؼًك

انرشرٌغ انجُائً 

اإلساليً

انسٍاسح انشرػٍح 

فً اإلسالو

اإلثثاخ فً انفمه 

اإلساليً

انفمه اإلساليً 

انًمارٌ

انؼاللاخ انذونٍح فً 

اإلسالو

انرشرٌؼاخ انمذًٌح 

يمارَح تانفمه 

اإلساليً

يماصذ انرشرٌغ 

اإلساليً
انًؼذل انمضاء فً اإلسالو

انرراكًً
انرمذٌر انؼاو

يىاد انرخهف

يالدظاخ



2018الدراسات العليادور الفصل الدراسى الصيفى  4 من 4نتيجة امتحان دبلوم الشريعة اإلسالمية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

انُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجح
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َىرا ػثذ انًطهة انسٍذ سهٍى186234
يادج ذخهف 

وادذج جfج+جججبب+

يالدظاخ

طالب ٌؤدوٌ االيرذاٌ نهسُح األونى

االسىرلى انجهىس

انُظرٌاخ انؼايح فً 

انفمه اإلساليً

األدىال انشخصٍح 

نهًسهًٍٍ يغ 

انرؼًك

انرشرٌغ انجُائً 

اإلساليً

انسٍاسح انشرػٍح 

فً اإلسالو

اإلثثاخ فً انفمه 

اإلساليً

انفمه اإلساليً 

انًمارٌ

انؼاللاخ انذونٍح فً 

اإلسالو

انرشرٌؼاخ انمذًٌح 

يمارَح تانفمه 

اإلساليً

يماصذ انرشرٌغ 

اإلساليً
انًؼذل انمضاء فً اإلسالو

انرراكًً
انرمذٌر انؼاو

يىاد انرخهف

أػضاء نجُح انكُررول

وكٍم انكهٍح نهذراساخ انؼهٍا وانثذىز

يُصىر يذًذ ادًذ. / د.  أ

انذراساخ انؼهٍا تانكهٍح

َائة رئٍس نجُح انُظاو وانًرالثح

سؼٍذ سؼٍذ ػًر. / د. أ

انذراساخ انؼهٍا تانجايؼح

 رئٍس ػاو االيرذاَاخ وػًٍذ انكهٍح 

أتى انخٍر أدًذ ػطٍح  . / د. أ

    

رئٍس انجايؼح

ػادل انسٍذ يثارن . / د. أ

ججججج

بج

يمثىلَريٍٍ فرذً اتراهٍى انذهى186232
جج+ج+

طالب ٌؤدوٌ االيرذاٌ نهسُح انثاٍَه

يمثىلػهً تكر ػثذ انغفار يذًذ176103
ج


