
2018الدراسات العليادور الفصل الدراسى الصيفى 6 من 1نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

انُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجح

142152.5142163152.51421631422.380

2.5فصم ج

142142142142152.51421421422.060

2.5فصم ج

142142173.51421631421421422.310

2.5فصم ج

142142142152.51421421421422.060

2.5فصم ج

142142152.5184152.5163163152.52.690

2.5فصم ج+

142142152.5173.5163152.5142152.52.500

2.5فصم ج+

142142142152.5184120173.51421

2.5فصم 

142152.5173.5152.51631421421422.440

2.5فصم ج

142152.5142173.51421421421422.250

2.5فصم ج

163163163194184142173.51633.190

2.5فصم ب

142142152.5184163142152.51422.500

2.5فصم ج+

142142142184142142152.51422.310

2.5فصم ج

142163142173.51421421421422.310

2.5فصم ج

جٛذادًذ ػثذ انهطٛف يذًذ ػثذ انهطٛف دثٛة183052
ج+جج

183050

ج

جج

أػضاء نجُح انكُررٔل

ٔكٛم انكهٛح نهذراضاخ انؼهٛا ٔانثذٕز

يُصٕر يذًذ أدًذ. / د.  أ

انذراضاخ انؼهٛا تانكهٛح

َائة رئٛص نجُح انُظاو ٔانًرالثح

ضؼٛذ ضؼٛذ ػًر. / د. أ

انذراضاخ انؼهٛا تانجايؼح

 رئٛص ػاو االيرذاَاخ ٔػًٛذ انكهٛح  

أتٕ انخٛر أدًذ ػطٛح  . / د. أ

    رئٛص انجايؼح

ػادل انطٛذ يثارن . / د. أ

يمثٕلادًذ ػهٙ يذًذ ضهطا183057ٌ
ججب+جبج

يمثٕلادًذ ػهٗ انطٛذ ػه183056ٗ
ج+ججأججج

جٛذجذاادًذ ػثذ انمادر يذًذ ػالو خهٛم
جأأببب

جج+جبأ

ب+

يمثٕل
جج+ج

ب

ادًذ ضٛف انُصر يذًذ يذًٕد ضهًٛاٌ زٚذا183035ٌ

ججججب+

ج+
يمثٕل

يادج ذخهف 

ٔادذج fأج+جج

جججج

جججب

جب+

ادًذ ػثذ انؼسٚس ادًذ يذًذ ػاير183049

ج+ج

ج+ب

ادًذ شؼثاٌ ػثذ انخانك انثٓاخ183036

ج+بب+
ادًذ ريضاٌ اتراْٛى ضاليح183030

ب+ج+ ج

ج

جججج+ج

ب

يمثٕلادًذ اشرف فرذٗ ضانى183008
ججج

183002

جج

جٛذ
ج+جج

جٛذادًذ خهف صادق اتراْٛى183027
بج+أج+جج

جبج

ج+
يمثٕلادًذ دطٍٛ يذًذ يذًذ شرٚف183025

ججج

يمثٕلادًذ اًٍٚ يذًٕد رزق183015
ب+جج

يٕاد انرخهف

يالدظاخ

طالب ٚؤدٌٔ االيرذاٌ نهطُح األٔنٗ

االضىرلى انجهٕش

انرلاتح انمضائٛح 

ػهٗ أػًال اإلدارج

انٕظٛفح انؼايح 

انذٔنٛح

انمإٌَ اإلدار٘ 

انًانٙ
اإلدارج انؼايحانؼمٕد اإلدارٚحانمضاء اإلدار٘

انُشاط اإلدار٘ 

انًرفك انؼاو "

"ٔانضثظ اإلدار٘

يمثٕلاتراْٛى صالح يذًذ ػثذ انمادر
جج+بجج+ج

انرأدٚة فٙ انٕظٛفح 

انؼايح
انًرافؼاخ اإلدارٚح

انرذكٛى فٙ 

انًُازػاخ اإلدارٚح
انًؼذل 

انرراكًٙ
انرمذٚر انؼاو

ج



2018الدراسات العليادور الفصل الدراسى الصيفى 6 من 2نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

انُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجح

142152.5163173.5184130152.51421

2.5فصم 

142142163184184110152.51421

2.5فصم 

152.5163184142142142152.51422.500

2.5فصم ج+

2و. ع163و. ع142163184184163

1.5فصم 

1421421421631421421421422.130

2.5فصم ج

152.5152.5173.5142142163173.51422.630

2.5فصم ج+

142152.5142173.5173.51421421422.440

2.5فصم ج

142142142163173.5142152.51422.380

2.5فصم ج

142142163163142142142152.52.310

2.5فصم ج

142152.5142142163142173.51422.380

2.5فصم ج

142152.5152.5152.5163142142801

2.5فصم 

142152.5142142163142152.51422.250

2.5فصم ج

142142142142163142173.51632.440

2.5فصم ج

أػضاء نجُح انكُررٔل

ٔكٛم انكهٛح نهذراضاخ انؼهٛا ٔانثذٕز

يُصٕر يذًذ ادًذ. / د.  أ

انذراضاخ انؼهٛا تانكهٛح

َائة رئٛص نجُح انُظاو ٔانًرالثح

ضؼٛذ ضؼٛذ ػًر. / د. أ

انذراضاخ انؼهٛا تانجايؼح

 رئٛص ػاو االيرذاَاخ ٔػًٛذ انكهٛح 

أتٕ انخٛر أدًذ ػطٛح  . / د. أ

    رئٛص انجايؼح

ػادل انطٛذ يثارن . / د. أ

يمثٕلذاير يُٛر ػثذ انؼسٚس دطٍ َؼًّ هللا183169
بب+جبجججج

يمثٕلتثُد انطؼٛذ يذًذ انًار183158ّٚ
جج+جبججج+ج

تارٖ ػثذ انذهٛى ػثذ انثارٖ َصر رضال183155ٌ
يادج ذخهف 

ٔادذج fججبج+ج+ج+ج

يمثٕلاَص يذًذ يذًذ جا183132ٍْٛ
جب+جبججج+ج

يمثٕلايٛرِ زغهٕل يذًذ ادًذ183126
ج+جججببجج

يمثٕلايُّٛ دطٍٛ يذًٕد دط183119ٍٛ
جج+جب+بججج

يمثٕلاياَٗ اضايّ فرذٗ يجاْذ183113
جججب+ب+جج+ج

جٛذايال يذًذ اتراْٛى ٚاض183112ٍٛ
جب+بججب+ج+ج+

يمثٕلاالء ػثذ انًمصٕد اتٕ انفرٕح زاٚذ183111
ججججبججج

يادذٙ ذخهفاشرف يذًذ يصطفٗ انطٛط183110ٙ
FALSEبFALSEبأأبج

جٛذاضالو ػهٙ يذًذ ادًذ183097
جج+جججأبج+

اضراء يجذٖ يذًذ ضانًا183090ٌ
يادج ذخهف 

ٔادذج جج+fأأبجج

ادًذ فاٚس ػثذ انثاضظ ضانًا183058ٌ
يادج ذخهف 

ٔادذج جج+fأب+بج+ج

طالب ٚؤدٌٔ االيرذاٌ نهطُح األٔنٗ

االضىرلى انجهٕش

انرلاتح انمضائٛح 

ػهٗ أػًال اإلدارج

انٕظٛفح انؼايح 

انذٔنٛح

انمإٌَ اإلدار٘ 

انًانٙ
اإلدارج انؼايحانؼمٕد اإلدارٚحانمضاء اإلدار٘

انُشاط اإلدار٘ 

انًرفك انؼاو "

"ٔانضثظ اإلدار٘

انرأدٚة فٙ انٕظٛفح 

انؼايح
انًرافؼاخ اإلدارٚح

انرذكٛى فٙ 

انًُازػاخ اإلدارٚح
انًؼذل 

انرراكًٙ
انرمذٚر انؼاو

يٕاد انرخهف

يالدظاخ



2018الدراسات العليادور الفصل الدراسى الصيفى 6 من 3نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

انُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجح

142152.5152.5173.5142163152.5152.52.560

2.5فصم ج+

1421421421631421421631422.250

2.5فصم ج

1421421421421631421631422.250

2.5فصم ج

142142142152.5163110152.5152.51

2.5فصم 

142142142142142120152.51421

2.5فصم 

152.5152.5152.51841421631421422.560

2.5فصم ج+

1421421421424و. عو. عو. عو. ع

1.5فصم 

142142173.5173.5142142163173.52.690

2.5فصم ج+

1421421421421421421631422.130

2.5فصم ج

1425و. عو. عو. ع142142ؽؽ

1.5فصم 

1421631841421421421631422.500

2.5فصم ج+

152.5173.5163142142173.51631422.690

2.5فصم ج+

1421421ؽ142152.5142142142

2.5فصم 

152.51421631421421841841632.810

2.5فصم ج+

142163163142142152.5152.5152.52.440

2.5فصم ج

142142142142142142152.51422.060

2.5فصم ج

FALSEجججج

أػضاء نجُح انكُررٔل

ٔكٛم انكهٛح نهذراضاخ انؼهٛا ٔانثذٕز

يُصٕر يذًذ ادًذ. / د.  أ

انذراضاخ انؼهٛا تانكهٛح

َائة رئٛص نجُح انُظاو ٔانًرالثح

ضؼٛذ ضؼٛذ ػًر. / د. أ

انذراضاخ انؼهٛا تانجايؼح

 رئٛص ػاو االيرذاَاخ ٔػًٛذ انكهٛح  

أتٕ انخٛر أدًذ ػطٛح  . / د. أ

    رئٛص انجايؼح

ػادل انطٛذ يثارن . / د. أ

يمثٕلػثذِ انطٛذ اتراْٛى انؼطاض183291ٙ
جج+جججججج

يمثٕلػثذ انؼظٛى يذًذ ػثذ انؼظٛى ادًذ183284
ج+ج+ج+ججببج

جٛذػاٚذ ػسخ دطٍ ادًذ غثاش183271ٗ
بأأججبجج+

صثاح ػهٗ ادًذ انشال183256
يادج ذخهف 

ٔادذج جججججج+ج

جٛذصادق يذًذ صادق يذًذ ضهٛى183255
جبب+ججبب+ج+

جٛذشًٛاء دطٍ يذًٕد انًصر183252ٖ
جبجججأبج

راضةشرٚفّ يذًٕد فرج لطماط183250
جFALSEFALSEFALSEجج

يمثٕلضٛذ ػثذ انذاٚى جايغ ادًذ183244
جبجججججج

جٛذضًر ضؼٛذ كايم ػثذ انثال183237ٗ
ب+بججب+ب+جج

جٛذريضاٌ انثذر٘ اتٕ انفضم شذاذ183217ّ
ججبجأج+ج+ج+

راضةضهًٛاٌ ضانى يذًذ اتراْٛى183236
FALSEFALSEFALSE

رغذِ يذًذ يذًذ ضهًٛاٌ يرض183216ٗ
يادج ذخهف 

ٔادذج جج+fججججج

خهٕد دًسِ يذًذ دًسِ اتراْٛى183199
يادج ذخهف 

ٔادذج ج+ج+fبج+ججج

يمثٕلخانذ اًٍٚ ادًذ انثكر٘ يذًذ183193
جبجبجججج

يمثٕلدطٍ اتراْٛى يذًٕد اتراْٛى183183
جبججبججج

جٛذجٓاد ادًذ ػثاش دهًٗ ادًذ تٓجد183174
ج+ج+بجب+ج+ج+ج

طالب ٚؤدٌٔ االيرذاٌ نهطُح األٔنٗ

االضىرلى انجهٕش

انرلاتح انمضائٛح 

ػهٗ أػًال اإلدارج

انٕظٛفح انؼايح 

انذٔنٛح

انمإٌَ اإلدار٘ 

انًانٙ
اإلدارج انؼايحانؼمٕد اإلدارٚحانمضاء اإلدار٘

انُشاط اإلدار٘ 

انًرفك انؼاو "

"ٔانضثظ اإلدار٘

انرأدٚة فٙ انٕظٛفح 

انؼايح
انًرافؼاخ اإلدارٚح

انرذكٛى فٙ 

انًُازػاخ اإلدارٚح
انًؼذل 

انرراكًٙ
انرمذٚر انؼاو

يٕاد انرخهف

يالدظاخ



2018الدراسات العليادور الفصل الدراسى الصيفى 6 من 4نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

انُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجح

1421421421421421421421422.000

2.5فصم ج

142173.51631421631421421632.560

2.5فصم ج+

152.5142142142152.51421421422.130

2.5فصم ج

142142142142163110163152.51

2.5فصم 

142142142142152.51421421422.060

2.5فصم ج

142152.5152.5142173.51421421422.310

2.5فصم ج

142142142142163142152.51422.190

2.5فصم ج

142163163142173.5152.5142152.52.560

2.5فصم ج+

152.5163194152.5142142152.51422.560

2.5فصم ج+

1421421421421421421421422.000

2.5فصم ج

142152.5152.51421421421631842.500

2.5فصم ج+

142152.5142142142142173.51632.380

2.5فصم ج

142142152.5142173.51421421422.250

2.5فصم ج

142152.51631631631631631632.810

2.5فصم ج+

142152.51421421421421631422.190

2.5فصم ج

أػضاء نجُح انكُررٔل

ٔكٛم انكهٛح نهذراضاخ انؼهٛا ٔانثذٕز

يُصٕر يذًذ أدًذ. / د.  أ

انذراضاخ انؼهٛا تانكهٛح

َائة رئٛص نجُح انُظاو ٔانًرالثح

ضؼٛذ ضؼٛذ ػًر. / د. أ

انذراضاخ انؼهٛا تانجايؼح

 رئٛص ػاو االيرذاَاخ ٔػًٛذ انكهٛح 

أتٕ انخٛر أدًذ ػطٛح  . / د. أ

    رئٛص انجايؼح

ػادل انطٛذ يثارن . / د. أ

يمثٕليذًذ َاجٗ يذًذ يذًذ خطاب183404
جبججججج+ج

جٛذيذًذ ػًر يذًذ دطا183394َٗ
ببببببج+ج

يمثٕليذًذ ػهٗ ادًذ ضه183391ًٌٕ
جججب+جج+جج

يمثٕليذًذ ػثذ انؼظٛى ايٍٛ اضًاػٛم183386
بب+ججججج+ج

جٛذيذًذ ضؼٛذ يذًٕد ده183371ِٕ
أبجججج+ج+ج

يمثٕليذًذ ادًذ ػثذ انؼسٚس يُصٕر183351
جججججججج

جٛذيذًذ ادًذ انطٛذ يذًذ ْالل183350
جج+ججج+أبج+

جٛذفرٚذ يذًذ فرٚذ دراز183330
ج+جج+ب+جببج

يمثٕلػًرٔ ْشاو ػهٗ يذًذ انًطٛر183324ٖ
جج+جبجججج

يمثٕلػًرٔ ضٛذ ػثذ انغُٗ ػثذ انثاضظ183318
جججب+جج+ج+ج

يمثٕلػًرٔ ضؼٛذ ػثذ انغُٗ انطٛذ صثخ183317
جججج+جججج

ػًر جالل ػثذ انْٕاب انؼشًا183312ٖٔ
يادج ذخهف 

ٔادذج ج+بfبجججج

يمثٕلػًاد ادًذ دطٍ ػه183309ٗ
جججج+جججج+

جٛذػهٗ انطٛذ ادًذ يذًٕد ػطكر183303
بججبجبب+ج

يمثٕلػصاو ضؼٛذ ػثذ انطرار ادًذ يرػ183296ٗ
جججججججج

طالب ٚؤدٌٔ االيرذاٌ نهطُح األٔنٗ

االضىرلى انجهٕش

انرلاتح انمضائٛح 

ػهٗ أػًال اإلدارج

انٕظٛفح انؼايح 

انذٔنٛح

انمإٌَ اإلدار٘ 

انًانٙ
اإلدارج انؼايحانؼمٕد اإلدارٚحانمضاء اإلدار٘

انُشاط اإلدار٘ 

انًرفك انؼاو "

"ٔانضثظ اإلدار٘

انرأدٚة فٙ انٕظٛفح 

انؼايح
انًرافؼاخ اإلدارٚح

انرذكٛى فٙ 

انًُازػاخ اإلدارٚح
انًؼذل 

انرراكًٙ
انرمذٚر انؼاو

يٕاد انرخهف

يالدظاخ



2018الدراسات العليادور الفصل الدراسى الصيفى 6 من 5نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

انُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجح

1421631421421421421421422.130

2.5فصم ج

142163163142142152.5163152.52.500

2.5فصم ج+

142173.5142142163142152.51422.380

2.5فصم ج

142163163142173.5142173.51422.630

2.5فصم ج+

142152.5142142142142152.51422.130

2.5فصم ج

142163142142142152.51631422.310

2.5فصم ج

142152.51841421421421421422.310

2.5فصم ج

142173.51841421841421631422.810

2.5فصم ج+

152.5173.5173.5173.5173.51631421422.940

2.5فصم ج+

1421421421421421421421422.000

2.5فصم ج

142142152.51421421421421422.060

2.5فصم ج

142142142142142120142152.51

2.5فصم 

1421421421421421421421422.000

4فصم ج

142142152.5142163801631421

3.5فصم 

142152.5142142173.51421841422.500

4فصم ج+

أػضاء نجُح انكُررٔل

ٔكٛم انكهٛح نهذراضاخ انؼهٛا ٔانثذٕز

يُصٕر يذًذ أدًذ. / د.  أ

انذراضاخ انؼهٛا تانكهٛح

َائة رئٛص نجُح انُظاو ٔانًرالثح

ضؼٛذ ضؼٛذ ػًر. / د. أ

انذراضاخ انؼهٛا تانجايؼح

 رئٛص ػاو االيرذاَاخ ٔػًٛذ انكهٛح 

أتٕ انخٛر أدًذ ػطٛح  . / د. أ

    رئٛص انجايؼح

ػادل انطٛذ يثارن . / د. أ

جٛذػًرٔ جًال يذًذ ػثذ انخانك173292
جأجب+ججج+ج

ػثذ انؼسٚس يطؼذ ػثذ انؼسٚس دأد173256
ذثمٗ نّ ذرو و

صٛفٗ جبfبجج+جج

يمثٕلجًال ػثذ رتّ ادًذ ػثذ رتّ ضٕدا173157ٌ
جججججججج

طالب ٚؤدٌٔ االيرذاٌ نهطُح انثاَٛح

ٚاضًٍٛ صالح فرداخ ػثذ انذًٛذ183492
يادج ذخهف 

ٔادذج ج+جfججججج

يمثٕلٔنٛذ يذًذ يذًذ يٕضٗ اضًاػٛم183489
جججججج+جج

يمثٕلًْد ادًذ يذًذ يخرار كايم183477
جججججججج

جٛذْانّ يهٛجٗ ضٛذ ادًذ ادًذ ػٕف183471
ججبب+ب+ب+ب+ج+

يمثٕلَجالء فرذٗ فٕزٖ راشذ فرج183455
جججججأج+ج

جٛذْاجر يذًذ ػثذ انطرار يذًذ اتراْٛى183470
أب+ج

يمثٕليصطفٗ كايم يذَٗ ادًذ183441
جبج+جججبج

يمثٕليصطفٗ ػادل ػهٗ انثط183440َٕٗٛ
جج+ججججج+ج

ج

جٛذيصطفٗ ضٛذ يذًذ ػثذ انؼسٚس183438
جب+جب+جببج

يمثٕليصطفٗ ادًذ دافع يذًٕد183435
جج+جبججب+ج

انُشاط اإلدار٘ 

انًرفك انؼاو "

"ٔانضثظ اإلدار٘

انرأدٚة فٙ انٕظٛفح 

انؼايح
انًرافؼاخ اإلدارٚح

انرذكٛى فٙ 

انًُازػاخ اإلدارٚح
انًؼذل 

انرراكًٙ
انرمذٚر انؼاو

يٕاد انرخهف

يالدظاخ

جٛذيذًٕد ادًذ يذًذ جالل صانخ183412
ج+بج+ججببج

يمثٕليذًٕد اتراْٛى ػثذ انًمصٕد اتراْٛى دثٛة183409
جججججبج

جبجأج

طالب ٚؤدٌٔ االيرذاٌ نهطُح األٔنٗ

االضىرلى انجهٕش

انرلاتح انمضائٛح 

ػهٗ أػًال اإلدارج

انٕظٛفح انؼايح 

انذٔنٛح

انمإٌَ اإلدار٘ 

انًانٙ
اإلدارج انؼايحانؼمٕد اإلدارٚحانمضاء اإلدار٘



2018الدراسات العليادور الفصل الدراسى الصيفى 6 من 6نتيجة امتحان دبلوم العلوم اإلدارية جامعة المنوفية
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انُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجح

1421631421421841631941422.750

4فصم ج+

163152.5163142163142142152.52.500

3.5فصم ج+

أػضاء نجُح انكُررٔل

ٔكٛم انكهٛح نهذراضاخ انؼهٛا ٔانثذٕز

يُصٕر يذًذ أدًذ. / د.  أ

انذراضاخ انؼهٛا تانكهٛح

َائة رئٛص نجُح انُظاو ٔانًرالثح

ضؼٛذ ضؼٛذ ػًر. / د. أ

انذراضاخ انؼهٛا تانجايؼح

 رئٛص ػاو االيرذاَاخ ٔػًٛذ انكهٛح 

أتٕ انخٛر أدًذ ػطٛح  . / د. أ

    رئٛص انجايؼح

ػادل انطٛذ يثارن . / د. أ

جٛذيذًذ ضهًٛاٌ ػذنٙ ترػ173352ٙ
جأبأججبج

جٛذيٙ انصادق فرداٌ اياو يذًذ173455
ج+ججبجبج+ب

طالب ٚؤدٌٔ االيرذاٌ نهطُح انثاَٛح

االضىرلى انجهٕش

انرلاتح انمضائٛح 

ػهٗ أػًال اإلدارج

انٕظٛفح انؼايح 

انذٔنٛح

انمإٌَ اإلدار٘ 

انًانٙ
اإلدارج انؼايحانؼمٕد اإلدارٚحانمضاء اإلدار٘

انُشاط اإلدار٘ 

انًرفك انؼاو "

"ٔانضثظ اإلدار٘

انرأدٚة فٙ انٕظٛفح 

انؼايح
انًرافؼاخ اإلدارٚح

انرذكٛى فٙ 

انًُازػاخ اإلدارٚح
انًؼذل 

انرراكًٙ
انرمذٚر انؼاو

يٕاد انرخهف

يالدظاخ


