
2018الدراسات العليادور الفصل الدراسى الصيفى  3 من 1نتيجة امتحان دبلوم العلوم الجنائية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

انُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجح
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يادذٍ ذخهفعالء عًر ضانى يذًذ185035
ججfج

بج

ج+fجج

أعضاء نجُح انكُررول

وكُم انكهُح نهذراضاخ انعهُا وانثذىز

يُصىر يذًذ ادًذ. / د.  أ

انذراضاخ انعهُا تانكهُح

َائة رئُص نجُح انُظاو وانًرالثح

ضعُذ ضعُذ عًر. / د. أ

انذراضاخ انعهُا تانجايعح

 رئُص عاو االيرذاَاخ وعًُذ انكهُح 

أتى انخُر أدًذ عطُح  . / د. أ

    

رئُص انجايعح

عادل انطُذ يثارن . / د. أ

يمثىلفاطًح ادًذ يذًىد ادًذ185040
ججب+ججج

أب

ب+

جُذعثذ انردًٍ انطُذ شعثاٌ اتراهُى185031
جج+ج+ججج

راضةشًُاء عُذ عثذ انذًُذ اتى زَذ185028
fجج

يمثىلشرَف يثرون ضهًُاٌ ادًذ185027
ججج+ججج

fج+ج

ج

جُذ
ججبج

يادذٍ ذخهفدطٍُ زكرَا يذًذ دًىدج185022
fجججfج

ب+ب+جج

ج+ج

ff+بج

fج+

دًذٌ ادًذ يذًذ ادًذ فاضه185023ٍ

بج

أج+

راضةاًَاٌ يجذٌ جاتر يذًىد185017
fب+جج

اَح ضعُذ فرج يذًذ185016
يادج ذخهف 

وادذج جججججج

ب+ج

ادًذ يذًىد فرج يىضً فرج185011
يادج ذخهف 

وادذج بججج

ادًذ يذًىد عثذ انعظُى َصُر185010
يادج ذخهف 

وادذج جfبججج

fج

ج

يمثىلادًذ عهٍ يذًىد عهٍ اتراهُى185009
جججج

يمثىلادًذ عثذ انغفار يذًذ عثذ انهادٌ شهث185008ٍ
ججج+ججج

أججج

جُذادًذ انطُذ عثذ انًُعى ضُذ ادًذ185004
fأبب

راضةاتراهُى ضعُذ ضانى انطُذ185001
fجججff

بج+جج

f

فهطفح وذارَخ 

انماَىٌ انجُائٍ
األدنح انجُائُح

لاَىٌ انعمىتاخ 

انخاص
انًعذل 

انرراكًٍ
انرمذَر انعاو

يىاد انرخهف

يالدظاخ

طالب َؤدوٌ االيرذاٌ نهطُح األونً

االضىرلى انجهىش

لاَىٌ انعمىتاخ يع 

انرعًك

انرشرَع انجُائٍ 

انًمارٌ

انماَىٌ انجُائٍ 

انذونٍ

انماَىٌ انجُائٍ 

ودمىق اإلَطاٌ

عهى اإلجراو يع 

انرعًك

لاَىٌ اإلجراءاخ 

انجُائُح يع انرعًك

لاَىٌ انعمىتاخ 

انخاص



2018الدراسات العليادور الفصل الدراسى الصيفى  3 من 2نتيجة امتحان دبلوم العلوم الجنائية جامعة المنوفية

كلية الحقوق

انُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجح
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طالب َؤدوٌ االيرذاٌ نهطُح األونً

االضىرلى انجهىش

لاَىٌ انعمىتاخ يع 

انرعًك

انرشرَع انجُائٍ 

انًمارٌ

انماَىٌ انجُائٍ 

انذونٍ

انماَىٌ انجُائٍ 

ودمىق اإلَطاٌ

عهى اإلجراو يع 

انرعًك

لاَىٌ اإلجراءاخ 

انجُائُح يع انرعًك

لاَىٌ انعمىتاخ 

انخاص

فهطفح وذارَخ 

انماَىٌ انجُائٍ
األدنح انجُائُح

لاَىٌ انعمىتاخ 

انخاص
انًعذل 

انرراكًٍ
انرمذَر انعاو

يىاد انرخهف

يالدظاخ

يمثىليذًذ ادًذ عثذ انهطُف يذًذ185044
بججججججج

راضةيذًذ اضًاعُم يذًذ خاطر185045
بجأج

يمثىليذًذ رضا اتراهُى عثذ انطالو185049
بجججبججج

يمثىليذًذ رفعد ضانى انعثذ185050
ججججب+ججج

يمثىليذًذ شرَف تذُرٌ انطُذ185053
ج+جج+جببجج

يذًذ عثذ انثاضظ عثذ انذافظ عثذ هللا185054
يادج ذخهف 

وادذج ج+ججfبججج

يادذٍ ذخهفيذًذ عصاو يذًذ انثُىٌ عثذ انذهُى185056
fجج+ججfب+ج

يمثىليذًذ يذًىد يذًذ ادًذ185061
ب+جججب+ججج

جُذيذًذ يذًىد يذًذ يراد185062
أجججأببج

راضةيذًذ هشاو راشذ دُُش185064
fجffffج+ج

يذًىد دًادج انطُذ اتراهُى يذًذ185067
يادج ذخهف 

وادذج ب+جfججججج

جُذيذًىد صالح عثذ انردُى خهُم لُذَم185069
ب+جججأب+بج

راضةيصطفً يذًىد عثذ انعظُى عثُذ185071
fجfجfبجج

يمثىلهثح يذًذ يذًذ عثذ انذافظ185075
ج+جججأججج

وفاء عثذ انعهُى َثُه عثذ انعهُى185080
يادج ذخهف 

وادذج ج+fججب+ججج

أعضاء نجُح انكُررول

وكُم انكهُح نهذراضاخ انعهُا وانثذىز

يُصىر يذًذ ادًذ. / د.  أ

انذراضاخ انعهُا تانكهُح

َائة رئُص نجُح انُظاو وانًرالثح

ضعُذ ضعُذ عًر. / د. أ

انذراضاخ انعهُا تانجايعح

 رئُص عاو االيرذاَاخ وعًُذ انكهُح 

أتى انخُر أدًذ عطُح  . / د. أ

    

رئُص انجايعح

عادل انطُذ يثارن . / د. أ



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

كلية الحقوق

انُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجحانُماطانذرجح
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طالب َؤدوٌ االيرذاٌ نهطُح األونً

االضىرلى انجهىش

لاَىٌ انعمىتاخ يع 

انرعًك

انرشرَع انجُائٍ 

انًمارٌ

انماَىٌ انجُائٍ 

انذونٍ

انماَىٌ انجُائٍ 

ودمىق اإلَطاٌ

عهى اإلجراو يع 

انرعًك

لاَىٌ اإلجراءاخ 

انجُائُح يع انرعًك

لاَىٌ انعمىتاخ 

انخاص

فهطفح وذارَخ 

انماَىٌ انجُائٍ
األدنح انجُائُح

لاَىٌ انعمىتاخ 

انخاص
انًعذل 

انرراكًٍ
انرمذَر انعاو

يىاد انرخهف

يالدظاخ

راضةفهذ عثذ انردًٍ عهٍ عثذ انردًٍ عثذ انعسَس انثذر185084
fجججfجf+ب

يمثىلَاضر اضًاعُم ريضاٌ عررَص175504
ج+جججج+ججج

يمثىلشادي ودُذ انطُذ َجى175024
جججججججج

يمثىلعثذ انفراح يذًذ عثذ انردًٍ يهرا175032ٌ
ج+ججججج+ج+ج

يمثىليذًذ انطُذ انثُىيً تذُري175044
ججججج+ججج

يفصىليذًذ طه يذًذ ادًذ فطُخ175048
ffجججججج

جججج

يذًىد ضعذ يُصىر َصر175055
يرثمً نه ذرو 

صُفً fب+جججججج

طالب َؤدوٌ االيرذاٌ نهطُح انثاَُح

أعضاء نجُح انكُررول

وكُم انكهُح نهذراضاخ انعهُا وانثذىز

يُصىر يذًذ ادًذ. / د.  أ

انذراضاخ انعهُا تانكهُح

َائة رئُص نجُح انُظاو وانًرالثح

ضعُذ ضعُذ عًر. / د. أ

انذراضاخ انعهُا تانجايعح

 رئُص عاو االيرذاَاخ وعًُذ انكهُح 

أتى انخُر أدًذ عطُح  . / د. أ

    

رئُص انجايعح

عادل انطُذ يثارن . / د. أ

يمثىلَاضًٍُ ريسي انذضىلً يذًذ185081
بجججب+ججج

يمثىليًُ عثذ انعسَس دطٍُ صانخ175060
جججج


