
 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح

 0202رخصص انكًٛٛبء انسٕٛٚخ  دٔر أكزٕثر 

 

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل االضــــــــــــــــــــــــــــــى 

 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ

  81704 5.173 ضؼبد يسًٕد يسًذ انطجكٙ  

  81754 54173  يٕضٙ ػهٕاٌ ػجذ انهطٛف َٓٗ 

 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

  ال ٕٚخــــــــــــــــــــــــــــذ 

 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ال ٕٚخــــــــــــــــــــــــــــذ 

 

 

 يهخص انُزٛدخ : 

 0 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 0 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 2 ـــــــــــــٍ ػذد انطالة انغبئجٛـــ 5

 0 ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3

 2 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

 %122 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .

 

 رئٛص انكَٕزرٔل             يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                

 

 

 انكهٛخ ٚؼزًذ ػًٛذ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح

 0202طزٕنٕخٙ  دٔر أكزٕثر انٓرخصص 

 

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل االضــــــــــــــــــــــــــــــى 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ

    ـــــــــــــــــــذال ٕٚخـــــــــ 

 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

 راضت نغخ -راضت ازصبء ٔلٛى ظسٙ يسًذ يسًذ خبد 

 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ال ٕٚخــــــــــــــــــــــــــــذ 

 

 

 يهخص انُزٛدخ 

 1 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 1 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 2 الة انغبئجٛــــــــــــــــٍ ػذد انط 5

 2 ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3

 1 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

 %2 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .

 

 يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل

 

 ػًٛذ انكهٛخ ٚؼزًذ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح

 0202رخصص انفبريبكٕنٕخٙ  دٔر أكزٕثر 

 

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل االضــــــــــــــــــــــــــــــى 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ

  82748 56473 ازًذ زطٍٛ ضبنى  نًٛبء  

  88736 821 ضبرح ضبيٙ زبيذ ظٛب  

 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

  ال ٕٚخــــــــــــــــــــــــــــذ 

 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ال ٕٚخــــــــــــــــــــــــــــذ 

 

 يهخص انُزٛدخ : 

 0 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 0 سبظــــــــــــرٍٚ  ػذد انطالة ان 0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 0 ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3

 2 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

 %122 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .

 

 رئٛص انكَٕزرٔل   يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                  

 

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح

 0202دٔر أكزٕثر   انفطٕٛنٕخٙرخصص 

 

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل االضــــــــــــــــــــــــــــــى 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ

  54726 58073 دانٛب ضؼذ يسًذ ػجذ انسبفظ  

  85700 544 رمٙ صبثر أثٕ انًؼبطٙ ػطٛخ  

 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

  ال ٕٚخــــــــــــــــــــــــــــذ 

 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ال ٕٚخــــــــــــــــــــــــــــذ 

 

 يهخص انُزٛدخ : 

 0 ـــــــــــذيٛـــٍ  ػذد انطالة انًزم 1

 0 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 0 ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3

 2 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

 %122 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .

 

 يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل       يراخؼخ انكهٛخ        

 

 

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح

 0202رخصص انصسخ انؼبيخ ٔطت انًدزًغ  دٔر أكزٕثر 

 

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل ـىاالضـــــــــــــــــــــــــــــ 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ

  .8571 54473 ضبرح ضؼٛذ ػجذ انغفبر ػجذ اهلل 

 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

  ال ٕٚخــــــــــــــــــــــــــــذ 

 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ال ٕٚخــــــــــــــــــــــــــــذ 

 

  يهخص انُزٛدخ :

 1 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 1 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 1 ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3

 2 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

 %122 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .

 

 راخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔلي

 

 

 

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح

 0202رخصص انجبطُخ انؼبيخ  دٔر أكزٕثر 

 ـــــــــــىاالضـــــــــــــــــــ 
يدًٕع اندسء 

 األٔل
 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ

  54745 53473 ػجذ انرزًٍ فزسٙ يسًذ انذلٍ  

  81 564 يٙ اغرف يسًذ اثٕ انؼسو 

  54761 58.73 ْػبو زطٍٛ ازًذ زبيذ 

  5.7.4 582 ضهًٙ ػبدل ػٛطٙ ازًذ انخٕنٙ 

  54711 585 ؼبطٙ اثراْٛى زبزو يسًٕد ػجذ ان 

  54754 53873 فبرٍ ػالء انذٍٚ ػجذ انفزبذ انفمٙ  

  54711 530 األثٛط يصطفٗ أزًذ رثٛغ 

  82736 563 أًٍٚ يُذ٘ يسًذ غرٚجٙ 

  55744 523 يُٛب زُب اثراْى زُب 

  54724 5317.3 فبطًخ يسًذ ضؼذػجذانًدٛذ 

  56755 .50 يسًٕد ػطٛخ ضؼذ غرٚف 

  5.704 55373 خبنذ خٛرد انفمٙ أرٚح 

  .5476 .53 َٕرْبٌ غؼجبٌ فزسٙ ػجذانغُٙ 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

 راضت ازصبء -راضت فبريب -ثبثٕنٕخٙراضت يدًٕػخ  يسًذ انطٛذ ْٔجّ َؼٛى  

 
راضت  -راضت يدًٕػخ ثبثٕنٕخٙ -يدًٕػخ فطٕٛنٕخٙراضت  يسًذ َجٛم ازًذ َٛبز٘ زطٍٛ 

 فبريب

 راضت فبريب ػجذانرؤف ػجذانرزًٍٚبضًٍٛ اغرف  

 راضت ازصبء -راضت فبريب ازًذ ػهٙ ػًر ػهٙ  

 راضت فبريب اضًبء ٚسٛٙ ازًذ فرج  

 راضت فبريب ازًذ رخت يسًذ اثٕ طبنت  

 راضت فبريب ثالل يسًذ اثراْٛى انطبٚص  

 راضت يدًٕػخ فطٕٛنٕخٙ -راضت فبريب يسًذ فٕز٘ ػجذانمبدر انرفبػٙ 

 راضت ازصبء – راضت يدًٕػخ ثبثٕنٕخٙ م صجسٙ زُبيبخذ كًٛ 

 راضت فبريب يسًٕد ضبير ػهٙ انُبد٘ 

 
راضت  -راضت يدًٕػخ ثبثٕنٕخٙ -راضت يدًٕػخ فطٕٛنٕخٙ أيم ايبو ػجذانهطٛف

 فبريب

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 غبئت خًٛغ انًٕاد ضؼذ ػهٙ خهٛم ٕٚضف 

 غبئت خًٛغ انًٕاد يسًذ ضًٛر ازًذ فرج 

 انجبطُخ انؼبيخ  انُزٛدخ : يهخص 

 06 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 08 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 0 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 15 ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3

 11 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

 %38716 نهُدـــــــــــبذ   انُطجخ انًئــــٕٚخ .

 

 يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح

 0202دٔر أكزٕثر   اندرازخ انؼبيخرخصص 

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل ــــــــــــــــــــىاالضــــــــــ 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ

 
  82733 563 طبرق ضبيٙ ػجذ انؼسٚس فزر اهلل

  .8570 54473 يسًذ رظب ػجذ انفزبذ اثٕ ػٛػّ  

  54766 .53 يسًذ ػجذ انؼبطٙ يسًٕد يسًذ  

  54711 585 ْػبو يسًذ ػجذِ غرٔٚذ  

  8573 54173 ازًذ اثراْٛى يسًذ اثٕ زٚذ  

  82723 56273 ضؼٛذ اضبيخ ضؼٛذ ػجذ انٕازذ 

  58761 51173 يسًذ اضبيخ ازًذ انصبٔ٘  

  ..537 500 أيُٛخ زطٍ زطٍٛ ػجذ اندٕاد  

  82733 563 يسًذ خًبل رٕفٛك زطُٙ ػهٙ  

  88 546 ػجذ اهلل اثراْٛى انطٛذ غجبغٙ 

  81754 5.073 نؼبطٙ اثراْٛى يصٛهسٙاضبيخ ػجذ ا 

  54766 584 يصطفٙ يسًٕد يسًذ َبخٙ  

  82 562 أزًذ يدذ٘ ػجذ اندٕاد اضًبػٛم 

  55754 52273 يراد ػجذانسًٛذ يسًذ ػجذانًُؼى 

  ..567 551 ضبرح ػصبو انطٛذ زٚبٌ 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

 اضت ازصبء ر -راضت يدًٕػخ ْطزٕنٕخٙ انطٛذ انٕصبل ػهٙ ازًذ   

 راضت ازصبء -راضت يدًٕػخ فطٕٛنٕخٙ أزًذ ضًٛر ػجذ انرؤٔف ٕٚضف 

 راضت ازصبء -راضت يدًٕػخ فطٕٛنٕخٙ 2راضت يدًٕػخ رػرٚر ازًذ يسًذ ػبدل 

 راضت يدًٕػخ رػرٚر يسًذ صفٕد ػجذ انغُٙ غبٍْٛ  

 راضت ازصبء يسًذ صالذ يسًذ يصطفٙ دثب  

 انًٕاد ػذا انهغخخًٛغ راضت  يسًٕد ٔخذ٘ يصطفٗ 

 
راضت يدًٕػخ  -راضت يدًٕػخ فطٕٛنٕخٙ -راضت يدًٕػخ رػرٚر ازًذ ػبدل يسًذ انػبفؼٙ

 ْطزٕنٕخٙ

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 غبئت خًٛغ انًٕاد اثراْٛى يصطفٙ خبثر اندًبل 

 غبئت خًٛغ انًٕاد يسًذ ػهٙ يسًذ ػهٙ خؼفر 

 غبئت خًٛغ انًٕاد ازًذ انطٛذ انٕرداَٙ انًُر 

 

 اندرازخ انؼبيخ  يهخص انُزٛدخ : 

 03 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 00 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 5 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 13 ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3

 . ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

 %64 ــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ  انُطجخ انًئــ .

 يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل

 

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح

 0202دٔر أكزٕثر   طت ٔخرازخ انؼٍٛرخصص 

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل ــــــــــــــــــــــــىاالضــــــ 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ

  82755 565 يسًذ يصطفٙ زطٍٛ يسًذ  

  80726 5.473 َٓبل ػهٙ يسًذ يسًذ  

  5.704 55373 ػجذ اهلل يسًذ انطجبػٙ ضرزبٌ   

  81704 5.173 ضًٛر كًبل فزسٙ يسًذ ػجذ انرزًٍ 

  54748 53473 يسًذ َجّٛ يسًذ خبد  

  81736 5.8 صفبء يصطفٙ ػجذانًؼطٙ انكجع 

  817.0 5.373 ْبخر يسًذ ػجذ اهلل يسًذ غٕغخ  

  .5471 53073 ضهطجٛم ػبدل ػجذانسًٛذ ػجذانؼسٚس 

  81704 5.173 أيبَٙ اثراْٛى ػجذانًمصٕد اضًبػٛم 

  5.704 55373 يرٔح يسًذ زٍٚ اثٕ انٕفب يمهذ  

  .5476 584 ازًذ اثراْٛى انطٛذ ػهٙ  

  81 564 أّٚ زًذ٘ فإاد يسًذ انًُطٙ  

  54726 58073 االء غٕلٙ زطٍ ػرفّ  

  85 .54 دػبء ػهٙ َدٛت غبد٘ 

  54754 53873 اضالو ثذر صالذ ػجذانرازق 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

 ثصرٚبدراضت  ضًٛخ رظب اثراْٛى انػرثُٛٙ 

 راضت خرازخ -راضت ثصرٚبد ذ انؼبٚذ٘ ػهٕٛح يسً 

 راضت خرازخ -راضت ثصرٚبد االء فزسٙ ػجذ انطالو ػبرف  

 راضت خرازخ -راضت ثصرٚبد ْذٚر انجطَٕٛٙ يسًذ زبيذ 

 راضت ثصرٚبد  َٓبل ضبيٙ ػجذ انطًٛغ انطٕٚم 

 راضت ثصرٚبد  اًٚبٌ يصطفٙ يسًذ انفمٙ  

 صرٚبدراضت ث خًبل انطٛذ رغبد ازًذ ثركبد  

 راضت ازصبء -راضت ثصرٚبد ازًذ يزٕنٙ يسًذ اضًبػٛم غبٍْٛ  

 راضت رػرٚر -راضت ثصرٚبد اضراء اثراْٛى ٕٚضف ػبير 

 راضت ثصرٚبد اًٚبٌ يإيٍ ػجذاندٕاد اندًم 

 راضت ثصرٚبد فبرٍ ضؼٛذ فإاد زًبو 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 غبئت خًٛغ انًٕاد    أيٛرح زًبدح ازًذ ػجذِ طّ 

 غبئت خًٛغ انًٕاد ازًذ خًبل زبيذ ػدًٛٙ 

 غبئت ثصرٚبد زبزو أزًذ اثراْٛى 

 

 طت ٔخرازخ انؼٍٛ يهخص انُزٛدخ : 

 04 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 06 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 5 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 13 ـــــــٍ  ػذد انطالة انُــــــبخسٛـ 3

 11 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

 %3.764 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .

 يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 ٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذحَزٛدخ  انًبخطز

 0202رخصص طت انطٕار٘ء  دٔر أكزٕثر 

 االضــــــــــــــــــــــــــــــى 
يدًٕع اندسء 

 األٔل
 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ

 
  54755 583 ازًذ ضٛذ يسًذ أثٕ غٕغخ 

 
  56768 5047.3 يصطفٙ فزسٙ يسًذ ػجٛذ 

  5.751 5537.3 بٌ ػجذ اهلل ػجذ اهلل اًٚبٌ ضهًٛ 

  54768 58.7.3 يٙ ضؼٛذ ػجذ انًُؼى زطٍ خهٛفّ 

  5.788 .55 َٛريٍٛ ثطرش زكرٚب خْٕر 

 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

 طٕار٘ءراضت  رايٙ صجر٘ يسًذ خهف اهلل 

 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 

  

 

 يهخص انُزٛدخ :

  

 6 الة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ  ػذد انط 1

 6 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 3 ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3

 1 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

%45755 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .  

 

 هٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔليراخؼخ انك

 

 

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ال ٕٚخـــــــــــــــــــذ 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح

 0202رخصص لهت ٔأٔػٛخ ديٕٚخ  دٔر أكزٕثر 

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل االضــــــــــــــــــــــــــــــى 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ

 
  53761 50273 َٕراٌ ازًذ رأفذ يسًذ خبة اهلل 

  54761 58.73 ضهًٙ ػجذ انٕازذ ػجذ انفعٛم انطٕاق 

  82703 560703 يسًذ ػجذ انؼسٚس اثراْٛى انطًُٕد٘  

  53768 5027.3 ػًرٔ زبيذ ػهٙ زبيذ  

  82734 563703 يصطفٙ زبزو ضبيٙ طُطبٔ٘  

  82741 56.703 يسًذ يسدٕة رٚبض انًُػبٔ٘  

  54735 5867.3 ػجذ اندهٛم ػبطف ػجذ اندهٛم خجر  

  .8071 5.473 انطٛذ يسًذ ػجذ انًدٛذ انطٛذ  

  .5.71 55873 ػًرٔ طبرق ػطٕح ْٛكم  

  537.3 5017.3 ازًذ ػهٙ يزٕنٙ زرثٙ 

  5475 5887.3 ًذ فزسٙ غهجٙ اثراْٛى از 

  58724 5267.3 ػجذ انًؼس انطٛذ زطُٙ  

  5475 58873 ازًذ يسًذ ػجذ انرءٔف يسًذ  

  5371 513703 ػهٙ ػصبو ػهٙ  

  8571 544703 يسًذ خًبل زًذ٘  

  5.75 55373 ازًذ انػرثُٛٙ ػجذ انؼسٚس  

  5874 515703 يسًذ يدذ٘ اثراْٛى االصفر  

  5470 588 بل يزٕنٙ ثٕٛيٙ ضؼذ اهلليسًذ خً 

  5470 535 يسًذ اغرف ػجذ انطًٛغ خٕٚهٙ  

  8173 5.5703 أزًذ يسًذ أزًذ يُصٕر 

  5.711 558 أضبيخ زًذاٌ زكٙ ػجذانسًٛذ 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ

 راضت يدًٕػخ فطٕٛنٕخٙ ٔثبطُخ ػبيخ يسًذ انسطُٛٙ انطٛذ ػٛطٕ٘ 

 راضت ثبطُخ ػبيخ ازًذ يطؼذ ضٛذ ازًذ انخبنغ 

 راضت ثبطُخ ػبيخ ػهٙ يرػٙ ػجذ انسًٛذ يسًٕد 

 راضت يدًٕػخ فطٕٛنٕخٙ يسًذ زطٍٛ ػجذ انفزبذ 

 راضت ثبطُخ ػبيخ ضبرح يسًذ ػجذ انسبفظ انسٚزٙ 

 راضت يدًٕػخ فطٕٛنٕخٙ ػجذ انًدٛذ يسًذ ػجذ انًدٛذ اثٕ زدر 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 بئت خًٛغ انًٕادغ فٕدح ػجذ انسًٛذ يسًذ ازًذ 

 غبئت خًٛغ انًٕاد اثراْٛى رفؼذ اثراْٛى غًر٘ 

 يهخص انُزٛدخ : لهت ٔأٔػٛخ ديٕٚخ  

 04 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 .0 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 0 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 01   ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ 3

 6 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

 %.. انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .

 يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202رخصص انزػرٚر  دٔر أكزٕثر  

 يـــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل ــــــــــــــــــــــىاالضــــــــ 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ 

  82744 564 ضًر يسًٕد صبدق يسًٕد ٕٚضف  

  81754 5.073 اثرار ػالء يسًذ خٕدح  

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ 

  ال ٕٚخــــــــــــــــــــــــــــذ 

 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 

 يهخص انُزٛدخ : 

 0 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 0 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 0 ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3

 2 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

 %122 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .

 

 يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل

 

 

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 

 

 

 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــذال ٕٚخ 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202ٕثر رخصص انطت انطجٛؼٙ  دٔر أكز 

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل االضــــــــــــــــــــــــــــــى 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ 

  .8571 54473 يرٚى خًبل يسًذ ػٛذ  

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ 

 راضت يدًٕػخ رػرٚر ٔانطجٛؼخ انزطجٛمٛخ ٔيدًٕػخ االزصبء أيٛرح كًبل يسًذ 

 ة غبئجٌٕثبنثب: طال

  ال ٕٚخــــــــــــــــذ 

 يهخص انُزٛدخ : 

 0 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 0 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 1 ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3

 1 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

 %32 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .

 يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح  َزٛدخ  انًبخطزٛر

 0202رخصص انًطبنك انجٕنٛخ  دٔر أكزٕثر  

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل االضــــــــــــــــــــــــــــــى 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ 

  53748 50573 رخت يسًذ رخت انطٛذ 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ 

 راضت يدًٕػخ فطٕٛنٕخٙ، ٔيدًٕػخ االزصبء، ٔنغخ زًٍػجذ انرزًٍ اضًبػٛم ػجذ انر 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 ال ٕٚخــــــــــــــــــــــــــــذ

 يهخص انُزٛدخ : 

 0 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 0 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 1 ة انُــــــبخسٛــــــــٍ  ػذد انطال 3

 1 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

 %32 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .

 يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل

 ًذ ػًٛذ انكهٛخ ٚؼز       

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202رخصص انطًؼٛبد  دٔر أكزٕثر  

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل االضــــــــــــــــــــــــــــــى 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ 

  88703 544703 بنك يرٔح ضؼٛذ ػجذ انخ 

  .8078 540703 أّٚ صجسٙ انطٛذ زطت انُجٙ  

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ 

  ال ٕٚخــــــــــــــــــــــــــــذ 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 يدًٕػخ انٕراثخ، ٔانهطبَٛبد يٙ ٚسٛٙ ػجذانرزًٍ انكرد٘ 

 

 يهخص انُزٛدخ : 

 5 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 0 ذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ  ػ 0

 1 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 0 ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3

 2 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

 % 122 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .

 رئٛص انكَٕزرٔل                يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ     

 

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 

 

 

 

 

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202رخصص انًٛكرٔثٕٛنٕخٙ  دٔر أكزٕثر  

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل االضــــــــــــــــــــــــــــــى 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ 

  88745 82573 يرٔح انطٛذ يسًٕد انطٕخٙ  

  8570 544 ػسح كرو اثراْٛى غؼالٌ  

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ 

  ال ٕٚخــــــــــــــــــــــــــــذ 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ــــــــذال ٕٚخــــــــــــــــــــ 

 

 يهخص انُزٛدخ : 

 0 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 0 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 0 ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3

 2 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

 %122 هُدـــــــــــبذ  انُطجخ انًئــــٕٚخ ن .

 يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202رخصص انًُبطك انسبرح  دٔر أكزٕثر  

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل االضــــــــــــــــــــــــــــــى 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ 

  55755 522 ضسر زكرٚب غجم َصبر 

  85755 542 يسًذ ػجذ انُجٙ يسًذ ػجذ انرزًٍ 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ 

  ال ٕٚخــــــــــــــــــــــــــــذ 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 غبئت خًٛغ انًٕاد يرٔح ثرٔد غفٛك 

 

 يهخص انُزٛدخ : 

 5 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 0 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 1 ٍ ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــ 5

 0 ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3

 2 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

 %122 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .

 

 يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل

 

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 انؼسٚس لٕرح "" أ7د/ يسًٕد ػجذ 

 

 

 

 

 

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202رخصص انطفٛهٛبد  دٔر أكزٕثر  

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل االضــــــــــــــــــــــــــــــى 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ 

  56700 506 اضًبء زطٍ اثٕ انؼال انهًؼٙ 

 راضجٌٕ  ثبَٛب: طالة

  ال ٕٚخــــــــــــــــــــــــــــذ 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ال ٕٚخــــــــــــــــــــــــــــذ 

 

 يهخص انُزٛدخ : 

 1 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 1 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 1 ة انُــــــبخسٛــــــــٍ  ػذد انطال 3

 2 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

 %122 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .

 

 يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل

 

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 

 

 

 

 

 

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202رخصص انطت انػرػٙ  دٔر أكزٕثر  

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل االضــــــــــــــــــــــــــــــى 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ 

  .8271 56173 أٚبد زطٍ ػجذ انرزًٍ انطٛذ 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ 

   ٕٚخــــــــــــــــــــــــــــذال 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ال ٕٚخــــــــــــــــــــــــــــذ 

 يهخص انُزٛدخ : 

 1 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 1 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 1 بخسٛــــــــٍ  ػذد انطالة انُــــــ 3

 2 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

 %122 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .

 

 يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل

 

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 ٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح َز

 0202رخصص األَف ٔاألرٌ ٔانسُدرح  دٔر أكزٕثر  

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل االضــــــــــــــــــــــــــــــى 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ 

  .8078 540703 يسًٕد ػجذ انًرظٙ ػجذ انؼسٚس 

  5.781 5567.3 ضبرح خهٛم ضهًٛبٌ 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ 

 راضت يدًٕػخ انٕراثخ أزًذ يسًذ ػًر ػجذانْٕبة 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 غبئت خًٛغ انًٕاد يسًذ ضؼذ زفُٙ 

 

 يهخص انُزٛدخ : 

 8 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 5 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 1 ــــــــــــٍ ػذد انطالة انغبئجٛــــ 5

 0 ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3

 1 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

 %66766 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .

 

 يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل

 

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202رخصص طت األضرح  دٔر أكزٕثر  

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل االضــــــــــــــــــــــــــــــى 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ 

  55736 520 يرٔح طبرق غٕلٙ ظٛف 

 بَٛب: طالة راضجٌٕ ث

 راضت أضرح ْذ٘ يدذ٘ ػجذ انفزبذ اثٕ زطٍٛ 

 راضت أضرح انرغذاء يسًٕد ضؼذ ػهٙ 

 راضت أضرح أيم يسًذ صالذ ػجذانْٕبة 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ال ٕٚخـــــــــــــــــــــذ 

 يهخص انُزٛدخ : 

 8 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 8 ظــــــــــــرٍٚ  ػذد انطالة انسب 0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 1 ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3

 5 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

 %03 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .

 رئٛص انكَٕزرٔليراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     

 

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202رخصص طت األٔراو ٔانطت انُٕٔ٘  دٔر أكزٕثر  

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل االضــــــــــــــــــــــــــــــى 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ 

  81726 56473 أزًذ غٕلٙ ػجذ انرزًٍ ثذح  

  81700 5.1 ْجّ  ػجذ انؼسٚس يسًٕد غبٍْٛ 

  547.0 53.73 نًٙ كًبل انذٍٚ ازًذ ْٔت  

  .8276 566 اَدٙ زطبو ازًذ ثالل  

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ 

  ال ٕٚخـــــــــــــــــــــذ 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 فٛسٚبء اغؼبػٛخ –غبئت ثٕٛنٕخٛب انؼالج االغؼبػٙ  زًذ٘ انػٓبٔ٘ زٚسٚذ 

 يهخص انُزٛدخ : 

 3 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 8 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 1 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 8 ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3

 2 نراضجٛــــــــــــــٍ  ػذد انطالة ا 6

 %122 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .

 

 يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل

 

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 

 

 

 

 

 

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202رخصص ثبثٕنٕخٛب اكهُٛٛكٛخ  دٔر أكزٕثر  

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل االضــــــــــــــــــــــــــــــى 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ 

  .5371 51673 ضبرح زكٙ يسًذ انمريخ 

  53761 50273 رظٕٖ انطٛذ يسًذ انفمٙ 

  58700 524 أضًبء زطٍ يسًذ زطٍ 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ 

 راضت يبٚكرٔ اكهُٛٛكٙ –راضت أضبضٛبد يبٚكرٔ  أيٛر ح اثراْٛى يسًذ انًصر٘ 

 يُبػخ اكهُٛٛكٛخ -راضت يبٚكرٔ اكهُٛٛكٙ يٛبدح أزًذ ػجذانرضٕل 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ال ٕٚخـــــــــــــــــــــذ 

 يهخص انُزٛدخ : 

 3 ٛـــٍ  ػذد انطالة انًزمـــــــــــذي 1

 3 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 5 ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3

 0 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

 %62 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .

 

 اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔليراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ 

 

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 

 

 

 

 

 

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح  

 0202رخصص أيراض ػصجٛخ َٔفطٛخ  دٔر أكزٕثر  

 يـــــــــالزظبد هٙانًؼذل انفص يدًٕع اندسء األٔل االضــــــــــــــــــــــــــــــى 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ 

  88704 54473 يسًذ راغت ازًذ انذيرداظ 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ 

 راضت ثبطُخ –راضت يدًٕػخ انفبريب  أزًذ ػبدل ػجذ انرزًٍ غرف انذٍٚ 

 راضت يدًٕػخ انفبريب رظٕٖ ضًٛر ػجذانًدٛذ 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 غبئت خًٛغ انًٕاد طٛذيسًٕد انسطُٛٙ ػجذ انغفبر ان 

 غبئت خًٛغ انًٕاد اضًبء اغرف يسًٕد ثذر  

 غبئت خًٛغ انًٕاد يسًذ ازًذ يكٙ اثراْٛى اندًم  

 يهخص انُزٛدخ : 

 6 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 5 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 5 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 1 انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ  ػذد  3

 0 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

 %55 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .

 يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل

 

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202رخصص ثبثٕنٕخٙ  دٔر أكزٕثر  

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل االضــــــــــــــــــــــــــــــى 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ 

  .8271 56173 ٛى انؼػر٘ يٙ يسًذ اثراْ 

  54748 53473 ظسٙ ػبدل ػسد انمُبٔ٘  

  81761 5.873 أيٛرح فزسٙ ػجذ انؼسٚس ػهٙ   

  .8271 56173 يُٙ يسًذ ػبطف ضجٛكّ  

  80754 54173 ْبخر ػجذ انُبصر انطٛذ انفٕنٙ  

  54704 53573 يٙ يُٛت يسًذ غؼالٌ  

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ 

  ـــــــــــذال ٕٚخــــــــ 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 غبئت خًٛغ انًٕاد أيبَٙ فإاد أزًذ انػبػر 

 يهخص انُزٛدخ : 

 . ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 6 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 1 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 6 ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3

 2 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

 %122 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .

 

 يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل

 

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 

 

 

 

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 بػبد يؼزًذح َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ض

 0202رخصص انصذر  دٔر أكزٕثر  

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل االضــــــــــــــــــــــــــــــى 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ 

  88724 5467.3 يصطفٗ اضبيخ فٓٛى يُصٕر  

  88736 821 ْجّ رخت ػطب  

  567.4 551 ػهٛبء زػًذ ػجذانطزبر 

 

 بَٛب: طالة راضجٌٕ ث

 راضت يدًٕػخ انفبريب ْذٚر أزًذ يسًذ رغبد 

 راضت ثبطُخ انطٛذ يسًذ انطٛذ يصطفٗ 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ال ٕٚخـــــــــــــــــــذ 

 يهخص انُزٛدخ : 

 3 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 3 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 2 انغبئجٛــــــــــــــــٍ ػذد انطالة  5

 5 ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3

 0 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

%62 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .  

 

 يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل

 

 هٛخ ٚؼزًذ ػًٛذ انك       

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 

 

 

 

 

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202رخصص انزخذٚر ٔانؼُبٚخ انًركسح  دٔر أكزٕثر  

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل االضــــــــــــــــــــــــــــــى 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ

 
    ـــــــــــذال ٕٚخــــــــ

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ 

 راضت فٛسٚبء -راضت يدًٕػخ انزػرٚر ْبخر َسّٚ يسًذ ػمٛهّ  

 راضت فٛسٚبء -راضت يدًٕػخ انزػرٚر ػجذ اهلل ضؼٛذ ازًذ  

 راضت فٛسٚبء يسًذ ػهٙ ػجذ انًدٛذ دأد 

 راضت فٛسٚبء أضًبء يرضٙ ضؼذ غُٛى 

 ٛسٚبءراضت ف يسًٕد يسًذ ػجذانسًٛذ انؼجذ 

 راضت فٛسٚبء يسًذ ػبطف ػجذ انطزبر لطت 

 راضت فٛسٚبء -راضت يدًٕػخ انزػرٚر يسًذ خهٛم انطٛذ خهٛم 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 غبئت فٛسٚبء أزًذ طبرق أزًذ انؼذٔ٘ 

 غبئت فٛسٚبء يسًٕد يسًذ رخت يسًذ 

 يهخص انُزٛدخ : 

 4 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 . نطالة انسبظــــــــــــرٍٚ  ػذد ا 0

 0 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 2 ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3

 . ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

%2 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .  

 

 رئٛص انكَٕزرٔل        يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ             

 

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 

 

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202رخصص انؼظبو دٔر أكزٕثر  

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل االضــــــــــــــــــــــــــــــى 

 َبخسٌٕأٔاًل: طالة 

 
  85 .54 يسًٕد يسًذ ػجبش انجطرح

 
  53755 514 يسًذ غبٍْٛ ػجذ انػكٕر زدبة 

 
  81761 5.873 يسًذ ػجذ انسًٛذ كبيم رزق 

 
  5673 50473 يصطفٗ ػجذانرزًٍ انطٛذ

 
  5.788 .55 أزًذ كًبل انذٍٚ ػهٙ انفمٙ 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ 

 ٕٛنٕخٙراضت يدًٕػخ انفط يسًذ اًٍٚ زهٛى زْرح 

 راضت يدًٕػخانجبثٕنٕخٙ -راضت يدًٕػخانزػرٚر يسًذ ازًذ ضؼٛذ ازًذ ػبير 

 راضت يدًٕػخ انفطٕٛنٕخٙ اضالو ػجذ اندهٛم ػجذ انُجٙ انؼرثٙ 

 راضت خًٛغ انًٕاد أزًذ ػجذانفزبذ يسًٕد ػهٙ 

 راضت يدًٕػخانزػرٚر يسًذ أزًذ ريس٘ زًبدح 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

  ـــــــــــذال ٕٚخــــــــ 

 يهخص انُزٛدخ : 

 12 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 12 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 2 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 3 ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3

 3 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

%32 ٚخ نهُدـــــــــــبذ  انُطجخ انًئــــٕ .  

 

 يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل

 

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 

 

 

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 زٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح َ

 0202رخصص األغؼخ انزػخٛصٛخ دٔر أكزٕثر  

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل ــــــــــــــــــــــــــىاالضــــ 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ 

  58788 512 أّٚ ازًذ رغبد اثراْٛى انجُب 

  82 562 ضسر خًبل اثراْٛى انصؼٛذ٘ 

  82788 568 انسطٍ ثٓبء انذٍٚ زكٙ 

  56700 504 أيٛرح ػجذ انسًٛذ ػجذ انسًٛذ انؼسة 

  5.745 58273 ْذٚر يسًذ ػهٙ انػسبد 

  55745 52873 أيٛرح خًبل ػجذانؼبطٙ 

  50754 04173 أزًذ ضبير يسًذ اثراْٛى 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ 

 راضت يسًٕػخ انُظبئر-راضت فٛسٚبء ضهًٙ َجٛم ػجذ انطًٛغ خؼفر  

 راضت ركُٕنٕخٛب انفسص رزبة ػجذانًسطٍ انطٛذ ػجذانخبنك  

 راضت ركُٕنٕخٛب انفسص -راضت فٛسٚبء ازًذ كًبل ػجذ انرءٔف  يصطفٙ 

 راضت ركُٕنٕخٛب انفسص -راضت فٛسٚبء أيبَٙ ػجذ انرزًٍ اضًبػٛم زْراٌ  

 راضت ركُٕنٕخٛب انفسص يُخ اهلل صالذ ػجبش انسٚبد 

 راضت ركُٕنٕخٛب انفسص يسًٕد يسًذ اثراْٛى خٕدح ْالل  

 راضت ركُٕنٕخٛب انفسص -ضت فٛسٚبءرا َطرٍٚ يسًذ اثراْٛى زطٍٛ  

 راضت ركُٕنٕخٛب انفسص يُبر زُٚٓى انطؼٛذ أثٕانٛسٚذ 

 راضت ركُٕنٕخٛب انفسص ضبرح ريعبٌ ػجذِ 

 راضت ركُٕنٕخٛب انفسص -راضت فٛسٚبء َذ٘ يخزبر ضؼٛذ يسًذ ثذٔ٘  

 
راضت -راضت ركُٕنٕخٛب انفسص -راضت فٛسٚبء اضًبء يسًذ ػهٙ صمر 

 ازصبء ٔلٛى

 راضت ركُٕنٕخٛب انفسص يرٚى صالذ انذٍٚ ػهٙ 

 راضت ركُٕنٕخٛب انفسص آٚخ يسًذ يرزٔق 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 غبئت خًٛغ انًٕاد ػذا انُظبئر ٔانزأثٛراد انجٕٛنٕخٛخ يسًٕد ازًذ زبفظ أثٕانؼٍُٛٛ 

 يهخص انُزٛدخ : األغؼخ انزػخٛصٛخ

 01 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 02 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 1 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 . ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3

 15 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

%53 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .  

 رئٛص انكَٕزرٔل                   يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ  

 

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 َزٛدخ  انًبخطزٛر خسء أٔل  ضبػبد يؼزًذح 

 0202رخصص األطفبل دٔر أكزٕثر  

 ــــالزظبديـــــــــ انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل االضــــــــــــــــــــــــــــــى 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ 

  56 508 يسًذ ازًذ انطٛذ َصر 

  547.0 58473 رزبة زطٍ صذٚك  

  81700 5.1 ازًذ يسطٍ رٕفٛك انعجغ  

  55745 52873 ضبرح فزسٙ اثراْٛى اثٕ خفبخٙ 

  54754 58373 ثطًخ يسًذ انًصٛهسٙ  

  5673 50473 ازًذ انطٛذ ضؼذ دٔٚذار  

  85744 533 هٙ األٔدٌ يسًذ صجسٙ ػ 

  54745 58473 أزًذ ػجذانًُؼى ضهًٛبٌ 

  58761 51173 يرٔح أيٍٛ فٓٛى 

  .5471 53073 يرٚبَب فإاد رغبد 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ 

 راضت يدًٕػخ انجبثٕنٕخٙ -راضت يدًٕػخ انفطٕٛنٕخٙ فبطًخ زطٍ اثراْٛى انفمٙ 

 ٕخٛب االكهُٛٛكٛخراضت يدًٕػخ انجبثٕن ٔالء أضبيخ ػجذانًسطٍ 

 
-راضت ازصبء-راضت يدًٕػخ انجبثٕنٕخٙ -راضت يدًٕػخ انفطٕٛنٕخٙ ػجٛر يسًذ رظب يسًذ

 راضت نغخ

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 غبئت خًٛغ انًٕاد أٚبد ازًذ ػجذ انؼسٚس خبة اهلل 

 غبئت خًٛغ انًٕاد ازًذ ضؼٛذ انطٛذ زطٍُٛ 

 غبئت خًٛغ انًٕاد اُٚبش ػجذ انًسطٍ لطت 

 هخص انُزٛدخ : األطفبلي

 16 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 15 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 5 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 12 ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 5 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

%.. ــــــــــبذ  انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـ .  

 

 يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل

 

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 نتيجح  الماجستير جزء أول  ساعاخ معتمذج 

 0202تخصص النساء دور أكتوتر  

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل ــــــــــــــــــــــــــىاالضــــ 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ 

  5.755 556 أّٚ اغرف انطٛذ  

  567.0 55273 رٚٓبو صالذ ازًذ انطٕٓنٙ  

  85726 54.73 يرٔح ازًذ ثبثذ يسًٕد  

  80748 54673 يرٔح ػسة ػجذ انْٕبة  

  56744 550 اْر يسًذ ػًر يسًذ ز 

  80755 541 ضًٛخ انطٛذ أثٕ انٕفب 

 ثبَٛب: طالة راضجٌٕ 

 راضت خرازخ أزًذ يًذٔذ أزًذ ػًراٌ  

 راضت يدًٕػخ يبٚكرٔ -راضت خرازخ يسًذ يًذٔذ غفٛك ػطكر  

 راضت يدًٕػخ يبٚكرٔ أّٚ خًبل يسًذ ْهجّ  

 راضت يدًٕػخ يبٚكرٔ نٛهٙ ػًبر ػهٙ انجذر٘ 

 راضت يدًٕػخ يبٚكرٔ طر٘ ػطٛخ انًُطٙرٚى ٚ 

 ثبنثب: طالة غبئجٌٕ

 غبئت خًٛغ انًٕاد أٚبد ازًذ ػجذ انؼسٚس خبة اهلل 

 يهخص انُزٛدخ : انُطبء

 10 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 11 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 1 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 6 انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   ػذد 3

 3 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

%33 انُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ   .  

 

 يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل

 

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 "" أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح 



 جامعح المنوفيح    
 كليح الطة       

 كنترول الذراساخ العليا
 

 نتيجح  الماجستير جزء أول  ساعاخ معتمذج
 0202تخصص الجلذيح والتناسليح دور أكتوتر 

 يـــــــــــــالزظبد انًؼذل انفصهٙ يدًٕع اندسء األٔل االضــــــــــــــــــــــــــــــى 

 أٔاًل: طالة َبخسٌٕ 

  82788 568 آالء َسّٚ فزسٙ انذضٕلٙ  

  54733 536 انًدٛذ  غًٛبء ػجذ انزٕاة ازًذ ػجذ 

  8073 54073 َدالء فزسبنجبة ػجذانفزبذ ػجذانغفبر 

  5.73 554 أالء ازًذ فزسٙ خهٛم يسًذ  

  8178 5.5 اًٚبٌ زًذ٘ ػجذ انسًٛذ ػٛبد  

  83 820 َطًخ ضًٛر فٕز٘ ايبو  

  8175 5.173 ضسر ضًٛر خبثر انجُجٙ  

  5470 588 غًٛبء زطٍ انػبفؼٙ  

  54711 530 انطزبر ػجذ انسًٛذ انػرلبٔ٘  فبطًخ ػجذ 

 ثانيا: طالب راسثون 
 راضت يدًٕػخ انٓٛطزٕنٕخٙ أزًذ يًذٔذ أزًذ ػًراٌ  

 راضت يدًٕػخ انٓٛطزٕنٕخٙ يسًذ يًذٔذ غفٛك ػطكر  

 ثالثا: طالب غائثون
 غبئت خًٛغ انًٕاد َٓٙ يسًذ كًبل أثٕ زطٍٛ 

 ًٛغ انًٕادغبئت خ اُٚبش يسًذ ػجذ انطًٛغ ثُٓطبٔ٘ 

 يهخص انُزٛدخ : اندهذٚخ ٔانزُبضهٛخ

 15 ػذد انطالة انًزمـــــــــــذيٛـــٍ   1

 11 ػذد انطالة انسبظــــــــــــرٍٚ   0

 0 ػذد انطالة انغبئجٛــــــــــــــــٍ  5

 4 ػذد انطالة انُــــــبخسٛــــــــٍ   3

 0 ػذد انطالة انراضجٛــــــــــــــٍ   6

%40 نُطجخ انًئــــٕٚخ نهُدـــــــــــبذ  ا .  

 يراخؼخ انكهٛخ               يراخؼخ اندبيؼخ                     رئٛص انكَٕزرٔل

 

 ٚؼزًذ ػًٛذ انكهٛخ        

 " أ7د/ يسًٕد ػجذ انؼسٚس لٕرح "


