
التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

ممتاز 906 ممتاز 926 ممتاز 782 ممتاز 690
ممتاز مع مرتبة 

الشرف
88.11% 3304 شروق ابو النصر عبد الغنى 140058 1

ممتاز 873 جیدجدا 888 ممتاز 783 جیدجدا 667
ممتاز مع مرتبة 

الشرف
85.63% 3211 ایمان حسن محمدى حجاج 140030 2

جیدجدا 807 ممتاز 905 ممتاز 788 ممتاز 698
ممتاز مع مرتبة 

الشرف
85.28% 3198 مى حمدى ابو الیزید زیدان 140014 3

جیدجدا 845 ممتاز 897 جیدجدا 757 ممتاز 690
ممتاز مع مرتبة 

الشرف
85.04% 3189 االء حسن سالمة البنا 140170 4

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1000 1050 900 800 3750

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

الصحافة واالذاعة والتلیفزیون في التعلیم القسم/الشعبة :-

ممتاز وعددهم 4 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
الع

ر 
دي

لتق
ا

لية
لك

ة ا
سب

الن

لي
لك

ع ا
مو

ا�

االسم الرقم األكادميي

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

د/ بیسھ عبدهللا

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/ عبد المنعم ابو شونھ

د / ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 1من 13

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

ممتاز 877 جیدجدا 879 جیدجدا 754 جیدجدا 668
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
84.75% 3178 ابتسام حمدى بھجات یوسف 140042 5

ممتاز 871 ممتاز 906 جیدجدا 739 جیدجدا 638
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
84.11% 3154 ھبة محمد سالم محمد 140254 6

ممتاز 855 ممتاز 903 جیدجدا 763 جیدجدا 613
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
83.57% 3134 مصطفى محمود عبد التواب محمود 140374 7

ممتاز 884 ممتاز 904 جیدجدا 702 جیدجدا 636
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
83.36% 3126 فاطمة محمد عبد هللا محمد  شھوان 140334 8

ممتاز 874 جیدجدا 881 جیدجدا 731 جیدجدا 627
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
83.01% 3113 امانى احمد البشیر جاد البعثى 140070 9

ممتاز 854 جیدجدا 883 جیدجدا 734 جیدجدا 639
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
82.93% 3110 ھیام توفیق محمد خضر 140097 10

ممتاز 868 جیدجدا 871 جیدجدا 714 جیدجدا 653
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
82.83% 3106 اسماء محمد طھ احمد عوض اللة 140124 11

ممتاز 857 جیدجدا 863 جیدجدا 734 جیدجدا 652
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
82.83% 3106 نورا سعید عثمان مطر 140305 12

جیدجدا 847 جیدجدا 881 جیدجدا 697 جیدجدا 672
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
82.59% 3097 امل اسامة محمد حسین 140142 13

ممتاز 855 جیدجدا 848 جیدجدا 728 جیدجدا 663
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
82.51% 3094 مروة خیرى محمود منصور 140006 14

ممتاز 857 ممتاز 893 جیدجدا 732 جیدجدا 611
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
82.48% 3093 اسراء صالح ابراھیم البكل 140161 15

ممتاز 868 جیدجدا 863 جیدجدا 757 جیدجدا 602
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
82.40% 3090 رانیا احمد نبیة دردیر العجوانى 140182 16

ممتاز 853 جیدجدا 882 جیدجدا 737 جیدجدا 618
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
82.40% 3090 مى مجدى عبد المنعم عبد الغفار 140370 17

جیدجدا 849 جیدجدا 876 جیدجدا 734 جیدجدا 621
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
82.13% 3080 سارة حمدى ابراھیم الجزیرى 140129 18

ممتاز 854 جیدجدا 868 جیدجدا 729 جیدجدا 620
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
81.89% 3071 ھاجر سید محمد المصرى 140060 19

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

أعضاء الكنرتول

د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/ عبد المنعم ابو شونھ

د / ھند احمد الھلباوى

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

رئيس اجلامعة عميد الكلية

أ.د / حممد زيدان

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

الصحافة واالذاعة والتلیفزیون في التعلیم القسم/الشعبة :-

جيدجدا وعددهم 78 الطالب احلاصلون على تقدير عام

الفرقه األوىل

1000 1050 900 800 3750

د / أیمن حمدى محمد

د/ یاسمین ابراھیم

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

د/ بیسھ عبدهللا

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
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االسم الرقم األكادميي م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 2من 13

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

الصحافة واالذاعة والتلیفزیون في التعلیم القسم/الشعبة :-

جيدجدا وعددهم 78 الطالب احلاصلون على تقدير عام

الفرقه األوىل

1000 1050 900 800 3750

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
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االسم الرقم األكادميي م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه

جیدجدا 844 جیدجدا 842 جیدجدا 732 جیدجدا 652
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
81.87% 3070 شیماء نادى على شاھین 140083 20

ممتاز 861 جیدجدا 827 جیدجدا 746 جیدجدا 625
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
81.57% 3059 نھلة سعید عبد العزیز بدوى 140032 21

جیدجدا 844 جیدجدا 876 جیدجدا 709 جیدجدا 623
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
81.39% 3052 فاطمة عبد الفضیل عبد الحمید 140192 22

جیدجدا 823 جیدجدا 849 جیدجدا 723 جیدجدا 657
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
81.39% 3052 ندا امین حافظ محراث 140345 23

جیدجدا 840 جیدجدا 866 جیدجدا 721 جیدجدا 620
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
81.25% 3047 ھبة رمضان رجب حسین 140207 24

جیدجدا 845 جیدجدا 856 جیدجدا 704 جیدجدا 629
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
80.91% 3034 مروة احمد عبد الوارث صباح 140185 25

ممتاز 852 جیدجدا 826 جیدجدا 707 جیدجدا 631
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
80.43% 3016 لیلى عبد اللطیف ابراھیم ابو الغار 140214 26

جیدجدا 800 جیدجدا 841 جیدجدا 749 جیدجدا 626
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
80.43% 3016 والء جمال نصر احمد سلیمان 140092 27

جیدجدا 839 جیدجدا 854 جیدجدا 716 جیدجدا 600
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
80.24% 3009 غادة طارق محمد بدر 140020 28

جیدجدا 820 جیدجدا 832 جیدجدا 743 جیدجدا 609
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
80.11% 3004 ایة اشرف عبد العظیم قرقوش 140002 29

جیدجدا 820 جیدجدا 825 جیدجدا 716 جیدجدا 640
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
80.03% 3001 یاسمین مجدى جابر ابو مندور 140011 30

جیدجدا 798 جیدجدا 857 جیدجدا 709 جیدجدا 634
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
79.95% 2998 ھاجر حمدى عبد الفتاح الشریف 140016 31

ممتاز 853 جیدجدا 852 جیدجدا 698 جید 590 جیدجدا 79.81% 2993 سمیرة بدر دیاب ابو خشیم 140119 32

جیدجدا 830 جیدجدا 831 جیدجدا 709 جیدجدا 622
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
79.79% 2992 حنان مندى مصطفى ابراھیم 140023 33

جیدجدا 829 جیدجدا 833 جیدجدا 719 جیدجدا 607
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
79.68% 2988 امانى احمد محروس صالحة 140240 34

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

د/ یاسمین ابراھیم

د / أیمن حمدى محمد

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

رئيس اجلامعة عميد الكلية

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/ عبد المنعم ابو شونھ

د / ھند احمد الھلباوى

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

د/ بیسھ عبدهللا

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 3من 13

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

الصحافة واالذاعة والتلیفزیون في التعلیم القسم/الشعبة :-

جيدجدا وعددهم 78 الطالب احلاصلون على تقدير عام

الفرقه األوىل

1000 1050 900 800 3750

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
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س
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االسم الرقم األكادميي م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه

جیدجدا 822 جیدجدا 829 جیدجدا 712 جیدجدا 622
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
79.60% 2985 رحاب شعبان حسانین الناقة 140087 35

جیدجدا 805 جیدجدا 856 جیدجدا 704 جیدجدا 617
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
79.52% 2982 فاطمة اشرف عبد اللة سعید 140112 36

جیدجدا 825 جیدجدا 887 جید 663 جیدجدا 606 جیدجدا 79.49% 2981 عفاف شعیبى احمد محمد 140052 37

جیدجدا 825 جیدجدا 850 جیدجدا 688 جیدجدا 616
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
79.44% 2979 اسماء اشرف امین عبد العاطى 140141 38

جیدجدا 797 جیدجدا 842 جیدجدا 704 جیدجدا 633
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
79.36% 2976 امیرة محمد محمد عبد العزیز 140248 39

جیدجدا 831 جیدجدا 822 جیدجدا 688 جیدجدا 630
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
79.23% 2971 اسراء شعبان احمد شعبان 140063 40

جیدجدا 832 جیدجدا 824 جیدجدا 723 جید 588 جیدجدا 79.12% 2967 ھند عبد الجلیل رشاد عبد الجلیل 140122 41

جیدجدا 825 جیدجدا 853 جیدجدا 689 جید 599 جیدجدا 79.09% 2966 ھند انور الشاذلى مصطفى 140121 42

جیدجدا 832 جیدجدا 794 جیدجدا 705 جیدجدا 634
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
79.07% 2965 ایة طارق حسین ضاحى 140021 43

جیدجدا 806 جیدجدا 849 جیدجدا 724 جید 581 جیدجدا 78.93% 2960 ایة محمد عبد الحمید جعفر 140004 44

جیدجدا 792 جیدجدا 852 جیدجدا 704 جیدجدا 610
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
78.88% 2958 ایة السید عبد العاطى حمام 140371 45

جیدجدا 807 جیدجدا 856 جیدجدا 695 جید 597 جیدجدا 78.80% 2955 سھیلة سلیمان محمد فھمى سلیمان 140162 46

جیدجدا 810 جیدجدا 852 جیدجدا 695 جید 596 جیدجدا 78.75% 2953 نرمین محمود عبد الحمید سلطان 140247 47

جیدجدا 815 جیدجدا 824 جیدجدا 703 جیدجدا 609
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
78.69% 2951 ایة عید محمد عبد الجلیل 140098 48

جیدجدا 817 جیدجدا 825 جیدجدا 704 جید 599 جیدجدا 78.53% 2945 ایة عبد اللة زكى عبد اللة 140069 49

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

أعضاء الكنرتول

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار

د / ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

د/ عبد المنعم ابو شونھ

د/ بیسھ عبدهللا

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 4من 13

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

الصحافة واالذاعة والتلیفزیون في التعلیم القسم/الشعبة :-

جيدجدا وعددهم 78 الطالب احلاصلون على تقدير عام

الفرقه األوىل

1000 1050 900 800 3750

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

التقدير العام ىف السنوات  السابقة
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االسم الرقم األكادميي م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه

جیدجدا 772 جیدجدا 820 جیدجدا 719 جیدجدا 633
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
78.51% 2944 منار اسماعیل جمعة الغنام 140183 50

جیدجدا 817 جیدجدا 845 جیدجدا 727 جید 554 جیدجدا 78.48% 2943 ایمان طلعت محمد السیسى 140189 51

جیدجدا 846 جیدجدا 816 جیدجدا 679 جید 595 جیدجدا 78.29% 2936 نورا رمضان یوسف یوسف 140314 52

جیدجدا 834 جیدجدا 794 جیدجدا 692 جیدجدا 613
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
78.21% 2933 مروة ھانى زكریا یوسف 140075 53

جیدجدا 796 جیدجدا 819 جیدجدا 711 جید 598 جیدجدا 77.97% 2924 جھاد محمد عبد الرحیم حسن شیبة 140169 54

جیدجدا 757 جیدجدا 849 جیدجدا 718 جید 592 جیدجدا 77.76% 2916 یسرا عبد البر محمد عالم 140084 55

جیدجدا 798 جیدجدا 819 جیدجدا 684 جیدجدا 604
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
77.47% 2905 مروة محمد سلیمان محرم 140181 56

جیدجدا 800 جیدجدا 816 جید 666 جیدجدا 621 جیدجدا 77.41% 2903 تقوى عبد الوھاب سعید عبد 140146 57

جیدجدا 814 جیدجدا 818 جیدجدا 684 جید 577 جیدجدا 77.15% 2893 تقى فرج محمد ابو ضلع 140057 58

جیدجدا 821 جید 780 جیدجدا 683 جیدجدا 604 جیدجدا 77.01% 2888 عبیر سلیمان عبد العزیز قرطام 140364 59

جیدجدا 765 جیدجدا 811 جیدجدا 709 جیدجدا 602
جیدجدا مع 

مرتبة الشرف
76.99% 2887 وردة طة عبد الجواد الناقة 140086 60

جیدجدا 765 جیدجدا 852 جیدجدا 692 جید 576 جیدجدا 76.93% 2885 اسماء رضا السید سید احمد عتلم 140369 61

جیدجدا 770 جید 774 جیدجدا 698 جیدجدا 641 جیدجدا 76.88% 2883 احالم حمدى عبد اللة خلیل 140009 62

جیدجدا 810 جیدجدا 805 جیدجدا 684 جید 584 جیدجدا 76.88% 2883 اسماء عادل فوزى فضل اللة 140226 63

جیدجدا 817 جیدجدا 830 جید 672 جید 559 جیدجدا 76.75% 2878 ھند احمد عبد اللطیف فودة 140048 64

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

رئيس اجلامعة عميد الكلية

أ.د / حممد زيدان

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار

د/ بیسھ عبدهللا

أعضاء الكنرتول

د / أیمن حمدى محمد

د/ یاسمین ابراھیم

د / عماد بدیع خیرى

د/ عبد المنعم ابو شونھ

د / ھند احمد الھلباوى

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 5من 13

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

الصحافة واالذاعة والتلیفزیون في التعلیم القسم/الشعبة :-

جيدجدا وعددهم 78 الطالب احلاصلون على تقدير عام

الفرقه األوىل

1000 1050 900 800 3750

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
الع

ر 
دي

تق
ال

ية
كل

 ال
بة

س
الن

لي
لك

ع ا
مو

ا�

االسم الرقم األكادميي م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه

جیدجدا 805 جیدجدا 793 جیدجدا 689 جید 587 جیدجدا 76.64% 2874 فاطمة محى عباس احمد 140163 65

جیدجدا 813 جیدجدا 802 جیدجدا 690 جید 564 جیدجدا 76.51% 2869 عمر احمد عوض اللة حسن احمد 140105 66

جیدجدا 796 جیدجدا 820 جیدجدا 676 جید 574 جیدجدا 76.43% 2866 امیرة صابر على الدعباس 140217 67

جیدجدا 799 جیدجدا 798 جیدجدا 680 جید 586 جیدجدا 76.35% 2863 سلمى ماھر فاروق رزق 140039 68

جیدجدا 843 جیدجدا 807 جید 662 جید 551 جیدجدا 76.35% 2863 شیماء شرف ابراھیم حسن 140145 69

جیدجدا 815 جیدجدا 793 جید 634 جیدجدا 613 جیدجدا 76.13% 2855 شروق محمد فھیم شاھین 140089 70

جیدجدا 763 جیدجدا 816 جید 644 جیدجدا 623 جیدجدا 75.89% 2846 نورا عمر زیدان یونس 140037 71

جیدجدا 768 جیدجدا 796 جیدجدا 682 جید 599 جیدجدا 75.87% 2845 امنیة محمد محمد محمود ابو قندیل 140012 72

جیدجدا 805 جیدجدا 793 جید 670 جید 576 جیدجدا 75.84% 2844 سارة عماد سعد عواض 140082 73

جیدجدا 771 جیدجدا 804 جیدجدا 692 جید 573 جیدجدا 75.73% 2840 زینب محمد عبد الفتاح وھدان 140067 74

جیدجدا 764 جید 776 جیدجدا 687 جیدجدا 605 جیدجدا 75.52% 2832 اسماء عبد القوى النعسان السید 140250 75

جیدجدا 781 جیدجدا 800 جید 640 جیدجدا 610 جیدجدا 75.49% 2831 ایة خلیفة خلیفة حسن 140317 76

جیدجدا 812 جیدجدا 801 جید 654 جید 559 جیدجدا 75.36% 2826 فاطمة سعید حسن حافظ ابو شادى 140010 77

جیدجدا 786 جیدجدا 824 جید 672 جید 541 جیدجدا 75.28% 2823 مھا احمد محمد السرسى 140050 78

جیدجدا 832 جید 781 جید 654 جید 554 جیدجدا 75.23% 2821 دنیا الطاھر شعبان عبد الحلیم 140290 79

جیدجدا 759 جیدجدا 806 جیدجدا 686 جید 570 جیدجدا 75.23% 2821 یاسمین رمضان مصلحى حسن 140017 80

جیدجدا 793 جید 771 جید 660 جید 593 جیدجدا 75.12% 2817 ھاجر السید متولى الجیوشى 140090 81

جیدجدا 758 جید 783 جید 666 جیدجدا 607 جیدجدا 75.04% 2814 اسماء السید السید الشیخ سالم 140138 82

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

رئيس اجلامعة عميد الكلية

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/ عبد المنعم ابو شونھ

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

د / ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

د/ بیسھ عبدهللا

د / أیمن حمدى محمد

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 6من 13

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

جیدجدا 781 جیدجدا 790 جید 661 جید 578 جید 74.93% 2810 حراء عادل محمد غنیم 140125 83

جیدجدا 789 جید 768 جید 673 جید 574 جید 74.77% 2804 محمد فتحى محمد بدوى 140104 84

جیدجدا 794 جید 767 جید 656 جید 585 جید 74.72% 2802 ایمان على السید الجیوشى 140091 85

جیدجدا 809 جیدجدا 804 جید 638 جید 545 جید 74.56% 2796 حنان عادل عبد الفتاح الباجورى 140110 86

جیدجدا 780 جیدجدا 802 جید 636 جید 574 جید 74.45% 2792 علیاء جمال محمد زوین 140144 87

جیدجدا 766 جیدجدا 798 جید 661 جید 567 جید 74.45% 2792 مى عصمت ابراھیم عبد المقصود 140283 88

جیدجدا 796 جیدجدا 811 جید 626 جید 556 جید 74.37% 2789 اسراء فوزى محجوب معروف 140047 89

جیدجدا 791 جیدجدا 818 جید 623 جید 553 جید 74.27% 2785 نورھان سامى مھدى امین ندا 140149 90

جید 744 جیدجدا 810 جید 653 جید 575 جید 74.19% 2782 یارة سمیح عبد الفتاح عبد العال 140127 91

جیدجدا 786 جیدجدا 800 جید 615 جید 580 جید 74.16% 2781 امیرة اشرف محمود محمد عبد 140027 92

جیدجدا 790 جیدجدا 797 جید 650 جید 542 جید 74.11% 2779 صابرین مسعد محمد شرف منصور 140077 93

جیدجدا 784 جید 784 جید 662 جید 541 جید 73.89% 2771 رقیة عبدة عبد العزیز ابو عمیش 140071 94

جیدجدا 790 جید 778 جید 630 جید 571 جید 73.84% 2769 ایة محمد فرید حامد خلف 140194 95

جیدجدا 775 جید 770 جید 645 جید 578 جید 73.81% 2768 دینا یاسر وجیة فرحات 140111 96

جیدجدا 787 جید 753 جید 674 جید 553 جید 73.79% 2767 یاسمین مصطفى احمد الغاوى 140252 97

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

د / ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/ عبد المنعم ابو شونھ

جيد وعددهم 88الطالب احلاصلون على تقدير عام

د/ بیسھ عبدهللا

القسم/الشعبة :-

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

الصحافة واالذاعة والتلیفزیون في التعلیم

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

الرقم األكادميي

1000 1050

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

3750800900

االسم

لي
لك

ع ا
مو

ا�

ية
كل

 ال
بة

س
الن

ام
الع

ر 
دي

تق
ال

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 7من 13

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

جيد وعددهم 88الطالب احلاصلون على تقدير عام

القسم/الشعبة :-

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

الصحافة واالذاعة والتلیفزیون في التعلیم

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

الرقم األكادميي

1000 1050

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

3750800900

االسم

لي
لك

ع ا
مو

ا�

ية
كل

 ال
بة

س
الن

ام
الع

ر 
دي

تق
ال

جیدجدا 751 جید 775 جیدجدا 675 جید 565 جید 73.76% 2766 سارة سعید فتحى محمود الفخرانى 140085 98

جیدجدا 750 جید 729 جید 653 جیدجدا 626 جید 73.55% 2758 والء محمد عبد الخالق شعبان 140221 99

جیدجدا 764 جید 751 جید 652 جید 588 جید 73.47% 2755 ابتھال حامد حسن سویلم 140367 100

جیدجدا 756 جید 744 جید 670 جید 585 جید 73.47% 2755 فاطمة محمد نیاز مبارك 140209 101

جیدجدا 791 جید 757 جید 655 جید 549 جید 73.39% 2752 محمد عادل كامل حسین 140101 102

جیدجدا 797 جیدجدا 802 جید 629 جید 521 جید 73.31% 2749 مروة وجیة فتحى حسین عالم 140066 103

جیدجدا 755 جید 779 جید 649 جید 546 جید 72.77% 2729 ایمان السید زینھم السید 140306 104

جیدجدا 776 جید 775 جید 629 جید 549 جید 72.77% 2729 شیرین مكرم عبد العزیز احمد 140297 105

جیدجدا 799 جید 773 جید 655 مقبول 501 جید 72.75% 2728 مى نسیم فرج عبد العلیم 140303 106

جیدجدا 772 جید 747 جید 655 جید 550 جید 72.64% 2724 امیرة عنتر نجیب محمد المریجى 140167 107

جیدجدا 762 جید 728 جید 623 جیدجدا 608 جید 72.56% 2721 امیرة حسین محمد خلیل 140073 108

جیدجدا 781 جیدجدا 799 جید 638 مقبول 501 جید 72.51% 2719 شیماء سمیر نبوى عطا اللة 140238 109

جیدجدا 797 جید 766 جید 625 جید 529 جید 72.45% 2717 عزة ناصرشوقى عبد الغنى 140225 110

جیدجدا 765 جید 763 جید 635 جید 550 جید 72.35% 2713 ایمان عماد ظریف شاكر 140165 111

جید 742 جیدجدا 796 جید 619 جید 556 جید 72.35% 2713 مھا صبرى محمد سلیمان قندیل 140040 112

ممتاز 757 جید 776 جید 647 جید 531 جید 72.29% 2711 لمیاء خالد محمود محمد 140134 113

رئیس الكنترول

  

أ.د / حممد زيدانأ.د / جمعھ حسین عبدالجواد د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل

أ.د/ حنان حسىن يشار

د/ عبد المنعم ابو شونھ

د / ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

د/ بیسھ عبدهللا

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

رئيس اجلامعة

عميد الكلية

د / أیمن حمدى محمد

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 8من 13

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

جيد وعددهم 88الطالب احلاصلون على تقدير عام

القسم/الشعبة :-

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

الصحافة واالذاعة والتلیفزیون في التعلیم

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

الرقم األكادميي

1000 1050

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

3750800900

االسم

لي
لك

ع ا
مو

ا�

ية
كل

 ال
بة

س
الن

ام
الع

ر 
دي

تق
ال

جیدجدا 777 جید 765 جید 630 جید 536 جید 72.21% 2708 احمد بسیونى عبد المؤمن محروس 140106 114

جیدجدا 772 جید 761 جید 651 جید 523 جید 72.19% 2707 وسام على محمد ناصف 140302 115

جیدجدا 786 جید 726 جید 634 جید 549 جید 71.87% 2695 فاطمة عبد الحمید على مصطفى 140205 116

جیدجدا 810 جید 765 جید 594 جید 523 جید 71.79% 2692 نورھان جمال ابراھیم عبد العزیز 140344 117

جیدجدا 774 جید 767 جید 648 مقبول 502 جید 71.76% 2691 روضة جمال توفیق شتات 140316 118

جید 739 جید 753 جید 663 جید 527 جید 71.52% 2682 ھدیر سلیمان عبد المعطى قابل 140260 119

ممتاز 960 جید 685 مقبول 553 مقبول 476 جید 71.31% 2674 فاطمة خالد منصور عبد ربة مسعود 140257 120

جیدجدا 754 جید 764 جید 610 جید 540 جید 71.15% 2668 امیرة رأفت حامد عبد الخالق 140353 121

جیدجدا 777 جید 758 جید 627 مقبول 502 جید 71.04% 2664 غالیة عادل سلیمان رزق 140322 122

جیدجدا 774 جید 759 جید 642 مقبول 488 جید 71.01% 2663 امیرة احمد محمد احمد فتیان 140259 123

جید 737 جید 784 جید 613 جید 525 جید 70.91% 2659 ایة سعید السید عمر 140338 124

جید 727 جید 729 جید 641 جید 558 جید 70.80% 2655 عبد الرحمن صابر محمد حسن 140202 125

جیدجدا 767 جید 746 جید 642 مقبول 492 جید 70.59% 2647 ایمان حمدى عبد العال السید 140264 126

جیدجدا 766 جید 743 جید 619 مقبول 514 جید 70.45% 2642 میادة عفیفى محمد عفیفى دراز 140190 127

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/ عبد المنعم ابو شونھ

د / ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

د/ بیسھ عبدهللا

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 9من 13

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

جيد وعددهم 88الطالب احلاصلون على تقدير عام

القسم/الشعبة :-

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

الصحافة واالذاعة والتلیفزیون في التعلیم

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

الرقم األكادميي

1000 1050

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

3750800900

االسم

لي
لك

ع ا
مو

ا�

ية
كل

 ال
بة

س
الن

ام
الع

ر 
دي

تق
ال

جید 746 جید 720 جید 628 جید 534 جید 70.08% 2628 مروة على حسن اسماعیل 140311 128

جیدجدا 762 جید 741 جید 613 مقبول 507 جید 69.95% 2623 یاسمین سالم عبد المعطى عبد 140076 129

جیدجدا 750 جید 749 مقبول 571 جید 556 جید 70.03% 2626 حسناء اشرف عبد الموجود 140007 130

جید 732 جید 746 جید 604 جید 533 جید 69.73% 2615 صفا ابراھیم عبد العزیز الملیجى 140096 131

جید 695 جید 731 جید 654 جید 535 جید 69.73% 2615 نرمین محمد ربیع طاحون 140266 132

جیدجدا 732 جید 754 جید 623 مقبول 502 جید 69.63% 2611 امیرة اشرف على جمعة 140368 133

جید 725 جید 761 جید 612 مقبول 511 جید 69.57% 2609 اسراء نصر محمد على محراث 140372 134

جیدجدا 750 جید 721 جید 622 مقبول 513 جید 69.49% 2606 دعاء جمال عبد الجید شحاتة 140175 135

جیدجدا 807 جید 743 مقبول 570 مقبول 484 جید 69.44% 2604 شروق مجدى نور الدین حمد 140041 136

جیدجدا 771 جید 705 جید 610 مقبول 516 جید 69.39% 2602 ایة بھاء الدین جابر الجمال 140286 137

جیدجدا 752 جید 733 جید 614 مقبول 500 جید 69.31% 2599 ایة على سید احمد بحیرى 140210 138

جید 746 جید 761 مقبول 582 مقبول 505 جید 69.17% 2594 احمد محمد احمد فرس 140356 139

جید 735 جید 710 جید 617 جید 525 جید 68.99% 2587 امیرة عبد المعطى احمد المیھى 140284 140

جید 745 جید 729 جید 596 مقبول 516 جید 68.96% 2586 ایة اشرف عبد الحمید ابراھیم فاید 140276 141

جید 729 جید 758 جید 608 مقبول 479 جید 68.64% 2574 یاسمین احمد رشاد الجزار 140140 142

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

رئيس اجلامعة عميد الكلية

أ.د / حممد زيدان

د / أیمن حمدى محمد

د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/ عبد المنعم ابو شونھ

د / ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

د/ بیسھ عبدهللا

یعتمد :أعضاء الكنرتول وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 10من 13

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

جيد وعددهم 88الطالب احلاصلون على تقدير عام

القسم/الشعبة :-

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

الصحافة واالذاعة والتلیفزیون في التعلیم

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

الرقم األكادميي

1000 1050

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

3750800900

االسم

لي
لك

ع ا
مو

ا�

ية
كل

 ال
بة

س
الن

ام
الع

ر 
دي

تق
ال

جیدجدا 760 جید 732 مقبول 579 مقبول 502 جید 68.61% 2573 والء صالح عبد المرضى شحاتة 140229 143

جید 698 جید 713 جید 631 جید 529 جید 68.56% 2571 مؤمنة محمد سعید شعیر 140123 144

جید 746 مقبول 675 جید 620 جید 529 جید 68.53% 2570 سارة صالح مصطفى اسماعیل 140222 145

جیدجدا 754 جید 737 جید 589 مقبول 489 جید 68.51% 2569 سارة فرج عبد النبى احمد 140320 146

جید 723 جید 739 جید 608 مقبول 499 جید 68.51% 2569 عایدة صالح محمد الشرقاوى 140258 147

جید 746 جید 714 جید 608 مقبول 498 جید 68.43% 2566 نسمة احمد محمد محمد حبیب 140366 148

جید 712 مقبول 673 جید 626 جید 553 جید 68.37% 2564 جھاد رمضان مصطفى عبد الرحمن 140160 149

جید 744 جید 733 مقبول 578 مقبول 507 جید 68.32% 2562 حسناء احمد بھاء الدین حسین 140361 150

جید 715 جید 762 جید 599 مقبول 481 جید 68.19% 2557 سمیة عبد العال رزق فتح اللة 140348 151

جید 733 جید 725 جید 597 مقبول 494 جید 67.97% 2549 سماح سعید على سالم 140315 152

جید 746 جید 742 جید 593 مقبول 460 جید 67.76% 2541 یوسف محمد خالد بیوضة 140107 153

جید 744 جید 745 مقبول 582 مقبول 470 جید 67.76% 2541 فاطمة فایز عبد الجواد عبد السالم 140359 154

جید 722 جید 707 مقبول 573 جید 535 جید 67.65% 2537 یاسمین صبرى السید القبالوى 140220 155

جید 730 جید 720 جید 601 مقبول 485 جید 67.63% 2536 ھدیر زینھم عاطف لطفى 140223 156

جید 742 جید 699 جید 593 مقبول 494 جید 67.41% 2528 االء مجدى عبد الفتاح خلیفة 140072 157

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

د/ عبد المنعم ابو شونھ

د/ بیسھ عبدهللا

د / ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 11من 13

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

جيد وعددهم 88الطالب احلاصلون على تقدير عام

القسم/الشعبة :-

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

الصحافة واالذاعة والتلیفزیون في التعلیم

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

الرقم األكادميي

1000 1050

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

م
الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

3750800900

االسم

لي
لك

ع ا
مو

ا�

ية
كل

 ال
بة

س
الن

ام
الع

ر 
دي

تق
ال

جید 659 مقبول 675 جید 619 جید 571 جید 67.31% 2524 مھا عصام محمود غیتة 140126 158

جید 745 جید 700 مقبول 581 مقبول 494 جید 67.20% 2520 اسراء فوزى نبوى خمیس 140196 159

جیدجدا 750 جید 722 مقبول 571 مقبول 475 جید 67.15% 2518 نجالء عزت عبد المنعم كركیت 140267 160

جید 715 جید 744 مقبول 576 مقبول 481 جید 67.09% 2516 شیماء عبد المرضى محمد عمرو 140347 161

جید 683 مقبول 675 جید 629 جید 528 جید 67.07% 2515 مى عبد المرضى عبد الصادق نصر 140136 162

جید 723 جید 698 مقبول 572 جید 520 جید 67.01% 2513 ایمان عالء الدین محمد عزب 140199 163

جیدجدا 768 جید 715 مقبول 563 مقبول 466 جید 66.99% 2512 محمد عادل نبوى حجازى 140245 164

جید 684 جید 712 جید 615 مقبول 496 جید 66.85% 2507 احمد محمد مرتضى فتحى منصور 140114 165

جید 729 مقبول 678 مقبول 575 مقبول 516 جید 66.61% 2498 امانى محمود جابر طاحون 140227 166

جیدجدا 773 جید 716 مقبول 556 مقبول 451 جید 66.56% 2496 محمد احمد على سالمة عفصة 130073 167

جید 722 مقبول 671 مقبول 577 مقبول 503 جید 65.95% 2473 ریھام عبد السمیع ابراھیم السید 140115 168

جید 715 جید 702 مقبول 553 مقبول 493 جید 65.68% 2463 محمود عادل احمد الكاشف 140312 169

جید 702 مقبول 675 مقبول 584 مقبول 482 جید 65.15% 2443 تسنیم مصطفى احمد ابراھیم السید 140299 170

رئیس الكنترول

  

أ.د / حممد زيدانأ.د / جمعھ حسین عبدالجواد د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل أ.د/ حنان حسىن يشار د/ عبد المنعم ابو شونھ

د / ھند احمد الھلباوى

د/ یاسمین ابراھیم

د/ بیسھ عبدهللا

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

رئيس اجلامعة عميد الكلية د / أیمن حمدى محمد

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 12من 13

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015



التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع التقدير ا�موع

جید 689 مقبول 660 مقبول 570 جید 525 جید 65.17% 2444 احمد محمد عبد السید اسماعیل 140234 171

جید 686 جید 686 مقبول 561 مقبول 504 مقبول 64.99% 2437 محمد احمد عطیة العشرى 140231 172

جید 693 مقبول 676 مقبول 570 مقبول 494 مقبول 64.88% 2433 میادة وجیة عبد الستار جابر 140133 173

جید 713 جید 696 مقبول 560 مقبول 462 مقبول 64.83% 2431 میار فوزى عبد الموجود محمد 140285 174

جید 709 جید 698 مقبول 533 مقبول 476 مقبول 64.43% 2416 ایة محمد السید عبد الدایم 140335 175

جید 737 جید 692 مقبول 526 مقبول 444 مقبول 63.97% 2399 عالء عادل عبد الحكیم قنصوة 120294 176

جید 699 مقبول 651 مقبول 568 مقبول 473 مقبول 63.76% 2391 امیرة سعید بدوى عبد المعطى مطر 140288 177

جید 691 مقبول 681 مقبول 529 مقبول 465 مقبول 63.09% 2366 عبد الحمید لطفى عبد الحمید 140213 178

جید 699 مقبول 653 مقبول 565 مقبول 437 مقبول 62.77% 2354 ھبة عادل عبد الحمید ابراھیم 140278 179

رئیس الكنترول

  

أ.د / جمعھ حسین عبدالجواد

د/ یاسمین ابراھیم

أ.د / حممد زيدان د / عماد بدیع خیرى

أ.د / معوض حممد اخلوىل د/ عبد المنعم ابو شونھ

د / ھند احمد الھلباوى

3750

یعتمد : وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أعضاء الكنرتول

رئيس اجلامعة أ.د/ حنان حسىن يشار د / أیمن حمدى محمد

الفرقه الرابعه الفرقه الثالثه الفرقه الثانيه الفرقه األوىل

1000 1050 900 800

تقریر النتائج التراكمیة للطالب

العام  األكادیمى 2018-2017
جامعة المنوفیة

كلیة التربیة النوعیة نظام الكنترول

نوع الكنترول  :- معا الدور  :- دور أول الفصل الدراسى :- الفصل الدراسي الثاني

عميد الكلية

د/ بیسھ عبدهللا

الصحافة واالذاعة والتلیفزیون في التعلیم القسم/الشعبة :-

مقبول وعددهم 9 الطالب احلاصلون على تقدير عام

التقدير العام ىف السنوات  السابقة

ام
الع

ر 
دي

لتق
ا

لية
لك

ة ا
سب

الن

لي
لك

ع ا
مو

ا�

االسم الرقم األكادميي م

كتبھ 

أماله 

راجعھ 
صفحة 13من 13

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 

 تاریخ الطباعة 12/07/2015


