
نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

و  اإلعالم التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ا  تكنولوج
االتصال

ة خ مصر اإلعالم والتنم تار
الحديث

اإلتجاهات 
مواد التخلفالحديثة في 

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    1  من  15الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

عات  التشر
ة اإلعالم

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

الصحافة 
واإلذاعة 
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة اإلنجليز
التقديرالتقديرالتقدير

ماء ماهر رمضان عبد الجيد لجـ جـجـ=مش جـ=جـ=لجـ=جـ=ل150027
ابلى م طارق محمد جالل الدين ال للرللمر ل150097 ةل دراسات بيئ جـ جـللجـ=جـ جـ

لللجـ=رزق محمد رزق سالمه لللجـ=جـ=ل150165
ز حسب النبى ف عبد العز جـ=جـ جـلجـ=محمود شر للXجـ جـجـ جـل150241

ه محمد غجـ=لجـ=نسمه محمد عط غجـ=للجـ=غ150268
حى عبد الخال للللماهر سند ص للللجـ=ل150320

مان للXلمصطفى عادل المصيلحى أبو سل ل150343 Xمدخل الى علوم الصحافة للXلجـ=
ةلللجـ=محمد قنديل سعيد قنديل اللغة العر قراءات  غغ150345 مدخل الى علوم الصحافةغ لغللجـ جـ
لغلجـ جـهدير احمد مندوه احمد غلغللغ150378

غغغغفاطمه حاتم محمد انور عبد الوهاب غغغغغغ150393
غغغغسمر ايهاب فؤاد صادق الحناو  غغغغجـ=غ150405

م ه عالء محمد انور عجمي ابراه لللجـ جـا جـ جـللجـ=جـ جـل160044
حى محمد اسماعيل غغغغاسراء ص غغغغغغ160056

سى م أحمد حسن  ع جـ جـجـ=Xجـ=ر ل160061 تارخ العالم الحديث والمعاصرل جـ جـجـ=لجـ=جـ جـ
ماء تحسين محمود األودن جـ=للجـ=ش جـ=لجـ=جـ جـجـ=ل160066

غغلغساره صالح محمد رزق  غ160081 مدخل الى علوم الصحافةغ لجـ=لغجـ=
م عبد السالم ةغغغغنيرمين نصر ابراه اللغة العر قراءات  غغ160094 مدخل الى علوم الصحافةغ غغغغغ

مه ز عبد الغنى غن لجـ جـلجـ جـمروه السيد عبد العز جـ=لجـ=جـ جـجـ جـجـ=160187
غغغغاحمد مختار مصطفى شرف غ160195 ةغ اللغة العر قراءات  غغغغغ

XلXجـ=اسراء مجد جالل حاف منصور ل160258 مدخل الى علوم الصحافةل جـ=للجـ=جـ=
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م او ا.م.د/   سمة عبد المحسن العق د/  

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى ا حامدد/  ش مان فتحى هاللد/  ران د/  إ

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

و  اإلعالم التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ا  تكنولوج
االتصال

ة خ مصر اإلعالم والتنم تار
الحديث

اإلتجاهات 
مواد التخلفالحديثة في 

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    2  من  15الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

عات  التشر
ة اإلعالم

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

الصحافة 
واإلذاعة 
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة اإلنجليز
التقديرالتقديرالتقدير

للللأحمد السيد عبد المؤمن شلبى ل160272 تارخ العالم الحديث والمعاصرل لجـ=رلجـ=جـ=
فى جـ=لXجـ=امال أشرف حامد الحل للللجـ=ل160278
م م سعد ابراه للXجـ=سعد ابراه 160284X=لجـXجـ=ل

جـ جـرلللاسماء مجد سعيد عبد الحميد عمر ل160289 تارخ العالم الحديث والمعاصرل جـ جـللجـ جـجـ جـ
ةXلرلجـ جـمحمد سالم عبد الكامل سالم اللغة العر قراءات  لل160290 ةل اد التر م جـ=لرلجـ=ل

ارك رللXلسلمى خالد محمد نبو ام ل160294 مدخل إلى علوم الصحافةل جـ جـللجـ=جـ جـ
د موس فوز توما فر س اسىXللجـ=م اإلقتصاد الس رلل160308 تارخ العالم الحديث والمعاصررل لجـ=Xجـ=جـ=

س السيد ةلرلللعمر عالء الدين عبد الون دراسات بيئ غل160309 ةل اد التر م لجـ=لجـ جـجـ=
لجـ=جـ=جـ جـاسراء فتحى أحمد عامر جـ=للجـ جـجـ جـل160311

لللجـ=جيهاد محمد عبد الهاد عبد اللطيف قاروب لللجـ جـجـ جـجـ=160316
ى نقوال مون ز ت ر ةلرلللمير اد التر م لل160331 مدخل الى علوم الصحافةل للXلل

ه جمال رمضان خضر لللجـ=امن جـ=لXجـ=جـ=جـ=160333
لملجـ جـنورهان هشام رمضان شلبى جـ=جـ=لجـ=جـ جـل160355
م القطان م ابراه جـ=للجـ جـهدير ابراه جـ=للجـ جـمل160370
لرللجـ=جهاد فرج حسني مصيلحي جـ=للمجـ جـجـ=160380

م محمد الديب لللجـ=طارق فؤاد ابراه 160382Xجـ جـللجـ جـجـ جـ
طه م محمد ابو ع ةلللجـ=محمد ابراه اد التر م لل160383 تارخ العالم الحديث والمعاصرل جـ جـجـ=جـ=جـ جـجـ جـ
للXجـ جـعلي اشرف علي الدين متولي ل160387 ةل اد التر م جـ جـجـ=للجـ جـ

مان لرلXجـ=محمود محمد محسن اسماعيل عبد الحميد سل ل160409 تارخ العالم الحديث والمعاصرل لللجـ=جـ=
حي القاضي ابو السعود لجـ=لجـ جـفاطمه ص ل160413 تارخ العالم الحديث والمعاصرل لللجـ=جـ=

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م او ا.م.د/   سمة عبد المحسن العق د/  

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى ا حامدد/  ش مان فتحى هاللد/  ران د/  إ

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

و  اإلعالم التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ا  تكنولوج
االتصال

ة خ مصر اإلعالم والتنم تار
الحديث

اإلتجاهات 
مواد التخلفالحديثة في 

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    3  من  15الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

عات  التشر
ة اإلعالم

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

الصحافة 
واإلذاعة 
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة اإلنجليز
التقديرالتقديرالتقدير

اب السيد عمر ز د ه عبد العز تارخ العالم الحديث والمعاصرXلللأمن لغ160424 Xمدخل الى علوم الصحافة للللجـ=
م لXلجـ=محمد حسنى امام ابراه لللجـ=جـ جـل160425

ن الدين لللجـ=محمد عبد الحميد محمد ز ل160430 Xتارخ العالم الحديث والمعاصر جـ=جـ=Xجـ جـجـ جـ
م الدين ر لXللأحمد ماهر محمد  لللجـ جـجـ=ل160433
رللرلجـ=محمد عبد المنعم حاف غيث ل160435 Xة اللغة العر قراءات  للXجـ=جـ=

ي ه تور لللجـ=عبد الرحمن ايهاب محمد عبدر جـ=جـ=لجـ جـجـ جـجـ=160443
للجـ=جـ=احمد ماهر محمد علوان لجـ=للجـ جـل160446

Xلللمحمد جمال ابو القاسم ساب للرللجـ جـل160448
رلرللجـ=نسمه فاروز عبد هللا عبد الرحمن سرحان ل160449 ةرل اللغة العر قراءات  جـ جـلللجـ جـ

لمجـ=محسناء  حسن خليل الطرش جـ=لجـ جـجـ جـمجـ=160450
م أحمد المحروق  جـ=جـ=للأحمد ابراه جـ=للجـ جـجـ=رل160452

ا جالل عبد الرازق احمد عبد ره لرلXجـ=دن 160483Xجـ جـللجـ=جـ جـ
للغلشروق محمد السيد احمد ل160485 ةرل دراسات بيئ للغلجـ=
ه رجب محمد عطا هللا لجـ=للأمن رل160486 Xاسى اإلقتصاد الس جـ=للجـ=جـ جـ
حير  اسىللللأحمد فتحى رمضان  اإلقتصاد الس رلل160490 ةل اد التر م لللجـ=جـ=

مان سيد احمد حامد شعير اسىلجـ=لما اإلقتصاد الس رلل160491 Xتارخ العالم الحديث والمعاصر جـ=جـ=جـ=لجـ جـ
د زهران درار مان جو جـ=لجـ=جـ جـا جـ=جـ=لجـ جـجـ جـل171100

للجـ=جـ=تقى أمجد صادق جاد هللا ل171103 تارخ العالم الحديث والمعاصررل جـ=للجـ=جـ جـ
م ماجوره مان فتحى ابراه جـ جـلجـ=جـ=ا جـ جـلجـ=ممل171104

م جـ جـجـ جـممأمانى محمد موسى عبد العظ جـ جـجـ=مممجـ جـ171105
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م او ا.م.د/   سمة عبد المحسن العق د/  

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى ا حامدد/  ش مان فتحى هاللد/  ران د/  إ

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

و  اإلعالم التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ا  تكنولوج
االتصال

ة خ مصر اإلعالم والتنم تار
الحديث

اإلتجاهات 
مواد التخلفالحديثة في 

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    4  من  15الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

عات  التشر
ة اإلعالم

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

الصحافة 
واإلذاعة 
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة اإلنجليز
التقديرالتقديرالتقدير

صلى اسر محمد ال ه  جـ جـمجـ جـجـ جـآ جـ=جـ=جـ=جـ=مجـ=171106
م ات محمد على ابراه لجـ جـممآ جـ جـجـ=جـ=جـ جـمجـ=171107

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـايناس محمد االنور السيد دسوقى مجـ=مجـ جـمجـ جـ171108
ز حبيب م عبد العز لجـ=لجـ جـامينه ابراه جـ=للجـ جـجـ جـل171109

ر حى س جـ جـلجـ جـجـ=منار عادل ص ل171110 اسىل اإلقتصاد الس جـ=جـ=جـ=جـ=جـ جـ
ع منير ه خير عبد السم لجـ جـلجـ جـآ ل171112 ةل اد التر م جـ=جـ=لجـ=جـ=

اء عماد محمد رمضان مرعى مدخل الى علوم المسرح (1)جـ=مجـ=جـ=عل لل171114 اسىل اإلقتصاد الس جـ=للجـ جـجـ جـ
اسىXللجـ=عبد الرحمن عادل عبد النبى الجدع اإلقتصاد الس لل171115 مدخل الى علوم الصحافةل جـ=جـ=لمجـ جـ

اسر حمد حسين شتله جـ=جـ جـمجـ جـهاله  جـ=للمجـ جـم171119
للجـ جـجـ جـتقى محمد سعيد عبد هللا جـ=جـ=جـ=مجـ جـجـ=171120

م لجـ جـجـ=جـ جـعبد الرحمن رمضان عيد ابراه جـ=جـ=لجـ جـمل171123
ةلللجـ جـغاده خالد اسماعيل سالم دراسات بيئ لل171125 اسىل اإلقتصاد الس جـ=جـ=لجـ جـجـ جـ

جـ جـجـ=مجـ جـنورا خالد محمد حواش ل171126 تارخ العالم الحديث والمعاصرم جـ جـجـ=جـ جـمم
جـ جـجـ جـجـ=جـ جـنسمه مصطفى محمود راضى جـ جـجـ=جـ جـجـ جـجـ جـل171127
اد اسىجـ=جـ جـمجـ جـروفيدا خالد محمد ابو ع اإلقتصاد الس Xل171129 تارخ العالم الحديث والمعاصرجـ= جـ=للجـ جـجـ=

تارخ العالم الحديث والمعاصرللجـ جـجـ=محمود خالد على على حسن لل171131 مدخل الى علوم الصحافةل جـ=لجـ=جـ=جـ جـ
يرلس جرجس ميخائيل انة  جـ=للجـ جـدم ل171132 اسىل اإلقتصاد الس جـ=للجـ=م

جـ جـجـ=جـ=جـ جـنورهان اسامه سعد الدين مصطفى ل171134 اسىل اإلقتصاد الس جـ=للجـ جـجـ جـ
ر  اسىXلللجيهان محمد مصطفى محمد ذ اإلقتصاد الس لل171135 مدخل الى علوم الصحافةل جـ=للجـ جـجـ=
للجـ جـممى مصطفى محمد رشاد منصور جـ جـجـ=جـ=مجـ جـجـ جـ171137

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م او ا.م.د/   سمة عبد المحسن العق د/  

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى ا حامدد/  ش مان فتحى هاللد/  ران د/  إ

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

و  اإلعالم التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ا  تكنولوج
االتصال

ة خ مصر اإلعالم والتنم تار
الحديث

اإلتجاهات 
مواد التخلفالحديثة في 

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    5  من  15الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

عات  التشر
ة اإلعالم

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

الصحافة 
واإلذاعة 
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة اإلنجليز
التقديرالتقديرالتقدير

اس اس صابر ع جـ=لجـ=جـ جـمنار ع 171141X اسىل اإلقتصاد الس جـ جـجـ=لجـ جـجـ جـ
مدخل الى علوم المسرح X(1)للجـ=مصطفى أسامه عبد الحميد محمد لل171143 Xالجماهير مدخل االتصال  لللجـ=جـ=

جـ جـجـ جـممغاده رجب عبد الخال الكشاك جـ جـجـ=جـ جـممل171145
جـ جـجـ=مجـ جـفاطمه أحمد جابر أحمد الجمال جـ=للممجـ جـ171146

جـ=لXجـ جـهدير ثروت عبد الرحمن محمد العبد لللجـ=جـ=ل171147
ورانى عبد الحميد بهلول جـ جـجـ جـرلجـ=أمانى  جـ=للجـ جـجـ جـل171150

ا محمد على سيف النصر جـ جـجـ=جـ=جـ=دال ل171151 اسىل اإلقتصاد الس لجـ=جـ=جـ جـجـ جـ
اسر احمد سالمه جـ=لجـ=جـ جـسالى  ل171152 مدخل الى علوم الصحافةل جـ جـجـ=لجـ جـجـ جـ

Xغغغفاطمه اكرامى عبد السالم عرفه غغغغغغ171153
ع محمود حسن ةلللجـ جـأحمد محمود ر اللغة العر قراءات  رلل171154 الجماهيرل مدخل االتصال  لجـ=لجـ جـجـ جـ
جـ جـلمجـ جـروناء محمد عبد الحميد امين جـ جـلجـ جـممجـ جـ171156

لللجـ جـرضا محمد سعد على غغلجـ جـجـ جـل171158
جـ جـجـ جـلجـ جـأمانى أبو الفتوح حسينى الجمل لجـ=لجـ جـجـ جـل171159

م الجمال جـ جـجـ جـممعبير عبد الشافى عبد الدا جـ=لجـ=ممجـ=171160
ار عبيد جـ=جـ جـلجـ جـفاطمه على عبد ال جـ جـجـ=لممل171161

لللجـ=نورا رجب فتحى عبد المجيد القاضى جـ جـللجـ جـجـ جـل171162
ه جـ=جـ=جـ=جـ جـاسراء رمضان شاهين حر جـ جـجـ=جـ جـمجـ جـجـ=171163

ه محمود على مجـ جـممأمنه وه مممممم171164
لجـ=جـ=جـ=اسراء سعيد أحمد سالم 171165Xجـ=جـ=لجـ جـجـ جـ

جـ جـلجـ=جـ جـنعمه توفي جبر محمد جبر جـ جـجـ=جـ=جـ جـجـ جـجـ=171166
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م او ا.م.د/   سمة عبد المحسن العق د/  

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى ا حامدد/  ش مان فتحى هاللد/  ران د/  إ

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

و  اإلعالم التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ا  تكنولوج
االتصال

ة خ مصر اإلعالم والتنم تار
الحديث

اإلتجاهات 
مواد التخلفالحديثة في 

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    6  من  15الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

عات  التشر
ة اإلعالم

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

الصحافة 
واإلذاعة 
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة اإلنجليز
التقديرالتقديرالتقدير

ه هللا أحمد أمين خليل جـ=جـ=جـ جـجـ جـه جـ=جـ=جـ=ممل171167
ز ز عبد العز م عبد العز تارخ العالم الحديث والمعاصرلللجـ جـاسمين تامر ابراه لل171169 مدخل الى علوم الصحافةجـ= جـ=للجـ=جـ=

اسىجـ=لجـ جـجـ جـهدير محمد حسن عطوه الدسوقى اإلقتصاد الس لل171172 تارخ العالم الحديث والمعاصرل جـ جـللمجـ جـ
جـ جـجـ=جـ جـجـ=اسراء احمد محمد جوده جـ جـجـ جـلمجـ جـل171175

اس منصور جـ=لجـ=جـ=آالء ناصف ع جـ=جـ=لجـ جـجـ جـل171177
لجـ=لجـ جـدعاء صالح سالم الشيخ لجـ=لمجـ جـل171181

ة جمال محمد نجم لجـ=لجـ جـأ ل171183 اسىجـ= اإلقتصاد الس للجـ=جـ=جـ=
م محمد سعيد الصعيد لجـ جـللر لللجـ جـجـ=ل171185

ز محروس لللجـ جـدينا عبد هللا عبد العز جـ جـجـ=لمجـ=ل171186
جـ جـمجـ=جـ=حسناء سمير احمد يوسف ل171190 اسىجـ= اإلقتصاد الس جـ جـللجـ جـم

ا عاطف اسماعيل الكرنيب جـ جـجـ جـجـ=جـ جـدن جـ جـجـ=لجـ جـجـ جـجـ جـ171191
جـ=جـ=لجـ جـهاجر قابيل السيد قابيل جـ=للجـ جـجـ=ل171192

م رمضان م مجد ابراه لجـ جـلجـ جـمر جـ جـجـ=جـ=مجـ جـل171193
ه ه ايهاب معوض عط اسىلللجـ جـأمن اإلقتصاد الس لل171196 ةجـ= اد التر م للللجـ جـ

نب مصطفى أحمد البهنساو  اسىلللجـ=ز اإلقتصاد الس لل171197 تارخ العالم الحديث والمعاصرل جـ جـللجـ=جـ=
للجـ=جـ=روضة عمر عبد الفتاح صقر لجـ=لجـ=جـ جـل171198

لمجـ جـجـ جـآالء عبد الحميد عبد الغنى محمد شلبى جـ=جـ=مجـ جـجـ=جـ=171199
ه جميل محمد الفار جـ=جـ جـجـ جـجـ جـه جـ=جـ=لجـ جـجـ جـم171200

جـ جـجـ جـلجـ جـمنار شبل محمد غ جـ جـللجـ جـجـ=ل171201
ةجـ=جـ=جـ=جـ جـهانم صالح  نصر الدين حسن دراسات بيئ لل171202 تارخ العالم الحديث والمعاصرل جـ=جـ=لمجـ جـ

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م او ا.م.د/   سمة عبد المحسن العق د/  

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى ا حامدد/  ش مان فتحى هاللد/  ران د/  إ

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

و  اإلعالم التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ا  تكنولوج
االتصال

ة خ مصر اإلعالم والتنم تار
الحديث

اإلتجاهات 
مواد التخلفالحديثة في 

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    7  من  15الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

عات  التشر
ة اإلعالم

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

الصحافة 
واإلذاعة 
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة اإلنجليز
التقديرالتقديرالتقدير

ز منصور ن على عبد العز لجـ جـجـ جـجـ جـشر جـ=لجـ=مجـ جـل171203
م  جابر الطنبداو  جـ=جـ=لجـ جـشروق ابراه للجـ=مجـ جـل171205
م عمارة جـ=جـ جـجـ=جـ جـسمة احمد عبد العظ جـ جـجـ=لممم171206
ارك ممممورده عبد النبي رمضان م جـ جـجـ=جـ جـممم171207

ة عادل سعيد المليجي لللجـ جـه جـ جـللمجـ جـل171208
للللروضة رأفت سعيد محمد حيدر ل171211 تارخ العالم الحديث والمعاصرل جـ=للمم
للجـ=جـ=شروق ماهر عبد القو عمارة جـ=للجـ جـجـ جـل171212

سى م مسعود ع جـ جـللجـ جـاسراء عبد العظ ل171215 مدخل الى علوم الصحافةل جـ جـللجـ=جـ=
لجـ=لجـ جـفاتن محمد الجميل قشطة ل171216 مدخل الى علوم الصحافةل جـ=لرلجـ جـجـ جـ

رللللمصطفى ايهاب حراجى محمد ل171217 الجماهيررل مدخل االتصال  جـ=جـ=Xلجـ جـ
مة مسعد عبد الحف شرف اسىلجـ جـلجـ=نع اإلقتصاد الس Xل171218 مدخل الى علوم الصحافةل لللجـ جـل

ان عبد الحميد حمادة ملجـ=ماسمين شع ل171222 تارخ العالم الحديث والمعاصرم جـ=للمجـ جـ
جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـهاجر اشرف  عبد الصمد شماخ جـ=للجـ جـجـ جـجـ جـ171224

جـ=لجـ=جـ جـمحمد عماد محمد رزق  ل171225 مدخل الى علوم الصحافةجـ جـ جـ=للمجـ جـ
د از م  اسىجـ=للجـ جـجهاد جالل ابراه اإلقتصاد الس لل171228 تارخ العالم الحديث والمعاصرل جـ=جـ=لجـ جـجـ جـ

ه عبد الحميد لجـ=لجـ جـسمر عادل عبد ر لللجـ جـمجـ=171232
اسىجـ=لXجـ جـعبد الرحمن حاف محمد غ اإلقتصاد الس لل171233 Xة اد التر م لجـ=Xلجـ=

م معوض ه لطفى عبد العل جـ جـلجـ جـجـ=آ جـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـل171236
م عبد الصمد شاد ممجـ جـجـ جـسرا عبد الصمد عبد العظ ل171240 تارخ العالم الحديث والمعاصرجـ جـ جـ=للمجـ جـ

جـ جـلXجـ جـهاجر أصيل محمد بندار  جـ=لللجـ جـل171242
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م او ا.م.د/   سمة عبد المحسن العق د/  

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى ا حامدد/  ش مان فتحى هاللد/  ران د/  إ

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

و  اإلعالم التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ا  تكنولوج
االتصال

ة خ مصر اإلعالم والتنم تار
الحديث

اإلتجاهات 
مواد التخلفالحديثة في 

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    8  من  15الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

عات  التشر
ة اإلعالم

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

الصحافة 
واإلذاعة 
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة اإلنجليز
التقديرالتقديرالتقدير

جـ جـجـ=جـ=جـ جـاسراء صالح محمد فوده جـ جـجـ=لجـ جـجـ جـل171246
جـ جـجـ جـجـ جـمهانم سعيد عثمان عبد الرحمن جـ=جـ=جـ جـمجـ جـل171247

د جـ جـجـ جـجـ جـمأميره عاطف مصطفى ز جـ جـجـ=جـ=مجـ جـم171248
جـ جـلجـ جـجـ جـمصطفى جمال محمد المصر  جـ=لجـ=مجـ جـجـ=171249

جـ جـجـ جـجـ جـمدينا السيد محمد العبد جـ جـجـ=جـ=ممجـ=171251
ه محسن عبد الفتاح يوسف جـ=لXجـ=ه جـ=للمجـ جـغ171254

مان غزال جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـرحاب يوسف محمد سل جـ=لجـ=مجـ جـل171255
م مجـ جـجـ=جـ=جهاد محمد مرسى عبد الكر ل171256 ةجـ= دراسات بيئ جـ جـجـ=لمجـ جـ

م ى ابراه م ز جـ جـجـ جـجـ جـمندا ابراه جـ جـجـ=جـ جـممل171257
م احمد الهجين جـ جـجـ جـلجـ جـنجو ابراه 171258X اسىل اإلقتصاد الس جـ=جـ=لمجـ جـ

م جـ جـجـ جـXجـ جـفاطمة محمد مصطفي علي ابو نع ل171261 ةل اد التر م جـ=للجـ=جـ=
جـ=جـ جـXجـ=محمد عبد هللا يونس عبد المقصود 171262X اسىل اإلقتصاد الس جـ=للجـ جـجـ جـ

نب حمزة محمد الفار جـ جـجـ=لجـ=ز ل171265 تارخ العالم الحديث والمعاصرل جـ جـجـ=لمم
ممممأميرة سعيد عبد السالم الفار مجـ=مممجـ جـ171266
اء محمد محمد الخطيب اسىXلرلجـ=عل اإلقتصاد الس رلل171269 مدخل الى علوم الصحافةرل للللل

م مجـ جـجـ=جـ جـهاجر رفعت عبد الفتاح غن جـ=جـ=لجـ جـجـ جـجـ جـ171270
ة زغلول أمين جـ=جـ=لجـ جـهدير وج ل171271 تارخ العالم الحديث والمعاصرجـ= جـ=للجـ=جـ جـ
اسىجـ=جـ=لجـ جـجهاد مجد سالم السيد اإلقتصاد الس لل171272 مدخل الى علوم الصحافةرل جـ جـلللجـ جـ

حى صالح على لللجـ جـنرمين ص جـ جـجـ=لجـ=مل171273
ى ه احمد الس جـ جـجـ=جـ جـمهايد شبل عط جـ جـجـ=لجـ جـمجـ=171274

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م او ا.م.د/   سمة عبد المحسن العق د/  

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى ا حامدد/  ش مان فتحى هاللد/  ران د/  إ

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

و  اإلعالم التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ا  تكنولوج
االتصال

ة خ مصر اإلعالم والتنم تار
الحديث

اإلتجاهات 
مواد التخلفالحديثة في 

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    9  من  15الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

عات  التشر
ة اإلعالم

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

الصحافة 
واإلذاعة 
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة اإلنجليز
التقديرالتقديرالتقدير

اسين راضى جـ=للجـ جـمنى محسن السيد  171275Xجـ=لللجـ جـ
جـ جـجـ=جـ جـموالء هاشم محمود خضر جـ جـجـ=لمجـ جـم171278

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـرهف فؤاد عبد الخال ثروت فؤاد صقر جـ جـللجـ جـجـ جـل171279
جـ جـجـ جـمجـ جـفاطمه محمد رشاد رزق  جـ جـجـ=جـ=ممم171280

م اسىللجـ=ماسراء احمد حسين عبد العل اإلقتصاد الس Xل171281 مدخل الى علوم الصحافةجـ= جـ=للجـ=جـ=
اب مشحوت نصر جـ جـمممدينا د مجـ جـجـ جـممم171282
ه رمضان حنفى سالم مجـ جـممأ جـ جـلجـ جـجـ=جـ جـم171283

هام ايهاب حلمى الفار جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـر جـ=لجـ=جـ=جـ جـجـ=171284
ر محمد البوهى ممممسلمى ش مجـ جـجـ جـممم171285

اد اسىلللجـ=ساره وليد أنور ع اإلقتصاد الس Xل171286 مدخل الى علوم الصحافةل لجـ=رلجـ جـجـ جـ
اء رمضان عبد التواب عبد العال جـ=جـ=جـ جـملم جـ=جـ=لجـ جـجـ جـجـ=171289

م محمد ه اسامه ابراه للجـ=جـ=ه ل171290 تارخ العالم الحديث والمعاصرل جـ جـجـ=Xجـ=م
د فرج م فر جـ جـجـ جـلمنهاد خالد فه مجـ=لجـ=جـ جـجـ=171291

م عامر جـ=جـ=جـ جـجـ جـندا السيد محمد ابراه جـ=جـ=لجـ=جـ جـل171292
جـ=جـ جـجـ جـجـ جـاسراء سعيد عبد المنعم على غراب جـ جـجـ=لجـ جـجـ جـل171293

جـ=جـ جـمممختار عبد الرحمن مختار محمود حشاد ل171295 نشأة وسائل إعالمم جـ=جـ=جـ=جـ جـجـ جـ
ة مجد محمد عبد الوهاب لجـ=لجـ جـرق جـ جـللمجـ جـل171296

للجـ=جـ جـمروه عماد نجم سيد احمد ل171297 تارخ العالم الحديث والمعاصرل جـ جـلXجـ=جـ جـ
جـ جـجـ=جـ جـجـ جـعبد الحميد فتحى عبد الحميد عبد الرحمن جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمل171298

فى جـ جـجـ جـمماسمين محمود عبد السيد عف جـ جـجـ=جـ جـمجـ جـجـ جـ171299
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م او ا.م.د/   سمة عبد المحسن العق د/  

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى ا حامدد/  ش مان فتحى هاللد/  ران د/  إ

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

و  اإلعالم التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ا  تكنولوج
االتصال

ة خ مصر اإلعالم والتنم تار
الحديث

اإلتجاهات 
مواد التخلفالحديثة في 

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    10  من  15الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

عات  التشر
ة اإلعالم

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

الصحافة 
واإلذاعة 
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة اإلنجليز
التقديرالتقديرالتقدير

ه جمال رمضان محمد خضير جـ جـجـ=مجـ جـا ل171300 تارخ العالم الحديث والمعاصرجـ جـ جـ جـجـ=جـ=جـ جـجـ جـ
د مجـ جـممفاطمه خير عثمان ز مممممم171301

ا جمال على اسماعيل جـ جـجـ=جـ=جـ جـران جـ جـلجـ=جـ جـجـ جـل171302
فه ن طارق عبد الغنى على خل جـ=جـ=لجـ جـنسر ل171303 مدخل الى علوم الصحافةل لجـ=لجـ جـم

ام محمد حسب النبى الشين اسىجـ جـجـ=لجـ جـه اإلقتصاد الس لل171305 تارخ العالم الحديث والمعاصرجـ جـ جـ=جـ=لمجـ جـ
اسىجـ جـجـ=جـ جـمعفاف لطفى فتحى محمد الشنشور  اإلقتصاد الس Xل171306 مدخل الى علوم الصحافةجـ جـ جـ جـجـ=لمجـ جـ

مت محمد عبد الصبور هارون  جـ جـجـ جـجـ=جـ جـح ل171307 تارخ العالم الحديث والمعاصرجـ= جـ=لXجـ=م
جـ جـجـ=جـ=جـ جـأسماء محمود عبد العال خواجه جـ=جـ=لجـ جـجـ جـجـ=171309

م عامر جـ جـجـ جـجـ=جـ جـنهاد عبد الناصر عبد الرح لجـ=لمجـ جـجـ=171311
ز م محمد عبد العز مان ابراه غغغغا غ171312 مدخل الى علوم الصحافةغ غغغغغ

س جـ جـجـ=جـ=جـ جـمروه ماهر عبد المقصود محمد الدهم جـ جـجـ=لجـ=جـ جـل171313
جـ=للجـ جـمحمد صابر فهمى دخان جـ جـللجـ=جـ جـل171314

جـ جـجـ جـلجـ=عبد الرحمن صالح السيد نصر الدين جـ جـللجـ=لل171315
دا ماهر السيد الشال لجـ جـجـ=جـ جـرو ل171317 اسىجـ= اإلقتصاد الس جـ=جـ=لجـ جـجـ جـ

للجـ=جـ=فاطمة صابر أمين شاهين جـ=للجـ=جـ جـل171320
حي محمد السيد ة ص جـ=للمآ ل171321 اسىجـ= اإلقتصاد الس جـ جـللجـ جـجـ جـ

ان رشاد ابو العز اسىللجـ=جـ جـاسمين شع اإلقتصاد الس Xل171323 ةل اد التر م جـ=لجـ=جـ جـجـ=
ز خضر اسىجـ=لXجـ=هاجر سمير عبد العز اإلقتصاد الس لل171324 مدخل الى علوم الصحافةجـ= جـ=لللجـ=

م عبد المحسن العقله جـ جـممماسراء عصام عبد الرح جـ جـلمممم171326
ز سعد صقر ا عبد العز جـ=للجـ جـران رل171331 Xاسى اإلقتصاد الس جـ=لجـ=جـ=جـ=

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م او ا.م.د/   سمة عبد المحسن العق د/  

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى ا حامدد/  ش مان فتحى هاللد/  ران د/  إ

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

و  اإلعالم التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ا  تكنولوج
االتصال

ة خ مصر اإلعالم والتنم تار
الحديث

اإلتجاهات 
مواد التخلفالحديثة في 

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    11  من  15الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

عات  التشر
ة اإلعالم

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

الصحافة 
واإلذاعة 
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة اإلنجليز
التقديرالتقديرالتقدير

جـ=لممنشو مدحت السيد سالم جـ جـجـ=جـ جـجـ جـجـ=ل171332
ة صابر عبد الفتاح العطار جـ جـجـ جـجـ جـما جـ جـجـ=جـ جـمجـ جـجـ=171335

د ماء عاطف محمود ز جـ جـمممش مجـ جـمممم171336
ز ا محمد علي عز لجـ=لجـ جـدال 171337Xجـ=جـ=لجـ جـجـ جـ

جـ جـمممأالء محمد عبد هللا مصطفي الشرقاو  جـ جـجـ=جـ جـممم171338
جـ جـجـ جـجـ جـمسلمى خالد محمد ماهر فوده جـ جـجـ=جـ جـممجـ جـ171340

لجـ=Xجـ جـنجالء سامي امين عمر ل171341 اسىل اإلقتصاد الس جـ جـلجـ=جـ جـجـ جـ
شر فرج فانوس للرلجـ=مار  ل171342 Xتارخ العالم الحديث والمعاصر للللجـ=
جـ جـجـ=جـ=مفاطمة محمد احمد نبو  جـ=لجـ=مجـ جـجـ جـ171345

ف سعيد محمد جـ جـجـ=جـ جـجـ جـاسراء شر ل171346 تارخ العالم الحديث والمعاصرل جـ=جـ=ممجـ جـ
جـ=للمهشام ابو العنين محمود ابو العنين جـ=لXجـ جـجـ=ل171348

تارخ العالم الحديث والمعاصرجـ=لXجـ جـاسراء مهد عبد المؤمن محمد لل171352 مدخل الى علوم الصحافةل لللجـ جـم
ع جمعة جـ جـجـ=جـ=جـ جـأسماء ناصر عبد السم لللجـ جـجـ جـل171355

مان مبروك حيى سل جـ=جـ=جـ جـجـ جـحسناء  جـ جـجـ=جـ=مجـ جـل171359
جـ جـجـ=جـ=جـ جـفاطمه أحمد حسنى سعيد عبد المولى جـ=لجـ جـجـ=مل171360

سى عبد الرحمن مسعود جـ جـللجـ=اسراء ع ل171361 تارخ العالم الحديث والمعاصرل جـ=لللجـ جـ
ز العراقى ه عبد الموجود عبد العز جـ جـجـ=لجـ جـآ جـ=لجـ=مجـ جـل171362

جـ=جـ جـجـ=جـ جـدينا هاشم محمد الخولى ل171364 مدخل الى علوم الصحافةل جـ=للجـ جـجـ جـ
اد تارخ العالم الحديث والمعاصرجـ=للجـ جـدينا احمد محمد ع لل171366 مدخل الى علوم الصحافةل للXجـ=جـ=

للجـ=جـ جـندا محمد محمود قطب الجمال ل171367 مدخل الى علوم الصحافةل جـ=لجـ=مم
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م او ا.م.د/   سمة عبد المحسن العق د/  

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى ا حامدد/  ش مان فتحى هاللد/  ران د/  إ

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

و  اإلعالم التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ا  تكنولوج
االتصال

ة خ مصر اإلعالم والتنم تار
الحديث

اإلتجاهات 
مواد التخلفالحديثة في 

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    12  من  15الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

عات  التشر
ة اإلعالم

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

الصحافة 
واإلذاعة 
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة اإلنجليز
التقديرالتقديرالتقدير

ه لللجـ جـساره محمد عبد الشافى عوض هللا هي جـ=جـ=لممل171368
ه محمود سلطان لجـ=جـ=جـ جـفايزه وه ل171369 مدخل الى علوم الصحافةجـ جـ جـ جـللمم

جـ=جـ=ممفاطمه محمد صالح الدين على حسن ل171372 مدخل الى علوم الصحافةجـ جـ جـ جـلجـ=جـ جـجـ=
جـ جـجـ=مجـ جـمى امين محمد حسين جـ جـلمجـ جـجـ جـجـ=171374

ف محمد سمير النجار ماء شر جـ جـجـ=لجـ جـش ل171375 مدخل الى علوم الصحافةل جـ جـلجـ=جـ=جـ=
م لللجـ جـرنا أحمد جمال الدين السيد ابراه ل171379 مدخل الى علوم الصحافةجـ جـ جـ جـلXجـ=جـ=

جـ=جـ=جـ=جـ جـهاجر مصطفى بهنسى سالمه غ171380 مدخل الى علوم الصحافةجـ= جـ جـللجـ جـجـ جـ
جـ جـلجـ جـجـ جـحسناء عادل ابو سيد احمد ل171381 ةجـ جـ اد التر م جـ جـجـ جـجـ=جـ جـجـ جـ

من متولى عمران جـ=لجـ=جـ جـنيره ا جـ=جـ=لممجـ جـ171382
جـ جـجـ=جـ=جـ جـأمينه محمد طه أحمد جـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـل171383

م عبد الحميد الصعيد تارخ العالم الحديث والمعاصرللجـ جـجـ جـسعاد ابراه لل171384 مدخل الى علوم الصحافةل جـ جـللجـ=جـ=
م جـ جـجـ=جـ جـمخلود احمد محمد ابراه ل171385 مدخل الى علوم الصحافةجـ جـ جـ جـللجـ جـجـ=
ه موسى على الزهار جـ جـممجـ جـآ مجـ جـمممجـ جـ171386

فه فه على خل م رجب خل اسىلللجـ جـمر اإلقتصاد الس لل171387 تارخ العالم الحديث والمعاصرل جـ=للجـ=جـ=
هام جميل رمضان على الجاهل جـ=جـ جـجـ جـمر جـ جـجـ=جـ جـمجـ جـجـ جـ171388

جـ=لXجـ جـآالء فتحى عبد الرازق سعد 171389Xجـ=للجـ=جـ جـ
مال النمس جـ جـلجـ=جـ=هند محمد  171390Xجـ=جـ=جـ=جـ جـم

جـ جـجـ=جـ=جـ جـرستين رزق جرجس عوض هللا جـ جـلجـ جـمجـ جـجـ جـ171391
ز اسىجـ جـللجـ جـنهى جمال السيد احمد عبد العز اإلقتصاد الس لل171395 تارخ العالم الحديث والمعاصرجـ جـ جـ=لجـ=جـ جـجـ جـ

جـ جـجـ جـجـ=جـ جـاسراء عادل جالل محمد ل171402 تارخ العالم الحديث والمعاصرجـ جـ جـ جـجـ=جـ=مجـ=
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م او ا.م.د/   سمة عبد المحسن العق د/  

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى ا حامدد/  ش مان فتحى هاللد/  ران د/  إ

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

و  اإلعالم التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ا  تكنولوج
االتصال

ة خ مصر اإلعالم والتنم تار
الحديث

اإلتجاهات 
مواد التخلفالحديثة في 

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    13  من  15الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

عات  التشر
ة اإلعالم

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

الصحافة 
واإلذاعة 
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة اإلنجليز
التقديرالتقديرالتقدير

ز محمد القره جـ جـجـ=جـ جـماسماء عبد العز جـ جـلجـ جـمجـ جـم171405
للمجـ=ساره خالد عبد الستار السيد قنديل جـ جـللممل171406
م اسماعيل جـ=جـ=لجـ جـهاجر هانى فرج ابراه ل171407 اسىجـ= اإلقتصاد الس جـ جـللجـ جـجـ جـ

د از اسىجـ=جـ=لجـ=شروق احمد محمد  اإلقتصاد الس رلل171410 مدخل الى علوم الصحافةل جـ جـجـ=لجـ جـجـ=
اب في عبدالفتاح د ه عف جـ=للجـ جـا جـ جـجـ=لجـ=جـ جـل171412
جـ=جـ جـجـ=جـ جـسمر فتحي محمود محمد 171413X اسىجـ جـ اإلقتصاد الس لللجـ جـجـ جـ
لجـ=رلجـ جـهد أحمد محمود جمعه ل171414 Xتارخ العالم الحديث والمعاصر جـ=جـ=للل

اسر أحمد محمد ه  جـ=جـ جـجـ=جـ=أ جـ جـجـ=Xممجـ جـ171415
جـ=جـ جـجـ جـمنورهان يوسف محمود الشرقاو  جـ جـجـ=جـ=جـ جـجـ جـل171416

جـ=جـ=جـ=جـ جـمحمود محمد زوزو حرحش جـ=جـ=لمجـ جـجـ=171419
جـ جـجـ جـجـ=جـ جـملكه محمد جابر رواش مجـ جـجـ جـممجـ جـ171421

مان عبد الفتاح الشعراو  ه سل جـ جـمجـ جـمه جـ جـللمجـ جـجـ=171422
ح في صب مان محمد ع اسىجـ=جـ جـجـ=جـ جـا اإلقتصاد الس لل171423 مدخل الى علوم الصحافةم جـ جـللمجـ جـ

جـ=جـ جـلجـ جـنجالء سامي عدلي حسن الشامي ل171424 ةل اد التر م جـ جـجـ=لجـ جـجـ جـ
اسىجـ=جـ=جـ جـجـ جـأمل رمضان عبد الجيد جعفر اإلقتصاد الس لل171425 تارخ العالم الحديث والمعاصرجـ= لجـ=لجـ جـل

جـ جـمجـ جـمهاجر عيد عبد الغفار ابو موسى جـ جـلجـ=مجـ=م171430
فى جـ جـجـ جـلجـ جـسمه سعيد فتحى عف جـ جـجـ=لممجـ=171431
مان محمد أنور العجرود مجـ جـجـ جـما جـ جـجـ=جـ=مجـ جـجـ جـ171437
مال مصطفى جبر جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجميله  جـ جـجـ=جـ جـجـ جـجـ جـجـ=171438

ه ممممفايزه عامر احمد عط جـ جـجـ=جـ جـممجـ=171439
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م او ا.م.د/   سمة عبد المحسن العق د/  

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى ا حامدد/  ش مان فتحى هاللد/  ران د/  إ

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

و  اإلعالم التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ا  تكنولوج
االتصال

ة خ مصر اإلعالم والتنم تار
الحديث

اإلتجاهات 
مواد التخلفالحديثة في 

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    14  من  15الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

عات  التشر
ة اإلعالم

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

الصحافة 
واإلذاعة 
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة اإلنجليز
التقديرالتقديرالتقدير

مممماحسان جمال عبد الحميد خالف مجـ=مممم171440
جـ جـمجـ جـجـ جـايناس الليثى محمد الليثى ل171441 اسىل اإلقتصاد الس جـ جـلجـ=جـ جـجـ=

ح  الفار نب وحيد مد جـ جـجـ جـجـ=جـ جـز ل171442 اسىجـ= اإلقتصاد الس جـ جـللجـ جـجـ=
جـ جـجـ جـممغاده رضا عيد الصعيد جـ=لجـ=جـ جـمجـ=171443
من محمد الفقى جـ جـجـ=جـ جـجـ جـهاجر ا جـ جـجـ=جـ=ممل171444
ه عزت حلمى الديب جـ جـجـ=مجـ جـآ ل171445 تارخ العالم الحديث والمعاصرل جـ=للجـ جـجـ=

حيى طنطاو قطب غغغغدعاء  غ171446 اسىغ اإلقتصاد الس غغغغغ
مجـ جـمماسراء محمد أحمد خلف مجـ جـمممم171447

من الكفراو احمد مصطفى جـ جـجـ=جـ جـجـ جـنورهان ا جـ جـللجـ=جـ جـل171448
م ة محمد على متولى غن جـ=جـ=Xجـ=سم 171449X Xاسى اإلقتصاد الس جـ=للجـ=جـ=

اسىجـ=جـ=Xجـ جـنورهان خالد محمد جمال شراره اإلقتصاد الس لل171450 ةل اللغة العر قراءات  جـ=للجـ جـجـ جـ
ه من عاطف السيد عاف جـ=جـ جـجـ جـجـ جـا جـ=للجـ جـجـ جـل171451

اسىجـ جـلجـ=جـ جـنورهان صبر فتحى حميده اإلقتصاد الس رلل171453 Xمدخل الى علوم الصحافة جـ جـجـ=للجـ جـ
قر جـ جـمجـ جـمناهد حسن السيد قر جـ=جـ=جـ جـجـ=جـ جـل171454

م عبد هللا احمد احمد سعد للللر جـ=للجـ جـجـ=ل171455
ه اشرف محمد نبو عبد الحميد جـ جـجـ جـجـ=جـ جـآ 171457X اسىل اإلقتصاد الس جـ=جـ=جـ جـجـ جـجـ جـ

ل ا جمال محمد احمد ال جـ جـجـ=جـ جـجـ جـدال جـ جـللجـ جـجـ جـل171459
ز ابو السعود جـ جـجـ جـلجـ جـمروه محمد عبد العز جـ جـلجـ جـمجـ جـل171460

ان مجـ=جـ=مأميره سمير مصطفى على ز 171461X Xاسى اإلقتصاد الس جـ=جـ=جـ=جـ جـجـ جـ
جـ جـمجـ جـماحسان محمد عبد المجيد محمد عماره جـ جـجـ=جـ جـممجـ جـ171462

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م او ا.م.د/   سمة عبد المحسن العق د/  

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى ا حامدد/  ش مان فتحى هاللد/  ران د/  إ

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2019/2018

و  اإلعالم التر القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ا  تكنولوج
االتصال

ة خ مصر اإلعالم والتنم تار
الحديث

اإلتجاهات 
مواد التخلفالحديثة في 

المادة

ة ة النوع ة التر ل
ة صفحة    15  من  15الثان

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

عات  التشر
ة اإلعالم

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

جامعة المنوفية

ات  أساس
الحاسب اآللي

التقدير

الصحافة 
واإلذاعة 
التقدير

س ادئ التدر م

التقدير

علم نفس النمو

التقدير

اللغة  قراءات 
ة اإلنجليز
التقديرالتقديرالتقدير

جـ=ملجـ=جهاد عماد مختار متولى جـ=لجـ=جـ جـجـ=ل171463
جـ جـجـ جـجـ جـممها سامح السيد شهاب جـ جـجـ=جـ=مجـ جـل171466
سى ه محمد بيومى ع جـ=لXجـ جـآ ل171467 Xمدخل الى علوم الصحافة جـ جـجـ=لجـ جـجـ جـ

جـ=مجـ جـجـ جـنورهان أشرف محمد جاد هللا جـ جـجـ=لممجـ جـ171468
يبى للجـ=جـ جـأحمد السيد محمد الر لللجـ=جـ=ل171470
شد للللسماح حسن حسن رو 171471X اسىرل اإلقتصاد الس جـ جـجـ=للل

جـ جـمجـ=مساره عماد الدين لطفى خلف جـ جـجـ=جـ جـممجـ جـ171472
اسىجـ=للجـ=نجاة جمال محمد عبد الغفار اإلقتصاد الس لل171477 مدخل الى علوم الصحافةل جـ=للجـ جـم
جـ جـجـ جـجـ=جـ=رضو شهد السيد محمد ل171478 مدخل الى علوم الصحافةل جـ جـجـ=جـ جـمم

د السيد مصطفى جـ=جـ=جـ جـمسمله مصطفى ابو اليز 171481X Xاسى اإلقتصاد الس مجـ جـجـ=مجـ جـ
حه عبده محمد السعدنى جـ جـرللجـ جـسم لجـ=لمجـ جـل171482

لXلجـ=معاذ سالم احمد سالم المغرى 171483X اسىل اإلقتصاد الس جـ=للجـ=جـ جـ
ه رسمى محمود خطاب اسىجـ=لجـ=جـ جـه اإلقتصاد الس Xل171485 تارخ العالم الحديث والمعاصرل جـ=للجـ=جـ جـ

جـ=لجـ جـمامل طلعت شاهين اسماعيل سلطان جـ جـللمجـ جـل171486

ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ
ة: أعضاء لجنة النظام والمراق

شارأ.د/ سعيد مناع جاد الرب أ . د / حنان حسنى 

ة بإذن هللا. ة السنة الدراس عد ، حيث يتم ذلك فى نها م والطالبمالحظة هامة : هذه النتيجة لم تطب عليها قواعد الرأفة  ة لشئون التعل يل الكل و

دان عبدالحميد أ .د / محمد ز أ.د/  إيناس مصطفى شحاته
ام مصطفي عبد هللا اسأ.د/  ه مون ع اسر م او ا.م.د/   سمة عبد المحسن العق د/  

د/  منى سعيد أبوناشى
ماء محمد متولى ا حامدد/  ش مان فتحى هاللد/  ران د/  إ

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.


