
نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2019/2018

الصحافو واالذاعو المدرسيو : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
وسائؿ اإلعالـ
 المحمية

الدراما فى 
الراديو 

تخطيط اإلعالـ
 التربوى

لقاء مواد التخمؼصوتيات وا 
المادة

كمية التربية النوعية
10  مف  1صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

طرؽ تدريس 
نوعية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

تربية مقارنة

التقدير

عمـ نفس 
فروؽ)تعميمي 

التقدير

لغة إنجميزية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

ـ=جػجػ جػـمحمد صابر عبد الغنى شاىيف =جػ=جػؿؿ120243
ـؿؿغفاطمة احمد عبد العزيز كروش =جػؿغ=جػ120293
ـ=جػجػ جػؿمحمد مصطفى محمد المحروؽ ؿ120312 (تحقيق- حديث )التحرير الصحفى ؿ =جػـؿ

ؿؿؿؿسامية عبد الحكيـ اسماعيؿ محمد عامر ؿؿرؿؿ120328
جػ جػ=جػؿXاسراء حمدي عبد الحميد احمد عوض جػ جػ=جػغجػ جػ140019

=جػXؿXاسماء محمد احمد عبد الوىاب غ140029 انتاج برامج تعميميه=جػ Xجػ=جػ=
جػ جػؿ=جػؿمنى كماؿ عبد الجميؿ عبد العاطى ؿجػ جػرؿؿ140164

ؿؿؿؿمصطفى جماؿ صالح الطنانى ؿ140203 تكنولوجيا التعميم فى التخصصؿ جػ جػ=جػرؿ
جػ جػؿ=جػـوالء سمير عمى سويد 140268XXؿجػ جػ

ـ=جػ=جػؿنيفيف معوض عبد العميـ معوض 140324Xجػـؿ=
جػ جػ=جػ=جػؿاسراء حسف عبد الستار محمود الميثى ؿ140336 X (1)صوتيات والقاء Xجػ جػجػ جػ

ـجػ جػـ=جػامانى مختار جمعو عبده احمد =جػـؿؿ140342
جػ جػ=جػ=جػؿفداء عادؿ عزيز اسعد 140343Xجػـ=جػ=

جػ جػ=جػجػ جػ=جػايماف برىء محمد الدمرداش زيد ؿـXؿ140351
ـ=جػ=جػؿحنيف محمد ياسر عوض شمبى جػ جػجػ جػؿؿ150000
جػ جػ=جػـؿاسراء ياسر عبد الغنى عبد العاؿ ــؿؿ150001

ـ=جػجػ جػؿلمياء السيد درويش حافظ ــؿؿ150008
ـ=جػجػ جػؿامنية مسعد حامد سميـ جػ جػجػ جػؿؿ150010

ـــجػ جػىدير انساف حسيف عبد الرازؽ ـــؿ150011
ـــ=جػاسراء خالد عبد اليادى حجاج ــ=جػؿ150012

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف حسنى يشار/د . أ احمد عصر/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد عبد الحميد زيداف/د .أ  بيسه عبداهلل رحمه/ د .م.أ
ايمن حمدى/د
عماد بديع/د
هند الهمباوى/ د

دعاء جعفر/د
نهاد عمى/د
غادة ربيع/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2019/2018

الصحافو واالذاعو المدرسيو : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
وسائؿ اإلعالـ
 المحمية

الدراما فى 
الراديو 

تخطيط اإلعالـ
 التربوى

لقاء مواد التخمؼصوتيات وا 
المادة

كمية التربية النوعية
10  مف  2صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

طرؽ تدريس 
نوعية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

تربية مقارنة

التقدير

عمـ نفس 
فروؽ)تعميمي 

التقدير

لغة إنجميزية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

ؿــؿاسراء جابر عبد العزيز السيد ــؿؿ150013
جػ جػ=جػ=جػ=جػىاجر نبوى ابراىيـ الجماؿ =جػجػ جػؿؿ150014
ؿ=جػجػ جػؿاميرة محمد رمضاف محمد Xجػ جػXؿ150015
ـجػ جػـ=جػزىراء انور فؤاد محجوب =جػـؿؿ150017
ـــجػ جػىدير فتحى حسف الخولى جػ جػـؿؿ150018
جػ جػجػ جػجػ جػؿايماف عادؿ محمد عبده 150019Xجػـؿ=
ـجػ جػجػ جػؿىدير ايياب محمود جابر 150023Xجػ جػجػ جػؿ

جػ جػجػ جػـ=جػاسراء طارؽ عبد الدايـ عبد الرحمف ليمو جػ جػـؿؿ150024
=جػجػ جػـؿىند عبد الغنى سعد مصمحى احمد سنار جػ جػـؿؿ150025

جػ جػجػ جػ=جػؿاية سعد ظريؼ شاكر =جػـXؿ150026
=جػ=جػـؿاسماء عمى عبد الرحمف عمى عياد =جػجػ جػؿؿ150028

جػ جػ=جػجػ جػ=جػيارا محمد شحاتة محمد جػ جػجػ جػؿؿ150031
ـ=جػـ=جػدينا سعيد محمد العبد ــ=جػؿ150033

ـجػ جػـجػ جػالشيماء حسف عبد الفتاح عبد الجواد البربرى ــؿؿ150038
ـــؿاسراء عدلى محمد جاب اهلل محمد ــ=جػؿ150039

=جػجػ جػجػ جػؿالشيماء يسرى احمد الشاؿ ؿجػ جػؿؿ150040
جػ جػـؿ=جػعزة عمى سعيد عمى جػ جػـ=جػؿ150043

جػ جػ=جػجػ جػ=جػىدير مصطفى عبد المقصود ابو داف 150046Xجػ جػـؿ
=جػجػ جػجػ جػؿنورىاف عماد فتحى السيد ؿـXؿ150048

ـجػ جػـ=جػياسميف ايمف  محمود محمد =جػـؿؿ150052

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف حسنى يشار/د . أ احمد عصر/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد عبد الحميد زيداف/د .أ  بيسه عبداهلل رحمه/ د .م.أ
ايمن حمدى/د
عماد بديع/د
هند الهمباوى/ د

دعاء جعفر/د
نهاد عمى/د
غادة ربيع/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2019/2018

الصحافو واالذاعو المدرسيو : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
وسائؿ اإلعالـ
 المحمية

الدراما فى 
الراديو 

تخطيط اإلعالـ
 التربوى

لقاء مواد التخمؼصوتيات وا 
المادة

كمية التربية النوعية
10  مف  3صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

طرؽ تدريس 
نوعية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

تربية مقارنة

التقدير

عمـ نفس 
فروؽ)تعميمي 

التقدير

لغة إنجميزية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جػ جػجػ جػجػ جػؿىانـ عبد العزيز عبد المحسف النحاس =جػـؿؿ150053
جػ جػجػ جػـ=جػاية عمى زغموؿ محمود ــ=جػؿ150055

جػ جػــ=جػفاطمة جماؿ السيد زالبية ــجػ جػؿ150056
ـجػ جػـ=جػاسماء محمد جاد عز الديف ؿـؿؿ150057
جػ جػ=جػـؿيسرا ياسر اسماعيؿ عمار ــؿؿ150058

ـجػ جػجػ جػؿفاطمة عيد السيد عبد المعطى ــ=جػؿ150060
جػ جػجػ جػجػ جػ=جػمنى عبد الواحد السيد خفاجة =جػـجػ جػؿ150061

جػ جػــجػ جػشيماء محمد عبد الباسط احمد الحفنى جػ جػـجػ جػؿ150062
=جػــ=جػايماف عبد العزيز منصور ميدى جػ جػـجػ جػؿ150063
جػ جػجػ جػجػ جػ=جػماجدة عبد العزيز عباس خالد =جػـؿؿ150066
ـجػ جػـؿايماف عبد اهلل ابراىيـ محمد جػ جػـ=جػؿ150069
ـــ=جػفلاير حمدى عبد اهلل شرؼ ــجػ جػ=جػ150070
جػ جػجػ جػـ=جػاشرؼ محمد سالـ الفقى جػ جػـؿؿ150072

ـجػ جػجػ جػؿياسميف نبيؿ شفيؽ الحضرى جػ جػـؿؿ150073
جػ جػجػ جػ=جػؿايماف حمدى صادؽ بدوى 150076XXجػؿ=

جػ جػجػ جػـ=جػاسراء محمد عبد الموجود شحاتو ـجػ جػؿؿ150078
ـ=جػجػ جػؿشيماء منير صالح سميماف 150082Xؿـؿ

ـ=جػـ=جػسميرة محمد محمود عبد اليادى ــ=جػؿ150083
ـجػ جػ=جػؿليمى صبحى محمد لحمة ــXؿ150084

ـؿ=جػؿصفاء محمود محمد احمد فرحات 150087XXجػ جػجػ جػ

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف حسنى يشار/د . أ احمد عصر/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد عبد الحميد زيداف/د .أ  بيسه عبداهلل رحمه/ د .م.أ
ايمن حمدى/د
عماد بديع/د
هند الهمباوى/ د

دعاء جعفر/د
نهاد عمى/د
غادة ربيع/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2019/2018

الصحافو واالذاعو المدرسيو : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
وسائؿ اإلعالـ
 المحمية

الدراما فى 
الراديو 

تخطيط اإلعالـ
 التربوى

لقاء مواد التخمؼصوتيات وا 
المادة

كمية التربية النوعية
10  مف  4صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

طرؽ تدريس 
نوعية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

تربية مقارنة

التقدير

عمـ نفس 
فروؽ)تعميمي 

التقدير

لغة إنجميزية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جػ جػجػ جػجػ جػؿدعاء احمد ابراىيـ حبيش جػ جػجػ جػXؿ150088
جػ جػجػ جػ=جػؿصابريف يسرى فيمى االعصر ؿ=جػXؿ150089

ـــجػ جػخمود فيمى عمى حسنيف ــ=جػؿ150091
جػ جػجػ جػـؿندا محمد بريؾ  حميدة ــ=جػؿ150092

=جػ=جػجػ جػ=جػىند ابراىيـ عبد الحفيظ سعد =جػـ=جػؿ150093
ـ=جػ=جػؿاسراء ماىر بركات المالح 150095Xجػ جػجػ جػؿ

جػ جػجػ جػـ=جػاميرة وجية عبد المعز حفيشو ــ=جػؿ150096
ــجػ جػ=جػاميرة توفيؽ حسف محمد جػ جػـ=جػؿ150098
ـجػ جػجػ جػ=جػامنية اميف محمد سالـ =جػـؿؿ150099

ـجػ جػـ=جػاميرة عمى عبد العميـ عمى ؿـجػ جػؿ150100
=جػجػ جػجػ جػؿرنا بكر فوزى عبد السيد ؿ=جػXؿ150103

ـ=جػجػ جػؿفاطمة اشرؼ عبد المنصؼ الجمؿ 150107Xجػجػ جػؿ=
جػ جػجػ جػجػ جػؿسارة حمزة عبد السالـ مطاوع جػ جػـؿؿ150109

ـــ=جػاالء ممدح شعباف حجازى جػ جػـجػ جػؿ150110
جػ جػ=جػجػ جػؿنورا مصطفى ناجح عبد العاؿ الفاضى ـ=جػؿؿ150111

=جػجػ جػـؿاية سعيد ابراىيـ محمد ؿ=جػؿؿ150113
ـجػ جػجػ جػؿمروة سعيد عبد اهلل ابراىيـ جػ جػ=جػ=جػؿ150115
ـجػ جػجػ جػ=جػسارة ناصر عبد الفتاح حمزة جػ جػـجػ جػؿ150116
ـ=جػجػ جػؿميادة عادؿ السيد البيات =جػجػ جػXؿ150117
جػ جػــ=جػاية مفرح مصطفى نصار جػ جػـ=جػؿ150121

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف حسنى يشار/د . أ احمد عصر/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد عبد الحميد زيداف/د .أ  بيسه عبداهلل رحمه/ د .م.أ
ايمن حمدى/د
عماد بديع/د
هند الهمباوى/ د

دعاء جعفر/د
نهاد عمى/د
غادة ربيع/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2019/2018

الصحافو واالذاعو المدرسيو : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
وسائؿ اإلعالـ
 المحمية

الدراما فى 
الراديو 

تخطيط اإلعالـ
 التربوى

لقاء مواد التخمؼصوتيات وا 
المادة

كمية التربية النوعية
10  مف  5صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

طرؽ تدريس 
نوعية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

تربية مقارنة

التقدير

عمـ نفس 
فروؽ)تعميمي 

التقدير

لغة إنجميزية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جػ جػ=جػجػ جػؿالياـ رضا فؤاد الدمنيورى 150123Xجػ جػ=جػؿ
ـجػ جػجػ جػؿاميرة صبحى عبد الوىاب الجزار =جػـ=جػؿ150124

ـ=جػجػ جػؿفاتف زكريا غريب محمد Xجػ جػؿؿ150126
جػ جػ=جػجػ جػؿنورىاف فريد مبارؾ احمد الكيالنى 150129Xجػ جػجػ جػ=جػ

جػ جػجػ جػجػ جػؿسممى خالد خطاب محمد نجـ ؿ150130 (تحقيق- حديث )التحرير الصحفى ؿ =جػ=جػ=جػ
=جػ=جػجػ جػؿنيى خالد محمد عبد العزيز شريؼ 150131Xجػ جػـ=جػ

جػ جػــجػ جػمروة مجدى جماؿ السيد ـــ=جػ150133
ـــؿاسراء عاطؼ محمد قنديؿ ــ=جػؿ150135

ـجػ جػـؿاسماء عاطؼ حممى طعيمة =جػجػ جػؿؿ150136
جػ جػــ=جػبسمة عماد شندى عبد العميـ ــؿؿ150138

ـــ=جػالشيماء عبد الصمد محمد صالح ــجػ جػؿ150140
ـــ=جػاية عاطؼ محمد عبد النبى =جػـ=جػؿ150143
ـــ=جػدعاء احمد زكريا المعرؼ ــؿؿ150144
ـــ=جػاسراء احمد فؤاد أبو ستو ــؿؿ150146
ـجػ جػجػ جػ=جػاميرة محمود محمدى عتيـ جػ جػـؿؿ150147

جػ جػ=جػجػ جػؿاسماء يوسؼ محمود عبد الحافظ =جػـXؿ150152
جػ جػــ=جػىبة محمد السيد موسى =جػـ=جػؿ150154

ـجػ جػـ=جػىند محمد عبد النبى خراش جػ جػـ=جػؿ150159
ـــ=جػالفت محمد صابر الشامى ــ=جػؿ150160

ـجػ جػجػ جػؿاية اشرؼ عبد الحميـ عطية =جػجػ جػXؿ150161

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف حسنى يشار/د . أ احمد عصر/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد عبد الحميد زيداف/د .أ  بيسه عبداهلل رحمه/ د .م.أ
ايمن حمدى/د
عماد بديع/د
هند الهمباوى/ د

دعاء جعفر/د
نهاد عمى/د
غادة ربيع/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2019/2018

الصحافو واالذاعو المدرسيو : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
وسائؿ اإلعالـ
 المحمية

الدراما فى 
الراديو 

تخطيط اإلعالـ
 التربوى

لقاء مواد التخمؼصوتيات وا 
المادة

كمية التربية النوعية
10  مف  6صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

طرؽ تدريس 
نوعية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

تربية مقارنة

التقدير

عمـ نفس 
فروؽ)تعميمي 

التقدير

لغة إنجميزية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

ـجػ جػجػ جػجػ جػحسناء عامر محمد دبور جػ جػـرؿؿ150162
ـجػ جػجػ جػ=جػغادة فتحى عمى الخمرى ـجػ جػجػ جػؿ150163

ـــ=جػتغريد محمد عبد المعز حفيشو جػ جػـؿؿ150167
ـ=جػـ=جػاسماءعبد الفتاح عبد الحفيظ المسحب ــؿؿ150168

جػ جػجػ جػـ=جػاسراء محمد بيومى الحداد 150169Xجػ جػـؿ
ـجػ جػـؿريياـ مرضى محمد عبد المطيؼ 150170Xجػ جػـؿ

جػ جػ=جػـ=جػاسراء السيد محمد الصاوى جػ جػجػ جػؿؿ150173
=جػ=جػ=جػؿبثينة عبد ربو محمد عبد ربو الكالؼ 150174XXؿجػ جػ

ـجػ جػـ=جػاميرة رضا عبد اهلل حسنيف جػ جػـجػ جػؿ150175
جػ جػ=جػـؿايماف عمى عبد العظيـ عمى جػ جػـؿؿ150176
جػ جػجػ جػـ=جػشيماء حسف رجب حسيف =جػـؿؿ150177

=جػ=جػجػ جػ=جػيسرا مصطفى يوسؼ يوسؼ احمد 150178XXجػ جػـ
ـ=جػجػ جػؿمشيرة اسماعيؿ عبد الرحمف سالـ ــؿؿ150180
جػ جػجػ جػجػ جػؿدينا عبد الحميد عبد الرسوؿ عرب جػ جػـXؿ150181

ـ=جػجػ جػؿاية خالد عبد الغفارابو شوشو ؿؿXؿ150182
=جػ=جػجػ جػؿىالة كـر عبد اليادى سالـ ؿجػ جػXؿ150185
=جػ=جػـؿىاجر حمدى محمد خميؿ 150189Xجػ جػجػ جػؿ

ـ=جػجػ جػؿمروة مجاىد عبد الستار حسف =جػجػ جػؿؿ150191
ـجػ جػـ=جػرضا عثماف عبد الغنى ابو حسف ــ=جػؿ150192

جػ جػؿ=جػؿاسراء  محمد فريد محمد محمد غنيـ =جػجػ جػXؿ150197

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف حسنى يشار/د . أ احمد عصر/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد عبد الحميد زيداف/د .أ  بيسه عبداهلل رحمه/ د .م.أ
ايمن حمدى/د
عماد بديع/د
هند الهمباوى/ د

دعاء جعفر/د
نهاد عمى/د
غادة ربيع/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2019/2018

الصحافو واالذاعو المدرسيو : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
وسائؿ اإلعالـ
 المحمية

الدراما فى 
الراديو 

تخطيط اإلعالـ
 التربوى

لقاء مواد التخمؼصوتيات وا 
المادة

كمية التربية النوعية
10  مف  7صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

طرؽ تدريس 
نوعية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

تربية مقارنة

التقدير

عمـ نفس 
فروؽ)تعميمي 

التقدير

لغة إنجميزية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جػ جػ=جػجػ جػؿمريـ طارؽ احمد جاد اهلل ـ=جػXؿ150200
=جػجػ جػجػ جػ=جػجياد عبد الجواد محمد رىيؼ =جػجػ جػؿؿ150201

ـ=جػـؿاسراء محمد احمد محمد عثماف جػ جػـؿؿ150203
=جػجػ جػجػ جػ=جػياسميف سعيد عبد الرحمف عبد الباقى جػ جػـؿؿ150205

ـ=جػجػ جػؿسممى محسف سعيد القصاص جػ جػجػ جػXؿ150208
جػ جػ=جػجػ جػؿريياـ عارؼ اسماعيؿ شحاتو =جػـؿؿ150213

جػ جػ=جػجػ جػؿعبد الرازؽ صفا عبد الرازؽ العسكرى 150216XXؿـ
ـجػ جػجػ جػؿوالء نبيؿ  محمود ابو العنيف جػ جػجػ جػ=جػؿ150217
ـــ=جػنورىاف كـر السيد الصيفى جػ جػـجػ جػؿ150219

ؿجػ جػجػ جػؿامينة عبد التواب عبد الرازؽ حسف جػ جػجػ جػؿؿ150220
ـجػ جػـ=جػاسماء زغموؿ عبد المعبود زغموؿ Xـ=جػؿ150221
ـ=جػجػ جػؿاماؿ عالء نجاح محمد عبد الصمد =جػ=جػؿؿ150222

ـجػ جػجػ جػؿفاتف جابر محمد مرسى ابراىيـ =جػجػ جػXؿ150223
جػ جػجػ جػجػ جػـاسراء عيد عبد العظيـ جػ جػجػ جػXؿ150225

جػ جػجػ جػـ=جػاحمد السيد عباس بركات جػ جػجػ جػؿؿ150226
جػ جػــ=جػاميرة حسف عبد المقصود المسموت جػ جػـ=جػؿ150227

ـ=جػجػ جػؿمنة اهلل عمى عيد ابراىيـ =جػ=جػXؿ150232
ـجػ جػـ=جػسمر السيد عبد المطيؼ زنوف جػ جػـ=جػؿ150233
(تحقيق- حديث )التحرير الصحفى ـجػ جػجػ جػـاحمد عبد الفتاح عبد المعطى Xؿ150234 (1)صوتيات والقاء ؿ ؿجػ جػرؿ

ـ=جػجػ جػـرحاب خالد السيد طاحوف =جػجػ جػؿؿ150236

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف حسنى يشار/د . أ احمد عصر/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد عبد الحميد زيداف/د .أ  بيسه عبداهلل رحمه/ د .م.أ
ايمن حمدى/د
عماد بديع/د
هند الهمباوى/ د

دعاء جعفر/د
نهاد عمى/د
غادة ربيع/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2019/2018

الصحافو واالذاعو المدرسيو : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
وسائؿ اإلعالـ
 المحمية

الدراما فى 
الراديو 

تخطيط اإلعالـ
 التربوى

لقاء مواد التخمؼصوتيات وا 
المادة

كمية التربية النوعية
10  مف  8صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

طرؽ تدريس 
نوعية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

تربية مقارنة

التقدير

عمـ نفس 
فروؽ)تعميمي 

التقدير

لغة إنجميزية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

ـ=جػــياسميف احمد محمد البكرى ابراىيـ ىدىود =جػـؿؿ150240
=جػ=جػ=جػـاسراء اسامة محمد خطاب ؿـXؿ150259
جػ جػجػ جػـؿمحمد السيد ابراىيـ السيد جػ جػـؿؿ150269

ؿجػ جػـ=جػاية عماد الديف عبد الفضيؿ محمد =جػـ=جػؿ150271
=جػجػ جػجػ جػؿسمسبيؿ احمد عبد الكريـ شكر =جػـؿؿ150272

=جػؿجػ جػؿابتياؿ محمد حامد العقدة جػ جػ=جػXؿ150276
جػ جػؿـؿضحى عمى نوار محمد السعودى جػ جػ=جػؿؿ150277
ـ=جػـؿىنية عبد اهلل عبدالمطيؼ عبد اهلل جػ جػجػ جػؿؿ150281

ـجػ جػــايماف عزت عبد السالـ عبد الوىاب 150282Xجػ=جػؿ=
ـ=جػجػ جػؿرحمة معروؼ شكرى عبد القادر 150284XXجػ جػجػ جػ
جػ جػجػ جػــدينا عبد اهلل رجب السيد نصار ؿ150294 (1)صوتيات والقاء ؿ Xؿـ
جػ جػجػ جػجػ جػ=جػالياـ فوزى محمد عبد العميـ ــ=جػؿ150302

جػ جػجػ جػجػ جػؿاسراء السيد عبد الحميد دويدار =جػـؿؿ150304
ؿــ=جػاسالـ سعيد محمد محمد X=جػؿؿ150312

جػ جػ=جػـؿامنية سامى مغاورى يوسؼ 150316Xؿ=جػؿ
جػ جػجػ جػـ=جػاسماء عبد المنعـ عبد الشافى زايد جػ جػـرؿؿ150317

جػ جػجػ جػجػ جػ=جػمراـ محمد جمعة جمعة 150332Xؿجػ جػؿ
جػ جػجػ جػـؿىاجر الحنفى السيد خميؿ 150338Xجػ جػـؿ

جػ جػ=جػجػ جػؿاسماء حمدى شاكر نصر طرخاف =جػـؿؿ150342
=جػجػ جػجػ جػـىند وفيؽ احمد فرحات ابو النور ؿ=جػرؿؿ150349

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف حسنى يشار/د . أ احمد عصر/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد عبد الحميد زيداف/د .أ  بيسه عبداهلل رحمه/ د .م.أ
ايمن حمدى/د
عماد بديع/د
هند الهمباوى/ د

دعاء جعفر/د
نهاد عمى/د
غادة ربيع/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2019/2018

الصحافو واالذاعو المدرسيو : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
وسائؿ اإلعالـ
 المحمية

الدراما فى 
الراديو 

تخطيط اإلعالـ
 التربوى

لقاء مواد التخمؼصوتيات وا 
المادة

كمية التربية النوعية
10  مف  9صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

طرؽ تدريس 
نوعية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

تربية مقارنة

التقدير

عمـ نفس 
فروؽ)تعميمي 

التقدير

لغة إنجميزية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جػ جػجػ جػجػ جػـىداية عماد شبؿ ابراىيـ فوده 150350XXؿ=جػ
=جػــ=جػابراىيـ محمد ابراىيـ بسيونى =جػجػ جػؿؿ150365
جػ جػجػ جػـ=جػامؿ مختار عبد الفتاح الخولى 150366Xؿجػ جػؿ
نظم سياسيه وسياسات االعالم=جػ=جػجػ جػؿاسراء محمود سالـ الخولى Xؿ150367 (تحقيق- حديث )التحرير الصحفى ؿ Xجػ=جػ=

=جػ=جػـ=جػاسماء محمد عبد السميع الديب =جػجػ جػXؿ150368
ـ=جػجػ جػؿانتصار ماىر محمد حموده 150376XXجػجػ جػ=

جػ جػ=جػجػ جػؿعزة عبد اهلل عبد المطيؼ شعيب =جػـXؿ150384
ـجػ جػـؿىويدا محمد مرسى عمى جػ جػـؿؿ150390
ؿ=جػ=جػـرحاب السيد ابراىيـ حسف 150392Xجػ جػرؿX

ـ=جػـؿاية محمد مختار جوده رضواف جػ جػجػ جػؿؿ150394
=جػجػ جػـؿضحى محمود حامد مدكور جػ جػـؿؿ150395
جػ جػ=جػـؿميا احمد عبد النعيـ محمد ؿجػ جػؿؿ150396
=جػؿجػ جػـايماف عيد رمضاف الغناـ 150397XXجػـ=

ـؿجػ جػـايماف احمد مصطفى موسى ؿ150406 X (1)صوتيات والقاء ؿـرؿ
جػ جػ=جػجػ جػـمياده حسيف خميؼ اسماعيؿ 150408XXجػ جػـ
ـجػ جػجػ جػؿاسماء خيرى فكرى الصيفى جػ جػـؿؿ150415
=جػ=جػ=جػؿمنى مدحت محمد النجار =جػ=جػرؿؿ150417
=جػجػ جػ=جػؿىالة محمود عبده ممطاف 150425Xجػ جػـؿ

=جػجػ جػجػ جػؿحسناء سميماف بيومى احمد =جػـؿؿ150426
=جػ=جػـؿايناس مجدى خميؿ ابو الحسف 150429XXجػـ=

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف حسنى يشار/د . أ احمد عصر/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد عبد الحميد زيداف/د .أ  بيسه عبداهلل رحمه/ د .م.أ
ايمن حمدى/د
عماد بديع/د
هند الهمباوى/ د

دعاء جعفر/د
نهاد عمى/د
غادة ربيع/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحاف الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

: الفرقة

2019/2018

الصحافو واالذاعو المدرسيو : القسـ 

الرقـ 
األكاديمى

اسـ الطالب
وسائؿ اإلعالـ
 المحمية

الدراما فى 
الراديو 

تخطيط اإلعالـ
 التربوى

لقاء مواد التخمؼصوتيات وا 
المادة

كمية التربية النوعية
10  مف  10صفحة    الرابعو

 (مرتبة حسب الرقـ األكاديمى)

طرؽ تدريس 
نوعية

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

تربية مقارنة

التقدير

عمـ نفس 
فروؽ)تعميمي 

التقدير

لغة إنجميزية

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

جػ جػجػ جػجػ جػؿايات بكرى عبد الحكيـ المراعزى جػ جػـرؿؿ150433
جػ جػ=جػجػ جػؿاسماء محمد عبد المولى ابراىيـ 150435Xجػـرؿ=

=جػؿجػ جػؿىالة دسوقى عبد السالـ عمى حجازى 150436XXجػ جػـ
ؿ=جػ=جػؿفاطمو جماؿ حمداف العسكرى 150441XXجػ جػـ
ـــ=جػاسراء محمد عبد الحميـ الدرس جػ جػـؿؿ150442

=جػـجػ جػ=جػاية محمد عادؿ عبد المنعـ حسيب ــ=جػؿ150450
جػ جػــؿمروة رضواف احمد عبد العزيز ؿ150454 تكنولوجيا التعميم فى التخصصؿ =جػـؿ

جػ جػجػ جػجػ جػ=جػمنة اهلل حسف بسيونى السيد حسف زيد جػ جػجػ جػؿؿ150456
جػ جػجػ جػجػ جػؿىاجر محمد عبد الرحمف شعباف =جػجػ جػXؿ150457

ـجػ جػجػ جػؿىديؿ صالح سيد احمد مرسى شحاتة ؿـرؿؿ150460
ـــ=جػاية ربيع سنوسى ابراىيـ ــجػ جػؿ150465
جػ جػــ=جػنجاة احمد عمى نصر جػ جػـجػ جػ=جػ150466

جػ جػــ=جػسممى عاطؼ عباس عبد الجواد =جػـXؿ150471

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظاـ والمراقبة
حناف حسنى يشار/د . أ احمد عصر/ د.أ

.ىذه النتيجة لـ تطبؽ عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتـ ذلؾ فى نياية السنة الدراسية بإذف اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد عبد الحميد زيداف/د .أ  بيسه عبداهلل رحمه/ د .م.أ
ايمن حمدى/د
عماد بديع/د
هند الهمباوى/ د

دعاء جعفر/د
نهاد عمى/د
غادة ربيع/ د

.تعنى أف المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيؽ قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رؿ   ):      :  مالحظة ىامة 


