
نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2018/2019

ة الصحافة واالذاعة المدرس القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ة  اس نظم س
اسات  وس

ر  التحر
الصحفى 

اإلحصاء 
والحاسب اآللى

ر  التصو
مواد التخلفاإلعالمى

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    1  من  11الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ا  تكنولوج
م فى  التعل

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



ات  صوت
وٕالقاء (1)
التقدير

ة لغة إنجليز

التقدير

إنتاج برامج 
ة م تعل
التقدير

علم نفس 
إجتماعى
التقدير

األصول 
ة  األجتماع
التقدير

س  طرق تدر
ة) (نوع
التقديرالتقدير

ا دمحم السيد عبدالواحد ر غغغغأحمد ز غغغغغغغ120275
ع غالي خليل نا ود غغغغمار غغغغغغغ140033

ان المحروق  للللأميرة لطفي شع لللرلجـ=رلل140219
جـ جـملجـ=أسماء عبد المنعم حسن شعالن رل140341 تارخ مصر الحديثم ملجـ=للل
م احمد عبد الشافى جسن جـ=جـ=للابراه ل140350 هل االعالم والتنم لجـ=جـ=لجـ=ل

م الشرشابى جـ=لجـ جـلفاطمه مصطفى حسين ابراه جـ=جـ=جـ=جـ=جـ=لجـ=150041
ل ر ه حى ش جـ جـلجـ=لمروه ص جـ=جـ=جـ جـجـ جـللجـ=150249

هام جمال عبد الحميد العبد لمممر جـ جـلجـ جـجـ=جـ=جـ=ل160001
مممجـ جـاسراء سعيد عبد هللا دمحم عبد الصمد ممممممجـ جـ160002

ل عبد الواحد سالم جـ=لجـ جـلأحمد جبر جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـلجـ=جـ=160003
لى ة مجد عبد الستار السيد جو جـ جـجـ جـجـ جـجـ=آ جـ=جـ=لجـ=جـ=لل160004

ل لممجـ=اسراء مهد سعد ه لمجـ جـجـ=جـ=جـ=جـ=160005
مجـ جـلجـ=دعاء عالء فتحى دمحم جـ=مجـ جـجـ=لجـ جـجـ جـ160006

لم هام رضا حلمى سو ممممر لجـ جـجـ=جـ جـمجـ جـجـ جـ160008
ز البرر  مممجـ جـسالى نصر عبد العز جـ جـممجـ جـلجـ جـجـ جـ160012
مجـ=جـ جـجـ=هاجر الصاو على دمحم الجزار جـ=جـ جـجـ جـجـ جـجـ=جـ=جـ جـ160014

مان صالح راشد مخلوف جـ=ممما جـ جـمجـ=مجـ جـمجـ جـ160015
انى جـ جـجـ جـجـ جـمسمر صبر دمحم الق جـ=مجـ=جـ جـمجـ جـجـ جـ160017
ور اء بدر أحمد مد مممجـ جـلم جـ جـجـ جـلجـ=جـ جـجـ جـجـ جـ160020
مان انور دمحم عابدين جـ جـممما لجـ جـلجـ جـلجـ جـجـ=160021

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

سو  شارأ.د/أشرف الع أ . د / حنان 

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 أ .د / دمحم ز م الد ابراه أ.د /  م
اس محمود د/  أمانى فرغلأ.م.د/  دمحم هارون أ.م.د/  حامد ع

د/  هند جمال
امل د/  صالح الدين عالمد/  منى جمال بيوضةد/  مروة 

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: 

2018/2019

ة الصحافة واالذاعة المدرس القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ة  اس نظم س
اسات  وس

ر  التحر
الصحفى 

اإلحصاء 
والحاسب اآللى

ر  التصو
مواد التخلفاإلعالمى

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    2  من  11الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ا  تكنولوج
م فى  التعل

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



ات  صوت
وٕالقاء (1)
التقدير

ة لغة إنجليز

التقدير

إنتاج برامج 
ة م تعل
التقدير

علم نفس 
إجتماعى
التقدير

األصول 
ة  األجتماع
التقدير

س  طرق تدر
ة) (نوع
التقديرالتقدير

جـ=جـ جـمجـ=فاطمة عزت على أبو النصر جـ جـمجـ=جـ جـجـ=مجـ=160022
ع جـ جـمجـ جـجـ جـهد حمد دمحم مصطفى ر لمجـ جـجـ جـجـ=مجـ=160025

ه طارق دمحم الجمسى ممممآ جـ=مجـ جـجـ جـلمجـ جـ160027
نب سعيد دمحم القاضى جـ=ممجـ جـز ممجـ جـمجـ=مجـ جـ160028

ه أشرف أحمد عادل المحروق  جـ=جـ جـللآ جـ=لجـ=لللجـ جـ160029
دان جـ جـمجـ جـجـ جـمروه عاطف السيد ز جـ جـمجـ=جـ جـجـ جـجـ جـم160030

ح اسح جـ جـمجـ جـجـ=ميرنارضا عبد المس جـ جـمجـ=جـ جـلجـ جـل160031
جـ=مجـ جـلاسراء رمضان اسماعيل دمحم جـ جـمجـ جـجـ جـجـ=جـ=جـ=160032

فى فى عبد العاطى عف جـ=مجـ جـجـ=امانى عف جـ=مجـ=جـ جـجـ جـجـ=جـ جـ160033
مممجـ جـسماح عادل عبد الخال نوح لجـ جـلمجـ جـجـ جـجـ جـ160034

اض م ر من ابراه فين ا جـ جـمجـ جـجـ=ن جـ=مجـ جـجـ جـجـ=جـ جـجـ=160035
مممجـ جـمنه هللا احمد السيد مرسى جـ=مجـ جـجـ=جـ=مجـ جـ160037

جـ جـممجـ جـسارة عبد المنصف دمحم حواس ممجـ=مجـ جـمجـ جـ160038
جـ جـجـ=جـ جـجـ جـأسماء صالح محمود الشتله جـ=جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـ160039

ر جـ جـممجـ جـفاطمه خير السيد  جـ جـمجـ=جـ جـجـ جـمجـ جـ160040
ه السيد عبد الفتاح الشهالى ممممآ جـ جـمجـ جـمجـ جـمجـ=160041

اغ م عبد الفتاح الص مممجـ جـمنى عبد الكر جـ جـمجـ=مجـ=مجـ جـ160043
ماء عبد المنعم اسماعيل دمحم اسماعيل جـ جـجـ جـمجـ جـش جـ جـمجـ=جـ جـجـ=مجـ جـ160049

ممممسلو السيد عبد الفتاح أحمد ممجـ جـمجـ جـمجـ جـ160054
او  مممجـ جـاسماء عبد النبى دمحم الغر جـ جـمجـ جـرلجـ جـجـ جـجـ جـ160055

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

سو  شارأ.د/أشرف الع أ . د / حنان 

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 أ .د / دمحم ز م الد ابراه أ.د /  م
اس محمود د/  أمانى فرغلأ.م.د/  دمحم هارون أ.م.د/  حامد ع

د/  هند جمال
امل د/  صالح الدين عالمد/  منى جمال بيوضةد/  مروة 

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: 

2018/2019

ة الصحافة واالذاعة المدرس القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ة  اس نظم س
اسات  وس

ر  التحر
الصحفى 

اإلحصاء 
والحاسب اآللى

ر  التصو
مواد التخلفاإلعالمى

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    3  من  11الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ا  تكنولوج
م فى  التعل

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



ات  صوت
وٕالقاء (1)
التقدير

ة لغة إنجليز

التقدير

إنتاج برامج 
ة م تعل
التقدير

علم نفس 
إجتماعى
التقدير

األصول 
ة  األجتماع
التقدير

س  طرق تدر
ة) (نوع
التقديرالتقدير

ع السيد ماء رضا عبد السم جـ جـممجـ جـش جـ جـمجـ جـمجـ=مجـ=160057
جـ جـمجـ جـجـ جـأمانى سعيد مصطفى بيومى جـ=جـ جـلجـ جـجـ=جـ جـجـ=160058

مممجـ جـالهام عبد هللا حامد خضر جـ جـمجـ=مجـ=جـ جـجـ=160062
رم فتحى الصحصاح ه  جـ جـمجـ جـجـ=أمن جـ=جـ جـجـ=رلجـ=جـ جـجـ جـ160063

ر جـ جـممجـ جـاسراء ممدوح عبد اللطيف ش جـ=مجـ جـمجـ=مجـ=160067
مجـ=مجـ جـاسراء دمحم حسن الفار جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـممجـ جـ160068

فى مممجـ جـأميرة خالد دمحم الص جـ جـمجـ جـملمجـ جـ160071
حير  مممجـ جـرجاء هانى احمد  جـ جـمجـ جـجـ=جـ جـمجـ جـ160072

فه ز السيد ابوخل جـ جـمجـ=جـ=مها سعيد عبد العز جـ جـمجـ جـمجـ=مجـ جـ160073
مال شعفة ان  ممممفاطمة شع جـ=ممجـ جـلجـ جـجـ=160076

جـ جـمجـ جـجـ=اسماء رجب سيد احمد نصار جـ جـجـ=جـ جـجـ جـلمجـ جـ160078
ممجـ جـجـ=اسماء اسماعيل عبد الفتاح عتمان جـ جـجـ جـجـ جـجـ=جـ=جـ جـجـ جـ160082
مان مان عبد الفتاح سل ممممصفاء سل جـ جـمجـ جـجـ جـXمجـ جـ160083

م مطر حى عبد العل ممممدمحم ص جـ جـمجـ جـجـ جـلمجـ=160084
ه مان ناصر عبد الحميد عط مممجـ جـا جـ جـمجـ جـمجـ=مجـ جـ160085

مممممنه هللا عبد الحميد محمود خالف جـ جـمجـ جـمجـ=مجـ جـ160086
مممجـ=اره حمد محمود عبد الوهاب جـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـجـ=160089

ات دمحم دمحم الطحالو  جـ جـممجـ جـآ ممجـ جـجـ جـجـ=مجـ جـ160096
مان حسن دمحم الفاضى ممجـ جـجـ جـا ل160100 مدخل الي علوم الصحافهجـ جـ جـ=مجـ=جـ=مل

ف عزت حاف ه شر جـ جـمجـ=جـ جـأ لجـ=جـ=جـ=لمل160101
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/أشرف الع أ . د / حنان 

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 أ .د / دمحم ز م الد ابراه أ.د /  م
اس محمود د/  أمانى فرغلأ.م.د/  دمحم هارون أ.م.د/  حامد ع

د/  هند جمال
امل د/  صالح الدين عالمد/  منى جمال بيوضةد/  مروة 

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: 

2018/2019

ة الصحافة واالذاعة المدرس القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ة  اس نظم س
اسات  وس

ر  التحر
الصحفى 

اإلحصاء 
والحاسب اآللى

ر  التصو
مواد التخلفاإلعالمى

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    4  من  11الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ا  تكنولوج
م فى  التعل

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



ات  صوت
وٕالقاء (1)
التقدير

ة لغة إنجليز

التقدير

إنتاج برامج 
ة م تعل
التقدير

علم نفس 
إجتماعى
التقدير

األصول 
ة  األجتماع
التقدير

س  طرق تدر
ة) (نوع
التقديرالتقدير

جـ جـجـ=مجـ جـسماح رمضان دمحم رشاد الشرقاو  جـ=جـ=جـ جـجـ جـجـ=مجـ=160102
ممجـ جـلند حمد عبده العمور  جـ جـللجـ جـجـ جـجـ جـل160103
اظه جـ=جـ=للاسمين السيد احمد  غ160105 تارخ مصر الحديثل لجـ=Xللجـ=
جـ جـجـ جـجـ=جـ=امانى سعيد قنديل حسن جـ=مجـ=للجـ جـجـ=160106

م مصطفى جـ جـمجـ جـجـ جـامانى سعد عبد العل جـ=جـ جـجـ جـجـ جـلمجـ=160108
مممماحمد حماده معوض احمد قنديل جـ جـمجـ جـملمجـ=160110

مان البنا جـ جـمللرحاب مصطفى سل 160112X تارخ مصر الحديثل لجـ=جـ=جـ=لجـ جـ
مممممروه شاكر يوسف دمحم جـ جـمجـ جـمممجـ جـ160113

جـ جـمملاسراء عبد المطلب يوسف الفار جـ جـمجـ جـجـ جـلجـ جـجـ جـ160114
جـ=جـ=لXراندا عماد دمحم قابيل جـ=جـ=لجـ=لجـ جـجـ=160115

رم سعد الشرقاو  ماء  ممممش جـ جـمجـ=جـ جـجـ جـمجـ=160121
مممماسراء فرج دمحم وهدان جـ جـمممجـ جـمجـ جـ160122
ا دمحم محمود السيد جـ جـمجـ جـمران جـ=جـ جـجـ جـللجـ جـجـ=160123

م فايد جـ=جـ جـجـ=جـ=عبد الحميد اشرف عبد الحميد ابراه لجـ=جـ=للجـ جـل160124
م جـ جـمجـ جـجـ جـندا عبد الظاهر على غن جـ جـمجـ=مجـ=مجـ=160127

م االشمونى م ابراه جـ جـمجـ جـمايناس عبد الح جـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـجـ=160129
جـ جـمملاسراء احمد عبد الرؤف حسين مجـ جـجـ=مجـ جـمم160130

جـ جـمجـ جـجـ=بوسى عبد الحميد عبد الجواد الضلع ل160131 مدخل الي علوم الصحافهجـ جـ جـ جـجـ جـجـ=جـ جـجـ=م
ممجـ=جـ=امل حسين احمد الشاعر جـ جـمجـ=مجـ=جـ جـجـ=160133

مال الدين حسين حسين ممجـ جـجـ جـفاطمه دمحم  جـ=جـ جـجـ=مجـ جـمجـ جـ160137
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/أشرف الع أ . د / حنان 

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 أ .د / دمحم ز م الد ابراه أ.د /  م
اس محمود د/  أمانى فرغلأ.م.د/  دمحم هارون أ.م.د/  حامد ع

د/  هند جمال
امل د/  صالح الدين عالمد/  منى جمال بيوضةد/  مروة 

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: 

2018/2019

ة الصحافة واالذاعة المدرس القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ة  اس نظم س
اسات  وس

ر  التحر
الصحفى 

اإلحصاء 
والحاسب اآللى

ر  التصو
مواد التخلفاإلعالمى

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    5  من  11الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ا  تكنولوج
م فى  التعل

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



ات  صوت
وٕالقاء (1)
التقدير

ة لغة إنجليز

التقدير

إنتاج برامج 
ة م تعل
التقدير

علم نفس 
إجتماعى
التقدير

األصول 
ة  األجتماع
التقدير

س  طرق تدر
ة) (نوع
التقديرالتقدير

مممماسراء احمد دمحم احمد جـ جـمجـ جـجـ=جـ جـمجـ=160139
م فهمى مرقص نا ابراه مممجـ=مار جـ جـمجـ جـمجـ=مجـ=160140
ابى أحمد حى أم جـ جـممجـ=نجو ص جـ جـجـ=جـ=جـ جـجـ=مجـ جـ160141

ه بهاء الدين عبد الخال عبد السالم جـ جـممله جـ=مجـ=جـ جـلمل160143
جـ جـجـ جـجـ جـلنيره محمود نصار الجزار جـ=جـ جـجـ=جـ=للل160144

جـ=جـ جـملآالء حمد حسن عبد الغنى لجـ=جـ=جـ=جـ=جـ=جـ جـ160145
ان دمحم فرحات جـ=جـ جـجـ جـلأسماء شع جـ جـمجـ جـجـ=جـ=جـ جـل160146

فه جـ=مجـ جـجـ=منى عبد الحميد احمد ص جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ=جـ جـ160147
ى جـ=جـ جـجـ جـلدمحم السيد متولى القليو جـ=للجـ=لجـ جـجـ=160153

جـ جـمجـ جـلشروق دمحم الحسينى سيف الخولى جـ=جـ جـجـ=جـ جـجـ=مجـ=160154
جـ جـمجـ جـجـ جـسنت حسام فتحى السيد جـ=جـ=لمجـ جـجـ=جـ=160157

م داود جـ جـمملساره محمود رزق ابراه جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ=160158
جـ جـمجـ=لمى عبد المحسن أبو الفضل عبد السيد جـ جـمجـ=جـ جـجـ جـمجـ جـ160159

جـ جـمجـ=جـ=اسراء معروف عيد معروف جـ=جـ جـجـ=جـ=جـ=جـ جـجـ=160160
فه جـ جـجـ جـجـ جـلجهاد عرى سعيد ابوظر لجـ=جـ=لXجـ جـل160162

جـ جـممجـ=مار مينا ماهر مينا جـ جـجـ=جـ=جـ جـجـ=جـ=جـ=160164
جـ جـلجـ=لساره مصطفى دمحم نصر جـ=جـ=جـ=جـ=لرلجـ=160165

ع جـ جـمجـ جـجـ=مروه أحمد عبد النبى عبد السم جـ جـمجـ جـمجـ جـمل160167
ممجـ جـجـ جـساره دمحم عزت دمحم جـ جـمجـ=مجـ=مجـ=160171

شه ر جـ جـممجـ=احمد صالح فرج ابو  جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ=مجـ=160174
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/أشرف الع أ . د / حنان 

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 أ .د / دمحم ز م الد ابراه أ.د /  م
اس محمود د/  أمانى فرغلأ.م.د/  دمحم هارون أ.م.د/  حامد ع

د/  هند جمال
امل د/  صالح الدين عالمد/  منى جمال بيوضةد/  مروة 

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: 

2018/2019

ة الصحافة واالذاعة المدرس القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ة  اس نظم س
اسات  وس

ر  التحر
الصحفى 

اإلحصاء 
والحاسب اآللى

ر  التصو
مواد التخلفاإلعالمى

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    6  من  11الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ا  تكنولوج
م فى  التعل

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



ات  صوت
وٕالقاء (1)
التقدير

ة لغة إنجليز

التقدير

إنتاج برامج 
ة م تعل
التقدير

علم نفس 
إجتماعى
التقدير

األصول 
ة  األجتماع
التقدير

س  طرق تدر
ة) (نوع
التقديرالتقدير

ا نوح حلمى شاد جـ جـمجـ جـجـ جـران جـ=مجـ جـجـ جـجـ جـمجـ=160175
م عوض ممجـ جـجـ جـمنى سامى ابراه جـ جـمجـ جـملمجـ=160178

شه ممملاسماء مصطفى دمحم حف جـ=جـ=لجـ=جـ جـمجـ=160180
اغ ر الص م  ه ابراه ممجـ جـجـ=آ جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـمجـ=160182

م النشار ه ابراه لXجـ=لتقى وج 160185X=جـ=جـX=لجـ=جـ
غغغغمها جمال صالح عماره غغغغغغغ160188

جـ جـجـ جـجـ=لاسمين دمحم ناصر الدين دمحم جبر جـ=جـ جـلجـ=لجـ جـل160189
جـ جـجـ=جـ جـجـ=اسراء جمال دمحم دمحم مرعى جـ=مجـ=ممجـ=جـ=160192

جـ جـممجـ=نرمين نفاذ حجاز عبد الحميد جـ جـجـ=جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ=160194
جـ جـمجـ جـجـ=احالم مجد نبو الخولى جـ جـمجـ جـجـ=جـ جـجـ جـجـ=160197

جـ=جـ=جـ=جـ=عبد الرحمن عماد عيد دمحم ساكنه جـ=لجـ=جـ=مجـ=ل160198
جـ جـمجـ=لنورا حماده أحمد شرف جـ جـمجـ=جـ جـلجـ جـجـ=160199

ممجـ جـمأسماء عبد السيد عبد الوارث رضوان جـ جـمجـ جـمجـ=مجـ=160201
ممجـ جـجـ جـنورهان وائل عمر الجند لمجـ=جـ جـجـ=جـ=جـ جـ160202

جـ=مجـ جـجـ جـشروق اسامه عبد المعطى فارس جـ=جـ=لللجـ جـل160203
جـ جـمجـ جـجـ=اسراء سعيد فتحى عبد الحميد جـ=مجـ=جـ جـجـ=مجـ=160204

جـ جـمجـ جـجـ جـجهاد احمد رشاد السيد جـ=جـ جـمجـ جـجـ=مجـ=160205
م دمحم ع ابراه ممجـ جـجـ=مى ر جـ=مجـ جـجـ جـمجـ جـل160207
ة خالد دمحم سالم لللXأ 160210Xللجـ=للل

ب حسن على مان غر جـ=مجـ جـجـ=ا لجـ جـجـ=جـ=جـ=مجـ=160211
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/أشرف الع أ . د / حنان 

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 أ .د / دمحم ز م الد ابراه أ.د /  م
اس محمود د/  أمانى فرغلأ.م.د/  دمحم هارون أ.م.د/  حامد ع

د/  هند جمال
امل د/  صالح الدين عالمد/  منى جمال بيوضةد/  مروة 

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: 

2018/2019

ة الصحافة واالذاعة المدرس القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ة  اس نظم س
اسات  وس

ر  التحر
الصحفى 

اإلحصاء 
والحاسب اآللى

ر  التصو
مواد التخلفاإلعالمى

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    7  من  11الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ا  تكنولوج
م فى  التعل

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



ات  صوت
وٕالقاء (1)
التقدير

ة لغة إنجليز

التقدير

إنتاج برامج 
ة م تعل
التقدير

علم نفس 
إجتماعى
التقدير

األصول 
ة  األجتماع
التقدير

س  طرق تدر
ة) (نوع
التقديرالتقدير

جـ=مجـ جـجـ=سنت صالح رزق عبد الهاد جـ=جـ جـجـ جـجـ=لجـ جـل160212
ممجـ جـجـ جـآالء طارق شحاته الفيومى جـ=جـ=جـ=جـ جـجـ=جـ جـجـ=160213

جـ جـمجـ جـمسلمى عيد سالمه عامر لجـ=جـ=جـ=جـ=جـ جـل160215
جـ جـمجـ جـجـ=سمر شحات عبد الشهيد القطان جـ جـلجـ=جـ جـجـ جـجـ جـل160216

جـ جـجـ جـجـ جـمنرمين رمضان نصر سالم جـ جـمجـ=جـ=لمجـ=160217
امل جـ جـجـ=جـ جـجـ=أسماء ناصر عثمان  جـ جـجـ جـجـ=جـ=جـ=مجـ جـ160218

جـ=مجـ جـماميره يوسف عبد هللا الفقى جـ جـمجـ=جـ جـجـ=مجـ=160219
م ابومصطفى حى ابراه جـ جـمممحنان ص جـ جـمجـ جـمجـ جـمل160220

اء دمحم جابرعبد الجليل جـ=مجـ=لعل جـ جـجـ=جـ=جـ=جـ جـجـ جـجـ جـ160222
ه عبد العال عبد الهاد السيد ممجـ جـجـ جـه جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـل160226
د أشرف عبد السالم عاشور جـ جـمجـ جـلتغر جـ جـمجـ=مجـ=جـ جـجـ=160227

جـ جـمجـ جـمدمحم على احمد دمحم منصور جـ جـمجـ=جـ جـلمجـ=160228
جـ جـمممنورا عبد الظاهر على عبد الظاهر جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ=جـ جـجـ جـ160230

ه السيد عبد المنعم دمحم ابو النصر جـ جـمجـ=Xآ جـ جـجـ جـجـ=جـ جـرلجـ جـل160231
مان أحمد فؤاد أحمد عمر جـ جـمجـ جـلا ل160232 تارخ مصر الحديثجـ= جـ جـجـ=لجـ=لجـ=
جـ جـجـ=جـ جـجـ جـاسماء مجد سالم حسين جـ=جـ جـجـ=جـ جـجـ جـمل160233
رم عبد الفتاح اللبود مجـ جـجـ جـجـ=خلود  جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ=مجـ جـ160234

مجـ=مجـ جـساره صالح على طمان جـ=ملجـ=لجـ جـجـ=160235
بوش ممممسارة عمر سعد  جـ=مجـ جـجـ جـجـ جـمل160236

جـ جـمجـ=لنيره رشد عبد الحسيب سعد جـ=جـ=جـ جـجـ=جـ جـمجـ=160237
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/أشرف الع أ . د / حنان 

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 أ .د / دمحم ز م الد ابراه أ.د /  م
اس محمود د/  أمانى فرغلأ.م.د/  دمحم هارون أ.م.د/  حامد ع

د/  هند جمال
امل د/  صالح الدين عالمد/  منى جمال بيوضةد/  مروة 

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: 

2018/2019

ة الصحافة واالذاعة المدرس القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ة  اس نظم س
اسات  وس

ر  التحر
الصحفى 

اإلحصاء 
والحاسب اآللى

ر  التصو
مواد التخلفاإلعالمى

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    8  من  11الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ا  تكنولوج
م فى  التعل

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



ات  صوت
وٕالقاء (1)
التقدير

ة لغة إنجليز

التقدير

إنتاج برامج 
ة م تعل
التقدير

علم نفس 
إجتماعى
التقدير

األصول 
ة  األجتماع
التقدير

س  طرق تدر
ة) (نوع
التقديرالتقدير

جـ جـمجـ جـجـ=اسراء سعيد دمحم موسى جـ=جـ جـجـ=جـ جـلمجـ=160238
جـ جـمجـ جـجـ جـهند عادل صالح امام جـ جـمجـ=جـ جـجـ جـمل160239

م جـ جـمجـ جـجـ=اسماء عبد هللا عبد المرضي غن 160240X تارخ مصر الحديثجـ= جـ=جـ جـجـ=جـ=مجـ جـ
جـ جـمجـ جـجـ جـسعاد لطفى لطفى الشتله جـ=مجـ جـجـ=جـ=جـ=ل160241

جـ جـممجـ=اسمين معوض محروس طاحون  جـ جـمجـ=جـ جـجـ=مل160242
م العراقى ان عبد الحل ه شع جـ جـمجـ جـجـ=ه جـ جـجـ جـجـ=جـ=جـ جـجـ=ل160243
م الشافعى جـ=لجـ=Xعبد هللا جمال ابراه جـ=جـ=لجـ=جـ جـجـ جـجـ=160245
جـ=مجـ=جـ=والء رجب عبد الفتاح محمود جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمجـ=160246

جـ جـمجـ جـجـ جـدعاء فرج مرسى عبدره جـ جـمجـ=جـ جـجـ=مجـ=160247
ر  ممممنهى منصور عبد العاطى الش ممممجـ جـمم160248

مان أحمد دمحم سعيد دمحم جـ=مجـ جـلا جـ=جـ=جـ=جـ=جـ=جـ جـجـ جـ160251
جـ جـمجـ=جـ=اميره مسعد دمحم جعفر جـ=مجـ=جـ=جـ=جـ جـجـ=160252

اسى جـ جـمجـ جـجـ=أمانى دمحم فؤاد الع جـ جـجـ=جـ=جـ=لجـ=جـ=160253
ه سامى دمحم على ممممآ ممممجـ جـمجـ=160254

جـ جـمجـ جـجـ جـسارة رفاعى نصر خالف جـ جـمجـ جـمجـ جـمجـ=160255
جـ=ملجـ=نورهان رجب عبد الفتاح عبد الرحمن جـ=لجـ=جـ=لجـ جـجـ=160259

جـ جـمجـ=لندا صالح دمحم احمد رل160261 تارخ مصر الحديثجـ جـ جـ=جـ=جـ=لجـ جـجـ=
اض محمود الفخرانى جـ جـمجـ جـمسلمى عماد الدين ر جـ جـمممجـ=مجـ جـ160262

لمجـ=لسلمى فكر دمحم عبد الشافى جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـجـ=160263
مان سعيد دمحم الطمالو  جـ جـممجـ=ا جـ جـمجـ جـمجـ=مجـ=160264

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

سو  شارأ.د/أشرف الع أ . د / حنان 

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 أ .د / دمحم ز م الد ابراه أ.د /  م
اس محمود د/  أمانى فرغلأ.م.د/  دمحم هارون أ.م.د/  حامد ع

د/  هند جمال
امل د/  صالح الدين عالمد/  منى جمال بيوضةد/  مروة 

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
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مى اسم الطالباألكاد
ة  اس نظم س
اسات  وس

ر  التحر
الصحفى 

اإلحصاء 
والحاسب اآللى

ر  التصو
مواد التخلفاإلعالمى

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    9  من  11الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ا  تكنولوج
م فى  التعل

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



ات  صوت
وٕالقاء (1)
التقدير

ة لغة إنجليز

التقدير

إنتاج برامج 
ة م تعل
التقدير

علم نفس 
إجتماعى
التقدير

األصول 
ة  األجتماع
التقدير

س  طرق تدر
ة) (نوع
التقديرالتقدير

جـ=جـ=جـ=جـ=سلمى على اسماعيل على جـ جـجـ جـجـ=جـ جـلجـ جـجـ=160265
مان سعيد دمحم على جـ=مللا جـ=مجـ=جـ جـجـ=جـ جـجـ=160273

جـ=ممجـ=اسماء عاطف عبد المنعم شحاته جـ=جـ جـجـ=جـ جـجـ=مجـ=160286
جـ جـمجـ جـجـ=جهاد اسماعيل قطب الشهالى جـ جـجـ جـجـ جـجـ=جـ جـمجـ جـ160292

مان صدي دمحم جميل جـ=جـ=جـ جـلنار جـ=لجـ جـجـ=Xجـ=ل160293
جـ=جـ=للنورهان حاتم انور محمود لجـ=لجـ=لXل160298

م السيد الشرقاو  ع ابراه مملجـ جـساره عبد السم لجـ جـجـ=جـ=جـ جـلل160318
م جـ جـمجـ جـجـ جـندا أحمد الهاد السيد ابراه جـ=جـ=جـ=جـ=لجـ جـل160319

جـ جـمجـ=لندا أحمد عزالى حسن جـ=مجـ=جـ جـلجـ جـل160320
م الصعيد جـ جـمجـ جـجـ جـندا سعد ابراه جـ جـجـ=جـ=جـ=لجـ جـل160321

ه انور حسن السيد جـ جـمجـ=لآ لجـ جـجـ=جـ=رللل160324
جـ جـمجـ=جـ=اسراء جمال توفي الشعراو  جـ جـجـ جـجـ=جـ جـجـ جـمجـ=160325

م عبد المجيد جـ=مجـ=جـ=نورا عبد هللا عبد الرح جـ=جـ جـجـ=جـ=جـ جـجـ=جـ=160326
ه مهد منير الموارد جـ جـمجـ=مناد جـ=جـ جـجـ=جـ=جـ جـمجـ=160334
جـ=مجـ=جـ=اميره محمود على الخمر  جـ=مجـ جـجـ جـXجـ جـجـ=160339

فى نعام نب دمحم عف مممجـ جـز جـ=ململمجـ جـ160340
م صالح مختار الصعيد جـ=مجـ جـجـ جـمر جـ=جـ جـلملجـ=جـ جـ160341

ه عرفه عبد المقصود الزقر غغغغآ غغغغغغغ160342
جـ جـمجـ جـجـ=سمه امين دمحم دمحم جـ=جـ=جـ جـجـ جـلجـ جـجـ جـ160343

جـ جـمجـ جـلرشا حامد راشد وهدان جـ جـجـ جـجـ جـملجـ=جـ=160353
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/أشرف الع أ . د / حنان 

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 أ .د / دمحم ز م الد ابراه أ.د /  م
اس محمود د/  أمانى فرغلأ.م.د/  دمحم هارون أ.م.د/  حامد ع

د/  هند جمال
امل د/  صالح الدين عالمد/  منى جمال بيوضةد/  مروة 

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.
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ات  صوت
وٕالقاء (1)
التقدير

ة لغة إنجليز

التقدير

إنتاج برامج 
ة م تعل
التقدير

علم نفس 
إجتماعى
التقدير

األصول 
ة  األجتماع
التقدير

س  طرق تدر
ة) (نوع
التقديرالتقدير

جـ جـمجـ جـمامانى السيد عثمان الجند لجـ=لمجـ جـجـ=جـ=160356
ا الصاو على دمحم الجزار جـ=جـ=جـ جـمدال جـ=مجـ=جـ جـXمجـ جـ160359

نب سمير نوح الزهار جـ=جـ جـجـ=جـ جـز لجـ=جـ=جـ=Xجـ=جـ=160366
اس ممممنرمين عاطف دمحم ع جـ جـمجـ=جـ جـممجـ=160368

شاو  زة انور دمحم محروس الف جـ جـجـ=جـ جـلعز جـ=جـ جـلجـ جـجـ=جـ=جـ=160375
م عبد المحسن ابو الجلب جـ جـمجـ جـجـ=عائشه عبد الكر لجـ=لجـ جـجـ=جـ جـجـ=160384

س احمد جـ جـمملاسماء مبروك خم جـ جـمجـ=ممجـ جـجـ جـ160385
م الدسوقى ابوسنه لمجـ جـلأمانى صابر ابراه جـ=جـ=جـ=جـ جـجـ جـجـ=جـ جـ160386

حه جـ=مجـ جـلأحمد عبد البر دمحم ش جـ=جـ=جـ=جـ=لجـ جـجـ=160388
جـ جـجـ=جـ جـجـ=مروه جمال دمحم عبد العال للجـ جـجـ جـجـ جـمل160389

لجـ جـجـ=لمصطفى احمد مبروك عبد الجواد للجـ=جـ جـXجـ=ل160390
جـ جـمجـ جـجـ=سلمى حسن فتحى المسلم جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ=160392
جـ جـلجـ=Xسمه السيد رمضان امين لجـ جـجـ=جـ=للجـ=160396

ماء محمود دمحم متولى حجاز  جـ=جـ جـجـ جـلش لجـ=جـ=جـ جـجـ=جـ=ل160398
ه دمحم توفي العشماو  جـ جـجـ=جـ=لآ جـ=مجـ=جـ=لمجـ=160405

فى جـ=جـ جـجـ=جـ جـاسراء ناصر ابو الفتوح عف ل160408 مدخل الي علوم الصحافهل لجـ=جـ جـللل
اس يونس جـ=ممجـ=أسامه فؤاد ع لمجـ جـجـ=جـ=جـ جـجـ=160411

م خليل ا عبد السالم ابراه جـ جـممجـ جـدن لمجـ جـجـ جـلجـ=جـ=160412
ر  جـ=Xملاسراء سعيد عبد المطلب النحر جـ=جـ=جـ جـجـ=لجـ=ل160415

مجـ=ملمى محمود احمد ابوشنب جـ=جـ=مجـ جـجـ جـلل160418
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

ة: أعضاء لجنة النظام والمراق
سو  شارأ.د/أشرف الع أ . د / حنان 

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 أ .د / دمحم ز م الد ابراه أ.د /  م
اس محمود د/  أمانى فرغلأ.م.د/  دمحم هارون أ.م.د/  حامد ع

د/  هند جمال
امل د/  صالح الدين عالمد/  منى جمال بيوضةد/  مروة 

مالحظة هامة       :  (   x   ) تعنى أن المادة معرضة للرفع أو للرسوب فيها عند تطبي قواعد الرأفة.
مالحظة هامة :      :  (   رل ) تعنى  حالة رسوب الئحى للمادة.
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ات  صوت
وٕالقاء (1)
التقدير

ة لغة إنجليز

التقدير

إنتاج برامج 
ة م تعل
التقدير

علم نفس 
إجتماعى
التقدير

األصول 
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التقدير

س  طرق تدر
ة) (نوع
التقديرالتقدير

امل الشنوفى م  جـ جـجـ جـملامل ابراه لجـ جـجـ=جـ=رللل160419
ع عبد التواب جـ=جـ جـجـ=لروال هانى على ر رل160420 تارخ مصر الحديثجـ= للجـ جـجـ جـجـ جـل

جـ جـجـ جـجـ جـلاسراء عمر عبد الفتاح مراد لجـ=جـ=جـ=لجـ=ل160421
جـ جـمجـ جـجـ=جيهاد سعيد عبد الفتاح جاد لمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ=160428

ه احمد سعد شاهين ممجـ جـجـ=آ جـ جـمجـ جـجـ جـجـ=مجـ=160429
للجـ=لحسناء طارق دمحم حسين جـ=جـ=جـ جـجـ جـلجـ=جـ=160436

ه احمد السيد الزقم جـ=لللآ جـ=جـ جـمجـ=رلجـ جـل160438
جـ=مجـ جـجـ=تقى خير بدير على جـ جـمجـ جـجـ=Xجـ جـجـ=160441

ه جـ=جـ=جـ=لمنال ناد وحيد شت جـ=جـ=لجـ=لجـ=ل160447
ا دمحم موسى ر م ز ممجـ جـلمر جـ جـلجـ=جـ=جـ=مجـ=160451

ى مال دبر ى  هام دبر االتجاهات الحديثة في المسرح العالميجـ جـمجـ جـجـ=ر لل160460 مدخل الي علوم الصحافهجـ= جـ=مجـ جـمجـ=م
اظه م  ماء دمحم ابراه جـ جـجـ جـجـ جـجـ=ش جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمجـ=160461

ه حسنى دمحم الشحات حسن ممممه جـ جـمجـ جـمجـ=مجـ جـ160462
ان م ابوعر جـ جـمجـ جـجـ=اسراء مرضى ابراه جـ جـمجـ=جـ جـجـ=جـ جـجـ=160468
مان رمضان الشرقاو  لجـ=جـ=لملك سل جـ=لجـ جـجـ=جـ=لل160469

ارم محمود السيد جـ=جـ جـجـ=جـ=محمود  جـ=جـ جـجـ جـجـ=Xجـ=ل160470
جـ جـمجـ=لمنار سامح دمحم على أبوشنب جـ=مجـ=جـ جـجـ=مجـ=160474

مممجـ=مروه السيد دمحم جاب هللا جـ جـممجـ جـجـ=مجـ جـ160481
اجور  لممجـ جـاسراء احمد عبد المنعم ال جـ جـمجـ جـمممجـ جـ160482

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

سو  شارأ.د/أشرف الع أ . د / حنان 

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 أ .د / دمحم ز م الد ابراه أ.د /  م
اس محمود د/  أمانى فرغلأ.م.د/  دمحم هارون أ.م.د/  حامد ع

د/  هند جمال
امل د/  صالح الدين عالمد/  منى جمال بيوضةد/  مروة 

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


