
نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول للعام الجامعى

الفرقة: 

2018/2019

المسرح المدرسي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ة  اس نظم س
اسات  وس

ة  فن الكتا
للمسرح

ات  نظر
اإلخراج 

التحليل 
مواد التخلفالمسرحي

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    1  من  11الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ا  تكنولوج
م فى  التعل

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



علم نفس 
إجتماعي
التقدير

مسرحة 
المناهج
التقدير

ات والقاء صوت

التقدير

ة لغة إنجليز

التقدير

األصول 
ة  اإلجتماع
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقدير
م دمحم الشبراو  ة السيد عبدالح جـ جـجـ جـمجـ جـآ جـ جـمجـ=جـ جـجـ جـجـ جـم140045

مان دمحم الجزار ملجـ جـلنهال سل للجـ=لXلل140053
مجـ جـملآمانى جمال على شهاب جـ=جـ=مجـ جـجـ جـجـ=جـ جـ140093

من أحمد دمحم خطاب XXXXأ غ140113 Xه التشرعات االعالم للرللXجـ=
غغغغدعاء فوز علي سلطان غغغغغغغ140132

م جـ جـلملدمحم عماد عبد النور خليل سل لجـ=لجـ=جـ جـجـ=ل140179
جـ جـجـ جـجـ جـلدمحم اشرف احمد المقدم لجـ=لجـ جـجـ=جـ=جـ=140208

غغغغصفاء سمير مصطفى شراقي غغغغغغغ140218
ملللمصطفى عماد فؤاد الشعار للجـ=Xلجـ=ل140236

م شرموخ جـ=لغليوستينا عاطف ابراه لللغغجـ=غ140239
اد جـ جـجـ=مXجهاد أسامة رشد ع لجـ=للجـ=جـ=جـ=140270

ر عبد الفتاح موسى مان ش جـ جـجـ جـلXا لجـ=للللجـ=140300
جـ جـجـ=ملعبير نصر عوض هللا السيد فايد لللXللل140326

ار  جـ جـجـ=جـ جـجـ=عبد المنعم هارون عبد المنعم الص لجـ=جـ=جـ=جـ=جـ=جـ=140333
ة عالء الدين دمحم عبد هللا جـ=لجـ جـXآ للللللل140355

جـ جـلملنهله هالل محسب قطق ل140357 مدخل الي علوم الصحافهجـ= لجـ جـرلجـ=لجـ=
مجـ جـمXدمحم شوقى عبد الجواد الضليل جـ=جـ جـلجـ=مجـ جـجـ=150003

ة الحسيني مان عط لللXندا سل للXلللل150022
دار تارخ مصر الحديثجـ جـجـ=جـ جـلدمحم مصطفى السيد دمحم دو Xل150080 ةل اللغه االجنب قرأت  لجـ جـلللجـ=
ملXلالسيد عادل السيد المشالو  ل150104 مدخل الي علوم الصحافهل جـ=جـ=لجـ جـلجـ=

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

سو  شارأ.د/اشرف الع أ . د /حنان حسني 

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.م.د/م
اس  محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/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

المسرح المدرسي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ة  اس نظم س
اسات  وس

ة  فن الكتا
للمسرح

ات  نظر
اإلخراج 

التحليل 
مواد التخلفالمسرحي

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    2  من  11الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ا  تكنولوج
م فى  التعل

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



علم نفس 
إجتماعي
التقدير

مسرحة 
المناهج
التقدير

ات والقاء صوت

التقدير

ة لغة إنجليز

التقدير

األصول 
ة  اإلجتماع
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقدير
لXرلXدمحم عبد الستار عبد الحميد عمار غ150108 Xه الصحافه واالذاعه المدرس جـ=غلرلغجـ=

ز فرج مجـ جـلXدمحم جمال عبد العز لجـ=جـ=جـ جـجـ=جـ جـجـ جـ150132
غغغغاسمين شحات قطب شحات غغغغغغغ150139

جـ جـمجـ=لاحمد دمحم عبد الظاهر الفخرانى رل150155 تارخ مصر الحديثجـ= لجـ=لجـ جـجـ جـجـ جـ
اد ز دمحم ابو الحديد ع جـ جـجـ=مجـ=عمر عبد العز لجـ جـXجـ=جـ جـجـ جـل150164

غغغغهناء ماهر عمر دمحم الشيخ غغغغغغغ150184
جـ جـللXاسراء خالد محمود محمود ل150187 Xنشأة وسائل االعالم للللXل

م م غن مجـ=جـ جـXدمحم هشام ابراه جـ=جـ=رلجـ=جـ جـجـ=جـ=150190
ه احمد دمحم يونس جـ جـجـ=XXآ ل150214 هجـ= التشرعات االعالم للXرلجـ جـجـ=

حى عبد القادر عمر جـ جـلجـ جـجـ=ند ص ل150229 تارخ مصر الحديثل للجـ=للجـ=
حى دمحم الغزولى جـ جـجـ=للدمحم ص لجـ جـللجـ=جـ=ل150230

ز الشحات جـ جـXلXساره عبدره دمحم عبد العز ل150247 هل التشرعات االعالم لجـ=جـ جـللل
ا نيروز يونان أسعد جـ جـلجـ جـXران جـ=جـ=جـ=جـ جـجـ=جـ=جـ=150253

جـ جـللXساره عمرو جمال ابو الفتوح للللجـ=جـ=ل150264
غغغغحنان ناصر فتحى الشنتناو هشام غغغغغغغ150265

م دمحم احمد نور الدين جـ جـللXر لللجـ جـجـ=لجـ=150273
جـ=لجـ جـXأسماء طارق منصور عبداللطيف للللللل150275

م د غن جـ جـلرلXمحمود عادل فر 150288X=للجـXلل
جـ جـجـ=جـ جـلفاطمه على مرشد عبد الرازق  ل150290 مدخل الي علوم الصحافهجـ= لجـ=جـ جـجـ=جـ جـجـ=

جـ جـجـ=جـ جـXدمحم رضا الدسوقى دمحم لجـ جـلجـ=جـ=جـ جـجـ=150296
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

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

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.م.د/م
اس  محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/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

المسرح المدرسي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ة  اس نظم س
اسات  وس

ة  فن الكتا
للمسرح

ات  نظر
اإلخراج 

التحليل 
مواد التخلفالمسرحي

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    3  من  11الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ا  تكنولوج
م فى  التعل

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



علم نفس 
إجتماعي
التقدير

مسرحة 
المناهج
التقدير

ات والقاء صوت

التقدير

ة لغة إنجليز

التقدير

األصول 
ة  اإلجتماع
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقدير
م السيد ابوحجاز  غغغغاسراء ابراه غغغغغغغ150300

مال السيد م دمحم  ململر لجـ جـلجـ=جـ=لجـ=150311
ز مجـ=ملأحمد عبد الفتاح حسيب دمحم عبد العز ل150322 ةجـ= اللغه االجنب قرأت  لجـ جـلجـ جـجـ=جـ=

طار ان الب من شع ململند ا جـ=جـ=لجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ150326
ه ي ه جمال دمحم حسن ابور مجـ=مXآ ل150330 هجـ= التشرعات االعالم لللجـ=جـ=جـ=

د شعفه اسر فر همXرلXدمحم  االعالم والتنم لل150346 مدخل الي علوم الصحافهل لجـ=رلللل
مجـ=مجـ=فاطمه الزهراء رضوان احمد رضوان عابدين جـ=جـ=Xجـ جـجـ=جـ=جـ جـ150353

جـ جـXرلXمصطفى جمال عبد الظاهر احمد لجـ جـللللل150357
ه ناصر حجاز دمحم هنداو  جـ جـلجـ=له لجـ=لجـ جـجـ=لجـ=150360

م الدسوقى على حسن مجـ جـمXاسراء ابراه لجـ=جـ=جـ=جـ=جـ=جـ=150361
جـ جـلمXند طه فودة الدسوقى سلوم لجـ=للجـ=لجـ=150363
جـ جـلXXمحمود فوز محمود الشتله ل150369 هل التشرعات االعالم Xجـ=رلرلجـ=جـ=

مجـ جـمجـ=طارق رأفت عبد الرحمن مسعود ل150372 تارخ مصر الحديثجـ= جـ=ملمجـ جـجـ=
اس رزق  حى ع ماء ص مجـ جـجـ=لالش جـ=جـ جـجـ=مجـ=جـ=جـ=150377

جـ جـجـ=XXايناس سعيد عثمان احمد ل150401 ةل اللغه االجنب قرأت  لجـ=لجـ=لجـ=
غغغغهد عاطف عبد الستار دمحم غغغغغغغ150402
مللXاسماء صالح محمود المشد جـ=جـ=لجـ جـجـ=جـ=جـ=150404
ع دمحم ملXXمحمود دمحم عبد السم جـ=جـ=رللللل150407

م جمال الدين مجـ=جـ جـXاحمد صبر ابراه جـ=جـ جـلجـ=جـ=جـ=جـ=150410
جـ جـجـ جـجـ جـلهانم اشرف دمحم سالم لجـ جـلجـ=جـ=لجـ=150416

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

سو  شارأ.د/اشرف الع أ . د /حنان حسني 

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.م.د/م
اس  محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/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

المسرح المدرسي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ة  اس نظم س
اسات  وس

ة  فن الكتا
للمسرح

ات  نظر
اإلخراج 

التحليل 
مواد التخلفالمسرحي

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    4  من  11الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ا  تكنولوج
م فى  التعل

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



علم نفس 
إجتماعي
التقدير

مسرحة 
المناهج
التقدير

ات والقاء صوت

التقدير

ة لغة إنجليز

التقدير

األصول 
ة  اإلجتماع
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقدير
جـ جـجـ=للدمحم رفعت حامد عبد الخال جـ=جـ=للللل150422
اسر دمحم السيد حسن جـ جـجـ=رللدمحم  ل150424 تارخ مصر الحديثجـ= جـ=جـ=لجـ=لجـ=

امل النحاس جـ جـجـ=جـ=لشهاب السيد  ل150428 ةجـ= اللغه االجنب قرأت  جـ=جـ=للجـ جـل
جـ جـXرلXاحمد عثمان عبد المنعم عمار جـ=لXلXلل150430
حة جـ جـلللاسالم سمير عبد النبى قم جـ=جـ=لجـ=للل150438

ى مXلXاسالم عادل عرفه ز جـ=جـ جـرلللجـ=ل150447
اقى جميل مXXXاسراء رأفت محمود عبد ال 150449X=جـX=لللجـ

امل مصطفى طاحون  ن  جـ جـXملنسر 150461X=لللجـ=لجـ
جـ جـXمجـ=أمانى رمضان عبد الحاف فودة ل150463 تارخ مصر الحديثل لجـ=جـ=جـ جـلجـ=

ه ار شنو جـ جـلللمصطفى محمود عبد ال لجـ جـجـ=جـ جـللل150467
ى مجـ=ملند بدر رجب الس جـ=جـ=جـ=مجـ جـلجـ=160009

قر  جـ جـجـ جـجـ جـلنرمين رشاد على ال ل160011 تارخ مصر الحديثجـ= جـ=ملجـ جـجـ جـجـ=
مجـ جـجـ جـلمنة هللا حسن مبروك دمحم جـ=جـ=لجـ=جـ=جـ=جـ=160013

م فوده ة عزت عبد الحل مجـ جـجـ جـXسم جـ جـجـ=للجـ=جـ=جـ=160016
س جـ جـلجـ=لاسمين عبد الهاد أحمد دع جـ=لجـ=لجـ=لجـ=160019

م دمحم جـ جـلملالحسين فتحى عبد العل لجـ=جـ=لجـ=لجـ=160023
فى ز عف جـ جـجـ=جـ=لشروق سامى عبد العز ل160024 تارخ مصر الحديثجـ جـ لللجـ=جـ=ل
جـ جـجـ=جـ جـجـ جـهاجر وائل عبد المنصف الشيخ جـ=جـ جـجـ=جـ=جـ=لل160026

ملجـ جـلاسراء جمال دمحم احمد جـ=للجـ جـللل160036
مجـ=ملرضوا عبد الوهاب طه يونس لجـ جـلجـ=جـ جـجـ=جـ=160045

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

سو  شارأ.د/اشرف الع أ . د /حنان حسني 

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.م.د/م
اس  محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/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

المسرح المدرسي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ة  اس نظم س
اسات  وس

ة  فن الكتا
للمسرح

ات  نظر
اإلخراج 

التحليل 
مواد التخلفالمسرحي

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    5  من  11الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ا  تكنولوج
م فى  التعل

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



علم نفس 
إجتماعي
التقدير

مسرحة 
المناهج
التقدير

ات والقاء صوت

التقدير

ة لغة إنجليز

التقدير

األصول 
ة  اإلجتماع
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقدير
ماء خالد سعيد عبد هللا مجـ جـملش جـ=مجـ جـمجـ جـجـ=جـ جـ160046

رم هللا مجـ جـجـ جـلمروه رمضان يوسف م جـ جـجـ جـجـ=مجـ=جـ=جـ=160047
حى صالح عبد الفتاح مجـ جـلXليلى ص جـ=جـ جـلجـ=جـ=لل160048
مان عادل دمحم حلمى البوهى مممجـ جـا جـ جـمممممم160050
مجـ جـملسمه عصام شوقى رمضان جـ=مجـ=مجـ جـجـ=جـ=160051

جـ جـلجـ جـلآمانى هانى على السيد جـ=جـ جـلجـ جـجـ=لجـ=160052
م مجـ جـملمنة هللا هشام دمحم ابراه جـ جـجـ جـجـ=مجـ جـجـ=جـ جـ160053

م الششتاو  هام رجب ابراه جـ جـجـ=ملر لجـ=جـ جـجـ=جـ=جـ جـل160059
مجـ=مجـ جـدينا طارق حسين ناجى جـ=جـ جـجـ=مجـ=جـ=جـ=160064

مجـ=ملنجالء دمحم عبد الفتاح دمحم جـ=جـ جـجـ=لجـ=لجـ=160069
او  مجـ جـمجـ=خلود حامد منصور الهل جـ=جـ جـجـ=مجـ جـمجـ جـ160070

مجـ=جـ=لسنت مجد أحمد عبده ل160074 تارخ مصر الحديثل جـ=للجـ=جـ=جـ=
هام شاكر محمود السطوحي مجـ جـملر جـ جـجـ جـجـ=جـ جـجـ جـجـ=جـ=160077

م شرف الدين جـ جـجـ جـملأحمد سامى ابراه جـ=جـ جـلجـ=جـ جـجـ=جـ جـ160079
جـ جـجـ=ملاسمين نوح نعمانى دومه جـ=جـ جـلجـ=جـ=جـ=جـ=160080

مجـ=ملعبد المجيد دمحم عبد المجيد حسن جـ جـجـ جـجـ=جـ=جـ جـجـ جـجـ=160087
م جـ جـجـ=ملامانى خالد عبد المقصود ابراه جـ=جـ جـلجـ=جـ جـلجـ=160088
جـ جـلملساره صابر عبد الحميد فرحات جـ=جـ جـجـ=جـ=جـ=جـ جـجـ=160091

ع داود ماء هانى عبد السم مممجـ=الش جـ جـملجـ جـجـ جـجـ=جـ=160092
م عبد السالم حمزه دمحم ه ابراه جـ=لXلا ل160093 Xه االعالم والتنم لجـ=رلرللجـ=

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

سو  شارأ.د/اشرف الع أ . د /حنان حسني 

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.م.د/م
اس  محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/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

المسرح المدرسي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ة  اس نظم س
اسات  وس

ة  فن الكتا
للمسرح

ات  نظر
اإلخراج 

التحليل 
مواد التخلفالمسرحي

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    6  من  11الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ا  تكنولوج
م فى  التعل

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



علم نفس 
إجتماعي
التقدير

مسرحة 
المناهج
التقدير

ات والقاء صوت

التقدير

ة لغة إنجليز

التقدير

األصول 
ة  اإلجتماع
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقدير
مجـ=ملدعاء صالح صابر عبد الصمد جـ جـللجـ جـجـ جـلجـ=160095

هام عبد اللطيف دمحم عبد اللطيف جـ جـلمXر جـ=لجـ=رلجـ جـلجـ=160097
ز عبد العال علو  مان عبد العز مغجـ جـجـ جـا جـ جـجـ=جـ=مجـ جـجـ جـجـ=160098

ممممندا مجد عبد المقصود البنا ممممجـ جـمجـ جـ160104
مان رجب عبد هللا دمحم ابوالعال مجـ جـمجـ جـا جـ جـجـ جـممجـ جـجـ=جـ=160109

ه محمود احمد عبد الجواد مجـ جـجـ جـله جـ جـجـ جـلجـ جـجـ جـجـ=جـ=160116
م دمحم عبد الفتاح مصطفى مجـ جـمXمر جـ=لXلجـ=جـ=ل160120

ملللسماء محمود عمر محمود شما لجـ=لجـ=جـ=جـ=جـ=160128
ساء عبد الهاد اسماعيل موسى مجـ جـجـ جـلرم جـ جـجـ جـجـ=جـ=جـ=لجـ=160134
اض عبد الستار مصطفى ململحسناء ف لجـ جـللجـ=جـ=ل160135
ار دمحم دمحم عبد المحسن دمحم فرج مXللم ل160138 ةجـ= االعالم والتنم جـ=جـ=جـ=جـ=جـ=جـ=

فى ا أشرف عبد الستار عف مجـ=ملران جـ=جـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـل160148
ملجـ جـلغادة دمحم عبد الحف الجنزور  لجـ=رلرلجـ=جـ جـل160150

ممملاسالم احمد سعد  دمحم عتمان جـ=جـ جـلجـ جـجـ جـجـ=ل160151
جـ جـجـ جـمجـ=ايناس دمحم السيد رمضان جـ جـمجـ=جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ160152

م سعد مجـ=للند نجاتى عبد الحل جـ=جـ=جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـل160155
ان السيد اء السيد شع ممجـ جـلعل جـ=جـ جـجـ جـجـ=جـ جـجـ=جـ=160156

ه جمال الدين عمر عبد هللا جـ جـللXآ للللللل160163
ممملدينا الشحات السيد سعيد جـ=جـ جـجـ=جـ=جـ=لجـ جـ160166

م يونس ه جابر عبد الرح مجـ جـجـ=جـ=ه لجـ=جـ=جـ=جـ جـجـ=جـ=160169
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

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

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.م.د/م
اس  محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/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

المسرح المدرسي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ة  اس نظم س
اسات  وس

ة  فن الكتا
للمسرح

ات  نظر
اإلخراج 

التحليل 
مواد التخلفالمسرحي

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    7  من  11الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ا  تكنولوج
م فى  التعل

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



علم نفس 
إجتماعي
التقدير

مسرحة 
المناهج
التقدير

ات والقاء صوت

التقدير

ة لغة إنجليز

التقدير

األصول 
ة  اإلجتماع
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقدير
فى ملمXمحمود فوز عبد الحميد الس جـ جـجـ=لمجـ=جـ=جـ جـ160170
ن ه محمود عبد الفتاح زو جـ جـجـ=مجـ=صف جـ=جـ جـلجـ=جـ جـجـ=جـ=160172

ململنورهان عصام عبد المنعم الشيخ ل160179 هل التشرعات االعالم لجـ=غلغجـ=
جـ جـجـ=جـ جـXدمحم احمد جالل شاكر ل160181 هل التشرعات االعالم للXلجـ=جـ=

جـ جـجـ جـجـ جـلهدير احمد دمحم عبد السالم لجـ جـلجـ جـجـ=لجـ=160183
ممملحميده رجب عبد المعبود عبد الجواد لجـ جـجـ=جـ=جـ جـجـ=ل160184

مممجـ جـدعاء عبد الستار بدر ابوسته جـ جـمجـ جـممجـ=جـ جـ160190
اسر سعيد بدر مجـ=ملاسالم  لجـ=Xجـ جـجـ=جـ جـجـ جـ160191

ملجـ=جـ=مصطفى سعيد احمد عبد الوهاب لجـ=Xلجـ=لل160193
م ه سيد احمد ابراه جـ جـلجـ=لأحمد عط لجـ=Xجـ=جـ=جـ=جـ=160196
ر معوض السعداو  ملجـ جـXهدير  جـ=جـ جـXجـ=جـ جـجـ=ل160221

سيونى السيد مصطفى م  مجـ جـجـ جـلمنتهى مجد ابراه ل160223 علم نفس النموجـ= جـ=لجـ جـمجـ جـجـ جـ
د مممجـ جـاسماء سامى دمحم ز جـ جـمجـ جـممجـ جـجـ جـ160229

مجـ=جـ=لدعاء عصام فراج رصاص ل160260 علم نفس النموجـ= للرلرلجـ=جـ=
م دمحم عبد الستار بخيت ملجـ جـلتسن جـ=جـ=جـ=جـ جـجـ جـجـ=ل160267

جـ جـجـ=ملند حمد دمحم عبد هللا جـ=جـ=لرلجـ=لل160268
حه عماد على دمحم سيد احمد مجـ جـممسم لجـ جـلمجـ=جـ=ل160271

جـ جـجـ جـممآالء عبد المجيد عزت مسلم رل160274 تارخ مصر الحديثل لجـ جـجـ=رلجـ=ل
مجـ جـجـ جـXعبد الرحمن عالء الدين مصطفى ابوالسعود لجـ=للجـ جـجـ جـل160275

من دمحم الديب مجـ=جـ جـلشير ا ل160276 هل االعالم والتنم للللجـ جـجـ جـ
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

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

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.م.د/م
اس  محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/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

المسرح المدرسي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ة  اس نظم س
اسات  وس

ة  فن الكتا
للمسرح

ات  نظر
اإلخراج 

التحليل 
مواد التخلفالمسرحي

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    8  من  11الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ا  تكنولوج
م فى  التعل

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



علم نفس 
إجتماعي
التقدير

مسرحة 
المناهج
التقدير

ات والقاء صوت

التقدير

ة لغة إنجليز

التقدير

األصول 
ة  اإلجتماع
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقدير
م دمحم الحرانى ه سمير ابراه جـ جـجـ=جـ جـلامن لللرلجـ=جـ جـجـ=160279

ه اشرف فتحى الشال مجـ جـمجـ=آ لجـ=جـ=مجـ جـجـ=ل160281
م ابوشوشه م ابراه مجـ=ملاحمد ابراه لجـ=Xجـ جـجـ=جـ=ل160282
ممملاسمين محمود السيد منصور جـ=جـ جـرلجـ=جـ جـجـ=جـ=160283

م نصار جـ جـجـ جـجـ جـجـ=تقى سمير عبد العل جـ=جـ جـلمجـ=جـ=جـ=160285
ع عبد الحميد عمارة جـ جـجـ=جـ جـجـ=ساره احمد عبد السم جـ=جـ=جـ=جـ=جـ جـلجـ=160287

ز عبد الحميد سعد جـ جـجـ جـجـ جـلتقى عبد العز لجـ جـجـ=جـ=لجـ=جـ=160291
مجـ جـملنهاد عادل على عيد دمحم العشر  جـ=جـ جـجـ=جـ=جـ جـجـ=جـ=160295

مه محمود صالح الطنانى جـ جـمملر جـ=جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ160296
مان عبد المنعم دمحم السيد جـ جـممجـ=ا جـ=جـ=جـ=مجـ جـجـ=ل160299

جـ جـلجـ=لفاطمه ابوالمجد دمحم عبد الحى لللجـ=جـ=لل160300
مجـ جـمجـ=محمود عماد عبد الهاد عبد المؤمن جـ=ملجـ جـجـ جـجـ=جـ=160301

مان ه عزمى أحمد سل تارخ مصر الحديثجـ جـلملأمن رلل160302 هل التشرعات االعالم لجـ جـجـ=جـ=جـ=جـ=
ز الديب ا دمحم عبد العز مممجـ=ران جـ جـمجـ جـممجـ جـجـ=160305
اض دمحم هجـ جـمملشروق اشرف ر االعالم والتنم لل160307 مدخل الي علوم الصحافهجـ= لجـ جـجـ جـجـ=جـ جـجـ=

مجـ جـملفاطمه رمضان عبد الرحمن عبد الواحد بر  جـ=جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ=160312
ملمجـ=سارة مسعد على على الديب للجـ جـلجـ=لل160314

جـ جـXملأسماء مجد دمحم الخولى ل160315 ةل اللغه االجنب قرأت  لللجـ=جـ=ل
س مجـ جـجـ جـلأحمد ماهر عبد المقصود دمحم الدهم جـ=جـ جـلمجـ=جـ جـجـ جـ160317

ا محمود عبد الحميد راضى جـ جـجـ جـمجـ=ران لجـ جـلمجـ جـلجـ=160322
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

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

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.م.د/م
اس  محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/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

المسرح المدرسي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ة  اس نظم س
اسات  وس

ة  فن الكتا
للمسرح

ات  نظر
اإلخراج 

التحليل 
مواد التخلفالمسرحي

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    9  من  11الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ا  تكنولوج
م فى  التعل

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



علم نفس 
إجتماعي
التقدير

مسرحة 
المناهج
التقدير

ات والقاء صوت

التقدير

ة لغة إنجليز

التقدير

األصول 
ة  اإلجتماع
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقدير
نب دمحم سعيد عبد المعطى جـ جـXمجـ=ز ل160327 ةل اللغه االجنب قرأت  لجـ=لجـ=لل

مجـ جـمجـ=خلود خالد محروس قنديل جـ=جـ جـجـ=جـ=جـ=جـ=جـ=160328
ر سعد البنا جـ=لجـ جـلأشرقت ش لجـ=رللجـ=لل160329

يوان ه رضا دمحم  جـ جـجـ=مجـ جـآ ل160330 مدخل الي علوم الصحافهجـ= جـ=جـ=جـ=لجـ=جـ=
مجـ=ملنورا دمحم احمد فاضل جـ=جـ جـجـ=مجـ=جـ جـجـ=160336

جـ جـلللنرمين على لطفى احمد لجـ=Xللجـ=ل160344
م جـ جـلXXساره محمود عبد المقصود ابراه للجـ=للجـ=ل160346

دان ارك ز جـ جـلجـ جـلعبله رجب م لجـ=جـ جـلجـ=جـ=جـ=160347
ه طارق عبد الغفار رمضان جـ جـجـ=جـ جـلشاد جـ=جـ=جـ=جـ=جـ=جـ=جـ=160349

ع الجند تارخ مصر الحديثمجـ=جـ جـلفاتن سالم عبد السم Xل160350 هجـ= االعالم والتنم جـ=جـ=جـ=جـ=جـ=جـ=
ز عجور مان دمحم رجب عبد العز جـ جـلجـ=لا للجـ=لجـ=جـ=جـ=160357

م على ململأميره على دمحم حل لجـ=جـ جـمجـ=جـ=جـ=160358
ه أشرف رشاد أبوحصوة جـ جـلجـ جـXآ جـ=جـ=جـ=جـ=جـ=جـ=جـ=160361
ز ارك غز جـ جـجـ=ملهدير سرحان م جـ=جـ=ملجـ=جـ=جـ=160362

جـ جـجـ=جـ جـلمنه عالء عبد الجواد مرزوق  جـ=جـ=جـ=جـ=جـ جـلجـ=160363
مان م سل ملمرلدمحم أحمد عبد الكر لغلجـ=لجـ جـجـ=160364

ة جـ جـجـ=مجـ جـدينا السيد دمحم ابوعال لجـ جـجـ=جـ جـجـ=لجـ=160365
اسر سعيد مدبولى جـ جـجـ=جـ جـلشروق  لجـ=لجـ جـجـ=لل160381

ى جـ جـجـ=Xلوفاء جمعه على البر 160394Xلجـ=جـ جـللل
ه سيد على عمر السمينى جـ جـجـ=ملآ لجـ جـلجـ=جـ جـلجـ=160397

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

سو  شارأ.د/اشرف الع أ . د /حنان حسني 

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.م.د/م
اس  محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/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

المسرح المدرسي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ة  اس نظم س
اسات  وس

ة  فن الكتا
للمسرح

ات  نظر
اإلخراج 

التحليل 
مواد التخلفالمسرحي

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    10  من  11الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ا  تكنولوج
م فى  التعل

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



علم نفس 
إجتماعي
التقدير

مسرحة 
المناهج
التقدير

ات والقاء صوت

التقدير

ة لغة إنجليز

التقدير

األصول 
ة  اإلجتماع
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقدير
ه حى دمحم احمد عط تارخ مصر الحديثمجـ=جـ=لاسماء  لل160399 هجـ= التشرعات االعالم للجـ جـلجـ=جـ=
ينى م لطفى الشر مان ابراه مجـ=جـ جـجـ=ا للجـ جـرلجـ=لجـ=160400

حى عبد الرحمن عبد الجواد جـ جـلجـ=لفايزه ص ل160403 هل التشرعات االعالم لجـ=مللجـ=
هجـ جـلجـ=جـ=دينا نصر دمحم عبد الوهاب االعالم والتنم لل160404 هل التشرعات االعالم للجـ=للل

ه دمحم السيد حسن المنشاو  جـ جـجـ=جـ=له لجـ=جـ=جـ جـجـ=لجـ=160406
مجـ جـممابتسام حمد عبد المرضى الدعوس جـ جـجـ جـمجـ=مجـ=جـ=160407

م أمين اسماعيل مجـ جـمجـ جـنورا ابراه جـ=جـ جـجـ جـجـ جـجـ=جـ=جـ جـ160410
مان احمد رشاد دومه مجـ=مجـ جـا جـ=جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ=جـ=160417

ه رفاعى مان اسالم وه مجـ=ملا ل160422 ةل اللغه االجنب قرأت  لجـ جـجـ=جـ جـجـ جـل
جـ جـجـ=ملاسمين دمحم عبد الحميد دخان ل160423 هل االعالم والتنم جـ=جـ=جـ=جـ=جـ جـجـ=

ا احمد دمحم عالم حسين جـ=لملران رل160426 تارخ مصر الحديثجـ= لجـ=جـ جـلجـ=جـ=
جـ=لجـ=Xمها صابرمبروك مطاوع لجـ=جـ=لللجـ=160427

د از م  م السيد ابراه جـ جـجـ=جـ=Xابراه لجـ جـجـ=رلجـ=لل160434
ز االخرس ر عبد العز مجـ=ملاسمين بدر الدين ابوذ جـ=جـ جـجـ=جـ جـمجـ=جـ=160437

ة أشرف دمحم عبدة مجـ=ملأمن جـ=جـ جـلمجـ جـجـ=ل160439
جـ جـلجـ جـلاسراء السيد مصطفى الشحات جـ=جـ جـلجـ جـجـ=جـ جـل160442

م مجـ=XXدمحم ممدوح جالل ابراه لللجـ=لجـ=جـ=160445
جـ جـجـ=ملاسمين هشام محمود أبونوارج لجـ جـلجـ جـجـ=جـ=جـ=160455
مجـ=لXنجالء طارق عبد الخال على جـ=جـ جـلملجـ=ل160466

جـ جـجـ=ممدينا عبد هللا عبد السالم دمحم شرف لجـ جـلجـ=جـ=لجـ=160475
ةعتمد ، عميد الكل س الكنترول          رئ

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

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.م.د/م
اس  محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/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

المسرح المدرسي القسم : 
الرقم 

مى اسم الطالباألكاد
ة  اس نظم س
اسات  وس

ة  فن الكتا
للمسرح

ات  نظر
اإلخراج 

التحليل 
مواد التخلفالمسرحي

المادة

ة ة النوع ة التر ل
صفحة    11  من  11الثالثة

مى)  ة حسب الرقم األكاد (مرت

ا  تكنولوج
م فى  التعل

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 



علم نفس 
إجتماعي
التقدير

مسرحة 
المناهج
التقدير

ات والقاء صوت

التقدير

ة لغة إنجليز

التقدير

األصول 
ة  اإلجتماع
التقدير

س  طرق تدر
ة نوع

التقديرالتقدير
ر فراج جـ=لجـ=Xسنت عصام عبد هللا عس جـ=جـ=لللجـ=ل160476

جـ جـلجـ=لاسماء دمحم عبد الجواد دمحم للجـ=رلجـ جـلل160478
ر  م ال ر ابراه جـ جـجـ=مXامانى ال لجـ جـجـ جـجـ=جـ جـلجـ=160484

ه اشرف نجاح عمر للXXا للللللل160487

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

سو  شارأ.د/اشرف الع أ . د /حنان حسني 

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.م.د/م
اس  محمود د/أماني فرغلأ.م.د/دمحم هارون أ.م.د/حامد ع

د/هند جمال
امل د/صالح الدين عالمد/مني جمال بيوضهد/مروة 

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


