
نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االعالم التربوى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نشأة وسائل 

إعالم
مدخل الى 

عموم الصحافة
مدخل االتصال
 بالجماىير

تاريخ العالم 
مواد التخمفالحديث 

المادة

كمية التربية النوعية
22  من  1صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

اإلقتصاد 
السياسى

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

مبادئ التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخل الى 
عموم المسرح 

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

لل=جـ=جـاسماء ناصر عبد الظاىر عمى للجـ جـلجـ جـم160136
=جـلللفاطمو مجدى يونس وىيب =جـلل=جـ=جـجـ جـ170133
رلرلللإبراىيم خميس رمزى السيد =جـXلللل171102

للللاسماء قطب عبد الفضيل عمى =جـلل=جـلل171113
=جـلللرغداء ابراىيم الجابرى فرج ابو لXلXلل171117
=جـXللمصطفى محمود رياض الحداد لXلللل171118
غغغغشيماء ماىر عبدالعظيم نبوى غغغغغغ171124
=جـلللمريم سمير ىنداوى مصطفى للغ=جـلل171128

للللبيتر عادل جورج إبراىيم للغللل171138
للللمحمود السيد السيد سويمم لللللل171139

للل=جـمحمد رمضان فرج عبدالفتاح =جـللXلل171140
للللىشام سيف عثمان عمر =جـللل=جـل171142

غغغغصابر صبحى محمد عزب حشكيل غغغغغغ171149
غلغلآية طارق السيد راضى لغغغلغ171155

=جـللمأحمد رجب فوزى أبو النور لللللل171168
=جـلللمحمد محمد عبدة عبدالخالق بدوى =جـللللل171170

للللمحمود عمى عاشور السيد =جـللللل171171
لXللميند محمد حمدى البينساوى جـ جـXلللل171173

للللمحمد أسامة موسى موسى مللللل171174
=جـلللىدير محسن عبده شبل لXلللل171178

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن أحمد العربى/د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبد الحميد/ د .أ  عبدالقادر صالح/ د.م.أ
هشام أمين السرسى/ د.م.أ
أيمن فوزى/ د .م.أ
يسرية عبد الحميد/ د .م.أ

عدلية يوسف ابو رحاب/ د 
أحمد سعيد العطار/  د 
أمل محروس عبد الغنى/ د 
منى عبدالمقصود شنب/ د 

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االعالم التربوى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نشأة وسائل 

إعالم
مدخل الى 

عموم الصحافة
مدخل االتصال
 بالجماىير

تاريخ العالم 
مواد التخمفالحديث 

المادة

كمية التربية النوعية
22  من  2صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

اإلقتصاد 
السياسى

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

مبادئ التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخل الى 
عموم المسرح 

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

للX=جـمحمد ممدوح حسين أبو العز =جـللللل171179
غغغغمحمد العميمى محمد مبروك غغغغغغ171195
=جـلللناريمان إيياب محمد رياض 171204Xجـ جـلللل

للللىاجر محمد سالم صبيح لللللل171209
للللابراىيم حاتم عبدالعميم أمين أبو لللللل171210
للللمحمود طارق سعيد عبد العظيم لللللل171213

غغغغاسالم محمد مرزوق قناوى غغغغغغ171214
للللاسماء عبداليادى ابراىيم ابو حداية جـ جـللللل171220
=جـ=جـللفاطمة احمد تاج الدين صالح يونس جـ جـللجـ جـلل171221
للللىدير صابر محمد الدرغامى محمد جـ جـلل=جـلل171223

للXلامانى محمد محمد سراج =جـللXلل171226
غغغغعمر أشرف عبدالعزيز عالم غغغغغغ171227
للل=جـاميرة حسين سميمان احمد لللللل171229

غغغلأحمد محمد عبدالسالم عثمان للغغغغ171231
=جـلللمحمود السيد صبحى نصار عبيد =جـللللرل171234

غغغلاسالم ماىر محمود عامر =جـلغغلغ171235
لرلللاحمد سميمان ميران سميمان لرللللرل171238

للللسممى عادل عبدالمحسن السعودى 171243Xجـ جـللرلل
للللمحمود عالء عبدالعزيز جاد =جـللللل171244

=جـلللوفاء عبد المنعم عبدالوىاب احمد =جـللللل171250

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن أحمد العربى/د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبد الحميد/ د .أ  عبدالقادر صالح/ د.م.أ
هشام أمين السرسى/ د.م.أ
أيمن فوزى/ د .م.أ
يسرية عبد الحميد/ د .م.أ

عدلية يوسف ابو رحاب/ د 
أحمد سعيد العطار/  د 
أمل محروس عبد الغنى/ د 
منى عبدالمقصود شنب/ د 

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االعالم التربوى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نشأة وسائل 

إعالم
مدخل الى 

عموم الصحافة
مدخل االتصال
 بالجماىير

تاريخ العالم 
مواد التخمفالحديث 

المادة

كمية التربية النوعية
22  من  3صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

اإلقتصاد 
السياسى

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

مبادئ التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخل الى 
عموم المسرح 

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

=جـلللإبراىيم فوزى إبراىيم مصطفى =جـللللل171253
للللحسام عبداهلل محمد شعبان 171260XلللXم

=جـرلXلمحمود طارق طو إبراىيم جـ جـلغXلل171268
=جـلللجنا سمير ابو شوال المنسى =جـلل=جـلل171276

غغغغنورىان محمد عمى محمد غغغغغغ171277
غغغغإبراىيم أحمد عبدالقادر قنديل غرلغغغغ171287

=جـلللمحمد أشرف شفيق محمد =جـل=جـللل171288
=جـلللعبدالرحمن خالد عمر خميل لللXلرل171304

لرلللأحمد السيد عبدالعظيم السيد نعيم لXXللل171308
غغغغاسماء السيد محمد عطا عثمان غغغغغغ171310

=جـ=جـلجـ جـعائشة صبرى حسن محمد السيد =جـلل=جـلل171316
لرلللعبد الحميد عادل عبدالحميد ابو لرللXلل171318
لرلللعبد الرحمن احمد محمد حممى لللللل171322
لرلXلاحمد وليد عبد العاطى الجرف =جـرلغللل171328

للللإيناس بركات محمد بركات عبدالعال لXلللل171333
للللنورىان عبدالقادر عبدالعزيز قنديل لرللل=جـل171344
غغغ=جـسمر كمال حممى عبد العزيز عبد جـ جـغ=جـ=جـغل171351

للللدنيا رجب رجب محمد جـ جـللللل171353
لرلXلاحمد فتحى فيصل رمضان لرللللل171354

للXلماجد حسين عبد الرحيم سالم =جـلرلXلرل171356

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن أحمد العربى/د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبد الحميد/ د .أ  عبدالقادر صالح/ د.م.أ
هشام أمين السرسى/ د.م.أ
أيمن فوزى/ د .م.أ
يسرية عبد الحميد/ د .م.أ

عدلية يوسف ابو رحاب/ د 
أحمد سعيد العطار/  د 
أمل محروس عبد الغنى/ د 
منى عبدالمقصود شنب/ د 

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االعالم التربوى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نشأة وسائل 

إعالم
مدخل الى 

عموم الصحافة
مدخل االتصال
 بالجماىير

تاريخ العالم 
مواد التخمفالحديث 

المادة

كمية التربية النوعية
22  من  4صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

اإلقتصاد 
السياسى

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

مبادئ التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخل الى 
عموم المسرح 

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

للXلىدير محمد عبدالعظيم ليمة لللللل171357
غغغليوسف مجدى عبد المطيف أمين =جـغغغغغ171363

للللمروه جمال أحمد محمد ضوة =جـل=جـللل171365
غغغغعمى منصور جودة فرج غغغغغغ171373

لرلللاحمد عادل ابراىيم محمد لXلXلل171378
لرلللاحمد محمد عبد اهلل عبد المقصود =جـللملل171393

للللاحمد محمد عبداهلل السندبيسى =جـللللل171394
للللشيماء رمضان عبدالرحمن السيد لللجـ جـلل171396

للل=جـرنا خميل محمد الصعيدى لللللل171399
غغغغمحمد منصور اسماعيل منصور غغغغغغ171400

لXل=جـآيو أحمد الشحات أبوالمعاطى لللجـ جـلرل171409
=جـلللفاطمو عمى عبدالعزيز عمى =جـX=جـللل171417

للللمحمد ربيع رشاد الكاشف جـ جـللجـ جـلل171418
لXللماىيتاب الرفاعى محمد العسمى =جـلل=جـلل171420

للللبسمة أحمد عبداهلل عبدة =جـللللل171432
=جـرلXلدينا احمد محمد فرج اهلل لللللل171434
غغغليسرى كمال أحمد الوكيل لغغغغغ171436

غغغغمحمد صبرى فوزى عبداهلل غغغغغغ171449
للللمنال ربيع عبد العزيز سميمان جـ جـلل=جـلل171452

للللكريم محمود جاد النجار جـ جـلل=جـلل171456

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن أحمد العربى/د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبد الحميد/ د .أ  عبدالقادر صالح/ د.م.أ
هشام أمين السرسى/ د.م.أ
أيمن فوزى/ د .م.أ
يسرية عبد الحميد/ د .م.أ

عدلية يوسف ابو رحاب/ د 
أحمد سعيد العطار/  د 
أمل محروس عبد الغنى/ د 
منى عبدالمقصود شنب/ د 

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االعالم التربوى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نشأة وسائل 

إعالم
مدخل الى 

عموم الصحافة
مدخل االتصال
 بالجماىير

تاريخ العالم 
مواد التخمفالحديث 

المادة

كمية التربية النوعية
22  من  5صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

اإلقتصاد 
السياسى

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

مبادئ التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخل الى 
عموم المسرح 

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

غغXغمصطفى أحمد عبده حمد غرلغغلغ171458
للللمحمد لطفى عبدالحميد عمى =جـللجـ جـلل171465
للللعمى أنور فتحى محمد ميابة لXلللل171473

=جـلغلعبداهلل أحمد عبداهلل أبوالمندور =جـ=جـغجـ جـ=جـغ171474
=جـرلللإبراىيم محمد مصطفى فيمى =جـللXغل171475

لرلXلمحمود أحمد عبدالحميد حسن =جـXلللل171476
للللعمى صالح محمد الدميوجى 171484Xللللل

للللسمر أمجد عبد الرازق عبدالعاطى =جـللغ=جـل171488
للللدعاء السيد محمود الدرس جـ جـللللل171491

لغللمحمد أسامة فيمى الرشيدى لرلرلغلغ171492
=جـ=جـللسماح محسن حموده عبده جاداهلل =جـلرللجـ جـرل181401

=جـلل=جـمريم محمد عبدالعظيم جعفر جـ جـللل=جـل181402
=جـل=جـ=جـفاطمو عادل عبدالنبى غزال =جـلللل=جـ181403
جـ جـجـ جـجـ جـ=جـإسراء صالح محمد غريب جـ جـلجـ جـ=جـ=جـ=جـ181404

=جـجـ جـ=جـ=جـإيمان رمضان محمد اإلبراشى جـ جـلمXمل181405
للل=جـخمود أشرف الدسوقى عبداليادى =جـلللجـ جـل181406
=جـXلليوسف عوض عبدالفتاح محمد =جـللل=جـل181407

ل=جـ=جـ=جـاسالم حمادة محمد ابو عجم 181408Xجـ جـل=جـلم
ل=جـ=جـلنيى محمد إسماعيل عمى مقمد جـ جـلللجـ جـ=جـ181409

لل=جـلىاجر خالد توفيق السيد جـ جـلللجـ جـل181410

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن أحمد العربى/د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبد الحميد/ د .أ  عبدالقادر صالح/ د.م.أ
هشام أمين السرسى/ د.م.أ
أيمن فوزى/ د .م.أ
يسرية عبد الحميد/ د .م.أ

عدلية يوسف ابو رحاب/ د 
أحمد سعيد العطار/  د 
أمل محروس عبد الغنى/ د 
منى عبدالمقصود شنب/ د 

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االعالم التربوى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نشأة وسائل 

إعالم
مدخل الى 

عموم الصحافة
مدخل االتصال
 بالجماىير

تاريخ العالم 
مواد التخمفالحديث 

المادة

كمية التربية النوعية
22  من  6صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

اإلقتصاد 
السياسى

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

مبادئ التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخل الى 
عموم المسرح 

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

لل=جـ=جـندى محمد نصر الدين مطر حمدان =جـل=جـل=جـل181411
لXل=جـمريم إبراىيم عبدالوىاب عبدالفتاح 181412Xللللل

لل=جـ=جـريم شوقى عبدالحميم أبوراضى جـ جـXجـ جـ=جـ=جـل181413
ل=جـ=جـ=جـىمت حسن فاروق زالبية =جـ=جـملم=جـ181414

=جـلل=جـحنان جمال إبراىيم عبدالرحمن =جـلجـ جـلجـ جـل181415
ل=جـجـ جـ=جـمحمد إبراىيم عبداهلل إبراىيم ملجـ جـ=جـم=جـ181416
=جـل=جـجـ جـأحمد إبراىيم عبداهلل إبراىيم مل=جـ=جـم=جـ181417
ل=جـ=جـ=جـعبير محمد غباشى شاىين =جـلم=جـجـ جـل181418

لجـ جـ=جـلآية محمود محمد عموان ملجـ جـلجـ جـل181419
=جـ=جـ=جـ=جـندى رضا مصطفى أبوموسى ملم=جـم=جـ181420
ل=جـلجـ جـفاتن صابر حسان األشمونى جـ جـلمجـ جـجـ جـجـ جـ181421

=جـ=جـ=جـ=جـىدى نجاح عبدالفتاح إسماعيل جـ جـلملجـ جـ=جـ181423
=جـ=جـللنورىان محمد احمد عبداهلل =جـلجـ جـل=جـجـ جـ181424

لل=جـ=جـروضو أحمد عبدالعزيز المالكى ملجـ جـجـ جـمجـ جـ181425
لل=جـ=جـسماح سعد السيد عمى للجـ جـللجـ جـ181426

للللآية أشرف عامر طاحون جـ جـل=جـXجـ جـ=جـ181427
للجـ جـ=جـأمل أيمن يوسف عبدالمطيف جـ جـلم=جـجـ جـل181428
جـ جـجـ جـجـ جـممحمد صالح عبدالحى فراج جـ جـلمجـ جـجـ جـجـ جـ181429
للل=جـمحمد نجم عبدالجواد محمد جـ جـXXجـ جـ=جـ=جـ181430

لرلللاسراء السيد بربرى محمد محمد =جـX=جـل=جـل181431

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن أحمد العربى/د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبد الحميد/ د .أ  عبدالقادر صالح/ د.م.أ
هشام أمين السرسى/ د.م.أ
أيمن فوزى/ د .م.أ
يسرية عبد الحميد/ د .م.أ

عدلية يوسف ابو رحاب/ د 
أحمد سعيد العطار/  د 
أمل محروس عبد الغنى/ د 
منى عبدالمقصود شنب/ د 

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االعالم التربوى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نشأة وسائل 

إعالم
مدخل الى 

عموم الصحافة
مدخل االتصال
 بالجماىير

تاريخ العالم 
مواد التخمفالحديث 

المادة

كمية التربية النوعية
22  من  7صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

اإلقتصاد 
السياسى

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

مبادئ التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخل الى 
عموم المسرح 

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

ل=جـ=جـ=جـىاجر اسماعيل عزت محمد جـ جـلجـ جـل=جـجـ جـ181432
غXX=جـعمى محمود محمد الغندور =جـXرلXل=جـ181433

لX=جـجـ جـمصطفى محمد ابراىيم زكى حسان لXلللل181434
=جـلل=جـرحمة سامى محمد سماحة =جـللل=جـم181435
جـ جـ=جـجـ جـ=جـإيمان أشرف محمد السيد =جـلملجـ جـجـ جـ181436

للللاحمد حمدى عبد النبى ابو عمفو جـ جـX=جـXلرل181437
للجـ جـ=جـناديو محمد عبدالحميد سمطان جـ جـلمل=جـ=جـ181438

=جـلجـ جـ=جـفاطمو محمد شحاتة خميفة =جـل=جـلجـ جـجـ جـ181439
جـ جـ=جـ=جـجـ جـنيى عبدالحميد محمود خالف =جـل=جـلمم181440

=جـجـ جـجـ جـمرويدا أحمد السيد خطاب جـ جـلم=جـمم181441
جـ جـمجـ جـجـ جـإيناس أنور أحمد عبدالعزيز =جـلجـ جـلم=جـ181442
جـ جـم=جـ=جـإسراء خالد عزيز عبدالسالم =جـلللجـ جـ=جـ181443
جـ جـ=جـجـ جـ=جـحسام مصطفى شمبى محمد للجـ جـجـ جـجـ جـ=جـ181444

لم=جـ=جـنورىان محمد عبدالواحد نصر جـ جـلجـ جـ=جـم=جـ181445
ل=جـجـ جـ=جـأسماء حسن إسماعيل عبدالعظيم جـ جـX=جـ=جـجـ جـل181446
ل=جـ=جـجـ جـآالء مدحت عبدالخالق عبدالقادر جـ جـXم=جـمل181447

لل=جـجـ جـفاطمو عبدالسالم عبدالعزيز الشيخ 181448Xملجـ جـXجـ جـ
ل=جـجـ جـلحنان منصور رمضان منصور =جـلجـ جـ=جـ=جـ=جـ181449

ل=جـجـ جـجـ جـفاتن يحيى قرنى عواد جـ جـلم=جـجـ جـ=جـ181450
لجـ جـ=جـ=جـشيماء عبداهلل عبده شمبى لللل=جـل181451

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن أحمد العربى/د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبد الحميد/ د .أ  عبدالقادر صالح/ د.م.أ
هشام أمين السرسى/ د.م.أ
أيمن فوزى/ د .م.أ
يسرية عبد الحميد/ د .م.أ

عدلية يوسف ابو رحاب/ د 
أحمد سعيد العطار/  د 
أمل محروس عبد الغنى/ د 
منى عبدالمقصود شنب/ د 

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االعالم التربوى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نشأة وسائل 

إعالم
مدخل الى 

عموم الصحافة
مدخل االتصال
 بالجماىير

تاريخ العالم 
مواد التخمفالحديث 

المادة

كمية التربية النوعية
22  من  8صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

اإلقتصاد 
السياسى

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

مبادئ التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخل الى 
عموم المسرح 

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

ل=جـ=جـ=جـأسماء إبراىيم سعد يوسف ملجـ جـ=جـجـ جـل181452
=جـ=جـجـ جـ=جـأميرة حممى ميتدى دومة ملجـ جـ=جـ=جـ=جـ181453

لجـ جـجـ جـجـ جـأسماء محمد أحمد طاحون للملمجـ جـ181454
ل=جـ=جـ=جـابتسام عصام سامى غنيم جـ جـل=جـل=جـل181455
ممجـ جـجـ جـىاجر سعد يحي رمضان ملجـ جـجـ جـم=جـ181456

غغغغالشيماء ايمن حامد الخولى غغغغغغ181457
لجـ جـ=جـ=جـشيماء محمد مينى الشيخ جـ جـلجـ جـل=جـ=جـ181458

لل=جـ=جـىالو احمد عبد البارى صالح =جـلملجـ جـجـ جـ181459
=جـجـ جـ=جـ=جـايمان محمد شفيق طاحون =جـلل=جـمل181460
جـ جـجـ جـجـ جـ=جـنورىان عادل محمد عرفو ملم=جـمجـ جـ181461
جـ جـ=جـممنرمين محمد رفاعى حسن مXممجـ جـم181462
مجـ جـمجـ جـاالء مسعد سميمان المقنن جـ جـلمجـ جـمم181463

=جـXX=جـدينا عونى إبراىيم أحمد لللل=جـم181464
جـ جـ=جـ=جـلغادة محمود حمدى عبد العميم جـ جـلم=جـمجـ جـ181465
مم=جـجـ جـفاطمو  محمد عبدالعظيم سمرة جـ جـ=جـم=جـمم181466

لللجـ جـعبدالرؤف محمد عبدالرؤف عمى لXXل=جـم181467
مجـ جـ=جـ=جـفريده عبدالمطيف عبدالحميد يوسف لل=جـلمم181468

جـ جـل=جـ=جـسممى رمضان محمد محمد ملللجـ جـم181469
جـ جـلل=جـمنار محمد جمال صبيح محمد لللل=جـ=جـ181470
ممممندى عماد شديد كامل الصيفى ملمممم181471

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن أحمد العربى/د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبد الحميد/ د .أ  عبدالقادر صالح/ د.م.أ
هشام أمين السرسى/ د.م.أ
أيمن فوزى/ د .م.أ
يسرية عبد الحميد/ د .م.أ

عدلية يوسف ابو رحاب/ د 
أحمد سعيد العطار/  د 
أمل محروس عبد الغنى/ د 
منى عبدالمقصود شنب/ د 

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االعالم التربوى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نشأة وسائل 

إعالم
مدخل الى 

عموم الصحافة
مدخل االتصال
 بالجماىير

تاريخ العالم 
مواد التخمفالحديث 

المادة

كمية التربية النوعية
22  من  9صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

اإلقتصاد 
السياسى

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

مبادئ التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخل الى 
عموم المسرح 

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

=جـل=جـ=جـزينب صالح مصباح ابو عجاجة جـ جـXمجـ جـم=جـ181472
جـ جـ=جـX=جـاميرة جمال عبدالفتاح سميمان عامر جـ جـلجـ جـجـ جـمم181473

لم=جـلنيره حسن محمد حسنى حجازى =جـلللمجـ جـ181474
جـ جـجـ جـ=جـ=جـياسمين صابر فتحى صابر =جـلللمم181475

للجـ جـمآيو محمد عبد المعطى السماحى =جـX=جـXجـ جـم181476
جـ جـجـ جـلجـ جـرنا شريف محمد فتحى نصر =جـلملجـ جـجـ جـ181477

=جـلل=جـشيماء عمدة عيد حسين حمزة =جـللل=جـم181478
لجـ جـجـ جـجـ جـسمر السيد محمد عبد الحميم =جـلم=جـمم181479

=جـ=جـجـ جـجـ جـشيماء يحي عبد العزيز خميفة جـ جـلجـ جـ=جـمم181480
جـ جـجـ جـ=جـلياسمين سعيد حسن احمد ابو حسن لل=جـلمم181481

لمجـ جـجـ جـعبير كمال صابر الدرس م=جـمجـ جـمجـ جـ181482
لل=جـ=جـاسماء حسين عمى محمد جـ جـلملم=جـ181483

=جـجـ جـجـ جـجـ جـمؤمنو فتحى ابراىيم البطاوى ململمجـ جـ181484
لم=جـجـ جـآيو فتحى عبد النبى الحبينى =جـلم=جـمل181485

لجـ جـجـ جـجـ جـدينا ابراىيم محمد متولى مXم=جـمل181486
=جـلللآيو احمد عبدالواحد جعفر =جـلملجـ جـ=جـ181487

للXلسعد عمى سعد مسمم جـ جـXلل=جـل181488
للجـ جـلمنة اهلل محمد حمدى دندوح جـ جـللل=جـل181489

=جـجـ جـل=جـدينا ىانى قطب اسماعيل للملمجـ جـ181490
لجـ جـلجـ جـميار عالء الدين صادق سمارة =جـX=جـلمل181491

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن أحمد العربى/د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبد الحميد/ د .أ  عبدالقادر صالح/ د.م.أ
هشام أمين السرسى/ د.م.أ
أيمن فوزى/ د .م.أ
يسرية عبد الحميد/ د .م.أ

عدلية يوسف ابو رحاب/ د 
أحمد سعيد العطار/  د 
أمل محروس عبد الغنى/ د 
منى عبدالمقصود شنب/ د 

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االعالم التربوى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نشأة وسائل 

إعالم
مدخل الى 

عموم الصحافة
مدخل االتصال
 بالجماىير

تاريخ العالم 
مواد التخمفالحديث 

المادة

كمية التربية النوعية
22  من  10صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

اإلقتصاد 
السياسى

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

مبادئ التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخل الى 
عموم المسرح 

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

=جـ=جـجـ جـ=جـاسراء احمد عبد الحميم احمد مبروك =جـل=جـلجـ جـ=جـ181492
للجـ جـجـ جـسمرنا ابراىيم ايوب ابراىيم جـ جـلجـ جـجـ جـ=جـ=جـ181493

لجـ جـ=جـ=جـغادة عيد احمد عرايس للجـ جـلم=جـ181494
=جـمجـ جـجـ جـايو جمال مبروك الجوىرى جـ جـلم=جـجـ جـجـ جـ181495

لل=جـجـ جـبسمة محمد ذكى عبدالصمد لXلللل181496
=جـ=جـ=جـجـ جـسندس محمد فايد محمد فايد جـ جـلجـ جـ=جـجـ جـ=جـ181497

=جـ=جـللمنة اهلل صالح الدين صديق السيد لXللجـ جـل181498
جـ جـمممنورا عبدالفتاح عبدالموجود شرف ملمممم181499

لرلXلسيف محمد رشدى محمد لXرلXلل181500
للجـ جـجـ جـرندا وليد عبدالمنعم نصر عزب جـ جـل=جـجـ جـم=جـ181501

للللغادة عبدالمنعم عبدالرازق عيسى =جـXرللجـ جـرل181502
مجـ جـل=جـتقى محمود خالد القبانى جـ جـلملمجـ جـ181503

=جـلل=جـمحمد عبداهلل أحمد عبداهلل جـ جـل=جـلجـ جـ=جـ181504
جـ جـل=جـ=جـإسراء كمال الدين عبدالفتاح محمد 181505Xجـلللل=

للجـ جـ=جـسارة عمى إبراىيم عبدالحكيم =جـلل=جـ=جـل181506
مجـ جـ=جـ=جـعال عنتر عبدالمنعم غيث جـ جـل=جـلم=جـ181507

م=جـجـ جـ=جـندى محمد عبدالحفيظ السيد ملجـ جـلم=جـ181508
=جـ=جـللصفوة أحمد حسن سويمم لللللل181509

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـرودينا حمدى عبد الحميد منصور 181510Xململم
لل=جـ=جـصفاء جالل عبدالغفار السامونى جـ جـلجـ جـ=جـجـ جـ=جـ181511

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن أحمد العربى/د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبد الحميد/ د .أ  عبدالقادر صالح/ د.م.أ
هشام أمين السرسى/ د.م.أ
أيمن فوزى/ د .م.أ
يسرية عبد الحميد/ د .م.أ

عدلية يوسف ابو رحاب/ د 
أحمد سعيد العطار/  د 
أمل محروس عبد الغنى/ د 
منى عبدالمقصود شنب/ د 

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االعالم التربوى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نشأة وسائل 

إعالم
مدخل الى 

عموم الصحافة
مدخل االتصال
 بالجماىير

تاريخ العالم 
مواد التخمفالحديث 

المادة

كمية التربية النوعية
22  من  11صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

اإلقتصاد 
السياسى

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

مبادئ التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخل الى 
عموم المسرح 

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

جـ جـم=جـجـ جـإيمان سامى محمد الشحات =جـلم=جـم=جـ181512
لل=جـجـ جـسعدية ابراىيم سامى محمود جـ جـلجـ جـ=جـجـ جـل181513

لرل=جـلعبدالرحمن أحمد عبدالعزيز محمد لXلل=جـرل181514
لل=جـلعمر حسن عمى محمد يوسف 181515Xللجـ جـل=جـ
للجـ جـ=جـبسمة بكرى عبدالمنعم حبيب جـ جـلللجـ جـ=جـ181516
جـ جـم=جـجـ جـىاجر عبدالرحمن عبدالسالم مل=جـ=جـمم181517

مجـ جـجـ جـجـ جـدعاء صالح عبدالحكيم توفيق جـ جـلجـ جـ=جـم=جـ181518
لجـ جـ=جـ=جـحنان محمد السيد محمد جـ جـلم=جـ=جـ=جـ181519

ل=جـ=جـ=جـفاطمو حمدى عبداهلل السيد =جـلجـ جـ=جـجـ جـ=جـ181520
ل=جـجـ جـجـ جـمنال السيد عبدالستار عبدالرسول ملمجـ جـجـ جـ=جـ181521

جـ جـجـ جـ=جـ=جـسارة جمال عبدالعزيز حسان =جـX=جـلجـ جـجـ جـ181522
لجـ جـجـ جـ=جـخمود جمال أمين السعداوى جـ جـل=جـ=جـجـ جـجـ جـ181523

=جـلل=جـرضوى أحمد عبدالمنعم أبوسنة للل=جـل=جـ181524
ل=جـجـ جـجـ جـآية محروس سند زلط لللل=جـم181525

=جـ=جـمجـ جـساره عاطف خالد حسن =جـل=جـجـ جـجـ جـم181526
جـ جـمم=جـأمل السيد أحمد خضر ملم=جـمم181527

جـ جـجـ جـ=جـ=جـرحاب رمضان سعيد الحنفى =جـل=جـلجـ جـم181528
لم=جـ=جـمنو اهلل فخرى محمد محمد سميمان جـ جـلملم=جـ181529

لمجـ جـجـ جـاسراء شعبان عبد السالم عبد للم=جـمجـ جـ181530
جـ جـجـ جـجـ جـ=جـامنية شريف منسى محمد جـ جـلمجـ جـمم181531

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن أحمد العربى/د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبد الحميد/ د .أ  عبدالقادر صالح/ د.م.أ
هشام أمين السرسى/ د.م.أ
أيمن فوزى/ د .م.أ
يسرية عبد الحميد/ د .م.أ

عدلية يوسف ابو رحاب/ د 
أحمد سعيد العطار/  د 
أمل محروس عبد الغنى/ د 
منى عبدالمقصود شنب/ د 

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االعالم التربوى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نشأة وسائل 

إعالم
مدخل الى 

عموم الصحافة
مدخل االتصال
 بالجماىير

تاريخ العالم 
مواد التخمفالحديث 

المادة

كمية التربية النوعية
22  من  12صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

اإلقتصاد 
السياسى

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

مبادئ التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخل الى 
عموم المسرح 

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

=جـجـ جـللإسراء احمد محمد عبدالعزيز =جـلجـ جـل=جـجـ جـ181532
لجـ جـ=جـ=جـاسراء اشرف محفوظ ابو سنة =جـ=جـللجـ جـجـ جـ181533

ل=جـل=جـسارة عصام فيصل العقدة لل=جـلمجـ جـ181534
=جـ=جـل=جـتقى حمدى حسن سمرة =جـللXجـ جـم181535
لم=جـ=جـرييام خميل محمدمازن =جـل=جـلمجـ جـ181536

جـ جـجـ جـ=جـلىاجر ثروت إبراىيم حالوة للللجـ جـم181537
لXللعبدالرحمن أيمن عيد القديم لXلللم181538

للللمريم محمد صابر أبوفرو =جـل=جـلجـ جـم181539
للللأمانى رمضان كمال سالمة لل=جـلجـ جـجـ جـ181540
لجـ جـلجـ جـنورا سمير إسماعيل الجميل =جـلملمجـ جـ181541

لل=جـ=جـنورىان أحمد شاىين للل=جـجـ جـجـ جـ181542
لXل=جـآية بيومى عبدالعزيز عمار للللجـ جـجـ جـ181543

لل=جـ=جـأميرة طارق إبراىيم الشرقاوى للجـ جـلجـ جـم181544
=جـل=جـ=جـإسراء مصطفى سعد عامر =جـلم=جـجـ جـم181545
لرلل=جـاحمد محمد عبدالحميم بدر لرلرلللغ181546

للجـ جـ=جـآالء محمد عبدالحفيظ قنديل جـ جـلللجـ جـم181547
لللجـ جـآية محمد أحمد المرسى للم=جـجـ جـرل181548

لXللرويدا منصور عثمان رسالن Xل=جـللرل181549
جـ جـجـ جـممسماح مأمون محمد عمى جـ جـ=جـجـ جـجـ جـمجـ جـ181550

للل=جـمنار طو مختار مغربى =جـXجـ جـل=جـ=جـ181551

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن أحمد العربى/د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبد الحميد/ د .أ  عبدالقادر صالح/ د.م.أ
هشام أمين السرسى/ د.م.أ
أيمن فوزى/ د .م.أ
يسرية عبد الحميد/ د .م.أ

عدلية يوسف ابو رحاب/ د 
أحمد سعيد العطار/  د 
أمل محروس عبد الغنى/ د 
منى عبدالمقصود شنب/ د 

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االعالم التربوى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نشأة وسائل 

إعالم
مدخل الى 

عموم الصحافة
مدخل االتصال
 بالجماىير

تاريخ العالم 
مواد التخمفالحديث 

المادة

كمية التربية النوعية
22  من  13صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

اإلقتصاد 
السياسى

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

مبادئ التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخل الى 
عموم المسرح 

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

لل=جـ=جـنورا أحمد إسماعيل الجنزورى =جـلمل=جـجـ جـ181552
لل=جـ=جـأميره سعيد شحات إسماعيل =جـXجـ جـل=جـل181553

لل=جـ=جـإيمان طمعت صالح محمد النجار =جـل=جـ=جـ=جـجـ جـ181554
ل=جـ=جـ=جـزينب ربيع عبدالخالق سعيد جـ جـل=جـ=جـجـ جـجـ جـ181555

لXللعمر السيد محمد الفقى للXللجـ جـ181556
لل=جـ=جـسممى عبدالستار إبراىيم العالم للXللجـ جـ181557
لل=جـجـ جـحسناء ميتدى عبداهلل عفيفى =جـلجـ جـلجـ جـجـ جـ181558
Xرل=جـلمصطفى رجب محمود بدران =جـXلللرل181559

لل=جـ=جـسممى السيد فرحات عامر الفار =جـل=جـ=جـ=جـل181560
لXل=جـمحمد رضا عشماوى الجزار =جـXلللم181561

مجـ جـ=جـجـ جـآية  عالء جاد حسنين =جـلم=جـمل181562
لX=جـلميار محمد محمد  أحمد  شديد جـ جـXلXجـ جـل181563

لم=جـ=جـىناء عادل عبدالحميد معاطى محمد جـ جـلملجـ جـ=جـ181564
لجـ جـ=جـ=جـدنيا خالد عمى السيد جـ جـل=جـ=جـجـ جـل181565

لل=جـ=جـشيماء عبدالمنعم عبدالواحد عيد 181566Xجـ جـلجـ جـلجـ جـ
=جـل=جـ=جـإسراء فتحى زاىر غنيم جـ جـلل=جـ=جـرل181567
لX=جـ=جـزىراء إبراىيم خميل عمى =جـلXل=جـل181568

ل=جـل=جـعمياء حازم عبدالمنعم البطرنى لXجـ جـلجـ جـل181569
للل=جـإسراء يسرى عمى بدر جـ جـلللجـ جـل181570

لXللأحمد ياسين السيد حميمة لرلل=جـلل181571

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن أحمد العربى/د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبد الحميد/ د .أ  عبدالقادر صالح/ د.م.أ
هشام أمين السرسى/ د.م.أ
أيمن فوزى/ د .م.أ
يسرية عبد الحميد/ د .م.أ

عدلية يوسف ابو رحاب/ د 
أحمد سعيد العطار/  د 
أمل محروس عبد الغنى/ د 
منى عبدالمقصود شنب/ د 

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االعالم التربوى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نشأة وسائل 

إعالم
مدخل الى 

عموم الصحافة
مدخل االتصال
 بالجماىير

تاريخ العالم 
مواد التخمفالحديث 

المادة

كمية التربية النوعية
22  من  14صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

اإلقتصاد 
السياسى

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

مبادئ التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخل الى 
عموم المسرح 

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

=جـلللىاجر أشرف عبدالسميع مدكور =جـلللجـ جـجـ جـ181572
لمل=جـسيير ىانى شعبان الجارحى =جـلمل=جـ=جـ181573

=جـ=جـ=جـجـ جـمريم عزت صديق فرغل =جـلملم=جـ181574
لم=جـ=جـنياد عبدالحكيم محمد محمد البغدادى جـ جـلم=جـ=جـ=جـ181575

ل=جـ=جـلوسام عالء عبدالسالم  الجداوى للجـ جـل=جـ=جـ181576
جـ جـلللايو جالل محمود خير اهلل =جـXلللل181577

لل=جـ=جـمنة سعيد عبدالعاطى اسماعيل جـ جـلم=جـXل181578
غغغغيوسف ىانى عبدالسميع عماره غغغغغغ181579

جـ جـمجـ جـ=جـاحالم نبيل محمد عباس جـ جـلملم=جـ181580
ل=جـ=جـ=جـرحمو حنفى عبداهلل حنفى =جـل=جـلجـ جـل181581

لل=جـلىدير سامى عبدالفتاح القسط جـ جـللل=جـم181582
لجـ جـ=جـ=جـمنى مجدى حسين السيد للجـ جـلمم181583
مجـ جـ=جـلىالة أشرف رجب محمد =جـلجـ جـ=جـجـ جـم181584

للل=جـإسراء أشرف سعيد حجازى =جـXل=جـلل181585
مجـ جـجـ جـ=جـىبو جمال عباس فؤاد العبد ملجـ جـ=جـمم181586
ل=جـل=جـإسراء محمد عمى السرسى =جـلجـ جـل=جـم181587
لجـ جـ=جـ=جـنادية ربيع عبدالنبى محمد لل=جـللم181588
لX=جـلمحمد محمد فريد النادرى جـ جـغرل=جـXرل181589
للل=جـمنار رجب عمى ابو زيد للل=جـ=جـم181590

للل=جـإيمان مصمحى عبدالرحمن الصبرى لX=جـل=جـل181591

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن أحمد العربى/د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبد الحميد/ د .أ  عبدالقادر صالح/ د.م.أ
هشام أمين السرسى/ د.م.أ
أيمن فوزى/ د .م.أ
يسرية عبد الحميد/ د .م.أ

عدلية يوسف ابو رحاب/ د 
أحمد سعيد العطار/  د 
أمل محروس عبد الغنى/ د 
منى عبدالمقصود شنب/ د 

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االعالم التربوى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نشأة وسائل 

إعالم
مدخل الى 

عموم الصحافة
مدخل االتصال
 بالجماىير

تاريخ العالم 
مواد التخمفالحديث 

المادة

كمية التربية النوعية
22  من  15صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

اإلقتصاد 
السياسى

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

مبادئ التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخل الى 
عموم المسرح 

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

ل=جـللمريم ىشام ىاشم الجندى للللجـ جـم181592
ل=جـل=جـإنجى رزق عبدالحى عبدالعزيز لللل=جـم181593

غغغغنورا قناوى صابر الشال غغغغغغ181594
لل=جـلىاجر عطية حسين عطية =جـللللجـ جـ181595

=جـ=جـ=جـ=جـياسمين مسعد السيد أبوعاشور جـ جـلملمم181596
للللأمل عمى البندارى عطية لللل=جـجـ جـ181597

=جـجـ جـل=جـعائشة سميمان أحمد الشناوى =جـX=جـلجـ جـجـ جـ181598
لل=جـلمنو حمدى سعد بربار لل=جـX=جـجـ جـ181599

للللاحمد اشرف عبدالغفار نصر =جـ=جـ=جـلجـ جـ=جـ181600
لل=جـ=جـدعاء جميل عبدالعزيز إبراىيم لللل=جـم181601

للل=جـإيمان باسم عزت صديق عبدالوىاب =جـلللجـ جـل181602
لXل=جـآالء جمال عبدالممك شاىين لللللل181603

لل=جـ=جـإيمان عبداهلل أحمد أمين جـ جـ=جـملجـ جـ=جـ181604
للجـ جـجـ جـوالء السيد رجب بدران 181605Xجـ جـلجـ جـلجـ جـ

=جـل=جـلآية محمد عبدالصبور محمد حسين للرلل=جـ=جـ181606
لXللأسماء عبداهلل فييم محمد عفيفى لXلXلل181607

لرلX=جـخالد عباس أحمد عبدالمطيف =جـلXللل181608
جـ جـ=جـ=جـ=جـمى وليد محمد عبدالعزيز 181609Xجـلجـ جـ=جـجـ جـ=
لل=جـ=جـياسمين محمد فرج حافظ جـ جـلللمل181610

جـ جـلللسماح شاكر محمد عبدالمقصود للXXXل181611

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن أحمد العربى/د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبد الحميد/ د .أ  عبدالقادر صالح/ د.م.أ
هشام أمين السرسى/ د.م.أ
أيمن فوزى/ د .م.أ
يسرية عبد الحميد/ د .م.أ

عدلية يوسف ابو رحاب/ د 
أحمد سعيد العطار/  د 
أمل محروس عبد الغنى/ د 
منى عبدالمقصود شنب/ د 

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االعالم التربوى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نشأة وسائل 

إعالم
مدخل الى 

عموم الصحافة
مدخل االتصال
 بالجماىير

تاريخ العالم 
مواد التخمفالحديث 

المادة

كمية التربية النوعية
22  من  16صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

اإلقتصاد 
السياسى

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

مبادئ التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخل الى 
عموم المسرح 

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

ل=جـ=جـ=جـرانيا وجيو عبدالرسول محمد الجرف جـ جـلللمل181612
لل=جـ=جـفتحية عادل فيمى الخولى جـ جـ=جـللمل181613

لل=جـجـ جـعائشة صالح عبدالفتاح محمد =جـ=جـ=جـ=جـ=جـ=جـ181614
جـ جـل=جـ=جـإيمان جمال محمد عبدالعزيز جـ جـلجـ جـلمم181615

ل=جـللنيرة توفيق محمد إسماعيل =جـXجـ جـلمل181616
ل=جـ=جـ=جـآيات محمد فاروق عبدالغنى لل=جـلجـ جـل181617
جـ جـ=جـ=جـ=جـآية السيد عبدالفتاح حبيب لل=جـلل=جـ181618

لجـ جـل=جـوسام مصطفى مصطفى أبوسالم 181619Xجـ جـللل=جـ
للل=جـصبرين أحمد نصر الدين الكفراوى 181620Xجـللل=جـ=
لجـ جـ=جـ=جـنوران عبدالحميد عمى عبدالحميد للل=جـجـ جـ=جـ181621

للل=جـإيمان محمد صالح منصور لXرلللل181622
للجـ جـجـ جـآيو محمد عبدالحكيم محمد م=جـجـ جـممجـ جـ181623

XXللحسين فكرى عبدربة حسن جادو =جـXXلXرل181624
للل=جـإيمان عبدالغنى شندى محروس لل=جـل=جـل181625

=جـلجـ جـجـ جـفاطمة محمود مصطفى زيد =جـ=جـل=جـمل181626
لللليوسف محمود مصمحى عمران 181627Xجـلجـ جـلل=

للجـ جـلايو خالد سالم عيسى جـ جـلجـ جـلمل181628
لمجـ جـجـ جـمنى سامى عبدالباقى يوسف بميطى جـ جـلجـ جـلمل181629
لXللمحمد عبدالرحمن عطا عبدالرحمن للXXلل181630
=جـم=جـ=جـنيمة السيد محمد عبدالحميد خميف ل=جـم=جـم=جـ181631

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن أحمد العربى/د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبد الحميد/ د .أ  عبدالقادر صالح/ د.م.أ
هشام أمين السرسى/ د.م.أ
أيمن فوزى/ د .م.أ
يسرية عبد الحميد/ د .م.أ

عدلية يوسف ابو رحاب/ د 
أحمد سعيد العطار/  د 
أمل محروس عبد الغنى/ د 
منى عبدالمقصود شنب/ د 

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االعالم التربوى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نشأة وسائل 

إعالم
مدخل الى 

عموم الصحافة
مدخل االتصال
 بالجماىير

تاريخ العالم 
مواد التخمفالحديث 

المادة

كمية التربية النوعية
22  من  17صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

اإلقتصاد 
السياسى

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

مبادئ التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخل الى 
عموم المسرح 

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

لXللنجوى جمال عبدالعزيز أبوالعنين لللللجـ جـ181632
=جـلجـ جـ=جـمؤمن اسامو حممى ابراىيم =جـلملجـ جـ=جـ181633

=جـلللنادر صبحى عبدالفتاح عبداليادى =جـXلل=جـل181634
جـ جـجـ جـللندى بسيونى محمود غنيمى لل=جـلجـ جـجـ جـ181635

ل=جـللحمدى سامى محمد محمدى مرسى جـ جـل=جـلمل181636
للللاميرة شوقى محمد فايد جـ جـلجـ جـل=جـل181637

لل=جـلايمان ثروت عصمت فودة =جـلجـ جـ=جـلل181638
ل=جـ=جـ=جـمى محمد محمود عمى خميف جـ جـل=جـ=جـ=جـ=جـ181639

للل=جـعبد الحكيم عزت عبد المعز خميل للمل=جـل181640
لل=جـ=جـنياد جميل محمود السيد =جـلمل=جـ=جـ181641

لل=جـ=جـخديجة طو السيد القاضى للللل=جـ181642
لمجـ جـجـ جـدنيا جمال عزت بدر =جـلمللجـ جـ181643

ل=جـ=جـلسارة جمال عمى احمد مراد للملم=جـ181644
لجـ جـ=جـ=جـبيية محمود محمد الدرس للجـ جـلمل181645

للل=جـمحمد مجدى مصطفى عبد العزيز =جـل=جـلجـ جـرل181646
للXلمحاسن مصطفى عبدالعميم طعيمة =جـXجـ جـللل181647
لل=جـ=جـدينا احمد عبدالرؤف عبد المقصود =جـلمXجـ جـ=جـ181648

=جـ=جـ=جـجـ جـياسمين عبدالناصر محمد حبيب ملم=جـم=جـ181649
للل=جـىاجر سعيد احمد قناوى جـ جـللل=جـ=جـ181650

للل=جـمصطفى حسين محمد الياللى =جـXرلXلرل181651

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن أحمد العربى/د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبد الحميد/ د .أ  عبدالقادر صالح/ د.م.أ
هشام أمين السرسى/ د.م.أ
أيمن فوزى/ د .م.أ
يسرية عبد الحميد/ د .م.أ

عدلية يوسف ابو رحاب/ د 
أحمد سعيد العطار/  د 
أمل محروس عبد الغنى/ د 
منى عبدالمقصود شنب/ د 

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االعالم التربوى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نشأة وسائل 

إعالم
مدخل الى 

عموم الصحافة
مدخل االتصال
 بالجماىير

تاريخ العالم 
مواد التخمفالحديث 

المادة

كمية التربية النوعية
22  من  18صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

اإلقتصاد 
السياسى

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

مبادئ التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخل الى 
عموم المسرح 

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

للل=جـحسناء سعد مغاورى عبداليادى =جـل=جـلجـ جـ=جـ181652
للل=جـماريان عياد ماىر عياد موسى =جـلل=جـ=جـل181653

لXXلسممى صبحى محمود عريق 181654XلXلXجـ=
للل=جـايمان كمال عبد الستار كعبميا لل=جـXجـ جـ=جـ181655
للX=جـابتسام فوزى عبدالجواد عبداهلل =جـل=جـللل181656
للللامنية ابراىيم عبدالستار محمد =جـللللل181657
لل=جـ=جـامانى ابراىيم عبدالستار محمد =جـللللجـ جـ181658
للللسارة ربعى محمد فيمى عامر للرلل=جـرل181659

=جـ=جـ=جـجـ جـسارة عادل عبدالتواب صقر للمل=جـجـ جـ181660
لجـ جـلليارا ابراىيم السيد القرمانى لللللجـ جـ181661

لل=جـ=جـميادة رضا مصطفى ابوموسى لXجـ جـ=جـجـ جـجـ جـ181662
لXل=جـمحمود حسن عبدالسالم عبدالمطيف لXلللل181663

لXللايمان مجدى عبداهلل عطا =جـلللل=جـ181664
للل=جـاسماء جمال شحات امين لل=جـلل=جـ181665

ل=جـ=جـليمنى صبحى صالح النادرى لXملجـ جـم181666
لل=جـ=جـشروق عمى محمد حممى عمى طعيمة لXجـ جـللل181667

لل=جـ=جـرضا جمال محمد صادق اسماعيل للجـ جـ=جـجـ جـجـ جـ181668
=جـل=جـ=جـبسمة وحيد حامد قطقاط =جـجـ جـجـ جـ=جـ=جـجـ جـ181669
غغغغحسن رمضان بدر عمى غغغغغغ181670

لمجـ جـجـ جـبسمة حسن محمود الطحالوى جـ جـلجـ جـلمم181671

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن أحمد العربى/د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبد الحميد/ د .أ  عبدالقادر صالح/ د.م.أ
هشام أمين السرسى/ د.م.أ
أيمن فوزى/ د .م.أ
يسرية عبد الحميد/ د .م.أ

عدلية يوسف ابو رحاب/ د 
أحمد سعيد العطار/  د 
أمل محروس عبد الغنى/ د 
منى عبدالمقصود شنب/ د 

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االعالم التربوى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نشأة وسائل 

إعالم
مدخل الى 

عموم الصحافة
مدخل االتصال
 بالجماىير

تاريخ العالم 
مواد التخمفالحديث 

المادة

كمية التربية النوعية
22  من  19صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

اإلقتصاد 
السياسى

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

مبادئ التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخل الى 
عموم المسرح 

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

ل=جـلجـ جـنيرة وجيو فيمى مميحة =جـXجـ جـللجـ جـ181672
ل=جـ=جـ=جـىاجر بيجات مطر عافية =جـ=جـجـ جـلجـ جـم181673

=جـمجـ جـ=جـامل  رزق عبد الجيد  خيراهلل جـ جـلمجـ جـمم181674
ل=جـل=جـاحمد محمد ابراىيم ابراىيم سعد جـ جـل=جـلجـ جـجـ جـ181675

=جـجـ جـل=جـدينا مفرح ابراىيم حمودة =جـل=جـل=جـجـ جـ181676
لل=جـجـ جـحمدى محمد محمود عثمان =جـل=جـ=جـ=جـجـ جـ181677

ل=جـجـ جـ=جـأسماء ياسر عطيةعبدالحسيب للجـ جـ=جـجـ جـجـ جـ181678
للل=جـآالء صابر عبدالفتاح زايد جـ جـلجـ جـلجـ جـجـ جـ181679

=جـ=جـ=جـجـ جـشيماء فتحى الدسوقى مرعى =جـلم=جـجـ جـم181680
ل=جـ=جـجـ جـياسمين أحمد محمد السيد ريان =جـلملجـ جـجـ جـ181681

جـ جـ=جـ=جـ=جـمنو محمد شكرى محمد بكر =جـلجـ جـلجـ جـم181682
لل=جـ=جـمصطفى محمد عبدالغنى زين الدين =جـلجـ جـل=جـجـ جـ181683

جـ جـجـ جـ=جـجـ جـىاجر مخمص محمد سميمان ملجـ جـجـ جـمجـ جـ181684
للل=جـمحمد ىالل عبدالفتاح عمران للغللجـ جـ181685

لغXجـ جـعمى سالمة أحمد فودة لرلرلللرل181686
مجـ جـ=جـ=جـىاجر سعد محمد عبدالحميم لل=جـل=جـجـ جـ181687

لرلXلعبدالمنصف محمد عمى السيسى لرلرلXلرل181688
لرلللمحمد عمى عبدالحكم حشاد =جـرلرلللرل181689

Xغغغاحمد حمدى عبد المطيف عمارة غغغغغغ181690
لل=جـلعمار محمد السيد سميمان =جـرلللرل=جـ181691

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن أحمد العربى/د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبد الحميد/ د .أ  عبدالقادر صالح/ د.م.أ
هشام أمين السرسى/ د.م.أ
أيمن فوزى/ د .م.أ
يسرية عبد الحميد/ د .م.أ

عدلية يوسف ابو رحاب/ د 
أحمد سعيد العطار/  د 
أمل محروس عبد الغنى/ د 
منى عبدالمقصود شنب/ د 

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االعالم التربوى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نشأة وسائل 

إعالم
مدخل الى 

عموم الصحافة
مدخل االتصال
 بالجماىير

تاريخ العالم 
مواد التخمفالحديث 

المادة

كمية التربية النوعية
22  من  20صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

اإلقتصاد 
السياسى

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

مبادئ التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخل الى 
عموم المسرح 

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

لل=جـ=جـمحمد سامى شحاتو ابو عامر =جـXلللجـ جـ181692
للللزينب محمد حامد عمى السيد =جـلX=جـلم181693

للللعبدالعزيز محمد عبدالعزيز مطر =جـXلل=جـرل181694
لل=جـ=جـعبد المحسن حسنى عبدالمحسن =جـل=جـلجـ جـ=جـ181695

لل=جـ=جـدينا محمد محمد فتحى احمد =جـللل=جـجـ جـ181696
لل=جـلمحمد محمود حامد دياب جـ جـXXللم181697

لم=جـ=جـرغدة ابراىيم فؤاد بدوى جـ جـل=جـ=جـجـ جـم181698
لل=جـ=جـعمرو عبدالفتاح محمود خميل جـ جـXلل=جـجـ جـ181699
لل=جـ=جـباسم سمير رزق رمزى رزق جـ جـXلللجـ جـ181700

جـ جـلللايو اشرف سعيد القرط =جـللل=جـل181701
لجـ جـ=جـجـ جـمصطفى عاطف سعد الوراقى للللل=جـ181702

=جـجـ جـللسارة عماد محمد غنيم لX=جـلمم181703
لX=جـلعبد الرحمن محمد الشحات محمد جـ جـللللجـ جـ181704

للل=جـنيى مجدى محمد السيد =جـل=جـ=جـ=جـجـ جـ181705
لل=جـلشروق مدحت سميمان محمد نافع 181706Xجـ جـللل=جـ

غغغغمحمد جمال محمدمحمدمحمد غغغغغغ181707
ل=جـ=جـ=جـروان محمد فؤاد الرواشدى جـ جـلل=جـلجـ جـ181708

لل=جـ=جـضحى محمد عبدالعزيز شاىين =جـXل=جـ=جـم181709
للل=جـمحمد الشحات شوقى ابو سيد احمد لللل=جـل181710
=جـرلل=جـحسن فتحى عبدالحميد حسام الدين لللللل181711

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن أحمد العربى/د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبد الحميد/ د .أ  عبدالقادر صالح/ د.م.أ
هشام أمين السرسى/ د.م.أ
أيمن فوزى/ د .م.أ
يسرية عبد الحميد/ د .م.أ

عدلية يوسف ابو رحاب/ د 
أحمد سعيد العطار/  د 
أمل محروس عبد الغنى/ د 
منى عبدالمقصود شنب/ د 

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االعالم التربوى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نشأة وسائل 

إعالم
مدخل الى 

عموم الصحافة
مدخل االتصال
 بالجماىير

تاريخ العالم 
مواد التخمفالحديث 

المادة

كمية التربية النوعية
22  من  21صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

اإلقتصاد 
السياسى

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

مبادئ التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخل الى 
عموم المسرح 

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

غغغغداليا حمدى حافظ منصور غغغغغغ181712
ل=جـل=جـاسماء عبدالجبار محمد السعدنى =جـللللم181713

لرلل=جـاحمد عبد الناصر متولى عبد الجواد لXلللل181714
لرلل=جـاحمد محسن محمود ابو شادى لللللل181715

للل=جـاحمد دىشان عبد اليادى جبريل لللXلل181716
لXX=جـمحمد ياسر رمزى عبدالمجيد =جـللللل181717

لغل=جـمحمود احمد سعيد احمد ابو العال =جـللل=جـجـ جـ181718
لXللمحمود مصطفى جابر محمد أحمد لللXل=جـ181719

لXللرانيا ابراىيم رشدى محمد السيد =جـرلXXل=جـ181720
=جـلللسمر شوقى جابر مصطفى االشقر =جـXلل=جـجـ جـ181721

ل=جـXلمحمود سعد عبداهلل عمران لللل=جـم181722
للللأحمد ىشام حممى حداد الفار =جـلXXلجـ جـ181723
غغغغايمان بشير عبدالمولى الجمل غغغغغغ181724
لرلللامنية محمد عبدالمنعم الشعار XXXلل=جـ181725
جـ جـم=جـلرانة السيد محمد عمى خاطر للللجـ جـ=جـ181726

=جـ=جـل=جـبشائر خالد توفيق عسكر للجـ جـلجـ جـم181727
لXللميادة خميس عبدالسالم الشخيبى مXرلرل=جـرل181728
للللمحمود يحي عبدالحميم الحسانين جـ جـXلللجـ جـ181729
=جـ=جـجـ جـ=جـسممى محمد عبدالمنعم سيد أحمد ملم=جـ=جـل181730

لل=جـلحمزة سعيد عبداهلل سميم لXلXلل181731

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن أحمد العربى/د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبد الحميد/ د .أ  عبدالقادر صالح/ د.م.أ
هشام أمين السرسى/ د.م.أ
أيمن فوزى/ د .م.أ
يسرية عبد الحميد/ د .م.أ

عدلية يوسف ابو رحاب/ د 
أحمد سعيد العطار/  د 
أمل محروس عبد الغنى/ د 
منى عبدالمقصود شنب/ د 

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 



نتيجة امتحان الفصل الدراسى األول لمعام الجامعى

: الفرقة

2019/2018

االعالم التربوى : القسم 

الرقم 
األكاديمى

اسم الطالب
نشأة وسائل 

إعالم
مدخل الى 

عموم الصحافة
مدخل االتصال
 بالجماىير

تاريخ العالم 
مواد التخمفالحديث 

المادة

كمية التربية النوعية
22  من  22صفحة    األولى

 (مرتبة حسب الرقم األكاديمى)

اإلقتصاد 
السياسى

تقديرالمادةتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

 

 جامعة المنوفية

مبادئ التربية

التقدير

قراءات بالمغة 
العربية

التقدير

مدخل الى 
عموم المسرح 

التقدير

دراسات بيئية

التقدير

مدخل الى 
الجودة

التقديرالتقديرالتقدير

لل=جـ=جـبسنت عبدالعزيز موسى الشبراوى جـ جـXرلل=جـل181732
غغغغحسام ىانى شبل السيد صالح غغغغغغ181733

لل=جـ=جـوسام محمد مكاوى غيضان لللللل181734
غغغغاحمد عماد توفيق يوسف شرف غغغغغغ181735

غل=جـ=جـكريم ايمن سعد عامر =جـXXل=جـل181736
غغغغاحمد ابراىيم احمدموسى غغغغغغ181737

للللاحمد نبيل عبدالرحمن عبدربو لXلل=جـل181738
جـ جـ=جـللىاجر محمد عاشور العبد للجـ جـللل181739

للللمحمدعبدالحميم عبدالحكيم السايس لللل=جـل181740
=جـ=جـل=جـمحمود حسين محمود حسن لللل=جـل181741

لXX=جـمحمود عثمان أحمد سميمان خضر 181742Xرلل=جـXل
=جـلل=جـامانى جمال عبد اهلل ابراىيم داود =جـل=جـللل181743

=جـلل=جـدينا محمد سعيد حسن ل=جـلللل181744
للللإيمان سمير محمد حمد للللجـ جـل181745

جـ جـلل=جـمروة محمود محمد فيمى زيد للللل=جـ181746
للل=جـنبيمة مجدى ابراىيم شبل القرش =جـل=جـل=جـل181747

ملللبسمة محمد صديق إبراىيم لل=جـ=جـ=جـل181748
جـ جـرلل=جـشرين رضا رمضان عمران لللل=جـ=جـ181749

للللعبداهلل عادل قطب الشيالى لXرللل=جـ181750
لرلXلأحمد طارق محمد المجاىد الجمال XXلللرل181751

يعتمد ،
عميد الكمية          رئيس الكنترول

:أعضاء لجنة النظام والمراقبة
حنان حسني يشار/د . أ أيمن أحمد العربى/د.أ

.ىذه النتيجة لم تطبق عمييا قواعد الرأفة بعد ، حيث يتم ذلك فى نياية السنة الدراسية بإذن اهلل: مالحظة ىامة 
وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

محمد زيدان عبد الحميد/ د .أ  عبدالقادر صالح/ د.م.أ
هشام أمين السرسى/ د.م.أ
أيمن فوزى/ د .م.أ
يسرية عبد الحميد/ د .م.أ

عدلية يوسف ابو رحاب/ د 
أحمد سعيد العطار/  د 
أمل محروس عبد الغنى/ د 
منى عبدالمقصود شنب/ د 

.تعنى أن المادة معرضة لمرفع أو لمرسوب فييا عند تطبيق قواعد الرأفة (  x  ):  مالحظة ىامة       
.تعنى  حالة رسوب الئحى لممادة (رل   ):      :  مالحظة ىامة 


