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1   

      كلية اآلداب

مثعمثشمثعمثشمثعمثعتقذيردرجتهادة

510153912191041115167410.514.5

512173121541519314174111551217

511164111541115312154131751217

5111641115412165131841115512.517.5

5111631013312153121532546.510.5

5121741216413173121541418512.517.5

51015410144812314174711404

511164111541317513184812513.518.5

55غ10104111521012437غ5712ل111ص متخصصة ف 

2 ف 2نظريات س 

5914391241216312154812426

5101538114913213154610336ل110ص متخصصة ف 

5111647110553121509941115

جـل

لجـلجـ

جـ جـ

8659

8660

8661

جـجـ جـ

جـ جـجـجـجـ جـ

لجـ جـجـ

لمجـجـ جـ

لل

ل

جـ جـ

جـ

جـ

جـ جـ

جـ

ل

جـ جـ

جـ

جـ جـ

جـ

ض جـ

ل

ضل

جـ جـ

جـ جـ

تكنولوجيا الطباعتبحث هتخصص

جـ ل

م

جـ

جـ جـ

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

س
لو

ج
ال
ن 

رق

أسواء الطلبت
مواد التخلف

إسراء صابر أحمد عبد المقصود8650

مستجدون انتظام 

اإلخراج الصحفى
هالحظاث

إنتاج هواد إعالهيت 

هطبوعت
أخالقياث اإلعالم

تحرير صحفى 

(الوقال الصحفى)

ضجـلجـ

السنة الرابعةقسم اإلعالم ـ صحافة

8651

8652

8653

8654

أمانً محمد خٌري محمد

جـ جـ

ض جـ

8655

8656

8657

جـجـ جـ

8658

ض جـ

إسراء عصمت محمد عوض
جـ جـ

ض

ل

ض جـ

م

إٌمان الشحات عبد الصادق السٌد

إٌمان عربً عدوي محمود

أمل عاطف أحمد عبد الرازق

أمل محمد عبد الغنً عبد السمٌع

أمل محمد محمد سٌد حسن

أمانً أحمد عبد هللا أحمد

أسماء محمود طلخان علً

أسماء أحمد عبد الحلٌم السٌد

أسماء حسٌن خضر فهٌم

ض جـ

جـ

جـمجـجـ جـ

ض جـجـجـجـ جـ

مجـجـ جـ

جـ

عبٌر فتح هللا الرباط/             عمٌد الكلٌة        أ د 

محمد بدر الدٌن الحسٌنى/ خالد عٌد الناغٌة      وكٌل الكلٌة أ د / رئٌس لجنة المراقبة   أ د  رصد النتٌجة                 راجع النتٌجة



2   

      كلية اآلداب

مثعمثشمثعمثشمثعمثعتقذيردرجتهادة

تكنولوجيا الطباعتبحث هتخصص

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

س
لو

ج
ال
ن 

رق

أسواء الطلبت
مواد التخلف

مستجدون انتظام 

اإلخراج الصحفى
هالحظاث

إنتاج هواد إعالهيت 

هطبوعت
أخالقياث اإلعالم

تحرير صحفى 

(الوقال الصحفى)

السنة الرابعةقسم اإلعالم ـ صحافة

51116410143693121536939.512.5

51015410140884131705551419

512174111531316512173121551116

591439123912313163811369ل112ص متخصصة ف 

ل110رأى عام ف 

5121741216413174141841115311.514.5

512174131741418514194131751419

5111631013413174141841115511.516.5

5111641115413174141841216513.518.5

511163811313163111435845.59.5

510153101347114111541115513.518.5

51015481231013311143121551217

غغغغغ3غغ3غغ3غغغغغ5

جـجـلجـ

غغغغ

جـ

غ

جـلجـ جـ

جـ

جـ

جـ جـمجـ

8668

8664

زٌنب محمد إبراهٌم الحبشى8673

رٌهام عبد الرحمن زاهر أحمد8671

آٌة ولٌد السٌد عبد الحمٌد

جـ

جـجـ جـ

لجـ

ضجـجـ

ض جـجـ جـ

ل

م

جـ جـجـ جـ

جـ جـمجـ جـجـ جـ

جـجـ جـ

جـ جـ

جـ

ض

جـ جـ

م

جـ جـ

جـ جـ

جـ جـ

جـجـ ل

جـ جـجـ جـ

جـ جـ

جـم

جـم

ض

ض

جـجـ جـ

لجـ جـ ل

8666

8667

دنٌا أنور بدوي عطا هللا

بكر ماهر محمد كأمل

دالٌا السٌد حسن السٌد
م

خلود خالد مصطفى عبد الرحمن

8665

جـ جـ

ض

جـ

آٌة سعٌد عبد النبً محمد

إٌمان فتحً عبد الحمٌد على
جـ جـ

8663

8662

م

م

ض

دٌنا السٌد عبد الحمٌد الشحات8669

رانٌا صالح الدٌن ٌس محمد8672

دالٌا عبد الرازق أحمد عبد الجلٌل8670

غ

عبٌر فتح هللا الرباط/             عمٌد الكلٌة        أ د 

محمد بدر الدٌن الحسٌنى/ خالد عٌد الناغٌة      وكٌل الكلٌة أ د / رئٌس لجنة المراقبة   أ د  رصد النتٌجة                 راجع النتٌجة



3   

      كلية اآلداب

مثعمثشمثعمثشمثعمثعتقذيردرجتهادة

تكنولوجيا الطباعتبحث هتخصص

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

س
لو

ج
ال
ن 

رق

أسواء الطلبت
مواد التخلف

مستجدون انتظام 

اإلخراج الصحفى
هالحظاث

إنتاج هواد إعالهيت 

هطبوعت
أخالقياث اإلعالم

تحرير صحفى 

(الوقال الصحفى)

السنة الرابعةقسم اإلعالم ـ صحافة

51015391242651318410143811

591439124812513184111551116

5111631114481241216461051015

10103584101435829.511.5غ51116

51015491337103131635841317

513185131841317412164121651217

51318311143811314173811513.518.5

512175121751217512175121751419

5111631013312153121531114511.516.5

512174111551520512175152051318

51015310135510411155121751217

512173111441014412164131751116

جـ

ل

ل

ض

جـ جـلجـجـ

ض جـ

سلمى إبراهٌم شفٌق إبراهٌم8678

سمر عباس أحمد عباس8679

سوزان محمد األشمونً عبد الشافى8680

شامٌة عٌد حسٌن عبد القادر8681

8682

سارة محمد نجٌب مهران 8677

سارة عادل عبد العزٌز خلٌل8676

سارة سعد عبد المؤمن أحمد8675

ل
سارة خالد عبد هللا أبو السعود8674

لجـم

جـ

جـملجـ

جـ جـجـجـ جـ

جـ جـ

ل

ل ضجـلجـ جـ

جـ جـض

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمم

ملجـ جـلجـم

مجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

شرٌف الطٌب محمد عطٌة
جـ جـجـجـجـجـجـ جـ

شمس الدٌن صادق شمس عبد الخالق8683
ممجـ جـمجـجـ جـ

شمس علً حسن محمد8684
جـ جـجـ جـجـلجـجـ

شٌماء ربٌع السٌد عبد الجواد8685
جـ جـجـ جـجـ جـجـجـجـ جـ

عبٌر فتح هللا الرباط/             عمٌد الكلٌة        أ د 

محمد بدر الدٌن الحسٌنى/ خالد عٌد الناغٌة      وكٌل الكلٌة أ د / رئٌس لجنة المراقبة   أ د  رصد النتٌجة                 راجع النتٌجة



4   

      كلية اآلداب

مثعمثشمثعمثشمثعمثعتقذيردرجتهادة

تكنولوجيا الطباعتبحث هتخصص

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

س
لو

ج
ال
ن 

رق

أسواء الطلبت
مواد التخلف

مستجدون انتظام 

اإلخراج الصحفى
هالحظاث

إنتاج هواد إعالهيت 

هطبوعت
أخالقياث اإلعالم

تحرير صحفى 

(الوقال الصحفى)

السنة الرابعةقسم اإلعالم ـ صحافة

5813471131114312153912448

51015491341216412164111551217

58133811410143111449134610

510153811381131215391251318

غغغغغ3غغ3غغ3غغغغغ5غغ1مناهج ف 

9.59.5غ10101343121511213غ51015

5813311143151831316391241014

51116311143811414183131621012

512173101331417412163131651116

5101531013381141317381131114

511163811381131316312152911

5111648123111451318381151318

عثمان عاطف محمد عثمان 8686
ضلجـجـلجـ

فاطمة سعٌد محمد إبراهٌم8687
جـ جـجـجـ جـجـ جـجـجـ

فاطمة عادل رامز رامز8688
لجـجـجـلجـ

فاطمة عاطف محمد السٌد8689
ملجـللجـ

ماجد مأمون محمد محمد8690
غغغغغغ

محمد أحمد على بٌومى8691
ضجـجـض جـلجـ

محمد عبد الخالق محمد إبراهٌم8692
جـلجـ جـمجـجـ

محمد عبد القادر محمد حسن8693
لجـ جـملجـجـ جـ

محمد كارم محمد محمد8694
جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـجـ جـ

محمد منٌر محمد عبد القادر8695
جـلجـ جـلجـجـ

محمود محمد رزق محمد8696
لجـجـ جـللجـ جـ

منى سعٌد عبد المنعم محمد8697
ملمجـلجـ جـ

عبٌر فتح هللا الرباط/             عمٌد الكلٌة        أ د 

محمد بدر الدٌن الحسٌنى/ خالد عٌد الناغٌة      وكٌل الكلٌة أ د / رئٌس لجنة المراقبة   أ د  رصد النتٌجة                 راجع النتٌجة



5   

      كلية اآلداب

مثعمثشمثعمثشمثعمثعتقذيردرجتهادة

تكنولوجيا الطباعتبحث هتخصص

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

س
لو

ج
ال
ن 

رق

أسواء الطلبت
مواد التخلف

مستجدون انتظام 

اإلخراج الصحفى
هالحظاث

إنتاج هواد إعالهيت 

هطبوعت
أخالقياث اإلعالم

تحرير صحفى 

(الوقال الصحفى)

السنة الرابعةقسم اإلعالم ـ صحافة

5131841216415195131841014512.517.5

5152051419515205131851520513.518.5

511164101441014413174131747.511.5

5813481231114311143694711

5121741317312154131731114511.516.5

511164111531013514193131651217

51217412164913414184121651116

512175131831316514.519.53131651015

513185111651318513.518.55111651217

51015381131013312153101341014

510153912391231114311142810

5152051419515205141951318514.519.5

جـ

جـ جـ

م

نورهان محمد محمود حسن8705

8707

نورهان حسن محمد حسن8704
جـ جـ جـ جـمجـ جـجـ جـ

جـ

هاجر زٌنهم أبوالفتوح عبد الفتاح8706
جـ جـ

جـ جـممجـ جـ

جـ جـمجـ جـم

جـ

هاجر محمد سعٌد عبد الفتاح8708
ل

جـ

ل

هاجر عبد الستار عبد الفتاح عبد الفتاح
جـجـلجـ

جـجـلجـ

م
هالة السٌد عباس السٌد8709

ممممم

نورا سمٌر عبد المؤمن حسن8703
جـ جـجـ جـمجـجـجـ جـ

مها عبد الكرٌم الدمرداش أحمد8698
جـ جـجـممجـ جـم

مٌادة بٌومً محمود محمد8699
مممممم

نرمٌن خٌري أحمد حسن8700
لجـ جـجـ جـجـجـجـ جـ

نهال رٌاض محمد فهم8701ً
لضجـجـلجـ

نهلة إبراهٌم محمود خلٌل 8702
جـ جـجـجـ جـجـجـ جـجـ جـ

عبٌر فتح هللا الرباط/             عمٌد الكلٌة        أ د 

محمد بدر الدٌن الحسٌنى/ خالد عٌد الناغٌة      وكٌل الكلٌة أ د / رئٌس لجنة المراقبة   أ د  رصد النتٌجة                 راجع النتٌجة



6   

      كلية اآلداب

مثعمثشمثعمثشمثعمثعتقذيردرجتهادة

تكنولوجيا الطباعتبحث هتخصص

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

س
لو

ج
ال
ن 

رق

أسواء الطلبت
مواد التخلف

مستجدون انتظام 

اإلخراج الصحفى
هالحظاث

إنتاج هواد إعالهيت 

هطبوعت
أخالقياث اإلعالم

تحرير صحفى 

(الوقال الصحفى)

السنة الرابعةقسم اإلعالم ـ صحافة

5111641014411153121549135914

515204101451116512175121751318

511163111441317311144913513.518.5

511164131731518514.519.52131531013

1114101035812

538347347314173811213ل112 ف 2الخبر س 

25510310133912312.515.5391232.55.5 ف 2نظريات س 

10غغ111410133

جـجـ

لجـجـل

باقية لإلعادة انتظام

مستجدون انتساب

8716

حنان شوقى عبد  البارى أحمد8713

جـجـ جـ

ٌارا عبد الرحمن أحمد محمود8711

هبة سٌد شعبان إبراهٌم حسن8710
جـ جـ جـجـ جـ

ٌاسمٌن أشرف فاروق على8712
م

جـ جـ

جـ جـ

جـم

جـ

جـ جـجـ جـ

إسراء عبد المرضى عبد المولى طه8715
ض جـ

ل

ض

ل

لضض

نوران فؤاد منٌر أبو الغٌط8714
ض

جـ جـ

لجـ

هدٌر محًٌ محمود محمد
ض جـ ل

جـ

وقف قيذ أول لرعايت الوالذة 

2017 -2018 جـ جـ

من الخارج أول مرة انتساب

أحمد حسن أحمد محمد8717
ل ل غجـجـل

ل

م

ممجـ جـ

من الخارج أول مرة انتظام

جـجـ

عبٌر فتح هللا الرباط/             عمٌد الكلٌة        أ د 

محمد بدر الدٌن الحسٌنى/ خالد عٌد الناغٌة      وكٌل الكلٌة أ د / رئٌس لجنة المراقبة   أ د  رصد النتٌجة                 راجع النتٌجة



7   

      كلية اآلداب

مثعمثشمثعمثشمثعمثعتقذيردرجتهادة

41115381149134101447114711

51015371047114131741014426

25101539124264111541115459 ف 2نظريات س 

5131838114484101441540.54.5

5101548124812410144913404ض18إحصاء ف 

51318310134812411154131743.57.5

56113912461041014471145.59.5

2511164101445941014426404 ف 2نصوص س 

5131841014481241115491344.58.5

510154101444841014461043.57.5

51217491345941014491342.56.5

5111637104711410144711404

جـجـجـ

لجـجـجـ

لجـ

أحمد ضارى حمد الظفيرى8750
لجـلجـ

لجـ

اإلخراج الصحفى

ض جـ جـ

ل

تكنولوجيا الطباعت

السنة الرابعة

ض جـجـجـجـ جـ

م

أخالقياث اإلعالم
تحرير صحفى 

(الوقال الصحفى)

جـ

جـ جـل

جـلل

إنتاج هواد إعالهيت 

هطبوعت
بحث هتخصص

هالحظاث

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

ض جـ

ض

جـجـلجـ

ض جـجـلم

ل جـ جـجـجـم

س
لو

ج
ال
ن 

رق

أسواء الطلبت
مواد التخلف

قسم اإلعالم ـ صحافة

بندر خالد صيوان الخالدى8751

ل جـجـلجـ

ثامر عبيد فالح عبد هللا الرشيدى8752
ض

جمال دخيل إبراهيم محمد الجسار8753

حمد أحمد خليفه الراشد8754

ض جـ

ل

ض

ض جـ

حمود صالح سلطان المجرن8755
ض

ل

ض

خالد سعد خالد الزعبى8756
ض

خالد محمد راشد الهاجرى8757
ض جـ

ض

ل

جـجـجـجـ جـ

لجـ جـ

خلود وليد عبد الرازق محمد8758
ض

سعد محمد سعد جعفر منيف الهاجرى8759
ض

سعود ثامر سعود ثامر8760
ض جـ

سعود خالد سعود السبيعى8761
ض جـ

ل

مستجدون انتظام وافدون

عبير فتح هللا الرباط/     عميد الكلية         أ د 

محمد بدر الدين الحسينى/ خالد عيد الناغية      وكيل الكلية أ د / رئيس لجنة المراقبة   أ د  رصد النتيجة                 راجع النتيجة



8   

      كلية اآلداب

مثعمثشمثعمثشمثعمثعتقذيردرجتهادة

اإلخراج الصحفى تكنولوجيا الطباعت

السنة الرابعة

أخالقياث اإلعالم
تحرير صحفى 

(الوقال الصحفى)

إنتاج هواد إعالهيت 

هطبوعت
بحث هتخصص

هالحظاث

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

س
لو

ج
ال
ن 

رق

أسواء الطلبت
مواد التخلف

قسم اإلعالم ـ صحافة

مستجدون انتظام وافدون 5101539124913412164610459

5121731013491341115491343.57.5

591439124610411154101435.58.5ض19 ف 1حقوق اإلنسان س 

5111648124101441014491343.57.5

511164101444841014491341.55.5

5111637104101441216410144610

591439124812410144594610

5121731114481241216410144711

59143101343741014415404

5101541014459412164610459

58133912459410144812459

510153101347114101449134610

لجـ جـ

ض جـ

جـ جـجـجـ

ل

لجـ

جـ

جـ جـلجـ جـ

جـجـجـ

ل

جـ

ض

جـ

ل

ض

ض

ض

ل

جـ

جـ

لجـ

ض جـ

صالح طالب طالب العقيل8762
ض

ضيدان ناصر ضيدان الهاجرى8763
ض

ض

ل

عادل فهد فالح الرشيدى8764
ض

8765

8766

عبد العزيز خلف ضاحى العنزى
ض

عبد هللا عيد ناصر المطيرى

8769

ض جـ

جـجـ جـجـجـ جـ

عبد هللا مبارك عبد هللا الهاجرى8767
ل

عبد الرحمن حمد زبن المطيرى8768
ل

ل

ض

عبد هللا خالد ناهى العالطى8772
ض

جـجـجـجـ

لجـ

عبد هللا ناصر فراج الفراج8773
ل

عبد هللا خالد ضرباح المطيرى8771

عبد العزيز محمد نصار العدوانى8770

عبد العزيز على حسن العياضى

ل

جـ

جـجـجـجـ جـ

جـ

جـ

جـ جـلجـ جـ

جـجـجـجـ جـ

جـلجـ

عبير فتح هللا الرباط/     عميد الكلية         أ د 

محمد بدر الدين الحسينى/ خالد عيد الناغية      وكيل الكلية أ د / رئيس لجنة المراقبة   أ د  رصد النتيجة                 راجع النتيجة



9   

      كلية اآلداب

مثعمثشمثعمثشمثعمثعتقذيردرجتهادة

اإلخراج الصحفى تكنولوجيا الطباعت

السنة الرابعة

أخالقياث اإلعالم
تحرير صحفى 

(الوقال الصحفى)

إنتاج هواد إعالهيت 

هطبوعت
بحث هتخصص

هالحظاث

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

س
لو

ج
ال
ن 

رق

أسواء الطلبت
مواد التخلف

قسم اإلعالم ـ صحافة

مستجدون انتظام وافدون 511163101348124101448124610

59144812459412164374610

51015347448412164610448

51015459437410144812459

5131841115410144101449134711

غغ41014310134264101447114

554913411154594610غ51015ل110رأى عام ف 

511163912481241014411154711

51217391245941014491343.57.5

5111631114410144101449134610

5131831114410144121649134812

5101549134711410144711448ل112صحافة متخصصة ف 
فيصل فهد محمد حسن المطيرى

ضلجـلجـجـ

جـجـلجـ جـ

8785

لض

على محمد على الهاجرى8776

جـ جـلجـ

لجـجـجـ جـ ل
عدنان عادل عيدان محمد8774

ضض

ض

ضض

لجـ جـضجـ

لجـضجـ

فالح محمد ناصر الهاجرى
غض جـ

جـم

لجـجـ

جـجـ

جـ

فهد داود سليمان السليطى8781

فهد محمد مزيد مسند المطيرى8782
ضض جـجـلجـ جـ

لجـ

جـجـجـجـ جـ

جـجـ جـجـم

لل

فهد منصور غضبان الخالدى8783
لجـ

8784

فالح ناصر فالح علوش الهاجرى

عوض عبد هللا حمود دمخ المطيرى

ل

على عبد هللا عايد السليمان 

ضجـض جـ

فواز عبد هللا  صالح العسعوسى

لجـ جـ

جـ

8780

8778

8777

8775

فهد تركى محمد اللذيذ العنزى

ل

8779

عبير فتح هللا الرباط/     عميد الكلية         أ د 

محمد بدر الدين الحسينى/ خالد عيد الناغية      وكيل الكلية أ د / رئيس لجنة المراقبة   أ د  رصد النتيجة                 راجع النتيجة



10   

      كلية اآلداب

مثعمثشمثعمثشمثعمثعتقذيردرجتهادة

اإلخراج الصحفى تكنولوجيا الطباعت

السنة الرابعة

أخالقياث اإلعالم
تحرير صحفى 

(الوقال الصحفى)

إنتاج هواد إعالهيت 

هطبوعت
بحث هتخصص

هالحظاث

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

س
لو

ج
ال
ن 

رق

أسواء الطلبت
مواد التخلف

قسم اإلعالم ـ صحافة

مستجدون انتظام وافدون 510153101347114101445945.59.5

2511163111447114101449134610 ف 2نصوص س 

510153111448124101449134610

51318371047114101446104610

510153912415410144610437

51116391243741014481244.58.5ل110رأى عام ف 

51116481244841317461045.59.5

510153811461041115481242.56.5

51015491348124111548124610

5131838114374101441519448

591438114812410144913448

5101537104594101448124610
محمد منصور محمد هيف القحطانى8797

للجـضلجـ

محمد مساعد سويد الذبدية الرشيدى8796
ضجـجـللجـ

محمد لطفى محمد على سلطان السمحان8795
ضمجـضلم

محمد فهد راشد الظفيرى8794
للجـلجـجـ

محمد غنيم غنام المطيرى8793
ض جـلجـللجـ

محمد عماد صالح الصالح8792
ضلجـ جـضلجـ جـ

للم

محمد عبد هللا نجر سلطان المطيرى8791
ضلجـضلجـ جـ

محمد حمود حمد محمد هادى العجمى

لجـل

ل

ضلجـض جـلجـ

محمد عبد الرضا عبد هللا الناصر الحرز

محمد عبد هللا سعود فراج المطيرى8790

8789

جـجـل

8787

8788

جـجـلجـجـ جـ

ض

محمد سند ناصر محمد السريع

محمد أحمد مطلق مبارك 8786
ضجـل جـجـ

ل جـجـ

عبير فتح هللا الرباط/     عميد الكلية         أ د 

محمد بدر الدين الحسينى/ خالد عيد الناغية      وكيل الكلية أ د / رئيس لجنة المراقبة   أ د  رصد النتيجة                 راجع النتيجة



11   

      كلية اآلداب

مثعمثشمثعمثشمثعمثعتقذيردرجتهادة

اإلخراج الصحفى تكنولوجيا الطباعت

السنة الرابعة

أخالقياث اإلعالم
تحرير صحفى 

(الوقال الصحفى)

إنتاج هواد إعالهيت 

هطبوعت
بحث هتخصص

هالحظاث

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

س
لو

ج
ال
ن 

رق

أسواء الطلبت
مواد التخلف

قسم اإلعالم ـ صحافة

مستجدون انتظام وافدون 51116491348124141847114711

510153710448410144711426

58134711471141216471147.511.5

5111637104610410144711448

5121737104610412164711459

5914371044841115481242.56.5

4111547114594121643741.55.5

510153710448411154610448

51015371044841115471144.58.5

41014371046104121649134610

41014371047114121648124610

41115371046104131748124711
فواز عبد هللا محمد المطيرى8809

للجـ جـللجـ

عذبى عماش براز ثامر مسعود8808
للجـ جـللجـ

عبد العزيز محمد عبد العزيز الحشاش8807
لجـجـ جـللجـ

يوسف محمد انغيمش حمد بطاح الشمرى8806
ضلجـضلجـ

يوسف ماجد مناور المطيرى8805
ضلجـضلجـ

ناصر راجح ناصر حميدى الهاجرى8804
ض جـضجـ جـضلجـ

مشعل مهلى حشاش الظفيرى8803
ض جـلجـضلجـ

مشعل غالى عايد غزى8802
ضلجـ جـللجـ جـ

مشارى وليد جاسم محمد جمعة الشرقاوى8801
ضلجـللجـ جـ

مشارى صالح راشد داود العبد هللا8800
للجـ جـللجـ

مساعد رسلى حمد بورسلى8799
ض جـلجـضلجـ

مساعد رجا اديلم حسن العنزى8798
للملجـجـ جـ

عبير فتح هللا الرباط/     عميد الكلية         أ د 

محمد بدر الدين الحسينى/ خالد عيد الناغية      وكيل الكلية أ د / رئيس لجنة المراقبة   أ د  رصد النتيجة                 راجع النتيجة



12   

      كلية اآلداب

مثعمثشمثعمثشمثعمثعتقذيردرجتهادة

اإلخراج الصحفى تكنولوجيا الطباعت

السنة الرابعة

أخالقياث اإلعالم
تحرير صحفى 

(الوقال الصحفى)

إنتاج هواد إعالهيت 

هطبوعت
بحث هتخصص

هالحظاث

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

س
لو

ج
ال
ن 

رق

أسواء الطلبت
مواد التخلف

قسم اإلعالم ـ صحافة

مستجدون انتظام وافدون 51217381146104131747114610

51116391240441216481248.512.5

426غغ4غغ4غغ410144044

511163710481241115481243.57.5

51015471141014410144610448

00غ5545941115448غ24711 ف 2جغرافيا سياسية س 

7748124044711459غ303

59144711491349134610448

57124264913410144610437

59143710481241317448426

5912347481241012459448

1012غغ1314144

عبد الرحمن مخلف بنية خلف حمدان
ضل

عبد هللا عدنان عبد هللا أحمد الفرحان8821
للغجـجـجـ

طراد سلمان طراد سلطان المطيرى8818
جـ

ضضلل

ضلجـ

باقون لإلعادة وافدون

8820

ضلجـجـلجـ

عبد الرحمن مجبل اخزيم دهلوس8819
ض جـضجـ جـللجـ

ض جـل

جابر محمد مشعل العنزى8817

طالل حمود راشد الظفيرى8810

لجـ جـلجـ جـ

ض جـ

للجـ جـللجـ جـ

ضجـ

لجـجـ

ل

ل لجـل
عبد الرحمن براك عقال الظفيرى8813

عيسى الفى جزا الديحانى8814

ض

عبد هللا محمد سعد المطيرى8812
ض جـغ غض جـجـ

8811

غ

جـ جـ

عبد هللا ابداح حسين العجمى

ض

عبد العزيز سعد فهد الرشيدى8815
ض جـ

جابر محمد جابر حزام8816
ل

ض

لض جـضض جـ

ض

لجـ

لض جـ

عبير فتح هللا الرباط/     عميد الكلية         أ د 

محمد بدر الدين الحسينى/ خالد عيد الناغية      وكيل الكلية أ د / رئيس لجنة المراقبة   أ د  رصد النتيجة                 راجع النتيجة
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      كلية اآلداب

مثشتقديردرختهادة

1010101210غ10غغ1جغرافيا سياسية ف 

للللغل

غغغ161310101010

للللخـجـ جـ

1211121212125712ل111 ف 2عالقات س 

لللللل2ترجمة ف 

13111310161410غغ1جغرافيا سياسية ف 

خـخـ خـلجـلجـغغ1الطباعة ف 

س
و
دل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبت
مواد التخلف

ى
حف

ص
ال
ر 

وي
ص

لت
ا

حاسب

ى
حف

ص
ر 

ري
ح

ت

ث
ح

لب
 ا
ح

ه
نا
ه

من الخارج سادس مرة انتظام 

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

ت 
بي

ور
 أ
غت

بل
ت 

في
ح

ص
ة 

اد
ه

ثت
دي

ح

ر 
كا

ألف
 ا
شر

ون
ع 

نا
إلق

ا

ثت
حد

ست
لو

ا

عت
و
طب

 ه
يت

اله
ع

 إ
اد

هو
ج 

تا
إن

السنة الرابعة الئحة قديمة

هالحظاث

قسم اإلعالم ـ صحافة

جيهان موسى جودة السيد8718
ل

من الخارج خامس مرة انتساب

سارة أحمد عبد الفتاح حويت8720

ل

ل

من الخارج للمرة الحادية عشرة انتظام 

8719
غ

محمد أحمد زكى خضير

من الخارج عاشر مرة انتساب

قاسم على عبد الصادق على8721

عبير فتح هللا الرباط/ عميد الكلية            أ د  محمد بدر الدين الحسينى/ خالد عيد الناغية     وكيل الكلية أ د / رئيس لجنة المراقبة   أ د  رصد النتيجة                 راجع النتيجة
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