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      كلية اآلداب

وثشوثعوثعوثعوثشوثعتقذيردرجتيادة

41115413173121549.813.837104812

4101448.812.8591449.813.84610410.514.5

41115512.317.35101559.814.857125914ل111إحصاء ف 

512175121751217511.516.53811511.516.5

4121659145111659.514.5461041418

511165121751116513.318.35611510.515.5

41014512.817.851217511.516.54101451520ل110 ف 2ترجمة س 

41014411.315.3381149.513.535.58.541115

41115511.316.351116512.317.3481251318

51116511.516.55121751217491351520

1111غ4121649133912410144711ل112ترجمة ف 

41216512.517.551217510.515.5461041317

510155712581357.812.84610459

السنة الرابعةقسم اإلعالم ـ إذاعة وتليفزيون

جـ

جـ جـ

أحمد صبرى عبد الهادى صابر

أرٌج أحمد ٌسري سعد الجٌار

ل

جـ جـ

لجـ جـجـ جـجـ جـ

لجـجـجـ جـ

لمجـ جـجـ جـ

جـ

م

م

8509

8510

8511

8512
للل

جـ

أسماء أحمد عٌاد إبراهٌم

أسماء إسماعٌل عبد الرازق محمد

إسراء عصام الدٌن الجوهرى

إسراء محمد على ٌوسف الجمل

إسالم محمد عبد الهادي محمد

إسراء شرٌف محمد محمود

إسراء شاكر فتحً عبد العال

8501

8502

8503

8504

إسراء عادل محمود محمد

جـ

م

8505

8506

8507

8508

م

أسماء حامد عرفة مصطفى

أحمد سعٌد السٌد حسن 
جـ

ل

جـ

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

س
و
جه

ان
ى 

رق

أسًاء انطهبت
مواد التخلف

أحمد رباح منجً حسان8500

مستجدون انتظام 

انًونتاج اإلراعى 

يالحظاثوانتهيفزيونى

جـ

انكتابت نهراديو وانتهيفزيوٌأخالقياث اإلعالو

لجـجـ جـجـ

اإلخراج اإلراعى 

وانتهيفزيونى
بحث يتخصص

انتخطيط اإلراعى 

وانتهيفزيونى

ض

جـ

جـ

جـ جـ

جـ جـ

جـ جـ

جـ جـ

ل

جـ جـ

جـ جـ

ل

جـ جـ

جـ

ل

لجـلجـ

لجـجـ جـجـ

جـجـ جـجـ جـ

ضجـجـجـ

لجـ جـجـ جـجـ

جـجـ جـجـ جـجـ جـ

لجـجـجـ جـ

جـجـ 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
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      كلية اآلداب

وثشوثعوثعوثعوثشوثعتقذيردرجتيادة

السنة الرابعةقسم اإلعالم ـ إذاعة وتليفزيون

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

س
و
جه

ان
ى 

رق

أسًاء انطهبت
مواد التخلف

مستجدون انتظام 

انًونتاج اإلراعى 

يالحظاثوانتهيفزيونى
انكتابت نهراديو وانتهيفزيوٌأخالقياث اإلعالو

اإلخراج اإلراعى 

وانتهيفزيونى
بحث يتخصص

انتخطيط اإلراعى 

وانتهيفزيونى

513185141951116514.319.33121551520

51116510.815.8511165712471141418

410145111651116513.518.5481241216

412165131851318514193101351419

51116513.818.851116513.518.54111551520

4913512.517.531013511.816.8381141216

غغغغغغغغ4غغ3غغ4غغ4غغ1ترجمة ف 

2 ف 2نصوص س 

41216512.317.351116511.816.8391251419

411155101551318512.517.549.513.551015

41014510.315.351015512.517.536951318

41216511.816.851116511.816.8461041115

41014410.514.551116413.317.3459411.515.5

41216511.316.351318514194111551419

4101458.513.531114512.317.34610411.515.5

م

إنجً أنور وجدي الخواجة8523

جـ لجـ جـجـجـ

جـ

إٌمان أشرف السٌد ٌسن8525
م

إنجً شعبان محمد عطوة8524

إٌمان السٌد عبد المجٌد السٌد8526

جـمجـ جـجـ جـ

جـ

أمٌرة محمد سلٌمان أحمد 8522

م

جـ

أمٌرة فوزي عبد الرازق عبد العزٌز8520

8513

8514

م جـممم

للجـجـ جـ

8519

8517

8518

أمٌرة سلٌمان أبو النصر

أمل حسٌن فرج عبد الخالق

أمنٌة حسن أحمد محمد
جـ جـ

أمنٌة أشرف مصطفى السٌد

8516

غ

م

م

آمال السٌد علً عٌسوي

امتثال مجدي محمد عبد العزٌز 8515

أمٌرة كمال أحمد بٌوم8521ً

جـ جـ

م
أمانً كامل ٌوسف كامل

جـ جـ

جـ جـ

جـ جـ

م

جـ جـ

جـ

غ

جـ جـ

م

جـ

جـ جـ

جـ جـ

م

لمجـ جـجـ

جـممجـ جـ

جـممجـ جـ

لجـ جـجـ جـجـ

غغغغ

لجـ جـجـ جـجـ جـ

جـجـ جـجـجـ

ضجـ جـجـجـ

لجـ جـجـ جـجـ جـ

ضجـ جـجـجـ

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
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      كلية اآلداب

وثشوثعوثعوثعوثشوثعتقذيردرجتيادة

السنة الرابعةقسم اإلعالم ـ إذاعة وتليفزيون

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

س
و
جه

ان
ى 

رق

أسًاء انطهبت
مواد التخلف

مستجدون انتظام 

انًونتاج اإلراعى 

يالحظاثوانتهيفزيونى
انكتابت نهراديو وانتهيفزيوٌأخالقياث اإلعالو

اإلخراج اإلراعى 

وانتهيفزيونى
بحث يتخصص

انتخطيط اإلراعى 

وانتهيفزيونى

41216511.516.551318512.517.5371051116

51217513.318.351116513.318.3481251217

41115512.317.351116512.317.3381151520

51217511.816.851217511.516.54913512.517.5

41014511.816.851116512174812410.514.5

41115561151217512174812513.518.5

41115591431013512.817.83912412.516.5ض جـ15مناهج ف 

4913510.515.551116513.518.54812411.515.5

41216512.817.85111651217481241418

51318514.319.351419513.818.85121751520

51116510.815.851015512.517.55611512.517.5

51217512.517.551116513.518.5371041519

51318513.518.551318513.518.53101351520

410145101551015512.517.55712510.515.5

جـ جـ لجـ جـجـجـ

م

تقى مجدي مرسً إبراهٌم8539
م

جـ جـ

جـمم

م

آٌة كمال الدٌن جعفر محمود8537
جـ جـ

م

جـ

جـ جـم

جـ

آٌة زكرٌا السٌد إبراهٌم8535
م

جـ جـ

جـ جـ

آٌة حمدي محمد غرٌب8534
لمجـجـ

جـ جـجـ جـ

م

آٌة أشرف عبد الحمٌد محمد8533
جـ جـ

جـ جـ

جـ

آٌة أحمد محمد عبد الفتاح
لجـ جـلجـ

لجـ جـجـجـ

جـ جـ

آٌة أحمد محمد أحمد حسنٌن8531
جـ

جـجـ جـجـ جـجـ جـ

لجـ جـجـ جـجـ

إٌناس أنور سعٌد إمام8530

جـ جـ

إٌمان محمد إبراهٌم صالح8529
م

لممجـ جـ

لجـ جـجـ جـجـ

إٌمان مجدي خلٌل إبراهٌم8528

إٌمان سعد محمود محمد8527
جـ جـ جـ جـ

8532

آٌة صبحً محمد الحسٌن8536ً

آٌة مجدي عبد الغنً أحمد8538

جهاد أحمد ٌسن محمد8540

مم

مم

لجـ جـ

م

جـ جـ

جـ جـ

جـ جـ

جـ جـ

لجـ جـجـجـ جـ

لمجـ جـجـ جـ

لجـ 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
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      كلية اآلداب

وثشوثعوثعوثعوثشوثعتقذيردرجتيادة

السنة الرابعةقسم اإلعالم ـ إذاعة وتليفزيون

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

س
و
جه

ان
ى 

رق

أسًاء انطهبت
مواد التخلف

مستجدون انتظام 

انًونتاج اإلراعى 

يالحظاثوانتهيفزيونى
انكتابت نهراديو وانتهيفزيوٌأخالقياث اإلعالو

اإلخراج اإلراعى 

وانتهيفزيونى
بحث يتخصص

انتخطيط اإلراعى 

وانتهيفزيونى

41115512.317.351116511.816.847114812

51318510.515.551217511.516.549.513.531518

4101458.813.8510155914461048.512.5

41216512.817.851217511.516.54111551520

41014510155813510.815.8471144.58.5

51217512.817.851116513.818.8381149.513.5

41115512.817.851015512.817.84121651520

51217512.517.5510155131841014513.518.5

41014410.314.33101341115358410.514.5

51217411.815.851015412.816.8471141115

51217512.817.85101551318381151419

51015512.817.851116512.817.8391241418

41216512.517.55101551318491341418

51015512.317.351116511.316.34111541418

جـ

رنا مجدي عبد البدٌع محمد8554
م جـ جـ جـ جـجـ

رضوى عبد الحمٌد محمد شوقى8552
م

رنا أحمد عادل حسن8553
م

جـ جـ

جـ

لجـ جـجـ جـجـ

مجـ جـجـ جـ

رٌهام عادل محمد الهادى 8550
جـ

رحاب جالل محمود محمد8551
م

جـ

جـ لمجـ جـجـ جـ

لجـ جـ

رانٌا محمد ٌونس محمد8548
م

رائف جرجس بطرس لبس8549
جـ

جـ

جـ ضجـجـجـ

رانا عماد حسٌن حسن8546
جـ

راندا سٌد أحمد سعد8547
م

جـ جـ

جـ

لمجـ جـجـ جـ

جـ جـجـ

دنٌا حاتم محمد عبد المنعم8544
م

دٌنا السٌد عبد الغنً محمد8545
ض

جـ جـ

جـ

جـ جـجـ جـ

خلود نصر إبراهٌم نصر
م

دالٌا عبد الشفٌق ذكً عواد8543
ل

جـ جـ

جـ

جـ جـجـم

جهاد عادل محمد عثمان8541
ل جـ جـ جـ جـجـ جـجـ

8542

جـجـ جـ

جـ جـ

ل

جـ

لجـجـجـ

جـجـ جـ

لجـجـجـ

جـ جـجـ جـ

جـمجـ جـجـ 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
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      كلية اآلداب

وثشوثعوثعوثعوثشوثعتقذيردرجتيادة

السنة الرابعةقسم اإلعالم ـ إذاعة وتليفزيون

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

س
و
جه

ان
ى 

رق

أسًاء انطهبت
مواد التخلف

مستجدون انتظام 

انًونتاج اإلراعى 

يالحظاثوانتهيفزيونى
انكتابت نهراديو وانتهيفزيوٌأخالقياث اإلعالو

اإلخراج اإلراعى 

وانتهيفزيونى
بحث يتخصص

انتخطيط اإلراعى 

وانتهيفزيونى

4111558.813.851116511164711511.516.5

4121659.514.551116510154711413.517.5

5111658.513.5511165111645951116

51116511.516.551116512.817.8461041115

5914510.315.3511165121745.59.5513.518.5

4111558.513.551116511.516.546105813

512175121751318512.317.338.511.551520

4711412.316.3571241216471148.512.5

511.816.85131851217571251520شش4

5111659.814.851116510.515.54913412.516.5

511165131851419512173101351419

غغغغغغغغ4غغ3غغ4غغ4

41216511.316.351015512.817.8491349.513.5

41014510.815.8510155111647.511.551217

لجـ جـ

شروٌن محمد مهدى محمد8565
م

شرٌن أحمد عبد المعبود ٌونس8566
غ

جـجـجـجـ جـ

جـجـ جـمجـ جـ

غغغغ

سٌد إبراهٌم محمد إبراهٌم8562
ل

8563

8564

شاهٌناز حسن إبراهٌم حسن
م

شروق إٌهاب رفاعى محمود
جـ جـ

سلمً محمد عبد الناصف إسماعٌل8560
جـ

سمر إبراهٌم عبد هللا محمد8561
م

جـ جـ

م جـ جـجـ جـ

سلمى مدحت محمود علٌوة8558
جـ

سلمى علً صادق محمد8559
م

جـ جـ

جـ جـ

لجـ جـجـ جـجـ جـ

جـ جـجـجـ

سارة كمال الدٌن عبد الفتاح إبراهٌم8556
جـ جـ

سعٌد ناصر فاروق عبد المجٌد8557
جـ جـ

جـ جـ

جـ جـ

سارة جمال أبو المكارم دسوقى8555
جـ جـ جـ جـ

ل

م

جـ جـ

م

غ

لجـ جـجـجـ

لجـجـجـ جـ

ضجـ جـجـجـ جـ

ض

لجـ جـجـجـ

لجـ جـجـ جـل

لجـ جـجـ جـش

شرٌن ممدوح إبراهٌم محمد8567
جـجـجـ جـجـجـ جـجـ جـ

شٌرٌن أٌمن عبد السالم شفٌق8568
جـ جـلجـ جـجـجـجـ

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

وثشوثعوثعوثعوثشوثعتقذيردرجتيادة

السنة الرابعةقسم اإلعالم ـ إذاعة وتليفزيون

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

س
و
جه

ان
ى 

رق

أسًاء انطهبت
مواد التخلف

مستجدون انتظام 

انًونتاج اإلراعى 

يالحظاثوانتهيفزيونى
انكتابت نهراديو وانتهيفزيوٌأخالقياث اإلعالو

اإلخراج اإلراعى 

وانتهيفزيونى
بحث يتخصص

انتخطيط اإلراعى 

وانتهيفزيونى

41216510.815.85111651318471141115

1212غ4111549.813.8391249.813.84913

41317512.317.351116513.518.54610412.516.5

41216511.816.851116512.817.84610511.516.5

41014511.516.551116512.817.83710413.517.5

51217510.815.851318513.318.33101351520

51116511.316.35121751318459510.515.5

51015512.817.851116512.517.547115813

51217513.518.551318513.518.5571251419

41216511.516.551116512.817.848.512.541418

4111558135121757.512.5391251015

41115510.815.851217512.517.54711512.517.5

410145101551116510.515.526848.512.5

41014591451015512.817.8481251217

شٌماء رفعت فهمً عبد الفتاح8569
جـلمجـ جـجـجـ جـ

شٌماء عبد الحكٌم محمد أحمد8570
لجـجـلجـجـ

شٌماء محمد رشاد السٌد8571
جـ جـلمجـ جـجـ جـجـ جـ

شٌماء محمد عبد الحكٌم عبد هللا8572
جـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

شٌماء محمد عبد الرحمن عبد المطلب8573
جـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـجـ

شٌماء ممدوح محمد أحمد8574
مجـممجـجـ جـ

صابر نبٌل صابر الدٌب 8575
جـضمجـ جـجـ جـجـ جـ

عبد الرحمن إبراهٌم عبد الرحمن منصور8576
جـلجـ جـجـ جـجـ جـجـ

عال نبٌه ملٌجً التهام8577ً
ملمممجـ جـ

علٌاء عالء محمود دسوقى8578
ملجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

غادة إبراهٌم مصطفً زاٌد8579
جـللجـ جـجـجـ

فاتن حسان رجب عبد الهادي8580
جـ جـلجـ جـجـ جـجـجـ

فاطمة خالد أمٌن حسن8581
لضجـجـ جـجـجـ

فاطمة سامً علً أحمد8582
جـ جـلجـ جـجـجـجـ

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

وثشوثعوثعوثعوثشوثعتقذيردرجتيادة

السنة الرابعةقسم اإلعالم ـ إذاعة وتليفزيون

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

س
و
جه

ان
ى 

رق

أسًاء انطهبت
مواد التخلف

مستجدون انتظام 

انًونتاج اإلراعى 

يالحظاثوانتهيفزيونى
انكتابت نهراديو وانتهيفزيوٌأخالقياث اإلعالو

اإلخراج اإلراعى 

وانتهيفزيونى
بحث يتخصص

انتخطيط اإلراعى 

وانتهيفزيونى

41216512175121751318491341519

268غغغ41216412.816.83101341115

51217511.316.351116511.816.8481241418

481249.313.35813410.314.345945.59.5ل110إحصاء ف 

2إدارة ف 

41014511.516.5310135111645954.59.5

51318511.516.551217510.515.53811511.516.5

51015511.316.3511165121735846.510.5

51318513.518.551318514.519.5581351520

4913510.515.53101358.813.8369437

4913410.314.35101541014471144.58.5

41014410.314.3591451217571246.510.5

410145131839125101535855.510.5

41115411.815.831013413.517.536941115ل110إحصاء ف 

2تدريبات ف 

4111549.513.5491348.812.836955.510.5

فاطمة محمد طارق السٌد8583
مجـمجـ جـجـ جـجـ جـ

فاطمة عبد الحمٌد إبراهٌم حسن8584
ضغجـجـجـ جـجـ جـ

فٌفً إبراهٌم محمد إبراهٌم8585
ملجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

كمال مجاهد أمٌن شبكة8586
ضضجـجـجـل

كٌرلس رومانى جاد جرجس8587
ضضجـ جـجـجـ جـجـ

لمٌاء عادل محمد محمد8588
جـ جـلجـجـ جـجـ جـم

مادلٌن حسن حسٌن هالل8589
لضجـ جـجـ جـجـ جـجـ

مارٌا محسن سعد حمٌد8590
مجـمممم

مارٌنا ٌوسف حنا ٌوسف8591
ضضجـجـجـجـ

مارٌهان محمد سعد إسماعٌل8592
ضلجـجـجـجـ

مافً أحمد محمد خطاب8593
للجـ جـجـجـجـ

مجدي سامً حسٌن محمد8594
لضجـلمجـ

محمد أحمد محمد إلهامى8595
جـضجـ جـ ىجـجـ

محمد حسنً حسٌن نصر الدٌن8596
لضلجـجـجـ

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



 8   

      كلية اآلداب

وثشوثعوثعوثعوثشوثعتقذيردرجتيادة

السنة الرابعةقسم اإلعالم ـ إذاعة وتليفزيون

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

س
و
جه

ان
ى 

رق

أسًاء انطهبت
مواد التخلف

مستجدون انتظام 

انًونتاج اإلراعى 

يالحظاثوانتهيفزيونى
انكتابت نهراديو وانتهيفزيوٌأخالقياث اإلعالو

اإلخراج اإلراعى 

وانتهيفزيونى
بحث يتخصص

انتخطيط اإلراعى 

وانتهيفزيونى

51419511.816.851318511.816.85121751520

241014411.515.5310134101435845.59.5 ف 2نصوص س 

51318512.317.331114512.317.3471151520

51217512.317.351116513.818.84101451318

411154111531013410.514.546104610

41115410.314.351015410.314.355104711

41216513.518.551217512.817.83912513.518.5

412165101551116513.318.347114711

41014412.516.531114412.816.836.59.548.512.5

51217410.814.831215411.315.338114812

491341216310134121641014412.516.5

51015511.316.351217512.317.3491351419

41115511.516.53101351217391259.514.5

41216510.815.851116510.815.84101448.512.5

ل

مونٌكا فلٌمون زكرٌا مرقص 8609

مً عبد الحمٌد خضري سلٌمان8610
لجـ جـ جـجـجـجـ جـ

جـجـ

جـجـ جـجـ جـجـ

لجـ جـجـ جـجـ

منى أحمد العربً محمود8607
جـ جـجـ

منى محمد إبراهٌم عل8608ً
مجـ جـ

مصطفى إبراهٌم محمود محمد 8605
ل

منال محمد شوقً عبد العظٌم8606

مروة سامً زهران عبد الرحمن8603
م

مرٌم مصطفً حسٌن حرفوش8604
ل

جـجـ جـجـ جـجـ

مروة حسٌن أحمد عبد المقصود8601
ل

مرٌم حسٌن محمد سلٌمان8602
ل

لجـجـجـ جـ

جـ

جـ جـ

جـ جـ

جـ

لجـجـجـ

لجـ جـمجـ جـ

لمجـجـ جـ

ضجـ جـجـ جـجـ

لجـجـجـ جـ جـ

محمد خالد عبد التواب عبد السالم8597
مجـ جـجـ جـمجـ جـم

محمد سمٌر إسماعٌل منصور8598
ضضجـجـجـجـ

محمود ثروت محمود محمد8599
ملجـ جـجـجـ جـم

مرمر صبري محمد عبد السالم8600
مجـمجـ جـجـ 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



 9   

      كلية اآلداب

وثشوثعوثعوثعوثشوثعتقذيردرجتيادة

السنة الرابعةقسم اإلعالم ـ إذاعة وتليفزيون

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

س
و
جه

ان
ى 

رق

أسًاء انطهبت
مواد التخلف

مستجدون انتظام 

انًونتاج اإلراعى 

يالحظاثوانتهيفزيونى
انكتابت نهراديو وانتهيفزيوٌأخالقياث اإلعالو

اإلخراج اإلراعى 

وانتهيفزيونى
بحث يتخصص

انتخطيط اإلراعى 

وانتهيفزيونى

41014512.317.33101351217461036.59.5

4101451015581351116471151015

51217513.518.551116513185101551318

51116511.316.351015511.316.346.510.5410.514.5

41216510.315.3511165131857125712

41115512.317.35712511.516.54610369

512175111651217513.518.55101551419

511165121751015512.517.539.512.551419

41115510.315.351217511.816.83121551419

41216413.317.351015410.814.835.58.5412.516.5

5111651116511165111641014513.518.5

51015411.515.55914411.315.34610511.516.5

41216511.316.351015511.316.3471141014

4101459.514.5591459.314.34594711

ل

ل

نغم مصطفى مرسً الخولى8615

ندى ناصر محمد عبد الوهاب8614

لجـ جـ

جـجـ جـجـجـ

ضجـجـ جـجـ جـ

مً محمد محمود شتا8612

ل جـجـ جـ

جـ جـجـ

جـ جـجـ جـجـ جـ

جـ جـ

جـم

جـ جـجـ جـ

نهى مسعد عفٌفى محمد8617
مجـ جـ

مجـ جـ

جـجـ

جـ جـ

لم

جـجـ

نهى أحمد حسن محمد8618
مجـ

نادٌن توفٌق بهجات عباس8613

نهاد سامً حسٌن حرفوش8616
ضل

جـ جـجـ جـ

مً عصام شوقً عبد المنعم8611
ضجـ جـ جـجـ

جـ جـ

نورهان رشٌد على على8619

نورهان رضا إبراهٌم عابد8620

م جـ جـ

جـ

لجـ جـ

لجـ جـجـجـ

جـممجـ جـ

نورهان محمود محمد أحمد8621

نٌرة صالح حسن صالح8622

هاجر حامد عبد الرحمن الجندى8623

هاجر رمضان إبراهٌم السٌد8624

مجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

جـ جـلجـجـجـجـ

جـلجـ جـجـجـ جـجـ جـ

لضجـجـجـجـ

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



 10   

      كلية اآلداب

وثشوثعوثعوثعوثشوثعتقذيردرجتيادة

السنة الرابعةقسم اإلعالم ـ إذاعة وتليفزيون

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

س
و
جه

ان
ى 

رق

أسًاء انطهبت
مواد التخلف

مستجدون انتظام 

انًونتاج اإلراعى 

يالحظاثوانتهيفزيونى
انكتابت نهراديو وانتهيفزيوٌأخالقياث اإلعالو

اإلخراج اإلراعى 

وانتهيفزيونى
بحث يتخصص

انتخطيط اإلراعى 

وانتهيفزيونى

41216513.518.551217514.319.34111551520

410145111651116510.315.3471141115

41115511.816.85101559.514.54913410.514.5

41115511.816.85111659.814.84913412.516.5

41115511.516.55111651217481251318

411155111651116511.516.531114512.517.5

41115511.516.53111459.814.8471152.57.5

41014510.815.851217511.816.848.512.551318

411155111651015512.317.3461059.514.5

410145111631114510.315.3481241418

510155111651116510.815.846.510.5512.517.5

213101914.251519تدريبات ف 

111213غغ1210غغ1رأى عام ف 

غغ1إحصاء ف 

جـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ

ملجـ جـجـ جـجـ جـجـ

جـ جـجـجـجـ جـجـ جـجـ

جـلجـجـ جـجـ جـجـ

جـجـجـجـجـ جـجـ

جـ جـلجـجـ جـجـ جـجـ

ٌارا عرفان أحمد سٌد أحمد8633
جـ لجـ جـجـ جـجـ

جـ

 2017وقف قيذ أول نهفصم انثانى 

 -2018 م

ٌاسمٌن رضا إبراهٌم عابد8634
م

باقون لإلعادة انتظام

م
إٌمان السٌد عطٌة محمود8636

جـ

بٌشوى جرجس سالمة فهمى8637

جـ

جـ

هاجر صبحً عبود أبو الحسن8625

وسام عماد الدٌن عبد الهادى8631

والء عادل عبد الحمٌد محمد8632

ٌاسمٌن محمد إبراهٌم عواد8635

هاجر محمود أبو زٌد أحمد8626

هاٌدى محمود محمود بسٌونى8627

هدٌر عبد الباسط ذكً إبراهٌم8628

هدٌر عالء الدٌن حامد حسن8629

هند عادل إبراهٌم محمد8630

مجـمجـ جـمجـ جـ

ضلجـجـجـ جـجـ

ملجـ جـجـ جـجـجـ

لجـجـ جـ

جـلجـ

جـللغلل

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



 11   

      كلية اآلداب

وثشوثعوثعوثعوثشوثعتقذيردرجتيادة

السنة الرابعةقسم اإلعالم ـ إذاعة وتليفزيون

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

س
و
جه

ان
ى 

رق

أسًاء انطهبت
مواد التخلف

مستجدون انتظام 

انًونتاج اإلراعى 

يالحظاثوانتهيفزيونى
انكتابت نهراديو وانتهيفزيوٌأخالقياث اإلعالو

اإلخراج اإلراعى 

وانتهيفزيونى
بحث يتخصص

انتخطيط اإلراعى 

وانتهيفزيونى

4812381114.251043.57.5غغ3

4812412.316.336949.513.544.58.541115

8.58.5غ358410.514.5371049.313.3358ل110رأى عام ف 

51015411.315.33101349.513.544848.512.5

24913511.516.551116510154812413.517.5 ف 2نصوص س 

5101549.813.8381141216381146.510.5

410144913391247.811.8381147.511.5ل112 ف 2الخبر س 

2 ف 2نظريات س 

41216412.316.331114411.315.341014411.515.5

51015511.516.5591459.514.54594711

213411.812.9310121045916تكنولوجيا ف 

محمد عواد صالح أبو باشا8644
للللجـجـ

محمد صالح محمد أحمد8643
للجـ جـلجـجـ

دعاء عالء صدقى السٌد 8642
جـ جـلجـجـ جـجـ جـجـ

بالل حسن محمود أحمد النادى8641
لضجـجـجـجـ

أحمد أنور الدسوقى السٌد8640
ضضجـلجـض

جـ

مستجدون انتساب

أحمد محمد عبد المجٌد محمد8639
جـ

محمد عاطف رشاد عبد الحلٌم8638
ض

جـ جـل

لجـلغ

ض ض

ل

جـ جـضلل

مرسً إبراهٌم محمد إبراهٌم8645
جـجـجـجـجـ جـجـ جـ

باقية لإلعادة انتساب

بسمة جالل عبده محسب8647

منار محمد سعد الدٌن محمد سالم8646
لضجـجـجـ جـجـ

لجـ

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
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      كلية اآلداب

مثشمثعمثعمثعمثشمثعتقذيردرجتهادة

581359.814.85101559144610410.514.5

51116510.515.559145111647114711

41014510.815.85813511.316.34610459ل112دراما ف 

2 ف 2نصوص س 

5101559.814.85712581344.58.54812

581359.514.5510155813471148.512.5ل112 ف 1اقتصاد س 

5131858.813.851116511.316.3461041216

ششغ371049.513.5371048.312.3459ل112 ف 2الخبر س 

ل110رأى عام ف 

2591459.314.3510155111643744.58.5 ف 2نصوص س 

2برامج ف 

5101559.814.851015511.316.346.510.548.512.5

4101459.514.559144111546104913ل112 ف 2الخبر س 

5111658.813.851015511.316.344.58.54711

5131859145101558.513.5461041014

5914510.315.35510510.815.843743.57.5ل112 ف 2الخبر س 

2 ف 2نصوص س 

السنة الرابعة

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

الكتابت للراديو والتليفزيوى
اإلخراج اإلراعى 

والتليفزيونى

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبت
مواد التخلف

الوونتاج اإلراعى 

والتليفزيونى

جـ جـجـجـجـ

مستجدون انتظام وافدون

هالحظاث
أخالقياث اإلعالم

التخطيط اإلراعى 

والتليفزيونى

قسم اإلعالم ـ إذاعة وتليفزيون

بحث هتخصص

ضض

حمود فرحان حاكم عفيصان فراج8838

حمد سالمة ملوح المطيرى8837

للجـ جـجـجـجـ

خالد زوير مفرح السبيعى8839
جـلجـجـجـجـ

خالد طالل عبدالوهاب عيسى الراشد8840
لضجـ جـجـجـجـ جـ

خالد فهد كريرى فهد8841
جـلجـجـجـم

خالد متعب خلف المطيرى8842
ضضجـلجـجـ

أحمد معلى فهيد المطيرى 8830
جـلجـجـجـجـ

أيوب مؤيد صالح األيوب8831
للجـ جـجـجـجـ جـ

جابر سالم حمود العالطى8832
ضلجـ جـجـجـجـ

جراح راضى فالح الضفيرى8833
لضجـلجـجـ

حسن مشعان غلوم محسن8834
للجـجـجـجـ

حمد بدر محمد على أحمد الشويب8835
جـ جـلجـ جـجـ جـجـم

حمد سالم عبد الرحمن عبد العزيز8836
شضللجـل

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



13   

      كلية اآلداب

مثشمثعمثعمثعمثشمثعتقذيردرجتهادة

السنة الرابعة

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

الكتابت للراديو والتليفزيوى
اإلخراج اإلراعى 

والتليفزيونى

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبت
مواد التخلف

الوونتاج اإلراعى 

والتليفزيونى

مستجدون انتظام وافدون

هالحظاث
أخالقياث اإلعالم

التخطيط اإلراعى 

والتليفزيونى

قسم اإلعالم ـ إذاعة وتليفزيون

بحث هتخصص

5101559.814.851116591442646.510.5ل112 ف 2الخبر س 

581359.814.851015510.815.84594812

5131859.814.851318511.316.34711410.514.5

581359.514.55101558.813.84374711

581359.514.55101559.314.346.510.546.510.5

5121758.513.551015511.516.5461046.510.5

5101559.514.55101558.313.34374711

5101559.514.55101558.813.847114913

581358.813.851015511.316.346104812

51015510155101559144594610ل112 ف 2الخبر س 

571258.513.551015411.815.8448459

00غ591455.810.8581347.811.8459

2581348125813411.515.5471144.58.5 ف 1سياسة س 

471159.514.551318411.315.3461041115ل112 ف 2الخبر س 

خلف محمد خلف معاش مطلق العنزى8843
لض جـجـجـ جـجـجـ

رائد جليعيد رحيل وادى العنزى8844
لضجـجـجـجـ

روان هشام ابراهيم فارس الوقيان8845
جـلجـ جـمجـم

سالم صباح مذخر العنزى 8846
لضجـجـجـجـ

سعود ضيف هللا سعود مطنى سعد الماجدى8847
للجـجـجـجـ

سعود غصن متروك العتيبى8848
للجـ جـجـجـجـ جـ

سلمان فهد سعد الحربى8849
لضجـجـجـجـ

سلمان مرضى سلمان الجنفاوى8850
جـلجـجـجـجـ

ضارى عبد العزيز فهد سليمان8851
للجـ جـجـجـجـ

طارق معيض فنيخر حامد العنزى8852
لضجـجـجـجـ

طالل زبن ملوح حميضان المطيرى8853
ضضجـجـجـل

عايض غصن متروك عايض8854
ض جـضلجـلجـ

عبد الرحمن خالد جدى العتيبى8855
ضلجـجـلجـ

عبد الرحمن عبد الرازق محمد عبد الرازق8856
جـلجـمجـل

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



14   

      كلية اآلداب

مثشمثعمثعمثعمثشمثعتقذيردرجتهادة

السنة الرابعة

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

الكتابت للراديو والتليفزيوى
اإلخراج اإلراعى 

والتليفزيونى

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبت
مواد التخلف

الوونتاج اإلراعى 

والتليفزيونى

مستجدون انتظام وافدون

هالحظاث
أخالقياث اإلعالم

التخطيط اإلراعى 

والتليفزيونى

قسم اإلعالم ـ إذاعة وتليفزيون

بحث هتخصص

481248.312.351015411.315.348124812

471158.513.551015510.815.84594610

581359.314.351015510.815.84812459ل112 ف 2الخبر س 

2481259.314.351015511.816.845947.511.5 ف 2نصوص س 

571259.514.55914511.316.3437448

5111659.514.551116510.815.8491341014

581359.814.8571248.512.547114.52.57

591459.514.551116491347114610

571258.313.35712411.515.5459459

5131858.813.851015510154101441014

5101558.513.551015411.815.8459459

25101559.514.5591449.513.544848.512.5 ف 1سياسة س 

2 ف 2نظريات س 

551059.314.351015410.814.844844.58.5ل112 ف 2الخبر س 

24812510155712410.814.843745.59.5 ف 2نصوص س 

ضضجـجـجـجـ
إبراهيم فالح سبيل عتيق المطيرى8867

ماجد عبيد جزاء العصيمى8868

عبد الرحمن مرزوق عبد العزيز بو البنات8870

جمال فيصل أحمد المذكور8869

لجـل

لض

ضضجـجـجـل

ضضجـ

جـجـجـجـ

نادية زايد على صويان8866
جـجـجـجـجـم

مناحى عايد مطلق الحريص8865
ضضجـلجـل

محمد هليل خزعل فرحان الشمرى8862
جـجـجـجـ جـجـجـ جـ

مشارى محمد قليفص العازمى8863
ضلللجـجـ

مشعل محمد قليفص العازمى8864
للجـجـ جـجـجـ

عثمان عايد الزندى الظفيرى8857
للجـجـلل

فهد ذعار عزاى مبارك العتيبى8858
لضجـجـجـل

فيصل غازى محسن عشوى العنزى8859
ضلجـجـجـجـ

محمد خالد محيبس العنزى8860
لضجـ جـجـجـل

محمد مرزوق عبد العزيز بو البنات   8861
ضضجـ جـجـجـل

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



15   

      كلية اآلداب

مثشمثعمثعمثعمثشمثعتقذيردرجتهادة

السنة الرابعة

2019 - 2018نتيجة امتحان دور يناير 

الكتابت للراديو والتليفزيوى
اإلخراج اإلراعى 

والتليفزيونى

س
و
جل

ال
ن 

رق

أسواء الطلبت
مواد التخلف

الوونتاج اإلراعى 

والتليفزيونى

مستجدون انتظام وافدون

هالحظاث
أخالقياث اإلعالم

التخطيط اإلراعى 

والتليفزيونى

قسم اإلعالم ـ إذاعة وتليفزيون

بحث هتخصص

غغغغغ4غغ4غغ3غغ4غغ3

1212161015غ21313إدارة ف 

غ غغ
يوسف رائد يوسف عبد هللا الماصى

غغغ
8871

بندر عامر عقلة غيث غانم الظفيرى8872
جـلجـ جـلجـجـ

باقون لإلعادة 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
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    كلية اآلداب

متشمتعمتشتقديردرجةمادة

212111113131316 ف 1تاريخ س 

جـجـجـل

12104812غ411121112غغ1حاسب ف 

للغل2 ف 1تاريخ س 

11101212101010

لللل

101014غ111414

للغجـ

131013غ121510

لجـغجـ

غغغغغغغغغغغ1 ف 2نصوص س 

غغغغ
وقف قيذ للتجنيذ

من الخارج ثامن مرة انتظام

جـ جـلل

ل

ل
أميرة عبد العزيز مصطفى مصطفى8723

ل

مواد التخلف

محمد عباس شكرى محمود8724

من الخارج عاشر مرة انتظام

أسماء محمد محمود محمد حجازى 8726

دينا محمد رضا محمود8725
جـ

جـل

س
و
جل

ال
م 

رق

أسماء الطلبت

ل

ل

من الخارج ثانى مرة انتظام

مالحظاث

أحمد رجب زيدان محمد8727

جـ

من الخارج  للمرة الثانية عشرة انتظام

غ

من الخارج رابع مرة انتساب

ل

ل

ل

غغ

2019 / 2018نتيجة امتحان دور يناير 

حاسب
كتابت للراديو 

والتليفزيون
سينما تسجيليت

إذاعة   السنة الرابعة الئحة قديمة- قسم اإلعالم 

ت 
لغ

 ب
يت

ع
را

 إ
دة

ما

ثت
ذي

ح
ت 

بي
ور

أ

ى 
ع

را
إل
 ا
ط

طي
خ

لت
ا

ى
ون

زي
يف

تل
ال
و

ث
ح

لب
 ا
ج

ه
نا
م

ر 
ش

ون
ع 

نا
إلق

ا

ثت
حذ

ست
لم

 ا
ار

فك
أل
ا

آية كمال عبد الرحيم عبد الدايم

باقية لإلعادة انتظام

8722

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