كشف بأصًبء طالة انفرقت االٔنٗ اعالو انتربٕٖ نعبو 6102/6106
م
1

رقم الجلوس
االســـــــــم
109
ابراهيم مصطفى ابراهيم عيسى احمد

2

109

احمد اشرف رمضان بدير

3

109

احمد حسين محمود شافعى

4

104

اسراء احمد محمد السيد

5

109

اسراء السيد صالح السيد

6

109

اسراء عبد الباسط على الدين محمد

7

109

اسراء محمد حسنى السيد

8

109

اسماء احمد عبد الفتاح محمد

9

101

اسماء رضا عبد هللا على

11

190

اسماء عابدين عبدالعظيم محمد

11

199

اسماء عبد النبى رزق ابراهيم

12

199

اسماء محمود محمد السباعى

13

199

االء احمد عادل محمد حسن

14

194

االء عبد المنعم محمد ابو الحديد

15

199

االء عبدالحكيم عبد الرحمن عمر

16

199

االء محمد عربى على

17

199

امانى حمدى رجب عبد المقصود

18

199

امجد ايمن امين سيد

19

191

اميره جمال اسماعيل محمد

21

190

اميره حسان عبد الغنى واصل

شئٌٕ انطالة

رئيش انقضى

فصل دراسي أول

نجُترقى 0

فصل دراسي ثاني

مالحظات

ٔكيم انكهيت نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة
يعتًذ
عًيذ انكهيت ٔرئيش عبو االيتحبَبث

ا1د /ريضبٌ يحًذ ريضبٌ

كشف بأصًبء طالة انفرقت االٔنٗ اعالو انتربٕٖ نعبو  6102/6106نجُترقى 6
م

رقم الجلوس
199

2

199

اميره عبد الحميد عبد المنعم عبد الحميد

3

199

اميره محمود مختار محمد

4

194

انتصار صالح عبد الجواد جمعه

5

199

انوار عبد المنصف عفيفى مصطفى

6

199

ايمان حامد على عبد الخالق

7

199

ايمان شعبان ابراهيم امام

8

199

ايمان محمد احمد السيد سيد احمد

9

191

ايمان محمد عرفه محمود

11

190

ايمان محمود الحسينى موسى

11

199

ايمن يونس عبد هللا عبد المجيد

12

199

ايه الزينى محمد الشبراوى

13

199

ايه عفيفى احمد عفيفى

14

194

ايه محمد محمد ابو زيد

15

199

ايه وديع عبد المولى الصادق

16

199

بدر الدين يحيى عبد العظيم

17

199

بهيره محمد محمد غنيم الدخاخنى

18

199

تغريد عادل عبد الحميد خليل

19

191

تقى ابراهيم فتحى محمد

21

140

جهاد محمد امين محمد

1

شئٌٕ انطالة

االســـــــــم

فصل دراسي أول

اميره رجب عبد الفتاح على

رئيش انقضى

نشاة وسائل االعالم

مالحظات

فصل دراسي ثاني

عذر عن الفصل
الدراسى الثانى5102/5102

ٔكيم انكهيت نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة
يعتًذ
عًيذ انكهيت ٔرئيش عبو االيتحبَبث

ا1د /ريضبٌ يحًذ ريضبٌ

كشف بأصًبء طالة انفرقت االٔنٗ اعالو انتربٕٖ نعبو 6102/6106
م

رقم الجلوس
149

2

149

حسن عبد الهادى حسن عمر

3

149

دنيا ناجى السيد عبد الصادق

4

144

دينا عايد السيد عبد الخالق

5

149

6

149

دينا محمد فتحى عبد الصادق

7

149

دينا هانى محمد ابو الخير

8

149

رانيا جابر جوده عبد المقصود

9

141

رانيا حمدى عبد المحسن عبد المقصود

11

190

11

199

12

199

13

199

رنا كمال الدين عبداللطيف موسى

14

194

روان حسين ابراهيم مرسى

15

199

ريفان عماد يوسف رزق هللا

16

199

ريم ناصر سالمه جمعه

17

199

ريهام رافت مصلح احمد

18

199

ساره احمد يوسف محمد

19

191

سمر السيد جوده عالم

21

190

سمر جمال احمد سمك

1

شئٌٕ انطالة

االســـــــــم

فصل دراسي أول

نجُترقى 3

فصل دراسي ثاني

جيهان محمود محمد محمود صالح

دينا محمد عبد الصمد عامر

تعفٗ يٍ يبدة انهغت انعربيت  +و/انعهٕو
انتربٕيت  +و /عهٕو َفضيت

رحمه عاطف محمد امام

تعفٗ يٍ يبدة و /انٗ تكُٕنٕجيب انتعهيى  +قراءاث
ببنهغت االجُبيت  +يذخم انٗ انتربيت انخبصت +
حقٕق االَضبٌ

رضوى مسعد محمد رشاد
رنا رجب ابراهيم محمد

رئيش انقضى

ٔكيم انكهيت نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة
يعتًذ
عًيذ انكهيت ٔرئيش عبو االيتحبَبث

ا1د /ريضبٌ يحًذ ريضبٌ

كشف بأصًبء طالة انفرقت االٔنٗ اعالو انتربٕٖ نعبو 6102/6106
م

رقم الجلوس
199

2

199

شروق اشرف ابراهيم ابو السعود

3

199

شيرين حسن محمد امين

4

194

ضحى فؤاد طه محمد

5

199

عاطف سمير احمد موسى

6

199

عبد الحميد عبد هللا احمد محمود

7

199

عبد الرحمن احمد عبد الرحمن صالح

8

199

عبد هللا حسن على حسن

9

191

عبد هللا يوسف عبد هللا يوسف

11

190

عال عمار على عامر

11

199

علياء عاطف عبد المقصود بدير

12

199

علياء كمال سالم محمد

13

199

فاتن فؤاد حسن حسن

14

194

فاطمه محمد احمد محمد

15

199

16

199

17

199

18

199

19

191

محمد ايهاب عبد الحليم يسن

21

190

محمد بيومى محمد على محمد

1

شئٌٕ انطالة

االســـــــــم

فصل دراسي أول

نجُترقى 4

فصل دراسي ثاني

مالحظات

سمر محمود حامد محمود

فايزه عاطف محمد ابو الفتوح
فتحى محمد الوردانى الشرقاوى
لبنى سعيد عفيفى مرعى
لمياء هشام حمدى عبد المنعم

رئيش انقضى

ٔكيم انكهيت نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة
يعتًذ
عًيذ انكهيت ٔرئيش عبو االيتحبَبث

ا1د /ريضبٌ يحًذ ريضبٌ

كشف بأصًبء طالة انفرقت االٔنٗ اعالو انتربٕٖ نعبو 6102/6106
م

رقم الجلوس
199

2

199

محمد صالح عبد المنعم عبد الفتاح

3

199

محمد عبد هللا مختار محمدى

4

194

محمد عمر احمد ماهر الزرقانى

5

199

محمد ممدوح محمد يوسف عجاج

6

199

محمد يوسف ابراهيم محمد على

7

199

محمود على بكر على عبد الوهاب

8

199

منار محمد ابراهيم عبد العاطى

9

191

مها حسنى طه الشلوف

11

110

مها على محمد طه

11

119

مى سند محمد سند

12

119

نادين سامى السيد عبد الباقى

13

119

ناديه عصام ابراهيم حسن

14

114

نجالء فتحى السعيد احمد

15

119

نرمين بيومى عبد الرسول بيومى

16

119

نسرين جمال السيد مصلحى

17

119

نورا السيد جوده السيد

18

119

نوران ابراهيم احمد الصباغ

19

111

هانم سالمه عوض هللا عطيه

21

9000

هبه زين العابدين محمد مرسى

1

شئٌٕ انطالة

االســـــــــم

فصل دراسي أول

نجُترقى 5

فصل دراسي ثاني

مالحظات

محمد سعيد فرج عفيفى

رئيش انقضى

ٔكيم انكهيت نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة
يعتًذ
عًيذ انكهيت ٔرئيش عبو االيتحبَبث

ا1د /ريضبٌ يحًذ ريضبٌ

كشف بأصًبء طالة انفرقت االٔنٗ اعالو انتربٕٖ نعبو 6102/6106
م

رقم الجلوس
9009

هدير عباس سالمه عبد الشافى

2

9009

وفاء جمال محمود علم الدين بدوى

3

9009

وفاء عاطف عبد هللا مرسى

4

9004

ياسمين سليمان محمد احمد

5

9009

يمنى محمد النادى السيد محمد

6

9009

1

االســـــــــم

فصل دراسي أول

نجُترقى 6

فصل دراسي ثاني

مالحظات

يونان كيرلس يونان جندى

7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
شئٌٕ انطالة

رئيش انقضى

ٔكيم انكهيت نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة
يعتًذ
عًيذ انكهيت ٔرئيش عبو االيتحبَبث

ا1د /ريضبٌ يحًذ ريضبٌ

انببقٌٕ نالعبدة
كشف بأصًبء طالة انفرقت االٔنٗ االعالو انتربٕٖ نعبو 6102/6106

م

رقم الجلوس

االســـــــــم

فصل دراسي أول

فصل دراسي ثاني

1

9009

ابتضبو طبرق عبذ انعزيز صبنى

نشاه وسائل االعالم /مدخل الى االتصال بالجماهير

مدخل الى العالقات العامة

2

9009

ابراْيى انضيذ ابراْيى انضيذ

نشاة وسائل االعالم  /مدخل الى االتصال بالجماهير/
تذوق الموسيقى /تاريخ الحديث /قراءات باللغة العربية/
مدخل العلوم التربوية  /مدخل الى علم النفس

3

9001

احًذ ابراْيى احًذ ابراْيى

نشاة وسائل االعالم /مدخل الى علوم الصحافة/
تذوق الموسيقى  /التاريخ الحديث/
مدخل الى علم النفس

4

9090

احًذ اشرف صببر عبذ انضالو

نشاة وسائل االعالم/مدخل الى علوم الصحافة/
مدخل الى االتصال بالجماهير /التذوق الموسيقى

5

9099

احًذ انضعيذ يحًٕد يحًذ

نشاة وسائل االعالم /تذوق الموسيقى

الترجمه االعالمية/
اللغة االوربية وادابها/
مدخل الى علم السياسة/
تذوق الفنون التشكيلية
الترجمه االعالمية/
مدخل الى الراديو والتليفزيون/
مدخل الى العالقات العامة/
مدخل الى علوم المسرح/
اللغة االوربية وادابها/
مدخل الى علم السياسة
الترجمه االعالمية/
مدخل الى الراديو والتليفزيون/
مدخل الى علم السياسة
اللغة االوربية وادابها/
مدخل الى علم السياسة

6

9099

احًذ صعذ انذانٗ صٕيهى

نشاة وسائل االعالم /مدخل الى علم النفس

اللغة االوربية وادابها/
مدخل الى علم السياسة

7

9099

احًذ يبْر فؤاد احًذ

جميع مواد الترم االول ماعد
( مدخل الى العلوم التربوية))

8

9094

اصالو يحًذ عبذ انهطيف حضٍ

مدخل الى االتصال بالجماهير/
تذوق الموسيقى /مدخل الى علم النفس

9

9099

اصًبء عبذ انرحيى عبذ انرحيى احًذ

11

9099

اصًبء عهٗ يحًذ احًذ عطب هللا

نشاة وسائل االعالم/
مدخل الى االتصال بالجماهير/
تذوق الموسيقى /التاريخ الحديث
نشاة وسائل االعالم/
تذوق الموسيقى /مدخل الى العلوم التربوية

جميع مواد الترم الثانى ماعد
(( مدخل الى تكنولوجيا التعليم+
مدخل الى التربية الخاصة +
حقوق االنسان ))
الترجمه االعالمية /
مدخل الى الراديووالتليفزيون/
مدخل الى العالقات العامة/
اللغة االوربية وادابها/
مدخل الى علم السياسة
مدخل الى العالقات العامة/
مدخل الى علم السياسة/

11

9099

االء فرج عبذ انعزيز يحًذ

مدخل الى االتصال بالجماهير/
التاريخ الحديث

مدخل الى العالقات العامة

12

9099

اييرِ عطيّ احًذ انعذل

نشاة وسائل االعالم

13

9091

اييًت جالل احًذ عبذ انحًيذ

مدخل الى االتصال بالجماهير/
تذوق الموسيقى

مدخل الى العالقات العامة/
مدخل الى علم السياسة/
حقوق االنسان
الترجمة االعالمية

14

9090

ايًبٌ يٕصف يحًذ شكر

نشاة وسائل االعالم/
تذوق الموسيقى

15

9099

ايّ يحًٕد انضيذ حضٍ

16

9099

خبنذ عزث عبذ انًقصٕد يحًذ

نشاة وسائل االعالم/
مدخل االتصال بالجماهير/
تذوق الموسيقى
نشاة وسائل االعالم/
مدخل الى االتصال بالجماهير

17

9099

خبنذ كرو يحًذ اصًبعيم يحًذ

شئٌٕ انطالة

رئيش انقضى

ٔكيم انكهيت نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة

حقوق االنسان

مدخل الى العالقات العامة/
اللغة االوربية وادابها/
مدخل الى علم السياسة

الترجمة االعالمية/
اللغة االوربية وادابها/
مدخل الى علم السياسة
مدخل الى العالقات العامة/
اللغة االوربية وادابها/
مدخل الى علم السياسة

يعتًذ
عًيذ انكهيت ٔرئيش عبو االيتحبَبث

ا1د /ريضبٌ يحًذ ريضبٌ

انببقٌٕ نالعبدة
كشف بأصًبء طالة انفرقت االٔنٗ االعالو انتربٕٖ نعبو 6102/6106

م

رقم الجلوس

االســـــــــم

فصل دراسي أول

فصل دراسي ثاني

1

9094

دانيب عهٗ انضيذ عبذ انرحًٍ

نشاة وسائل االعالم /مدخل الى االتصال بالجماهير/
تذوق الموسيقى

جميع مواد الترم الثانى

2

9099

صبرِ عبذ انفضيم صيذ احًذ

نشاة وسائل االعالم/مدخل الى االتصال بالجماهير/
التاريخ الحديث

3

9099

صًبح شريف يُصٕر شريف

نشاة وسائل االعالم /مدخل الى االتصال بالجماهير

الترجمه االعالمية/
مدخل الى الراديو والتلفزيون/
مدخل الى العالقات العامة/
اللغة االوربية وادبها/
مدخل الى علم السياسة
مدخل الى العالقات العامة/
مدخل الى علم السياسة

4

9099

شرٔق جببر عبذ انضتبر بيٕيٗ

نشاة وسائل االعالم  /التاريخ الحديث

5

9099

عبذ انٓبدٖ عببذ عبذ انٓبدٖ

تذوق الموسيقى

الترجمة االعالمية/
مدخل الى الراديو والتلفزيون/
مدخل الى العالقات العامة/
اللغة االوربية وادابها/
مدخل الى علم السياسة
الترجمة االعالمية/
مدخل الى علم السياسة

6

9091

غبدة انضيذ عفيفٗ عٕض

7

9090

نيهٗ حضيٍ عبذ انفتبح حضٍ

8

9099

يحًذ عبذ هللا انضيذ عبذ هللا

9

9099

يحًذ يصطفٗ صعذ غُيى

نشاة وسائل االعالم/تذوق الموسيقى/
التاريخ الحديث
مدخل الى علوم الصحافة/
تذوق الموسيقى
نشاة وسائل االعالم/
مدخل الى علوم الصحافة/تذوق الموسيقى/
التاريخ الحديث /مدخل الى العلوم التربوية/
مدخل الى علم النفس
مدخل الى علوم الصحافة

11

9099

يحًذ َبصر اصًبعيم يصطفٗ

11

9094

يحًٕد انضيذ كًبل حًذاٌ

12

9099

يحًٕد صالح انضيذ بيٕيٗ

13

9099

يرِٔ ٔنيذ صبنى عبذ انًعطٗ

14

9099

يصطفٗ رضب جًعّ عهٗ

نشاة وسائل االعالم/
مدخل الى علم الصحافة/
مدخل الى االتصال بالجماهير/
االقتصاد السياسى

15

9099

يصطفٗ عبذ انُبصر صعيذ احًذ

جميع مواد الترم االول ماعد
(( مدخل الى االتصال بالجماهير+
مدخل العلوم التربوية))

شئٌٕ انطالة

رئيش انقضى

نشاة وسائل االعالم /التاريخ الحديث

جميع مواد الترم االول ماعد
(( االقتصاد السياسى +قراءات باللغة العربية))

ٔكيم انكهيت نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة

جميع مواد الترم الثانى
جميع مواد الترم الثانى ماعد
( مدخل الى التربية الخاصة+
حقوق االنسان )
مدخل الى العالقات العامة/
اللغة االوربية وادابها/
مدخل الى علم السياسة
الترجمة االعالمية/
مدخل الى الراديو والتلفزيون/
مدخل الى العالقات العامة/
اللغة االوربية وادابها/
مدخل الى علم السياسة/
تذوق الفنون التشيكلية
مدخل الى العالقات العامة/
مدخل الى علم السياسة/
التربية االسرية والصحية
جميع مواد الترم الثانى
مدخل الى الراديو والتلفزيون/
مدخل الى العالقات العامة/
اللغة االوربية وادابها/
مدخل الى علم السياسة
الترجمه االعالمية/
مدخل الى الراديو والتلفزيون /
مدخل الى العالقات العامة/
مدخل الى علوم المسرح/
اللغة االوربية وادابها/
مدخل الى علم السياسة/
التربية االسرية والصحيه
مدخل الى العالقات العامة

يعتًذ
عًيذ انكهيت ٔرئيش عبو االيتحبَبث

ا1د /ريضبٌ يحًذ ريضبٌ

انببقٌٕ نالعبدة

كشف بأصًبء طالة انفرقت االٔنٗ االعالو انتربٕٖ نعبو 6102/6106
م

رقم الجلوس

االســـــــــم

فصل دراسي أول

فصل دراسي ثاني

1

9091

يٗ خبنذ صيذ يحًذ انبُٓضبٖٔ

نشاة وسائل االعالم

2

9040

َذا طبرق انضيذ ابراْيى

نشاة وسائل االعالم /مدخل االتصال بالجماهير/

الترجمة االعالمية /
مدخل الى علم السياسة
مدخل الى علم السياسة

3

9049

ْذير عبطف عبذ انعزيز حضٍ

نشاة وسائل االعالم /التاريخ الحديث/
قراءات باللغة العربية /مدخل الى علم النفس

4

9049

ٔصبو عبدل عبذ انجهيم عببس

نشاة وسائل االعالم /تذوق الموسيقى/
التاريخ الحديث /مدخل الى علم النفس

5

9049

يٕنيبَت ييالد َصر هللا بشبٖ

نشاة وسائل االعالم /
التاريخ الحديث /قراءات باللغة العربية/
مدخل الى العلوم التربوية

شئٌٕ انطالة

رئيش انقضى

ٔكيم انكهيت نشئٌٕ انتعهيى ٔانطالة

الترجمه االعالمية/مدخل الى
الراديو والتلفزيون /مدخل الى
العالقات العامة/
مدخل الى علوم المسرح /اللغة
االوربية وادابها /مدخل الى علم
السياسة
جميع مواد الترم الثانى ماعدا
(( التربية االسرية والصحية+
مدخل الى التربية الخاصه +حقوق
االنسان))
الترجمه االعالمية/مدخل الى
الراديو والتلفزيون/
مدخل الى العالقات العامة/
مدخل الى السياسة
يعتًذ
عًيذ انكهيت ٔرئيش عبو االيتحبَبث

ا1د /ريضبٌ يحًذ ريضبٌ

مالحظات

