
 

 

 

 

 1 رقم         2019/2020 اعالم التربوى لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة      
 

 مالحظات   فصل دراسي ثاني     أول دراسيفصل  االســـــــــم الجلوس رقم م

    احمد سعيد عبد السيد محجوب فايد  1301 1

 احمد سعيد قاسم عبدالمجيد عبدالمنطلب   1302 2
   

 قى ابراهيم حسين محمد احمد شو  1303 3
   

 احمد محمد عبدالفتاح محمد محمد  1304 4
   

 ادهم محمد شندى محمد  1305 5
   

 اروى عبدالعزيز سالم عبدالعزيز   1306 6
   

 اسراء خالد محمود عبدالحليم 1307 7
   

    اسراء سليمان عبدالمنعم عبدالهادى السيد  1308 8

    ميع عبدالوهاب اسراء عبدالغني عبدالس 1309 9

    اسراء عبدالمطلب يونس عبدالمطلب 1310 10

    اسالم صالح عبدالجيد حامد بركات  1311 11

    اسماء عبدالمنعم عبدالعاطى عبدالرحمن   1312 12

    اسماء محمد محمد احمد  1313 13

 اسماء ناجى ابوالنور امام القاضى 1314 14
   

 د العايق اسماء يسن حسين احم 1315 15
   

 الشيماء عزت سيد احمد ابراهيم زغلول  1316 16
   

 امانى مختار عواد ابراهيم  1317 17
   

 امل محمد سعد احمد بسيونى 1318 18
   

 امنيه عبدهللا مهدى محمود  1319 19
   

 امير محمد احمد عبدالرازق  1320 20
   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 



 

 

 

 

 2 رقم          2020/ 2019 اعالم التربوى لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 

مالحظا  فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م
 ت

 اميره صالح احمد احمد دسوقى  1321 1
   

 اميره عادل محمد احمد الشيخ 1322 2
   

 انشراح محمد عبدالغنى عبدالمجيد 1323 3
   

 ايمان محمد عبدالعظيم سالم 1324 4
   

 ايمان محمد محمد الحسينى منسى  1325 5
   

 ايمان محمود رمضان ابراهيم 1326 6
   

 ايمان ناصر منصور عبدالمؤمن  1327 7
   

 د سالم ايه عبدهللا عي 1328 8
   

 ايه عليوه محمود عبد هللا  1329 9
   

 ايه محمد احمد محمد النجار  1330 10
   

 ايه محمد فوزى عبدالمنعم  1331 11
   

 بسمه احمد كمال احمد حسن 1332 12
   

 بسمه السيد عبدالغفار التهامى  1333 13
   

 بسنت محمد احمد محمد  1334 14
   

 ف بشرى محمد احمد يوس  1335 15
   

 تغريد عصام احمد محمد عفيفى البديوي  1336 16
   

 تقى محمد اسماعيل السيد اللبودي 1337 17
   

 تهانى محيى الدين مندى نصار 1338 18
   

 جواهر محمد عبدالجواد عبدالستار شديد  1339 19
   

 حسام بيومى عفيفى محمد  1340 20
   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               قسم  شئون الطالب                     رئيس ال

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 



 

 

 

 
 

 3 رقم          2020/ 2019 اعالم التربوى لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات     فصل دراسي ثاني فصل دراسي أول   االســـــــــم

 ب احمدحسام رضا حامد عز 1341 1
   

 حسام عزب محمود ابوالخير  1342 2
   

 حسنى ضياء حسنى احمد  1343 3
   

 خلود السيد محمد محمد حميد 1344 4
   

 دميانه نسيم سمير عزيز ايوب  1345 5
   

 دنيا وحيد مسعد مدبولى عطا هللا  1346 6
   

 دينا حسنى احمد شحاتة  1347 7
   

 هللا دينا محسن احمد محمد عبد  1348 8
   

 دينا وجيه محمد مهدى سليمان 1349 9
   

 رافت عقل عبدالمعز عقل عبداللطيف 1350 10
   

 رانيا خالد محمود عبدالجواد محمود  1351 11
   

 رحاب رضا مصطفى سالم  1352 12
   

 رحاب محمد عبدالستار محمد  1353 13
   

 رحمه محمود تهامى محمد حسين 1354 14
   

 ايمن سعيد توفيق  رقيه 1355 15
   

 روضه ممدوح حسين سالمان 1356 16
   

 ريم ايمن السيد صابر  1357 17
   

 ريم عبد الرافع اسماعيل محمد الضمر  1358 18
   

 ريم محمد نبيل ابراهيم دياب 1359 19
   

 ريهام ممدوح عبد الفتاح شحات 1360 20
   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                شئون الطالب                     رئيس القسم 

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                      
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 

 

 

 

 4 رقم          2020/ 2019 اعالم التربوى لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

 مالحظات   فصل دراسي ثاني فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 زينب مصطفى محمد طه  1361 1
   

 ساره رمضان امين على شعالن 1362 2
   

 سالى جمال سليمان محمود  1363 3
   

 سندس هانى سعيد عبد الرازق عبد الوهاب  1364 4
   

 شيرين شبل مصطفى شبل  1365 5
  

 

 شيماء السيد حفنى عبدالعزيز عيسى  1366 6
  

 

 شيماء ناصر سيد سليم سالم 1367 7
   

 حمد عالمصفا احمد عبدالسالم م 1368 8
   

 عبدالرحمن عبداللطيف عبدهللا عبداللطيف   1369 9
   

 عبدهللا سعد سعيد محمد الطوخي  1370 10
   

 على محيى محمد صابرعبدالعزيز السيد 1371 11
   

 علياء محمد على عبدالوهاب وهبه  1372 12
   

 علياء محمود حلمى محمد  1373 13
   

 على الدينغاده محمد عبدهللا حسن  1374 14
   

 فاطمه الزهراء عمرو عبدالبر محمود كساب  1375 15
   

 فاطمه الزهراء محمود محمد بشير  1376 16
  

 

 فاطمه محمد ابراهيم محمد  1377 17
  

 

 فاطمه مسعد فتحى السيد جوهر  1378 18
   

 لجينه ايهاب عمر محمد المرصفاوي 1379 19
   

 عدل السيد محمد ابراهيم محمود عبدال  1380 20
   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 



 

 

 

 

 5 رقم          2020/ 2019 اعالم التربوى لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 محمد اسامه محمد عبدالهادى محمد  1381 1
   

 محمد السيد عبدهللا بيومى على 1382 2
   

 محمد عماد على محمد امام الهيو  1383 3
   

 محمد مسعد محمد السيد عالم 1384 4
   

 محمود سعد عزب سعد  1385 5
   

 محمود نبيل محمد محمد سليمان 1386 6
   

 مريم احمد توفيق عبدالكريم عمران 1387 7
   

 مريم عصام سيد عواد بدر  1388 8
   

 ملك عيد سعد السيد  1389 9
   

 منار كامل محمد محمد كامل عبدالغفار  1390 10
   

 منار مجدي السيد محمد  سليمان 1391 11
   

 منةهللا عبدالعزيز شوقى عبدالعزيز   1392 12
   

 أبوسريع حسن السيد سالمه منه هللا  1393 13
   

 منى عادل عراقى ابوالسعود 1394 14
   

 مى محمد عبدالحميد عبدالمقصود  1395 15
   

 ندا عبدالنبى عبدالمنعم محمد متولى  1396 16
   

 ندى اشرف محمد سباعي  1397 17
   

 ندى تامر محمدالجيوشى ابوالفتوح  1398 18
   

 ندى محمد شعبان احمد عطيه  1399 19
   

 ندى نبوى باهى احمد  1400 20
   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 



 

 

 

 

 6 م رق         2020/ 2019 اعالم التربوى لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 نرمين جمال دياب عبدالعزيز  1401 1
   

 نهال حمدان زكريا زكريا  1402 2
   

 هاجر جمال محمد ابراهيم عفيفى  1403 3
   

 هاجر عراقى السيد احمد مطر 1404 4
   

 الحليمهاجر محمد عبدالحليم حسن عبد 1405 5
   

 هبه عادل عبدالحميد محمد مصطفى  1406 6
   

 هبه عبدالحميد عبدالعزيز عبدالحميد 1407 7
   

 همسات عبدالناصر عبدالفتاح محمد  1408 8
   

 هناء عمر عبدالرحمن عمر حسين  1409 9
   

 وداد عبدالغنى رجب عبدالغنى  1410 10
   

 وسام حسنى محمد حسنى حجازي 1411 11
   

 والء السيد حسب النبى عبدالفتاح حبيب  1412 12
   

 ياسمين ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم   1413 13
   

 يوحنا يوسف سعيد سليمان  1414 14
   

    يوستينا ميالد اسكندر يوسف عوض هللا  1415 15

 يونس مصطفى حسن البحيرى 1416 16
   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الباقون لالعادة
 ( 7)            2019/2020 رقم  اعالم التربوى  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة  

  فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 ميس محمداحمد حامد خ 1417 1
 نشاة وسائل االعالم وتطويرها/

 االقتصاد السياسى

 الترجمه االعالمية/
 مدخل الى علم السياسة

 

 المدخل الى العالقات العامة/ نشاة وسائل االعالم وتطويرها عبد الوهاب سليم عبده احمد طارق 1418 2
 مدخل الى علم السياسة

 

3 
1419 

 ة وسائل االعالم وتطويرها/نشا احمد وجيه عبد الستار عبد السميع
 مدخل الى االتصال بالجماهير/

 االقتصاد السياسى

 
 المدخل الى العالقات العامة/

 مدخل الى علم السياسة

 

4 
 اسماء طارق عطية شحاته 1420

 
 االقتصاد السياسى

 
 المدخل الى العالقات العامة/

 مدخل الى علم السياسة

 

5 

 امنية جمال عزت محمد احمد  1421

 
 شاة وسائل االعالم وتطويرها/ن

 مدخل الى علوم الصحافة/
 االقتصاد السياسى

 الترجمة االعالمية/
 المدخل الى العالقات العامة/
 مدخل الى علوم المسرح/
 قراءات باللغة االجنبية

 

6 
 حسين سيد حسين سيد 1422

 
 جميع مواد الترم االول

 ماعدا ) تذوق الموسيقى (

 
 ىجميع مواد الترم الثان

 

7 
 دينا اشرف محمد الدرينى 1423

 
 نشاة وسائل االعالم وتطويرها/

  االقتصاد السياسى

 
 المدخل الى العالقات العامة/

 مدخل الى علم السياسة

 

8 
 رشيده سامى محمد الشبينى 1424

 
 نشاة وسائل االعالم وتطويرها/

  االقتصاد السياسى

 
 المدخل الى العالقات العامة/

 لسياسةمدخل الى علم ا

 

 سلمى محمد حسن محمد  1425 9
 

 جميع مواد الترم االول
 

 جميع مواد الترم الثانى
 

10 
 سمر على محمد على 1426

 
 نشاة وسائل االعالم وتطويرها/

 

 
 المدخل الى العالقات العامة/

 مدخل الى علم السياسة

 

11 

 صابرين اشرف محمد الشحات 1427

 
 نشاة وسائل االعالم وتطويرها/

 خل الى االتصال بالجماهير /مد
 االقتصاد السياسى / 
 قراءات باللغة العربية

 
 الترجمة االعالمية /

 المدخل الى العالقات العامة/
 مدخل الى علم السياسة

 

12 

 عبد الرحمن محمد على مصطفى 1428

 
 نشاة وسائل االعالم وتطويرها/

 االقتصاد السياسى

 
 المدخل الى العالقات العامة/

 /الى علم السياسةمدخل 
 مدخل الى علوم المسرح/
 تذوق الفنون التشكيلية

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 

 

 

 

 2019/2020الباقون لالعادة 
 8رقم           2019/2020 ى لعام اعالم التربو االولىكشف بأسماء طالب الفرقة  

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم

13 

 كامل ماهر كامل احمد ابو العنين 1429

 مدخل الى علوم الصحافة/
 مدخل الى االتصال بالجماهير/

 االقتصاد السياسى/قراءات باللغة العربية

 الترجمه االعالمية/
 الى علم السياسة/مدخل 

 المدخل الى العالقات العامة/
 قراءات باللغة االجنبية

 

14 
1430 

 
 محمد عبد الحسيب عبد الباسط محمد

 /نشاة وسائل االعالم وتطويرها
 تذوق الموسيقى/ االقتصاد السياسى/

 قراءات باللغة العربية

 الترجمه االعالمية/
 مدخل الى علم السياسة/

 العامةالمدخل الى العالقات 

 

15 

1431 

 
 محمود السيد سعد متولى

 نشاة وسائل االعالم وتطويرها/
 مدخل الى علوم الصحافة/

 /االقتصاد السياسى
 قراءات باللغة العربية وادابها

 
 المدخل الى العالقات العامة 

 

16 

 محمود محمد عبد الرؤف محمد 1432

 
 نشاة وسائل االعالم وتطويرها

 
 عامة/ المدخل الى العالقات ال

 مدخل الى علم السياسة 

 

17 

 محمود محمد عماد الدين محمد  1433

 
 نشاة وسائل االعالم وتطويرها/ 

 االقتصاد السياسى

 
 المدخل الى العالقات العامة 

 

18 

 مهند عصام السيد معاطى محمدين 1434

 نشاة وسائل االعالم وتطويرها/
 مدخل الى علوم الصحافة/

 /مدخل الى االتصال بالجماهير
 االقتصاد السياسى

 
 المدخل الى العالقات العامة/ 

 مدخل الى علم السياسة 

 

19 

 ميار حامد شحاته  حامد 1435

 
 نشاة وسائل االعالم وتطويرها/ 

 مدخل الى علوم الصحافة/

 االقتصاد السياسى 

 
 

 

20 

 ندى كمال محمد الغريب بيومى 1436

 
 نشاة وسائل االعالم وتطويرها/ 

 صحافة/ مدخل الى علوم ال
 االقتصاد السياسى 

 
 مدخل الى علم السياسة 

 

21 

 للطيف محمدعبد اللطيف  نورهان عبد ا 1437

 
 نشاة وسائل االعالم وتطويرها/
 مدخل الى االتصال بالجماهير/

  االقتصاد السياسى

 
 المدخل الى العالقات العامة/ 

 مدخل الى علم السياسة 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               القسم  شئون الطالب                     رئيس 

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 


