
 

 

 

 1 لجنةرقم     2019/2020 اعالم التربوى لعام الثالثةكشف بأسماء طالب الفرقة 
  رقم  م

 الجلوس

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

 ابراهيم مصطفى ابراهيم عيسى 4601 1
  

2 

 احمد اشرف صابر عبدالسالم 4602

الصحافة واالذاعة  
المدرسية/تربية ومشكالت  

 المجتمع 

 

 احمد صالح عبدالرحمن  4603 3
 مدخل تربية خاصة تخلف اولى  الترجمة االعالمية 

 احمد محسن شوقى محمد  4604 4
  

 احمد محمد احمد جالل  4605 5
  

 احمد محمد عبدالملك قطب  4606 6
  

   اسراء سامى السيد على حالوة 4607 7

8 
 اسالم محمد عبداللطيف حسن 4608

اهير  مدخل الى االتصال بالجم
 اولى 

 

 مدخل الى علم السياسة)تخلف اولى  اسماء عصام احمد مطاوع  4609 9

   اسماء صديق عبدالرحمن عبدالرحمن 4610 10

   اشرقت سعيد محمد احمد  4611 11

   امانى معتمد محمود السيد  4612 12

 امل بالل محمد الطوخى  4613 13
 الخبر الصحفى  

   امنية معتز صبحى حسن   4614 14

   امنية هشام فتحى محمود  4615 15

   اميرة عصام عطية محمد  4616 16

   اميرة محمد الديساوى محمد 4617 17

   ايسل سيد ابراهيم عبدالحليم 4618 18

19 
 ايمان شعبان ابراهيم امام 4619

)االقتصاد السياسي  
 تخلف اولى ( 

 

   ايمان على عيد على جزر  4620 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                رئيس القسم                   شئون الطالب    

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 

 



 

 

 
 
 

    2لجنةرقم    2019/2020اعالم التربوى لعام  الثالثةشف بأسماء طالب الفرقة ك
  رقم  م

 الجلوس

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

   عبدالمجيد ايمن يونس عبدهللا 4621 1

   اية احمد عبدالهادى مبارك  4622 2

 م 2018/2019وقف قيد عن العام الماضى اية الزينى محمد الشبراوى 4623 3
 مدخل الى علم السياسة)تخلف اولى   اية السيد عبدالقادر عبدالرحمن 4624 4

   اية مصطفى عيسى مصطفى 4625 5

   صطفى  اية ناصر محمد م 4626 6

   بسمة عصام محمد عبدالحليم 4627 7

   حسام فرج عبدالعليم محمد  4628 8

   حسام هشام جودة عبدالعظيم   4629 9

  تشريعات اعالمية  حنان محمد احمد متولى  4630 10

   داليا اشرف رجب عبده  4631 11

 داليا رضا ميخائيل جرجس  4632 12
  

   بدالسالمداليا طارق عبدالمنعم ع 4633 13

   دينا اشرف محمد عبدالمطلب 4634 14

   دعاء السيد شعبان السيد  4635 15

   دنيا سامح صبحى حسين  4636 16

   رشا رفيق محمود محمد على 4637 17

   رشا فريد فؤاد عبالفتاح  4638 18

   رنا كمال الدين عبداللطيف موسى  4639 19

  ر الصحفى الخب رنين السيد احمد موسى  4640 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
 

 

 
 



 

 

 
 

  3لجنةرقم     2019/2020اعالم التربوى لعام  الثالثةكشف بأسماء طالب الفرقة  
  رقم  م

 الجلوس

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

 ريهام مجدى عبدالمنعم حسن 4641 1
  الخبر الصحفى

 رضوى مسعد محمد رشاد 4642 2
  

3 
 روضة خالد عبدالسميع جعور  4643

 )مدخل الى علم السياسةعذر( 
 تربية اسرية وصحية تخلف اولى(

  تشريعات اعالمية سحر عدالخالق حسن حسانين 4644 4

 شريف  سماح شريف منصور  4645 5
  

6 
 سهير احمد عبدالرؤف الشونى  4646

 )االقتصاد السياسي تخلف اولى (
 الخبر الصحفى

 

 شرين رضا احمد امام  4647 7
  

8 
 شروق بكر حسنى بدر  4648

 اللغة العربية وادبها)عذر( 
 مبادئ تدريس)عذر(

   شيماء اشرف محمد سالم 4649 9

   شيماء على عبدالعزيز على  4650 10

   شيماء مجدى السيد قنصوه  4651 11

   صباح عبدالحليم محمد عبدالعزيز  4652 12

   عاطف سمير احمد موسى  4653 13

   عبدهللا حسن على حسن 4654 14

   عبدهللا نصر جمعه سالمة  4655 15

 عبدالوهاب احمد محمود غريب  4656 16
  

 عزه وائل احمد كمال الدين السيد 4657 17
  اسي تخلف اولىاالقتصاد السي

 غادة صابر السيد عبدالعال 4658 18
  

19 
4659 

غادة عرفة عبداللطيف  
 عبدالرحمن  

  اللغة االوروبية وادبها

   فاطمة العزب محمد على  4660 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

 

 



 

 

 

 
 

 

 4لجنةرقم          2019/2020اعالم التربوى لعام  الثالثةكشف بأسماء طالب الفرقة 
  رقم  م

 الجلوس

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

 اولى المدخل الى العالقات العامة تخلف تشريعات اعالمية فاطمة صالح سعودى عبدالرحمن  4661 1

2 
4662 

 خلف اولى(ت)مدخل الى علم السياسة   فاطمة محمد احمد محمد 
 الخبر الصحفى

   فتحي محمد الوردانى الشرقاوى 4663 3

   كوثر سامى اسماعيل حماد 4664 4

5 

 ماهيتاب حسن فرج يوسف  4665

)مدخل الى االتصال بالجماهير 
 تخلف اولى(

 تشريعات اعالمية

 

  االقتصاد السياسي تخلف اولى عبدالحليم يسن محمد إيهاب 4666 6

   محمد بيومى محمد على 4667 7

   محمد صالح عبدالمنعم عبدالفتاح 4668 8

   محمد ناصر اسماعيل مصطفى  4669 9

   محمد يوسف ابراهيم محمد  4670 10

11 

 محمود على بكر على عبدالوهاب  4671
 االقتصاد السياسي تخلف اولى(  )

 اعالميةتشريعات 

 

   مروة حمدى محمد طه  4672 12

   مروة عبدالسالم عبدالفتاح الدالى 4673 13

   مروة محمد عزالعرب عبدالحميد  4674 14

   مريم عبدالناصر عبدالفتاح محمد  4675 15

 المدخل إلى العالقات العامة تخلف اولى  منة هللا احمد محمد عبدالقادر  4676 16

   هاد سيد محمد منة هللا ج  4677 17

   مها امام محمد يوسف برجل 4678 18

   منى ياسر عبدالغنى حسن  4679 19

20 
 نورا السيد جودة السيد 4680

نشأة وسائل اإلعالم تخلف 
 اولى

 الخبر الصحفى

 الطالب    وكيل الكلية لشئون التعليم و                            شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 



 

 

 

 مد ابراهيم عبد الحميدا.د/ مح
 

 

 

 5لجنةرقم        2019/2020اعالم التربوى لعام  الثالثةكشف بأسماء طالب الفرقة 

  رقم  م
 الجلوس

 فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم

  الصحافة واالذاعة المدرسية  نانسى حسن احمد حسن   4681 1

 الخبر الصحفى  نجوى ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم  4682 2

 ندا عبدالمجيد بيومى اسماعيل  4683 3
  

 ندا رضا محمد محمد   4684 4
  

  االقتصاد السياسى تخلف اولى ندى السيد عبدالرشيد عامر  4685 5

   ندى خالد محمد طحيمر كشك 4686 6

   ندى صفوت كمال عبدالحميد 4687 7

   نرمين احمد محمد احمد  4688 8

   حمد حسن شمس الديننورا م 4689 9

 نورهان اشرف محمد البدرى 4690 10
  

 نيرة احمد ابراهيم محمد  4691 11
  

   هاجر طارق حافظ محمد   4692 12

   هانم محمد عبدالمنعم محمد  4693 13

 هدير احمد محمود عبدالفتاح  4694 14
تخلف   المدخل إلى العالقات العامة  )نشاة وسائل االعالم تخلف اولى( 

 ولى ا

    هدير عماد جمال على 4695 15

    هدير عيد محمد الشعراوى  4696 16

   يارا محمد مرسى حسن  4697 17

 االلى استخدام الحاسب   ياسمين احمد محمد مرسى   4698 18

 ياسمين رجب السيد عطية  4699 19
  

 ياسمين محمد بهجت زين  4700 20
مدخل الى علم السياسة تخلف   

 اولى 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                الطالب                     رئيس القسم  شئون 

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 



 

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

      6 لجنة 2019/2020كشف بأسماء طالب الفرقة الثالثة اعالم التربوى لعام 
 رقم م

 الجلوس

 فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم 

1 
4701 

ياسمين هالل محمد  

 عبدالرحمن

  

 يمنى رأفت السيد صادق  4702 2
  

 وسام محمد محمد عوض هللا  4703 3
 مدخل الى علم السياسة تخلف اولى  

4 

4704 

 )تذوق موسيقى اولى(  هدير ثروت عبدالرحمن محمد 
مدخل الى تقويم ذوى االحتياجات  

 الخاصة ثانية 

 )مدخل الى علم السياسة/ 
 وصحية/مدخل تربية خاصة/   تربية اسرية

 تذوق فنون تشكيلية اولى( 
 مدخل الى المسرح المدرسى/ 

 استخدام الحاسب االلى/ 
 برامج فردية وتاهيلية ثانية 

 الباقـــــون لالعـــــادة

5 4705 
 

 سياسات االعالم التربوى/  محمد مصطفى سعد غنيم 
 االذاعة المدرسية وبرامجها/ 
 دراما االذاعة والتليفزيون 

 

 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
 

           

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


