
 

 

 

  18/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

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

 مالحظات   فصل دراسي ثاني    أول دراسيفصل  االســـــــــم الجلوس رقم م

   االقتصاد السياسى ابراهيم احمد سعد الدين عبدالسالم 3201 1

    ابراهيم عبد الحى وردانى رشوان 3202 2

   االقتصاد السياسى احمد خالد احمد محمد السيد 3203 3

 اسراء سعيد محمد عبدالحميد ابو زيد  3204 4
   

    اسراء عبدالرازق محمد عبدالرحمن 3205 5

  مدخل الى العالقات العامة  اسراء وليد عبدالكريم عبده السيد 3206 6

    اسماء سعيد عبدالعظيم احمد 3207 7

   االقتصاد السياسى مر محمد الجملاكرام محمد ع 3208 8

  مدخل الى العالقات العامة  االء سمير مصلح فهيم سالمه  3209 9

    االء مجدى محمد مغاورى الديب 3210 10

    امانى مجدى بيومى محمد  3211 11

    اماني السيد عبدالمنطلب سيد احمد 3212 12

  مدخل الى العالقات العامة سياسىاالقتصاد ال امل عصام عبداللطيف خليل 3213 13

    امنيه سعيد عبدالوهاب خلف  3214 14

   االقتصاد السياسى اية ابراهيم يوسف الباجورى 3215 15

    اية عادل عيسى هاشم 3216 16

    اية محمد معتمد احمد حشيش 3217 17

   نشاة وسائل االعالم اية موسى محمد عبدالخالق مرسى  3218 18

19 
 ايمان رمضان فتوح سليم  3219

 نشاة وسائل االعالم/ 

 االقتصاد السياسى

  

    ايمان سمير رمضان سالم 3220 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 عبد الفتاحا.د / غادة  شاكر

 يعتمد                                                                                                                                                                      
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 
 



 

 

 

  18/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

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

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

    ايمان محمد حسانين حسانين 3221 1

  مدخل الى علم السياسة  االقتصاد السياسى  بسنت أشرف توفيق عبدالعال 3222 2

 بالل نبيل السيد أحمد 3223 3
 لوم الصحافة/ مدخل الى ع

 مدخل الى االتصال بالجماهير 

  

    تقى ياسر امام محمد عالم 3224 4

  مدخل الى العالقات العامة  االقتصاد السياسى  حبيبة علي عبدالحميد على ابراهيم  3225 5

    دعاء احمد محمد صالح 3226 6

    دنيا طارق محمد على السيد 3227 7

    يم الليثىدنيا مصطفى عواد ابراه  3228 8

  مدخل الى علم السياسة نشاة وسائل االعالم  دينا محمد فتحى ابراهيم سيد احمد 3229 9

    دينا هشام على حسن 3230 10

    رنا صبحي عرفه عبدالوهاب 3231 11

    رنا يوسف محمود حافظ  3232 12

    روان احمد محمود الصادق 3233 13

 ريم عبدالفتاح صفوت  3234 14
 / نشاة وسائل االعالم 
 االقتصاد السياسى 

  

    ريهام صبحى عرفة عبدالوهاب 3235 15

    زينب عبدهللا يوسف امام  3236 16

    سارة كمال ابراهيم امام  3237 17

 سارة محمد عبدهللا فراج  3238 18
  /مدخل الى العالقات العامة 

 مدخل الى علم السياسة 
 

  مدخل الى العالقات العامة  االقتصاد السياسى  اسماعيل  سلمى ياسر سيد محمد 3239 19

    سها سعيد جمعه عبداللطيف  3240 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 

 



 

 

 

  18/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

 3رقم     2019/2020 بوى لعام اعالم التر  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 

 رقم م
 الجلوس

    فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

   االقتصاد السياسى شيماء هانى محمدى ابراهيم السيد 3241 1

   مدخل الى االتصال بالجماهير سعد باسم ممدوح عبدالكريم  3242 2

   عربيةقراءات باللغة ال شروق ياسر يوسف محمد  3243 3

   االقتصاد السياسى عبد الرحمن نور الدين عبد العزيز خلف هللا 3244 4

 عزة اشرف حسين محمد  3245 5
 نشاة وسائل االعالم / 
 االقتصاد السياسى 

  

    فاطمة جودة رمضان جودة  3246 6

   االقتصاد السياسى فاطمه سامى احمد محمد ابو زيد  3247 7

    د محمد فتحية سمير السعي 3248 8

    محمد اسماعيل يوسف محمد مصطفى  3249 9

    محمد عبدالنبى حامد سيد  3250 10

 محمد سامى سليمان مرسى  3251 11
  مدخل الى العالقات العامة 

 محمد صبحى أحمد على 3252 12
 نشاة وسائل االعالم/ 

 االقتصاد السياسى  
  

    مريم اوسامة فتحي يوسف  3253 13

 طفى زكريا صبحى يوسف مص 3254 14
 نشاة وسائل االعالم / 
 االقتصاد السياسى 

  

    معالى مجدى حسانين محمود 3255 15

 مصطفى عبده عفيفى شرف  3256 16
  الترجمة االعالمية/ 

 مدخل الى العالقات العامة
 

    مصطفى كمال عبدالقادر سالم االخرس 3257 17

  منار رضا رمضان محمد خميس  3258 18
 ل الى الراديو والتليفزيون/مدخ

 مدخل الى علم السياسية
 

    منار ماهر رفعت حسن  3259 19

  مدخل الى العالقات العامة  مها عبدالرسول عبدالواحد عبدالفتاح 3260 20

           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                           شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 



 

 

 

  18/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

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

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

    ميرنا اسامه عبدالحميد فكري 3261 1

 مى عبدالنبى حافظ على  3262 2
 + الولجميع مواد الترم ا

 مدخل إتصال بالجماهير أولى

 /جميع مواد الترم الثانى
 الترجمة االعالمية اولى

عذر عن العام 
 الماضى مستجدة

    نجوى ابراهيم محمد ابراهيم مصلحى 3263 3

 ندى اشرف حسنى عبدالوهاب 3264 4
مدخل إلى اإلتصال بالجماهير / 

 اإلقتصاد السياسى

  

    م ندى سمير رمضان هاش 3265 5

    ندى وائل محمد عبدالمقصود 3266 6

    نرمين السيد عبدالمهدى احمد ماضى 3267 7

   مدخل الى علم الصحافة نفين محمد عبدالمنعم عبدالجواد هيكل 3268 8

   االقتصاد السياسى نورا سعيد احمد عبده  3269 9

    نورهان السيد عطية مصطفى  3270 10

  مدخل الى العالقات العامة مدخل الى علم الصحافة يد محمود امام نورهان عطيه س 3271 11

    هاجر اشرف السيد حسين ندا 3272 12

    هاجر عبدالرازق محمد  3273 13

    هاجر محمد محمد العمرى السيد 3274 14

    هبة سيد محمد السيد  3275 15

    هدى عاطف بيومى محمود  3276 16

   نشاة وسائل االعالم ف عطيه هدى محمد يوس 3277 17

    هدير عبدهللا واصف محمد  3278 18

    هناء محمد محمد مرسى خليل  3279 19

    وسام ابراهيم محمد خليفه  3280 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 غادة  شاكرعبد الفتاح /ا.د 

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 دا.د/ محمد ابراهيم عبد الحمي

 

 



 

 

 

  18/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 5رقم      2019/2020 اعالم التربوى لعام  الثانيةسماء طالب الفرقة كشف ا

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

    يارا الدسوقي عبدالوهاب دسوقي  3281 1

 ياسمين صابر عبدالمرضى عبدالشافى 3282 2
 نشاة وسائل االعالم / 

 سياسى االقتصاد ال 

  

 ياسمين محى الدين فتح هللا محمد  3283 3
 االقتصاد السياسى  
 نشاة وسائل االعالم 

  

 ياسمين يوسف محمد متولي  3284 4
   

5 
3285 

 سارة عماد محمد غنيم 

 مدخل الى علم السياسة) محملة(/  تذوق موسيقى) محملة(
 تربية اسريه وصحية) محملة(/ 

 / مدخل الى التربية الخاصة) محملة( 
 تذوق الفنون التشكيلية) محملة( 

 محولة 

6 

3286 
 اية احمد الشحات ابوالمعاطى

 تذوق موسيقى) محملة(/
 االقتصاد السياسى ) راسب (

 مدخل الى علم السياسة) محملة(/ 
 تربية اسريه وصحية) محملة(/

 مدخل الى التربية الخاصة) محملة(/
 تذوق الفنون التشكيلية) محملة( 

 محولة 

7 

3287 
 سم سمير رزق رمزى با

 مدخل الى علم السياسة) محملة(/  تذوق موسيقى) محملة( 
 تربية اسريه وصحية) محملة(/

 مدخل الى التربية الخاصة) محملة(/
 تذوق الفنون التشكيلية) محملة( 

 محول 

8 

3288 
 فاطمه مجدى يونس وهيبى 

 مدخل الى علم السياسة) محملة(/  تذوق موسيقى) محملة( 
 حية) محملة(/تربية اسريه وص

 مدخل الى التربية الخاصة) محملة(/
 تذوق الفنون التشكيلية) محملة( 

 محولة 

 2019/2020لإلعادةالطالب الباقون 

 اية محمد محمد ابو زيد  3289 9
 تشريعات اعالمية/

 الصحافة واالذاعة المدرسية

  الخبر الصحفى

 حسن عبدالهادى حسن عمر 3290 10
 جميع مواد الترم االول /
 االقتصاد السياسى اولى

تذوق فنون /جميع مواد الترم الثانى
 تشكيلية اولى

 

 زينب على عبدالمعبود على 3291 11
 تشريعات اعالمية/

 الصحافة واالذاعة المدرسية

  جميع مواد الترم الثانى

12 
 ميار جمعة محمود السيد  3292

 تكنولوجيا االتصال /
 /تشريعات اعالمية 

 ادبهااللغة االوروبية و

  برامج فردية وتاهيلية /

 2019/2020من الخارج لإلعادةالباقون 

 محمد عبد هللا السيد عبد هللا 3293 13
 جميع مواد الترم االول ماعدا

 ) االعالم والتنمية+
 مدخل الى تقويم ذوى االجتياجات الخاصة +اساسيات الحاسب االلى(

 + جميع مواد الترم الثانى 
 لعامة )اولى(+مدخل الى العالقات ا

 مدخل الى علم السياسة )اولى (

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 

 

 

 



 

 

 

  18/9/2019سالم ابو الفتوح      
 

 

 5رقم      2019/2020 اعالم التربوى لعام  الثانيةكشف اسماء طالب الفرقة 

 

 ادة من الخارجالباقون لالع

 
 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم  الجلوس رقم م

14 

3294 

 

 

 مصطفى رضا جمعه على 
 

 الصحافة واالذاعة المدرسية/ 
 الترجمه االعالمية/اللغة االوروبية وادابها/  

 تشريعات اعالمية/
 ( االقتصاد السياسى ) تخلف اولى

 
 امة )تخلف اولى( مدخل الى العالقات الع

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                          
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 الحميدا.د/ محمد ابراهيم عبد


