
 

 

 

 

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

 مالحظات   فصل دراسي ثاني     أول دراسيفصل  االســـــــــم الجلوس رقم م

    ابتسام طارق عبد العزيز سالم 6341 1

 ابراهيم الحسينى مصلحى ابراهيم 6342 2
   

 المنصف عويساحالم عرفات عبد  6343 3
   

  احمد ابراهيم احمد ابراهيم 6344 4
 الترجمة االعالمية  ) الثانية ( 

  

    احمد السعيد محمود محمد 6345 5

 احمد رمضان السيد محمد 6346 6
   

    احمد سعد الدالى سويلم 6347 7

    اسراء السيد صالح السيد 6348 8

    اسراء عبد الباسط على الدين محمد 6349 9

    اسراء محمد حسنى السيد 6350 10

    اسراء محمد محيى الدين محمد 6351 11

    اسماء احمد عبد الفتاح محمد 6352 12

    اسماء رضا عبد هللا على 6353 13

 اسماء محمد السيد حسن 6354 14
 المسرح الشعرى/

 الصحافة المدرسية واخراجها

  

 ماناسالم كرم صالح فهيم سلي 6355 15
   

 اسماء عابدين عبدالعظيم محمد 6356 16
   

 اسماء عبد النبى رزق ابراهيم 6357 17
   

    اسماء على محمد احمد عطا هللا 6358 18

 اسماء محمد محمد الزيات 6359 19
   

 اسماء محمود محمد السباعى 6360 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  الرابعةكشف بأسماء طالب الفرقة 

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات  فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

    االء احمد عادل محمد حسن  6361 1

    فرج عبد العزيز محمد االء  6362 2

    االء عبد المنعم محمد ابو الحديد 6363 3

    االء عبدالحكيم عبد الرحمن عمر  6364 4

 االء محمد عربى على  6365 5
   

 امانى حمدى رجب عبد المقصود 6366 6
   

 اميره جمال اسماعيل محمد  6367 7
   

 لاميره حسان عبد الغنى واص 6368 8
   

 ميره رجب عبد الفتاح علىا 6369 9
   

 اميره عبد الحميد عبد المنعم عبد الحميد  6370 10
   

 اميره محمود مختار محمد  6371 11
   

    اميمة جالل احمد عبد الحميد 6372 12

 انتصار صالح عبد الجواد جمعه  6373 13
   

 انوار عبد المنصف عفيفى مصطفى  6374 14
   

 عبد الخالق  ايمان حامد على  6375 15
   

 ايمان محمد احمد السيد سيد احمد  6376 16
   

 ايمان محمد عرفه محمود  6377 17
   

 ايمان محمود الحسينى موسى 6378 18
   

    ايمان يوسف محمد شكر  6379 19

 ايه عفيفى احمد عفيفى  6380 20
   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 الكلية ورئيس عام االمتحانات عميد 

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 

 



 

 

 

 

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

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

    اية محمد فريد عبد الحميد  6381 1
    مود السيد حسنايه مح 6382 2

 ايه وديع عبد المولى الصادق 6383 3
   

 بهيره محمد محمد غنيم الدخاخنى 6384 4
   

 تقى ابراهيم فتحى محمد 6385 5
   

   الترجمة االعالميه ) ثانية( تهانى صابر عبد الواحد عبد الفضيل 6386 6

 جهاد محمد امين محمد 6387 7
   

 حمود صالحجيهان محمود محمد م 6388 8
   

 جيهان نبيل عبدالمنعم حسن 6389 9
   الصحافة المدرسية واخراجها

    خالد عزت عبد المقصود محمد 6390 10

 تشريعات اعالمية  ) ثانية ( خالد كرم محمد اسماعيل 6391 11
 

  

 دنيا ناجى السيد عبد الصادق 6392 12
   

 دينا عايد السيد عبد الخالق 6393 13
   

 دينا محمد عبد الصمد عامر 6394 14
   

 دينا محمد فتحى عبد الصادق 6395 15
   

 دينا هانى محمد ابو الخير 6396 16
   

 رانيا جابر جوده عبد المقصود 6397 17
   

 رانيا حمدى عبد المحسن عبد المقصود 6398 18
   

 رحمه عاطف محمد امام 6399 19
 الخبر الصحفى ) ثانية (/ 

 علم السياسة ) اولى (مدخل الى 
 

 رنا رجب ابراهيم محمد 6400 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  الرابعةكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 روان حسين ابراهيم مرسى 6401 1
   

 ريفان عماد يوسف رزق هللا 6402 2
   

 ريم ناصر سالمه جمعه 6403 3
   

 ريهام رافت مصلح احمد 6404 4
   

 ساره احمد يوسف محمد 6405 5
  

 

 سارة سليمان على سليمان 6406 6
 

 االقتصاد السياسى ) اولى( 

 استخدام الحاسب االلى  
  فى التخصص  

 سارة محمود عبد الهادى احمد 6407 7
   

    سلمى مطيع احمد يوسف 6408 8

 سمر السيد جوده عالم  6409 9
   

 سمر محمود حامد محمود 6410 10
   

 شيرين حسن محمد امين  6411 11
   

    شيماء شاهين عواد يوسف 6412 12

    صفا اشرف عبد الفتاح غنيم 6413 13

    ضحى فؤاد طه محمد  6414 14

 عبد الحميد عبد هللا احمد محمود  6415 15
 

 االقتصاد السياسى ) اولى( 

  

 عبد الرحمن احمد عبد الرحمن صالح 6416 16
  

 

 عبد الستار محمد موسى سرحان 6417 17
  

 

    الهادى عابد عبد الهادى عبد  6418 18

 عال عمار على عامر  6419 19
   

 علياء عاطف عبد المقصود بدير  6420 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  الرابعةكشف بأسماء طالب الفرقة 

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 علياء كمال سالم محمد 6421 1
   

    غادة السيد عفيفى عوض 6422 2

 فاتن فؤاد حسن حسن 6423 3
   

 فايزه عاطف محمد ابو الفتوح 6424 4
   

 يد عفيفى مرعىلبنى سع 6425 5
   

 لمياء هشام حمدى عبد المنعم 6426 6
   

    محاسن بدر عبد الفتاح على 6427 7

    محمود السيد كمال حمدان 6428 8

    مروة وليد سالم عبد المعطى 6429 9

   االقتصاد السياسى ) اولى (  مصطفى عبد الناصر سعيد احمد 6430 10

 العاطى منار محمد ابراهيم عبد 6431 11
   

 مها حسنى طه الشلوف 6432 12
   

 مها على محمد طه 6433 13
   

 مى سند محمد سند 6434 14
   

 نادين سامى السيد عبد الباقى 6435 15
   

 ناديه عصام ابراهيم حسن 6436 16
   

 نجالء فتحى السعيد احمد 6437 17
   

    ندا طارق السيد ابراهيم 6438 18

 ن بيومى عبد الرسول بيومىنرمي 6439 19
   

 نسرين جمال السيد مصلحى 6440 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 رقم       2020/ 2019 اعالم التربوى لعام    الرابعةكشف بأسماء طالب الفرقة   

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 نوران ابراهيم احمد الصباغ 6441 1
   

    نورهان محمد احمد محمود سالم 6442 2

  الدراما الحركية  هالة حسن عفيفى مشرف 6443 3

 هانم سالمه عوض هللا عطيه 6444 4
   

 ابدين محمد مرسىهبه زين الع 6445 5
   

 هدير عباس سالمه عبد الشافى 6446 6
   

 وسام السيد احمد السيد 6447 7
   

 وفاء عاطف عبد هللا مرسى 6448 8
 

 االقتصاد السياسى ) اولى ( 

  

 ياسمين سليمان محمد احمد  6449 9
   

 يمنى محمد النادى السيد محمد 6450 10
   

 ىيونان كيرلس يونان جند 6451 11
   

 2019/2020الباقون لالعادة 
 خلود عبد المرضى عبد الخالق ابراهيم 6452 12

 جميع مواد الترم الثانى/ جميع مواد الترم االول
 اخالقيات االعالم ) ثالثة (

 

 شيماء اشرف عبد الموجود السيد 6453 13
 مدخل الى االتصال بالجماهير

 ) اولى(
  

14 
6454 

 ر شيماء سيد اسماعيل منصو

 جميع مواد الترم االول+
 الصحافة المدرسية واخراجها )ثالثة(

 تشريعات اعالمية ) ثانية (

  جميع مواد الترم الثانى

 منه هللا جمال عبد العزيز احمد 6455 15
   مناهج البحث االعالمى

 نيرة محمد عبد المقصود عبد المقصود 6456 16
  تخطيط االعالم التربوى 

 على مرسى   والء سعيد 6457 17
   مناهج البحث االعالمى

18 
6458 

 جميع مواد الترم االول/ هدير ايمن حسن عبد الصادق
 االذاعة المدرسية وبرامجها

 ) ثالثة (

 جميع مواد الترم الثانى/
مدخل الى العالقات العامة 

 )اولى(

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 ئيس عام االمتحاناتعميد  الكلية ور

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 
 


