
 

  

 ية الميدانيةوحدة الترب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 1/14                                    1/2 شبين

 شبين  ) أ ( المساعى ع الجديدة بنات السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

مناسبة بدء العام نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وب     

 م 2021/ 2020 الجامعي الجديد

  الموقرةبمدرستكم  المتدربين (بعةراال ) الفرقة (الصحافة  ) بقسم الطالب أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

الطالب إلى الكلية و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في 

 رسمية للكلية . المدرسة في مكاتبة
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 نيرة أيمن متولى عمران 171382 1

 نورهان يوسف محمود الشرقاوى 171416 2

 دنيا عاطف إسماعيل الكرنيب 171191 3

 هاجر قابيل السيد قابيل 171192 4

 زينب وحيد مديح الفار 171442 5

 سميحة عبده محمد السعدنى 171482 6

 مها سامح السيد شهاب 171466 7

 رويدا ماهر السيد الشال 171317 8

 أسماء عبد العزيز محمد القربة 171405 9

 أميرة لطفى شعبان المحروق  ) باق ( 140219 10

11   

12   

13   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 دير وحدة                وكيل الكليةالمختص          مدير إدارة                م 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد قمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     أ. د/ محمد زيدان
 



 

  

 ية الميدانيةوحدة الترب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 2/14                         2/2شبين 

 ) ب (المساعى ع الجديدة بنات شبين   السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/ 2020الجامعي الجديد 

  الموقرة بمدرستكم المتدربين (الرابعة ) الفرقة (الصحافة  ) بقسم الطالب أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

الطالب إلى الكلية و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في 

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب قم األكاديميالر م

 جهاد فرج حسنى مصيلحى 160380 1
 هالة ياسر حمدى حسين شتلة 171119 2

 مى مصطفى محمد رشاد منصور 171137 3

 مريم مجدى إبراهيم رمضان 171193 4

 شروق إبراهيم جابر الطنبداوى 171205 5

 روضة رأفت سعيد محمد حيدر 171211 6

 من مختار محمودمختار عبد الرح 171295 7

 نورهان أيمن الكفراوى أحمد مصطفى 171448 8

 بسملة مصطفى أبو اليزيد السيد 171481 9

 أمل طلعت شاهين إسماعيل سلطان 171486 10

11   

12   

13   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 حدة                وكيل الكليةالمختص          مدير إدارة                مدير و 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد قمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     أ. د/ محمد زيدان
 



 

  

 ية الميدانيةوحدة الترب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 3/14                             1/2منوف 

 منوف للتعليم الأساسى  ) أ ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/ 2020الجامعي الجديد 

  الموقرةبمدرستكم  المتدربين (الرابعة ) الفرقة (الصحافة  ) بقسم الطالب أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

الطالب إلى الكلية و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في 

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب ديميالرقم األكا م

 هبة عادل سعيد المليجى 171208 1
 ب يوسف محمد سليمان غزالارح 171255 2

 ندا إبراهيم زكى إبراهيم 171257 3

 إحسان محمد عبد المجيد محمد 171462 4

 إيمان فتحى إبراهيم ماجورة 171104 5

 نورا خالد محمد حواش 171126 6

 رشرين على عبد العزيز منصو 171203 7

 حكمت محمد عبد الصبور هارون 171307 8

 نجالء سامى عدلى حسن الشامى 171424 9

 مها جمال صالح عمارة  160188 10

11   

12   

13   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 يةالمختص          مدير إدارة                مدير وحدة                وكيل الكل 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد قمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     أ. د/ محمد زيدان
 



 

  

 ية الميدانيةوحدة الترب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 4/14                           2/2منوف 

 منوف للتعليم الأساسى  ) ب ( الأستاذ / مدير مدرسة السيد

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/ 2020الجامعي الجديد 

  الموقرةبمدرستكم  المتدربين (الرابعة ) الفرقة (الصحافة  ) بقسم الطالب أسماء

حو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور يرجى التفضل باتخاذ الالزم ن 

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

الطالب إلى الكلية و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في 

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 شبل محمد غيط منار 171201 1
 دينا السيد محمد العبد 171251 2

 فاطمة أحمد جابر أحمد الجمال 171146 3

 إسراء رمضان شاهين حريبة 171163 4

 عفاف لطفى فتحى محمد الشنشورى 171306 5

 آية أشرف محمد نبوى عبد الحميد 171457 6

 دعاء صالح سالم الشيخ 171181 7

 ار السيد قنديلسارة خالد عبد الست 171406 8

 هاجر أيمن محمد الفقى 171444 9

 رهف فؤاد عبد الخالق ثروت 171279 10

11   

12   

13   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 المختص          مدير إدارة                مدير وحدة                وكيل الكلية 
 التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (    ) شئون                 

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد قمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     أ. د/ محمد زيدان
 



 

  

 ية الميدانيةوحدة الترب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 5/14                            1/2الباجور 

 ع بنات الباجور ) أ ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/ 2020الجامعي الجديد 

  الموقرةبمدرستكم  المتدربين (الرابعة ) الفرقة (الصحافة  ) بقسم الطالب أسماء

حضور يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل ال 

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

الطالب إلى الكلية و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في 

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 كريستين رزق جرجس عوض هللا 171391 1
 رقية مجدى محمد عبد الوهاب 171296 2

 لهبة هللا أحمد أمين خلي 171167 3

 جبر محمد جبر توفيقنعمة  171166 4

 نهاد خالد فهيم فريد فرج 171291 5

 أمانى أبو الفتوح حسين البنا 171159 6

 إسراء صالح محمد فودة 171246 7

 آية صبحى محمد السيد 171321 8

 الحميد حمادة ياسمين شعبان عبد 171222 9

10   

11   

12   

13   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 المختص          مدير إدارة                مدير وحدة                وكيل الكلية 
 يم والطالب (   ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعل                 

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد قمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     أ. د/ محمد زيدان
 



 

  

 ية الميدانيةوحدة الترب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 6/14                            2/2الباجور 

 ع بنات الباجور ) ب ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

كم أرق التحية وبمناسبة بدء العام نتشرف بأن نرسل لسيادت     

 م 2021/ 2020الجامعي الجديد 

  الموقرةبمدرستكم  المتدربين (الرابعة ) الفرقة (الصحافة  ) بقسم الطالب أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

ري بغياب واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شه

الطالب إلى الكلية و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في 

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 مروة ماهر عبد المقصود محمد 171313 1
 أميرة سمير مصطفى على زيان 171461 2

 سبكىهايدى شبل عطية أحمد ال 171274 3

 آية جمال رمضان محمد خضير 171300 4

 نسرين طارق  عبد الغنى على خليفة 171303 5

 إسراء مهدى عبد المؤمن محمد 171352 6

 نورهان أسامة سعد الدين مصطفى 171134 7

 داليا محمد على سيف نصر 171151 8

9   

10   

11   

12   

13   

 

 والتقدير ,,,,,,وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية 

 

 المختص          مدير إدارة                مدير وحدة                وكيل الكلية 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد صباح عبد الحكم     أ. د/ محمد زيدان قمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/
 



 

  

 ية الميدانيةوحدة الترب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 7/14                              1/7أشمون 

 فاطمة الزهراء ع أشمون ) أ ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/ 2020الجامعي الجديد 

  الموقرةبمدرستكم  المتدربين (الرابعة ) الفرقة (الصحافة  ) بقسم الطالب أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

قيادة التالية له في الطالب إلى الكلية و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة وال

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 فايزة عامر أحمد عطية 171439 1
 مى أمين محمد حسين 171374 2

 إسراء عصام عبد الرحيم عبد المحسن 171326 3

 فاطمة محمد أحمد نبوى 171345 4

 أسماء ناصر عبد السميع جمعة 171355 5

 هند محمد كمال النمس 171390 6

 ندا محمد محمود قطب الجمال 171367 7

 عبير عبد الشافى عبد الدايم الجمال 171160 8

 سمر عادل عبدربه عبد الحميد 171232 9

 هاجر أشرف عبد الصمد شماخ 171224 10

 آية ياسر محمد البصلى 171106 11

 هبة محسن عبد الفتاح يوسف 171254 12

 علياء محمد محمد الخطيب 171269 13

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 المختص          مدير إدارة                مدير وحدة                وكيل الكلية 
 (   ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب                  

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد قمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     أ. د/ محمد زيدان
 



 

  

 ية الميدانيةوحدة الترب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 8/14                          2/7أشمون 

 فاطمة الزهراء ع أشمون ) ب ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 طيبة وبعد تحية                                             

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/ 2020الجامعي الجديد 

  الموقرةبمدرستكم  المتدربين (الرابعة ) الفرقة (الصحافة  ) بقسم الطالب أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

الطالب إلى الكلية و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في 

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب ميالرقم األكادي م

 سلمى خالد محمد ماهر فودة 171340 1
 إسراء شريف سعيد محمد 171346 2

 آالء محمد عبد هللا مصطفى الشرقاوى 171338 3

 حسناء يحيى سليمان مبروك 171359 4

 لمياء رمضان عبد التواب عبدالعال 171289 5

 ياسمين محمود عبد السيد عفيفى 171299 6

 شم محمود خضروالء ها 171278 7

 روناء محمد عبد الحميد أمين 171156 8

 هبة جميل محمد الفار 171200 9

 إسراء أحمد حسين عبد العليم 171281 10

 إسراء عادل جالل محمد 171402 11

 هيام محمد حسب النبى الشين 171305 12

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 مدير إدارة                مدير وحدة                وكيل الكلية المختص          
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد دانقمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     أ. د/ محمد زي
 
 



 

  

 ية الميدانيةوحدة الترب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 9/14                      3/6أشمون 

 على بن أبى طالب ع أشمون ) أ ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/ 2020الجامعي الجديد 

  الموقرةبمدرستكم  المتدربين (عةالراب ) الفرقة (الصحافة  ) بقسم الطالب أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

الطالب إلى الكلية و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في 

 رسمية للكلية .المدرسة في مكاتبة 
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 سمر فتحى محمود محمد 171413 1
 آية عبد الموجود عبد العزيز العراقى  171362 2

 وردة عبد النبى رمضان مبارك 171207 3

 بسمة أحمد عبد العظيم عمارة 171206 4

 فايزة وهبة محمود سلطان 171369 5

 ارالفريهام إيهاب حلمى  171284 6

 رانيا جمال على إسماعيل 171302 7

 بسمة سعيد فتحى عفيفى 171431 8

 عبد الغفار أبوموسى عيد هاجر 171430 9

 أمينة محمد طه أحمد 171383 10

 آية رمضان حفنى سالم 171283 11

 آية ياسر أحمد محمد 171415 12

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 ختص          مدير إدارة                مدير وحدة                وكيل الكليةالم 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد . د/ محمد زيدانقمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     أ
 
 



 

  

 ية الميدانيةوحدة الترب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 10/14 4/7أشمون 

 علي بن أبى طالب ع أشمون ) ب ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/ 2020الجامعي الجديد 

  الموقرةبمدرستكم  دربينالمت (الرابعة ) الفرقة (الصحافة  ) بقسم الطالب أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

الطالب إلى الكلية و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في 

 كلية .المدرسة في مكاتبة رسمية لل
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 عبد السالم الفارأميرة سعيد  171266 1
 شيماء عاطف محمود زيد 171336 2

 فاطمة خيرى عثمان زيد 171301 3

 دينا دياب مشحوت نصر 171282 4

 نشوى مدحت السيد سالم 171332 5

 سارة عماد الدين لطفى خلف 171472 6

 د العزيز أبو السعودمروة محمد عب 170460 7

 نورهان أشرف محمد جاد هللا 171468 8

 آية موسى على الزهار 171386 9

 آيات محمد على إبراهيم 171107 10

 فاطمة محمد رشاد رزق 171280 11

12   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 وحدة                وكيل الكلية المختص          مدير إدارة                مدير 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد قمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     أ. د/ محمد زيدان
 
 



 

  

 ية الميدانيةوحدة الترب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 11/14 5/7أشمون 

 ( ج) علي بن أبى طالب ع أشمون  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/ 2020الجامعي الجديد 

  الموقرةبمدرستكم  المتدربين (الرابعة ) الفرقة (الصحافة  ) بقسم الطالب أسماء

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  يرجى التفضل باتخاذ 

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

الطالب إلى الكلية و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في 

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 يسرا عبد الصمد عبد العظيم 171240 1
 أميرة عاطف مصطفى زيد 171248 2

 هاجر رفعت عبد الفتاح غنيم 171270 3

 حمدأحسناء عادل أبوسيد  171381 4

 إيمان محمد عفيفى صبيح 171423 5

 هشام أبوالعنين محمود أبوالعنين 171348 6

 عبد الرحمن عادل عبد النبى الجدع 171115 7

 زينب حمزة محمد الفار 171265 8

 أمانى محمد موسى عبد العظيم 171105 9

 داليا جمال محمد أحمد البكل 171459 10

 ملكة محمد جابر رواش 171421 11

 أسماء محمد أحمد عبد الوهاب ) فرصة ثانية ( 140029 12

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 دارة                مدير وحدة                وكيل الكليةالمختص          مدير إ 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 

 وائل سعيد 

 

 الحميد عبد قمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     أ. د/ محمد زيدان
 
 



 

  

 ية الميدانيةوحدة الترب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 12/14 6/7أشمون 

 ( د) علي بن أبى طالب ع أشمون  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/ 2020الجامعي الجديد 

  قرةالموبمدرستكم  المتدربين (الرابعة ) الفرقة (الصحافة  ) بقسم الطالب أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

الطالب إلى الكلية و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في 

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب كاديميالرقم األ م

 خلود أحمد محمد إبراهيم 171385 1
 فاطمة صابر أمين شاهين 171320 2

 هبة أسامة إبراهيم محمد 171290 3

 دينا عبد هللا عبد العزيز محروس 171186 4

 فاطمة محمد صالح الدين على حسن 171372 5

 إسراء محمد أحمد خلف 171447 6

 رى عبيدفاطمة على عبد البا 171161 7

 منار عباس صابر عباس 171141 8

 حسناء سمير أحمد يوسف 171190 9

 غادة رجب عبد الخالق الكشاك 171145 10

 هبة رسمى محمود خطاب 171485 11

 )فرصة أولى (منى كمال عبد الجليل عبد العاطى  140164 12

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 مدير إدارة                مدير وحدة                وكيل الكلية       المختص    
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد حمد زيدانقمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     أ. د/ م
 
 



 

  

 ية الميدانيةوحدة الترب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 13/14                         7/7أشمون 

 السيد الأستاذ / مدير مدرسة ث بنات أشمون
 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/ 2020الجامعي الجديد 

  الموقرةبمدرستكم  تدربينالم (الرابعة ) الفرقة (الصحافة  ) بقسم الطالب أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

الطالب إلى الكلية و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في 

 لكلية .المدرسة في مكاتبة رسمية ل
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 أمينة إبراهيم عبد العزيز حبيب 171109 1
 إسراء سعيد أحمد سالم 171165 2

 محمد عماد محمد رزق 171225 3

 مصطفى جمال محمد المصرى 171249 4

 عبد الحميد فتحى عبد الحميد 171298 5

 أسماء محمود عبد العال خواجة 171309 6

 ريهام جميل رمضان على الجاهل 171388 7

 هبة سليمان عبد الفتاح الشعراوى 171422 8

 إيمان محمد أنور العجرودى 171437 9

 جميلة كمال مصطفى جبر 171438 10

 غادة رضا عيد الصعيدى 171443 11

 أيمن عاطف السيد عافية 171451 12

 آية عزت حلمى الديب 171445 13

 

 وافر التحية والتقدير ,,,,,,وتفضلوا سيادتكم بقبول 

 

 المختص          مدير إدارة                مدير وحدة                وكيل الكلية 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد د/ صباح عبد الحكم     أ. د/ محمد زيدان          قمر محمد         أ/ خالد رسالن   
 



 

  

 ية الميدانيةوحدة الترب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 14/14               1/1الشهداء 

 ث بنات الشهداء السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/ 2020الجامعي الجديد 

  الموقرةبمدرستكم  المتدربين (الرابعة ) الفرقة (الصحافة  ) بقسم الطالب أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

له في  الطالب إلى الكلية و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 تقى محمد سعيد عبد هللا 171120 1
 نسمة مصطفى محمود راضى 171127 2

 إسراء أحمد محمد جودة 171175 3

 فاتن محمد الجميل قشطة 171216 4

 هانم سعيد عثمان عبد الرحمن 171247 5

 يم أحمد الهجيننجوى إبراه 171258 6

 نهاد عبد الناصر عبد الرحيم عامر 171311 7

 آية صابر عبد الفتاح العطار 171335 8

 حرحش محمود محمد زوزو 171419 9

10   

11   

12   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 وكيل الكلية        المختص          مدير إدارة                مدير وحدة         
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد قمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     أ. د/ محمد زيدان


