
 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 1/20            1/5 شبين

 ( أ 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  

  الموقرةم بمدرستك المتدربين (الثالثة ) 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 رقم األكاديميال م

 سمر إيهاب فؤاد صادق الحناوى   150405 1
 محمود عالء عبدالعزيز جاد  171244 2

 فاطمة على عبدالعزيز على  171417 3

 خلود أشرف الدسوقى عبدالهادى  181406 4

 اسالم حمادة محمد أبو عجم  181408 5

 شي شاهين اعبير محمد غب 181418 6

 ة محمود محمد علوان أي 181419 7

 إسراء السيد بربري محمد محمد  181431 8

 نادية محمد عبدالحميد سلطان  181438 9

 فاطمة محمد شحاته خليفة  181439 10

11   

12   

13   

 

 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
 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 2/20 2/5شبين 

 (ب  المساعى ع الجديدة بنات شبين )  لأستاذ / مدير مدرسةالسيد ا

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

لالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور يرجى التفضل باتخاذ ا 

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

 رويدا أحمد السيد خطاب  181441 1
 إيناس أنور أحمد عبدالعزيز  181442 2

 إسراء خالد عزيز عبدالسالم  181443 3

 فاطمة عبدالسالم عبدالعزيز الشيخ  181448 4

 شيماء عبدهللا عبده شلبي  181451 5

 رنا شريف محمد فتحى نصر  181477 6

 أسماء حسين على محمد  181483 7

 نة فتحى إبراهيم البطاوى مؤم 181484 8

 أية فتحى عبدالنبي الحبينى  181485 9

 منة هللا محمد حمدى دندوح  181489 10

11   

12   

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
 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 3/20                                  5 /3 شبين

 ( ج المساعى ع الجديدة بنات شبين )  الأستاذ / مدير مدرسةالسيد 

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

  الموقرةبمدرستكم  المتدربين (الثالثة ) 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

 دينا هانى قطب إسماعيل  181490 1
 منة هللا صالح الدين صديق السيد  181498 2

 ندى محمد عبدالحفيظ السيد  181508 3

 صفوة أحمد حسن سويلم  181509 4

 بسمة بكرى عبدالمنعم حبيب 181516 5

 منال السيد عبدالستار عبدالرسول  181521 6

 هاجر ثروت إبراهيم حالوة 181537 7

 دنيا خالد على السيد  181565 8

 مريم عزت صديق فرغل  181574 9

 اية جالل محمود خيرهللا  181577 10

11   

12   

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
 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 4/20                                  5/ 4شبين 

 ( أ دار التربية للغات شبين )  ير مدرسةالسيد الأستاذ / مد

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

أسماء الطالب بسجل الحضور يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل  

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

 محمد  هالة أشرف رجب 181584 1
 إسراء أشرف سعيد حجازى  181585 2

 مريم هشام هاشم الجندى  181592 3

 إنجى رزق عبدالحى عبدالعزيز  181593 4

 أيات محمد فاروق عبدالغنى  181617 5

 وسام مصطفى مصطفى أبو سالم  181619 6

 منى سامى عبدالباقى يوسف بليطى  181629 7

 ي ندى بسيونى محمود غنيم 181635 8

 إيمان كمال عبدالستار كعبلها  181655 9

 أمل رزق عبدالجيد خيرهللا 181674  10

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 5/20                                   5/ 5شبين 

 ( ب دار التربية للغات شبين )  ةالسيد الأستاذ / مدير مدرس

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

لطالب بسجل الحضور يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء ا 

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

 راهيم سعد أحمد محمد إبراهيم إب 181675 1
 حمدى محمد محمود عثمان  181677 2

 مصطفى محمد عبدالعنى زين الدين  181683 3

 هاجر مخلص محمد سليمان  181684 4

 رغدة إبراهيم فؤاد بدوى  181698 5

 مصطفى عاطف سعد الوراقى  181702 6

 رانة السيد محمد على خاطر  181726 7

 أحمد سلمى محمد عبدالمنعم سيد  181730 8

 أمانى جمال عبدهللا إبراهيم داود  181743 9

 )باق(    هاجر مصطفى بهنسي سالمه  171380 10

 )فرصة أولى(     أية عرفة عبدالمقصود الزقر  160342 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
 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 6/20                               1/2 منوف

 دوحة الإيمان الخاصة بمنوف )أ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

  الموقرةتكم بمدرس المتدربين (الثالثة ) 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 الرقم األكاديمي م

 رنا خليل محمد الصعيدى  171399 1
 إيمان رمضان محمد اإلبراشي  181405 2

 نهى محمد إسماعيل على مقلد 181409 3

 روضة أحمد عبدالعزيز المالكى  181425 4

 محمد صالح عبدالحى فراج  181429 5

 نورهان عادل محمد عرفة  181461 6

 سعيد حسن أحمد أبو حسن ياسمين  181481 7

 ميار عالء الدين صادق سمارة 181491 8

 أية جمال مبروك الجوهرى  181495 9

 صفاء جالل عبدالغفار السامونى  181511 10

 عبدالمنعم البطرنى حازمعلياء  181569 11

12   

13   

 

 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
 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 7/20                                       2/2منوف 

 دوحة الإيمان الخاصة بمنوف ) ب ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

  الموقرةبمدرستكم  المتدربين (الثالثة ) الفرقة (فة الصحا ) 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 الرقم األكاديمي م

 السميع مدكور  هاجر أشرف عبد 181572 1
 سهير هانى شعبان الجارحى 181573 2

 منى مجدى حسين السيد  181583 3

 إسراء محمد على السرسي  181587 4

 ياسمين مسعد السيد أبو عاشور 181596 5

 محمد فرج حافظياسمين  181610 6

 رانيا وجيه عبدالرسول محمد  181612 7

 فتحية عادل فهمى الخولى  181613 8

 يمنى صبحى صالح النادرى  181666 9

 رضا جمال محمد صادق إسماعيل  181668 10

 محمد سامى شحاته أبوعامر  181692 11

12   

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 م     أ. د/ محمد زيدانقمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحك
 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 8/20                           1/2 الباجور

 الرواد الخاصة بالباجور ) أ (  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد                                             

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020جامعي الجديد  ال

  الموقرةبمدرستكم  المتدربين (الثالثة ) 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 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 فاطمة عادل عبدالنبي غزال  181403 1
 ندى محمد نصر الدين مطر  181411 2

 حنان جمال إبراهيم عبدالرحمن 181415 3

 سماعيل هدى نجاح عبدالفتاح إ 181423 4

 سماح سعد السيد على  181426 5

 محمد نجم عبدالجواد محمد عبدالغنى  181430 6

 شيماء محمد مهنى الشيخ  181458 7

 هالة أحمد عبدالبارى صالح  181459 8

9   

10   

11   

12   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 20/ 9                     2/2 الباجو

 الرواد الخاصة بالباجور ) ب ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

  الموقرةبمدرستكم  ينالمتدرب (الثالثة ) 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 

 ة .المدرسة في مكاتبة رسمية للكلي
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 خلود جمال أمين السعداوى  181523 1
 أالء محمد عبدالحفيظ قنديل  181547 2

 هبة جمال عباس فؤاد العبد  181586 3

 بسمة وحيد حامد قطقاط  181669 4

 عمرو عبدالفتاح محمود خليل  181699 5

 محمود حسين محمود حسن  181741 6

 نا محمد سعيد حسن دي 181744 7

8   

9   

10   

11   

12   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 10/20                   1/10أشمون 

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

 تحية طيبة وبعد

لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام  نتشرف بأن نرسل     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

تقرير شهري بغياب  واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 أسماء ناصر عبدالظاهر على  160136 1
 محمد رمضان فرج عبدالفتاح  171140 2

 مان أحمدأميرة حسين سلي 171229 3

 حسام عبدهللا محمد شعبان  171260 4

 إسراء صالح محمد غريب  181404 5

 همت حسن فاروق زالبية  181414 6

 محمد إبراهيم عبدهللا إبراهيم  181416 7

 أحمد إبراهيم عبدهللا إبراهيم  181417 8

 فاتن صابر حسان األشمونى  181421 9

 ف أمل أيمن يوسف عبداللطي 181428 10

 هاجر إسماعيل عزت محمد  181432 11

12   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 11/20                 2/10أشمون 

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

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

مشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع ال

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 رحمة سامى محمد سماحة  181435 1
 إيمان أشرف محمد السيد  181436 2

 ى عبدالحميد محمود خالف نه 181440 3

 حسام مصطفى شلبى محمد  181444 4

 نورهان محمد عبدالواحد نصر  181445 5

 أسماء حسن إسماعيل عبدالعظيم  181446 6

 أالء مدحت عبدالخالق عبدالقادر  181447 7

 حنان منصور رمضان منصور  181449 8

 فاتن يحي قرنى عواد  181450 9

 راهيم سعد يوسف أسماء إب 181452 10

 أميرة حلمى مهتدى دومة  181453 11

12   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 12/20                      3/10أشمون 

 ( أ الحسين بن على أ أشمون ) السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

تشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام ن     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

لمختص  وإرسال تقرير شهري بغياب واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف ا

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 أسماء محمد أحمد طاحون  181454 1

 إبتسام عصام سامى غنيم  181455 2
 د يحي رمضان هاجر سع 181456 3

 إيمان محمد شفيق طاحون 181460 4

 نرمين محمد رفاعى حسن  181462 5

 أالء مسعد سليمان المقنن  181463 6

 غادة محمود حمدى عبدالعليم  181465 7

 فاطمة محمد عبدالعظيم سمرة 181466 8

 فريدة عبداللطيف عبدالحميد يوسف  181468 9

 مد سلمى رمضان محمد مح 181469 10

 ندى عماد كامل الصيفى  181471 11

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 13/20                          4/10أشمون 

 ب ( الحسين بن على أ أشمون ) السيد الأستاذ / مدير مدرسة
 تحية طيبة وبعد

بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام  نتشرف     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

ص  وإرسال تقرير شهري بغياب واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المخت

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 زينب صالح مصباح أبو عجاجة  181472 1

 أميرة جمال عبدالفتاح سليمان  181473 2

 يرة حسن محمد حسنى حجازى ن 181474 3
 شيماء عمدة عيد حسين حمزة  181478 4

 سمر السيد محمد عبدالحليم  181479 5

 العزيز خليفة  شيماء يحي عبد 181480 6

 عبير كمال صابر الدرس  181482 7

 دينا إبرايم محمد متولى  181486 8

 إسراء أحمد عبدالحليم أحمد مبروك  181492 9

 مرنا إبراهيم أيوب إبراهيم س 181493 10

 غادة عيد أحمد عرايس  181494 11

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 14/20                   5/10أشمون 

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

 ة وبعدتحية طيب

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

ق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب واالنصراف  ذلك بالتنسي

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 سندس محمد فايد محمد فايد  181497 1

 د شرف نورا عبدالفتاح عبدالموجو 181499 2

 رندا وليد عبدالمنعم نصر  181501 3
 تقى محمود خالد القبانى  181503 4

 إسراء كمال الدين عبدالفتاح محمد  181505 5

 عال عنتر عبدالمنعم غيث  180507 6

 رودينا حمدى عبدالحميد منصور  181510 7

 إيمان سامى محمد الشحات  181512 8

 حمود سعدية إبراهيم سامى م 181513 9

 هاجر عبدالرحمن عبدالسالم  181517 10

 دعاء صالح عبدالحكيم توفيق  181518 11

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 15/20                 6/10أشمون 

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

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

النصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب وا

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 حنان محمد السيد محمد  181519 1

 دى عبدهللا السيد فاطمة حم 181520 2

 سارة جمال عبدالعزيز حسان  181522 3
 سارة عاطف خالد حسن  181526 4

 أمل السيد أحمد خضر  181527 5

 رحاب رمضان سعيد الحنفى  181528 6

 منة هللا فخرى محمد محمد سليمان  181529 7

 إسراء شعبان عبدالسالم عبدالمقصود  181530 8

 نسي محمد أمنية شريف م 181531 9

 إسراء أحمد محمد عبدالعزيز  181532 10

 إسراء أشرف محفوظ أبو سنة  181533 11

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 16/20             7/10أشمون 

 ( أ مون )التعليم الأساسي أش السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

نصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب واال

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 سارة عصلم فيصل العقدة  181534 1

 حسن سمرة تقى حمدى  181535 2

 ريهام خليل محمد مازن  181536 3
 نورا سمير إسماعيل الجميل  181541 4

 منار طه مختار مغربي  181551 5

 حسناء مهتدى عبدهللا عفيفي  181558 6

 أية عالء جاد حسنين  181562 7

 نهاد عبدالحكيم محمد محمد البغدادى 181575 8

 ى وسام عالء عبدالسالم الجداو 181576 9

 منة سعيد عبدالعطى إسماعيل  181578 10

 أحالم نبيل محمد عباس  181580 11

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 17/20                   8/10أشمون 

 ( ب )التعليم الأساسي أشمون   السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

ف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب واالنصرا

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 رحمة حنفى عبدهللا حنفى  181581 1

 بدالنبي محمد نادية ربيع ع 181588 2

 عائشة سليمان أحمد الشناوى  181598 3
 عائشة صالح عبدالفتاح محمد  181614 4

 إيمان جمال محمد عبدالعزيز  181615 5

 أية السيد عبدالفتاح حبيب 181618 6

 نوران عبدالحميد على عبدالحميد  181621 7

 أية محمد عبدالحكيم محمد  181623 8

 محمد عبدالحميد خليف  نهلة السيد 181631 9

 أميرة شوقى محمد فايد  181637 10

11   

12   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 18/20                 9/10أشمون 

 ( أ خالد بن الوليد أ أشمون ) السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

لمشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع ا

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 إيمان ثروت عصمت فودة  181638 1

 مى محمد محمود على خليف  181639 2

 عبدالحكيم عزت عبدالمعز خليل 181640 3
 نهاد جميل محمود السيد  181641 4

 دنيا جمال عزت بدر  181643 5

 بهية محمود محمد الدرس  181645 6

 ياسمين عبدالناصر محمد حبيب  181649 7

 هاجر سعيد أحمد قناوى  181650 8

 حسناء سعد مغاورى عبدالهادى  181652 9

 لسيد القرمانى يارا إبراهيم ا 181661 10

11   

12   

 

 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
 
 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 19/20                   10/10أشمون 

 ( ب خالد بن الوليد أ أشمون )  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

تحية وبمناسبة بدء العام نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق ال     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

ب واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغيا

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 بسمة حسن محمود الطحالوى  181671 1

 هاجر بهجات مطر عافية  181673 2

 أسماء ياسر عطية عبدالحسيب  181678 3
 أالء صابر عبدالفتاح زايد  181679 4

 هاجر سعد محمد عبدالحليم 181687 5

 نهى مجدى محمد السيد  181705 6

 أسماء عبدالجبار محمد السعدنى  181713 7

 محمود سعد عبدهللا عمران  181722 8

 دعاء السيد محمود الدرس  181752 9

 فرصة ثانية (( مارينا وديع غالى خليل  140033 10

11   

12   

 

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



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 20/20              1/1 سنتريس

 زكى مبارك ع بسنتريس السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020د  الجامعي الجدي

  الموقرةبمدرستكم  المتدربين (الثالثة ) 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 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 سماح مأمون محمد على  181550 1
 زينب ربيع عبدالخالق سعيد  181555 2

 إيمان عبدهللا أحمد أمين  181604 3

 مى وليد محمد عبدالعزيز  181609 4

 ى سامى محمدمحمدى مرسي حمد 181636 5

 سارة جمال على أحمد مراد  181644 6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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


