
مالحظات شئون الطالباالسمم

آالء عادل عبدالعزٌز عبد المجٌد رسالن ١

آٌه احمد محمد احمد الرفاعى ٢

آٌه عماد حمدى حسن ابراهٌم ٌاسٌن ٣

آٌه محمد المحمدى حسن ابوالغٌط ٤

أٌه عبدالمنعم محمود عبدالحمٌد طمز ٥

ابراهٌم احمد موسى ابراهٌم موسى الحفناوى ٦

احالم ابوصالح على السٌد ٧

احمد ابراهٌم احمد بدوى ٨

احمد اٌهاب محمد محمد الدهشان ٩

احمد سمٌر احمد السٌد محمد ١٠

احمد سمٌر سعد شلبى السوده ١١

احمد صابر عطٌه رزق ١٢

احمد صالح على المتولى العزب ١٣

احمد عبد العزٌز محمد عبد العزٌز البغدادى ١٤

احمد عصام عبد الحمٌد محمد جمعه ١٥

احمد فوزى عبد الحمٌد نصر االتربً ١٦

احمد مصطفى عبدالغنى الباز البطراوى ١٧

احمد ٌاسر محمد سالمه ١٨

احمد ٌوسف ابوالفتوح ٌوسف الرفاعى ١٩

ارٌج مصطفى مصطفى عبد العزٌز ابراهٌم ٢٠

اسراء احمد محمد محمد شلبى ٢١

اسراء احمد محمود ابراهٌم محمد المغربى ٢٢

اسراء اشرف البندارى عبد الفتاح ٢٣

اسراء اشرف عثمان السعٌد مصطفى ٢٤

اسراء حاتم عبد الرزاق شعبان ٢٥

اسراء عادل المغاورى محمد حسن الصعٌدى ٢٦

اسراء محمد احمد محمد غنٌم ٢٧

اسراء محمد اسماعٌل عبد اللطٌف ابو الركب ٢٨

اسراء محمد عبد الخالق عبد المجٌد المرسى ٢٩

اسالم خالد عبد العزٌز فرٌد السٌد ٣٠

اسالم محمد امام احمد هندى ٣١

اسالم محمد نشأت محمد عطٌه ٣٢

اسالم مصطفى حسن عبده ابو زٌد السنطاوي ٣٣

اسماء جمال احمد جمال افندى ٣٤

اسماء سالم عبده على خضر ٣٥

اسماء سعد سعد ابراهٌم ٣٦

اسماء سلطان احمد شحاته ٣٧

اسماء صالح حسٌن ابو شعٌشع المصلً ٣٨

اسماء عطٌه عبد هللا محمد المرسى ٣٩

اسماء ممدوح مصطفى السعٌد ٤٠

اشرقت مسعد وصٌف الشوبكى ٤١

االء احمد كامل احمد الشوا ٤٢

االء اشرف محمد عبد الحمٌد السٌد ٤٣

االء النٌر فرٌد على الصعٌدي ٤٤

االء محمد فكرى محمد ٤٥

الرمٌساء هشام رمضان محمد رمضان ٤٦

امال كامل رزق عبد الهادي ٤٧

امانى المحمدى عبد النبى امٌن القصى ٤٨

امل محمد العوضى محمد احمد المٌر ٤٩

امنٌه سامح محمد حسنى محمد العزب ٥٠

امٌره السٌد احمد ابراهٌم ابو لبده ٥١

امٌمه عبد المقصود فرج عبد المقصود العواد ٥٢

امٌن احمد محمود مصطفى ابو الخٌر ٥٣

 تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
اإلعالم- انتظام - الفرقة أولى 
( ٢٠١٨ - ٢٠١٧)للعام االكادٌمً 



انجى ابراهٌم ابراهٌم احمد ٌاسٌن ٥٤

انجى اسماعٌل احمد عبد العال عماشه ٥٥

انجى سامى عبد السالم محمد الطحان ٥٦

انجى عبد النبى احمد على المالكى ٥٧

انور جمعه ابراهٌم النعسان سٌداحمد ٥٨

اٌات وحٌد ابراهٌم ابو المعاطى ٥٩

اٌثار ٌحٌى محمد السٌد سالمه ٦٠

اٌزٌس محمد صالح الدٌن محمد ابو خضره ٦١

اٌمان احمد ابراهٌم احمد محمود ٦٢

اٌمان اٌمن حسنى عبده على حرفوش ٦٣

اٌمان حامد السٌد حامد رزق ٦٤

اٌمان عبد المقصود توكل محمد حسٌن ٦٥

اٌمان محمد توفٌق محمد فرج ٦٦

اٌه ابراهٌم جمال ابراهٌم البلقاسى ٦٧

اٌه اشرف محمد عبد اللطٌف حنٌجل ٦٨

اٌه السٌد سرور عبد الهادى بهرٌز ٦٩

اٌه امٌن عبدالصدٌق بٌومى الصواف ٧٠

اٌه اٌمن جمٌل عثمان عبدالرحمن ٧١

اٌه حاتم فاروق عبدالرازق الجندى ٧٢

اٌه حسن السعٌد عبد النبى سٌد االهل ٧٣

اٌه خالد عطٌه توفٌق ٧٤

اٌه رضا السٌد عبد العال ٧٥

اٌه سامى ابوالنصر عبد هللا شراره ٧٦

اٌه عبد الحلٌم عبد الفتاح ابوالنجا ٧٧

اٌه عصام ابراهٌم حسن عنان ٧٨

اٌه نجاح البندارى احمد ٧٩

اٌه ٌاسر عبد الفتاح احمد القناوى ٨٠

اٌهاب السٌد السٌد احمد ٌوسف ٨١

بثٌنه اٌهاب عبد المجٌد احمد ٨٢

بسمه ابراهٌم واصل احمد رزق ٨٣

بسمه عبد الناصر مرسى سٌد احمد ٨٤

بسنت مجدى سعد ٌوسف المسٌرى ٨٥

بسنت محمود عبد الغفار محمد الطوخى ٨٦

بسنت مصطفى محمد فهمى ابولٌله ٨٧

تقى عبد الوهاب حسن ابو عٌش ٨٨

جرمٌن رأفت حلٌم عطا هللا ٨٩

جمال الحسٌنى محمد محمدالشربٌنً ٩٠

جمال صبحى ابراهٌم على حمودة ٩١

حبٌبه مسعد السٌد عبدالغنى البدرى ٩٢

حسام حسن عبد الهادى حسن الساٌس ٩٣

حسن عبدربه السٌد حسن الجوهرى ٩٤

حسناء الدسوقى سٌد احمد رزق سمره ٩٥

حنان عبد العاطى السٌد محمد عوٌس ٩٦

خالد زكى على ابوالنور زكى خضر ٩٧

خالد محمد محمد فرماوى السٌد ٩٨

خالد ناصر عبد اللطٌف السٌد ابو لٌله ٩٩

خلود رشدى عبد الحى ابوشعٌشع ١٠٠

خلود عماد طه محمود بلح ١٠١

دالٌا حاتم محمود سعد الزغل ١٠٢
 محولة من كلٌة رٌاض اطفال جامعة 

٢٠١٦/٢٠١٧المنصورة

دعاء صالح عبدالمعطى صالح البسطوٌسى ١٠٣

دعاء عبد الحمٌد شلبى شلبى محمد ١٠٤

دعاء محمد احمد على حسن ١٠٥

دنٌا احمد محمد القعقاع حسن ١٠٦

دنٌا عبد الرحٌم فتح الباب الدسوقى رزق ١٠٧

دنٌا عوض عبده محمد ١٠٨

دنٌا محمد احمد عبده احمد عجوه ١٠٩

دنٌا محمد معوض ٌاقوت ابراهٌم ١١٠



دنٌا وجٌه السٌد صالح الدٌن السٌد ١١١

دهب وجدى المحمدى ابراهٌم حسن ١١٢

دٌنا ابوخلٌل رجب محمد على ١١٣

دٌنا اٌمن محمد رشاد عبدالفتاح ١١٤

دٌنا رمضان على البدرى السٌد ١١٥

دٌنا محمد واصل احمد حسن ١١٦

دٌنا مسعد عبد الرحمن مراد ١١٧

رابعه عالء الدٌن الصدٌق حرز ١١٨

رانٌا حسٌن الشربٌنى محمد الكرداوى ١١٩

رانٌا على عبدالعظٌم ابراهٌم النشاوى ١٢٠

رحاب ابراهٌم صبرى السٌد التوابتى ١٢١

رحمه عادل جالل ابراهٌم نجا ١٢٢

رضوى محمد حسنى احمد طاحون ١٢٣

رنا المتولى صبحى فهٌم الصفطاوى ١٢٤

رنا عادل محمود عطٌه ابو حسٌن ١٢٥

رنا عاطف السٌد هالل زهرى ١٢٦

رنا على ٌاسٌن على ١٢٧

رنا محمد عبد الفتاح محمد عطٌه ١٢٨

روان محمد ربٌع السٌد عمار ١٢٩

روسٌال خالد محمد شعٌب ١٣٠

روضة محمد ابراهٌم عبد الجواد ١٣١

روال احمد فهمى محمد البدرى ١٣٢

رٌم اٌمن احمد محمد الزناتى عبد الجواد ١٣٣

رٌم حسام عبد الحكٌم احمد البدوي ١٣٤

رٌم محمد محمد السٌد االمشاطى ١٣٥
 محولة من كلٌة رٌاض اطفال جامعة 

٢٠١٦/٢٠١٧المنصورة

رٌناد السٌد شعبان الغمرى ١٣٦

زٌنب محمود مصطفى محمود ابوطالب ١٣٧

ساره احمد محمد احمد حسنى عالم ١٣٨

ساره مجدى عبد الرؤف مصطفى صقر ١٣٩

ساره محمود عوض ناصف المتولى ١٤٠

ساره ناجى احمد محمد مجاهد ١٤١

سالى محمد مصطفى محمد فراج ١٤٢

سحر ماهر عبد الغنى عبد الخالق حسن ١٤٣

سلمى احمد عبد اللطٌف عبد الحمٌد ١٤٤

سلمى احمد محمد صالح محمد عطٌه ١٤٥

سلمى خالد المهدى السعٌد الطنطاوى ١٤٦

سلمى شعبان عبد الرازق عبد السمٌع ١٤٧

سلمى عبد الفتاح محمد ابراهٌم عبد الفتاح ١٤٨

سلوى سامى المهدى ابو الفتوح فوده ١٤٩

سلوى محمد احمد حمزه ٌوسف ١٥٠

سمٌره احمد ابراهٌم شبكه ١٥١

سهٌلة صبرى فهٌم السعٌد سعده ١٥٢
 محولة من كلٌة التربٌة جامعة المنصورة فً العام 

٢٠١٦/٢٠١٧الجامعى 

سٌف هللا رضا ابراهٌم محمد نصار ١٥٣

شادى ممدوح لطفى عبد الحمٌد ١٥٤

شادٌه محمد عبد اللطٌف الصٌاد ١٥٥

شاهندا إٌهاب إبراهٌم ابراهٌم شحاته ١٥٦

شروق اسماعٌل عبدالفتاح حسن اسماعٌل ١٥٧

شروق متولى عبد الواحد صالح عبد الواحد ١٥٨
 محول من كلٌة الزراعة جامع المنصورة 

٢٠١٦/٢٠١٧

شهاب عبد الرحمن فوزى ابو ستٌت ١٥٩

شهٌره السٌد نجٌب وهدان عبدالفتاح ١٦٠

شٌماء بدٌر بدٌر البربرى الشوبكى ١٦١

شٌماء ربٌع شعبان السٌد على ١٦٢

شٌماء عادل مصطفى عبد هللا طمان ١٦٣

صابرٌن اشرف عبد السالم خاطر حسانٌن ١٦٤

صباح محمد نصر نصر الشامى ١٦٥



طه محمد حسن عبد هللا ١٦٦

عبد الرحمن طلعت حسٌن على البدوى ١٦٧

عبد الرحمن محمد الششتاوي البهً احمد ١٦٨

عبد هللا رجب محمد احمد ١٦٩

على احمد رمضان السٌد الجعفراوى ١٧٠

على احمد على شحاته البهلول ١٧١

على السٌد محمد غناٌم ٌوسف ١٧٢

عمر احمد عبدالحلٌم السٌد الحداد ١٧٣

عمر عبد الخالق عبد اللطٌف الدسوقى ٌوسف ١٧٤

عمر عبدهللا رمضان السٌد الشوٌحى ١٧٥

 عمر محمد عبدالسمٌع ابراهٌم برٌك ١٧٦ جامعة المنصورة- محول من كلٌة التجارة 

عواطف محمد حسن حسن المرسى ١٧٧

غاده السٌد برعى الشورى ١٧٨

فاتن ولٌد ناجى عبد المقصود سرحان ١٧٩

فاطمه ابو العال بدر الدٌن قرواش ١٨٠

فاطمه اشرف الدسوقى رضوان ١٨١

فاطمه الزهراء ٌاسر احمد احمد عبد البر ١٨٢

فاٌزه السٌد محمود محمد بدوى ١٨٣

فدوى امٌر ابوالنصر عبدالوهاب محمد ١٨٤

فرح محمد رفعت السٌد البدوى ١٨٥

كٌرلس ادٌب اسعد رٌاض حنا ١٨٦

كٌرلس مجدى جورج كامل جرجس ١٨٧

لبٌب عبد الرحٌم احمد ابو غنٌم ١٨٨

لٌلى جالء عبد الجواد عبد السالم ١٨٩

لٌلى عبد الستار حمزه محمد عبد الباسط ١٩٠

محمد الدسوقى عبد الغنى الٌمانى شعبان ١٩١

محمد السٌد عبد العظٌم القهوجى ١٩٢

محمد حاتم عبدالمجٌد عبدالهادى بهرٌز ١٩٣

محمد رضا السٌد عبدالهادى ١٩٤

محمد رٌاض موسى عبدالوهاب محمد ١٩٥

محمد صابر على حسٌن العنانى ١٩٦

محمد محسن سالم على سالم ١٩٧

محمد محسن عبدالسالم محمد ١٩٨

 محمد محمود عبدالفتاح محمود ١٩٩ جامعة المنصورة- نقل قٌد من كلٌة التجارة 

محمد محمود محمد محمد شعٌب ٢٠٠

محمود بهاء الدٌن محمود الطنطاوى العشه ٢٠١

محمود ولٌد محمود عبد اللطٌف على حسن ٢٠٢

مدٌحه السٌد سلٌمان احمد ٢٠٣

مرام ابراهٌم المحمدى مسلم ٢٠٤

مرام السعٌد ابراهٌم الدسوقى السعٌد احمد عبد هللا ٢٠٥

مرام حسن على عبد الهادى على ٌوسف ٢٠٦

مرفت فودة السٌد ابو فودة ٢٠٧

مروه ابراهٌم متولى ابراهٌم متولى فلوص ٢٠٨

مروه السٌد احمد حامد رمضان ٢٠٩

مروه رجب عبدهللا محمد سوٌلم ٢١٠

مروه ماهر حسن محمد حسن المغربى ٢١١

مرٌم احمد فتحى عنتر محمد ٢١٢

مرٌم اشرف انور السٌد غازى ٢١٣

مرٌم اٌهاب محمد شمس الدٌن على الحلو ٢١٤

مرٌم رأفت سعد على المحرحر ٢١٥

مرٌم طارق محمد السعٌد البهلول ٢١٦

مرٌم كمال الدٌن عبدالحمٌد حسنٌن ٢١٧

مرٌم ماجد شعبان صبولة ٢١٨

مرٌم محمد على السٌد محمد الجوهرى ٢١٩

مرٌم محمد محمد رمضان ٢٢٠

منار عادل المتولى السٌد حنفى الشافعى ٢٢١

منار مروان احمد فرحات ابراهٌم ٢٢٢



منه هللا خالد عبد العزٌز مصطفى ٌوسف ٢٢٣

منى عماد عبد هللا على ابراهٌم ٢٢٤

منى وحٌد احمد ابراهٌم الشربٌنى ٢٢٥

منى ٌاسر محمد ابراهٌم سٌد احمداالمٌر ٢٢٦

مها رضا احمد محمدالعشرى ٢٢٧

مهاب ابراهٌم عبد الرحمن الدسوقى ٢٢٨

مهاب عماد محمد العزب ٢٢٩

مى اٌمن محمد عبد الصادق وهدان ٢٣٠

مى بالل آمٌن جمٌل ٢٣١

مى حمدٌن عبد الغنى المرسً ٢٣٢

مى فضلون سعد المغازى الالقط ٢٣٣

مى محسب عبد هللا محمد عسكر ٢٣٤

مى محمد مسعد السٌد ٌوسف ضٌف ٢٣٥

مى مصطفى رأفت السعٌد ٢٣٦

مى نبٌل محمود على مصطفً ٢٣٧

مٌار عبد الرؤف عز الدٌن عبد المنعم علً ٢٣٨

مٌسره حماده عطٌه عبد هللا سٌد احمد ٢٣٩

نانسى محمد عبد الحمٌد ابراهٌم شوشه ٢٤٠

ناهد سلطان محمد سلطان ٢٤١

ندا بسام عبد اللطٌف عبد الحمٌد شادى ٢٤٢

ندا محمود عبد الرؤف عبد الرؤف العباسى ٢٤٣

ندى اسامه طه ابراهٌم عبٌدو ٢٤٤

ندى اسالم صابر صابر محمد المزٌن ٢٤٥

ندى شرٌف احمد محمد البهوتً ٢٤٦

ندى صالح عزمى صالح السحلً ٢٤٧

ندى عبد الحمٌد احمد فؤاد حافظ خلف ٢٤٨

ندى وائل محمد عوض مصطفى ٢٤٩

نرمٌن السٌد محمد الدسوقى ٢٥٠

نرمٌن العربى عبد االعال محمود على ٢٥١

نسمه اشرف عبده صالح شلبى ٢٥٢

نغم مجدي محمد فهمً على البدوي ٢٥٣

نهاد محمد السٌد محمد عبد العال ٢٥٤

نهاد مصطفى محمود عبد هللا ٢٥٥

نورا نبٌل محمد عبد الحمٌد المهدى ٢٥٦

نوران حسٌنى احمد السٌد حسن عطٌه ٢٥٧

نوران عبده السٌد شبانه غنٌم ٢٥٨

نورهان احمد احمد ابراهٌم النشار ٢٥٩

نورهان عالء محمود عبد السالم احمد محمد عمار ٢٦٠

نورهان قدري محمد الصاوي ٢٦١

نورهان محمد عبد العال السباعى ٢٦٢

نورهان محمود ابوبدٌر عطٌه ٢٦٣

نورهان ٌحٌى الشربٌنى محمد المرسى ٢٦٤

نولٌا مصطفى محمد مصطفى الحمادى ٢٦٥

نٌره المهدى محمد الجمٌلى ٢٦٦

نٌره محمد مصطفى جمعه على البحراوى ٢٦٧

هاجر حسن بدٌر حسن ٢٦٨

هاجر ٌوسف عبد الغفار السٌد زاٌد ٢٦٩

هالة خالد احمد حسن الحنفى خٌال ٢٧٠

هاٌدى اشرف عبد الحلٌم السطوحى سٌد احمد ٢٧١

هاٌدى مجدى حلمى عبد المجٌد محمود ٢٧٢

هبه احمد عبد الحمٌد اسماعٌل دبل ٢٧٣

هبه احمد فتحى عبد العزٌز عبدالهادي ٢٧٤

هبه محمد محمد عبد المنعم احمد ٢٧٥

هدٌر ابراهٌم محمد ابراهٌم عبد اللطٌف ٢٧٦

هدٌر اٌمن على مصطفى شعبان زعبل ٢٧٧

هدٌر مدحت احمد االسناوى ٢٧٨

هدٌر مصطفى عبد العلٌم المتولى عبد الال ٢٧٩



هند محمد على المغازى ٢٨٠

ورود محمد فتحى محمود محمود الخلٌجى ٢٨١

وسام سامى نبٌه عبد العظٌم البرعى ٢٨٢

وفاء احمد عبدالفتاح فرحات ٢٨٣

والء احمد محمد ابراهٌم داود ٢٨٤

والء ممدوح السٌد القط ٢٨٥

ٌارا محمد عبد الوهاب الشاذلى خلٌل ٢٨٦

ٌارا ٌاسر صالح على النمكى ٢٨٧

ٌاره سامى فرغلى احمد ٢٨٨

ٌاسمٌن احمد مراد مراد ٢٨٩

ٌاسمٌن جمال محمد شعبان الشربٌنً ٢٩٠

ٌاسمٌن صالح المغاورى ابو حالوة ٢٩١

ٌاسمٌن عادل حسٌن متولى محمد االلفً ٢٩٢

ٌاسمٌن على محمد ابراهٌم ٢٩٣

ٌاسمٌن محب عبد الحمٌد الذكى ابودسوقى ٢٩٤


