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  /1029-1028/ ب/ شعبة لول ال لصحافة/الدراسة الصباحية/المرحمة قسم ا
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 1029-1028/ ب/ شعبة لصحافة/الدراسة الصباحية/المرحمة الثانية سم اق

 

 
 االعُ اٌثالثٟ خ
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 /1029-1028/ شعبة أ /الثالثة  ة/الدراسة الصباحية/المرحمةقسم الصحاف
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 وٛثش ِذّذ عثذ جثش  .17

 ِذّذ عٍٟ دغ١ٓ ع١ًٙ  .18
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 1029-1028/ ب/ شعبة لصحافة/الدراسة الصباحية/المرحمة الثالثة قسم ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االعُ اٌثالثٟ خ

 اتٛ تىش ِذّذ ٔاصش  -2

 ادّذ ص١٘ش ٠ٛٔظ اتشا١ُ٘ -1

 ادّذ ع١ّش عثذ اٌذغ١ٓ -3

 ادّذ عٍٟ اتشا١ُ٘ ِشاد -4

 ّضج دا٠خ اععذ عٍٛاْ د -5

 اشٛاق ا٠اد ِغٍُ ٌفرح -6

 ا٠اخ ِذّذ صذاَ -7

 دغ١ٓ عٍٟ عظ١ُ عثذ -8

 دغ١ٓ ِذّذ دّادٞ  -9

 دّضٖ صالح  -20

 د١ٕٓ ا١ِش عثذ هللا سضا  -22

 د١ٕٓ صادة داٚد -21

 د١ذس ِذغٓ ج١ٍة جثش -23
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 ة ِذّذ سعٛي عذٔاْ دث١ -26

 ص٘شاء ِٙذٞ صاٌخ ِٙذٞ -27

 ع١ف ِذّذ طٗ جشٚاْ  -28
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 ٠ذ١ٝ عثذ إٌّعُ عثاط 36



 

 

 1029-1028/ شعبة أ /الرابعة قسم الصحافة/الدراسة الصباحية/المرحمة 
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 د١ذس داٚد ِاٌه   .6
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 عٍٟ د١ذس عثذ اٌشعٛي   .22

 عٍٟ ِذّذ ِٕط١مح عٍّاْ   .21

 عّاس خّاط ادّذ عثذ   .23

 غ١ث ع١ّش عط١ح عثاط   .24

 فاطّح د١ذس ٔعّح طعّح  .25
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 ِشذضٝ عٍٟ واظُ  .27
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 1029-1028/ ب/ شعبة لصحافة/الدراسة الصباحية/المرحمة الرابعة قسم ا

 

 االعُ اٌثالثٟ خ

 ادّذ عالَ عٍٟ عثذ هللا  2

 ادّذ عٍٟ جاتش غاصٞ  1

 ٛب ادّذ عٍٟ جٍ 3

 اخالص لذطاْ عثذ اٌذغٓ دّذ  4

 دغ١ٓ عّش داٚد عثذ هللا  5

 د١ذس طاٌة جث١ً دٍٛ 6

 د١ذس ِاضٟ تشٞ عثذ 7

 ع١ف عٍٟ خاٌذ شاوش  8

 ع١ف ١٘ثُ لذٚسٞ جاعُ  9

 شٙذ ِٕٙذ عذٔاْ عثاط  20

 ش١ّاء وش٠ُ عثذ اٌٍط١ف ِذّذ 22

 ض١اء عاٌُ جاعُ ِذّذ 21

 عثاط ِٙذٞ صغ١ش جثاس  23

 عثذ هللا دغٓ دغ١ٓ شٛلٟ  24

 عٍٟ دغ١ٓ دّذ 25

 واظُ ع١ذاْ ذا٠ٗ  26

 وشاس جاعُ ِذّذ جّعح  27

 وشاس ٔص١ش جاعُ  28

 ِجذ اٌّصطفٝ عاٌُ فٕجاْ دغ١ٓ 29

 ِذّذ وٙالْ اد٠ة جٛاد  10

 ِشذضٝ ادّذ دغ١ٓ عاوٛي  12

 ِصطفٝ ٔٛسٞ عثذ اال١ِش وش٠ُ  11

 ١ِثُ سصاق شّخٟ جثاس  13

 ١ِثُ ١٘ثُ خ١شٞ  14

 ٔٛس واظُ ِذّذ عثٛد  15

 ٔٛسط ل١ظ واظُ 16

 ٚعذ ِطشٚد ٔجف  17

 


