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باقمستجدبيانجامعة طنطا

3016طالبكلية الرتبية

20418طاليهإدارة شئون الطالب

268اجمالى

2022 / 2021كشف الطالب  الفرقة الثالثة شعبة الرتبية اخلاصة ختصص اللغة اإلجنليزية    
مالحظاتاالسمم

طالب مستجدون : اوال 
 صعوبات التعلم النمائية واالكاديمية د1مقرر اختيارى + فيسيولوجيا االعاقة   احمد محمد عباس زكى زغلول  14461

احمد ابواليزيد على الدقرنى14462

احمد السباعى منصور السباعى عيطه14463

احمد جمال عيسى عبدالراضي على14464

ترجمة الى االنجليزية+ قصة -دراما احمد عصام رجب زكريا 14465

احمد محمد محمد رابح14466

احمد محمد محمود الديب14467

احمد مصطفى عبدالمنعم عبدالحليم هيكل14468

احمد ياسر محمد عبدالفتاح محمد14469

اروى درويش يوسف احمد زعير14470

اروى محمد وهبى عبدالغنى بسيونى14471

اسامه صبحى ابراهيم مدكور14472

اسراء السيد ناجى فتوح الفقى14473

اسراء جميل السعيد واصل14474

اسراء شريف عبدالرازق محمود معيلى14475

اسراء عادل السيد عباس شلبى14476

اسراء عصام جميل دغيدى14477

اسراء محمد حلمى مصطفى 14478

اسراء محمد طه محمد عماره14479

اسراء مصطفى عبدالعزيز شريف14480

اسالم عوض ابراهيم طه ابوسليم14481

اسماء احمد عبدالقادر خروب14482

اسماء اسامه احمد شبل عبدالمقصود14483

اسماء وائل محمد ناصر14484

2 كتابة اسماء يحيي عبد الحميد عبده السقعا14485

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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االء ابراهيم محمد العشرى14486

االء اسماعيل عرفه همار14487

االء كامل محمد عبدالرحيم احمد14488

مدخل الى القصة الفرقة االولى- مدخل الى الدراما  )االء كرم ابو زيد مصطفى14489  )

االء يوسف سيداحمد عوض14490

السعيد رشدى مصطفى جراب14491

امانى السيد اسماعيل حواس14492

اماني احمد عبدالوهاب احمد السواح14493

امنيه احمد رشاد ملحه14494

امنيه احمد محمد السطوحى 14495

امنيه عبدالرحمن محمد مصطفى مكاوى14496

امنيه محمد حامد شخاته سالم14497

امنيه محمد حسنى احمد محمد14498

امنيه محمد فوزى الموافى14499

اميره عبد المنعم طه عيد فرج14500

اميره عبدالرحمن كامل عبدالرحمن سعدون14501

امينه السيد عبدالمنعم ابراهيم العطشجي14502

امينه يونس السعيد يونس14503

ايرينى انطوان فهيم مرقص14504

ايمان اشرف جاد هللا عبداللطيف شحاته14505

ايمان ايمن عبدالعليم ذكى ابوحماد14506

ايمان جمال الحسيني برجاله14507

ايمان خالد ابراهيم مصطفى عيد14508

ايمان رضا محمود احمد الربيعي14509

ايمان سمير كمال عبدالعاطى الجمل14510

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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ايمان سيف حسن سيف طعيمه14511

ايمان شوقى محمد الشاوى14512

ايمان عادل محمد عمر محسب14513

ايمان عطيه الشافعي الوكيل14514

ايمان نادى محفوظ عبدالجواد غالب14515

ايناس اشرف محمد خلف14516

ايه السيد عبدالجليل عسل14517
مدخل الى القصة -مدخل الى الدراما  )+ سيكولوجية االعاقة واسبابها 

(الفرقة االولى  

ايه سعيد ابراهيم احمد ابوالعال14518

ايه صبحى محمد يونس14519

ايه عبدالوهاب السيد عبدالوهاب درويش14520

ايه فوزى عبدالخالق على موسى14521

ايه ماهر عبدالعليم ابراهيم المزين14522

ايه محمد عبدالستار محمود عامر14523

ايه محمد محمد السيد شلبي14524

 صعوبات التعلم النمائية واالكاديمية د1 مقرر اختيارى بسمله شريف محمد ابوالمعاطى حبيب14525

بسمه محمود سالم فؤاد سالم14526

بسنت سامح الرفاعى الجناينى14527

بسنت ممدوح وجيه حماد14528

قصة- دراما تغريد ماهر على الشرقاوى14529

تقى حسين ابراهيم حجاج14530

تقى على حسن على حسن الشامى14531

جنه محمد محمد عبدالعال مصطفى عبدالعال14532

جهاد محمد مصطفى عدس14533

حازم محمود فوزى عنتر يونس14534

حبيبه محمد غريب عبدالنبى حسن14535

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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حال امجد صالح عدس14536

خلود حامد عبد المعطي الجندى14537

خلود محمد محمود محمد القديم14538

خلود محمود سيد على عارف14539

خلود محمود صدقي قايد14540

داليا السيد عبدالجواد البنا14541

داليا مصطفى محمد صبرى 14542

دنيا احمد ربيع احمد بدر الدين14543

دنيا ايمن فتحى عبدالحميد الميهى14544

دنيا حسن محمد فؤاد عبدالحميد14545

دنيا صالح عبدالغفور عبدالعزيز الطنطاوي14546

دنيا عبدهللا سيد ابراهيم منصور14547

دنيا محمد المحمدى حسنين بوادى14548

دنيا نجاح صالح محمد حجازى14549

دينا كامل فتحى ابراهيم السطيحه 14550

رانا رضا جمال محمود الغرو14551

رانا محمد السطوحى مهدى14552

رانيا محمد على محمد14553

راويه محمد رمضان الدماطى14554

رحاب على محمد على شرابى14555

رحمه حاتم شعبان حموده14556

رحمه كمال شحاته محمد شهاب السقا14557

رحمه محمد محمود احمد المرلى14558

سيكولوجية االعاقة واسبابهارنا رافت محمد محمد دره14559

روان بخيت خالف محمد فراج14560

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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روان حسن عبدالعزيز حسن السجان14561

روان خالد محمد عبدالحليم غالى14562

تاريخ االدب االنجليزىروان سعيد محمد محمد عوض ابوجمال14563

روان عادل رشاد بندارى نجم14564

روان عزت محمد عبد هللا سعد14565

روان عصام ابراهيم غنيمه14566

قصة- دراما ريهام رضا البكرى شلبى14567

تاريخ االدب االنجليزىريهام عادل احمد معروف14568

زينب محمد على عبدالرحمن احمد14569

ساره عبدالقادر ابراهيم ابوالسعود الكردى14570

ساره عماد عطيه سمرى14571

ساره فؤاد عبدالعظيم السيد سليمان14572

ساره محمد ابراهيم الغزيري14573

ساره محمد اسماعيل محمد قطب14574

سحر ياسر محمد ابواليزيد االغا14575

سعد محمد شاهين سعد العربى14576

 علم النفس المعرفى2مقرر اختيارى سلمى ابراهيم عبدالقوى خليل14577

سلمى ابراهيم محمد نايل 14578

سلمى احمد ابراهيم فرغلى14579

سلمى اسامه محمد محمد الخولى14580

ترجمة الى االنجليزيةسلمى حمدى فوزى على ابوسبع14581

سماح رضا اسماعيل الكومى حشاد14582

سميحه عادل محمد على قنديل14583

سميره احمد هالل عمر جمعه14584

سنا محمد توفيق عباس ابورحاب14585

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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سهير رمزى الشافعى احمد الرفاعى14586

سهيله السيد محمد عبدالقادر عبيد14587

سهيله سامى مصطفى محفوظ14588

سهيله محمد عبدالعاطى محمد طايل14589

سهيله محمد على محمد صديق14590

فسيولوجيا االعاقةسهيله وليد احمد ابراهيم زرزوره14591

شروق محمد سليمان الخلوانى14592

شروق مصطفى حامد ابراهيم العريان14593

شمس امين عبدالمنجى عبدهللا نغيم14594

شمس عبدالخالق ابراهيم عبدالخالق الطباخ14595

شيرين عبدالمنصف محمود عبدالفتاح البيه14596

سيكولوجية االعاقة واسبابهاشيماء ابوالسعود محمد عطيه الجعيدى14597

 علم النفس المعرفى2مقرر اختيارى شيماء سمير امين السيد زياده14598

 صعوبات التعلم النمائية واالكاديمية د1 مقرر اختيارى ضحى جمال محمد على البابلى14599

ضحى حمدى السعيد الشبيني14600

عائشه احمد مصطفى غزال14601

سيكولوجية االعاقة واسبابهاعبد الرحمن ابراهيم عبد السالم حامد14602

عبدهللا ابراهيم محمود احمد المزين14603

ترجمة الى االنجليزية+ قصة -دراما عالء الدين احمد على عباس 14604

عمار ياسر ربيع صقر14605

ترجمة الى االنجليزية+ تاريخ االدب االنجليزى عمر مجدى السيد محمد الصفطى14606

غاده ابراهيم سيد احمد شاهين14607

فاطمه احمد السعيد ناصف14608

فاطمه ايمن تاج الدين جلبى14609

فاطمه جمال احمد عبدهللا العشماوى14610

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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فاطمه خالد عبدالعال عبدالعزيز حموده14611

فاطمه على عبدالرؤف الغزالى14612

فاطمه محمد محمود محمد ايوب14613

فاطمه مصطفى احمد نعمان سويف14614

الفروق الفردية والقياس النفسى+ فسيولوجيا االعاقة فاطمه ناصر ابراهيم شحاته14615

ليلى محمد سيد محمد الشماع14616

محمد ابوالعزم عبدالسالم شتيوى14617

محمد احمد محمد احمد سليم14618

محمد ايمن يحيى عمر حنفى14619

محمد حمدى عبدهللا عبدالنعيم التراس14620

 صعوبات التعلم النمائية واالكاديمية د1 مقرر اختيارى محمد مصطفى عزت عبدالحميد فهيم14621

محمود السيد محمود مصطفى ابراهيم14622

محمود رمضان محمود القباوى14623

محمود محمد عبد الواحد عطية حشيش 14624

محمود نبيل فرج البواب14625

مرام عبدالعاطي احمد عبدالعاطي عفصه14626

مروه الراوى على الراوى ادريس 14627

مروه عادل سعد الحساب14628

مريم احمد محمد السعيد شتات14629

مريم محب جرجس بسطوروس14630

مريم محمد الحسانين اي الدين14631

مريم محمد على عبدالمعطي السيد14632

مريم محمود حسن محمود عتلم14633

مريم مسعد محمود الغزالي14634

مريم يوسف ربيع محمد السيد جاب هللا14635

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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مقرر اختيارى  علم النفس المعرفىمصطفى السيد محمود صيام14636

منه هللا احمد امين محمود البطاوى14637

منه هللا حسين حسين محمد ابو حبيب14638

تاريخ االدب االنجليزىمنه هللا شريف ابراهيم محمد عامر14639

قصة-دراما منه هللا فرج محمد عقل الشربيني14640

منه هللا محمد السيد محمد الزينى14641

منى كرم فتوح شحاته سليم14642

منى محمد راغب سالم بسيونى14643

منى محمود على ابو الخير 14644

مياده محمود السيد فوده14645

ميار ايمن محمد ابراهيم الدسوقى 14646

ناهد طلعت حسين محمد االشطوخى14647

ندا فهيم فوده نعيم14648

ندا محمد محمد نصار14649

ندى ابراهيم ابراهيم ناصف14650

الفروق الفردية والقياس النفسىندى حسن منصور احمد منصور14651

ندى رياض عبدالعزيز محمد اسماعيل14652

ندى هشام حسين البسيوني 14653

الفروق الفردية والقياس النفسىنرمين صالح عبدالفتاح الخطيب14654

نرمين محمد احمد شكرى نجيب العكل14655

نغم احمد احمد محرز14656

نهله محمد محفوظ ابوالنصر محرم14657

نور السيد ابوالفتح ابو الفتح شهاب14658

نوران عبدالرحمن محمد اسماعيل14659

نوران فخري عبدالقوى حميده14660

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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نورهان ايهاب السيد عبدالحكيم الشافعى14661

نورهان عبدالعزيز حلمي الحفناوي14662

نيره حماده ربيع عمار14663

نيره عاطف ابراهيم عبدهللا عموش14664

1تكنولوجيا التعليم + قصة -دراما هاجر سالم سعيد حسن عبد النعيم 14665

هاجر عامر عبدالقادر على فايد14666

هاجر عبدالحميد على ابراهيم الشرقاوي14667

هاله هالل عبدالفتاح سعيد14668

هايدى طارق محمد محمد شعالن14669

هبه شريف حسين احمد14670

هبه عبدالعليم رياض عبدالعليم اسماعيل14671

هدير خالد على هللا مره14672

هدير سعيد على الرفاعى14673

هدير طلعت بركات سيد احمد14674

هدير عالء محمد عماره14675

هدير عماد الدين حسن حسنين الشيشينى14676

هالل محمد رمضان المراكبى14677

هند محمد احمد احمد عبدالرحمن14678

هند محمد حامد شريف14679

وعد ابراهيم محمد على الحلو14680

سيكولوجبة االعاقة واسبابها+ قصه - دراما والء عبد اللطيف سليمان عبد القادر14681

والء محمود احمد مرسى الحنفى14682

يارا ايمن رمضان البمبى14683

يارا ايهاب محمد شعالن14684

يارا طارق عبد الحميد محمد ابراهيم14685

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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يارا على محمد عوض هللا الرفاعي14686

ياسمين السيد محمد ابراهيم ابو عيده14687

ياسمين خالد عبدالمنعم ابراهيم سليمان14688

ياسمين عبدالحليم عبدالسالم احمد الكفافي14689

ياسمين عبدالكريم محمد عبدالكريم زغربان14690

ياسمين محمد وهبه عبدالمقصود جاب هللا14691

يسرا عاطف عبدالهادى السيد منصور14692

يمنى عمرو احمد شرف الدين14693

يمنى محمد ابراهيم بدير مصطفى14694

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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2022 / 2021كشف الطالب  الفرقة الثالثة شعبة الرتبية اخلاصة ختصص اللغة اإلجنليزية    
مالحظاتاالسمم

طالب باقون لالعادة: ثانيا

ايه جمال عبدالعزيز على خليل 14699

حاسب الى لغير العاديين   + 1طرق تدريس  + 3محادثة 

علم النفس المعرفى + قصة الفرقة الثانية  -دراما  )+

(الفرقة الثانية  

المناهج +1طرق تدريس  + 3محادثة + دراما  ايه عبد الفتاح سيد احمد محمد شعبان14700

ايه مجدى السيد ابراهيم عزام14701
علم النفس  )+  المناهج  + 3محادثة + قصة  + دراما  

(المعرفى الفرقة الثانية 

باسم ايهاب ماضى ابراهيم السيد عبد14702
دراما  )+ المناهج   + 1طرق تدريس  + 3محادثة + قصة 

(علم النفس المعرفى الفرقة الثانية + قصة الفرقة الثانية -

حازم محمد مسعد رشاد البيومى14703
+ حاسب الى لغير العاديين  + 3محادثة + قصة  + دراما  

(قصة الفرقة الثانية  -دراما  )+ المناهج  

حسنى مجدى حسنى مصلحى14704
المناهج   + 1طرق تدريس  + 3محادثة + قصة  + دراما  

(قصة الفرقة الثانية  -دراما  )+ 

خلود محمد مصطفى ابو صالح 14705

+ حاسب الى لغير العاديين   + 1طرق تدريس  + 3محادثة 

علم النفس + قصة الفرقة الثانية  -دراما  )+ المناهج 

(المعرفى الفرقة الثانية  

ربى ممدوح على محمد حسن14706
علم + قصة الفرقة الثانية  -دراما  )+  المناهج + دراما 

(النفس المعرفى الفرقة الثانية  

رحمه شريف احمد احمد14707

 )+ حاسب الى لغير العاديين   + 3محادثة + دراما    

علم النفس المعرفى الفرقة + قصة الفرقة الثانية  -دراما 

(الثانية  

سعيد امين سعيد امين شلتوت14708

 -3ترجمة + حاسب الى لغير العاديين  + قصة  +دراما    

علم + قصة الفرقة الثانية  -دراما  )+ المتاهج  + 3كتابة 

(النفس المعرفى الفرقة الثانية  

سوزان ابراهيم كمال مشعل 14709
علم + قصة الفرقة الثانية  -دراما  )+  المناهج + دراما 

(النفس المعرفى الفرقة الثانية  

شهاب السيد فتحى سليم 14710
قصة -دراما  ) + 1طرق تدريس  + 3محادثة + قصة 

(الفرقة الثانية 

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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مالحظاتاالسمم

شيماء عبد العزيز احمد كساب14711

طرق  + 3محادثة + دراما   + 3قراءة  - 3معمل لغوى 

مقرر ثقافى + حاسب الى لغير العاديين   + 1تدريس 

- مدخل الى اللغويات الخاصة + اختيارى ثقافة علمية 

علم النفس المعرفى   )+ المناهج   + 2لغويات تطبيقية  

(الفرقة الثانية  

طارق صالح ابراهيم ابراهيم مقشط 14712

+ حاسب الى لغير العاديين   + 1طرق تدريس  + 3محادثة 

مقرر ثقافى اختيارى + الفكر التربوى وتطبيقاته التعليمية  

المناهج+ التفكير الفلسفى والعلمى  

عبد اللطيف السيد عبد اللطيف الخول14713
مدخل  + 1طرق تدريس  + 3محادثة + قصة  + دراما  

المناهج + 2لغويات تطبيقية  - الى اللغويات الخاصة 

عبير عبدالرحمن عبدالرحمن الكفراوى14714

مقرر ثقافى  + 1طرق تدريس  + 3محادثة + قصة  

- مدخل الى اللغويات الخاصة + اختيارى التربية البيئية  

المناهج + 2لغويات تطبيقية 

عال هشام عبد الصمد ناعس 14715
+ حاسب الى لغير العاديين  + 1طرق تدريس  + 3محادثة 

(دراما قصة الفرقة الثانية   )

عالء ابراهيم ابراهيم فوده 14716

حاسب الى لغير  + 1طرق تدريس  + 3محادثة + دراما  

مقرر اختيارى االعاقات االكاديمية والتربوية د + العاديين 

دراما  )+ المناهج  + الفكر التربوى وتطبيقاته التعليمية  + 

(قصة الفرقة الثانية  - 

على محمد على عزت السيد مرسى14717

+ حاسب الى لغير العاديين  + 1طرق تدريس  + 3محادثة 

دراما قصة الفرقة  )+ المناهج   + 3كتابة  - 3ترجمة 

(الثانية  

غاده عادل دياب عبده محمد14718

حاسب الى لغير  + 1طرق تدريس   + 3محادثة + دراما 

لغويات تطبيقية - مدخل الى الللغويات الخاصة + العاديين  

(دراما قصة الفرقة الثانية   )+ المناهج  + 2

فاطمه محمد محمد القناوى غالى14719
دراما  )+ المناهج  + 1طرق تدريس  + 3محادثة + دراما 

(علم النفس المعرفى الفرقة الثانية  + قصة الفرقة الثانية  

مايكل ايهاب بليغ انطون14720
حاسب الى لغير  +1طرق تدريس  + 3محادثة + قصة  

المناهج+ العاديين  

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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محمد المغاورى احمد عبد الحى احمد14721

حاسب  + 1طرق تدريس  + 3محادثة + قصة  + دراما 

لغويات - مدخل الى اللغويات الخاصة + الى لغير العاديين  

علم النفس المعرفى الفرقة الثانية  )+ المناهج   +2تطبيقية 

 )

محمد سعد السيد عمر ابو طالب 14722

حاسب الى لغير  + 1طرق تدريس  + 3محادثة + قصة 

مدخل الى + الفكر التربوى وتطبيقاته التعليمية + العاديين  

 )+ المناهج   + 2لغويات تطبيقية - اللغويات الخاصة 

(مدخل الى القصة الفرقة االولى  -مدخل الى الدراما 

محمد مصطفى فاروق شعبان شاهين 14723

حاسب الى  +1طرق تدريس  + 3محادثة + قصة + دراما 

لغويات -مدخل الى اللغويات الخاصة + لغير العاديين 

(دراما قصة الفرقة الثانية   )+ المناهج  + 2تطبيقية 

المناهج+ حاسب الى لغير العاديين   + 1طرق تدريس محمد وليد محمد ابراهيم عثمان14724

مصطفى السيد محمود السيد السيسى 14725

حاسب الى لغير  + 1طرق تدريس  + 3محادثة + دراما 

مقرر اختيارى االعاقات االكاديمية والتربوية د + العاديين 

-3ترجمة + لغويات تطبيقية -مدخل الى اللغويات الخاصة + 

المناهج + 3 كتابة 

مصطفى محمد صالح احمد فؤاد الشيمى 14726

حاسب الى  +1طرق تدريس  + 3محادثة + قصة + دراما 

لغويات -مدخل الى اللغويات الخاصة + لغير العاديين 

المناهج +  3كتابة - 3ترجمة  + 2تطبيقية 

منه هللا حاتم مصطفى ابراهيم غنيم 14727

مقرر اختيارى + حاسب الى لغير العاديين   + 3محادثة 

مدخل الى اللغويات + االعاقات االكاديمية والتربوية د 

علم النفس  )+ المناهج   + 2لغويات تطبيقية -الخاصة 

(المعرفى  الفرقة الثانية  

نورا غريب محمد محمد خليل النجار14728

مدخل الى اللغويات الخاصة  + 3محادثة + قصة  + دراما  

علم النفس المعرفى  )+ المناهج   + 2لغويات تطبيقية - 

(الفرقة الثانية  

 هاجر شعبان توفيق يوسف هندى 14729
علم النفس  )+ المناهج   + 3محادثة + قصة + دراما 

(المعرفى الفرقة الثانية  

وسام محمد السيد النادى14730
+ حاسب الى لغير العاديين   + 1طرق تدريس + دراما  

(علم النفس المعرفى الفرقة الثانية   )+ المناهج 

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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المناهج + 1طرق تدريس  + 3محادثة + قصة  + دراما يارا يسرى بيومى عبد الحميد زرد14731

المناهج+ حاسب الى لغير العاديين  + قصة  + دراما ياسمين محمد ابراهيم احمد حنوره14732

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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مالحظات

 صعوبات التعلم النمائية واالكاديمية د1مقرر اختيارى + فيسيولوجيا االعاقة  

ترجمة الى االنجليزية+ قصة -دراما 

2 كتابة 

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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مالحظات

مدخل الى القصة الفرقة االولى- مدخل الى الدراما  )  )

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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مالحظات

مدخل الى القصة -مدخل الى الدراما  )+ سيكولوجية االعاقة واسبابها 

(الفرقة االولى  

 صعوبات التعلم النمائية واالكاديمية د1 مقرر اختيارى 

قصة- دراما 

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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مالحظات

سيكولوجية االعاقة واسبابها

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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تاريخ االدب االنجليزى

قصة- دراما 

تاريخ االدب االنجليزى

 علم النفس المعرفى2مقرر اختيارى 

ترجمة الى االنجليزية

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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فسيولوجيا االعاقة

سيكولوجية االعاقة واسبابها

 علم النفس المعرفى2مقرر اختيارى 

 صعوبات التعلم النمائية واالكاديمية د1 مقرر اختيارى 

سيكولوجية االعاقة واسبابها

ترجمة الى االنجليزية+ قصة -دراما 

ترجمة الى االنجليزية+ تاريخ االدب االنجليزى 

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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مالحظات

الفروق الفردية والقياس النفسى+ فسيولوجيا االعاقة 

 صعوبات التعلم النمائية واالكاديمية د1 مقرر اختيارى 

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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0
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2022 / 2021كشف الطالب  الفرقة الثالثة شعبة الرتبية اخلاصة ختصص اللغة اإلجنليزية    
مالحظات

مقرر اختيارى  علم النفس المعرفى

تاريخ االدب االنجليزى

قصة-دراما 

الفروق الفردية والقياس النفسى

الفروق الفردية والقياس النفسى

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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1تكنولوجيا التعليم + قصة -دراما 

سيكولوجبة االعاقة واسبابها+ قصه - دراما 

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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مالحظات

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص



25

من الخارج

0

0

268
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مالحظات

حاسب الى لغير العاديين   + 1طرق تدريس  + 3محادثة 

علم النفس المعرفى + قصة الفرقة الثانية  -دراما  )+

(الفرقة الثانية  

المناهج +1طرق تدريس  + 3محادثة + دراما  

علم النفس  )+  المناهج  + 3محادثة + قصة  + دراما  

(المعرفى الفرقة الثانية 

دراما  )+ المناهج   + 1طرق تدريس  + 3محادثة + قصة 

(علم النفس المعرفى الفرقة الثانية + قصة الفرقة الثانية -

+ حاسب الى لغير العاديين  + 3محادثة + قصة  + دراما  

(قصة الفرقة الثانية  -دراما  )+ المناهج  

المناهج   + 1طرق تدريس  + 3محادثة + قصة  + دراما  

(قصة الفرقة الثانية  -دراما  )+ 

+ حاسب الى لغير العاديين   + 1طرق تدريس  + 3محادثة 

علم النفس + قصة الفرقة الثانية  -دراما  )+ المناهج 

(المعرفى الفرقة الثانية  

علم + قصة الفرقة الثانية  -دراما  )+  المناهج + دراما 

(النفس المعرفى الفرقة الثانية  

 )+ حاسب الى لغير العاديين   + 3محادثة + دراما    

علم النفس المعرفى الفرقة + قصة الفرقة الثانية  -دراما 

(الثانية  

 -3ترجمة + حاسب الى لغير العاديين  + قصة  +دراما    

علم + قصة الفرقة الثانية  -دراما  )+ المتاهج  + 3كتابة 

(النفس المعرفى الفرقة الثانية  

علم + قصة الفرقة الثانية  -دراما  )+  المناهج + دراما 

(النفس المعرفى الفرقة الثانية  

قصة -دراما  ) + 1طرق تدريس  + 3محادثة + قصة 

(الفرقة الثانية 

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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طرق  + 3محادثة + دراما   + 3قراءة  - 3معمل لغوى 

مقرر ثقافى + حاسب الى لغير العاديين   + 1تدريس 

- مدخل الى اللغويات الخاصة + اختيارى ثقافة علمية 

علم النفس المعرفى   )+ المناهج   + 2لغويات تطبيقية  

(الفرقة الثانية  

+ حاسب الى لغير العاديين   + 1طرق تدريس  + 3محادثة 

مقرر ثقافى اختيارى + الفكر التربوى وتطبيقاته التعليمية  

المناهج+ التفكير الفلسفى والعلمى  

مدخل  + 1طرق تدريس  + 3محادثة + قصة  + دراما  

المناهج + 2لغويات تطبيقية  - الى اللغويات الخاصة 

مقرر ثقافى  + 1طرق تدريس  + 3محادثة + قصة  

- مدخل الى اللغويات الخاصة + اختيارى التربية البيئية  

المناهج + 2لغويات تطبيقية 

+ حاسب الى لغير العاديين  + 1طرق تدريس  + 3محادثة 

(دراما قصة الفرقة الثانية   )

حاسب الى لغير  + 1طرق تدريس  + 3محادثة + دراما  

مقرر اختيارى االعاقات االكاديمية والتربوية د + العاديين 

دراما  )+ المناهج  + الفكر التربوى وتطبيقاته التعليمية  + 

(قصة الفرقة الثانية  - 

+ حاسب الى لغير العاديين  + 1طرق تدريس  + 3محادثة 

دراما قصة الفرقة  )+ المناهج   + 3كتابة  - 3ترجمة 

(الثانية  

حاسب الى لغير  + 1طرق تدريس   + 3محادثة + دراما 

لغويات تطبيقية - مدخل الى الللغويات الخاصة + العاديين  

(دراما قصة الفرقة الثانية   )+ المناهج  + 2

دراما  )+ المناهج  + 1طرق تدريس  + 3محادثة + دراما 

(علم النفس المعرفى الفرقة الثانية  + قصة الفرقة الثانية  

حاسب الى لغير  +1طرق تدريس  + 3محادثة + قصة  

المناهج+ العاديين  

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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حاسب  + 1طرق تدريس  + 3محادثة + قصة  + دراما 

لغويات - مدخل الى اللغويات الخاصة + الى لغير العاديين  

علم النفس المعرفى الفرقة الثانية  )+ المناهج   +2تطبيقية 

 )

حاسب الى لغير  + 1طرق تدريس  + 3محادثة + قصة 

مدخل الى + الفكر التربوى وتطبيقاته التعليمية + العاديين  

 )+ المناهج   + 2لغويات تطبيقية - اللغويات الخاصة 

(مدخل الى القصة الفرقة االولى  -مدخل الى الدراما 

حاسب الى  +1طرق تدريس  + 3محادثة + قصة + دراما 

لغويات -مدخل الى اللغويات الخاصة + لغير العاديين 

(دراما قصة الفرقة الثانية   )+ المناهج  + 2تطبيقية 

المناهج+ حاسب الى لغير العاديين   + 1طرق تدريس 

حاسب الى لغير  + 1طرق تدريس  + 3محادثة + دراما 

مقرر اختيارى االعاقات االكاديمية والتربوية د + العاديين 

-3ترجمة + لغويات تطبيقية -مدخل الى اللغويات الخاصة + 

المناهج + 3 كتابة 

حاسب الى  +1طرق تدريس  + 3محادثة + قصة + دراما 

لغويات -مدخل الى اللغويات الخاصة + لغير العاديين 

المناهج +  3كتابة - 3ترجمة  + 2تطبيقية 

مقرر اختيارى + حاسب الى لغير العاديين   + 3محادثة 

مدخل الى اللغويات + االعاقات االكاديمية والتربوية د 

علم النفس  )+ المناهج   + 2لغويات تطبيقية -الخاصة 

(المعرفى  الفرقة الثانية  

مدخل الى اللغويات الخاصة  + 3محادثة + قصة  + دراما  

علم النفس المعرفى  )+ المناهج   + 2لغويات تطبيقية - 

(الفرقة الثانية  

علم النفس  )+ المناهج   + 3محادثة + قصة + دراما 

(المعرفى الفرقة الثانية  

+ حاسب الى لغير العاديين   + 1طرق تدريس + دراما  

(علم النفس المعرفى الفرقة الثانية   )+ المناهج 

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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المناهج + 1طرق تدريس  + 3محادثة + قصة  + دراما 

المناهج+ حاسب الى لغير العاديين  + قصة  + دراما 

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص


