
1 21/12/2021 اعداد وطباعه وحده تطوير النظم

باقمستجدبيان                جامعة طنطا
من 

الخارج

3130طالب             كلية الرتبية

33672طاليه                    إدارة شئون الطالب

379اجمالى2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانيه شعبة اللغة االجنليزية  

االسمم
طالب مستجدون : اوال 

مقدمه فى الدراماابراهيم عبدهللا ابراهيم محمود السباعى6221

ابراهيم محمد عبدالغنى ابوسعيد6222

اثار محمد عبدالحميد الشناوى6223

احسان مامون عبد البارى ابو اليزيد ابو فرو6224

مقدمه فى الدرامااحمد ابراهيم دسوقي شرباش6225

مقدمه فى الدرامااحمد طارق ابواليزيد عفيفى سيف6226

احمد محمد ابراهيم يوسف6227

احمد محمد احمد محمد طنش6228

احمد ناصر ابراهيم احمد قادوم6229

احمد وليد محمد فايد السيد درويش6230

اروى رفعت السيد سالم جبر6231

اروى على ابراهيم جاد الرب6232

الترجمه الى اللغه العربيه+مقدمه فى الدراما اسراء الحسينى عبدالوهاب الديب6233

اسراء جمال عبدالحميد يوسف عبدهللا6234

اسراء خالد سعد ابراهيم الطور6235

اسراء خميس فوزى خميس عثمان6236

اسراء رضا بسيونى احمد العداوى6237

اسراء صبحى سيد محمد ناصر6238

اسراء صبحى مصطفى على كزبر6239

اسراء عبد الجواد البسيونى عبد الجواد الغريب6240

اسراء عبدالحليم محمد عكه6241

اسراء عبدالحميد عبدالسالم احمد العشرى6242

اسراء عبدالغفار عبدالحميد السمادونى6243

اسراء عبدالنبى ابراهيم سالم6244

اسراء عبدالوهاب فوزى فوده6245

مالحظات
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مالحظاتاالسمم
اسراء عليش يونس عيسى6246

مقدمه فى الدرامااسراء محمد امين عبدالفتاح ابراهيم6247

اسماء اشرف محمد عبيد جاد6248

اسماء السيد ابراهيم عبيد6249

مقدمه فى الدرامااسماء السيد شاكر ابوزينه6250

اسماء حسام عزت محمد عبدالجليل6251

اسماء خيرى محمد عبدالقادر شلتوت6252

اسماء رجب محمد على عباس6253

مقدمه فى الدرامااسماء عادل احمد الدسوقى6254

اسماء عبدالرحمن مصطفى احمد6255

اسماء عبدهللا محمد الجوهرى6256

اسماء عبدالواحد عبداللطيف محمود حجازى6257

اسماء محمد بكر محمد عمار6258

الترجمه الى العربيهاسماء محمد عبدالفتاح الفقى6259

مقدمه فى الدرامااسماء محمود احمد الحصاوى6260

اسماء محمود فتحى احمد زرير6261

اسيل محمود شلقامى محمد الزيادى6262

االء ابراهيم محمود محمد توفيق6263

االء ابواليزيد محمد ابواليزيد6264

االء اكمل محمد امين السيد6265

االء السيد فتوح عبدالمقصود6266

االء حسين فهمى عثمان6267

االء حسين محمد السيد السنبختى6268

االء رضا حسن عبدالدايم6269

االء سعد ابواليزيد العريان6270
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مالحظاتاالسمم
االء محمد ابراهيم احمد غراب6271

مقدمه للروايا+مقدمه فى الدراما الشيماء محمد عبدهللا احمد صيام6272

المعلم ومهنه التعليم+ مقدمه الى الشعرامال فتحى محمود احمد العويضى6273

امانى الطنطاوى خليل الطنطاوى خليل6274

امل فريد عبداللطيف صقر حماد6275

امنيه ابراهيم محمد صابر6276

امنيه محمد عبدالعليم السيد احمد6277

امنيه مصطفى احمد العزب الشاعر6278

اميره احمد على احمد قرقر6279

اميره اشرف محمد احمد النجار6280

اميره جمال احمد حسن الزمك6281

اميره عادل احمد النجومى6282

اميره عبدالناصر فرحات السعداوى6283

اميره نبيل السيد ابوالنجا خالف6284

اميره يوسف هارون ابراهيم البلكيمي6285

اندرو االمير نمر يوسف زياده6286

انغام سامى عبدالسالم محمود وهدان6287

اهله خالد محمد احمد خالد 6288

اياد محمود زكريا محمود كامل6289

ايمان احمد سعيد السجينى6290

ايمان احمد محمد الكراف6291

ايمان اسامه عبدالنبى عثمان السقا6292

ايمان السيد عبد الحميد الشافعى غياتى6293

ايمان ايمن ابراهيم عبد هللا الخرصاوى6294

ايمان جمال عبدالمولى سالم6295

وتعفى ((الفرقه االولى)مقرر ثقافى اختيارى+مدخل الى التربيه)يفرض

التربيه وقضايا +(الفرقه الثانيه((علم نفس اجتماعى)مقرر اختيارى)من

((الفرقه الثالثه)العصر
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مالحظاتاالسمم
ايمان حلمى كمال الدين عبدالعزيز يوسف البيومى6296

ايمان شعبان صبحى عبدالاله6297

ايمان عبد الحميد عبدالمطلب النشرتى6298

حقوق انسانايمان فتوح محمد ضبش6299

ايمان كمال سند محمد الدواس6300

ايمان ماهر السيد كيفو6301

حقوق انسان+ المعلم ومهنه التعليم ايمان محمد حسن محمود عماره6302

ايه احمد محمد وهبه6303

ايه اسامه عبد الفتاح محمود حموده6304

ايه اسامه مصطفى النقيب6305

ايه السيد رمضان الكومى6306

ايه شعبان على عميره6307

ايه عبدالرحمن محمد العبد6308

(التفكير الفلسفى والعلمى)مقرر اختيارى+مقدمه فى الدراما ايه محمد عادل سعد يوسف6309

ايه محمد محمد عبدالرحمن خاطر6310

ايه مصطفى محمد مصطفى االعمى6311

مقدمه الى الشعرايه نبيل فوزي محمود الفرماوي6312

ايه ياسر بدوى سعده6313

بثينه طارق السعيد حسن القاعود 6314

بسمله عمرو السيد السيد مطاوع6315

بسمله وائل عوض صالح عبدالرحمن6316

بسمه سويلم احمد سويلم السروجى6317

بسمه نبيل عبدالمنعم الدجله6318

بسنت عبدالسالم مصطفى الحبيبى6319

بسنت محمد احمد محمود على االضبح6320
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مالحظاتاالسمم
بشرى سليمان احمد عيسى ابو زيد6321

تسنيم عبدهللا محمد الراعي الغريب6322

مقدمه فى الدراماجنه هللا مجدى احمد احمد حموده6323

جهاد عبدالفتاح ابراهيم على بدوى6324

مقدمه فى الدراماجهاد عبدالفتاح رمضان عبدهللا البيطار6325

حبيبه ابواليزيد احمد محمد خليف6326

حبيبه حسنى فؤاد زكى داود6327

مقدمه فى الدراماحبيبه عطيه محمد اليماني السيد العماوي6328

حسناء عوض هللا البسيونى السيد جميعه6329

حنان اسامه على مرزه6330

حنان عبدالناصر السباعى جوده6331

حنان على عبدالجليل شتا6332

حنان فتحى عثمان الشيخ6333

حنين عبدالحليم السيد زلع6334

حنين وليد احمد عبدالرحمن موسى6335

خلود خالد فؤاد عبدالفتاح سالمه6336

مقدمه فى الدراماخلود عبدالحميد الدسوقى ابوحجر6337

دنيا السيد سعيد فرج6338

دنيا المهدى فريد عبد السالم عبده6339

دنيا مبروك محمد مبروك6340

ذكرى محمد السيد الدجله6341

راجيه محمد رزق سالم سالمه6342

رانيا السعيد على عبدالمعز عمار6343

رانيا سعيد محمد حسن ابراهيم ابو المجد6344

رانيا عبدالحميد ابراهيم السعيد شحاته6345
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مالحظاتاالسمم
المعلم ومهنه التعليمرانيا على عبد النبى الششتاوى قاطور6346

رحمه محمد السيد سعد حنيش6347

رحمه نجاح فرج محمد الدهمه6348

رحيق محمد عمر محمد خليفة6349

مقدمه فى الدرامارضوى احمد عبدالحميد نصير6350

رضوى حمدى عبدالرؤف محمد عبده6351

رغده ابراهيم عبدهللا موسى كشك6352

رقيه سعد حامد الشهاوى6353

رقيه محمد السيد على ابوالعزم6354

رنا احمد شاكر احمد عثمان6355

رنا منصور على الدمرداش عبداللطيف6356

الترجمه الى اللغه العربيهروان ابراهيم احمد عبدالعال مرزوق6357

روان خالد احمد محمد رزيق6358

روان رافت ابراهيم السبكى6359

روان طارق محمد المجدوب6360

روان عبدالسالم السعيد محمد القنيلى6361

روان مصطفى عبدالمنعم سيد احمد المنشار6362

روان هاشم على سليمان مجاهد6363

مقدمه فى الدراماروان وليد مسعد احمد فسيك6364

حقوق انسان+ المعلم ومهنه التعليم +الترجمه الى اللغه العربيه رودينه مجدى ابراهيم عبدالنبى كشاف6365

روال عصام حسين عبدالملك6366

ريم اشرف ابو اليزيد يونس6367

ريم رضا على عجاج6368

ريم سالمه بسيوني ابو خضرة6369

ريهام ابو المكارم ربيع السقا6370

مدير إدارة شئون الطالب
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مالحظاتاالسمم
ريهام سمير حامد محمد الطنطاوى6371

ريهام محمد جاد سعد سعد6372

زينب طلعت ابراهيم الموافى عامود6373

زينب محمد المرسي المشد6374

ساره احمد السيد عبدهللا حسن 6375

ساره اشرف عبدالواحد حموده6376

ساره سمير هالل ندا6377

مقدمه فى الدراماساره على على على االشمونى6378

مقدمه فى الدراماسعد زغلول بديع محمد عيسى6379

المعلم ومهنه التعليمسلمى اشرف عبد النبى ابراهيم الشاذلى6380

مقدمه فى الدراماسلمى ايهاب محمد عبدالسالم6381

سلمى رمزى احمد عبدالقادر الشاذلى6382

مقدمه الى النقدسلمى عزت السيد متولى شحاته6383

سلمى على على على االشمونى6384

سلمى محمد على محروس6385

سلمى مسعود على الجبالي6386

سمر ابراهيم محمد محمود فتيح6387

سمر فكرى على محمد حسن6388

سهيله حاتم عبدالعزيز على ابوحمر6389

سهيله حمدي السيد الصعيدي6390

سهيله عبدهللا عبدهللا اسماعيل6391

شاديه يوسف السيد على الكتامى6392

شروق ايمن على ابوالفتوح السيد6393

شروق خالد على داود6394

شروق عماد فتحى عثمان جعفر6395
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مالحظاتاالسمم
الترجمه الى اللغه العربيهشروق محمد بدير الغندور6396

الترجمه الى اللغه العربيهشروق هانى احمد عبدالقادر الجردوح6397

شهد حسين ابراهيم سعد عبدالدايم6398

شهد طارق عطيه درويش مصطفى6399

شهد عالء صالح عطيه6400

شيماء ابراهيم احمد خالف6401

شيماء بديوى رجب ابوغنيم6402

شيماء شكرى السعيد محمود البانوبى6403

شيماء هشام ابراهيم على موافى6404

ضحى السيد محمد عبد الفتاح محمود خليفة6405

مقدمه للراويه+ مقدمه فى الدراما ضحى جالل الغريب زكى الغريب6406

ضحى طمان رفعت عبدهللا طمان6407

مقدمه فى الدراماضحى طه عرفه السعيد صابر6408

الترجمه الى اللغه العربيهضحى مصطفى االلفى صقر6409

مقدمه فى الدراماضحى وليد فوزى قطب زيدان6410

ضحى ياسر جمال عبد الستار6411

ترجمه الى اللغه العربيه+ (الثقافه العلميه)مقرر اختيارىعايده جميل محمد محمد عبده6412

المعلم ومهنه التعليمعبدالرحمن عمرو السيد على ابو العنين6413

الترجمه الى اللغه العربيهعبدالرحمن محمد مصطفى عبدالرحمن عسكر6414

الترجمه الى اللغه العربيهعبدالستار محمد عبدالستار جزر6415

عبير ماهر على السيد ندا6416

مقدمه للروايهعزه محمد عبدالمقصود سالم ابوسيد احمد6417

مقدمه الى الشعرعلى محمود عبدالرؤف احمد عبدهللا6418

المعلم ومهنه التعليم+الترجمه الى اللغه العربيه علياء محمد على الدماطى6419

الترجمه الى اللغه العربيهعلياء موسى عبدالغفار رجب6420

مدير إدارة شئون الطالب
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مالحظاتاالسمم
غاده فتحى محمد رزق6421

فاطمه اشرف السيد ابو المعاطي ابراهيم6422

فاطمه الزهراء على عبدالكريم على ابوالغيط6423

فاطمه جمال حسن راغب كريتع6424

فاطمه حسن سليمان الحوشى6425

فاطمه عبدهللا محفوظ رزق رخا6426

فاطمه محروس سالم البسيونى6427

المعلم ومهنه التعليم+مقدمه فى الدراما فاطمه محمد احمد حسن عبدالرحمن6428

مقدمه فى الدرامافاطمه محمد البدراوى حسن ابوالنجا6429

مقدمه فى الدرامافاطمه مصطفى فتحي البنا6430

فاطمه مفرح محمد عبيد السعدنى6431

فاطمه يحى محمود الفاضى6432

فداء عبدالهادى محمد عبدالعزيز محمد الزغبر6433

فرحه وليد السيد حامد6434

فوزى صبحى فوزى سليمان ابو خيال6435

قدريه مرتضى السيد عبد الكريم سالم6436

كاترين اكرم موسى رياض عبدالشهيد6437

كرستين اسامه جورج حبشى ابراهيم6438

كريم عادل عبدهللا احمد6439

مقدمه الى الشعركيرلس سمير ميخائيل عبدالملك6440

لمياء خالد جالل حسن عبد6441

لورا ابراهيم محمد هيكل6442

لوران محمد عطيه الترابي6443

ماريا صبحى صالح صبحى6444

مازن محمد محمود طايع6445

الترجمه الى اللغه العربيهمايكل عوض نجيب عطيه ميخائيل6446

مدير إدارة شئون الطالب

. المراجع المختص
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الخارج
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مالحظاتاالسمم
محمد الطنطاوى فكرى عميش 6447

محمد حسن سعد ابوكامل6448

محمد عبدهللا رمضان سيد احمد حسين6449

محمد محمد ابوالفتح ابوجازيه6450

مقدمه الى الشعر+مقدمه فى الدراما محمد محمود احمد سليمان اسماعيل6451

محمد نبيل محمد الزايده6452

-(2)محادثه)ومستجد فى(تاريخ االدب االنجليزى)سبق الرسوب فى

تدريس +ترجمه الى االنجليزيه +نقد+(1)شعر+(2)قواعد+(2)قراءه

علم (2)مقرر اختيارى+المدرسه والمجتمع(1)مقرر اختيارى+(2)مصغر

((2)سيكولوجيه التعلم+تكنولوجيا تعليم +النفس المعرفى 

محمود جبر محمد جبر سعد6453

مقدمه فى الدرامامحمود رفعت محمود زيدان عطية6454

محمود محمد امين الطوخى6455

محمود محمد محمود جوهر6456

مقدمه فى الدرامامحمود معوض عبدالستار المجدوبي6457

مروه محمد عبد الحفيظ محرز6458

مروه محمد محمد دبا6459

مروه مهدى محمد ابراهيم الجمسي6460

مقدمه الى النقدمريم اسالم عبدالحميد محمد ابوعيد6461

مقدمه فى الدرامامريم الدسوقى عبد الشافى رزق مصطفى6462

مقدمه فى الدرامامريم السعيد السيد زيدان6463

مريم السيد صبحى سالم بهنسى6464

مريم السيد محروس طه عبد الصادق6465

مريم حسن حسن قنديل6466

مريم خالد محمد خير هللا6467

(الثقافه العلميه)مقرر اختيارىمريم سعيد محمد زينهم6468

مريم سمير محمد االحمدى عبدالعزيز6469

مريم عادل عبداللطيف ابواليزيد الصقار6470

مريم عاطف بشاره حبشى6471

مريم عبدالرؤف عبدالكريم حافظ نصار6472

مدير إدارة شئون الطالب

. المراجع المختص



11 21/12/2021 اعداد وطباعه وحده تطوير النظم

باقمستجدبيان                جامعة طنطا
من 

الخارج

3130طالب             كلية الرتبية

33672طاليه                    إدارة شئون الطالب
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مالحظاتاالسمم
مريم فتحى محمد محمد البرى6473

مريم ماجد صالح احمد السيد6474

مريم محمد انور السيد6475

مريم محمود احمد نور محمد6476
المعلم ومهنه +مقرر تقافى اختيارى+(1)قراءه-(1)محادثه)يفرض 

((الفرقه االولى)علم نفس النمو+التعليم

مريم مصطفى احمد السيد الجعبرى6477
مقدمه فى الدراما

مقدمه الى النقد+مقدمه فى الدراما مريم ناجى محمد الطليمى6478

مريم ياسر سعد احمد6479

منار احمد ربيع احمد يونس6480

منار جمال عبده سليمان عواض6481

منار عبد الفتاح عبد التواب البديوى6482

منار محمود عبد الجيد رمضان6483

مقدمه فى الدرامامنار محى ابراهيم مصطفى المال6484

منه هللا باهر محمد عبدالرحمن مصطفى6485

منه هللا حسام الدين ابراهيم اسماعيل حامد6486

منه هللا طارق طنطاوى عبدالرحمن مبارك6487

منه هللا عصام مصطفى كمال ابواليزيد6488

منه هللا محروس محمد عباس الهيتى6489

منه هللا محمد حمدى محمد عمر6490

منى عبدالمجيد محمد الديب6491

منى هشام ابراهيم الشيخ6492

مها محمد عبدالجليل القيبى6493

المعلم ومهنه التعليم+الترجمه الى اللغه العربيه مى ابراهيم السيد حافظ عبدالصمد6494

مى احمد السيد ابراهيم احمد6495

مى عبدالسالم حامد محمد عبده6496

مى محمد على احمد الخضراوي6497

مدير إدارة شئون الطالب

. المراجع المختص
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باقمستجدبيان                جامعة طنطا
من 

الخارج

3130طالب             كلية الرتبية
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مالحظاتاالسمم
مى ياسر مسعد الشرقاوى6498

مياده جاد يوسف السيد فياض 6499

مياده عبده حسن المهيه6500

ميار ياسر رمزى عماره6501

المعلم ومهنه التعليم+الترجمه الى اللغه العربيه ميرنا اسامه ربيع محمد الجمسى6502

مقدمه فى الدراماميرنا محمد عبدالحليم مؤتمن عالم6503

مقدمه فى الدراماميرنا محمد على ابو المعاطى تركى6504

ميرهان محمد ماجد لبشتين6505

ناديه محمد عبدالرحمن كامل وهبه الباجورى6506

ناديه مصطفى السيد البداوى6507

نانسى السيد عبد المنعم السيد صالح6508

مقدمه فى الدرامانانسى السيد عبدالنبى الطنساوى6509

مقدمه فى الدرامانانسى كامل طلعت كامل قاسم6510

نانسى نبيل السيد على البربرى6511

نجوى حسن السيد الرفاعى6512

ندا حماده محمود حسانين القصاص6513

مقدمه للراويه+ مقدمه فى الدراما ندا عاطف ابراهيم عبيد جاد6514

ندا عبدالعزيز عبدالفتاح خطاب6515

مقدمه فى الدراماندى اشرف محمد عبدهللا شرف6516

ندى السيد محمد ابراهيم الفار6517

(الثقافه العلميه)مقرر اختيارىندى الشحات محمود محمد قمر الدوله6518

ندى ايمن عز الدين محمد السنوسى6519

ندى حسين عبد السالم اسماعيل الحداد6520

ندى رضا السيد المرسى شعيشع6521

ندى رماح مصطفى مصطفى سودان6522

مدير إدارة شئون الطالب

. المراجع المختص
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باقمستجدبيان                جامعة طنطا
من 

الخارج

3130طالب             كلية الرتبية
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مالحظاتاالسمم
ندى سعد عبدالعاطى بكر6523

ندى سعيد محمد عبدالقادر حشيش6524

ندى عبد السالم احمد عبد السالم شعبان6525

ندى على عبد المطلب محمد6526

مقدمه فى الدراماندى محمد عبدالسالم ابو سريه6527

ندى محمد عبدالعزيز بركات العايق6528

ندى محمد على الكنيسى6529

ندى محمد عمر محمد درويش6530

ندى محمد فؤاد محمد البلتاجى6531

الترجمه الى اللغه العربيهندى نبيل ابراهيم الشهاوى6532

الترجمه الى اللغه العربيهندى وائل احمد ماهر عبد الغفار6533

ندى ياسين السيد البنا6534

مقدمه فى الدرامانرمين عالء الدين عبد العظيم الشرقاوي6535

نورا ايمن احمد عبدالقادر الجردوح6536

نورا عصام محمد احمد ابوالصفا6537

نورا عمر بدير الشناوي6538

نورا محمد الطنطاوى صابون6539

نورا مصطفى كمال مهاود6540

نورا ياسر المتولي محمود العدل6541

نوران محمد مصباح نصار6542

نورهان ابراهيم محمد محمد السقا6543

نورهان احمد عبد الشافى البشبيشى6544

نورهان السيد محمد حليمة6545

نورهان طلعت شعبان مبروك السودانى6546

نورهان طلعت مصطفى كمال احمد شعبان6547

مدير إدارة شئون الطالب

. المراجع المختص
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باقمستجدبيان                جامعة طنطا
من 

الخارج
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مالحظاتاالسمم
نورهان محمد محمد بدران 6548

نورهان وهبه عبدالخالق عطيه عمران6549

نيره ابراهيم شبل عبدالحميد الشيخ6550

هاجر ابراهيم محمد على سالم6551

هاجر احمد عبدالسميع احمد عابد6552

هاجر حمدى المرسى عبدالهادى البسيونى6553

هاجر عبدالعزيز عبدالمجيد عكاز6554

مقدمه فى الدراماهاجر على على الدسوقى الصياد6555

هاجر مسعد محمود عطيه سكر6556

هاجر نبيل عبد الحليم شعبان البيومى6557

هبة هللا فؤاد محمد ابوالسعد6558

مقدمه فى الدراماهبه خالد مصطفى هنطش6559

هبه محمود عبد الوهاب عبد العزيز الشيخ6560

هدى احمد حسين فضل عبد الحميد6561

هدى محمد عبدالعظيم شريف6562

هدى محمد فتحى محمد سالم6563

هدى محمد محمد برج6564

هدير ابواليزيد مصطفى حفنى حسانين6565

هدير سامى رزق مزروع6566

هند خالد ابراهيم عبد الفتاح شاهين6567

هند راغب عبدالسالم عبدالفتاح6568

هند عبدهللا الدسوقى على يحيي6569

هند محمد احمد الجعبيرى6570

حقوق انسان+ مقدمه للراويه +مقدمه فى الدراما ورده حسين رجب على شرف6571

مقدمه فى الدراماوسام رضا نصر محمد القصبى6572

مدير إدارة شئون الطالب

. المراجع المختص
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باقمستجدبيان                جامعة طنطا
من 

الخارج
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مالحظاتاالسمم
وسام سامى محمد قابيل6573

وفاء عبده على عبده ابوشمر6574

يارا ياسين عبدالعزيز السيد فياض6575

ياسمين ابراهيم محمد شوقى ابراهيم الطنطاوى6576

ياسمين اشرف فتحى طه6577

ياسمين اشرف هاشم الدسوقى يوسف فوده6578

حقوق انسانياسمين خالد سيد الوكيل6579

ياسمين عماد فتحى الشنوانى6580

ياسمين مرزوق ابوطالب عيسى6581

ياسمين مصطفى عبدهللا السكرى6582

مقدمه للراويه +مقدمه فى الدراما يسرا عبدالعزيز ابراهيم محمد رمضان6583

يسريه ابراهيم ابراهيم العجمى6584

اللغه العربيهيمنى السيد محمد عبيد6585

يمنى ايمن محمد الصادق سليمان جمعه6586

مقدمه فى الدرامايوسف حماده يحيى حسنى حبيب6587

طالب باقون لالعادة الئحه جديده: ثانيا 

ابراهيم احمد محمد محمد محرم6590
(1)شعر +(1)علم نفس تربوى+قصه+دراما +تاريخ االدب االنجليزى

اسراء محمد عبدالحميد بركات مبروك6591
((الفرقه االولى)مقدمه فى الدراما)+جميع المواد 

رضوى محمد عبدالمطلب ابواليزيد العياشى6592

تاريخ +(2)كتابه+(2)االستماع-(2)علم االصوات االنجليزيه)مستجده فى

االداره المدرسيه +(1)تدريس مصغر+قصه+دراما+االدب االنجليزى 

وسبق الرسوب فى باقى مواد  (1)علم نفس تربوى+والصفيه 

((الفرقه االولى)مقدمه فى الدراما)+الفرقه

رنا محمد على على حمزه6593
(االداره المدرسيه والصفيه+تدريس مصغر+جميع المواد ماعدا 

حول6594

مدير إدارة شئون الطالب
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مالحظاتاالسمم

محمود سعيد محمود حسن رخا6595

مقدمه فى  +(1)االستماع-(1)علم االصوات الغربيه)+جميع المواد 

((الفرقه االولى)الدراما

منه هللا سمير احمد الششتاوى6596

 (1)شعر +(2)قواعد+قصه +دراما +تاريخ االدب االنجليزى 

تكنولوجيا التعليم+ترجمه الى االنجليزيه +

مها محمود عبدالستار عبدالرحمن6597
(1)علم نفس تربوى+قصه +دراما +تاريخ االدب االنجليزى 

ندى محمود البهى الخطيب6598
(1)علم نفس تربوى+قصه +تاريخ االدب االنجليزى

نور محمد فاروق احمد الجزار6599

تاريخ االدب االنجليزى +(2)االستماع-(2)علم االصوات االنجليزيه

((الفرقه االولى)مقدمه للراويه )+(1)شعر+قصه +دراما+

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصه اخرية: ثالثا 

ميار رجب محمد حنفى محمد6600

تاريخ االدب االنجليزى +(2)االستماع- (2)علم االصوات االنجليزيه

دراما+

وسام عبدالرحمن غازى الجمال6601

ترجمه الى +(1)شعر+(2)قراءده-(2)محادثه+دراما+(2)كتابه

(2)سيكولوجيه التعلم+االنجليزيه

مدير إدارة شئون الطالب

. المراجع المختص


