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االسمم
طالب مستجدون : اوال 

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراماابانوب فادى جرجس عازر تادرس8611

المعلم ومهنة التعليمابراهيم يوسف يوسف ابراهيم حطيبه8612

(1)ترجمة الى العربية+ تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها احالم طارق عباس غازي ابراهيم8613

مدخل الى القصة&مدخل الى الدرامااحمد ابراهيم محمد الشيخ8614

مدخلى الى القصة&مدخل الى الدراما + (1)ترجمة الى العربيةاحمد جالل محمد رزق معوض8615

احمد جمال عبدالشهيد محمود عيد8616

مدخل الى القصة&مدخل الى الدرامااحمد عبدالهادى رمضان الطوخى8617

حقوق انسان+ مدخل الى القصة &مدخل الى الدرامااحمد محمد بسيونى السنوسى ابراهيم8618

احمد محمد عبدالرحيم النحاس8619

احمد محمد عزت حامد البحيري8620

احمد محمد محمد عبدالظاهر الغنيمى8621

احمد مدحت احمد عبدالحميد الطنطاوى8622

احمد يحيى حسن محمد البندارى8623

اروى ابوبكر هاشم محمد احمد صالح 8624

المعلم ومهنة التعليم+ مدخل الى القصة &مدخل الى الدرامااروى صالح محمد محمد الصعيدى8625

اسراء اسامه عبدالخالق حواس8626

اسراء حامد عبدالخالق االقرع8627

اسراء حمدي ابراهيم احمد الغنيمي8628

اسراء عادل مصطفى ابو اليزيد عصفور8629

حقوق انسان + (1)ترجمة الى العربيةاسراء عاطف ابراهيم محمود الطحان8630

اسراء عالءالدين محمود الششتاوى القاضى8631

اسراء محمد احمد ابراهيم الخبازه8632

اسراء محمد محمود محمد جامع8633

اسراء محمد مصطفى عواد8634

حقوق انسان+ التربية وقضايا العصر اسراء نادر احمد على جابر8635

مالحظات
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مالحظاتاالسمم

اسراء هشام محروس هالل جمعه8636

حقوق انسان+ مدخل الى القصة &مدخل الى الدرامااسماء جالل رشاد حسن عيد8637

اساسيات الرياضياتاسماء حسن احمد عبدالصمد ابو عامر8638

اسماء طارق الخضري محمد غراب8639

اسماء عبدالفتاح عبدالرحمن السوداني8640

اسماء محمد السيد الدمهوجى8641

اسماء محمد رزق عيسى8642

االء احمد ابراهيم بدير حافظ8643

االء محمد جابر محمد الصعيدي8644

االء هالل محمد بركات شريف8645

مدخل الى القصة&مدخل الى الدرامااالء يحيى البسيونى فتيح8646

الهام على محمد على شاهين8647

امانى احمد عبدالمجيد وهيبه8648

التربية وقضايا العصرامانى ايمن ابراهيم ابراهيم سيد احمد8649

التربية وقضايا العصرامتثال السيد عبدالوهاب السيد هبه8650

حقوق انسانامل اكرامى يحيى عطا8651

حقوق انسانامنيه نبيل السيد محمد البحيري8652

اميره عادل محمد البهنسي ابو سريه8653

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراما+تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتهااميره محمد محمد نصير8654

حقوق انساناميره ياسر منسوب عمر8655

اناسيمون بطرس فؤاد حبيب8656

التربية وقضايا العصرانجى مصطفى سعد محمد خليفه8657

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراما+ الدين والحياة ايات مصطفى احمد عامر8658

ايمان احمد محمد مطاوع8659

ايمان امين محمد شلبى القزاز8660
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مالحظاتاالسمم

ايمان شريف عبدالهادى عبدالحميد دشيش8661

ايمان طه عبدالفتاح سعد الشافعى8662

ايمان فخرى عبدالعزيز محمد8663

(1)ترجمة الى العربيةايمان محجوب ابراهيم على محجوب8664

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراما + (1)ترجمة الى العربيةايمان محمد عبدالجليل العربي8665

ايمان نصر جمعه محمد عتمان8666

ايمن نبيل السباعى الهورينى8667

حقوق انسانايه تامر عبدالقوي عبدالمجيد8668

ايه حماده ابراهيم حشيش8669

ايه رفاعي ابراهيم عثمان السبعاوي8670

ايه شمس عبدهللا عبدهللا شمس8671

ايه صالح صالح السلكاوى8672

ايه عبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز جعفر8673

ايه عبدالعاطي عبدالمعطي فايد8674

ايه عبدالوهاب محمد ابراهيم عماره8675

ايه عزت بسيونى عبدالعاطي8676

حقوق انسان+ المعلم ومهنة التعليم + مدخل الى القصة &مدخل الى الدراماايه فايز محمد ابراهيم سالمه8677

حقوق انسان+ مدخل الى القصة &مدخل الى الدراماايه محمد مخيمر العجيل8678

حقوق انسان+ تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها ايه محمد نعيم حسنين8679

بريسكال مجدى جالل يوسف8680

بسمله فهيمه محمد سويدان8681

بسمله ماجد محمود حسين8682

حقوق انسان+ التربية وقضايا العصر بسمه احمد السيد عطيه8683

بسمه محمد عبدالقادر حموده8684

بسنت اسامه السيد الغندور8685
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بسنت امين زكريا محمد الديب8686

بسنت عبدالستار عبدالرازق يمن8687

(1)قراءة-(1)محادثةبسنت عزت خليل حبيب8688

بسنت ياسر حسن الكفراوى8689

تسنيم طارق فتحى عبدالودود بدر8690

(1)قراءة-(1)محادثةتغريد عزت السيد البدوى8691

(1)قراءة-(1)محادثةجانا محسن عبدالباسط خلف محمود 8692

(1)قراءة-(1)محادثةجميل وائل جميل محمد توفيق8693

(1)قراءة-(1)محادثةجهاد ابراهيم عبدالعاطى السيسى8694

(1)قراءة-(1)محادثةحازم عبدالحميد محمد محمد ايوب8695

(1)قراءة-(1)محادثةحبيبه عيد الغريب احمد جاب هللا8696

(1)قراءة-(1)محادثةحبيبه نصر السيد حسن زلط8697

حسناء الحسين االحمدي بطحيش8698

حفيظه احمد السباعي داود8699

حنان زياد عبدالرحمن احمد مطاوع8700

حنان عبدالحفيظ عبدالعليم محمد قنديل8701

حنان وليد محمد دويدار8702

حنين حسن احمد العياط8703

حنين سعيد السيد عبده الصعيدى8704

خالد محمد خليل الشناوى8705

خلود خالد حمدى سعد حمام8706

خلود خالد فتحي محمود بدر8707

اساسيات الرياضياتخلود طارق مأمون محمود سبح هللا8708

داليا محمود عبدالرحيم محمود السيد8709

دعاء عاطف عبدالخالق المتولي سليم8710
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دعاء محمد محمد حجازي8711

دميانه لويس شنوده شرقاوى8712

دنيا احمد عبدهللا عباس سعيد8713

تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتهادنيا السيد احمد محمد الفيومي8714

دنيا سعيد احمد محمد الفقى8715

دنيا عبدالصمد ابراهيم ضاهر8716

دهب محمد شبل محمود فوده8717

ديانا مطر ميخائيل عوض جرجس8718

دينا احمد على الشافعي8719

دينا عادل على سعد المرسي8720

راندا رضا عبدالرازق عبدالقوى8721

التربية وقضايا العصررانيا احمد عبدالرحمن درويش8722

رانيا خالد محمد محمد بخيت8723

رانيا عادل احمد محمد زيدان 8724

رانيا نصر عبدالحليم صديق مجاور8725

رحمه احمد رمزى غرابه8726

مدخل الى الشعررحمه رجب زين العابدين خاطر8727

رحمه محمود السيد محمود القناديلى8728

رشا محمد عبدالكريم محمد ابو طبل8729

حقوق انسانرضا الكيالني عبدالعليم الكيالني8730

(1)ترجمة الى العربيةرنا ايهاب محمد شعير8731

رنا حسين عبدالعزيز السيد مرسال8732

رنا رمضان فرج الشملي8733

رنا عالء السيد عبده صالح8734

رنيم مصطفى محمد رضوان8735
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مالحظاتاالسمم

رنين مصطفى احمد السيد الشقاني8736

روان طارق حامد محمد الزواوي8737

روان طارق حسين الموجي8738

روان عاطف محمد خالف8739

(1)ترجمة الى العربيةروان عبدالحي عبدالحي الشاعر8740

روان محمد حسن حسن عبدالفتاح8741

روزان ايمن محمد على حبيب8742

روعه ثروت السيد محمد ابو زهره8743

رؤى حامد حامد ابو نار8744

رؤى هاني محمود السيد الزيات 8745

تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتهاريم عبدالجواد سمير الجعيصي8746

مدخل الى الشعرريوان محمود رجب محمد ابو حديد8747

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراما+ الدين والحياة زياد حمدي عوض العايق8748

التربية وقضايا العصرزينب احمد سعيد جادهللا8749

زينب حمدى ابراهيم احمد عاشور8750

زينب مدحت ابواليزيد الشناوى8751

حقوق انسانساره اسماعيل عبدالعزيز حشيش8752

ساره الزغبي ابراهيم ابراهيم البكر8753

حولت8754

ساره حسن سعد شكر8755

ساره صبحى عبدالعظيم دويدار8756

ساره عطا ابوالمكارم خضر8757

ساره محمد السعيد االحول8758

سالى احمد عبدالحليم عمار8759

ساندي لويس يسري منصور جرجس8760

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



7 باقمستجدبيانجامعة طنطا

388طالبكلية الرتبية

2716طاليهإدارة شئون الطالب

327اجمالى2022/ 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانية  شعبة التعليم األساسى ختصص اللغة اإلجنليزية    
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سما طارق سيد احمد حلمي8761

سماح طاهر فوزى العوضى8762

سمية الخضر صالح عطية عامر8763

سهام احمد عبدالفتاح احمد8764

سهام كارم احمد سيد احمد محمد8765

حقوق انسانسهيله كمال سعد شبل8766

شدى جهاد صادق محمد صادق8767

شروق احمد محمد مرسي درويش8768

شروق عاطف عبدالفتاح اسماعيل الجندى8769

شرين ياسر بهاء الدين عبدالعاطي8770

شمس محمد عبدهللا عبدالفتاح عليم8771

شهد محمود محمد عبدالمجيد حسن8772

شيرين يسرى محمود محمد فاضل8773

صباح محمد عبدالمجيد محمد النويهي8774

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراماصبري السيد عبدالمنعم محمد عبدالهادي8775

ضحى اسامه لطفي دسوقي االجهوري8776

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراماعبدالرحمن مظلوم عزت عبدالسالم على8777

عبدهللا سعيد شعبان محمد رفاعى8778

عزه ابراهيم احمد محمد8779

عفاف محمد ناجي حمدان الموافي8780

عفاف محمود عبدالغنى الدالى8781

عال محمد حلمى احمد الصيفى8782

حقوق انسان+ االمعلم ومهنة التعليم + مدخل الى القصة &مدخل الى الدراماعلى هشام على ابراهيم الدسوقى8783

علياء احمد كامل احمد جسرها 8784

غاده اسامه عبدالمعز شريف الشيخ8785
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غاده صفوت عثمان اسماعيل عثمان8786

غاده طارق فتحى ابو العمايم8787

فاطمه اشرف محمود محمد عبدالحميد8788

فاطمه جوده السيد فوده8789

فاطمه سعد شاهين محمد شاهين8790

االمعلم ومهنة التعليم + مدخل الى القصة &مدخل الى الدرامافاطمه شعبان عبدالجواد محمد الخولي8791

فاطمه صالح عبدالحليم الموافى حماد8792

فاطمه على على الحمل8793

فوزيه رمضان السعيد ابوالغزم ابوستيته8794

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراماكريم صالح محمد الشناوى8795

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراماكريم عيد على مصطفى الشيخ8796

التربية وقضايا العصركريم مصطفى المحمدي رقيه8797

كريمة ابراهيم محمد سيد احمد بصار8798

كريمه ايمن عبدهللا عبد الحميد موسى8799

لميس شوقي حامد محمود خطاب8800

لينا عبدالعزيز محمد احمد السمنودي8801

لينه محمد السيد ابراهيم الشناوى8802

مدخل الى القصة&مدخل الى الدرامامارى جرجس مكرم جرجس اسكندر8803

ماريز سمير ميخائيل تادرس سعد8804

مازن عصام فتح هللا محمد الحجار8805

علم نفس النمو+ المعلم ومهنة التعليم مازن هشام عبدالمجيد مرسى على عبدالسالم8806

مايسه صبحى المغاوري ابو المجد سليم8807

محمد حسنى محمد احمد عدالن 8808

محمد رضا شهاب الدين ابراهيم8809

محمد عبدالباسط محمد نده8810
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مالحظاتاالسمم

تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتهامحمد عصام جمعه حموده الساعى8811

محمد مصطفى محمد عبدالعظيم غنيم8812

محمد نصر حسين محمد ابو عاصي8813

مرام عماد محمد محمد عوض8814

مروه محمد عبدالحميد شعير8815

مدخل الى الشعرمريم احمد شوقى عبدالعزيز الطنطاوى8816

مريم جمال ابراهيم شاهين8817

مريم جمال زغلول ابراهيم مطحنه8818

مريم صالح سامى المهدى احمد غازى8819

حقوق انسانمريم محمد على حسين الشربينى8820

مريم محمد محمود محمد عماره8821

حقوق انسان+التربية وقضايا العصرمريم مسعود بركات مشير8822

مريم مصطفى ابراهيم الصعيدى8823

مصطفى ايهاب محمد شبل خلف هللا8824

مصطفى رضا محمد حسين عبدالنبى8825

مصطفى سامح مصطفى خفاجى8826

مكاريوس رزق هللا عطيه رزق هللا برسوم8827

منار ابراهيم مصطفى مصطفى الساعي8828

منار عادل محمود احمد غباره8829

منار عاطف محمد جداده8830

منار محمد على عبدالرحمن زلط8831

منه هللا ابراهيم على فتحى السيد8832

مدخل الى الشعرمنه هللا احمد بديع عبدالعزيز السيد 8833

منه هللا احمد رجب ابراهيم رزق هرجه8834

منه هللا اسماعيل عطيه على غويل8835

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



10 باقمستجدبيانجامعة طنطا

388طالبكلية الرتبية

2716طاليهإدارة شئون الطالب

327اجمالى2022/ 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانية  شعبة التعليم األساسى ختصص اللغة اإلجنليزية    

مالحظاتاالسمم

منه هللا جمال محمد ابوشادى8836

مدخل الى القصة&مدخل الى الدرامامنه هللا عوض العربى ندا8837

مدخل الى القصة&مدخل الى الدرامامنه فؤاد محمد الخلفى8838

حقوق انسان+ اساسيات الرياضيات منى اسامه مسعد الجندي8839

حقوق انسانمنى محمد جمال زكي بغاغو8840

مى جهاد الدين محمد الصاوي8841

مى صبحى مجدى عوض هللا8842

مى عاصم رفعت عبدالعزيز السروجي8843

مى عبدهللا عبدالفتاح محمد المصلحي8844

مى محمد ابراهيم المتولى العكل8845

مى محمد نبيه سراج8846

ميرنا عاطف عبده مرقص انطونى8847

مدخل الى الشعرميرنا عطيه احمد ابراهيم شحاته8848

ميرنا فوزي محمد رشاد ابو جبل8849

ميرهان اليمانى رياض باشا8850

ناريمان رافت احمد احمد منسى8851

ناريمان ياسر محمد محمد الحداد8852

حقوق انسان+ اساسيات الرياضيات  + (1)ترجمة الى العربيةنانسي عبدالفتاح محمد سالم8853

نانسي محمد عبداللطيف عبده محمود8854

نجالء احمد عبدالمطلب ابراهيم الصعيدى8855

حقوق انسان+ مدخل الى الشعر + اساسيات الرياضيات نجالء محمد السيد محمد ابوالعال8856

ندا ابراهيم عبدالحسيب الخولي8857

ندا اسماعيل عبدالرحمن صالح8858

ندا السيد احمد على الفاره8859

ندا ايمن فتحي سيف ربيع8860

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص
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388طالبكلية الرتبية

2716طاليهإدارة شئون الطالب

327اجمالى2022/ 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانية  شعبة التعليم األساسى ختصص اللغة اإلجنليزية    

مالحظاتاالسمم

ندا جمال رمضان سعد8861

ندا صابر فتحى السيد احمد صابر8862

ندا محمد السيد محمد العايق8863

ندى ابراهيم حسين اسماعيل بركات8864

ندى ابراهيم عبدالعزيز محمد عبود8865

ندى السيد محمد ابراهيم الفقي8866

ندى بسيوني بسيوني قطب البطالن8867

ندى جمال محمد نور8868

ندى شريف محمد فرج راضى8869

ندى محسن محمد وهبه8870

ندى محمد احمد سليمان ابوعصره8871

ندى محمد رضا منير فهمي عبدالحي عجوه8872

ندى محمد محمد احمد الكالف8873

المعلم ومهنة االتعليمندى نبيل عبدالعزيز السايح8874

نرمين خالد شوقى على الحبيشى8875

نسمه سالمه ابوالمجد نبهان جبريل8876

نشوى محمد عبدالعزيز الشرقاوى8877

نعمه محمد سيد احمد عبدالعاطى8878

نهى اشرف سامي خضر موسى8879

نورا محمد حامد عباس الزفتاوى8880

نورا مسعد المحمدى ابراهيم وهدان8881

نورا ياسر محمد الغزالي 8882

نورهان حسنى عبد الوهاب القليبى8883

نورهان على المراعي داود8884

حولت8885

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص
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388طالبكلية الرتبية

2716طاليهإدارة شئون الطالب

327اجمالى2022/ 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانية  شعبة التعليم األساسى ختصص اللغة اإلجنليزية    

مالحظاتاالسمم

نورهان محمد محمدى حسين 8886

مدخل اى القصة&مدخل الى الدراماهاجر خالد ابراهيم عبدالمطلب العجور8887

هاجر عبدهللا اسماعيل ابوالعطا8888

هاجر عبدالمنعم احمد محمد ابوغنيمه8889

هاجر محمد فوزى حسن الزنطاحى8890

هاجر ياسر صالح الديب8891

هاله عبدالرحيم عبدالهادى الفوال8892

هاله عزمى عبدالعزيز الديب8893

هاله عالء الدين يوسف اليماني8894

هاله فكرى ابراهيم ابراهيم طباجه8895

هبه جمال ابراهيم السيد عماره8896

هبه حسين مرعى اسماعيل الصعيدى8897

هدى ابراهيم محمد عمار8898

حقوق انسان+ التربية وقضايا العصر هدى رجب عبدالواحد محمد8899

هدى محمد عبدالحكيم السيد على8900

هدى محمد فاروق المحالوي8901

هدى هانى فتحى ابو زيد ابو سليمان8902

هدير ايمن احمد حسين خليفه8903

هدير جمال محمد الحوشي8904

همت مصطفى محمد عبدالحي شمس الدين8905

همس محمد منصور خلف8906

هناء خالد محمد ابوشحاته8907

هناء عثمان عبدالمنعم سعد البيلى8908

التربية وقضايا العصرهند رافت شاكر كامل عبدهللا 8909

حقوق انسان+ التربية وقضايا العصر هويدا منصور عبدالرحمن على محمد8910

  مدير ادارة شئون الطالب    
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مالحظاتاالسمم

وحيد طارق وحيد االمام 8911

التربية وقضايا العصروفاء محمد احمد سليم رامون8912

حقوق انسان+ التربية وقضايا العصر وفاء محمد بدير مصطفى الششتاوى8913

ياسمين الجوهري السيد بهجات الطرابيهي8914

ياسمين عبدالحميد نصر عبدالحميد حبو8915

8916
حقوق انسانياسمين محمود الكومى سنبل

8917
ياسمين هشام نجيب مصطفى ابو العزم

8918
يوستينا اشرف عطا فلتس عبيد

8919
مدخل الى القصة&مدخل الى الدراما + (1)ترجمة الى العربيةيوسف حمدى عبدهللا حسن عثمان

طالب باقون لالعادة:                                        ثانيا

8925

ابراهيم محمد ابراهيم محمد 
االداره المدرسيه +(1)قصه+(1)دراما+تاريخ االدب االنجليزى+(2)استماع-(2)معمل لغوى صوتيات

تكنولوجيا +(2)قراءه-(2)محادثه+(2)ترجمه الى االنجليزيه+(1)شعر+مهارات يدويه وفنيه+والصفيه

((الفرقه االولى)مدخل الى القصه&مدخل الى الدراما+(1)ترجمه الى العربيه)+(2)سيكولوجيه التعلم+التعليم

8926
االء مصطفى هاشم محمد الشيخ

-(2)محادثه+(2)قواعد+(2)ترجمه الى االنجليزيه+(1)شعر+(1)قصه+(2)استماع-(2)معمل لغوى صوتيات

(2)قراءه

8927
اميره عبدهللا عيسى الشيخ

ترجمه الى +(1)شعر+االداره المدرسيه والصفيه+(1)قصه+تاريخ االدب االنجليزى+(2)كتابه

(2)االنجليزيه

8928
جميع المواداميره محمد ابواليزيد اللبودى

8929
جميع الموادايه عادل امين محمود جعفر

8930

خالد محمد عبدالفتاح السيد عبدربه
ترجمه الى +(1)شعر+(1)قصه+(1)دراما+تاريخ االدب االنجليزى+(2)استماع-(2)معمل لغوى صوتيات

(2)سيكولوجيه التعلم+(2)قراءه-(2)محادثه+(2)االنجليزيه

8931
دسوقى السيد دسوقى عباديه

مدخل &مدخل الى الدراما)+(1)ترجمه الى االنجليزيه+(1)شعر+(1)قصه+(1)دراما+تاريخ االدب االنجليزى

((الفرقه االولى)الى القصه

8932
رشا عبدالنبى محمد جعباص

مدخل الى &مدخل الى الدراما)+(2)قواعد+االداره المدرسيه والصفيه+تاريخ االدب االنجليزى

((الفرقه االولى)المعلم ومهنه التعليم+القصه

  مدير ادارة شئون الطالب    
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388طالبكلية الرتبية

2716طاليهإدارة شئون الطالب

327اجمالى2022/ 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانية  شعبة التعليم األساسى ختصص اللغة اإلجنليزية    

مالحظاتاالسمم

8933
(2)ترجمه الى االنجليزيه+مهارات يدويه وفنيه+(1)قصه+(1)دراما+تاريخ االدب االنجليزىمحمد احمد ابراهيم محمد العبد

8934
محمد احمد السيد ابراهيم الجمال

ترجمه الى +(1)شعر+مهارات يدويه وفنيه+االداره المدرسيه والصفيه+(1)دراما+تاريخ االدب االنجليزى

(2)سيكولوجيه التعلم+تكنولوجيا التعليم+(2)االنجليزيه

8935
(2)سيكولوجيه التعلم+تااريخ االدب االنجليزى+(2)استماع-(2)معمل لغوى صوتياتمحمد احمد عبدالمنعم احمد فضل

8936
محمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد

ترجمه الى +(1)شعر+االداره المدرسيه والصفيه+(1)قصه+(1)دراما+تاريخ االدب االنجليزى

تكنولوجيا التعليم+(2)االنجليزيه

8937
(2)قراءه-(2)محادثه+(2)ترجمه الى االنجليزيه+(1)شعر+(1)قصه+(1)دراما+تاريخ االدب االنجليزىمنير حامد منير عبدالدايم السيارى

8938
مهند ابراهيم السيد ابراهيم الصياد

االداره الدرسيه والصفيه +(1)قصه+(1)دراما+تاريخ االدب االنجليزى+(2)استماع-(2)معمل لغوى صوتيات

((الفرقه االولى)مدخل الى القصه&مدخل الى الدراما)+(2)ترجمه الى االنجليزيه+(1)شعر+

8939
ندا وائل عبدالبديع شحاته قاسم

تاريخ االدب +(2)كتابه+(2)استماع-(2)معمل لغوى صوتيات

سيكولوجيه +(2)تدريس مصغر+(2)ترجمه الى االنجليزيه+(1)شعر+(1)قصه+(1)دراما+االنجليزى

((الفرقه االولى)مدخل الى القصه&مدخل الى الدراما+(1)ترجمه الى العربيه)+(2)التعلم

طالب هلم حق االمتحان من اخلارج فرصه اخريه:                             ثالثا

8940
(1)قصه+(1)دراما+تاريخ االدب االنجليزىزياد احمد سعد محمد رضوان

8941
(1)دراما+تاريخ االدب االنجليزى+(2)استماع-(2)معمل لغوى صوتياتعفت عبدالوهاب المرسى الحسينى

8942
(1)قصه+تاريخ االدب االنجليزى+(2)استماع-(2)معمل لغوى صوتياتندا احمد محمد شعبان الطواب

  مدير ادارة شئون الطالب    
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من الخارج

1

2

327

طالب مستجدون : اوال 
مدخل الى القصة&مدخل الى الدراما

المعلم ومهنة التعليم

(1)ترجمة الى العربية+ تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها 

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراما

مدخلى الى القصة&مدخل الى الدراما + (1)ترجمة الى العربية

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراما

حقوق انسان+ مدخل الى القصة &مدخل الى الدراما

المعلم ومهنة التعليم+ مدخل الى القصة &مدخل الى الدراما

حقوق انسان + (1)ترجمة الى العربية

حقوق انسان+ التربية وقضايا العصر 

مالحظات

  مدير ادارة شئون الطالب    
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من الخارج

1

2

327

مالحظات

حقوق انسان+ مدخل الى القصة &مدخل الى الدراما

اساسيات الرياضيات

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراما

التربية وقضايا العصر

التربية وقضايا العصر

حقوق انسان

حقوق انسان

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراما+تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها

حقوق انسان

التربية وقضايا العصر

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراما+ الدين والحياة 

  مدير ادارة شئون الطالب    
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من الخارج

1

2

327

مالحظات

(1)ترجمة الى العربية

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراما + (1)ترجمة الى العربية

حقوق انسان

حقوق انسان+ المعلم ومهنة التعليم + مدخل الى القصة &مدخل الى الدراما

حقوق انسان+ مدخل الى القصة &مدخل الى الدراما

حقوق انسان+ تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها 

حقوق انسان+ التربية وقضايا العصر 

  مدير ادارة شئون الطالب    
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من الخارج

1

2

327

مالحظات

(1)قراءة-(1)محادثة

(1)قراءة-(1)محادثة

(1)قراءة-(1)محادثة

(1)قراءة-(1)محادثة

(1)قراءة-(1)محادثة

(1)قراءة-(1)محادثة

(1)قراءة-(1)محادثة

(1)قراءة-(1)محادثة

اساسيات الرياضيات
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من الخارج

1

2

327

مالحظات

تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها

التربية وقضايا العصر

مدخل الى الشعر

حقوق انسان

(1)ترجمة الى العربية

  مدير ادارة شئون الطالب    
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من الخارج

1

2

327

مالحظات

(1)ترجمة الى العربية

تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها

مدخل الى الشعر

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراما+ الدين والحياة 

التربية وقضايا العصر

حقوق انسان

  مدير ادارة شئون الطالب    
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من الخارج

1

2

327

مالحظات

حقوق انسان

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراما

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراما

حقوق انسان+ االمعلم ومهنة التعليم + مدخل الى القصة &مدخل الى الدراما

  مدير ادارة شئون الطالب    
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من الخارج

1

2

327

مالحظات

االمعلم ومهنة التعليم + مدخل الى القصة &مدخل الى الدراما

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراما

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراما

التربية وقضايا العصر

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراما

علم نفس النمو+ المعلم ومهنة التعليم 

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص
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من الخارج

1

2

327

مالحظات
تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها

مدخل الى الشعر

حقوق انسان

حقوق انسان+التربية وقضايا العصر

مدخل الى الشعر

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص
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من الخارج

1

2

327

مالحظات

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراما

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراما

حقوق انسان+ اساسيات الرياضيات 

حقوق انسان

مدخل الى الشعر

حقوق انسان+ اساسيات الرياضيات  + (1)ترجمة الى العربية

حقوق انسان+ مدخل الى الشعر + اساسيات الرياضيات 

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص
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من الخارج

1

2

327

مالحظات

المعلم ومهنة االتعليم

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص
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من الخارج

1

2

327

مالحظات

مدخل اى القصة&مدخل الى الدراما

حقوق انسان+ التربية وقضايا العصر 

التربية وقضايا العصر

حقوق انسان+ التربية وقضايا العصر 

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص
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من الخارج

1

2

327

مالحظات

التربية وقضايا العصر

حقوق انسان+ التربية وقضايا العصر 

حقوق انسان

مدخل الى القصة&مدخل الى الدراما + (1)ترجمة الى العربية

االداره المدرسيه +(1)قصه+(1)دراما+تاريخ االدب االنجليزى+(2)استماع-(2)معمل لغوى صوتيات

تكنولوجيا +(2)قراءه-(2)محادثه+(2)ترجمه الى االنجليزيه+(1)شعر+مهارات يدويه وفنيه+والصفيه

((الفرقه االولى)مدخل الى القصه&مدخل الى الدراما+(1)ترجمه الى العربيه)+(2)سيكولوجيه التعلم+التعليم

-(2)محادثه+(2)قواعد+(2)ترجمه الى االنجليزيه+(1)شعر+(1)قصه+(2)استماع-(2)معمل لغوى صوتيات

(2)قراءه

ترجمه الى +(1)شعر+االداره المدرسيه والصفيه+(1)قصه+تاريخ االدب االنجليزى+(2)كتابه

(2)االنجليزيه

جميع المواد

جميع المواد

ترجمه الى +(1)شعر+(1)قصه+(1)دراما+تاريخ االدب االنجليزى+(2)استماع-(2)معمل لغوى صوتيات

(2)سيكولوجيه التعلم+(2)قراءه-(2)محادثه+(2)االنجليزيه

مدخل &مدخل الى الدراما)+(1)ترجمه الى االنجليزيه+(1)شعر+(1)قصه+(1)دراما+تاريخ االدب االنجليزى

((الفرقه االولى)الى القصه

مدخل الى &مدخل الى الدراما)+(2)قواعد+االداره المدرسيه والصفيه+تاريخ االدب االنجليزى

((الفرقه االولى)المعلم ومهنه التعليم+القصه

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص
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من الخارج

1

2

327

مالحظات

(2)ترجمه الى االنجليزيه+مهارات يدويه وفنيه+(1)قصه+(1)دراما+تاريخ االدب االنجليزى

ترجمه الى +(1)شعر+مهارات يدويه وفنيه+االداره المدرسيه والصفيه+(1)دراما+تاريخ االدب االنجليزى

(2)سيكولوجيه التعلم+تكنولوجيا التعليم+(2)االنجليزيه

(2)سيكولوجيه التعلم+تااريخ االدب االنجليزى+(2)استماع-(2)معمل لغوى صوتيات

ترجمه الى +(1)شعر+االداره المدرسيه والصفيه+(1)قصه+(1)دراما+تاريخ االدب االنجليزى

تكنولوجيا التعليم+(2)االنجليزيه

(2)قراءه-(2)محادثه+(2)ترجمه الى االنجليزيه+(1)شعر+(1)قصه+(1)دراما+تاريخ االدب االنجليزى

االداره الدرسيه والصفيه +(1)قصه+(1)دراما+تاريخ االدب االنجليزى+(2)استماع-(2)معمل لغوى صوتيات

((الفرقه االولى)مدخل الى القصه&مدخل الى الدراما)+(2)ترجمه الى االنجليزيه+(1)شعر+

تاريخ االدب +(2)كتابه+(2)استماع-(2)معمل لغوى صوتيات

سيكولوجيه +(2)تدريس مصغر+(2)ترجمه الى االنجليزيه+(1)شعر+(1)قصه+(1)دراما+االنجليزى

((الفرقه االولى)مدخل الى القصه&مدخل الى الدراما+(1)ترجمه الى العربيه)+(2)التعلم

(1)قصه+(1)دراما+تاريخ االدب االنجليزى

(1)دراما+تاريخ االدب االنجليزى+(2)استماع-(2)معمل لغوى صوتيات

(1)قصه+تاريخ االدب االنجليزى+(2)استماع-(2)معمل لغوى صوتيات

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص


