
14 من 1صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

240طالب

1370طاليه

166اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة التعليم األساسى ختصص اللغة العربية   

مالحظاتاالســــــــــــمم
طالب مستجدون : اوال 

حاسب الى فى التخصصاحمد سعيد طلعت ابو السعود17151

احمد صبرى ابراهيم محمد الشرقاوى17152

اسراء السيد احمد محمد حماده17153

اسراء طارق عبد الفتاح عناب17154

اسراء عبدالعزيز محمود عبدالبارى17155

اسراء عبداللطيف السيد عبدالهادى17156

اسراء محمد عبدالفتاح العواد17157

اسراء محمد فارس البربرى17158

اسراء مرزوق يوسف السيد17159

(تالوه وتفسير)نصوص قرآنيهاسالم ابراهيم عبد الرؤف السباعي17160

اسالم احمد عبدالحي بيومي17161

اسالم جمال عبدالجواد يونس17162

اسماء بسيونى طغيان ابراهيم محمد17163

اسماء حمدى محمود المرسى سعيد17164

اسماء خليل مصطفى حسنين غزال17165

اسماء عبدالحميد عبد الحميد البسيونى17166

اسماء عبدالعزيز رجب عبدالعزيز غانم17167

اسماء عبدالمنعم عبدالرؤف محمد الشلبى17168

اسماء مجدى عبدالرؤف شاهين17169

االء اشرف احمد محمد حسن17170

االء خالد محمد احمد المهدى17171

االء صالح محروس صالح النقيب17172

االء محمود زين العابدين مصطفى17173

حاسب الى فى التخصصالسيد محمد السيد خليفه عثمان17174

امانى حامد محمد ابراهيم غانم17175

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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مالحظاتاالســــــــــــمم
(التفكير الفلسفى والعلمى)مقرر ثقافى اختيارى+(1)طرق تدريسامنيه اشرف عبدالعال اسماعيل البنا17176

اميره اسماعيل سليمان عبدالعال عوده17177

ثانيه(1)تدريس مصغراميره خالد محمد عبدهللا القلينى17178

اميره سمير لطفى فتوح خفاجه17179

اميره محمد فوده فوده17180

امينه اشرف احمد الحاج حسين 17181

امينه محمد حسن شبل خليل17182

ايمان  السعيد عطيه الجيار17183

ايمان السيد السيد سالطين17184

ايمان سيد احمد على العسر17185

ايمان عبدالحافظ ابراهيم خليل سيف الدين17186

ايمان عبدالسالم رمضان العرسه17187

ايمان فريد عطيه شلبى17188

ايمان مصطفى العراقى محمد العراقى17189

ايمان مصلحى بسيونى الششتاوى زيدان17190

ايناس طارق محمد ابراهيم الشافعى17191

ايه احمد مصطفى سالم17192

ايه حسام محمد فتحى ابوشوشه17193

ايه عبدالرؤف ابوالفتح خليل17194

ايه عماد محمد مرجونه17195

ايه عماره عبدالعزيز حبيب17196

ايه فؤاد مصطفى سيد احمد العكل17197

ايه قطب بدوي ابراهيم شهله17198

ايه محمد ابراهيم سراج17199

تسنيم السيد بدران حموده17200

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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مالحظاتاالســــــــــــمم
تغريد احمد السيد على الوكيل17201

تغريد يحى القناوى الغزالى 17202

تقى عبدالحمد محمد عبدالحميد راضى17203

(1)طرق تدريس+(تالوه وتفسير)نصوص قرآنيهحبيبه محمد محمد بدوى حسان17204

حسناء سمير مصطفى دره17205

خلود خالد عبدالقادر عبدالعال17206

داليا فتحى محمد موسى17207

دعاء محمود مفرح محمود الشاملى17208

دنيا احمد احمد متولى البدرى17209

دنيا احمد محمد شحاته عطيه البسيونى17210

دنيا خالد جمال الدين محمود17211

دينا االحمدى محمد الحويحى17212

دينا حسن ابراهيم هجرس17213

رانيا سمير الدسوقى نصر17214

رضا عبدالقادر ابراهيم السيد الحنفى17215

رفعت حسنين احمد السالمونى17216

رنا السيد عبدالفتاح ابراهيم17217

رندا محمد مصطفى البرعى17218

ريهام رضا سعيد الغمري حسان17219

زينب احمد محمد ابو راوى17220

حاسب الى فى التخصص+(1)طرق تدريسسارة محمد عبد الستار محمد موافي 17221

ساره ابواليزيد عبدالوهاب ابواليزيد القط17222

ساره معوض محمد محمد العربى17223

سعيد فتوح احمد فتوح زهيرى 17224

سمر السيد البسطويسى البحريه17225

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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مالحظاتاالســــــــــــمم
سهام محسن عبدالعليم مبارك17226

سهير صبحى السيد حواش موسى17227

شادى محمد عبدهللا الدسوقى زغلول 17228

شروق احمد عبدالسالم ابراهيم حسن17229

(تالوه وتفسير)نصوص قرآنيهشروق جمعه مصطفى محمد الساهى17230

شروق عباس ابوالمعاطى على عمرو17231

شروق عبدالمنعم محمد السماعيل17232

شيماء عبدالعاطى على ابراهيم عز الدين17233

عايده محمد رمزى عبدالمتعال17234

عبدالرحمن الرفاعى احمد شوقى محمود الرفاعى17235

عبدالرحمن جمال سميح عبدالعزيز17236

عبدهللا كمال سعد محمد17237

عبير راغب مصطفى خطاب محمد17238

عبير شريف محمد النشرتى17239

عصمت احمد شوقى االمام17240

عفاف رفعت عبدالمعطى على مجاهد17241

عال رضا فتحى سعد بدر17242

ثانيه(1)علوم بيئيهعالء سعد عبدالخالق حموده17243

ثانيه(1)علوم بيئيهعالء عاطف عبدالرحمن محمد البشالوى17244

ثانيه(1)علوم بيئيهعمر سعيد على صالح17245

غاده ياسر عبدالرحمن راضى شعالن17246

غدير عامر عبدالنبى جاد17247

فاطمه امين محمود ابراهيم رزق17248

فاطمه جابر المغاوري ابراهيم17249

فاطمه محمد عبد المعتمد سالمه17250

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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مالحظاتاالســــــــــــمم
فاطمه محمود عبد الخالق السيد الوكيل17251

فرح محمد على محمد ابراهيم17252

لبنى ابراهيم ابواليزيد خضر17253

لمياء حسن السيد حسن حماده17254

لمياء عبدالعزيز احمد عبدالعزيز على17255

محمد ابواليزيد عامر البسيونى17256

ثانيه(1)علوم بيئيهمحمد خالد محمد معيلي 17257

محمد سليمان ابراهيم ابراهيم شرشيره17258

محمد مصطفى رمضان موسى17259

محمد ياسر محمد عليوه احمد17260

محمود حازم عبدالمحسن الحفاوى عماره17261

محمود سعد مرتضى سعيد محمد17262

مروان عبدالمنعم فتحى عبدالمنعم حسن17263

مروه محمد ابراهيم محمد رخا17264

مريم عبدالرحيم صالح عبد هللا مبروك17265

مريم محمد عيد محمد17266

مريم محمود خليل عبدالجواد يوسف17267

منار حسن عزت السيد البلتاجى17268

منار عادل فرحات محمد الشريف17269

منار ناصر محروس اسماعيل حسين17270

منار وائل محمد الجيار17271

منه هللا السيد السيد ابو مصطفى17272

منى ايمن ذكى حجاب17273

منى صبرى محمود محمد خليل17274

منى طارق الحسانين السيد قنيده17275

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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مالحظاتاالســــــــــــمم
منى محمد محمد الجنزورى17276

منى محمد يوسف يوسف عيد17277

حاسب الي في التخصص+ مصادر اللغة واالدب مؤمن رضا محمد احمد البنا17278

(اولى) (1)مدخل الى االدب العربي مى عبدالرحمن متولى تايب17279

ثانيه(1)علوم بيئيهمى محمد رفاعى الجوهرى العوانى17280

(اولى)جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضياتمى محمد مختار شريدم17281

البالغة العربيةنادية محمد جمعه الخضري17282

نادين رجب محمد عبدهللا بحيبح17283

ناهد ابراهيم محمد مصطفى شادى17284

ندى احمد على حماد17285

ندى اشرف فتحى محمد على عبده17286

ندى ايهاب محمد شبل خلف هللا17287

ندى حسين محمد محمد القصاص17288

(1)طرق تدريس ندى محمد ناصف محمد عفيفى17289

ندى مصطفى عبدالغنى محمد الشاطر17290

نفين محمد عبد هللا عمرو 17291

حاسب الى فى التخصصنور الدين محمد محمود دره17292

نورهان السعيد فاروق علوان17293

نورهان سامى اسماعيل النعناعى17294

نورهان سعيد مرزوق حسن17295

هاجر ابراهيم عبدالحميد على17296

هاجر حسن محمد عوض17297

هاجر عصام سامي محمد موسى مطر17298

هاجر محمد محمد الطواشى17299

هبه عبدالغفار عبدالغفار المتولى درويش17300

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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مالحظاتاالســــــــــــمم
هدير ابواليزيد مصطفى شالمش17301

هالل ياسر هالل عبدالمعطى هالل17302

هيام سمير احمد عامر البس17303

هيام على نصر عبدالعزيز هنديه17304

وفاء احمد حافظ على كركه17305

والء حسين محمود الحطيم17306

والء عبد الجليل عادل المنوفى17307

يارا عادل شوقى احمد17308

ياسمين رجب محروس محمد الصفطى17309

ياسمين طه محمود الشرقاوى17310

ياسمين عطيه محمد عطيه الباسوسى17311

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصه اوىل:ثانيا 
طرق تدريس فئات خاصه+المكتبه العربيه+طرق تدريس فى التخصص+(شعر)االدب العربي الحديثريهام طلعت االلفى نوفل17313

(ثالثه (1)طرق تدريس)+المكتبه العربيههند على ابراهيم غانم17314

(الئحه قدميه)طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج حىت النجاح:ثالثا 
(نحو وصرف ثالثه)+لغويات+نحو وصرف+نصوص وتاريخ ادب+نصوص قرءانيه+فنون ادب ونقد حديثبسمه طه عبدالعزيز سراج17315

سعديه عبدالعاطى سعيد الشيخ17316
ادب ونصوص )+نحو وصرف+تكنولوجيا التعليم واعداد وسائل تعليميه+نصوص قرءانيه+فنون ادب ونقد حديث

(عباسى واندلسى ثالثه

(الئحه قدميه جدا )طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج حىت النجاح:رابعا
جيهان الشحات نصر عشوش17317

دراسات بيئيه )+مناهج التعليم+تقويم تربوى ومبادئ احصاء+النقد االدبي+موسيقى الشعر+ادب مصرى+نحو وصرف

(علوم الفرقه الثانيه+)(ثالثه

(الئحه قدميه جدا)طالب مفصولون حلني حتديد موقفهم من التجنيد وهلم حق االمتحان من اخلارج حىت النجاح:خامسا 

رياضه ثانيهاحمد المحمدى عبدالعزيز رضوان

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي
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مالحظات
طالب مستجدون : اوال 

حاسب الى فى التخصص

(تالوه وتفسير)نصوص قرآنيه

حاسب الى فى التخصص

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي
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مالحظات
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ثانيه(1)تدريس مصغر

قائم باعمال مدير شئون الطالب
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مالحظات

حاسب الي في التخصص+ مصادر اللغة واالدب 

(اولى) (1)مدخل الى االدب العربي 

ثانيه(1)علوم بيئيه

(اولى)جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضيات

البالغة العربية

(1)طرق تدريس 

حاسب الى فى التخصص
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مالحظات

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصه اوىل:ثانيا 
طرق تدريس فئات خاصه+المكتبه العربيه+طرق تدريس فى التخصص+(شعر)االدب العربي الحديث

(ثالثه (1)طرق تدريس)+المكتبه العربيه

(الئحه قدميه)طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج حىت النجاح:ثالثا 
(نحو وصرف ثالثه)+لغويات+نحو وصرف+نصوص وتاريخ ادب+نصوص قرءانيه+فنون ادب ونقد حديث

ادب ونصوص )+نحو وصرف+تكنولوجيا التعليم واعداد وسائل تعليميه+نصوص قرءانيه+فنون ادب ونقد حديث

(عباسى واندلسى ثالثه

(الئحه قدميه جدا )طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج حىت النجاح:رابعا
دراسات بيئيه )+مناهج التعليم+تقويم تربوى ومبادئ احصاء+النقد االدبي+موسيقى الشعر+ادب مصرى+نحو وصرف

(علوم الفرقه الثانيه+)(ثالثه

(الئحه قدميه جدا)طالب مفصولون حلني حتديد موقفهم من التجنيد وهلم حق االمتحان من اخلارج حىت النجاح:خامسا 

رياضه ثانيه

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص


