
10 من 1صفحة  21/12/2021

باقمستجدبيان

72طالب

733طاليه

90اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة اللغة الفرنسية 
هالحظاتاالســــــــــــنم

طالب هستجدون : اوال 
 احمد محمد عبدالعظٌم محمد حبٌب15476

احمد محمد مصباح على شلبى15477

اسراء طارق محمد العسٌلى15478

اسراء محسن احمد عبدالجلٌل نصار15479

(1)طرق تدرٌساسراء محمود سعد قطب الخٌاط15480

اسراء نصر القناوى محمد حسن15481

(3)مهارات كتابه+(1)طرق تدرٌساسماء حسٌن عبدهللا سرور15482

اسماء سمٌر ابراهٌم محمد الملٌجى15483

اسماء فوزي احمد الغنٌم15484ً

19,20القرنٌن:(شعر)مقال ادبًالٌسا صالح صالح عبد الحى15485

اٌمان ابراهٌم منصور عطال هللا15486

اٌمان حلمً رافت المٌه15487ً

اٌمان محمد حسن شهاب الدٌن الرفاعى15488

اٌمان محمد طه عبدالوهاب هٌكل15489

اٌه احمد عبدالسالم الزٌات15490

اٌه رضا احمد حسن محمد15491

تقى احمد عبدالقادر احمد15492

حبٌبه صبحى البكرى محمد االودن15493

حبٌبه محمد على المنتصر15494

خلود خٌرت االحمدى عبدالداٌم عجالن15495

دعاء احمد محمد محمد البندراوى15496

دٌنا حمدى محمد عبٌد15497

رنا الشافعى زهران ٌحى15498

روضة عبدالمنعم عبدالنبً فراج 15499

ساره ٌحٌى عاشور اسماعٌل15500

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة اللغة الفرنسية 
هالحظاتاالســــــــــــنم

سلمى محمد بركات احمد الشال15501

سمر فاٌز احمد الحسٌنى عزام15502

سها خالد مصطفى محمد هنطش15503

سهام السعٌد عماره عماره15504

سهٌله ابراهٌم عبدالعزٌز موسى15505

سهٌله سالمه عبدالفتاح على امام15506

شروق محمد فاروق عواد عالم15507

شروق هانً فوزي احمد ناصف15508

شٌماء سالم سلٌم شحاته15509

شٌماء هاشم مأمون سلٌمان سرحان15510

صفاء عبدالخالق حسن على غدٌه15511

عالٌة عالء كامل على سلٌمان15512

عبٌر عادل محمد ناصف15513

(2)حضاره-(5)ترجمهعرفه طارق عرفه عبدالجلٌل العزب15514

عزه جمال محمد عفٌفً الزغب15515ً

19,20القرنٌن:(شعر)مقال ادبًعال عبدالعزٌز عبداللطٌف محمد الغاٌش15516

على ٌوسف على ٌوسف حسٌن15517

عمر محمد على البرهمتوشى15518

غاده حسن عبدالقادر محمد على15519

غاده سعٌد على السقا15520

فاطمه احمد شعبان علم الدٌن15521

(1)طرق تدرٌسفاطمه احمد عبدالعال حسن الصعٌدى15522

فاطمه اشرف عبدهللا عبدالفتاح عبدالجلٌل15523

فاطمه ربٌع حامد ربٌع ربٌع15524

فاطمه عبدالعزٌز عبدالودود عٌد15525

(1)طرق تدرٌسفرحه رضا محمد الطوخى15526

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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ماٌا قاسم عبدالمحسن السندى15527

محمد محسن ٌوسف شرف الدٌن15528

محمود محمد جابر محمد سالمه 15529

مروه جمال شرٌف احمد عبدالهادى15530

مرٌم احمد منصور ملوحه15531

(1)طرق تدرٌسمنار طارق ٌحٌى محمود سلٌمان15532

منار على سالم حسن دروٌش15533

(2)لغوٌات-(5)قواعدمنه هللا حامد حامد محمد الغرابلى15534

منه هللا نبٌل على حافظ عثمان15535

منى اٌمن عبدالجلٌل بر15536

مى ممدوح عبدالرحمن اٌوب15537

نادٌن عصام الدٌن عزت محمود المبٌض15538

نجالء احمد حسٌن محمد15539

نهاد ماجد على عطاهللا15540

نورا كرم محمد عبدالسالم شرٌف15541

نورا محمد على عٌد15542

نوران اسامه جبر زٌدان15543

نوران عبدهللا محمد عبدهللا عصفور15544

19,20القرنٌن:(شعر)مقال ادبًنوره احمد محمد ابراهٌم15545

نورهان مجدى توفٌق السٌد15546

نورهان محمد عبدالمقصود محمد عثمان15547

هانم فرٌد عبدربه محمد الراعى سوٌدان15548

هبه شعبان مصطفى بعره15549

هبه محمود احمد ابراهٌم ابوٌوسف15550

هناء شعبان عباس السٌد ابراهٌم15551

وفاء علٌوه زكى ابوفوده15552

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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19,20القرنٌن:(شعر)مقال ادبًٌارا جمال عبدالتواب شاهٌن15553

ٌاسمٌن على عبدالمنصف عطا هللا15554

ٌاسمٌن عماد تاج الدٌن صابر15555

طالب باقىن لالعادة: ثانيا  
اٌه اٌمن مصطفى عبدالرحمن المحالوى15557

-(8)قواعد+(2)ادب فرنكوفونى-(8)ترجمه خاصه+(2)طرق تدرٌس+(3)حضاره-*(6)ترجمه

19,20القرنٌن:(مسرح)مقال ادبً+(5)لغوٌات

(5)لغوٌات-(8)قواعدسناء كمال عبدالجلٌل السٌد البحٌرى15558

(4)لغوٌات-*(7)قواعدلمٌس محمد احمد بدر15559

الفروق الفردٌه والقٌاس النفسىمحمد السٌد حامد ابوالحمد حامد15560

ٌوسف سمٌرٌوسف حسن المغربى15561
ادب -(8)ترجمه خاصه+صحه نفسٌه وارشاد نفسى+(2)طرق تدرٌس+(4)لغوٌات-*(7)قواعد

الفكر التربوى +19,20القرنٌن:(مسرح)مقال ادبً+(5)لغوٌات-(8)قواعد+(2)فرنكوفونى

الفروق الفردٌه والقٌاس النفسى+وتطبٌقاته

طالب هلم حق دخىل االمتحان من اخلارج فرصة اوىل : ثالثا 

عبدالرحمن على محمد حلوه15562
مقال +(5)لغوٌات-(8)قواعد+(2)ادب فرنكوفونى-(8)ترجمه خاصه

الفروق الفردٌه والقٌاس النفسى+الفكر التربوى وتطبٌقاته+19,20القرنٌن:(مسرح)ادبً

ناهد محمود عبدالواحد احمد البسٌونى15563
مقال +16,17,18القرون:نصوص مسرح+(3)حضاره*(6)ترجمه

19,20القرنٌن:(مسرح)مقال ادبً+16,17,18القرون:(مسرح)ادبً

(الئحه قدميه)طالب هلم حق دخىل االمتحان من اخلارج حىت النجاح:رابعا 
طرق تدرٌسحاتم احمد ابو الٌزٌد داود15564

الفروق الفردٌةنسرٌن عبدالشافً امٌن رزٌن15565

طرق تدرٌس+20-نصوص القرن+مناهج+ترجمههدٌر عبده حنفى حسٌن15566

(الئحه قدميه)طالب مفصىلىن حلني حتديد مىقفهم من التجنيد وهلم حق االمتحان من اخلارج حىت النجاح:خامسا 

مناهجاسالم محمد عبد الحمٌد جعباص

طرق تدرٌس+صحه نفسٌه وعلم نفس اجتماعى+مناهجمصطفى احمد محمد الحلوجى

(الئحه قدميه جدا)طالب مفصىلىن حلني حتديد مىقفهم من التجنيد وهلم حق االمتحان من اخلارج حىت النجاح:سادسا 

قواعداحمد عبدالهادي الغرٌب سالمه

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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علم نفس تعلٌمى+مناهج ووسائل+تربٌه مقارنه+طرق تدرٌس+قواعد+نصوص+ادبشعبان عبدالعظٌم احمد لبده

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة اللغة الفرنسية 
هالحظات

طالب هستجدون : اوال 
 

(1)طرق تدرٌس

(3)مهارات كتابه+(1)طرق تدرٌس

19,20القرنٌن:(شعر)مقال ادبً

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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(2)حضاره-(5)ترجمه

19,20القرنٌن:(شعر)مقال ادبً

(1)طرق تدرٌس

(1)طرق تدرٌس

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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(1)طرق تدرٌس

(2)لغوٌات-(5)قواعد

19,20القرنٌن:(شعر)مقال ادبً

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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19,20القرنٌن:(شعر)مقال ادبً

طالب باقىن لالعادة: ثانيا  
-(8)قواعد+(2)ادب فرنكوفونى-(8)ترجمه خاصه+(2)طرق تدرٌس+(3)حضاره-*(6)ترجمه

19,20القرنٌن:(مسرح)مقال ادبً+(5)لغوٌات

(5)لغوٌات-(8)قواعد

(4)لغوٌات-*(7)قواعد

الفروق الفردٌه والقٌاس النفسى

ادب -(8)ترجمه خاصه+صحه نفسٌه وارشاد نفسى+(2)طرق تدرٌس+(4)لغوٌات-*(7)قواعد

الفكر التربوى +19,20القرنٌن:(مسرح)مقال ادبً+(5)لغوٌات-(8)قواعد+(2)فرنكوفونى

الفروق الفردٌه والقٌاس النفسى+وتطبٌقاته

طالب هلم حق دخىل االمتحان من اخلارج فرصة اوىل : ثالثا 
مقال +(5)لغوٌات-(8)قواعد+(2)ادب فرنكوفونى-(8)ترجمه خاصه

الفروق الفردٌه والقٌاس النفسى+الفكر التربوى وتطبٌقاته+19,20القرنٌن:(مسرح)ادبً

مقال +16,17,18القرون:نصوص مسرح+(3)حضاره*(6)ترجمه

19,20القرنٌن:(مسرح)مقال ادبً+16,17,18القرون:(مسرح)ادبً

(الئحه قدميه)طالب هلم حق دخىل االمتحان من اخلارج حىت النجاح:رابعا 
طرق تدرٌس

الفروق الفردٌة

طرق تدرٌس+20-نصوص القرن+مناهج+ترجمه

(الئحه قدميه)طالب مفصىلىن حلني حتديد مىقفهم من التجنيد وهلم حق االمتحان من اخلارج حىت النجاح:خامسا 

مناهج

طرق تدرٌس+صحه نفسٌه وعلم نفس اجتماعى+مناهج

(الئحه قدميه جدا)طالب مفصىلىن حلني حتديد مىقفهم من التجنيد وهلم حق االمتحان من اخلارج حىت النجاح:سادسا 

قواعد

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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علم نفس تعلٌمى+مناهج ووسائل+تربٌه مقارنه+طرق تدرٌس+قواعد+نصوص+ادب

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص


