
28 من 1صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

506طالب

26410طاليه

335اجمالى

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

االســــــــــــمم
طالب مستجدون : اوال 

ابتسام عبدالستار عبدالحميد نوفل17326

ابراهيم عادل ابراهيم ابراهيم عبدالواحد17327

اثار ابراهيم محمد عبدالرحمن17328

احسان محمد فتحى محمد ابوالمعاطى17329

(3)ترجمهاحمد القطب القطب محمد عتلم17330

احمد شعبان المرسى اللبيدى17331

(ثانيه) (2)استماع-(2)معمل لغوى صوتياتاحمد عبدربه محمد يوسف مراد17332

احمد محمد مصطفى عبدالجليل احمد17333

ادهم حمدى محمد احمد عثمان17334

اسراء احمد عبدالعال عبدالجليل17335

اسراء اسماعيل اسماعيل العاصى17336

(3)ترجمهاسراء حمدى محمد حافظ الدعمه17337

(3)ترجمهاسراء عبد الرحمن حسن الدسوقي 17338

اسراء عبدالعزيز الدسوقي الشحات17339

اسراء عالء الدين على ابوسليمان17340

اسراء على جمال البحيرى17341

اسراء فؤاد عبدالعزيز النباصى17342

اسراء مجدى عاطف حسن الصيرفى17343

اسراء محمد انور ابراهيم عطيه17344

(3)ترجمهاسراء محمد رزق ابراهيم اسماعيل17345

اسراء ممدوح محمد الموجى17346

اسالم رضوان ابراهيم رضوان17347

اسماء احمد محمود ابراهيم حموده17348

اسماء حسن توفيق موسى عطوة17349

اسماء خالد فؤاد القزاز17350

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 2صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

506طالب

26410طاليه

335اجمالى

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

االســــــــــــمم
اسماء على السيد اسماعيل ابوحليمه17351

اسماء عماد محمد جاد17352

اسماء محمد محمد عبدالهادى صالح17353

اسماء مصطفى الشحات الكالوى عبد هللا17354

اسماء وجيه محمد خليل غزاله17355

اسماء يوسف عبدالحميد ابراهيم سليمان17356

اشرقت خالد حسنى مرسى عياد17357

االء القطب صالح القطب الرشيدى17358

االء صفوت توفيق عوض17359

االء فتحى محمد محمد ابوعيسى17360

االء محمد السيد ابراهيم الجندي17361

(2)درامااالء محمد حسن فرج17362

االء محمد عبدهللا البيومى سالم17363

الشيماء ايهاب محمد عبدالحميد مطر17364

الشيماء كريم عبد الحليم محمد مجاهد17365

(2)دراماامانى سعد المنسى محمد الحلو17366

(2)دراماامانى عادل محمد عاشور17367

امانى فاروق خليفه حسن17368

امل عبدالغني عبدالفتاح احمد عبد المجيد17369

(2)دراماامل على كامل شلبى17370

امنيه ابراهيم احمد سرواح17371

امنيه ابراهيم محمد عبدالواحد االمعوطى17372

(اولى)اساسيات الرياضيات امنيه اشرف ابراهيم مكى17373

امنيه عربى عبد المحسن محمد على17374

اميره السيد السيد دوالى17375

اميره سعيد السيد طعيمه17376

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 3صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

506طالب

26410طاليه

335اجمالى

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

االســــــــــــمم
(2)درامااميره عادل جبر عبدالوهاب غنيم17377

اميره عبد الحميد بدوي عبدالحميد ناجي17378

اميره محمد صالح عبدالعزيز الحناوي17379

امينه السيد ابراهيم محمد جامع17380

امينه فتحى جميل عبدالحميد17381

امينه هشام عبدهللا محمد الشامى17382

انتصار يوسف محمد يوسف القصراوى17383

ايات السيد على الحوت17384

ايمان احمد رمزى حسنين العنانى17385

ايمان اشرف عبدالجواد احمد17386

ايمان خالد عبد اللطيف بسيونى البرلس17387

ايمان سامى السيد تعيلب17388

ايمان سعد عبدالجواد محمد ملش17389

ايمان شوقى مصطفى  شحاته17390

ايمان صبحى ابراهيم عاطف الديهى17391

ايمان عبدالخالق محمد لطفى عبدالخالق الحفناوى17392

ايمان على السيد بركات17393

ايمان فهمى حسنى محمد حماد عصر17394

ايمان محمد ممدوح عبدالجواد محمود 17395

ايه السيد محمد السيد مصطفى17396

ايه خالد مصطفى محمد شرف17397

ايه رضا سليمان محمد العريان17398

ايه محمد صالح عبدالمقصود17399

ايه وليد على رضا فتوح بيومي 17400

(2)درامابسمه عالء عثمان حجازى17401

بسمه منصور احمد عبدالبارى حسن17402

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 4صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

506طالب

26410طاليه

335اجمالى

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

االســــــــــــمم
بسنت عمرو رشاد السيد شاهين17403

بسنت مجدى السيد السيد النجار17404

بسنت ممدوح عبدالمنعم حافظ حنوت17405

تسنيم صادق الششتاوى محمد حجازى17406

مورفولوجىتقى اشرف الحسينى السعيد خير الدين17407

جهاد عادل نصر السعداوى17408

حبيبه اشرف محمد احمد ابوسمره17409

حبيبه حمدى ابراهيم ابراهيم النحراوى17410

حبيبه فؤاد عبدالحفيظ مشعل17411

حسن غازى خليفه حسن الخاللى17412

حمدى احمد محمد عادل عبدالحميد الفقى17413

(اولى)تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها حنان نصر ابراهيم السبكى17414

خالد محمد خالد حامد عطا هللا17415

خلود سعيد محمد ابوالفتح محمود طعيمه17416

خلود صبحى شوقي صادق مصطفى17417

الفكر التربوى وتطبيقانه التعليميهخلود طارق قطب حسين محمد17418

خلود عثمان عبدالتواب سعيد شريف17419

خلود فايز على نصر عصر17420

داليا اشرف رمزى السويدى17421

دنيا عماد سليمان عيد شاهين17422

دينا جمال احمد مصطفى الخياط17423

دينا جمال حامد تمساح خليل17424

دينا حسن الدسوقى مطاوع17425

دينا عاطف عبدالرحمن الشناوى17426

دينا عبدهللا السيد السعيد الفرسيسى17427

دينا عبدهللا حسين زيدان17428

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 5صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

506طالب

26410طاليه

335اجمالى

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

االســــــــــــمم
دينا محمد عطا هللا كشاف17429

دينا نصر فتحى عطيه17430

راجي جورج انطوان رزق17431

رانا رضوان رضوان الشيخ17432

رانا عادل غنيم العتيقى17433

رانا محمد مصطفى مصطفى الطوخى17434

رانيا شبل كمال حسن محمود 17435

(ثانيه) (2)استماع-(2)معمل لغوى صوتياترانيا موسى موسى ابراهيم حسان17436

رحاب جمال سعيد عبده17437

رفيده اشرف شوقى رمضان17438

رنا رضا عبد الحميد اسماعيل رزق17439

رنا سمير حسين عبدالحميد17440

روان حمدى محمد ابراهيم الغرابلى17441

روان خالد المغاورى المعطر17442

روان طارق حلمى نصار17443

روحيه السيد محمد ابراهيم الفار17444

روضه السيد عبدالمعبود الصاوى الشهاوى17445

الفكر التربوى وتطبيقانه التعليميهروضه صالح ابراهيم الدسوقى17446

الفكر التربوى وتطبيقانه التعليميهروضه محمد عبدالجيد غانم17447

ريهام رزق محمد ابو زيد محمود17448

ريهام صبحى حسن قرش17449

ريهام عبدالحميد بدير البرلسى17450

ساره السيد مسعد السيد محمد على17451

ساره جاد ابراهيم جاد ابوراشد17452

ساره محمد محمود صالح17453

ساره مسعد السيد السعيد ابوجمره17454

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 6صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

506طالب

26410طاليه

335اجمالى

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

االســــــــــــمم
سعاد عبدالفتاح ابراهيم الشناوى17455

سلمى صابر السيد منصور سعيد17456

سلمى مدحت ابو اليزيد الشناوى17457

سلمى وجيه ابراهيم جاد الرب عامر17458

سماح صبحي محمد مصطفى17459

سها محمد عبدالحميد سيف الدين17460

سهيله حماده ابو اليزيد البشبيشي17461

سهيله محمد عباس اسماعيل زرد17462

سيف سامر فرج الرميسى17463

سيلفانا امجد سمير جرجس17464

شروق حمدي فتحي السيد الغلبان17465

تاريخ االدب االنجليزى-(2)قصهشروق سلطان سيد عبداللطيف حسين17466

شروق شعبان السباعى يوسف عيد17467

شروق عاطف حسنى البربرى17468

شروق عبدالمنعم عبدالمنعم ابوطالب17469

شروق فتحي حسن حسين الطحان17470

شروق كرم ابراهيم السيد الشناوى17471

شيماء السيد فتحي محمود فضل هللا17472

شيماء بسيونى يوسف مصطفى زرير17473

شيماء سامى احمد عبدالفتاح ابوالهوى17474

شيماء عبدالحى المحمدى االوسيه17475

شيماء عبدالشهيد احمد مقلد17476

شيماء لطفى عبد العزيز عمار17477

شيماء محمد مصطفى المحمدى البابلى17478

(3)محادثه-(3)قراءهشيماء هشام احمد الشربينى عبدالوهاب الخضرى17479

صابرين الحسينى عبدالوهاب الديب17480

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 7صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

506طالب

26410طاليه

335اجمالى

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

االســــــــــــمم
صفاء محمد عبدالجليل مخلوف17481

صفيه جمال يلتاجى عبدهللا بلتاجى17482

ضحى سليمان محمد سليمان زلط17483

(3)ترجمهطارق السيد حسن حسن الشبراوي17484

عبدالرحمن احمد محمد عبدالرحمن17485

عبدالرحمن عماد حلمى عثمان حسن17486

عبدالرحمن مسعد السيد عبد الحميد17487

عبدالقادر عطيه محمد العطار 17488

عبدهللا على اليماني على مقبل17489

ثانيه(1)دراماعصام اشرف مينا فرج سيدهم17490

عال الدسوقى على محمد الشرشابى17491

عال حمدى مرسى عبدالحميد درويش17492

علياء سعد محمد بسطويسى بكر17493

علياء عبدالرازق محمد عبدالرازق عليوه17494

علياء مسعد فكرى الريدى17495

عمر فتحى توفيق محمود الكفراوى17496

عمر فتوح عبدالمولى سلمان17497

فاتن عبد المنعم زكريا ابومرق17498

فارس وهبه بسيونى الشافعى17499

فاطمه احمد راغب دراز17500

فاطمه السيد راشد راشد العفته17501

(2)درامافاطمه جالل جالل ابوقرن17502

(2)درامافاطمه سعد توفيق محمود ابراهيم17503

فاطمه على محمد حجاج17504

فاطمه محمد عبد الستار كشكول17505

فوزى فتحى عمر عيسى المعلم17506

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 8صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

506طالب

26410طاليه

335اجمالى

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

االســــــــــــمم
فيروز حسام محمد جوده البرماوى17507

فيروز محمد عيد عبدالحميد سالم17508

كريم مختار بدير عامر17509

كريمان محمد ابراهيم مصطفى الزيادى 17510

كيرلس ميالد جرجس عازر17511

ماجده احمد احمد سالمه17512

مادونا عادل جرجس ميخائيل عبده17513

مارتينا سعد رمزى عياد17514

محمد ابراهيم محمود مبروك عون17515

محمد احمد الحنفي محمود حافظ17516

محمد احمد ناجى عبداللطيف حماد17517

محمد السيد عطيه محمد الرميسى17518

محمد ايمن فاروق السيد البغدادي17519

محمد ايمن لطفي صالح فرج17520

محمد صابر شفيق الخليفه17521

محمد عبد الغفار عبد الغفار محمد حماد17522

محمد عبدالغفار عبدالسالم سليمان جادو17523

محمد على عبدالمعطى السنهورى17524

محمد محمد اسماعيل فرج يوسف17525

محمد محمود حسين محمود رزق 17526

محمد محمود سليمان على سليمان17527

محمد محمود عبدالرؤف عطيه مكرم17528

محمد وليد السعيد رجب شعبان17529

محمود محمد نور عوض17530

محمود ياسر مرسى احمد17531

مرام فؤاد عبدالحميد سالمه17532

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 9صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

506طالب

26410طاليه

335اجمالى

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

االســــــــــــمم
مرثا بولس رضا بولس عزب17533

مروه السيد حسن حسن الصعيدى17534

مروه صالح صالح القسط17535

مروه محمود عبدالحميد الدالى17536

مريم ابراهيم حسانين احمد موسى17537

مريم احمد حسن بسيوني17538

مريم محمد عبدالمجيد محمد مطحنه17539

مصطفى احمد محمد محمد االحول17540

مصطفى رمضان ابو االسعاد حافظ 17541

مصطفى عبدالحميد عبدالمجيد الجزار 17542

مصطفى عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز القللى17543

مصطفى محمد عصمت احمد دومه17544

(3)محادثه-(3)قراءهملك رجب هاشم السيد الردة17545

منار اسامه عبدهللا يوسف البيلى17546

منار سامى عبدالمنعم البسيونى17547

منار عبد الخالق عبدالمنعم راشد17548

منار محمد حسين عوض17549

منال عطيه فريد الحليق17550

منه السيد ابراهيم عالم17551

منه هللا سامح ابراهيم صقر17552

منه هللا محمود شاكر عبدالكريم شومانه17553

منى سالم عبدالنبى عبدالنبى القصاص17554

منى محمد احمد غريب زياده17555

منى ممدوح محمود رمضان الجزار17556

مها سامح عبدالفتاح بدرالدين17557

مها عبدالمنعم محمد المنير17558

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 10صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

506طالب

26410طاليه

335اجمالى

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

االســــــــــــمم
الفكر التربوى وتطبيقانه التعليميهمهند المهدي نبيه المهدي محمد متولي17559

مى السيد محمد شمس الدين عثمان17560

مى خالد عامر ابراهيم17561

مى خالد عبدالمنعم السيد زايد17562

مى كمال محمد الطويل17563

مى محمد ابراهيم العزب العدوى17564

مى محمد عبدالمنعم عبدالفتاح الفقى17565

مياده حميدو رفعت عبدالغنى الطرابيهى17566

مياده مصطفى ابراهيم غازى ابراهيم17567

ميار ايمن الغمراوى مصطفى محمد حسن17568

ميار عبدالحميد عبدالباقى ابراهيم البنا17569

ناديه يونس يونس مرعى17570

ندا عبد الصمد رزق عبد القوى17571

ندى السعيد محمد احمد النحاس17572

ندى بسيوني محمود بسيوني17573

ندى جمال محمد شرباش17574

ندى حماده محفوظ محمد السايس17575

ندى سعيد السيد السيد محمد17576

ندى سالمه السيد محمد الجمل17577

ندى عزت عباس محمد عيد17578

ندى عزت على سيد الزير17579

ندى مجدى احمد فؤاد محمد السيد17580

(3)محادثه-(3)قراءه+(2)دراماندى محسن محمد ابوزيد17581

)ندى محمد احمد عباس الجنيدى17582 مورفولوجى+(2)دراما عذر(

ندى محمد محمود المرسى عماره17583

ندى محمود محمود السيد عمار17584

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 11صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

506طالب

26410طاليه

335اجمالى

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

االســــــــــــمم
ندى مسعد على ابراهيم عنب17585

نرمين عصام محمد عبدالعزيز خطاب17586

نرمين محمد احمد عجرميه17587

نورا طارق عطيه هاشم17588

نورا منتصر عبدالحميد عبدالنعيم سعيد17589

نورهان طارق محمد عبدالقادر عفيفى17590

نورهان فتحى ابراهيم محمد غالب17591

نورهان فتحى عبدالحميد حمد17592

نورهان محمد عبدالعزيز على غزه17593

نورهان محمد محمد احمد االسناوى17594

نيره السيد عبدالعزيز حماد17595

نيره عادل شفيق محمد هشام17596

نيره محمد سمير ابراهيم17597

نيره محمد صادق ابواليزيد غازى17598

هاجر حمدى السيد على ابوسعيد17599

هاجر رفعت ابراهيم زكى محمد17600

هاجر عادل احمد ابوالقاسم17601

(3)ترجمه+(3)محادثه-(3)قراءههاجر عبدالرؤف مسعد احمد عيده17602

هاجر فايز سعد محمد عبدالتواب الديهى17603

هاجر محمد ابراهيم البنبى17604

هاجر محمد جابر عقيل سلطان 17605

هاجر محمد سعد صالح مكى17606

هاجر محمد عبدالعزيز يوسف سعده17607

هاجر محمد لطفى محمد الهورينى17608

هاله الشافعى شحاته الشافعى17609

هايدى ابراهيم محمد عمر17610

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 12صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

506طالب

26410طاليه

335اجمالى

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

االســــــــــــمم
الفروق الفرديه والقياس النفسى+(3)كتابههايدى محمد احمد السيد نصار17611

هبه هللا مجدى حلمى حماد17612

هبه هللا محمد سعيد محمد عبدالمجيد17613

(3)محادثه-(3)قراءههبه مصطفى على نواره17614

هبه مصطفى محمد الفضالى17615

هدى زينهم عبدالرحمن النوحى17616

هدير احمد محمد عوض هللا17617

هدير السيد محمد السيد داود17618

هدير جمال على السايح17619

هدير عبدالمنعم على العجمى17620

هدير فتحى محمد غريب منصور17621

همت زينهم عبدالحميد ابوالغيط17622

هناء ابراهيم ابوزيد الصفتى17623

هناء عامر السعيد نصر17624

هند محمد على احمد الهنداوى17625

وفاء حسن السيد عبدالحميد نويشى17626

والء صالح عبدالقادر مناع17627

والء عصر ابراهيم عامر17628

والء عهدى احمد محمد الرفاعى17629

(3)محادثه-(3)قراءهيارا على محمد عبدالوهاب17630

(1)لغويات تطبيقيهياسمين جمال بركات عفيفي عطا هللا17631

ياسمين حمدان البسيوني البصراتي17632

يسرا طارق عبد الغنى سالمان17633

يسريه عابد عبدالقوى الضبع17634

يمنى اشرف عبدالتواب جاب هللا17635

يمنى عبد هللا فتحى الموافى17636

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 13صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

506طالب

26410طاليه

335اجمالى

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

االســــــــــــمم
يمنى مصطفى عبدالمنعم الجيار17637

يوسف ابراهيم ابراهيم الصاوى17638

(1)نقديوسف ميالد يوسف عطيه حنا17639

روان مصطفى السيد عباس حلمى17640

طالب باقون لالعاده:ثانيا 
(2)نقدابراهيم ايهاب ابراهيم نافع17641

(ثانيه  (2)استماع-(2)معمل لغوى صوتيات)+(3)شعر+(2)نقد+ادب امريكى عاماحمد ابراهيم درويش خليل ابوكريم17642

ثالثه((1)طرق تدريس+تاريخ االدب االنجليزى(2)قصه)+جميع المواد ما عدا ادب امريكي عامامل شهاوى ابراهيم محمد17643

(2)نقد+ادب امريكى عام+(3)قصه-(3)دراما+(2)تطبيقات لغويه-(4)معمل لغوى صوتياتايه شحاته على محمد عموش17644

ادب مقارن+المناهج+(2)نقدايه صبحى عبدالحليم محمد العرجه17645

سيكولوجيه الفئات الخاصهحنان محمد احمد السيد فته17646

خلود اشرف عطا هللا بسيونى حباره17647
سيكولوجية الفئات  + 3شعر+ ادب مقارن +اسلوبيات تحليل االخطاء + 4كتابة -4ترجمة+ علوم متكاملة 

التدريب الميداني+ نظام التعليم في مصر واالتجاهات المعاصرة + طرق تدريس الفئات الخاصة +الخاصة 

ادب مقارن+(4)كتابه*(4)ترجمه+طرق تدريس فى التخصص+(2)نقد+ادب امريكى عام+(3)قصه-(3)دراماخلود احمد عوض احمد سرحان17648

ثالثه((1)طرق تدريس+تاريخ االدب االنجليزى(2)قصه)+جميع المواد ما عدا صحة نفسية وارشاد نفسيرحاب خالد محمد غريب السيد17649

(2)نقدرشاد غباشى رشاد ابوسيف17650

(2)نقدساره مجدى سعد الشيمى17651

ادب امريكى عامضحى سامى عبدالحليم عبدهللا17652

محمد جبر خليفه ابوزيد17653
صحه نفسيه وارشاد +طرق تدريس فى التخصص+ادب امريكى عام+(3)قصه-(3)دراما+(4)قراءه

(ترجمه الى االنجليزيه ثانيه)+نفسى

محمد عالء الدين يونس شعبان مرعى17654
تدريب +نظام التعليم فى مصر واالتجاهات المعاصره+ادب امريكى عام+(3)قصه-(3)دراما

ثالثه(تنميه التفكير+(2)دراما)+ميدانى

مهند احمد محمد راضى خليل اللبودى17655
نظام التعليم فى مصر واالتجاهات +سيكولوجيه الفئات الخاصه+(3)شعر+المناهج+(2)نقد+ادب امريكى عام

المعاصره

هبه مصطفى محمود على عوض17656
تاريخ االدب (2)قصه)+علوم متكامله+المناهج+ادب امريكى عام+(2)تطبيقات لغويه-(4)معمل لغوى صوتيات

ثالثه((3)كتابه+االنجليزى

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصة اوىل: ثالثا 
(2)نقدمحمود عمر صالح الدين بيومى17657

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصة ثانيه: رابعا 

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 14صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

506طالب

26410طاليه

335اجمالى

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

االســــــــــــمم
(ثانيه (1)دراما)+علوم متكامله+صحه نفسيه وارشاد نفسى+طرق تدريس فى التخصصغاده جمال احمد محمد اسماعيل17658

(ثالثه(1)نقد)+سيكولوجيه الفئات الخاصه+(3)شعر+المناهج+طرق تدريس فى التخصص+ادب امريكى عاممحمود رمضان احمد عبدالحميد حويشى17659

(الئحه قدميه)طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج حىت النجاح:خامسا 
تربيه عمليهعبير اسامه غريب العوانى17660

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

تقويم تربوى+عربي+مبادئ علم االجتماع+مقال+تدريبات لغويه+ترجمه+شعرفريد محمود محمود عوض

تربيه عمليه+انشاءطلعت محمد بدوى الصيفى

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 15صفحة  22/12/2021

من الخارج

2

2

335

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

طالب مستجدون : اوال 

(3)ترجمه

(ثانيه) (2)استماع-(2)معمل لغوى صوتيات

(3)ترجمه

(3)ترجمه

(3)ترجمه

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 16صفحة  22/12/2021

من الخارج

2

2

335

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

(2)دراما

(2)دراما

(2)دراما

(2)دراما

(اولى)اساسيات الرياضيات 

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 17صفحة  22/12/2021

من الخارج

2

2

335

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

(2)دراما

(2)دراما

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 18صفحة  22/12/2021

من الخارج

2

2

335

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

مورفولوجى

(اولى)تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها 

الفكر التربوى وتطبيقانه التعليميه

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 19صفحة  22/12/2021

من الخارج

2

2

335

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

(ثانيه) (2)استماع-(2)معمل لغوى صوتيات

الفكر التربوى وتطبيقانه التعليميه

الفكر التربوى وتطبيقانه التعليميه

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 20صفحة  22/12/2021

من الخارج

2

2

335

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

تاريخ االدب االنجليزى-(2)قصه

(3)محادثه-(3)قراءه

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 21صفحة  22/12/2021

من الخارج

2

2

335

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

(3)ترجمه

ثانيه(1)دراما

(2)دراما

(2)دراما

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 22صفحة  22/12/2021

من الخارج

2

2

335

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

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 23صفحة  22/12/2021

من الخارج

2

2

335

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

(3)محادثه-(3)قراءه

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 24صفحة  22/12/2021

من الخارج

2

2

335

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

الفكر التربوى وتطبيقانه التعليميه

(3)محادثه-(3)قراءه+(2)دراما

( مورفولوجى+(2)دراما عذر(

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 25صفحة  22/12/2021

من الخارج

2

2

335

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

(3)ترجمه+(3)محادثه-(3)قراءه

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 26صفحة  22/12/2021

من الخارج

2

2

335

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

الفروق الفرديه والقياس النفسى+(3)كتابه

(3)محادثه-(3)قراءه

(3)محادثه-(3)قراءه

(1)لغويات تطبيقيه

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 27صفحة  22/12/2021

من الخارج

2

2

335

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

(1)نقد

طالب باقون لالعاده:ثانيا 
(2)نقد

(ثانيه  (2)استماع-(2)معمل لغوى صوتيات)+(3)شعر+(2)نقد+ادب امريكى عام

ثالثه((1)طرق تدريس+تاريخ االدب االنجليزى(2)قصه)+جميع المواد ما عدا ادب امريكي عام

(2)نقد+ادب امريكى عام+(3)قصه-(3)دراما+(2)تطبيقات لغويه-(4)معمل لغوى صوتيات

ادب مقارن+المناهج+(2)نقد

سيكولوجيه الفئات الخاصه

سيكولوجية الفئات  + 3شعر+ ادب مقارن +اسلوبيات تحليل االخطاء + 4كتابة -4ترجمة+ علوم متكاملة 

التدريب الميداني+ نظام التعليم في مصر واالتجاهات المعاصرة + طرق تدريس الفئات الخاصة +الخاصة 

ادب مقارن+(4)كتابه*(4)ترجمه+طرق تدريس فى التخصص+(2)نقد+ادب امريكى عام+(3)قصه-(3)دراما

ثالثه((1)طرق تدريس+تاريخ االدب االنجليزى(2)قصه)+جميع المواد ما عدا صحة نفسية وارشاد نفسي

(2)نقد

(2)نقد

ادب امريكى عام

صحه نفسيه وارشاد +طرق تدريس فى التخصص+ادب امريكى عام+(3)قصه-(3)دراما+(4)قراءه

(ترجمه الى االنجليزيه ثانيه)+نفسى

تدريب +نظام التعليم فى مصر واالتجاهات المعاصره+ادب امريكى عام+(3)قصه-(3)دراما

ثالثه(تنميه التفكير+(2)دراما)+ميدانى

نظام التعليم فى مصر واالتجاهات +سيكولوجيه الفئات الخاصه+(3)شعر+المناهج+(2)نقد+ادب امريكى عام

المعاصره

تاريخ االدب (2)قصه)+علوم متكامله+المناهج+ادب امريكى عام+(2)تطبيقات لغويه-(4)معمل لغوى صوتيات

ثالثه((3)كتابه+االنجليزى

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصة اوىل: ثالثا 
(2)نقد

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصة ثانيه: رابعا 

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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(ثانيه (1)دراما)+علوم متكامله+صحه نفسيه وارشاد نفسى+طرق تدريس فى التخصص

(ثالثه(1)نقد)+سيكولوجيه الفئات الخاصه+(3)شعر+المناهج+طرق تدريس فى التخصص+ادب امريكى عام

(الئحه قدميه)طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج حىت النجاح:خامسا 
تربيه عمليه

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

تقويم تربوى+عربي+مبادئ علم االجتماع+مقال+تدريبات لغويه+ترجمه+شعر

تربيه عمليه+انشاء

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص


