
6 من 1صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

72طالب

331طاليه

47اجمالى

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

مالحظاتاالســــــــــــمم
طالب مستجدون : اوال 

اسراء سعيد عبدالغفار العنانى17101

اسراء محمد ابواليزيد محمد المشد17102

االء عصام جيوشى محمد بدار17103

امل خالد عطيه عطيه صبيحه17104

ايمان صبحى مصطفى شهبه17105

ايمان عاطف حسن حسن الصعيدى 17106

ايه ابراهيم محمد ابراهيم التمساح17107

بسنت رافت عبدالوهاب عبدالرازق درويش17108

جاكلين صبرى فوزى عطا هللا17109

(1)طرق تدريسحسام ابراهيم عبدالمنعم حسن محمد17110

دينا محسوب محمود عبدالحميد جمعه17111

(3)محادثه-(3)قراءهرباب منجى ابراهيم الشاذلى17112

رشا سعيد السيد احمد خليفه17113

روان فرج خليل ابراهيم سالم17114

روضه محمد هانى احمد السيد غرابه17115

روفيده احمد مصطفى عبدالمهيمن وكوك17116

(1)طرق تدريسريهام غازى السيد غازى القليوبى17117

سالى صبحى احمد عبدالعزيز زيان17118

ساميه وجيه مسعد متولى17119

(3)محادثه-(3)قراءه+(2)دراماسمر السعيد عاشور محمد17120

(1)طرق تدريسسمر سمير ابواليزيد محمود ابوخطوه17121

(3)محادثه-(3)قراءه+(1)طرق تدريسسميره عبداللطيف عبدالرحمن عباللطيف17122

(1)طرق تدريسطه مجدى طه السيد قاسم17123

عبدهللا رافت محمد ابو اصبع17124

(2)شعر+(1)طرق تدريسعبير احمد عبدالعظيم عبدالقادر الشيخ17125

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



6 من 2صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

72طالب

331طاليه

47اجمالى

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

مالحظاتاالســــــــــــمم
على جمال على كريم17126

(3)كتابهكريم محمد مرسى ابراهيم17127

مارك سمير ابراهيم عبدالملك17128

محمد محمد انور سليمان محمد17129

مروه نبوى عبدالمقصود المرسى نمر17130

مريم عبدالقادر محمد عبدالقادر17131

نيفين السعيد محمد مرعى يونس17132
ادب )مستجده  فى+تحليل االخطاء-اسلوبيات+(4)كتابه-(4)ترجمه )سبق الرسوب في 

وسبق النجاح في باقي مواد الفرقة ( ((3)شعر+مقارن

(1)طرق تدريسهايدى وائل مختار قطب الدكماوى17133

هبه عبدالعزيز الحسينى عطيه17134

هدايت احمد ابراهيم ابراهيم ناصف17135

(3)كتابههدير جمال ابراهيم فوده17136

هناء سعيد فتوح قاسم17137

(1)طرق تدريسهند عبدهللا محمد حسنين الشرقاوى17138

والء احمد محمد عبدالرحيم17139

ياسمين على عمر الحساب17140

طالب باقون لالعادة: ثانيا 
ضحى محمد عبدالرحمن محمد رمضان17142

ادب فرنسى +(3)قصه-(3)دراما+(2)تطبيقات لغويه-(4)معمل لغوى)جميع المواد ماعدا

نظام التعليم فى مصر واالتجاهات +طرق تدريس فئات خاصه+المناهج+(2)نقد+عام

(المعاصره

تحليل االخطاء-اسلوبيات+(4)كتابه-(4)ترجمه+طرق تدريس فى التخصصمحمد محمد مصطفى محمود على17143

محمود عبدالرحمن سعد عبدالرحمن الجاريه17144
طرق )+تحليل االخطاء-اسلوبيات+(4)كتابه-(4)ترجمه+طرق تدريس فى التخصص

(ثالثه (1)تدريس

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصه اوىل:ثالثا 

ايمان ياسر حسن على حسن خليل17145
سيكولوجيه الفئات +(3)شعر+علوم متكامله+صحه نفسيه وارشاد نفسى)جميع المواد ماعدا

تدريب +نظام التعليم فى مصر واالتجاهات المعاصره+طرق تدريس فئات خاصه+الخاصه

(ميدانى

تحليل االخطاء-اسلوبيات+(4)كتابه-(4)ترجمهناديه مصطفى مبروك السيد رصد17146

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصه ثانيه:رابعا 
تحليل االخطاء-اسلوبياتمصطفى محمد احمد عبدالرحمن17147

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



6 من 3صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

72طالب

331طاليه

47اجمالى

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

مالحظاتاالســــــــــــمم
طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصه ثالثه واخريه:خامسا 

ساره محمد محمود ابوطالب17148
سيكولوجيه الفئات +(3)شعر+ادب مقارن+علوم متكامله+(2)نقد)جميع المواد ماعدا

(التربيه الصحيه ثالثه+)(تدريب ميدانى+نظام التعليم فى مصر واالتجاهات المعاصره+الخاصه

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



6 من 4صفحة  22/12/2021

من الخارج

1

3

47

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

مالحظات
طالب مستجدون : اوال 

(1)طرق تدريس

(3)محادثه-(3)قراءه

(1)طرق تدريس

(3)محادثه-(3)قراءه+(2)دراما

(1)طرق تدريس

(3)محادثه-(3)قراءه+(1)طرق تدريس

(1)طرق تدريس

(2)شعر+(1)طرق تدريس

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



6 من 5صفحة  22/12/2021

من الخارج

1

3

47

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

مالحظات

(3)كتابه

ادب )مستجده  فى+تحليل االخطاء-اسلوبيات+(4)كتابه-(4)ترجمه )سبق الرسوب في 

وسبق النجاح في باقي مواد الفرقة ( ((3)شعر+مقارن

(1)طرق تدريس

(3)كتابه

(1)طرق تدريس

طالب باقون لالعادة: ثانيا 
ادب فرنسى +(3)قصه-(3)دراما+(2)تطبيقات لغويه-(4)معمل لغوى)جميع المواد ماعدا

نظام التعليم فى مصر واالتجاهات +طرق تدريس فئات خاصه+المناهج+(2)نقد+عام

(المعاصره

تحليل االخطاء-اسلوبيات+(4)كتابه-(4)ترجمه+طرق تدريس فى التخصص

طرق )+تحليل االخطاء-اسلوبيات+(4)كتابه-(4)ترجمه+طرق تدريس فى التخصص

(ثالثه (1)تدريس

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصه اوىل:ثالثا 
سيكولوجيه الفئات +(3)شعر+علوم متكامله+صحه نفسيه وارشاد نفسى)جميع المواد ماعدا

تدريب +نظام التعليم فى مصر واالتجاهات المعاصره+طرق تدريس فئات خاصه+الخاصه

(ميدانى

تحليل االخطاء-اسلوبيات+(4)كتابه-(4)ترجمه

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصه ثانيه:رابعا 
تحليل االخطاء-اسلوبيات

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



6 من 6صفحة  22/12/2021

من الخارج

1

3

47

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

مالحظات
طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصه ثالثه واخريه:خامسا 

سيكولوجيه الفئات +(3)شعر+ادب مقارن+علوم متكامله+(2)نقد)جميع المواد ماعدا

(التربيه الصحيه ثالثه+)(تدريب ميدانى+نظام التعليم فى مصر واالتجاهات المعاصره+الخاصه

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص


