
18 من 1صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

353طالب

1688طاليه

216اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة الرتبية اخلاصة ختصص اللغة اإلجنليزية   
مــــالحظـــــــاتاالســــــــــــمم

طالب مستجدون : اوال 
احمد السيد ابراهيم عبدالعاطى18251

(ثانيه)قصه -دراما ) +(3)محادثة احمد محمد محمد البدوي18252

احمد محمود منير عبدالمقصود الشامى18253

احمد هاشم محمد ابوهاشم18254

احمد وليد احمد موسى 18255

اروى رجب يوسف عماره18256

اسراء احمد عبده قابيل حسن18257

اسراء اشرف على شاهين18258

اسراء السيد فاروق محمد يسن18259

اسراء بالل عنتر عبد هللا دبل18260

اسراء خالد عبدالمقصود سيداحمد نافع18261

اسراء كمال انور عبدالحميد مجاهد18262

اسالم ناجى محمود عبدالحميد دويدار18263

اسماء احمد مرسى محمد زعويل18264

اسماء اسماعيل عطيه دوده18265

اسماء الحسينى عبدالرحيم محمد18266

اسماء السيد شوقى تعيلب18267

اسماء العجمى محمد العشرى18268

اسماء جالل احمد مراد18269

(3)محادثهاسماء حسن عطيه محمد نصار18270

اسماء خيرى المغاورى احمد حجاج18271

اسماء رضوان السيد عبدالوهاب18272

اسماء عبدالفتاح محمد عالم18273

اشرقت ممدوح نبيه شنيشن18274

امنيه محمد حبس عبد العال حبس الحو18275

اميره احمد عبدالحليم بسيونى عمار18276

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



18 من 2صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

353طالب

1688طاليه

216اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة الرتبية اخلاصة ختصص اللغة اإلجنليزية   
مــــالحظـــــــاتاالســــــــــــمم

اميره عادل احمد احمد صمول18277

درامااميره على محمد ابراهيم الجناوى18278

اميره ماهر عبدالعزيز على خليل18279

اميره محمد عبدالوهاب المغربى18280

امينه محمد حامد محمد النجار 18281

انجى خالد ضيف على ابراهيم18282

دراماايمان ابراهيم حسين الحسنين عبدهللا18283

دراماايمان اشرف ابو الفتوح سرور18284

ايمان رمضان ابراهيم محمود محمد عبدهللا18285

ايمان محمد احمد عيد18286

ايمان محمد سليمان على الطنطاوى18287

ايمن عزت ابراهيم محمد السجيني18288

ايه ابراهيم صديق العزاوى18289

ايه احمد ابراهيم زيدان ابراهيم18290

ايه السيد شحاته حسين الصاوى18291

(3)محادثهايه السيد محمد على عبده18292

ايه خاطر عبدالهادى العرابى18293

(3)محادثه+دراماايه محمد عبدالمجيد عبدالرؤف18294

ايه محمد عبدالهادى مهدى18295

(3)محادثه+قصهايهاب ابراهيم عبدالمنعم حسن محمد18296

(تربيه بيئيه)مقرر ثقافى اختيارىباسنت مسعد السيد النحاس18297

بسمه فوزى عبدالعزيز المرسى سكر18298

بسنت على محمد على البربرى18299

درامابسنت مسعد مرسى ابراهيم التلبانى18300

(قصه ثانيه-دراما)+قصهتسنيم محمد زغلول عبدالحميد الدقن18301

تقى عبدالقادر عبدالتواب عبدالقادر18302

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



18 من 3صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

353طالب

1688طاليه

216اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة الرتبية اخلاصة ختصص اللغة اإلجنليزية   
مــــالحظـــــــاتاالســــــــــــمم

ثريا محمود سمير زيدان18303

(1)طرق تدريسجهاد محمد حلمي جعفر18304

دراماحبيبه طارق محمود الخواجه18305

(ثانيه)قصه -دراماحبيبه محمد عطيه محمد18306

(ثانيه)قصه -دراماحبيبه محمود محمد حامد18307

(قصه ثانيه-دراما)+المناهجحسام مصطفى محمود مصطفى العسيلى18308

حنا سامى توفيق جاد هللا18309

المناهجحنان عارف عبدالباقى بسيونى عدس18310

حنان محمد كامل السيد القليبى18311

حنين منصور احمد منصور خليل18312

خالد اسماعيل خالد ابو عالم18313

خلود ابراهيم عبدالمنعم الخولى18314

خلود محمد عبدالرحمن سالم18315

المناهجدانيال حنا رزق هللا حنين18316

دعاء حسين محمد حسن االعرج18317

دعاء عمران احمد السيد18318

دعاء محمد يونس القاضى18319

قصه ثانيه-درامارانيا ايمن محمد امين الشلط18320

((ثانيه)قصه -دراما)+المناهجرجب عبدالحميد محمد عمر جمعه18321

رحاب حلمى ابراهيم جوده18322

رحاب صالح الدين السيد ابو العنين 18323

رحاب كامل رياض فوده18324

رحمه تامر شلبى محمد الخفه18325

رحمه ياسر عبدالحميد عبدالنعيم18326

رضوه جمال عبدالمنعم على الصباغ18327

(1)طرق تدريسرضوى اسالم السيد الكومى18328

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



18 من 4صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

353طالب

1688طاليه

216اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة الرتبية اخلاصة ختصص اللغة اإلجنليزية   
مــــالحظـــــــاتاالســــــــــــمم

رضوى خالد محمد نبيه شعبان18329

درامارنا احمد محمود احمد شريف18330

روان احمد عبدالسميع الحبال18331

((ثانيه)علم النفس المعرفى )روان ماهر عبدالعليم محمد شعبان18332

(3)محادثهريم محمد فتحى الدرينى شادى18333

دراماريهام مصطفى السيد عبدالغنى العليمى18334

(ثانيه)قصه -دراماساره اشرف محمد ابو اليزيد رزق18335

المناهجساره عبدهللا محمد ابوالفتح زين عماره18336

سلمى احمد سعيد محمد الشرشابى18337

سلمى سمير مرسى زيان18338

(3)محادثهسلمى عالء سعد حنيش18339

سلمى محمد صالح مصيلحى عمير18340

المناهجسماء هاني رمضان ابو المعاطي18341

المناهجسماح عادل عبدالسميع على عبدالرحمن18342

سميه احمد عبد الحميد وهابه مكرم18343

سهام خالد محمد كمال العتر18344

سهام عبدالحليم بسطويسي الشيخي18345

شروق حسونه محمد فوزى جراب18346

دراماشروق ربيع سيد احمد سيد احمد اسماعيل18347

شيماء احمد عبد الفتاح الشعراوى18348

شيماء رضا عبدالمولى عبداللطيف18349

(ثانيه)قصه -دراما)+قصهشيماء عبده عبدالجواد محمد درويش18350

شيماء عالء عبدالسميع محمد سالم18351

شيماء محمد بسيونى عمار18352

شيماء محمد توفيق فوزى الرفاعى18353

دراماضحا عبده عبد الغنى ابراهيم18354

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



18 من 5صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

353طالب

1688طاليه

216اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة الرتبية اخلاصة ختصص اللغة اإلجنليزية   
مــــالحظـــــــاتاالســــــــــــمم

ضحى ابراهيم ابو المجد عماشه18355

عايده مصطفى حسن محمود عاشور18356

((د)االعاقات االكاديميه والتربويه)مقرر اختيارى+قصهعبد الحميد محمد على عطيه18357

((د)االعاقات االكاديميه والتربويه)مقرر اختيارى+قصهعبدالسالم حمدى عبدالسالم المجاع18358

عبدهللا محمد عبدالحميد على فرج18359

عبير عبدالعزيز حسن المزين18360

عبير عقيل خضر ابوالعال الشامى18361

المناهجعزه رضا احمد عبدالفتاح العليمى18362

(ثانيه)قصه -دراماعلى محمد احمد سيد احمد ابراهيم18363

على محمد طه رياض هوارى18364

(ثانيه)علم النفس المعرفى على محمد على محمود بندق18365

عمر محمد السيد محمود شحاته18366

فارس ادهم عطيه ولي هللا 18367

فاطمة مسعد حسن زكي االسود18368

(1)طرق تدريسفاطمه محمود ابو العز شلبي مراد 18369

فاطمه ممدوح الطوخي محمد ابو غنيم18370

فوزيه احمد الراعى سالمه 18371

قصهكاظم السيد محمد ابو ادره18372

(3)محادثهليلى سليمان مسعود الوكيل18373

المناهج+(3)محادثهليلى محمد عبدالعزيز جوده18374

المناهج+حاسب الى لغير العاديينمحمد السيد صميده ابو اليزيد18375

المناهج+حاسب الى لغير العاديينمحمد بركات شوقي بركات محمد18376

المناهجمحمد خالد احمد حسن محمد18377

حاسب الى لغير العاديينمحمد صالح ابو اليزيد ابراهيم نجيه18378

محمود السيد محمد السيد الصباغ18379

محمود محمد قطب شرف18380

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



18 من 6صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

353طالب

1688طاليه

216اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة الرتبية اخلاصة ختصص اللغة اإلجنليزية   
مــــالحظـــــــاتاالســــــــــــمم

المناهجمحمود محمد محمد الحسينى ابراهيم18381

المناهج+حاسب الى لغير العاديينمحمود مصطفى كمال عطية العبد18382

مرفت ايمن محمود عمر18383

مروه محمد سيد احمد جاب هللا18384

مريم احمد عبدالفتاح االشقر18385

مريم الحاج فاروق محمد يس18386

مريم رشدى محمد عبدالمجيد الزنارى18387

(3)محادثهمريم محمد محمد الديب18388

مريم مدحت عبدالقادر عماره18389

مسعود محمود يونس محمد مرعى18390

المناهجمصطفى احمد محمد الكومى18391

مصطفى محمد فؤاد محمود خليفه الجيا18392

ارقام جلوس طالب  الفرقة الرابعة رياضهمنار سامى زيدان احمد18393

منار عبد الخالق محمد عبدالحميد18394

منار نهاد عبدالرحيم هجرس18395

منه هللا ابراهيم محروس محمد عرفان شلبى18396

منه هللا احمد زهير ابراهيم18397

منه هللا سليمان فاروق سليمان الصباحى18398

منه هللا شريف خليل خليل محمد18399

منه هللا عبده عبدالعال احمد نايل18400

منى محمد عادل محمد احمد القارى18401

مهاد محمد محمد ابراهيم عماره18402

مهند محمد فايد محمد عبيه 18403

(تربيه بيئيه)مقرر ثقافى اختيارىمى جمال فتحى رشاد محمد18404

(تربيه بيئيه)مقرر ثقافى اختيارىمى شعبان محمد ابراهيم بركات18405

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



18 من 7صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

353طالب

1688طاليه

216اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة الرتبية اخلاصة ختصص اللغة اإلجنليزية   
مــــالحظـــــــاتاالســــــــــــمم

(علم النفس المعرفى ثانيه)+(1)طرق تدريسمى عبد العاطى عبدالعزيز البنا18406

مى محمود زكى اسماعيل السيد18407

ميرنا سليمان شفيق سليمان18408

نادر السيد زكى عبدالحى الصم18409

نادين فايز حكيم مقار عبدالشهيد18410

المناهجناديه محمد عبد الحى رجب السيد18411

نجوى ابراهيم عبدالرحيم محمد18412

ندى احمد محمود سرور18413

ندى رمضان عبدالحميد سلوم18414

(1)طرق تدريس+قصهندى سعيد ابراهيم عبدالجواد رزق18415

(1)طرق تدريسندى فتحى عبدالستار محمود علوان18416

ندى مجدي السيد محمد السيد18417

نهال ابراهيم السيد على الصاوى18418

المناهج+قصهنهله محمد صالح محمد18419

نورا احمد محمد شاهين18420

المناهجنورا زكي عبده محمود جابر18421

نورا محمد بدير محمد سويف18422

نورهان احمد حسني عبدالكريم حسن18423

نورهان على محمد عبدالغنى محمد18424

المناهج+درمانورهان نشات احمد سعدون18425

المناهجنيره سمير عطيه محمود عطيه18426

نيره عبدالهادى محمد ابوعاصى18427

نيره عالء عبدهللا على عزام18428

(علم النفس المعرفى ثانيه)+(3)محادثههاجر جابر الحسينى عبدالحميد رخا18429

هاجر خالد السيد خالد18430

شعرهاجر رضا مبروك الصفتي18431

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



18 من 8صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

353طالب

1688طاليه

216اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة الرتبية اخلاصة ختصص اللغة اإلجنليزية   
مــــالحظـــــــاتاالســــــــــــمم

هاجر سلمان مبروك الفار18432

هاجر فاروق ابوالمعارف محمد هوارى18433

هاجر هاني فاروق سعد مصطفى18434

هاجر ياسر محمد عبدالسالم السكرى18435

المناهجهاله جمال الدين محمد السيد نصر18436

المناهجهاني ناجح السيد عبدهللا18437

المناهج+حاسب الى لغير العاديينهايدى عماد نصر يوسف حنا18438

هبه ابراهيم منصور احمد منصور18439

هبه عبدالبصير صالح زايد18440

هدى عبد الوهاب عبدالمقصود عبد الحافظ18441

(3)محادثههشام ابراهيم زكى عبداالرازق البسيونى18442

وسام عبدالعزيز عبدالعزيز جاد18443

دراماوالء مجاهد سعيد اسماعيل الطوخى18444

(3)محادثهيارا ابراهيم السيد ابراهيم التركى18445

(3)كتابه-(3)ترجمهياسمين السيد ابراهيم عسكر18446

المناهجياسمين السيد على السيد جعيصه18447

ياسمين زكريا رفعت زكريا جمال الدين18448

المناهج+قصهياسمين محمد ابراهيم عامر18449

المناهج+قصهياسمين محمد عبداللطيف على حموده18450

المناهجياسمينا هشام السيد محمد عبدالمجيد18451

يمنى احمد سليمان حمدان18452

المناهجيمنى هانى محمد سراج18453

طالب باقون لالعادة: ثانيا 
لغير العاديين (2)طرق تدريس احمد صالح مصطفى متولى منصور18455

اسماء حمدى عطيه عبدالهادى18456
 (3)كتابه-(3)ترجمه)+(4)كتابه*(4)ترجمه+لغير العاديين(2)طرق تدريس+(2)تطبيقات لغويه+قصه-دراما+قراءه

(ثالثه

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



18 من 9صفحة  22/12/2021

باقمستجدبيان

353طالب

1688طاليه

216اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة الرتبية اخلاصة ختصص اللغة اإلجنليزية   
مــــالحظـــــــاتاالســــــــــــمم

اشواق شعبان صالح سيد احمد شلبى18457
طرق تدريس لغير + المهارات الموسيقية لغير العاديين + تطبيقات لغوية ترم اول + قصة -دراما+ قراءة  + 4معمل لغوي

صحة االم واالبن المعاق+ صعوبات التعلم د+ صحة نفسية وارشاد نفسي + العاديين 

تاريخ االدب االنجليزيايمان مرزوق احمد فؤاد مرزوق18458

مقرر اختيارى تربيه خاصهرباب رمضان ابراهيم رمضان18459

(دراما ثالثه)+جميع المواد ما عدا تدريب ميدانيروزان محمد كمال محمد على18460

الحاسوب وتعلم الللغه االنجليزيهساره فتوح ابراهيم فتوح ابوالمجد18461

الحاسوب وتعلم الللغه االنجليزيهعبدالرحمن بسيم عبدالبارى البندارى18462

قصه-درامامحمد محمود محمد ابراهيم عاشور18463

لغير العاديين (2)طرق تدريس نورهان راضى فهيم العفيفى18464

ترم ثاني (2)تطبيقات لغويه+قصه-دراماهدير جمال اسماعيل بدر18465

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصة اوىل: ثالثا 
(سيكولوجيه التعلم ثالثه)فاطمه ابراهيم جوده ابراهيم حميده18466

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصة ثانية: رابعا
تدريب ميدانىمحمد عبدالعظيم عبدالرحمن زلط18467

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



18 من 10صفحة  22/12/2021

من الخارج

1

1

216

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة الرتبية اخلاصة ختصص اللغة اإلجنليزية   
مــــالحظـــــــات

طالب مستجدون : اوال 

(ثانيه)قصه -دراما ) +(3)محادثة 

(3)محادثه

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



18 من 11صفحة  22/12/2021

من الخارج

1

1

216

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة الرتبية اخلاصة ختصص اللغة اإلجنليزية   
مــــالحظـــــــات

دراما

دراما

دراما

(3)محادثه

(3)محادثه+دراما

(3)محادثه+قصه

(تربيه بيئيه)مقرر ثقافى اختيارى

دراما

(قصه ثانيه-دراما)+قصه

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



18 من 12صفحة  22/12/2021

من الخارج

1

1

216

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة الرتبية اخلاصة ختصص اللغة اإلجنليزية   
مــــالحظـــــــات

(1)طرق تدريس

دراما

(ثانيه)قصه -دراما

(ثانيه)قصه -دراما

(قصه ثانيه-دراما)+المناهج

المناهج

المناهج

قصه ثانيه-دراما

((ثانيه)قصه -دراما)+المناهج

(1)طرق تدريس

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



18 من 13صفحة  22/12/2021

من الخارج

1

1

216

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة الرتبية اخلاصة ختصص اللغة اإلجنليزية   
مــــالحظـــــــات

دراما

((ثانيه)علم النفس المعرفى )

(3)محادثه

دراما

(ثانيه)قصه -دراما

المناهج

(3)محادثه

المناهج

المناهج

دراما

(ثانيه)قصه -دراما)+قصه

دراما

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



18 من 14صفحة  22/12/2021

من الخارج

1

1

216

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة الرتبية اخلاصة ختصص اللغة اإلجنليزية   
مــــالحظـــــــات

((د)االعاقات االكاديميه والتربويه)مقرر اختيارى+قصه

((د)االعاقات االكاديميه والتربويه)مقرر اختيارى+قصه

المناهج

(ثانيه)قصه -دراما

(ثانيه)علم النفس المعرفى 

(1)طرق تدريس

قصه

(3)محادثه

المناهج+(3)محادثه

المناهج+حاسب الى لغير العاديين

المناهج+حاسب الى لغير العاديين

المناهج

حاسب الى لغير العاديين

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



18 من 15صفحة  22/12/2021

من الخارج

1

1

216

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة الرتبية اخلاصة ختصص اللغة اإلجنليزية   
مــــالحظـــــــات

المناهج

المناهج+حاسب الى لغير العاديين

(3)محادثه

المناهج

(تربيه بيئيه)مقرر ثقافى اختيارى

(تربيه بيئيه)مقرر ثقافى اختيارى

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



18 من 16صفحة  22/12/2021

من الخارج

1

1

216

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة الرتبية اخلاصة ختصص اللغة اإلجنليزية   
مــــالحظـــــــات

(علم النفس المعرفى ثانيه)+(1)طرق تدريس

المناهج

(1)طرق تدريس+قصه

(1)طرق تدريس

المناهج+قصه

المناهج

المناهج+درما

المناهج

(علم النفس المعرفى ثانيه)+(3)محادثه

شعر

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



18 من 17صفحة  22/12/2021

من الخارج

1

1

216

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة الرتبية اخلاصة ختصص اللغة اإلجنليزية   
مــــالحظـــــــات

المناهج

المناهج

المناهج+حاسب الى لغير العاديين

(3)محادثه

دراما

(3)محادثه

(3)كتابه-(3)ترجمه

المناهج

المناهج+قصه

المناهج+قصه

المناهج

المناهج

طالب باقون لالعادة: ثانيا 
لغير العاديين (2)طرق تدريس 

 (3)كتابه-(3)ترجمه)+(4)كتابه*(4)ترجمه+لغير العاديين(2)طرق تدريس+(2)تطبيقات لغويه+قصه-دراما+قراءه

(ثالثه

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



18 من 18صفحة  22/12/2021

من الخارج

1

1

216

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة الرتبية اخلاصة ختصص اللغة اإلجنليزية   
مــــالحظـــــــات

طرق تدريس لغير + المهارات الموسيقية لغير العاديين + تطبيقات لغوية ترم اول + قصة -دراما+ قراءة  + 4معمل لغوي

صحة االم واالبن المعاق+ صعوبات التعلم د+ صحة نفسية وارشاد نفسي + العاديين 

تاريخ االدب االنجليزي

مقرر اختيارى تربيه خاصه

(دراما ثالثه)+جميع المواد ما عدا تدريب ميداني

الحاسوب وتعلم الللغه االنجليزيه

الحاسوب وتعلم الللغه االنجليزيه

قصه-دراما

لغير العاديين (2)طرق تدريس 

ترم ثاني (2)تطبيقات لغويه+قصه-دراما

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصة اوىل: ثالثا 
(سيكولوجيه التعلم ثالثه)

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصة ثانية: رابعا
تدريب ميدانى

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص


