
 0202/0202 الفرقة الرابعة عام 

للعام  ة االنجليزية( )شعب عامالفرقة الرابعة كشف بأسواء طالب 

0202/0202 

 مسئول الفرقة           المراجع            رئيس القسم
 

 

 

 هالحظات االســـــــــــــــــــــم رقن الجلوس م

   ابراهيم محمد محمد قطب 12201 2

   احمد ابراهيم جوده المهدى 12202 0

نقد  1ت:  احمد باتع فتحى عوض هللا 12203 3   

   احمد شكرى عبد الحميد احمد 12204 4

5 

12205 

 احمد فؤاد ابراهيم خليفه
سيكولوجية ذوى االحتياجات  2ت:  -  نقد  1ت: 

الخاصة + طرق تدريس ذوى االحتياجات 
 الخاصة

   اسراء احمد اسماعيل مدبولى 12206 6

   اسراء ايمن السيد عفيفى 12207 7

 1طرق تدريس 1ت :  اسراء زكريا السيد اسماعيل 12208 8

   اسراء سامح عبد المرضى عماره 12209 9

   يوسفاسراء شحته مجاهد  12210 22

   اسراء صالح الدين كمال احمد 12211 22

20 

12212 

 اسراء عمرو عبد الحفيظ عيسوى
 -او كتابة ابتكاريه  3وقراءة  3محادثة  1ت : 

سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة +  2ت:
 طرق تدريس ذوى االحتياجات الخاصة

   اسراء محمد يسن عامر 12213 23

   ابراهيم محموداسراء محمود  12214 24

   اسراء يوسف نظيم يوسف 12215 25

 1طرق تدريس  1ت:  اسماء احمد الليثي سيد  12216 26

   اسماء احمد مغاورى يوسف 12217 27

   اسماء السيد عبد هللا يسن 12218 28

   اسماء سامى عبد المجيد السيد 12219 29

   اسماء مجدى بخاطره مرسى 12220 02

   اسماء محمد احمد محمد 12221 02

   اسماء محمد بيومى محمد 12222 00

   اسماء محمد جالل محمد 12223 03

 1طرق تدريس  1ت: اسماء مختار عز الدين عامر 12224 04

   االء عبد الفتاح يحيى محمد 12225 05
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 هالحظات االســـــــــــــــــــــن رقن الجلوس م

   المهدىاالء مصطفى محمد  12226 06

   الزهراء داود ابو العال داود 12227 07

   السيد ناجح عبد الفتاح رجب 12228 08

   امانى رضا محمدى محمود 12229 09

   امانى رمضان عبد الفتاح عمر 12230 32

   امنيه احمد شوقى عبد الفتاح 12231 32

   امنيه اسماعيل السيد اسماعيل  12232 30

   حسين نصر حسينامنيه  12233 33

 1طرق تدريس  1ت: اميرة احمد عبد هللا عبد الحميد 12234 34

   اميرة اسامة عادل محمد 12235 35

   اميرة حمدى الشحات السيد 12236 36

   اميرة سعيد حسن السيد 12237 37

 او كتابة ابتكارية 3وقراءة  3محادثة 1ت: اميرة عماد الدين السيد عطا 12238 38

   اميرة مصطفى محمد محمد 12239 39

   امينه حسين عبد اللطيف السيد 12240 42

   انتصار حسام الدين احمد عالم 12241 42

   انتصار رضا نظيم جاد 12242 40

   انجى ايمن عبد السيد عزيز 12243 43

   انجى محمد اسماعيل عبد الرازق  12244 44

   ايمان احمد مصطفى احمد 12245 45

   ايمان جمال ابراهيم محمد 12246 46

   ايمان حمدى كامل بسيونى 12247 47

   ايمان سعيد السيد عبد الواحد 12248 48

49 

12249 
 ايمان سعيد محمد ابراهيم

سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة + طرق 2ت : 
 تدريس ذوى االحتياجات الخاصة

   ايمان سيد امام حسن 12250 52
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 هالحظات االســـــــــــــــــــــن الجلوسرقن  م

   ايمان عز الرجال عبد هللا علوان 12251 52

   ايمان على عبد هللا عبد هللا 12252 50

   ايمان فرحات عطيه عبد المرضى 12253 53

   ايمان محروس عالم عبد الوهاب 12254 54

   ايمان مفرح محمد ابراهيم 12255 55

   السيد حسن مختار ايناس 12256 56

   ايناس صالح الدين محمد توفيق 12257 57

58 

12258 
 ايناس عبد الفتاح محمد على

سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة + طرق  2ت: 
 تدريس ذوى االحتياجات الخاصة

59 

12259 
 ايه احمد عيد احمد

سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة طرق  2ت:
 الخاصةتدريس ذوى االحتياجات 

   ايه احمد محمد شفيق  12260 62

   ايه السيد ابراهيم عطيه 12261 62

   ايه السيد عز الدين السيد 12262 60

   ايه ايهاب محمد رفاعى 12263 63

   ايه رشدى محمد عبد الحميد  12264 64

   ايه امام امام الجناينى  12265 65

   ايه رضا ابو العز الدين سويلم 12266 66

   مرايه سالم ماهر ع 12267 67

   ايه طارق رمضان عبد الفتاح  12268 68

   ايه عماد صالح محمود 12269 69

   ايه عيد رزق عبد الرحمن 12270 72

   ايه محمد على بيومى 12271 72

   ايه محمود محمد محمود 12272 70

   ايه نجيب محمد يوسف 12273 73

   محمد عبد العزيزبدور خالد  12274 74

   بسمه احمد ابو السعود احمد 12275 75
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   بسمه السعيد السيد سعيد 12276 76

   بسمة بكرى عبد الرحمن يوسف 12277 77

   بسمه سعيد عبد المنعم احمد 12278 78

   بسنت السيد حافظ عباس 12279 79

   بسنت يسرى عبد الخالق محمد 12280 82

   بالل خالد محمد السيد 12281 82

   تغريد محمد عيد عواد 12282 80

83 

12283 
 تيسير السيد اسماعيل محمد

سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة + طرق  2ت:
 تدريس ذوى االحتياجات الخاصة

84 

12284 
 جهاد اشرف فتحى السيد

االحتياجات الخاصة + طرق سيكولوجية ذوى  2ت:
 تدريس ذوى االحتياجات الخاصة

   جهاد سمير سيد الفنجرى 12285 85

   جهاد فكرى محمد عبد العزيز 12286 86

   جهاد محمد امين احمد 12287 87

   حبيبة محمد عبد الموجود جاد هللا 12288 88

   حسن فتحى ابراهيم السيد على 12289 89

   عمارحسناء رشدى محمد  12290 92

   حسناء على صابر على 12291 92

  نقد   - الشعر 1ت: حسناء مجدى متولى معوض 12292 90

   حنان حمدى محمد عامر 12293 93

   حنين حامد عفيفى كامل 12294 94

 1طرق تدريس  1ت: خالد احمد جمال الدين الحسينى  12295 95

   خالد احمد على احمد 12296 96

   خالد محمد المعتز باهلل على  12297 97

98 

12298 
خديجة السباعى عبد الواحد 

 السباعى
 1طرق تدريس  1ت: 

   خلود حسين شحات محمد 12299 99

   داليا جمال عبد العزيز عيسى 12300 222
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 هالحظات االســـــــــــــــــــــم رقن الجلوس م

222 

12301 
 عبد الجوادداليا رضا عبد الرازق 

سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة +  2ت:
 طرق تدريس ذوى االحتياجات الخاصة

   دعاء السيد عبد الصادق زيدان  12302 220

   دعاء عالء الدين جالل عبد الكريم 12303 223

   دنيا عبد هللا حسان متولى  12304 224

   دنيا عبده فاروق عبده 12305 225

   الدسوقى ابراهيم الدسوقى دينا 12306 226

   راندا نزيه حامد السيد 12307 227

   رانيا اشرف عبد المنعم خطابى 12308 228

   رانيا السيد عبد الظاهر احمد 12309 229

   رحاب عصام صابر السيد 12310 222

   رحاب على عبد الفتاح على 12311 222

220 
   رحمة شكري سميمان سميمان 12312

223 
   رضوة زغمول السيد محمد 12313

224 
   رضوى احمد عبد العظيم عطيو 12314

225 
   رييام بياء عبد الغني يوسف 12315

226 
   رييام صبرى محمد السعيد 12316

227 
   رييام عبد العاطي أحمد محمد  12317

228 
   سارة عبد الناصر محمود عمي 12318

229 
   سارة محمد جالل عبد الصمد  12319

202 

12320 
سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة +  2ت: سحر أحمد صابر رزق 

 طرق تدريس ذوى االحتياجات الخاصة

202 
   سحر عبد الفتاح السيد حواش  12321

200 
   سممي احمد سابق احمد 12322

203 
   سممي سعيد ىمام عمي  12323

204 
   سممي صابر رمضان جبر  12324

205 
   سماح محمد عبد العظيم عبد الرحمن 12325
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 هالحظات االســـــــــــــــــــــن رقن الجلوس م

206 
   سمر عبد المعطي محمد عبد المعطي 12326

207 
   سمر عيد أمين محمد  12327

208 
   سيام السيد رضا محمد  12328

209 
   شربات بسيوني السيد رمضان  12329

232 
 اللغة والمجتمع 1ت: شرين حموده حموده محمد 12330

232 
   شيماء احمد محمد احمد 12331

230 
   شيماء محروس محمد اسماعيل 12332

233 
   شيماء ناصر بدران احمد  12333

234 
   صبا محمد رضا يوسف 12334

235 
   صفا عادل موسي أمام  12335

236 
   ضحي محمد زكي محمد  12336

237 
 1طرق تدريس 1ت: طو احمد فوزى احمد 12337

238 
   عاليو محمد عبد اهلل محمد 12338

239 
  نقد ال - علم الصرف ، فونولوجى 1ت:  عائشو صالح عمي بحيري 12339

  نقد ال  - 1طرق تدريس  1ت:  عبد الرحمن عبد المحسن محمد عبد المحسن 12340 242

242 
   عزه شريف احمد محمد  12341

240 
   عزيزه سعيد عبد الحميد محمد 12342

   عفاف احمد عبد الباقى محمد  12343 243

   عال ابراىيم عبد الوىاب السيد 12344 244

   عال احمد فتحي محمد  12345 245

   عمياء حميده احمد سالمو  12346 246

   عبد الحميد محمدفاطمة الزىراء محمود  12347 247

   فاطمة حاتم محمد سميمان  12348 248

   فاطمة شحتو عبد العزيز عمي  12349 249

  فاطمة عبد اهلل سالم محمد 12350 252



 0202/0202 الفرقة الرابعة عام 

للعام  ة االنجليزية( )شعب عامالفرقة الرابعة كشف بأسواء طالب 

0202/0202 

 مسئول الفرقة           المراجع            رئيس القسم
 

 

 هالحظات االســـــــــــــــــــــن رقن الجلوس م

   فاطمة عفو اهلل عبد العزيز سالم 12351 252

   فاطمة عمي احمد محمد  12352 250

   فايزة رضا جالل محمد  12353 253

   فدوى محروس يوسف احمد 12354 254

   كرستين سامى فرحات موسى 12355 255

   كريم مجدى عبد العزيز ابراىيم 12356 256

   كوثر اسامو عبد العزيز عبد الحميد 12357 257

   ليمي خالد محمد ابو الفتوح  12358 258

259 
طرق تدريس  - 3وقراءة  او كتابة ابتكارية 3محادثة  1ت:  الخالق عبد المعطي عبد الخالقلؤلؤه عبد  12359

1 

النقد  1ت:  محمد السيد لبيب محمد 12360 262    

 1طرق تدريس 1ت: محمد جمال محمد حسن  12361 262

   محمد سامح فتحي محمد 12362 260

   محمد عصام عبد العزيز عبد الفتاح 12363 263

   محمد وجيو محمد عبد الرشيد 12364 264

   محمود جالل انور محمود  12365 265

   محمود حمدى عبد العظيم محمد 12366 266

 علم الصرف،فونولوجى 1ت: محمود زكريا محمد ىيبو  12367 267

   محمود محمد رزق عمي  12368 268

   مرام يوسف رمضان يوسف 12369 269

   احمد امين عبد العظيممروة  12370 272

   مريم سعيد عبد الخالق محمد  12371 272

   مريم سمير معوض سركيس 12372 270

   مريم عربى فوزى عمى  12373 273

   مصطفى سمير شحات امام 12374 274

275 
سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة +طرق تدريس ذوى  2:ت مادونا مالك حممى توفيق 12375

 االحتياجات الخاصة



 0202/0202 الفرقة الرابعة عام 

للعام  ة االنجليزية( )شعب عامالفرقة الرابعة كشف بأسواء طالب 

0202/0202 

 مسئول الفرقة           المراجع            رئيس القسم
 

 

 هالحظات االســـــــــــــــــــــن رقن الجلوس م

   منار اسامو احمد عبد الحميد  12376 276

 او كتابة ابتكارية 3وقراءة  3محادثة  1ت:  منار عزمى عبد الرحمن محمد 12377 277

 فونولوجى علم الصرف ، - 1طرق تدريس  1ت: ميادة محمد ىشام عبد المنعم  12378 278

   مني محمود محمد عبد الجواد 12379 279

282 

سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة +طرق تدريس ذوى  2ت: ميا أشرف عوض منتصر  12380
 االحتياجات الخاصة

   مي ربيع محمود محمد  12381 282

   ميرفت حمدى عبد العظيم عمى 12382 280

   عبد المالكميرنا مظير عبد المسيح  12383 183

   نادين محمد احمد الشربيني  12384 184

   ناديو سيد بحيرى سابق 12385 185

   ناديو مختار محمد السيد  12386 186

   ناديو ىاني عبد الرؤوف عبد العظيم 12387 187

 اللغة والمجتمع 1ت:  نانسي عادل عبد اهلل عو ض اهلل 12388 188

   ابراىيم السيدنبييو فرج  12389 189

   نجالء يوسف عبد المقصود يوسف 12390 190

   ندا محسن حسين عبد اهلل 12391 191

   ندى السيد موسى رجب 12392 192

   ندى زغمول ابو الفتوح السيد 12393 193

   نرمين عادل محمد حسن  12394 194

   نسرين سميح عطيو صبح 12395 195

   عبد الرؤوف مدبولىنسرين عماد  12396 196

   نياد شريف مصطفى محمد 12397 197

   نور اليدي ممدوح الشحات محمد 12398 198

 1طرق تدريس  1ت:  نورا ابراىيم عبد العاطى ابراىيم  12399 199

  نورا فكرى عبد العميم الجزار 12400 200
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   نورا ياسر احمد عطيو  12401 201

   نوره احمد عبد الكريم محمد  12402 202

 اللغة والمجتمع  1ت:  نورىان ايياب ادرى عبد الفتاح 12403 203

   نورىان محمد الغمرى محمد 12404 204

   نورىان مسعد ابراىيم السيد  12405 205

   نيره اشرف محمد رجائى 12406 206

   نرمين جمال محمد عمي 12407 207

   ىاجر السيد محمد عبداهلل  12408 208

   ىاجر حسن فيمى زيدان 12409 209

   ىاجر محمد عبد الغنى عبد الغفار 12410 210

   ىاجر ممدوح عبد الفتاح احمد 12411 211

   ىالو مسعد حممى داود 12412 212

   هاله عاطف عبد السالم راغب 12413 213

   ىايدى محمد عبد الحميد عفيفى 12414 214

   ىبو جمال عابدين عمى 12415 215

   ىبو حسن مندور حسن 12416 216

   ىبو زكريا محمد السيد  12417 217

   ىبو سعد موسى ندا 12418 218

   ىبو مسعود سيد عيسى 12419 219

   ىدير غريب لطفي موسى  12420 220

   الصمد محمدىمس محمد عبد  12421 221

222 12422 
سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة +طرق  2ت: وفاء مجدى عبد الغفار محمد

 تدريس ذوى االحتياجات الخاصة

   والء عز العرب شعبان عواد 12423 223

222 
  ياسمين اشرف محمد عبد الفتاح 12424

222 
  ياسمين حسام نور الدين يسن 12425
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   ياسمين صابر عبد الخالق المرسى 12426 226

   ياسمين صالح السيد ابو العزم 12427 227

228 12428 
سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة +طرق  2ت: ياسمين عبد اليادى محمد يسن

 تدريس ذوى االحتياجات الخاصة

   السيدياسمين محمود فوزى  12429 229

   ياسمين مسعد حسين فيمى 12430 230

 1طرق تدريس  1ت:  ياسمين ىشام صادق عمى 12431 231

   يوسف السيد السيد حميد 12432 232

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0202/0202 الفرقة الرابعة عام 

للعام  ة االنجليزية( )شعب عامالفرقة الرابعة كشف بأسواء طالب 

0202/0202 

 مسئول الفرقة           المراجع            رئيس القسم
 

 

 الباقون لالعادة

 هالحظات االســـــــــــــــــــــن رقن الجلوس م

 اللغة النفسىعلم  1ت:  ايهاب احمد محمدى عبد ربه 12433 2

 علم اللغة النفسى 1ت:  بسمه صالح مغاورى اسماعيل 12434 0

 دراما وقصة 2ت:  محمد مجدى عبد العزيز حجاج 12435 3

 مواد الترم الثانى  منار السيد السيد على  12436 4

    
 

 سنة من الخارج للمرة الثانية

 هالحظات االســـــــــــــــــــــن رقن الجلوس م

2 12437 
 

 من ثالثة 1طرق تدريس  1ت:  خلود عادل سعد اسماعيل عبد هللا
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 الالئحة القديمة 

 مواد التخلف اسم الطالب رقم الجلوس م

 قصة ونثر( –ترجمة  2) ت : –دراما ونقد(   –طرق تدريس 1)ت :  احمد طه مدبولى 12438 1

 مناهج( –مقال وتدريبات  2)ت :  –صوتيات وقواعد(  1) ت :  حسن مصطفى محمد 12439 2

3 
12440 

مقال  2) ت :  -(الشعر  –طرق تدريس  –صوتيات وقواعد 1) ت :  حنان صالح محمد
 (وتدريبات

4 
12441 

اصول تربية )من  - علم نفس تعليمى –صوتيات وقواعد  1)ت :  عبد العظيم حسينى احمد
  (صحة نفسية –اصول تربية –مقال وتدريبات  2) ت :       –(ثالثة(

5 

12442 

سليمان هادى محمد 
 سليمان

مقال وتدريبات  2) ت :  – (طرق تدريس –صوتيات وقواعد 1) ت: 
 (قصة ونثر –

 ( مقال وتدريبات 2) ت :  – (طرق تدريس–صوتيات وقواعد 1)ت:  قدرية حسن السيد  12443 6

7 
12444 

مقال وتدريبات  2) ت :  – (طرق تدريس–صوتيات وقواعد  1) ت :  مايسة محمد حسن 
 (اصول تربية–

8 

12445 

محمد عبد المحسن عبد 
 الفتاح

 (مقال وتدريبات 2) ت :  – (طرق تدريس–صوتيات وقواعد  1) ت : 

9 
12446 

) ت :  – (علم نفس تعليمى –طرق تدريس  –صوتيات وقواعد 1)ت :  يسرى غريب طه 
 (مقال وتدريبات 2
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 هالحظات االســـــــــــــــــــــن رقن الجلوس م

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


