
 

 

 2269979/050فاكس:         2244385/050 - 2244852/050تليفـــون:            جامعــــة المنصـــورة  -ة التربيـــــــة ــالمقــر: كلي
Faculty of Education Mansoura University     Tel.: +20 50 2244852   Fax:  +20 50 2269979    Email: edufac@mans.edu.eg  

 بالثانوية العامة درجة الطالب  الشعبة 

 46 اللغة االنجليزية 

 39 اللغة الفرنسية 

 بالرغبة اللغة العربية 

 56 التاريخ 

 59 الجغرافيا 

 59 علم النفس 
  لشئون التعليم والطالب الكلية وكيل                                                                      

 ( رنـــــــىزبيـــــدة محمــــــــــد ق)أ.د /                                                  
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mailto:edufac@mans.edu.eg
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  لشئون التعليم والطالب الكلية وكيل                                                                      

 ( زبيـــــدة محمــــــــــد قرنـــــــى)أ.د /                                                  

 
 

http://edufac.mans.edu.eg/en
mailto:edufac@mans.edu.eg
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 بالثانوية العامة درجة الطالب  الشعبة 

 41.5 اساسى لغة انجليزية 

 56 أساسي لغة عربية 

 104 أساسى دراسات اجتماعية 

 39 لغة انجليزيةتربية خاصة 

 65 لغة عربية تربية خاصة 

 105 دراسات اجتماعية تربية خاصة 
  لشئون التعليم والطالب الكلية وكيل                                                                      

 ( زبيـــــدة محمــــــــــد قرنـــــــى)أ.د /                                                  

 

http://edufac.mans.edu.eg/en
mailto:edufac@mans.edu.eg
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  لشئون التعليم والطالب الكلية وكيل                                                                     

 ( ـــد قرنـــــــىزبيـــــدة محمـــــــ)أ.د /                                                  
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 الرابعة الثالثة الثانية األولى الفرقة

 ةـــــــــــــــة العربيـــــــــــة باللغـــــدراس

 397 397 397 430 رسم قيد 

 محاا  إعادة االرسم قيمة 

 لمادةجنيه ل100 ***** جنيه للمادة100 ***** مسحجد تخلف 

 جنيه  500جنيه للمادة باد أقصى 100 باق لإلعادة 

 جنيه للمادة100 جنيه للمادة100 جنيه للمادة100 ***** طالب من الخارج 

دور سبحمبر 

2019 

 جنيه للمادة100 ***** جنيه للمادة100 *****

  لشئون التعليم والطالب الكلية وكيل                                                                     

 ( زبيـــــدة محمــــــــــد قرنـــــــى)أ.د /                                                  
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  الطالبلشئون التعليم و الكلية وكيل                                   

 ( زبيـــــدة محمــــــــــد قرنـــــــى)أ.د /                                                 

 

 

 

http://edufac.mans.edu.eg/en
mailto:edufac@mans.edu.eg


 

 

 2269979/050فاكس:         2244385/050 - 2244852/050تليفـــون:            جامعــــة المنصـــورة  -ة التربيـــــــة ــالمقــر: كلي
Faculty of Education Mansoura University     Tel.: +20 50 2244852   Fax:  +20 50 2269979    Email: edufac@mans.edu.eg  

 

 

 

  لشئون التعليم والطالب الكلية وكيل                                                                     

 ( زبيـــــدة محمــــــــــد قرنـــــــى)أ.د /                                                  
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  لشئون التعليم والطالب الكلية وكيل                                                                     

 ( ـــــــد قرنـــــــىزبيـــــدة محمـــ)أ.د /                                                  
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 الشعبة
 وم علمى علاساسى 

  علمى رياضيات أساسي 

  علمى علوم دراسة باللغة االنجليزيةأساسى 

 تربية خاصة / علوم 
  لشئون التعليم والطالب الكلية وكيل                                                                      

 ( ــدة محمــــــــــد قرنـــــــىزبيـــ)أ.د /                                                  
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  لشئون التعليم والطالب الكلية وكيل

( زبيـــــدة محمــــــــــد قرنـــــــى)أ.د /                                                  
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