
   

 ((1))      2019/2020لعام  تربية موسيقية االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 

 مالحظات   فصل دراسي ثاني     أول دراسيفصل  االســـــــــم الجلوس رقم م

 اسراء رمضان عبدالرحمن جاد 801 1
   

 اسماء اشرف ابراهيم خليل  802 2
   

 اسماء السيد يحى حسين حسن العزاوى 803 3
   

 االء دياب كامل محمد  804 4
   

 االء وليد الشحات عفيفى  805 5
   

 امل ابوبكر عمر عبدالرحمن 806 6
  

 

 امنية نبيل محمد عبدالفتاح  807 7
   

 ايمان بيومى حافظ بيومى  808 8
   

 ايمان عادل محمد السيد محمود  809 9
   

 ايمان محمد محمد كامل الكومى  810 10
   

 السيد فتحى محمد ايه  811 11
   

 جهاد عصام محمد كمال  812 12
   

 دعاء السيد فهمى هالل حسين شرع  813 13
   

 رحمه محمد حجازى يمنى  814 14
   

 رنا عصام السيد السيد العزب 815 15
   

 رويدا السيد السيد مغازى  816 16
   

 سحر على السيد على  817 17
   

 ل عفيفي سلمى السيد محمد عبدالعا 818 18
   

 سناء احمد حسن محمد  819 19
   

 سهيله مفرح محمد احمد  820 20
   

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 



 
 

 ((2))      2019/2020لعام  تربية موسيقية االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 شيماء عبدالفتاح محمد عبدالفتاح سكر  821 1
   

 على حسين على محمد ابو هاشم 822 2
   

 على عبدالمنعم عبدالحميد المراغى  823 3
   

 عمر خالد عبدالخالق محمد  824 4
   

 ل احمد محمد محمد سليمان غاده بال 825 5
   

 فاطمه الزهراء شريف عبداللطيف محمود  826 6
  

 

 فاطمه الزهراء صبرى عبدالموجود عوض الشين  827 7
   

 فايزه عماد مسعد ابراهيم  828 8
   

 فريده محمد الشحات عبدالفتاح  829 9
   

 فيروزان اشرف السيد عبدالجواد بحيرى  830 10
   

 مد احمد حلمى عبد الحميدكريم اح  831 11
   

 محمد ايمن رفعت مصطفى  832 12
   

 مروه عفيفى عبدالحليم عفيفى محمد هنا  833 13
   

 مريم عاطف وليم عزيز مكاري 834 14
   

 منةهللا عماد حسنى عبدالرازق  835 15
   

 منةهللا محروث حامد على نعمه هللا  836 16
   

 السيد  منه هللا اسامه عبدهللا  837 17
   

 مها ابراهيم خليل ابراهيم  838 18
   

 مها محمد عبدالعزيز شفيق على 839 19
   

 ميرنا زكريا محمد محمود  840 20
   

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 لفتاح ا.د/ غادة شاكر عبد ا
  

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 
 

 ((3))      2019/2020لعام  تربية موسيقية االولىطالب الفرقة  كشف بأسماء

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 ندى ايهاب محمد عبدالرسول على  841 1
   

 ندى عادل عبدالقوى عبدالحميد  842 2
   

 ندى محمد الشحات شعبان  843 3
   

 يد صالح العليمى ندى وحيد فر 844 4
   

 نرمين حسام عبدالرحمن عبدالعليم ندا 845 5
   

 نسمه عبدالجليل نبيه عبدالجليل 846 6
  

 

 نها عماد الدين حلمى ابراهيم رفاعي  847 7
   

 نورا شاكر عبدالقوى محمد  848 8
   

 نورهان سامى فتوح محمد امام 849 9
   

 نورهان هانى بدوى بكرى عالم 850 10
   

 هاجر ماهر محمد المراكبى ابراهيم  851 11
   

 هبه هانى ماهر عبدالعال 852 12
   

 هدى سامى محمود سالم محمود  853 13
   

 هدير احمد نظيم سعد سعد  854 14
   

 وسام مجدى السيد محمد  855 15
   

 وسام محمود احمد عالم  856 16
   

 وليد عبد العليم عبد الحميد عثمان 857 17
   

 ياسمين ياسر عبدالوهاب محمد المهدي  858 18
   

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 

 



 

 2020/ 2019الباقون لالعادة 

 (( 4))       2019/2020لعام  تربية موسيقية االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 رقم م

 الجلوس
 مالحظات  فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول    االســـــــــم

 احمد عادل احمد على شلبى 859 1
 قراءات باللغة العربية/

 تدريب الصوت/ قواعد الموسيقى العالمية/ 
 زف الة بيانو/ تدريب الصوت/ ع

 عزف االت الفرق المدرسية/عروض شعرى
 

2 

 عبد الشافى عثمانلطيف احمدعبد ال 860

 عزف اله بيانو/صولفيج وتدريب سمع/
 قواعد الموسيقى العالمية/ 
 تاريخ الموسيقى العالمية/

 عزف االت الفرق المدرسية/
 علم الصوت 

 عزف الة بيانو/ عزف الة اوركستيرلية/
 تدريب الصوت/صولفيج وتدريب سمع/ 

 عزف االت الفرق المدرسية/
 عروض شعرى

 

3 

 الء الدين محمد الحسينى احمد ع 861

 تدريب الصوت/صولفيج وتدريب سمع/ 
 قواعد الموسيقى العالمية/علم الصوت/علم االالت/

 عزف االت الفرق المدرسية/
 قراءات باللغة العربية

عزف اله بيانو/تدريب الصوت/عزف اله  
 اوركسترالية/صولفيج وتدريب سمع/

 قواعد الموسيقى العالمية/علم الصوت/ 
 ى/عزف االت الفرق المدرسيةعروض شعر

 

4 
 اسراء اسامه محمود جودة 862

 عزف الة بيانو/قواعد الموسيقى العالمية/ 
 تاريخ الموسيقى العالمية/علم الصوت/ علم االالت

 عزف االت الفرق المدرسيه

 عزف اله بيانو/عزف اله اوركسترالية/
 تدريب الصوت/صولفيج وتدريب سمع/ 

 عروض شعرىعزف االت الفرق المدرسية/

 

 اسماء السيد عبد الرحمن بيومى 863 5
  جميع مواد الترم الثانى جميع مواد الترم االول

 اهداف محمد عبد الفتاح عويضه 864 6
 

 عزف الة بيانو/قواعد الموسيقى العالمية 
 

 عزف اله بيانو/تدريب صوت
 

7 
 اوعاد عبد القادر محمود محمود 865

 ترالية/عزف اله بيانو/عزف اله اوركس
 تدريب الصوت/ قواعد الموسيقى العالمية/ 

 عزف االت الفرق المدرسية

 
 جميع مواد الترم الثانى

 

 ايه سعيد محمد عثمان 866 8
 تدريب الصوت/قواعد الموسيقى العالمية/

 عزف االت الفرق المدرسية
 

 عزف الة اوركسترالية
 

 ايمان طارق على عبد العال 867 9
 

 عزف الة بيانو
 

 يب الصوت/صولفيج وتدريب سمع تدر
 

10 
 بسملة اشرف عبد المحسن عبد العظيم 868

 عزف الة بيانو/تدريب الصوت/ 
 قواعد الموسيقى العالمية/ 

 عزف االت الفرق المدرسية/علم االالت

 عزف اله بيانو/عزف الة اوركسترالية/
 صولفيج وتدريب سمع/قواعد الموسيقى العالمية/

 ة /عروض شعرىعزف االت الفرق المدرسي

 

11 
 تقى محمد محمد بيومى 869

 عزف اله بيانو/عزف اله اوركسترالية/
 تدريب الصوت /صولفيج وتدريب سمع//

 قواعد الموسيقى العالمية 

 
 عزف اله بيانو/ عزف اله اوركسترالية/

 عروض شعرى

 

 حبيية محمد عطية ابراهيم  870 12
 

 قواعد الموسيقى العالمية  
 

 صولفيج تدريب سمععزف الة بيانو/ 
 

13 
 خلود عبد الفتاح عبد العزيز عبد الجواد 871

 
 عزف الة بيانو/ علم االالت/ 
 قواعد الموسيقى العالمية 

 
 زف الة بيانو/ صولفيج وتدريب سمع/ ع

 عروض شعرى

 

14 
 دينا عادل عبد الحق عبد الوهاب 872

 

 علم االالت
 

 عزف الة بيانو/ صولفيج وتدريب سمع/ 
 حقوق االنسان  / عروض شعرى

 

 نا مجدى صوابى محمدار 873 15
 تدريب الصوت/ قواعد الموسيقى العالمية/ 

 قراءات باللغة العربية
 عزف اله بيانو/ صولفيج وتدريب سمع/ 

 علم الصوت/ عروض شعرى
 

 ليم والطالب    وكيل الكلية لشئون التع                           شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد                                                                                                                           

 



 2019/2020الباقون لالعادة 

 تابع ((5))       2019/2020لعام   تربية موسيقية االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 

 قمر م
 الجلوس

 مالحظات  فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول    االســـــــــم

 ريهام محمد عبد الفتاح السيد 874 16
 عزف الة اوركسترالية/ 
 قواعد الموسيقى العالمية/ 

 عزف اله بيانو/عزف اله اوركسترالية/
 صولفيج وتدريب سمع//

 

 سارة عادل محمد مجاهد 875 17
 وسيقى العالمية/ تدريب الصوت/ قواعد الم

 تاريخ الموسيقى العالمية
 صولفيج وتدريب سمع/ عروض شعرى 

 
 

 سلمى سليم سالمة ابراهيم  876 18
 صولفيج وتدريب سمع/ قواعد الموسيقى العالمية/

 عزف االت الفرق المدرسية/ علم االالت
  صولفيج وتدريب سمع/ عروض شعرى 

 صالح عمر السيد احمد صالح 877 19
 ريب سمع/ صولفيج وتد

 عزف االت الفرق المدرسية/
 زف الة بيانو/ عزف اله اوركسترالية ع

 تدريب الصوت/ صولفيج وتدريب سمع/ 
 

20 
 عبد الحميد محمود عبد الحميد محمود 878

 صولفيج وتدريب سمع/ علم االالت
 قواعد الموسيقى العالمية/ قراءات باللغة العربية

 ة/ علم الصوت/ عزف االت الفرق المدرسي

 زف الة بيانو/ تدريب الصوت/ ع
 صولفيج وتدريب سمع/ عروض شعرى 

 

21 

879 
 محمد السيد دياب السيد

 

 
 جميع مواد الترم االول 

 
 جميع مواد الترم الثانى 

باقى بقرار المجلس االعلى للجامعات  )
 ( 21/3/2015بتاريخ  64رقم

 

22 

 محمد هانى محمد لبيب 880

 زف الة بيانو/ تدريب الصوت/ ع
 واعد الموسيقى العالمية/ علم االالت/ق

 تاريخ الموسيقى العالمية/  
 عزف االت الفرق المدرسية/ علم الصوت/ 

 قراءات باللغة العربية

 زف الة بيانو/ تدريب الصوت/ ع
 صولفيج وتدريب سمع/ قواعد الموسيقى العالمية/

 عزف االت الفرق المدرسية/ عروض شعرى/
 

 

23 

 د بيومىمنار صابر محمد محم 881

 عزف الة بيانو/ عزف الة اوركسترالية/ 
 صولفيج وتدريب سمع/ قواعد الموسيقى العالمية/

 علم الصوت/ عزف االت الفرق المدرسية/ 
 علم االالت/ قراءات باللغة العربية/

 مدخل العلوم التربوية/مدخل الى التربية الخاصة

 عزف الة بيانو/ عزف الة اوركسترالية/ 
 سمع/ قواعد الموسيقى العالمية/صولفيج وتدريب 

 علم الصوت/ عزف االت الفرق المدرسية/ 
 تدريب الصوت/ عروض شعرى/حقوق انسان 

 

 

24 
 ميار ايهاب محمد هاشم 882

 
 قواعد الموسيقى العالمية/ علم الصوت/ 

 

 
 صولفيج وتدريب سمع/ 

 

25 

 ندى زيد محمد فتوح محمد 883

 
 جميع مواد الترم االول 

 لترم الثانى جميع مواد ا
باقى بقرار المجلس االعلى للجامعات  )

 ( 21/3/2015بتاريخ  64رقم

 

26 
 ندى عبد الغفار عبد الغفار الطوخى 884

 عزف الة بيانو/ عزف الة اوركسترالية/ 
 صولفيج وتدريب سمع/ قواعد الموسيقى العالمية/

 تدريب الصوت/ علم الصوت 

 عزف الة بيانو/ عزف الة اوركسترالية/ 
 لفيج وتدريب سمع/ قواعد الموسيقى العالمية/صو

 تدريب الصوت/ عروض شعرى/

 

 ندى عوض عبد الهادى عبد الجواد 885 27
 

 قواعد الموسيقى العالمية/ تدريب الصوت/ 
 

 عزف الة بيانو/
 

 نورا طلعت عبد المنعم عقل 886 28
 عزف الة بيانو/ عزف الة اوركسترالية/ 

 تدريب الصوت/ /قواعد الموسيقى العالمية /
 

 عزف الة اوركسترالية/ تدريب الصوت/
 

 نورا عالء الدين السيد محمد 887 29
 عزف الة بيانو/ صولفيج وتدريب سمع/  

 عروض شعرى/ 
 

30 

 نورهان محمد مختار محمد السيد 888

 عزف الة بيانو/ عزف الة اوركسترالية/ 
 تدريب الصوت/ قواعد الموسيقى العالمية / 

 الفرق المدرسية/ علم االالتعزف االت 
 صولفيج وتدريب سمع/

 عزف الة بيانو/ عزف الة اوركسترالية/ 
 تدريب الصوت/ قواعد الموسيقى العالمية / 
 عزف االت الفرق المدرسية/ عروض شعرى

 صولفيج وتدريب سمع/

 

 كلية لشئون التعليم والطالب    وكيل ال                           شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 االمتحاناتعميد  الكلية ورئيس عام 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 
 

 

 2019/2020الباقون لالعادة 

 تابع((6))      2019/2020لعام  تربية موسيقية االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات  فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول    االســـــــــم

 هايدى حاتم حامد عبد السالم 889 31
 بيانو/ قواعد الموسيقى العالمية / عزف الة

 عزف االت الفرق المدرسية/
  عزف الة بيانو/ تدريب الصوت/ صولفيج وتدريب سمع/

32 

 هبه صابر عبد المعطى سالم 890

 
 عزف الة اوركسترالية/ 

 صولفيج وتدريب سمع/ قواعد الموسيقى العالمية/
 

 عزف الة بيانو/ عزف الة اوركسترالية/ 
 يب سمع/ قواعد الموسيقى العالمية/صولفيج وتدر

 تدريب الصوت/ عروض شعرى

 

33 
 هدى اشرف حلمى على 891

 
 جميع مواد الترم االول

 
 جميع مواد الترم الثانى

 

 

 هدير عبد الكريم عادل عبد الكريم 892 34
 

 صولفيج وتدريب سمع/ قواعد الموسيقى العالمية/
  عروض شعرى 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               رئيس القسم       شئون الطالب                 

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 


