
   

   ((2)) 0202/0202لعام تربٌة موسٌقٌة االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 

رقم  االســـــــــم الجلوس رقم م
 اللجنة

 مكان اللجنة

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 احمد ادهم محمد حسن 2222 1

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 احمد اسامه محمد عادل عطٌه 2220 2

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 احمد محمد جمال الدٌن عبدهللا 2221 3

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 احمد هشام عبدالرازق محمد ٌوسف 2222 4

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 اسالم فتحً اسماعٌل محمد 2223 5

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 اسماء عاطف لبٌب شحاته 2224 6

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 ه عبدهللا محمد الجمالاكرم حماد 2221 7

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 االء اشرف احمد محمد 2221 8

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 االء طه جاد عطٌه عثمان 2221 9

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 االء عبدالجواد السٌد عبدالجواد 2222 11

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 ونىاالء عالء على احمد بسٌ 2222 11

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 الرومٌساء على عزت على السٌد 2220 12

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 الشٌماء عبدالفتاح احمد محمد معوض 2221 13

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 امانً ابراهٌم امٌن الفرماوي 2222 14

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 امنٌه حسن احمد البردٌنى 2223 15

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 امنٌه ناصر مرزوق ابراهٌم 2224 16

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 امٌره اٌهاب محمد صابر 2221 17

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 انجى عصام جرجس جورجى 2221 18

 الموسٌقٌة مبنى التربٌة  2 انجى محمد عبدالمنعم ابراهٌم على 2221 19

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 اٌة محمد السٌد حسٌنى 2202 21
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ((0))      0202/0202وسٌقٌة لعام تربٌة م  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 ٌة مبنى التربٌة الموسٌق 0 اٌمان اٌمن ابراهٌم السٌد 2202 1

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  0 اٌه سمٌر على غنٌمى على 2200 2

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  0 اٌه طارق محمد عالم 2201 3

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  0 اٌه ٌوسف عبدالعلٌم عبدالحمٌد 2202 4

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  0 بالل رضا السعٌد عبدالفتاح 2203 5

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  0 عفٌفً سعدتغرٌد مدحت  2204 6

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  0 تقى صالح الدٌن شفٌق على جنٌنه 2201 7

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  0 جوسمٌن نزٌه حنا مٌخائٌل 2201 8

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  0 خلود منٌر الطوخى عبدالحى 2201 9

 لتربٌة الموسٌقٌة مبنى ا 0 دنٌا السٌد سالم السٌد 2212 11

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  0 رؤف طارق عبدالرؤف محمد 2212 11

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  0 رانٌا جمال احمد محمد صالح 2210 12

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  0 رحمه احمد احمد حلمى عبدالحمٌد 2211 13

 موسٌقٌة مبنى التربٌة ال 0 رنا احمد مصطفً احمد العادلى 2212 14

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  0 رنا خالد زغلول عبده ابراهٌم 2213 15

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  0 رٌوان محمد حسن السٌد عاشور 2214 16

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  0 ساره احمد عالم على عبدالرحمن 2211 17

 ة مبنى التربٌة الموسٌقٌ 0 ساره صهٌب محمد محمد عباده 2211 18

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  0 سلمى عادل جوده سٌد احمد 2211 19

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  0 سمر خالد محمود محمد لبٌب 2222 21
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ((1))      0202/0202وسٌقٌة لعام تربٌة م  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  1 سها رمضان رفاعى محمود 2222 1

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  1 شروق محمد نظٌر محمد 2220 2

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  1 شٌماء سعٌد محمود سالم 2221 3

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  1 شٌماء عبدالمنعم عبدالحلٌم دمرداش 2222 4

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  1 على ابراهٌم صفٌه بدوى مهاود 2223 5

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  1 ضحى علً رمضان على حسنٌن 2224 6

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  1 ضحى محمد سعد محمد منصور 2221 7

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  1 ضحى محمد محمد ابو زٌد 2221 8

 تربٌة الموسٌقٌة مبنى ال 1 ضحى مروان محمد ابراهٌم محمد 2221 9

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  1 عبدالمنعم ابو بكر عفٌفى ابوالفتوح طاحون 2232 11

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  1 فاطمه اشرف رفعت فتحى 2232 11

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  1 ماهٌتاب اسامة عبدالحمٌد فكرى سالم 2230 12

 التربٌة الموسٌقٌة  مبنى 1 محمد احمد موسى على عٌطه 2231 13

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  1 محمد السٌد عفٌفى ابو الفتوح طاحون 2232 14

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  1 محمد اٌهاب محمد محمد الدمرداش مصطفى عٌسى 2233 15

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  1 محمود حسنى محمد مامون 2234 16

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  1 ادر محمدمروة ابراهٌم بٌومى عبدالق 2231 17

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  1 مرٌم السٌد سعٌد بٌومى 2231 18

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  1 مصطفى عبدالمنعم محمد مصطفى 2231 19

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  1 منال عامر عبدالمنعم اسماعٌل 2242 21
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ((2))      0202/0202وسٌقٌة لعام تربٌة م  لىاالوكشف بأسماء طالب الفرقة 

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 منال ماجد شلبى محمد 2242 1

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 مى عادل السٌد هندى 2240 2

 ٌة مبنى التربٌة الموسٌق 2 مٌاده محمد فكرى ابراهٌم 2241 3

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 ناجً طارق محمد محمود 2242 4

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 نادٌن اسامه احمد على 2243 5

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 ندا حمدى محمد عطٌه عبده 2244 6

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 ندى شرٌف سعٌد محمد 2241 7

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 ندى محمد فوزى حسٌن هاشم 2241 8

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 نرمٌن عبدالعلٌم عبدالسالم شرف السٌد 2241 9

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 نور الدٌن محمد ناجى مصلحى ابراهٌم 2212 11

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 نورا عادل على حسن ابوالعال 2212 11

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 واضنورهان مجدى محمود ع 2210 12

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 نورهان محمد ابراهٌم توفٌق 2211 13

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 هاجر محمد محمد بٌومى 2212 14

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 هدٌر رجب شعبان احمد 2213 15

 ة مبنى التربٌة الموسٌقٌ 2 هدٌر زغلول حمزه مرزوق 2214 16

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 همس خالد حامد عبداللطٌف 2211 17

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 ٌارا حمدى محمدى الدمرداش 2211 18

 مبنى التربٌة الموسٌقٌة  2 ٌوسف ولٌد صابر احمد 2211 19
 

 

 


