
   

 ( (1))         2019/2020لعام   تربية فنية االولىطالب الفرقة  كشف بأسماء
 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

    احمد رجب شندى حسن  501 1

    احمد عباس صبرى على 502 2

 احمد نادر عبد الغفار حسن  503 3
   

 العزيز سالماسراء احمد عبد 504 4
   

 اسراء السيد صالح محمد  505 5
   

 اسراء الطوخى محمد الطوخى 506 6
   

 اسراء صبحى عبد الخالق عبد الظاهر  507 7
   

 اسراء عادل على مصطفى العسال 508 8
   

 اسراء عادل محمود حسنين  509 9
   

 اسراء عبدالحكيم محمد احمد البنداري  510 10
   

 عزت نبيه احمد اسراء  511 11
   

 اسالم فوزى الشافعى حسن  512 12
   

 اسماء ايمن جوده عبد للا  513 13
   

    اسماء محمد عبد الغنى احمد يوسف  514 14

    اسماء محمد عبدالهادى عواد 515 15

    االء جمال عبدالفتاح عبدالتواب االسود  516 16

 االء حسام جوده محمد سالم 517 17
   

    االء مومن سعد يحيى  518 18

    امال على عبدالشافى سرحان 519 19

    امانى ايهاب احمد محمد  520 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   ة فنيةتربي االولىطالب الفرقة  كشف بأسماء
                                                                                              

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

 امنيه احمد صالح احمد محمد  521 1
   

 العزيز عبد الغفار امنيه ايمن عبد  522 2
   

 امنيه عصام عبدالمحسن محمد احمد عجاج  523 3
   

 اميره خيرى محمد ابراهيم  524 4
   

 اميره طلعت فرحات امام عفيفى  525 5
   

 اميره عالء فكرى أحمد السيد 526 6
   

 اميره محمد حسين عبدالعظيم 527 7
   

 امينه احمد محمد سالم عبدربه  528 8
   

    انتصار مجدى عطا الدسوقى   529 9

    اوديت اسامة كمال تقى  530 10

    ايمان صديق عبدالعزيز صديق محيسن  531 11

    ايمان علي مصطفي على ابوالعطا 532 12

    ايمان مجدى امام عبد الرحمن 533 13

    ايمان مجدى مسعد حرحش  534 14

    ن ايمان محمد فتحى حسيب محمد ابوشاهي 535 15

    ايمان محمود احمد ابراهيم منصور  536 16

    ايمن ابراهيم محمد ابراهيم  537 17

    ايمن معتمد السيد خميس  538 18

 ايناس عزت حامد محمود  539 19
   

 ايه تامر محمد حسن 540 20
   

 لكلية لشئون التعليم والطالب    وكيل ا                           شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 ام االمتحاناتعميد  الكلية ورئيس ع

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 

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

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 ايه طارق ابراهيم مصطفى مصطفى   541 1
   

    الرحمن عامر  ايه عاطف عبد  542 2

   ايه عبدالعال صالح عبدالعال 543 3
  

    ايه عالء عبدللا غريب صالح 544 4

    ايه محمد عبد العزيز محمد بسيونى  545 5

    ايه مسعد عبدالخالق عبدالوهاب 546 6

    بسمه خيرى صبحى حسانين 547 7

    بسمه رجب فتوح محمد هريدى 548 8

    عبدالحميد زيد تقى محمد  549 9

    جاسمين ايهاب كامل زاهد  550 10

    جهاد نور الدين عبدالعاطى السيد 551 11

    حبيبه محمد السيد جودة  552 12

    حسين اشرف حسين حامد  553 13

    حنان نعيم محمد حسن زهره 554 14

 خديجه محمد فتوح عبد العال 555 15
   

 لشكور سابق خلود خالد عطيه عبدا 556 16
   

 خلود عبدالمحسن السعيد محمد  557 17
   

 خلود على عبدالحميد على عزب  558 18
   

 دعاء امين محمد احمد شحاته  559 19
   

    دعاء عادل فكرى عبدالباقى الشبراوى  560 20

 
 لشئون التعليم والطالب     وكيل الكلية                           شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 متحاناتعميد  الكلية ورئيس عام اال 

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 
 

 ((  4) )        2019/2020لعام   تربية فنية االولىطالب الفرقة  كشف بأسماء
 

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 دعاء ناجى فتحى سند  561 1
   

    دولت فاروق ابراهيم الشرباجى 562 2

    دينا على محمد على العزب  563 3

    دينا محمد محمد قاسم شريف  564 4

    راندا جميل حمدى محمد  565 5

    رانيا مبروك حماد عبدالعليم  566 6

    رجاء احمد محمد جالل الدين السيد السطيحه  567 7

    رحاب احمد محمد عبدالفتاح عفيفى  568 8

    رحمه السيد سعيد محمد  569 9

    رحمه السيد عبدالفضيل احمد ابراهيم  570 10

    رحمه جمال عبدالفتاح حسين قاسم  571 11

    رحمه سليمان عبدالقادر سليمان 572 12

    رحمه عصام محمد كامل ابراهيم  573 13

    رحمه عمرو صابر عطا عبدالمقصود برهومه  574 14

      رضوى عبدالحكيم عبدالشافى سيد ابراهيم 575 15

    رقيه ايهاب شحته علي  576 16

    رنا كرم حسب النبى عبدالفتاح 577 17

    رنا مصطفى عبدالسميع الشال 578 18

    رنا وليد محمد محمد واكد 579 19

 روان السيد رمضان عبدالغفار 580 20
   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 ورئيس عام االمتحاناتعميد  الكلية 

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 
   

 ((  5) )        2019/2020لعام   تربية فنية االولىطالب الفرقة  كشف بأسماء
 

 مالحظات   فصل دراسي ثاني فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 روان عبد الوهاب محمد عبدالوهاب 581 1
   

 يوسف حلمى  روان محمد  582 2
   

 ريم محمد ابو الفتوح محمد سعيد  583 3
   

 زمزم عبدالعزيز محمد على سليمان  584 4
   

 زهراء خضير محمد ابوالسعود خضير  585 5
   

 زينب جمال احمد حسنين محمد  586 6
   

 زينب عبدالحميد محمد ابواالسرار محمد  587 7
   

 ساره ابراهيم حسنين عبدالحليم 588 8
   

 ساره سعيد احمد ابراهيم سابق  589 9
   

 ساره صبرى امين سعيد نصر  590 10
   

 ساره ياسر كامل مصطفى محمد حسن  591 11
   

 سالى عادل عبدالفتاح مخلوف  592 12
   

 سالى عاطف محمود سيد احمد  593 13
   

 ساندى محمد صبرى عبداللطيف السيد ربيع  594 14
 

  

 ح حسن سرور سلمى شريف صال  595 15
   

 سلمى عبدالرحمن حسين محمود  596 16
   

 سلمى محمد عبد العاطى صالح 597 17
   

 سلمى مختار محمد عبدالمجيد 598 18
   

 سماء طارق سعيد عفيفى  599 19
   

 سماح الشحات حمدى متولى صابر  600 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



 

 ((  6) )        2019/2020لعام   تربية فنية االولىطالب الفرقة  كشف بأسماء

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

    سماح انور محمد ابوالمعاطى الرمالوى 601 1

    سمر حميد مبارك حماد محمد  602 2

3 

 سميحه هشام عبد الدايم ابو الخير  603

 

 من )اللغة العربية/تعفى 

 ومدخل العلوم التربوية/
 مدخل تكنولوجيا التعليم(

 من )مدخل العلوم النفسية/تعفى 

 مدخل التربية الخاصة/

 (حقوق االنسان
 قراءات باللغة االجنبية/راسبة فى 

 مقاصة  
شعبة   محولة من

 التربية موسيقية 
 الى التربية الفنية

    سميره رضا ابراهيم عبدالخالق سالم 604 4

    سميره محمود احمد سليمان 605 5

    سميره محمود احمد عبد ربه  606 6

    سناء عالء فوزى عبدللا الحناوى 607 7

 سندس عبداللطيف احمد عبداللطيف عمار  608 8
   

    مصطفى محمد مصطفى  سندس محمد  609 9

    سهام اسامه حلمى عبدالحليم 610 10

    سهيله عبدالقادر عبدالمقصود عبدالقادر  611 11

    شروق احمد السيد احمد يوسف  612 12

    شروق اشرف بيومى ابراهيم سليمان  613 13

    شروق محمد عواد عبدللا مبارك  614 14

 شيرين رضا مصطفى محمد  615 15
   

 شيماء احمد عبد المقصود هاشم 616 16
   

    شيماء احمد عبدالمولى على بيومى  617 17

    شيماء حسن حسين سيد سالم 618 18

    شيماء محمد عباس محمد  619 19

    شيماء محمد عبدالباقى سليمان 620 20

 
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 لية ورئيس عام االمتحاناتعميد  الك

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 

 ((  7) )        2019/2020لعام   تربية فنية االولىطالب الفرقة  كشف بأسماء

 مالحظات  فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول    االســـــــــم الجلوس رقم م

    صباح اشرف محمد داود  621 1

    د صفاء حمدى السعيد محم 622 2

    عبدالرحمن ناصر فرج عفيفى  623 3

    عزة وليد فتحى يحيى  624 4

    علياء عبدالعزيز السيد محمود سليمان 625 5

    عمر عبد للا مختار طه  626 6

    غاده غريب عثمان محمد  627 7

    فاتن ايمن فؤاد احمد  628 8

    فاطمه اشرف الجوهرى عواد الجوهرى  629 9

 فاطمه الزهراء طارق منصور محمد البسيونى  630 10
   

    فاطمه السيد احمد عطيه  631 11

    فاطمه حسان حامد على 632 12

    فاطمه رضا محمد عباس  633 13

    فاطمه طه على حسن  634 14

    فاطمه عالء الدين محمد عبداللطيف الخولى 635 15

    فاطمه على عبدالمنعم على قربه  636 16

    فاطمه محمد ابراهيم متولى محرم  637 17

    فاطمه محمد شحاته عبدالحميد ابراهيم برغوث  638 18

    فاطمه محمد عبدالفتاح زكى مصطفى  639 19

    فاطمه محمد ماهر حامد االبجى 640 20

 
 ية لشئون التعليم والطالب    وكيل الكل                           شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 االمتحاناتعميد  الكلية ورئيس عام 

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 



 
 

 ((  8) )        2019/2020لعام   تربية فنية االولىطالب الفرقة  كشف بأسماء

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 فوزيه السيد ماجد سيد احمد 641 1
   

 د فؤاد مصطفى كمال الدين محمو 642 2
   

 لبنى محمود ابراهيم على  643 3
   

 لبنى ناصر صالح محمد عفيفى  644 4
   

 لطفى صابر سالمه فهمى  645 5
   

 لميس خالد عبدالفتاح عبد العال منصور  646 6
   

 لميس نشأت فتحى عليون  647 7
   

 ليلى عادل عزت محمد عبدالرحمن  648 8
   

    ماجدة احمد عراقى احمد حسن 649 9

    ماهيتاب اشرف عبدالرحمن دياب  650 10

    محمد حمدى حسن محمد طعيمه  651 11

 محمد رمضان السيد على  652 12
   

 محمد صابر عبد المنعم محمد  653 13
   

 محمود ناصر فتحى عبدالحميد محمد  654 14
   

 مريم سمير يونس عبد الوهاب محمد  655 15
   

16 

 م محمودمريم عبد الرحيم سال 656

 
 )اللغة العربية/ فى راسبة

 مدخل العلوم التربوية/
 مدخل تكنولوجيا التعليم(

 )قراءات باللغة االجنبية/ فى راسبة
 مدخل العلوم النفسية/ 
 مدخل التربية الخاصة/

 (حقوق االنسان

 اصة مق
محولة من شعبة  

التربية موسيقية الى 
 التربية الفنية

 وض محمد مريم عصام عبدالعليم مع 657 17
   

 مريم مصطفى محمد عبدالمنعم 658 18
   

 ملك اشرف محمود دسوقى السيد حموده  659 19
   

 ملك مخلص فتحى محمود  660 20
  

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 د الفتاح ا.د/ غادة شاكر عب 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 ((  9) )        2019/2020لعام   تربية فنية االولىطالب الفرقة  ءكشف بأسما

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

1 

 منار عادل عبد العزيز محمد 661

 تعفى من )اللغة العربية/
 ومدخل العلوم التربوية/
 مدخل تكنولوجيا التعليم(

 غة االجنبية/تعفى من )قراءات بالل
 مدخل العلوم النفسية/ 

 ( مدخل التربية الخاصة/حقوق االنسان

 اصة مق
محولة من شعبة  
التربية موسيقية 
 الى التربية الفنية

 منار عبدللا محمود فرج 662 2
   

 منار مجدى محمد بيومى شقير 663 3
   

 منار هشام على الدين متولي 664 4
   

 مد سيد احمدمنةللا محمد جوده مح 665 5
   

 ريانعمهرائيل سامح شفيق  666 6
   

 موده محمود عبدالهادى احمد عزب 667 7
   

 مى السيد يسن ابوالعال االعسر  668 8
   

 مى نبيه عبدالواحد محمد محرم 669 9
   

 ميار فؤاد جوده عبداللطيف 670 10
   

 نجوى احمد الصادق محمد 671 11
   

 السيد رزقندا اشرف عزت  672 12
   

 ندا محمود محمد محيي 673 13
   

14 

 ندى ابو الفتوح خضر فهيم السيد 674

 

 من )اللغة العربية/تعفى 

 ومدخل العلوم التربوية/
 مدخل تكنولوجيا التعليم(

 من )مدخل العلوم النفسية/تعفى 

 مدخل التربية الخاصة/

 (حقوق االنسان
 قراءات باللغة االجنبية/راسبة فى 

 ة مقاص
محولة من شعبة  
 التربية موسيقية 
 الى التربية الفنية

 ندى السيد عبدالمطلب عبدالنبى منصور 675 15
   

 ندى رضا عثمان محمد صالح 676 16
   

 ندى سعيد على احمد على 677 17
   

 ندى صبرى محمد عبدالباقي 678 18
   

 ندى صالح محمد رضا احمد عجاج 679 19
   

20 

 م ابراهيم محمد رفاعىندى عصا 680

 

 من )اللغة العربية/تعفى 

 ومدخل العلوم التربوية/
 مدخل تكنولوجيا التعليم(

 من )مدخل العلوم النفسية/تعفى 

 (مدخل التربية الخاصة/

قراءات باللغة االجنبية/ راسبة فى 

 حقوق االنسان راسبة فى 

 مقاصة  
محولة من شعبة  
 التربية موسيقية 
 الى التربية الفنية

 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



 

 

 ((  10) )        2019/2020لعام   تربية فنية االولىطالب الفرقة  كشف بأسماء

 مالحظات   فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 ندى عماد الدين فتحى عبدالخالق 681 1
   

 ندى محمد جالل ابوالخير  682 2
   

 ندى محمد حامد حجازى  683 3
   

 ندى محمد رضا محمد عمر  684 4
   

 نرمين اشرف محمد على على 685 5
   

 نسمه عماد الدين صالح محمد  686 6
   

 نهال سعيد ابراهيم على حسن 687 7
   

 نهال عادل سعد يحيى  688 8
   

    نهله جمال محمد ابراهيم محمد  689 9

    نهى احمد السيد عبد الفتاح احمد  690 10

    نورا السيد حامد عفيفى  691 11

 نورا السيد مصطفى عطيه محمد  692 12
   

 نورا ايمن جوده حبيب الشرقاوى  693 13
   

 نورا عثمان احمد عثمان 694 14
   

 نورا ناصر خليل محمد  695 15
   

 نورهان السيد محمد السيد خاطر 696 16
   

 نورهان زكريا محمد عبدالحكيم 697 17
   

 نورهان طارق السيد محروس عبدالهادى 698 18
   

 نورهان يوسف بدوى يوسف بدوي  699 19
   

 هاجر احمد حسنين موجى  700 20
  

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               لقسم  شئون الطالب                     رئيس ا

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 



 

 
 

 ((  11) )        2019/2020لعام   تربية فنية االولىطالب الفرقة  كشف بأسماء

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 الفتاح هاجر اشرف سعيد عبد 701 1
   

 هاجر بدر الدسوقى عبد الوهاب   702 2
   

3 
703 

هاجر عبدالعليم عبدالجليل محمد  
 عبدالباقي 

   

 هاجر محمد فهمى عبدالجواد 704 4
   

 هايدى ابراهيم احمد محمد  705 5
   

 هبة يحى على ذكى  706 6
   

 هبه للا سالم ابراهيم احمد  707 7
   

 فيظ محمد هدير اسامه عبد الح 708 8
   

    هدير شريف احمد محمود  709 9

    هديه السيد محمد حسين  710 10

    هند عبد الحميد هالل عبدالحميد  711 11

 هند محمد عبدالغنى ابراهيم  712 12
   

 وسام عبدالحميد محمد بدوى شريف  713 13
   

 ياسمين سليمان السيد جاد  714 14
   

15 

 حسبياسمين طارق السيد م 715

 

 من )اللغة العربية/تعفى 

 ومدخل العلوم التربوية/(
 مدخل تكنولوجيا التعليمراسبة فى 

 من )مدخل العلوم النفسية/تعفى 

 (مدخل التربية الخاصة/

 قراءات باللغة االجنبية/ راسبة فى 
 حقوق االنسان راسبة فى 

 مقاصة  
محولة من شعبة  
 التربية موسيقية 
 الى التربية الفنية

 ياسمين عادل عطيه علي  716 16
   

 ياسمين محمد السيد احمد عبدالرحيم   717 17
   

 يوسف ابراهيم نور الدين ابراهيم سويلم  718 18
   

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 فتاح ا.د/ غادة شاكر عبد ال 
  

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 



 

 

 

 2019/2020العادة لعام الباقون ل

 (( 12))         2019/2020لعام   تربية فنية االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

1 
 احمد خالد فاروق ابو السعود 719

 (/1نسيج يدوى) ( 1تاريخ الفن ) 
 منظور ورسم هندسى

 

2 

 ماء ابراهيم حسين ابراهيماس 720

 (/ 1نسيج يدوى) 
 / منظور ورسم هندسى

 مدخل الى العلوم النفسية

 

3 

 البتول على حسين جاسم الوزان  721

 رسم/ نحت/ اسس تصميم  
 اشغال فنية / نسيج يدوى/

 تاريخ الفن / منظور ورسم هندسى /

 عذر
2018/
2019 

4 
 امل عماد السيد محمد 722

 (/1سيج يدوى)ن ( 1تاريخ الفن ) 
 منظور ورسم هندسى

 

  جميع مواد الترم الثانى جميع مواد الترم االول ايمان هشام ابراهيم عبد العزيز 723 5

6 
 ذياد محمد عبد الناصف اسماعيل 724

 (/ 1تاريخ الفن ) 
 تاريخ ونظريات التربية الفنية

  (1نسيج يدوى)

7 
 سارة محمد مختار طه 725

 (/ 1تاريخ الفن ) 
 اريخ ونظريات التربية الفنيةت

 (/ 1نسيج يدوى)
 مدخل الى العلوم النفسية

 

8 

 سماء ابراهيم الجابرى ابو زيد 726

 (/ 1تاريخ الفن ) 
 تاريخ ونظريات التربية الفنية/

 قراءات باللغة العربية /
 مدخل العلوم التربوية/تشريح

 (/1اسس تصميم )
 (/1نسيج يدوى)

 منظور ورسم هندسى

 

9 

727 
 مصطفى حنفى محمود محمد عبدربه

 

 جميع مواد الترم الثانى جميع مواد الترم االول
باقى بقرار المجلس االعلى 

بتاريخ  64للجامعات رقم
21/3/2015 

 

10 

 مى محمد محرم السيد 728

 (/1(/ اسس تصميم )1نحت )  ( 1تاريخ الفن ) 
 (/1نسيج يدوى)

 منظور ورسم هندسى

 

 

 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


