
 

 

 

 

  2 رقم     0202/0202 اعالم التربوى لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة      
 

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 1 ابتهال عبدالمنعم عبدالحمٌد عبدالمنعم محمد 122 1

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 1 راهٌم عثمانابراهٌم طارق اب 120 2

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 1 احمد اٌمن عبدالمنعم حسن حسن 125 3

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 1 احمد جمال عبدالعزٌز حسن 125 4

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 1 احمد رمضان عٌد عبدالحمٌد 121 5

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 1 د سالمه عبدربه سالم موسىاحم 125 6

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 1 احمد سمٌر صبحى محمد 125 7

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 1 احمد عاطف عزٌز محمود 125 8

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 1 احمد هشام عوض السٌد 125 9

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 1 محمد ٌحٌى محمد القهوجى اسامه 122 11

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 1 اسراء اسالم فوزي سعد البوهً 122 11

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 1 اسراء شرٌف عبدالسمٌع عبدالغنى 120 12

 الجديدغرفة بالدور االول المبنى  1 اسراء عماد حسن خلٌفة 125 13

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 1 اسراء عٌد حامد حسانٌن 125 14

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 1 اسراء محمد عبدالعزٌز على 121 15

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 1 اسالم انور فاروق ابوحسٌن 125 16

 ول المبنى الجديدغرفة بالدور اال 1 اسماعٌل متولى ابراهٌم عبده 125 17

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 1 اشواق ناصر محمد محمود الجمال 125 18

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 1 االء اسامه فوزى خلٌفة 125 19

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 1 االء جمال عٌد محمد 102 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 0رقن          0202/0202 اعالم التربوى لعبم  االوليكشف بأسوبء طالة الفرقت 
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 2 االء محمد موسى محمد رمضان 102 1

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 2 السٌد محمد السٌد ٌوسف عٌسى 100 2

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 2 دالفتاحالمروه احمد محمد عب 105 3

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 2 امل محمود محمد عبدالسمٌع 105 4

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 2 امنٌة مجدى محمد ابوالفتوح اسماعٌل السٌد 101 5

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 2 امٌر اسامه عباده عبدالغنى 105 6

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 2 امٌرة اسامه عواد السٌد 105 7

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 2 امٌره وائل عبدالرحمن حسن 105 8

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 2 اناسٌمون كمال رمزى رزق 105 9

 ديدغرفة بالدور االول المبنى الج 2 اٌات عزت صالح عبدالمنعم 152 11

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 2 اٌمان حسنى على احمد متولى 152 11

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 2 اٌمان سمٌر ابو العز عنانى حنفى 150 12

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 2 اٌمان محمد احمد محمد تعٌلب 155 13

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 2 اٌمان هشام عبدالقادر محمد النحاس 155 14

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 2 اٌه احمد  فوزى عبدالعزٌز 151 15

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 2 بسمه  محمد محمد فهمى 155 16

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 2 بهاء هشام ابراهٌم ابراهٌم الشافعً 155 17

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 2 ى عبدالعظٌم غالىبٌشوى ناد 155 18

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 2 تسنٌم طه عبدالسالم السٌد 155 19

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 2 تغرٌد سٌد عطٌه احمد 152 21
 الكليت لشئوى التعلين والطالة     وكيل                           شئوى الطالة                     رئيس القسن  

      

 ا.د/ غبدة شبكر عبد الفتبح
  

 يعتود                                                                                                                                                                    
 عبم االهتحبنبث عويد  الكليت ورئيس

 

 

 ا.د/ هحود ابراهين عبد الحويد

 

 



 

 

 

 

 3رقن          0202/0202 اعالم التربوى لعبم  االوليكشف بأسوبء طالة الفرقت 
 رقم م

 الجلوس
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 المطبعة 3 جهاد احمد مصطفً السٌد 152 1

 لمطبعةا 3 جهاد ربٌع امٌن عبدالغفار منصور 150 2

 المطبعة 3 جهاد عبدالحافظ محمد قاسم 155 3

 المطبعة 3 خدٌجة شرٌف ابو الٌزٌد محمد ابراهٌم 155 4

 المطبعة 3 خلود ناصر سٌد عاشور جٌره 151 5

 المطبعة 3 دالٌا رضا احمد حسنٌن 155 6

 المطبعة 3 دنٌا ابوبكر منصور حسن 155 7

 المطبعة 3 دنٌا مجدى محمد حسٌن 155 8

 المطبعة 3 دولت اسامه عبداللطٌف على محمد 155 9

 المطبعة 3 رباب عادل محمد اسماعٌل 112 11

 المطبعة 3 رحمة حسن عبدالمنعم عبدالحمٌد 112 11

 المطبعة 3 رحمة خالد صالح حسن 110 12

 المطبعة 3 رشا عٌد صالح الدٌن عبدالفتاح 115 13

 المطبعة 3 روان ماهر محمود حسانٌن بدوى 115 14

 المطبعة 3 رٌم السعٌد ٌحٌى االمام القطارى 111 15

 المطبعة 3 زٌنب محمد بدر عبدالفتاح 115 16

 المطبعة 3 سارة خالد محمود محمد 115 17

 المطبعة 3 سارة عبدهللا حسٌن رضوان محمود 115 18

 المطبعة 3 ساره ابراهٌم السٌد كامل عبدالهادى 115 19

 المطبعة 3 عامر مصٌلحى عامر ساره حسن 152 21
 وكيل الكليت لشئوى التعلين والطالة                               شئوى الطالة                     رئيس القسن  

      

 ا.د/ غبدة شبكر عبد الفتبح
  

 يعتود                                                                                                                                                                    
 عويد  الكليت ورئيس عبم االهتحبنبث

 

 

 ا.د/ هحود ابراهين عبد الحويد

 



 

 

 

 5رقم          0202/0202 اعالم التربوى لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 المطبعة 4 ساره رافت ٌوسف السٌد ٌوسف 152 1

 المطبعة 4 سامٌه خالد جالل معوض االبشٌهى 150 2

 المطبعة 4 سعد الدٌن صالح احمد محمد 155 3

 المطبعة 4 سعد نصار سعد محمد 155 4

 المطبعة 4 سلمى وائل حلمى احمد بدوى 151 5

 المطبعة 4 ان فاٌدسمٌه سٌد سٌد سلٌم 155 6

 المطبعة 4 سهٌلة سمٌر محمد احمد مراد 155 7

 المطبعة 4 سٌف الدٌن طارق محمد محمود السكوت 155 8

 المطبعة 4 شروق عباس مرسى عباس 155 9

 المطبعة 4 شروق محمود احمد محمد 152 11

 المطبعة 4 شروق وائل احمد خلٌل الصواف 152 11

 المطبعة 4 سماعٌلشروق ٌاسر سعٌد ا 150 12

 المطبعة 4 شرٌف محمد الشحات عبدالرؤوف 155 13

 المطبعة 4 شهد محمد حسن رشاد 155 14

 المطبعة 4 شٌرٌن عبدالنبى سمٌر محمد 151 15

 المطبعة 4 شٌماء صباح رزق ابراهٌم 155 16

 المطبعة 4 عائشة نمر رجب على محمد ابوعرب 155 17

 المطبعة 4 الحلٌم عبدالرحمن صقرعبدالرحمن خالد عبد 155 18

 المطبعة 4 عمر محمد عٌد عبدهللا شنانه 155 19

 المطبعة 4 عمر وجٌه محمد ابراهٌم رزق 152 21
 وكيل الكليت لشئوى التعلين والطالة                               شئوى الطالة                     رئيس القسن  

      

 ا.د/ غبدة شبكر عبد الفتبح
  

 يعتود                                                                                                                                                                    
 عويد  الكليت ورئيس عبم االهتحبنبث

 

 

 الحويدا.د/ هحود ابراهين عبد 

 

 



 

 

 

 

 1رقم          0202/0202 اعالم التربوى لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 المطبعة 5 فارس عبدالستار محمد النادى جوده 152 1

 المطبعة 5 فاطمة صفوت محمد العربى احمد 150 2

 المطبعة 5 طا حسٌن مسعودفاطمة عادل الطوخى ع 155 3

 المطبعة 5 فاطمه احمد محمد عوض هللا 155 4

 المطبعة 5 فرح محسن فتحى محمد 151 5

 المطبعة 5 كرٌم رضا عبدربه حسن 155 6

 المطبعة 5 كٌرلس مٌنا اشعٌا حنا 155 7

 المطبعة 5 ماٌفل سٌمون ٌوسف وهبه 155 8

 المطبعة 5 محمد احمد السٌد محمد ابو السعادات 155 9

 المطبعة 5 محمد احمد سٌد حسن عماره 152 11

 المطبعة 5 محمد خالد محمد الجٌوشى محمود علوش 152 11

 المطبعة 5 محمد صالح على جاد شعبان 150 12

 المطبعة 5 محمد عبدالناصر محمد سالمه ابوزٌد 155 13

 المطبعة 5 محمد عماد غمري قاسم خلٌل 155 14

 المطبعة 5 دى محمد حسن عجورمحمد مج 151 15

 المطبعة 5 محمود اٌمن بكر عبدالرحمن 155 16

 المطبعة 5 محمود اٌمن فرج احمد فرج حجاب 155 17

 المطبعة 5 محمود محمد سٌد احمد سٌد أحمد 155 18

 المطبعة 5 مروه عقل محمد عقل عفٌفى ترك 155 19

 بعةالمط 5 مرٌم احمد مصلح حسن اسماعٌل فارس 522 21
 وكيل الكليت لشئوى التعلين والطالة                               شئوى الطالة                     رئيس القسن  

      

 ا.د/ غبدة شبكر عبد الفتبح
  

 يعتود                                                                                                                                                                    
 عويد  الكليت ورئيس عبم االهتحبنبث

 

 

 ا.د/ هحود ابراهين عبد الحويد

 

 



 

 

 

 

 5رقم          0202/0202 اعالم التربوى لعام  االولىكشف بأسماء طالب الفرقة 
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 مرٌم جمال حسن سعد البوسطى 522 1

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 مرٌم محمود فتحى حفنى 520 2

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 مرٌم هشام احمد محمد 525 3

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 ىمصطفى ابراهٌم احمد عبدالرحمن موس 525 4

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 مصطفى خالد محمد محمود 521 5

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 مصطفى محمد زهران محمد عبدالعاطً 525 6

 منفذ الكتاب اتلية التربية الموسيقية امام 6 منار رمضان سعٌد على 525 7

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 منار عاطف بٌومى نبهان 525 8

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 منة هللا خالد احمد مرسى الشقرى 525 9

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 منة هللا فتحً سامً محمد 522 11

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6  ابراهٌم عثمان السٌد الفقىمنه هللا 522 11

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 منه هللا محمد عبدالعزٌز الشرقاوى 520 12

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 منى  صالح عبدالحمٌد فرج 525 13

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 ابراهٌممها عزت محمد محمد  525 14

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 مهرائٌل عادل فرٌد قسطور 521 15

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 مهران علً ٌوسف مهران 525 16

 امام منفذ الكتاب اتلية التربية الموسيقية 6 مى جمال محمد بٌومى عصفور 525 17

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 نبوٌه محمد عبداللطٌف محمد 525 18

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 ندى فرج عبدالعظٌم عبدالرحمن 525 19

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 6 ندى ناجى عبد الستار السٌد زاٌد 502 21

 وكيل الكليت لشئوى التعلين والطالة                               شئوى الطالة                     رئيس القسن  

      

 ا.د/ غبدة شبكر عبد الفتبح
  

 يعتود                                                                                                                                                                    
 عويد  الكليت ورئيس عبم االهتحبنبث

 

 

 ا.د/ هحود ابراهين عبد الحويد

 

 



 

 

 

 

 5رقم          0202/0202 كشف بأسماء طالب الفرقة االولى اعالم التربوى لعام 
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 نسرٌن محمد عبدالفتاح محمد الوكٌل 502 1

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 نورهان اٌمن ابوالعال على محمد 500 2

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 نورهان عبدالنبى عزت السٌد 505 3

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 حً جمعه الشٌمىنورهان عماد صب 505 4

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 نورهان محمد احمد محى الدٌن 501 5

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 نٌرة محمد شوقى محمد هدهود 505 6

 موسيقية امام منفذ الكتاباتلية التربية ال 7 نٌره خالد سعٌد احمد 505 7

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 نٌره ٌحى محمد ابراهٌم الجوهرى 505 8

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 نٌفٌن سالمه عبدالمرضى احمد شرٌف 505 9

 قية امام منفذ الكتاباتلية التربية الموسي 7 هاجر عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز الدٌوانى 552 11

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 هاجر محمد صبحى حامد على 552 11

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 هاجر وائل سعد عربى 550 12

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 هاجر ٌونس فرج ٌونس 555 13

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 عٌد مصطفىهاٌدى بشٌر س 555 14

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 هبة عٌسى عٌسى ابراهٌم محمود 551 15

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 هبة فتحى عبد ربه على السٌد 555 16

 الموسيقية امام منفذ الكتاب اتلية التربية 7 هبه محمد عبدالعزٌز زكى 555 17

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 همت زكرٌا السٌد اسماعٌل 555 18

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 ٌاسمٌن ابراهٌم عبدالصمد هاشم 555 19

 فذ الكتاباتلية التربية الموسيقية امام من 7 ٌاسمٌن عبدالسالم احمد عبدالسالم 552 21

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 ٌاسمٌن عصام الدٌن محمود مصٌلحى 552 21

 اتلية التربية الموسيقية امام منفذ الكتاب 7 ٌاسمٌن ٌاسر امام عبدالرحمن امام 550 22

 


