
 

 ( (1))         2019/2020لعام   تربية فنية  لثةالثاطالب الفرقة  كشف بأسماء
 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م
   احمد حسن توفيق عبدالمطلب 4801 1

  تاريخ الفن  احمد طاهر عبدالقادر محمد 4802 2

   إسراء رمضان سعيد بدر 4803 3

   اء سرور عبدالعزيز سرورإسر 4804 4

  تاريخ الفن )عذر(  إسراء ماهر فوزى عبدالحميد 4805 5

 إسراء مصطفى جودة متولى 4806 6
  

   أسماء احمد السيد محمد محمد  4807 7

   أسماء صالح غريب غانم 4808 8

   أسماء محمد كمال يوسف  4809 9

   أالء احمد حامد محمد  4810 10

   دالحميد احمد شلبىأالء عب 4811 11

   امانى احمد عبد الفتاح احمد 4812 12

   امانى السيد عبدالحليم السيد 4813 13

   امانى السيد طوخى محمود  4814 14

  تاريخ الفن  أمنية ابراهيم عبدالحميد عبدالجليل  4815 15

 أمنية محمد ابراهيم محمد   4816 16
  تاريخ الفن 

   ت عبداللةأميرة جمال عز 4817 17

   أميرة سمير عبداللة مصطفى 4818 18

   أميرة شوقى عبدالعزيز احمد 4819 19

   أميرة صالح الدين حسن ابراهيم 4820 20

  

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 كر عبد الفتاح ا.د/ غادة شا
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 

 

 



 

 (( 2))        2019/2020لعام   تربية فنية لثةالثاطالب الفرقة كشف بأسماء    

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

   أنغام عماد عبدالفتاح محمد عمار 4821 1

   إيمان احمد محمد عواد 4822 2

  ربية قراءات باللغة الع إيمان جمال مغاورى بيومى  4823 3

  تاريخ الفن  إيمان صفوت مصطفى عبدالستار 4824 4

  تاريخ الفن  إيمان عاطف محمود البصيرى  4825 5

   إيمان محمد السيد يسن 4826 6

   إيمان محمد عبدالبديع عبدالفتاح 4827 7

   إيمان محمد عفيفى السيد 4828 8

   أية ابراهيم يوسف محمود 4829 9

   الء محمد الحصافىأية هللا ع 4830 10

   أية خالد عبدهللا الحسينى 4831 11

   أية زغلول فتحى سيد احمد 4832 12

   أية عبدهللا عبدهللا يوسف 4833 13

   اية عبدالحسيبب محمد احمد 4834 14

   أية عكاشة حسن حسانين  4835 15

   أية غنيم عبدالعظيم محمد 4836 16

17 
 فىأية محمد جودة مصط 4837

  

   أية مصطفى محمود عبدالحميد 4838 18

   اية هانى عبدالوهاب على 4839 19

   بسمة محمد صابر الطويل 4840 20

           

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 الفتاح ا.د/ غادة شاكر عبد 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 

 



          

 

   (( 3) )        2019/2020لعام   تربية فنيةلثةالثاطالب الفرقة  كشف بأسماء    

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م
 بسنت سمير عزت على  4841 1

  

 تقي  عمر عبدالسميع عبدالسالم 4842 2
  

 جهاد انور سيف النصر محمد  4843 3
  

   قي مهدى عبدالحميدجهاد شو 4844 4

   جهاد طه محمود عبدالقادر  4845 5

  تاريخ الفن  حسن محمد رفعت صالح الدين 4846 6

   خلود محمود عبدالفتاح محمدي 4847 7

   دنيا عالء عبدالغنى محمود  4848 8

   دينا إبراهيم مجاهد ابراهيم  4849 9

   دينا عبدالرحمن عبدالفتاح محمد  4850 10

   دينا عالء ابراهيم برعي  4851 11

   ذكرى محمد الشحات محمد  4852 12

   رباب رضا سيد احمد مرعى 4853 13

   رحمة محمد عبدالسالم ابراهيم  4854 14

   رضوى جمال محمد سالم   4855 15

   رقية محمدي عبدالحميد السيد 4856 16

   رنا وليد كمال على عطية  4857 17

18 

4858 
عبدالموجود  روان محمد 
 عبداللطيف

  

   روضة رمضان عبدالرؤوف حسن 4859 19

   ريم حسن سعد حسن  4860 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

 
 

 

 



 

 

  

 ((  4) )        2019/2020لعام   يةتربية فن   لثةالثاطالب الفرقة  كشف بأسماء

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

   روان احمد شفيق احمد 4861 1

   زهور ناصر عراقى شعالن 4862 2

 زينب حسين احمد السيد 4863 3
  

  )تاريخ الفن تخلف اولى(  سارة ايهاب طه حسن 4864 4

   عبدالموجود بيومى سارة بيومى 4865 5

 سارة زكريا زيدان عبدالفتاح 4866 6
  

   سجدة اسالم محمد محب   4867 7

   سلمى حسن محمدى امام 4868 8

   سلمى مصطفى عبدالظاهر ابراهيم 4869 9

   سمر رضا محمد الهدى عفيفى 4870 10

   سها سعيد حسن عبدالمجيد 4871 11

   لرحمنسهام حسنى نقيلى عبدا 4872 12

   شروق نصر عبدالخالق محمود  4873 13

   شيماء موسى صابر عقل 4874 14

   شاهنده عفيفى اسماعيل عقل 4875 15

16 
4876 

                               ضحى فرج عابدين فرج

 

 طباعة منسوجات/ 
 تاريخ الفن

  تاريخ الفن  عبدالرحمن مصطفى محمد حسين 4877 17

   ى محسن على عبدالعال عل 4878 18

   علياء حاتم ابوالعزم حسينى 4879 19

   علياء محمد عبدالحليم حسانين 4880 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
 

 



 

 

          
     

 ((  5) )        2019/2020لعام   تربية فنية  لثةالثاالفرقة  طالب كشف بأسماء

 رقم م
 الجلوس

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

   غادة مجدى عبدهللا عبدالحميد 4881 1

                                                                                                                                                   فاطمة احمد سعد مصطفى 4882 2

   فاطمة الباجورى علدالفضيل حسن 4883 3

   فاطيمة  السيد عبدالعزيز محمد 4884 4

   فاطمة عادل حجاج عبدالصادق 4885 5

 فاطمة عبدالرازق عبدالرازق بيومى 4886 6
  

  تاريخ الفن  فاطمة محمد محمد عبدالغنى  4887 7

   فاطمة نوح مرسى احمد 4888 8

   فاطمة يوسف عبدالخالق الجز 4889 9

   فوزية محمود فتحى السيد 4890 10

   كريمة شريف عبدربه عبدالعزيز 4891 11

 تاريخ الفن تاريخ الفن  لمياء الشحات ابراهيم محمد 4892 12

13 
 ماهر  محمد عمر احمد 4893

  

   محمد محمد عيد محمد 4894 14

   مراد ايمن يوسف عزيز 4895 15

 مروة احمد محمد على  4896 16
  تخلف اولى( تاريخ الفن)/تاريخ الفن 

   مروة جمال محمد عبدالعال 4897 17

   مريان سمير رزق هللا حنين 4898 18

   مريم عادل فرج الغنيمى 4899 19

  تاريخ الفن  لرازق عبدالرازق عمارهمريم عبدا 4900 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) )        2020/ 2019لعام   تربية فنية  لثةالثاكشف بأسماء طالب الفرقة     

 فصل دراسي ثاني  فصل دراسي أول   ــــــــماالسـ الجلوس رقم م
 تصميم  منار ابراهيم احمد مصطفى 4901 1

   منه هللا عبدالفتاح محمد عبدالفتاح 4902 2

   منه هللا محمد عبدالمنعم محمد 4903 3

   منى شعبان على احمد  4904 4

   منى عرفة عفيفى احمد 4905 5

   مها جمال على اسماعيل محمد 4906 6

   مودة عبدالكريم امين عبدالمتعال 4907 7

   ميادة محمد ابراهيم ابوالعال 4908 8

   ميار محمد احمد بيومى 4909 9

   مى محمود عبدالفتاح حافظ 4910 10

 تصميم   نادين وليد محمد هالل محمود 4911 11

   نادية رجب محمد الجز  4912 12

   ىنادية متولى اسماعيل متول 4913 13

   نانسى اشرف صياد رزق 4914 14

   نانسى عمرو عبدالبديع عبدالغنى 4915 15

   نجالء احمد عبدالوهاب احمد 4916 16

   ندا اسامة محمد رضا 4917 17

   ندا ايهاب محمد متولى 4918 18

 نسيج يدوى)تخلف اولى(  ندا حسام الدين شعبان محمد 4919 19

   حمن عبدهللاندا نصحى عبدالر 4920 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
 

 



 

 

 

 

    

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

 فصل دراسي ثاني     فصل دراسي أول  االســـــــــم الجلوس رقم م

   ندى ايمن الكحال حافظ 4921 1

        ندى حسام عطية عفيفي 4922 2

   ندى جالل عبدهللا حسن عيسوى 4923 3

   نوال اشرف عيد السيد  4924 4

 / )/نسيج يدوى تخلف اولى(  نورا احمد عثمان فوزى 4925 5
 طباعة منسوجات 

   نورا اشرف السيد ابوالمعاطى 4926 6

 نوران على حسن مسرى 4927 7
 تصميم فنون اطفال وبالغين

   نورهان جمال محمود رجب 4928 8

 نورهان رمضان عبدهللا عفيفى 4929 9
 تصميم قراءات باللغة االجنبية 

   نورهان عادل محمد السيد 4930 10

   نورهان عصام فاروق محمود 4931 11

   نورهان عراقى محمد رفعت 4932 12

   نورهان فوزى بيومى السيد 4933 13

   نيرة وائل عبدالرحمن السيد 4934 14

   هاله تامر فتح هللا طه 4935 15

   هاله خالد عزت محمد عبدالعال 4936 16

   هداية مرزوق مغاورى عبدالرحمن 4937 17

   هدى فكرى الشعراوى على 4938 18

   هنا عامر عبدالهادى عواد 4939 19

   هند طارق سعد السيد 4940 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
 



 

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

 رقم م
 الجلوس

دراسي  فصل االســـــــــم
 أول  

 مالحظات فصل دراسي ثاني   

1 
4941 

وسام محمد 

 سعد احمد

   

2 

4942 

والء عادل 
ابراهيم 
 محمد 

فنون  //تاريخ الفن
 اطفال وبالغين 

  

3 

4943 

وصال 
حسنى فؤاد 

 السيد

   

4 

4944 

وفاء يسن 
محمود 

 يسن على

تاريخ الفن تخلف )

فنون اطفال   اولى(
 وبالغين 

  

5 

4945 

ياسمين 
احمد محمد 

 احمد 

قراءات باللغة 
 االجنبية

  

6 

4946 

ياسمين 
حسن 

عبدالعزيز 
 سرور

   

7 

4947 

ياسمين 
عبدالمنعم 
 امين على

قراءات باللغة 
 االجنبية

  

8 

4948 

هايدي 
محمد محى 
عبدالمعطى 

 ناصف

مدخل الى تربية خاصة )) تعفى في تاريخ الفن ثالثة( =======

ٍٍ اولى ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍ) ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ/ 
 )محملة( تاريخ الفن/متاحف ومعارض ثانية

 محولة

 2020/ 2019ادةون لإلعـــــالباق

9 

4949 

محمد السيد 
عبدالسالم 

 احمد

تاريخ الفن/علم 
  نسيج يدوى نفس تعليمى

10 

4950 

محمد رضا 
فاروق 

 عبدالرحمن

  نسيج يدوى/ تاريخ الفن تاريخ الفن

11 

4951 

محمود 
محمد 

مود مح
 عبدالحميد

  نسيج يدوى/ تاريخ الفن تطبيقات الحاسب االلى تاريخ الفن



12 
4952 

منى يوسف 
 على احمد

 تصميم/ نسيج يدوى/ 
 تطبيقات الحاسب االلى

 

13 

4953 

ندا قنديل 
ابراهيم 

 السيد

  تصميم/ نسيج يدوى تطبيقات الحاسب االلى 

14 
4954 

نورا محمد 
 محمد محمد

  نسيج يدوى تصميم/ تاريخ الفن

15 
4955 

هاجر نبيل 
 محمد احمد

تاريخ الفن/علم 
تصوير/ تصميم/ نسيج يدوى/برامج فردية وتاهيلية/تطبيقات الحاسب االلى)تاريخ الفن  نفس تعليمى

 تخلف ثانية(

 

 والطالب    وكيل الكلية لشئون التعليم                             شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 حمد ابراهيم عبد الحميدا.د/ م
 


