
 

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

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 ابراهيم جمال عبدالغنى خليل 4521 1
 هارمونى تاريخ الموسيقى العالمية

 إسراء احمد عبدالرحيم احمد 4522 2
 هارمونى عالميةتاريخ موسيقى 

 اسراء محمد شحات خميس 4523 3
  

 أسماء جبر عبدالفتاح عبدالعزيز 4524 4
 الة بيانو/هارمونى 

 أسماء وائل عبدهللا محمد 4525 5
  

 امانى طارق عمارة محمود 4526 6
  

 أميرة محمد سعيد احمد  4527 7
  

 أميرة ناصر حسن عبدالهادى 4528 8
  اوركستراليةعزف الة 

 ايمان محمد احمد نجيب 4529 9
 هارمونى 

 إيمان محمد عيد محمد 4530 10
  

 اية عادل عبدالجيد محمود 4531 11
  

 أية طه حسن العفيفى 4532 12
  هارموني

 أية طارق محمد السيد 4533 13
  

 أية محسن السيد السيد 4534 14
  

 بسنت احمد عزالدين فريد 4535 15
  تدريب الصوت

 تغريد يوسف عبدالمجيد ابوالعزم 4536 16
  تدريب الصوت

 شروق محمد عبدالمنعم سيد احمد 4537 17
  

   محمد احمد محمد يوسف 4538 18

   محمد سمير عبدالحميد ابوالعنين 4539 19

   محمد عاطف محمود السيد 4540 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)2020/ 2019لعام  تربية موسيقية  لثةالثاكشف بأسماء طالب الفرقة 

 رقم م
 الجلوس

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

   مصطفى عبدالرسول عبدالرحمن  4541 1

 عزف الة بيانو تخلف اولى   مكة إبراهيم حسين القطورى 4542 2

 هارمونى   منه طارق محمد موسى 4543 3

   منى طارق عبدالشفوق احمد 4544 4

 ندا عبدالسالم عبدالحسيب عبدالحافظ 4545 5
 عزف الة اوركسترالية/ 
 عزف االناشيد المدرسية 

 

   ندا على عبدالمؤمن محمد  4546 6

 نورا عماد احمد بيومى  4547 7
  

  اوركستراليةعزف الة  يارا عبدالسالم عبدالسالم محمود 4548 8

 م2019/2020الباقـــــون لالعــــــادة

 احمد عبدالفتاح سيد عبدالفتاح  4549 9

عزف الة اوركسترالية/ صولفيج   صولفيج وتدريب سمع 

 وتدريب سمع 

 اسراء مرزوق عبدالسالم محمد  4550 10

صولفيج وتدريب   /عزف الة اوركسترالية

 / ارتجال موسيقى/سمع
 صولفيج وتدريب سمع

11 

 امنية عبدالعزيز السيد محمود  4551

صولفيج  /عزف الة اوركسترالية

ارتجال  /هارمونى/وتدريب سمع

 /موسيقى

 /عزف االت الفرق

 عزف الة اوركسترالية/ الة بيانو/

 صولفيج وتدريب سمع/
 هارمونى/)هارمونى تخلف ثانية(

 امنية محمد سليمان عواد  4552 12

صولفيج  /اوركستراليةعزف الة 

 /وتدريب سمع

صولفيج  عزف الة اوركسترالية/

 وتدريب سمع

 رانيا احمد محمد ابراهيم  4553 13
 /صولفيج وتدريب سمع /الة بيانو /صولفيج وتدريب سمع

14 
 منى الشربينى بيومى عليوة  4554

 /صولفيج وتدريب سمع /عزف الة اوركسترالية

عزف االت   /ارتجال موسيقى /هارمونى

 (هارمونى تخلف ثانية)//الفرق

عزف   بيانو/ الة  صولفيج وتدريب سمع

هارمونى/عزف االت  الة اوركسترالية/

الفرق المدرسية//)هارمونى تخلف 

 ثانية(

15 

 مينا ميالد عبدالملك  4555

صولفيج  /عزف الة اوركسترالية الة بيانو/

 العالمية/تاريخ الموسيقى /هارمونى /وتدريب سمع
تاريخ الموسيقى العربية/تدريب /ارتجال موسيقى

مدخل الى تقويم عزف االت الفرق/ صوت لفظى/ 

ذوى االحتياجات الخاصة/)قواعد الموسيقى 

 العربيةتخلف ثانية(

جميع مواد الترم الثانى/ما عدا تاريخ 

الموسيقى العربية/طرق 

 تدريس)هارمونى تخلف ثانية(

 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



 

 
 (  2لالعـــادة تابع لجنـــة ) الباقون 

 فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 ندى محروس عوض عيسى 4556 16
 عزف الة اوركسترالية/ /الة بيانو عزف الة اوركسترالية

 /صولفيج وتدريب سمع
17 

 هدايا محمد السيد عبداللطيف 4557

صولفيج  عزف الة اوركسترالية

ارتجال  هارمونى/ /وتدريب سمع

 /عزف االت الفرق /موسيقى

التدريب /ما عدا/جميع مواد الترم الثانى

 (هارمونى تخلف ثانية)الميدانى

 (  2الباقون لالعـــادة من الخارج تابع لجنـــة ) 
 

18 

 اسراء عطا سعد يوسف 4558

صولفيج وتدريب 

 سمع/هارمونى/

 ارتجال موسيقى 

 هارموني/

 عزف االت الفرق المدرسية

19 
 اميرة حامد محمد محمود 4559

صولفيج وتدريب 

 سمع/هارمونى

 عزف الة اوركسترالية/ هارمونى/

 صولفيج عربى/طرق تدريس

20 

 اسراء محمد عمر اسماعيل 4560

عزف الة اوركسترالية 

صولفيج وتدريب /

 /سمع/هارمونى 

 ارتجال موسيقى

 /الة بيانو/ عزف الة اوركسترالية

 ىهارمون

21 
 اسماء محمد عبدالعزيز 4561

صولفيج وتدريب 

 سمع/هارمونى

 هارمونى

 

 
 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

 

 

 

 

 

 

 


