
   

 ((2))        0202/0202لعام   تربٌة فنٌة الثانٌةطالب الفرقة  كشف بأسماء
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 1 احمد رجب شندى حسن 1222 1

 لفنية )الدور الثالث( اتلية الرسماتيلية التربية ا 1 احمد خالد فاروق ابو السعود 1220 2

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 1 عبد الغفار حسن محمد احمد نادر 1221 3

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 1 اسراء احمد عبدالعزٌز سالم 1222 4

 فنية )الدور الثالث( اتلية الرسماتيلية التربية ال 1 اسراء السٌد صالح محمد 1223 5

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 1 اسراء الطوخى محمد الطوخى 1224 6

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 1 اسراء صبحى عبد الخالق عبد الظاهر 1223 7

 ربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسماتيلية الت 1 اسراء عادل على مصطفى العسال 1223 8

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 1 اسراء عادل محمود حسنٌن 1223 9

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 1 اسراء عبدالحكٌم محمد احمد البنداري 1222 11

 تربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسماتيلية ال 1 اسراء عزت نبٌه احمد 1222 11

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 1 اسالم فوزى الشافعى حسن 1220 12

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 1 اسماء ابراهٌم حسٌن ابراهٌم 1221 13

 ربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسماتيلية الت 1 اسماء اٌمن جوده عبد هللا 1222 14

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 1 اسماء محمد عبد الغنى احمد ٌوسف 1223 15

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 1 اسماء محمد عبدالهادى عواد 1224 16

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 1 السوداالء جمال عبدالفتاح عبدالتواب ا 1223 17

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 1 االء حسام جوده محمد سالم 1223 18

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 1 االء مومن سعد ٌحٌى 1223 19

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 1 امال على عبدالشافى سرحان 1202 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ((0))        0202/0202كشف بأسماء طالب الفرقة الثانٌة تربٌة فنٌة  لعام 
                                                                                              

 رقم م
 الجلوس

 مكان اللجنة   رقم اللجنة   االســـــــــم

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 2 امانى اٌهاب احمد محمد 1202 1

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 2 امل عماد السٌد محمد 1200 2

 لث( اتلية الرسماتيلية التربية الفنية )الدور الثا 2 امنٌه احمد صالح احمد محمد 1201 3

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 2 امنٌه اٌمن عبد العزٌز عبد الغفار 1202 4

5 
1203 

امنٌه عصام عبدالمحسن محمد احمد 
 عجاج

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 2

 ية )الدور الثالث( اتلية الرسماتيلية التربية الفن 2 امٌره خٌرى محمد ابراهٌم 1204 6

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 2 امٌره طلعت فرحات امام عفٌفى 1203 7

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 2 امٌره محمد حسٌن عبدالعظٌم 1203 8

 لفنية )الدور الثالث( اتلية الرسماتيلية التربية ا 2 امٌنه احمد محمد سالم عبدربه 1203 9

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 2 انتصار مجدى عطا الدسوقى  1212 11

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 2 اودٌت اسامة كمال تقى 1212 11

 الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم اتيلية التربية 2 اٌمان صدٌق عبدالعزٌز صدٌق محٌسن 1210 12

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 2 اٌمان علً مصطفً على ابوالعطا 1211 13

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 2 اٌمان مجدى امام عبد الرحمن 1212 14

 ة الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسماتيلية التربي 2 اٌمان مجدى مسعد حرحش 1213 15

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 2 اٌمان محمد فتحى حسٌب محمد ابوشاهٌن 1214 16

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 2 اٌمان محمود احمد ابراهٌم منصور 1213 17

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 2 اٌمن ابراهٌم محمد ابراهٌم 1213 18

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 2 اٌناس عزت حامد محمود 1213 19

 اتيلية التربية الفنية )الدور الثالث( اتلية الرسم 2 اٌه تامر محمد حسن 1222 21

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (( 1))         0202/0202نٌة تربٌة فنٌة  لعام كشف بأسماء طالب الفرقة الثا       
  

   مكان اللجنة رقم اللجنة   االســـــــــم الجلوس رقم م

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 3 اٌه طارق ابراهٌم مصطفى مصطفى  1222 1

 ثالث(قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور ال 3 اٌه عاطف عبد الرحمن عامر 1220 2

   قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 3 اٌه عبدالعال صالح عبدالعال 1221 3

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 3 اٌه عالء عبدهللا غرٌب صالح 1222 4

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 3 اٌه محمد عبد العزٌز محمد بسٌونى 1223 5

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 3 اٌه مسعد عبدالخالق عبدالوهاب 1224 6

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 3 بسمه خٌرى صبحى حسانٌن 1223 7

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 3 بسمه رجب فتوح محمد هرٌدى 1223 8

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 3 تقى محمد عبدالحمٌد زٌد 1223 9

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 3 جاسمٌن اٌهاب كامل زاهد 1232 11

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 3 جهاد نور الدٌن عبدالعاطى السٌد 1232 11

 الفنية ) الدور الثالث( قاعة بمبنى التربية 3 حبٌبه محمد السٌد جودة 1230 12

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 3 حسٌن اشرف حسٌن حامد 1231 13

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 3 حنان نعٌم محمد حسن زهره 1232 14

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 3 خدٌجه محمد فتوح عبد العال 1233 15

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 3 خلود خالد عطٌه عبدالشكور سابق 1234 16

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 3 خلود عبدالمحسن السعٌد محمد 1233 17

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 3 خلود على عبدالحمٌد على عزب 1233 18

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 3 ٌن محمد احمد شحاتهدعاء ام 1233 19

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 3 دعاء عادل فكرى عبدالباقى الشبراوى 1242 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 (( 2))         0202/0202كشف بأسماء طالب الفرقة الثانٌة تربٌة فنٌة  لعام 
 

 مكان اللجنة   رقم اللجنة   ــــــــماالسـ الجلوس رقم م

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 4 دعاء ناجى فتحى سند 1242 1

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 4 دولت فاروق ابراهٌم الشرباجى 1240 2

 الثالث(قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور  4 دٌنا على محمد على العزب 1241 3

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 4 دٌنا محمد محمد قاسم شرٌف 1242 4

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 4 ذٌاد محمد عبد الناصف اسماعٌل 1243 5

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 4 راندا جمٌل حمدى محمد 1244 6

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 4 وك حماد عبدالعلٌمرانٌا مبر 1243 7

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 4 رجاء احمد محمد جالل الدٌن السٌد السطٌحه 1243 8

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 4 رحاب احمد محمد عبدالفتاح عفٌفى 1243 9

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 4 سعٌد محمد رحمه السٌد 1232 11

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 4 رحمه السٌد عبدالفضٌل احمد ابراهٌم 1232 11

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 4 رحمه جمال عبدالفتاح حسٌن قاسم 1230 12

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 4 سلٌمانرحمه سلٌمان عبدالقادر  1231 13

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 4 رحمه عصام محمد كامل ابراهٌم 1232 14

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 4 رحمه عمرو صابر عطا عبدالمقصود برهومه 1233 15

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 4 سٌد ابراهٌم رضوى عبدالحكٌم عبدالشافى  1234 16

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 4 رقٌه اٌهاب شحته علً 1233 17

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 4 رنا كرم حسب النبى عبدالفتاح 1233 18

 نى التربية الفنية ) الدور الثالث(قاعة بمب 4 رنا مصطفى عبدالسمٌع الشال 1233 19

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 4 رنا ولٌد محمد محمد واكد 1232 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (( 3))                0202/0202كشف بأسماء طالب الفرقة الثانٌة تربٌة فنٌة  لعام   
 

   جنةمكان الل رقم اللجنة   االســـــــــم الجلوس رقم م

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 5 روان السٌد رمضان عبدالغفار 1232 1

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 5 روان عبد الوهاب محمد عبدالوهاب 1230 2

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 5 روان محمد ٌوسف حلمى 1231 3

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 5 ابو الفتوح محمد سعٌد رٌم محمد 1232 4

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 5 زمزم عبدالعزٌز محمد على سلٌمان 1233 5

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 5 زهراء خضٌر محمد ابوالسعود خضٌر 1234 6

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 5 سنٌن محمدزٌنب جمال احمد ح 1233 7

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 5 زٌنب عبدالحمٌد محمد ابواالسرار محمد 1233 8

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 5 ساره ابراهٌم حسنٌن عبدالحلٌم 1233 9

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 5 ابقساره سعٌد احمد ابراهٌم س 1232 11

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 5 ساره صبرى امٌن سعٌد نصر 1232 11

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 5 سارة محمد مختار طه 1230 12

 الفنية ) الدور الثالث( قاعة بمبنى التربية 5 ساره ٌاسر كامل مصطفى محمد حسن 1231 13

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 5 سالى عادل عبدالفتاح مخلوف 1232 14

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 5 سالى عاطف محمود سٌد احمد 1233 15

 الدور الثالث( قاعة بمبنى التربية الفنية ) 5 ساندى محمد صبرى عبداللطٌف السٌد ربٌع 1234 16

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 5 سلمى شرٌف صالح حسن سرور 1233 17

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 5 سلمى عبدالرحمن حسٌن محمود 1233 18

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 5 سلمى محمد عبد العاطى صالح 1233 19

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 5 سلمى مختار محمد عبدالمجٌد 1222 21

 

 
 
 
 
 



 
 

 (( 4))         0202/0202كشف بأسماء طالب الفرقة الثانٌة تربٌة فنٌة  لعام 
   مكان اللجنة رقم اللجنة   االســـــــــم الجلوس رقم م

 مبنى التربية الفنية ) الدور الثالث(قاعة ب 6 سماء ابراهٌم الجابرى ابو زٌد 1222 1

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 6 سماء طارق سعٌد عفٌفى 1220 2

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 6 سماح الشحات حمدى متولى صابر 1221 3

 نية ) الدور الثالث(قاعة بمبنى التربية الف 6 سماح انور محمد ابوالمعاطى الرمالوى 1222 4

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 6 سمٌحه هشام عبد الداٌم ابو الخٌر 1223 5

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 6 سمٌره رضا ابراهٌم عبدالخالق سالم 1224 6

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 6 سمٌره محمود احمد سلٌمان 1223 7

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 6 سمٌره محمود احمد عبد ربه 1223 8

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 6 سناء عالء فوزى عبدهللا الحناوى 1223 9

 نى التربية الفنية ) الدور الثالث(قاعة بمب 6 سندس عبداللطٌف احمد عبداللطٌف عمار 1222 11

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 6 سندس محمد مصطفى محمد مصطفى 1222 11

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 6 سهام اسامه حلمى عبدالحلٌم 1220 12

 بية الفنية ) الدور الثالث(قاعة بمبنى التر 6 سهٌله عبدالقادر عبدالمقصود عبدالقادر 1221 13

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 6 شروق احمد السٌد احمد ٌوسف 1222 14

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 6 شروق اشرف بٌومى ابراهٌم سلٌمان 1223 15

 ) الدور الثالث(قاعة بمبنى التربية الفنية  6 شروق محمد عواد عبدهللا مبارك 1224 16

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 6 شٌرٌن رضا مصطفى محمد 1223 17

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 6 شٌماء احمد عبد المقصود هاشم 1223 18

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 6 شٌماء احمد عبدالمولى على بٌومى 1223 19

 قاعة بمبنى التربية الفنية ) الدور الثالث( 6 شٌماء حسن حسٌن سٌد سالم 1202 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (( 3))         0202/0202كشف بأسماء طالب الفرقة الثانٌة تربٌة فنٌة  لعام 
   مكان اللجنة   رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 ور الثانى مبنى االقتصادغرفة بالد 7 شٌماء محمد عباس محمد 1202 1

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 7 شٌماء محمد عبدالباقى سلٌمان 1200 2

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 7 صباح اشرف محمد داود 1201 3

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 7 صفاء حمدى السعٌد محمد 1202 4

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 7 عبدالرحمن ناصر فرج عفٌفى 1203 5

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 7 عزة ولٌد فتحى ٌحٌى 1204 6

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 7 علٌاء عبدالعزٌز السٌد محمود سلٌمان 1203 7

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 7 عمر عبد هللا مختار طه 1203 8

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 7 ب عثمان محمدغاده غرٌ 1203 9

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 7 فاتن اٌمن فؤاد احمد 1212 11

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 7 فاطمه اشرف الجوهرى عواد الجوهرى 1212 11

 مبنى االقتصاد غرفة بالدور الثانى 7 فاطمه الزهراء طارق منصور محمد البسٌونى 1210 12

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 7 فاطمه السٌد احمد عطٌه 1211 13

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 7 فاطمه حسان حامد على 1212 14

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 7 فاطمه رضا محمد عباس 1213 15

 مبنى االقتصادغرفة بالدور الثانى  7 فاطمه طه على حسن 1214 16

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 7 فاطمه عالء الدٌن محمد عبداللطٌف الخولى 1213 17

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 7 فاطمه على عبدالمنعم على قربه 1213 18

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 7 فاطمه محمد ابراهٌم متولى محرم 1213 19

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 7 مه محمد شحاته عبدالحمٌد ابراهٌم برغوثفاط 1222 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (( 3))         0202/0202كشف بأسماء طالب الفرقة الثانٌة تربٌة فنٌة  لعام 
 مكان اللجنة   رقم اللجنة   االســـــــــم الجلوس رقم م

 رفة بالدور الثانى مبنى االقتصادغ 8 فاطمه محمد عبدالفتاح زكى مصطفى 1222 1

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 8 فوزٌه السٌد ماجد سٌد احمد 1220 2

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 8 فؤاد مصطفى كمال الدٌن محمود 1221 3

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 8 لبنى محمود ابراهٌم على 1222 4

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 8 صالح محمد عفٌفىلبنى ناصر  1223 5

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 8 لطفى صابر سالمه فهمى 1224 6

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 8 لمٌس خالد عبدالفتاح عبد العال منصور 1223 7

 دغرفة بالدور الثانى مبنى االقتصا 8 لمٌس نشأت فتحى علٌون 1223 8

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 8 ماجدة احمد عراقى احمد حسن 1223 9

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 8 ماهٌتاب اشرف عبدالرحمن دٌاب 1232 11

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 8 محمد رمضان السٌد على 1232 11

 الثانى مبنى االقتصاد غرفة بالدور 8 محمد صابر عبد المنعم محمد 1230 12

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 8 محمود ناصر فتحى عبدالحمٌد محمد 1231 13

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 8 مرٌم سمٌر ٌونس عبد الوهاب محمد 1232 14

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 8 مرٌم عبد الرحٌم سالم محمود 1233 15

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 8 عصام عبدالعلٌم معوض محمد مرٌم 1234 16

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 8 مرٌم مصطفى محمد عبدالمنعم 1233 17

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 8 مصطفى حنفى محمود محمد عبدربه 1233 18

 دور الثانى مبنى االقتصادغرفة بال 8 ملك اشرف محمود دسوقى السٌد حموده 1233 19

 غرفة بالدور الثانى مبنى االقتصاد 8 ملك مخلص فتحى محمود 1242 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (( 3))         0202/0202كشف بأسماء طالب الفرقة الثانٌة تربٌة فنٌة  لعام  
   مكان اللجنة رقم اللجنة   االســـــــــم الجلوس رقم م

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 9 ٌز محمدمنار عادل عبد العز 1242 1

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 9 منار عبدهللا محمود فرج 1240 2

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 9 منار مجدى محمد بٌومى شقٌر 1241 3

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 9 منار هشام على الدٌن متولً 1242 4

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 9 رٌانعهرائٌل سامح شفٌق م 1243 5

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 9 موده محمود عبدالهادى احمد عزب 1244 6

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 9 مى السٌد ٌسن ابوالعال االعسر 1243 7

 االقتصادبالدور الثانى مبنى  قاعة 9 مى محمد محرم السٌد 1243 8

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 9 مى نبٌه عبدالواحد محمد محرم 1243 9

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 9 مٌار فؤاد جوده عبداللطٌف 1232 11

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 9 نجوى احمد الصادق محمد 1232 11

 لدور الثانى مبنى االقتصادبا قاعة 9 ندا اشرف عزت السٌد رزق 1230 12

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 9 ندا محمود محمد محًٌ 1231 13

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 9 ندى ابو الفتوح خضر فهٌم السٌد 1232 14

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 9 ندى السٌد عبدالمطلب عبدالنبى منصور 1233 15

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 9 رضا عثمان محمد صالحندى  1234 16

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 9 ندى سعٌد على احمد على 1233 17

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 9 ندى صبرى محمد عبدالباقً 1233 18

 تصادبالدور الثانى مبنى االق قاعة 9 ندى صالح محمد رضا احمد عجاج 1233 19

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 9 ندى عصام ابراهٌم محمد رفاعى 1232 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (( 22))         0202/0202كشف بأسماء طالب الفرقة الثانٌة تربٌة فنٌة  لعام 
 رقم م

 الجلوس
 مكان اللجنة   رقم اللجنة   االســـــــــم

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 لقندى عماد الدٌن فتحى عبدالخا 1232 1

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 ندى محمد جالل ابوالخٌر 1230 2

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 ندى محمد حامد حجازى 1231 3

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 ندى محمد رضا محمد عمر 1232 4

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 حمد على علىنرمٌن اشرف م 1233 5

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 نسمه عماد الدٌن صالح محمد 1234 6

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 نهال سعٌد ابراهٌم على حسن 1233 7

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 نهال عادل سعد ٌحٌى 1233 8

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 نهله جمال محمد ابراهٌم محمد 1233 9

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 نهى احمد السٌد عبد الفتاح احمد 1232 11

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 نورا السٌد حامد عفٌفى 1232 11

 لدور الثانى مبنى االقتصادبا قاعة 11 نورا السٌد مصطفى عطٌه محمد 1230 12

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 نورا اٌمن جوده حبٌب الشرقاوى 1231 13

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 نورا عثمان احمد عثمان 1232 14

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 نورهان السٌد محمد السٌد خاطر 1233 15

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 زكرٌا محمد عبدالحكٌم نورهان 1234 16

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 نورهان طارق السٌد محروس عبدالهادى 1233 17

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 نورهان ٌوسف بدوى ٌوسف بدوي 1233 18

 ثانى مبنى االقتصادبالدور ال قاعة 11 هاجر احمد حسنٌن موجى 1233 19

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 هاجر اشرف سعٌد عبدالفتاح 1022 21

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 (( 22))         0202/0202كشف بأسماء طالب الفرقة الثانٌة تربٌة فنٌة  لعام 
 مكان اللجنة   رقم اللجنة   االســـــــــم الجلوس رقم م

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 بد الوهاب هاجر بدر الدسوقى ع 1022 1

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 هاجر عبدالعلٌم عبدالجلٌل محمد عبدالباقً 1020 2

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 هاجر محمد فهمى عبدالجواد 1021 3

 نى االقتصادبالدور الثانى مب قاعة 11 هاٌدى ابراهٌم احمد محمد 1022 4

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 هبة ٌحى على ذكى 1023 5

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 هبه هللا سالم ابراهٌم احمد 1024 6

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 هدٌر اسامه عبد الحفٌظ محمد 1023 7

 ر الثانى مبنى االقتصادبالدو قاعة 11 هدٌر شرٌف احمد محمود 1023 8

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 هدٌه السٌد محمد حسٌن 1023 9

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 هند عبد الحمٌد هالل عبدالحمٌد 1022 11

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 هند محمد عبدالغنى ابراهٌم 1022 11

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 د محمد بدوى شرٌفوسام عبدالحمٌ 1020 12

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 ٌاسمٌن سلٌمان السٌد جاد 1021 13

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 ٌاسمٌن طارق السٌد محسب 1022 14

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 ٌاسمٌن عادل عطٌه علً 1023 15

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 ٌاسمٌن محمد السٌد احمد عبدالرحٌم  1024 16

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 ٌوسف ابراهٌم نور الدٌن ابراهٌم سوٌلم 1023 17

 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 11 سهٌلة مجدى زكى محمد شعالن  1023 18

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 0202/0202ن لالعادة الباقو
 (( 20))         0202/0202كشف بأسماء طالب الفرقة الثانٌة تربٌة فنٌة  لعام 

 رقم م
 الجلوس

   مكان اللجنة رقم اللجنة   االســـــــــم

1 
 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 12 خالد محمد سمٌر محمود 1023

2 
 ور الثانى مبنى االقتصادبالد قاعة 12 خٌرٌة جابر السٌد احمد 1002

3 
 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 12 علٌاء عماد الدٌن محمد عبدالرحمن 1002

4 
 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 12 عبدهللا اسماعٌل ابراهٌم محمد 1000

5 
 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 12 منار جمال مصطفى غرٌب 1001

6 
 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 12 السٌد حسٌنمنار محمد  1002

7 
 بالدور الثانى مبنى االقتصاد قاعة 12 نورهان عبدالرحمن عزٌز الدٌن محمد 1003

 

 

 


