
 

 

 

 

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

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 1 احمد حامد خمٌس محمد 0022 1

 الدور الثالث موسيقيةمبنى التربية ال 1 احمد سعٌد عبد السٌد محجوب فاٌد 0020 2

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 1 احمد شوقى ابراهٌم حسٌن محمد 0020 3

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 1 احمد طارق عبده عبد الوهاب سلٌم 0023 4

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 1 احمد محمد عبدالفتاح محمد محمد 0023 5

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 1 احمد وجٌه عبد الستار عبد السمٌع 0023 6

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 1 ادهم محمد شندى محمد 0023 7

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 1 اروى عبدالعزٌز سالم عبدالعزٌز  0023 8

 الدور الثالث لتربية الموسيقيةمبنى ا 1 اسراء خالد محمود عبدالحلٌم 0023 9

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 1 اسراء سلٌمان عبدالمنعم عبدالهادى السٌد  0022 11

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 1 اسراء عبدالغنً عبدالسمٌع عبدالوهاب 0022 11

 الدور الثالث موسيقيةمبنى التربية ال 1 اسراء عبدالمطلب ٌونس عبدالمطلب 0020 12

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 1 اسالم صالح عبدالجٌد حامد بركات 0020 13

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 1 اسماء طارق عطٌة شحاته 0023 14

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 1 اسماء عبدالمنعم عبدالعاطى عبدالرحمن  0023 15

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 1 اسماء محمد محمد احمد 0023 16

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 1 اسماء ناجى ابوالنور امام القاضى 0023 17

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 1 اسماء ٌسن حسٌن احمد العاٌق 0023 18

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 1 غلولالشٌماء عزت سٌد احمد ابراهٌم ز 0023 19

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 1 امانى مختار عواد ابراهٌم 0002 21

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 0رقم          0202/0202 اعالم التربوى لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 2 امل محمد سعد احمد بسٌونى 0002 1

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 2 امنٌة جمال عزت محمد احمد 0000 2

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 2 امنٌه عبدهللا مهدى محمود 0000 3

 الدور الثالث الموسيقيةمبنى التربية  2 امٌر محمد احمد عبدالرازق 0003 4

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 2 امٌره صالح احمد احمد دسوقى 0003 5

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 2 امٌره عادل محمد احمد الشٌخ 0003 6

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 2 انشراح محمد عبدالغنى عبدالمجٌد 0003 7

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 2 مان محمد عبدالعظٌم سالماٌ 0003 8

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 2 اٌمان محمد محمد الحسٌنى منسى 0003 9

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 2 اٌمان محمود رمضان ابراهٌم 0002 11

 الدور الثالث ربية الموسيقيةمبنى الت 2 اٌمان ناصر منصور عبدالمؤمن 0002 11

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 2 اٌه علٌوه محمود عبد هللا 0000 12

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 2 اٌه محمد احمد محمد النجار 0000 13

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 2 اٌه محمد فوزى عبدالمنعم 0003 14

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 2 ه احمد كمال احمد حسنبسم 0003 15

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 2 بسمه السٌد عبدالغفار التهامى 0003 16

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 2 بسنت محمد احمد محمد 0003 17

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 2 بشرى محمد احمد ٌوسف 0003 18

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 2 تغرٌد عصام احمد محمد عفٌفى البدٌوي 0003 19

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 2 تقى محمد اسماعٌل السٌد اللبودي 0032 21

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 3 رقم         0202/0202 اعالم التربوى لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
 رقم م

 الجلوس
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 3 تهانى محٌى الدٌن مندى نصار 0032 1

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 3 جواهر محمد عبدالجواد عبدالستار شدٌد 0030 2

 الدور الثالث موسيقيةمبنى التربية ال 3 حسام بٌومى عفٌفى محمد 0030 3

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 3 حسام رضا حامد عزب احمد 0033 4

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 3 حسام عزب محمود ابوالخٌر 0033 5

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 3 حسٌن سٌد حسٌن سٌد 0033 6

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 3 دخلود السٌد محمد محمد حمٌ 0033 7

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 3 دمٌانه نسٌم سمٌر عزٌز اٌوب 0033 8

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 3 دنٌا وحٌد مسعد مدبولى عطا هللا 0033 9

 الثالدور الث مبنى التربية الموسيقية 3 دٌنا اشرف محمد الدرٌنى 0032 11

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 3 دٌنا محسن احمد محمد عبدهللا 0032 11

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 3 دٌنا وجٌه محمد مهدى سلٌمان 0030 12

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 3 رانٌا خالد محمود عبدالجواد محمود 0030 13

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 3 سالم رحاب رضا مصطفى 0033 14

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 3 رحاب محمد عبدالستار محمد 0033 15

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 3 رحمه محمود تهامى محمد حسٌن 0033 16

 ثالدور الثال مبنى التربية الموسيقية 3 رقٌه اٌمن سعٌد توفٌق 0033 17

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 3 روضه ممدوح حسٌن سالمان 0033 18

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 3 رٌم اٌمن السٌد صابر 0033 19

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 3 رٌم عبد الرافع اسماعٌل محمد الضمر 0032 21

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 3رقم          0202/0202 اعالم التربوى لعام  نٌةالثاكشف بأسماء طالب الفرقة 
 

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 4 رٌم محمد نبٌل ابراهٌم دٌاب 0032 1

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 4 رٌهام ممدوح عبد الفتاح شحات 0030 2

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 4 ٌنب مصطفى محمد طهز 0030 3

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 4 ساره رمضان امٌن على شعالن 0033 4

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 4 سالى جمال سلٌمان محمود 0033 5

 الثالدور الث مبنى التربية الموسيقية 4 سمر على محمد على 0033 6

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 4 سندس هانى سعٌد عبد الرازق عبد الوهاب 0033 7

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 4 شٌرٌن شبل مصطفى شبل 0033 8

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 4 شٌماء السٌد حفنى عبدالعزٌز عٌسى 0033 9

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 4 لٌم سالمشٌماء ناصر سٌد س 0032 11

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 4 صابرٌن اشرف محمد الشحات 0032 11

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 4 صفا احمد عبدالسالم محمد عالم 0030 12

 الدور الثالث الموسيقية مبنى التربية 4 عبدالرحمن عبداللطٌف عبدهللا عبداللطٌف  0030 13

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 4 عبد الرحمن محمد على مصطفى 0033 14

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 4 عبدهللا سعد سعٌد محمد الطوخً 0033 15

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 4 على محٌى محمد صابرعبدالعزٌز السٌد 0033 16

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 4 علٌاء محمد على عبدالوهاب وهبه 0033 17

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 4 علٌاء محمود حلمى محمد 0033 18

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 4 غاده محمد عبدهللا حسن على الدٌن 0033 19

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 4 فاطمه الزهراء عمرو عبدالبر محمود  0032 21

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 3رقم          0202/0202 اعالم التربوى لعام  الثانٌةكشف بأسماء طالب الفرقة 
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 الدور الثالث تربية الموسيقيةمبنى ال 5 فاطمه الزهراء محمود محمد بشٌر 0032 1

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 5 فاطمه محمد ابراهٌم محمد 0030 2

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 5 فاطمه مسعد فتحى السٌد جوهر 0030 3

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 5 كامل ماهر كامل احمد ابو العنٌن 0033 4

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 5 لجٌنه اٌهاب عمر محمد المرصفاوي 0033 5

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 5 محمد اسامه محمد عبدالهادى محمد 0033 6

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 5 محمد السٌد عبدهللا بٌومى على 0033 7
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 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 5 محمد مسعد محمد السٌد عالم 0033 9

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 5 محمود السٌد سعد متولى 0032 11

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 5 محمود سعد عزب سعد 0032 11

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 5 محمود محمد عبد الرؤف محمد 0030 12

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 5 محمود محمد عماد الدٌن محمد 0030 13

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 5 محمود نبٌل محمد محمد سلٌمان 0033 14

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 5 نمرٌم احمد توفٌق عبدالكرٌم عمرا 0033 15

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 5 مرٌم عصام سٌد عواد بدر 0033 16

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 5 ملك عٌد سعد السٌد 0033 17

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 5 منار كامل محمد محمد كامل عبدالغفار 0033 18

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 5 منار مجدي السٌد محمد  سلٌمان 0033 19

 الدور الثالث مبنى التربية الموسيقية 5 هللا عبدالعزٌز شوقى عبدالعزٌز  منة 0322 21

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 3رقم          0202/0202 اعالم التربوى لعام  الثانٌةكشف بأسماء طالب الفرقة 
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 6 منه هللا أبوسرٌع حسن السٌد سالمه 0322 1

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 6 منى عادل عراقى ابوالسعود 0320 2

 االرضى معمل االقتصاد المنزلى بالدور 6 مهند عصام السٌد معاطى محمدٌن 0320 3

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 6 مٌار حامد شحاته  حامد 0323 4

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 6 مى محمد عبدالحمٌد عبدالمقصود 0323 5

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 6 ندا عبدالنبى عبدالمنعم محمد متولى 0323 6

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 6 عًندى اشرف محمد سبا 0323 7

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 6 ندى تامر محمدالجٌوشى ابوالفتوح 0323 8

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 6 ندى كمال محمد الغرٌب بٌومى 0323 9

 االرضىمعمل االقتصاد المنزلى بالدور  6 ندى محمد شعبان احمد عطٌه 0322 11

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 6 ندى نبوى باهى احمد 0322 11

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 6 نرمٌن جمال دٌاب عبدالعزٌز 0320 12

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 6 نهال حمدان زكرٌا زكرٌا 0320 13

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 6 نورهان عبداللطٌف محمدعبد اللطٌف 0323 14

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 6 هاجر جمال محمد ابراهٌم عفٌفى 0323 15

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 6 هاجر عراقى السٌد احمد مطر 0323 16

 الدور االرضىمعمل االقتصاد المنزلى ب 6 هاجر محمد عبدالحلٌم حسن عبدالحلٌم 0323 17

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 6 هبه عادل عبدالحمٌد محمد مصطفى 0323 18

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 6 هبه عبدالحمٌد عبدالعزٌز عبدالحمٌد 0323 19

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 6 همسات عبدالناصر عبدالفتاح محمد 0302 21

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 3رقم          0202/0202 كشف بأسماء طالب الفرقة الثانٌة اعالم التربوى لعام 

 مالحظات مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 7 هناء عمر عبدالرحمن عمر حسٌن 0302 1
 

 قتصاد المنزلى بالدور االرضىمعمل اال 7 وداد عبدالغنى رجب عبدالغنى 0300 2
 

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 7 وسام حسنى محمد حسنى حجازي 0300 3
 

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 7 والء السٌد حسب النبى عبدالفتاح حبٌب 0303 4
 

 ر االرضىمعمل االقتصاد المنزلى بالدو 7 ٌاسمٌن ابراهٌم عبدالرحمن ابراهٌم  0303 5
 

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 7 ٌوستٌنا مٌالد اسكندر ٌوسف عوض هللا 0303 6
 

 0202/0202المحولٌٌن 

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 7 ابتسام ٌاسر عشماوى حسنى 0303 7
مقاصة محولة من 

 نوعٌة اشمون) محملة(

 القتصاد المنزلى بالدور االرضىمعمل ا 7 اسراء اسامة محمد احمد 0303 8
مقاصة محولة من 

 نوعٌة اشمون) محملة(

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 7 اسماء خالد محمد الشحات بٌومى 0303 9
مقاصة محولة من 

 نوعٌة اشمون) محملة(

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 7 بسنت مصطفى عبدهللا حسٌن 0302 11
ة من مقاصة محول

 نوعٌة اشمون) محملة(

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 7 جهاد السٌد كمال على 0302 11
مقاصة محولة من 

 نوعٌة اشمون) محملة(

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 7 دٌنا محمد السٌد محمد غطاس 0300 12
مقاصة محولة من 

 نوعٌة اشمون) محملة(

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 7 عفٌفى رنا صبحى فرج 0300 13
مقاصة محولة من 

 نوعٌة اشمون) محملة(

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 7 رندا جمٌل محمد جالل 0303 14
مقاصة محولة من 

 نوعٌة اشمون) محملة(

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 7 رٌهام ٌحٌى السٌد عبدالستار 0303 15
مقاصة محولة من 

 نوعٌة اشمون) محملة(

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 7 شٌماء جمال محمود غنام 0303 16
مقاصة محولة من 

 نوعٌة اشمون) محملة(

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 7 فٌروز محمد عبدهللا محمد 0303 17
مقاصة محولة من 

 نوعٌة اشمون) محملة(

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 7 وة السٌد عبدالعزٌز دٌابمر 0303 18
مقاصة محولة من 

 نوعٌة اشمون) محملة(

 معمل االقتصاد المنزلى بالدور االرضى 7 مروة عطٌة سعٌد عبدالخالق 0303 19
مقاصة محولة من 

 نوعٌة اشمون) محملة(

 بالدور االرضىمعمل االقتصاد المنزلى  7 مرٌم اشرف زكى حسٌن 0332 21
مقاصة محولة من 

 نوعٌة اشمون) محملة(

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المحوليينتابع  

 (3)        0202/0202 كشف بأسماء طالب الفرقة الثانٌة اعالم التربوى لعام 
 

 مالحظات مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 نهاد عاطف عبدالوهاب السٌد 0332 21
مقاصة محولة من  تربية الموسيقية الدور الثالثطرقة مبنى ال 8

 ) محملة(نوعٌة اشمون

 هاجر عبدالعزٌز ابراهٌم عمر 0330 22
مقاصة محولة من  طرقة مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث 8

 ) محملة(نوعٌة اشمون

 هاجر مجدى خاطر موسى 0330 23
محولة من مقاصة  طرقة مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث 8

 ) محملة(نوعٌة اشمون

 هدٌر السٌد عبداللطٌف موسى 0333 24
مقاصة محولة من  طرقة مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث 8

 ) محملة(نوعٌة اشمون

 ٌاسمٌن نزٌة السٌد سٌد احمد 0333 25
مقاصة محولة من  طرقة مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث 8

 ) محملة(نوعٌة اشمون

 ٌاسمٌن هانى احمد عامر 0333 26
مقاصة محولة من  طرقة مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث 8

 ) محملة(نوعٌة اشمون

 

 

 


