
   18/9/2019سالم ابو الفتوح     
 

    

 ( 1)      2019/2020لعام  تربية موسيقية الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
 مالحظات   فصل دراسي ثاني      أول  دراسي فصل  االســـــــــم الجلوس رقم  م

1 
 أسراء صبحى سعد أحمد   2721

 تدريب الصوت / 
 قواعد الموسيقى العالمية

  

    إسراء عادل سيد السيد  2722 2

  صولفيج وتدريب سمع  اء ياسر على حسن إسر 2723 3

   قواعد الموسيقى العالمية اسراء سعيد محمد سيد احمد 2724 4

5 
 اسراء عالء الطوخى عبد المولى  2725

 قواعد الموسيقى العالمية/
 علم االالت 

  

  عزف الة بيانو  إيمان طارق السامى عبدالفتاح 2726 6

7 
 آية شريف على عبدالحميد   2727

 زف الة بيانو/ع 
 علم االالت 

 

    اية احمد الجيوشى محمد  2728 8

  صولفيج وتدريب سمع قواعد الموسيقى العالمية الشيماء محمد البيومى سالمة  2729 9

 اميرة محمد مصطفى محمد  2730 10
   قواعد الموسيقى العالمية

11 
 اميرة احمد محمد فتحى احمد 2731

 قواعد الموسيقى العالمية/
 م االالت عل

  

  عزف الة اوركسترالية عزف الة بيانو بسملة محمد عبده سيد أحمد 2732 12

    داليا هالل محمد عبد الرحمن 2733 13

 وهبة حواس السيد دنيا 2734 14
   

 قواعد الموسيقى العالمية راندا خيرى إبراهيم سالم 2735 15
  

 ريهام عادل مصطفى متولى  2736 16
   

 الى محمد رضا عفيفى س 2737 17
   

 شروق طلعت السيد بكر  2738 18
   

  شروق سعيد عبد الرحمن محمد  2739 19
  

20 
 عال سامى السيد احمد 2740

 صولفيج وتدريب سمع /  
 قواعد الموسيقى العالمية

  

 

 ون التعليم والطالب          وكيل الكلية لشئ                           شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 ناتعميد  الكلية ورئيس عام االمتحا

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 

 

 



   18/9/2019سالم ابو الفتوح     
 

 

 

 

 ( 2)      2019/2020تربية موسيقية لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
مالحظا  فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم  م

 ت

 علياء محمد جوده عبد العال 2741 1
   

 فرح يوسف صالح يوسف  2742 2
   

 لوجين محمد احمد مصطفى  2743 3
   

 محمد عبد السميع عبد السميع عبد الرحمن  2744 4
  عزف الة بيانو قواعد الموسيقى العالمية

   مدخل العلوم نفسية مريم عماد عبد الوهاب البيومى  2745 5

6 
 مكاريوس نصرى اسكندر نصرى 2746

 عزف الة بيانو/ 
 عروض شعرى

 

    نامنة هللا حسن جودة الب 2747 7

   قواعد الموسيقى العالمية منة هللا سامى فرج على  2748 8

    منه هللا رزق مصطفى سالم 2749 9

 محمود جمال عفيفى محمد  2750 10
   

 علم الصوت ميرنا محمد موسى عبدالقادر  2751 11
  

 مى محمد الحسينى عوض  2752 12
   

 نورا محمود عبدالتواب  2753 13
 

 عزف الة بيانو
 

 نوره السيد أحمد محمد  2754 14
   

 نرمين ابواليمين السيد محمد 2755 15
   صولفيج وتدريب سمع

 نورهان السيد عبد الخالق عبد الفتاح 2756 16
  عزف الة بيانو قواعد الموسيقى العالمية

 نورهان محمد عبد الرحمن على 2757 17
   

 نورهان محمد محمود محمد  2758 18
   

19 
 يرة رضا محمد حسن ابراهيمن 2759

 عزف الة بيانو/ 
 عزف الة اوركسترالية

 

   قواعد الموسيقى العالمية  هاجر عبد الحكيم عبد الفتاح ابو خليفة  2760 20

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 غادة  شاكرعبد الفتاح ا.د /

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 

 



   18/9/2019سالم ابو الفتوح     
 

 

 
 

 ( 3)      2019/2020تربية موسيقية لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

   قواعد الموسيقى العالمية هايدى رضا ابراهيم ذكى  2761 1

 ياسمين سعد إبراهيم أحمد  2762 2
   

 عبد هللا محمد  ياسمين محمد 2763 3
 عزف الة بيانو / 

 صولفيج وتدريب سمع
 

 ياسمين محمد على السيد 2764 4
   

 يوسف اشرف محمد ابراهيم 2765 5
   تدريب الصوت

 علم االالت وسام عادل عبد الغنى محمد 2766 6
  

        2020/ 2019الباقون لالعـادة
7 

 سلمى سامى سعيد عبدالجليل 2767

 عزف الة بيانو/
 عزف الة اوركسترالية/

 تدريب الصوت/
 عزف االناشيد المدرسية/

 عزف الة بيانو/
 عزف الة اوركسترالية/

 هارمونى/
 عزف االت الفرق المدرسية

 

8 

 سمية اشرف جالل السيد  2768

 عزف الة بيان/
 تاريخ موسيقى عالمية/
 عزف االناشيد المدرسية

 عزف الة بيانو/
 هارمونى

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     رئيس القسم                  شئون الطالب     

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
  


