
 18/9/2019 سالم ابو الفتوح      
 

 

    

 ((1))         2019/2020لعام   تربية فنية الثانيةطالب الفرقة  كشف بأسماء

  رقم  م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

  نسيج يدوى  تاريخ الفن ابتهال جمال كامل على  2501 1

 ابتهال محمد ابراهيم عبد الصمد  2502 2
   

 عبدالرحمن محمد  ابرار صالح 2503 3
   

 احمد جمال الدين عبد الحميد عطوه 2504 4
   

 احمد محسن عبد الخالق مهدى 2505 5
   

 اسراء ابراهيم عبد الفتاح محمد  2506 6
   

 اسراء اشرف حسن مندور  2507 7
   

 اسراء السيد حامد محمد  2508 8
   

 اسراء السيد حسين سالم 2509 9
   

 يد على عبد المجيداسراء الس 2510 10
   

 اسراء ايمن عبد الفتاح ابراهيم  2511 11
  منظور ورسم هندسى 

 اسراء خالد عبد الفتاح طه 2512 12
   

 اسراء عبد الناصر عرفة الطاهر 2513 13
   

 اسراء عماد زاهر على   2514 14
   

 اسراء محمد السيد امين  2515 15
  نحت 

 يد اسراء مصطفى سعيد الس 2516 16
   

 اسراء ياسر عبد هللا فتحى  2517 17
   

 اسراء يحيى فهيم قاسم  2518 18
   

 اسماء جمال فاضل متولى  2519 19
   

   تاريخ الفن  اسماء خالد فتحى ابراهيم  2520 20

  

 والطالب          وكيل الكلية لشئون التعليم                            شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 محمد ابراهيم عبد الحميدا.د/ 

 

 



 18/9/2019 سالم ابو الفتوح      
 

 

 ((2))        2019/2020لعام   تربية فنية الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 

  رقم  م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

 اسماء عبد المقصود احمد عبدالمقصود  2521 1
   

  اسماء طه محمد عبد الفتاح  2522 2
  

 اسماء محمد محمد محمد ابو النجا 2523 3
   

   تاريخ الفن  االء عبد الحكيم خليل محمد  2524 4

   تاريخ الفن  االء محمد عبد العزيز محمد  2525 5

    الشيماء صالح محمد عبد الحفيظ 2526 6

    امانى حسام احمد حسن 2527 7

    امانى سمير فهمى عبد المنعم 2528 8

    بد العزيز احمد امل جمال ع 2529 9

  اسس تصميم   أمانى فتحى عبدالظاهر عليوة 2530 10

    أمنية محمد سامى فؤاد  2531 11

    امنية شحته ابراهيم على  2532 12

    امنية محمد على محمد  2533 13

    اميمة سالم محمد سالم 2534 14

    انجى احمد امين شحات 2535 15

   تاريخ الفن  فتاح محمد انجى اشرف عبد ال 2536 16

 اية محمد عبد الحميد هويدى 2537 17
   

 اية محمد عبد هللا احمد  2538 18
   

 ايمان سعد عويس سعيد  2539 19
   

    ايمان عبد النبى محمد محمد 2540 20

 

 التعليم والطالب           وكيل الكلية لشئون                           شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 تعميد  الكلية ورئيس عام االمتحانا

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 

 



 18/9/2019 سالم ابو الفتوح      
 

 

 ((  3) ) 2019/2020لعام   تربية فنية الثانية كشف بأسماء طالب الفرقة
  رقم  م

 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول    االســـــــــم

 ايمان على عبد النبى على 2541 1
   

 ايه هللا عبد الجواد عبد الجواد على 2542 2
   

 ايه عاطف سعيد ناصف  2543 3
 

  

 بثينة محمد مصطفى عبد الخالق 2544 4
 

  

5 

 بسمة احمد عبد المجيد فتوح  2545

 نسيج يدوى/  
 منظور ورسم هندسى 

 

 بسنت سامح محمد عبد القادر  2546 6
 

 

 

 تقى صبرى خطاب محمد  2547 7
 

 

 

 تقى محمد عبد العليم محمد  2548 8
   

 هللا محمد  جنة ابراهيم عبد 2549 9
   

 جهاد مصطفى احمد محمد  2550 10
   

  حسين يسرى حسين محمود  2551 11
  

    خالد محمد سمير محمود  2552 12

  نسيج يدوى  خلود خالد جوده الطوخى 2553 13

14 
 خلود محمد عامر محمد  2554

 تاريخ الفن/
 تاريخ ونظريات التربية الفنية 

  

  منظور ورسم هندسى تاريخ الفن مد خيرية جابر السيد اح 2555 15

    داليا السيد محمد السيد 2556 16

17 
 دنيا محمد سليمان مجاهد 2557

 اسس تصميم/   
 منظور ورسم هندسى

 

    دنيا هيثم عبد الفتاح عواد  2558 18

    رانا محمد عبد الفتاح عبد الغنى  2559 19

  نسيج يدوى  رانيا ايهاب حمدى حسان 2560 20

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 



 18/9/2019 سالم ابو الفتوح      
 

 

 

 (( 4) )        2019/2020لعام   تربية فنية الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
  رقم  م

 الجلوس

 مالحظات ني   فصل دراسي ثا فصل دراسي أول    االســـــــــم

 عبد العال درانيا عبد العال محم 2561 1
   

 راوية ابو بكر سلومه بكر  2562 2
   

 رحاب اشرف محمود عبدالمقصود  2563 3
   

 رحاب محمد توفيق هندى 2564 4
  اسس تصميم /نسيج يدوى 

 رضا محمد ابراهيم اسماعيل 2565 5
  نسيج يدوى 

 رنا مدحت لبيب صادق  2566 6
  ج يدوىنسي 

 روان عبد هللا ربيع عبد هللا  2567 7
  مدخل علوم نفسية 

 روان متولى عبد المجيد نصر  2568 8
   

 روان محمود فوزى محمود  2569 9
   

 روفيده راجح محمد الشحات 2570 10
   

 رويدا عصام كرم محمد  2571 11
   

 ريحان محمد رضوان محمد  2572 12
   

 عبدهريم عصام حسن  2573 13
   

 ريهام هشام فوزى على 2574 14
   

 زينب جمال عبد الحليم محمد 2575 15
   

 دينا عبدالعزيز عليمى عبدالمؤمن 2576 16
 

  

 سارة دياب فتح هللا حسين  2577 17
 

  

 سارة صالح سالم مهدى 2578 18
  نسيج يدوى 

 النصافىسارة على هذال سعود  2579 19
 ةوافد منظور ورسم هندسى 

 سارة محمد عبد المنعم بيومى 2580 20
  نسيج يدوى 

          

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 18/9/2019 سالم ابو الفتوح      
 

 

 ((  5) )  2019/2020لعام   تربية فنيةالثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
  رقم  م

 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول    االســـــــــم

  نسيج يدوى  ساره صالح مصطفى محمد  2581 1

    ساره عبد النبى احمد يوسف  2582 2

    ساره عصام محمد رشاد 2583 3

    ساره عمرو حبيب عبد الفتاح  2584 4

   تاريخ الفن ساره مصطفى محمد عيد  2585 5

    سلمى سالمة على عبد الجواد 2586 6

    سلمى صالح عبد الحميد متولى 2587 7

    سلمى هشام محمد كمال  2588 8

    سماء فتحى محمود محمد  2589 9

    سماح موسى ابراهيم محمد  2590 10

    شاهندا وائل مصطفى عبد العظيم 2591 11

12 
 شروق بهاء احمد على  2592

 نحت/ 
 ةمدخل علوم نفسي

 

    شروق ناصر يوسف سالمة  2593 13

    شروق وجيه ابراهيم عبد الرازق  2594 14

  شيرين احمد عبد النعيم حسانين 2595 15
 

 

    شيماء  سمير محمد دياب  2596 16

 شيماء احمد عبد النعيم حسانين  2597 17
   تاريخ ونظريات التربية الفنية 

  نسيج يدوى  الفنتاريخ  شيماء مجدى سعد محمد  2598 18

    عائشة مراد السيد السيد 2599 19

 عالء ابراهيم شافعى شافعى  2600 20
  اسس التصميم  

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 
 



 18/9/2019 سالم ابو الفتوح      
 

 

 ((  6) )        2019/2020لعام   تربية فنية الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
  رقم  م

 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول    االســـــــــم

  اسس التصميم  علياء عماد الدين محمد عبد الرحمن 2601 1

    عبدهللا إسماعيل إبراهيم محمد  2602 2

  الجنبية قراءات باللغة ا  فاطمة احمد عبد النبى على  2603 3

    فاطمة السيد محمود احمد  2604 4

    فاطمة كمال محمد منصور   2605 5

  نسيج يدوى   فاطمة محمد بيومى هالل  2606 6

  فاطمة محمود محمد محمود  2607 7
  

   تاريخ الفن  فاطمه سعيد صبحى احمد  2608 8

    فريدة محمود عبد هللا محمود 2609 9

 لحافظ شحاته قمر سعيد عبد ا 2610 10
   

 لميس عبد الفتاح عبد الحميد توفيق   2611 11
   

 ليلى ياسر عبد الرحمن خالف  2612 12
   

 مالك ممتاز طعيمة محمد  2613 13
   

    ماهينار جمال محمد الشحات محمد  2614 14

  منظور ورسم هندسى تاريخ الفن محمد محمود مصطفى على  2615 15

16 
 الطيب  محمود رضا رجب 2616

 تاريخ الفن /
 تاريخ ونظريات التربية الفنية

  

  نسيج يدوى تاريخ الفن محمود عبد الخالق محمد معوض 2617 17

 مروة راضى محمد محمد سيد احمد 2618 18
   

  مروة عيد محمد ابراهيم  2619 19
  

  مروة محمد خيرى السيد 2620 20
  

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     القسم  شئون الطالب                     رئيس 

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 18/9/2019 سالم ابو الفتوح      
 

 

 ((  7) )  2019/2019لعام   تربية فنية الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
  رقم  م

 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول    االســـــــــم

   مروة يوسف عبد السميع يوسف  2621 1
 

    مريم اسامة صبرى رزق هللا  2622 2

  قراءات باللغة االجنبية  مريم على محمود عبد الباقى 2623 3

   تاريخ الفن مالك لبيب صالح لبيب 2624 4

5 
 منار جمال مصطفى غريب  2625

 تاريخ الفن/
 تاريخ ونظريات التربية الفنية  

  

  ر ورسم هندسىمنظو تاريخ الفن منار لطفى محمد امام  2626 6

  نسيج يدوى تاريخ الفن منار محمد السيد حسين  2627 7

    منار محمد عبد الهادى فرغلى 2628 8

    منة هللا رجب جودة محمد  2629 9

    منت هللا عبد الوهاب طنطاوى على 2630 10

    منه هللا احمد هالل فتوح  2631 11

    مى صالح عبد العزيز محمد  2632 12

  نسيج يدوى  مى طلعت عيسى دسوقى  2633 13

 ميادة عثمان على االزهرى 2634 14
   

 ميار مرتضى عبد اللطيف عبد الحى 2635 15
   

 مرنا حمدى صالح صالح 2636 16
   

 نادين محمد عبد الباسط محمد  2637 17
   

 نجيه اسماعيل امين سالم 2638 18
   

 ندا فايز عبد القادر فريد  2639 19
   

 ندا نجيب عبد الوهاب عبد العظيم 2640 20
   

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد
 

 

 



 18/9/2019 سالم ابو الفتوح      
 

 

 ((  8))         2019/2020تربية فنية  لعام  الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 

  رقم  م
 وسالجل

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول    االســـــــــم

    ندى امين ذكى امين  2641 1

    نرمين محمد شريف عبد المنعم 2642 2

3 

2643 
نرمين محمد عبد الحليم 

 عبدالشافى

   

    نسمة عادل عبد الفتاح عفيفى 2644 4

    نهلة ايمن متولى متولى  2645 5

    ل ابراهيم على نورا جما 2646 6

    نورا طاهر رمضان ابراهيم  2647 7

  منظور ورسم هندسى  تاريخ الفن  نورا محمد خليل احمد  2648 8

  نحت/ منظور ورسم هندسى  نورهان ايمن عبد القادر محمد  2649 9

   تاريخ الفن  نورهان حماده عبد العظيم حالوة 2650 10

    دنورهان هيثم عبد المجيد عوا 2651 11

    نيرة مصطفى عبد هللا السيد 2652 12

    نيفين احمد محمد عبيد  2653 13

    هاجر السيد محمد السيد 2654 14

   تاريخ الفن  هايدى صابر احمد متولى  2655 15

    هايدى منشاوى مصطفى بيومى  2656 16

   تاريخ الفن  هبه هللا عادل عبد العزيز ابراهيم  2657 17

    به سعد ابراهيم علىه 2658 18

    هبه سعيد محمد مصطفى  2659 19

    هبه صبحى مصطفى عبد القادر 2660 20

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد



 18/9/2019 سالم ابو الفتوح      
 

 

 ((  9) )        2019/2020لعام   نيةتربية ف الثانيةكشف بأسماء طالب الفرقة 
  رقم  م

 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول    االســـــــــم

    هبه وحيد محمد ناصف  2661 1

    هدى جمال محمد صالح  2662 2

3 
 هديه ياسر عبد الحكيم حسين 2663

تاريخ ونظريات التربية 
 الفنية

  

   تاريخ الفن لرازق محمد هنا عبد المجيد عبدا 2664 4

    هناء خليل عبد العزيز صبرى 2665 5

    هناء هادى محمد السيد  2666 6

    هبة زكريا سرى سيد أحمد  2667 7

  منظور ورسم هندسى  هدير رأفت إبراهيم  2668 8

  قراءات اجنبية  هند وائل مصطفى على  2669 9

  نسيج يدوى  وسام السيد مهدى محمد  2670 10

    وسام عبد النبى عبد العظيم السيد 2671 11

    والء محمد عبد الهادى محمد 2672 12

   تاريخ الفن ياسمين انور عبد العاطى السيد 2673 13

    ياسمين حسين على رمضان  2674 14

   تاريخ الفن ياسمين خالد محمد احمد  2675 15

   بويةمدخل علوم تر ياسمين غريب توفيق محمد  2676 16

    ياسمين محمد احمد محمد  2677 17

  منظور ورسم هندسى  ياسمين ياسر عفيفى محمد  2678 18

    يارا حاتم محمد عامر  2679 19

    ياسمين خالد احمد سميح 2680 20

 والطالب          وكيل الكلية لشئون التعليم                            شئون الطالب                     رئيس القسم  

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                     
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 محمد ابراهيم عبد الحميدا.د/ 

 

 

 



 18/9/2019 سالم ابو الفتوح      
 

 الباقــون االعـادة

 ((  10) )        2019/2020لعام   تربية فنية الثانية كشف بأسماء طالب الفرقة
  رقم  م

 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم

1 
2681 

 ايمان عبدالفتاح مهدى عبدهللا 
 تاريخ الفن/

 نبيةقراءات باللغة االج
 طباعة منسوجات/
 نسيج يدوى) اولى(

 

2 

2682 

 زينب احمد كامل ابراهيم

 /طباعة منسوجات 
 اساسيات الحاسب االلى/

 ) منظور ورسم هندسى/ 
 )اسس تصميم اولى(

 

  جميع مواد الترم الثانى  سارة عبدالمعبود زين العابدين 2683 3

4 
 تاريخ الفن/ عمرو طارق عبدالمحى احمد 2684

 اولى( )تكنولوجيا التعليم  مدخل 
  نسيج يدوى اولى

5 
2685 

نورهان عبدالرحمن عزيزالدين 

 محمد 
 جميع مواد الترم االول 

 ما عدا تاريخ الفن
  

6 

2686 

 راضى بدر راضى جفران مجبل 

 /تاريخ الفن
 فنون اطفال وبالغين/
 قراءات باللغة االجنبية

 )مدخل تكنولوجيا التعليم اولى 

  

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     ب                     رئيس القسم  شئون الطال

 

 ا.د / غادة  شاكرعبد الفتاح

 يعتمد                                                                                                                                                                    
 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 


