
   

 ( (1))         2019/2020لعام   تربية فنية الرابعةطالب الفرقة  كشف بأسماء
 مالحظات   فصل دراسي ثاني فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

    ابرار محمد عباس محمد  6801 1

    احالم عبد المجيد محمد عبد المجيد  6802 2

 احمد السيد احمد على  6803 3
   (5فن )تاريخ ال

 اسراء السيد عطيه ابراهيم  6804 4
   (5تاريخ الفن )

 اسراء السيد محمد السيد  6805 5
  ) ثانية(مبادى تدريس علم نفس تعليمى

    اسراء رفعت عزب بندارى  6806 6

 اسراء سمير جودة محمد  6807 7
   

 اسراء صبرى طه عفيفى  6808 8
   

 د اسراء صالح الدين محمد محم 6809 9
   

 اسراء عبد الفتاح انور عبد الفتاح  6810 10
   

 اسراء عبد الفتاح جاب هللا سيد 6811 11
   

 اسراء عبد هللا فاروق عبد هللا  6812 12
   

   (5تاريخ الفن ) اسراء عبد هللا محمد دسوقى 6813 13

    اسراء عمر عبد الظاهر محمد  6814 14

  نسيج يدوى  ورىاسراء محمود عبدهللا مغا 6815 15

    اسراءعلى جودة على قنديل  6816 16

 اسماء السيد ابراهيم محمد  6817 17
   

    اسماء سامى محمد محمود  6818 18

    اسماء سعيد عبد الباسط السيد 6819 19

    اسماء عبد الباسط محمد على 6820 20

  

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               شئون الطالب                     رئيس القسم  

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 مديعت                                                                                                                                                                     

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 



 
 

 (( 2))        2019/2020لعام   تربية فنية الرابعةطالب الفرقة  كشف بأسماء
                                                                                              

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   ــــــــماالسـ

 اسماء عالء محمد البكرى  6821 1
   

    اسماء مسعد السيد على  6822 2

 االء خالد محمد سالمة 6823 3
   

 االء سعيد عبد المحفوظ مصطفى 6824 4
   

 االء طلعت سرى جبر 6825 5
   

 يزامانى احمد عبد الحميد عبد العز 6826 6
   

 امانى اشرف محمود رمضان 6827 7
   

 امانى حسن حسن مصطفى 6828 8
   

    امل خالد رزق فتوح 6829 9

    امل نصر فتحى نصر 6830 10

    امنية اشرف عبد العظيم محمد 6831 11

    امنية جمال سامى عبد السميع 6832 12

    امنية حسن محمد غزال الحبشى 6833 13

 منية عبدالحافظ اسماعيل عبد الحافظا 6834 14
   

    عبد المقصود سعيد دامنية مسع 6835 15

    اسماعيل اميرة احمد محمد السيد 6836 16

 اميرة سامى سالمه سالمه 6837 17
  نسيج يدوى 

    اميرة عبد العزيز عبد الغفار عبد العزيز 6838 18

 اميره رجب بيومى جاد هللا 6839 19
   

 اميمة عاشور حسانين ابو العزم 6840 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

 



 
 

 ((  3) )        2019/2020لعام   تربية فنية الرابعةطالب الفرقة  كشف بأسماء
  

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   ــــــماالســـ الجلوس رقم م

 ايمان اشرف عزب ابراهيم 6841 1
   

    ايمان السيد رشوان ابو العال 6842 2

   ايمان على عبد المحسن ابراهيم 6843 3
  

    ايمان السيد على عبد المجيد 6844 4

    الجندى ايمان محمد محمود محمد 6845 5

    مسعد عبد الفتاح احمدايمان  6846 6

    ايه بيومى ابو الفتوح محمود 6847 7

    اية جمال عيد ابراهيم 6848 8

    ايه حمدى ابراهيم حسن 6849 9

    ايه سالمة عبد العظيم عبد الرحمن 6850 10

    اية عبد العزيز محمد جمعه 6851 11

    ايه كمال على زايد 6852 12

   (5تاريخ الفن ) ابراهيم محمودايه محمود  6853 13

    بسمة عاطف محمد شحات 6854 14

 بيان ممتاز طعيمة محمد 6855 15
   

 ايهاب جمال محمد سنتب 6856 16
   

 تسنيم اشرف عبد المنعم احمد 6857 17
   

 تسنيم مصطفى سالمه على 6858 18
   

 تغريد هشام حامد السيد 6859 19
   

 لسيد محمودا تامرتقى  6860 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

 



 
 

 ((  4) )        2019/2020لعام   تربية فنية الرابعةطالب الفرقة  كشف بأسماء
 

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 خلود هشام نشات ابو زيد 6861 1
   

 داليا صالح السيد كرم هللا 6862 2
  نسيج يدوى 

 دعاء حسن عبد الرازق محمود 6863 3
   

 دينا عيد احمد ناصر 6864 4
   

 رانده يسن متولى رزق 6865 5
   ( 5تاريخ الفن ) 

 رحمة عبد المرضى محمود حسن 6866 6
   

 رحمه حماده ابراهيم الدسوقى 6867 7
   

 رضوه حمدى عبد المجيد عبد الحليم 6868 8
   

 ريم فريد فايز عبد العزيز 6869 9
  (5نسيج يدوى ) 

 ريم محمد ابراهيم محمد  6870 10
   

 سارة ايمن شوقى اسماعيل 6871 11
   

    سارة سامح محمد السعيد 6872 12

 الظاهر عبد الغنى سارة مسعد عبد 6873 13
   

 ساره احمد يوسف محمد 6874 14
   

 سارة عبد الوهاب عبد الرحيم  6875 15
   ( 5تاريخ الفن ) 

 ساره محمود محمود قاسم 6876 16
   علم نفس تعليمى

    ساره ممدوح هاشم عبد المعطى 6877 17

    ساره هشام احمد عامر 6878 18

    حمدسلسبيل الطاهر سعد م 6879 19

 سلمى اسالم محمد نبيل حسن 6880 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



 
   

 ((  5) )        2019/2020لعام   تربية فنية الرابعةطالب الفرقة  كشف بأسماء
 

 مالحظات   فصل دراسي ثاني فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 سلمى السعيد جوة محمد 6881 1
   

 سلمى عصام دسوقى محمد  6882 2
   

 سماح زكريا محيى عبد الستار 6883 3
   

 سمر احمد عبد هللا حسن 6884 4
   

 سمر جمال شحاته احمد 6885 5
   

 السيدسمر طارق محمد  6886 6
   

 سمية نديم ابراهيم محمد 6887 7
   

 سهام سامى شوقى غنيم 6888 8
  (3تصميم ) 

 سهر حامد عفيفى كامل 6889 9
   

 شروق عفيفى زين العابدين عفيفى 6890 10
   

 شروق محروس عبد الوهاب محروس 6891 11
   

 شيماء احمد زكريا سيد احمد 6892 12
   

 ضا محمدشيماء السيد ر 6893 13
   

 حسن مشيماء حامد محر 6894 14
 

  

 سيد احمدالشيماء شعبان  6895 15
   

 شيماء على هذال سعود النصافى 6896 16
   (5تاريخ الفن )

17 
 عائشه رضا عبد العليم غريب حسن 6897

 (/3تصميم ) 
 نسيج يدوى

 

 عبير صبرى عبدالمنعم محمد  6898 18
   

 عبير عبدالرؤف على حسن 6899 19
   (5تاريخ الفن )

 عزه رجب حسين عبد العال 6900 20
  نسيج يدوى 

 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
 



 

 ((  6) )        2019/2020لعام   تربية فنية الرابعةطالب الفرقة  كشف بأسماء

 رقم م
 الجلوس

 مالحظات فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم

 عزيزة فتحى سليمان حسين 6901 1
   

 غادة عادل فتحى منصور 6902 2
  نسيج يدوى 

 فاطمة الزهراء احمد عبد هللا 6903 3
   

 فاطمة جميل محمد رمضان 6904 4
   

 ان عبد الرحمن يوسففاطمة ري 6905 5
  

 علم نفس التربية الفنية 
 

 فاطمه الزهراء محمد نبيه عبده 6906 6
   

 لمياء صبرى عبد الواحد حامد 6907 7
   

8 
 ليلى عاطف محمود البصيرى 6908

 (5تاريخ الفن ) 
 تربية ومشكالت المجتمع)ثانية(/

  

 محمد ابراهيم عبد الرحمن الشعراوى 6909 9
   

  برامج فردية وتاهلية (5تاريخ الفن )  محمد عاصم عبد الحكيم محمد 6910 10

 محمد سعيد حافظ ذكى 6911 11
  

 علم نفس التربية الفنية 
 

 محمد ناصر عبد العظيم احمد 6912 12
   

 محمود احمد جمعه عبد الوهاب 6913 13
   

 محمود احمد مستكاوى محمد  6914 14
   

 لسمرىمحمود السيد حسن ا 6915 15
   

 محمود جمال عبد الستار ابراهيم 6916 16
   

 محمود عماد عبد الرحمن عبد التواب 6917 17
   (5تاريخ الفن ) 

   (5تاريخ الفن )  مرام رمضان عبد الفتاح محمود 6918 18

    مروة حسن حامد حسن 6919 19

   (5تاريخ الفن )  مروة عبد الحميد السيد محمد 6920 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               الطالب                     رئيس القسم  شئون 

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                    

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 



 

 

 ((  7) )        2019/2020لعام   تربية فنية الرابعةطالب الفرقة  كشف بأسماء

 حظاتمال فصل دراسي ثاني    فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

    مروه عزت محمد المهدى 6921 1

  نسيج يدوى  مصطفى لطفى عبد اللطيف عبد السالم 6922 2

  نسيج يدوى  مصطفى مسعد مصطفى السيد 6923 3

  طرق تدريس مجال التخصص  مصطفى يحيى عبد الصمد عمر 6924 4

    منار محمد على محمود 6925 5

    منى السيد محمد ابراهيم 6926 6

    منى رضا السيد منصور 6927 7

   (5تاريخ الفن )  منى محمد سعد السيد 6928 8

    مها سامى جمال رياض 6929 9

 مها مسعود محمد السيد 6930 10
   

    مهند بن ناصر بن خليفة العبرى 6931 11

    مهند على ذكى على عامر 6932 12

    مى محمد محمود ابراهيم  6933 13

    مياده رضا على محمد  6934 14

    مياده عبد العزيز السيد عبد العزيز  6935 15

  نسيج يدوى  ميار اسامه عبد الحميد فكرى سالم 6936 16

    ندا ايمن محمد محمد  6937 17

    ندا عصام يوسف سالمه  6938 18

    ندى احمد غريب الغباشى 6939 19

    ندى محمد عبد الغنى محمد 6940 20

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                               ئون الطالب                     رئيس القسم  ش 

       

 ا.د/ غادة شاكر عبد الفتاح 
 يعتمد                                                                                                                                                                    

 عميد  الكلية ورئيس عام االمتحانات

 

 

 ا.د/ محمد ابراهيم عبد الحميد

 

 



 

 

 ((  8) )        2019/2020لعام   تربية فنية الرابعةطالب الفرقة  كشف بأسماء

 مالحظات   فصل دراسي ثاني   فصل دراسي أول   االســـــــــم الجلوس رقم م

 نسرين عبدالحليم موسى مدبولى  6941 1
   

 نهاد بهجت محمد شفيق 6942 2
  نسيج يدوى  

 نهال رجب محمد بيومى 6943 3
   

 نهال عبد العليم السيد دسوقى 6944 4
  نسيج يدوى  

 نورا احمد محمد عبد الوهاب 6945 5
   

 نورهان السيد طه محمد 6946 6
   

 ل ابراهيم محمدنورهان جما 6947 7
 

 ( 5تاريخ الفن ) 
  

 نورهان محمود عبد المنعم مشرف 6948 8
  نسيج يدوى  

    نورهان منير عبد العاطى عبد الحليم 6949 9

  نسيج يدوى   هاجر احمد حسن محمد 6950 10

    هاجر اشرف على ابو العال 6951 11

 هاجر السيد كمال على  6952 12
   

 وقى اسماعيل هاجر ايمن ش 6953 13
   

 هاجر سعيد عبد القادر عبد الهادى 6954 14
   

 هاجر على عامر طاهر 6955 15
   

 هاجر محمد محمد محمد نصار 6956 16
  نسيج يدوى  

 هاجر مسعود شريف مسعود 6957 17
   

 هالة احمد سليم عيد 6958 18
   

 هالة زاهر عباس عبد العال 6959 19
   

 محمد المغاورىهبه محمد  6960 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

 

 



 

 

 

 (( 9))         2019/2020لعام   تربية فنية الرابعةكشف بأسماء طالب الفرقة 

 مالحظات فصل دراسي ثاني    ول  فصل دراسي أ االســـــــــم الجلوس رقم م

    هدى جابر عباس غريب 6961 1

 هدير عبد العزيز محمود اسماعيل 6962 2
  ) ثانية((4تاريخ الفن ) ( 5تاريخ الفن ) 

   ) ثانية((3تاريخ الفن ) هدير محمد عربى عبده 6963 3

  نسيج يدوى  هند رضا عبد الرازق نور 6964 4

    الرحمن محمدهند محمد عبد  6965 5

    وفاء عادل احمد على 6966 6

    وفاء على محمد حسين 6967 7

    يارا احمد محمد عبد الوهاب 6968 8

 يارا ايمن محمد سالم  6969 9
   

 ياسمين سامى عبد الحميد عالم 6970 10
   

 ياسمين شوقى حافظ عبد المحسن  6971 11
   

         2019/2020الباقون لالعادة لعام 
12 

 اسماء عبد الناصر حبيب العزب سعد  6972

 
 تاريخ الفن ) ثانية(

  

13 
 ايمان السيد الشحات منصور الشرقاوى  6973

 تاريخ الفن الحديث/
 تاريخ الفن ) ثالثة(

  

 سلوى سالمة ابراهيم محمد  6974 14
   تاريخ الفن الحديث

 محمد خالد محمد محمود  6975 15
   (تاريخ الفن ) ثالثة

 نداء طارق محمد عطيه  6976 16
  نسيج يدوى) ثالثة( 

 

 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

 


