
 

 ((1))    0202/0201لعام   تربية فنية رابعةالطالب الفرقة  كشف بأسماء

 رقم م
 الجلوس

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 احمد حسن توفٌق عبدالمطلب 1006 1

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 احمد طاهر عبدالقادر محمد 1006 0

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 ء رمضان سعٌد بدرإسرا 1006 3

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 إسراء سرور عبدالعزٌز سرور 1006 4

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 إسراء ماهر فوزى عبدالحمٌد 1006 5

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 إسراء مصطفى جودة متولى 1001 6

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 محمد محمد أسماء احمد السٌد 1006 7

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 أسماء صالح غرٌب غانم 1006 8

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 أسماء محمد كمال ٌوسف 1006 9

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 أالء احمد حامد محمد 1060 12

 الجدٌد الدور الخامس المبنى 6 أالء عبدالحمٌد احمد شلبى 1066 11

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 امانى احمد عبد الفتاح احمد 1066 10

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 امانى السٌد عبدالحلٌم السٌد 1066 13

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 امانى السٌد طوخى محمود 1066 14

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 أمنٌة ابراهٌم عبدالحمٌد عبدالجلٌل 1066 15

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 أمنٌة محمد ابراهٌم محمد 1061 16

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 أمٌرة جمال عزت عبداللة 1066 17

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 أمٌرة سمٌر عبداللة مصطفى 1066 18

 نى الجدٌد الدور الخامسالمب 6 أمٌرة شوقى عبدالعزٌز احمد 1066 19

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 أمٌرة صالح الدٌن حسن ابراهٌم 1060 02
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ((0))        0202/0201لعام   تربية فنيةرابعة ال طالب الفرقة كشف بأسماء    
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 عبدالفتاح محمد عمارأنغام عماد  1066 1

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 إٌمان احمد محمد عواد 1066 0

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 إٌمان جمال مغاورى بٌومى 1066 3

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 إٌمان صفوت مصطفى عبدالستار 1066 4

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 البصٌرى إٌمان عاطف محمود 1066 5

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 إٌمان محمد السٌد ٌسن 1061 6

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 إٌمان محمد عبدالبدٌع عبدالفتاح 1066 7

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 إٌمان محمد عفٌفى السٌد 1066 8

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 أٌة ابراهٌم ٌوسف محمود 1066 9

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 أٌة هللا عالء محمد الحصافى 1060 12

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 أٌة خالد عبدهللا الحسٌنى 1066 11

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 أٌة زغلول فتحى سٌد احمد 1066 10

 مبنى الجدٌد الدور الخامسال 6 أٌة عبدهللا عبدهللا ٌوسف 1066 13

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 اٌة عبدالحسٌبب محمد احمد 1066 14

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 أٌة عكاشة حسن حسانٌن 1066 15

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 أٌة غنٌم عبدالعظٌم محمد 1061 16

 دور الخامسالمبنى الجدٌد ال 6 أٌة محمد جودة مصطفى 1066 17

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 أٌة مصطفى محمود عبدالحمٌد 1066 18

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 اٌة هانى عبدالوهاب على 1066 19

 المبنى الجدٌد الدور الخامس 6 بسمة محمد صابر الطوٌل 1060 02
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 (( 3))         0202/0201لعام   ربية فنيةترابعة الطالب الفرقة  كشف بأسماء
رقم  االســـــــــم الجلوس رقم م

 اللجنة
 مكان اللجنة

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 بسنت سمٌر عزت على 1066 1

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 تقي  عمر عبدالسميع عبدالسالم 1066 0

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 سٌف النصر محمد جهاد انور 1066 3

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 جهاد شوقً مهدى عبدالحمٌد 1066 4

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 جهاد طه محمود عبدالقادر 1066 5

 (1الدور الرابع مدرج رقم )المبنى الجديد  3 حسن محمد رفعت صالح الدٌن 1061 6

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 خلود محمود عبدالفتاح محمدي 1066 7

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 دنٌا عالء عبدالغنى محمود 1066 8

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 دٌنا إبراهٌم مجاهد ابراهٌم 1066 9

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 دٌنا عبدالرحمن عبدالفتاح محمد 1060 12

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 دٌنا عالء ابراهٌم برعً 1066 11

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 ذكرى محمد الشحات محمد 1066 10

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 عىرباب رضا سٌد احمد مر 1066 13

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 رحمة محمد عبدالسالم ابراهٌم 1066 14

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 رضوى جمال محمد سالم 1066 15

 (1ابع مدرج رقم )المبنى الجديد الدور الر 3 رقٌة محمدي عبدالحمٌد السٌد 1061 16

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 رنا ولٌد كمال على عطٌة 1066 17

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 روان محمد عبدالموجود عبداللطٌف 1066 18

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 روضة رمضان عبدالرؤوف حسن 1066 19

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 رٌم حسن سعد حسن 1010 02

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 (( 4))         0202/0201لعام   تربية فنية رابعةالطالب الفرقة  كشف بأسماء
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 (1درج رقم )المبنى الجديد الدور الرابع م 4 روان احمد شفٌق احمد 1016 1

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 زهور ناصر عراقى شعالن 1016 0

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 زٌنب حسٌن احمد السٌد 1016 3

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 سارة اٌهاب طه حسن 1016 4

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 مىسارة بٌومى عبدالموجود بٌو 1016 5

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 سارة زكرٌا زٌدان عبدالفتاح 1011 6

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 سجدة اسالم محمد محب 1016 7

 (1م )المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رق 4 سلمى حسن محمدى امام 1016 8

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 سلمى مصطفى عبدالظاهر ابراهٌم 1016 9

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 سمر رضا محمد الهدى عفٌفى 1060 12

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 سها سعٌد حسن عبدالمجٌد 1066 11

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 ٌلى عبدالرحمنسهام حسنى نق 1066 10

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 شروق نصر عبدالخالق محمود 1066 13

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 شٌماء موسى صابر عقل 1066 14

 (1ور الرابع مدرج رقم )المبنى الجديد الد 4 شاهنده عفٌفى اسماعٌل عقل 1066 15

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 عبدالرحمن مصطفى محمد حسٌن 1061 16

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 على محسن على عبدالعال 1066 17

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 علٌاء حاتم ابوالعزم حسٌنى 1066 18

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 علٌاء محمد عبدالحلٌم حسانٌن 1066 19

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 غادة مجدى عبدهللا عبدالحمٌد 1060 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

 (( 5))         0202/0201لعام   تربية فنية رابعةالطالب الفرقة  كشف بأسماء
 قمر م

 الجلوس
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 فاطمة احمد سعد مصطفى 1066 1

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 فاطمة الباجورى علدالفضٌل حسن 1066 0

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 فاطٌمة  السٌد عبدالعزٌز محمد 1066 3

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 فاطمة عادل حجاج عبدالصادق 1066 4

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 فاطمة عبدالرازق عبدالرازق بٌومى 1066 5

 (1ابع مدرج رقم )المبنى الجديد الدور الر 5 فاطمة محمد محمد عبدالغنى 1061 6

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 فاطمة نوح مرسى احمد 1066 7

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 فاطمة ٌوسف عبدالخالق الجز 1066 8

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 فوزٌة محمود فتحى السٌد 1066 9

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 عبدربه عبدالعزٌزكرٌمة شرٌف  1060 12

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 لمٌاء الشحات ابراهٌم محمد 1066 11

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 محمد السٌد عبدالسالم احمد 1066 10

 (1الجديد الدور الرابع مدرج رقم )المبنى  5 محمد رضا فاروق عبدالرحمن 1066 13

14 
 محمد عمر احمد ماهر 1066

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 محمد محمد عٌد محمد 1066 15

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 محمود محمد محمود عبدالحمٌد 1061 16

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 مراد اٌمن ٌوسف عزٌز 1066 17

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 مروة احمد محمد على 1066 18

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 مروة جمال محمد عبدالعال 1066 19

 (1جديد الدور الرابع مدرج رقم )المبنى ال 5 مرٌان سمٌر رزق هللا حنٌن 1600 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (( 6))         0202/0201لعام   تربية فنية رابعةالكشف بأسماء طالب الفرقة     
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 مرٌم عادل فرج الغنٌمى 1606 1

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 رٌم عبدالرازق عبدالرازق عمارهم 1606 0

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 منار ابراهٌم احمد مصطفى 1606 3

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 منه هللا عبدالفتاح محمد عبدالفتاح 1606 4

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 لمنعم محمدمنه هللا محمد عبدا 1606 5

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 منى شعبان على احمد 1601 6

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 منى ٌوسف على احمد 1606 7

 (1)المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم  6 منى عرفة عفٌفى احمد 1606 8

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 مها جمال على اسماعٌل محمد 1606 9

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 مودة عبدالكرٌم امٌن عبدالمتعال 1660 12

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 مٌادة محمد ابراهٌم ابوالعال 1666 11

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 حمد احمد بٌومىمٌار م 1666 10

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 مى محمود عبدالفتاح حافظ 1666 13

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 نادٌن ولٌد محمد هالل محمود 1666 14

 (1لدور الرابع مدرج رقم )المبنى الجديد ا 6 نادٌة رجب محمد الجز 1666 15

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 نادٌة متولى اسماعٌل متولى 1661 16

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 نانسى اشرف صٌاد رزق 1666 17

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 نانسى عمرو عبدالبدٌع عبدالغنى 1666 18

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 نجالء احمد عبدالوهاب احمد 1666 19

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 ندا اسامة محمد رضا 1660 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 (( 7)) 0202/0201لعام   تربية فنية رابعةالطالب الفرقة  كشف بأسماء
 مكان اللجنة م اللجنةرق االســـــــــم الجلوس رقم م

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 ندا اٌهاب محمد متولى 1666 1

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 ندا حسام الدٌن شعبان محمد 1666 0

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 ندا قندٌل ابراهٌم السٌد 1666 3

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 حى عبدالرحمن عبدهللاندا نص 1666 4

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 ندى اٌمن الكحال حافظ 1666 5

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 ندى حسام عطٌة عفٌفً 1661 6

 (1لدور الرابع مدرج رقم )المبنى الجديد ا 7 ندى جالل عبدهللا حسن عٌسوى 1666 7

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 نوال اشرف عٌد السٌد 1666 8

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 نورا احمد عثمان فوزى 1666 9

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 نورا اشرف السٌد ابوالمعاطى 1660 12

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 ا محمد محمد محمدنور 1666 11

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 نوران على حسن مسرى 1666 10

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 نورهان جمال محمود رجب 1666 13

 (1دور الرابع مدرج رقم )المبنى الجديد ال 7 نورهان رمضان عبدهللا عفٌفى 1666 14

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 نورهان عادل محمد السٌد 1666 15

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 نورهان عصام فاروق محمود 1661 16

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 نورهان عراقى محمد رفعت 1666 17

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 نورهان فوزى بٌومى السٌد 1666 18

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 نٌرة وائل عبدالرحمن السٌد 1666 19

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 هاله تامر فتح هللا طه 1660 02

           

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 ((8))   0202/0201لعام   تربية فنيةالرابعة ب الفرقة طال كشف بأسماء
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 هاله خالد عزت محمد عبدالعال 1666 1

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 هاٌدي محمد محى عبدالمعطى ناصف 1666 0

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 رزوق مغاورى عبدالرحمنهداٌة م 1666 3

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 هدى فكرى الشعراوى على 1666 4

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 هنا عامر عبدالهادى عواد 1666 5

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 هند طارق سعد السٌد 1661 6

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 سعد احمد وسام محمد 1666 7

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 والء عادل ابراهٌم محمد  1666 8

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 وصال حسنى فؤاد السٌد 1666 9

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 وفاء ٌسن محمود ٌسن على 1660 12

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 احمد  ٌاسمٌن احمد محمد 1666 11

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 ٌاسمٌن حسن عبدالعزٌز سرور 1666 10

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 ٌاسمٌن عبدالمنعم امٌن على 1666 13

 6060/6066الطالب الباقون لالعادة 

 ر الرابعغرفة امام المدرج الدو 8 امل نصر فتحى نصر 1666 14

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 امٌره رجب بٌومى جاد هللا 1666 15

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 سلسبٌل الطاهر سعد محمد 1661 16

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 نهال عبد العلٌم السٌد دسوقى 1666 17

 6060/6066الطالب الباقون لالعادة من الخارج 

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 مٌرنا اٌمن جبر بٌومى  1666 18
 

 


