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2011/2012طــالب الفرقــــة األولــى للعــام الجامعي أرقام جلوس
"قســم التربیـــة الفنیـة "

أرقام االســــــــمم
جلوس

مالحظــــات

باق1أحــمــــد ســـالـــم بــخـیـــت كــشــــوب1
2إســــــراء مــحمــــود إبــــراھیــــم مــحـمـــد 2
3إســـــراء مــحیـــى الـــدین مـــحمـد سلــیــمــــان3
4إســـالم أحــمـــد عــــالء الــــدیـــن مـــحمـــد 4
5إســــالم مــحمـــد زكـــى مــحمــد إسمــاعیـــل5
6أســمــــاء إسمـــاعیــــل حــنفـــي عـــلـــى 6
7مــوسىــــحمــــد عبـــــدهأســمــــاء عــــاطـــف م7
8أســـمـــــاء مـــحمــــد رضــــا رفــــاعـــي8
9الشــیــمــــاء أیـــمــن سیــــد عبــــد الــرحـــیــم9
باق10أالء البـــــــدرى عــبـــــاس خـــــالـــــد10
11لــــھ أالء عبـــد الـــلـــھ الــحسیـــني عبـــد الـــ11
12أمــــــانــــي حــســــن مـــحمــــود  حــســـن12
13آالء مـــحمـــــد عــیــــسى الـــخـــنــــجر13
14أمــــانـــي رضـــــا علـــى جــمــــال الـــدیــــن14
15أمـــــانــي مـــحمـــد رضــــا مـــحمـــد شـــــرف15
16نـــي مـــحمــــود مـــحمــــد یـــوســــفأمـــــا16
17أمــــل عبــــد الــنــــاصــــر صــــالــــح ســـیــــد 17
18أحـــمـــد إبــــراھیــــممأمـــیـــــرة ابـــــر اھیــــ18
19أمـــیــــــرة ســــالـــم ســــالــــم ســــیـــــد19
ــرأمــــیــــ20 ــرىرة ســعـیــــد شــــاكــ 20الجـــوھ
ــراھیـــم 21 21أمــیـمـــة أیـــمـــن عـــبــد المنـــعـــم إبـ
ــضــــان عبـــد الــوھـــاب مــحمــد 22 22إیـــمــــان رمـ
23إیــــمـــان عـــز الــــعـــرب خـــلــیــل ســـامــــى23
ــز إیــمــــان 24 ــزیـــ 24وھــبـــھ ســیــــد عبــــد الـــعــ
25آیــــــة جــمــــال ســعـیــــد مـــحمـــود 25
ــآیــــ26 26محمـودنالء الــدیـــن صـــالح الــدیـــھ عـ
ــردى27 ــراھیـــم مـــحمـــد كــ ــت إبــ باق27بـــاســـن
ــت  أحـــمــــد28 28مـــحـمــــد عبـــــدهبســــنـ
ــت ھـــشـــام كــــمــــال مـــتــــولـــى 29 29بســـنـ
ــالح أحـــمـــد شــــوقـــــي 30 30تــُـقــــى  صـ
31جــھــــاد زیــــنھــــم مـــحمــــد عـــلـــى خضر31
32جــــھـــاد شـــعبــــان عـلـــى شـــعبــــان32
ــطفـــى33 ــص ــراد ســیـــــد مـ باق33جــیـــھـــان مــ
ــراھیــــم الســـیـــــد علیوه34 34خــلـــود علـــى إبـ
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ــالء عبـــد المـــعبــــود عبـــد الــرزاق35 35دالـــیــــا عــ
36دعـــــاء جـــمـــال مـــحمـــد عبـــد الحمیــــد 36
37اء مـــحمــــد عبـــده مـــحمـــد الـــداجندعــــ37
ــطــفى 38 ــص 38ریــھــــام ھــشــــام مــحمـــد م
39ریـــم مـــحمــد ســعـــد عــبـــاس ســلـیــمـان39
40ســـانـــدى حــمـــدى أحــمــد مــحـمـــد 40
41ـمیــد ســلمــــى سـعــیــد إبــراھیــم عبــد الح41
42ســمـــاء عــمــاد سیـــد مــحمــد مــحمــد 42
ــت رمــــزى أحــمـــد 43 ــرة مـــدحـ 43ســمـیـ
44ســـنـــدس أنـــور عـلــى حــسن شــلتـــوت44
45سـھــیـــلـــة أحــمـــد رفــعــت مــتـــولــى 45
ــالء الــدیــن عبـ46 46ـد المجیـد حســنشــــروق ع
47صـــفـــاء مـــحمـــد طـــاھـــر حــســانــیـــن47
48غــــادة ســیــــد تـــھـــامـــى درویــــش48
49غـــادة مــحمـــد عبــد المـجیـــد مــحمـــود 49
ــالل مـصطفـى صــالح50 ــراء جـ 50فاطمـــھ الـــزھـ

ــرستــیـــ51 51ن ســیفـیـــن شــحاتــھ أبـــو السعـودكـ
ــریـــــم إسمــــاعیــــل مـحمــــد أحـــمــــد52 52كـــ
ــراھیــم صـــادق53 ــریمـــة عبــد الــرحمـن إبـ 53كـ
ــالدیــــوس54 ــظ إقـ ــالح ــل مـ ــر كــامـ 54كــلــیـ
55ر الــزغــبـــىمـــحمـــد مــجـــدي مـــخــتــــا55
باق56مـــحمـــد ھـشــام مـــحمـــد وھبــــھ الــریــفـى56
57مـــــروة مــحســـن مـــرســــى إبـــراھیـــم 57
58مــــــروة مـــنشــــاوى عبــــد الــمــرضـــــى58
ــال59 59ممـــــــروان أحـــمــــــد عبــــد الــــلـــــھ ســ
60مشـــیـــرة مـــدحــت ســیـــد ســـلیــمــان 60
61منـــة الــلـــھ جــمــــال عـــلــى  أحــمــــد61
62منـــة الــلـــھ شــریـــف كــمــال عبــد الــعــزیـــز62
63منـــة الــلـھ عـاطف محي الدین أحمـد فـھمي63
64مـــد جــمیـــل سـعـــد الــلـــھمنـــة الــلـــھ مـح64
65مـــنـــى صـــــــالح حـــســـــن عــلــــى65
66مــــھـــا مــحمـــد كـمـــال خـــلـیـــل 66
ــرف أمــیـــن عــــبــــاس محمـــد67 67مـــــى أشــــ
68نـــانـــسي أحــمــد أحـــمـــد عبــد الـخــالـــق68
69نــــجـــاة مـــنــصــــور إبـــراھــیـــم حـــسن 69
باق70نـجـوى عبـد الــلـھ سـلــیــم مــحمــد الشــیمـى70
71نـــــدى مـــحـمـــد عــلــى عــلــى حـــواش71
72نـــــدى وائــــل یــحــي مـــحـمـــد منــصـــور72
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73صـــفــوت یـــوســـفنــسـمـــة یـــوســـف73
74نـــھـــال وحــیــــد طـــاھـــر عبـــد الــعــزیـــز 74
75نـــھـلـــة عــدلـــي عبـــده شـــرف الجــنیـــدى75
76نـــــوال أحـــمـــد عــثـمـــان عبــــده 76
77نـــــوران أمـــجــــد مـــحــمــــود علــــى 77
باق78نـــــوران ســـیــــــد حـــســــن ســـیــــــد 78
79نـــورھــان أحـمـــد عبــد الحلیــم مـــحمــد موسى79
80فــرجدیــننــــورھــــان مـــحمــد مــحمــد نــصر الــ80
81نـــــورھــــان مــــحمــــد یــــــوســـــف حســـــن81
ــزیـــز الـدسوقى نـــیــــ82 82ــروز مــــجــــدى عبـــد العـ
ــزیـــز 83 83ھبـــــة طــــارق عبــــد الــكریــــم  عبـــد العـ
ــضـــــان 84 ــضـــــان زكـــــى رمـ 84وســـــام رمـ
85یــــاسمـــیــــــن حســــن السـیـــــد إسمـــاعیـــــل 85

أرقام جلوس طالب الفرقـــــة األولــــى للعــام الجامعي 
2011/2012

" قســم التربیــة الموسیقیـــة "      
رقم االســــــــمم

الجلوس
مالحظــــات

101إســـــراء ســـــالــــــم حســـــن ســــالـــــم1
102أمـــیـــــرة اإلمـــــام السـیـــــد أحــمــــد2
103أمـنــیـــة نـــادي طـــاھـــر مـــحــمــــود3
104آیـــــة ضــیـــــاء الــدیــن منصـــور ھــــالل 4
105آیــــة عـــاطــــف مـــحـمــــود الســـیــــد 5
106آیـــــــھ مـــحـــب مـــحــمـــد الـــسیـــــد6
107ف فھـمـــي إبــراھیــم تــــریــــزة ظـــریــــ7
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108دیـــنـــــا صـــــالح دســـــوقــي مــحــمــــد 8
109رانـــیـــــا سمیــــر أحمـــد عبـد المــحى9
110شـــیــمــاء زكـــى إبـــراھــیــم فـــــرج المـالح10
111ضـــحـــى حـــســـن عبــد الـــعــــال مـــحمـــد11
112علــى عــصـــام علــى عبـــد الــمــحســن12
113فــاطــمــــة فـــــؤاد فــــؤاد مــحمــد مـــعــافى13
114مـــاریــــان رأفـــت رزق بســطـــا 14
115مـــــاریــــان ســـمـیــــر زكـــى مـــسعـــــد15
116ل سلــیـمــــانمــحــمـــد نـــــادر جـــــــال16
117مـصـطــفى حسیـــن عبــد الـــلـــھ حسیـــن17
118منـــھ الــلـھ محمــد ھـــانـي أحمـــد عمـــران18
119مھــیـــتاب محمد محمد عبد الحمید سلطـان19
120میــــرى عــدلي  صــادق مكسیمـوس20
121بــو الــیـــزیـــدنـــوران یــــوســـف مــحمــد أ21
122ھــــاجـــر إبـــراھیــم عبـــود طــنــطـــاوى22
123ھــــاجـــر ســـعــیــد عبـــد الصمــــد السـیـــد23
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باق401ھـــبــــھ الـــلــــھ حــــسن مـــحمـــد شــــاذلـــى201
باق402ھـــبــــھ عــلـــى عبـــد الــلــطـــیـــف رفــــاعــــى202
باق403ــد الـــستــــار حــــســـــنھـــــدى آیـــــاتــــى عبــ203
باق404ھــــــدیـــــر صـــــالح صـــــالح شـــاھـــیــــن204
باق405ھــــــدیـــــر عــصـــــام الــدیــن أحــمــد شــحاتـــــھ205
باق406ھــــــدیـــــر یــــســــرى مـــحمــــود بــــیــــومـــى206



11عبیــــر

باق407ــــدیـــــل صـــــالح عبــــد الـعظیـــــم مـــحــمـدھـ207
باق408ھــــنـــــد عـــبـــد الــرافـــــع حــــســــیـــن208
باق409ھیـــــام حــــســن عبـــد الـــرحـمـــن عــثمـــان209
باق410ــیـموفـــــــاء ســـــامــــى عبــد الـــلـــھ عــــد الحــل210
باق411وفـــــاء مــصـــلیـــحـى مــصـــلیـــحـى عبــد الـــلــــھ211
باق412وفـــــــاء ھــــــارون ســـعیـــــد أحــــمــــد 212
باق413ولــــیــــد عـــــصـــــام إبـــراھــیــــم  مـــحـــمـــد213
باق414ــــد مــحــــمـــد حــــســــنیــــاســـــمــیــن أحــــم214
باق415یـــحــیـى عــــاصــــم عــــبـد الـــكـریـــم مـــحــمـد215
باق416یـــــســــرا ســــیـــد عــــلـــى مــحمـــد الــطنــــانـــى216

أرقـــام جلوس طـــالب الفرقـــــة األولــى للعــام الجامعي 
2011/2012

مستجد "" قســم اإلعــالم التــربــوي "
أرقام االســــــــمم

جلوس
مالحظــــات

417أحــمـــد مــصــطفــى مـــوســى إبــراھیــــم 1
418إســـــراء عــــاصــــم عبــــد الـــعـــزیــــز ســیــــد 2
419ـحمــــود إســـــالم إسمــــاعیـــــل فــــؤاد مـــ3
420أشــــرقــــت علــى الســـیــــد مـــحمـــود الـــدیـــب 4
421آالء مــــحـــي الـــــدیــــن مــــحمـــد ســلیـــمــــان 5
422أمــــامــــــھ عـــــالء مـــحمـــود شــحـــاتــــة عــــرفــــھ6
423مــحمـــد ســـلــیـــــمأمـــنــــیـــــة حــسیـــــن7
ــریـــــم 8 ــت جـــــاد الــــكـ 424أمــــنـــیـــــة طــــلـــعـ
425أمـــنــــیـــــة مــــحمــــد مـــحمــــد أحـــمـــــد 9
426أمـــنــــیـــة مـــصطفى عبـــد المقصود عبـــد الحمید 10
427السیــــد مـــحمـــد ایمــــان عــــاطـــف11
428آیــــــھ أحـــمــــد مـــحمـــد حـــمـــــاد الــجبـــالـــى 12
429آیــــــــھ كـــــــرار شـــــحــــاتــــــھ مــــحمـــــد 13
430دعـــــــاء ســعــیــــد مـــحمــــد مـــحمـــــدى14
ــ15 431رف مــــحمــــود عبــــد الـــحمیـــــد دیــــنــــــا اشــــ
432رضـــــــوه بــــــدرى جــــــابــــــــر 16
ــطــفـــى نـــعـــمــــــان خـــلـــیـــــل 17 ــص 433رنـــــــــدا مـ
ــالمـــــــة18 ــر ســـــامــــــى أمــــیـــن سـ 434ســــحــ
435ــر أحمــــد محمـــــد سلمــــى صابـــ19



12عبیــــر

436شـــیــمـــــــاء فــــــاروق حــــســـن مـــحمــــــد 20
ــت عــــبــــاس الـــبـــــو ھـــــى 21 ــال رأفــ 437عــ
438زھــــراء  عبـــد اللـــــھ ـــفاطمــــھ ال22
439لــــع مـــتــــىكـــــــرســتـــــینــــــا جـــــورج مــــج23
440مــــــاریــــنـــــا فـــــایـــــــــز تـــــــامـــــــر عـــــوض24
441مــــھــــا مـــدحــــت مــــحـــمــــد  مـــحمــــد25
442ھــــدیـــــر عــــمـــاد الــــدین حسیــــن عبــد اللطیــف26
443ـن الســیــــــد رمـــضـــــــان الســـیــــد یــــاســــمـــیــــ27
444أحـــمـــــد حســـیـــنمــود ــھـــــالـــة ھـــشــــام  مح28



عبیـــــر

الثانیــــةة ـــــطالب الفرقأرقــام جلــوس 
2010/2011ي ــام الجامعــللع

"ة ـــــة الموسیقیـــــالتربیم ــقس"

رقم االســــــــمم
الجلوس

مالحظات

701ن ــــز حسیــــزیـــعــد الــود عبـــمــحــراء مـــــــــإس1
702ظ ــســتـــــار حــــافـد المـــــال عبــأسمــــــاء ج2
703مـــــود ــحــرنـــــى مـأســمـــــاء زاھــــــر قــ3
704أمــیــــــرة بــیــــومـــــي ســیــــد أمـــــام 4
705أمــیــــــرة مــحـمــــود أحــمـــد مـــحمــــد 5
706ـد الـــفــتــــاح آیـــــــة مـــصطــفــى مـــحمــــود عبـ6
707دعــــــاء ھــشـــــام جـــــاد عبـــد الرحــــمـــن7
708یـــد ــیـــع الســمــحمــد عبــد الســرانیـــــا م8
709مــــد ـــف أحــلطیــرحــــــاب رشــــاد عبـــد ال9
7010البـــدرىســـالـــمــة فــایــــل خـــمیـــس عبــــیـــد10
711حمـــود فـــــرج المــتــنـــاوىــســمـــــر ســــامــــى م11
712یـــــــدـــبــمـــــال عــیـــد كـــبــــروق عـشـــــ12
713طفــــى عبـــد الــلــھ المــــاحـــــــىــصــطــــارق م13
باق714ـد إبـــراھیــــم فـــــرونــیـــكــاجـــــورج ســـعــ14
باق715شـــــارة أمـــیــــن مـــقـــــارــمـــاریـــنــــا ب15
716حمـــدــبـــاس مــمحمــــد السیــــــد حســـــن ع16
باق717مــــد عبد الفضیــــل أبـــو العــــــزـمـــــــروة أح17
718د عبـــد الـــمنـعــممـــــــروة جـــــالل مـــحــمــ18
719عـــــالـــمــــال عبـــد الــمنــــــھ الــلــھ ج19
720د الســــالمــحمــــد علــــى الدیـــــن عبـــمیـــــرام م20
721مــیــــرنــــا  عــــاطـــف فــھــمـــى عــــزیــــز21
باق722محمــد  أحمــد ـمــــرنــــــدى عـــــادل حـــمـــدي عــ22
باق723ـــل عبـــد الـــعــزیــــزـضــنـــسـمـــة عبــد الــعـــزیـــز فــ23
724مـــحمــددــحمـــن مــدیـــام الــصـــد عـــحمـــھ مـــالـــھ24



عبیـــــر

طالب الفرقــــة الثانیـــة للعــامأرقام جلوس
2010/2011الجامعي 

"قســـم التـربـیـــة الفنیـــــة"      
رقم االســــــــمم

الجلوس
مالحظــــات

باق601إســـــراء  أحــــمـــد حســیــــن وھـــبــــھ1
602طیـــةحمـــد أحــمـــد عـــإســـــراء مجـــدي م2
باق603م ـــراھیـــإبات ـــركـــى بــد علـــحمـــالم مـــــإس3
باق604رىـــشقیــة المـــد بن خلیفـــیـعـت ســإیمــــان بن4
بــتــــول عبــد العــزیـــــز محمـــود عبــد 5

العـــزیــــز
605

606الصــیـفـــىد ــمـحـــر مـــمـــد عــعیــسوســـــىـــب6
607دمـــــمـــد احـحـــــازم احمـــد مح7
608رضـــــــوى أحمــــد أحمـــد عبـــد الحمیــــد8
609الـــبیـــبــاوىیــــنــمــــد حســـرغـــــده أح9
610عــثـــمــانىفـــــطــراھیــــم مصـــیــــــھ إبـروقـ10
611ـشمــــاوىـــزب عــســــــارة یحیــــى عـــ11
باق612فــــعریـــد الـــمــحـــد مـــمــاء أحـــمــشی12
613د ــحمـــافـــــي مـــشــطــــــارق أمیــــن عبـــد ال13
باق614غـــــادة مــحمـــد قـــطــب حـــســن14
615عبـد الكـــریــم مـــطـــر عبــد الـــرحمـن نــاصــــر15
616ـرازق عــفـیـفـــىعـــــــال محمــــود عبـــد الــ16
617مـحمــد أحــمــد إسمــاعیــل عبـــد النــــاصـــر17
باق618د ـــحمـــن مـــیــحســد الـــعبى ـــد علـــحمــم18
619منـــــــار محمــــود ســیـــــد محمــــود عبــد ربـــــھ19
620ـــمـــدانمـــنــى عـــــزات عبـــد الــھــــادى ح20
باق621مـــنــى مـــحمــــود عـــبــاس أحـــمـــد21



عبیـــــر

622رفــاعــــىمـــــد علــــىـمـــود أحـحــا ممــھــــ22
623نــــدى  أیـــــوب محمـــود ســیــــد بـــیـــومـــي23

624نــــیـــامى أمـــقـلـــن شــــیــان أمـــورھــن24
625ھــبــى بــنــت نـــاصــــر ســـیـــف الــجــھـــورى25
626ربــیـــعھـــــدى  أشــــــرف  مــحمـــــد مــحمـــــد26
627ھـــدى   مــحمـــــد مــحمــــد السیــــد المعنــاوى27
628ھـــدیـــل مــصــطــفـــى عبــد الفتــــاح مــحمــــد28
629ــمــســـــة عـــاصـــم محــمـــد مــحفـــوظ أحمـــد ھ29

طالب الفرقــــة الثانیـــة ام جلوســـأرق
2010/2011للعــام الجامعي 

"قسـم األعـالم التربوي"      
مالحظــــاترقم الجلوساالســــــــمم
801مــحمــدـعـــاطـــى إبـــراھیـــــمـــو المســــــام أبــــتــاب1
802الــشریــفإبـــراھیـــــم حســـــن إبـــراھیـــــم حســـــن2
803أحمـــــد ربــیــــــع مــحمـــــد علـــــى سـعــیــــد3
804حـمـــد مــنـصــــــور ـطـفـــى مــــصـأریـــــج مــ4
805مـــــد حــسیـــــن ـــــــھ إبــراھیـــــم أحـأســـــام5
806أســــامــــــھ مــحمــــد مـحمــــود مــحمــــد عــویــــس6
807ظیــــم عـبــد الـــرازقــإســـــــراء احــمــــد عبـــد الــع7



عبیـــــر

808أســـــــراء رمـــضــــــان حسنـــى عبد الــغـــفــــار8
809ـــد أحــمــــد  ھــمــــامـحمـأســمـــــاء احــمــــد مــ9
810حمــــد عبــد النـــبــــيـــنھــــم مــــأســمـــــاء زی10
811أســمـــــاء حـســـن طــلــعـــت عبـــد الحــمیــــد11
812أسمـــــاء أحــمـــــد أبــو زیــــــد أحــمـــــد12
813الــشیـمـــــاء كــمـــــال عبـــد الـكریـــــم حســــن13
814آالء الـــلــــھ أنـــــور مـحمـــــد الــسـیـــد مــحــمــد 14
815نــعــــم علــــى ـآالء عـــــادل عبـــد الم15
816مــــد ابـــوبــكـــر سلــیــمـــانــآالء مــحمــــد أحـ16
817یــــــة جــمـــــال عبــد الــرحــمـــــن نــــاصـــــرـــنـــأم17
818آمـــــــھ الــلــــھ طـلــعـــت مــحمــــد إبـــراھـیـــــم18
819یـــمــد إبـــراھـمـــــــادل مــحــــعــــام عــأنـ19
820ـــــىحــســــن علفــــرج آیـــــــة ســمــیــــر 20
821بــــاسنـــت أمـیـــــن عــشمـــــــاوى مــحمــود21
822مــحمــد مــحمــو دــاد عبـــد التــــواب مــحمــودجــھـــ22
823جــیــھـــــان عبــــد الــعــــال خـــــالف  علــــى23
824حـــســن ســیــــد حــســـن رضـــــوان 24
825خــلـــود مــحـمـــد عبــد النــبــى علـــى إبـــراھیـــم 25
826حســــن علــــى علــــــىــرحـــــاب م26
827رحـــمــــة أمـــیــــن درویــــش مـــحـمـــود 27
828رضـــــــا فـــــوزي رجـــــب مــحمـــــد  حســــــن28
829روك كــــامــــل إبــراھــیــــم رضـــــــا مبـــــــ29
830رقـــیــــھ مــحمــــد نــصـــــــر أحـــمــــــد30
831زینــــب علـــى عبـــد الــلطـــیـــف علــــى31
832سیــــــدســـــارة رمضـــــان فتــحـــي حســــن 32
833مــصــطـفـــىســــــارة عبــــد الحكیـــم اســحـــــق 33
834ســـــارة مــحمــــد مــحیــــى مــحمـــد الــبسیـــونـــى34
835سحـــــر أحـمـــــد إبــــراھیـــم أحـــمـــد إبـــراھیـــم35
836عــــد  یـــــس فــــرج الحـمــــزاوىسمــــاح ـســــا36
837عــبــــاس ســمـــــاح عــبـــــاس حــســــن37
838شــیـمــــاء ســعـیـــــد مــحمـــــد مــحمـــــد38
839عبــد الـــلطیــــف رمضـــــان عبــــد الـــلطــــیف39
840عــلیـــــــاء نـــــاصــــر السـیـــــد فــــــراج 40
841علــــى سـعیــــد یــــوســــف عــثمــــــان 41
842عمـــــرو صـــبحــــى راشــــــد ابـــراھــیــم42
843عمــــرو عـــــادل علــــى فــــــرج 43
844عــــال عــــادل عبـــد المنـعــــم محمــــود44
845غــــــادة طـــارق عبــــد العزیــــز شــعبـــان45
846لــــــى فـــاطمــــــة سعــــد السیـــــد ع46
847فــاطـمــــة سـمیــــــر أبـــو الــعـــــال مــحمـــد 47



عبیـــــر

848فــاطمــــة سـیــــد عبــد الـمــحـفــوظ إبـــراھـیـــم 48
849فایـــــــزة احمــــد رجـــب زكــــى بـــیـــــومـــي49
850ــــدفـــریــــدة احــمــــد مــحمـــــد احــمــ50
851كــــریـــم فــــوزي مــحـمــــد عبــــد المقــصـــود51
852ـةـالمــــــتــــار ســـمــخـتـــــار یحــــى مــخ52
853مــــریـــم مــحمــد ضــیـــاء ســعـــد زغــلــول عــیســى53
854مــصــطـفـــى مــحـمـــد طـــاھـــر أحــمـــد 54
855مــصــطـفـــى مـحمـــد مـحمـــد  علــــى55
856منــــى مـــحــمــــود عــمـــــر أحــمــــد 56
857مـــــي أحــمـــــد صـــــالح الــــدیــــن كامـــــل57
858نـــــانـــــا بـــــالل ســعــــد عبــد القـــــادر58
859ور الـــدیــن عبـــد الــوھــــابنــــدى نــــادي نــ59
860نســمــــة عبـــــد النـــاصـــــر صـــالـــــح زكـــــى60
861رســـالننــھــلــة مــحمــــد عبـــد الــحمیــــد  61
862نـــــورا جــمـــــال عبـــد اللـــھ متــــولــــى 62
863نــى عبــد الـشـــافـــى غـربـــاوىنـــورھــان الـــدكــــرو63
864نــــورھــــان ایـــمـــن مــحمــــد حــامــــد64
865ھـــــاجــــر حسیــن عبــــد الحـسیــب عبـد العـــال65
866ــور ـلـــى أنــــھـــــاجــــر حـمــــدى ع66
867مـــــدــھـــبـــــھ عـــــادل شــــاكــــر أح67
868ـد ـمــمــحـــى الــدیــن حــمـــدان أحــھـــبــــھ 68
869ـســــانــیـــــن حــــزیـــــنــمــــد حـحــدى أھــــ69
870ھــــدیــــــر مـحـمــــد أحــمــــد حســنــیــــن70
871ھـــنــــــاء مــحمــــد مــحمــــد قــــاســــم 71
872ھنــــــد أحــمــــــد ســعیــــد شـــلبـــى72
873ھنـــــد عثــمـــان عبـــد الحـلیـــم عـبـد الرحـمـن73
874ھنـــــد مـحمــــد عـطـیــــة إبـــراھیـــم 74
875وردة عبــــد الرحمــــن دیـــــــاب مــحمـــد75
876حــــاتـــــة والء أحمــــد محمــــد ش76
877والء ســــامــــي سـعـــــداوى عـبــد المـوجــود77
878جمــعـــــةحمـــــدیــــاسـمیــــن ربـــیــــــع مــ78



عبیـــــر



ــــرعبیـ

طالب الفرقـــة الثالثـــة للعــام أرقام جلوس
2011/2012الجامعي 

"قســـم التـربـیـــة الفنیـــــة"
رقم االســــــــمم

الجلوس
مالحظــــات

901یـــم ــراھــســـن إبــیـــم حــراھــمـــد إبـــأح1
902زیــــز ــعــد الــد عبـــد الحمیـأحمــــد علـــى عب2
903مـــد ــحــن مــیــسـحإبــراھــیـــمإســـــراء 3
904یـــلــاعــي  إسمــمــلــد  حــمــــراء احـإســ4
905ضـــــانــى رمـمــــال مــــوســإســـــراء ج5
906ثمــــــانــد طــــــھ عـــراء خـــالـإســـ6
907مــــودـحــإســــــراء مـــــراد علــــى م7
908د الرحمــنــد عبـحمـره مــبــــد صـالـأسمــــاء خ8
909ودــحمــمــد  إبــراھــیــمحمــرى مــكــأسمــــاء ف9
910یــــمــراھــمــــان إبــإســـــالم قـــدري سلی10
911یونــسصــــام عبد العزیـــــز ـنـــــان عــأف11
912یــــمــراھــف إبــلطـــیــعیـــــد عبد الــآالء الس12
913حمـــــدــن مــدیـمـــــال الـجــــدي كــآالء م13
914ھـشــــــــزت حبــرؤوف عــد الـــل عبـأمـــ14
915ى ـــــي مـــــرســــرنـحـــي قــــتــیــــة فـــأمن15
باق916یــــــدـي الســــأمــیـــــرة جمــعــــــة عل16
917يـــعـافــــشــد الــمـحــود مــحمــیـــرة مـــأم17
918مـــود ــحــفى مــطــصــود مــحمــة مـآیـــــ18
919النـــىــجیــفــــار الــغـــد الــآیـــــة نـــــادر عب19
920بـــده بـــــدوى ــرانــــدا عــــزت ع20
921یـــم ــراھــــور إبـیـــم أنــراھــرحـــــاب إب21
922رحـــــاب إبــراھـیـــم عبـــد الـــلــھ مــحمــود22
923رضـــــوى جــــمــال ســعــیـــد إبــراھـیـــم23
924رنـــــــا فــــاروق جمــیــــل عبــد الــلـــھ 24
925ى ــطفــصــد مــحمــري مبــــــیـــد صـــروان س25
926امــــل ـــیــــد كــسن ســـد حـــحمــریـــــم م26
927عـــــد ــد ســحمــعـــد مــھـــــام أشـــــرف ســری27
928زیــنـــب وائــــل ســعــــد عبــد الــحـمیـــد 28
929ـــم ســـــارة إبــراھـیـــم مـــحمـــد إبــراھـی29
930ســـــارة أحــمــد عبــد المنــعــم عبــد الــحــمیـد 30
أیـــمــن عبــد زســــــارة عبــدا لــعـزیــــ31

الــعــزیــــز 
931

932ــــام سـمـیـــر حسن محمد ســـــارة عــص32
933ســـــارة علــــى مـــحمــد مــحمــد 33
934ســعـــد أحــمــد مــحمــد مــحمــد سـلمـــى34
935مــــر محـــســن عبـــد الـــھــادى مــحمــد ـسـ35
936سـمــــر مــحـمــد مــحـمــد الــشــیــمـــى36
937ــلــیــفـــا ســمیـــر إبــراھــیـــم أســحـــق ســ37
938ـھ ھــیــكــلســوســــن مــصــطــفى عبــد الــلـ38
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939صــفـــــــا ســیـــــد إبــراھــیـــم مــحمـــــد39
940عــبـــد المــنـعــم مــحمــد مــحمــد 40
941عبـیـــــر ممـــدوح عـصــــام الـدیــن مــحمــــد 41
942عـمــــرو عـــز الـدیــن بــیــــومــى عبـد الرحمـــن 42
943فــتــحـیـــة بنـــــت إبــراھــیـــم بــن ســعیـــد 43
944لـــلـــــوه أشـــــرف عــمـــر مـــحمــد عبــد الرحیــم 44
945عـلــیــل جـامـــلـیلــــى عـــالء الـدین مـــحمــد خ45
946ریــھــــان عـــمــرو حــسـن حــســن فـــــرج امـــ46
947ــــروه مـــجــدى مــحمــود الســیــد مــحمــدمـ47
948مـــــریــم حــســـام الــدیــن مـــرســى مـــحمــد48
949ـن الـمنـشــــاوىیمــصــطفــى الـمنــشــاوى حـسـ49
950ســــنـبــھـجــت حـــةــامـــمــنــــھ الــلــھ أس50
951حسینحـــســـــام صـــدیــــقمنـــــھ الـــلـــھ 51
952منـــــھ الــلـــھ نـــافـــع مــحـمــــد عــفــیـفـى52
953مـــھـــــا بــنــت حـــمیـــد بـــن مــحمـــد 53
954مــــــى إبــراھیــــم عبد الــلــھ عبـــد البــاســــط 54
955ـد عــلــى دیــــاب مــــــى إســمــاعـیـــل مــحمـ55
956مــیــســــرة مـــحمـــد حــمـــدى عـلـــى 56
957نــجـــــاح مــــاھــــر ســعـــــد عبــد النــبـــــى57
958نـــــدى مــحمــد فـــایـــــق إســمـــاعـیـــل 58
959د ــمـحــد مـــمــف أحــاطـــنــــــوال ع59
960یـــل ـمـد جــمــد أحــمــان أحـــورھنــــ60
961مـــة مــحمــود البحـــراوىنــــورھــان أســـا61
962نــــورھــان عــــادل مـــحمـــد مــصــطــفـــى62
963بیومــــىنــــورھـــان كــمـــال الــدیــن أحــمـــد63
964مـــصـطــفــىــصـطــفــى نـــورھــــان یـــحیـــى مـ64
965عبـــاسد ــحمـــن مـــدیــال الـــمـــر جــاجــھـــ65
966د ــمــم أحــعــنـمـد الــد عبــحمــر مــھــــاج66
967ى ــلــد عـــحمـــد مـــحمـــفــت مــر عـــھــــدی67
968ـان یمـــــلــعـــة ســل جمـــاعیــھــــدى إسم68
969ـرداشـــــدمـــد الــحمــدي مـــجــھشـــــام م69
970ھنــــــاء ســمـیـــر مــحمـــد عبـــده70
971د ـــحمــھ مــــم طــــراھیـــھنــــــد إب71
972زیـــــز ــعــد الــد عبــحمــمأیـــمــنیــــــــارا 72
973یـــــدــالسفــــى ـصطــم مـــراھیـــمیــــن إبــیــــاس73
974مــــانــد وھــحمـــدي مــمـــیــــاسمیـــن ح74
975والء حـــســن أحــمـــد الـسیــــد75
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طالب الفرقـــة الثالثـــة للعــام أرقام جلوس
2011/2012الجامعي 

"قســـم التـربـیـــة الموسیقیــــة "  
رقم االســــــــمم

الجلوس
مالحظــــات

1001ذكىـمـــال الـــدیــن علــــى ـأحــمــــد جـ1
1002مـــحــسن الماحىـمـــد عبـــد الـحـاســـــراء مــ2
1003سیــــــد حــســــن كــــریــــم ــأمــــانـــى ال3
باق1004محمدإیـــمـــان عــدلـــى عبــد النــبـــى4

1005د الحمیـــد ـآیــــــــــة ھشــــــــام حامـــــد عب5
1006عبد العزیزبــھـــیـــة خــلــف الــلــھ حـســیــن6
1007سیــــد أنـــــور الســــیــــد ـتــغــــریــــــد ال7
1008ي ھــــاشــــم حسنخــلـــود حمـــد8
1009حمـــد ــحمـــد مــحـــي مــــــا فتیـــــدال9
1010میــد ـمــــدي عبد الحــرحـــــاب ح10
1011د اد عبد الــــلـــطیف أحــــمـــریــــــــم رشــــــ11
1012حمــــد  ــراھیـــم حســـن مــارة إبســـــــ12
1013ــال مـــــحمـــــد أیـــمــــن كـــارة مســـــــ13
1014حمــــد علـــــى حســـــــن ـــارة مســـــــ14
1015افـــظ صطفـــى سیـــــد عبــــد الحـــى مســـالـــ15
1016ـن علــــى مــــیـــــن حســــــن أشـــیـــریــــ16
1017م شیـــریـــــن عــــــادل محمــــد إبـــــراھیـــــ17
1018الخمیسىــلیــــــاء أحــمـــــد یـــوســـــف ع18
عمــــــرو نـبــــیــــھ محمـــــد عبــــد 19

العـــزیـــــــز
1019

1020حســـــــنحمــــودفــاطـمـــــــھ مـحمـــــــد مــ20
1021كــریــــمــة مــحـمـــود عــلــى مــحـمـــود21
1022یـــت ودیـــع رزق الــلـــھ دیــمـتــرىـارجــرـمـ22

1023ود رأفـــت ــمـحــد مـــالـــمـــود خـحــم23
1024ـن عبــد المـحسـىنــسـد حــحمــدثــــر مــم24
1025ىــغـنــد الــى عبـلـؤاد عـــد فــمـحــنــــار مــم25
1026إســمـاعــیــلمــنــــھ الــلـــھ مــحــمــد 26
1027مـــــى أمــیــن مــحـمــود حــسـن خــلـیــــل27
1028مــــى عــلــى لــطـفـــي مــحـمــد عــلـــى  28
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1029مصطفىنـــدى عبـــد الــعــاطـى طــلبـــھ 29
1030نــھــــال حــمـدي عبــد الــســــالم علـــى30
1031عبـــد الـــرؤوف  مــحــمــد الــسـیـــدنـــــورا31
1032موســــىمــد ـنــورھـــان أحــمــد مـح32
1033ــبــره ـمــد صـھـــاجـــر مــصــطــفى مــح33
1034ھــــالـــة مــحمد مــحمــد بــــدوى تــوفــیــق34
1035حمــــدمــربــیــــعن  ھـــایـــدى مــحمـــدیــ35

طالب الفرقـــة الثالثـــة للعــام أرقـــام جلوس
2011/2012الجامعي 

"قســـم األعــالم التـربـوي 
رقم االســــــــمم

الجلوس
مالحظــــات

1101حمـــدـمشرىأحــمـــد ھــاشــــم عـــ1
1102اســــراء إسـمــاعیــل مــحمــد الـضــــوى2
1103لــى ـأسـمــــاء یـحـیـــى ســعــــد ع3
1104علـــىأمـنــیــــة ســعـیــد أبــو الــعــــــال4
1105ـــابــر عبــد الــمنــعـــم مــحمــدـآیــــات ص5
1106إبــراھــیــمیــد ـإیــمــان صــبـحـي عبــد الـحم6
1107وزىـــھ اكــــرام عــلــى فـــــآیــ7
1108ـن عبــد الـرحــمــنـأیــــھ عبــد الرحمــن حسنـی8
1109ریــــم أحـمـــد شـــوقـــي شــحـاتـــھ9
1110ریــــم الــســـیــد مــحمــد مــحمــد خــفــاجــة10
1111ـان مــخــتـــار مــحمــدـــســحـــر رمــض11
1112د عبـد الــغنــى مــحــروسـمـى عبــد الحمیـســل12
1113مـــودـعــبــد الــعــظیـــم عـلـى رجــب مــح13
باق1114عبد الستــارمــد الـــشـــاھــــدـعبــد الـــلـــھ مـــح14
1115مـــدـفــاطمـــھ أحمـــد محمــد أح15
1116فــاطمـــھ الـــزھـــراء أســامـــة كــمـــال 16
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1117كــریــمـــان حسیـــن أحـــمــد مــرســـــى17
1118كــریــمـــــة سـیـــد حــــافـظ إبــراھــیــــم 18
1119لـبـنــــى عــصــمـت عبــد الـخــالــق الـبـدیــوى 19
1120ـصـطـفــى صـــدقــي نــــادي لـبـنــــى مـ20
1121مــحـمــد إســمـاعیـــل عبــد الصــمــد أحــمـد 21
1122مــحمــد صـــبـحـى عبــد الـحـــافظ إبــراھــیــم 22

باق1123مــحمــد مـــحمـــود مــحمــد یـــاسیــــن23
1124فرحــاتــــى لــرغــامـــــة فــــمـــــروة أس24
1125مـــد ــمـــد محــعــــودى أحـــروة سـمـــ25
1126مــصــطفـــى فــــوزى مـصـطفــى الــفــقـــى26
1127مــھـــــا أحــمــد مــجــــاھـــد أحــمــــد 27
1128نــبـیـــلـــة رضــــى خــلیــــل حــســـن 28
1129ـد الــنـــاصر مـــحمــد مــحــمـــود نــــــدى عبـ29
1130ھـــــدى مــصــطــفى أحــمــد مــحمــــد 30
1131یــمنــــى أحــمـــد عبــد الــفتــــاح أحــمــد 31
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1201أریـــــــج احــمـــد ســـامـــح حسیـــن1
1202لــلیـثــــــي أحــمـــــد حســــانیــــنإســــــراءا2
1203إســـــــراء ســعیــــد عبـــد الــحفیـــظ مــحمـــد3
1204سیـــن مــحمــــدـأسمـــــــاء رفـــــاعــــي ح4
1205یـــــمـراھــصـطفـــي علــــي إبــاشــــــرف م5
باقیة1206أمــــــانـــــى شعبــــــان مصطفــــى عبد الفتـــــاح6
1207ل صبــــــري ذكـــــي مــحمــــدأمـــــــ7
1208أمــنـــــــــة وجــیـــــھ كــمــــال الـــدین ذكــــي8
1209أمـــنــیــــة حســـــن مــحمـــــد كــامـــــل9
1210أمـــیـــــرة إبــراھـیــــم عبــد الــعـزیـــز سیــــد10
1211بـــــان أحـمــــــدآالء مــخــتـــــار شـعــ11
1212يــطفـــصـمـــد مــھ احــلـــإیــــمــــان عبـــد ال12
1213مــیـــعظــسیــــد عبـــد الـحمــــد الــإیـــمــــان م13
1214یـــــمــراھــفــــي إبـیـفــحمـــد عــإیــــمــــان م14
1215د مــحمـــــدآیـــــــات عـلـــــي مــحمــــ15
1216آیــــــــة احــمــــد عبــد الفتــــــاح خـــلیـــــل16
1217آیــــــــة جمـــال عبـــد النـــاصـــر مــحمـــد17
1218آیــــــــة حــــامــــد  مــحمـــد حـــمــدي18
1219آیــــــة حــســـن مــنـصــــور حـسیـــــن19
1220آیــــــة ســـــامــــي حســــن احــمـــــد20
1221آیـــــة ســعــــد شــعـبـــــان حـسیـــن21
1222آیـــــة ســعـیــــــد مــحمــــد عــثـمـــــان22
باق1223عبد الــــرؤوفإیــھـــاب مــحــمــد نــبــیـــل23
1224تــــوحــبــــو الفسمــــــة ســــابـــــق أــب24
1225بــســنــت ســبـــــاعـــي عـــمـــر مـــحمــــد25
1226مـیــــراھــاعــیـــل إبـــت علــــي إسمـسـنــب26
1227ھـــلـــعبــد الأيشـــــــحــــاق بــیـن إســـرمـج27
1228دحمــــــراھیــــم مــمـــال إبـــدالــیـــــا ج28
1229ـــــةـفـلیــفـــــة  خــلیـســـــام خــدعــــــاء ح29
1230ىـــاللـــد ھـــحمـــالم مــیــف اإلســدعـــــاء س30
1231حمـــــد فـــــاخــــر أمیــــــنـــدعــــــاء م31
1232ـيـن ذكـــدیــمــــال الــیـــــھ كــیـــــــة وجــرق32
1233ــا فكـــــري لبــیــــب محمــــــودرنـــــــ33
1234ریـــــم حســـن المــــوفــق علــي عبــد الــســالم34
1235ســـــارة ســعیـــــد عــبـــاس مــلیــجــــي35
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1236ســــــارة علــــي مــحمــــد رجــــب36
1237وي شــــكـــــرســــــارة عنــتــــر نـــبــــ37
1238ســــــارة نـــــاصـــر مــحمــد كــمـــــال38
1239ســـامــــح مـــحمــد عبــد المـحســن39
1240ســــالـــــي أحــمــــد تــــونـــــي علــــي40
1241ســلمــــي صـــبــــحى إبــراھــیـــــم41
1242مــــد عـــاطــف احــمـــدســمــــاھــــر مــح42
1243ســمـــــر بـــسیـــونـــي علــــي مــحمــــود43
باقیة1244ســمـــــر مــحـمــد ــسیـــــد مــــحمـــد 44

1245خــــرونـحــــق أبــسـامـــــح اســـســـــوزان س45
1246يــــــرســـــي فـــــاروق مھــــا مــــرســس46
1247بــاس الحسنیـن حسیــنـشـــــروق محمـــود ع47
1248عــةـد ربـــھ جمـد عبـشـــیمــــاء عــــاشـــور سعی48
1249ـــدـحمبـــي مــود عبد النـحمـــشـــیمـــــاء م49
1250مـــد طـــــھـحــمــــال مــطـــــھ ج50
باق1251ـھ حــمــدي عبــد الــلـــھ عــیــســىعبــد الــلـ51
1252حمــــدــعبــــیــــر السیــــد عبد الــعــــال مـ52
1253لـــي حـســــن أحــمــــد حــزیــــنـفــــاروق ع53
1254فــــاطـمــة بنــت ســالــم بــن مــحمــد الــبـلـــوش54
1255ـرــي مــحمــد عـبـد الــظــاھـــفـطـفـــاطـمـــة مــص55
1256عــــان بــطــــرســمـیـــم سـســنـــا نـیـتــرســكـ56
1257یــــدـمــن حـــــد بـنـــت راشــــمـــــة بـــریــك57
1258مـــالكــبــد الـد عــیـعــجـــدي ســمــــارلیــــن م58
1259حمــــدـــیــــد مــسحمــــد عــــزت ـــم59
1260ن حسیــــنــســـام الـــدیــروة حـمــــ60
1261شــــــارةــفـــــوظ بــــدروس بـحــریـــــم مــم61
1262مـــریــــــم محمـــد ابــــراھیـــــم مــحمـــد62
1263مــــریـــــم منــصـــــور نــصــــر الــلــھ عـبــــده63
1264ــانــمـثــلــــوم عــمـمــاعیــــل لـمنـــــــار إس64
1265یــــدــھمــــي الســبــــري فـــمنـــــار ص65
1266ســــالم حسیــــنــد الــحمـــد عبـــــار مــمنــ66
1267يـفــمـــد األلـــزیــــز محعــد الــد عبــمـحـــار مــمنــ67
1268مــنــــــار مــحمـــد عبــد الــلــھ عــبــد الـعلـیـــم68
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1269عبد اللطـــیفمنــــــة الــلـــھ أحــمــــد صــــــالح69
1270ثمــــان بــــدويـــھ عــــــادل عــــلـــمنـــــة ال70
1271تـــــار رجـــبـــخـــحمــــد مــھ مــــلـــمنـــــة ال71
1272مــــدــحــحمـــد اصـــر مــتـــنـھ مـــلـــمنــــة ال72
1273مـــــن مـــحمـــد أحــمـــد طـــــھمـــــؤ73
1274مـــــي حــسیــــن الــســیــــد حسیــــن74
1275تــــاح حسیــــنــفـــد الــیــــن عبــمیــــــادة أم75
1276فــطیــلـــد الــیـــن عبــد أمــحمــان مـــنــــاریم76
1277نـــــــدا ســـامــــــي ســیـــــد إبـــراھــیـــــم77
1278نــــدي أحـــمـــد ذكـــي مــحمـــود حــسیـــن78
1279مـــود عـــامـــرـحــن مــدیـــن عـــــالء النــــرمیـــ79
باقیـــة1280خـــــواصفـــــارس نــســمــــة 80
1281یــــمــراھــمـــــان إبــلیـــیــــل ســبــسمــــــة نــن81
1282ـــامــیــــد إمـــــة إبـــراھیـــم سنـــھـــلــ82
1283مــــدــحــــي احـــتــســــن فــي حنـــھـــــ83
1284عبـــد ربـــــھـاوي جـــــــادـنــــــورھـــــان تـــــرفــــ83
1285نـــــورھــــان مــنــیـــر عبــد الــســــالم ســیــــد85
1286مـــود حسیــــنـنــیـــرفـــانــــا فـــرحـــات مــح86
1287یـــنــاھـــیـــس شـونــد الـــیــــن عــــزت عبـفــن87
1288مـــــادــیــــد حـــــد سحمـــھــــاجـــــر م88
1289ســــنــحمــــود حــــــدي حـــامـــــد میاھــــ89
1290مــــدـحــب مـــمـــد حبـــیــحـــمـــديیاھــــ90
باقیــة1291عبـــد ربـــــــھھبـــــھ أحــــمــــد91
1292يـــفــطــصــھبــــھ مصطفــــي محمــــود م92
1293حمـــد االنـــــورــمــــد مـــھــــدیـــــر اح93
1294مــــد السیــــدــحســـــالم أــد الـــھـــدیـــــر عب94
1295إبـــراھـیــــممـــد ـحـــھـنــــــاء حســــن م95
1296حمـــــدـــــــــور حسیـــــن مــصـنــوســـــام م96
1297وســـــــام وجـــــــدي حســــــن عــلـــــي97
1298ســـــنـحمـــــــود حــوفــــــاء ابـــراھیــــم م98
1299یــــــوستـــیـــنــــا عــــــوض نــــصــــر صـــــادق99
1300رضـامیـــــدـن عبــــد الحـــدیــــــالء الـن عــــیــــاسمی100
من الخارج1301د عبـــد الســــالم ـــعمــــرو محــــم101
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الجلوس
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1401ريـــیزــالجدـــمـأحھــلـلداــعبدـــأحم1
1402دــــحمــمالسعیــــددـــاجـــــمدــــأحم2
1403دــــزیوــأبدــــمـأحرــــاســـــیراءــــــإس3
1404دــــمــأحودــــحمـمدـــمـأحالمـــــإس4
1405لـــإسماعیالـــمـكلــاعیــإسمةـــــیــــأمن5
1406ـــــویــــسعدــــحمــميــــھانرةـــــیـــأم6
1407دـــــیـالسدــــحمــمنــــحسةــــــسمــب7
1408دــــــزیوــأبقـــــیـوفـتيــــحــفتاــــــیــدال8
1409يـــــعلدـــــمـأحمــــراھیـــإباءــــــــدع9
باقیة1410شــــــأتدعــــــاء حــــســـن نــــ10
1411اللـــــھدــــمـحــمبـــحســمابـــــرح11
1412رـــــامــــعيــــحـتــفدـــحمــمويـــــــرض12
1413افظـالحدــعبدـــمــأحالحـــــصامـــھــــری13
1414طنطااوىدــالواحدـــعبيـــطفـــمصبــنــــزی14
1415دــــمــأحيــــكزانــــــضـــرمارةـــــــس15
باقیة1416ســـــارة مـــحمــــد عبـــــد الحمیـــــد16
1417دــــحمــمدـــحمــمرــــمیـسحــــامــــس17
1418دـــــحمــمدـــــحمــمرــــیــسمرــــــسم18
1419دـــــیــسنــــیـحسيـــفـطـصــماءــــمــیــش19
1420دــــمیــالحدــعباللـــــجاءـــــیمــــش20
1421شـــالیـــلدــــعیــسفــــوســــیاءــــیمــــش21
1422محمـــد بــــالــــطوـــأبيــــلـعزةـــــزیــــع22



عبیـــــر

1423محمـــد ودـــــحمــمدـــــحمــمرـــــــدیـــــغ23
1424جنـــدىبـــیـــبــلرــــیـــمنــناریــــــم24
1425يـــبینرــشـــالارةـــــمــعادلـــــعروةــــــم25
1426روســـــحــمديـــــــجـــمروةــــــــم26
1427دــــــزیوــــأبيــــــفـطــصــمارـــــــنـــم27
1428نــــــــحستــــدحـــمھــلــــالةــــــمن28
1429دـــحمـــمنـــبھـــلــــالدــعبتـــبنيــــنــم29
1430دــــــسیودـــــحمــــمادلـــــــعاـــــــھــم30
1431ودـــــحمــمدـــــحمــمصـــفــوت يـــــم31
1432دـــــحمــمأحــمــــد مـــحــــــسنيـــــم32
1433مــحمـــد مــحمـــود عـبـــد الــلطـــیـف33
1434الـــــعـــالدـــعبيـــحـــتــفالءــــــجـــن34
1435حجازىدـــــحمــميــــاقـــبـالدــعبةـــــسمــــن35
1436أحــمــــدنــــھـــى ســعــیـــد راشــــــد36
1437بـــالــــطوـــــأبمـــــراھیـــإبانــــــورھــــن37
1438فـــلطیــــالدــــعبدـــــمـــأحيـــانـــــھ38
1439ربـــالادـــجدــالحمیدـــعبمدــأحنـــاسمیـــی39
من الخارج 1440مـــد عـــبـــاســرحـــــاب مـــح40
من الخارج 1441لبـــططــــىســــارة حســـن صـــالـــح ا41
من الخارج 1442مـــنى الــسیــــد مـــحمـــود الـــحـــفنــــاوى42

طالب الفرقـــة الرابعـــة أرقام جلوس
2011/2012للعــام الجامعي 

"      التربـــوي"قســـم األعــالم 
رقم االســــــــمم

الجلوس
مالحظــــات

1501نـــیـانــحسـالدــــمــأحيـــامـــسراءـــــسإ1
1502نـیـانـــحسيـــلـعــودحمــمدـــحمــمةـــــیـــأمن2
1503دـــــامــــحانــــبـــعــشانــــضـــرميــجـان3
1504مجـــاھـــد انـــــضـــرمزبــــعــالورــــأنانــــمــإی4
1505العیـنیــنوــأبتــجــھــبنــانیــســحناــــإیم5
1506نـــحسابــوھــالدـــعبديـــمــحانـــــمـإی6
1507يــعلودــوجـــالمدـــعبادلـــعھـــــــأی7
1508دـــحمــملـــامـــكديــمـــحةـــــــسمـــب8



عبیـــــر

1509حــفصــــة مــحــــمـــد ســــامـــــى 9
1510مــحمــــددــــمــأحدــــحمــمانــــــنــح10
1511مـــراھیــإبلــامــكمـــراھیــإبدــــالــــخ11
1512لــــامـــكوسفــــیراھیمــــإباءـــــــدع12
1513الـــــمــجدـــحمـــمدـــــالــــخاــــــــــران13
1514نــــحسرـــــاســـجدــــمـــأحاــــــیـــــران14
1515دــــحمـــمدــــمــأحفــاطــــعدةـــــــرغ15
1516يـــــصطفــمھـلـــالدـــعبدــــحمــممـــــــری16
1517نـحســـالمدـــعباحـــــــفتــالدـــعبارةـــــــس17
1518ةـــــفـیــلـخزتــــعدــمـحـــمارةــــــس18
1519سلــــــوى صـــالح شـــــالبـى مــحمــد غـــانـــم19
1520دحـــــدحالــــمــكدـــحمــماءـــمــیـــش20
1521ادـــمــحةــــامــــأسراءـــــزھــــالةـــــاطمـــــف21
1522نــدیــالشــــرف  نـــحسنـــدیــالامــصـــعمـــریـــك22

1523يــــعلدــــمــأحھــــلـــالدــعباءـــیـمـل23
1524دـــمــأحريـــوھـــجــالالــــمــجدــــحمـــم24
1525دــــحمـــمودـــــحمــمنـــسـحروةـــــــم25
1526رـــــصـــندــــمــأحرمــــــأكھـــلــالةــــــمن26
1527دــــمــأحدـــــیــسيــــصــبــیــقادةــــیـــم27
1528نــدیـــالفـــیـسدـــــحمــمادقـــــصيــــــم28
1529نــــجـــــالء ســـعیـــــد عبـــد الــعـــزیـــــز29
1530نــــــیــأمرـــــمیـسدــــحمــمانــــــورھــــن30
1531فــــیــلطــالدــعبنــــحسالــــــمـجةــــــبــــھ31
رــــنصـــالفــــیــسامـــــشــھرـــدیــــھ32

دـــــمــأح
1532

يـــضــرتـــمنــدیــــالالءــــــعاراـــــــی33
يـولــتــم

1533

من الخارج1534عـــــــال مـــحمـــد أشـــــــــرف 34
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