Helwan University
Faculty of Music Education
كلية الموسيقية كلية الترب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الدراسي األول 2017/2016
استمارة غياب
سكشن رقم ( ) 1الفرقة الرابعه

م

االســــــــــم

1

احمد سيد محفوظ

 2باق

احمد محمد صبرى

3

بسنت رمضان جودة

4

تقى سالم سالم عمارة

 5باق

حازم خالد سيد محمد جاسر

6

دعاء خالد محمد

7

دينا كمال عبد الرشيد

8

رضوى عباس عباس

9

زينب محمد عبد الحكم

10

سارة احمد سيد شحاته

11

سارة محمد احمد محمد

12

شادى نبيل شفيق

13

شروق زكريا محمد

14

عبد الرحمن مجدى فتحى

15

عمر احمد محمد عبد الرحيم

16

كاسيليا ناجى احمد

17

محمد احمد محب الدين

 18باق

محمود ايمن احمد السيد

19

مريم فؤاد عبد الشافى احمد

20

منار ناصر عبد الغفار

 21باق موريس أميل كامل غبريال
22

ميرنا ناجى فاروق

23

ناردين توفيق كمال

24

ندى طارق عبد الغنى

25

نورهان حمدى عبد الفتاح

أكتوبر

نوفمبر  /ديسمبر

 0اسم المادة -:
أسم األستاذ - :

يناير  /فبراير

مارس  /أبريل
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الفصل الدراسي األول 2017/2016
استمارة غياب
سكشن رقم ( ) 2الفرقة الرابعه

االســــــــــم

م
1

الشيماء محمد هاشم

2

ايه مصطفى شوقى

3

ايه هشام على

4

بسمه محمد حسين

5

تامر محمد صالح عمر

6

دانيال سامى جاد

7

ديفيد يوسف فارس

8

رامى نبيل عزمى انطون

9

رفقه راعى صموئيل

 10باق

ريمان سامى ابراهيم محمد

11

سهر عابد عبد الحميد

 12باق

سيلفيا رضا سيحه سكر

 13باق

شريف محمد السيد منصور

14

عال عبد الخير سعيد عبد الخير

15

لميس محمد صبحى خليل

16

متياس رأفت ألياس

17

محمد إسماعيل إسماعيل

18

محمد سيد صالح

19

محمد محمد السيد

20

منه اهلل خالد سعد عبد العاطى

21

هاديه عبد اهلل محمود

22

هاله سيد عبد المؤمن

23

ياسمين حمدى علم الدين

24

يوستينا نبيل حبيب

أكتوبر

نوفمبر  /ديسمبر

 0اسم المادة -:
أسم األستاذ - :

يناير  /فبراير

مارس  /أبريل

