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وأماكن الحرف التراثية ضمن فعاليات ممتقى التراث 
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ا|ألوائل عمى الفرقة  إسم الطالب القسم العممي
 الدراسية

الفوتوغرافيا والسينما 
 والتميفزيون

إبراىيم  سامح
 دىشور

 الثانية

الطباعة والنشر 
 والتغميف

 الثانية ىدير رشاد محمد

عبد إيمان أحمد  اإلعالن
 العزيز

 الثانية

التصميم الداخمي 
 واألثاث

أسماء مدحت عبد 
 العزيز

 الثانية

مروة خالد عبد  التصميم الصناعي
 الحميد

 الثانية

األثاثات واإلنشاءات 
 المعدنية والحديدية

ندا عاصم عبد 
 الحميد

 الثانية

المنتجات المعدنية 
 والحمي

تقى خالد محمد 
 حسين

 الثانية

مصطفى محمد أحمد  الخزف
 الشاذلي

 الثانية

 الثانية سممى أحمد فتحي الزجاج
 الثانية آالء مجدي أحمد الزخرفة

النحت والتشكيل 
 المعماري والترميم

 الثانية سمر حسين محمد

الغزل والنسيج 
 والتريكو

 الثانية نورىان طارق حسن

طباعة المنسوجات 
 والصباغة والتجييز

 الثانية ىدى أحمد جعفر

 الثانية ندى طارق سيد المالبس الجاىزة

الفوتوغرافيا والسينما 
 والتميفزيون

حبيبة محمود عبد 
 المجيد

 الثالثة

الطباعة والنشر 
 والتغميف

محمد رضا محمد 
 المصري

 الثالثة

 الثالثة نورىان ماجد مصطفى  اإلعالن
التصميم الداخمي 

 واألثاث
ندى شياب محمد 

 السعيد
 الثالثة

المعتز باهلل عبد  الصناعيالتصميم 
 القادر عمي

 الثالثة

األثاثات واإلنشاءات 
 المعدنية والحديدية

حاتم سامح رمضان 
 طو

 الثالثة

 الثالثةإسراء عمرو محمد المنتجات المعدنية 
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 فكري والحمي
محمد السيد أحمد  الخزف

 إمبابي
 الثالثة

أسماء كمال محمد  الزجاج
 حامد

 الثالثة

مثابر تميم ىبو  الزخرفة
 وجدي

 الثالثة

النحت والتشكيل 
 المعماري والترميم

تسنيم محمد سيد 
 عمي

 الثالثة

الغزل والنسيج 
 والتريكو

إسراء رمضان عبد 
 الونيس

 الثالثة

طباعة المنسوجات 
 والصباغة والتجييز

أمنية عبد اهلل 
 السعيد يوسف

 الثالثة

آيو داود محمد  المالبس الجاىزة
 محمد داود

 الثالثة

الفوتوغرافيا والسينما 
 والتميفزيون

محمد عالء الدين 
 إسماعيل 

 الرابعة

الطباعة والنشر 
 والتغميف

محمد جمال عبد 
 الجميل فرج

 الرابعة

سيا محمود إبراىيم  اإلعالن
 محمد

 الرابعة

التصميم الداخمي 
 واألثاث

نسمة سيد جالل 
 إبراىيم

 الرابعة

أبو مي محمد  التصميم الصناعي
 اليزيد إبراىيم

 الرابعة

األثاثات واإلنشاءات 
 المعدنية والحديدية

عبد الرحمن ميدي 
 عمي أحمد

 الرابعة

المنتجات المعدنية 
 والحمي

أحمد عادل حامد 
 بينساوي

 الرابعة

يمنى أحمد مشحوت  الخزف
 أحمد

 الرابعة

نيال أحمد زكي عبد  الزجاج
 اليادي

 الرابعة

محمد سممى جمال  الزخرفة
 عبده

 الرابعة

النحت والتشكيل 
 المعماري والترميم

محمد صالح الدين 
 حسين عامر

 الرابعة

الغزل والنسيج 
 والتريكو

 الرابعة مصطفى محمود مصطفى 
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طباعة المنسوجات 
 والصباغة والتجييز

ىاجر جمال رشاد 
 عمي

 الرابعة

مارينا ميالد وليم  المالبس الجاىزة
 روبيل

 الرابعة

اإلعدادية الفرقة 
 )األول(

أسماء مدحت عبد 
 العزيز مصطفى

 إعدادياألولى عمى 
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الفرقة اإلعدادية 
 )الثاني(

محمد أشرف أحمد 
 بسيوني

الثاني عمى إعدادي 
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  أنس محمد إبراىيم أمين إتحاد الطالب
  مصطفى شعبان األمين المساعد


