
 و1/6/0201
 

 

 ((1))      0202/0201االلرصاد انًُسنٗ نعاو  انثانثحكشف تأضًاء طالب انفرلح 
 

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم و

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 1 ادًذ عثذ انمادر يصطفٗ عثذ انٓادٖ 1084 1

 بية الفنية الدور الثالثقاعة بمبنى التر 1 أدًذ َٕٚص يذًٕد ْاشى 1084 0

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 1 اضراء ادًذ عثذ انطالو 1084 3

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 1 اضراء إَر فارٔق ادًذ انعهًٛٗ 1081 4

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 1 اضراء تكر اتراْٛى جٕدِ عٛاد 1084 5

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 1 اضراء ضًٛر فارٔق ادًذ عًر 1080 6

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 1 اضراء صالح ادًذ عثذانَٕٛص 1084 7

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 1 اضراء عثذ انًُعى اتراْٛى انشطإَفٗ 1080 8

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 1 نذالظاضراء يذًٕد انطٛذ ا 1084 9

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 1 اضراء يًذٔح عثذانذهٛى يذًذ عهٗ 1048 12

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 1 اضراء ٚاضر يصطفٗ دأٔد 1044 11

 بية الفنية الدور الثالثقاعة بمبنى التر 1 اضًاء اتراْٛى عثذانعظٛى جًعّ 1044 10

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 1 اضًاء ادًذ دايذ اضًاعٛم انعثذ 1044 13

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 1 اضًاء ضايٗ يذًذ انطٛذ عثذانعاطٗ 1041 14

 لثالثقاعة بمبنى التربية الفنية الدور ا 1 اضًاء ضايٗ يذًذ عثذانردًٍ 1044 15

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 1 اضًاء ضعٛذ انطٛذ يذًٕد ضٛف انُصر 1040 16

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 1 االء عادل شفٛك عثذ انجٕاد 1044 17

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 1 االء يذًذ كايم دطٍ دطٍ 1040 18

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 1 ذًذ عثذانًعثٕد عهٗانشًٛاء ي 1044 19

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 1 ايجذ أشرف ضعذ اتراْٛى 1048 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و1/6/0201
 

 

 ((0))      0202/0201االلرصاد انًُسنٗ نعاو  انثانثحكشف تأضًاء طالب انفرلح 
 

 مكان اللجنة نةرقم اللج االســـــــــم الجلوس رقم م

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 2 أيُٛح اًٍٚ شذاذح عثذانعظٛى 1044 1

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 2 ايُٛح ضعٛذ يذًذ عهٗ جًعح 1044 0

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 2 ايُّٛ ضعذ ذٕفٛك اضًاعٛم دهًّٛ 1044 3

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 2 ّ انطٛذ عثذانخانك عثذانفراحايُٛ 1041 4

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 2 ايٛرج اتراْٛى عثذانغُٗ يذًذ 1044 5

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 2 ايٛرج اتراْٛى يذًذ ريضاٌ انعسب 1040 6

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 2 ايٛرج إَٔر دايذ جًعح 1044 7

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 2 ايٛرج جًال ادًذ يذًذ 1040 8

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 2 ايٛرج يذًذ انطٛذ عًار 1044 9

 ثقاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثال 2 ايٛرج ٔدٛذ ضاليّ يٕضٗ َٕار 1048 12

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 2 ايٛرِ اضايّ انطٛذ انشذاخ 1044 11

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 2 اٚاخ رضا عٛطٗ يذًٕد 1044 10

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 2 انصثاغ اّٚ جًال عثذ انعهٛى 1044 13

 عة بمبنى التربية الفنية الدور الثالثقا 2 اٚح رشاد يذًذ راضٗ 1041 14

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 2 اٚح عثذانفراح عهٗ عهٙ عثذانفراح 1044 15

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 2 اٚح ْاَٗ عثذانذهٛى تمٕظ يذًذ 1040 16

 ة الدور الثالثقاعة بمبنى التربية الفني 2 اًٚاٌ اشرف يرٕنٗ يذًٕد 1044 17

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 2 اًٚاٌ رتٛع دطٍُٛ انطٛذ َصار 1040 18

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 2 اًٚاٌ عثذانًمصٕد فرذٗ عثذانعسٚس 1044 19

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 2 اًٚاٌ يذًذ ادًذ اتٕ انطعٕد 1018 02

 



 و1/6/0201
 

 
 

 ((3))             0202/0201االلرصاد انًُسنٗ نعاو  انثانثحكشف تأضًاء طالب انفرلح 
 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 3 اًٚاٌ يصطفٗ عثذانغفار يذًذ 1014 1

 التربية الفنية الدور الثالث قاعة بمبنى 3 ذطُٛى يذًذ اياو عهٗ انطٛذ 1014 0

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 3 دعاء دطٍُٛ انطٛذ انذٚر٘ 1014 3

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 3 دَٛا يذًذ انطٛذ يذًذانطٕخٙ 1011 4

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 3 دُٚا صاتر دطٍٛ ضعذ انعجٕز 1014 5

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 3 رائذ يذًذ راشذ فؤاد 1010 6

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 3 رداب ضٛذ صانخ شذاذّ عهٗ 1014 7

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 3 ردًح ضعٛذ َثّٛ عثذِ 1010 8

 الفنية الدور الثالث قاعة بمبنى التربية 3 رضٕٖ يذًٕد ضٛذ أدًذ 1014 9

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 3 رَٛى يذًذ يذًذ انشذاخ يذًذ عٛطٕ٘ 1048 12

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 3 رٚٓاو جاتر يذًذ ادًذ انُجار 1044 11

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 3 رٚٓاو رجة يذًذ يٕضٗ 1044 10

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 3 ضارج كرو انطٛذ عٕف 1044 13

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 3 ضارِ خانذ عثذ انذًٛذ شذاذّ 1041 14

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 3 ضهًٗ ٚذٛٗ عثذانٕادذ يراد 1044 15

 مبنى التربية الفنية الدور الثالثقاعة ب 3 ضهًٛاٌ اتراْٛى ضهًٛاٌ 1040 16

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 3 ضهٕٖ يذًذ عسخ يذًذ عالو 1044 17

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 3 ضًٛح عادل جًعّ اياو 1040 18

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 3 شاُْٛاز اًٍٚ انطٛذ ادًذ 1044 19

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 3 شرٔق اًٍٚ ضعٛذ تٕٛيٗ 1008 02



 و1/6/0201
 

 

 ((4))      0202/0201االلرصاد انًُسنٗ نعاو  انثانثحكشف تأضًاء طالب انفرلح 
                                           

 رقم م
 الجلوس

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 4 يراد عثذانذفٛظشرٔق زْذٖ  1004 1

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 4 شرٔق ضعذ عهٗ ضٛذ ادًذ 1004 0

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 4 صفا ريضاٌ اتراْٛى عهٗ 1004 3

 دور الثالثقاعة بمبنى التربية الفنية ال 4 ضذٗ يصطفٗ عثذانطرار 1001 4

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 4 عثذ انردًٍ يذًذ عثذ هللا اضًاعٛم 1004 5

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 4 عثٛر خانذ عثذهللا يذًذ انصرأٖ 1000 6

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 4 عثٕد انطٛذ يذًٕد انصأٖ 1004 7

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 4 ٛاء يذًذ عثذانًمصٕد يذًذعه 1000 8

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 4 غادج ضًٛر عثذانعهٛى َصار 1004 9

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 4 فاطًح ضًٛر يصطفٗ 1048 12

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 4 فاطًح عهٗ دخٛم انعُسٖ 1044 11

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 4 فاطًح عًاد ادًذ شذاذّ انراش 1044 10

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 4 فاطًح يذًذ يذًذ يذًذ ضهٛى 1044 13

 لدور الثالثقاعة بمبنى التربية الفنية ا 4 فاطًح يخرار ٚطٍ يذًذ عهٗ 1041 14

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 4 فاطًّ ريضاٌ عثذ انمادر انطُٕضٗ 1044 15

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 4 فرٚال عصاو ْٔٛثٗ يذًذ 1040 16

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 4 فرٚذج يذٗ عثذ انفراح عهٗ 1044 17

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 4 جذ عثذانًذطٍيذًذ يا 1040 18

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 4 يذًذ يذًذ انطٛذ يصطفٗ يذًذ 1044 19

 قاعة بمبنى التربية الفنية الدور الثالث 4 يذًذ ٔائم فارٔق يصطفٗ 1008 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و1/6/0201
 

 
 

 

 ((5))      0202/0201انًُسنٗ نعاو  االلرصاد انثانثحكشف تأضًاء طالب انفرلح 
                                           

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 5 يذًذ ٚاضر يذًذ لاعٕد 1004 1

 ثالثاتيلية التربية الفنية الدور ال 5 يذًٕد ٔصال يذًذ دًاد 1004 0

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 5 رٚاٌ عادل شٓذٖ عسيٗاي 1004 3

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 5 يرٚى أدًذ كًال دطٍ 1001 4

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 5 يرٚى كايم عهٙ كايم الشٍٛ 1004 5

 ية الدور الثالثاتيلية التربية الفن 5 يصطفٗ عثذِ غرٚة عثذج 1000 6

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 5 يُار رجائٗ عثذانذًٛذ يذرٔش 1004 7

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 5 يُار شعثاٌ ادًذ انطٛذ 1000 8

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 5 يُار يجذٖ عثذ انطالو خهٛم 1004 9

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 5 يُار يذًذ انطٛذ تٕٛيٗ 1048 12

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 5 يُار يذًذ انعرتٗ عثذانعسٚسشهثٗ 1044 11

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 5 يُار يصطفٗ عثذهللا ضٛف 1044 10

هللا يذًذ عثذانعسٚس يذًذ انطٛذ يُح 1044 13  ر الثالثاتيلية التربية الفنية الدو 5 

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 5 يُح هللا يذًٕد يذًذ دطٍُٛ 1041 14

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 5 يُّ هللا دهًٗ إَر ٕٚضف خاطر 1044 15

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 5 يٓا انثٕٛيٗ انًذًذٖ عثذانعال 1040 16

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 5 م يذًذ ضهًٛاٌيٙ ٔنٛذ يذًذ كاي 1044 17

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 5 َذٖ يذًذ انطٛذ يذًذ دطٍ 1040 18

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 5 َذٖ يذًذ عثذانعهٛى انطٛذ 1044 19

 لثاتيلية التربية الفنية الدور الثا 5 َٕرْاٌ ضعذ ادًذ عطٛح 1488 02



 و1/6/0201
 

 

 ((6))      0202/0201االلرصاد انًُسنٗ نعاو  انثانثحكشف تأضًاء طالب انفرلح  
                     

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 6 يٛار جًال يذًذ يعارج 1484 1

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 6 َاْذ اًٍٚ اتٕ انفرٕح اضًاعٛم 1484 0

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 6 َذا يذًٕد عثذ انعسٚس يذًذ 1484 3

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 6 َذا ٚاضر انطٛذ انسَارٖ د 1481 4

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 6 َذٖ انٓادٖ انطٛذ عطا هللا 1484 5

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 6 َذٖ جًال اتراْٛى يذًٕد 1480 6

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 6 َطرٍٚ صذلٗ جًال دطٍ 1484 7

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 6 َعًّ طارق يغأرٖ يٕضٗ اضًاعٛم 1480 8

 دور الثالثاتيلية التربية الفنية ال 6 َفٍٛ عاصى عثذانذًٛذ 1484 9

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 6 َٓٗ ادًذ يذًذ يذًذ رضالٌ 1448 12

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 6 َٕرا انطٛذ عاير انطٛذ انمثاَٗ 1444 11

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 6 َٕراٌ فؤاد عهٗ عٕض هللا 1444 10

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 6 كرٚى خالفَٕرْاٌ انطٛذ عثذ ان 1444 13

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 6 َٕرْاٌ عًاد دًذٖ شٕكد 1441 14

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 6 َٛرج جًٛم يذًذ جالل 1444 15

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 6 َٛفٍٛ فكرٖ دطٍ يذًذ 1440 16

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 6 ْاجر انطٛذ يذًٕد يرٕنٗ 1444 17

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 6 ْاجر تٓاء انذٍٚ يذًذ عثذ انشافٗ 1440 18

 اتيلية التربية الفنية الدور الثالث 6 ْاجر يذًذ عثذانًذطٍ ضانى غانٗ 1444 19

 التربية الفنية الدور الثالثاتيلية  6 ْانح طارق انثٛهٗ ضهًٛاٌ 1448 02

 

 

 

 

 

 

 



 و1/6/0201
 

 

 ((7))      0202/0201االلرصاد انًُسنٗ نعاو  انثانثحكشف تأضًاء طالب انفرلح  
مالحظا مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 ت

  طرقة الدور الثالث مبنى التربية الفنية  7 ْاٚذٖ رفعد انطٛذ انرفاعٗ 1444 1

  طرقة الدور الثالث مبنى التربية الفنية  7 ثح يخرار عثذانعال عثذانعسٚسْ 1444 0

  طرقة الدور الثالث مبنى التربية الفنية  7 ْثّ اتراْٛى عرفح فرج 1444 3

  طرقة الدور الثالث مبنى التربية الفنية  7 ْذٚر يذًذ دطٍ يصطفٗ اتٕدُٚا 1441 4

  ة الدور الثالث مبنى التربية الفنية طرق 7 ْذٚر ٔائم نثٛة انثطرأٖ 1444 5

  طرقة الدور الثالث مبنى التربية الفنية  7 ُْذ انطٛذ صاتر يٕضٗ 1440 6

  طرقة الدور الثالث مبنى التربية الفنية  7 ُْذ ضايٗ يذًٕد جاب هللا يذٍٚ 1444 7

  نية طرقة الدور الثالث مبنى التربية الف 7 ٔالء فرذٗ ذٕفٛك عثذانرازق 1440 8

  طرقة الدور الثالث مبنى التربية الفنية  7 ٚارا يذًذ صالح يٕضٗ 1444 9

  طرقة الدور الثالث مبنى التربية الفنية  7 ٚاضًٍٛ أشرف عثذانطرار يذًذ 1448 12

  طرقة الدور الثالث مبنى التربية الفنية  7 ٚاضًٍٛ رضا انصادق ضٛذ ادًذ 1444 11

  طرقة الدور الثالث مبنى التربية الفنية  7 ذ انطعٛذ عثذانًجٛذٚاضًٍٛ َاصر يذً 1444 10

  طرقة الدور الثالث مبنى التربية الفنية  7 ًُٚٗ انذطُٛٗ دطُٙ انذطُٛٗ 1444 13

  طرقة الدور الثالث مبنى التربية الفنية  7 ًُٚٗ دايذ ريضاٌ انطٛذ 1441 14

  الثالث مبنى التربية الفنية  طرقة الدور 7 ٚاضًٍٛ طارق تطَٕٛٗ يذًذ 1444 15

 0202/0201 انطالب انثالٌٕ نالعادج 

  طرقة الدور الثالث مبنى التربية الفنية  7 تطًّ صثرٖ دايذ خطاب 1440 1

  طرقة الدور الثالث مبنى التربية الفنية  7 يذًذ ادًذ دٚاب عٕض 1444 0

 0202/0201انطالب انثالٌٕ نالعادج يٍ انخارج

  طرقة الدور الثالث مبنى التربية الفنية  7 ٚى انطٛذ يذًٕد دٚابر 1440 3
ثانى عام 
 من الخارج

 


