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 (1)      0202/0201لعام  تربية موسيقية الثالثةكشف بأسماء طالب الفرقة 

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم و

 مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 1 إسراء عادل سيد السيد 1021 1

 لدور الثالث قاعةمبنى التربية الموسيقية ا 1 اسراء سعيذ يحًذ سيذ احًذ 1020 2

 مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 1 اسراء عالء انطوخي عبذ انًوني 1025 3

 مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 1 اية احمد الجيوشى محمد 1025 4

 مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 1 انشيًاء يحًذ انبيويي ساليت 1021 5

 مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 1 اييرة يحًذ يصطفي يحًذ 1025 6

 مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 1 اييرة احًذ يحًذ فتحي احًذ 1025 7

 مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 1 دانيا ْالل يحًذ عبذ انرحًٍ 1025 8

 التربية الموسيقية الدور الثالث قاعةمبنى  1 انسيذ شوْبت حوا دَيا 1025 9

 مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 1 ساني يحًذ رضا عفيفي 1012 11

 مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 1 سهًي سايي سعيذ عبذانجهيم 1011 11

 ةمبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاع 1 سًيت أشرف جالل انسيذ 1010 12

 مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 1 شروق سعيذ عبذ انرحًٍ يحًذ 1015 13

 مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 1 عهياء يحًذ جودِ عبذ انعال 1015 14

 مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 1 فرح يوسف صالح يوسف 1011 15

 مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 1 طفينوجيٍ يحًذ احًذ يص 1015 16

 مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 1 يريى عًاد عبذ انوْاب انبيويي 1015 17

 مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 1 يُت هللا حسٍ جودة انبُا 1015 18

 قية الدور الثالث قاعةمبنى التربية الموسي 1 يُت هللا سايي فرج عهي 1015 19

 مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 1 يُّ هللا رزق يصطفي سانى 1002 21
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 (0)      0202/0201تربية موسيقية لعام  الثالثةكشف بأسماء طالب الفرقة 

رقم  االســـــــــم الجلوس رقم و
 اللجنة

 مالحظات مكان اللجنة

  مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 0 محمود جمال عفيفى محمد 1001 1

  مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 0 ميرنا محمد موسى عبدالقادر 1000 2

  مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 0 مى محمد الحسينى عوض 1005 3

  بية الموسيقية الدور الثالث قاعةمبنى التر 0 نوره السيد أحمد محمد 1005 4

  مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 0 َرييٍ ابوانيًيٍ انسيذ يحًذ 1001 5

  مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 0 َورْاٌ انسيذ عبذ انخانك عبذ انفتاح 1005 6

  ية الدور الثالث قاعةمبنى التربية الموسيق 0 َورْاٌ يحًذ عبذ انرحًٍ عهي 1005 7

  مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 0 َورْاٌ يحًذ يحًود يحًذ 1005 8

  مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 0 َيرة رضا يحًذ حسٍ ابراْيى 1005 9

  لث قاعةمبنى التربية الموسيقية الدور الثا 0 ْاجر عبذ انحكيى عبذ انفتاح ابو خهيفت 1052 11

  مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 0 ْايذى رضا ابراْيى ركي 1051 11

  مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 0 وساو عادل عبذ انغُي يحًذ 1050 12

 مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 0 ياسًيٍ يحًذ عهي انسيذ 1055 13
 

  مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 0 ذ عبذ هللا يحًذياسًيٍ يحً 1055 14

 0202/0201انطالب انبالوٌ نالعادة 

  مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 0 اسًاء جبر عبذانفتاح عبذانعسيس 1051 15

 0202/0201انطالب انبالوٌ نالعادة يٍ انخارج 

16 
 فْذايا يحًذ انسيذ عبذ انهطي 1055

  مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 0
اول عام من 

 الخارج

17 
 ييُا ييالد عبذ انًهك 1055

  مبنى التربية الموسيقية الدور الثالث قاعة 0
اول عام من 

 الخارج

 


