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

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 1 ابراهيم جمال عبدالغنى خليل 1037 1

 الموسيقية امام منفذ الكتاباتيلية التزبية  1 احمد عبدالفتاح سيد عبدالفتاح 1037 0

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 1 إسراء احمد عبدالرحيم احمد 1030 3

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 1 اسراء عطا سعد يوسف 1037 4

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 1 اسراء محمد شحات خميس 1037 5

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 1 اسراء محمد عمر اسماعيل 1037 6

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 1 اسراء مرزوق عبدالسالم محمد 1031 7

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 1 اسماء محمد عبدالعزيز 1037 8

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 1 أسماء وائل عبدهللا محمد 1037 9

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 1 أماني طارق عمارة محمود 1073 12

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 1 امنية عبدالعزيز السيد محمود 1077 11

 الموسيقية امام منفذ الكتاباتيلية التزبية  1 امنية محمد سليمان عواد 1077 10

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 1 اميرة حامد محمد محمود 1070 13

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 1 أميرة محمد سعيد احمد 1077 14

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 1 أميرة ناصر حسن عبدالهادى 1077 15

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 1 ايمان محمد احمد نجيب 1077 16

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 1 إيمان محمد عيد محمد 1071 17

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 1 اية عادل عبدالجيد محمود 1077 18

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 1 أية طه حسن العفيفى 1077 19

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 1 أية طارق محمد السيد 1073 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

       (0)  0202/0201لعام  تربية موسيقية رابعةالكشف بأسماء طالب الفرقة 

 مكان اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 0 أية محسن السيد السيد 1077 1

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 0 بسنت احمد عزالدين فريد 1077 0

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 0 تغريد يوسف عبدالمجيد ابوالعزم 1070 3

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 0 ابراهيمرانيا احمد محمد  1077 4

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 0 شروق محمد عبدالمنعم سيد احمد 1077 5

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 0 محمد احمد محمد يوسف 1077 6

 التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاباتيلية  0 محمد سمير عبدالحميد ابوالعنين 1071 7

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 0 محمد عاطف محمود السيد 1077 8

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 0 محمد محمود عبدالحكيم احمد 1077 9

 امام منفذ الكتاباتيلية التزبية الموسيقية  0 مصطفى عبدالرسول عبدالرحمن محمد 1003 12

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 0 مكة إبراهيم حسين القطورى 1007 11

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 0 منه طارق محمد موسى 1007 10

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 0 منى طارق عبدالشفوق احمد 1000 13

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 0 عبدالسالم عبدالحسيب عبدالحافظ ندا 1007 14

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 0 ندا على عبدالمؤمن محمد 1007 15

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 0 ندى محروس عوض عيسى 1007 16

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 0 نورا عماد احمد بيومى 1001 17

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 0 يارا عبدالسالم عبدالسالم محمود 1007 18

 7373/7377الباقون لالعادة من الخارج

 اتيلية التزبية الموسيقية امام منفذ الكتاب 0 منى عزت رشاد حسان 1007 19

 

 


