تيان تاسماء الطالب الالئقيه في اختثارات قدرات
ووعية موسيقية تكلية ووعية موسيقيً المىصوري
و

رلى اندهٕش

اضى انطانة

انًذرضح

االدارج

1

563111

يٓا انطٛذ انسط ُٗٛفًٓٗ

او انًؤيُ ٍٛانثإَٚح تُاخ

غرب انًُصٕرج

2

567515

ا ّٚدمحم صثر انػرلأٖ

انثرايٌٕ انثإَٚح انًػرركح

غرق انًُصٕرج

3

597364

ايٛرِ زط ٍٛدمحم ازًذ صانر

زط ٍٛزًاد انثإَٚح تُاخ

دكرَص

4

574556

فاطًّ عثذ انعظٛى ازًذ اتراْٛى ضٛف

يُازل إدارج تهماش

تهماش

5

578518

اضراء زطاو دمحم غُذٖ

ترج َٕر انسًص انثإَٚح انًػرركح

أخا

6

583497

اضراء انطٛذ فؤاد تذٖٔ

كفر ضُداب انثإَٚح انًػرركح

ذًٗ االيذٚذ

7

570032

ا ّٚيسًٕد انًرٕنٗ دمحم

يُازل إدارج طهخا

طهخا

8

596045

يُار زًذٖ فًٓٗ عثذ انعسٚس فرج

انًُصٕرج انثإَٚح اندذٚذج تُاخ

غرب انًُصٕرج

9

567518

دعاء يسطٍ يُصٕر يُصٕر لُذٚم

انثرايٌٕ انثإَٚح انًػرركح

غرق انًُصٕرج

10

567521

زُٚة دمحم عثذ انعسٚس دمحم عًر

انثرايٌٕ انثإَٚح انًػرركح

غرق انًُصٕرج

11

589300

ْذِٔ ازًذ عثذ انعظٛى عثذِ اتراْٛى

زط ٍٛزًاد انثإَٚح تُاخ

دكرَص

12

576273

ا ّٚهللا دمحم انػرت ُٗٛدمحم ضعذ زطٍ

غرت ٍٛانثإَٚح تُاخ

غرتٍٛ

13

561013

ٚاضً ٍٛازًذ دمحم انثرعٗ صالذ انذٍٚ

انًُصٕرج انثإَٚح اندذٚذج تُاخ

غرب انًُصٕرج

14

582709

ْثّ طارق عثذ انعسٚس عثذ انٓادٖ

يُازل إدارج انطُثالٍٔٚ

انطُثالٍٔٚ

15

576686

َٛرِ َثٛم انًعذأٖ عًر

غرت ٍٛانثإَٚح تُاخ

غرتٍٛ

16

578822

يسًٕد عثذ انسًٛذ دمحم انػٕرتدٙ

يُٛح ضًُٕد انثإَٚح انًػرركح

أخا

17

593035

يٛرَا انًرٕنٗ زطٍ زطٍ عثذ انغُٗ

اندًانٛح انثإَٚح تُاخ

اندًانٛح

18

576409

ٚاضً ٍٛزًذٖ دمحم غفٛك انطعٛذ انػٛخ

غرت ٍٛانثإَٚح تُاخ

غرتٍٛ

19

590959

انػًٛاء انطٛذ انطٛذ ازًذ عثذ انرزًٍ

كفر انصالزاخ انثإَٚح انًػرركح

تُٗ عثٛذ

20

581584

ا ّٚيسطٍ عثذ انعال ريضاٌ

يُازل إدارج انطُثالٍٔٚ

انطُثالٍٔٚ

اضى يذخم انثٛاَاخ

رئٛص عاو اإليرساٌ

عًٛذ انكهٛح

انرٕلٛع

انرٕلٛع

انرٕلٛع

تيان تاسماء الطالب الالئقيه في اختثارات قدرات
ووعية موسيقية تكلية ووعية موسيقيً المىصوري
و

رلى اندهٕش

اضى انطانة

انًذرضح

االدارج

21

581586

ا ّٚيسًٕد ازًذ يسًٕد

يُازل إدارج انطُثالٍٔٚ

انطُثالٍٔٚ

22

574547

َٛرِ صالذ عثذ انسهٛى انساْٗ راغذ

يُازل إدارج تهماش

تهماش

23

562075

ازًذ دمحم رغذٖ اتٕ غايّ ازًذ

انًُصٕرج انثإَٚح تٍُٛ

غرب انًُصٕرج

24

577946

دمحم دمحم عثذ انفراذ عهٗ ضانى

يُازل إدارج اخا

أخا

25

596419

ا ّٚتذٚع تذٚع يسًٕد ازًذ عهٗ

يُازل إدارج غرق انًُصٕرج

غرق انًُصٕرج

26

570653

غادٖ طارق يصطفٗ اضًاعٛم غرٚف

ازًذ زطٍ انسٚاخ انثإَٚح تٍُٛ

طهخا

27

577280

غادي عاطف عثد الغىى جمعً السعدوى عريضً

كفر انػٛخ عطٛح انثإَٚح انًػرركح

غرتٍٛ

28

577281

يُال ٚسٚذ انذضٕلٗ اتٕ انٛسٚذ اندْٕرٖ

كفر انػٛخ عطٛح انثإَٚح انًػرركح

غرتٍٛ

29

596157

زطاو انذ ٍٚعادل عثذِ عثذ انسًٛذ

يُازل إدارج غرب انًُصٕرج

غرب انًُصٕرج

30

576244

اضًاء غاكر انطٛذ انطعٛذ خطاب

غرت ٍٛانثإَٚح تُاخ

غرتٍٛ

31

577995

اضراء عادل انعٕضٗ انثٕٛيٗ عطٛح

يُازل إدارج اخا

أخا

32

567170

يرٚى يدذٖ دمحم دمحم اندًم

انًُصٕرج انثإَٚح تُاخ

غرق انًُصٕرج

33

583275

ايٛرِ َصر انطٛذ اتراْٛى

يصطفٗ فًٓٗ انثإَٚح انًػرركح تانثٛضا

ذًٗ االيذٚذ

34

591882

ْثّ ازًذ زكرٚا يسرو غثاَّ

يٛد انخٕنٗ يؤيٍ انثإَٚح انًػرركح

يُٛح انُصر

35

597366

َٓر ٍٚفرسٗ زايذ عثذ انرازق دمحم

يُازل إدارج دكرَص

دكرَص

36

596441

ْثّ ازًذ عٕض خًعّ دمحم

يُازل إدارج غرق انًُصٕرج

غرق انًُصٕرج

37

591833

انٓاو دمحم يُٛر عهٗ اضًاعٛم

يٛد انخٕنٗ يؤيٍ انثإَٚح انًػرركح

يُٛح انُصر

38

591859

عفاف اضعذ كًال عثذ انسهٛى زطٍ

يٛد انخٕنٗ يؤيٍ انثإَٚح انًػرركح

يُٛح انُصر

39

594074

ا ّٚيًذٔذ ازًذ دمحم اندثانٗ

ازًذ غهثاٚح انثإَٚح تُاخ تانًُسنح

انًُسنح

40

575455

ضارِ فًٓٗ فراج عثذ انطالو غطا

انطعذٚح ز و

غرتٍٛ

اضى يذخم انثٛاَاخ

رئٛص عاو اإليرساٌ

عًٛذ انكهٛح

انرٕلٛع

انرٕلٛع

انرٕلٛع

تيان تاسماء الطالب الالئقيه في اختثارات قدرات
ووعية موسيقية تكلية ووعية موسيقيً المىصوري
و

رلى اندهٕش

اضى انطانة

انًذرضح

االدارج

41

568562

ْثّ َثٛم انطٛذ ازًذ انػافعٗ

انػٓذاء انثإَٚح انًػرركح تثذٔاٖ

غرق انًُصٕرج

42

597015

عثذِ اضالو عثذ انعسٚس رزق عهٗ

خذياخ أخطاب انثإَٚح انًػرركح

أخا

43

582554

يسًٕد عثذ هللا يرٕنٗ صادق

انًماطعح انثإَٚح انًػرركح

انطُثالٍٔٚ

44

561008

ٔالء رائذ عٕض ازًذ انثرنطٙ

انًُصٕرج انثإَٚح اندذٚذج تُاخ

غرب انًُصٕرج

45

583396

اًٚاٌ عهٗ غرٚف ازًذ زطٍ غرٚف

عثذ انطالو اتٕ انُدا ز و تراج انعس

ذًٗ االيذٚذ

46

591588

رَا رياذ زطٍ عثذ هللا ازًذ

يُازل إدارج يُٛح انُصر

يُٛح انُصر

47

560724

اُٚاش اغرف ضٛذ ازًذ دمحم انسٕأغٗ

انًُصٕرج انثإَٚح اندذٚذج تُاخ

غرب انًُصٕرج

48

582635

ا ّٚخهٛم يسًٕد عٕض

انًماطعح انثإَٚح انًػرركح

انطُثالٍٔٚ

49

579372

ضارِ دمحم دمحم زطٍ إٚب

َٕضا انغٛظ انثإَٚح تُاخ

أخا

50

582581

رغذِ يسًٕد عهٗ عثذ انطالو

انًماطعح انثإَٚح انًػرركح

انطُثالٍٔٚ

51

583274

ايٛرِ رضا انطٛذ تركاخ

يصطفٗ فًٓٗ انثإَٚح انًػرركح تانثٛضا

ذًٗ االيذٚذ

52

580845

دمحم دمحم انًذتٕنٗ انثُٓطأٖ

يُازل إدارج انطُثالٍٔٚ

انطُثالٍٔٚ

53

580474

يسًٕد ركٗ دمحم دمحم يصطفٗ

يُازل إدارج انطُثالٍٔٚ

انطُثالٍٔٚ

54

567762

ارٚح رضا زهًٗ زطاَ ٍٛانػارنٗ

خٓٛاٌ انطاداخ انثإَٚح تُاخ

غرق انًُصٕرج

55

578590

اضراء رأفد ازًذ اتٕزٚذ

ترج َٕر انسًص انثإَٚح انًػرركح

أخا

56

574990

ْذٚر اغرف عثذ انًسطٍ ازًذ

انذياٚرج انثإَٚح انًػرركح

تهماش

57

594905

ايال دمحم انطاداخ يطعذ

انػٓٛذ يسًٕد ازًذ انُدذٖ ز تُاخ تانًطرٚح

انًطرٚح

58

568487

ايٛرِ رزق تذراٌ اتٕ انُدا

انػٓذاء انثإَٚح انًػرركح تثذٔاٖ

غرق انًُصٕرج

59

573431

دَٛا يًذٔذ دمحم عثذ انالِ انخطٛة

تطُذٚهّ انثإَ ّٚانًػرركح

تهماش

60

575272

عال يسطٍ دمحم غثكح

كفر األطرظ انثإَٚح انسذٚثح تُاخ

غرتٍٛ

اضى يذخم انثٛاَاخ

رئٛص عاو اإليرساٌ

عًٛذ انكهٛح

انرٕلٛع

انرٕلٛع

انرٕلٛع

تيان تاسماء الطالب الالئقيه في اختثارات قدرات
ووعية موسيقية تكلية ووعية موسيقيً المىصوري
و

رلى اندهٕش

اضى انطانة

انًذرضح

االدارج

61

589685

غرٔق صثرٖ دمحم انطثاعٙ

دًٚػهد انثإَٚح انًػرركح

دكرَص

62

579358

اًٚاٌ عثذِ دمحم اتراْٛى لاتٛم

َٕضا انغٛظ انثإَٚح تُاخ

أخا

63

578987

دٚاَا تذٚر يصطفٗ غسال

يُٛح ضًُٕد انثإَٚح انًػرركح

أخا

64

578179

َٕرْاٌ عسخ انطعٛذ اتٕ عمٛذج

اخا انثإَٚح تُاخ

أخا

65

576347

نًٛاء دمحم رغذٖ انمصثٗ عثذ انعاطٗ

غرت ٍٛانثإَٚح تُاخ

غرتٍٛ

66

579761

َٕرْاٌ يسًٕد اتٕانعطا انصاَع

اخطاب انثإَٚح انًػرركح

أخا

67

569528

اضًاء دمحم ضعذ انػرتُٗٛ

يُػاج انطالو انثإَٚح انًػرركح

غرق انًُصٕرج

68

575467

ْذٖ عًاد انطٛذ غازٖ

انطعذٚح ز و

غرتٍٛ

69

594903

اشواق الغرية دمحم الغرية اتراٌيم عطاالسايح

انػٓٛذ يسًٕد ازًذ انُدذٖ ز تُاخ تانًطرٚح

انًطرٚح

70

589107

يُٗ زًذٖ انطٛذ عهٗ ضهًٛاٌ

زط ٍٛزًاد انثإَٚح تُاخ

دكرَص

71

589653

يسًٕد عاصى انطٛذ ريضاٌ رخة

دًٚػهد انثإَٚح انًػرركح

دكرَص

72

581623

رَا ريضاٌ دمحم عثذ انعسٚس ريضاٌ

يُازل إدارج انطُثالٍٔٚ

انطُثالٍٔٚ

73

597581

ايم انطٛذ انعرتٗ يسًٕد غهثٗ

يُازل إدارج انًُسنح

انًُسنح

74

581624

رَا يسًٕد يصطفٗ عثذِ دمحم

يُازل إدارج انطُثالٍٔٚ

انطُثالٍٔٚ

75

574538

االء رزق رزق عثذ انطالو ٕٚضف

يُازل إدارج تهماش

تهماش

76

596033

َٕرْاٌ عالء انذ ٍٚاتراْٛى انرٓايٗ غاز٘

انًُصٕرج انثإَٚح اندذٚذج تُاخ

غرب انًُصٕرج

77

583174

َذٖ عثذ انفراذ صاتر رضٕاٌ

ذًٗ االيذٚذ انثإَٚح انًػرركح

ذًٗ االيذٚذ

78

567540

ٚاضً ٍٛعادل دمحم انطٛذ عثذ انرازق

انثرايٌٕ انثإَٚح انًػرركح

غرق انًُصٕرج

79

567528

عال يُصٕر صانر اتراْٛى

انثرايٌٕ انثإَٚح انًػرركح

غرق انًُصٕرج

80

579924

زطُاء انطٛذ عهٗ دمحم عهٗ

ضًازح انثإَٚح انًػرركح تأخا

أخا

اضى يذخم انثٛاَاخ

رئٛص عاو اإليرساٌ

عًٛذ انكهٛح

انرٕلٛع

انرٕلٛع

انرٕلٛع

تيان تاسماء الطالب الالئقيه في اختثارات قدرات
ووعية موسيقية تكلية ووعية موسيقيً المىصوري
و

رلى اندهٕش

اضى انطانة

انًذرضح

االدارج

81

581665

يرٚى زط ٍٛزطٍ عثذ اندٕاد

يُازل إدارج انطُثالٍٔٚ

انطُثالٍٔٚ

82

574507

ايٛرِ زكٗ انطعٛذ زكٗ زايذ

يُازل إدارج تهماش

تهماش

83

567882

اضًاء خًال لطة لطة دمحم اندالدٖ

خٓٛاٌ انطاداخ انثإَٚح تُاخ

غرق انًُصٕرج

84

567507

اَدٗ اكرو عٕض ازًذ فرزاخ

انثرايٌٕ انثإَٚح انًػرركح

غرق انًُصٕرج

85

568191

ضًر ٚاضر زطٍ دمحم انططم

انطٛذج خذٚدح انثإَٚح تُاخ

غرق انًُصٕرج

86

568011

فٛرٔز ازًذ ازًذ ازًذ انعستٗ

خٓٛاٌ انطاداخ انثإَٚح تُاخ

غرق انًُصٕرج

87

582219

ضهًٗ االزًذٖ يصطفٗ عثذ هللا

انعُاَٛح انثإَٚح انًػرركح

انطُثالٍٔٚ

88

566809

َٕرْاٌ طارق صالذ انذ ٍٚدمحم

انًُصٕرج انثإَٚح تُاخ

غرق انًُصٕرج

89

581598

ذمٗ ٚاضر فرسٗ غعٛة

يُازل إدارج انطُثالٍٔٚ

انطُثالٍٔٚ

90

596448

اضًاء عثذ انعسٚس اتراْٛى عثذ انعسٚس

خٓٛاٌ انطاداخ انثإَٚح تُاخ

غرق انًُصٕرج

91

576262

ايٛرِ عصاو انطٛذ انٓرٚدٗ غراتٗ

غرت ٍٛانثإَٚح تُاخ

غرتٍٛ

92

579852

دمحم رضا فرج فرج انعٛطٕٖ

اخطاب انثإَٚح انًػرركح

أخا

93

582201

اضًاء يسًٕد ٕٚضف ضانى

انعُاَٛح انثإَٚح انًػرركح

انطُثالٍٔٚ

94

568391

ياخذِ دمحم عادل يسًٕد صهٗ زدازٖ

انػٓذاء انثإَٚح انًػرركح تثذٔاٖ

غرق انًُصٕرج

95

563622

رزاب انطٛذ زايذ عطِٕ دمحم

ضُذٔب انثإَٚح تُاخ

غرب انًُصٕرج

96

560714

اٌ ازًذ اتراْٛى خهٛم رزق

انًُصٕرج انثإَٚح اندذٚذج تُاخ

غرب انًُصٕرج

97

568299

ضهًٗ يدذٖ دمحم عهٗ عثذ هللا

انطالو انثإَٚح انًػرركح انخاصح تانًُصٕرج

غرق انًُصٕرج

98

576575

غاُْذِ غرٚف انطٛذ انٓرٚذٖ غراتٙ

غرت ٍٛانثإَٚح تُاخ

غرتٍٛ

99

566594

اضراء صالذ اي ٍٛخعفر

انًُصٕرج انثإَٚح تُاخ

غرق انًُصٕرج

100

564728

ا ّٚيسًٕد رضٕاٌ ازًذ انطٛذ

عهٗ ضرزاٌ انثإَٚح انًػرركح تانسٕأغح

غرب انًُصٕرج

اضى يذخم انثٛاَاخ

رئٛص عاو اإليرساٌ

عًٛذ انكهٛح

انرٕلٛع

انرٕلٛع

انرٕلٛع

تيان تاسماء الطالب الالئقيه في اختثارات قدرات
ووعية موسيقية تكلية ووعية موسيقيً المىصوري
و

رلى اندهٕش

اضى انطانة

انًذرضح

االدارج

101

566640

ا ّٚعالء انذ ٍٚعثذ انسهٛى دمحم يُصٕر

انًُصٕرج انثإَٚح تُاخ

غرق انًُصٕرج

102

592831

َذٖ عاطف اتٕ انًعاطٗ عهٗ لػطّ

اندًانٛح انثإَٚح تُاخ

اندًانٛح

103

563589

ايٛرِ دمحم دمحم خْٕر

ضُذٔب انثإَٚح تُاخ

غرب انًُصٕرج

104

589263

يرٚى فٕزٖ يسًٕد ذًٛى عهٗ

زط ٍٛزًاد انثإَٚح تُاخ

دكرَص

105

576483

ا ّٚاغرف دمحم غًص انذ ٍٚخهٕٓو

غرت ٍٛانثإَٚح تُاخ

غرتٍٛ

106

576446

اياَٗ عاطف يعاطٗ اتٕ انرٚع

غرت ٍٛانثإَٚح تُاخ

غرتٍٛ

107

561019

اضراء انطعٛذ دمحم انطعٛذ انػٛخ

انًُصٕرج انثإَٚح اندذٚذج تُاخ

غرب انًُصٕرج

108

561796

دمحم اغرف دمحم يصطفٗ عهٙ

انًُصٕرج انثإَٚح تٍُٛ

غرب انًُصٕرج

109

577256

ا ّٚانسط ٍٛازًذ عثذ انرازق عًٛرج

كفر انػٛخ عطٛح انثإَٚح انًػرركح

غرتٍٛ

110

566797

َطًّ يدذٖ دمحم صالذ انذ ٍٚزٔال

انًُصٕرج انثإَٚح تُاخ

غرق انًُصٕرج

111

573442

ضارِ يصثاذ يسًٕد دمحم انثُا

تطُذٚهّ انثإَ ّٚانًػرركح

تهماش

112

576258

ايم عادل فخرٖ يع ٍٛخًعّ زرزٔرِ

غرت ٍٛانثإَٚح تُاخ

غرتٍٛ

اضى يذخم انثٛاَاخ

رئٛص عاو اإليرساٌ

عًٛذ انكهٛح

انرٕلٛع

انرٕلٛع

انرٕلٛع

