بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات
نوعية موسيقية بكلية نوعية موسيقيه المنصوره
م

رقم الجلوس

اسم الطالب

المدرسة

االدارة

1

693580

منى طارق محمد رفعت عبد اللطيف

اجا الثانوية بنات

أجا

2

705186

خلود خالد شعبان يوسف

حسين حماد ث بنات

دكرنس

3

713759

يمنى ياسر عبد السالم محمد

ميت سويد الثانوية المشتركة

بنى عبيد

4

704988

ايمان عبد المنعم محمود محمد محمود

حسين حماد ث بنات

دكرنس

5

691511

صفاء حسام محمد عبد اللطيف الصايغ

شربين الثانوية بنات

شربين

6

691395

اسراء محمد المتولى السيد متولى عثمان

شربين الثانوية بنات

شربين

7

687457

نورهان عبد المحسن محمد ابو المجد

منازل إدارة نبروة

نبروه

8

694911

وسام نبيل محمد سليمان القاضى

نوسا الغيط الثانوية بنات

أجا

9

680581

مى مجدى فاروق رجب جمعه

الشناوى الثانوية بنات بطناح

غرب المنصورة

704987 10

ايمان حمدى احمد صبرى عبد المطلب

حسين حماد ث بنات

دكرنس

698371 11

دعاء عبد الرؤف شوال محمود

منازل إدارة السنبالوين

السنبالوين

694319 12

نسمه محمود احمد العيسوى قاسم

منازل إدارة اجا

أجا

675822 13

نوران هانى حسن عبد الودود عسكر

الشهيد رائد  /احمد حسن رشاد محمد حسن ث بنات

غرب المنصورة

704404 14

محمد صالح عبد الحميد صالح الزغبى

على مبارك الثانوية بنين

دكرنس

695410 15

يحيى محمد النبوى ابو شحاته

الشهيد محمد عادل احمد السولية الثانوية المشتركة

أجا

698743 16

ايمان رضا غازى محمد

تمى االمديد الثانوية المشتركة

تمى االمديد

712482 17

محمود محمد سعد عبد المنعم البسيونى

البرامون الثانوية المشتركة

شرق المنصورة

682584 18

كريم حسام شكرى عيسى

البرامون الثانوية المشتركة

شرق المنصورة

710578 19

ساره ربيع محمد مسعد سعيدالفداوي

أحمد شلباية الثانوية المشتركة بالبصراط

المنزلة

682551 20

هديل خليل محمود احمد

البرامون الثانوية المشتركة

شرق المنصورة

-

بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات
نوعية موسيقية بكلية نوعية موسيقيه المنصوره
م

رقم الجلوس

اسم الطالب

المدرسة

االدارة

706620 21

داليا بليغ حمدى محمد ابراهيم

كفر الصالحات الثانوية المشتركة

بنى عبيد

691493 22

ساره احمد محمد محمد عامر

شربين الثانوية بنات

شربين

682987 23

سلمى محمد عبد العزيز الطنبولى

جيهان السادات الثانوية بنات

شرق المنصورة

698581 24

ديانا محمد حماد محمد

منازل إدارة السنبالوين

السنبالوين

705498 25

ايمان محمود مالك العدل

ديمشلت الثانوية المشتركة

دكرنس

689832 26

ندى خالد عبد العاطى محمد اسماعيل

بلقاس الثانوية بنات

بلقاس

695620 27

زهراء نصر نصر عصفور

الشهيد محمد عادل احمد السولية الثانوية المشتركة

أجا

698642 28

سيف حسن المرسى حسن

تمى االمديد الثانوية المشتركة

تمى االمديد

680402 29

داليا محمد محمد الطنطاوى مدين

الشناوى الثانوية بنات بطناح

غرب المنصورة

680399 30

خلود ممدوح العراقى عبد العزيز الغريب

الشناوى الثانوية بنات بطناح

غرب المنصورة

680583 31

مياده مجدى فاروق رجب جمعه

الشناوى الثانوية بنات بطناح

غرب المنصورة

693577 32

مريم عبد الناصر السيد سند نور

اجا الثانوية بنات

أجا

682540 33

دينا باسم ابراهيم عبد القادر

البرامون الثانوية المشتركة

شرق المنصورة

698567 34

اميره احمد حجازى يوسف

منازل إدارة السنبالوين

السنبالوين

709861 35

امل محمد الحسينى محمد شلبايه

احمد شلباية ث بنات بالمنزلة

المنزلة

675869 36

اميره سعد السعيد محمد مندور

الشهيد رائد  /احمد حسن رشاد محمد حسن ث بنات

غرب المنصورة

693710 37

بسمه محمود محمود محمد عياد

منازل إدارة اجا

أجا

686654 38

ندى ابراهيم احمد ابراهيم يوسف

ديسط الثانوية المشتركة

طلخا

683094 39

سلمى هشام شيخ العرب احمد الجمل

جيهان السادات الثانوية بنات

شرق المنصورة

682762 40

اسراء عبد الحميد عثمان محمد

جيهان السادات الثانوية بنات

شرق المنصورة

-

بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات
نوعية موسيقية بكلية نوعية موسيقيه المنصوره
م

رقم الجلوس

اسم الطالب

المدرسة

االدارة

677909 41

احمد على رزق رمضان جمعه

منازل إدارة غرب المنصورة

غرب المنصورة

675827 42

هاجر جمال على عبد الجواد بدوي

الشهيد رائد  /احمد حسن رشاد محمد حسن ث بنات

غرب المنصورة

689441 43

نهله هشام مسلم عصام مسلم

بلقاس الثانوية بنات

بلقاس

688798 44

مى مجدى السعيد محمد عبدالاله

بسنديله الثانويه المشتركة

بلقاس

693240 45

محمد هانى توفيق مسلم فرحات

منازل إدارة اجا

أجا

679800 46

هاجر جمعه سعد السيد مطاوع

على سرحان الثانوية المشتركة بالحواوشة

غرب المنصورة

691574 47

هايدى عبد الرحيم مصطفى البكرى

شربين الثانوية بنات

شربين

705821 48

شيماء عادل محمد على حسن

دكرنس الثانوية الحديثة المطوره بنات

دكرنس

696795 49

غاده سالمه حامد الدسوقى

منازل إدارة السنبالوين

السنبالوين

707079 50

هاله حامد ابو بكر السيد رمضان

الشهيد محمد جمال عبد الكريم ث م

منية النصر

698641 51

زياد عبد الحليم عبد اللطيف ابو زيد

تمى االمديد الثانوية المشتركة

تمى االمديد

690541 52

هدير صبرى رمضان محمود

دنجواى الثانوية المشتركة

شربين

688776 53

ايمان عصام ابراهيم غلوش

بسنديله الثانويه المشتركة

بلقاس

694799 54

شيماء فرحات احمد احمد سعفان

نوسا الغيط الثانوية بنات

أجا

695645 55

فوزيه سالم ابو اليزيد الناغى

الشهيد محمد عادل احمد السولية الثانوية المشتركة

أجا

705033 56

يمنى ممدوح محمود محمد يوسف

حسين حماد ث بنات

دكرنس

691089 57

محمود احمد محمد يوسف نوفل

الشهيد عودة ث بنين

شربين

676770 58

عمر السيد عبد العزيز السيد السنفاوى

المنصورة الثانوية بنين

غرب المنصورة

688807 59

نوال نصر مصطفى احمد القبانى

بسنديله الثانويه المشتركة

بلقاس

685572 60

رنا هانى فخرى عبده عبد اللطيف

الشهيد النقيب محمد عبد الفتاح أغا ث بنات

طلخا

-

بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات
نوعية موسيقية بكلية نوعية موسيقيه المنصوره
م

رقم الجلوس

اسم الطالب

المدرسة

االدارة

682637 61

ايه رمضان السيد احمد العسكرى

البرامون الثانوية المشتركة

شرق المنصورة

708785 62

هايدى عبده عقل عقل حسين

الجمالية الثانوية بنات

الجمالية

698541 63

شيماء محمود ابراهيم شحته عبد المنعم

منازل إدارة السنبالوين

السنبالوين

693594 64

يمنى ايمن عبد الرازق عبد الحليم

اجا الثانوية بنات

أجا

710969 65

شروق احمد محمد حمام الحريرى

الشهيد محمود احمد النجدى ث بنات بالمطرية

المطرية

690255 66

ميار طارق محمود السيد على دهب

المعصرة الثانوية المشتركة

بلقاس

681760 67

رنا محمد سعد بركات شهيبه

المنصورة الثانوية بنات

شرق المنصورة

691510 68

صابرين محمد ياسين محمد ياسين

شربين الثانوية بنات

شربين

690765 69

هدير طاهراحمد محمد ابوالعنين

السعدية ث م

شربين

675852 70

ندى محمد مصطفى حسين الخميسي

الشهيد رائد  /احمد حسن رشاد محمد حسن ث بنات

غرب المنصورة

691598 71

اسراء سمير احمد محمد خليفه

شربين الثانوية بنات

شربين

683370 72

سلمى محمود حسين السيد رزق

الشهداء ث م ببدواى

شرق المنصورة

694445 73

ندى ابراهيم يوسف حافظ الزير

اخطاب الثانوية المشتركة

أجا

694402 74

ايمان عطيه محمود عطيه الماظ

اخطاب الثانوية المشتركة

أجا

689423 75

ميرنا عادل مراد عبده طعيمه

بلقاس الثانوية بنات

بلقاس

694441 76

ميار هانى عبد المحسن محمود صالح

اخطاب الثانوية المشتركة

أجا

694397 77

ايات جمال ابراهيم ابو سالم

اخطاب الثانوية المشتركة

أجا

678087 78

مريم محمد السيد احمد شاهين

ام المؤمنين ث بنات

غرب المنصورة

713640 79

هدى حسن ابو العنين على على عباس

فاطمة عنان أم المعلمين الثانويه بنات بدموه

دكرنس

689349 80

حنان رشاد فهمى امين كريمه

بلقاس الثانوية بنات

بلقاس

-

بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات
نوعية موسيقية بكلية نوعية موسيقيه المنصوره
م

رقم الجلوس

اسم الطالب

المدرسة

االدارة

81

690082

ميرنا جورج صبحى لبيب

الدمايرة ث م

بلقاس

82

680427

مروه صفوت عبد الرازق عبد الحليم عبداللطيف

الشناوى الثانوية بنات بطناح

غرب المنصورة

83

693656

فاطمه جالل حسين حسين هيت

اجا الثانوية بنات

أجا

84

675860

االء محسن محمد عبد الفتاح منصور

الشهيد رائد  /احمد حسن رشاد محمد حسن ث بنات

غرب المنصورة

85

698572

ايناس الحسينى محمد على

منازل إدارة السنبالوين

السنبالوين

86

699007

ايمان محسن لطفى السيد

مصطفى فهمى الثانوية المشتركة بالبيضا

تمى االمديد

87

713207

اميره احمد احمد الحلو

منازل إدارة اجا

أجا

88

680436

ندى محمد عبد الفتاح سيد احمد وهدان

الشناوى الثانوية بنات بطناح

غرب المنصورة

89

689750

هدير ماهر عبد القادر عبد القادر

بلقاس الثانوية بنات

بلقاس

90

688605

كريم السيد محمود حسن

بلقاس الثانوية بنين

بلقاس

91

712348

احمد هشام نزيه عارف محمود

الملك الكامل الثانوية بنين

شرق المنصورة

92

712492

خلود محمد على خالد االفندى

جيهان السادات الثانوية بنات

شرق المنصورة

93

698534

ايمان احمد فرحان شحاته

منازل إدارة السنبالوين

السنبالوين

94

682549

هاله فؤاد فؤاد عبد الكريم محمد

البرامون الثانوية المشتركة

شرق المنصورة

95

682541

سمر عبد العزيز عبد الحميد جاد

البرامون الثانوية المشتركة

شرق المنصورة

96

686611

داليا محمد عبد الحميد محمد الديسطى

ديسط الثانوية المشتركة

طلخا

97

685030

هاله حسن ابو الفتوح منصور

طلخا الثانوية بنات

طلخا

98

682175

ساره حمدى احمد محمد حسن

المنصورة الثانوية بنات

شرق المنصورة

99

678070

بسمه اشرف الدمرادش مصطفى السيد

ام المؤمنين ث بنات

غرب المنصورة

عزيزه اسامه محمود عبد العزيز

منازل إدارة شرق المنصورة

شرق المنصورة

712443 100

-

بيان باسماء الطالب الالئقين في اختبارات قدرات
نوعية موسيقية بكلية نوعية موسيقيه المنصوره
م

رقم الجلوس

اسم الطالب

المدرسة

االدارة

687121 101

عبد المنعم محمد عبد السالم احمد

منازل إدارة طلخا

طلخا

678285 102

ايه هللا الدسوقى محمد على الدين على

ام المؤمنين ث بنات

غرب المنصورة

697192 103

هايدى سامح محمد الشبراوى محمد سيد احمد

منازل إدارة السنبالوين

السنبالوين

676621 104

مريم محمود السيد محمد احمد صالح

منازل إدارة غرب المنصورة

غرب المنصورة

704111 105

محمد المتولى ابراهيم متولى محمد

على مبارك الثانوية بنين

دكرنس

690986 106

ذياد محمد نيازى عبد الغنى نصر

الشهيد عودة ث بنين

شربين

691461 107

دعاء محمد مصطفى السعيد خضر

شربين الثانوية بنات

شربين

691514 108

عزه عادل عبد المنعم غازى احمد العدوي

شربين الثانوية بنات

شربين

683203 109

اندرو بركات صفا زكى يعقوب

السالم ث م الخاصة بالمنصورة

شرق المنصورة

683049 110

هبه عادل محمد ناصر على

جيهان السادات الثانوية بنات

شرق المنصورة

712948 111

ندا عادل فريد االتربى ابراهيم

كفر الحاج شربينى ث م

شربين

685566 112

دنيا مدحت فتحى محمد عامر

الشهيد النقيب محمد عبد الفتاح أغا ث بنات

طلخا

707636 113

سهيله احمد عبد الرحمن سالمه

ميت الخولى مؤمن ث م

منية النصر

707657 114

ندى ناجى محمد عباس احمد

ميت الخولى مؤمن ث م

منية النصر

691491 115

زينب كارم عبد البارى البيومى حسن

شربين الثانوية بنات

شربين

682165 116

ريم وليد اسماعيل التهامى الكنانى

المنصورة الثانوية بنات

شرق المنصورة

678227 117

هنا احمد على شحاته الشبيني

ام المؤمنين ث بنات

غرب المنصورة

712017 118

اسراء السعيد محمد السعيد الشيخ

الشهيد رائد  /احمد حسن رشاد محمد حسن ث بنات

غرب المنصورة

