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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

المنیامنازل إدارة المنیازینب احمد حسن محمد1805556

ملوىمنازل إدارة ملوىرغده عمر حسن سنوسي2822257

المنیااالقباط ث بنینانطون موسي كامل ابراھیم3853910

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتشروق عبدالناصر ابوالعال احمد4853819

المنیامنازل إدارة المنیاسلمي محمود سید محمود5853738

سمالوطمنازل إدارة سمالوطامیره محمد اسماعیل محمد6815052

العدوةمدرسة عبد الصمد عبد المقصود الثانویة العامةشرین بشیر صادق شاكر7807683

المنیابنى احمد الثانویة المشتركةمارینا ماھر فایق جرجس8805799

المنیاصفط الخمار الثانویة المشتركةایھ عالء احمد محمد9853208

ابوقرقاصالثانویة الجدیدة بناتمارتینا عادل طلعت لوقا10817839

المنیابنى محمد سلطان المشتركھمنھ هللا مصطفي محمد خلف11806393

المنیابنى احمد الثانویة المشتركةاحمد حماده حسن عبدالغني12805602

المنیامنازل إدارة المنیااوجیني عادل منیر جرجس13801538

سمالوطمنازل إدارة سمالوطاسماء امام محمد امام14814688

المنیامنازل إدارة المنیاعبدالرحمن عید نورالدین عرفان15853988

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتھاجر ابوحامد احمد عبدالحكیم16853852

ابوقرقاصالشھید الرائد/احمد محمد عبده اسماعیل الثانویة بنینكیرلس اكرام افرایم منسي17818343

سمالوطمنازل إدارة سمالوطناردین خلف ثابت ادیب18814982

المنیابنى محمد سلطان المشتركھرندا نبیل نجیب حنا19806382

ابوقرقاصقاسم امین الثانویة بناتنورھان نصر محمد منازع20858950

عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

ابوقرقاصمنازل إدارة ابوقرقاصعلي عبدالمعطي محمد احمد21858263

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتمیاده منتصر فؤاد محمد22853843

المنیامنازل إدارة المنیااحمد فتحي محمد عبدالفتاح23853051

المنیافصول صفط اللبن الثانویةمارینا عبدالمسیح ملك مجلي24852772

المنیاالسادات الثانویة بناتایرین عبدالمسیح رزق یوسف25852570

ملوىیوسف الكیالنى الثانویھ بابشاداتامل طارق جمیل مھران26822092

ملوىالروضة الثانویة المشتركةمریم شنوده ذكي بشاره27821754

المنیابنى محمد سلطان المشتركھسلفیا جمال سمیر اسحاق28806385

المنیاتلھ الثانویھ المشتركھمینا جرجس حارس ذكي29805884

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتاروي سید حسین سید30804657

ملوىملوى الثانویة بنینالحسن محمد علي تھامي31859478

المنیامنازل إدارة المنیاولید علي محمد انس32854467

المنیامنازل إدارة المنیاناھد عبدالسمیع عبدالمنعم محمد33853898

المنیامنازل إدارة المنیاناھد سعید رسلي سعید34852627

سمالوطمنازل إدارة سمالوطمریان عید محروس زكي35816546

سمالوطمنازل إدارة سمالوطساره ناصف مالك واصف36815259

المنیافصول دمشاو ھاشم الثانویھاسماء خالف فتح هللا خلیفھ37806614

المنیاالمنیا الثانویة بناتسلمي رضا سید زكریا امین38804212

المنیاالسادات الثانویة بناتمیرنا ماھر موریس شاكر39801250

المنیاالسادات الثانویة بناتمنار اسماعیل عبدالحمید احمد40801233
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

المنیاالسادات الثانویة بناتالشیماء جمال سید مخلوف41801011

ملوىمنازل إدارة ملوىوفاء مصطفي عبدالحفیظ سطوحي42859171

سمالوطمنازل إدارة سمالوطنانسي مجدي ماھر ناشد43857726

المنیاتلھ الثانویھ المشتركھرانیا علي محمد علي44854219

المنیامنازل إدارة المنیاتقي محیي محمد محمود45853731

المنیاالمنیا الثانویة بناتسیمون اسحق عاید صادق46853663

المنیاصفط الخمار الثانویة المشتركةنورھان رمضان عبدهللا محمد47853276

ملوىسیف الغربیة الثانویة المشتركةبیشوي عماد ممدوح بشري48821829

ملوىملوى الثانویھ بناتعنان عماد الدین حشمت حامد49819736

ابوقرقاصالشھید الرائد/احمد محمد عبده اسماعیل الثانویة بنینجیوفاني ایھاب فاروق ذكي50818063

ابوقرقاصالثانویة الجدیدة بناتفاطمھ محمد فتحي دیاب51817832

ابوقرقاصمنازل إدارة ابوقرقاصدعاء محمود عبدالعاطي محمود52817709

سمالوطقلوصنا الثانویةالمشتركةاماني فیصل احمد عبدالفتاح53816664

سمالوطمنازل إدارة سمالوطمریم جابر زكي كامل54816503

مغاغةالشھید/ رضا عاشور الثانویة بناتفیبي اشرف بشري یوسف55808251

المنیافصول دمشاو ھاشم الثانویھاحمد ناجح محمد محمد56806597

المنیابنى محمد سلطان المشتركھمریم شحاتھ عبدهللا رزیق57806391

المنیاتلھ الثانویھ المشتركھاالء محمد طھ احمد58805888

المنیامنازل إدارة المنیاساره عبدالعزیز عبدالغني عبدالعزیز59805857

المنیابنى احمد الثانویة المشتركةللیان نجاح صدقي شفیق60805796
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

المنیاالمنیا الثانویة بناتبسمھ عازر لبیب حنا61804189

المنیاالسالم الثانویة بناتالھام محمود صابر محمود62803716

المنیاالسادات الثانویة بناتنیفین صفوت صدیق صالح63801273

المنیاالسادات الثانویة بناتدنیا عبدالرحیم محمد خلیل64801040

ملوىنزلة البرشا المشتركة الثانویةترنیم فرحان نبیھ اقالدیوس65859678

ملوىمنازل إدارة ملوىصموئیل سمیر صموئیل شحاتھ66859493

ملوىملوى الثانویة بنینمحمد ربیع محمود محمد67859423

ملوىملوى الثانویھ بناتسلفیا السیدبھاء فایز غبریال68859045

المنیامنازل إدارة المنیادینا عصام فؤاد عبدالعال69853486

المنیازھرة الثانویةمحمد شوقي محمد محمد70852644

ملوىمنازل إدارة ملوىیاسمین عماد محمود عبدالمجید71820445

ملوىمنازل إدارة ملوىنرمین عصام احمد علي72820444

ملوىملوى الثانویھ بناتمنھ هللا طھ عبدالودود احمد73819882

ملوىملوى الثانویھ بناتساره حسونھ محمود محمد74819681

ابوقرقاصالثانویة الجدیدة بناترودیكا وجدي سامي یعقوب75818629

ابوقرقاصمنازل إدارة ابوقرقاصاحمد محمد محمد معروف76817394

سمالوطمنازل إدارة سمالوطابرام اسحق عبدالمالك خلیل77814288

بنى مزارمنازل إدارة بنى مزارمایفل نابلیون جرجس فھیم78811355

المنیابنى محمد سلطان المشتركھفادي سامي مكرم صالح79806361

المنیاتلھ الثانویھ المشتركھرقیھ محمد اسماعیل محمد80805897
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتاسماء احمد محمد عبدالرحیم81804772

المنیامنازل إدارة المنیامارینا یسري توفیق عبدالمالك82804622

المنیاالمنیا الثانویة بناتندي طھ محمد حسن83804520

المنیاالمنیا الثانویة بناتمارلین بولس حنس فؤاد84804412

المنیاالمنیا الثانویة بناتمارینا اشرف مكرم ذكي85804232

المنیاالسالم الثانویة بناترضوه بیومي مصطفي حسن86803754

المنیاالسالم الثانویة بناتاروي احمد عیسي محمد87803704

سمالوطمنازل إدارة سمالوطنورھان احمد رجائي احمد88814993

ملوىملوى الثانویھ بناترانیا عادل تقي ابراھیم89819645

المنیاالمنیا الثانویة بناتاسراء جمال محمد عبدالوھاب90853630

المنیامنازل إدارة المنیاانجي ھاني فوزي ذكي91852684

المنیاالسالم الثانویة بناتسھام فتحي عبدالكافي عبدالعال92853436

سمالوطمنازل إدارة سمالوطصابرین عبدالستار حسین محمد93815272

سمالوطمنازل إدارة سمالوطمیرنا رضا كامل اسكندر94814785

المنیاالمنیا االعدادیة الثانویة الجدیدة بالمنیا الجدیدةندي عز الدین احمد عبدالغني95801499

ابوقرقاصبني حسن الشروق الثانویة المشتركةشیماء خالد عزت احمد96858183

المنیاطھنشا الثانویةمنار میالد عاطف سیف97805504

سمالوطمنازل إدارة سمالوطانجي ولیم مكرم صادق98815508

المنیاالسالم الثانویة بناتلبني خیري توني علي99853442

المنیامنازل إدارة المنیامارتینا شاكر فوزي فھیم100806437
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

دیر مواسمنازل إدارة دیر مواسرحاب عصام شبیب سعد101860386

المنیاالسالم الثانویة بنینمینا رفعت عیاد سلیمان102803383

ابوقرقاصبلنصورة الثانویة المشتركةفادي عماد منیر لبیب103817560

المنیاالمنیا الثانویة الجدیدة بنینمینا مكرم روفائیل كیرلس104804008

المنیاالسالم الثانویة بنینمحمد ماھر محمد علي105853393

المنیامنازل إدارة المنیاساندي میالد طوبیا تاوضروس106853713

سمالوطمنازل إدارة سمالوطمحمد خالد عبدالرحیم احمد107857382

ابوقرقاصالشھید الرائد/احمد محمد عبده اسماعیل الثانویة بنینمینا جورج فھیم عیاد108818261

المنیاالسادات الثانویة بناتیاسمین محمد سید عطا109801113

ابوقرقاصالثانویة الجدیدة بناتكریسل رافت رفعت بولس110858820

سمالوطمنازل إدارة سمالوطشیماء محمد عبدالعظیم عبدهللا111814924

المنیاصفط الخمار الثانویة المشتركةفاطمھ خلف عبدالعزیز محمود112802902

المنیابنى محمد سلطان المشتركھجاكلین اشرف مسعود عبدهللا113806345

المنیاالمنیا الثانویة بناتساره سید فاروق محمود114804363

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتمنھ هللا محمد احمد عبدالسالم115804980

مطاىمطاى الثانویة بناتندي عبدالقادر انور محمد116812571

ملوىیوسف الكیالنى الثانویھ بابشاداتماري ناثان الیشع بسطا117822142

ملوىملوى الثانویھ بناتناردین نبیل غبریال حنا118819921

ملوىملوى الثانویھ بناتمارجریت ماجد حنا غرباس119819781

المنیامنازل إدارة المنیامینا زكریا حلیم اسكندر120802325
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

المنیاالمنیا الثانویة بناتبسمھ جمال كامل متي121804188

المنیامنازل إدارة المنیامحمد منصور محمود كامل122806694

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتایمان عبدهللا سید ابوخطوه123804807

سمالوطمنازل إدارة سمالوطنیفین عشم شارلي عزیز124857877

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتسمیھ مدحت حمدي غازي125804914

المنیامنازل إدارة المنیاامیره نمیري مظھر عبدالحمید126852602

ملوىمنازل إدارة ملوىمحمود محمد شاكر محمد127860074

المنیاالمنیا الثانویة بناتایناس جمال عثمان دكروري128853698

المنیاالسادات الثانویة بناتخلود عماد حمدي عبدالھادي129801168

المنیاالسالم الثانویة بناتخلود عبدالجابر ابراھیم عبدالجابر130853476

المنیامنازل إدارة المنیامیرال نبیل كرم بطرس131804638

المنیامنازل إدارة المنیامارتینا ناجح كمال داود132804612

المنیاالسالم الثانویة بناتیوستینا مراد فكري صادق133803867

المنیاتلھ الثانویھ المشتركھایثار خالد محمد عبدالنعیم134806082

ابوقرقاصمنازل إدارة ابوقرقاصنبیلھ احمد حسانین عبدالحفیظ135858456

المنیاالسادات الثانویة بناتمارینا جمیل فھمي برسوم136801216

بنى مزاربنى مزار الثانویة للبناتنور الھدي طاھر محمد الصغیر حسین137856249

دیر مواسالشھیدالرائدعمروابراھیم الثانویةبناتفاطمھ یحیي رفعت طھ138860338

المنیابنى محمد سلطان المشتركھمریام عاطف ابراھیم داود139854419

المنیاصفط الخمار الثانویة المشتركةحنان عبدالمالك ابراھیم حبیب140803139
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

المنیاالمنیا الثانویة بناتفاطمھ یاسر حسین شحاتھ141804227

المنیاالسالم الثانویة بناتایھ عوض ابراھیم محمد142803739

المنیامنازل إدارة المنیامصطفي عبدالحمید عبدالقادر خلیفھ143852976

المنیااالقباط ث بنینفادي مجدي مكرم لبیب144853913

سمالوطمنازل إدارة سمالوطمحمود صبحي كامل محمد145814229

مطاىمطاى الثانویة بناتاماني فادي میخائیل شكري146812642

سمالوطمنازل إدارة سمالوطمھا حسن رسمي مالك147857174

المنیاطھنشا الثانویةرفقھ ھاني سامي شكري148805490

المنیاالسادات الثانویة بناتغاده سداد طلعت احمد149801199

المنیامنازل إدارة المنیاترنیم اسامھ عزیز ابراھیم150806434

ابوقرقاصمنازل إدارة ابوقرقاصمنھ هللا محمود عبدالفتاح طلب151817686

المنیاالسادات الثانویة بناتمنھ هللا احمد محمد عبدالحافظ152801095

المنیاالمنیا الثانویة بناترانیا جابر محمود احمد153804342

ابوقرقاصالشھید الرائد/احمد محمد عبده اسماعیل الثانویة بنینبوال نبیل شكري عبدالمالك154858531

ملوىملوى الثانویة بنینرامز اشرف فھیم باھور155820621

المنیاالسادات الثانویة بناتمیرنا اسامھ ذكي سولایر156801249

ابوقرقاصالشھید الرائد/احمد محمد عبده اسماعیل الثانویة بنینایھاب سامي نعمان عبدالملك157818045

المنیابنى محمد سلطان المشتركھمریم ایمن توفیق شاكر158806353

سمالوطمنازل إدارة سمالوطایمان زوھیر خلف شكرهللا159816340

المنیاالسادات الثانویة بناتامنیھ محمد سالم محمود محمد160801146
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

مطاىمطاى الثانویة بناتیارا توفیق احمد توفیق161812595

المنیامنازل إدارة المنیاھدي جالل جمعھ عبدالرحیم162806306

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتمریم محمد كامل محمد163853860

المنیاالسالم الثانویة بناتمارلین عبید خمیس صادق164803648

ملوىالروضة الثانویة المشتركةرفقھ عفیفي عبدالمجید ناعوم165859755

المنیامنازل إدارة المنیاوفاء وائل احمد حسن166854173

المنیامنازل إدارة المنیامیرنا عادل نجیب عیاد167854066

المنیامنازل إدارة المنیاساندي یوناثان سالمھ صلیب168853736

ملوىملوى الثانویة بنینماركو ماھر غالي صالح169820969

ملوىدروة الثانویةندي صالح عمر محمد170820422

سمالوطقلوصنا الثانویةالمشتركةمیرنا مكرم ریاض عیاد171816684

المنیاتلھ الثانویھ المشتركھخلود حسام الدین طھ اسماعیل172806014

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتماجده ماجد نصیف صبحي173804718

المنیاالمنیا االعدادیة الثانویة الجدیدة بالمنیا الجدیدةنرمین مجدي صالح فھمي174801502

المنیاالسادات الثانویة بناتیاسمین عصام عمر یاسین175801290

المنیاالسادات الثانویة بناتفرحھ علي محمد محمد176801078

المنیاالمنیا الثانویة الریاضیة بناتجیالن عالء الدین نصر الدین محمد177800440

ملوىمنازل إدارة ملوىلوسي عادل فلتس حبیب178859966

ملوىمنازل إدارة ملوىسیمون ھاني رشدي فام179859491

المنیاالمنیا الثانویة بنینمایكل میالد سمیر شوقي180852882
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

دیر مواسمنازل إدارة دیر مواسخلود ماھر محمود داخلي181823411

ملوىملوى الثانویھ بناتمي سید احمد محمد182819891

ابوقرقاصأبیوھا الثانویةرانیا قلیني شحاتھ قلیني183816985

مطاىمطاى الثانویة بناتابرار مجدي سید عبدالعزیز184812602

المنیاتلھ الثانویھ المشتركھمریانھ اشرف نصیف ابراھیم185806049

المنیاتلھ الثانویھ المشتركھعزه رضا عبدالحمید حسن186806039

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتمنار عبدالرحیم محمد عبدالفتاح187804731

المنیاالمنیا الثانویة بناتمارجریت ثروت كمال خلیل188804410

المنیامنازل إدارة المنیادمیانھ رضا ادیب یوسف189853764

المنیاصفط الخمار الثانویة المشتركةفاطمھ احمد شحاتھ محمد190853250

المنیاالمنیا الثانویة بنینعبدالرحمن محمد كامل فراج191852824

ملوىمعصرة ملوى الثانویة المشتركةرانیا علي احمد راضي192820270

ابوقرقاصقاسم امین الثانویة بناتمیرنا عماد القس غبریال اشعیاء193819197

سمالوطمنازل إدارة سمالوطاشرف حشمت شحاتھ مھني194816392

سمالوطمنازل إدارة سمالوطاماني نادي عاید حنا195814700

مطاىمطاى الثانویة بناتامل مصطفي سعد سلیمان196812460

المنیایونس صمیدة الثانویةمحب انور ناصف فھمي197806551

المنیافصول عبد الجابر محمدالثانویھ المشتركھ بطوهساره اسامھ فؤاد محمد198806200

المنیاالمنیا الثانویة بناتدنیا عماد محمد خلیفھ199804197

المنیاالسالم الثانویة بناتاسراء احمد صدیق منصور200803705
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

ملوىملوى الثانویھ بناتغاده محمد عبدالصبور علم الدین201819741

ملوىملوى الثانویھ بناتندي احمد اسماعیل احمد202819926

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتدینا عاطف حسن محمد203804682

سمالوطمنازل إدارة سمالوطنرمین عزیز عیاد وھبھ204816512

المنیاالسادات الثانویة بناتسلسبیل عبدالعزیز محمد عبدالعزیز205801054

المنیافصول صفط اللبن الثانویةجینا ناجح شوقي عیاد206801733

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتنسرین نبیل عبدالعلیم عبدالغني207805153

سمالوطمنازل إدارة سمالوطلیزا عبید عطاهللا شنوده208816362

مغاغةالدكتور/احمد مسلم الثانویةالمشتركةبأبا البلدمیرا رضا شحاتھ وھبھ209809713

ملوىیوسف الكیالنى الثانویھ بابشاداتشذا طھ محمد عبدالحمید210822135

بنى مزاربنى مزار الثانویة للبناتمنھ هللا عماد سید محمد211811525

المنیامنازل إدارة المنیافادي امیل اسحق عبدالمالك212854457

المنیاالسالم الثانویة بناتمیرنا ایمن زغلول جید213853450

المنیاصفط الخمار الثانویة المشتركةشیماء سید ریاض عیسي214853079

سمالوطمنازل إدارة سمالوطناریمان كامل عبدالشھید حنین215816376

مطاىمطاى الثانویة بناتیاسمین عبدهللا محمد محمد216812886

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتالزھراء حسین احمد عبدالرحیم217804663

المنیاالسالم الثانویة بنینعبدالرحمن مؤمن انور عبدالمجید218803327

المنیامنازل إدارة المنیااسراء ھشام لمعي محمد219853902

ملوىملوى الثانویة بنینابرام شریف رفعت حنین220820585
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

سمالوطمنازل إدارة سمالوطایرین فرج مسعد وھبھ221816339

المنیابنى احمد الثانویة المشتركةایھ محمد ابراھیم حسن222805642

المنیاالسالم الثانویة بناتدینا عالء سلیم عبدالعلیم223803699

المنیاالسالم الثانویة بناتشیري اسامھ اسحق یعقوب224803638

المنیاالمنیا االعدادیة الثانویة الجدیدة بالمنیا الجدیدةدینا رضا محمد خلیل225801457

سمالوطمنازل إدارة سمالوطایمان محمد جارحي عبدالظاھر226857125

مطاىالصفا الخاصة الثانویةمحمد عاطف عبدالمنعم عبدالقصود227856662

سمالوطمنازل إدارة سمالوطایریني اسحق القس لوقا فیلبس228815230

ملوىنزلة البرشا المشتركة الثانویةروجینا فرج هللا سدراك فھمي229859681

ملوىملوى الثانویھ بناتایمان مجدي خلف سید230859012

ملوىیوسف الكیالنى الثانویھ بابشاداتمحمد محمود عبدالظاھر محمد231859854

ابوقرقاصبنى خیار الثانویة المشتركةامنیھ اشرف عمر محمود232818413

المنیاالمنیا الثانویة بناتشیري وجیھ رمزي یوسف233804386

المنیامنازل إدارة المنیاایھ عادل انور عبدالحكیم234854050

سمالوطسمالوط الثانویة بنات الجدیدةایات نبیل محمد علي235814662

المنیاالمنیا الثانویة بناتخلود محمود حسن عبدالتواب236853701

المنیاالمنیا الثانویة الجدیدة بنینفیلوباتیر نشات فتحي نجیب237804076

المنیاالسالم الثانویة بناتاالء حسام عبدهللا محمد238803714

المنیافصول صفط اللبن الثانویةسامح یوسف عیاد ابراھیم239801725

ملوىملوي الثانویة الجدیدة بنینفادي ممدوح جوده میخائیل240860004
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

سمالوطمنازل إدارة سمالوطنیفین عماد یوسف میخائیل241857878

المنیامنازل إدارة المنیامھا مختار عفان عثمان242854387

المنیاالسالم الثانویة بناتاسراء عمرو علي علي243803697

المنیاالسالم الثانویة بنینفادي رضا جمال توفیق244803340

مطاىمطاى الثانویة بنینرائف رؤف ابراھیم ابراھیم245813124

المنیامنازل إدارة المنیادینا بھاء بھجت عبدالغني246805178

المنیامنازل إدارة المنیارانیا محمود حسن عبدالتواب247804542

دیر مواسالشھیدالرائدعمروابراھیم الثانویةبناترانیا مصطفي جالل قاسم248823243

سمالوطمنازل إدارة سمالوطیاسمین محمد عبدالشافي محمد249860837

ملوىملوى الثانویة بنیناحمد محمد ادم احمد محمد ادم250859377

المنیاالسالم الثانویة بناتمیرنا مجدي عیاد وھبھ251853451

المنیاالسالم الثانویة بنینمحمد خالد عبدالحكیم محمود252853373

المنیامنازل إدارة المنیاخالد عبدالقادر اسماعیل رضوان253852940

المنیاالسادات الثانویة بناتساره ناجي موریس كامل254852533

ملوىمنازل إدارة ملوىزوسیما ھاني نسیم غطاس255821562

ملوىمعصرة ملوى الثانویة المشتركةغدیر عفیفي احمد خلف هللا256820241

ملوىملوى الثانویھ بناتفاطمھ احمد مصطفي عبدالرحمن257819485

ابوقرقاصقاسم امین الثانویة بناتاسراء مجدي محمد عبدالحكم محمد258818813

ابوقرقاصالشھید الرائد/احمد محمد عبده اسماعیل الثانویة بنینانطونیوس مجدي فخري فریج259818042

ابوقرقاصبلنصورة الثانویة المشتركةمارسیل عماد اسحق یوسف260817586
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

المنیاتلھ الثانویھ المشتركھجھاد اشرف صالح محمد261805892

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتھدیل محمد خلیفھ احمد262804752

المنیامنازل إدارة المنیارنا طھ عبدالحكیم خلف263804543

المنیاالسالم الثانویة بناتمنار جمال شعیب محمد264803794

المنیامنازل إدارة المنیادالیا عبدالنعیم عبدهللا عبدالنعیم265801320

المنیاالسادات الثانویة بناتمنار اسحق وھیب اسحق266801232

المنیاالمنیا الثانویة الریاضیة بناتعلیاء حامد محمد عبدهللا267800448

ملوىملوى الثانویھ بناتسلمي اسامھ فاروق توفیق268859046

ملوىملوى الثانویھ بناتبسنت عادل یوسف عجایبي269859016

مطاىمنازل إدارة مطاىدعاء ربیع احمد خلیل270856885

المنیاتلھ الثانویھ المشتركھشروق حسن ممدوح طھ271854241

المنیامنازل إدارة المنیااسامھ محمد كامل سنوسي272854068

المنیامنازل إدارة المنیاامیره نادي عزیز ایوب273853763

المنیامنازل إدارة المنیاعبدالرحمن انور عبدالمجید فوزي274852985

المنیامنازل لغات إدارة المنیاحازم احمد زیدان محمد275852022

ابوقرقاصقاسم امین الثانویة بناتمریم احمد عبدالحمید محمد276818930

سمالوطمنازل إدارة سمالوطمایر ناصح عبدالفادي عبده277815946

مطاىمطاى الثانویة بناتمریم عصمت علي عبدالعلیم278812549

المنیاتلھ الثانویھ المشتركھاسراء ممدوح فتحي حسین279805887

المنیاالمنیا الثانویة بناتمیرنا روماني عجایبي فؤاد280804448
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

المنیامنازل إدارة المنیایمني محي الدین صابر احمد281803924

ملوىملوى الثانویة بنینابرام بھاء تادرس متري282859456

المنیامنازل إدارة المنیاكیرلس مجدي یوسف كامل283860727

المنیاالسالم الثانویة بناتروجینا مكرم سعد صموئیل284853430

المنیاالمنیا الثانویة بناتمي مؤمن عبدالحمید خلف285853682

المنیاالثانویھ بنات بالحى السادسسماح اشرف عبدالرحمن احمد286854504

المنیاالمنیا الثانویة بناتایمان محمد طھ محمد287804184

ملوىملوى الثانویھ بناتمیرنا عصام نسیم عزیز288819912

ملوىملوى الثانویھ بناتاسراء حماده محمد زغلول289819269

سمالوطسمالوط الثانویة بنات القدیمةایھ محمد حماد عباس290816566

المنیامنازل إدارة المنیاناردین ناجح فھمي بولس291801528

ابوقرقاصقاسم امین الثانویة بناتدمیانھ ایمن نایر مرزوق292818867

ملوىاالشمونین الثانویة المشتركةالشیماء نادي توني عبدالكریم293821060

المنیاالمنیا الثانویة بناترحمھ كمال احمد ابراھیم294804201

المنیامنازل إدارة المنیامیرنا یحیي فھیم جرجس295853755

ملوىملوى الثانویة بنیناحمد عالء الدین سالم عبدالوھاب296820600

المنیامنازل إدارة المنیامي نبیل محي الدین احمد297806316

دیر مواسالشھیدالرائدعمروابراھیم الثانویةبناتایفون ناصر مكرم اسحق298823038

ابوقرقاصقاسم امین الثانویة بناتایمان عالء الدین فاروق حسن299858860

ابوقرقاصبنى خیار الثانویة المشتركةنور ھان ابوالوفا حسن مصطفي300818445
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

المنیافصول دمشاو ھاشم الثانویھحسناء صالح احمد التجاني محمد301806620

سمالوطسمالوط الثانویة بنات القدیمةایھ ربیع حسین محمد302816564

المنیااالقباط ث بنینماریو مودي حنا ونیس303853916

سمالوطمنازل إدارة سمالوطیوسف ماھر یوسف میرھم304857722

ملوىمنازل إدارة ملوىروبیر نصر فنلي فیلبس305859973

المنیاالسادات الثانویة بناتاسراء سید یوسف كامل306801122

المنیاالسادات الثانویة بناتیوستینا عادل نبیل صلیب307801114

مطاىمطاى الثانویة بناتسلمي محمود محمد عبدهللا308812738

ابوقرقاصبنى خیار الثانویة المشتركةوالء مصطفي حسب النبي مھني309818455

مطاىمطاى الثانویة بناتماریا رضا عبدالمسیح لبیب310812779

ابوقرقاصبنى خیار الثانویة المشتركةامل رجب محمد عبدهللا311818412

مطاىمنازل إدارة مطاىمیسره احمد دكروري سید312812906

ملوىملوى الثانویھ بناتماجي جمال مكرم توما313819387

سمالوطمنازل إدارة سمالوطوالء حامد احمد سالم314858015

ابوقرقاصمنازل إدارة ابوقرقاصساندي ناصر عیسي حبیب315858463

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتمني محمود حبشي حسن316853839

المنیاالمنیا الثانویة بناترحمھ اسامھ احمد محمد317853648

دیر مواسدیر مواس الثانویة العامة بنینمحمود عبدالباسط صدقي عبدالباسط318822914

ملوىالمحرص الثانویة المشتركةرحمھ یاسین فھمي محمد319822513

ملوىنزلة البرشا المشتركة الثانویةماري القس رویس بقطر تادرس320821362
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

ملوىمنازل إدارة ملوىمادلین اسامھ كمال عطا هللا321820040

ملوىملوى الثانویھ بناتوفاء احمد عبدالرحمن حسین322819974

ملوىملوى الثانویھ بناتساره شحاتھ اسعد شحاتھ323819682

ملوىملوى الثانویھ بناتروجینا نادي فوزي موسي324819662

ملوىملوى الثانویھ بناتمیروال یوسف بدیع مرقص325819439

ملوىملوى الثانویھ بناتایھ محمد مختار محمد326819317

ابوقرقاصقاسم امین الثانویة بناتیوستینھ قالده عدلي قالده327818991

ابوقرقاصقاسم امین الثانویة بناتنور محمد سید ھاشم328818966

ابوقرقاصقاسم امین الثانویة بناتسلمي صالح ضاحي ابوعوف329818891

ابوقرقاصالثانویة الجدیدة بناتیارا شریف فولي محمود330817896

مغاغةالشھید/ رضا عاشور الثانویة بناتدمیانھ نابلیون صدقي رزق هللا331807803

المنیامنازل إدارة المنیاندي محمد محمود محمد332804565

المنیاالمنیا الثانویة بناترحمھ احمد حسین محمد333804199

المنیاالمنیا الثانویة الجدیدة بنینبیشوي صالح عبدالسید فھیم334803953

المنیاالسالم الثانویة بناتمنھ هللا عصام محمد منیر محمد335803658

المنیاالسالم الثانویة بنینماریو عادل ادیب شاكر336803349

المنیاالسادات الثانویة بناتمارینا یوسف منیر منسي337801085

المنیاالرسمیھ للغات الثانویة المشتركةحسام الدین محمد بھاء الدین صالح احمد338800063

المنیامنازل إدارة المنیامریانھ كرم سلیمان فھیم339805559

ملوىملوى الثانویة بنینماریو محب مفید عبدالملك340859414
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

ابوقرقاصقاسم امین الثانویة بناتسلمي بدرالدین عصمت حسین341858919

المنیابنى احمد الثانویة المشتركةمریان نادي حكیم زكي342854140

المنیاالمنیا الثانویة الجدیدة بنین بالمنیا الجدیدهاحمد علي محفوظ عبدالعال343853952

المنیاصفط الخمار الثانویة المشتركةمریم صابر صموئیل سلیمان344853265

المنیامنازل إدارة المنیامارلین عاطف فوزي توفیق345852686

دیر مواسالشھیدالرائدعمروابراھیم الثانویةبناتمنال صلیب بشري صلیب346823115

ملوىالمحرص الثانویة المشتركةمروه سید عبدالمجید راتب347822522

ملوىمنازل إدارة ملوىمرثا ھاني كمال عزیز348821592

ملوىمنازل إدارة ملوىمریم كامل عازر كامل349820029

ملوىملوى الثانویھ بناتمریم رفعت فارس لیسكو350819856

ملوىملوى الثانویھ بناتندي خالد عبدالجابر عبدالحمید351819491

ملوىملوى الثانویھ بناتمریم صالح سمیر ناروز352819409

ابوقرقاصقاسم امین الثانویة بناترحاب حسن علي سید353818875

ابوقرقاصالثانویة الجدیدة بناتاسراء عبدالعزیز عبدالحكیم سلیم354817759

سمالوطسمالوط الثانویة بنات القدیمةایھ علي سید اسماعیل355816565

سمالوطسمالوط الثانویة بنات القدیمةاالء محمد علي خلف356816556

مطاىمطاى الثانویة بناتماري مالك حنا كامل357812541

المنیاالمنیا الثانویة الجدیدة بنین بالمنیا الجدیدهابرام عادل موسي ابراھیم358805226

المنیامنازل إدارة المنیامارتینا ھاني كامل حنا359805173

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتانستاسیھ سامح ولیم صادق360804801
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

المنیامنازل إدارة المنیاشاھنده رضا عبدهللا علي361804604

المنیاالمنیا الثانویة بناتیاسمینا احمد محمد ابراھیم362804280

المنیاالسالم الثانویة بناتمیرنا ادوارد ودیع خلیل363803661

المنیافصول البرجایة الثانویةصالح اشرف صالح محفوظ364802672

المنیامنازل إدارة المنیااالء علي صبري مكاوي365801315

بنى سویفالدعوة االسالمیة ث خ بنینكریم محمد قرنى عبد اللطیف36653932

بنى سویفالشھید نور الدین ث بنینعمرو محمد ابراھیم عبدالعزیز36750049

المنیاتلھ الثانویھ المشتركھنیرمین خلف عبدالرافع امین368806065

سمالوطمنازل إدارة سمالوطمرثا ھاني فرحان صلیب369816499

ملوىملوى الثانویھ بناتالشیماء حماده برزي محمد370819479

مطاىمطاى الثانویة بناتھناء عبدالفتاح محمد عبدالفتاح371812874

بنى مزارمنازل إدارة بنى مزاراسراء اشرف صابر محمد372856270

ملوىملوى الثانویھ بناتلورا وجیھ محروس تادرس373819383

المنیامنازل إدارة المنیایاسمین رضا علي یوسف374803921

سمالوطسمالوط الثانویة بنات القدیمةایمان سید احمد فھیم375816562

المنیامنازل إدارة المنیامرفت رافت موسي فرج376853751

ملوىیوسف الكیالنى الثانویھ بابشاداتانجي مرید ابراھیم مرقص377821946

المنیامنازل إدارة المنیایوستینا وائل حنا شفیق378801336

ملوىنزلة البرشا المشتركة الثانویةموللر موسي لبیب مرزوق379859667

المنیاالسادات الثانویة بناتمریم ماھر كامل سدراك380801230
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

مغاغةالشھید/ رضا عاشور الثانویة بناتاسراء عبدالفتاح محمد فتح هللا381807700

المنیاالقومیة الثانویة الخاصةھدیر طارق محمد حسن382852998

ملوىملوى الثانویھ بناتمنھ هللا عاطف احمد ابراھیم383859087

ابوقرقاصقاسم امین الثانویة بناتجولي فاروق وھیب یعقوب384819062

ملوىمنازل إدارة ملوىسیلفیا رشاد سمیر حنا385821586

المنیامنازل إدارة المنیاخدیجھ احمد حامد جاد386853732

المنیاالسادات الثانویة بناتمنار عبدالمنعم محمد زین العابدین عبدالرحیم387801091

المنیامنازل إدارة المنیاساره كمال عیاد غالي388804597

ملوىیوسف الكیالنى الثانویھ بابشاداتریموندا سعید فایق لمعي389821969

ملوىملوى الثانویھ بناتمارینا اشرف رؤوف راغب390858974

المنیاالمنیا الثانویة بنینمحمود علي شعبان علي391801943

المنیاالمنیا الثانویة بناتنھال جمال محمد عطا392804463

المنیازھرة الثانویةغاده محمد نور الدین وھیدي سید393801427

ملوىملوى الثانویة بنینمینا صبحي فتحي فارس394820702

ملوىملوى الثانویھ بناتایھ مدحت محمود احمد395819593

المنیاالمنیا الثانویة بناتفیرینا نبیل منصور رزق هللا396853669

ملوىملوى الثانویھ بناتھاجر محمد عبدالكریم محمد397819464

سمالوطمنازل إدارة سمالوطایناس عبداللطیف مقرحي عبدالجواد398857940

دیر مواسالشھیدالرائدعمروابراھیم الثانویةبناتشیماء صالح عبدالتواب زكي399823084

المنیامنازل إدارة المنیاھاجر ابراھیم محمد ابواللیل400804569
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

ملوىمنازل إدارة ملوىانجي ایمن صابر حبیب401859145

ملوىملوى الثانویھ بناتھایدي صالح نصیف ودیع402819961

ابوقرقاصقاسم امین الثانویة بناتایالني ایمن ادوارد كامل403858891

المنیاالسالم الثانویة بناترانیا اشرف دویك عوض404803622

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتمریم جمیل شفیق عازر405804726

المنیاالسادات الثانویة بناتساره اشرف مرسي عثمان406801050

دیر مواسالشھیدالرائدعمروابراھیم الثانویةبناتھند احمد محمد محمود407823388

المنیاالمنیا الثانویة الجدیدة بنینمایكل مالك ودیع امین408803984

المنیامنازل إدارة المنیاایمان سید عبدالمنعم ابواللیل409803925

ملوىملوى الثانویھ بناتدالیا ایھاب مسعود مسعد410819330

المنیاالسالم الثانویة بنینصموئیل ولسن منیر حنین411803316

سمالوطسمالوط الثانویة بنات القدیمةانجي حلمي عبدالحلیم جمال412816560

سمالوطمنازل إدارة سمالوطغاده رجب حسن محمد413814751

ابوقرقاصقاسم امین الثانویة بناتاولیفیا موریس كمال وھبھ414818839

ملوىالمحرص الثانویة المشتركةشروق طھ علي عبدالعظیم415822519

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتامیره ابوالحمد محمد حفني416853774

المنیامنازل إدارة المنیاكارمینا اشرف رزق حنا هللا417853015

مطاىمطاى الثانویة بناتایریني القس تاوضروس محروس نجیب418812466

المنیامنازل إدارة المنیااسراء احمد محمد احمد419853885

سمالوطمنازل إدارة سمالوطمنار خلیفھ عباس محمود420815290
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

سمالوطمنازل إدارة سمالوطمني وفائي االمیر محمد421857990

المنیامنازل إدارة المنیاان باسم زغلول عوض422853727

المنیاالمنیا الثانویة بناتایھ محمد عبدالوھاب حبشي423804187

ملوىیوسف الكیالنى الثانویھ بابشاداتحنان میالد مكرم یوسف424821958

المنیافصول صفط اللبن الثانویةكریمھ صالح جمعھ سلیم425801738

ملوىالشھید النقیب / احمد صابر عبدالعواض عبدالعزیزھدیر خالد لطفي عمر426859195

المنیامنازل إدارة المنیایاسمین مصطفي محمد حسین427803922

ملوىمنازل إدارة ملوىمارتینا ثابت فرج جادهللا428822268

المنیاالسالم الثانویة بنینبیتر نسیم فكري سعد429803303

المنیاالسالم الثانویة بناتساره مجدي ادیب عوض430803632

سمالوطمنازل إدارة سمالوطوالء حمدي ریاض راشد431815316

سمالوطسمالوط الثانویة بنات القدیمةنھلھ عبدالسالم حسین محمود432816598

المنیاالمنیا الثانویة بناتایھ اسماعیل دمرداش مغربي433853642

ملوىملوي الثانویة الجدیدة بنینمارتن نتعي بشري كامل434822379

المنیاالمنیا الثانویة بناتثاؤبستا عبدالمسیح توفیق وھبھ435804190

المنیاتلھ الثانویھ المشتركھھبھ عبدالحكیم عامر علي حسن436805916

ملوىالروضة الثانویة المشتركةامیره عزت حسني عرابي437821655

المنیاالمنیا الثانویة بنینجورج حكیم جورج حكیم438801846

سمالوطمنازل إدارة سمالوطتسبیح مجدي جادهللا عبدالملك439814714

ملوىنزلة البرشا المشتركة الثانویةانجي یافس نجیب مكسیموس440821358
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات

   
التوقیعالتوقیعالتوقیع



7/25/2018

23/33

 
بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتامنیھ رجب طھ حسن441853790

ملوىمنازل إدارة ملوىمیرنا بوعز زكریا ابراھیم442821597

سمالوطمنازل إدارة سمالوطشروق سعید علي ابراھیم443816877

مطاىمطاى الثانویة بناتفیروز محسن مصطفي احمد رجب444812535

سمالوطمنازل إدارة سمالوطمریم جرجس حنا فرج445816366

المنیاالسالم الثانویة بناتیاسمین اشرف احمد محمد446803688

المنیافصول صفط اللبن الثانویةمینا فوزي عبدالمالك اسحق447852757

المنیامنازل إدارة المنیارانیا فتحي یوسف محمود448854052

ملوىملوى الثانویھ بناتمھا عامر احمد عبدالرحمن449819426

ملوىملوى الثانویھ بناتمیرنا اشرف رؤوف راغب450819434

المنیاالمنیا الثانویة بناتعلیاء علي یحیي علي451804224

المنیاتلھ الثانویھ المشتركھاسماء رجب محمد عزات452854182

المنیامنازل إدارة المنیامنھ هللا سید صابر احمد453803906

ملوىملوى الثانویھ بناتنورھان محمد عبدهللا خضراوي454819947

ملوىملوى الثانویھ بناتھدي احمد محمد ادریس455819965

ملوىملوى الثانویة بنینمینا ماھر سعد ھنري456859447

المنیاالسالم الثانویة بنینانطونیوس اسامھ فتحي زكري457803299

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتمارجریت ناجح یعقوب شفیق458853874

المنیافصول عبد الجابر محمدالثانویھ المشتركھ بطوهایناس اسحق تقي شحاتھ459806138

المنیامنازل إدارة المنیاندي احمد نجیب سلیم460804564
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

ملوىیوسف الكیالنى الثانویھ بابشاداتیوستینا منیر ادیب سعد461822009

ملوىیوسف الكیالنى الثانویھ بابشاداتمنال نادي موسي ابراھیم462821988

مطاىمطاى الثانویة بناتشرین رضا ادھم عمر463812518

ملوىملوى الثانویھ بناتمارینا منسي كریم فرج هللا464819395

المنیاالسالم الثانویة بناتسلمي الشافعي علي حسن465803634

المنیاالسالم الثانویة بنینماریو مجدي فرح بولس466803350

المنیامنازل إدارة المنیاامنیھ صالح محمد ریاض467853482

ملوىنزلة البرشا المشتركة الثانویةاناسیمون یعقوب داود یعقوب468821357

ملوىنزلة البرشا المشتركة الثانویةمیوركا مجدي ادوار حنا469821495

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتاالء زین رمضان احمد470853773

بنى مزاربنى مزار الثانویة للبناتھند عالء الدین محمود محمد471856201

سمالوطمنازل إدارة سمالوطسوزان سمیر ظریف انجلي472815511

المنیاالسالم الثانویة بناتمریم نادي نجیب حبیب473853445

المنیاالسادات الثانویة بناتمریم وجیھ بشري ذكي474852583

المنیاالمنیا الثانویة بناتشیرین علي فضل عجاج475804219

المنیاالسادات الثانویة بناتسلمي محمود محمد محمود476852534

المنیاالسالم الثانویة بناتایھ عالءالدین حجازي طلب477803612

المنیاالمنیا الثانویة بناتمریم منعم اسكاویس ملك478804239

ابوقرقاصقاسم امین الثانویة بناتمیرنا عادل سمیر نجیب479818957

المنیاالمنیا الثانویة بناتمارینا عاطف حنا عازر480853674
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

المنیامنازل إدارة المنیادعاء محمود محمد محمد481852109

مطاىمطاى الثانویة بناتایھ عاطف اسماعیل حسن482812479

المنیاالمنیا الثانویة بنینمحمد وائل احمد احمد483801935

ملوىمنازل إدارة ملوىكارولین مایز انطوني توما484821588

المنیاالسالم الثانویة بنینابرام عادل نصیف كامل485803278

المنیاالمنیا الثانویة بنینمحمد شریف عبدالحمید محمد486852838

ملوىملوى الثانویھ بناتلبني طارق رفعت صقر487819382

سمالوطمنازل إدارة سمالوطمریم احمد محمود عبدالوھاب488815288

ملوىتندة الثانویة المشتركةسلفیا ممدوح منسي شاكر489822711

ملوىملوي الثانویة الجدیدة بنینابانوب زكري ادم بشاي490859993

ملوىاالشمونین الثانویة المشتركةایھ ماھر رفعت صالح491859562

ملوىمنازل إدارة ملوىھند محمود عبدالسمیع علي492859170

ابوقرقاصقاسم امین الثانویة بناتمریم عالء فرید عبدالرحیم493858865

بنى مزاربنى مزار الثانویة للبناتنھي ثروت رشاد محمد494856248

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتاالء یاسر محمد عبدالعاطي495853787

المنیاالمنیا الثانویة بناترحاب محمود احمد عبدالعال496853647

المنیاالسالم الثانویة بناتدمیانھ نادي نجیب حبیب497853428

المنیاالسادات الثانویة بناتتقي بدر محمد الصغیر محمد498852573

دیر مواسفصول تانوف الثانویة العامةكاترین ھاني بشري جورجي499823599

ملوىالمحرص الثانویة المشتركةمارینا ناصر شحاتھ یس500822521
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

ملوىنزلة البرشا المشتركة الثانویةمارینا صفوت یوسف رید501821481

ملوىنزلة البرشا المشتركة الثانویةمیرنا مقار اسحق مقار502821369

ملوىف دیروط ام نخلة الثانویةمني عبدالحلیم محمد عبدالحلیم503820509

ملوىملوى الثانویھ بناتنوسیلھ نصر احمد محمد504819454

ملوىملوى الثانویھ بناتمریم عبدالمسیح اسحق عبدالمسیح505819411

ابوقرقاصمنازل إدارة ابوقرقاصسلمي محمد عید حسن506817718

سمالوطمنازل إدارة سمالوطكریم عبدالحكیم محمد عبدالحكیم507814176

المنیاتلھ الثانویھ المشتركھندي زین العابدین خلیفھ موسي508805913

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناترضوه ایھاب محمد عبدهللا509804861

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتسلمي خالد عبدالرحمن عبداللطیف مھدي510804698

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتامال محسن البكري محمود511804664

المنیامنازل إدارة المنیااسراء عصام انور عبدالغني512804528

المنیاالسالم الثانویة بناتندي محسن محمد نمر513803809

المنیاالسالم الثانویة بناتانیسمون اشرف عیسي كامل514803730

المنیاالسالم الثانویة بناتھبھ كمال ناجي سعید515803677

المنیاالسالم الثانویة بناتندي محمود حسني محمود516803666

المنیااالتحاد الثانویھ بنینصموئیل حنا جرجس حنا517802426

المنیافصول صفط اللبن الثانویةمینا جرجس عزیز كیرلس518801768

المنیامنازل إدارة المنیامارینا نادي شفیق شحاتھ519801343

بباببا ث م بنیناحمد بكري عبد العظیم محمد52058711
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

ابوقرقاصقاسم امین الثانویة بناتمنار طارق محمود عبدالرحمن521818945

المنیاالسالم الثانویة بنینعبدهللا اسامھ محمود توفیق522853384

ملوىملوى الثانویھ بناتاسراء محمد احمد سید523819273

المنیاالسالم الثانویة بناتخلود محسن محمود محمد524803617

مطاىمطاى الثانویة بناتنورھان ھشام بدوي فھمي525856526

المنیاالسالم الثانویة بناتایمان فولي حسن عطا526803733

المنیاالسادات الثانویة بناتایمان محمد حلیم بخیت527801020

المنیاالمنیا الثانویة بناتمنار عصام احمد موسي528804244

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتھاجر عصام محمد سنوسي529804748

المنیافصول دمشاو ھاشم الثانویھیاره ایمن محمد ابوبكر530806633

المنیافصول دمشاو ھاشم الثانویھاماني احمد عزت ھاشم احمد531854608

ملوىملوى الثانویھ بناتشروق محسن محمود عبدالرحمن532859055

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتمارینا عریان ابراھیم غالي533804720

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتساره عصام الدین علي محمد534804695

المنیاالسادات الثانویة بناتسھا خلف سلیمان عبدالحمید535801062

المنیاالسادات الثانویة بناتفیرینا میشیل زكي سریان536801079

المنیاالمنیا الثانویة الریاضیة بناتماري لویس حبیب حسب هللا537800465

المنیاالسادات الثانویة بناتبسنت عجایبي منیر جرجس538801029

المنیاالمنیا الثانویة بناتساندي اشرف نجیب واصف539804211

المنیاالمنیا الثانویة بناتندي اشرف عبدالمجید علي540804257
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

المنیاالسالم الثانویة بناتدمیانھ سمیر زكي خلیل541803620

ملوىمنازل إدارة ملوىمارینا ریاض شحاتھ ریاض542821590

المنیاالمنیا الثانویة بناترؤي الحسیني محمد حبیب محمد543804340

مغاغةالشھید/ رضا عاشور الثانویة بناتشیري عزت شحاتھ اسحق544855032

ملوىنزلة البرشا المشتركة الثانویةرورانس سمري بشاره مرزوق545821452

المنیاطھنشا الثانویةمنار عباس علي محمد546854020

ملوىمنازل إدارة ملوىدمیانھ ناجي لطفي زكي547821604

المنیاالمنیا االعدادیة الثانویة الجدیدة بالمنیا الجدیدةسھیلھ عبدالظاھر مرزوق عبدالظاھر548801460

ملوىنزلة البرشا المشتركة الثانویةانجي زكریا حنا عبدالسید549859633

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتاروي فولي محمد حسین550804658

المنیاالمنیا الثانویة بناتمي ابوالحسن شعبان عبدالقادر551804248

المنیاطھنشا الثانویةارین بھاء بطرس ھنیال552805410

المنیاالسالم الثانویة بناتامیره محمود محمد محمد553803607

المنیامنازل إدارة المنیادالیا مصطفي احمد الشیخ554804541

المنیامنازل إدارة المنیاایھ بھاء عبدالملك علي555804536

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتمنار اسامھ علي حسن556804971

المنیاتلھ الثانویھ المشتركھساندي سامي عبده وھبھ557805900

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتدینا محمد ابراھیم حامد558804683

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتایھ یاسر سید عبدالفتاح559804674

المنیابنى احمد الثانویة المشتركةیوستینا كمال ثابت شحاتھ560854145
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

المنیابنى احمد الثانویة المشتركةلیزا جمیل بشري اسكندر561854139

سمالوطمنازل إدارة سمالوطانجي میالد ابراھیم فیلبس562814706

المنیاالسالم الثانویة بناتمارتینا مجدي عوض صادق563803856

مغاغةالشھید/ رضا عاشور الثانویة بناتمادونا اشرف ذكي اسعد564855107

المنیامنازل إدارة المنیاایریني ملك بولس یوسف565804583

المنیاالثانویھ بنات بالحى السادسریم طلعت زاخر جوني566806486

المنیامنازل إدارة المنیایاسمین عماد علي توفیق567853522

المنیاطھنشا الثانویةمنار علي محمد محمود568805429

المنیاطھنشا الثانویةمنال حسن محمد عبدالسالم569805505

سمالوطسمالوط الثانویة بنات القدیمةیاسمین عادل علي محمد570816604

المنیاالسادات الثانویة بناتعال خالد عزت سالمھ571801071

المنیاالسالم الثانویة بناتاروي محمد زكي حسونھ572853407

المنیاالسادات الثانویة بناتامنیھ عبدالحمید عبدالقادر خلیفھ573801014

ملوىملوى الثانویة بنینعبدهللا ابراھیم محمد ھاشم574820642

المنیاالسالم الثانویة بنینمحمد مصطفي محمود عبدالسالم575853323

المنیافصول عبد الجابر محمدالثانویھ المشتركھ بطوهطھ محمد طھ احمد576806123

سمالوطمنازل إدارة سمالوطدینا صالح عبدالفتاح محمد577814722

ملوىملوى الثانویھ بناتمارینا وجدي صالح شكر578819396

مطاىمطاى الثانویة بناتسالي اسكندر سامي اسكندر579812733

المنیاالسالم الثانویة بناتدمیانھ سلیمان ناعوم سلیمان580803751
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

المنیاالسالم الثانویة بناتمریم عزت فھیم راتب581803654

المنیاالسالم الثانویة بناتشیرھان عادل فؤاد حسین582803637

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتزینب ھشام عبدالغني محمد583804694

ملوىملوى الثانویھ بناتناردین ناصر ابراھیم خلیل584819441

ملوىملوى الثانویھ بناتناردین مینا ادیب وھبھ585819920

المنیامنازل إدارة المنیاحسناء حماده احمد بدیع586854076

المنیامنازل إدارة المنیاابتھاج عالء الدین سعد محجوب587854514

ملوىملوى الثانویھ بناتماریا ثروت شحاتھ حنا588859073

المنیافصول البرجایة الثانویةوالء جمال علي احمد589802700

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتجھاد ھشام ابوالمجد عبدالمحسن590804678

المنیامنازل إدارة المنیاھبھ اسماعیل عبدالفتاح عثمان591801529

مطاىمطاى الثانویة بنینمحمد عماد محمد جابر592813020

المنیابنى محمد سلطان المشتركھجوناسان سامح فوزي ابراھیم593806329

المنیابنى محمد سلطان المشتركھشنوده رافت وصفي لبیب594806330

المنیایونس صمیدة الثانویةكریم طھ ابراھیم عبدالكریم595806513

المنیاالسادات الثانویة بناتمریم عبدااللھ خیر هللا بالل596801089

سمالوطسمالوط الثانویة بنات القدیمةسندس محمد فاروق عبدالرحمن597816580

مطاىمطاى الثانویة بناتشیماء رمضان عمر محمد598812523

ملوىملوى الثانویھ بناتعبیر سیف زكریا رزق599819374

ملوىملوى الثانویھ بناتلیدیا میالد زرعي حنا600819385
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بیان باسماء الطالب الالئقین في اختبارات قدرات 

نوعیة موسیقیة بكلیة نوعیة موسیقیھ المنیا
االدارةالمدرسةاسم الطالبرقم الجلوسم

سمالوطمنازل إدارة سمالوطاسراء فوزي عبدالوھاب سنوس601857894

المنیاصفط الخمار الثانویة المشتركةسلوي علي خلف علي602802896

المنیاالسادات الثانویة بناتانجي سامح نسیم حنا603801018

المنیاالسادات الثانویة بناتریم مصطفي علي محمد604801046

سمالوطمنازل إدارة سمالوطمحمد حسام الدین كمال محمود605813942

المنیااالتحاد الثانویھ بنینمحمد شعبان صابر السید606802373

سمالوطقلوصنا الثانویةالمشتركةنیره محمد محمد عبدالغني607816689

سمالوطمنازل إدارة سمالوطحسناء حسن حامد حسن608816871

سمالوطقلوصنا الثانویةالمشتركةاالء حسن عثمان عبداللطیف609816663

سمالوطمنازل إدارة سمالوطامنیھ جمال فاروق عثمان610815222

المنیاالسالم الثانویة بناتسلمي عبدالرحیم محمود حسین611853435

المنیاالسالم الثانویة بناتفیوال فایز فكري ھندي612853405

ابوقرقاصأبیوھا الثانویةعبیر محمد رفعت علي613858150

المنیامنازل إدارة المنیانورھان حنفي محمود حافظ614804567

ملوىملوى الثانویھ بناتمارتینا عفیفي عوض وھبھ615859071

ابوقرقاصقاسم امین الثانویة بناتمنار مصطفي علي احمد616818947

ملوىملوى الثانویة بنینمحمود یحیي احمد لطفي عبدالھادي617820691

سمالوطالبیھو الثانویة المشتركةایھ هللا جمال عبدالعظیم عباده618856926

ملوىملوى الثانویة بنینكیفین اسامھ فاروق حبیب619820918

سمالوطمنازل إدارة سمالوطعلیاء عاطف محمد خلف620857976
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ملوىملوى الثانویھ بناتمي علي عبدالنعیم محمد621819431

المنیاالسالم الثانویة بناتمنار محمد مصطفي حسن622803796

المنیاالسالم الثانویة بناتاسنات رامس حلیم واصف623853466

دیر مواسالشھیدالرائدعمروابراھیم الثانویةبناتمنھ هللا محمد فكري عبدالناصر624860347

المنیاالسالم الثانویة بناتمارتینا مجدي سمعان سمسوم625803647

المنیامنازل إدارة المنیاایھ اسماعیل ابوالحسن جمعھ626854321

المنیاالسادات الثانویة بناتامنیھ یاسر انور ریاض627801015

ملوىملوى الثانویة بنینعبدالعزیز حامد ریاض عبدالرحمن628859400

المنیاطھنشا الثانویةریھام اشرف حسین عبدالرشید629853999

المنیاالمنیا الثانویة بناتھال اشرف عبدالحمید حسن630853628

المنیاالمنیا الثانویة بناتندي عالء عبدالقادر علي631853624

سمالوطسمالوط الثانویة بنات القدیمةمنھ هللا فوزي عطیھ عبدالعال632816593

سمالوطسمالوط الثانویة بنات القدیمةایھ خلیل سعید كامل633815135

ابوقرقاصقاسم امین الثانویة بناتمنار احمد محمد عبدالعزیز634818943

سمالوطمنازل إدارة سمالوطایناس شعبان امین السید635815233

المنیاالشھید محمد وحید حبشى الثانویة بناتمنار توفیق عبدالفتاح عبدالحكیم636853781

المنیاالسالم الثانویة بناتھاجر محمود محمد مصطفي637803870

المنیامنازل إدارة المنیانھلھ خالد علي فھمي638801449

المنیاالحریة الثانویة المشتركة بدمشیرمریم جرجس عدلي حنین639801584

المنیاالسادات الثانویة بناتنورھان ممدوح فولي قطب640801104
عمید الكلیةرئیس عام اإلمتحاناسم مدخل البیانات
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ملوىملوى الثانویھ بناتاشرقت محمد سعد اسماعیل641819278

المنیابنى احمد الثانویة المشتركةجرجس سامح ثابت زكي642805608

ابوقرقاصبلنصورة الثانویة المشتركةشنوده مجدي عبدالمسیح حبیب643858304

مطاىمطاى الثانویة بنیناحمد عزالدین ابراھیم قطب644812926

المنیاالسالم الثانویة بنینمحمود احمد علي محمد645803368

المنیاالسالم الثانویة بنینمحمد اشرف سعد عبدالغني646803354

المنیااالتحاد الثانویھ بنینایھاب رجب حجي عبدالنبي647802451

ملوىمنازل إدارة ملوىاسماء رضا محمد حسین648859962

المنیاالمنیا الثانویة الجدیدة بنینسید مجدي سید علي649804052

سمالوطمنازل إدارة سمالوطمیرنا نشات شھید جرجس650857995


