
 كنترول كلية الفنون و التصميم

تبار القدرات الفنية و اإلبتكاريةإخ الطالب الحاصلون على تقدير الئق في  

2018/2019للعام الجامعي المتقدمين لإللتحاق بكلية الفنون و التصميم    

8/8/2018األربعاء  -المجموعة األولى   
 م اسم الطالب م اسم الطالب

  .1 سلمى أحمد أحمد السليسلي 33 أحمد سعيد حامد عوض هللا

  .2 عبد الرحمن محمد محمد 34 ميرنا إبراهيم محمد الدفراوي

  .3 عبد الرحمن رضا محمد  35 نادين حسام الدين محمد

  .4 ياسمين أحمد محمد 36 منار مجدي محمود محمد

  .5 ان محمد نور الديننور 37 هبة هللا هشام محمد حسن

  .6 يوسف محمد إسماعيل محمد 38 حازم أيمن داوود

  .7 ياسمين سعيد عبد العزيز 39 نهى أشرف شوقي بدر

  .8 ندى محمود محمد أبو النجا 40 منة هللا أيمن زيتون

  .9 ندى عبد الستار محمد 41 أحمد عماد جمال زهران

  .10 ميرنا مدحت محمود 42 نهال جمال محمد محمد

  .11 نسمة ماهر علي علي  43 دينا محمد صالح إبراهيم

  .12 عمر أحمد كيالني 44 سارة مصطفى صالح إبراهيم

  .13 سميع نانسي عالء عبد ال 45 ضحى السيد سليمان

  .14 شيري القس جوارجيوس 46 رف ليمونهناير أش

  .15 مارينا عاطف رزق الظه 47 فيروز عصام محمد السيد

  .16 نانسي محمود عبد الفتاح 48 منة هللا عبد الهادي

  .17 نادين أشرف محمد 49 إسالم صديق عبد الفتاح

  .18 مريم سعد عبد الصمد 50 فاطمة حسن أحمد زيتون

  .19 نوران عمرو محمد السيد 51 شيماء محمد حافظ 

  .20 وليد عبد السالم محمد  52 روز عادل عبد الرازق 

  .21 هاجر محمد يوسف محمد 53 زياد خالد عوض الحضري

  .22 جومانا وائل محمد كامل 54 حبحسارة خالد عبد المنعم ب

  .23 روان محمود إبراهيم مصطفى 55 ندى صالح شعبان العسكري

  .24 أحمد ساني عبد الحكيم محمد 56 نور أحمد 

  .25 ميادة محي الدين زكريا محمد 57 ميار محمود عالم عبد العال

 

 

 

 

 

  .26 فاطمة أشرف محمد علي 

  .27 فاطمة عمر السيد

  .28 روان مجدي علي العمروسي

  .29 مريم حاتم أحمد حاتم

  .30 نهى السيد فهمي علي

  .31 منار ياسر علي البنا

  .32 مايا محمد علي الدفراوي

 

 


