
 كنترول كلية الفنون و التصميم

إختبار القدرات الفنية و اإلبتكارية الطالب الحاصلون على تقدير الئق في  

2018/2019للعام الجامعي المتقدمين لإللتحاق بكلية الفنون و التصميم    

29/8/2018األربعاء  - الثانيةالمجموعة   

 م اسم الطالب م اسم الطالب

  .1 مد هشام حسين القبانيمح 46 عبد الرحمن محمد رمضان السيد 

  .2 مريم محمد عبد المنعم 47 مريم محمد عبد الحميد

  .3 ميرنا أنور حسن محمد 48 ماعيلمنى محمود أحمد محمد إس

  .4 ليلي محمد أحمد حنفي خليل 49 تسنيم أسامة حافظ

  .5 رحاب عز الدين يوسف  50 لقاء إيهاب أحمد المصري

  .6 زينة شريف إيراهيم عمارة 51 بيشوي ميالد سعد

  .7 منة هللا أيمن الفران 52 شيرين محمد عبد المنعم أحمد

  .8 نغم محمد جبريل فهمي 53 شروق ممدوح محمد صديق

  .9 حمد عبد الرحيم السيدرغدة أ 54 أماني سعد عبده فليفل

  .10 كارمن سامح خيري حنا 55 مؤمن مصطفى محمد

  .11 ياسمين طارق محمد عمار 56 زياد عرفة عفيفي

  .12 حنين عالء محمد لطفي محمد 57 عبد المنعم رياض الرامي آية

  .13 رناء عمرو السعيد الجوهري 58 ريهام إسماعيل عرفه 

  .14 همسة محمد فاروق عبد هللا 59 فرح أحمد ممدوح

  .15 مؤمن عصام الدين عبد الستار 60 سالي فكري أحمد حماد

  .16 منال خالد خليفه سيد خليفه 61 عبد هللا محمد محمود

  .17 محمد أحمد حسن الوزان 62 أسماء ضياء محمد طاحون

  .18 زياد شريف مراجع عبد القادر 63 آية هللا أحمد عبد المنعم

  .19 مريم عبد الغفار زكريا  64 علي محمد علي علي

  .20 ميرنا عادل عبد الفتاح ناصر 65 روق نيازيعماد الدين فا

  .21 ماهر أسامة ماهر عطا 66 آية هللا رضا علي

  .22 منار أسامة علي غزال 67 دنيا كامل عبد المقصود هاشم

  .23 بنان يوسف محمد السايح 68 نورا أشرف محمد الكتاتني

  .24 لعاطيأحمد الشافعي عبد ا 69 أمجد محمد عبد الحميد اليماني

  .25 إبراهيم محمد سعودي 70 حبيبة خالد مرزوق أمين

  .26 هاجر محمد محمد محمد  71 سارة هاني محمد زغلول

  .27 زياد أيمن سمير  72 يارا محمد حافظ حطيبه

  .28 عبير محمد عبد الغني 73 محمد منصورسلمى 

  .29 يمنى عبد العزيز محمد  74 صفاء محمود يونس

  .30 آية جالل محمد عبيد 75 آالء خالد يونس

  .31 علي أحمد سعد حسن  76 ميار عادل إبراهيم محمد

  .32 سوزان محمد مصطفى  77 بسنت أحمد هيبه هنداوي

  .33 ار حسن مصطفىمي 78 عبير محمد خلف محمد

  .34 لينا ياسر عبد الحميد السيد 79 صوفيا أشرف أميل

  .35 ندى عمرو محمد مراد البرعي 80 هينار شوقي محمد عبد الرحيم

  .36 هبة هللا أيمن صالح 81 ندى أشرف محمد عبد الحليم

  .37 إيمان محمد زهدي مقبل 82 أحمد إبراهيم محمد

  .38 نورهان أحمد لبيب محمد 83 أمنية إيهاب عمر

  .39 نهال محمد سليم  

  .40 ريناد عالء الدين عبد الحميد

  .41 نور محمد السيد عبد الجواد

  .42 يسرا صالح محمد البحة

  .43 مريم محمد محمد محمود حماد

  .44 مريم حسن فتحي  حسن

  .45 رؤى عمرو عبد المقصود 

 

 


