
 كنترول كلية الفنون و التصميم
إختبار القدرات الفنية و اإلبتكارية الطالب الحاصلون على تقدير الئق في  

9102/9191للعام الجامعي المتقدمين لإللتحاق بكلية الفنون و التصميم    
90/8/9102األربعاء  -المجموعة األولى   

 دى نبيه النقلين نيرة محمد موسى
 مكة رمضان صالح لوجين مجدي علي

 إفرونيا ماهر سامي رياض مريم سعيد أحمد محمد
 باسم إيهاب محمد أحمد جودى أسامة عطا

 سارة ياسر إبراهيم سعد خليل زينة هاني دياب دياب
 نور رضا إبراهيم علي دانيا شهاب الدين رجائي

 رهف ممدوح أحمد حسين ياسمين محمد السيد الحجاوي
 أسامة صالح أزريق  ندى إبراهيم علي محمود

 رقية صالح عبد المجيد عوض رنا محمد عبده محمود طلبه
 حسن بهجت حسن محمود سهيلة عماد مأمون
 مريم عمرو علي محمد عيسى أسماء حمدي حماده
 منار صابر الشحات صالح مارينا يعقوب راشد

 منة اهلل حمدي محمود شريط محمد عالء الدين يوسف
 منة مصطفى حامد عال خيري سعد أمين 
 هاشم خالد حسن نوران السيد علي قطب

 إسراء السعيد محمد عبد المعطي روان محمد علي محمد عمران
 إيمان عمر محمد محمد شاهندة حسن عبد الرازق 

 مصطفىندى أيمن كمال  جانو فرج اهلل
 شهد عبد الفتاح محمد  ارا محمد محمد محمد الخادمي

 آالء أحمد محمد الريس داليا عبد الحميد غالب

 عبد اهلل حسن محمد علي شيرويت محمد محمد فرج
 فيوال هاني داود مي عادل محمد النجار
 جيالن محمد علي سالم منة اهلل إيهاب محمود
 أريج عناني أبو المجد نرمين علي فؤاد علي
 حبيبة رمضان أحمد محمد روزان مدحت أحمد

 سلمى علي محمد فاطمة المعتز أحمد فليس
 د الرحمن محمد عادل عب مة عيسويمنار رأفت أبو شا

 مازن مصطفى السيد عبد الغني أحمد عوض محمد معوض
 مريم أحمد إبراهيم النجار حنان حسين حسين عبيدي

 فرح عادل فتحي أبو زيد أحمد بكري إبراهبم محمد علي



 

 

 دنيا عماد حنا فهيم علياء إبراهيم علي أحمد
 شهد مجدي عمر الشريف هدى طارق حامد الصياد

 ميار محمد ياسين الوكيل حبيبة ياسر محمد إسماعيل
 مريم محمد طه شرف يوسف أحمد عطية

 هايدي خميس جابر أسماء طارق فهيم قنصوة 
 مريم محمد مصطفى كامل  أحمد حسن محمد حسن
 ندى عالء إبراهيم حمدي رودينة محمود عبد الحق
 أحمد أصيل جودة ندى رضا إبراهيم جعفر
 تسنيم يوسف رجب محمد رشدي محمد أحمد
 عمرو محمد نبيل ماريتزا هاني توفيق فخري

 منة محمد علي دعبيس هايدي عماد سالمة
 يوساب صالح فؤاد جورجيوس 

 
 


