
 لكليه الفنون والتصميم 2020-2019المرحله االوىل) الدفعة االوىل&الدفعه الثانية ( والمرحله الثانية )الدفعه االوىل(  للطالب المرشح التحاقهم بالعام الجامىع 
ط القبول النهائى من قبل وزاره التعليم العاىل وعىل جميع  وط بشر ط من شر الطالب المعلن اسمائهم االنتهاء من اجراء المقابالت الشخصيه والكشف الطبى كشر

 صدد اعالن اسماء طالب جدد كدفعه ثانيه                                                                   
ى
رجاء شعه  ب                                              االلتحاق  والجامعه ف

 الدخول عىل الرابط المعلن الستكمال اجراءات التسجيل 

 الثانوية العامه المرصية واالزهرية
ى
 %70.00 الحد االدئى للقبول ف

 الثانوية المعادله العربية 
ى
 %70.00 الحد االدئى للقبول ف

 الثانوية االمريكية 
ى
 A.D 70.00%الحد االدئى للقبول ف

ية  ى  الثانوية االنجلي 
ى
 I.G 78.75%الحد االدئى للقبول ف

 اسم الطالب الكلية رقم استمارة التسجيل

   فريده خالد محمود ابراهيم  كلية الفنون والتصميم 8753

   ندى نبيه نبيه النقىل كلية الفنون والتصميم 4875

   محمد عبد الفتاح عبد الرحمن منه هللا محمد  كلية الفنون والتصميم 8729

يف محمد السعيد محمد محمود كلية الفنون والتصميم 4839 ى شر    حني 

   رنا محمد السيد عبد الجواد البديوي  كلية الفنون والتصميم 8733

   عبد الرحمن احمد عبد الجواد رحيل  كلية الفنون والتصميم 8716

   دى ابراهيم محمد عبيدومنه هللا مج كلية الفنون والتصميم 8699

   رؤي عالء احمد صابر قنديل كلية الفنون والتصميم 8695

   اري    ج ياش حسن عىلي المرصي  كلية الفنون والتصميم 8689

   احمد رافت عبد الستار عبد هللا  كلية الفنون والتصميم 8688

   شهد وائل حسن عىل غنيم كلية الفنون والتصميم 5321

   عمرو محمد سعيد محمد سليمان كلية الفنون والتصميم 8683

   مريم عمرو عىل عيسي  كلية الفنون والتصميم 4905

ى عماشه  كلية الفنون والتصميم 8669    ندا فاروق السيد حسي 

ف محمود احمد كلية الفنون والتصميم 8652    روان محمد اشر

   محمد عبد الحميداياد محمد زهي   كلية الفنون والتصميم 8439

   شيماء طارق عبد الفتاح نغم كلية الفنون والتصميم 8639

   احمد ناجى شمندى فهىم  كلية الفنون والتصميم 8642

   احمد محمد محمود محمد حسن  كلية الفنون والتصميم 8586

   سلىمي عاطف محمد ابو عرب  كلية الفنون والتصميم 8623

   شهد حلىمي فرغىلي احمد  والتصميمكلية الفنون  8606

   ندي محمد احمد محمد احمد  كلية الفنون والتصميم 8605

   احمد بكرى ابراهيم محمد عىل عىل  كلية الفنون والتصميم 8580

   ريم محمد احمد احمد الفوىلي  كلية الفنون والتصميم 8574

   الحميد عبد الفتاح شحاتهميار محمد عبد  كلية الفنون والتصميم 8547

ي  كلية الفنون والتصميم 8563
   داليا رمضان محمد محمود مصطفى

   عمر فتحي سليمان عطا هللا  كلية الفنون والتصميم 6150

   غيداء صابر محمد عبد الحكم سليمان كلية الفنون والتصميم 5250

   منه محمد عىل دعبيس كلية الفنون والتصميم 4927

   زينه محمد فخر الدين عطيه حسن عطيه كلية الفنون والتصميم 6931

   ندى حمدى بسيوئى محمد القصار  كلية الفنون والتصميم 8524

   هايدى محمد عبد العزيز محمد باشا كلية الفنون والتصميم 6897



   محمد رضا محمد محمود حسن كلية الفنون والتصميم 7242

   عمرو احمد عبد العزيز احمد قمر كلية الفنون والتصميم 7691

   يمبى محمد نرص الطنائى  كلية الفنون والتصميم 8245

   رحمه خالد سعد محمد عبد الحليم كلية الفنون والتصميم 4973

   روان احمد السيد محمد كلية الفنون والتصميم 5804

   عبي  عىلي عرفه عىلي موسي  كلية الفنون والتصميم 8425

ه  كلية الفنون والتصميم 8400 ي محمود احمد احمد عشر
   مصطفى

   نادي رياض عزيز صليب كلية الفنون والتصميم 8423

ي زايد  كلية الفنون والتصميم 8381
   اسالم محمد احمد عبد الغبى

   بالل محمد فاروق محمد محمود عبد هللا  كلية الفنون والتصميم 8363

   حبيبه ايهاب فتحي احمد ابو العزم  كلية الفنون والتصميم 8358

   اسماء طارق فهيم قنصوه الغنيىمي  كلية الفنون والتصميم 7241

   حبيبه ياش محمد السيد اسماعيل كلية الفنون والتصميم 4865

   عمر ياش محمد عبد الحكيم عمار كلية الفنون والتصميم 8291

   جورجيوس يوساب صالح فؤاد  كلية الفنون والتصميم 8277

يال  كلية الفنون والتصميم 6891 يال جنيدي غيى يام مجدي غيى    مي 

   محمد رشدي محمد احمد خليفه  كلية الفنون والتصميم 8261

   ندى رضا ابراهيم جعفر كلية الفنون والتصميم 8117

   تسنيم يوسف رجب العطفى  كلية الفنون والتصميم 8126

   اشاء الشحات فتح محمد خليل كلية الفنون والتصميم 7960

ي فتيحه  كلية الفنون والتصميم 8090
   رنا اسالم محمود حنفى

ى  كلية الفنون والتصميم 8082 ي قبيصي عىلي حسي 
   ميار مصطفى

   فرح عادل فتحي ابو زيد سليمان  كلية الفنون والتصميم 5739

   رودينه خالد كمال عىل كلية الفنون والتصميم 7998

وق خالد كمال عىل كلية الفنون والتصميم 7999    شر

   محمد محمد محمد عبد السالم رحومة كلية الفنون والتصميم 4925

   مريم رمضان بدرى جاد احمد كلية الفنون والتصميم 7538

   نور احمد رسىم ابراهيم عامر كلية الفنون والتصميم 7350

   روان عىل محمد حسن كلية الفنون والتصميم 5987

   يوسف احمد عطية اسماعيل كلية الفنون والتصميم 7964

   رودينه محمود عبد الحق زىك كلية الفنون والتصميم 7929

   اري    ج عنائى ابو المجد احمد كلية الفنون والتصميم 7760

   ريم احمد عيد عبد الحي منصور  كلية الفنون والتصميم 7887

ي ابو الدهب السيد  كلية الفنون والتصميم 7751
   روان طارق عبد الغبى

   احمد حسن محمد حسن زايد  كلية الفنون والتصميم 7008

   خلود جالل عبد هللا محمد دراز كلية الفنون والتصميم 7871

   مي ابراهيم سمي  ابراهيم المرشدي  كلية الفنون والتصميم 5614

   محمد احمد جوده محمد  والتصميمكلية الفنون  7377

   منه هللا خالد محمد احمد عىلي  كلية الفنون والتصميم 5388

   علياء ابراهيم عىل احمد سالم  كلية الفنون والتصميم 7831

   جيالن محمد عىل سالم كلية الفنون والتصميم 7172



   مريم محمد مصطفى كامل نعمان كلية الفنون والتصميم 7875

   عمر خالد رجب محمد عبد المجيد  كلية الفنون والتصميم 7696

   ندي وليد محمد عبد الرحمن حاتم  كلية الفنون والتصميم 5102

   عمرو محمد نبيل بهي الدين عرفان  كلية الفنون والتصميم 7687

   ندي عالء ابراهيم حمدي السيد عىلي  كلية الفنون والتصميم 6263

   جمال احمد السيد محمود  ون والتصميمكلية الفن 5595

   احمد اصيل جوده محمد رخا  كلية الفنون والتصميم 6826

ف كلية الفنون والتصميم 4978    مريم محمد طه ابو الفتح شر

   ريم احمد عبد الحميد احمد شحاته  كلية الفنون والتصميم 7486

   المنعم برغش حبيبه ايمن عبد  كلية الفنون والتصميم 7636

   رنا عبد المنعم فتح هللا محمد فرج كلية الفنون والتصميم 6752

   رنا سعد عبد الوهاب سعد بدر  كلية الفنون والتصميم 7474

   منه هللا ايهاب محمود محمد الطويل  كلية الفنون والتصميم 6924

يف  كلية الفنون والتصميم 7453    شهد مجدي عمر الشر

   هند عاطف السيد فرغىل كلية الفنون والتصميم 7650

   م عادل محمد النجار كلية الفنون والتصميم 7297

   هدى طارقحامد الصياد كلية الفنون والتصميم 7308

   رنا محمد ابو الفتوح حسان موس كلية الفنون والتصميم 7475

   هاجر طارق حامد عىل سليمان كلية الفنون والتصميم 7452

   ندى ابراهيم عىل محمود عبد العال كلية الفنون والتصميم 7431

   رقية عبد العزيز محمد توفيق كلية الفنون والتصميم 6661

ي كلية الفنون والتصميم 7555 ي عبد المجيد اليى
   محمد مصطفى

يال كلية الفنون والتصميم 7387 ى فرج هللا غيى    جانو فرج هللا مكي 

   اشاء السعيد محمد عبد المعطي  والتصميمكلية الفنون  7520

   مريم سعيد احمد محمد عبد العزيز  كلية الفنون والتصميم 6601

يف  كلية الفنون والتصميم 6083    محمد عالء الدين يوسف عبد المجيد الشر

ى عبيدي  كلية الفنون والتصميم 5680 ى حسي     حنان حسي 

ى  كلية الفنون والتصميم 7393 ى عىل ابو العني     ايه عىل الخرصى

   هاجر طارق فهىم محمد بكر كلية الفنون والتصميم 7398

   نور سعيد راشد عبد القادر عثمان كلية الفنون والتصميم 7376

   روزان مدحت احمد محمد يوسف كلية الفنون والتصميم 5913

   جومانه اسامه عبد الوهاب مرىع كلية الفنون والتصميم 6885

ي الغرباوي  كلية الفنون والتصميم 7332
   ساره محمد رجائى

ى محمد السيد الحجاوي  كلية الفنون والتصميم 7342    ياسمي 

ي دياب دياب الشاذىلي  كلية الفنون والتصميم 5307
   زينه هائى

   سلسبيل جمال عىلي درويش كلية الفنون والتصميم 7339

   جودي اسامه  عطا عبد اللطيف محمد  كلية الفنون والتصميم 7311

   محمد اسامة حسن عىل محمود رجب كلية الفنون والتصميم 7303

   دنيا عماد حنا فهيم  كلية الفنون والتصميم 7287

ى قرقر كلية الفنون والتصميم 7289 ي سعد امي     عال خي 

ويت محمد محمد فرج السيد  كلية الفنون والتصميم 7185    شي 



   هايدي عماد سالمه ناشد  كلية الفنون والتصميم 6636

   مريم احمد ابراهيم النجار  كلية الفنون والتصميم 5603

   سهام ياش محمد غيث عىلي  كلية الفنون والتصميم 7206

   شيماء اسماعيل عىل محمد عىل كلية الفنون والتصميم 7294

ى نوران عماد عبد  كلية الفنون والتصميم 7196    الحكيم عىل حسي 

   طه شاكر طه مبارك السيد شكر كلية الفنون والتصميم 7282

   منار رافت ابو شامه  عيسوى كلية الفنون والتصميم 7187

ي محمود كلية الفنون والتصميم 6886
   دانيا شهاب الدين رجائى

ى احمد محمد فليس  كلية الفنون والتصميم 7136    فاطمه المعي 

   يارا محمد محمد محمد الخادم  كلية الفنون والتصميم 7124

   روان محمد عىلي محمد عمران  كلية الفنون والتصميم 6134

   سلىمي عىلي محمد عىلي الدروي  كلية الفنون والتصميم 5940

   منه هللا ابراهيم حسبى حسن عرفه كلية الفنون والتصميم 5389

   عمر عماد عبد اللطيف جمال الدين كلية الفنون والتصميم 6304

ى عىل فؤاد عىل كلية الفنون والتصميم 6970    نرمي 

وز احمد محمد عىل عبد الرسول  كلية الفنون والتصميم 6912    في 

ى الوكيل كلية الفنون والتصميم 6964    ميار محمد ياسي 

   احمد عوض محمد معوض كلية الفنون والتصميم 6853

   اسماء حمدي حماده حسان احمد كلية الفنون والتصميم 6749

   ايمان السيد عبد الرحيم احمد محمد  كلية الفنون والتصميم 6542

   احمد ابراهيمعبد العزيز عبد الغفار عبد الرحمن  كلية الفنون والتصميم 6796

   هاجر محمد محمد البكاتوسر  كلية الفنون والتصميم 6086

   نوران السيد عىل السيد قطب نون والتصميمكلية الف 5544

   رقيه صالح عبد المجيد عوض  كلية الفنون والتصميم 5129

   حبيبه رمضان احمد محمد  كلية الفنون والتصميم 6817

   شهد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح النقراسر  كلية الفنون والتصميم 6135

   ندى ايمن كمال مصطفى  كلية الفنون والتصميم 4836

ة محمد موس احمد موس كلية الفنون والتصميم 5805    ني 

   رنا محمد عبده محمود طلبه كلية الفنون والتصميم 6198

ه كلية الفنون والتصميم 5776    محمد تامر عبد الحميد صيى

ى صبيح كلية الفنون والتصميم 6416    سارة احمد حسي 

يل  والتصميمكلية الفنون  6580    هاشم خالد حسن عبد الغفار جيى

   االء احمد محمد الريس كلية الفنون والتصميم 5851

   ايمان عمر  محمد محمد محمود  كلية الفنون والتصميم 6444

   سلىمي محمد عبد الستار بدر علوان  كلية الفنون والتصميم 6509

ى رهف ممدوح احمد  كلية الفنون والتصميم 5814    حسي 

ي حامد احمد  كلية الفنون والتصميم 6407
   منه مصطفى

ي داود مرقس عوض هللا  كلية الفنون والتصميم 6485
   فيوال هائى

يط كلية الفنون والتصميم 6635    منه هللا حمدى محمو د محمود شر

   عبد هللا حسن محمد عىل  سعد كلية الفنون والتصميم 6627

   حسن بهجت حسن محمود  والتصميمكلية الفنون  6047



   روضه وليد مصطفى محمد  كلية الفنون والتصميم 6541

   اسامه صالح ازريق حميد  كلية الفنون والتصميم 6557

   ملك طارق محمود محمد احمد  كلية الفنون والتصميم 6240

   مارينا يعقوب راشديعقوب كلية الفنون والتصميم 5835

   سهيله عماد مامون السيد بار كلية الفنون والتصميم 6515

   امينه خالد حسبى احمد شطا  كلية الفنون والتصميم 6492

   سارة ياش ابراهيم سعد خليل سيف كلية الفنون والتصميم 5915

 الضبع  كلية الفنون والتصميم 6326
 
   روان السيد الدسوف

ى  كلية الفنون والتصميم 6322  السيد عبد الغبى حسني 
   مازن مصطفى

   منار صابر الشحات صالح كلية الفنون والتصميم 6272

   افرونيا ماهر سامي رياض كلية الفنون والتصميم 6211

   مكه رمضان صالح عبد الراضى  كلية الفنون والتصميم 5828

   شاهندة حسن عبد الرازق محمد كلية الفنون والتصميم 6202

ي  كلية الفنون والتصميم 4832
   هايدي خميس جابر بسيوئى

   داليا عبد الحميد غالب عبد الحميد محمد  كلية الفنون والتصميم 6163

   ندى صالح احمد يونس كلية الفنون والتصميم 5651

ي حلىمي بدوي القلفاط كلية الفنون والتصميم 5484
   روان محمد هائى

   محمد عىل احمد محمد جوهر كلية الفنون والتصميم 5426

   عبد هللا ايهاب ابراهيم زىكي محمد كلية الفنون والتصميم 5317

 مجدي عىلي ابراهيم بدوي كلية الفنون والتصميم 5342
ى    لوجي 

   نور رضا ابراهيم عىل ابراهيم كلية الفنون والتصميم 5331

   احمد محمد بدرفريده محمد شعبان  كلية الفنون والتصميم 5037

   باسم ايهاب محمد احمد شهاب كلية الفنون والتصميم 5223

ى محمد كلية الفنون والتصميم 5232    عائشة موس حساني 

   منه هللا احمد ابراهيم حسن كلية الفنون والتصميم 8916

   مرام حازم محمد الخليىلي  كلية الفنون والتصميم 8910

   مريم حازم محمد عىلي الخليىلي  كلية الفنون والتصميم 8911

   روان محمد عبد الح داود كلية الفنون والتصميم 8905

   رهف فريد احمد شوق محمد سليمان كلية الفنون والتصميم 7862

ى ابراهيم محمد عبده يونس كلية الفنون والتصميم 8837    نرمي 

   دنيا محمد توكل محمد كلية الفنون والتصميم 8866

   بسنت عادل عبد المعط الششتاوى كلية الفنون والتصميم 8855

   عبد الرحمن حسام دسوف  اسماعيل عبد القادر كلية الفنون والتصميم 8829

   زياد احمد رافت حلىم كلية الفنون والتصميم 8508

   احمد عاشور عثمان الشطورى كلية الفنون والتصميم 8832

ا هائى توفيق فخرى فيليب كلية الفنون والتصميم 5156 ى    ماريي 

ى كامل بصله كلية الفنون والتصميم 8788    لينه صيى

   سلوى محمد جابر ابراهيم كلية الفنون والتصميم 8818

   نور خالد محمد عماد الدين محمد عبد هللا كلية الفنون والتصميم 8765

   هاجر عني  احمد مرىع كلية الفنون والتصميم 8802

   منار عمرو محمد  عبد الفتاح  محمد كلية الفنون والتصميم 8799



   روان محمد سعيد محمود يوسف  كلية الفنون والتصميم 8783

ي محمود كلية الفنون والتصميم 8749
   مروان محمد حنفى

   سيف الدين احمد خميس سليمان كلية الفنون والتصميم 8763

   منار رشدى محمد عىل العرائى  كلية الفنون والتصميم 8764

قت وليد عز الدين محمد ابراهيم كلية الفنون والتصميم 8762    اشر

ي عالء الدين عبد الرحمن ابو الحسن  كلية الفنون والتصميم 8736
   مصطفى

   فرح محمود محمدرضوان سليم كلية الفنون والتصميم 8676

ف حسن عب كلية الفنون والتصميم 7263    د القادر سيف الدينفارس اشر

ي محمد السيد كلية الفنون والتصميم 5148
   رفيده مصطفى

ى  كلية الفنون والتصميم 4926  عبد الظاهر طه الحساني 
ى مصطفى    حني 

   مريم طارق ابراهيم محمد عبده كلية الفنون والتصميم 8536

   يوسف ايمن ابراهيم البنا كلية الفنون والتصميم 5568

   ايمان اسامة فاروق محمد السقا كلية الفنون والتصميم 5050

   رويدا مساعد عوض عىلي الخشيىمي  كلية الفنون والتصميم 7588

   تمبى مختار عبد الفضيل كيالئى خميس كلية الفنون والتصميم 6628

   روان احمد مسعد احمد الكفراوي  كلية الفنون والتصميم 5600

ي محمود عبد الغفار  والتصميمكلية الفنون  8990
   لمياء احمد مصطفى

   جيسكا رياض موريس رياض كلية الفنون والتصميم 9039

   روان مجدى محمد صالح عبد القادر كلية الفنون والتصميم 9040

   عال سامح عوض عبد هللا طه كلية الفنون والتصميم 9031

   شعبان ختعنمحمد احمد عىلي  كلية الفنون والتصميم 9024

   ساره محمد رضا عبد الحميد عبد الرحمن كلية الفنون والتصميم 9026

   مهدي متوىلي محمد غالب كلية الفنون والتصميم 9001

   احمد اسامه محمد ابراهيم الهنداوي كلية الفنون والتصميم 8997

   سلىمي طارق عزت حوطر كلية الفنون والتصميم 8985

   عبد الرحمن هشام فاروق خميس حسن والتصميمكلية الفنون  8979

ي سعيد بطيحه  كلية الفنون والتصميم 8976
   عالء عصام عبد الغبى

ي  كلية الفنون والتصميم 8968
   حبيبه هشام السيد محمود النويسر

   عمر صابر عبد المقصود الطوجى  كلية الفنون والتصميم 8915

   نهال رضا محمد السيد  كلية الفنون والتصميم 8900

   اياد محمود حسن حافظ الشيخ كلية الفنون والتصميم 8848

   ايمان طارق محمد عبد العزيز السمان  كلية الفنون والتصميم 8781

ي جمعه عبد الفتاح العمري  كلية الفنون والتصميم 5468    ماجى

   الدين عبد الحفيظ مصطفى عبد الحفيظ شاج  كلية الفنون والتصميم 8617

   ميار عبد السالم سيد احمد محمود صالح كلية الفنون والتصميم 7306

   عمر حازم حامد حسن محمد مكاوى كلية الفنون والتصميم 5212

 


