
ط القبول النهائى من قبل وزاره التعليم العاىل وعىل جميع الطالب  لكليه االعالم وفنون االتصال 2020-2019الطالب المرشح التحاقهم بالعام الجامىع  بشر
ه     المعلن اسمائهم   صدد اعالن اسماء طالب جدد كدفعه اخير

ى
وط االلتحاق  والجامعه ف ط من شر                                                                                                                      االنتهاء من اجراء المقابالت الشخصيه والكشف الطبى كشر

 دخول عىل الرابط المعلن الستكمال اجراءات التسجيل هام وعاجلبرجاء رسعه  ال
 

 الثانوية العامه المرصية واالزهرية
ى

  %60.00 الحد االدئى للقبول ف

 الثانوية المعادله العربية 
ى

  %60.00 الحد االدئى للقبول ف

 الثانوية االمريكية 
ى

  A.D 60.00%الحد االدئى للقبول ف

ية  ى  الثانوية االنجلير
ى

  I.G 60.00%الحد االدئى للقبول ف

  اسم الطالب الكلية رقم استمارة التسجيل

    نادين احمد السيد عبد الاله السيد  كلية االعالم وفنون االتصال 8658

    االء ايهاب فتىح عبد الحميد يوسف كلية االعالم وفنون االتصال 8697

    احمد عىل احمد محمد خليل وفنون االتصالكلية االعالم  8665

    حبيبه حسام الدين السيد محمد محمود كلية االعالم وفنون االتصال 8685

    الشيماء محمد احمد اسماعيل عطا هللا كلية االعالم وفنون االتصال 7146

    مريم محمود حنفى محمود اليمبى  كلية االعالم وفنون االتصال 8646

    منار محمد احمد محمد البدري كلية االعالم وفنون االتصال 8607

    فرح عاطف وحيد سيد الشاعر كلية االعالم وفنون االتصال 8545

    فرح ايهاب محمد احمد شهاب كلية االعالم وفنون االتصال 7286

ي  كلية االعالم وفنون االتصال 8446
    منه هللا هشام احمد عىلي مصطفى

ي محمد عوض الكحكي  كلية االعالم وفنون االتصال 7642
    محمد هائى

    مي ابو زيد عبد العزيز ابو زيد محمد  كلية االعالم وفنون االتصال 8330

    والء سعد محمد عبد المجيد ابو مضاوى كلية االعالم وفنون االتصال 8197

    مصطفى محمد سعودىعمر حسن   كلية االعالم وفنون االتصال 8148

اى سام لبيب سيدين عبد النور كلية االعالم وفنون االتصال 8127     مير

    اشاء هشام عباس عرائى  كلية االعالم وفنون االتصال 7948

    عمر رمضان سعد ابراهيم سويد  كلية االعالم وفنون االتصال 7371

    ايمان احمد فيصل محمد عبد الرحمن  كلية االعالم وفنون االتصال 8054

    ناردين صابر سليمان واصف كلية االعالم وفنون االتصال 7558

    رحمة عيد معتمد موىس المهر كلية االعالم وفنون االتصال 8023

    اشاء عيسي محمود الخوالقه كلية االعالم وفنون االتصال 7918

    رضوي عماد الدين عىلي الصاوي العيسوي  كلية االعالم وفنون االتصال 7840

    قمر احمد خليل ابراهيم النادي  كلية االعالم وفنون االتصال 5531

    رحمه هللا احمد عبد المنعم السيد حسن  كلية االعالم وفنون االتصال 7522

    منار ايمن فيصل محمد عبد الرحمن  كلية االعالم وفنون االتصال 7019

ه محمد ابراهيم السيد خليل  كلية االعالم وفنون االتصال 7837     نير

    نوران وائل سيد عبد الهادي  كلية االعالم وفنون االتصال 6100

    مصطفى عىل الحسيبى عبد القوى بدر كلية االعالم وفنون االتصال 6982

    محمد محمود احمد محمد محمد كريم  كلية االعالم وفنون االتصال 7724

    ايه اسامه عبد المقصود عماره  كلية االعالم وفنون االتصال 7500

ي رفعت سالم ابو العال كلية االعالم وفنون االتصال 7549
    امائى

    سيلفيا شي سوريال منصور جرجس  كلية االعالم وفنون االتصال 6073



    سام محمد غالبرنا هائى محمود  كلية االعالم وفنون االتصال 7644

    فارس ايمن عدىل احمد عفيفى  كلية االعالم وفنون االتصال 7481

    ندى عىل محمد احمد ابراهيم كلية االعالم وفنون االتصال 7441

    دينا فتىحي سعد جاد هللا  كلية االعالم وفنون االتصال 7571

    منصور يشا ابراهيم احمد  كلية االعالم وفنون االتصال 6643

قاوي  كلية االعالم وفنون االتصال 4967 وق رضا عبد الحميد محمد الشر     شر

ى عجمي  كلية االعالم وفنون االتصال 7539     ايمان محمد حسير

    زينا اكرم محمد احمد الفوال كلية االعالم وفنون االتصال 7535

نا محمد السيد  كلية االعالم وفنون االتصال 6299     عبد الرحمن زاهرمير

    بسنت خالد مصطفى عبد الحميد هندى كلية االعالم وفنون االتصال 4866

    منه هللا احمد عبد الستار محمد محمد  كلية االعالم وفنون االتصال 7324

    بسمة حسن محمد محمد كلية االعالم وفنون االتصال 7107

ى حافظ محمود كلية االعالم وفنون االتصال 7273     سلمي محمد امير

    عفاف محمد خلف هللا الصاوي  كلية االعالم وفنون االتصال 7072

    حبيبه هائى ابراهيم الوحش كلية االعالم وفنون االتصال 7151

    عبد الرحمن طارق دسوفى محمد ابراهيم كلية االعالم وفنون االتصال 6205

    امنيه ماهر عبد السالم قطب كلية االعالم وفنون االتصال 6374

    ملك محمد عبد هللا التباع  كلية االعالم وفنون االتصال 7131

ى محمد خليل كلية االعالم وفنون االتصال 5075     مروان حازم صيى

ي واصف خليل  كلية االعالم وفنون االتصال 7111
    بسنت اسحق وففى

ف عبد هللا عبد الفتاح سالمه  كلية االعالم وفنون االتصال 5959     منه هللا اشر

    تماضى محمود السيد عبد المجيد  كلية االعالم وفنون االتصال 6991

    مي وحيد حسن محمد صالح  كلية االعالم وفنون االتصال 7013

    علياء فكرى السيد عبد الحليم النقرود  كلية االعالم وفنون االتصال 5611

    عمر عادل احمد السيد  كلية االعالم وفنون االتصال 7066

ى عبد هللا مك كلية االعالم وفنون االتصال 7064     رنا عادل امير

    مينا نبيل شاكر غاىل بخيت كلية االعالم وفنون االتصال 6807

    هايدى ايمن عىل حسن محمد ابوسعده كلية االعالم وفنون االتصال 6914

    مريم اسامه احمد محمد محمد كلية االعالم وفنون االتصال 6104

    ساره سمير ابراهيم خليل كلية االعالم وفنون االتصال 6256

    فرح ممدوح شعبان ابراهيم عوض كلية االعالم وفنون االتصال 6093

ي  كلية االعالم وفنون االتصال 6739
    امنية عبد العزيز محمد السيد الحرزاوئى

    سوزان مدحت احمد محمد القرشاوي كلية االعالم وفنون االتصال 6230

    يارا محمد مصطفى محمد شنش كلية االعالم وفنون االتصال 5688

ي عباس ابراهيم  كلية االعالم وفنون االتصال 6504
    محمود حنفى

ي عثمان  كلية االعالم وفنون االتصال 6531
ي طارق محمد مصطفى

    تفى

ي محمود محمد صادق  كلية االعالم وفنون االتصال 6428
    بوىسي مصطفى

    رانيم عزيز جابر السيد ابو العال كلية االعالم وفنون االتصال 6146

ى عبد هللا ظريف عبد هللا كلية االعالم وفنون االتصال 6551     ياسمير

    ندى محمد عبد المنعم محمود السيد كلية االعالم وفنون االتصال 6469

    رضوى كريم زىك محمد عفيفى نوفل كلية االعالم وفنون االتصال 5909



ى المهدى ابراهيم المهدى عبده كلية االعالم وفنون االتصال 5715     نرمير

ى ابراهيم  كلية االعالم وفنون االتصال 6197     ايه احمد امير

    الفتاح قريطم مريم وليد عبد  كلية االعالم وفنون االتصال 5213

    منه هللا احمد محمود الكومي  كلية االعالم وفنون االتصال 5628

يف عبد السالم العيسوي  كلية االعالم وفنون االتصال 5597     سيف الدين شر

    اشاء عادل السيد ابراهيم منصور كلية االعالم وفنون االتصال 5559

    محمد انور فؤاد محمد طلبه كلية االعالم وفنون االتصال 5534

    ايمان محمد ابراهيم عبد الحميد  كلية االعالم وفنون االتصال 5475

    ضىح عىلي احمد محمد احمد كلية االعالم وفنون االتصال 5346

    هدير محمود عبد السالم احمد كلية االعالم وفنون االتصال 5228

    سلم حازم فاروق محمد السعيد الكاشف كلية االعالم وفنون االتصال 5326

    احمد نبيل زىك محمد خليفه كلية االعالم وفنون االتصال 5306

    مهند جابر عبد المقصود سيد احمد الغنام كلية االعالم وفنون االتصال 5081

ي عبده محمود زعييى  كلية االعالم وفنون االتصال 8891
    نوره عبد العزيز مصطفى

    هادى عادل بكرى حسن كلية االعالم وفنون االتصال 7110

    ليىل عبد المنعم عىل محمد عىل كلية االعالم وفنون االتصال 8839

    بسنت عىل محمد محمود كسبه كلية االعالم وفنون االتصال 8846

    سحر عادل احمد ابراهيم دابوه كلية االعالم وفنون االتصال 8841

    عبد هللا سمير محمد عبد العال سليمان كلية االعالم وفنون االتصال 8831

    ماىه خالد وجدى عبد العزيز كلية االعالم وفنون االتصال 8826

    اثير شكرى زىك محمد عىل بسيوئى  كلية االعالم وفنون االتصال 8822

    خلود ياش محمود حسن كلية االعالم وفنون االتصال 8825

    غادة ابراهيم احمد محمود عمارة كلية االعالم وفنون االتصال 8456

    زينه احمد السيد احمد محمد كلية االعالم وفنون االتصال 4950

    فاطمة احمد محمد عبد العزيز السباىع كلية االعالم وفنون االتصال 8820

ف محمد عبد الحميد حسن كلية االعالم وفنون االتصال 8784 نا اشر     مير

    نورهان سمير ابراهيم ابراهيم البطشة كلية االعالم وفنون االتصال 8811

    مروان سالم محمد عبده صالح  كلية االعالم وفنون االتصال 8015

ى كلية االعالم وفنون االتصال 8711     سلم ياش ابراهيم محمد المسير

    عبد المقصود سلمي احمد راشد  كلية االعالم وفنون االتصال 8469

    عمرو جهاد محمد القدره   كلية االعالم وفنون االتصال 8365

    م مختار رياض عبد الونيس حسن كلية االعالم وفنون االتصال 8200

    احمد عبد المجيد محمد محمد حجازى كلية االعالم وفنون االتصال 8292

    نوران ايمن محمد عزت احمد عبد الرازق كلية االعالم وفنون االتصال 7482

    مرح سليمان محمد السيد سليمان  كلية االعالم وفنون االتصال 7589

    سارة شوفى  مسعود عوض السوىس كلية االعالم وفنون االتصال 6745

    هدير محمد رزق الخوىلي  كلية االعالم وفنون االتصال 6894

يف محمد رمضان وفنون االتصالكلية االعالم  6494     حبيبه شر

    عمر احمد احسان محمد شفيق كلية االعالم وفنون االتصال 6091

ي  كلية االعالم وفنون االتصال 9074
    عبد الرحمن الشافىعي عبد الرحمن كيالئى

    سلم محمدى محمد محمود كلية االعالم وفنون االتصال 9072



    خالد سليمان عبد الحميد الكردي  وفنون االتصالكلية االعالم  9067

ى عبد الرازق ابو عامود كلية االعالم وفنون االتصال 9050     جيالن امير

    حبيبه محمد ابراهيم عبده عامر كلية االعالم وفنون االتصال 5841

    عبد الرحمن محمد علوان قطب خليفه  كلية االعالم وفنون االتصال 9027

    جهاد ثروت عباس عثمان محمد  كلية االعالم وفنون االتصال 9025

ه بكر عبد الفتاح كامل االشلم كلية االعالم وفنون االتصال 9018     نير

ى احمد خليل كلية االعالم وفنون االتصال 9003     رانا احمد حسير

    جيهان محمد عىلي السيد عبد الرحيم  كلية االعالم وفنون االتصال 9004

يال كلية االعالم وفنون االتصال 8971     ساندرا سامح عزيز حنا غيى

ي  كلية االعالم وفنون االتصال 8973
ى

ف     نورهان فتىحي عطا ابراهيم الصير

    ابانوب عجيب ظريف جوده كلية االعالم وفنون االتصال 8955

    محمد القصبى فتىح محمد ابراهيم  كلية االعالم وفنون االتصال 8939

    عمر احمد ياقوت محمد اسماعيل  كلية االعالم وفنون االتصال 8925

    عبد المهيمن محمود كامل محمد شهاب كلية االعالم وفنون االتصال 8906

    يحبر حسام محمد عبد الفتاح سيد احمد كلية االعالم وفنون االتصال 8896

ي جاد ندي صالح وهبه  كلية االعالم وفنون االتصال 8869
    ابراهيم مصطفى

ف عبد هللا الشوئى  كلية االعالم وفنون االتصال 8863     محمد اشر

    محمد فريد عبد الاله محمد عىلي  كلية االعالم وفنون االتصال 8191

    صفا محمد سعيد فؤاد عبد الوهاب كلية االعالم وفنون االتصال 9271

    مروه عىل احمد جمعه كلية االعالم وفنون االتصال 9262

    فاطمه سمير عبد الحميد عبد الجواد كلية االعالم وفنون االتصال 9254

برى كلية االعالم وفنون االتصال 9260     مريم عصام سعيد احمد اليى

    هبه هللا احمد سعيد ابراهيم كلية االعالم وفنون االتصال 9259

    اشاء عبد اللطيف محمد احمد عبد اللطيف كلية االعالم وفنون االتصال 9253

ي ابراهيم محمد زيتون  كلية االعالم وفنون االتصال 9246
    نادين مصطفى

ى محمد عىلي زيتون كلية االعالم وفنون االتصال 9249     حمزه احمد حسير

    ندى احمد صالح عبد الراضى عقل كلية االعالم وفنون االتصال 9163

    ايمان حسبى احمد شمس الدين كلية االعالم وفنون االتصال 9232

    منير كمال نصىح جريس كلية االعالم وفنون االتصال 9237

نا سامح عدىل حبيب اقالديوس كلية االعالم وفنون االتصال 9229     مير

    وليد محمد حسن عبد المحسن كلية االعالم وفنون االتصال 9234

    االء عالء قطب علوائى  كلية االعالم وفنون االتصال 9223

    روان محمود شفيق عباس كلية االعالم وفنون االتصال 9222

    رودينا ابراهيم عباس محمد عبد الحميد كلية االعالم وفنون االتصال 5243

    كرم داود وليم داود كلية االعالم وفنون االتصال 8540

ة ايهاب السيد موىس ابراهيم وفنون االتصالكلية االعالم  8033     نير

    سيف الدين محمد السيد عزت محمود كلية االعالم وفنون االتصال 9219

    دينا احمد عبد المنعم عبد الرحمن كلية االعالم وفنون االتصال 6128

ى سامح سيد احمد الشافىع كلية االعالم وفنون االتصال 9211     حنير

    فاطمه محمد طه حسن طه كلية االعالم وفنون االتصال 9210

ى المرصى كلية االعالم وفنون االتصال 5351     احمد وسام السيد امير



 

 

 

    خلود حرز محمد محمد حسن كلية االعالم وفنون االتصال 9208

    مبى محمود ابوجنيف محمد عبد ربه كلية االعالم وفنون االتصال 7403

    احمد محمد احمد اسماعيل كلية االعالم وفنون االتصال 9108

وق محمود محمد سيد كلية االعالم وفنون االتصال 9124     شر

    منه هللا محمد سيد جمعه كلية االعالم وفنون االتصال 9175

    لمياء فؤاد رمضان ابراهيم ابو النرصى  كلية االعالم وفنون االتصال 4924

    ايه محمد محمود الخوالقه كلية االعالم وفنون االتصال 9172

    محمد ابراهيم عبد هللا عبد الجواد كلية االعالم وفنون االتصال 9173

    ندى محمد عبد الوهاب محمد عنيى  كلية االعالم وفنون االتصال 9165

 حسن كلية االعالم وفنون االتصال 9137
ى

    ندى حسن شوف

ى كلية االعالم وفنون االتصال 9139     ابراهيم ابراهيم محمد عىل الخرصى

    جايدة احمد نرص الدين مجاهد كلية االعالم وفنون االتصال 9141

    سيدا احمد محمد احمد الغازى كلية االعالم وفنون االتصال 9143

    احمد محمد احمد سعيد لبيب السيد مصطفى  كلية االعالم وفنون االتصال 9136

ف سعدى عبده كلية االعالم وفنون االتصال 9134     رنيم اشر

    روان محمد عبد المجيد طلبه عىل كلية االعالم وفنون االتصال 9121

    زياد سعد صالح عبد الرحمن صقر كلية االعالم وفنون االتصال 9126

    عبد السالم محمود ابراهيمنورهان عبد العزيز  كلية االعالم وفنون االتصال 5956

    م محمد عبد العظيم فرغىل كريم كلية االعالم وفنون االتصال 9110

    ايمان محمد عبد الحميد عمارة كلية االعالم وفنون االتصال 9104

    اية احمد حمودة عبد الفتاح محمد كلية االعالم وفنون االتصال 9105

    روان مصطفى حسن حسن الغنام وفنون االتصالكلية االعالم  8898

    ايناس احمد ابو النرص محمد عماره كلية االعالم وفنون االتصال 8904

    احمد اش عبد السميع عبد اللطيف ابو ناعم كلية االعالم وفنون االتصال 8712

    مايا ابراهيم عبد الرحيم محمد كلية االعالم وفنون االتصال 5000

    عال عطيه فوزى محمد رمضان كلية االعالم وفنون االتصال 6676

    اسماء السعيد السيد منصور كلية االعالم وفنون االتصال 5569

 وافد   عطا عمر عطا البيك كلية االعالم وفنون االتصال 8887


