
ط القبول النهائى من قبل وزاره التعليم العاىل وعىل جميع الطالب المعلن   لكليه السياحه والفنادق 2020-2019الطالب المرشح التحاقهم بالعام الجامىع  بشر
وط االلتحاق   ط من شر ه                                                                             اسمائهم االنتهاء من اجراء المقابالت الشخصيه والكشف الطبى كشر  صدد اعالن اسماء طالب جدد كدفعه اخير

ى
                                  والجامعه ف

 برجاء رسعه  الدخول عىل الرابط المعلن الستكمال اجراءات التسجيل هام وعاجل

 
ى
 %55.00 الثانوية العامه المرصية واالزهرية الحد االدئى للقبول ف

 الثانوية المعادله العربية 
ى
 %55.00 الحد االدئى للقبول ف

 الثانوية االمريكية 
ى
 A.D 55.00%الحد االدئى للقبول ف

ية  ى  الثانوية االنجلير
ى
 I.G 55.00%الحد االدئى للقبول ف

 اسم الطالب الكلية رقم استمارة التسجيل

   هاشم سامر احمد سمير محمد عبد المنعم  كلية السياحة والفنادق 8731

   محمد احمد السيد مصطفى حسن كلية السياحة والفنادق 8694

   عمر ايهاب سعد محمد احمد كلية السياحة والفنادق 8575

   امل عصام محود عبده كلية السياحة والفنادق 7606

   د عادل احمد السيد نوح محم كلية السياحة والفنادق 8109

   االء فرغىلي فوزي محمد  كلية السياحة والفنادق 8380

   ايمان هائى محمد احمد  كلية السياحة والفنادق 8218

   بالل عصام الدين محمد محمد محمد يوسف  كلية السياحة والفنادق 8099

   محمود طارق محمد عبد العظيم كلية السياحة والفنادق 6954

   احمد رزق خميس عبد العزيز الغنام  كلية السياحة والفنادق 7457

ي ارمانيوس كلية السياحة والفنادق 7405 ي فريد ناجى    ناجى

   مارينا مدحت رشدى زىك سمعان كلية السياحة والفنادق 5313

   احمد محمد عبد اللطيف عبد الرحمن محمد  كلية السياحة والفنادق 7065

ى عاطف جرجس بخيت كلية السياحة والفنادق 6000    نورسير

ف اسماعيل صدف   كلية السياحة والفنادق 6433    اسامه اشر

ى محمد جويدة كلية السياحة والفنادق 8938    نورهان صيى

   عبد الفتاح خميس صديق صابر كلية السياحة والفنادق 8918

   بدراالء سعد عامر سعد  كلية السياحة والفنادق 9022

ي  كلية السياحة والفنادق 8987
   ريناد وليد خرصى خميس الجيشر

يف احمد فخري عبد هللا  كلية السياحة والفنادق 8752    هنا شر

ى حسن ابراهيم السيد احمد كلية السياحة والفنادق 9369    احمد صيى

   منه هللا عالء حزين عبد الراضى عبد الرحيم كلية السياحة والفنادق 9349

   ندى عماد محمد عبد العزيز محمد كلية السياحة والفنادق 9199

ي عباس ابراهيم محمد  كلية السياحة والفنادق 9334
   رنا محمد هائى

   شهاب عىلي ابراهيم ابراهيم حسن  كلية السياحة والفنادق 9311

   زياد رضا كامل محمد ابراهيم كلية السياحة والفنادق 9300

   مازن اسامه متوىل عطيه كلية السياحة والفنادق 9298

   ميار محمد عىلي محمد  كلية السياحة والفنادق 9268

   مريم عمرو محمد حسن هيصم كلية السياحة والفنادق 9283

   فريدة ايهاب الفاروق الشلقاىم كلية السياحة والفنادق 5640

   محمد حسن احمد خالد السيد  كلية السياحة والفنادق 9095

   فارس مراد شعبان عبد الحميد محمد كلية السياحة والفنادق 9202



 

 

 

   مصطفى محمد السيد عبد العظيم كلية السياحة والفنادق 9204

ى  كلية السياحة والفنادق 9203    زياد السيد ابراهيم حسير

   ايمن فرج رجب موسي هيبه كلية السياحة والفنادق 9200

   عمر هائى جمال الدين حسن كلية السياحة والفنادق 9190

   رحمه اسماعيل خميس اسماعيل كلية السياحة والفنادق 9129

   الرا اسماعيل سيد سمان كلية السياحة والفنادق 9183

   احمد سيد احمد حسن المتوىل كلية السياحة والفنادق 9191

   احمد منيشي احمد مصطفى احمد  كلية السياحة والفنادق 9187

   بارتينية خليل بباوى حليم كلية السياحة والفنادق 9178

   ندى عماد الدين بدوى غازى كلية السياحة والفنادق 9102

   استير كامل ابراهيم توفيق ميخائيل كلية السياحة والفنادق 9166

   نغم احمد ساىم عىل محمد كلية السياحة والفنادق 9148

ى محمود عبد القادر محمد عبد القادر كلية السياحة والفنادق 9118    معي 

   محمد ايمن عمر عمر خليل كلية السياحة والفنادق 9123

   يوسف احمد فتىح احمد متوىل  كلية السياحة والفنادق 9119

   زياد ماجد محمد خميس غازى كلية السياحة والفنادق 9101

   روان عصام صالح حسن عبدالاله  كلية السياحة والفنادق 9066

يل كلية السياحة والفنادق 8854    ىم عصام عبد العزيز رجب جيى

   يوسف محمد يسن طه ابراهيم  كلية السياحة والفنادق 7563


