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 جاهعة االسكندرية  

 كلية اآلداب     

 قسن االعالم        
 

 أسماء الطالب الممبولٌن فً الدورة األولى من اختبارات لسم اإلعالم للعام الجامعً

9109- 9191 

 

 االسم م

 اجدة محمود حسٌن محمود دمحمم 0

 دمحم عبدالعزٌز سلٌم غرٌب 9

 منار شرٌف دمحم عبد هللا الرفاعً 3

 ثمار دمحم عبد الحافظ حسن 4

 امٌره ابراهٌم جمعه دمحم 5

 نورهان سعٌد رمضان 6

 فرح سٌد احمد على سٌد احمد 7

 دمحم على ابو الحسن 8

 ندى مصطفى شبل عبدالحمٌد عزالدٌن 9

 دمحم احمد عوض عجمً 01

 وفاء عبد المنعم حمزة 00

 حبٌبة حسام الدٌن دمحم محمود الحمامى 09

 دمحم علً علً الصفتًجنً  03
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 رنا احمد فتحً عبدالصادق 04

 شٌماء احمد احمد رمضان 05

 اٌمان ابراهٌم دمحم بسٌونً 06

 روان احمد حسن دمحم دمحم ابوشال 07

08 Maha hamdy mohamed 

 هاجر محمود دمحم احمد بدوى 09

 امنٌة دمحم صالح دمحم ابراهٌم بدر 91

 احمد محمودمٌار احمد عبدالرحٌم  90

 مرٌم ٌسرى احمد ابراهٌم 99

 شٌماء سامً جمال علً أحمد 93

 تٌا توفٌك دمحم حسن اسماعٌل 94

 رودٌنه مصطفى لطب مصطفى 95

 ٌاسمٌن فتحى دمحم خٌرت دمحم الفمى 96

 نورهان خالد ٌالوت 97

 لماء جمال الملٌجى 98

 نها عادل فاروق سٌد أحمد 99

 مرٌم جمال توفٌلس 31

 آٌة مصطفً زكرٌا محمود العدوي 30

 محمود ٌاسر إبراهٌم حامد داود 39

 مٌادة سعٌد عفٌفً احمد عبد العزٌز 33

 خلود راضى حجازى دمحم 34

 هاجر ممدوح دمحم احمد 35
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 هاجر ممدوح مرسى عبد المجٌد 36

 مٌار حسام الدٌن حلمً احمد بسٌونً 37

 عبدالحلٌمسهٌلة عبدالحلٌم سٌد دمحم  38

 أٌناس عصام علم الدٌن دمحم التهامى الشافعى 39

 نورهان عادل علً ابراهٌم حسن 41

 ٌارا عالء جابر حسن علً 40

 اٌه حسن المصري 49

 أمنه ممدوح مصطفً ابراهٌم 43

 حبٌبه فرج المنتصر البسٌونً عبد العزٌز 44

 ٌارا السٌد عبد الرحمن محمود 45

 جنى عالء البنا 46

 رؤى دمحم دمحم دمحم الحلوجى 47

 روان دمحم ٌوسف 48

 رٌهام دمحم عبدالمنعم 49

 مرٌم أدهم دمحم توفٌك السٌد 51

 كلثوم ضاحً الجهالن طوسون رٌحان 50

59 Jouana rafaat samir 

 نورهان أشرف دمحم عبدالمنعم سالمة 53

 منار عبدالفتاح ابراهٌم عبدالفتاح 54

 فتحً السٌددنٌا اٌهاب  55

 منة هلل عادل دمحم 56

 مى وضاح عبد الرؤوف 57
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 سارة لمر هابٌل لناص ارمانٌوس 58

 حبٌبه ناصر فتحً اسماعٌل زٌد 59

 امال عطٌه أحمد على أحمد 61

 دمحم مصطفً احمد ابراهٌم احمد 60

 ملن حسن ابراهٌم 69

 فرح ٌوسف دمحم 63

 البمريرودٌنا احمد عبد الرحمن حسن دمحم  64

 مٌار محمود حسن علً دمحم 65

 فرح احمد عصمت احمد 66

 ندى عبدالفتاح احمد دمحم عبدالرحمن 67

 شهد دمحم اسماعٌل الدٌبانى 68

 نهى حسٌن سعٌد 69

 رودٌن عادل عٌاد حكٌم 71

 مصطفً حمدي أحمد وصال احمد 70

 نور الدٌن حسام دمحم 79

73 Farah Nabil 

 نصر الدٌن دمحممروان دمحم  74

 دمحم أبراهٌم احمد حسٌن 75

 أٌه دمحم على دمحم اسماعٌل 76

 انجً بهاء دمحم مختار عبدالجلٌل 77

 شدوى ممدوح دمحم أحمد العفٌفً 78

 رضوي نشات عبدالفتاح 79
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 ابرار اسامه دمحم عبد الحمٌد 81

 مرٌم دمحم فتحً دمحم عبدالهادي 80

 مٌنا سمٌر ثابت شنودة 89

 اٌة علً أحمد دمحم 83

 سهٌله دمحم دمحم صادق غانم 84

 سمٌره محمود دمحم منٌر عبد الفتاح 85

 افنان بدر الدٌن دمحم محمود 86

 نسرٌن اٌمن دمحم مصطفً ابوهجم 87

 انجً صالح الدٌن عابدٌن دمحم رضوان 88

 سلمى السٌد طه حجاج 89

 عمرو جمال مزٌد حمدون مزٌد 91

 إبراهٌم حسٌن عفٌفًسلمً حسن  90

 سٌف أحمد دمحم رمزي أحمد 99

 آٌة علً السٌد عبدالرحمن 93

 روان خمٌس دمحم مرسً 94

 ناتالىرفٌك مورٌس نجٌب 95

 نوران مدحت رجب 96

 سلمى عمرو بسٌونى فرج الشٌخ 97

 سهٌلة طارق علً دمحم 98

 نور الدٌن دمحم عبد الفتاح 99

 رٌم دمحم على زكرٌا 011

 فرح عز احمد محمود ابورٌه 010
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 روضه طارق غانم على ٌوسف 019

 مٌار سامً مبارن 013

 عمر دمحم دمحم حسن الشعراوي 014

 سارة دمحم عبدهللا عبدالحمٌد 015

 روان حسن دمحم حسن عثمان 016

 حنٌن عبدالمحسن عبدالمحسن السٌد المزٌن 017

 منة هللا أحمد وهبه عبدالمطلب 018

 دنٌا عالء دمحم دمحم عبد العاطً 019

 مى ابراهٌم احمد ابراهٌم احمد 001

 سهٌله عزت بدران دمحم 000

 عز الدٌن اٌمن علً احمد كمال الدٌن سعود 009

 بسمله محمود العرب سالم 003

 رانٌا فوزى حسن دمحم 004

 شروق طارق عبدالبالً عبدهلل خلٌفه 005

 امنٌة رمضان أحمد ٌوسف 006

 مرٌم احمد مصطفً فرغلً 007

 رضوي اشرف علً عبدالحمٌد 008

 امٌره جمعه دمحم مرسً غنٌم 009

 مرٌم مجدى شنودة توادروس عوض 091

 منة هللا ناصر ناجً فرٌد دمحم 090

 عنان سعد صابر عثمان الجمال 099

 روجٌنا عدلً فتحً حكٌم الجندي 093

 راما هشام توفٌك عباس 094
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فً الدورة األولى من اختبارات لسم )طالب الشهادات المعادلة( أسماء الطالب الممبولٌن 

 اإلعالم للعام الجامعً

9109- 9191 

 االسم م

 هدٌر أٌمن جابر لباري 0

 حنتٌرة الوهاب عبد دمحم كرٌمان 9

 ناصر الجواد عبد هاشم سعٌد ٌمنى 3

 


