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 جاهعة االسكندرية 

   كلية اآلداب   

   قسن االعالم 
 

 

 

/ أسماء الممبولٌن )الشعبة األدبٌة(:  أوًلا

 

 

 

 

 

 

 

 الرلم المومً اًلسم م

 30311012601306 اسراء شحاتة احمد .1
 4020202011 3030 كالرا عماد ابراهٌم جٌد .2
 30303260201201 فاطمة الزهراء ابراهٌم بسٌونً .3
 30401300201313 عمرو دمحم علً عبدهللا .4
 30211110201003 ٌوسف طارق دمحم محمود .5
 30435130202321 بسملة محمود جابر .6
 1300201213 3040 اسراء وجٌه أحمد دمحم .3
 30406230202346 نورهان محمود فاروق ابو العنٌن .1
 30305010205344 وسام جمال الدٌن دمحم حلمً 0

 30406230201155 عبد الرحمن مصطفى دمحم نور .10
 30401210201001 ندي دمحم ابراهٌم دمحم .11
 30401010210116 هنا دمحم جابر علً .12
 30401150201531 عمرو خالد ابو ضٌف .13
 6211100204 3040 ندى عالء الدٌن دمحم أحمد .14
 30405250200336 اٌفان نادر فؤاد .15
 30402100000000 بسملة حاتم حلمً .16
 0150202006 3040 حسن كرٌم رنٌم .13
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 جاهعة االسكندرية 

   كلية اآلداب   

   قسن االعالم 

 

 ثانٌاا/ أسماء الممبولٌن )الشعبة العلمٌة(

 الرلم المومً اًلسم 1
 30201010202110 عبد الرحمن خالد محمود 2
 30306100200123 شروق حسام الدٌن زغلول 3
 5150204032 3040 مصطفى عصام فهمى متولى 4

 3011100023 3040 نورهان دمحم اسماعٌل عبدهللا 5

 0250200264 3030 مرٌم ٌاسر عبدالمجٌد أحمد 6

 30104110200562 جورجٌنا جورج الوردانً 3

 30404040200415 بسملة علً عبد السمٌع عٌسً 1

 1160202010 3041 أروى ولٌد عبدالسالم حنفى 0

 1010206636 3040 علىزٌاد دمحم مصطفى  10

 6110201045 3040 رٌتاج عبدالرازق دمحم عبدالرازق 11

 30306060200215 روان نصرالدٌن محمود 12

 0260200164 3031 حبٌبه مرسى حسن خلٌل 13

 30502131100003 اسماء فرج جادهللا بدوي 14

 6260202011 3040 فاطمة دمحم محمود دمحم 15

 3210202421 3040 دمحمشهد دمحم ابراهٌم  16

 30412000201503 سجدة شرٌف سلٌمان عبداللطٌف 13

 3060203233 3040 أحمد ولٌد دمحم عبدالمنعم  11

 0260201113 3031 منة هللا أشرف فراج السٌد 10

 30210310200112 سالً اسامة عزت دمحم 20

 1100202235 3031 دمحم أشرف عبدالعظٌم بدوى 21

 1010204033 3040 خضر حسنٌوسف سٌد  22

 30300020201211 فبرونٌا شرٌف وهبة عبد هللا 23

 5061500313 3040 اًلء أحمد أحمد دمحم زغلول 24

 30411030202265 شهد احمد دمحم علً 25

 30411230201135 دمحم ممدوح اسماعٌل ٌوسف 26

 30311000202104 نغم احمد دمحم عطٌفً 23

 30410200200123 اللطٌفامٌنة دمحم عبد  21

 1150200213 3040 مرٌم ماهر محمود عبدالعزٌز 20

 30306120200263 رضوى محمود علً سٌد  30

 30402010202201 مٌرنا عمرو ابراهٌم دمحم 31

 6210202501 3030 شادن على سمٌر على 32

 30402130200623 شروق معتمد دمحم توفٌك ابو النجا 33

 30301200200013 النبً دمحم هاجر تامر عبد 34

 30312200202445 روضة عبد الحمٌد دمحم ٌوسف 35

 0150200303 3031 بسمله رمضان ابراهٌم سٌدأحمد 36
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 30306220101606 عبد الرحمن دمحم حامد 33

 0230202312 3031 مرٌم ولٌد صالح فرغلى 31

 5211601031 3040 عبدالرحمن ناجى على حسن 30

 0260200036 3030 صالح محمود عزالدٌنسراج  40

 30310220201631 رمضان مرسً حسن  41

 0220200561 3030 ٌمنى على حسن أحمد 42

 30403250200343 اٌمان اسامة علً عبد الجلٌل 43

 30406230102223 سلمى دمحم عٌسى دمحم 44

 30400200201133 كٌرلس عبده فهمً جرجس 45

 1260200132 3040 ٌوسفمحمود سامى صابر  46

 30400160201223 مرٌم دمحم زكً عبده 43

 30410210200125 ملن دمحم ابراهٌم عبدالغنً 41

 0130200043 3040 روان كامل بدرى شحاته 40

 0010201011 3041 سماء زكى دمحم زكى 50

 30400030201014 احمد دمحم احمد دمحم 51

 30401060200266 سما حسن عبد المتعال 52

 

 

 (الشهادات المعادلة) الممبولٌن أسماء/ اثالث

 الرلم المومً اًلسم م

 30405311100016 هٌا احمد دمحم احمد 1

 30404200201602 شهد عالء السٌد ابراهٌم موسى 2

 30402161100105 نور احمد كمال بدوي 3

 

 

 

 عمٌد كلٌة اآلداب            رئٌس لسم اإلعالم                            

 أ.د/ هانً خمٌس                 أ.د/ طه نجم                          

                                  


