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  تحت التمرين بجدول لقيدل قبولھمتمت الذين كشف بأسماء 
 3201- 1-20بتاريخ 

  مالحظات  الجريدة  االسم  م 
  قبــــــــــول  األھرام اجنيشكا ماجدة محمد ھناء عبد الفتاح  1

 قبــــــــــول  التعاون - األھرام  احمد صبحى محمد احمد 2

 ـــــــولقبـــ  األھرام احمد عارف محمد سعد الدين مصطفى 3

 قبــــــــــول  المسائى األھرام  احمد كارم كمال ھاشم 4

 قبــــــــــول  التعاون -األھرام  احمد كامل محمد فضل فتح الباب 5

 قبــــــــــول  التعاون -األھرام  احمد محمد حامد حسن 6

 قبــــــــــول  األھرام  احمد محمد سيد احمد عبد الحافظ 7

 قبــــــــــول  المسائى األھرام  المھدى احمد محمود احمد محمد 8

 قبــــــــــول  المسائى األھرام  أسامه سيد احمد عبد المجيد السيد 9

 قبــــــــــول  العربى األھرام  الطيب احمد محمد الصادق 10

 قبــــــــــول  المسائى األھرام  أميرة عاطف صابر احمد 11

 ولقبــــــــــ  األھرام  أميرة محمد وھبه سرور 12

 قبــــــــــول  المسائى األھرام  أنجى  سمير شحاتة جاب هللا 13

 قبــــــــــول التعاون -ماألھرا  إيمان محمد محمد عباس 14

 قبــــــــــول  األھرام  أيمن محمود احمد حافظ 15

 قبــــــــــول التعاون -األھرام  إيھاب احمد على كامل عمر 16

 قبــــــــــول  األھرام  مجبر أبو النور عبد المولى عبد السال 17

 قبــــــــــول  العربى األھرام جالل محمد محمد الشافعى 18

  



 

  
  

 

  مالحظات  الجريدة  االسم  م 
  قبــــــــــول  التعاون -األھرام  جمال محمد محمود فتيان 19

 تأجيل للجنة القادمة  التعاون -األھرام  حاتم عزت على سليمان دياب 20

 قبــــــــــول  العربى األھرام صمد الجريسىحسناء عبد المنعم عبد ال 21

 قبــــــــــول  األھرام  دعاء عادل محمد عبد القادر 22

 قبــــــــــول  األھرام  زكريا عثمان محمد عبد الرحيم 23

 قبــــــــــول  األھرام  سارة محمد فتحى الحصرى 24

 قبــــــــــول  األھرام   سارة محمد نعمة هللا حنفى السيد 25

 قبــــــــــول  المسائى األھرام  سيد سيد محمد الوردجى سلمى 26

 قبــــــــــول  المسائى األھرام  شروق حسين رمضان عبد الغفار 27

 قبــــــــــول  األھرام شيرى شكرى جرجس سليمان الجرجاوى 28

 قبــــــــــول  األھرام  شيماء مأمون مؤنس إبراھيم 29

 قبــــــــــول  اونالتع -األھرام  شيماء نبيل محمد شافعى 30

 قبــــــــــول  األھرام  صفاء عبد العزيز عبد هللا ستد 31

 قبــــــــــول  المسائى األھرام  عبد هللا محمد السيد عدلى 32

 قبــــــــــول األھرامعالء احمد عبد النبى السيد                  33

 قبــــــــــول  التعاون -األھرام  عالء محمد عبد الحسيب محمد 34

 قبــــــــــول  المسائى األھرام  فاطمة فؤاد فؤاد عمار 35

  قبــــــــــول  األھرام  محمد احمد بھجت على احمد على 36

  ــــــــولقبــ  المسائى األھرام  محمد احمد طلعت طه محمد 37

 قبــــــــــول  التعاون -األھرام  محمد احمد عبد القادر مرسى 38



 

  
  
 

  مالحظات  الجريدة  االسم  م 
 قبــــــــــول  األھرام  محمد حافظ عبد المجيد عبد الواحد   39

 قبــــــــــول  التعاون -األھراممحمد طلخان إبراھيم الحسينى أبو الروس      40

 قبــــــــــول األھرام  عبد الباقى احمدمحمد محمود  41

 تأجيل للجنة القادمة  التعاون -األھرام  محمد محمود عصمان محمد 42

 تأجيل للجنة القادمة  األھرام  محمد منير محمد عيد 43

 قبــــــــــول   التعاون -األھرام  محمد نبيل محمد شافعى حسن 44

 قبــــــــــول  ونالتعا -األھرام  محمود عبد هللا دسوقى عبد هللا 45

 قبــــــــــول  المسائى األھرام  محمود على عبد السميع عبد الرحمن 46

 قبــــــــــول األھرام  مدحت عاصم عز الدين سليمان   47

 قبــــــــــول  األھرام  معتز محمد السيد سالمه 48

 قبــــــــــول  األھرام  مى عبد هللا محمد احمد 49

 قبــــــــــول  اماألھر  ميادة سيد حسن حافظ 50

 قبــــــــــول األھرام  ميادة صالح الدين عبد الغنى محمد 51

 قبــــــــــول المسائى األھرام  ناھد خيرى الحداد احمد 52

تأجيل للجنة القادمة األھرام  نسمة محمد احمد محمد نوار 53

 قبــــــــــول  المسائى -األھرام  نھى رأفت معوض محمود 54

 قبــــــــــول  األھرام  احمد عبد الرحيم نھى عبد اللطيف  55

 قبــــــــــول  األھرام نھى محمود عيد صديق سالم 56

 قبــــــــــول  التعاون -األھرام  ھانى فاروق عبد القادر نصر 57

 قبــــــــــول  األھرام  ھدير مصطفى عبد العزيز الزھار 58



 

  
  
  
 

  مالحظات  الجريدة  االسم  م 
 قبــــــــــول المسائى األھرام  طه ھشام السيد عبد الرازق 59

 قبــــــــــول  األھرام  ھمت سعيد محمد سليمان 60

 قبــــــــــول التعاون -األھرام  ھند حنفى محمود محمد 61

 قبــــــــــول  المسائى األھرام  ھند رأفت عبد الرحمن عبد العزيز 62

 قبــــــــــول  األھرام  وسام محمد عبد العليم احمد 63

 قبــــــــــول  األھرام  فراج محمد فرغل وفاء 64

 قبــــــــــول  األھرام  ياسر موفق عبد الحميد أبو النيل 65

 قبــــــــــولالمسائية -مأخبار اليو  احمد بھجت صابر عبد الفتاح إبراھيم 66

 قبــــــــــول أخبار اليوم  احمد رأفت احمد عزب 67

 قبــــــــــول اليومأخبار   احمد عبد الرحيم الدسوقى إبراھيم 68

تأجيل للجنة القادمة أخبار اليوم  احمد محمود فرج يوسف 69

 قبــــــــــولالمسائية -مأخبار اليو  أسماء محمود إسماعيل محمود 70

 قبــــــــــولالمسائية -مأخبار اليو  امانى عبد هللا محمد إبراھيم عبد الكريم 71

 قبــــــــــولالمسائية -مأخبار اليو  أيمن عبد الواحد محمد عامر 72

 قبــــــــــولالمسائية -مأخبار اليو  تامر عبد القادر احمد عبد القادر 73

 قبــــــــــول أخبار اليوم  تھانى عيد خليل محمد 74

تأجيل للجنة القادمة أخبار اليوم حامد عبد الحليم عبد العال إبراھيم 75

 قبــــــــــوللمسائيةا -مأخبار اليو  حسام الدين محمد على محمد 76

  قبــــــــــولالمسائية -مأخبار اليو  حسام سيد احمد عبد المجيد السيد 77



 

  
  
 

  مالحظات  الجريدة  االسم  م 
 قبــــــــــولالمسائية -مأخبار اليو  حسن يحيى حسن عبد العظيم 78

 قبــــــــــول المسائية -مأخبار اليو  حماده سليم محمود عبد الحليم 79

 قبــــــــــول المسائية -مأخبار اليو  انيا عبد الكريم محمد خليلر 80

تأجيل للجنة القادمة  أخبار اليوم  رضا محمد خليل محمد 81

 قبــــــــــول  أخبار اليوم  سالى محمد كمال الجناينى 82

 قبــــــــــول المسائية -مأخبار اليو  سحر رجب  جاب هللا جوھر 83

 قبــــــــــول المسائية -مأخبار اليو  ىسحر عيد عبد الجواد دسوق 84

 قبــــــــــول  أخبار اليوم  سعيد احمد احمد أبو العينين 85

 قبــــــــــول  أخبار اليوم  سميحة محمد كامل محمد على 86

 قبــــــــــول المسائية -مأخبار اليو  سمية زھير  محمد سليم زيدان 87

 قبــــــــــول  اليومأخبار   عبد الرحمن أبو بكر إسحاق إسماعيل 88

 قبــــــــــول المسائية -مأخبار اليو  عبد هللا إسماعيل شحاتعبد هللا  89

 قبــــــــــول المسائية -مأخبار اليو  عبير حمدى إبراھيم حمدى 90

 قبــــــــــول المسائية -مأخبار اليو  عبير عبد المطلب  احمد محجوب  91

 ــــــــولقبــ  أخبار اليوم  على حسن محمد حسن 92

 قبــــــــــول المسائية -مأخبار اليو  على محمد فتحى على احمد 93

 قبــــــــــول المسائية -مأخبار اليو  كرم من هللا السيد احمد خليفة 94

تأجيل للجنة القادمة  أخبار اليوم المنعم محمود السمرى لمياء محمد عبد 95

 ــــولقبــــــ  أخبار اليوم  مؤمن محمد نصر محمد حيده 96

 قبــــــــــول  أخبار اليوم  محمد عادل حسن قاسم  97



 

 
  
 

  مالحظات  الجريدة  االسم  م 
 قبــــــــــول المسائية -مأخبار اليو  محمد عبد المنصف تھامى مصطفى 98

 قبــــــــــول  أخبار اليوم محمد عز الدين صادق الدسوقى النملة 99

 قبــــــــــول المسائية -مأخبار اليو  محمد عوض سلمان عبد هللا عامر 100

 قبــــــــــول  أخبار اليوم  محمد فوزى طه طه 101
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 قبــــــــــول المسائية -مأخبار اليو  مدحت سيد محمد حسن 104

 قبــــــــــول  أخبار اليوم  عبد السالم إبراھيممروة سيد أنور  105

 قبــــــــــول  أخبار اليوم  منى رمضان  إمام رمضان 106

 قبــــــــــول  أخبار اليوم  نادية توفيق مصطفى على 107

 قبــــــــــول  أخبار اليوم  ھبة عبد الرحمن عطيه احمد 108

 ة القادمةتأجيل للجن المسائية -مأخبار اليو  ھويدا أنور على يوسف 109
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 ــــــــولقبــ الديـــــــــــــــار  ماجدة سعد ابراھيم بدوى 398

 قبــــــــــول الديـــــــــــــــار  محمد المرسى سليمان خميس 399
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 قبــــــــــول الديـــــــــــــــار  محمد ھجرس الجوھرى محمد 401

 قبــــــــــول رالديـــــــــــــــا  محمد يسرى محمد بدوى صقر   402
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 قبـــــــــول  األنباء الدوليــــة  احمد فتحى احمد فوده 404
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