
 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 9/9/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 

 نالمتحااكشرط لدخول  وايصال الدفع شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 1 

 ص 11 –ص  10 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس اسم الطالب 

 486865 مؤمن محمد محمد محمود محمد البسطويسي  .1

 539650 آية عصام شحاتة  .2

 503065 - إسراء عادل علي عبد الرحمن  .3

 507094  مهلل حسينمنى عبد الوهاب   .4

 506680  آالء محمد بسيونى مليجي بسيونى  .5

 426809 بسمه محمد فتحي مصطفي  .6

 47824 - تيا وائل رافت  .7

 503039  مريم صفوت عبدهللا عبدهللا  .8

 401986 محمد احمد ابو اليزيد حسن  .9

 447458 عفت أحمد محمد زكي محمد  .10

 524792  محمد سيد مصطفي علي  .11

 506850  محمد محمدهايدي طلعت   .12

 478329 لورا جمال خميس  .13

 475903 مريم ياسر احمد ابراهيم  .14

 502227 مصطفى محمد مصطفى محمد مصطفى  .15

 502921  فاطمة سعد سعد محمد السبحى  .16

 425590 ندا السيد علي السيد علي  .17

 582979 ساره رمضان محمود محمد الخليفه  .18

 425438 اسراء محمد عبدالسميع عطاهلل  .19

 477705  جيسيكا ميالد زكي  .20

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 9/9/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 

 نالمتحااكشرط لدخول  وايصال الدفع شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
 

Page 2 of 5 
 

Lab 2 

 ص 11 –ص  10 ميعاد االمتحان: 

 الجلوسالرقم  اسم الطالب 

 425197 ندى محمد عوض المحالوى  .1

 507273 دنيا أشرف عبد العليم محمود عبد السالم  .2

 476449 سمير خالد نسيم إبراهيم ربيع  .3

 1034341 منى اسامه  .4

 504020 عبدالرحمن احمد محمد احمد على  .5

 56827 فادي ايمن جورجيوس فرج جاد السيد  .6

 508098 نوران حسام الدين مصطفى  .7

 523810 محمد مسعد احمد سالم  .8

 514307 وسام حربي عبدالفتاح العريف  .9

 405651 حبيبة محمد خليل طه  .10

 474902 نهال محمد على محمد عطا   .11

 530145 سلسبيل مصطفى صالح   .12

 483375 علي عليآالء احمد عبدالعزيز   .13

 507387 ميرال أيمن فتحى عبدهللا  .14

 478339 زينة وليد محمد عباس  .15

 478337 حبيبة مهاب الدسوقي  .16

 424104 زياد محمد عبد القادر ابراهيم  .17

 507851 هاجر عادل السيد جابر السقا  .18

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 9/9/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 

 نالمتحااكشرط لدخول  وايصال الدفع شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
 

Page 3 of 5 
 

Lab 3 

 ص 11 –ص  10 ميعاد االمتحان: 

 الجلوسالرقم  اسم الطالب 

 514094 رمضان علياء خالد  .1

 453888 محمد ممدوح محمد  .2

 424398 محمود محمد ابراهيم الكردي   .3

 475586 اسراء أنور عبد الحكيم حفني احمد  .4

 426540 ريم محمد محمد عبدالرحمن الدفراوى  .5

 476282 ياسمين طارق محمد مصطفى   .6

 509953 روان عصام ابراهيم علي   .7

 504145 سلوي علي زكريا مصطفي  .8

 528448 نادين احمد صبري مصطفي الحداد  .9

 405430 منة هللا مصطفى محمد غبور   .10

 435660 روان محمد ابو النجا  .11

 422616 عبد الرحمن طه أحمد حسن   .12

 477581 والء حسن محمد  .13

 425407 نوران هشام سعد طه صالح   .14

 422840 ليلي محمود  محمود علي  .15

 822865 ايات عبد المنعم   .16

 422980 نصر السيد محمدجيهان   .17

 533422 محمود مصطفى السيد سالم  .18
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Lab 1 

 ظ 12:15 –ص 11:15ميعاد االمتحان: 

 الجلوسالرقم  اسم الطالب 

 477163 عبدالرحمن حسن عبدالرحمن عوض  .1

 400892 فاطمة دمين حسين محمد  .2

 539275 خلود سعيد محمدى محمد   .3

 426299 آالء أمير المهدي محمد يونس  .4

 495865 حمزة محمد علي عبده  .5

 506119 مارك عبد المسيح عبيد   .6

 38183 سلمى أيمن نديم  .7

 425827 مريم محمود ابراهيم   .8

 425350 حبيبة حسن جاد الكريم  .9

 423636 اسراء محمود السيد محمد سليمان  .10

 504615 الهام عبدالقادر بدر  .11

 342230 حسام محمد احمد عبد الهادي سعد  .12

 501783 احمد السيد محمدبسنت   .13

 538966 فاطمة محمد أحمد علي عثمان  .14

 422931 هدير محمد بسيونى محمد  .15

 422917 ناريمان زهران جمال الدين  .16

 527821 جيالن خليفه السيد محمد المرشدي  .17

 445417 سلمى سمير علي السيد  .18

 446148 محمد طارق محمد عبده  .19

 477548 اميرة محمد محمود عز الدين عالم  .20
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Lab 2 

 ظ 12:15 –ص 11:15   ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس  اسم الطالب 

 507263 جهاد محمود محمد عابدين  .1

 479973 االء على حسن عبدالعزيز الرجال  .2

 485933 رنا عمرو علي عبد السالم  .3

 426345 ريهام رمضان عبد الحكيم احمد  .4

 426500 منى محمد عبدالقوي سالم  .5

 426571 ياسمين احمد كمال  .6

 507253 بسملة محمد فوزى محمد احمد  .7

 423374 روان السيد عبد المنعم محمود  .8

 475063 شرف موسى زكى موسىأيارا   .9

 524111 كريستين الهامى حلمى وهبه  .10

 505693 خالد محمد شعيب اسماعيل شعيب    .11

 477227 محمد عالء الدين احمد محمود  .12

 


