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إحمد دمحم محمود عدلي10

 لبيب ثابت11
ن
إرسان

إرسإء إلسيد خليل محمود إلجندي12

إرسإء حمدي رمضان13

إسالم إبرإهيم مصطفن عبد إلحليم دمحم14

إسماءمحمودإلسيد15

إسماعيل خالد عبد إلعزيز حسن موسي16

ف حامد عبدإلكريم دمحم17 إالء إرسر

ف صبىح عبد إلسالم18 إالء إرسر

جامعة إالسكندية- كلية إالدإب 

ن لأللتحاق  بقسم إللغة إلصينية  ميعاد أختبارإت إلقبول للطالب إلمتقدمي 

2020/2021للعام إلجامعي 

اختبارات القبول باألقسام العلمية

ن إلموإفق  5/10/2020إالثني 

 ص10.30 ص ألي 9من إلساعة 

lab1

إالسم



إيمان دمحم فتىحي دمحم حجاب1

إيه إسامه إحمد عبد إلوهاب2

إيه مدحت كمال إبرإهيم3

ؤرسإء جويده سالم عبد إلجوإد4

ؤرسإء حامد مصطفن عبد إلحليم5

ن6  أمي 
ؤرسإء طارق مصطفن

ؤرسإء مجدي عبدهللا7

ؤيناس حمدي طه أحمد8

أحمد دمحم جابر عكر9

أروى جمال علي10

أسماء إلسيد دمحم إبوزيد11

أمل دمحم شعبان علي12

أمنية خالد أبو عرب معروف13

آالء هللا دمحم عصام إلدين14

ن إلموإفق  5/10/2020إالثني 

 ص10.30 ص ألي 9من إلساعة 

lab3

إالسم



آالء خميس عبدإلرحمن مرعي دمحم1

آيات خالد دمحم دمحم إلتهامي2

آية ماهر عبد إلوهاب حامد أبو زيادة3

آية دمحم تمام إبرإهيم تمام4

آيه إحمد دمحم إحمد5

بسملة محسن أحمد دمحم6

ي سليمان7
بسنت دمحم إحمد عبد إلغنن

بسنت مدحت طلبه إحمد نوفل8

بسنت هادي عبد إلفتاح9

بولس مكرم نسيم10

بيسان رمضان عبد إلسالم إحمد عبد إلسالم11

بيشوى إيهاب لبيب فهيم12

تقوي دمحم كامل13

ي محمود خاطر14
تف 

ي15 ي يارس إحمد دمحم شلن 
تف 

ي باسم مهدي سليمان خاطر16
ن
تهان

ن خالد عبد إلمجيد عوض هللا17 جاسمي 

جمانة وليد دمحم18

ن إلموإفق  5/10/2020إالثني 

 ظ12.30 ص إل إلساعة 11من إلساعة 

lab1

إالسم



جهاد إبرإهيم إبرإهيم إحمد1

جهاد ؤبرإهيم رفعت دمحم إبو إلعزم2

جهاد دمحم خميس جابر3

جوزيف عزت جرجس إسحق4

جوس حلىم وليم ميخائيل عوض5

جيالن إحمد إلسيد إحمد سليم6

چنن حمدي دمحم حسن7

حاتم دمحم إلسيد دمحم قاسم8

حازم طارق عبدإلرإزق دمحم9

حازم دمحم إبرإهيم إبوزيد دمحم10

ي محمود متولي11
حبيبة خالد مصطفن

يف12 حبيبة طه دمحم دمحم رسر

حبيبه خالد مصطفن دمحم إبو شبانه13

حبيبه إحمد إبرإهيم دمحم14

حبيبه إحمد عبد إلفتاح عبد إلوهاب حجاب15

حبيبه إحمد عبد إلفتاح عبد إلوهاب حجاب16

حبيبه حازم دمحم17

ن عبدهللا خلف18 حبيبه عصام إمي 

إألسم

ن إلموإفق  5/10/2020إالثني 

 ظ12.30 ص إل إلساعة 11من إلساعة 

lab2



حبيبه دمحم دمحم دمحم1

حبيبه دمحم إلهادي دمحم2

حبيبه دمحم حسن منصور3

حبيبه دمحم فتح هللا4

حال حاتم صالح إلدين إلكردي5

حسام عبدإلغفار عبدإلغفار إلسيد6

ي7
حسناء نبيل عبدإلعاطي عبدإلغنن

خلود وإئل يوسف عبد إلجوإد مصطفن8

خالد دمحم سليمان9

خديجة طارق10

خلود رضا دمحم عبد إلسالم11

دإرين جمال محمود12

دعاء إلسيد فتىحي عبدإلرجال13

دعاء عمر عزيز إلدين عوض14

ن إلموإفق  5/10/2020إالثني 

 ظ12.30 ص إل إلساعة 11من إلساعة 

lab3

إألسم



دينا دمحم إلسيد حسن1

دينا عادل2

ديانا دمحم عبد إلمنعم عبد إلحليم3

ن4 ديمه دمحم حسي 

دينا خميس إلسيد5

رقية إلسيد دمحم عبدإلمجيد6

رقيه إلسعيد علي ؤسماعيل إلسيد7

ن جاد8 رإمي حماده كمال إلحسني 

رباب علي حسن إلسيد9

ى عبدإلرحيم يحن 10 رحاب دمحم خي 

رحمة دمحم إلسيد محمود قاسم11

12
ن
رحمه دمحم حنفن محمود إلسيد إلحلوإن

رضوى دمحم حسن دمحم حسن13

ن14 رضوي إحمد إلشافعي إحمد سليمان شاهي 

رضوي دمحم ربيع دمحم حماد15

 عادل زكريا إحمد عبدهللا16
 
رق

رنا إحمد جالل17

رنا هشام عز إلدين18

ن إلموإفق  5/10/2020إالثني 

 ظ2.30 ظ إلي إلساعة 1من إلساعة 

lab1

إألسم



روإن حسام عادل1

روإن خالد إلسيد حسن2

روإن خميس إلسيد3

رنيم أحمد حمدى مرس4

رنيم طارق إحمد رفاعي5

رنيم طارق جمعه عبد إلرإزق6

ي سيد إحمد7
رنيم مصطفن

رنيم وليد إبرإهيم دمحم8

رهف حسام إلدين فؤإد عيد9

روإن إحمد محروس10

روإن إحمد دمحم11

روإن إحمد دمحم فؤإد12

روإن إسامه دمحم13

روإن أيمن حسن14

روإن بهاء إلدين محمود إلغريب15

روال إحمد محمود16

رؤى عبدإلفتاح سعد17

ريم إبرإهيم سيد دمحم حماد18

ن إلموإفق  5/10/2020إالثني 

 ظ2.30 ظ إلي إلساعة 1من إلساعة 

lab 2

إألسم



إوى1 روإن سعيد دمحم جمال إلشي 

روإن طارق مىحي2

روإن عالء إلدين إحمد3

روإن دمحم إحمد4

روإن دمحم إلسيد دمحم5

ي6
روإن دمحم حسنن

روإن دمحم عبد إلمجيد إحمد إلسويدي7

روإن هشام دمحم مصطفن دمحم8

رودينه مصطفن قطب مصطفن9

روشان دمحم سيد إحمد10

روفيده إبرإهيم إحمد دمحم إلديب11

ريناد إحمد عبدإلرحمن12

ريناد محمود دمحم13

ري  هام دمحم عبد إلسالم14

ن إلموإفق  5/10/2020إالثني 

 ظ2.30 ظ إلي إلساعة 1من إلساعة 

lab 3

إالسم



ريم إحمد عبد إلمنعم مرس إلسيد1

ريم حازم علي إبرإهيم جابر2

ي3
ريم رإفت دمحم رجب إلفف 

ريم ربيع سالم علي4

ريم عادل علي خليل هندي5

ريم عادل علي خليل هندي6

ريم عمر إبرإهيم دمحم7

ريم وليد يونس8

ريمون جمال عدل بختان9

زياد مجدي دمحم حسن10

زياد دمحم مسعود11

زياد محمود عبد إللطيف12

ري  هام هشام إحمد إبرإهيم قاسم13

زهرإء عاطف محروس عل عبد إلرحيم14

زياد إحمد عمر علي15

زياد إحمد عيد حسن إبرإهيم16

زياد إيمن نرص17

زياد عمرو ؤبرإهيم18

 ص10.30 ص ألي إلساعة 9من إلساغة 

lab1

إألسم

6/10/2020إلثالتاء إلموإفق 



زينب مسعود إحمد1

سلىمي دمحم سليمان2

سلىمي نبيل عبد إلوهاب رمضان3

سلىمي يارس شيبة4

سارة أيمن عبد إلمحسن حسن5

سارة سعيد حسن علي6

سارة عصام إبرإهيم علي نوح7

سارة دمحم ؤبرإهيم حسن جمعة8

ساره دمحم حسن توفيق9

ساندرإ موس إلبشي  عياد10

ن غانم11 ساندي عثمان سعد حسي 

رسإج إلدين دمحم عبد إلفتاح دمحم قاسم12

سلىم عباس قباري عباس13

 دمحم14
ن
سلىم دمحم بسيون

سلىم محمود حسن محمود عل15

سلىم نارص دمحم سليم16

سلىمي عادل عثمان حمد عزب17

ي دمحم18
سلىمي فوزي مصطفن

6/10/2020إلثالتاء إلموإفق 

 ص10.30 ص ألي إلساعة 9من إلساغة 

lab2

إألسم



سيف دمحم1

سيف إلدين إحمد إبرإهيم عبد إلعزيز2

سيف إلدين علي دمحم بهي إلدين علي3

سهيله عوض دمحم دمحم4

سميه عرفه فتوح إحمد5

سندس عاطف دمحم حسن فري    ج6

سندس هشام مختار إبوزيد هوإري7

سهيلة عادل دمحم عبد إلعزيز8

سهيلة عبدهللا دمحم عبدهللا أبو دنيا9

ف فؤإد10 سهيله إرسر

سهيله ضاحي فؤإد ضاحي11

شهد أنور دمحم إلسيد إلغرباوي12

ين عبد إلمنعم دمحم عبد إلمنعم13 شي 

شيماء صديق حسن صالح14

6/10/2020إلثالتاء إلموإفق 

 ص10.30 ص ألي إلساعة 9من إلساغة 

lab 3

إألسم



شهد بسام عبدإللطيف يوسف دمحم1

ي خليل عبدإلمولي2 شاديه صي 

شدو يارس دمحم3

وق خالد مجاهد دمحم حسن4 رسر

ي5
ن
وق عبد إلمقصود إلطيبان رسر

وق عل إحمد محمود مصطفن6 رسر

يف سامي إبرإهيم إلسيد رزق7 رسر

يف دمحم سعد عل حسن8 رسر

شهد إلسيد بدرى دمحم9

شهد إلسيد دمحم إبو إليذيد إحمد10

ف إلسيد11 شهد إلملكه إرسر

شهد أسامه أحمد عبدإلهادي12

شيماء عادل دمحم علي13

ي عبد إلمنعم دمحم خفاجه14
شيماء مصطفن

صبا توفيق دمحم حسن إسماعيل15

ضىح عل إحمد محمود مصطفن16

ضىحي إسماعيل مرزوق دمحم17

شيماء طارق أحمد محمود18

 ظ12.30 ص ألي إلساعة 11من إلساعة 

lab1

إألسم

6/10/2020إلثالتاء إلموإفق 



عبدإلرحمن دمحم عبدإلمالك مرسي دمحم1

عبدإلغنن عاطف عبدإلغنن عبدإلجوإد إبرإهيم منىس2

ف عبدإلخالق إلعزب3 عزة أرسر

عزيزة سعيد عبد إللطيف يونس4

ف دمحم دمحم5 عالء إرسر

طارق دمحم محمود إألسيوطي6

طاهر أحمد طاهر عبد إلسالم عبد إلمعىط7

عاليا دمحم علي رمضان8

عايده دمحم عبد إلوإحد يوسف يوسف9

عبد إلرحمن إلسيد  شعبان عبد إلرإزق10

ي11
عبد إلرحمن إلسيد مصطفن

عبد إلرحمن عل سمي  إلسيد12

عبد إلرحمن عمرو سعيد13

عبد إلرحمن عوض يشي عوض مهدي14

ف سعد15 عبدإلرحمن أرسر

عبدإلرحمن عالء عقده16

عبدإلرحمن عماد فوزي متولي موصل17

عبدإلرحمن دمحم عبدإللطيف إحمد18

6/10/2020إلثالتاء إلموإفق 

 ظ12.30 ص ألي إلساعة 11من إلساعة 

lab 2

إألسم



فارس هشام حسن رضا1

فاطمة إلزهرإء إلسيد أحمد عيىس2

فاطمة حازم عبد إلهادي إلسيد ماجد3

فاطمه إلزهرإء رجب دمحم دمحم4

فاطمه كرم إحمد إسماعيل5

علي أسامه عل كامل إبو إلعمايم6

علياء دمحم علي دمحم أبوحبسه7

عمر إسامه جابر إلسيد8

عمر عبد إلحميد دمحم9

عمر عبدإلقادر عزيز عبدإلقادر10

عمر دمحم ؤبرإهيم إبرإهيم11

عمرو إبرإهيم عمرو عبد إلحميد12

ي رزق هللا يوسف13 ف هين فادي أرسر

فارس دمحم عطيه14

إألسم

6/10/2020إلثالتاء إلموإفق 

 ظ12.30 ص ألي إلساعة 11من إلساعة 

lab 3



فرحة إحمد إلرشيدي1

فرحة إحمد دمحم عطيه2

فريدة إحمد دمحم إحمد دمحم إبرإهيم3

فريدة عصام إبو إلعز إلصقار4

فريده إحمد نجيب عباس إلمرسي5

فاطمه دمحم إبرإهيم6

فرإت أنور دمحم دمحم7

فرح إحمد محمود دمحم عبدربه8

فرح أحمد ثروت9

فرح عبدهللا إسماعيل إحمد10

فرح فؤإد بدوي بدوي دمحم11

فرح فؤإد بدوي بدوي دمحم12

فرح دمحم إلسيد إحمد إبو إلعال13

لؤه إلسيد علي رإتب14

ي إبرإهيم15 ليلي دمحم رجب معرإح 

لينة يشي إبرإهيم16

ماريا ميالد نصيف إبرإهيم17

مارينا إكرم عادل18

lab 1

إألسم

6/10/2020إلثالتاء إلموإفق 

 ظ2.30 ظ إلي إلساعة 1من إلساعة 



وز إحمد دمحم1 في 

 دمحم إبرإهيم2
ن
قمر هان

كاترين صفوت وهيب3

كرمة عدنان عادل ذكي دمحم إلجندي4

كريم حسن علي أحمد حسن5

ن6 كريم عبد إلرحمن علي حسي 

كريم عوض عزت عوض علي7

لس ميالد إبرإهيم يوسف سليمان8 كي 

ي نظي  عوض صليب9 لس ناح  كي 

الرين دمحم ناظم دمحم إبرإهيم إلمنعنع10

الميس دمحم رشدي دمحم دمحم رزق11

ن حسام إلدين مختار12 لجي 

 سامي رمضان13
ن لوجي 

ي14
مايا تامر صفوت علي حسنن

دمحم إحمد دمحم إحمد عيىسي15

دمحم إيمن إحمد محمود16

دمحم خالد ؤمام أحمد دمحم17

دمحم رأفت صابر قمر إلدوله18

6/10/2020إلثالتاء إلموإفق 

 ظ2.30 ظ إلي إلساعة 1من إلساعة 

lab 2

إالسم



مايا أحمد زك1

مارينا سمي  ذكي2

مارينا مجدى عوض3

ماري  هان عصام إحمد سعد4

مازن دمحم عصام إلدين جمال إلدين شاكر5

مازن هشام دمحم إلسيد6

ماسه إحمد جابر دمحم7

دمحم صالح مصطفن عرب سليمان8

دمحم عادل عبد إلفتاح عبد إلقادر9

دمحم عبد إللطيف عبده محمود10

دمحم هشام عباس إحمد عمر11

دمحم هشام دمحم جمال12

ي كمال عبد إلحميد سليمان13
دمحم وليد مصطفن

دمحم يارس دمحم جوده14

6/10/2020إلثالتاء إلموإفق 

 ظ2.30 ظ إلي إلساعة 1من إلساعة 

lab 3

إالسم



مريم إحمد دمحم صالح1

ن2 مريم أيمن عبد إلمحسن حسن حسي 

مريم جمعة خميس دمحم توغان3

مريم حسن سالمه دمحم إلسيد4

مريم رمضان عبدإلهادي عبدهللا5

مريم صالح دمحم صالح6

ي7
ن
مريم عادل منصور علوإن

دمحم يونس دمحم يونس محمود8

ف عبدإلهادي دمحم9 محمود إرسر

محمود عل حسن محمود سيد10

محمود دمحم بركات دمحم11

محمود دمحم زكريا علي دمحم12

محمود هشام سعد علي13

مرإم رجب سعدي14

مرح دمحم عبدإلعزيز دمحم15

مرزوق عصام عبد إلحميد16

مريم إبرإهيم عبدإلمنعم17

مريم إبرإهيم دمحم18

lab1

إألسم

7/10/2020إألربعاء إلموإفق 

 ص10.30 ص ألي إلساعة 9من إلساغة 



مريم نزيه فايز نخله حنا1

مريم هشام إحمد إبرإهيم إحمد طه2

ف إلسيد محمود إسماعيل3 مصطفن إرسر

معاذ مجدى محمود4

ملك دمحم عبدإلقادر دمحم علي صالح5

ملك وإئل دمحم عبدربه إبرإهيم6

منار محسن دمحم7

مريم عصام إبرإهيم علي نوح8

ي9
مريم عصام دمحم إحمد لطفن

مريم فايز فؤإد10

مريم دمحم إحمد إلغباوى11

مريم دمحم جابر إلصاوي12

ي إحمد حسن13
مريم دمحم رمضان حنفن

مريم دمحم علي أحمد14

ي15
مريم مدحت حسن إوسر

مريم مسعد رمزي مسعد16

مريم ممدوح دمحم خليل إبرإهيم17

مريم ممدوح نظي  رياض18

7/10/2020إألربعاء إلموإفق 

 ص10.30 ص ألي إلساعة 9من إلساغة 

lab 2



منال خالد إحمد إحمد علي مخلوف1

منة إللة محمود إلسيد عل2

ي محمود عليبه3
منة هللا إلسعيد حنفن

منة هللا رضا إحمد إلسيد حسن4

منة هللا فتىحي سامي5

ي6 منة عبدإلمعبود عبدإلعظيم عبدإلمعبود خفاح 

منة نبيل دمحم دمحم7

منةهللا عبدإلعزيز عبدإلرحمن8

منه هللا حلىم دمحم9

منه هللا دمحم عبد إلمنعم10

منه هللا دمحم كمال حسن دمحم11

منن عبد إلحميد عبد إلستار عبد إلسالم عبدإلاله12

ف ثابت سعد إلدين إلسيد13 مودة أرسر

مؤمن ثروت إحمد بكر14

7/10/2020إألربعاء إلموإفق 

 ص10.30 ص ألي إلساعة 9من إلساغة 

lab 3

إالسم



ميار عمرو ؤبرإهيم فهىمي1

ي2
 
ميار دمحم رجان

ف توفيق هندي3 نا أرسر مي 

نا طارق سعد ريضان إبوعبيه4 مي 

نا عمرو ؤبرإهيم فهىمي جمعه5 مي 

مينا ميالد نصيف6

ي7
نادين إيهاب عبدهللا عثمان عبدإلغنن

ن دياب8 نادين جمال إحمد حسي 

م دمحم فرج هاشم سيد أحمد9

مؤمن شعبان حسن إلشامل10

مي حامد فتىحي محمود11

مي دمحم إلزعيىطي12

ميادة إحمد دمحم إسماعيل13

ميادة دمحم عبدهللا عمر سليمان14

ميادة دمحم فاروق حسن15

ميار ؤبرإهيم سعد16

ميار ؤسماعيل حسن مصطفن17

ميار طارق عبد إلعليم عبد إلقادر18

إألسم

7/10/2020إألربعاء إلموإفق 

 ظ12.30 ص إلي إلساعة 11من إلساعة 

lab1



ف عبد إلفتاح فرج1 ندي إرسر

ندي أحمد فوزي دمحم عبدإلوإحد2

ندي ممدوح محمود عبده3

ن فهىمي4 نردين ؤيهاب حسي 

5
ن
ن عبد إلحميد فتىح دمحم إلقيسون نرمي 

ن عماد إلدين متول6 نرمي 

نشين دمحم عطيه عبد إلسالم7

نسمة عاطف عبدإلمنعم دمحم8

نادين دمحم عمر دمحم حسن9

ناديه إحمد دمحم عبدإلاله10

ن عبد إلرحمن11 ف جودة حسي  ندى إرسر

ندى خالد عبدإلمنصف عل عبدإلرإزق إلروى12

ندى طارق فهىمي دمحم علي13

ندى عادل حسن أحمد إلجمل14

ندى عالء عبد إللطيف دمحم عبد إلمنعم سليم15

ندى عمر محمود حسن عل16

ندى دمحم شعبان بدر17

ندي إحمد مصطفن كمال18

7/10/2020إألربعاء إلموإفق 

 ظ12.30 ص إلي إلساعة 11من إلساعة 

lab 2

إألسم



ي1
ن
ن إلكيالن نه سيد حسي 

نور إلدين يارس دمحم إلشحات إلسيد2

يف مصطفن كمال عثمان فرج3 نور أحمد رسر

نور جمال محمود4

نور خميس عباس حافظ5

نور محروس صبىحي6

نور دمحم صابر رمضان7

ى8 نورإن إحمد حسن محمود إلحرصن

نعمه إبرإهيم دمحم عبد إللطيف9

نغم عماد دمحم10

نغم دمحم حسنن عبد إلسميع إبو إلفتوح11

نغم نبيل علي عباس إلنشار12

نهال إحمد سعيد عبد إلعزيز صقر13

نهال كمال نجيب عل محمود14

7/10/2020إألربعاء إلموإفق 

 ظ12.30 ص إلي إلساعة 11من إلساعة 

lab 3

إألسم



هايدى عزإلدين ؤبرإهيم دمحم1

هايدي فوزإن محمود فتيحه قره2

هبة هللا سيد جاد إلرب3

ن4 هدير دمحم حسي 

هدير دمحم مجدي إلسيد خليل كونه5

هدير محمود دمحم دمحم إلسيد6

هال عمرو ؤبرإهيم دمحم فرج7

ي إلسبعاوى8
هنا إبرإهيم إحمد مصطفن

نورإن مرإد مخلوف9

ي سعد10
نورإن مصطفن

ي دمحم11
 
نورهان رماح شوق

ي12
 
نورهان عالء إحمد دمحم إلدسوق

ة وليد عبد إلسالم13 ني 

هاجر حامد عبدإلرسول14

 علي15
ن هنا عادل دمحم حسي 

ي إحمد عبد إلسالم حشيش16
هنا مصطفن

ن دويدإر17 ن عطيه حسي  هاجر حسي 

هاجر دمحم رشدي دمحم سالمان18

7/10/2020إألربعاء إلموإفق 

 ظ2.30 ظ ألي إلساعة 1من إلساعة 

lab1

إألسم



يف دمحم دمحم حسن فرج1 ن رسر ياسمي 

ي2 يش دمحم سعيد دمحم إلعرين 

يىسي يوحنا بخيت3

ي إيمن دمحم إلسيد عبد إلعال4
يمنن

يوسف إسالم عبد إلمنعم5

يوسف حنا فوزي زكي6

يوسف سعيد خميس إلسيد7

يوسف كمال مصطفن مصطفن إبوليلة8

يوسف دمحم عبد إلحفيظ9

يوسف دمحم فاروق توفيق دمحم10

ي دمحم عبد إلمقصود رزق11
ن
هنا هان

وياد دمحم إلسيد إبو إلنور علي12

يارإ ماجد مختار دمحم13

يارإ دمحم أحمد عالم14

ن15 ن إحمد سعد حسي  ياسمي 

ن إلسعيد خالد عباس خالد16 ياسمي 

ن إلسيد إبرإهيم جابر17 ياسمي 

ي توفيق18
هاجر أسامة عبد إلرإضن

 سامي دمحم خرصن19
ن ياسمي 

7/10/2020إألربعاء إلموإفق 

 ظ2.30 ظ ألي إلساعة 1من إلساعة 

lab 2

إألسم



إالء دمحم جابر دمحم1

إالء دمحم طه عشم2

إالء محمود دمحم شحاتة3

إلزهرإء هيمن دمحم حسن4

إلزهرإء هيمن دمحم حسن5

إلمعتصم باهلل إحمد إلسيد دمحم دمحم عبد إلرحيم6

 عبدهللا إبرإهيم7
ن
إمان

إمل سالمان إبوضيف8

إمنية دمحم صبىح محمود9

إمنيه حسن محمود علي رسالن10

شهد مجدي عزت11

رضوي مجدي عبدإلمجيد12

حبيبه دمحم صالح أحمد حبيب13

مريم عادل إلسيد 14

7/10/2020إألربعاء إلموإفق 

 ظ2.30 ظ ألي إلساعة 1من إلساعة 

lab 3

إألسم



ة سعد إحمد1 إمي 

ي رجب خطاب2
ن
ي بسيون

ة مصطفن إمي 

إنىح  دمحم سعيد سالم عليوه3

إندرو عطية سليمان4

ن محمود محمود5 إية معي 

 هشام إحمد علي موسي6
ن إيي 

ي إسحاق مسيحه يوسف7
إيرينن

إيمان رجب بدوي8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

7/10/2020إألربعاء إلموإفق 

 م4.30 ظ  ألي إلساعة 3من إلساعة 

lab1

إالسم


