
 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 1 
 

 ص 11 –ص  10 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس رقم القومي اسم الطالب 

 426139 30004060200785 أيه وهبي حسين محمود حسين  .1

 403612 29904250200833 محمد السيد عبد السالم محمد  .2

 447488 30006100203106 انور على النيلى سلسبيل اسامه  .3

 426375 30004110200986 ماهينور يسري يحيي شاكر  .4

 475658 30009010201685 اية سمير احمد حماد  .5

 435418 30103241501327 ايتن حسن محمد على البنا  .6

 475890 30004190200612 عمر أحمد عبد المنعم عجمية  .7

 490586 30001250201584 الرحمنفرحه محمد موسى محمد عبد   .8

 485102 29910010205684 افرونية نصر جورجي نصر سعد  .9

 426222 30006300200462 منار حازم محمد محمد حامد  .10

 476272 30001120104943 نادين أحمد محمد أحمد سالم  .11

 402225 30005050202727 رضوى محمد السيد محمود ابو العال  .12

 534256 29909290204582 ابراهيم سالمنورهان محمد صابر   .13

 426328 30008250203328 رحمة محمد هشام سعيد السيد شريف  .14

 405641 29909300200408 هاجر احمد السيد عبد المجيد فطب  .15

 507316 30010070200686 ساندرا منتصر سالم لبس ابادير  .16

 406924 30006240200301 شروق عالم زكي عالم خليل  .17

 405467 30002011610541 اشرف جالل ابو زيد حبلصياسمين   .18

 539256 30001070104262 منه هللا زكريا عبده محمود الكيالنى  .19

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 2 
 

 ص 11 –ص  10 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس رقم القوميال اسم الطالب 

 514099 30002171800428 محاسن محمد ابراهيم متولي البنا   .1

 406030 29910290200941 مسعود مصطفي احمدشاهنده عبدالعزيز   .2

 490868 29906300200301 ايه خالد محمد عبدالعزيز عبد الحميد   .3

 477409 29912280200369 ميرنا أشرف محمد سعيد عبدالمالك  .4

 435780 30005231500827 فاطمة الزهراء هاني السيد محمد مجاهد  .5

 405698 29912130200069 ندي احمد عثمان ياسين   .6

 426571 30010300200885 ياسمين احمد كمال الدين مصطفي جاد   .7

 477609 29909220201209 رنا عادل محمد فريد مصطفى نصير  .8

 504446 30003010200427 ميرنا محند سعيد محمد يوسف  .9

 508058 30008120201846 فريدة محمد سامح حافظ عبد الخالق عاشور  .10

 475984 29910210202124 حسيننجالء فتحي محمد علي   .11

 475271 30004040200665 نوران جمال عطية احمد عطية  .12

 485398 29912020201469 فيرونيكا سامح فوزى جريس خليل  .13

 407539 29911130201182 نورهان على رمضان برعى   .14

 406352 29910260201269 خلود مهاب الدين محمد احمد التركي  .15

 482720 30011280201142 على على ابو سمرةفاطمه الزهرااء محمد   .16

 425425 30008190203021 ريهام هيثم يسري عوض مهدي  .17

 482604 30006230200141 مريم ناصر حنفي محمود السيد  .18

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
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Lab 3 
 

 ص 11 –ص  10 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس رقم القوميال اسم الطالب 

 489104 30008040202264 كرستينا فرج فوزي  .1

 527732 30001010218226 ايه عبدهللا محمد عبدهللا خليل  .2

 484553 29911110202255 مارك فؤاد شوقى حبيب سليمان   .3

 407538 30004121600285 نورهان صالح الدين محمود خطاب  .4

 405895 30009270201646 مريم مصطفي احمد عبد السالم  .5

 507599 30102011810863 شذا محمد محمد عمارهء  .6

 481687 29912030202439 مصطفي احمد رشاد محمد نصر حجازي  .7

 404939 30008150203053 يوسف محمود اسماعيل جاد الكريم على  .8

 407260 29912100201907 رحمة سمير مجاهد محمد ابراهيم  .9

 479157 30009120201796 مازن معتز فوزى عبد العزيز  .10

 486742 29907180200996 ماريو صفوت هتلر جاب هللا عوض   .11

 477617 30009260201184 رودينة محمد يسرى محمد قطب حميدة  .12

 484815 30009140203299 محمد ناصر عبد العزيز محمد المغربي  .13

 454224 29909290202393 مصطفى اشرف محمد   .14

 480207 30005170200167 يارا ايمن غنيم السيد  .15

 490917 30004090200143 يارا طارق مصطفي علي سيد  .16

 476203 30007040202209 منار سامي عبده محمد بركات  .17

 487476 29903220200077 عمر هشام مسعود محمد مسعود  .18

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Testing Lab 
 

 ص 11 –ص  10 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس رقم القوميال اسم الطالب 

 405903 29910180200725 ميرنا سمير عبده مصطفي عالم  .1

 425174 29901260201006 انجي عالء سعيد ابراهيم رسالن  .2

 483247 30102021800084 ريتا عماد الفي صادق  .3

 487803 30006290200531 عمار أحمد أحمد محمد عالم  .4

 405450 90710201110992 ريم سالمة مرسى بسيونى  .5

 487303 29909300201358 فادي روماني بشري فرهود  .6

 486994 30001090201175 السيد محمود محمد المصريعبد الرحمن   .7

 490075 22907300201827 نورهان عماد الفالح فتحي  .8

 405343 29907260202183 بسنت احمد السيد محمد ابراهيم عوض  .9

 405366 29910010211226 روزان خالد محمد على سليمان ابوحمر  .10

 425324 30004070201941 شيماء طارق متولى على عبد الباسط  .11

 477583 30007200204408 إنچي هشام أنور أحمد محمد  .12

 486936 30003050202872 مؤمن تامر محمود احمد  .13

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 1 
 

 ظ 12:15 –ص 11:15ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس رقم القوميال اسم الطالب 

 401257 30007010206382 ريهام رجب عطيه عطيه   .1

 489395 29906150202548 عبدالحكيم محمد زيادة نويشيندى   .2

 403306 30001080202882 رانيا محمد ابراهيم محمد إبراهيم المصري  .3

 405956 30004150200768 إيمان محمد محمود احمد عبد الجليل  .4

 496127 30003201806201 ضحي مطاوي خليفه  .5

 452020 29909270202397 ابراهيم محمود السيد حسن   .6

 1439317 29609150200524 ريم علي حسن السيد  .7

 404533 30006180202598 محمد عبدالعزيز يوسف رضوان محمد  .8

 405921 29906060200864 بانسيه ربيع عبد الفتاح محمود غنيم  .9

 345754 29803150200614 محمود يحيي ابراهيم محمد   .10

 491147 30007270201902 ميار محمد عبد الخالق محمدي العزب سالم  .11

 475134 30005160200142 نورهان عادل محمد عبد الخالق شمس  .12

 405875 30001140202305 روناء خالد خضر سيد  .13

 483333 30003220200969 ندي فتحي محمد فتحي حسبو  .14

 490302 30002070201108 فيروز فيصل احمد محمد حجاج  .15

 490503 30009100201722 نورين محمد احمد عطية حسن  .16

 539648 29903220200182 مى طارق جابر محمد  .17

 485126 30001030200307 سمر محمد رمضان احمد علي  .18

 406940 30005050203502 هاجر محمد علي عبد الرحيم السيد   .19

 



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
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Lab 2 
 

 ظ 12:15 –ص 11:15   االمتحان: ميعاد 

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 456111 29806090200538 نبيل زكي حنا سعد فريدي  .1

 484400 30002140200759 رمضان محمد رمضان حسن سلطان  .2

  29805080200428 سهيله اسالم محمد نديم خاطر   .3

 476317 29909140201038 اسماعيل محمد اسماعيل اسماعيل حسن  .4

 476595 29904230200349 سهيلة محمد احمد مختار احمد   .5

 406565 30007260202005 ممدوح محمد ابراهيمرنا   .6

 540788 29702180202009 روبرتا رشال سمن فرج هللا  .7

 902823 29912092601003 منار احمد دياب عبد الحليم   .8

 405819 30012318800068 هند محمد محمود احمد  .9

 489194 30010011834086 االء محمد عبد الرازق عبد الحميد  .10

 406911 30005230200161 عبد الرازق محموددنيا محمود   .11

 406053 30007150201208 مريم احمد محمد سالم سعيد  .12

 490039 30007290200244 منار يسري محمد مرسي  .13

 453518 29812060200843 رغدة احمد السيد على عيسي   .14

 487484 29908200200099 محمد ياسر محمد حسين محمد  .15

 505571 30006200201461 محمد العدلأميره محمد عبد الخالق   .16

 476174 30005060201141 باكينام يحيي محمود عبد الوهاب شرف  .17

 527592 30007120201084 ريمهام محمد علي احمد  .18

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية
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Lab 3 
 

 ظ 12:15 –ص 11:15:  ميعاد االمتحان

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 425144 29909010206828 ندي محمد السيد علي حسن يحيي  .1

 765974 30008120300283 نوران وليد محمد عبد العال الرفاعى  .2

 460179 29909292702962 بسمة محمد صديق محمد  .3

 542320 29906011805963 هند طارق رزق محمود النجار  .4

 489286 30009090203608 روان امير ابراهيم قطب سليمان  .5

 438471 29808150201604 مروه شعبان السيد عبد الرحيم   .6

 424728 30004010201691 احمد امير محمد على محمد امين  .7

 545248 29908200201672 زياد علي السيد علي مرسي  .8

 482469 30002250201106 اوجينا طارق جورج صالح   .9

 400322 30008311600058 امير اشرف ابو اليذيد جوهر  .10

 48569 30003180202122 محمود سالمان محمدسمر   .11

 447978 30101010217089 مي مصطفي عبد الحليم ابراهيم  .12

 403420 30009260200382 ميار عالء الدين محمد أحمد نصار  .13

 490192 30008150203266 حبيبة عماد حمدي علي البطل   .14

 407026 30011180200122 روان عماد مجدي عبد السالم الجندي  .15

 476230 29911010205346 اماني محمد محمد محمد طلبة  .16

 503875 29911080201895 حسام محمود السيد احمد محمد  .17

 478225 30011180200327 دانا ياسر محمد السالم  .18
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Testing Lab 
 

 ظ 12:15 –ص 11:15:  ميعاد االمتحان

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 406680 30007070203749 كرستي داود سليمان حنا  .1

 406600 29911220200886 هاجر ياسر زكريا السيد السيد الدسوقي  .2

 489008 30005258200842 اميره جمعه محمد مرسي غنيم  .3

 426303 30002030102867 اوجيني عبدالنور حكيم جبره  .4

 488284 30001160201291 اسالم فتحى جمعه السيد سليمان  .5

 483615 30007270200965 هدير اشرف يوسف فراج  .6

 407494 30002141801403 صابرين محمد احمد  .7

 478105 30003200200563 مني عزمي احمد عبدالباسط داود  .8

 401657 29912080201794 عبدالرحمن جمال عبدالعاطي محمد  .9

 453470 29812110201447 ياسمين أيمن سيد عثمان  .10

 491953 30101010203266 ضحى جابر زاكر على العسيري  .11

 475946 29906050202028 منة هللا ممدوح سعيد محمد  .12

 477565 30012098800622 رحمه محمد امين همام  .13
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Lab 1 
 

 هراظ 1:30 – ظهرا12:30:  ميعاد االمتحان

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 507268 30005010100743 حنين خالدعطيه عبدالقوى  .1

 401921 30009110200732 عالء السيد السيديوسف   .2

 407403 29911050201645 اسراء اشرف قطب قطب  .3

 490714 30002010204663 نورين حمدي جادالرب ابوالعال  .4

 491026 30010090200488 رانا منجي عبد الرحمن فتح هللا  .5

 405404 29906280200741 عال هشام عبد المنعم زكى   .6

 475096 29912180200248 دنيا عالء محمد محمد عبد العاطي   .7

 502104 30006280201793 حازم هشام محمد محمد المالح  .8

 483086 30001010210926 رانيا احمد حنفي محمود شلبي  .9

 483079 30004250201583 حبيبه عزت حسن علي بسيوني  .10

 488019 29909090204553 هشام خالد السيد ابراهيم  .11

 485967 30011180202907 سيمون سمير عزيز بشتا بشاي  .12

 478666 30001180200216 أندرو أشرف عفت ناشد  .13

 404055 29912010201215 كريم حسين محمد حسن   .14

 447454 29911020201241 ياسمين عادل زاهر  .15

 476465 30003180200413 احمد عبد الرافع عبد العزيز حسين محمد  .16

 483613 30004030200764 هدى طارق شحاتة محمد   .17

 403270 30002170200761 اية احمد محمد حسنين   .18

 485114 29903100202009 رضوي محمداحمد حسين احمد  .19
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Lab 2 
 

 هراظ 1:30 – ظهرا12:30   ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 490056 30002060201584 ميرنا يوسف امين صليب عشم هللا  .1

 504395  30004240201542 يارا أحمد محمود أحمد الشناوى   .2

 424464 30006210201036 يوسف هاني احمد  .3

 456220 29909090106748 مريم مسعد السيد ابراهيم طه   .4

 476613 29910010210084 هبةهللا سمير محمد احمد عكاشة  .5

 483532 30001120200748 روان عبد الناصر محمد مصطفي حسن  .6

 400567 30001193300309 ندى ممدوح على احمد   .7

 489251 30004010201101 حنين خالد احمد مصلحي   .8

 476690 30006280201009 ميار معتز مصطفى أحمد سرى  .9

 483389 30005280200103 خلود مجدى رمضان منجود  .10

 507964 30004010202485 شروق ياسر صبرى رزق محمد الشافعى  .11

 490099 30005040200068 إسراء فهمي محمد علي داود  .12

 407181 30009160201748 ميار جمال جاد محمد احمد عبدالرحيم   .13

 401246 29912203300202 ايات ابو بكر سعد محمد  .14

 400508 30008273300169 خلود جمال محمود علي  .15

 490322 30010020200685 مني علي عبد المنعم  .16

 466053 29603121800816 احمدمحمدعبدالمنعم  .17

 476119 30005290200063 منة هللا حمدي محمد ابراهيم محمد  .18
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Lab 3 
 

 هراظ 1:30 – ظهرا12:30 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 405400 29908210202707 سلمى عبد الرحمن حافظ عبد الرحمن شلبى   .1

 479277 29909210201529 حسن قطب منصوريسر وليد   .2

 617145 30005071100126 نور حسام الدين محمد إبراهيم الطناحي  .3

 485637 30001040201263 نوران عصام أحمد محمود  .4

 480529 30007010209071 مارو جرجس فهيم بقطر  .5

 476628 29901258800709 فاتن اشرف سعد علي  .6

 483056 30002060202386 اسماء عصام نبوي حسن يوسف  .7

 425676 30003010203884 رنيم مصطفي ابراهيم عبد القادر مفتاح  .8

 407118 30003230201963 منة هللا محمود عبدالجليل عبدالرحمن  .9

 400315 30002043300137 احمد محمد احمد حفني  .10

 478288 30009240201447 سندس مروان محمد محمد البسيوني  .11

 403250 30006060200109 الحميد ابراهيم الخولي اسراء مصطفي عبد  .12

 407081 30005223100089 ايمان عصام محمد محمد  .13

 481459 30008010200437 عبدالرحمن حسام محمد حسن عربين   .14

 507362 29909260200701 مريم لطيف تاوضروس بولس  .15

 480659 30006102502364 ايمان محمود عمر عثمان  .16

 405510 29812240201287 الجنديمروة منير محمد   .17

 490417 30002250201866 نورهان عاطف الدسوقي  عطية  .18

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Testing Lab 
 

 هراظ 1:30 – ظهرا12:30 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 405544 29901290200209 رضوي وليد محمد جمال الدين  .1

 476017 29909250204261 هدى حسنى على محمد الدباح  .2

 407104 30103150201929 روضة ممدوح خليفه  .3

 874583 30004210201777 زياد محمد جابر محمد عبدالموجود  .4

 407813 30006190202154 محمود احمد السيد احمد شلبي   .5

 456263 29907200200106 ندى اشرف كامل سالم إبراهيم   .6

 475568 30006130200152 عبدالرحمن طلعت السيد شحاتة  .7

 477227 29908160201437 محمد عالء الدين احمد محمود متولي  .8

 482652 30006060200427 نشوى حمدي فهيم حسن  .9

 426673 29905210200489 مني مصطفي صبري  .10

 503179 30010010201748 صفاء عرابى محمد عرابى  .11

 490475 30010200201922 اية رؤوف حزين   .12

 485119 29911220200789 روضة صبحى جابر حسن   .13

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 1 
 

 ظهرا 2:45 – ظهرا 1:45 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

  29906240201214 خالد محمد حافظ محمد السعيد   .1

 403421 30002180200468 ميار مجدي إبراهيم ابراهيم الجندي   .2

 490446 30002270201404 حنين حمدى عبد العزيز  .3

 502613 30103190200289 حبيبه اشرف محمد محمد السيد  .4

 426084 30007280200246 ميار على حسن احمد العوضي  .5

 407028 30006280200185 روان نادر عبدهللا احمد عالم  .6

 532561 29812090201488 نورهان عبد الفتاح عبدالسالم  .7

 476479 30010050200418 زياد عمرو حسن محمد  .8

 492025 30002020203681 روان السيد عبده محمد خزيمي  .9

 425623 30008010207709 روميساء محمود محمد قطب شتا   .10

 479680 30002240200195 هادي محمد عبد الحافظ عبد السالم الشافعي  .11

 425264 29905250200406 كارين ميشيل جرجس اسحق   .12

 400897 30006023300381 متولي عسيويمنار محمد محمود   .13

 490677 30001050200303 روان يسري محمد ابراهيم رمضان  .14

 406351 30009118800089 خلود عاطف صبري جاب هللا   .15

 478269 30008040202345 ملك محمد صالح عبد المجيد   .16

 491255 30003300201044 مريم خيري موريس مسعد   .17

 403207 29912090200966 حميدهصفية خميس خميس سليمان   .18

 490300 30009230201384 فجر حسن عبدالعليم محمد   .19

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 2 
 

 ظهرا 2:45 – ظهرا 1:45 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 453407 29905270200089 سلمى عالء محمود زكى ابو حسن  .1

 407121 30009080201305 نادين ابراهيم عبده عبد الجواد السيد  .2

 406372 30005150201523 ندى وجدي مصطفى عمر محمد  .3

 491104 30002120201562 نورهان مجدى عبد الوهاب محمد خميس  .4

 479335 29904150200607 داليا عصام احمد محمد حسن المصري  .5

 403469 29911010204129 منه هللا احمد محمد محمود ابو شعيره   .6

 425136 30001280200663 محمد عبد الحميد محمد حسنمنة هللا   .7

 478751 29907050201605 منة هللا محمد امين حسن طه  .8

 542285 29909021801809 ايمان محمود على محمود موافى   .9

 403192 30003270200102 رضوي حسين محمود حسين  .10

 406144 30009010205966 امنيه السيد شحاته علي ابراهيم   .11

 403354 30007240200324 سهيله سامي رمضان حسين محمد عبدة   .12

 477446 30001240200563 نوران ممدوح رأفت إبراهيم علي البرعي  .13

 506566 30006111500382 شادية عبدالحكيم عبدالسالم علي  .14

 483104 30008060200985 عال عماد يونس محمد  .15

 496104 30101201800868 دينا احمد كمال محمد الطيبانى  .16

 426157 30102090201249 دنيا طارق مرسى محمد خطاب  .17

 406926 30001150200807 علياء احمد محسن محمود سالم  .18

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 3 
 

 ظهرا 2:45 – ظهرا 1:45 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 400500 30007013301262 تسنيم عادل عبد العزيز أحمد  .1

 426976 30003290201946 خلود محمود هميمى احمد  .2

 456064 29908180202103 االء خالد محمد عبد اللطيف هاشم  .3

 480741 30003210203587 هاجر محمد حامد حنفي احمد علي  .4

 407150 30005300200504 حبيبة حسين حسن كامل   .5

 422185 29812163300056 حسام علي ابراهيم يوسف  .6

 537842 29807320201161 منه هللا عصام سعيد حافظ حسين   .7

 423648 30004110201389 أية عادل أمين ابراهيم عبدالرازق  .8

 527354 30003063300148 ندى عبدالناصر عبدالرحيم محمود  .9

 427080 29912091500467 نورهان طارق بسيوني محمد ابو فوده  .10

  29906050202109 ياسمين رمضان العفر محمد محمد عثمان  .11

 405517 30001150201064 ميار احمد مصطفي حسن علي  .12

 506507 29902120201169 جيهان محمد محمود عبدالطيف احمد  .13

 479688 30009010207195 عبد الرحمن محمد السيد محمد درباله  .14

 490336 29907290200169 نهي عادل علي عبد اللطيف حسن   .15

 345687 29810010210837 احمد فوزي علي  .16

 402794 29811070202333 احمد عبدهللا عبدالروؤف عبدالفتاح  .17

 477367 30002120200043 هبه هللا ممدوح احمد بيومي محمد   .18

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Testing Lab 
 

 ظهرا 2:45 – ظهرا 1:45 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 215881 29910023100067 سلمى حسن احمد رضا  .1

 487022 30011260200832 فارس احمد علي رضوان محمد   .2

 533122 29810040200925 ديانيرا عاطف رايضى شنوده   .3

 406020 30002140200627 سلمي خالد مفيد عرابي  .4

 485483 30002050201764 ياسمين محمد عبد الحفيظ احمد مصطفي  .5

 406604 30001170200226 عفيفىيارا وائل عصام محمد محمد   .6

 475601 29909280200767 روان مرسى سعيد مرسى الصباغ  .7

 476752 29707090201811 مؤمن محمد عبد السميع ابو الحسن   .8

 488416 30007070200197 يسرى رجب حسن على اسماعيل   .9

 502596 30001210200747 اية احمد سالمة عبد الحميد محمد مدكور   .10

 476227 29906220201668 احمد حمدي احمد المدبولييمني   .11

 447624 30012088800322 مريم اهاب السيد سالم  .12

  29611150202033 عبدالرحمن السيد عبدهللا  .13

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 1 
 

 ظهرا 4 – ظهرا 3 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 489788 29911140200346 رانيا محمد جمعه عيسوى اسماعيل  .1

سلمى سالم عبد الحميد محمد يوسف مصطفى   .2

 الطلخاوي 

29911130202529 524400  

 501660 30011230202385 نورا خالد محمود صبره عبد الاله عبد هللا  .3

 503400 30007120201882 انچي كارم محمود السيد   .4

 407614 30009230201201 رواء احمد محفوظ احمد محفوظ على عزال   .5

 448098 30008010204564 منار سعيد احمد سادات   .6

 490621 30002200201288 يارا صبحى إبراهيم عمر ناصر  .7

 1061126 30102130201409 نوران أسامه زكريا احمد عثمان  .8

 490370 30006270200381 عال خالد عبد النعيم بخيت حماد  .9

 503058 30004040201106 هايدي فرج سعد سليمان شاهين  .10

 400002 29909160200526 جاسيكا جوزيف اسحاق اندراوس  .11

 401833 30006150203379 محمد احمد سعيد محمد معروف  .12

 490931 30009260201702 جهاد احمد سليمان  .13

 445417 30001010228647 سلمى سمير على السيد النحاس  .14

 400110 29910010202626 كارين عادل عبدة مترى تاودروس  .15

 425188 30004010202124 يسر خالد محمد عرفان  .16

 405493  29908010208409 روان عالء احمد احمد المليچى  .17

 406917 30005010204646 روان سمير ابراهيم احمد محمد  .18

 545265 29903110201418 محمد عبد المنعم محمد قبيصي  .19



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 2 
 

 ظهرا 4 – ظهرا 3 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 384630 30003250201919 شمس الدين محمد  .1

 425227 29909120201988 يمنى عبد الفتاح شفيق الجمال  .2

 477650 29912230200147 مريم وائل محمد الحواش  .3

 545929 29904070200789 بسنت ياسر السيد رضوان  .4

 477643 29907080200344 مريم ايهاب منير  .5

 341254 29706160200048 منه هللا احمد يحيي زكريا   .6

 524120 29912250200305 ندي محمود محمد محمود يوسف  .7

 475204 30006150203662 تيسير حسن احمد شوقى حسن محمد خير  .8

 479359 30004270200443 مارنا خالد محمد صفوت ابراهيم الجريدلى  .9

 406657 30002180200107 الروؤف محمد شحاته روان محمد عبد  .10

 476126 29909090201449 نادين محمد احمد  .11

  29811060202068 امنية السيد محمد السيد  .12

 482690 30008130201089 أسماء محمد السيد محمد بسيوني   .13

 507912 29808010205383 فيرينا يوسف عدلى ملطى ايوب  .14

 504115 30004170200985 آية عصام محمد مسعود  .15

 409540 29501010225319 مصطفى أسامة أحمد إبراهيم   .16

 404871 30004100202557 عمر عمرو سعد زكي يقوت  .17

 479518 29908160200317 مصطفي حمدى محمد الكومى   .18

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 3 
 

 ظهرا 4 – ظهرا 3 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 482839 30103010202068 الحسن محمد الطاهر الصافيحسناء   .1

 450036 29803050200609 نادين ابراهيم السيد احمد  .2

 485617 30002170200788 روان رمضان السيد حسين الجندي   .3

 483282 29912150201088 كوثر عبدالقادر عبدالباسط أيوب  .4

 476158 30010250200382 منةهللا حسن فرج محمد  .5

 424333 30009028800195 احمدعبدالحميد احمدعبدالحميد  .6

 490469 30009280201725 إسراء عوض محمد عرفه سالمة   .7

 406213 30001160200708 سلمى سعيد عطيه محمد السيد   .8

 405806 30003303100087 منار ابراهيم علي الرفاعي   .9

 489784 30012150200607 بسنت احمد سالمه احمدسالمه  .10

 489189 30010070200449 اسراء محمود عبدالمنعم مختار اسماعيل   .11

 489758 30005122600528 هاجر وائل محمد احمد عيسى  .12

 403146 30005240200127 رنيم ايمن محمود زكي ابراهيم  .13

 425412 29911200201169 سارة سامح سليمان محمد  .14

 489791 30008140202628 رحمه هشام عبد الحكيم سليمان  .15

 539342 29807071800539 ممدوح مصطفى محمد الطاهر  .16

 475063 29908150203504 يارا شرف موسى زكى موسى  .17

 423322 29911140201563 اسراء محمود محمد احمد عبد الفضيل  .18

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Testing Lab 
 

 ظهرا 4 –ظهرا  3 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 406474 29910080200108 محمود ابراهيم احمد ابراهيمنورهان   .1

 481877 30009050202218 زياد عمر عبدالحميد بحيري  .2

 484211 29911150201871 خميس ابراهيم صبحى خليل   .3

 447298 29909090206408 سلمى محمد احمد بسيوني محمد  .4

 475651 29911170202785 هايدى حمدى السيد أمين  .5

 502401 30008270200775 فايز عبدالفتاح محمدمحمد حسني   .6

 476604 29907110200662 ميرنا حسن فهمي محجوب عجم  .7

 506534 30101080202488 رنا فتحى عبدالرحمن الشعراوى  .8

 400036 29911140200184 سميرة هانى حسين احمد   .9

 425368 30007240202203 ندي محمد حسين محمد قنديل   .10

 540097 29811101801419 احمد صالح َحنفي   .11

 475664 30001120201442 االء عاطف احمد ابراهيم احمد  .12

 527368 29911250200163 انجي محمد عصام خليل   .13

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 1 
 

 مساء 5:15 – 4:15 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 504288 29910010205382 داليا سعيد إبراهيم خليل إبراهيم  .1

 425283 30005180202109 لجين ايهاب محمد ابراهيم بيومي  .2

 481848 29912210201155 جمال حامد فتحى احمد سليمان  .3

 443760 29911050201467 ريهام صبري محمود عبدالرحمن   .4

 447875  30009100202125 ايمان محمد عبد الحميد احمد  .5

 406659 30011120202266 عرفاتروان هشام نور الدين   .6

 476120 30006040201508 منن سامي علي محمد بركات  .7

 508160 29908070200482 همسة محمد فوزي عثمان عبدهللا   .8

 407566 30001070200903 اروي حمدي احمد الحريري   .9

 490791 29909210201162 شهد مرزوق عبد ربه ابو العال سلمان   .10

 401168 30004251305196 عبدالرازق االشولمحمد حسام على   .11

 400077 30007020200625 هاجر نور الدين مصطفى محمد ابو العال  .12

 402352 30005250202101 ايمان اشرف محمد مصيلحي   .13

 476047 30006220200283 ساره اسامه محمد رفقي محمد كامل اإلبراشي   .14

 406151 29907150200681 ايمان مصطفي عبدالحكيم عمر الشيخ  .15

 406643 30007150200546 دينا محمد عبده محمد عبده عبد الحميد  .16

 524030 30009038800622 مريم منهل نبيل عبدالفتاح رمضان  .17

 406445 30002200200249 روان مصطفى محمد عوض يوسف  .18

 478247 30001120200969 تيا وائل رافت   .19

 



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 2 
 

 مساء 5:15 – 4:15ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 506297 30001081802425 أسماء السيد فرحات يوسف الريوي  .1

 406534 30009270200305 االء محمود البدوي بدوي شميس  .2

 531165 29907310201132 هشام عبدالدايم محمد علي   .3

 488904 29911151801066 اسراء محمد جمال   .4

 407804 27110220201459 بكر بلتاجي سامح السيد  .5

 406538 30008090201609 امنيه اشرف محمد سالم   .6

 476683 29901230200781 ندي طاهر محمد محمد الهياتمي  .7

 455185 29903133300189 رغدا محمد عباس عبد الغنى  .8

 173637 02572947503749 اسماء احمد محمد مطر  .9

 436584 30002050200504 عجيلهانجي احمد عبد الفتاح ابو   .10

 400019 30003310200569 ندى ابراهيم محمود محمد الفحام  .11

 485150 29911090200927 نجاه اسامه محمد على حسن  .12

 529096 29905200201967 ضحى أحمد عباس عبدالمجيد  .13

 533051 29806170200041 روان خالد جابر عبد هللا السيد  .14

 456261 29911150200328 مروه شريف فرج غريب  .15

 405554 29909050201381 ميار محمد السيد حسين عروس  .16

 452195 29903310201692 مصطفى محمود خليل محمود  .17

 405970 30001050200206 تغريد عاطف حسين مصطفى   .18

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 3 
 

 مساء 5:15 – 4:15ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 485634 30008150204149 محمد جابر محمد منه هللا  .1

 423654 30009120201621 حبيبه مصطفي حسن عبد الحليم   .2

 481916 29912210200817 عبدالفتاح محمد عبدالفتاح محمد يونس   .3

 445105 30004150202655 احمد شكري عبد الكريم محمد حسن  .4

 488946 30011100201727 شرين طلعت حسن مبروك حسن  .5

 476593 30008140201087 سلمى محمد عبد الفتاح محمد  .6

 485775 29910290200704 اطمة الزهراء مصطفى احمدف  .7

 426345 30003010207448 ريهام رمضان عبد الحكيم   .8

 401760 30010010217415 باسم احمد حسن بسيونى  .9

 423843 30101010231596 محمود سعيد عبد الحليم  .10

 427069 29910170201782 ندى ناصر حسين كامل   .11

 425354 29911010201707 االء مصطفي عبدالغني رزق  .12

 483730 30006240200107 داليا فاروق طه محمد السيد  .13

 401739 30010010216311 احمد على محمد على  .14

 435517 30003061500662 هاجر فوزي عبدالمنعم رشدي  .15

 489533 30001270201009 نجالء عاطف احمد فهمي   .16

 489272 30003011608144 رحمة هللا صالح فاروق صالح مكي  .17

 426215 30004180200746 مريم السيد عبدهللا محمد السيد  .18

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Testing Lab 
 

 مساء 5:15 – 4:15 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 507967 30003210203943 كريمه عبدهللا احمد عبدهللا  .1

 476606 29911220200509 نادين خالد شوقي   .2

 426282 30002010200803 منار طارق عبدالمنعم مرجان  .3

 490282 29908050201067 ساره أحمد عبد الرحمن إبراهيم محمد   .4

 505704 30012210200218 عبدالرحمن احمد السيد احمد عبدالعال  .5

 491055 29909250204245 محمد عليشروق محمد عصام احمد   .6

 489458 30009070201765 ازهار خميس علي محمد رضوان  .7

 476262 29902150201961 فريدة عمرو حسن صبرى محمد  .8

 502335 30001070200695 مينا وجدى راوى فرح  .9

 445373 30007170201441 أسماء يحيى على حسن القبرصى  .10

 506476 29911041800684 االء جابر محمد علي السيد  .11

 402150 29909270201609 فيبي روماني ابراهيم جرجس ميخائيل   .12

 406951 30012140200401 أميرة محمود عبد الحليم ذكي   .13

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 1 
 

 مساء 6:30 – 5:30 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 478363 29912160200861 هبه هللا محروس محمد انور عبد الحميد  .1

 479316 29911170201746 رنيم مصطفي خليل ابراهيم  .2

 477469 30006120200286 لجين اسالم شرف محمد  .3

 456223 29811090104567 أميرة طارق محمد كمال عبد القادر   .4

 508122 30005110200621 سارة عبد الرسول على محمد  .5

 485286 29911010204226 ياسمين محمد اشرف مصطفي احمد يونس  .6

 479373 29908060200042 نغم نبيل ابراهيم سالم شعيشع  .7

 407334 30009300204122 منار عبد الناصر على محمد احمد  .8

 407114 29912180200043 مريم السيد رجب السيد حجاج  .9

 514017 30009011808966 امل جمال شعبان مصطفى زيتون  .10

 405972 29911290200808 جهاد علي احمد عطية رضوان   .11

 406025 30006100200883 سمر محروس محمد السيد عيسي  .12

 505236 30008030202657 محمود عبد اللطيف أحمد عبداللطيف  .13

 447963 30008240201343 رنا محمد نجيب عبد الحي سالمه  .14

 484464 30002230200925 محمد نبيل ابراهيم  .15

 486098 30006080201888 ندي محمد احمد علي عبد المعطي  .16

 506715 30101120202044 سهيلة محمد عبدالعال احمد محمد  .17

 503078 29911012619628 أسماء عوض خيري حسن  .18

 506722 30003190200489 عال جابر حسن حماد حسن  .19

 



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 2 
 

 مساء 6:30 – 5:30 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 504355 30001130201629 عبدالحميد ابراهيممريم محمد   .1

 476587 29909060200944 رنا سمير محمود حسين محمد  .2

 490248 30008300201941 دينا السيد محمد عطية زيان  .3

 404869 30008080202577 عمر خالد السيد أحمد سليمان   .4

 476588 29909060200928 روان سمير محمود حسين  .5

 484301 30010010207819 فاضلمحمد فاضل حسين   .6

 425180 29902110201381 ماهينور على محمد على احمد   .7

 478070 29904080200701 دنيا احمد علي احمد عبدالعال   .8

 485400 30002270200327 مريم طارق عبد العظيم حسن مهدي  .9

 505340 30001300201238 عبدالهادي خالد محمد خالد اسماعيل   .10

 483628 30003140200321 عبدالرحمن مبروك اميرة محمود  .11

 480720 30005100200585 مريم محمد احمد محمد غانم  .12

 400886 30005293300107 رويدا عمر حمد عيسي  .13

 485578 30008240200126 نرمين محمد عوض محمود   .14

 527653 29904010203967 نيرة صالح احمد السيد  .15

 482958 30005270201527 منار احمد محمد خليل ابراهيم   .16

 405514 29904220201762 منه هللا خالد سعد زغلول حلمى عطية   .17

 427127 30004191800826 يارا رضا محمد السيد يونس   .18

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 3 
 

 مساء 6:30 – 5:30 : ميعاد االمتحان

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 427128 30004191800788 يمني رضا محمد السيد يونس  .1

 527575 29910130200864 مارينا عماد جرجس   .2

 475649 29908180201328 نهي ابراهيم محمد صالح   .3

  29509251805121 عزيزه ابراهيم علي عبد العزيز   .4

 479336 30008100200266 رضوى عالء محمد جمعة عبد الرحمن  .5

 448184 30006170201968 مريم محمد السيد قطب  .6

 405127 30008210201977 إسالم ناصر نور الدين   .7

 448127 30009280204104 فاطمه الزهراء ابراهيم عبدالحميد الصاوي  .8

 479973 30011160200304 االء على حسن عبدالعزيز الرجال  .9

 405728 30003210204281 خلود رمضان محمد صالح علي  .10

 477555 29908130200843 سلمى أمجد محمود عبد الحميد الكشير  .11

 475902 30009240201994 يحيي امجد محمود عبد الحميد الكشير  .12

 425857 30009230202666 رانيا احمد سعيد محمد الحبشي  .13

 526108 29906070200889 علياء عبد المقصود محمد عبد المقصود   .14

 424261 29912050201617 محمد خالد جابر  .15

 407456 30005070201824 محمددنيا اسامة عبدالعزيز   .16

 476662 29908220202241 رنا محمود محمد انور  .17

 447458 29908130202226 عفت أحمد محمد زكي محمد مبروك  .18

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Testing Lab 
 

 مساء 6:30 – 5:30 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 481049 30008250201686 هدير محمد مصطفى سيد   .1

 485347 30005050200589 علياء سالمه سعد محمد  .2

 446785 30003160201596 حسين أشرف محمود محمد حسن  .3

 402484 29911050202021 اسراء سعيد انور عبد الحميد ابراهيم   .4

 407014 30001250200081 امنيه سمير محمد ابراهيم ابوليمون  .5

 483447 30009090200944 حبيبة محمود عبدالرزاق حسين عمر  .6

 405749 29912212401429 ساره يحيي زهني خلف هللا  .7

 478183 30002020201264 اميره عنتر علي محمد  .8

 405803 30007010207664 مروه السيد زكريا علي   .9

 425638 30008280200625 مي محمود احمد محمد خطاب  .10

 507865 30001080201509 يمني منصور محمد علي سليمان  .11

  29911151602969 تسنيم احمد علي محمد جلبان  .12

 426505 30008270201941 ميرنا عبد المنعم فهمي أحمد سليمان  .13

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 1 
 

 مساء 7:45 – 6:45 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 426913 30004080202504 ياسمين علي عباس محمدالصباغ  .1

 489454 29908140201848 ياسمين عبده محمد عبد السالم   .2

 447784 30003230200622 حسناء خالد عبد العظيم احمد   .3

 527379 30006140200266 روان مسعد محمد  .4

 426940 30001100203422 اميرة حامد ابواليزيد حامد  .5

 479906 29907110200689 مريم إيهاب عبدالفتاح ابو اليزيد  .6

 525065 30002070200241 محمد بخيتسارة   .7

 448154 30006080201985 ايمان ابراهيم عبدالمعطي ابراهيم  .8

 476111 30001010226687 شيرين شعبان احمد محمود  .9

 401986 30007010207257 محمد احمد ابو اليزيد   .10

 407192 30008160201601 إسراء محمد عبد الغني ابراهيم زيان  .11

 635889 30007021302111 عبدالرحمن علي عقلعبدالرحمن عاطف   .12

 448075 29910220200707 كرستينا رمسيس حلمي رزيق  .13

 401336 29912051702547 منه هللا سالمه عبد الرحمن مصطفي   .14

 401898 29912020202651 مصطفي  أسماعيل صديق عبد الرحمن   .15

 490142 29912080201441 منة هللا إبراهيم محمدض  .16

 475992 30005010207602 جميلة عالءالدين عطية عبدالكريم   .17

 407238 30004250200781 حبيبه محمد عبد الرسول  .18

 490223 30003040201223 إيمان السيد عبد العزيز عبد الحميد  .19

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 2 
 

 مساء 7:45 – 6:45 : ميعاد االمتحان

 رقم الجلوس  رقم القومي اسم الطالب 

 426428 29911300200763 احمد نورهان احمد بخيت  .1

 533313 29812120200724 ماهينور محمد اسماعيل على  .2

 486108 29902220200623 ماري سامح جورج ابو السعد  .3

 400087 29911280200508 فريدة ايهاب سليمان جابر   .4

 491031 30009010206369 رقية ابراهيم رجب عبدالمجيد  .5

 478765 30006060203221 ايمان عبدالحميد علي ابراهيم  .6

سلسبيل اسامه عبد المنعم عبد الجواد عبد العال   .7

 ابراهيم
30002220202442 407290 

 12532146 01247864325789 روان اسامة عبدالحميد  .8

 505633 29902250201071 عبدالرحمن علي ابو اليزيد  .9

 403781 30007170202693 اياد عماد طه محمود  .10

 490010 29908150200602 شيرين محمد عبد الحميد عبد المقصود جاد هللا   .11

 533707 29902230201024 زينه طارق احمد ابراهيم يحيى  .12

 504473 29910090200602 روان اشرف محمد سليم  .13

 491065 30002120201589 فرحه مجدى عبدالوهاب محمد  .14

 460170 29905190200827 نبيله ياسر صالح احمد عبدهللا  .15

 401381 30004230201048 امل الصافي سعد احمد  .16

 1010805 30009160200881 إسراء عاطف عبد الفتاح علي   .17

 483668 30001010229961 نورهان احمد محمود احمد خليل  .18

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 3 
 

 مساء 7:45 – 6:45 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس رقم القومي اسم الطالب 

 548256 007585483 منى جودر حسين  .1

 910289 30010012624336 مصطفي احمد ثابت قاسم   .2

 403037 30009240200718 مازن رمضا ن محمود احمد حموده  .3

 403045 30102050202994 يوسف طارق السيد اسماعيل الحناوي  .4

 407532 30008050203862 نورا صالح عبد المجيد احمد عبد الفتاح  .5

 407464 30004100202565 حسنينرنيم حسن فريد حسن   .6

 47992 30003300200641 يمنى أيمن  .7

 483661 30010310201243 حبيبة رضوان أحمد عبد الباقي   .8

 406322 30002100202562 دنيا محمد عبدهللا مدكور  .9

 477518 29911110200848 دينا محمد محمد فوزى احمد  .10

 489530 29911020201101 يارا مصطفي سليمان  .11

 530107 29906010200634 محمد رمضان  محمد السيد احمد  .12

 482888 30008010204203 ريم احمد رمضان عبد الفتاح  .13

 424795 29910040200253 محمد السيد السيد ابراهيم السيد  .14

 531075 29809090200677 محمد علي احمد علي سليمان  .15

 492210 30001241800815 احمد محمد محمود وهيب  .16

 401132 30007200200119 حمدي بسيونياحمد   .17

 476672 30001210201867 لورا احمد حسن عبد المقصود  .18

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 16/8/2018 االعالمامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ول االمتحانكشرط لدخ ادارية جنيه( رسوم 100سداد)و شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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 مساء 7:45 – 6:45 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس رقم القومي اسم الطالب 

 419065 28903120201781 مي حامد محمد بيومي  .1

 524273 30002180201227 مريم احمد بيومى محمد  .2

 406013 30010220200701 ريهام حمدي عبد الرازق   .3

 445991 29908130202331 عمر عصام فهمي مصطفي   .4

 527065 30010010205131 محمد حسن ابراهيم محمد الغيطاني  .5

 503065 30004050201082 إسراء عادل علي عبد الرحمن  .6

 445884 29901140201436 احمد ماجد محمد صفوت   .7

 488676 30009290205894 عبدالرحمن محمود علي عيد جمعه   .8

 490583 30006080201128 فاطمة محمود محمد أيوب  .9

 22222  اسراء اسماعيل علي محمد يوسف  .10

  2990901020542 نوران محمد علي محمد  .11

 


