
 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 1 
 

 ص 11 –ص  10 ميعاد االمتحان: 

  رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 426139 30004060200785 أيه وهبي حسين محمود حسين   .1

 403612 29904250200833 محمد السيد عبد السالم محمد  .2

 452279 29912020202449 سعيد مصطفىإسراء   .3

 425412 29911200201169 سارة سامح سليمان محمد  .4

 486815 30001310200655 محمود حلمي السيد السيد   .5

 424702 30005110201431 سراج الدين نادر فكرى على بكر  .6

 447488 30006100203106 سلسبيل اسامه انور على النيلى  .7

 426375 30004110200986 شاكرماهينور يسري يحيي   .8

 425366 30008030200042 مي محمد ايهاب شعبان محمد ابو احمد  .9

  29407118800186 شيماء محمد الصافي خليفه   .10

 426222 30006300200462 منار حازم محمد محمد حامد  .11

 504003 30005040202036 أحمد أشرف يس عبده صيام  .12

 489565 30007291801462 ريهام طارق صالح ذكي  .13

 476745 29904170200603 هنا ايهاب ابراهيم عبد العال  .14

 476272 30001120104943 نادين أحمد محمد أحمد سالم  .15

 507965 30001080201282 عال عماد عبدالرحمن فؤاد إبراهيم  .16

 476182 30003080201242 روان محمد يوسف أبو حطب   .17

 505367 30006150204014 مازن احمد عبد الباري  .18

 426328 30008250203328 رحمة محمد هشام سعيد السيد شريف  .19

 477548 30008290201506 اميرة محمد محمود عز الدين عالم  .20

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 2 
 

 ص 11 –ص  10 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 405365 29909110201424 روان عالء عبد الوهاب احمد عثمان  .1

 476222 30009010204242 نوران هشام خميس محمود محمد  .2

 534256 29909290204582 نورهان محمد صابر ابراهيم سالم   .3

 479181 29910118800112 محمد احمد ابراهيم محمد اسماعيل  .4

 402912 30003280200631 كريم احمد فتحى سليمان   .5

 476236 29908150203865 جيداء ايمن سعد محمد الشناوى  .6

 479894 29906068800364 امينة محمد ابراهيم الشرقاوي   .7

 479961 30010100202085 ملك خالد عبد العزيز حسن حسنى  .8

 489358 30002070201442 منار احمد عبدالجواد احمد عبدالجيد   .9

 405467 30002011610541 ياسمين اشرف جالل ابو زيد حبلص   .10

 482487 30010260103628 حبيبة احمد محمد عبدة احمد   .11

 475657 30001300201947 امنيه مجدي السيد عبدالحفيظ عبدالعال  .12

 405417 29904090200963 هيالنة هاني الفي فرح شنودة  .13

 477393 29910210200067 ندى محمد نبيل على خليل هندى  .14

 407167 30011130200261 عائشة احمد حسين حسن حسين  .15

 507268 30005010100743 حنين خالدعطيه عبدالقوى  .16

 476053 29911060201201 روان نبيل لطفي  .17

 426500 30012050202928 منى محمد عبدالقوي سالم يوسف  .18

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 
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Lab 3 
 

 ص 11 –ص  10 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 476043 30006010204502 مريم هاني شوقي جرجس حنا  .1

 506754 29904150200224 هبة هللا شريف عثمان مجمد عبد الجليل   .2

 539256 30001070104262 منه هللا زكريا عبده محمود الكيالنى  .3

 1315342 29210250201765 راقيه ابراهيم محمد ابراهيم مرسي   .4

 477409 29912280200369 ميرنا أشرف محمد سعيد عبدالمالك  .5

 426571 30010300200885 ياسمين احمد كمال الدين مصطفي جاد   .6

 478247 30001120200969 تيا وائل رافت وهيب   .7

 508058 30008120201846 فريدة محمد سامح حافظ عبد الخالق عاشور  .8

 477609 29909220201209 رنا عادل محمد فريد مصطفى نصير  .9

 478269 30008040202345 ملك محمد صالح عبد المجيد   .10

 504904 30011160200169 دنيا علي علي محمد طبنجة  .11

 425921 30002200202047 منار السيد احمد سالم احمد  .12

 477631 30002032100187 فريدة هشام عصمت باهي  .13

 507253 29905040200322 بسملة محمد فوزي محمد  .14

 405431 29911080201364 ميار ابراهيم محمود محمد  .15

 424402 29911060200973 هشام محمد سعد حسن على العجمي   .16

 487244 30003170200199 حسام الدين وجيه عبد العزيز ابراهيم  .17

 548256  منى جودر حسين  .18

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
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Testing Lab 
 

 ص 11 –ص  10 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 507263 30010171802164 جهاد محمود محمد عابدين  .1

 503445 29910150200569 شهد احمد محمد السىد مجاهد  .2

 478772 30006080200326 سما منصور مصطفي علي الشيخ   .3

 405345 30008160201865 رزان أبو بكر عاطف عبد الغني الشرقاوي   .4

 407539 29911130201182 نورهان على رمضان برعى   .5

 527797 30007010202441 عبدالعزيزرنا عبد العزيز محمد   .6

 477619 30007130202186 ريهام مصطفى محمود عبد الرحمن الحموى  .7

  30003210204664 شهد محمد هاشم اسماعيل عبده   .8

 405605 30004070202107 روان خالد السيد مصطفى احمد نوح  .9

 551996 29807120200836 فادي عادل ميشيل  .10

 490298 30101250201945 الجوهريعال حازم محمود احمد   .11

 502976 30003150202446 نور رأفت طلعت عبدالفتاح  .12

 403409 29911290201103 مي عاطف مسعود السيد  .13

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 1 
 

 ظ 12:15 –ص 11:15ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 477073 30010200202325 ميادة احمد سعد يوسف مرسي   .1

 482996 30003250202508 ميرنا هاني وليم كيرلس  .2

 426647 30008080202143 عائشة ابراهيم عبدالتواب محمد عزام  .3

 405425 29910060200381 سمر عادل عوض على كيله  .4

 476169 30009260200862 نور احمد نعيم عبد السالم الليثي  .5

 477725 29902010202666 سراء ياسر عامر محمد خلف  .6

 425891 30005250202527 خلود رأفت أحمد رضوان قاسم  .7

 477718 29903100201401 رودينا احمد حنفي علي  .8

 405423 29910060200365 سارة عادل عوض على كيله  .9

 478336 30012280200584 ندي حمدي انور ابراهيم  .10

 539680 29906150202467 رنا محمد محمود عبد الرحمن  .11

 569977 29909010201516 سعيد ابراهيم سعيد ابراهيم   .12

 475523 30003078800481 ندي جابر محمد جابر الشاذلي  .13

 486125 30001010236186 مني أحمد السيد حنفي علي  .14

 425273 29901240201085 يوستينا مرقص هرفي  .15

 503127 30009290200883 خلود محمد احمد عالم محمود  .16

 477617 30009260201184 يسرى محمد قطب حميدةرودينة محمد   .17

 447550 30009070201285 منه هللا احمد ابراهيم الخواجه  .18

 483247 30102021800084 ريتا عماد الفي صادق   .19

 445224 30002100201272 باسم فرج محمد عبد الفتاح البركة  .20

 



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 2 
 

 ظ 12:15 –ص 11:15   االمتحان: ميعاد 

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 402470 30001010229201 هبه صبري عبد الوهاب محمد   .1

 487476 29903220200077 عمر هشام مسعود محمد مسعود  .2

 425174 29901260201006 انجي عالء سعيد ابراهيم رسالن  .3

 527311 29907030203105 مريم جمال احمد ياقوت  .4

 508108 30006110200644 هاجر مؤمن محمد عبده الحاج شاذلي  .5

 425071 29901070202243 مريم عبد الرازق عبد الحافظ أحمد   .6

 113456 29905230200787 خلود محمود فتحي  .7

 477583 30007200204408 إنچي هشام أنور أحمد محمد  .8

  29806290200851 يوسف شعبان عبدالرحيم عبدهللا  .9

 476111 30001010226687 شيرين شعبان احمد محمود  .10

 479973 30011160200304 االء على حسن عبدالعزيز الرجال  .11

 478223 29901210201986 زياسمين رضا محمد عبد العزي  .12

 425324 30004070201941 شيماء طارق متولى على عبد الباسط  .13

 478317 30002250201807 يسر أكرم السيد رمضان الهواري  .14

 405343 29907260202183 بسنت احمد السيد محمد ابراهيم عوض  .15

 527368 29911250200163 انجي محمد عصام خليل   .16

 482779 30008070201203 اسماء ايهاب عبد الفتاح احمد سليمان  .17

 476069 30004130202144 رؤي سامي علي محمد محارم  .18
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     وحدة االمتحانات االلكترونية
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Lab 3 
 

 ظ 12:15 –ص 11:15:  ميعاد االمتحان

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 489395 29906150202548 ندى عبدالحكيم محمد زيادة نويشي  .1

 476093 29908038800508 چاسمين وائل جمعه السيد مسعود  .2

 405507 29911010204609 فرخ محمد أحمد رستم العاليلي  .3

 405508 29906160200489 فرح ياسر عادل محمود ابويوسف   .4

 477356 30004030200667 جيداء رضا محمد محمد عبدالمجيد   .5

 485933 30007170202723 رنا عمرو علي عبد السالم  .6

 473211 30002130201668 ساره جمال عبدالرحيم فرغلى  .7

 507393 29908230202606 ندا يسري محمود عطيتو محمد  .8

 405406 29903140201501 مارينا كامل نصيف لبيب سليمان  .9

 542294 29812021801562 دينا عالء محمد احمد ابو خليل  .10

 504210 30011040200068 دينا عطية فؤاد عطية  .11

 403195 30006050200062 روان محمد عبد الفتاح ابراهيم ابو يوسف  .12

 425136 30001280200663 منة هللا محمد عبد الحميد محمد حسن  .13

 475947 29911200200987 منه محمد مرسي  .14

 477502 29912070201621 منار محمود محمد علي  .15

 502575 29912091500342 اسماء مدحت احمد عبد الرحمن   .16

 490666 30004120200623 بسمة احمد مصطفي محمد السيد  .17

 447499 30006010200604 الرا  سعد شحاته علي شحاته  .18
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Testing Lab 
 

 ظ 12:15 –ص 11:15:  ميعاد االمتحان

 الجلوسرقم  الرقم القومي اسم الطالب 

 571293 29903070201142 مي يحيى حسن ابراهيم علي   .1

 446014 29905160200059 يحيي عبدالنبي محمد   .2

 490503 30009100201722 نورين محمد احمد عطية حسن  .3

 476166 29812030200946 ياسمين صبري زكي حسن  .4

 539648 29903220200182 مى طارق جابر محمد  .5

 405681 30008110201724 يمنى ياسر محمود جابر الخوالني   .6

  29805080200428 سهيله اسالم محمد نديم خاطر  .7

 476672 30001210201867 لورا احمد حسن عبد المقصود  .8

 425298 30001160200686 فرح شريف محمد فريد الوكيل   .9

 423616 29911240201927 اية مرسي بدوي بدر عبد الرحيم  .10

 476317 29909140201038 اسماعيل محمد اسماعيل اسماعيل حسن  .11

 485709 29907270201665 ميران احمد محمد الهنداوي الجزار  .12

 506484 30008310200684 أمنية كريم وهبه حسين هالل  .13
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Lab 1 
 

 هراظ 1:30 – ظهرا12:30:  ميعاد االمتحان

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 425144 29909010206828 محمد السيد علي حسن يحييندي   .1

 476192 29911110203286 علياء محمد إبراهيم عبد العال حسن  .2

 405569 30008180202647 مروة عبدالمعز احمد علي ليله  .3

 476140 30001220200826 ندى أحمد بناس إبراهيم شعبان  .4

 479312 30009160201926 نوران رأفت محمد حجازي  .5

 533407 29901150201051 كريم ابراهيم السيد  .6

 477154 29909090208338 احمد عصام محمد حسن زهران  .7

 406053 30007150201208 مريم احمد محمد سالم سعيد  .8

 502345 30102150106097 عبدالرحمن اشرف محمد احمد نبيه الجندي   .9

 477423 30004010206626 حبيبة محمد سعد السيد السيد عون  .10

 425260 29812080200343 رغدة محمد هيمن حسين كامل سيد فهمي درويش  .11

  405445 29903290201666 هاجر عبدالحليم حسن عبدالحليم اسماعيل  .12

 542320 29906011805963 هند طارق رزق محمود النجار  .13

 490432 30102140201903 ياسمين شريف اسماعيل مجاهد محمد  .14

 478343 30006260200863 عبير محمد محمود عبد المجيد عمر   .15

 413225 29708010206822 حبيبة محمد اسماعيل اسماعيل حسن  .16

 478803 29912130201995 خالد محمود حسن علي الشهاوي  .17

 513932 20004031802563 دعاء صبرى محمد سليمان بالل   .18

 507865 30001080201509 يمني منصور محمد علي سليمان  .19

 423374 30101090202265 روان السيد عبد المنعم محمود  .20
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Lab 2 
 

 هراظ 1:30 – ظهرا12:30   ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 405662 30005120200182 مريم ممدوح عبده محمد خليل  .1

 447978 30101010217089 مي مصطفي عبد الحليم ابراهيم  .2

 489929 29910010202065 رضا محمد محمود محمدآالء   .3

 505704 30012210200218 عبدالرحمن أحمد السيد أحمد عبدالعال  .4

 405378 29906090201822 جيالن حلمى رمضان حلمى ابو السعود  .5

 476086 29909010205422 نوران محمد علي محمد عشري  .6

 405679 29909061800945 وفاء احمد راشد السيد خطاب  .7

 503179 30010010201748 صفاء عرابى محمد عرابى  .8

 405384 29906090201806 ملك حلمى رمضان حلمى ابو السعود  .9

 527444 30008140202806 رضوى عبدالقادر محمد قطب عزب  .10

 476121 29911158800308 مها عبد هللا عوض ابو طاحون  .11

 425552 29911250201089 رتيبة أحمد ذكى محمد   .12

 502581 29910180201861 عبدالباسط عمر عبد الباقي امال  .13

 426303 30002030102867 اوجيني عبدالنور حكيم جبره  .14

 478105 30003200200563 مني عزمي احمد عبدالباسط داود  .15

 403381 30009100200564 مريم عبداللطيف محمد درويش المصري   .16

 481030 30003130202083 ندى محمد عثمان عبد الرحيم  .17

 476126 29909090201449 نادين محمد احمد  .18
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 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 3 
 

 هراظ 1:30 – ظهرا12:30 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 424991 29906120202047 حبيبة ابراهيم اسماعيل السقطي  .1

 405579 30010010215781 سلمى محمد أبو الحمد  .2

 507912 29808010205383 ايوبفيرينا يوسف عدلى ملطى   .3

 482988 30005200201929 ميار فرج محمد محمد السيد  .4

 479904 29907150203265 فاطمه اعرابي اعرابي احمد محمد  .5

 489980 29909300203385 روان أحمد إبراهيم أحمد زيدان  .6

 507261 29902250200806 بسنت يسري ابوالخير نظير  .7

 507347 29912020200942 لمياء محمد عبدالقادر محمد احمد   .8

 539218 29906280200261 مريم احمد محمد عزيز جبل   .9

 478109 29909300206309 حبيبة ناجي أحمد سليمان   .10

 491026 30010090200488 رانا منجي عبد الرحمن فتح هللا  .11

 475935 30003010200524 سلمى على السيد مرسي علي  .12

 506770 30001088800509 آية محمد رمضان مهدي متولي   .13

 507516 30012020201048 ياسمين محمد نبيل عبد العزيز محمد  .14

 407414 30009270201166 امانى مجدى زكى صادق سالم  .15

 407162 29911010201529 ريم حامد محمد حافظ المنصوري  .16

 478666 30001180200216 أندرو أشرف عفت ناشد   .17

 479269 30007240200804 مريم جابر محمد محمود   .18

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Testing Lab 
 

 هراظ 1:30 – ظهرا12:30 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 544244 29807081802262 زينب عادل مختار عبد الحميد طيلون  .1

 437167 30103101501904 نورهان أحمد عبد المعطى أبو النصر الغزالى   .2

 437147 30007221500287 لمياء ابراهيم محمد محمد فايد    .3

 505236 30008030202657 محمود عبداللطيف احمد عبداللطيف  .4

 484052 29603268800048 أسماء بسيونى مصطفي عبدالعال محمد  .5

 475664 30001120201442 االء عاطف احمد ابراهيم احمد  .6

 483086 30001010210926 رانيا احمد حنفي محمود شلبي  .7

 447454 29911020201241 ياسمين عادل زاهر  .8

 486957 30009290200875 ادهم محمود همام تمام  .9

 424464 30006210201036 يوسف هاني احمد  .10

 507331 30003161802283 عصماء جمال الدين فتحي فتح هللا حراز  .11

 476613 29910010210084 هبةهللا سمير محمد احمد عكاشة  .12

 501598 30001250201525 رضوي عامر ابوضيف عبدهلل  .13

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 1 
 

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

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 57396 29809140200291 محمد اشرف عبد الفتاح عبد الحميد محمد  .1

 489888 30008100203508 منار محمد احمد محمد عبد الرحمن   .2

 425612 29912160200969 آية رمضان محمد نور الدين   .3

 477421 29905140201342 چيالن احمد خميس احمد عبد النبي  .4

 426984 29912150200081 رضوي محمد فوزي   .5

 476690 30006280201009 ميار معتز مصطفى أحمد سرى  .6

 405340 29907230200186 الشيماء صبري سعد محمد بساط  .7

 407162 29911010301529 ريم حامد محمد حافظ المنصوري   .8

 489840 30009180202066 بسنت حمدى عاشور محمد خضر  .9

 478237 29911180200489 لمياء عماد حمدي حافظ  .10

 426278 30007210201849 روان سعد اسماعيل سرور  .11

 476252 29909200203264 ريناد أحمد أمين حسن محمد  .12

 447960 30001250201142 جويرية   .13

 476119 30005290200063 منة هللا حمدي محمد ابراهيم محمد  .14

 490343 30004060200084 هاجر محمود جابر فرج عيد   .15

 405502 30002090200809 سلمى مصطفى محمد السيد ريان  .16

 488385 29903200200577 محمد احمد راشد  .17

 479277 29909210201529 يسر وليد حسن قطب منصور  .18

 446045 30001010215251 أكرم محمد فتحى محمد حسانين  .19

 413616 29702280200631 مصطفى خالد احمد بدوى  .20

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 2 
 

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

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 476628 29901258800709 فاتن اشرف سعد علي  .1

 485722 30004031600502 حسنيمنى طارق عبد الوهاب   .2

 533440 29711290200722 سلمى محمود عبدالستار عبدالحميد هدهود  .3

 533794 29904140200633 أحمد مؤنس عبدالقوي محمد القصاص  .4

 405545 30005070201263 روان عز الدين مبروك بسيوني  .5

 478288 30009240201447 سندس مروان محمد محمد البسيوني  .6

 459371 29905150202886 هايدي مجدي محمد ابراهيم   .7

 425189 29911030201045 بانسيه عاطف داود ونيس ابراهيم  .8

 456183 28905030201601 دنيا سمير ابراهيم احمد على  .9

 507362 29909260200701 مريم لطيف تاوضروس بولس  .10

 551073 29903090200606 بسنت صالح الدين حسن عبد الرحيم   .11

 405523 29912070200528 ندى هشام رجاء السيد  .12

 405510 29812240201287 مروة منير محمد الجندي  .13

 425642 30006290202003 ندي عبده عبدالمقصود عبدالمقصود  .14

 490417 30002250201866 نورهان عاطف الدسوقي  عطية  .15

 403250 30006060200109 اسراء مصطفي عبد الحميد ابراهيم الخولي  .16

 405544 29901290200209 رضوي وليد محمد جمال الدين  .17

 107139 29904190200715 احمد محمد ابراهيم حسن شاهين   .18

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 3 
 

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

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 504476 30005290201124 سلمى مصطفى عبدالفتاح كيالنى  .1

 490645 30003050200985 ليلى صالح حسن محمد   .2

 540453 29909010202806 سلمي رضا احمد بسيوني احمد حجازي  .3

 476190 30003020200425 شيرين عبد الفتاح محمود عبد الحميد جمعة  .4

 424110 29907160200795 مروان محمد ابراهيم احمد  .5

 540097 29811101801419 احمد صالح حنفي   .6

 475568 30006130200152 عبدالرحمن طلعت السيد شحاتة  .7

 477227 29908160201437 محمد عالء الدين احمد محمود متولي  .8

 514542 29911031800082 والء عبده محمد اسماعيل شحاته  .9

 561450 29909051803482 مارينا وصفى ماهر عبدالمسيح برسوم  .10

 425051 29901010219201 أيتن أشرف محمود علي عبدالمطلب  .11

 533789 29811120202208 ريهام مجدي محمد احمد مبروك   .12

 427005 30009110202182 سارة طارق محمد توفيق   .13

 421528 29810010207534 صفي الرحمن محمد حمدون طه حمدون  .14

 477556 30006078800626 سلمى ايمن صالح  .15

 531451 30005060200102 نيروز خالد منير الدرويش  .16

 502613 30103190200289 حبيبه اشرف محمد محمد السيد  .17

 504171 30011010206428 نادين عبد الرجمن محمد محمد احمد  .18

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Testing Lab 
 

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

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 426084 30007280200246 ميار على حسن احمد العوضي  .1

 477407 30102280201326 ملك خالد السيد سيد  .2

 477476 30001010205329 ندي عصام عادل علي شحاتة  .3

 448127 30009280204104 فاطمه الزهراء ابراهيم عبدالحميد الصاوي  .4

 igcse  29710270200601 نور خالد   .5

 425580 30002220202167 مريم عماد السيد عبد المجيد   .6

 404871 30004100202557 زكي يقوتعمر عمرو سعد   .7

 425623 30008010207709 روميساء محمود محمد قطب شتا   .8

 403192 30003270200102 رضوي حسين محمود حسين  .9

 479680 30002240200195 هادي محمد عبد الحافظ عبد السالم الشافعي  .10

 425264 29905250200406 كارين ميشيل جرجس اسحق   .11

 527301 29912200200703 اسماعيل محمد عبده المنفلوطيمنة هللا   .12

 476479 30010050200418 زياد عمرو حسن محمد  .13

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 1 
 

 ظهرا 4 – ظهرا 3 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 405447 30004160200707 أمنيه طارق عبدهللا مصطفى راتب   .1

 506381 30002091802829 زينب محمود مبروك علي عامر  .2

 504355 30001130201629 مريم محمد عبدالحميد ابراهيم  .3

 507550 30002260201244 اميره خالد عبدالرشيد محسب محمود  .4

 479335 29904150200607 داليا عصام احمد محمد حسن المصري  .5

 478751 29907050201605 منة هللا محمد امين حسن طه  .6

 478044 30006100201251 رضا عبودزياد محمود محمد   .7

 478075 29912200200541 روان محمد محمود عبده مبروك  .8

 424812 30101090202419 محمد مصطفي علي محمد عبدهللا   .9

 477043 29907170203261 رانا اْشرف محمد اْبو المعاطي زاهر  .10

 477608 29909300209626 رغدة علي السيد احمد ابراهيم  .11

 503078 29911012619628 خيري حسن أسماء عوض  .12

 426619 30002240200101 رودينه عادل عثمان محمود سليمان  .13

 477446 30001240200563 نوران ممدوح رأفت ابراهيم علي البرعي  .14

 477028 30009120200625 هدى محمد حنفي امين حنفي  .15

 490730 30002070200683 علياء طارق ابراهيم محمد  .16

 405670 30001160201364 حافظ محمد عثمان السكريسلمي أشرف   .17

 406926 30001150200807 علياء احمد محسن محمود سالم  .18

 478116 29812200200628 سارة محمد خليل الصفطي السطيحة  .19

 504124 30005020200109 حنين ممدوح محمد صديق عبده  .20



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 2 
 

 ظهرا 4 – ظهرا 3 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 480741 30003210203587 هاجر محمد حامد حنفي احمد علي  .1

 478285 30004150201128 مريم مصطفى صبحي قباري عبدالجواد  .2

 477518 29911110200848 دينا محمد محمد فوزى احمد  .3

 421741 30001013302104 زينب ممدوح يوسف منصور   .4

 514053 29912051802169 حنين محمود احمد محمد عشرة   .5

 1034359 30101118800988 مريم محمود صبري العزازي  .6

 423648 30004110201389 أية عادل أمين ابراهيم عبدالرازق  .7

 551399 29902060202586 خلود حمدي أحمد جابر أحمد   .8

 506621 29912010201924 منه هللا عالء محمد مصطفي ابراهيم  .9

 502856 30009080200384 دنيا محمد محمد الهادى عبد القادر   .10

 427080 29912091500467 نورهان طارق بسيوني محمد ابو فوده  .11

 476047 30006220200283 ساره اسامه محمد رفقي محمد كامل اإلبراشي   .12

 477367 30002120200043 هبه هللا ممدوح احمد بيومي محمد   .13

 215881 29910023100067 احمد رضاسلمى حسن   .14

 502401 30008270200775 محمد حسني فايز عبدالفتاح محمد  .15

 477687 30001220200427 هبة هللا محمد فؤاد عبد الحميد شرف الدين  .16

 527120 29912200201017 كريم حسن ابراهيم  .17

 507374 30101010227343 منة هللا محمد ابراهيم احمد الشناوي  .18

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 3 
 

 ظهرا 4 – ظهرا 3 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 477087 30006210200382 منة هللا جمال متولي ابراهيم ابراهيم   .1

 476257 30001010206287 شروق احمد عبد المنعم محمد جمال الدين   .2

 402196 30003250202427 تسنيم عبدالقادر ابراهيم السيد احمد   .3

 476227 29906220201668 يمني احمد حمدي احمد المدبولي  .4

 503400 30007120201882 انچي كارم محمود السيد   .5

 485886 29810291500308 أسراء أحمد سعيد البهلوان  .6

 502698 30008150201247 مياده جمال زكى عبدالفتاح الزعطى   .7

 490621 30002200201288 يارا صبحى إبراهيم عمر ناصر  .8

 475063 29908150203504 يارا أشرف موسى زكي موسى  .9

 426119 29912040201007 إسراء محمود أحمد إبراهيم على  .10

 549520 29906010200375 عمر حامد عبد الهادي البهي النجار  .11

 479829 30002220200679 محمود السيد محمود السيد رميح  .12

 478344 30009118800283 منى محمود  .13

 477643 29907080200344 مريم ايهاب منير محمد علي سالم  .14

 1322043 29007251601163 ثريا محمد كمال محمود ابراهيم عبد هللا  .15

 425188 30004010202124 يسر خالد محمد عرفان  .16

 477276 30001010236437 محمد جمال أحمد مهران عبد الغني  .17

 400029 30002020201549 بسملة ياسر مخمود ابراهيم  .18

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Testing Lab 
 

 ظهرا 4 –ظهرا  3 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 34268 29801130200453 مصطفي علي احمد علي حريز  .1

 507084 30009050202447 مريم صابر محمد عامر حسن  .2

 540300 29908140200868 سهيلة ايمن محمد عبد العال الشيخ  .3

 545265 29903110201418 المنعم محمد قبيصيمحمد عبد   .4

 549707 29909200203841 ميادة محمود فكرى على  .5

 526108 29906070200889 علياء عبد المقصود محمد  .6

 425227 29909120201988 يمنى عبد الفتاح شفيق الجمال  .7

 514043 30002191802281 إيناس عبدهللا شحاته عبدهللا نمير  .8

 477650 29912230200147 محمد الحواشمريم وائل   .9

 524120 29912250200305 ندي محمود محمد محمود يوسف  .10

 426361 30012020200203 سلمى محمد احمد محمد سليمان   .11

 476722 30009300208446 سنا شريف فاروق انور موسى نوار  .12

 413108 29701060200049 سلمي محمد سعد خليل   .13

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 1 
 

 مساء 5:15 – 4:15 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 476090 30004128800204 ياسمين محمد عثمان محمد مصطفى  .1

 475622 30008280200463 ندى أحمد علي بدر  .2

 447649 29912170201645 جهاد فتحي محمد حسين عبد الخالق  .3

 479518 29908160200317 مصطفي حمدى محمد الكومى   .4

  29806010202951 محمود أكرم االمام  .5

 475549 30006270201051 مصطفي علي محمد علي   .6

 502156 30001210201816 عمرو خالد فاروق محمد  .7

 477882 29901280200057 محمود اشرف عبدالوهاب عبدالعظيم  .8

 435391 30002071500222 وردة محمد حسن يحي   .9

 476749 30009170201444 سارة محمد نسيم ابراهيم ربيع   .10

 477589 29901290200543 امنية حسن حسين ابراهيم حسين  .11

 506395 30007010202921 شيماء عصام حلمي بسيوني   .12

 507884 30004181801425 بسنت سالمه محمد عبد الغني   .13

 478270 30008221600245 هايدي اسامة السيد الشوربجي  .14

 477077 30001020200228 دينا محمد على اسماعيل محمد  .15

 502708 29906150200162 ندا محمود ابو المجد شبيب  .16

 477603 30008110200442 دينا أحمد خميس عبيد جاد شاهين  .17

 490715 30001150202524 نيفين أحمد سعد محمد سعد  .18

 425379 30002090200825 أية محى الدين أحمد على بريدى  .19

 503170 29911140202144 شروق رشدي خميس  .20

 



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 

 

Page 22 of 31 
 

Lab 2 
 

 مساء 5:15 – 4:15ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 491012 30009230202127 بسمه خالد حسن عبد اللطيف البشندي  .1

 502106 30008010204211 حسام الدين محمد عبد العزيز الصاوى  .2

 526581 30011160201173 بسام نبيل السيد على   .3

 405565 29811220202582 سمر أحمد سعد الدين شمس الدين   .4

 423322 29911140201563 ااسراء محمود محمد أحمد عبد الفضيل  .5

 424261 29912050201617 محمد خالد جابر على  .6

 446007 29907250203912 محمد محمد خميس  .7

 490306 30007130202062 مريم احمد محمد احمد عبدالحليم  .8

 533363 29909300206686 هالة مراد محمود حامد عبدالرحيم  .9

 477388 30006100203424 منة هللا اشرف رمزي محمد عبدالعزيز  .10

 478355 30101230201507 رضوى أحمد علي عبدالجواد أحمد   .11

 456026 29908091801621 منة هللا محمد عبد العزيز عبد العزيز عبد الجواد   .12

 423540 30001200204302 سارة رمضان حسن ضاحي حسن  .13

 477394 30005080200265 نوران خالد هالل صابر الحديدي  .14

 506614 30009300206869 منار كامل محمود قطب بيومي  .15

 447298 29909090206408 سلمي محمد احمد بسيوني محمد   .16

 477471 29911120202245 مريم ابراهيم السيد  .17

 483207 30006221600706 خلود محمد صبحى غراب   .18

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 3 
 

 مساء 5:15 – 4:15ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 540404 29809220201085 فاطمة الزهراء صالح أحمد سعد عبد الخالق   .1

 479236 29909240201523 عزة عصام الدين احمد عبدالسالم  .2

 476604 29907110200662 فهمي محجوب عجمميرنا حسن   .3

 1034356 30011181602305 اسماء  .4

 508158 30005010202066 نوران رمضان محمود االمين شهاب  .5

 504452 30005210200645 نور ابراهيم عبد الرشيد ابراهيم  .6

 539132 29911150202851 عبدهللا محمد شحاته محمد السيد  .7

 536600 29905100202494 مينا مكرم رزق هللا  .8

 477520 29911100201927 رنيم وليد عزت محمد امام  .9

 508110 30009190201769 هدير سمير محمد سالم محمد  .10

 1070276 29912288800144 روان محمد الحنبلي محمود  .11

 504017 30101080202356 شهاب حسام الدين كمال علي  .12

 425283 30005180202109 لجين ايهاب محمد ابراهيم بيومي  .13

 423985 30005120200506 منه هللا اسامه احمد محمد مرسي  .14

 480529 30007010209071 مارو جرجس فهيم بقطر  .15

 525198 30004080201567 ميار ممدوح محمود علي إبراهيم  .16

 478244 30008190201584 جني عبدهللا خليل عبدالرؤوف  .17

 491600 29804300200894 ابراهيم محمد محمد احمد  .18

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Testing Lab 
 

 مساء 5:15 – 4:15 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 443760 29911050201467 ريهام صبري محمود عبدالرحمن   .1

  28804110202269 سماح علي دمرداش ريان  .2

 504059 30004240201496 محمود منير محمود عثمان  .3

 424923 29911040201639 علي حسن علي حسن طابونة   .4

 506934 30001010227322 منار سمير سيد احمد  .5

 476052 30009080200864 حنين عمرو حسين احمد جالل  .6

 478061 30003080200203 اسماء سمير ابراهيم علي عصفور  .7

 406713 30009250201267 هاجر محمد أحمد علي عياد  .8

 425075 29908190200125 مريم محمود طه عبد العظيم حسن   .9

 426101 30012040200382 نورين احمد خميس عبد العزيز سالم  .10

 424903 30101010203452 محمد حسني عبد الرحيم حجاج السيد  .11

 478170 30007150203545 بسنت هشام احمد شوقى  .12

 425376 29911108800587 نور طارق أحمد   .13

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 1 
 

 مساء 6:30 – 5:30 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 477463 29912090200788 سلمي محمد نصر الدين محمد صفوت  .1

 524216 30102020201365 ايمان محمود ناصر أحمد الجمل   .2

 479865 30002130201617 جورج جاد فخري خليل موسى  .3

 407178 30001010235325 منه هللا يوسف احمد ابراهيم العروسي   .4

 506743 30002080200169 ميار محمد عبد اللطيف ابو الحجاج   .5

 475938 29908310200205 اسماء نصر فتحاهلل منصور  .6

 426913 30004080202504 ياسمين علي عباس محمدالصباغ  .7

 502168 30012300200519 مازن محمد أحمد أحمد حجازي  .8

 578713 29810280201015 هشام االدهم احمد محمود  .9

 476962 30006190200151 يحيي محمد فتحي ريحان  .10

 484883 29911030201711 إبراهيم سعيد امام محمد  .11

 507759 30003170200385 أميرة محمد عبد الرازق تماوى   .12

 405649 29909240200543 االء ناصر احمد محمد زناتي   .13

 479275 29912200200282 احمد على محمد عبده هنا  .14

 508203 30007100201509 فاطيما حسن أحمد محمد المديوب  .15

 405680 30008070201904 يمنى اشرف يوسف محمود عبد المنعم  .16

  29806010206336 حسن أحمد حسن كرار محمد  .17

 525166 29911030201169 مريم على أبو شامة على   .18

 473781 29901138800101 سميرة عمرو محمد احمد محمد درويش   .19

 503414 30008200200964 عائشه محمد احمد احمد السيد  .20

 



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 2 
 

 مساء 6:30 – 5:30 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 472563 29810010206309 برديس محمد رمضان يونس ابراهيم  .1

 426659 29908040200461 نصرهللا عطيه مريم فؤاد ناشد  .2

 405495 30003280201026 رودينا محمد مصطفى عبد المنعم الشيمى  .3

 529096 29905200201967 ضحى أحمد عباس عبدالمجيد  .4

 514106 30001011803548 منار طارق محمد المدخوم  .5

 448004 30008100200045 شروق طارق شعبان عبد المجيد  .6

 476727 29909010203101 سعد الراهيم حسنحبيبه سعد   .7

 553303 29811030202608 جيهان جمال عبد العزيز   .8

  29609280203924 روان رضا علي عبد المجيد غنيم  .9

 1351792 29606181601021 شروق علي صادق عيسى  .10

 505119 30006230200591 باسل محمد وهبه هللا الطاهر   .11

 406944 30003010200125 خليل غانمياسمين نصر محمد عبدهللا   .12

  29711280201335 عبدالوهاب محمد احمد محمد ابوالخير  .13

 419065 28903120201781 مي حامد محمد بيومي  .14

 425005 29911170200782 منة هللا ياسر محمود محمد موسى  .15

 525637 30003260200813 السيد عزت السيد حسن  .16

 502715 30010010200709 نسمة احمد سعد حسن صالح  .17

 490678 30004230200564 ساره انور رمضان شعبان اسماعيل التوني  .18

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 

 

Page 27 of 31 
 

Lab 3 
 

 مساء 6:30 – 5:30 : ميعاد االمتحان

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 424107 29904050200758 محمد احمد السيد الفتياني  .1

 514029 30102021800688 آية حسين خليل حسين زعرب  .2

 445105 30004150202655 احمد شكري عبد الكريم محمد حسن  .3

 507105 29905230200345 ندى محمد حلمي مختار  .4

 407125 30104248800768 ندى سعد محمد قاسم محجوب  .5

 485775 29910290200704 اطمة الزهراء مصطفى احمد  .6

 477696 29908200202784 انجى ايمن محمد محمد  .7

 524111 30006200202905 الهامي حلمي وهبهكريستين   .8

 426345 30003010207448 ريهام رمضان عبد الحكيم احمد  .9

 494489 29811260201511 مصطفى محمد مصطفى محمد هاشم  .10

 425368 30007240202203 ندي محمد حسين محمد قنديل  .11

 477090 30002220200563 نهال يسرى محمد عطية  .12

 457965 29912090201245 عبدهللا غنيمناديه مجدي عبدهللا   .13

 475903 29902110200644 مريم ياسر احمد ابراهيم على  .14

 474459 29902160200033 مصطفى أحمد عبدالمعبود مصطفى هيبه  .15

 481941 30002120202011 عمر احمد بهاء الدين الياس مرسي  .16

 337844 29810010205001 وعود ايهاب محمود محمد فوده  .17

  29811050203112 حسام الدين انور محمد قناوىمهند   .18

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Testing Lab 
 

 مساء 6:30 – 5:30 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 507967 30003210203943 كريمه عبدهللا احمد عبدهللا  .1

 433090 29809120200381 غادة السيد فاروق السيد   .2

 215071 30002062100432 السميع أحمدشادي سيد عبد النعيم عبد   .3

 447377 29905010206261 الميس عمرو علي بيومي  .4

 424245 29910090200157 عمر السيد كامل بسيونى  .5

 476262 29902150201961 فريدة عمرو حسن صبرى محمد  .6

 445373 30007170201441 أسماء يحيى على حسن القبرصى  .7

 506476 29911041800684 االء جابر محمد علي السيد  .8

 532026 30101010226762 مايا مصطفي علي  .9

 477374 30002010205287 منة هللا محسن محمد محمود علي   .10

 505693 30002121802772 خالد محمد شعيب إسماعيل شعيب   .11

 479316 29911170201746 رنيم مصطفي خليل ابراهيم  .12

 477469 30006120200286 لجين اسالم شرف محمد  .13

 

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 1 
 

 مساء 7:45 – 6:45 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 485286 29911010204226 ياسمين محمد اشرف مصطفي احمد يونس  .1

 502806 30001220200168 أم كلثوم محمود عبد الفتاح عبد اللطيف أحمد  .2

 478769 30103090200567 رنيم محمد شحاته محمد فريد  .3

 462414 29802240201923 سلمى محمد بدوي  .4

 508122 30005110200621 سارة عبد الرسول على محمد  .5

 479373 29908060200042 نغم نبيل ابراهيم سالم شعيشع  .6

 506884 29911251803805 إيمان نعومه شحاته عبد الجواد   .7

 533707 29902230201024 زينه طارق احمد ابراهيم يحيى  .8

  478818 29912050201692 محمد السيد عبدالعال احمد  .9

 425036 29906070200129 حبيبة ابراهيم فرج ابراهيم طه  .10

 400583 30006193300149 يسرا محمد عمرو فوزي زكي  .11

 483730 30006240200107 داليا فاروق طه محمد السيد الخياط  .12

 506289 30005151803284 اريج نصر حامد محمود مبروك الفضلي  .13

 479336 30008100200266 رضوى عالء محمد جمعة عبد الرحمن  .14

 501798 30003280202243 روان ابو اليزيد راشد عبد المولي ابراهيم   .15

 425157 30003010201229 سلمى سليم احمد قطب  .16

 445976 29901310201177 زياد محمد عزمى عبدالعزيز  .17

 535798 30002160200445 منة هللا عيد رمضان مصطفي  .18

 507657 30007150201127 أسماء أشرف خميس عبدالعال   .19

 405399 29909210202622 رؤي هشام ابراهيم طه السيد   .20

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 2 
 

 مساء 7:45 – 6:45 : ميعاد االمتحان

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 526855 29911010202452 مصطفي احمد محمد حسن والي  .1

 506676 30010011818706 ياسمين محمد محمود الغرباوي  .2

 553124 29909260200205 والء محمد عيد حسن  .3

 533294 29908130201556 محمد فريد عبد الفتاح محمد غنيم   .4

 583163 29708170202335 يوسف ربيع عبد الفتاح  .5

 405506 30002080200828 فدي أنور محمد علي   .6

  29603380201486 نيفين على حسن السيد  .7

 425180 29902110201381 ماهينور على محمد على احمد   .8

 478070 29904080200701 دنيا احمد علي احمد عبدالعال  .9

  29809090200472 عبد الرحمن هشام جابر علي البارودي  .10

 523202 30007300200876 بيشوي عادل لمعي عبادي موسي  .11

 506546 30003090202166 رودينه وليد محمد علي عليوه  .12

 477185 29904150203037 زياد محمد ابراهيم القصبي  .13

 427127 30004191800826 يارا رضا محمد السيد يونس   .14

 427128 30004191800788 يمني رضا محمد السيد يونس  .15

 527644 30007170200828 روان عبدهللا خميس عبدهللا عبدالسالم  .16

 476385 29905100200955 عبدالرحيم العفيفي عبدالعزيز مجدي عبدالعزيز  .17

 476139 29811230201746 إسراء أشرف السيد السيد محمد  .18

  



 كلية اآلداب             

     وحدة االمتحانات االلكترونية

 

 14/8/2018 اللغة االنجليزيةامتحان قبول قسم 

 

 على األقل  بنصف ساعةميعاد االمتحان  قبلالحضور على جميع الطالب 
 ل االمتحانكشرط لدخو داريةا رسوم جنيه( 100)دادسو شهادة الثانوية العامة وبطاقة الرقم القوميصورة من واحضار 
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Lab 3 
 

 مساء 7:45 – 6:45 ميعاد االمتحان: 

 رقم الجلوس الرقم القومي اسم الطالب 

 477689 29909270202125 يارا عادل محمد بكري حبيش  .1

 487361 29911130200178 مصطفي يونس ابراهيم يونس  .2

 514522 30009111800822 دينا احمد حلمى محمد ماللك  .3

 476105 30003180201088 روان صالح عبد العظيم شريف عبد العال  .4

 540574 29912011816051 يحيى نصر شحاتة احمد ابو عجور  .5

 490512 30008310202024 إسراء عاطف حسن سالم   .6

 425007 29908050203248 شقهندي موسي صالح موسي ابو   .7

 506657 30009091304548 هاجر طارق عبد الرؤف ابراهيم احمد  .8

  27706032600052 عصام فؤاد جرجس  .9

 405533 29912101500126 عهد ناصف محرم عبد العزيز  .10

 424141 30001010226695 محمد محرم ابراهيم محرم  .11

 425692 30001280201066 ايه عادل عبد الواحد  .12

 425330 29911080201062 انجى اشرف محمد المالح  .13

 497745 29811100200845 سماح فوزي فؤاد علي مرسي  .14

  29503110201231 مصطفي عبدالرحمن سليم  .15

 477545 30005300200482 مارينا فؤاد مينا صادق  .16

  29901250203884 أسماء عبدهللا حسن ابراهيم   .17

 504029 30101280201796 عبدهللامحمد حمدي عبدالحميد احمد   .18

 


