
 جامعة األسكندرٌة - كلٌة اآلداب

 لمبول باأللسام العلمٌةااختبارات 

 

بالعام  ةيلطالب المتقدمين لالختبار الثاني للقبول بقسم اللغة اإلنجليزا يعاد اختبار م

 0202-0202الجامعي 

 0202-22-02اإلثنين الموافق 

 ص 22:22إلى الساعة  ص 22:22من الساعة 

Lab2 

 االسم م

 إسراء هانً عبدالفتاح 1

 أسماء دمحم عبدالحمٌد رسالن 2

 آٌة تامر حلمً دمحم 3

 آٌة ماهر دمحم علً طه 4

 احمد رفٌك عبدالمادر حسن 5

 احمد دمحم محمود على مجاهد 6

 احمد ٌسري السٌد النجار 7

 امل اشرف حسٌن دمحم 8

 امٌره حسام فوزي دمحم الجنٌدي 9

 بسملة موسً اسماعٌل السٌد 10

 بكٌنام ٌاسر علً جمال الدٌن عبد الرحمن 11

 ترنٌم دمحم أحمد مصطفى سلٌم 12

 جٌهان علً عبدالعال دمحم حسٌن 13

 حبٌبة سمٌر دمحم 14

 حبٌبه أسامه صالح دمحم 15

 حبٌبه فاٌز رمضان على 16

 حنٌن حسٌن دمحم علً 17

18 omar 

 



 0202-22-02اإلثنين الموافق 

 ص 22:22إلى الساعة  ص 22:22من الساعة 

Lab3 

 االسم م

 رنا جابر موسً دمحم 1

 رنا محمود دمحم حسن ٌحًٌ 2

 روان شرٌف محمود 3

 زٌاد دمحم محمود 4

 سحر دمحم أسامة عبد الرازق عبد الخالك 5

 سعاد احمد ابوالوفا مسلم 6

 سلمى مجدي متولً عبد الغنً 7

 سمٌه صابر فاوي 8

 سهٌلة علً مختار خمٌس الشاعر 9

 شٌماء محمود السٌد احمد عبد هللا 10

 طارق مصطفً حسن مصطفً 11

 طاهر دمحم عبدالعاطً عبداللطٌف 12

 

 

  



 0202-22-02اإلثنين الموافق 

 ص 20:21إلى الساعة  ص 22:21من الساعة 

Lab2 

 االسم م

 عصام الدٌن عبد المحسن مجمد 1

 عمر احمد الجندي 2

 عمر الجندي 3

 عمر الجندي 4

 عمر دمحم دمحم حسن الشعراوي 5

 مؤمن دمحم البادي 6

 ماٌا أحمد زكً محمود سٌد أحمد 7

 دمحم احمد دمحم رزق 8

 دمحم ٌحٌى دمحم الزغبى عبدالخالك البسٌونى 9

 مرٌم ٌونس علً علً ٌونس 10

 مً مجدي عبد الممصود عبد الممصود ابو زٌد 11

 نادٌن رضا سعٌد 12

 نرمٌن طارق دمحم فوزي 13

 نورا عاصم مصطفى احمد 14

 هدي السٌد عوٌس 15

 هند كمال شحاته دمحم 16

 هٌرنٌت احمد شولً احمد عبد الغنً 17

 ٌاسمٌنا دمحم عطٌه 18

 

  



 0202-22-02اإلثنين الموافق 

 ص 20:21إلى الساعة  ص 22:21من الساعة 

Lab3 

 االسم م

 ٌحً شرٌف عبدالوهاب دمحم 1

 هنا دمحم فتحً حسٌنً الشربٌنً 2

 آالء عبد الوهاب ابراهٌم دمحم عبد الوهاب 3

 تسنٌم أشرف عباس دمحم 4

 

 


