
 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 41/9/7142 الجغرافيا الخميسامتحان قبول قسم 

 ر:ضااحو ةعاس فصنب دعوملا لبق روضحلا ناحتمالل نيمدقتملا بالطلا عيمج ىلع م:اه

 .ةيصخشلا اتثباو عفدلا لاصيا -1
 .نيلوحملل ديقلا ةداهش وأة املعا يةنوثاالة ادشه نم ةروص -2
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 صباحا 41:31الي  41:11الميعاد: من 

LAB 1 
رقم 

 المسلسل
 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  مرطفى جسال الدين رزق  711119  .1

  ىذام حدن دمحم 711119  .2

  دمحم جسال كامل 711111  .3

  زياد ابراىيم دمحم 711511  .4

  دمحم خالد دمحم 759799  .5

  دمحم الديد فرحان 759791  .6

  س ايسن مسدوحفار  759717  .7

  زياد عباس جابر 759979  .8

  روان خالد دمحم 759911  .9

  بدام صالح الدين دمحم  191159  .10

  دمحم عسر حميم 191191  .11

  عبدهللا رجب عيد 718997  .12

  ضياء دمحم ىاشم 759951  .13

  يهسف يعقهب مجدي 759795  .14

  ابانهب مكين ميشي 759777  .15

  روان ايسن دمحم 191177  .16

  حدام حدن دمحم حبيب 191191  .17

  ميشا سامي مجمع 191111  .18

  تقى ناصر حساده 759119  .19

  كريم محسهد فؤاد 8115  .20



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 41/9/7142 الجغرافيا الخميسامتحان قبول قسم 

 ر:ضااحو ةعاس فصنب دعوملا لبق روضحلا ناحتمالل نيمدقتملا بالطلا عيمج ىلع م:اه

 .ةيصخشلا اتثباو عفدلا لاصيا -1
 .نيلوحملل ديقلا ةداهش وأة املعا يةنوثاالة ادشه نم ةروص -2
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  صباحا 41:31الي  41:11الميعاد: من 
LAB 2 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  يهسف يعقهب مجدي 759795  .1

  عبدالرحسن سسير يدري  8117  .2

  سساعيلأحسد أمين ا 819791  .3

  اسالم خسيس دمحم 191181  .4

  حبيبة ابراىيم دمحم 178571  .5

  ماريشا مرزوق جرجس 759917  .6

  ابراىيم محسهد ابراىيم 759771  .7

  ىذام خسيس دمحم فتحي 711119  .8

  حكم عالء عمي كسال الدين 819719  .9

  ىبو عادل طو عسر  711959  .10

  ايياب احسد فيسي  711957  .11

  د الرحسن حدنندي عب 711915  .12

  مروان احسد الديد 711911  .13

  احسد دمحم  رافت 711918  .14

  جاكي ىذام فكري  711911  .15

  ىبو عادل طو عسر  711959  .16

  ايياب احسد فيسي  711957  .17

  ندي عبد الرحسن حدن 711915  .18

  مروان احسد الديد 711911  .19

 



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 41/9/7142 الجغرافيا الخميسامتحان قبول قسم 

 ر:ضااحو ةعاس فصنب دعوملا لبق روضحلا ناحتمالل نيمدقتملا بالطلا عيمج ىلع م:اه

 .ةيصخشلا اتثباو عفدلا لاصيا -1
 .نيلوحملل ديقلا ةداهش وأة املعا يةنوثاالة ادشه نم ةروص -2
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 صباحا 44:44الي  41:14الميعاد: من 

LAB 1 
رقم 

 المسلسل
 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  احسد دمحم  رافت 711918  .1

  جاكي ىذام فكري  711911  .2

  احسد ناجي الديد 711911  .3

  روان الدسهقي دمحم 711911  .4

  نهال جابر شحاتو 711197  .5

  رانيا دمحم سالمة 711919  .6

  دمحم عمي صبري  711919  .7

  شياب الدين احسد 711197  .8

  مد عبد الباقيىذام حا 711985  .9

  احسد عيد جابر 711981  .10

  روان خالد احسد رشاد 711988  .11

  رضهي الديد نرر 711981  .12

  حساده دمحم عبد الشبي 711981  .13

  يهسف سعيد عمي دمحم 711911  .14

  بالل ابه بكر عمي 711987  .15

  عمي يهسف عمي يهسف 711989  .16

  مرطفي جسال عبد الدالم 711989  .17

   ابراىيم عميخالد دمحم 711987  .18

  دمحم حدن دمحم 711915  .19

  سيمية دمحم حدين 711911  .20



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 41/9/7142 الجغرافيا الخميسامتحان قبول قسم 

 ر:ضااحو ةعاس فصنب دعوملا لبق روضحلا ناحتمالل نيمدقتملا بالطلا عيمج ىلع م:اه

 .ةيصخشلا اتثباو عفدلا لاصيا -1
 .نيلوحملل ديقلا ةداهش وأة املعا يةنوثاالة ادشه نم ةروص -2
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 صباحا 44:44الي  41:14من الميعاد: 

LAB 2 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  اسراء احسد دمحم  711918  .1

  نهر الدين دمحم عمي  711911  .2

  عالء عادل ابه بكر 711911  .3

  الديد دمحم رشادنرر الدين  711911  .4

  عبد الرحسن حدن  711917  .5

  اسراء احسد دمحم  711919  .6

  مرطفي ربيع حدين 711919  .7

  عسر خالد عبد الدتار 711917  .8

  سيشية مرطفي عبد السشعم 711915  .9

  دمحم حدين  711911  .10

  اسراء رجب  711918  .11

  رحسة احسد عمي 711911  .12

  رانيا محسهد احسد 711911  .13

  الراوي ماىر الراوي  711911  .14

  ادىم طارق دمحم 711917  .15

  حدن دمحم عباس 711919  .16

  شروق دمحم محسهد 711919  .17

  دمحم خالد ابراىيم 711917  .18

  عبد هللا ماىر عبد العزيز 711915  .19

  



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 41/9/7142 الجغرافيا الخميسامتحان قبول قسم 

 ر:ضااحو ةعاس فصنب دعوملا لبق روضحلا ناحتمالل نيمدقتملا بالطلا عيمج ىلع م:اه

 .ةيصخشلا اتثباو عفدلا لاصيا -1
 .نيلوحملل ديقلا ةداهش وأة املعا يةنوثاالة ادشه نم ةروص -2
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 صباحا 47:11الي  44:31من الميعاد: 

LAB 1 
رقم 

 المسلسل
 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  ابراىيم مرطفي دمحم  711911  .1

  مريم مهسي  71918  .2

  روديشة مجدي محسهد 711911  .3

  اسراء عبد هللا الدعيد 711911  .4

  تهفيق الديد تهفيق 711911  .5

  اميرة محسهد دمحم  711917  .6

  فاطسة خسيس ياسين 711919  .7

  ميرنا دمحم الديد 711919  .8

  كريم عالء عبد السجيد 711917  .9

  و طاىر اي 711975  .10

  مرطفي اشرف عبد ربو 711971  .11

  ميرنادت كامل مشير 711978  .12

  محسهد ياسر عبد السهجهد 711971  .13

  عبد الرحسن احسد عبد الباري  711971  .14

  احسد ابراىيم مرسي 711971  .15

  مشو هللا محب ابراىيم 711977  .16

  عالء حسادة فتح هللا 711979  .17

  مروان وائل دمحم 711979  .18

  ابراىيم دمحم دمحم 711977  .19

  اماني عبد اليادي دمحم 711995  .20



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 41/9/7142 الجغرافيا الخميسامتحان قبول قسم 

 ر:ضااحو ةعاس فصنب دعوملا لبق روضحلا ناحتمالل نيمدقتملا بالطلا عيمج ىلع م:اه

 .ةيصخشلا اتثباو عفدلا لاصيا -1
 .نيلوحملل ديقلا ةداهش وأة املعا يةنوثاالة ادشه نم ةروص -2
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 صباحا 47:11الي  44:31من الميعاد: 

LAB 2 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  خالد احسد دمحم 71991  .1

  دمحم احسد فاروق  711998  .2

  احسد محسهد دمحم  711991  .3

  دمحم احسد ماىر 711991  .4

  زناني سميساندمحم  711991  .5

  احسد مدحت فريد 711997  .6

  االء كسال طو 711999  .7

  احسد حدن عثسان 711999  .8

  نهرىان محسهد عبد القادر 711997  .9

  احسد ماىر  711995  .10

  سالمة احسد عبده 711991  .11

  ديشا خالد الديد 711991  .12

  احسد كسال ابراىيم 711998  .13

  دمحم خسيس مرطفي 711991  .14

  احسد دمحم عبد الدتار  711991  .15

  احسد مرطفي الديد 711997  .16

  نهرىان عيدي عبد السشعم 711999  .17

  مرطفي دمحم مرطفي 711999  .18

  احسد اشرف عمي 711997  .19

 



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 41/9/7142 الجغرافيا الخميسامتحان قبول قسم 

 ر:ضااحو ةعاس فصنب دعوملا لبق روضحلا ناحتمالل نيمدقتملا بالطلا عيمج ىلع م:اه

 .ةيصخشلا اتثباو عفدلا لاصيا -1
 .نيلوحملل ديقلا ةداهش وأة املعا يةنوثاالة ادشه نم ةروص -2

Page 2  of 41 
 

 ظهرا 12:45الي  12:15الميعاد: من 

LAB 1 
رقم 

 المسلسل
 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  جياد ابراىيم عبد العزيز 711975  .1

  دمحم سعد دمحم 711971  .2

  جسال دمحم دمحم دمحم داوود 71971  .3

  احسد خالد سعد 711971  .4

  اميرة مرطفي دمحم  711971  .5

  احسد دمحم اسساعيل دمحم  711977  .6

  احسد امام عهض 711979  .7

  اسراء محسهد دمحم عبد الرحسن 711977  .8

  عبد هللا دمحم رمزان الديد 711979  .9

  دمحم الحديشي محسهداسراء  711955  .10

  محسهد باتع تهفيق 819751  .11

  ابراىيم رزق مشرهر 819758  .12

  حدن دمحم عبده حامد 819751  .13

  محسهد ناصر محسهد الديد 819751  .14

  عامر دمحم مرري دمحم  819751  .15

  احسد مرطفي عببد الجهاد 819757  .16

  اسراء دمحم عبد العزيز 819759  .17

  راىيمنهرىان دمحم اب 819759  .18

  مارك عبد السديح مرقص  819757  .19

  احسد مرطفي عبد السجيد 819715  .20



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 41/9/7142 الجغرافيا الخميسامتحان قبول قسم 

 ر:ضااحو ةعاس فصنب دعوملا لبق روضحلا ناحتمالل نيمدقتملا بالطلا عيمج ىلع م:اه

 .ةيصخشلا اتثباو عفدلا لاصيا -1
 .نيلوحملل ديقلا ةداهش وأة املعا يةنوثاالة ادشه نم ةروص -2
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 ظهرا 12:45الي  12:15من الميعاد: 

LAB 2 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  محسهد عبد الحسيد عبد الذافي 819711  .1

  مي محسهد خمف حسيد 819718  .2

  حدشين حدام عبد الرازق  819711  .3

  دمحم احسد دمحم 819711  .4

  محسهد العذري  819711  .5

  رييام صبري دمحم  819717  .6

  سارة نبيل زكي 819719  .7

  عسر ابه بكر الرديق  819719  .8

  يهسف حدين عزت 819717  .9

  شاىشدة دمحم شعبان 819785  .10

  باسم سسير الشزىي 819781  .11

  عبد الرحسن ىاني عزت 819788  .12

  محسهد اميرة سعيد 819781  .13

  رقية عبده عمي 819781  .14

  مؤمن خالد  819781  .15

  اسساء جابر احسد 819787  .16

  اسساء صبري مدعهد 819789  .17

  احسد رضا دمحم  819789  .18

  رييام عبد السشعم دمحم  819787  .19

 



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 41/9/7142 الجغرافيا الخميسامتحان قبول قسم 

 ر:ضااحو ةعاس فصنب دعوملا لبق روضحلا ناحتمالل نيمدقتملا بالطلا عيمج ىلع م:اه

 .ةيصخشلا اتثباو عفدلا لاصيا -1
 .نيلوحملل ديقلا ةداهش وأة املعا يةنوثاالة ادشه نم ةروص -2
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 ظهرا 1:30الي  1:00الميعاد: من 

LAB 1 
رقم 

 المسلسل
 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  ىايدي حشا 819715  .1

  خمهد دمحم محسهد 819711  .2

  ندي احسد محسهد 819718  .3

  عبد هللا حسدي رفاعي 819711  .4

  وليد حدين حدن 819711  .5

  دمحم راشد حدن 819711  .6

  ىاجر صبري محسهد  819717  .7

  شروق حدام مسدوح 819719  .8

  امشية نجم نعيم 819719  .9

  داليا احسد نرر 819715  .10

  دمحم شرباني احسد 819181  .11

  دمحم جسال كامل 819188  .12

  اسراء عيد سميسان 819181  .13

  اسراء عرام دمحم  819181  .14

  سمسي يحيي عبد العزيز 819181  .15

  فرحة عبد اليادي  819187  .16

  محسهد احسد حدن 819189  .17

  عسر دمحم بدوي  819189  .18

  سسيرة الديد عمي  819187  .19

  عبد الرحسن دمحم  819115  .20



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 41/9/7142 الجغرافيا الخميسامتحان قبول قسم 

 ر:ضااحو ةعاس فصنب دعوملا لبق روضحلا ناحتمالل نيمدقتملا بالطلا عيمج ىلع م:اه

 .ةيصخشلا اتثباو عفدلا لاصيا -1
 .نيلوحملل ديقلا ةداهش وأة املعا يةنوثاالة ادشه نم ةروص -2
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 ظهرا 1:30الي  1:00من الميعاد: 

LAB 2 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  دمحم نزيو دمحم 819111  .1

  حازم دمحم حدن عمي 819118  .2

  حدين ميدي عمي 819111  .3

  اسساء دمحم دمحم  819111  .4

  طارق عبد السيدي احسد 819111  .5

  مروان محسهد محسهد 819117  .6

  ىان عبد الكريم نهر  819119  .7

  سسر عبد السشعم دمحم 819119  .8

  دمحم سسير حدم  819117  .9

  سسير حدن دمحم  819115  .10

  عاصم خالد عبد العميم 819111  .11

  احسد دمحم ابراىيم  819118  .12

  بدشت محسهد عبد الرحيم 819111  .13

  روان الديد عمي 819111  .14

  سمسي محسهد شعبان 819111  .15

  حسهد سالمدمحم م 819117  .16

  ايو احسد  819119  .17

  دمحم ايسن خسيس 819119  .18

  مؤمن احسد زكي 819117  .19

 



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 41/9/7142 الجغرافيا الخميسامتحان قبول قسم 

 ر:ضااحو ةعاس فصنب دعوملا لبق روضحلا ناحتمالل نيمدقتملا بالطلا عيمج ىلع م:اه

 .ةيصخشلا اتثباو عفدلا لاصيا -1
 .نيلوحملل ديقلا ةداهش وأة املعا يةنوثاالة ادشه نم ةروص -2
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 ظهرا 2:15الي  1:45من الميعاد: 

LAB 1 
رقم 

 المسلسل
 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  نهرىان فتحي عباس 819111  .1

  ابراىيم صابر خسيس  819115  .2

  دمحم طارق عبد السشعم 819118  .3

  احسد خمف عبد المطيف 819111  .4

  دمحم فيد عبد العزيز 819111  .5

  دي مشرهر ابراىيمننا 819111  .6

  نهر الدين عادل مشرهر 819117  .7

  محسهد اسساعيل الديد  819811  .8

  مريم احسد دمحم  819119  .9

  اسامة حدين دمحم  819119  .10

  إبراىيم احسد دمحم  819818  .11

  يحيي عاطف احسد  819117  .12

  احسد مرسي دمحم  819175  .13

  عبد الجهاد سعيد عبد الجهاد 819811  .14

  بدشت شعبان سعد 819811  .15

  محسهد اسساعيل الديد  819811  .16

  ابراىيم احسد دمحم  819818  .17

  احسد جسال عبد العزيز 819811  .18

  عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح 819817  .19

  مروة عبد اليادي عبد العزيز 819819  .20



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 41/9/7142 الجغرافيا الخميسامتحان قبول قسم 

 ر:ضااحو ةعاس فصنب دعوملا لبق روضحلا ناحتمالل نيمدقتملا بالطلا عيمج ىلع م:اه

 .ةيصخشلا اتثباو عفدلا لاصيا -1
 .نيلوحملل ديقلا ةداهش وأة املعا يةنوثاالة ادشه نم ةروص -2
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 ظهرا 2:15الي  1:45من عاد: المي

LAB 2 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  ماجي امير فهزي  819819  .1

  احسد دمحم حمسي دمحم  819817  .2

  مهنيكا امير خمف  819815  .3

  ىيام صابر مجدي 819811  .4

  تدشيم فتحي محسهد  819818  .5

  يسشي دمحم حدشين 819811  .6

  يس دمحم محسهد خس 819811  .7

  مرطفي دمحم فتحي 819811  .8

  عسر شريف فهزي  819817  .9

  ناجي ناصر زاوية  819819  .10

  عبير جسال عيدي 819819  .11

  دعاء ىسام احسد 819817  .12

  عالء دمحم عيد 819875  .13

  ىبو دمحم عبد الاله دمحم  819871  .14

  فارس سيد شحاتو 819878  .15

  مشرهر احسد رمزان 819871  .16

  اسراء احسد دمحم  819871  .17

  شياب الدين مرطفي شكري  819871  .18

  مرطفي دمحم خميل 819877  .19

 



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 41/9/7142 الجغرافيا الخميسامتحان قبول قسم 
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 .ةيصخشلا اتثباو عفدلا لاصيا -1
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 ظهرا 3:00الي  2:30من الميعاد: 

LAB 1 
رقم 

 المسلسل
 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  دمحم عبد الربهر دمحم  819879  .1

  بيذهي عازر روماني 819879  .2

  نادر ماىر ناضر 819877  .3

  شد دمحم فتحيمي 819895  .4

  ندي حدن ابراىيم 819891  .5

  محسهد سعيد دمحم 819898  .6

  نعسات دمحم السيدي 819891  .7

  ابانهب عساد  819891  .8

  ندي عمي حدين عمي 819891  .9

  ندي دمحم ابراىيم دمحم  819897  .10

  دمحم عبد اليادي عمي 819899  .11

  مي مجدي جابر 819899  .12

  دمحم عمي احسد 819897  .13

  مرطفي دمحم عبد هللا 819895  .14

  بدسة سعيد الفمذافي  819171  .15

  دمحم عبد الخالق دمحم  819178  .16

  دمحم سعيد دمحم  819171  .17

  احسد دمحم عبد الفتاح  819171  .18

  رونية دمحم احسد  819171  .19

  امين ناصر دمحم  819177  .20



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 41/9/7142 الجغرافيا الخميسامتحان قبول قسم 

 ر:ضااحو ةعاس فصنب دعوملا لبق روضحلا ناحتمالل نيمدقتملا بالطلا عيمج ىلع م:اه

 .ةيصخشلا اتثباو عفدلا لاصيا -1
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 ظهرا 3:45الي  3:15من الميعاد: 

LAB 1 

رقم 
 المسلسل

االيصالرقم   التوقيع اسم الطالب 

  عسرو ابه بكر دمحم  819179  .1

  اسساء دمحم مسدوح 819179  .2

  فيروز دمحم فريد 819177  .3

  مؤمن دمحم ابراىيم 819195  .4

  دمحم صابر حدن 819191  .5

  رييام دمحم سعيد 819198  .6

  ندي دمحم عبد الراضي 819191  .7

  ايو فتحي حدين 819191  .8

  مين دمحمروان ا 819191  .9

  خشد دمحم دمحم 819197  .10

 


