
 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 31/9/7132 ايفارغجلاامتحان قبول قسم 

 

Page 3  of 72 
 

 صباحا 31:11الي  31:11الميعاد: من 
LAB 1 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  صموئيل ناجح زاخر 166116  .1

  مازن عادل عجمي أحمد عثمان 166116  .2

  أحمد بدوي محمد محمد كريم 166116  .3

  سيد حسين سيد محمد 166116  .4

  أماني أحمد محمود محمد 166116  .5

  محمد عبده حسني عبده 166111  .6

  محمد سامي محمود 166116  .7

  أحمد محمد فتحي فرحات 166116  .8

  إسالم أحمد حسين 166116  .9

  خالد حممي عمر أحمد 166161  .10

  انجي ممدوح محمد أحمد 166166  .11

  حسنالسيد حسن السيد  166166  .12

  سممي إبراىيم بسيوني 166166  .13

  عبد الرحمن محمود محمد 166166  .14

  أميرة سامح قطب عبد البديع 166166  .15

  محمد حمدي محمد 166161  .16

  زينب عالء درويش 166166  .17

  ياسمين أسامة محمد محمد 166166  .18

  أحمد محمد إدريس 166166  .19

  عبد الدايم محمد عبد الدايم حسين 166161  .20
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  صباحا 31:11الي  31:11الميعاد: من 
LAB 2 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  كرم محمد عمى عمى السيد 166166  .1

  محمد السيد محمد حسن عمى 166166  .2

  إسراء خميس حامد 166166  .3

  ندي محمد حسين 166166  .4

  محمد حربي السيد 166166  .5

  أيوبفريدة شعبان لمموم  166161  .6

  حسين عصام احمد محمد شعبان 166166  .7

  ىاجر فاروق محمد 166166  .8

  كمال فتح اهلل كمال عبد المطيف 166166  .9

  محمد عادل عبد الغفور إبراىيم 166161  .10

  روان أسامة عبد السالم 166166  .11

  أماني الشحات فتحي 166166  .12

  محمود محمد مصطفي 166166  .13

  عبد الحميدسارة خميفة  166166  .14

  بيتر بيجت أنيس حنا 166166  .15

  محمود محمد وحيد 166161  .16

  أحمد سامي رمضان سميمان 166166  .17

  أحمد أسامة عبد اهلل السيد 166166  .18

  صابر ونيس ضيف اهلل 166166  .19
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 صباحا 33:11الي  31:11الميعاد: من 
LAB 1 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  محمد حسن السيد 166161  .1

  رحمو يونس محمد 166166  .2

  عزيز فايز رزق اهلل 166166  .3

  ندي أحمد سامح إبراىيم عياد 166166  .4

  محمد عوض الغندور 166166  .5

  محمد سعيد فيمي 166166  .6

  دعاء نادر أبو الورد 166161  .7

  بشيوي سامي شكري شاكر 166166  .8

  أحمد محمد الميدي 166166  .9

  محمد رمضان بخيت  166166  .10

  دعاء طارق رمضان السيد 166161  .11

  ىاجر عمى رجب 166166  .12

  مونيكا نبيل كامل 166166  .13

  مارسيل أيوب رياض 166166  .14

  سارة ناجي قاصد السيد 166166  .15

  أحمد حمدي محمود 166166  .16

  كريم فوزي رزق 166161  .17

  يوسف عبد الناصر عمى محمد 166166  .18

  أحمد محمد أبو ضيف 166166  .19

  عبد الرحمن أبو الغيط 166166  .20
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 صباحا 33:11الي  31:11الميعاد: من 
LAB 2 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  محسن ىاشم عبد المنعم 166111  .1

  محمود محمد جابر شاكر 166116  .2

  دينا احمد كمال 166116  .3

  الدينندي إبراىيم نور  166116  .4

  محمد مسعود محمد 166116  .5

  حسن حمدي حسن 166116  .6

  زياد جاد الكريم أبو زيد 166111  .7

  إسالم طارق حسن 166116  .8

  مصطفي أحمد محمد 166116  .9

  عايدة عمى أحمد 166116  .10

  محمد أحمد رمزي 166161  .11

  أحمد بخيت أحمد سعد 166166  .12

  عمى محمد السيد 166166  .13

  خالد مجدي حسين 166166  .14

  إسماعيل السيد محمد 166166  .15

  سعد جابر سعد 166166  .16

  محمد رفيق محمد 166161  .17

  نورىان حسن رسالن 166166  .18

  عبد الرحمن اشرف رجب 166166  .19
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 صباحا 33:11الي  33:11الميعاد: من 
LAB 1 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  عبد الرؤفمصطفي عاطف  166166  .1

  نور أحمد محمد 166161  .2

  إيمان أحمد عبد الرحمن 166166  .3

  ىاجر سامي حنفي طايل 166166  .4

  سييمة محمود السيد 166166  .5

  إبراىيم حسني رجب 166166  .6

  روان أحمد إبراىيم عبد المنعم 166166  .7

  حبيبة نادر سعد 166161  .8

  محمود سعيد فوزي 166166  .9

  سالمة محمدأحمد  166166  .10

  ابانوب نبيل غالي لبيب 166166  .11

  محمد أحمد عبد الجميل 166161  .12

  أحمد فتحي محمد 166166  .13

  أحمد محمد السيد 166166  .14

  وليد عادل رضوان 166166  .15

  ميار ندير عبد العزيز 166166  .16

  عمر حمادة جابر 166166  .17

  ياسمين سعد محمد عسل 166161  .18

  عبد الغني أحمد محمد أحمد 166166  .19

  حسن جميل سعيد عمى 166166  .20
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  صباحا 33:11الي  33:11الميعاد: من 
LAB 2 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  إيمان محمد فتحي 166166  .1

  محمد عمى عبد الفتاح 166611  .2

  خالد محمد حافظ 166616  .3

  أحمد محمد أحمد 166616  .4

  أبو السعودنانأحمد عادل  166616  .5

  أحمد رشوان زايد 166616  .6

  ناديو أحمد محمد 166616  .7

  رنا إبراىيم مبروك عمى النوني 166611  .8

  مريم محمد بسيوني 166616  .9

  أحمد زكريا أحمد 166616  .10

  محمد محمد محمود الدمنيوري 166616  .11

  محمود محمد سيد أحمد 166661  .12

  حسام أسامة عيد بحيري 166666  .13

  محي الدين احمد محي الدين 166666  .14

15.  

166666 
محمد عبد النبي محمد محمود أبو 

 صالح

 

  أحمد محمود عمى محمود 166666  .16

  أحمد السيد شحاتو حامد 166666  .17

  عمى سامي مصطفي 166661  .18

  شروق منصور محمد 166666  .19
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 صباحا 12:00الي  11:30الميعاد: من 

LAB 1 
رقم 

 المسلسل
االيصالرقم   التوقيع اسم الطالب 

  ىدير محمد عبده 166666  .1

  أمل سالمة السيد 166666  .2

  رودينا منير سيد 166661  .3

  محمد إبراىيم شعبان 166666  .4

  عبد الرحمن رجب محمد عمى 166666  .5

  عبد الرحمن سمير قطب 166666  .6

  نور الدين أحمد خميل 166666  .7

  الفتاح السيدعبد الرحمن عبد  166666  .8

  نرجس محمد جابر محمد 166661  .9

  حازم ىشام رزق 166666  .10

  أسماء صابر عباس 166666  .11

  أسماء رضا عبد الجواد حسن 166666  .12

  عمياء عمى عبد اهلل محمد 166661  .13

  زينب عمى عبد العظيم  166666  .14

  ىاجر عصام عبد الموجود 166666  .15

  محمد السيد عمى 166666  .16

  ايو محمود رشاد 166666  .17

  مي محمد احمد 166666  .18

  نيمة عبد الرحمن محمد  166661  .19

  إسراء أحمد بغدادي 166666  .20
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 صباحا 12:00الي  11:30الميعاد: من 

LAB 2 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  ناريمان احمد فوزي 166666  .1

  بسام عبد الحميم سيد أحمد 166666  .2

  ىشام محمد أحمد سميمان 166661  .3

  مريم روماني محروس 166666  .4

  خالد حربي عمى أحمد 166666  .5

  خمود محمد عبد العال 166666  .6

  أيمن السيد عبد الفتاح 166666  .7

  مريم يسري أحمد 166666  .8

  حازم ىشام حسن 166661  .9

  سارة محمود جابر 166666  .10

  عمىعبد الرحمن جمال الدين  166666  .11

  مصطفي محمد مصطفي 166666  .12

  محمد ياسر محمد 166661  .13

  مراد ىشام أحمد رأفت 166666  .14

  مروه محمود حسني محمد 166666  .15

  عبد اهلل عزت أحمد مبروك 166666  .16

  عالء سيف خميس حميده 166666  .17

  مؤمن ممدوح عمى عثمان 166666  .18

  ريتا مجدي ميالد 166661  .19
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 صباحا 12:30الي  12:00الميعاد: من 

LAB 1 
رقم 

 المسلسل
 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  محمد مجدي 166666  .1

  مني عمرو رشاد 166666  .2

  مني محمد مصطفي أحمد 166666  .3

  يارا رضا رشاد الصاوي 166611  .4

  محمد عادل احمد محمود كوتو 166616  .5

  مينا ميالد عطا اهلل شندي 166616  .6

  محمد عبد الرازق عبد الرحمن 166616  .7

  خالد السمان احمد محمد 166616  .8

  عبد اهلل عماد الدين محمد 166616  .9

  سارة عطية محمد نصير 166611  .10

  عبد الرحمن عمى قباري 166616  .11

  ندا ىارون شحاتو 166616  .12

  زينب إبراىيم شاكر 166616  .13

  تسنيم أحمد عبد المنعم 166661  .14

  فادية ياسر محمد حسين 166666  .15

  عمى سعد السيد 166666  .16

  أحمد محمد مصطفي مشالى 166666  .17

  مؤمن عباس السيد 166666  .18

  مصطفي صالح محمد إبراىيم 166666  .19

  إيمان إبراىيم عمى 166661  .20
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 صباحا 12:30الي  12:00الميعاد: من 

LAB 2 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  سماح محمود عبد المنعم 166666  .1

  محمد اشرف عبد اليادي 166666  .2

  بسنت أحمد محمد إسماعيل 166666  .3

  ايو شريف أحمد 166661  .4

  نصر خميس صابر 166666  .5

  إبراىيم بدر إبراىيم 166666  .6

  محمود عبد الباسط محمد 166666  .7

  محمد السيد احمد 166666  .8

  ماجدة مجدي زيتون 166666  .9

  محمد الجاسر محمد السعداوي 166661  .10

  مروان عبد العزيز شحاتو 166666  .11

  نورىان أحمد محمود 166666  .12

  طارق إبراىيم فتحي 166666  .13

  إبراىيم ربيع سيد أحمد عمى 166661  .14

  يوسف سمير إبراىيم 166666  .15

  عمر محمد رشاد سعداوي 166666  .16

  أحمد محمد توفيق 166666  .17

  محمود فرج محمد 166666  .18

  رانيا خالد أحمد 166666  .19
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 صباحا 1:00الي  12:30الميعاد: من 

LAB 1 
رقم 

 المسلسل
 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  أحمد محمد مصباح 166661  .1

  أحمد عبد الكريم منصور 166666  .2

  دينا يوسف سعيد 166666  .3

  ياسمين رمضان محمد 166611  .4

  حاتم محمودمحمود  166666  .5

  نورىان عطية عطية بالل 166616  .6

  شروق المحمي طاىر 166616  .7

  يوسف محمد إبراىيم 166616  .8

  معاذ إبراىيم عبد السالم 166616  .9

  بسام رشاد محمد امام 166616  .10

  عبد الرحمن ىشام محمد 166611  .11

  سمر حمدي حسين 166616  .12

  ايمان حسين عبد الرازق 166616  .13

  عمى جمال بيومي إبراىيم 166616  .14

  أحمد السيد محمود 166661  .15

  مي عاطف عباس 166666  .16

  زياد ممدوح محمود السيد 166666  .17

  مصطفي عبد الفتاح السيد 166666  .18

  عبد الرؤوف عماد عبد الرؤوف السيد 166666  .19

  غادة عمى السيد 166666  .20
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 صباحا 1:00الي  12:30الميعاد: من 

LAB 2 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  إيمان مصطفي خميل 166661  .1

  رودينو عصام محمد 166666  .2

  ميار أحمد محمد 166666  .3

  ىبو عبد الحميد محمد 166666  .4

  شيرين أحمد فرغمى 166661  .5

  عبد الرحمن أحمد مصطفي 166666  .6

  جون سمير محروص 166666  .7

  عبد المنعممحمد محمود  166666  .8

  سميمان ممدوح سميمان 166666  .9

  دعاء نصر عبد السالم 166666  .10

  أحمد سعيد صديق 166661  .11

  عادل محمد عادل 166666  .12

  عبد الرحمن أحمد أحمد 166666  .13

  مصطفي ممدوح عمى السيد 166666  .14

  مريم عبد اهلل عبد الوىاب 166661  .15

  محمود محمد محمود 166666  .16

  نور إبراىيم عبد العزيز 166666  .17

  مروان حسين عبد العال 166666  .18

  نورىان جمال عبد الحي عطية 166666  .19
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 صباحا 3:11الي  3:11الميعاد: من 
LAB 1 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  عمرو جمال محمد محمد السيد 166666  .1

  إيناس أحمد محمد 166661  .2

  إبراىيم عبد العزيزأميرة  166666  .3

  ممدوح محمد ممدوح 166666  .4

  حسام الدين محمود حنفي 166666  .5

  حسام محمد الشاطبي 166661  .6

  محمد مصطفي محمد امبابي 166666  .7

  حسام حسن أحمد حسن 166666  .8

  سممي أحمد رياض 166666  .9

  روان أحمد رياض 166666  .10

  عمر إبراىيم محروس 166666  .11

  حسام بدوي أنور 166661  .12

  أسامة عصام عبد المطيف 166666  .13

  دينا عماد مصطفي أحمد محمد 166666  .14

  شيماء عطية سعد الدين 166666  .15

  محمد يسري أحمد 166661  .16

  نورىان محمد عبد العال  166666  .17

  محمد عبد المالك أحمد 166666  .18

  عبد اهلل عالء الدين عبد اهلل 166666  .19

  محمد السيد رضوي 166666  .20
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 صباحا 3:11الي  3:11الميعاد: من 
LAB 2 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  محمد حسن ربيع حسن 166661  .1

  مونيكا زكي راتب 166666  .2

  أسماء عمى فتحي 166666  .3

  اسيل عمى عبد الفتاح 166666  .4

  عبد الرحمن خالد صالح الدين 166611  .5

  أحمد منيرسممي  166616  .6

  محمد بسيوني عمى 166616  .7

  امينو محمد محمد 166616  .8

  محمد أحمد عبد السالم 166616  .9

  إبراىيم محمود وىبان 166616  .10

  موس محمود موس 166611  .11

  اميو محمد سالمة 166616  .12

  محمد عبد اهلل الغريب 166616  .13

  صالح مصطفي السيد 166616  .14

  عمىشريف اشرف محمد  166666  .15

  عمى رمزي رجب 166666  .16

  محمد أشرف أنور 166666  .17

  محمد وحيد عبد القادر 166666  .18

  الزىراء حسني حسن 166666  .19
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 صباحا 2:00الي 1:30 الميعاد: من 

LAB 1 
رقم 

 المسلسل
 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  محمد ناصر سعيد 166661  .1

  محمد جمال محمود سعيد 166666  .2

  بسمة حسن أحمد محمد 166666  .3

  عبد اهلل رجب عيد 166666  .4

  السيد رضا السيد 166661  .5

  محمد أحمد محمد 166666  .6

  إبراىيم طارق أحمد 166666  .7

  رييام محمد إبراىيم 166666  .8

  نورىان رمضان عبد القادر 166666  .9

  ىشام أحمد محمد أحمد  166666  .10

  رضوان عبد الحميد حسن  166661  .11

  سييمو محمد فرغمى خمف اهلل 166666  .12

  محمد نبيل زكي حسين 166666  .13

  إيمان صالح صابر 166666  .14

  سمير ياسر عبد الحميد 166661  .15

  محمد عبد الفتاح محمد عمى 166666  .16

  محمود حمد محسن 166666  .17

  إسالم عادل مصطفي 166666  .18

  يوسفمونيكا نسين  166666  .19

  أسماء ادىم بدر 166666  .20



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 31/9/7132 ايفارغجلاامتحان قبول قسم 
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 صباحا 2:00الي 1:30 الميعاد: من 

LAB 2 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  عمر جمال إدريس 166661  .1

  محمد عمى حماد عمى 166666  .2

  جرجس اميل اندريا 166666  .3

  محمد محمد حسن 166666  .4

  أحمد توفيق محمد 166611  .5

  محمد فتحي عبد السميع 166616  .6

  أحمد عالء الدين محمد 166616  .7

  عبد اهلل أحمد فراج 166616  .8

  محمد كرم محمد 166616  .9

  رامز فارس ماكن 166611  .10

  محمود محمد عبد الرحمن 166616  .11

  محمد سمير رضوان 166616  .12

  محمد اسامة غريب 166616  .13

  عزة عبد المطمب رمضان 166661  .14

  مصطفي عاطف إسماعيل 166666  .15

  شادي أحمد حسن عمى 166666  .16

  ىدير صبحي محمد 166666  .17

  محمد السيد محمد 166666  .18

  كريم إبراىيم السيد 166666  .19

 



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 31/9/7132 ايفارغجلاامتحان قبول قسم 
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 صباحا 2:30الي 2:00  الميعاد: من 

LAB 1 
رقم 

 المسلسل
 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  فيرينا محسن بخيت 166666  .1

  الرحمن مصطفي سيدعبد  166661  .2

  أحمد جابر فييم 166666  .3

  يوسف إبراىيم محمد 166666  .4

  محمود إبراىيم أبو بكر 166666  .5

  أحمد محمد حسن 166666  .6

  فايزة أحمد طمعت 166666  .7

  محمد صبحي السيد 166661  .8

  عمر عبد الكريم أحمد محمد 166666  .9

  أحمد السيد عبده 166666  .10

  سالم جاد الربدميانة  166666  .11

  بالل عبد الرازق عمى 166661  .12

  عبد اهلل االمير حسان 166666  .13

  محمود فارس حموده 166666  .14

  أحمد محمد حسنين 166666  .15

  سارة أحمد محمود 166666  .16

  حسن عمى حسن 166666  .17

  أحمد رجب أحمد 166661  .18

  محمد بالل محمد حسين 166666  .19

  أحمدحسن محمد حسن  166666  .20



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 31/9/7132 ايفارغجلاامتحان قبول قسم 
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 صباحا 3:00الي 2:30  الميعاد: من 

LAB 1 
رقم 

 المسلسل
 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  أحمد عالء الدين سالم 166666  .1

  سممي رفعت مصطفي 166661  .2

  ياسمين محمود رمضان 166666  .3

  عبد العزيز محسن عبد العزيز 166666  .4

  عالء الدين محمد مصطفي 166666  .5

  نيال ىشام مرسي 166666  .6

  جياد احمد العيسوي 666161  .7

  احمد خالد سعد  166666  .8

  روان عادل إبراىيم 166666  .9

  ايو عادل إبراىيم 166661  .10

  مارك جوج عدلى 166666  .11

  ماريو جرجس رمزي 166666  .12

  حسن أسامة حسن 166661  .13

  داليا عبد المنعم عبد السالم 166666  .14

  حسنمحمد عمى  166666  .15

  عائشة محمد محمود 166666  .16

  سارة عمى محمد ربيع 166666  .17

  إبراىيم أحمد السيد أحمد 166666  .18

  بالل إبراىيم إبراىيم 166661  .19

  إبراىيم نزيو محمد 166666  .20



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 31/9/7132 ايفارغجلاامتحان قبول قسم 
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 صباحا 1:11الي  1:11  الميعاد: من 
LAB 1 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  باسل أحمدإسراء  166666  .1

  أحمد عيد فتح اهلل 166666  .2

  منو اهلل أحمد بسطاوي 166611  .3

  صفاء اشرف عياد 166616  .4

  نسمة محمود أحمد 166616  .5

  أحمد محمد خميس 166611  .6

  ياسمين ىشام محمد 166616  .7

  محمد ناصر فؤاد 166616  .8

  مؤمن أشرف محمد 166616  .9

  أمير منير معين 166661  .10

  شيماء إبراىيم عبد الحميد 166666  .11

  مادونا ايون بخيت 166666  .12

  محمد حمدي رسمي 166666  .13

  رامي أسامة محمد 166666  .14

  عمرو شريف عدلى 166666  .15

  اندرو مراد مفيد  166661  .16

  أحمد عبد الرازق أحمد عبد الرازق 166666  .17

  رضوي فرغمى خالف 166666  .18

  عمر عز الدين سعد 166666  .19

  عمرو عادل مصطفي أحمد 166661  .20



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 31/9/7132 ايفارغجلاامتحان قبول قسم 
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 صباحا 4:11الي  1:11  الميعاد: من 
LAB 1 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  رييام جمال عدلى 166666  .1

  سيف الدين شعبان عبد الفتاح 166666  .2

  أمنيو محمد السيد 166666  .3

  رامز عزيز يوسف 166666  .4

  شروق عادل إبراىيم 166666  .5

  امنيو جابر السيد محمد 166661  .6

  ريوان محمود عبد الواحد 166666  .7

  إيمان يوسف حسيب 166666  .8

  عمى ىشام عمى 166666  .9

  عبد الرحمن محمد محمد 166661  .10

  عبد الرحمن شحاتو محمد 166666  .11

  نور الدين نصر صالح 166666  .12

  محمد خميس عمى  166666  .13

  بشينا بيجت انيس 166666  .14

  زينب السيد إبراىيم 166666  .15

  بياء حسين محمود 166661  .16

  إسراء إبراىيم محمد 166666  .17

  مروان محمد محروس 166666  .18

  مصطفي جاسر محمد 166666  .19

  محمد أحمد قبيص 166111  .20



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 31/9/7132 ايفارغجلاامتحان قبول قسم 
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 صباحا 4:30الي 4:00  الميعاد: من 

LAB 1 
رقم 

 المسلسل
 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  انجي رمضان سيد أحمد 166166  .1

  حبيبة منتصر عبد العميم 166166  .2

  عمر صادق عمران 166166  .3

  يوسف عالء الدين سعد 166166  .4

  وليد محمود أمين 166111  .5

  فردوس رمضان عبد الحميد 166116  .6

  محمد فتحي سعد 166116  .7

  عبد الرحمن محمد أحمد 166116  .8

  منار محمد مصطفي 166116  .9

  عمر محمد لبيب 166116  .10

  محمد محمود رجب 166111  .11

  حسناء محمد محمد خالف 166116  .12

  يوسف أسامة محمد 166116  .13

  يوسف عرفو أحمد أحمد 166116  .14

  ندي محمد السيد محمد 166161  .15

  أحمد أحمد السعيد 166166  .16

  أحمد عمى مصطفي 166166  .17

  االء خميس عبده 166166  .18

  اهلل محمد سعدمنو  166166  .19

  يوسف أحمد سعيد 166161  .20



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 31/9/7132 ايفارغجلاامتحان قبول قسم 
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 صباحا 5:11الي  4:11  الميعاد: من 
LAB 1 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  عبد اهلل مسعود عبد اهلل 166166  .1

  ياسمين مرسي أحمد مرسي 166166  .2

  أحمد فيصل متولي رجب 166166  .3

  ىند خمف السيد 166166  .4

  أحمد محمود محمد 166166  .5

  أحمد ىالل محمد 166166  .6

  أحمد مصطفي طمعت 166166  .7

  ندي السيد محمد 166161  .8

  محمود خميفة محمد 166166  .9

  رامي جرجس بسطا 166166  .10

  أحمد عماد جمعو 166161  .11

  محمد خالد محمد عمى 166166  .12

  انجي خميل لبيب 166166  .13

  محمد سعيد أحمد 166166  .14

  أحمد محمد السيد 166166  .15

  محمود محمد إبراىيم 166166  .16

  محمود محمد خميل 166161  .17

  محمد خالد محمود صبره 166166  .18

  إسماعيل عبد الفتاح محمد أحمد 166166  .19

  استر سعيد خمو 166166  .20



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 31/9/7132 ايفارغجلاامتحان قبول قسم 
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 صباحا 5:30الي 5:00  الميعاد: من 

LAB 1 
رقم 

 المسلسل
 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  نورىان السيد  666166  .1

  ىدي محمد احمد 666166  .2

  ضحي عبد الرحمن حجازي 666166  .3

  فرحة احمد كمال  666166  .4

  احمد خميس عبد العاطي 666161  .5

  شعبان عمرو عمي احمد 666166  .6

  محمد عادل عبد المنعم 666166  .7

  نصر عبد الدايم نصر 666166  .8

  المنعمنورىان مرسي عبد  666161  .9

  احمد عبد اهلل محمد  666166  .10

  محمد حمدي شحاتو 666166  .11

  مرسي مبروك عبد الفتاح 666166  .12

  حازم ياسر محمود  666166  .13

  بشارة نبيل بشارة 666161  .14

  احمد ياسر محمود 666166  .15

  الحسين عبده احمد 666166  .16

  محمد مصطفي ابراىيم 666166  .17

  عطاشروق جبر محمد  666611  .18

  امنية محمود ابراىيم محمود 666616  .19

  احمد محمد احمد 666616  .20



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 31/9/7132 ايفارغجلاامتحان قبول قسم 

 

Page 74  of 72 
 

 صباحا 6:00الي 5:30  الميعاد: من 

LAB 1 
رقم 

 المسلسل
 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  جورج وجيو  666616  .1

  كريم رجب خطاب 666616  .2

  محمد صالح اليمني محمد  666616  .3

  طارق محمد مصطفي 666611  .4

  عبد الرحمن مصطفي حسين 666616  .5

  احمد رضا محمد عمي 666616  .6

  ايناس خالد محمد  666616  .7

  شرين ابراىيم  666661  .8

  عبد الرحمن محمد عميوه 666666  .9

  يوسف عادل حماد 666666  .10

  زينب فايز فيمي  666666  .11

  اسماء صابر 666666  .12

  خالد عمي محمد  666666  .13

  احمد رضوي محمد 666661  .14

  ىبو محمد عبد العزيز 666666  .15

  امنية اسامة السيد  666666  .16

  بسنت حسان عبد المنعم 666666  .17

  ابراىيم محمد ابراىيم 666661  .18

  احمد عصام احمد ابراىيم 666616  .19

  احمد طارق عبد العاطي 666616  .20



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 31/9/7132 ايفارغجلاامتحان قبول قسم 
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 صباحا 6:30الي 6:00 الميعاد: من 

LAB 1 
رقم 

 المسلسل
 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  احمد يسري ابراىيم الدسوقي 666616  .1

  حبية عبد اليادي نصر 666616  .2

  عبد الرازق محمد ممدوح  666616  .3

  محمد عبد المطمب عبد الرؤف 666611  .4

  محمد عمي جابر 666616  .5

  ديانا وحيد حميم رزق اهلل 666616  .6

  حسام حسن محمد صابر 666616  .7

  شوقي طو ابراىيمايمن  666661  .8

  محمود عبد الرازق محمد  666666  .9

  شيماء حسين ابو زيد 666666  .10

  رامي احمد جالل 666666  .11

  محمد جمال عبد الباري 666666  .12

  ابراىيم محمد احمد عبد اهلل 666666  .13

  كريم مرسي خميس مرسي 666661  .14

  ايمان طو ابراىيم  666666  .15

  سعيدعبد الرحمن عمي  666666  .16

  احمد اسامة محمد رزق 666666  .17

  ندي عادل خضر 666661  .18

  محمد عادل مرسي 666666  .19

  ابراىيم محمد سعد 666666  .20



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 31/9/7132 ايفارغجلاامتحان قبول قسم 
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 صباحا 2:11الي  6:11 الميعاد: من 
LAB 1 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  فيمو بتير سعيد حممي 666666  .1

  الحكيمىشام عالء الدين عبد  666666  .2

  نيي يسري لطفي  666666  .3

  ندا عاطف محمد  666661  .4

  اسراء ياسر سعد 666666  .5

  عبد الرحمن عطية البنداري  666666  .6

  عبد الرحمن محمد سميمان 666661  .7

  مريم زكريا حسين عبد التواب 666666  .8

  ايو صبري محمود عبو 666666  .9

  اسماء احمد عجمي 666666  .10

  جمعة كمال ندي 666666  .11

  مروان احمد عبد الرحمن 666661  .12

  شادي سنوسي محمد  666666  .13

  مارينا حربي عزيز 666666  .14

  احمد رفيق الشاذلي 666666  .15

  رضوي صبري عبد الجواد 666661  .16

  ميار اشرف محمد  166616  .17

  كارين ابراىيم موسي 166616  .18

  محمد صابر محمد  166616  .19

  محمد نصر نصرمصطفي  166616  .20



 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 31/9/7132 ايفارغجلاامتحان قبول قسم 
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