
 

 كلية اآلداب             
 وحدة االمتحانات االلكترونية

     
 

 11/9/7112 مالعإلاامتحان قبول قسم 

 

Page 1  of 3 
 

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

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  احمد فتحي محمود 611116  .1

  ىاجر اشرف احمد 611116  .2

  رضوي صبري عبد الحجواد 611116  .3

  نوران طارق محمد عمي 611116  .4

  ندي ابراىيم خميس 611116  .5

  بسنت محمد ابو سريع 611111  .6

  بسنت يونان توفيق 611166  .7

  محمد وليد حسن 611161  .8

  ندي عطية عمي  611161  .9

  ميار ربيع عمر 611166  .10

  زينو عمي عبد الشافي 611166  .11

  ايو خميس احمد صبره 611166  .12

  نادين حازم احمد  611111  .13

  احالم حمدي صالح 611116  .14

  سارة معروف مرعي 611116  .15

  خمود خالد طمعت 611116  .16

  مريم محمد خالد 611111  .17

  ىنا احمد عبد الرحمن 611116  .18

  محمد عبد الدايم السيد  611166  .19

  حبيبة اشرف ابراىيم 611161  .20
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 صباحا 17:31الي  11:31الميعاد: من 
LAB 1 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  رودينا طارق السيد  611161  .1

  بسنت صالح الدين حسن 611166  .2

  سممي نبيل ابو عزيز  611166  .3

  دينا محمد عبد الحميد 611111  .4

  ىبو مصطفي ابو غزالو 611111  .5

  ىبو محمد الشرقاوي 611116  .6

  عمر عمي سعد عمي  611116  .7

  احمد محمد عبد النبي 611116  .8

  نورا موسي سعد  611166  .9

  روان محمد كامل 611166  .10

  مصطفي محمود  611166  .11

  ياسمين سوري محمد ىنيدي 611161  .12

  سارة حمدي مصطفي 611166  .13

  بدرية وافي نعمان 611166  .14

  محمد ايياب خميس حسن 611161  .15

  عال خالد سميمان جمال 611166  .16

  نسمة عماد  666666  .17

  عمرو محمد ابراىيم 666661  .18

  مونايا ممدوح احمد محمد  666661  .19

  مارينا عادل  666661  .20
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 ظهرا 7:11الي  1:11الميعاد: من 
LAB 1 

رقم 
 المسلسل

 التوقيع اسم الطالب رقم االيصال

  مصطفي عمي رزق 666661  .1

  مني محمد احمد السيد 666666  .2

  اماني حمدي عبد العظيم 666666  .3

  رييام طارق يوسف 666611  .4

  منو اهلل اشرف  666616  .5

  سممي احمد محمد  666616  .6

 


