
 0200-0202إمتحان قبول قسم اللغة الصٌنٌة للعام الدراسً 

 (0202-22-22)     اإلثنٌن:    الٌوم

     (Session 1)   22:22 – 22:22: مٌعاد اإلمتحان

 معمل األسبانً –الدور الرابع  –المبنى اإلداري          مكان اإلمتحان :

 اإلسم الرقم

 عًار دًد٘ صانخ خهٛم عثًاٌ 2

 يُح هللا خاند كايم دًٛدٔ عثد انثار٘  0

 َٕراٌ كرو يذًد ذْد٘ سهًٛاٌ  3

 شٓد اشرف يذًد عهٙ عاشٕر 4

 َٕرْاٌ يذًد يذًٕد يذًد يذًد 5

 عًار اتراْٛى يذًد يذًد 6

 دٍُٛ انسٛد خدٕٖٚ يذًد 7

 عًر يذًد 8

 إًٚاٌ طالل قثٛصٙ 9

 رٚتا اسذاق دهًٗ تشاٖ  22

 طٛهٌٕ ُْد عطٛح سعد غرٚة 22

   يُٗ عسخ اتراْٛى يذًد 20

 يذًد عادل اتٕانفتٕح 23

 عهٛاء َثٛم دهًٙ 24

 سهًٗ عثاش قثار٘ عثاش 25

 ٚاسٍٛ سعد يذًد سعد 26

 ردًّ انسٛد يذًٕد عٕض 27

 آٚح عثد انقادر يذًد 28

   شًٛاء يذًد عهٙ  يذًد زٚد 29

 أيٛرج يصطفٗ تسَٕٛٙ رجة 02

 رٔٚدا عثدهللا أدًد عثد انردٛى األدًر  02

 

 

 

 0200-0202إمتحان قبول قسم اللغة الصٌنٌة للعام الدراسً 



 (0202-22-22:    اإلثنٌن    ) الٌوم

 (     Session 2  )    20:25 – 22:25:  مٌعاد اإلمتحان

 معمل األسبانً –الدور الرابع  –المبنى اإلداري          مكان اإلمتحان :

 اإلسم الرقم

 عثدانردًٍ يذًد يذًٕد عهٙ انُجار  2

 يٛرْاٌ يذًد َٕراندٍٚ دسٍ انشايٙ 0

  ادًد انسٛد عثد انردٛى يذًد سٛد 3

 ٚاسًٍٛ ياجد ادًد إَر 4

 تسًهح ياجد يتٕنٗ يذًد  5

 يٙ يذًد اتراْٛى يذًد  6

 يادَٔا إٚب عدنٙ  7

 َغى ادًد فارٔق 8

  شٛشكٕ َد٘ يجد٘ اتراْٛى دسٍ 9

 يذًد عصاو اندٍٚ عهٙ يًتاز  22

 عثدانردًٍ شهثٙ  دسٕقٙ 22

 ياَا طارق يذًٕد 20

 تسُٛى صادق ادًد اتراْٛى  23

  رٚٓاو ادًد عهٙ 24

 يُح هللا جًال ادًد ادًد خهٛم  25

 دُٚا عثدهللا يذًد انعكرٔش 26

 يرٚى جًال يذًٕد يذًد شذاتّ 27

  يذًد ٚاسًٍٛ طارق عثد انًقصٕد 28

  ادًد سًٛر شذاتّ انًٓد٘ 29

 يرٚى يذًد يُصٕر يذًد 02

 سهًٗ عثدانُعٛى اًٚاو يُصٕر  02

 كرايٙ دسٍ ايٍٛ دسٍيرٔاٌ ا 22

 ادْى دساو انسٛد يذًد صثذٙ تركاخ 03

 يصطفٗ يذًد يصطفٗ اتٕ انعثاش 04

 

 

 



 0200-0202إمتحان قبول قسم اللغة الصٌنٌة للعام الدراسً 

 (0202-22-22اإلثنٌن    )   :  الٌوم

 (     Session 3  )    2:32 – 20:32:  مٌعاد اإلمتحان

 معمل األسبانً –الدور الرابع  –المبنى اإلداري          مكان اإلمتحان :

 اإلسم الرقم

 أٚح خاند صالح أدًد يذًد  2

  زُٚة عثدانذًٛد سعد عثدانذًٛد 0

  ادًد عثد انعظٛى يذًٕد عثد انعظٛى  3

 يُح هللا اتراْٛى يذًد انسٛد  4

 اسايّ اتراْٛى يذًٕد خضٛر٘ 5

  إسراء يصطفٗ يذًد إتراْٛى 6

 دثٛثح جالل اتراْٛى  7

 ٚاسًٍٛ يصطفٙ ادًد اتراْٛى  8

 عًرٔ عهٗ جاتر عهٗ 9

 ًُٚٙ أشرف عثدانًُعى عرفّ يذًد 22

 اًٚاٌ يذًد عهٙ  22

  اًٚاٌ عثٕد سٛد يذًد عثد انُعٛى 20

 فاطًّ ٔنٛد يذًد اسًاعٛم 23

 يصطفٗ يذًد يصطفٗ اتٕانعثاش 24

 رٔيٛساء عصاو جادهللا عهٗ 25

 آالء صثرٖ دًادِ يذًد 26

 دُٚا شذاتّ عثدانقادر 27

 اًٚاٌ صثر٘ يذًد انشال 28

 فرح يجد٘ زكٙ دافظ جٕدج 29

 شٓد يذًد عثد انقادر 02

 رائف َجٛة ٔاصف سارج 02

 


