
 0200-0202إمتحان قبول قسم اللغة الصٌنٌة للعام الدراسً 

 الثالثاء (2021-10-5) .:    الٌوم

     (Session 1)   2::22 – 2::9مٌعاد اإلمتحان

 معمل األسبانً –الدور الرابع  –المبنى اإلداري          مكان اإلمتحان :

 اإلسم الرقم

 هنا محمد عبد الفضٌل محمد  2

 حبٌبه بالل رجب حامد  0

 ٌاسمٌن عادل عبده حامد  :

 روان عصام علً محمد  4

 زٌنه محمود السٌد محمود 5

 بشرى عالء الدٌن عبد الحمٌد 6

 ٌوسف سلٌمان رمسٌس غبلاير 7

 مونٌكا موسً غالً موسً مبارك  8

 شهد اشرف عبد العزٌز سٌداحمد عبد هللا  9

 رنا رمضان عبدالراضى عبدالرحٌم  22

 بسمله اسامه محمد سالم محمد اللقانى 22

 جنً عالء الدٌن فوزي عبدالرؤوف الغٌطً 20

 زٌنب عبد الحمٌد سعد عبد الحمٌد الشاذلً :2

 هارون احمد السٌد سلٌمان 24

 ٌاسمٌن محمد شوقً حسن 25

 شٌماء سٌد عرفة السٌد  26

 دعاء صبري خلف عثمان  27

 أحمد محمود محمد جابر 28

 خالد عرفة احمد عرفة 29

 اسراء مصطفى محمد حسن 02

 هنا ابراهٌم بكري ٌزٌد 02

 أمنٌة جمال محسن علً  00

 سهٌله محمد السٌد محمد سعاده :0

 سلمى عبدالنعٌم اٌمام منصور  04

 سعاد شاهٌن محمد حسانٌن محمود 05

 



 0200-0202قسم اللغة الصٌنٌة للعام الدراسً  إمتحان قبول

 الثالثاء (2021-10-5) .:    الٌوم

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

 معمل األسبانً –الدور الرابع  –المبنى اإلداري          مكان اإلمتحان :

 اإلسم الرقم

 غرام رضا احمد مصطفى 2

 رٌهام احمد علً 0

 هاجر احمد عبدالمطلب احمد :

 مهند محمد فرج محمد 4

 اٌمان عبود سٌد محمد عبد النعٌم  5

 آٌه حامد أبوبكر ضٌف هللا  6

 سهٌلة عصام السٌد محمد عبده 7

 روان ابراهٌم عبد الغنً  8

 روان عبدالعزٌز صالح عبدالعزٌز دروٌش  9

 شهد محمد حسام الدٌن محمد 22

 أروى عادل رضوان  22

 سماح أنور صالح عبد العزٌز  20

 آٌة محمد إبراهٌم  :2

 على احمد محمود دسوقى هنو  24

 ندي اشرف موسً 25

 حبٌبه محمد رشدى تاٌب  26

 هل هند اشرف عبدالمطلب عبدهللا 27

 اسراء عماد محمد حسنً حسٌن 28

 اٌه محمد عبد هللا محمد 29

 عبدالباسط محمد سٌد احمدحبٌبة ٌاسر  02

 ادهم السٌد بدري جاد احمد 02

 شهد حمدي جابر السٌد أحمد 00

 بارٌن محمد علً :0

 احمد عبد الحً احمد عبد الحً 04

 أروى حسن طه اللٌثى  05

 



 0200-0202إمتحان قبول قسم اللغة الصٌنٌة للعام الدراسً 

 الثالثاء (2021-10-5) .:    الٌوم

 (     Session 3  )    2::2 – 2::20:  اإلمتحانمٌعاد 

 معمل األسبانً –الدور الرابع  –المبنى اإلداري          مكان اإلمتحان :

 اإلسم الرقم

 غاده عالء عبدالعلٌم 2

 سلمى محرم احمد عبد الحمٌد 0

 أمنٌة عبد السالم مصطفً السمان :

 احمد حسن حسن احمد فرغلً  4

 مرٌم ولٌد عبد الرحمن عبد الحمٌد صالح  5

 روان عادل علً احمد 6

 فبرونٌا صبحً فرج عطٌة 7

 مرٌم محمد عبد العلٌم 8

 حسن حسٌن عطٌة حسٌن 9

 خلود أشرف علً أحمد 22

 محمد صالح سعٌد عطٌان 22

 همس عالء محمد عبدالفتاح حسن 20

 بالل أحمد عبد القادر حسنٌن :2

 صابر احمدمحمد علً  24

 عبدهللا جمال عبدهللا 25

 غاده فتحً السقا 26

 عبدالرحمن عادل سالم 27

 ٌارا جمال محمد 28

 رانا جمال محمد عبد الرحمن  29

 شهد محمد عبد القادر محمد علً 02

 محمد حسٌن 02

 منة هللا محمد علً عبد المجٌد  00

 عالء علً جمعه علً :0

 احمدحنٌن ٌسري محمد حافظ  04

 إسراء صابر محمد محمود 05

 



 0200-0202إمتحان قبول قسم اللغة الصٌنٌة للعام الدراسً 

 الثالثاء (2021-10-5) .:    الٌوم

 (     Session 4  )   22:: – 0:22:  مٌعاد اإلمتحان

 معمل األسبانً –الدور الرابع  –المبنى اإلداري          مكان اإلمتحان :

 اإلسم الرقم

 حنٌن عادل احمد عبد المجٌد 2

 دالٌا ناصر السٌد احمد محمد  0

 زٌاد اٌهاب السٌد ابو الٌزٌد  :

 منى عزت ابراهٌم محمد  4

 زٌاد احمد حسنً محمد  5

 عبدهللا عبدالعزٌز عبدالعزٌز مرسً الجمسً  6

 محمد محمود علً ادرٌس 7

 منه هللا ممدوح حامد رضوان 8

 السالمشهد امٌن عبد  9

 مٌار محمد مرسً احمد مرسً 22

 احمد سمٌر شحاته 22

 شهد ولٌد جابر ابراهٌم سراج 20

 شاهٌناز محمد قمر الدولة أحمد سٌد أحمد  :2

 ابراهٌم سعٌد محمد عبد المجٌد 24

 احمد طارق فتحً محمد 25

 فرح احمد شوقً عالم 26

 حبٌبة علً احمد فرح  27

 زٌاد نصر الدٌن عبد الجابر مهنً  28

 عالٌا سامح محمد محمد على شوشان 29

 مارٌا نادر فهمً زكً مٌنا 02

 نورٌن محمد رمضان حسن  02

 شهد احمد عبد العاطً 00

 حبٌبة اٌمن :0

 كرٌم محمد لطفً احمد 04

 حبٌبة محمد عبد المنعم عبد العظٌم 05

 



 0200-0202للعام الدراسً إمتحان قبول قسم اللغة الصٌنٌة 

 الثالثاء (2021-10-5) .:    الٌوم

 (     Session 5  )    2::4 – 2::::  مٌعاد اإلمتحان

 معمل األسبانً –الدور الرابع  –المبنى اإلداري          مكان اإلمتحان :

 اإلسم الرقم

 احمد عبد العظٌم محمود عبد العظٌم 2

 عمر احمد محمد محمد عبد العزٌز  0

 تمٌمه كمال صالح  :

 حنٌن هٌثم أحمد إسماعٌل  4

 محمد احمد محمد علً علً الملٌجً 5

 شٌرٌن عطٌه الدسوقى عراقى  6

 هاجر زكرٌا محمود نصر  7

 سلوان ٌسري سالم 8

 كرمٌنا الجندي امٌن الجندي  9

 سلمى جمال سعد الشناوي 22

 إسراء سامى إبراهٌم عبدالحكٌم  22

 نورهان ابراهٌم محمد خضري علً 20

 مروان محمد علً محمد  :2

 روجٌنه محمد سعٌد عوض ابراهٌم 24

 مارٌنا صموئٌل فوزي مسعد 25

 سما محمد صبحً عباس علً 26

 عبدهللا احمد محمد احمد 27

 ٌوسف صبري محمد عبد الكرٌم 28

 هاجر على محمد علً 29

 نور حسن احمد محمد عبدهللا 02

 شهد خالد محمد محمد حمام 02

 ٌارا خالد زٌن الدٌن محمد على 00

 ندى حسام عبدالواحد موسى  :0

 نور أٌمن محمد  04

 سلوي ممدوح مصطفً حسن 05

 



 0200-0202إمتحان قبول قسم اللغة الصٌنٌة للعام الدراسً 

    االربعاء( 2021-10-6 ):    الٌوم

     (Session 1)   2::22  – 2::9ن:  مٌعاد اإلمتحا

 معمل األسبانً –الدور الرابع  –المبنى اإلداري          مكان اإلمتحان :

 اإلسم الرقم

 ٌمنى ٌاسر عبد المنعم  2

 شروق أمجد محمد عاطف عبد الحلٌم سلٌمان 0

 سلمً علً حسن :

 بمنى ٌاسر عبد المنعم 4

 فاطمة حسنً محمد 5

 حنٌن كمال فتحى  6

 شٌماء محمد علً محمد زٌد 7

 شهد حسان محمد محمد عطٌة 8

 فبرونٌا رزق حلمً رزق هللا  9

 هاجر ابراهٌم ابراهٌم احمد حامد 22

 ندى احمد فاروق احمد  22

 شرٌفه حمدي شرٌف عبد الداٌم 20

 منة هللا محمد حمزة أمٌن البنا  :2

 ابراهٌماالء أحمد إسماعٌل  24

 عمرو ممتاز نصر 25

 منه هللا علً محمد حسنٌن 26

 حازم محمد عبدالنعٌم محمد 27

 آٌه احمد فؤاد 28

 نورهان عبد الحلٌم عبد العظٌم 29

 اٌه محمد حسنٌن محمد محمود 02

 دالٌا كامل سعٌد سلٌم عبدهللا 02

 محمد عبدهلل احمد خالدي  00

 اٌمن محمد محً الدٌن عثمان :0

 عبدهللا طارق علً علً 04

 سلمً محمد محمود ٌاقوت 05

 



 0200-0202إمتحان قبول قسم اللغة الصٌنٌة للعام الدراسً 

    االربعاء( 2021-10-6 ):    الٌوم

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

 معمل األسبانً –الدور الرابع  –المبنى اإلداري          مكان اإلمتحان :

 اإلسم الرقم

 رحمة عبدالناصر السٌد محمد  2

 مرٌم محمد سعد ابوالرضا  0

 عبدالرحمن محمد احمد امٌن  :

 أسماء طلعت محمد عبد المطلب 4

 رحمه محمد حامد مبارك 5

 رنٌم محمد جابر عبد الستار 6

 شهاب عبدالعزٌز مسعود مصطفً أحمد 7

 مخلوفنور احمد حسن احمد  8

 شهد رضا رشاد قندٌل الدٌب 9

 إٌمان ٌسري أحمد أبوقمر  22

 مرٌم محمد منصور محمد  22

 شهد ولٌد محمد السٌد 20

 احمد ماهر شحاته عبدهللا  :2

 فرح طارق المحمدي جبر 24

 فاطمة فتح هللا السٌد فتح هللا 25

 مارٌنا سعٌد ابراهٌم بغدادى ابراهٌم  26

 حسن علً صالح منى مجدي سعد 27

 آٌة احمد عبادة محمد 28

 إٌمان السٌد عبد الفضٌل احمد حسب 29

 عمار ٌاسر كمال  02

 نور الدٌن طارق محمد العزب  02

 أسامة محمد شعبان محمد عبدالهادي 00

 عبدالرحمن اسامه مصطفً  :0

 ساندي محمد حسنً 04

 صفاء مصطفى جودة محمود الدٌب 05

 



 0200-0202قسم اللغة الصٌنٌة للعام الدراسً إمتحان قبول 

    االربعاء( 2021-10-6 ):    الٌوم

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

 معمل األسبانً –الدور الرابع  –المبنى اإلداري          مكان اإلمتحان :

 اإلسم الرقم

 سلمى هشام عبدة محمد احمد الجمل 2

 عادل راضً بسكالسجانا  0

 نادٌه نبٌل شكري محمد  :

 االء عالء فتحً سعد 4

 سلمى أحمد 5

 ٌوسف محمد محمد عباسً 6

 هاجر سعد سعٌد  7

 ندي مجدي ابراهٌم حسن شٌشكو  8

 ندا مصطفً محمد عطا جمعه عٌسً 9

 فاطمه محمد فتحً  22

 شروق مصطفً جوده محمود  22

 احمد طارق عربً احمد 20

 ٌمنى سعد عبده :2

 سلمى محمد بهنسً عبد الناصر  24

 انس خمٌس علً حسن 25

 اسراء عالء عبدالصبور زٌدان 26

 حبٌبة خالد صبري 27

 فرح محمد احمد فتحً عبد الفتاح محمد 28

 هاجر مجدي السٌد محمود 29

 االء احمد السٌد ابراهٌم 02

 ٌوسف مدحت محمد عبدالرحمن 02

 هبه عبد اللطٌف محمد  00

 عبدهللا عباس عبداللطٌف عباس :0

 مرٌم سامح رمضان احمد ابو على  04

 مٌلٌنا عالء عزت  05

 



 0200-0202إمتحان قبول قسم اللغة الصٌنٌة للعام الدراسً 

    االربعاء( 2021-10-6 ):    الٌوم

 (     Session 4  )   22:: – 0:22:  مٌعاد اإلمتحان

 معمل األسبانً –الدور الرابع  –المبنى اإلداري          اإلمتحان :مكان 

 اإلسم الرقم

 مٌرهان هشام الشرقاوي  2

 ندي احمد ابو الحمد زاٌد 0

 ٌاسمٌن طارق عبد المقصود محمد :

 عمر سامى احمد عبدالعال 4

 مانا طارق محمود 5

 نوران لؤى محمد  6

 تسنٌم ٌاسر سعٌد موسً 7

 ٌوسف احمد محمد إنجً 8

 بدور سمٌر عبد الستار سند 9

 مازن احمد حمدي 22

 ٌاسمٌن نصر زغلول الرٌوي 22

 روان أٌمن سعٌد أحمد محمد عبدالرازق  20

 روان رفعت حامد عبدالغنً :2

 محمد رفٌق السٌد 24

 احمد السٌد عبد الرحٌم محمد سٌد  25

 مصطفى رأفت مصطفى محمد  26

 رؤي اٌهاب طلعت طه ٌوسف  27

 إسراء مصطفى محمد إبراهٌم 28

 محمد سلٌم عبدالواحد محمد سلٌم  29

 ندي السٌد ابراهٌم السٌد 02

 جومانا عماد رٌاض 02

 زٌنب محمد رجب اسماعٌل ابراهٌم 00

 أهله سامً طاٌل عبداللطٌف ٌوسف :0

 ٌوسف محمد محمد عباس 04

 ابو شاديٌاسمٌن محمد عامر احمد  05

 



 0200-0202إمتحان قبول قسم اللغة الصٌنٌة للعام الدراسً 

    االربعاء( 2021-10-6 ):    الٌوم

 (     Session 5  )    2::4 – 2::::  مٌعاد اإلمتحان

 معمل األسبانً –الدور الرابع  –المبنى اإلداري          مكان اإلمتحان :

 اإلسم الرقم

 البجرمًسما أحمد عبدالمقصود  2

 رٌم طلعت علً محمد علً 0

 اسراء محمد محمد مختار :

 فرحة محسن عبد العظٌم  4

 كنزي سٌد لبٌب محمد بالبل 5

 ذكً مجاهد ذكً محمد 6

 شهد هانً السٌد  7

 عال محمد علً 8

 كٌرلس ادوارد عطا حكٌم 9

 نور ولٌد مصطفى  22

 ملك وائل محمد 22

 مصطفىعالء علً جمعه علً  20

 عمر فتحً :2

 هدي هشام متولً  24

 نورٌن ٌاسر السٌد  25

 سندس محسن فتحً احمد 26

 مرٌم محمد رجب عوض مرجان 27

 دالٌا كامل سعٌد سلٌم عبدهللا  28

 ٌاسمٌن عزتمحمود عبد الحمٌد العربً  29

 محمود محمد محمود خمٌس 02

 اروي منصور محمود محمد 02

 بسٌونً احمد هٌبهمنار السٌد  00

 اسماء محمد نور الدٌن عبد اللطٌف  :0

 روان عبدالشكور مصطفً حسن 04

 احمد السٌد عبد الرحٌم محمد سٌد احمد 05

 


