
  للقبول الشخصية للمقابلة المرشحين الطالب اسماء

 26/9/2021 يومائية قضواللغويات ال الصوتياتامج ببرن

 ص 11ص : 10الجلسة األولى من 

 االسم م

 يسر ياسر عيسى قطب عيسى 1

 يوسف سليمان رمسيس غبريال 2

 هال هانئ محمد عبد القادر نور 3

 يوسف عبد الناصر عبد العظيم عوض 4

 رحمة محمد حنفي عبد القادر 5

 عبد الرحمن محمد احمد امين حسن 6

 روان عبد الحكيم بسيونى محمد خليل 7

 شهد عبد الناصر محمد صبحي محمود 8

 يوسف حنفي محمد محمود زيد بخيت 9

 ميران محمد سعيد على خضر 10

 مريم محمود اسماعيل محمود بسيونى 11

 نورهان ايهاب محمد عبد الغني محمد 12

 مريم السيد رمضان تمام 13

 منة هللا حسام بدرالدين سيد 14

 مريم ايهاب محمد محمود 15

 امل محمد السيد محمود 16

 هاجر شريف انور على حسن 17

 احمد عبدالحكيم محمد زياده نويشى 18

 ريتاج ايمن نجدى سيد أحمد محمد 19

 سندس محمد احمد محمد رسالن 20

 امل محمد السيد محمود 16

 



 م 21ص :  11من  الثانيةالجلسة 

 االسم م

 فريدة مجدي ادم محمد ادم 21

 مريم احمد محمد دياب جالل 22

 هانيا محمد عبد المنعم احمد المنياوى 23

 ملك عصام محمد على غازى 24

 مانويل وائل كرم موسى شنوده 25

 لينا احمد سمير إسماعيل حامد اسماعيل 26

 آالء مدحت محمود محمد الشاعر 27

 سحر علي ابواليزيد زهره 28

 فرح محمد حامد محمد الرجال 29

 ساندى محمد حسنى عبد هللا ابراهيم 30

 مريم عبدالعزيز يوسف محمد يوسف 31

 فاطمة محمد فتحي محمد محمد السيد 32

 عمرو شريف علي محمد عيسى 33

 محمد ايمن حسنى على على 34

 مريم مبروك عبدالحميد متولى صالح 35

 اروه طارق رمضان عبد الحليم عالم 36

 ردينة ياسر رمضان عطيه علي 37

 ميران مصطفى عبد العال احمد محمد 38

 منه هللا اسامة عبد العزيز محمد عبد القادر شحاته 39

 رنا ياسر حسنى حسين محمد الشناوى 40



 م 1:  م 12من  الثالثةلجلسة ا

 

 االسم م

 نغم احمد عطيه ابراهيم نجم 41

 عبد الرحمن محمد عبد الفتاح احمد محمد 42

 احمد محمد محمد محمد حسين 43

 فرح سعد خليفة محمود احمد 44

 شهد محمد حسام الدين محمد كامل 45

 هنا اسامة محمد محمود اسماعيل 46

 حنين ماجد عبد القادر عبد الغنى خضر 47

 عبد هللا عباس عبد اللطيف عباس 48

 تونى بطرس عبد المالك ايوب جودة 49

 ياسمين محمد انور السيد حسن مصطفى 50

 مى ياسر عبد العظيم مبروك حسن 51

 احمد محمد عبد العزيز عبود محمد 52

 محمد عبد الحكيم محمد زياده نويشى 53

 االء احمد السيد ابراهيم محمد 54

 ملك أيمن سامي عناني 55

 مريم عبد الرازق أمين حسين محمود 56

 سهيله عبد الرؤوف احمد محمود ابراهيم 57

 هبة تامر فرج محمد مرسى الحمزاوى 58

 منة هللا محمد على محمد عشري 59

 شهد عصام محمد اسماعيل محمد 60

 



 م 2:  م 1من  الرابعةالجلسة 

 

 االسم م

 اسراء فهمي عبد العظيم مصطفى عبد الرحمن  61

 شنوده سعيد شنوده سعيد شنوده  62

 بيشوى وجدى خيله اسحق  63

 عبد الرحمن سامح على محمد احمد الديب  64

 كنزي ايمن موسى احمد محمد  65

 تسنيم سمير عبد العزيز ابراهيم عبد العال  66

 هند ايهاب التابعي عبد الباري رمضان  67

 بيجول اسامه ظريف لبيب جرجس  68

 شهد اسماعيل محمد اسماعيل محمد  69

 شهد وليد جابر إبراهيم سراج  70

 


