
  للقبول الشخصية للمقابلة المرشحين الطالب اسماء

 9/10/2021 يومواللسانيات  الصوتيات بقسم

 ص 11ص : 10الجلسة األولى من 

 االسم م

ى 1  الزهير
 آية احمد كمال موافى

 مريم محمد عبد العليم محمود احمد 2

 روان خالد محمد محمد علي عبداللطيف 3

 منة هللا احمد محمد يىح أمام سليمان 4

 سيف الدين أحمد عل السيد عل 5

 ىم خالد محمد عل عبد الرازق 6

 اروى حسن طه الليث   7

 آالء مدحت محمود محمد الشاعر 8

يف مسعد 9  رحمة شر

 محمد محمود حنفى محمود 10

 ترتيل مدحت عبد هللا الصادق 11

ى محمد بلبع 12  ندى محمد ساىم حسير

نا شوفى احمد يونس 13  مير

 روان عبد الحكيم بسيونى محمد خليل 14

 فرح محمد أحمد فتىحي عبد الفتاح محمد 15

 زياد محمد عبد الواحد محمد 16

 أسامة إسالم محمد الششتاوى العبد 17

 ندى عيد السيد محمد رضوان 18

 مريم جمال محمود محمد شحاته 19

 سلىم عبد النعيم ايمام منصور 20

 



 م 21ص :  11من  الثانيةالجلسة 

 االسم م

 عمرو مصطفى السيد محمد عل العدىل 21

 ادهم السيد بدرى جاد احمد 22

 ندى أيمن إبراهيم أحمد 23

 منة أمير حسن منصور عالم 24

 االء احمد اسماعيل ابراهيم سيد احمد 25

 فرح محمد عارف محمد سلطان 26

ي  27
 ندى سعيد السيد محمد محمد السنهونى

 ندى ايهاب اسماعيل انور احمد 28

 رحمه محمد حامد مبارك 29

هان محمد نورالدين حسن الشاىم 30  مير

 لوباتير مرقص ساىم صادق مسعدف 31

 ريتاج هللا عادل عبده هندى أحمد 32

 فرح مجدى زىك حافظ جودة 33

 حبيبة أحمد محمد نبيل السمنودى 34

ى  35  منه هللا ياش ثابت محمد حسير

ي  36
 شهد محمد عل عزيز الدين السمبخثى

 هبه ايهاب سعيد السيد جابر 37

 ندى نبيل عمر السيد عبد الرحيم 38

 هدى جمال محمد ابراهيم حسب هللا 39

ي  40
 حبيبة محمد عمرو محمد السيد المنوفى



 م 1:  م 12من  الثالثةلجلسة ا

 

 االسم م

 ندى ابراهيم بيوىمي عبدالكريم صالح 41

ي شتا 42
 تفى محمود السيد بسيونى

 افرونيا رومانى وهيب روبيل عبدالمالك 43

 نورهان عثمان عبد الصبور عبد الحميد عبد المجيد 44

 مرام محمد عبد العظيم عبداللـه محمود 45

ى  46  رنا محمد خميس عبد المجيد شاهير

 رقية محمود عبد العزيز محمد شهاب 47

 مروين سيدهم عزيز سيدهم حنا 48

 هاجر السيد أحمد عثمان احمد 49

 شهد رمضان سعد سليمان 50

ونيا نادر سعيد بباوي سالمه 51  فير

اوي 52  محمد احمد عبد المجيد محمد الشير

ي محمد حجازي السعودي 53
 منة هللا شوفى

 أحمد محمد عبد الستار الزنقلي  54
ى  ياسمير

ى  55  أسماء نبيل عبد الحكيم حسير

ف أحمد البدوي عبد هللا سليمان 56  حبيبة أشر

 نغم عمرو خميس محمد حسن قنديل 57

 أروى أسامة السيد محمد القزاز 58

وق أحمد محمد مجدي السيد 59  شر

 شهد أيمن علي إسماعيل حتاتة 60

 



 م 2:  م 1من  الرابعةالجلسة 

 االسم م

 همس حسام عبد هللا سليمان  61

 سلىم عمرو علي بكر عبد اللطيف  62

ى شعبان أحمد شعبان  63  فاطمة حسير

ى محمود محمد عبد الرؤف  64  حنير

عي عبد العزيز عبد الجواد  65  رنا محمد الير

 ماريا نادر فهىمي زىكي مينا  66

 رحاب بسام محمد منصور عل ابو طالب  67

 روان إبراهيم عبد الغثى عل محمد  68

ي   69
ه محمد حسن عبد العال الحنبوشر  نير

 ن هشام عبدالرحيم عبدهللاروا  70

 منه هللا عصام محمد عبد اللطيف 71

 منه هللا احمد محمد محمود الدخاخثى  72

ى  73 ى ابراهيم امير لس امير  كير

 سهيله عادل عطا محمد محمود 74

 احمد عادل احمد محمد سليمان 75

 رضوى حسن كامل حسن عبد الرحيم 76

 مروان محمد علي محمد قاسم 77

 اسالم خليل حسثى محمد عبد الكريم 78

ي محمد محمود زيد بخيت 79
 يوسف حنفى

 سميه عمرو محمد احمد الحنفى  80

 



 م 3:  م 2 من خامسةالالجلسة 

 االسم م

 احمد ماهر شحاته عبدهللا سليمان 81

ي  82 نونر
نا محمد محمود محمد الشر  مير

 منة محمد وائل فاروق محمد الدراز 83

 أمل جمال الدين ابو الفتوح عبد الوهاب 84

 ابراهيم محمد ابراهيم خميس 85

 منة هللا عبد العزيز عبد الرحمن عبد العزيز 86

 بسملة اسماعيل محمد عبد الغفار اسماعيل 87

ي  88
ى إسماعيل الشبيثى  جنة محمد رضا حسير

 مريم محمد مغاوري عبد الهادي 89

 نوران فخري عبد السالم محمد ابراهيم 90

ف جالل عبد المنعم البياىلي  91
 هال اشر

ى سليمان 92  يمثى سعد عبده حسير

 مريم محمد عبد الحليم عطية علي  93

ي خليل 94
 ماهيتاب جمال عرافى

 

 

 


