
مواعید امتحان القبول بقسم الصوتیات واللسانیات 
لن یسمح بدخول األمتحان بدون األوراق اآلتیة:

 أصل إیصال الدفع وصورة البطاقة وصورة شھادة الثانویة العامة
إذا لم تجد أسمك بالقائمة فھذا یعني أن االمتحان الخاص بك سوف یكون في االختبار القادم بدایة من 5 أكتوبر

21/9/2021 Session one 09:30 AM to 11:00 AM
SN Name صورة البطاقة أصل اإلیصال صورة الشھادة توقیع الطالب
1 نوران محمد قاقا
2 یاسمین عزت محمود عبد الحمید
3 نور جمال عبداللھ
4 مریم أیمن عبد الحكیم عبد المقصود
5 مصطفى حسن جمال محمد
6 ھاجر منصور احمد
7 بسملة محمد أبوالمجد محمد احمد
8 منھ اللھ ھشام ابراھیم
9 عال محمد علي
10 جنى عمرو وجدي
11 شھد اسماعیل محمد اسماعیل محمد
12 منة اللھ ایھاب السید ابراھیم
13 رنا یاسر حسني حسین محمد الشناوي
14 أھلھ سامي طایل عبداللطیف یوسف
15 روان عبد الناصر رأفت كامل أحمد
16 روان حسام محمد محمد عبداللھ
17 رودینھ یوسف عبد العزیز ابراھیم
18 فاطمھ عبده عبد الغني محمد
19 شھد السید ابراھیم السید
20 سلمى محمود مصطفى عویس
21 جني محمد جمعة
22 مروة كامل سلیم
23 مي محمد فاروق عبد المنعم
24 ندى خالد امین حسن
25 مریم محي الدین محمد
26 مصطفى محمود مصطفى حسن علي
27 نور فوزي عبد المنعم عبد العزیز
28 مریم عبدالعزیز یوسف محمد یوسف
29 یارا سعید أحمد طھ
30 مي خالد محمد علي عبدالرازق
31 آیة عالء عبدالھادى
32 فاطمھ عبداللھ سعید عبداللھ
33 ریھام عصام حامد عبدالمنعم
34 ھنا طارق احمد محمد



35 مریم أحمد محمد أنور محمد
36 نورھان ایھاب محمد عبدالغني
37 Basmallah Mohamed Kamel

38 روان احمد فوزي
39 االء عصام عبد المجید احمد
40 عائشھ سمیر فكري أحمد
41 فاطمة سالمة إبراھیم عبد الغفور
42 سلمى محمد محمد عبد المنعم محمد عبد الفتاح زھوى
43 Salma hany mohamed

44 دینا صالح رضوان ابراھیم سلیمان
45 عمر أحمد عبد القادر
46 ساره سامح ابراھیم سامي
47 روان احمد سید احمد
48 فرحة محمد احمد عبد الوھاب
49 منھ اللھ یاسین احمد یاسین البنا
50 نورین یاسر السید

21/9/2021 Session Two 11:15 AM to 12:45 PM
SN Name أصل اإلیصال صورة البطاقة صورة الشھادة توقیع الطالب
1 رویدا ایھاب احمد عبد الفتاح
2 نوران محمد كامل حسن
3 سندس محسن فتحي احمد
4 رؤى ماھر داود سلیم
5 ھمسة محمد محمد محمد نفادى
6 فارس نصر علي محمد عبد الواحد
7 آیھ أحمد عبدالوھاب عبداللھ
8 سارة اشرف امام محمد
9 منة اللھ محمد علي محمد عشري
10 فرح عبداللھ عاید عبداللھ عبدالرحیم
11 عال عبد الحكیم عامر علي كساب
12 ھنا احمد محمد سعد
13 ھند ایھاب التابعي عبد الباري
14 جنى عمرو وجدي محمد
15 شیماء محمود أحمد أحمد موسي
16 ھانیا محمد عبدالمنعم احمد المنیاوى
17 Jomana ashraf

18 ملك عصام محمد على
19 ساره توفیق بطرس عطیھ
20 ندى محمد صابر صابر
21 ندى حمادة كونة
22 فاطمة أحمد حسني عبد الحمید حبیب
23 یاسمین خالد علم الدین أحمد خلیفھ



24 مریم أشرف العجمى
25 نوران سمیر علي محمود
26 مریم عزت ابراھیم عیسي ابراھیم
27 تقي اشرف شعبان محمد
28 بسملة محمد أبوالمجد محمد احمد
29 ردینة یاسر رمضان
30 منھ اللھ عزت ابراھیم عیسي ابراھیم
31 شھد جمال الدین عبد الحي حسن
32 منة اللھ شادي عبدالوھاب عبدالقادر یونس
33 Nada samer saad

34 ناردین وجدي وجیھ
35 نادین سامح عبد الحلیم سلیم
36 حبیبھ شوقي محمد احمد السید
37 جنة احمد حمزة السید
38 سارة محمد فرج
39 دالیا محمد عبد الصادق نعیمي
40 مریم محمد رجب عوض مرجان
41 سجي یاسر محمد فراج عالم
42 زیاد محمد عبدالمنعم ابراھیم
43 رضوى محمد فتحى احمد
44 یارا وائل جمعھ السید
45 رحمھ نصر احمد على اسماعیل
46 روان حسین الشافعي
47 إسراء إبراھیم عبدالمجید
48 فرح سعد خلیفھ محمود
49 منة اللھ أحمد فتحي محمد السید
50 دنیا وائل احمد فھمي

21/9/2021 Session Three 1:00 PM to 2:30 PM
SN Name أصل اإلیصال صورة البطاقة صورة الشھادة توقیع الطالب
1 روان عبد الرحمن محمد محمود نصار
2 مریم وجیھ ولیم رزق اللھ موسى
3 روان سعید عزمي
4 حبیبة وحید محمد نویجى عبد العاطى
5 محمد عمرو محمد عبدالحي
6 مریم اشرف سعید
7 مریم محمد ھالل محمد إسماعیل
8 رغد ایھاب نبیھ محمد
9 دنیا محمد فؤاد نصر الدین
10 اسراء صبري ابراھیم محمد
11 آیة أحمد كمال موافي الزھیري



12 ندي حسین محمد عبدالجواد
13 لوجینھ جابر محمد محمد السعدني
14 شروق اشرف نبیل محمود
15 ندى السید ابراھیم السید
16 زیاد احمد سرحان عمر بخیت
17 میار عاصم حسن
18 ھدي ایمن
19 منى حمدى مصطفى محمد عبدالرحمن
20 منة اللھ خالد كامل حمیدو عبد الباري
21 ھاجر طارق ابوبكر مح
22 سلمي محمود الرفاعي
23 فاطمھ ابراھیم احمد محمود
24 خیریة یسرى راجح السید
25 رؤى شریف رضوان حسن
26 مریم محمود عبدالحمید محمود سالم
27 نادین اسامھ احمد عبد المنعم
28 احمد محمود كمال محمد عبید
29 ھنا محمد على محمد سابق
30 حبیبة حاتم حربي حافظ زكي
31 آالء محمود محي الدین محمد
32 ماجد كمال رشدي
33 تقى حسن محمود أحمد
34 مریم مصطفي رجب محمد رجب الغیطاني
35 مینا ثروت عزت
36 Asmaa Ali Fouad

37 فاطمة الزھراء السید محمود
38 فاطمة الزھراء احمد صالح عبده احمد
39 حمدي أحمد محمد خلیل كریم
40 یسر یاسر عیسى
41 مروان عالء الدین مصطفى
42 رحمھ مھدي سید امین ھمام
43 شھد محمد فتحي السید محمد
44 حبیبة شریف فرماوي
45 مي طارق ابراھیم
46 عبدالرحمن ھانى محمود محمد ھدیھ
47 نور علي السید علي اسماعیل
48 أدھم محمد عبدالسید عبدالمنعم الطنطاوي
49 عبدالرحمن یاسر زكریا علي
50 احمد محمد عبد العزیز عبود

21/9/2021 Session Four 2:45 PM to 4:15 PM



SN Name أصل اإلیصال صورة البطاقة صورة الشھادة توقیع الطالب
1 حبیبھ ناصر فتحي السید
2 حنین محمد محمد دسوقي
3 أحمد محمد رجائي عز الرجال السید یوسف
4 منھ اللھ محمد احمد عبد العال السید
5 بسملھ عماد الدین احمد السید عبد المقصود
6 نورھان مجدي ابوسمره
7 میرھان محمد نورالدین حسن الشامي
8 سحر علي زھره
9 انجى اسامھ محمد رفعت
10 علیاء حسین حسني حسین
11 مریم محمد عبد العلیم
12 eshteyak ayman said

13 نور اللھ ناصر جاب اللھ ابو المجد شرف الدین
14 نورھان محمد عادل محمد
15 ریھام السید احمد سالم
16 میار اشرف شحاتھ عبد السالم
17 مودة السید حسین علي محمدین
18 ھاجر محمد صالح ابراھیم
19 روضھ فھمي ابو الحسن
20 محمد سلیم عبدالواحد محمد سلیم
21 نور صبحي عبد الظاھر الیمني
22 رحمھ محمد حنفي عبد القادر
23 مریم احمد فواد السید سلیمان
24 ریم حسن أحمد حسن
25 أفنان طارق عبدالحلیم رمضان
26 فریدة سید احمد محسن سید احمد
27 مریم مصطفى مسعد مصطفى رزق
28 Mariam ashraf said abd elhafez

29 محمد رضا محمد
30 أدھم محمد عبدالسید عبدالمنعم
31 شروق ھشام عبدالفتاح حسن
32 فاطمھ حسین فتحي محمد عبد الرحیم
33 مریم احمد شفیق
34 سارة احمد صبحى شتیوى
35 ھاجر ابراھیم عبدالحمید عبدالقادر احمد
36 إسراء سعید أبو عامر
37 ندى احمد على حسین محمد
38 مریم محمود جابر
39 ماھینور حسن السید عبده عناني



40 ڤیرینا عادل بدیع حنا غبریال
41 علیاء محمد نصر محمود
42 مني مجدي عبد العظیم سلیمان
43 بسنت طارق احمد
44 رضوي محمد فتحي
45 منة اللھ حسام بدر الدین سید
46 عال محمد علي عبده
47 یارا راشد عبداللھ راشد
48 نورین یاسر السید
49 إسراء یاسر محمد
50 آیة جابر على عبد السید

22/9/2021 Session One 09:30 AM to 11:00 AM
SN Name أصل اإلیصال صورة البطاقة صورة الشھادة توقیع الطالب
1 مریم احمد حسن احمد
2 جومانا خمیس ابراھیم
3 بسملھ جمال السید حسن محمد
4 منھ اللھ سعید ابراھیم
5 محمد رضا محمد عبد الغفار
6 بسملة ھشام عبد عزیز محمد حسین
7 ندي عزت محمود مرسي
8 سلمى حسین حسن حسین
9 محمد سمیر السید حسن عبد العال
10 آیھ خالد عبد الرحمن
11 جنھ احمد حمزه السید
12 رمیساء محمد عبد العاطى
13 عالیا سامح محمد محمد على شوشان
14 یوستینا اسامة راشد رزق اللھ
15 روان فرید شوقي
16 سندس محسن فتحي احمد حسن
17 سلمي سامح عبد الحمید علي
18 اروه طارق رمضان
19 انجي تامر صالح الدین شحاتھ
20 ملك حمادة حامد عارف عطیة اللھ
21 نور محمد حسن محمد
22 حبیبة احمد عبد الرازق
23 مریم السید محمد السید
24 روان عبد المنعم احمد
25 یارا خالد احمد
26 حبیبة محسن جابر عبدالمجید نسیم
27 بسنت بسیوني سید احمد



28 یوسف خالد مصطفى السید
29 نرمین مینا عاطف
30 شھد عالء الدین إبراھیم رزق سالمة
31 محمد ھشام محمد علي
32 اسراء سامي علي
33 ھال احمد جمال متولي
34 عبدالرحمن محمد عبدالفتاح
35 سارة سمیر محمود محمد
36 روان محمد حسن محمد
37 فرح نصر الدین محمد میكائیل
38 حبیبة وائل حافظ حافظ الشاذلي
39 ھنا جاسر عبد العزیز
40 بسملھ حمدي عبد المنعم
41 ملك احمد محمد الحسیني محمد خلیفھ
42 Nada Amr Ahmed

43 Noura Ehab Morsy Abosamra

44 امل حمدي حسن
45 فاطمة الزھراء حزیفة عبد الخیر
46 رانیا عالم عبد المالك عزام فراج
47 شھد ھاني السید
48 رنا ممدوح محمد علي
49 محمود محمد محمود خمیس
50 إیمان فضل المولى حسني أحمد إسماعیل

22/9/2021 Session Two 11:15 AM to 12:45 PM
SN Name أصل اإلیصال صورة البطاقة صورة الشھادة توقیع الطالب
1 تسنیم سمیر عبد العزیز
2 نداء محمد عبداللھ عبدالرؤف حماد
3 االء عبدالحمید احمد علي
4 إسراء سعید أبو عامر
5 رنوه محمد محمود محمد
6 روان محمد عبدالحمید أحمد
7 سھیلھ رضا احمد عبدالرازق
8 شھد رضا رشاد
9 مانویل وائل كرم موسي
10 سحر محمد شعبان
11 مریم مصطفي محمد احمد
12 مرنان ناصر حسین علي عثمان
13 حنین محمد مصطفى احمد السید
14 مؤمن طارق عبد المجید
15 شھد فرج ھاشم السید محمد



16 روان السید عبد الرؤوف خلیل
17 لینا احمد سمیر اسماعیل
18 حبیبھ احمد ابراھیم علي
19 حنین محمد احمد حسن
20 ندي حسین محمد
21 ضحى یحیى رمضان إمام
22 دارین احمد قبارى
23 بسنت كرم البخاري
24 رضوى احمد محمد احمد
25 شھد عصام عبدالرحیم إبراھیم
26 روان كمال محمود ابوزید
27 لجین إبراھیم السید إبراھیم
28 حنین الصاوي السید الصاوي
29 یارا فوزى محمد
30 سارة ابراھیم شوقي
31 میار خالد دھب
32 فرح عماد الدین محمود عبد المعطي علي
33 االء حسام محمد محمد
34 نرمین السید علي محمد
35 میان محمد عبد المختار محمد غنیم
36 كارولین ھاني كمیل ریاض جرجس
37 ریم حسام جوده
38 سماح محمود حسن محمود
39 ردینھ یاسر رمضان
40 ھاجر شریف انور
41 بسنت حسني یوسف أحمد
42 اشرقت عصام عبد المعز
43 عبدالرحمن محمد فوزى محمد
44 نورھان محمد صبري ابوالیزید
45 ھایدي ھاني جابر عبد الحمید الحسیني
46 ریتاج ھشام ثابت راشد
47 ملك احمد حلمي محمد
48 نور فوزي عبدالمنعم عبدالعزیز
49 نور اشرف السید احمد
50 شھد محمد حسین

22/9/2021 Session Three 1:00 PM to 2:30 PM
SN Name أصل اإلیصال صورة البطاقة صورة الشھادة توقیع الطالب
1 ھنا نبیل محمد محمود
2 یوسف اسماعیل فھمي محمد زكي
3 روان خالد محمد محمد علي عبد اللطیف



4 شھد عاصم احمد اسماعیل العبد
5 شھد عبد الناصر محمد
6 على خالد على محمود الباز
7 نورھان شریف أحمد محمد
8 بسنت احمد السید
9 نرمین علي احمد محمد
10 فرحة صالح محمد علي خلیل
11 ریم احمد محمد محمد عبدالتواب
12 مریم محمود محمد محمد طھ
13 یوسف عبدالحمید على
14 نور إبراھیم محمود
15 Mariam morsi rabiee

16 میسام محمود سالم
17 رنا ادھم رمضان على
18 رقیھ السید زكریا محمد
19 والء السید علي السید
20 نھى ابراھیم السید أسماعیل حسون
21 نوران صالح فھمي سالم
22 محمد مصطفي محمد محمود
23 ساندرا باسم عوض
24 ساندرا عبد المسیح نجیب
25 شھد سعید عطاللھ محمد مندور
26 كالرا سامي غبریال
27 یاسمین محمد موسى مبارك موسى
28 رینیھ رأفت توفیق لوقا
29 كالرا سامي غبریال میخائیل
30 وفاء صالح صابر
31 یوسف خالد مصطفي
32 اسراء صالح سید احمد مجلى عوض
33 ھدیر جالل محمد سیف الدین
34 یوسف خالد مصطفي السید
35 سارة اشرف امیل
36 حنین محمد محمد احمد
37 یاسمین عزت محمود عبد الحمید العربي
38 Habiba Samir Ibrahim Ali

39 نور حنا إبراھیم عیسى
40 مي یاسر عبدالعظیم مبروك
41 نورھان محمد محمود محمد محمد عبد ربھ
42 لجینھ محمد یوسف عبد النبي حسن یوسف
43 لیلي فكري عبد السالم ابو مصطفي



44 خلود ابراھیم عطیة
45 بانسیھ عزت حلمي احمد
46 منة اللھ عادل عبد العال ھاشم عبد العال
47 حسین محمد فوزي
48 رحمة محمود أحمد محمد عشرة
49 عھد عالء أبو القاسم فھمي محمود طھ
50 نور زكریا محمد كیخة

22/9/2021 Session Four 2:45 PM to 4:15 PM
SN Name أصل اإلیصال صورة البطاقة صورة الشھادة توقیع الطالب
1 محمود ابراھیم حمدي محمد
2 مصطفى خیرى محمد إمام
3 منة اللھ عالء الدین عبداللھ إبراھیم عبد الخالق
4 حنین محمد احمد حسن
5 محمود ابراھیم حمدي محمد
6 یارا عبدالمنعم مصطفي كامل السید العاقل
7 فرح وائل محمود محمد
8 اجالل احمد محروس عطیھ
9 مریم محمد احمد زكي
10 روان حسام الدین ابو حالوه
11 أمیرة محمد عبد اللھ عبد الجواد
12 محمد سامح سلیمان عبدالعظیم
13 إسراء وائل محمد محمد محمود قاسم
14 نوران سامح علي محمد المھر
15 نور حسن احمد محمد عبداللھ
16 عبد الرحمن خالد محمد على
17 ابراھیم حسن ابراھیم حسن عبید
18 مریم احمد شفیق
19 منار عبد المحسن علي علي الحضري
20 نرمین بسیوني خلیفة فضل الفاضلي
21 دنیا وائل احمد
22 جمانة محمود صالح الدین حسین زھدى
23 ھبھ تامر فرج محمد
24 نسمة السید احمد السید احمد عالم
25 مصطفى سعد مصطفى احمد
26 شیماء مجدى عبدالسمیع
27 بارین محمد علي
28 نادین محمد احمد السید
29 فرح ولید سمیر أحمد مختار
30 جني عالء الدین فوزي عبدالرؤوف الغیطي
31 روان علي احمد حسن
32 سلمى مصطفى احمد



33 سلمى مصطفى احمد عبدالسالم
34 إسراء محمد ابوالیزید حسن حسنین
35 مونیكا یونان حسني
36 شھد اشرف عبد العزیز سیداحمد عبد اللھ
37 ھنا احمد محمد سعد
38 مریم عبدالرازق امین حسین محمود
39 نور محمد حسن محمد
40 سھیلھ عادل عطا محمد محمود
41 أدھم محمد عبدالسید عبدالمنعم
42 بسملة ھشام عبد العزیز
43 سلمى محمود عبد الفتاح محمد
44 ریم عید علي بالل السوداني
45 سھیلھ محمود مصطفي موسي
46 سھیلھ محمد صابر
47 فرح عصام نبوى حسن
48 حبیبھ محمد عبدالعلیم
49 نورھان علي عبد السالم
50 نور احمد حسن احمد مخلوف

رئیس القسم
أ. سامح األنصاري


