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 2023- 2022للعام الجامعي  إختبارالقبول لقسم اللغة الصينية وآدابها

 2022/ 10/ 9:     التاريخ

 003:  – 002:     الساعة:

 Lab 2    رقم المعمل:

 

 

 التوقيع  الرقم القومي  اإلسم  رقم

1 
 30410120202063 چوليا عادل رسلة شنودة جرجس

 

  30402150202677 يوسف وائل احمد عبد السالم  2

  30301160200566 منة هللا احمد السيد توفيق   3

  30406070202116 مروان سعيد احمد عبدالعال 4

  30408030201861 ريم عادل عبد الفتاح ياقوت   5

  30301290200983 هاجر تامر عبدالنبي محمد   6

  30409160200707 شهد أحمد رجب عبداللطيف   7

  30409072100867 محمد محمد ملك اسامه  8

  30411150200738 محمد سامي السيد احمد   9

  30406060200069 شاهنده أحمد محمود محمد خليل   10

  30402041800467 شروق رمضان السيد سعد  11

  30311110202687 مريم اشرف منير بقطر  12

  30503030201899 بالل محمد ابراهيم محمد   13

  30308010202271 محمود مصطفي حسانين ادهم  14

  30501270202687 منه هللا عماد رمضان محمود  15

  30304020201227 ريم حمدى حسن على   16

  30401030200046 يوستينا عماد عدلي لطفي   17

  30309170201871 ادهم السيد فاروق محمد  18
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 2023- 2022للعام الجامعي  إختبارالقبول لقسم اللغة الصينية وآدابها

 2022/ 10/ 9:     التاريخ

 3:00  – 2:00     الساعة:

 Lab 3    رقم المعمل:

 

 

 

 

 

 التوقيع  الرقم القومي  اإلسم  رقم

  30401290200619 مصطفى احمد عبده جابر  1

  30401010201364 هايدي اشرف سالمه علي   2

  30406080200901 قمر ياسر صالح مصطفى   3

  30406081501239 عبدالرحمن إيهاب سعدهللا الشملول 4

  30310010211747 ابرار خالد مغاوري عبدالهادى   5

  30306030200825 فرح ايهاب مصطفى السيد  6

  30404280201624 شهد سامح وجدي حسين  7

  30304240202305 دنيا ابراهيم فهمي إبراهيم   8

  30407010200447 ابراهيم منه هللا مدحت احمد حسنين   9

  30308240200243 مريم احمد محمد احمد ابراهيم   10

  30211270200961 لمياء بدوي عبدالعال عيسى  11

  30406078800632 حازم محمد فهيم عبد الرؤوف   12

  30410170200533 يوسف حسين عبدالغني علي   13

  30310260200686 كنزي محمد أحمد عطيه   14
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 2023- 2022للعام الجامعي  إختبارالقبول لقسم اللغة الصينية وآدابها

 2022/ 10/ 9:     التاريخ

 4:00  – 3:00     الساعة:

 Lab 1   رقم المعمل:

 التوقيع  الرقم القومي  اإلسم  رقم

  30404270201405 جني احمد محمد احمد  1

  30407080200436 يوسف محمد امبابي محمد   2

  30405088800901 حياة عالء الدين احمد عمارة 3

  30410230203464 بسمله محمد حسنين ابو الحسن  4

  30407150201141 بسملة خميس فؤاد عبد العزيز شرف  5

  30309280201389 هبه عادل انور عبد الجواد   6

  30403160201489 شهد سليم محمود موسى   7

  30410280202221 ندي محمد احمد عبدالغني حسن   8

  30406170202784 مريم وليد محمد موسي   9

  30302021305805 آية سمير فوزي أحمد   10

  30502260200666 فريده حماده مصطفى البدري   11

  30403090201648 لورا علي السيد عطية  12

  30309240203591 امير محمد السيد حسين  13

  30308070200286 ساهر سامي على محمد   14

  30306120202665 سلمى احمد عبد الهادي محمود   15

  30309272101227 ميار حاتم جمال ابراهيم  16

  30307240202681 ملك إبراهيم حسين عبدالحميد  17

  30411160202089 أروى وليد عبد السالم حنفى   18
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 2023- 2022للعام الجامعي  إختبارالقبول لقسم اللغة الصينية وآدابها

 2022/ 10/ 9:     التاريخ

 4:00  – 3:00     الساعة:

 Lab 2    رقم المعمل:

 

 

 التوقيع  الرقم القومي  اإلسم  رقم

  30501010209327 مريم السيد إبراهيم السيد زيادة  1

  30402120202877 عز الدين حسين حامد حسين  2

  30406270400389 سلمي محمود غريب عبد الدايم   3

  30503250200508 شهد عزت السيد عبدالرحيم   4

  30408210202297 يوسف محمد عطيه شبل   5

  30410010202386 اسماء احمد جاد عبد الموجود  6

  30407070203321 فرحه محمد عباس حسن  7

  30405210201062 حبيبة حسين حسين محمد السقا  8

  30204180104169 ميسرة مروان حسن عصمت  9

  30407250202269 فاطمه عاطف احمد السيد   10

  30211160200567 ان احمد عبد الرحيم   11

  30410140201888 علياء عبد الجليل ابراهيم محمد  12

  30401070201401 ميرنا عاطف حسب هللا جرجس   13

  30303050203244 منه هللا ابو العباسي محمود حسن زيدان  14

  30409300203647 ميرنا محمود علي السيد   15

  30503030202267 شهد محمود عبدالحليم السيد  16

  30311190203042 رحمة السيد صابر 17

  30405270201622 هاجر السيد عباس السيد   18
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 2023- 2022للعام الجامعي  إختبارالقبول لقسم اللغة الصينية وآدابها

 2022/ 10/ 9:     التاريخ

 4:00  – 3:00     الساعة:

 Lab 3    رقم المعمل:

 

 

 

 

 

 التوقيع  القومي الرقم  اإلسم  رقم

  30401072601333 ميما اشرف سعيد إبراهيم   1

  30408150202381 يارا احمد عبد الحفيظ حسن   2

  09410717جواز| منار ياسر محمد احمد   3

  30312090202126 رضوي محمد علي محمد عرفة 4

  30409250200609 خلود محمد أحمد على محفوظ 5

  30407050202426 يمني احمد فنجري عبدهللا   6

  30401150202581 مريم محمد حسن السيد   7

  30404100202865 سلمى وائل محمد عيد  8

  30408110201455 محمد شادي محمد السعدني  9

  30311280201707 شهد محمد على السيد   10

  30402170202703 فرح محمد مصطفي ابراهيم الجنايني  11

  30408220201531 محمد مجدي محمد عبدالرحمن  12

  30406050201377 محمد احمد عبد المولي  13

  30311270202403 نوران حنفي محمد حنفي  14
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 2023- 2022للعام الجامعي  إختبارالقبول لقسم اللغة الصينية وآدابها

 2022/ 10/ 9:     التاريخ

 5:00  – 4:00     الساعة:

 Lab 1   رقم المعمل:

 التوقيع  الرقم القومي  اإلسم  رقم

  30406290202494 إبراهيم عادل عبد المعطي محمد  1

  30112120202224 منى محمد صبحى عزام  2

  30408050200705 بسمله جمال حسين محمد   3

  30310140201727 روان مصطفي احمد محمود  4

  30408010201121 احمد منيسيلبني احمد حسن  5

  30407060200324 رحمة وليد عبد الرحيم اسعد   6

  30407160201778 مينا حنا يوسف عبد المسيح  7

  30401090201785 فرحه خالد السيد عبدالنبي   8

  3030511201427 نوران كرم محمد ذهدي سليمان  9

  30403151603175 مارفن رأفت منصور فهيم   10

  30404130201278 عمر احمد احمد محمد   11

  30406210201425 بسمله وحيد عبدالفتاح عبدالعظيم   12

  30306200200124 مريم سعيد عبد الكريم عوض  13

  30305070200406 خديجه هشام عمر حسين هنو   14

  30408250200394 محمود خميس محمد ابراهيم   15

  30405040200368 آية هللا   16

  30405250200611 عبدالرحمن صبري محمد احمد  17

  30310310201441 ياسمين خالد مختار   18
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 2023- 2022للعام الجامعي  إختبارالقبول لقسم اللغة الصينية وآدابها

 2022/ 10/ 9:     التاريخ

 5:00  – 4:00     الساعة:

 Lab 2    رقم المعمل:

 

 

 التوقيع  الرقم القومي  اإلسم  رقم

  30401110202546 سلمى حسن جابر محمد   1

  30407120203441 منة هللا محمد اشرف محمد مسعد مؤمن   2

  30404040200485 بسمله علي عبدالسميع عيسي   3

  30312240200526 صفاء محمد الحسيني محمد زين العابدين   4

  30406220200583 اميرة فتحى برتى زهيان   5

  30401200201492 سيف ربيع عبدالعزيز محمد  6

  30311090202804 نغم احمد محمد عطيفي   7

  30406108800608 حبييه محمد عبد الرحمن عبد المجيد  8

  30405270201487 بسمله ابراهيم يوسف الحبشى 9

  30402190200189 يمنى سيد احمد ابراهيم   10

  30304120202115 كيفين جورج انور ايوب  11

  30404283300089 يمني وليد فاروق عبدالمجيد  12

  30408030200164 انجي عالء محمد بركات علي ابو سيف   13

  30405300201134 زياد محمد جبرهللا محمد   14

  30406113300109 مرنا اسحاق عطاهلل فهيم  15

  30307061600445 مريم شريف إبراهيم إبراهيم   16

  30309260202788 روان ياسر مصطفى عبد الوهاب  17

  30306280200049 ايالريا ناصر سامي نصيف  18
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 2023- 2022للعام الجامعي  إختبارالقبول لقسم اللغة الصينية وآدابها

 2022/ 10/ 9:     التاريخ

 5:00  – 4:00     الساعة:

 Lab 3    رقم المعمل:

 

 

 

 

 

 التوقيع  الرقم القومي  اإلسم  رقم

  30310010207251 احمد محمود احمد عبد المعطي 1

  30312131501656 احمد وليد عبدالكريم عطا   2

  30406282600782 شاهيناز السيد عبدالرحيم السيد  3

  30312110201784 شهد محمد بهنسي  4

  30407250203206 زينب سعيد معوض محمد   5

  30201180200207 جهاد أحمد مرسي محمد  6

  30306172800463 هدير عبدهللا احمد النوبي محمد  7

  30307240202509 منة هللا السيد محمود اسماعيل   8

  30306210202508 شادن علي سمير علي  9

  30403050201505 عبدالفتاح سيد احمد شهد مجدي   10

  30403060201341 شهد ابوزيد فتحى اسماعيل التراس 11

  30401260201122 ريتاج محمد فتحي عبدالعزيز   12

  30311180202226 أمل رمضان إبراهيم محمد   13

  30409130202322 اسراء سعد محمد محمد  14



9 
 

 2023- 2022للعام الجامعي  الصينية وآدابهاإختبارالقبول لقسم اللغة 

 2022/ 10/ 9:     التاريخ

 6:00  – 5:00     الساعة:

 Lab 1   رقم المعمل:

 التوقيع  الرقم القومي  اإلسم  رقم

  30404300201383 مرام محمد السيد محمد   1

  30406061801309 مروه محمود عبده المعداوي   2

  30312170201864 رحمة يسري محمد علي أحمد  3

  30412118800703 رانا خالد السيد محمد   4

  30408010203825 منة هللا هاني محمود محمد  5

  30410060201801 بسمله السيد محمد محمد   6

  30307270200691 فارس جمال احمد محمود  7

  30312140202815 عبدهللا محمود أحمد إبراهيم   8

  30411150202471 عمر خيرى محمد خليل  9

  30405160201449 حنين اشرف محمد شلبي محمد  10

  30403080201666 روان ناصر محمد عبدالمجيد  11

  30411080200115 يوسف ايمن حسنين السيد   12

  30409010200938 ادهم احمد محمد احمد  13

  30404050200882 نورا رمضان عزت عبدالنعيم  14

  30312030202283 إبراهيم محمد دعاؤ محمد  15

  30308231702155 عبدالرحمن ابراهيم محمد عبدالرشيد  16

  30404200201629 ندى عادل السيد حسن  17

  30311020200766 تويا تامر سعيد محمد   18
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 2023- 2022للعام الجامعي  إختبارالقبول لقسم اللغة الصينية وآدابها

 2022/ 10/ 9:     التاريخ

 6:00  – 5:00     الساعة:

 Lab 2    رقم المعمل:

 

 

 التوقيع  الرقم القومي  اإلسم  رقم

  30309260200718 عبدالرحمن هشام عجمي عبدالرسول 1

  30311220201368 حبيبة حمدى متولى محمد  2

  30405200203164 غرام السيد غالب محمد  3

  30310240201325 سارة وليد عبد الفتاح محمد   4

  30312060200587 هاجر فوزي أحمد علي   5

  P09132605 رحيق عبد الرحمن أحمد طه 6

  30312250200699 عبدالرحمن السيد يونس عبد المطلب  7

  30304300201168 زينب مصطفى سعد محمد الخولى   8

  30403030202939 عبدهللا احمد عويس القرني   9

  30409290200288 مريم محمد محمود  10

  30312240201468 فرح ابراهيم علي خليل ابراهيم  11

  30406290200742 سيمون نصري فايز امرهللا  12

  30310020200328 فرح خالد فتحي عبد العظيم   13

  30407270203342 روديكا ميالد سليمان بخيت   14

  30501200202981 فداء مسعد عبدالمحسن احمد   15

  30210010201895 كريم ميالد هارون جادالكريم  16

  30111110202181 سندس عادل عيد   17

  29907090201101 خلود ابراهيم عبده حسن  18
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 2023- 2022للعام الجامعي  وآدابهاإختبارالقبول لقسم اللغة الصينية 

 2022/ 10/ 9:     التاريخ

 6:00  – 5:00     الساعة:

 Lab 3    رقم المعمل:

 

 

 

 

 

 التوقيع  الرقم القومي  اإلسم  رقم

  30406180201913 شهاب محمود احمد طه  1

  30306060200811 بالل محمد شعبان عبد الحميد محمود   2

  30405020201627 رقية محمد حسن صالح الدين درغام   3

  30410250201085 رحمه فكري أحمد محمد  4

  30401010223236 زياد محمد عبد السالم محمد ابراهيم  5

  30401150201526 رحمه منصور مصطفى زكى الديب  6

  30304110200327 شهد محمود احمد فراج  7

  30307100203122 بسمله صبري حسين  8

  30303210202304 يمنى أحمد إبراهيم محمد إسماعيل  9

  30405211601978 عبدالرحمن ناجي علي موسي 10

  30501070200809 شهد احمد كامل محمد   11

  30407050102146 دنيا حسام الدين العتيق بكر   12

  30311150201799 يوسف هشام يوسف حسين  13

  30408160202452 منصور محمود محمد احمد  14
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 2023- 2022للعام الجامعي  إختبارالقبول لقسم اللغة الصينية وآدابها

 2022/ 10/ 9:     التاريخ

 7:00  – 6:00     الساعة:

 Lab 1   رقم المعمل:

 التوقيع  الرقم القومي  اإلسم  رقم

  30405230201344 كيرية لطيف فخري حليم   1

  30406230200522 رزان خميس احمد عبد هللا   2

  30405050203292 مازن اشرف محمد غازي   3

  30310290202748 نور احمد يوسف محمد    4

  30409120200127 إسراء وليد محمد عبد الفتاح   5

  30311030202066 منه أحمد كمال الدين عبدالرحيم   6

  30003088800862 ندى طارق عبدالمؤمن حسن  7

  30407260200809 آية أحمد علي عبد القادر   8

  30501310201263 نورهان احمد محمد محمد  9

  30308030201166 فرح عبدهللا ابراهيم عثمان   10

  30505160200242 عالية عواد عبد الحميد عواد السيد  11

  30312220200864 سمية صدقي محمود أحمد حسن   12

  30309300207044 شهد اشرف احمد جمعه احمد  13

  30501270201141 رحمه نبيل السيد صادق   14

  30401210201725 مريم احمد ابراهيم احمد ورد  15

  30406150200688 شهد محمد السيد نجم  16

  30406070200164 هدير عبدالرحمن عبدالشافي عبدالرحمن   17

  30309300208202 ايه عبد العزيز السيد عبد العزيز   18
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 2023- 2022للعام الجامعي  إختبارالقبول لقسم اللغة الصينية وآدابها

 2022/ 10/ 9:     التاريخ

 7:00  – 6:00     الساعة:

 Lab 2    رقم المعمل:

 

 

 التوقيع  الرقم القومي  اإلسم  رقم

  30405300201142 مياده السيد حسن محمد   1

  30408280202421 رنا فوزي حماد مرجان  2

  30401120200959 بيشوي طارق حلمي جرس  3

  30402110200922 هايدى محمد احمد عبده  4

  30308150202263 روان مصطفى احمد مصطفى يوسف اغا  5

  30209062103532 عبدالرحمن محمد عبدالشافي احمد   6

  30406080200634 أحمد محمد أحمد حسن   7

  30404300200085 هنا احمد ابراهيم خليل   8

  30405021801636 احمد مجدي عبدالمنعم السيد  9

  30406030201206 هنا محمد ابراهيم سيد   10

  30407030202969 امل صادق علي بشير  11

  30409270201385 هاجر محمد محمد خليفه   12

  30104180200562 جورجينا جورج الوردانى جريس   13

  30404198800803 مي محمد محمد علي   14

  30403060200744 ميار عزت ابراهيم صادق  15

  30401011812049 ساره حسن محمد  16

  30211300201402 متلده زكى اسحق ابراهيم   17

  30109190200244 ابراهيم عبد الفتاح محمد البحيرى روان  18
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 2023- 2022للعام الجامعي  إختبارالقبول لقسم اللغة الصينية وآدابها

 2022/ 10/ 9:     التاريخ

 7:00  – 6:00     الساعة:

 Lab 3    رقم المعمل:

 

 

 

 

 

 التوقيع  الرقم القومي  اإلسم  رقم

  30303020201247 فرح محمد عبدالعال بسيوني   1

  30501090201747 مريم محمد محمود حامد  2

  30402050202645 نوران احمد محمد اسماعيل   3

  30312300200709 نور الهدى سمير محمد سليمان   4

  30304300200366 هنا حسين زهدى محمود  5

  30311260201824 آية سعيد محمد جاابر محمد  6

  30409090200992 زياد محمد مسعود محمد  7

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    


