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 قسم اللغة الصينية وآدابها

  2023-0222للعام الجامعي  والثاني االول القبول اختبار اجتازوا اللذين الطالب اسماء

   للشروط المعلنةطبقا   بالقسم للقبول ترشيحهم وتم

 

 امنة جبران احمد الضوي محمد 1

 ايمان ياسر محمد احمد 2

 ايه هللا طارق كمال الدين محمد فرج 3

 بسملة خالد محمد عبد الصادق 4

 بسمله السيد فخرى يوسف الراوى 5

 عبدالحميد حسنبالل سعيد بكير  6

 بالل محمد ابراهيم محمد 7

 جودى مجدى علي عطية حسين 8

 حنين محمد فرحات محمد ندا 9

 خديجة ابراهيم ابراهيم عبدهللا شرف 10

 خديجة ابراهيم ابراهيم عبدهللا شرف 11

 دينا نصر محمد مطاوع احمد 12

 رحمة منصور مصطفى زكي 13

 حسينرحمة وليد اسماعيل احمد  14

 رنا نادر فتحي 15

 روان حسين محمد موسي حسن 16

 روان مصطفى نور الدين محمد 17

 روان ياسر عبدالوهاب 18

 رودينا احمد عبدالعظيم محمد سيد احمد 19

 روضة على عبد الونيس عبد القادر مرسى 20
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 روال جابر محمد سعيد محمد يوسف 21

 ريم مصطفى محمود كامل محمد 22

 سارة ايمن السيد انور 23

 سارة عالء السيد غباشي السيد 24

 سارة محمد عبد الوهاب السيد احمد 25

 سديم محمد محمد عبد السالم السيد محبوب 26

 سلمى احمد عبد الهادى محمود 27

 سلمى خالد محمد مسعد كمون 28

 سلمى منير محمود محمد سعيد 29

 ابراهيمسلمى وائل محمد عيد  30

 سماء محمد احمد بكرى احمد 31

 شادن علي سمير علي محمد شادي 32

 شاهيناز السيد عبدالرحيم السيد 33

 شهد ابراهيم سعد محمد ابراهيم 34

 شهد ضيف هللا على حسن حسن 35

 شهد محمد احمد عزالدين 36

 شيماء رجب امين حسين 37

 شيماء وحيد السيد مزيد 38

 عبدالرحمن اشرف محمد منير 39

 عال خالد محمد سليمان 40

 فاطمه محمد عاطف السيد عبد القادر 41

 فرح محمد مصطفى ابراهيم 42

 ليلى احمد عز احمد السيد 43

 ماريف رأفت منصور فهيم 44

 محمود محمد رمضان عبدالعال عبد الاله 45



3 
 

 مروان سامى سامى محمد 46

 عبدالحميد محمد علىمروة محمد  47

 مريم احمد ابراهيم احمد ورد 48

 مريم أحمد محمد السيد أحمد عمر 49

 مريم صابر محمد السيد قطب جويلى 50

 مريم محمد حسين منيسي حسن 51

 مريم محمد عطية عبدالباقي 52

 منار صبحي عبد هللا محمد 53

 منة اللة رافت منصور عبدالحميد عطية 54

 خميس شعبان عبد العزيز جعدارمي  55

 ميار احمد خميس احمد عيسوى 56

 ندى طارق عبد المؤمن حسن 57

 نورا اشرف عبد الرؤوف احمد أحمد عبد الخالق 58

 نوران ايهاب فكري يوسف 59

 نوران أحمد سعيد محمد ابراهيم 60

 نوران عصام محمد عبد هللا محمد 61

 محمودنيره محمود ابو النصر  62

 نيروز عبد اللطيف جالل عبد اللطيف ابراهيم 63

 هاجر رزق محمد محمد احمد 64

 هبه رفعت نبيه عبد الرحمن عيسى 65

 هنا عماد جمعه سعد مكى 66

 يارا السيد نصر الدين السيد عبد هللا 67

 يارا محمد عبد ربه 68

 يمنى وليد السيد 69

 


