
)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
 ب٠١-٠٦-٢٠ ٠١:١٤م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٧٤ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٤

٤٠٦٧٧١
٤٠٦٧٧٣

٤٠٦٧٧٧
٤٠٦٧٨٥

٤٠٦٧٨٦
٤٠٦٧٩٠

٤٠٦٧٩٢
٤٠٦٧٩٣

٤٠٦٧٩٨
٤٠٦٨٠٠

٤٠٦٨٠١
٤٠٦٨٠٣

٤٠٦٨٤٠
٤٠٦٩٢٥

٤٠٦٩٥٢
٤٠٦٩٥٣

٤٠٧٠٨٦
٤٠٧١٢٤

٤٠٧١٢٦
٤٠٧١٢٩

٤٠٧١٣٠
٤٠٧١٦٦

 اسراء جمال عباس حسن

 الیو طواو الیو ویل

 ایھ   یحیى أمام عثمان ابراھیم

 دبوره سنسالوس ودنیق نیافو

 رزان بنت على بن عایش حسن

 شان كوك ملیط كیك

 فیین لوال میان لوال

 لینھ شان جاو منجتونق

 میرنا كمال ذكي عاذر

 نجاه اشرف رمضان مرسى

 ندا مختار عبد اللطیف حمدان

 نیانجوك ملوال نیوك مایود

 فاطمة مصطفى احمد

 بخیتة جون كات بدونق

 حنان علي فتحي مصطفى الجندى

 ھبھ أحمد صالح مصطفى صالح

 محمد محمود بشندى حسن

 سلفانا سعد زغلول طلعت

 محمد عواد سالمھ حسن

 نیفین عبد الجواد عبد الرحمن

 وفاء أبوزید محمد أبوزید

 الشیماء عادل أحمد أبو سعده

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة الثانیة
قسم اإلجتماع انتظام

اإلحصاء االجتماعى : * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/٩١١٧٩٥٩

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦٣٤٤

١٠١/٢٠١٧/١١٤٥٩٧٤

١٠١/٢٠١٥/٩١١٧١١٢

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٦٣٣

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦٤٧٢

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦٣٦٥

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦٣٦٧

١٠١/٢٠١٦/١١٢٦٨٣٥

١٠١/٢٠١٦/١٢١٢٦٢٩

١٠١/٢٠١٥/٩١١٧٠٨٩

١٠١/٢٠١٥/٩١١٧٠٦١

١٠١/٢٠١٣/٩١١٥٧١٠

١٠١/٢٠١٣/٩١١٥٧١٣

١٠١/٢٠٠٨/١٢٥٢٢

١٠١/٢٠٠٦/٠٢٤٧٠

١٠١/٢٠٠٦/٠٣٥٥١

١٠١/٢٠٠٣/٠٤٨٠١

١٠١/٢٠٠٣/٠٤٨٠٦

١٠١/٢٠٠٣/٠٤٧٨٦

١٠١/٢٠٠٣/٠٤٧٩٦

١٠١/٢٠٠٢/٠٠٢٨٩
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
 ب٠١-٠٦-٢٠ ٠١:١٤م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٧٤ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٤

٣٠٤٥٨٠
٣٠٤٥٨١

٣٠٤٥٨٢
٣٠٤٥٨٥

٣٠٤٥٨٦
٣٠٤٥٨٧

٣٠٤٥٨٨
٣٠٤٥٨٩

٣٠٤٥٩٠
٣٠٤٥٩١

٣٠٤٥٩٣
٣٠٤٦٢٠

٣٠٤٦٢١
٣٠٤٦٢٢

٣٠٤٦٢٣
٣٠٤٦٢٥

٣٠٤٦٢٧
٣٠٤٦٢٨

٣٠٤٦٢٩
٣٠٤٦٣٠

٣٠٤٦٣١
٣٠٤٦٣٢

٣٠٤٦٣٣
٣٠٤٦٣٤

٣٠٤٦٣٥

 أحمد شعبان إبراھیم توفیق

 إسراء حازم حسن محمد حسن

 رباب احمد عبد الحمید احمد

 مكواج دینق شول مكواج

 منھ  اهللا احمد محمد امین

 مھرائیل  عید ابراھیم میخائیل

 میار اشرف فھمى عطیھ سالم

 ندى مصطفى عبدالمنعم

 ھاجر احمد ابوالحسن احمد سید

 ھاجر  حسن محمد احمد

 والء احمد فھمى السبع

 اكرام عبد اهللا محمد على

 االء عماد عبدالباقى عبدالعظیم السمرى

 امال حسین السید عبدالرحیم

 تیسیر إسماعیل حامد على

 ساره محمود احمد عماره على

 سمر یحى سید احمد

 شاھندة ابراھیم احمد خلیل

 شیماء حسن امین فؤاد

 ضحى بھاء صالح الدین محمود

 عائشة ولیم أندریا الدو

 فاطمھ احمد محمد حسین الحریري

 فرح محمد موسى على الزاید

 كریم عبدالحلیم حسن عبدالرحمن

 كریمھ عبداللطیف لطفى عبداللطیف

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الثالثة علیھم مواد من الفرقة الثانیة
قسم اإلجتماع انتظام

اإلحصاء االجتماعى : * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٨٧٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٨٨٠

١٠١/٢٠١٨/١١٤٩٣٠٩

١٠١/٢٠١٧/٩١٢٠١٦٣

١٠١/٢٠١٨/١٣١٧١٠٣

١٠١/٢٠١٨/١١١٨٥٢٥

١٠١/٢٠١٨/١٣١٨٢٥٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٥٧٥

١٠١/٢٠١٨/١٣٢٤٠٧٣

١٠١/٢٠١٨/١١١٢٣٩٥

١٠١/٢٠١٨/١٣١٧٢٠٢

١٠١/٢٠١٨/١١٢٨٣٨٢

١٠١/٢٠١٨/١٣٩١٧٨١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٥٦٨

١٠١/٢٠١٥/٩١١٧٠٤٦

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٣٠٥

١٠١/٢٠١٢/٠١٩٧٧

١٠١/٢٠١٨/١١١٥٢٩١

١٠١/٢٠١٨/١٣٨٠٣٣٤

١٠١/٢٠١٨/١٣٢١٣٤٠

١٠١/٢٠١٥/٩١١٧١٥٩

١٠١/٢٠١٨/١٣٠٣٧٣٣

١٠١/٢٠١٨/١١١٨٥١١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٥٧٤

١٠١/٢٠١٨/١٣١٧٠٧١
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
 ب٠١-٠٦-٢٠ ٠١:١٤م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٧٤ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٣ من ٤

٣٠٤٦٣٦
٣٠٤٦٣٨

٣٠٤٦٤٠
٣٠٤٦٤١

٣٠٤٦٤٢
٣٠٤٦٤٣

٣٠٤٦٤٤
٣٠٤٦٤٥

٣٠٤٦٤٧
٣٠٤٦٤٨

٣٠٤٦٤٩
٣٠٤٦٥٠

٣٠٤٦٥١
٣٠٤٦٥٢

٣٠٤٦٥٤
٣٠٤٦٥٥

٣٠٤٦٨٣
٣٠٤٦٨٥

٣٠٤٦٨٦
٣٠٤٦٨٨

٣٠٤٦٩٠
٣٠٤٦٩٢

٣٠٤٦٩٤
٣٠٤٦٩٥

٣٠٤٧٢١

 لؤا اسامھ حسن محمود

 مریم ھشام سالم محمد غنیم

 منى بنت ناصر بن  سعید الدرمكیة

 مونیكا سمیر صبحى حنا

 مى محمد المغاورى أحمد

 میار ممدوح محمد الصوفى حنفى على

 میرنا   فرید جمال ذكى زاخر

 ندى احمد جالل مھران احمد

 ندى رحاب فوزى حامد

 ندى  محمود محمد محمود عمران

 ندى نادى مرزق فھیم

 ندى ناصر سعید محمد عبد اهللا

 نورھان حمدي انور المعداوي

 نورھان رفعت احمد رفعت

 نورھان مدحت حسن محمود على

 وسام وائل مصطفى عبد الرازق

 أمیر یاسر ماھر فرید

 رحاب عیسى موسى احمد

 شروق عادل عمرعبد الكریم

 عالیھ على محمد نصر السید

 محمود محمد محمود عبد المقصود

 مونایھ  احمد ابراھیم محمود

 نیاندینق  بیونق بول بلبك

 نیاندینق  كوال داو رواج

 ایاك كوال كاج معقول

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الثالثة علیھم مواد من الفرقة الثانیة
قسم اإلجتماع انتظام

اإلحصاء االجتماعى : * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٨/١١١٨٠٦٦

١٠١/٢٠١٨/١٢٣٢٩٣٤

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٤٦٨

١٠١/٢٠١٨/٩١٢٠٣٥١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٠٣٥

١٠١/٢٠١٨/١١٢١٧٢٠

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٦٩٦٧

١٠١/٢٠١٨/١١٠٣٦٨٤

١٠١/٢٠١٨/١١٣٣٨٩٠

١٠١/٢٠١٨/١١٢١٩٦٦

١٠١/٢٠١٨/١٢٤٨٧٩٧

١٠١/٢٠١٨/١٢٣٨٤٥٠

١٠١/٢٠١٨/١٣٨١٦١٩

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٥٧٧

١٠١/٢٠١٨/١٢٥١٨٧٢

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٨٥٦١

١٠١/٢٠١٥/٩١١٧٠٠٠

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٩٨٢

١٠١/٢٠١٥/٩١١٧١٦٠

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٧٨٧

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٤٢١

١٠١/٢٠١٤/٦٠١٠٦٣١

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦٤٣٣

١٠١/٢٠١٣/٩١١٥٤٠٦

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦٤٢٧
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
 ب٠١-٠٦-٢٠ ٠١:١٤م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٧٤ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٤ من ٤

٣٠٤٧٢٤
٣٠٤٨٢٩

 ھاجر محمود مسعود بالل

 اسامة احمد ابراھیم خلیل

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الثالثة علیھم مواد من الفرقة الثانیة
قسم اإلجتماع انتظام

اإلحصاء االجتماعى : * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٤/٩١١٦٢٧٠

١٠١/٢٠٠٤/٠٦٥٣٧
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