
)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٢٧-٠٤-٢٠ ١٠:٥١م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٩١ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٤

٨٠٠٠٧١
٨٠٠٠٧٥

٨٠٠٠٧٦
٨٠٠٠٧٧

٨٠٠٠٨٠
٨٠٠١٠٧

٨٠٠١٠٨
٨٠٠١١١

٨٠٠١١٣
٨٠٠١١٤

٨٠٠١١٥
٨٠٠١١٨

٨٠٠١٢٠
٨٠٠١٢١

٨٠٠١٢٢
٨٠٠١٢٣

٨٠٠١٢٤
٨٠٠١٢٦

٨٠٠١٢٧
٨٠٠١٢٩

٨٠٠١٣٠
٨٠٠١٣١

٨٠٠١٣٣
٨٠٠١٣٤

٨٠٠١٣٥

 احمد سعید عبد الوھاب حسین یوسف 

 رقیة مصطفي مرسي محمد الجارحي

)محولھ (  سحر راغب محمود راغب 

 ضحى ابوالعزم محمد ابوالعزم

 منة اهللا محمد فرید احمد السید

 احمد ایھاب احمد عبد الوھاب

 احمد حمدى محمد محمدى

 احمد محمود محمد بدر

)محول (  اسامة طارق بدر محمود 

 اسراء   عبد الناصر السید حسین

 اسراء ماھر محمد عبده

 امال احمد حامد محمود

 امنیھ مجدي محمد محمود

 امنیھ  مصطفى ابراھیم درویش

 ثریا محمد شافعي على الفقى

 جھاد سمیر محمد محمد طھ

 جھاد   صالح ربیع عبد العظیم

 حسام حسن توفیق ریاض

 حسام   حسین محمد محمد

 حنان عبد الناصر خمیس محمد موسى

 حنان محمد عبدالمطلب حافظ

 خالد عبد المنعم بدوي حسن

 دالیا محي محمد مصطفى

 دینا   على جمعھ سالم

 رانا   رمضان سعید رمضان

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة الثالثة
قسم اللغة العربیة وآدابھا انتساب موجھ

(٣)البالغة العربیة : * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٦/١١١٦٢١٦

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٩٠٨

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٥٧٥

١٠١/٢٠١٦/١١١٧٦٨٩

١٠١/٢٠١٦/١١٣٨٠٩٧

١٠١/٢٠١٦/١٢٣٦٨٣١

١٠١/٢٠١٦/١٢١٦٧٩٤

١٠١/٢٠١٦/١١١٩٧٢٨

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٢٣٤

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٩٣١٤

١٠١/٢٠١٤/١١١٣٩٥٨٦

١٠١/٢٠١٦/١١٢٢٢٨٩

١٠١/٢٠١٤/١١٠٦٧١٨٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٣١٠٤٨

١٠١/٢٠١٦/١١٤٦١٣١

١٠١/٢٠١٤/١١٠٢٥١٠٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٠٠٢٤

١٠١/٢٠١٤/١١١٣٥٦٨٤

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٤١١٧

١٠١/٢٠١٦/١١٤٢٧٣١

١٠١/٢٠١٦/١٢٨٧٢٣٧

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٥٦٣

١٠١/٢٠١٦/١١٤٣٣٨٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٩١٧٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٢٤٧٣
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٢٧-٠٤-٢٠ ١٠:٥١م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٩١ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٤

٨٠٠١٣٦
٨٠٠١٣٧

٨٠٠١٣٨
٨٠٠١٣٩

٨٠٠١٤٠
٨٠٠١٤٣

٨٠٠١٤٤
٨٠٠١٤٦

٨٠٠١٤٧
٨٠٠١٤٨

٨٠٠١٥٠
٨٠٠١٥٢

٨٠٠١٥٣
٨٠٠١٥٤

٨٠٠١٥٥
٨٠٠١٥٧

٨٠٠١٥٨
٨٠٠١٦٠

٨٠٠١٦٢
٨٠٠١٦٣

٨٠٠١٦٩
٨٠٠١٧٠

٨٠٠١٧١
٨٠٠١٧٢

٨٠٠١٧٣

 رضوى   شریف امام امین

 ریم   زاید فرحات عبد الخالق

 سلمى  مصطفى محمد مصطفى عفیفى

 سھیل سعید عوض عبد الفتاح

 شیماء   عبد الرحمن محمد عبد الرحمن

 عمر طاھر احمد عبده

 عمر عزت حسنین محمد الشویطى

 محمد سیف على محمد

 محمد عبداهللا سعدنى عبدالجواد

 محمد ھانى جمال حسانین

 مروه سعد السید السید ابو نعامھ

 مصطفى  عباس جاد عباس

 مصطفى  محمد حسن علي محمد

 منى طارق محمد مصطفي

 مھا محمد على محمد حسن اباظة

 نادیھ  یوسف محمد احمد محمد

 نرمین ھانى احمد محمد

 نورا حسین ابراھیم حسین

 نورھان عالء محمد ابوزید

 نورھان عنتر محمد السید

 یاسمین  عادل زكریا خلیل

 یاسمین عادل قرنى حسانین

 یاما محمد مدین المحمد

 یسرا سید على سید

 یوسف فتحى طھ احمد سویلم

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة الثالثة
قسم اللغة العربیة وآدابھا انتساب موجھ

(٣)البالغة العربیة : * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٠٢٥٦٣٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٣١١١٣

١٠١/٢٠١٧/١١٤٩١٦٧

١٠١/٢٠١٦/١٢٠٨٤٨٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٨٨٢١

١٠١/٢٠١٦/١١٢٤٦٣٣

١٠١/٢٠١٣/١٣٠٦٨٧٠

١٠١/٢٠١٦/١١٧٦٦٢٠

١٠١/٢٠١٦/١٣٦٣٠٣٢

١٠١/٢٠١٤/١١٠٣٧٧٤٦

١٠١/٢٠١٦/١١٤٢٦٨٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٥٩١٨

١٠١/٢٠١٧/١١٤٨٢١٤

١٠١/٢٠١٣/١٠٢٥٦١٧

١٠١/٢٠١٦/١٣٥٦٤١٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٧١٦٨

١٠١/٢٠١٦/١١١٩٦٩٢

١٠١/٢٠١٦/١١٤٩٢٤٩

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٥٥٤

١٠١/٢٠١٦/١٢٩٩٥٧٦

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٧٥٩٢

١٠١/٢٠١٦/١٢٩٩٥٨٣

١٠١/٢٠١٥/٩١١٧٠٢٧

١٠١/٢٠١٦/١١٤٧٧٩٤

١٠١/٢٠١٤/١١١٤٠٥٨٨
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٢٧-٠٤-٢٠ ١٠:٥١م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٩١ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٣ من ٤

٨٠٠١٩٨
٨٠٠٢٠٠

٨٠٠٢٠٢
٨٠٠٢٠٣

٨٠٠٢٠٥
٨٠٠٢٠٦

٨٠٠٢٠٧
٨٠٠٢٠٨

٨٠٠٢٠٩
٨٠٠٢١٠

٨٠٠٢١١
٨٠٠٢١٣

٨٠٠٢١٤
٨٠٠٢١٥

٨٠٠٢١٧
٨٠٠٢١٩

٨٠٠٢٢٠
٨٠٠٢٢١

٨٠٠٢٢٢
٨٠٠٢٢٥

٨٠٠٢٢٦
٨٠٠٢٢٨

٨٠٠٢٢٩
٨٠٠٢٣٠

٨٠٠٢٣١

 احمد عبد الحي  إبراھیم إسماعیل

 اسراء ناصر كمال موسى

 االء محمد عبد الفتاح بدر محمد

 امانى احمد سید محمد

 امیمة مدحت محمد نبیھ

 ایة عادل محمد السید

 ایھ ھاشم عبد اللطیف ھاشم

 بسمة  احمد صبحي ابراھیم

 تقى محمود حسن على

 جھاد مجدى فتحى عالم

 خلود عادل حسن محمد

 زھراء عبد التواب احمد عبد التواب

 زینب اشرف محمد عبد العزیز

 سارة رجب محمد السید

 سلیمان محمد عبد المنعم محمد سلیمان

 شیماء خالد زغلول ابراھیم

 صابرین بشیر عبد الحمید سنوسى

 عامر  عبد الباقي عامر وھبة

 عبد الرحمن سمیر محمد سعید شریف

 عبد الرحمن محمد كریم احمد

 عبیر احمد محمد احمد صقر

 علیاء عاصم علي الروبي

 عمر صالح الدین عبد الحلیم السید

 عمر محمد سالم مجاھد

 فاطمھ عبد الجواد عبد الرحمن عبد الجواد

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة الثالثة
قسم اللغة العربیة وآدابھا انتساب موجھ

(٣)البالغة العربیة : * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٥٥١

١٠١/٢٠١٤/١١٢٦١٢٠٩

١٠١/٢٠١٣/٩١١٤١١٣

١٠١/٢٠١٤/١١٠٣٠١٧٨

١٠١/٢٠١٦/١١٣٤٢٦٠

١٠١/٢٠١٦/١٢٩٢٣٨٥

١٠١/٢٠١٦/١١٥٠٣٢٨

١٠١/٢٠١٤/١١٩٢٩٧٦

١٠١/٢٠١٤/١١٠٣٢٥٧٤

١٠١/٢٠١٦/١١٤٠٥٥٣

١٠١/٢٠١٦/١٢٩٢٣٩١

١٠١/٢٠١٤/١١٠٤٦٨٨٠

١٠١/٢٠١٦/١١٧٧٥٥٥

١٠١/٢٠١٦/١٢٩٩٤٦٦

١٠١/٢٠٠٩/٩١١٢٢٣٠

١٠١/٢٠١٤/١١٠٤٤٣٢٠

١٠١/٢٠١٤/١١٠٣٨٥٧٢

١٠١/٢٠١٤/١١٠٢٩٦٤٥

١٠١/٢٠١٤/١١١٢٣٩٧٤

١٠١/٢٠١٤/٩١١٥٩١١

١٠١/٢٠١٦/١١٤١٣٤٣

١٠١/٢٠١٦/١١١٢٤٠٣

١٠١/٢٠١٦/١١٣٧٣٦٣

١٠١/٢٠١٤/١١٠٢١٧٣٨

١٠١/٢٠١٦/١١٧١٥١٣
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٢٧-٠٤-٢٠ ١٠:٥١م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٩١ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٤ من ٤

٨٠٠٢٣٤
٨٠٠٢٣٦

٨٠٠٢٣٩
٨٠٠٢٤٤

٨٠٠٢٤٦
٨٠٠٢٤٩

٨٠٠٢٧٤
٨٠٠٢٧٧

٨٠٠٢٧٨
٨٠٠٢٨٨

٨٠٠٢٨٩
٨٠٠٢٩١

٨٠٠٣٢٠
٨٠٠٣٢٢

٨٠٠٣٨٧
٨٠٠٣٩١

 فاطمة محمد عبد العظیم عبد المعبود

 ماجد عادل احمد عثمان خلف

 مصطفى امین عبد الخالق عبده

 ندى احمد زینھم احمد

 نرمین عاطف احمد احمد

 ھدیر محمد رجب محمود رجب

 ابتسام  محمد محمد ابوحماد

 امانى رجب حسن السید

 امنیة جمال بدوى محمد

 شروق رمضان یوسف ابراھیم

 صابرین سید یاسین رمضان

 محمد رضا سید على

 أحمد درویش محمد عبد الرحمن

 أمانى محمد عبد السمیع فرج الخولى

 ایمان عبد اهللا محمد محمد الجوھرى

 محمد  مصطفى عاشور شعبان

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة الثالثة
قسم اللغة العربیة وآدابھا انتساب موجھ

(٣)البالغة العربیة : * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٦/١١٤٩٧١٠

١٠١/٢٠١٣/٩١١٤٣٣٦

١٠١/٢٠١٦/١١٤٩٦٢٢

١٠١/٢٠١٦/١١١٨٧٦١

١٠١/٢٠١٦/١١٢٨٦٧٥

١٠١/٢٠١٤/١١٠٤٢٤٤٦

١٠١/٢٠١٤/١٠٤٥٢٣٣

١٠١/٢٠١٦/١١٢٩٠٠٦

١٠١/٢٠١٣/٩١١٤١٠٨

١٠١/٢٠١٦/١١٤٩٧٠٣

١٠١/٢٠١٦/١١٤٩٧٠٧

١٠١/٢٠١٤/١١٠٣١٦٨٣

١٠١/٢٠١٣/٩١١٤٤٥٠

١٠١/٢٠١٣/٩١١٤٧١٨

١٠١/٢٠١٤/١١٠٣٨٨٥٩

١٠١/٢٠١٤/١٠٢٧٣٢٣
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