
)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٢٦-٠٤-٢٠ ١١:٤٢م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٤٨ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٢

٤٠٠١٨٢
٤٠٠١٨٣

٤٠٠١٨٦
٤٠٠١٨٨

٤٠٠١٩٠
٤٠٠٢١٦

٤٠٠٢١٧
٤٠٠٢١٨

٤٠٠٢١٩
٤٠٠٢٢١

٤٠٠٢٢٢
٤٠٠٢٢٥

٤٠٠٢٢٦
٤٠٠٢٢٩

٤٠٠٢٣٤
٤٠٠٢٣٦

٤٠٠٢٣٩
٤٠٠٢٤١

٤٠٠٢٤٢
٤٠٠٢٤٣

٤٠٠٢٤٤
٤٠٠٢٦٩

٤٠٠٢٧١
٤٠٠٢٧٤

٤٠٠٢٧٧

 اسماء   اشرف سعد محرز

 امیرة محمود على احمد قاسم

 رضا سعید ھالل مسعود

 لمیاء عادل عبد الجواد احمد باوة

 نھا محمود على محمود

 احمد   عادل احمد على

 إسراء اسامھ مصطفى زید

 اسراء  عنتر محمد احمد

)محولھ (  اسماء   سعید احمد السید 

 ایھ محمد خلیل عبدون محمد

 جھاد  عادل مصطفى حسن على

 دعاء   عید محمد صابر عبد النبى

 شروق   ربیع على محمد فرغلى

 شیماء   احمد حسین محمود

 محمود احمد عبد العظیم عبد الحلیم

 مریم   حماد عبد الجواد حماد

 نورا  مروان محمد احمد

 ھاجر   طارق رفاعى فرج رفاعى

 ھاجر   محمد على عطیھ

 ھاجر   ھانى عبد الفتاح على

 وئام یوسف بالل بالل

 ابراھیم عبد العال انور علي رفاعى

 اسراء  خالد ابو السعود ابراھیم

 االء سید محمد محمد

 ایة صالح بركات محفوظ

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة الثالثة
قسم اللغة العربیة وآدابھا انتظام

(٣)البالغة العربیة : * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١١٤٨٩٩٤

١٠١/٢٠١٦/١١٢٨٠٨٩

١٠١/٢٠١٦/١١٤٦١٩٤

١٠١/٢٠١٤/١١٠٣٨٥٩٤

١٠١/٢٠١٧/٩١٢٠٢٣٦

١٠١/٢٠١٧/١١٥٣٣٨٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٩٩٩٢

١٠١/٢٠١٦/١١١١٤١٧

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٢١٦

١٠١/٢٠١٤/١١١٣٦٧٧٧

١٠١/٢٠١٧/١١٣٥٩٧٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٩٤٤٢

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٧٧٢٨

١٠١/٢٠١٧/١١٥٤٣٧٩

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٥٤٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٥٧٧٨

١٠١/٢٠١٤/١٢٦٠٧٣١

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٣٢٤٢

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٤٠٢٠

١٠١/٢٠١٧/١١٥٤١٥٢

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦٣٢٠

١٠١/٢٠١٤/١١٠١٢٣٢٧

١٠١/٢٠١٤/١١٩١٧٩٩

١٠١/٢٠١٣/١٠١٨٩٥٦

١٠١/٢٠١٦/١١٣٦٤٨٢
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٢٦-٠٤-٢٠ ١١:٤٢م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٤٨ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٢

٤٠٠٢٧٩
٤٠٠٢٨٠

٤٠٠٢٨٢
٤٠٠٢٨٥

٤٠٠٢٨٦
٤٠٠٢٩١

٤٠٠٢٩٢
٤٠٠٢٩٦

٤٠٠٢٩٩
٤٠٠٣٠٢

٤٠٠٣٠٨
٤٠٠٣١٠

٤٠٠٣١١
٤٠٠٣٤٦

٤٠٠٣٥٣
٤٠٠٣٨٣

٤٠٠٣٨٦
٤٠٠٣٨٧

٤٠٠٣٨٨
٤٠٠٣٩٠

٤٠٠٣٩١
٤٠٠٤٤٩

٤٠٠٤٥١

 ایھ مجدى ابراھیم على ابراھیم

 ایة محمد العلیمي ابراھیم

 خالد ھاشم احمد انور

 دینا  محمود عبد المجید بدر

 رضوى عبد السالم سالمھ الكالوي

 ضحى عبد اللطیف حسین

 عائشھ احمد عبد الحفیظ السید

 محمد حسن محمود احمد

 محمود محمد عبد اهللا احمد عبد اهللا

 مصطفى فرج مصطفى كمال ابراھیم

 ھاجر صالح الدین بیرم

 ھدى مبروك محمد عبد االتواب

 ھدیر رجب سید عویس

 ایھ  یوسف یوسف غازى

 سارة  مجدي مرسى سلیمان

 اسماء  رأفت عبد الرحیم محمود

 سماح انور فتحى السید

 سید رجب محمد اسماعیل

 شیماء اشرف مسمح ابراھیم

 مروه یاسر توفیق احمد

 نادر عاطف محمد سعید احمد

 امیره على عطیھ حسن خالد

 تقى مدحت مصطفى عبد الجواد

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة الثالثة
قسم اللغة العربیة وآدابھا انتظام

(٣)البالغة العربیة : * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٤/١١١٨٧١٦١

١٠١/٢٠١٦/١٢٤١٢٦١

١٠١/٢٠١٤/١١١٢٤١٨٦

١٠١/٢٠١٦/١١٢٢٨٧٣

١٠١/٢٠١٣/١٠٢٥٧٨٩

١٠١/٢٠١٥/٩١١٧١٦٢

١٠١/٢٠١٤/١١٠٢٥٨٨٠

١٠١/٢٠١٤/١١٠١٥١٦٥

١٠١/٢٠١٤/١١١٢٥٦٧٤

١٠١/٢٠١٣/١٠٠٨٦٨٢

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦٣٥١

١٠١/٢٠١٦/١١٤٦٨٤٩

١٠١/٢٠١٤/١١٠٤٥٩٢٤

١٠١/٢٠١٦/١١١٤٣٧٥

١٠١/٢٠١٦/١٢٩٦١١١

١٠١/٢٠١٠/١٠٨١٨٤

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦٠٠٩

١٠١/٢٠١٣/٩١١٤٧٤٢

١٠١/٢٠١٤/١١٠٤٤٢٠٠

١٠١/٢٠١٤/١١١٩٢٧٩٤

١٠١/٢٠١٢/٠١٠٠٤

١٠١/٢٠١٣/١٠١٥٣٩٢

١٠١/٢٠١٣/١٠١٢٣٤٥
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