
)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٢٨-٠٤-٢٠ ١١:٠٣م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٣٥ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٢

٤٠١٤٩١
٤٠١٤٩٦

٤٠١٤٩٧
٤٠١٥٠٠

٤٠١٥٠١
٤٠١٥٠٢

٤٠١٥٠٣
٤٠١٥٠٧

٤٠١٥٠٩
٤٠١٥١٠

٤٠١٥١٣
٤٠١٥١٥

٤٠١٥١٩
٤٠١٥٢٠

٤٠١٥٢١
٤٠١٥٢٢

٤٠١٥٢٦
٤٠١٥٢٨

٤٠١٥٢٩
٤٠١٥٣٠

٤٠١٥٣٣
٤٠١٥٦١

٤٠١٥٦٥
٤٠١٥٦٦

٤٠١٧٠٠

 اسراء عادل محمد قطب

 ایمان   انور عبد الموجود ابو طالب

 ایھ جمال على عبد العزیز

 تسنیم عالء الدین فرحات محمد شرف الدین

 دنیا   ایھاب محمود محمد

 رحاب عبد المنعم رجب عبد المحسن

 ریم إبراھیم سعید المالح

 ساره مجدى حبیب عبد المسیح شحاتھ

 سلمى   یسرى كمال الدین عبدالمجید

 سمر ایھاب ابوبكر عبد الفتاح

 شھد  صادق فؤاد عبد العزیز محمد

 عمرو ابراھیم یوسف محمد

 محمد محمود محمد حسن محمد

 محمود محمد حلمى عبد الواحد عبد الواحد

 مریم سعد سالم احمد باشا

 میرنا یسرى محمود صبرى على احمد

 ھاجر محمد عبد الرحمن محمد على

 ھند راشد محمد السید

 وسام صابر عبد الحمید محمود حسن

 یاسمین عرفات رواش سعد البحیرى

 یوسف ضیاء الدین حسین كامل

 امیره  علي حسین بشیر

 ندى  عزت زكى على

 نھى محمد كامل أحمد كتیعة

 عال احمد محمد  أحمد العال

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

التیارات األدبیة فى الروایة اإلنجلیزیة : * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٦/١٢٣٥١٧٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٥٥٢٠

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٥١٨

١٠١/٢٠١٤/٢١٠٦٠١٤٧

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٧٧١٤

١٠١/٢٠١٦/١١٢٢٣٦٠

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٣٩٨

١٠١/٢٠١٨/٩١٢٠٣١٦

١٠١/٢٠١٧/١٢٦٢٦٩٠

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٥٢٦

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٦٩٩٦

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٥٣٤

١٠١/٢٠١٦/١١٤١٨٤٩

١٠١/٢٠١٣/٩١١٤٨١٧

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٥٤٢

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٥٣٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٧٩٠٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٧٨٦٩

١٠١/٢٠١٦/١١٤١١٢٧

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٧٨٥

١٠١/٢٠١٤/٢١٣٢٠٦٧٤

١٠١/٢٠١٤/١٠٢٧٤٨٨

١٠١/٢٠١٤/١١٢١٠٧١

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٦٨١

١٠١/٢٠٠٤/٠٠٦٥٨
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٢٨-٠٤-٢٠ ١١:٠٣م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٣٥ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٢

٤٠١٨٢٨
٤٠١٨٣١

٤٠١٨٣٧
٤٠١٨٥١

٤٠١٨٨٢
٤٠١٨٨٣

٤٠١٨٨٤
٤٠١٨٨٧

٤٠١٨٨٩
٤٠١٨٩٠

 أحمد سید على حسین

 ایمان یوسف ابراھیم على خلیل

 سلوى جسمان  شریف عبد المجید

 االء راشد مصطفى راشد

 حنان سعد العزب رزق

 سھیر عبده عبده الكاشف

 عبیر جامع محمد بخیت

 نیفین شاھر ابراھیم خالد عبد اللطیف

 حاتم محمد حنفى محمود

 عایده حسن على عثمان

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

التیارات األدبیة فى الروایة اإلنجلیزیة : * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠٠٣/٠٤٤٤٧

١٠١/٢٠٠٣/٠٤٤٥٣

١٠١/٢٠٠٣/٠٤٤٥٦

١٠١/٢٠٠٨/١٠١٣٣

١٠١/٢٠٠٣/٠٤٤٦٣

١٠١/٢٠٠٣/٠٤٤٦٤

١٠١/٢٠٠٣/٠٤٤٦١

١٠١/٢٠٠٣/٠٤٤٦٦

١٠١/٢٠٠٣/٠٤٤٥٥

١٠١/٢٠٠٣/٠٤٤٧٣
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