
)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:١٢م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦٥ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٣

٤٠٣٨٠٨
٤٠٣٨٠٩

٤٠٣٨١٥
٤٠٣٨١٩

٤٠٣٨٢٠
٤٠٣٨٢٥

٤٠٣٨٢٦
٤٠٣٨٣٢

٤٠٣٨٣٤
٤٠٣٨٣٥

٤٠٣٨٦٣
٤٠٣٨٦٦

٤٠٣٨٦٧
٤٠٣٨٦٨

٤٠٣٨٦٩
٤٠٣٨٧٠

٤٠٣٨٧١
٤٠٣٨٧٢

٤٠٣٨٧٤
٤٠٣٨٧٨

٤٠٣٨٧٩
٤٠٣٨٨٣

٤٠٣٨٨٤
٤٠٣٨٨٥

٤٠٣٨٩٠

 ابوطالب   محمد على محمود

 احمد   حسن عبد الباسط حسن عطیھ

 حماده   فوزى محمد عطیھ

 رانیا   رفعت عبد الخالق عبد الھادي

 رنا احمد محمد محمود عیسي

 فاطمھ   رمزى فرج عبدالفتاح

 فاطمھ   مصطفى عبد الرحیم محمد

 منى عبد المنعم حسن ابراھیم

 مى   ابراھیم محمد عبد اللطیف

 نبیل ناجى ابراھیم خلیل

 ابتسام محمد على عبد المعطى عبد المولى

 اسامھ   عزت عبد المؤمن خلیل

 اسراء   سید احمد جاد

 اسالم   عصام عطیھ السید

)ش( إسالم محمد على عباس 

 أسماء طھ فؤاد فھیم

 اسماء   عادل زكریا عبد الواحد

 االء   احمد شفیع المحمدى محروس الحنفى

 العلیاء اسامھ عبد الوھاب محمد

 امینھ  اشرف حسین حسانین

 انجى   مصطفى عبد الخالق سالم

 ایمان   ماھر محمود محمود

 ایھ   شرقاوى ھاشم شرقاوى

 ایھ   عبد المنعم احمد عبد المنعم

 تقى   احمد محمد سعید

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة الثالثة
قسم التاریخ انتظام

الدولة اإلسالمیة المستقلة فى الشرق: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٠٥٩١٨٧

١٠١/٢٠١٧/١١٣٧٠٥١

١٠١/٢٠١٧/١٠٦٠٢٤٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٢٣٥٦

١٠١/٢٠١٦/١١٣٠٧٤١

١٠١/٢٠١٧/١١٩٩٦٥٤

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٩٧٤٣

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٤٠٠

١٠١/٢٠١٧/١١٥٦٠٦١

١٠١/٢٠١٣/١٠٣٤٦٩٨

١٠١/٢٠١٦/١١٤٠٩٩٢

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٣٧١١

١٠١/٢٠١٧/١١٢٨٥٤٦

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٤٢٠٥

١٠١/٢٠١٤/٩١١٥٩٦١

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٤١٠

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٨٥٧٦

١٠١/٢٠١٧/١١٤٨٨٢٣

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٤٣٢

١٠١/٢٠١٤/١١٩١٥٥٢

١٠١/٢٠١٧/١١٤٨٦٢٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٥٧٥٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٩٤٥٠

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٩٢٨٤

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٧٢٣٥
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:١٢م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦٥ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٣

٤٠٣٨٩٢
٤٠٣٨٩٧

٤٠٣٩٠٣
٤٠٣٩٠٦

٤٠٣٩١٥
٤٠٣٩١٨

٤٠٣٩٢٥
٤٠٣٩٢٦

٤٠٣٩٣٠
٤٠٣٩٣٢

٤٠٣٩٣٤
٤٠٣٩٣٦

٤٠٣٩٣٩
٤٠٣٩٤٢

٤٠٣٩٤٥
٤٠٣٩٤٦

٤٠٣٩٤٧
٤٠٣٩٤٨

٤٠٣٩٥٠
٤٠٣٩٥١

٤٠٣٩٥٦
٤٠٣٩٥٨

٤٠٣٩٦٠
٤٠٣٩٦٢

٤٠٣٩٦٣

 جھاد   جمال انور حجازى

 خلود   امام محمد احمد

 دینا   خلیل زھرى فراج

 رقیة أحمد السعید محمد

 ساره   مصطفى اسماعیل مصطفى

 شربات   عبدالوھاب عبدالجواد محمد

 عبد الجلیل اشرف عبد الجلیل عبد الكافى

 عبد   الستار حسین محمد حسین

 عمر خالد عبد العظیم عبد العظیم

 فاطمھ   مجاھد عبد الرحمن ابو زید

 فتحیھ محمد سید محمد منظور

 لطیفھ   دومر على احمد

 ماھیتاب محمود محمد عبد العزیز

 محمد  شریف حمزه احمد

 محمد مصطفى محمود على احمد

)ك( محمد نبیل حسن احمد محمد 

 محمود   سید محمد الھادى

 محمود   عاطف محمود احمد

 مروه  عبد الحمید محمود خمیس

 مروه   مجدي محمود صادق

 ملكھ   حسن عبد المنعم انور

 منھ اهللا محمد فتوح عبد اهللا

 ندى   سیف الدین یحیى عبد الجید

 نوره   عبد السمیع على احمد

 نورھان  حسنى محمد مھدى محمد

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة الثالثة
قسم التاریخ انتظام

الدولة اإلسالمیة المستقلة فى الشرق: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٠٥٢٥٠٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٤٧٥٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٣١٣٤٤

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٣٦٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٧٤٣٥

١٠١/٢٠١٧/١٢١١٧٧١

١٠١/٢٠١٤/١١١٢٥٧٧٦

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٨٤٦٠

١٠١/٢٠١٣/٩١١٥٥٤٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٢٤٤٩

١٠١/٢٠١٤/١٦٠١٢٤٨٨

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٤١٠٢

١٠١/٢٠١٤/١١٠٢٥٣٣٤

١٠١/٢٠١٦/١١٤٦٢٦٤

١٠١/٢٠١٦/١١١٥٩٤٢

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٢٦٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٠٤٨٣

١٠١/٢٠١٧/١١٣٥٨١٢

١٠١/٢٠١٤/١٠٤٠٥١٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٨٩٧٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٩٣٠٨

١٠١/٢٠١٦/١١٣٠٩٠٦

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٨٠٣٢

١٠١/٢٠١٧/١٠٦٠٧٠٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٥٨٩٤
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:١٢م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦٥ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٣ من ٣

٤٠٣٩٦٥
٤٠٣٩٦٩

٤٠٣٩٧٠
٤٠٣٩٧٢

٤٠٣٩٧٣
٤٠٤٠٠٥

٤٠٤٠٠٧
٤٠٤٠٠٨

٤٠٤٠٦٦
٤٠٤١٧٧

٤٠٤٢٠٤
٤٠٤٢٠٥

٤٠٤٣٢٤
٤٠٤٣٢٦

٤٠٤٣٣٤

 ھاجر   شعبان محمد سید

 ھند  جمال فتوح متولى

 وسام محمد كامل محمد

 ولیم   عادل ولیم غبروس

 یاسمین محمد جبر جبر شحاتھ

 محمود محمد ابراھیم سلیمان

 مریم  سامي سعید مالك

 نورھان عالء محمد عبد العزیز

 مفیده  یسرى بسیونى بیومى عبد الواحد

 محمد عاصم إبراھیم محمد

)ك( أیمن قرنى محمد شحاتھ 

 محمد یوسف عبدالستار محمد

 جیھان حسن أحمد محمود الخولى

 دینا محمد صالح الدین احمد عفیفى

 ندى سلیمان عبدالھادى إبراھیم

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة الثالثة
قسم التاریخ انتظام

الدولة اإلسالمیة المستقلة فى الشرق: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٢١١٤٢٣

١٠١/٢٠١٤/١١٩٢٤٢٠

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٦٢٥

١٠١/٢٠١٧/١١٣٣٦٧٠

١٠١/٢٠١٦/١٢٤٣١٩٧

١٠١/٢٠٠٧/١١٢٨١

١٠١/٢٠١٦/١٢٩٢٠٩١

١٠١/٢٠١٢/٠١٢٥٩

١٠١/٢٠١٦/١٢٥٠٦٧٨

١٠١/٢٠١٢/٠١٩٠٠

١٠١/٢٠٠٥/٠٥٥٩٦

١٠١/٢٠٠٣/٠١٨٣٥

١٠١/٢٠٠٤/٠١٢٠٧

١٠١/٢٠٠٦/٠٣٦٤٥

١٠١/٢٠٠٤/٠١٥٧٦
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