
)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٢٧م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٨٧ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٥

٨٠٠٨٩٦
٨٠٠٩٣٢

٨٠٠٩٤٣
٨٠٠٩٨١

٨٠١٠٠٢
٨٠١٠٠٤

٨٠١٠١٢
٨٠١٠١٤

٨٠١٠٢٢
٨٠١٠٤٩

 نورھان   ابراھیم محمود احمد

 احمد   سعید احمد محمد احمد

)كفیف (  اشرف محمد حسن محمد عمر 

 شھاب یمني محمد عبد السید صالح

 كریمة محمد قرنى احمد شحوت

 مارى ممدوح زاخر یوسف

 محمد   عبد العال اسماعیل الشین

 محمد یحى سید محى الدین

 مصطفى احمد عبد المنعم علي

 یارا انس الوجود سلیمان سلیمان

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة األولى
قسم التاریخ انتساب موجھ

الدولة العربیة اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة األمویة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٠٤٢٣٨٠

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٣٦٥٩

١٠١/٢٠١٥/٩١١٧١٦٣

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٦٠٠

١٠١/٢٠١٦/١١٥٠٩٤١

١٠١/٢٠١٤/١١١١٧٣١٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٦٥٥٤

١٠١/٢٠١٤/١١٠٠٩٢٧٠

١٠١/٢٠١٤/١١١٠٥٠٧٧

١٠١/٢٠١٤/١١٠٤٥٣١٢
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٢٧م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٨٧ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٥

٧٠٠٧٤٠
٧٠٠٧٤٣

٧٠٠٧٤٩
٧٠٠٧٥١

٧٠٠٧٥٢
٧٠٠٧٨٠

٧٠٠٧٨٣
٧٠٠٧٩٨

٧٠٠٧٩٩
٧٠٠٨١٢

٧٠٠٨٢٥
٧٠٠٨٢٧

٧٠٠٨٢٩
٧٠٠٨٣٧

٧٠٠٨٤٤
٧٠٠٨٤٧

٧٠٠٨٥٧
٧٠٠٨٦٧

٧٠٠٨٦٨
٧٠٠٩٠١

٧٠٠٩٠٢
٧٠٠٩٠٥

٧٠٠٩٢٨
٧٠٠٩٣٢

٧٠٠٩٣٤

 مرفت محمد عبدالمنعم عبدالمجید

 ندا اسعد ماضي محمد

 ھدیر محسن محروس حسین

 ھیالنھ عاطف عزیز اسحق

 یسریھ   عاطف عبداللطیف حسن

 أحمد خالد احمد محمود محمد

 احمد سید مرزوق داود

 اسالم مجدي حسن ابراھیم

 اسالم محمد عبدالرؤف محمد

 امانى حسن عبدالعزیز عبدالخالق

 ایمان حسین عبدالحمید لیثى

 ایمان   محمد ابو المجد شرقاوى

 ایھ  احمد على محمد

 ایھ عبدالغنى بكر عبدالغنى

 بسنت محمود عبدالمنعم عبدالخالق

 توماس عاطف بخیت معوض

 دنیا   طھ عبد الحمید عامر

 رضوى احمد سعد احمد

 رضوى   حسني صالح محمد

 عبد   الرحمن على عثمان یوسف

 عبدالرحمن على احمد محمود

 عال   شرف حنفى محمود

 محمد احمد عشماوى احمد السید

 محمد رضا محمد محمد

 محمد عماد مصطفى كامل بدر الدین

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الثالثة علیھم مواد من الفرقة األولى
قسم التاریخ انتساب موجھ

الدولة العربیة اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة األمویة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٢٣

١٠١/٢٠١٤/٢١٠٥٠٤٨٦

١٠١/٢٠١٨/١١١٧٥٤٨

١٠١/٢٠١٨/١١١٤٧٦٥

١٠١/٢٠١٧/١٢٧١٥٤٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٥٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨١٣٣

١٠١/٢٠١٤/١١٠٠٤٨٥٧

١٠١/٢٠١٨/١١٢٢٨٥٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٨٩

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٥٤٦٨

١٠١/٢٠١٧/١١٢٧٧١٧

١٠١/٢٠١٤/١١٤٣٨٥٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٥٣

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٢٥٥٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٥٥٧

١٠١/٢٠١٧/١٠٥١٦٣٩

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٨٦

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٠٩٦٥

١٠١/٢٠١٧/١١٣٥٨٥٦

١٠١/٢٠١٨/١٣١٦٠٤٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٦١٧٠

١٠١/٢٠١٦/١١١٠٤١٣

١٠١/٢٠١٨/١٣١٦٦٣٩

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦١٣٦
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٢٧م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٨٧ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٣ من ٥

٧٠٠٩٤٠
٧٠٠٩٤٢

٧٠٠٩٤٩
٧٠٠٩٥٥

٧٠٠٩٧٤
٧٠٠٩٧٧

٧٠٠٩٨٤
٧٠٠٩٩٢

٧٠٠٩٩٤
٧٠١٠٢٦

٧٠١٠٣٠
٧٠١٠٣٢

٧٠١٠٣٥
٧٠١٠٤٣

٧٠١٠٥٣
٧٠١٠٥٨

٧٠١٠٦٩
٧٠١٠٧٠

٧٠١٠٧٧
٧٠١١٠٩

٧٠١١٢١
٧٠١١٣١

٧٠١١٣٢
٧٠١٢٨٦

٧٠١٣٠٩

 مراد محمد عبدالمنعم أحمد

 مروه محمد صبرى محمد على

 مریم فتحي ابراھیم غبیش

 ممدوح أشرف إبراھیم محمد منصور

 نسمھ   عصام ابراھیم حسن

 نورا رجب رشدى منصور

 نورھان سمیر نعیم نجیب

 ھبھ سمیر احمد قطب

 ھشام احمد ولید حسنى حسن

 احمد اشرف محمد احمدسعید

 ارسانیوس اشرف مكرم ودیع

 اسماء طھ عبد الرؤوف ابراھیم

 ایھ عبد الرحمن توفیق بكر

 سلمى اسامة ابراھیم محمد

 على احمد عبد العال السید

 كرستین نبیل حفظى شحاتھ

 منیرة إامام موافى إمام

 مینا جمیل صدقى عطیھ

 یوسف جمعھ یوسف عبده البحیرى

 اسالم عید قرنى عید خلیل

 دینا رضا عبد الباسط احمد

 محمود ابراھیم محمد صابر ابراھیم

 محمود  سعید مرعى حسن

 حسام الحسینى مرسى سید احمد

 محمد سید محمد محمود

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الثالثة علیھم مواد من الفرقة األولى
قسم التاریخ انتساب موجھ

الدولة العربیة اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة األمویة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٢٦

١٠١/٢٠١٧/٩١١٧٩٨٧

١٠١/٢٠١٦/١١٢٦٩١٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٢٢

١٠١/٢٠١٧/١١٣٢٦٩٩

١٠١/٢٠١٨/١١١٢٣٨٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣١٤

١٠١/٢٠١٨/١٢٤٤٨٨٨

١٠١/٢٠١٤/١١١١٠٩٢١

١٠١/٢٠١٦/١١٠٩٨٠٦

١٠١/٢٠١٤/١١٠٠٨٨٤٧

١٠١/٢٠١٤/١١١١٩٣٢٩

١٠١/٢٠١٤/١١٠٢٥٣٨٧

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦١١٣

١٠١/٢٠١٤/١١١٣٧٩٣٨

١٠١/٢٠١٤/١١٢٦٤٢٣٩

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٩٥٤

١٠١/٢٠١٤/١١١٣٥٦٢٦

١٠١/٢٠١٦/١١٤٧٠٠٧

١٠١/٢٠١٣/٩١١٤٩١٠

١٠١/٢٠١٦/١١٤٩٣٨٢

١٠١/٢٠١٤/١١٠٢١٩٦٠

١٠١/٢٠١٤/١١٢٩٧٥١

١٠١/٢٠٠٤/٠٦٨٨٤

١٠١/٢٠٠٧/١٥١٧٤
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٢٧م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٨٧ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٤ من ٥

٦٠٠٠٧٣
٦٠٠٠٨٠

٦٠٠٠٨١
٦٠٠٠٨٤

٦٠٠٠٨٥
٦٠٠٠٨٧

٦٠٠٠٩٦
٦٠٠١٠١

٦٠٠١٠٤
٦٠٠١٠٥

٦٠٠١٠٨
٦٠٠١١٠

٦٠٠١١٣
٦٠٠١١٥

٦٠٠١٢٣
٦٠٠١٢٤

٦٠٠١٢٦
٦٠٠١٣٠

٦٠٠١٣٤
٦٠٠١٤٢

٦٠٠١٤٩
٦٠٠١٥١

٦٠٠١٥٣
٦٠٠١٨٠

٦٠٠١٨٢

 ابراھیم سلیمان محمد محمد عبدالرحمن

 امنیھ صالح عبدالشافى مرسى

 امیره ابراھیم توفیق عبداهللا

 امینھ   حمدى سید فراج

 ایھ حمدى كمال عبدالفتاح

 بردیس ابراھیم حسین حسین جوھر

 دعاء سعید السید قطب

 زینب   حسني محمد سالمھ

 ساره طارق احمد احمد

 سلیم   صبرى شندى ابراھیم ابراھیم

 شیماء محمود محمود على نافع

 طارق اسامھ احمد سلیمان

 عبد   اهللا رضا محمد محمد محمد

 عمر   خالد نبیل طھ

 مارینا   جرجس انیس شنودة

 مجدى رشدى حسین على

 محمد جمال انور منصور

 محمد   عادل عبد العزیز احمد محمد

 محمود تامر سید

 ندى سعد محمد عبدالمحسن

 ھدیر   احمد امین عبد الفتاح

 ولید شحاتھ عبداللطیف

 یوسف محمد المتولى عبد العال

 رانیا   على صاوى على

 رضوه   ھنداوى ابراھیم قطب

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الثانیة علیھم مواد من الفرقة األولى
قسم التاریخ انتساب موجھ

الدولة العربیة اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة األمویة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٦٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٦٣٧

١٠١/٢٠١٨/١١١٧٣٧٦

١٠١/٢٠١٧/١٢٦٥٨١٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٢٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٦٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٥٩٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٢٨٧٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٥٩٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٥٨٩٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٣٠

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٥١

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٩٠١٧

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٣١٩٠

١٠١/٢٠١٧/١١٢٦٦٤٣

١٠١/٢٠٠٩/٩٩٦٢٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٥٣٦

١٠١/٢٠١٧/١٠٩٣٥٠٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨١٣٩

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨١٢٦

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٢٥٧١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٦٥٦

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٧٦١

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٦٢٢٢

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٣٦٧٧
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٢٧م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٨٧ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٥ من ٥

٦٠٠١٨٣
٦٠٠١٩٤

 طاھر رجب زاید عبادي

 فاطمة صالح إبراھیم عبده

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الثانیة علیھم مواد من الفرقة األولى
قسم التاریخ انتساب موجھ

الدولة العربیة اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة األمویة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٦/١١٢٤١٢٨

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٧٨٩
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٢٧م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٨٧ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٥

٨٠٠٨٩٦
٨٠٠٩٣٢

٨٠٠٩٤٣
٨٠٠٩٨١

٨٠١٠٠٢
٨٠١٠٠٤

٨٠١٠١٢
٨٠١٠١٤

٨٠١٠٢٢
٨٠١٠٤٩

 نورھان   ابراھیم محمود احمد

 احمد   سعید احمد محمد احمد

)كفیف (  اشرف محمد حسن محمد عمر 

 شھاب یمني محمد عبد السید صالح

 كریمة محمد قرنى احمد شحوت

 مارى ممدوح زاخر یوسف

 محمد   عبد العال اسماعیل الشین

 محمد یحى سید محى الدین

 مصطفى احمد عبد المنعم علي

 یارا انس الوجود سلیمان سلیمان

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة األولى
قسم التاریخ انتساب موجھ

الدولة العربیة اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة األمویة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٠٤٢٣٨٠

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٣٦٥٩

١٠١/٢٠١٥/٩١١٧١٦٣

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٦٠٠

١٠١/٢٠١٦/١١٥٠٩٤١

١٠١/٢٠١٤/١١١١٧٣١٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٦٥٥٤

١٠١/٢٠١٤/١١٠٠٩٢٧٠

١٠١/٢٠١٤/١١١٠٥٠٧٧

١٠١/٢٠١٤/١١٠٤٥٣١٢
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٢٧م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٨٧ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٥

٧٠٠٧٤٠
٧٠٠٧٤٣

٧٠٠٧٤٩
٧٠٠٧٥١

٧٠٠٧٥٢
٧٠٠٧٨٠

٧٠٠٧٨٣
٧٠٠٧٩٨

٧٠٠٧٩٩
٧٠٠٨١٢

٧٠٠٨٢٥
٧٠٠٨٢٧

٧٠٠٨٢٩
٧٠٠٨٣٧

٧٠٠٨٤٤
٧٠٠٨٤٧

٧٠٠٨٥٧
٧٠٠٨٦٧

٧٠٠٨٦٨
٧٠٠٩٠١

٧٠٠٩٠٢
٧٠٠٩٠٥

٧٠٠٩٢٨
٧٠٠٩٣٢

٧٠٠٩٣٤

 مرفت محمد عبدالمنعم عبدالمجید

 ندا اسعد ماضي محمد

 ھدیر محسن محروس حسین

 ھیالنھ عاطف عزیز اسحق

 یسریھ   عاطف عبداللطیف حسن

 أحمد خالد احمد محمود محمد

 احمد سید مرزوق داود

 اسالم مجدي حسن ابراھیم

 اسالم محمد عبدالرؤف محمد

 امانى حسن عبدالعزیز عبدالخالق

 ایمان حسین عبدالحمید لیثى

 ایمان   محمد ابو المجد شرقاوى

 ایھ  احمد على محمد

 ایھ عبدالغنى بكر عبدالغنى

 بسنت محمود عبدالمنعم عبدالخالق

 توماس عاطف بخیت معوض

 دنیا   طھ عبد الحمید عامر

 رضوى احمد سعد احمد

 رضوى   حسني صالح محمد

 عبد   الرحمن على عثمان یوسف

 عبدالرحمن على احمد محمود

 عال   شرف حنفى محمود

 محمد احمد عشماوى احمد السید

 محمد رضا محمد محمد

 محمد عماد مصطفى كامل بدر الدین

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الثالثة علیھم مواد من الفرقة األولى
قسم التاریخ انتساب موجھ

الدولة العربیة اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة األمویة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٢٣

١٠١/٢٠١٤/٢١٠٥٠٤٨٦

١٠١/٢٠١٨/١١١٧٥٤٨

١٠١/٢٠١٨/١١١٤٧٦٥

١٠١/٢٠١٧/١٢٧١٥٤٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٥٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨١٣٣

١٠١/٢٠١٤/١١٠٠٤٨٥٧

١٠١/٢٠١٨/١١٢٢٨٥٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٨٩

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٥٤٦٨

١٠١/٢٠١٧/١١٢٧٧١٧

١٠١/٢٠١٤/١١٤٣٨٥٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٥٣

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٢٥٥٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٥٥٧

١٠١/٢٠١٧/١٠٥١٦٣٩

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٨٦

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٠٩٦٥

١٠١/٢٠١٧/١١٣٥٨٥٦

١٠١/٢٠١٨/١٣١٦٠٤٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٦١٧٠

١٠١/٢٠١٦/١١١٠٤١٣

١٠١/٢٠١٨/١٣١٦٦٣٩

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦١٣٦
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٢٧م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٨٧ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٣ من ٥

٧٠٠٩٤٠
٧٠٠٩٤٢

٧٠٠٩٤٩
٧٠٠٩٥٥

٧٠٠٩٧٤
٧٠٠٩٧٧

٧٠٠٩٨٤
٧٠٠٩٩٢

٧٠٠٩٩٤
٧٠١٠٢٦

٧٠١٠٣٠
٧٠١٠٣٢

٧٠١٠٣٥
٧٠١٠٤٣

٧٠١٠٥٣
٧٠١٠٥٨

٧٠١٠٦٩
٧٠١٠٧٠

٧٠١٠٧٧
٧٠١١٠٩

٧٠١١٢١
٧٠١١٣١

٧٠١١٣٢
٧٠١٢٨٦

٧٠١٣٠٩

 مراد محمد عبدالمنعم أحمد

 مروه محمد صبرى محمد على

 مریم فتحي ابراھیم غبیش

 ممدوح أشرف إبراھیم محمد منصور

 نسمھ   عصام ابراھیم حسن

 نورا رجب رشدى منصور

 نورھان سمیر نعیم نجیب

 ھبھ سمیر احمد قطب

 ھشام احمد ولید حسنى حسن

 احمد اشرف محمد احمدسعید

 ارسانیوس اشرف مكرم ودیع

 اسماء طھ عبد الرؤوف ابراھیم

 ایھ عبد الرحمن توفیق بكر

 سلمى اسامة ابراھیم محمد

 على احمد عبد العال السید

 كرستین نبیل حفظى شحاتھ

 منیرة إامام موافى إمام

 مینا جمیل صدقى عطیھ

 یوسف جمعھ یوسف عبده البحیرى

 اسالم عید قرنى عید خلیل

 دینا رضا عبد الباسط احمد

 محمود ابراھیم محمد صابر ابراھیم

 محمود  سعید مرعى حسن

 حسام الحسینى مرسى سید احمد

 محمد سید محمد محمود

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الثالثة علیھم مواد من الفرقة األولى
قسم التاریخ انتساب موجھ

الدولة العربیة اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة األمویة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٢٦

١٠١/٢٠١٧/٩١١٧٩٨٧

١٠١/٢٠١٦/١١٢٦٩١٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٢٢

١٠١/٢٠١٧/١١٣٢٦٩٩

١٠١/٢٠١٨/١١١٢٣٨٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣١٤

١٠١/٢٠١٨/١٢٤٤٨٨٨

١٠١/٢٠١٤/١١١١٠٩٢١

١٠١/٢٠١٦/١١٠٩٨٠٦

١٠١/٢٠١٤/١١٠٠٨٨٤٧

١٠١/٢٠١٤/١١١١٩٣٢٩

١٠١/٢٠١٤/١١٠٢٥٣٨٧

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦١١٣

١٠١/٢٠١٤/١١١٣٧٩٣٨

١٠١/٢٠١٤/١١٢٦٤٢٣٩

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٩٥٤

١٠١/٢٠١٤/١١١٣٥٦٢٦

١٠١/٢٠١٦/١١٤٧٠٠٧

١٠١/٢٠١٣/٩١١٤٩١٠

١٠١/٢٠١٦/١١٤٩٣٨٢

١٠١/٢٠١٤/١١٠٢١٩٦٠

١٠١/٢٠١٤/١١٢٩٧٥١

١٠١/٢٠٠٤/٠٦٨٨٤

١٠١/٢٠٠٧/١٥١٧٤
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٢٧م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٨٧ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٤ من ٥

٦٠٠٠٧٣
٦٠٠٠٨٠

٦٠٠٠٨١
٦٠٠٠٨٤

٦٠٠٠٨٥
٦٠٠٠٨٧

٦٠٠٠٩٦
٦٠٠١٠١

٦٠٠١٠٤
٦٠٠١٠٥

٦٠٠١٠٨
٦٠٠١١٠

٦٠٠١١٣
٦٠٠١١٥

٦٠٠١٢٣
٦٠٠١٢٤

٦٠٠١٢٦
٦٠٠١٣٠

٦٠٠١٣٤
٦٠٠١٤٢

٦٠٠١٤٩
٦٠٠١٥١

٦٠٠١٥٣
٦٠٠١٨٠

٦٠٠١٨٢

 ابراھیم سلیمان محمد محمد عبدالرحمن

 امنیھ صالح عبدالشافى مرسى

 امیره ابراھیم توفیق عبداهللا

 امینھ   حمدى سید فراج

 ایھ حمدى كمال عبدالفتاح

 بردیس ابراھیم حسین حسین جوھر

 دعاء سعید السید قطب

 زینب   حسني محمد سالمھ

 ساره طارق احمد احمد

 سلیم   صبرى شندى ابراھیم ابراھیم

 شیماء محمود محمود على نافع

 طارق اسامھ احمد سلیمان

 عبد   اهللا رضا محمد محمد محمد

 عمر   خالد نبیل طھ

 مارینا   جرجس انیس شنودة

 مجدى رشدى حسین على

 محمد جمال انور منصور

 محمد   عادل عبد العزیز احمد محمد

 محمود تامر سید

 ندى سعد محمد عبدالمحسن

 ھدیر   احمد امین عبد الفتاح

 ولید شحاتھ عبداللطیف

 یوسف محمد المتولى عبد العال

 رانیا   على صاوى على

 رضوه   ھنداوى ابراھیم قطب

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الثانیة علیھم مواد من الفرقة األولى
قسم التاریخ انتساب موجھ

الدولة العربیة اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة األمویة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٦٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٦٣٧

١٠١/٢٠١٨/١١١٧٣٧٦

١٠١/٢٠١٧/١٢٦٥٨١٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٢٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٦٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٥٩٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٢٨٧٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٥٩٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٥٨٩٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٣٠

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٥١

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٩٠١٧

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٣١٩٠

١٠١/٢٠١٧/١١٢٦٦٤٣

١٠١/٢٠٠٩/٩٩٦٢٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٥٣٦

١٠١/٢٠١٧/١٠٩٣٥٠٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨١٣٩

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨١٢٦

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٢٥٧١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٦٥٦

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٧٦١

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٦٢٢٢

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٣٦٧٧
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٢٧م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٨٧ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٥ من ٥

٦٠٠١٨٣
٦٠٠١٩٤

 طاھر رجب زاید عبادي

 فاطمة صالح إبراھیم عبده

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الثانیة علیھم مواد من الفرقة األولى
قسم التاریخ انتساب موجھ

الدولة العربیة اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة األمویة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٦/١١٢٤١٢٨

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٧٨٩
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