
)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٠١م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦٨ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٤

٤٠٣٩٣١
٤٠٤٠٠٩

٤٠٤٠٣٥
٤٠٤١٧٨

 غاده   طھ محمود محمود

 ھدیر اسماعیل محمد علي عویضة

 عبد العظیم عید عبدالعظیم خلیل

 والء مجاھد محمد یوسف ھیكل

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

الدولة الفاطمیة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٠٥٥٤١٩

١٠١/٢٠١٣/١٠٣٥١٠٩

١٠١/٢٠٠٣/٠١٩٧١

١٠١/٢٠١٣/١٠٣٣٢٠٤
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٠١م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦٨ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٤

٣٠٢٥٨٤
٣٠٢٦١٩

٣٠٢٦٢٢
٣٠٢٦٢٤

٣٠٢٦٢٦
٣٠٢٦٣٣

٣٠٢٦٤٠
٣٠٢٦٤١

٣٠٢٦٤٢
٣٠٢٦٤٨

٣٠٢٦٥٤
٣٠٢٦٥٩

٣٠٢٦٦٨
٣٠٢٦٨٣

٣٠٢٦٨٧
٣٠٢٦٨٨

٣٠٢٦٨٩
٣٠٢٦٩٤

٣٠٢٦٩٥
٣٠٢٧٠١

٣٠٢٧٠٢
٣٠٢٧١٢

٣٠٢٧١٣
٣٠٢٧١٩

٣٠٢٧٢١

 محمد  السید نصر عباس

 ابراھیم محمد مجرحى عبد الظاھر

 احمد سعد بدوى حسین شریف

 احمد على السید جاب اهللا

)ك( احمد محمد على محمد السید 

 اسالم عادل رزق محمد

 امنیة سید محمد ابراھیم

 امیره ایمن یونس على محمد

 امیره محمد كامل عبد العظیم فاید

 ایھ مصطفى خلف خالد

 جرجس انور فھمى شنوده

)ك( حسن فتحى محمد محمد ابو العزم 

 رحاب عبدالباسط عبدالفتاح احمد

 شیماء شحاتة ابو الغیط عبد اال

 عبد الرحمن جمال جابر أحمد

 عبد الرحمن زكریا حسن محمود

 عبد الرحمن  سمیر محمد عبد الرحیم

 عبداهللا عبده عبداهللا بخیت

 عبیر عاطف عثمان عبد اهللا

 عمرو احمد حربى عید احمد

 عوض محمد عوض زیان

 كریم عماد احمد عبد الحلیم

 كریمان یاسر أحمد محمد أبو حسین

 مارتینا مجدى حلمى ریاض

 ماریو شوقى ادیب بشاره

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

الدولة الفاطمیة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٦/١٢٩١٤٥٨

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٧٤٦٢

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٧٤٧٣

١٠١/٢٠١٨/١٣١٨٧٨٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٦٠٢

١٠١/٢٠١٨/١٣٨٢٨٠٤

١٠١/٢٠١٨/١١١١٠٩٦

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٢٥٣٢

١٠١/٢٠١٦/١١٣٣٤١٥

١٠١/٢٠١٨/١٢٤٣٤٠٨

١٠١/٢٠١٨/١٣٧٨٦٤٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٦٠٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٥٤

١٠١/٢٠١٨/١١٣٥٨١٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٢١٦

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٧٦١

١٠١/٢٠١٨/١١١٩٨٤٤

١٠١/٢٠١٨/١٣٩٠٦٤١

١٠١/٢٠١٨/١٢٤٢٧١٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٤٣٩

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٣٥٣

١٠١/٢٠١٨/١١١٣٣٤٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٣٨٢

١٠١/٢٠١٨/١٢٤٢٥٤٩

١٠١/٢٠١٨/١٢٣٥٨١١
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٠١م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦٨ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٣ من ٤

٣٠٢٧٣٠
٣٠٢٧٣٢

٣٠٢٧٣٩
٣٠٢٧٤١

٣٠٢٧٤٢
٣٠٢٧٤٧

٣٠٢٧٥٢
٣٠٢٧٥٤

٣٠٢٧٦٧
٣٠٢٧٧٤

٣٠٢٧٧٦
٣٠٢٧٨٢

٣٠٢٧٨٣
٣٠٢٧٩١

٣٠٢٧٩٩
٣٠٢٨٠٩

٣٠٢٨٣٦
٣٠٢٨٣٨

٣٠٢٨٤٠
٣٠٢٨٤١

٣٠٢٨٤٨
٣٠٢٨٦٠

٣٠٢٨٦٢
٣٠٢٨٦٧

٣٠٢٨٦٩

 محمد  عبد الناصر محمد رضا

 محمد وجیھ حامد یوسف

 مرفت امین جادالرب محمد

 مریم ایمن سید سلیمان

 مریم ذكى فھیم رزق اهللا

)م ى(  مصطفى نور الدین ذكى محمد 

 منھ اهللا سعید احمد على سعید

 منھ اهللا طھ سید عثمان

 ندا سعید بیومى البطره

 ندى وحید عبد اهللا عبد اهللا

 نرمین سلیم فراج محمد

 نورھان محمد احمد عبدربھ

 نورھان محمد حامد حامد فرج

 ھایدى ایمن كامل محمد فرحات

)ك( ھند محمد احمد محمد 

 یوسف كمال الدین حسن صالح

 احمد   رأفت فكرى عبد الصمد

 احمد   ماجد محمد زاھر صالح غنیم

 اسماء   خالد محمد سید

 اسماء على ایوب حسن

 رضا سید احمد حسن

)ك( عبد الرحمن محسن محمد محمد ابراھیم 

 علي  الدین محمد رجب سلیمان

 مریم  سید حسنى حسین

 منة   اهللا السید ابوزید عبد الحى

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

الدولة الفاطمیة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٦/١٢٤٣٨٤٧

١٠١/٢٠١٨/١٢٤١٦٢٦

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٩٠٦٦

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٥٥٦

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٢٦٥٦

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٦٣١

١٠١/٢٠١٨/١١٢١٩٢٦

١٠١/٢٠١٨/١٣١٦٨٤٦

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٤١٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨١٧١

١٠١/٢٠١٨/١٢٥١٦٧٠

١٠١/٢٠١٨/١١٤٢٩١٨

١٠١/٢٠١٨/١١١٢١٠٥

١٠١/٢٠١٨/١٢٥٩٩٤٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٦٠٦

١٠١/٢٠١٨/١٢٦١٧٠١

١٠١/٢٠١٧/١١٥٤٨٢٥

١٠١/٢٠١٧/١١٣٥٣٩٦

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٧٨٤٥

١٠١/٢٠١٦/١١٢٨٠٧٥

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٦٨٦

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٧٦٦

١٠١/٢٠١٦/١١٢٠١٥٥

١٠١/٢٠١٤/١٠٣٢١٣٥

١٠١/٢٠١٧/١١٣٠٥٧٢
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٠١م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦٨ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٤ من ٤

٣٠٢٨٧٣
٣٠٢٨٧٤

٣٠٢٨٧٥
٣٠٢٨٧٦

٣٠٢٨٧٨
٣٠٢٩١٤

٣٠٢٩٧٠
٣٠٢٩٧٢

٣٠٢٩٧٣
٣٠٢٩٧٤

٣٠٢٩٧٥
٣٠٣٠٥٢

٣٠٣٠٥٧
٣٠٣٠٨٧

 نغم   سمیر صبرى عید سالم

 نورھان رأفت سعد عاكف

 نورھان   سیف النصر عز الدین احمد

 نورھان محمود مھدى محمد

 ھند   محمد سید شعبان

 فاطمھ حسنى محمد حسین

 تامر صالح تامر فرنسیس

 سارة عبد العال محمد محمد

 مصطفى احمد مصطفى محمد

 مینا اسحاق یوسف سعد

 ھند عبد العال جاد عبد الفتاح درویش

 اسراء حسین یسن متولي شریف

 شیماء عرفھ محمد على على

)موقوف( اسامة حسن صدقى حسن

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

الدولة الفاطمیة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١١٣٢١١٤

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٤٠٢

١٠١/٢٠١٧/١١٤٢٦٢٦

١٠١/٢٠١٦/١١٥٠٥٥٧

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٥٧٥٠

١٠١/٢٠١٣/١٠١١٩٣٢

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦١٦٧

١٠١/٢٠١٣/١٣٠٥٣٤٩

١٠١/٢٠١٢/٩١١٣٩٠٢

١٠١/٢٠١١/١٢١٨٨٥٣

١٠١/٢٠١٢/٠٠٨٣٢

١٠١/٢٠١٢/٠٣٣٤٢

١٠١/٢٠١٢/٠١٧١٨

١٠١/٢٠٠٤/٠٦٣٥٧
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