
)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٥٩م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

١٧٥ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٨

٨٠٠٨٧٧
٨٠٠٨٨٠

٨٠٠٩٣٢
٨٠٠٩٣٥

٨٠٠٩٤٧
٨٠٠٩٤٨

٨٠٠٩٥٠
٨٠٠٩٦٥

٨٠٠٩٧٠
٨٠٠٩٧٥

٨٠٠٩٨٤
٨٠٠٩٩٢

٨٠٠٩٩٤
٨٠١٠٠٨

٨٠١٠١٨
٨٠١٠١٩

٨٠١٠٢١
٨٠١٠٣٧

٨٠١٠٣٨
٨٠١٠٤١

٨٠١٠٤٥
٨٠١٠٤٧

٨٠١٠٤٩
٨٠١٠٥٣

٨٠١٠٩٦

 حبیبھ   عالء الدین لطفى محمد

 دعاء   محمد عبد الصالحین محمود

 احمد   سعید احمد محمد احمد

 احمد   عبد الوھاب محمد عبد الحمید

 امینھ   عبد البارى زیدان عبد البارى

 ایھ  حسن رزق ناجي

 ایھ   محمود انس صابر عوض اهللا

 راندا   محمد مطر عبدالشافى

 رضا ربیع محمد ابراھیم

 ساره   سید عبد الفتاح عبد الجواد

 شیماء   ماھر احمد محمد

 عبیر  حسنین طھ سالم محمد

 عال   عصمت على محمد السید

 محمد   جمال الدین فتحى محمد

 مروه   عاطف محمد محمد

 مریم   جمال احمد عبد التواب محمود

 مصطفى   ابراھیم سامى ابراھیم مصطفى

 نورھان جمال قبارى حملي

 نورھان رمضان محمد بركات

 ھاجر   محمد محمد حسان

 ھدیر   على على محمود عبد الرحمن

 ورد   اشرف صابر حسین

 یارا انس الوجود سلیمان سلیمان

 نیرمین   نادى سعد معوض

 عمرو احمد حمدى عفیفي

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

الدولة الفاطمیة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٠٢٥١٦٧

١٠١/٢٠١٧/١١٤٩٣٠١

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٣٦٥٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٦٠٨٩٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٩١٤٤

١٠١/٢٠١٧/١١٥٤٢٠٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٧١٠٠

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٤١٨٢

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٥٩٧

١٠١/٢٠١٧/١١٤٨٦٨٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٢١٥٧٣

١٠١/٢٠١٧/١٢٦٧٨١٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٣١١٥٦

١٠١/٢٠١٧/١١٥٥٤٢١

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٨٠١٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٣١٧٦٢

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٢٠٣٣

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٧٦٣

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٦١٦

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٩٩١٤

١٠١/٢٠١٧/١٢٤٢٧٢٤

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٠٥١٢

١٠١/٢٠١٤/١١٠٤٥٣١٢

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٣١٠٠

١٠١/٢٠١٢/٠٣٤٢٠
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٥٩م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

١٧٥ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٨

٨٠١٢١٧
٨٠١٢٥٨

٨٠١٢٦٢
٨٠١٤٤٤

٨٠١٥٢٦
٨٠١٥٣٨

 امیره عبدالنبى سعید حسن

 حمادة المتولى عبدالتواب محمود

 حمادة ابراھیم محمد السید البكارى

 احمد محمد مصطفى على القللى

 محمد مصطفى محمد إبراھیم

 ابتسام احمد سالم سالم

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

الدولة الفاطمیة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٢/٠٣٤١٢

١٠١/٢٠٠٣/٠٥١١٣

١٠١/٢٠٠٤/٠٦٧٥٩

١٠١/٢٠٠٣/٠٥١٢٦

١٠١/٢٠٠٣/٠٥١٧٦

١٠١/٢٠٠٤/٠٦٧٧٦
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٥٩م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

١٧٥ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٣ من ٨

٧٠٠٧١٥
٧٠٠٧١٦

٧٠٠٧١٧
٧٠٠٧٣٠

٧٠٠٧٣٤
٧٠٠٧٣٦

٧٠٠٧٤٧
٧٠٠٧٧٨

٧٠٠٧٨١
٧٠٠٧٨٣

٧٠٠٧٨٤
٧٠٠٧٨٦

٧٠٠٧٨٨
٧٠٠٧٨٩

٧٠٠٧٩١
٧٠٠٧٩٢

٧٠٠٧٩٤
٧٠٠٨٠٥

٧٠٠٨٠٨
٧٠٠٨١١

٧٠٠٨١٣
٧٠٠٨١٤

٧٠٠٨١٥
٧٠٠٨١٧

٧٠٠٨١٩

 بسمھ   محمد حسن على

 بالل عادل محمد كرم

 حسین   رضا سلیمان فراج

 سماح احمد محمد احمد السید

 شیماء خالد سید احمد

 على سید على سید احمد ابراھیم

 ھدى   محمود سید احمد

 ابراھیم عادل ابراھیم على

 احمد   رمضان عبد اهللا بدر

 احمد سید مرزوق داود

 احمد عبد الناصر على فھمي سطوحي

 احمد محمد عبدالرحیم محمد

 احمد محمود احمد حمیدو

 احمد محمود الطاھر محمود

 أروى ھشام عبد المنعم عبد الوھاب

 اسراء عبدالقادر ابراھیم الجارحى

 اسراء   كامل سعید كامل

 اسماء محمد عمار

 االء   محمد عبد الوھاب عبد الفتاح

 ام كلثوم سعید على مصطفى

 امانى   عادل عنتر عبد العلى

 امنیھ احمد عبدالعزیز جالل

 امنیھ كرم حسن عثمان

 امیره عزت ابراھیم محمد

 امینھ ماھر صالح الدین بھواش

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

الدولة الفاطمیة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٠٢٤٨٣٠

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٩٤٣

١٠١/٢٠١٧/١١٥٢٨٥٦

١٠١/٢٠١٦/١٢٥٠٨٨٩

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٤٦

١٠١/٢٠١٤/١١٠١٥٣٥٣

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٣٩٣٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٦٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٤٢٧٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨١٣٣

١٠١/٢٠١٦/١١١٦٠١٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٧٩

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٢٥٨

١٠١/٢٠١٤/١١١٢٣٩٣٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٦٢٦

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٦٣٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٢٢٦٢

١٠١/٢٠١٧/٩١٢٠٢٣٧

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٥٢٣٦

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٦٠٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٦١٤٠

١٠١/٢٠١٨/١١٣٠٠٣١

١٠١/٢٠١٨/١٣١٤١٩٢

١٠١/٢٠١٨/١١٣٥٦٧٢

١٠١/٢٠١٨/١١٥٠١٧٦
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٥٩م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

١٧٥ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٤ من ٨

٧٠٠٨٢١
٧٠٠٨٢٤

٧٠٠٨٢٥
٧٠٠٨٢٩

٧٠٠٨٣٢
٧٠٠٨٣٣

٧٠٠٨٣٥
٧٠٠٨٣٧

٧٠٠٨٣٨
٧٠٠٨٤٠

٧٠٠٨٤١
٧٠٠٨٤٣

٧٠٠٨٤٥
٧٠٠٨٤٦

٧٠٠٨٤٩
٧٠٠٨٥٠

٧٠٠٨٥١
٧٠٠٨٥٤

٧٠٠٨٥٦
٧٠٠٨٥٨

٧٠٠٨٥٩
٧٠٠٨٦٠

٧٠٠٨٦٢
٧٠٠٨٦٣

٧٠٠٨٧٠

 ایمان اسامھ محمد ابراھیم

 ایمان حسن عبدالحمید محمد عمار

 ایمان حسین عبدالحمید لیثى

 ایھ  احمد على محمد

 ایھ سعید عبدالمولى النعسان

 ایھ   صبرى عبد الرحیم عبد الرازق السید

 ایھ   عبد الرازق السید رمضان

 ایھ عبدالغنى بكر عبدالغنى

 ایھ عید فتحى عبدالحمید

 ایھ محمد علمى على

 بثینة   اسد عبد المؤمن قناوى

 بسنت   بدوى عبد العال بدوى

 تغرید محمد محمود حسب النبى

 تقي طارق عبد الحمید على

 جھاد عادل عبدالموجود ابراھیم

 جورج عماد عریان فھیم

 حذیفھ طارق على فھمى

 خالد   عبد السالم احمد عبد السالم

 دعاء احمد اسماعیل عبدالجواد شھبھ

 دنیا نبیل عرفھ عرفھ محمد

 دینا   رزق انور محمد

 دینا   سعید عبد الرحمن امین العدلى

 دینا   محمد عبد المجید یاسین الخرصھ

 رانیا محمود على محمد

 رضوى محمد محمد ابراھیم

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

الدولة الفاطمیة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٨/١١٢٦٨٤٧

١٠١/٢٠٠٩/١٠٣٥٦٤٨

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٥٤٦٨

١٠١/٢٠١٤/١١٤٣٨٥٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٦٥٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٢٢٧٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٤٥٥٦

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٥٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٤٢

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٣٣٩٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٦٥٠٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٦٨٩٧

١٠١/٢٠١٨/١١٤٧٦١٣

١٠١/٢٠١٦/١٢٨٩٧٠٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٥٣٥

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٦٠٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٠٥

١٠١/٢٠١٧/١١٥٠١٥١

١٠١/٢٠١٨/١١٢٤٨٠٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٤٠

١٠١/٢٠١٧/١٠٣١٤٩٧

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٤٥٨٢

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٩٣٧٠

١٠١/٢٠١٨/١٣١٦٩٨٢

١٠١/٢٠١٨/١١٤٩٥٢٨
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٥٩م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

١٧٥ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٥ من ٨

٧٠٠٨٧١
٧٠٠٨٨١

٧٠٠٨٨٣
٧٠٠٨٨٦

٧٠٠٨٩١
٧٠٠٨٩٣

٧٠٠٨٩٤
٧٠٠٨٩٥

٧٠٠٨٩٩
٧٠٠٩٠٠

٧٠٠٩٠٦
٧٠٠٩٠٨

٧٠٠٩١٠
٧٠٠٩١٤

٧٠٠٩١٥
٧٠٠٩١٨

٧٠٠٩٢١
٧٠٠٩٢٢

٧٠٠٩٢٣
٧٠٠٩٢٦

٧٠٠٩٢٧
٧٠٠٩٢٩

٧٠٠٩٣٠
٧٠٠٩٣١

٧٠٠٩٣٥

 روان یسرى السید احمد

 ساره نزھى متواضع حسب اهللا

 سحر اسامة عبدالواحد سیف النصر

 سلمى سلیمان صالح الدین سلیمان

 شروق   محمد احمد عبد الھادى

 شیماء   صبحي شعبان محمد

 شیماء محمد سید اسماعیل

 طارق احمد عبدالحمید عرفھ

 عادل زین العابدین عبد الحمید محمود ابراھیم

 عبد   الرحمن احمد حنفي احمد

 على ھشام على محمود

 عمر   عید عبد اهللا عبد العزیز

 فاطمھ ابراھیم احمد السید

 فاطمھ   سید محمد احمد

 فاطمھ محمد عبدالحسیب عثمان

 فتحیھ   ھشام امین السید

 كریم جمال حسن حافظ محمود

 كریم كمال محمد محمد

 لمیاء   عبد النبى عثمان السید عثمان

 ماھر مدحت جمال مھنى سلیمان

 ماھینار احمد عبدالرحمن عبدالحافظ

 محمد اشرف محمد محمد عید

 محمد  حمدان فاید احمد

 محمد   ربیع مختار بیومي

 محمد مجدى رجب سید ابراھیم

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

الدولة الفاطمیة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٤٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٧٩٩٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٩٩

١٠١/٢٠١٨/١٢٥٠٣١٩

١٠١/٢٠١٧/١١٢٨٣١٧

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٦٣٩٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨١٠١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٠٥

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٦٠٧

١٠١/٢٠١٧/١٠٥١٣٨٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٦٤٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٠٩٢٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٧٨

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٧١٨٩

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٥٣٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٠٩٩٠

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٠١

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٧٥٩٠

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٢٥٢١

١٠١/٢٠١٨/١٣١٣٢٥٦

١٠١/٢٠١٨/١١١٤٦١٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨١١٨

١٠١/٢٠١٤/١٠٣٦١٥٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٥٣٣٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٦٢٥
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٥٩م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

١٧٥ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٦ من ٨

٧٠٠٩٣٩
٧٠٠٩٤٠

٧٠٠٩٤٣
٧٠٠٩٤٥

٧٠٠٩٥١
٧٠٠٩٥٢

٧٠٠٩٥٣
٧٠٠٩٥٥

٧٠٠٩٦٠
٧٠٠٩٦٣

٧٠٠٩٦٥
٧٠٠٩٦٦

٧٠٠٩٦٩
٧٠٠٩٧٢

٧٠٠٩٧٣
٧٠٠٩٧٥

٧٠٠٩٧٨
٧٠٠٩٧٩

٧٠٠٩٨٠
٧٠٠٩٨١

٧٠٠٩٨٣
٧٠٠٩٨٤

٧٠٠٩٨٦
٧٠٠٩٨٧

٧٠٠٩٨٩

 محمود خالد إبراھیم حسن

 مراد محمد عبدالمنعم أحمد

 مریم اسماعیل محمد على

 مریم حسن عبدالمقصود محمد

 مصطفى   احمد سید محمد

 مصطفى اسماعیل فتحى الحداد

 مصطفى   رمضان عباس محمد شحاتة

 ممدوح أشرف إبراھیم محمد منصور

 مھاب طارق عبداهللا بشیر عبد الصادق

 مى محمد عربى محمد على

 میار  احمد محمد السید احمد

 ناریمان   محمد حامد عبد الباسط محمد

 ندى سامى محمد محمد

 ندى نبیل محمد صادق

 نرمین عاطف محمد عبدالعلیم

 نشوى ایمن مختار محمد السید

 نورا طارق حسنى امین

 نورا محمد خلیل غریب

 نوران   اشرف محمود عبد المحسن

 نوران شحاتھ عبد الغفار احمد

 نورھان رمضان سید اسماعیل

 نورھان سمیر نعیم نجیب

 نورھان محمود عبد الحمید عبد الجواد

 نورھان نورالدین ابوغنیمھ حافظ

 ھاجر   احمد سلیمان عبد الموجود

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

الدولة الفاطمیة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٥٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٢٦

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٥٥٩

١٠١/٢٠١٨/١١٢٢٤١٤

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٩٥٥٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٣٢

١٠١/٢٠١٧/١١٣٧١٥٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٢٢

١٠١/٢٠١٨/١٣٠٣٦٢٢

١٠١/٢٠١٨/١٣١٧١٢٣

١٠١/٢٠١٤/١٠٢٢٩٠٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٥١٧٢١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٠٨٤

١٠١/٢٠١٨/١١٤٤٨٤٤

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٣٣٤١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٨٥

١٠١/٢٠١٨/١١٢٧٩٧٠

١٠١/٢٠١٨/١١٢٧١٣٢

١٠١/٢٠١٧/١١٣٦٠٣٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٧٧

١٠١/٢٠١٧/٩١٢٠١٤٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣١٤

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٢١٣

١٠١/٢٠١٨/١١٢٥٠٣١

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٠٤١٣
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٥٩م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

١٧٥ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٧ من ٨

٧٠٠٩٩٠
٧٠٠٩٩١

٧٠٠٩٩٥
٧٠١٠٢٦

٧٠١٠٢٩
٧٠١٠٣١

٧٠١٠٣٢
٧٠١٠٣٧

٧٠١٠٣٨
٧٠١٠٤٠

٧٠١٠٤١
٧٠١٠٤٤

٧٠١٠٤٦
٧٠١٠٤٧

٧٠١٠٤٨
٧٠١٠٥٠

٧٠١٠٥٥
٧٠١٠٥٦

٧٠١٠٥٧
٧٠١٠٥٩

٧٠١٠٦١
٧٠١٠٦٣

٧٠١٠٧٤
٧٠١١٠٢

٧٠١١٠٥

 ھاجر   احمد مصطفى السید

 ھاجر   خالد عنتر ذكى

 ھنا مجدى محمد محمود الشعراوى

 احمد اشرف محمد احمدسعید

 احمد فكرى احمد محمد

 اسراء   فتحي عبد اهللا عبد الحمید

 اسماء طھ عبد الرؤوف ابراھیم

 بسمھ نصر السید السباعى

 بسنت وحید عبد الستار رضوان

 دعاء شعبان عزمى شوربجى

 رانیا  محسن عبد الرحیم احمد

 سلمى   عمرو حسین احمد سید

 شریف سید محمود السید

 شھاب ایمن السید عبد الحمید

 شھاب وائل محمد یوسف

 عبد   الرحمن على راغب عبد الرحمن

 عمر   محمود محمد عثمان

 فاطمھ   احمد سید ضمى ضمى

 فاطمھ   محمد مصطفى سید

 مارینا   حلمى عدلى عبد المسیح

 محمد خالد محروس فؤاد

 محمد مصطفى محمد ابراھیم سالم

 والء   عبد العال خلف محمد

 إبراھیم رشاد سالمة حسن وھبھ

 احمد عبد العزیز حسن عزام

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

الدولة الفاطمیة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١١٩٧٠٦٨

١٠١/٢٠١٧/١١٢٩٠٧٥

١٠١/٢٠١٨/١١٠٧٣٤٥

١٠١/٢٠١٦/١١٠٩٨٠٦

١٠١/٢٠٠٤/٠٦٧٨١

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٣٤٥٠

١٠١/٢٠١٤/١١١١٩٣٢٩

١٠١/٢٠٠٩/١١١٦٥٤

١٠١/٢٠١٦/١١٧٣٣٠١

١٠١/٢٠١٣/٩١١٤٩٥١

١٠١/٢٠١٤/١٠٦٨٤٠٧

١٠١/٢٠١٧/١١٤٩٣٨٣

١٠١/٢٠١٣/٩١١٥٤٨٩

١٠١/٢٠١٤/١١١٨٧٥٥٢

١٠١/٢٠١٦/١٢٤١٦٠٢

١٠١/٢٠١٧/١١١٦١٠٥

١٠١/٢٠١٧/١١٣٦٥١٧

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٤١٧٦

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٩٧٤٢

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٢٠٦١

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٦٠٤

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦١٤٠

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٥٧٦٥

١٠١/٢٠١٢/٠٣٨٣١

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦٢٣٠
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٥٩م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

١٧٥ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٨ من ٨

٧٠١١١٨
٧٠١١٢٠

٧٠١١٢٨
٧٠١١٢٩

٧٠١١٣٤
٧٠١١٦١

٧٠١١٦٢
٧٠١١٦٣

٧٠١١٩٢
٧٠١١٩٥

٧٠١١٩٧
٧٠١٢٢٤

٧٠١٢٤٩
٧٠١٢٩١

٧٠١٢٩٢
٧٠١٢٩٣

٧٠١٢٩٩
٧٠١٣٠٠

٧٠١٣٠٨

 حسام محمد عبد الحي عبد اهللا احمد

 حمدي  محمد حمدي رمضان

 محمد شعبان احمد السید

 محمد كامل جاد عبد اهللا

 وائل محمد قرنى عبدالسمیع

 ھانى على عبدالحمید محمد على

 احمد محمود احمد محمود

 محمد سید نادي عبدالغني

 سمر السید محمد عبدالمقصود

 كریم حسین مختار اسماعیل

 محمود عادل عبد السالم رضا

 نسمة سعید عبدالسالم خلیل

 احمد عاطف على مصطفى

 اسامة محمد على عبداهللا

 ایھاب احمد محمد محمود رفاعى

 ایھاب عثمان مبروك عثمان

 محمد مجدى محمد عبدالتواب

 محمد محمد فھمى محمد على العتر

 یوسف ممدوح یوسف عالءالدین

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

الدولة الفاطمیة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٤/٩١١٦٢٣٥

١٠١/٢٠١٤/١٠٣٧٦٢٧

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦١٢٩

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦١٣٨

١٠١/٢٠٠٤/٠٥٤٦٢

١٠١/٢٠٠٤/٠٧٠٣٨

١٠١/٢٠٠٩/٩١٨١٨٣

١٠١/٢٠٠٦/٠٦٣٩٠

١٠١/٢٠١٢/٠٣٤٦٤

١٠١/٢٠١٢/٠٣٨١٤

١٠١/٢٠١٣/٩١١٤٩٣٦

١٠١/٢٠٠٧/١٣٨٩١

١٠١/٢٠١٢/٩١١٣٢٠٥

١٠١/٢٠٠٤/٠٧٠٤٨

١٠١/٢٠٠٤/٠٥١١٢

١٠١/٢٠٠٤/٠٥١١٤

١٠١/٢٠٠٣/٠٣٣٦١

١٠١/٢٠٠٩/١٢٢٥٤٠٩

١٠١/٢٠٠٤/٠٥٢٤٧
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