
)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٢٧-٠٤-٢٠ ١٠:٤٥م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٣٢ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٢

٨٠٠٠٧٠
٨٠٠٠٧٩

٨٠٠١٠٩
٨٠٠١١٠

٨٠٠١١٣
٨٠٠١١٩

٨٠٠١٢١
٨٠٠١٢٥

٨٠٠١٢٧
٨٠٠١٢٨

٨٠٠١٣١
٨٠٠١٣٦

٨٠٠١٣٨
٨٠٠١٤٩

٨٠٠١٥٦
٨٠٠١٦١

٨٠٠١٦٥
٨٠٠١٦٨

٨٠٠١٧٣
٨٠٠٢٠٠

٨٠٠٢٠٨
٨٠٠٢١٢

٨٠٠٢١٤
٨٠٠٢٣٧

٨٠٠٢٤٣

 احمد رجب محمد حسن

 محمود سامى محمد عبد الفتاح

 احمد فودة عبد العزیز فوده

 احمد محمد محمود محمد عبد العال

)محول (  اسامة طارق بدر محمود 

)محولھ (  امانى سعید عبد التواب عبد الرازق 

 امنیھ  مصطفى ابراھیم درویش

 حازم جمال عباس على

 حسام   حسین محمد محمد

 حسني قؤاد سید عبد المطلب

 خالد عبد المنعم بدوي حسن

 رضوى   شریف امام امین

 سلمى  مصطفى محمد مصطفى عفیفى

 محمود خالد عبداهللا غانم عبد اهللا

 میاده  عبد المعبود عبد اهللا عبد المعبود

 نورا  محمد محمد كامل محمد

 ھدى على منسى سید ابراھیم

 ھند عادل عبد الحمید سعودى

 یوسف فتحى طھ احمد سویلم

 اسراء ناصر كمال موسى

 بسمة  احمد صبحي ابراھیم

 ریھام عالء حسن عبد الحمید

 زینب اشرف محمد عبد العزیز

 محمد عالء محمد عثمان

 منى  عصام محمد حسین محمد

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة الثالثة
قسم اللغة العربیة وآدابھا انتساب موجھ

الشعر العباسى: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٦/١١٤٤٠٣٨

١٠١/٢٠١٤/١١١٨٨٥٦٩

١٠١/٢٠١٤/١١٠٣٧٧٢٧

١٠١/٢٠١٦/١١١٤٠٥٣

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٢٣٤

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٥٧٢

١٠١/٢٠١٧/١٠٣١٠٤٨

١٠١/٢٠١٤/١١٠١٨٩٩٧

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٤١١٧

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٩١٥

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٥٦٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٥٦٣٥

١٠١/٢٠١٧/١١٤٩١٦٧

١٠١/٢٠١٣/٩١١٤٢٥٢

١٠١/٢٠١٤/١٠٤٦٩٦٠

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٥٠٦٦

١٠١/٢٠١٤/١١٠١٣٩٣١

١٠١/٢٠١٦/١١٤٦٧٠٣

١٠١/٢٠١٤/١١١٤٠٥٨٨

١٠١/٢٠١٤/١١٢٦١٢٠٩

١٠١/٢٠١٤/١١٩٢٩٧٦

١٠١/٢٠٠٩/١٢٢١٩٥٧

١٠١/٢٠١٦/١١٧٧٥٥٥

١٠١/٢٠١٤/١١٠١٩٢٣٧

١٠١/٢٠١٤/١١٠٤٦٢٩٢
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٢٧-٠٤-٢٠ ١٠:٤٥م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٣٢ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٢

٨٠٠٣٢٤
٨٠٠٣٢٥

٨٠٠٣٣٦
٨٠٠٤٩٦

٨٠٠٥٢٩
٨٠٠٥٤١

٨٠٠٥٤٢

 بوسى ابو الخیر محمد حسن

 سارة امین عبد الفتاح محمد

 ھدیر سید زین سید احمد

 رجب مصطفى رجب فضل

 شیماء عبد الوارث عبد العزیز االمام

 طارق محمد عبدالرسول ابراھیم

 طھ حسین جمعة طنطاوى

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة الثالثة
قسم اللغة العربیة وآدابھا انتساب موجھ

الشعر العباسى: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٣/٩١١٤١٢٠

١٠١/٢٠١٤/٩١١٥٩٢٤

١٠١/٢٠١٢/٠٣٤٢٩

١٠١/٢٠٠٣/٠٤٩٤٠

١٠١/٢٠٠٣/٠٤٩٥٨

١٠١/٢٠٠٧/١٤٢١٨

١٠١/٢٠٠٧/١٣٦٦٢
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