
)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٥٨م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

١١١ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٦

٨٠٠٨٧١
٨٠٠٩٩١

٨٠٠٩٩٣
٨٠١٠٢٥

٨٠١٠٢٨
٨٠١٠٣٢

٨٠١٠٤٢
٨٠١٠٤٨

 إبراھیم فائق وھبھ وھبھ

 عبدالرحمن زكریا محمد عبده ابوبكر

 عبیر على مصطفى یوسف

 منھ   اهللا حسن احمد محمود محمد

 میرنا سمیر صلیب دوس

 نسمھ   سید سعید عبد الحمید

 ھاجر ناصر عبد الھادى عبد الرحمن

 وردة على ابراھیم یوسف

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

العالقات بین مصر وعالم البحر المتوسط فى العصور الوسطى: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٥٣٥

١٠١/٢٠١٢/٩١١٣٦٠٤

١٠١/٢٠١٦/١١٢١٨٣٢

١٠١/٢٠١٧/١١٩٧٧٦٤

١٠١/٢٠١٦/١٢١٧٨٨٢

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٤٨٦١

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٨٩٢

١٠١/٢٠١٤/١١١٢٠٩٢٤
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٥٨م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

١١١ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٦

٧٠٠٧١٠
٧٠٠٧١٢

٧٠٠٧١٤
٧٠٠٧٢٠

٧٠٠٧٤٤
٧٠٠٧٧٩

٧٠٠٧٨٢
٧٠٠٧٨٧

٧٠٠٧٨٩
٧٠٠٧٩٣

٧٠٠٧٩٧
٧٠٠٧٩٩

٧٠٠٨٠١
٧٠٠٨٠٢

٧٠٠٨٠٣
٧٠٠٨٠٤

٧٠٠٨٠٥
٧٠٠٨١١

٧٠٠٨١٤
٧٠٠٨١٥

٧٠٠٨١٦
٧٠٠٨١٨

٧٠٠٨٢٠
٧٠٠٨٢١

٧٠٠٨٢٢

 اسراء ایمن فتحي علي

 اسماء محمد فرحات السید

 ایمان یاسر عطا عبدالسمیع

 خلود على محمد على

 نورھان جالل عبدالحافظ محمد السید

 احالم   مبروك عبدالحلیم احمد

 أحمد سید سعد عبد الحمید

 احمد محمدي عبد الستار محمد نعمة اهللا

 احمد محمود الطاھر محمود

 اسراء عید سعد عبدالحمید البشبیشى

 اسالم عاطف عبداهللا على

 اسالم محمد عبدالرؤف محمد

 اسماء   اشرف فوزى امام

 اسماء حمدى عباس عبدالعزیز

 اسماء سید ابراھیم ابراھیم

 أسماء شعبان محمد عبدالمحسن

 اسماء محمد عمار

 ام كلثوم سعید على مصطفى

 امنیھ احمد عبدالعزیز جالل

 امنیھ كرم حسن عثمان

 امنیھ نبیل السید السید یوسف

 امیره محمود ابراھیم على خضر

 امینھ محمد شوقى ابراھیم

 ایمان اسامھ محمد ابراھیم

 ایمان السید شحاتھ رمضان

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

العالقات بین مصر وعالم البحر المتوسط فى العصور الوسطى: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٦/١١٢٨٢٣٦

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠١٤

١٠١/٢٠١٨/١١٢٤٧٦٦

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨١٨٠

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٦٥٨

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٢٥٦٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٦٤١

١٠١/٢٠١٤/١١٠٠٤٢٨٤

١٠١/٢٠١٤/١١١٢٣٩٣٧

١٠١/٢٠١٨/١١٣٨٢٣٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٥٤٨

١٠١/٢٠١٨/١١٢٢٨٥٤

١٠١/٢٠١٧/١٠٦٠٧٨٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٦٥٢

١٠١/٢٠١٨/١١٤٩٥١٠

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٥٧٤

١٠١/٢٠١٧/٩١٢٠٢٣٧

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٦٠٣

١٠١/٢٠١٨/١١٣٠٠٣١

١٠١/٢٠١٨/١٣١٤١٩٢

١٠١/٢٠١٧/٩١٢٠١٠٧

١٠١/٢٠١٨/١١٤٦١٥١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٢٩

١٠١/٢٠١٨/١١٢٦٨٤٧

١٠١/٢٠١٨/١٢٥٤٣١٤
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٥٨م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

١١١ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٣ من ٦

٧٠٠٨٢٦
٧٠٠٨٢٧

٧٠٠٨٣٠
٧٠٠٨٣١

٧٠٠٨٣٣
٧٠٠٨٣٦

٧٠٠٨٣٨
٧٠٠٨٣٩

٧٠٠٨٤٢
٧٠٠٨٤٤

٧٠٠٨٤٦
٧٠٠٨٤٨

٧٠٠٨٥٦
٧٠٠٨٥٨

٧٠٠٨٦١
٧٠٠٨٦٣

٧٠٠٨٦٤
٧٠٠٨٦٥

٧٠٠٨٦٨
٧٠٠٨٧٢

٧٠٠٨٧٣
٧٠٠٨٧٤

٧٠٠٨٧٥
٧٠٠٨٧٦

٧٠٠٨٧٧

 ایمان مجدى السید محمد

 ایمان   محمد ابو المجد شرقاوى

 ایھ جمال حامد نجار حسین

 ایھ خالد محمد عبدالحمید

 ایھ   صبرى عبد الرحیم عبد الرازق السید

 ایھ عبدالرحمن محمد خلیل

 ایھ عید فتحى عبدالحمید

 ایھ فتحى على بھلول

 بسمھ طارق محمد السید

 بسنت محمود عبدالمنعم عبدالخالق

 تقي طارق عبد الحمید على

 جھاد حمدى محمد سید احمد

 دعاء احمد اسماعیل عبدالجواد شھبھ

 دنیا نبیل عرفھ عرفھ محمد

 دینا عبداهللا مندى عبدالجواد

 رانیا محمود على محمد

 رحاب احمد رشوان عبدالاله

 رحاب عبدالعزیز صابر محمد

 رضوى   حسني صالح محمد

 زینب سعید محمد فرج

 زینب عماد فوزى عبده

 زینب عوض سلیمان عبدالرحیم

 زینب ولید حسین سالم على رفاعى

 ساره احمد عبداهللا عبدالجید راضى

 سارة احمد عبدالنبى احمد سالم

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

العالقات بین مصر وعالم البحر المتوسط فى العصور الوسطى: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٨/١١٣١٠٥٧

١٠١/٢٠١٧/١١٢٧٧١٧

١٠١/٢٠١٨/١٣٠٩٤٥٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٦٢٠

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٢٢٧٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٤١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٤٢

١٠١/٢٠١٨/١١٤٩٥٢٠

١٠١/٢٠١٨/١٣٨١٤٦٥

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٢٥٥٤

١٠١/٢٠١٦/١٢٨٩٧٠٢

١٠١/٢٠١٨/١١٢٤٧٨٩

١٠١/٢٠١٨/١١٢٤٨٠٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٤٠

١٠١/٢٠١٨/١١٢٤٨١٧

١٠١/٢٠١٨/١٣١٦٩٨٢

١٠١/٢٠١٨/١٢٤٢٥٣٣

١٠١/٢٠١٨/١١١١١٥٦

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٠٩٦٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨١١٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٢٠

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٣٤

١٠١/٢٠١٨/١١٩٣٣٩١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٥٨٨

١٠١/٢٠١٨/١١٤٩٥٣١
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٥٨م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

١١١ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٤ من ٦

٧٠٠٨٨٢
٧٠٠٨٨٤

٧٠٠٨٩٠
٧٠٠٨٩٢

٧٠٠٨٩٣
٧٠٠٨٩٤

٧٠٠٩٠٧
٧٠٠٩١٠

٧٠٠٩١٢
٧٠٠٩١٣

٧٠٠٩٢٠
٧٠٠٩٢١

٧٠٠٩٢٣
٧٠٠٩٢٥

٧٠٠٩٢٨
٧٠٠٩٣٢

٧٠٠٩٣٥
٧٠٠٩٣٦

٧٠٠٩٣٧
٧٠٠٩٤١

٧٠٠٩٤٢
٧٠٠٩٤٣

٧٠٠٩٤٤
٧٠٠٩٤٥

٧٠٠٩٤٨

 سالمھ احمد عبدالنبى عبدالفتاح

 سعید احمد عبدالوھاب محمد

 سھر ایھاب محمود عبدالكریم

 شیماء السعید محمد على تركى

 شیماء   صبحي شعبان محمد

 شیماء محمد سید اسماعیل

 علیاء ھانى محمد صالح

 فاطمھ ابراھیم احمد السید

 فاطمھ احمد محمد احمد

 فاطمھ خالد عیسى عبدالعال

 كاملھ جمعھ حامد ابوالفضل مرسى

 كریم جمال حسن حافظ محمود

 لمیاء   عبد النبى عثمان السید عثمان

 مارتینا عبدالمسیح لویز معوض

 محمد احمد عشماوى احمد السید

 محمد رضا محمد محمد

 محمد مجدى رجب سید ابراھیم

 محمد محمود محمد على

 محمد مصطفى عبد العال سلیمان

 مرفت  عادل زكى محمود

 مروه محمد صبرى محمد على

 مریم اسماعیل محمد على

 مریم   برسوم فخرى عبد اهللا

 مریم حسن عبدالمقصود محمد

 مریم عمر سعد محمد

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

العالقات بین مصر وعالم البحر المتوسط فى العصور الوسطى: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٣٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٦٠٩

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٥٩٥

١٠١/٢٠١٨/١١٢٥٦٨٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٦٣٩٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨١٠١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٦٤٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٧٨

١٠١/٢٠١٨/١٢٤٦٤٣٤

١٠١/٢٠١٨/١٢٥٠٥٢٤

١٠١/٢٠١٨/١١٤١٢٣٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٠١

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٢٥٢١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٨٣

١٠١/٢٠١٦/١١١٠٤١٣

١٠١/٢٠١٨/١٣١٦٦٣٩

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٦٢٥

١٠١/٢٠١٨/١٢٥٠٢٤١

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٦٠٦

١٠١/٢٠١٦/١١٤٣٠٩٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٧٩٨٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٥٥٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٤٤٤١

١٠١/٢٠١٨/١١٢٢٤١٤

١٠١/٢٠١٨/١١٤٦٩٣٩
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٥٨م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

١١١ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٥ من ٦

٧٠٠٩٤٩
٧٠٠٩٥٠

٧٠٠٩٥١
٧٠٠٩٥٢

٧٠٠٩٦٢
٧٠٠٩٦٤

٧٠٠٩٦٨
٧٠٠٩٧٠

٧٠٠٩٧١
٧٠٠٩٧٤

٧٠٠٩٧٧
٧٠٠٩٨٠

٧٠٠٩٨١
٧٠٠٩٨٢

٧٠٠٩٨٥
٧٠٠٩٨٨

٧٠٠٩٩٠
٧٠٠٩٩٥

٧٠٠٩٩٧
٧٠٠٩٩٩

٧٠١٠٠٠
٧٠١٠٣٥

٧٠١٠٥٨
٧٠١١٠٤

٧٠١١١٠

 مریم فتحي ابراھیم غبیش

 مریم یوسف مصطفى یوسف

 مصطفى   احمد سید محمد

 مصطفى اسماعیل فتحى الحداد

 مى ضیاءالدین احمد محمود

 میاده عاطف عبدالعال امام

 ندى خیرى محمد احمد

 ندى عبدالوھاب شوقى عبدالوھاب

 ندى   محمد سعد امین

 نسمھ   عصام ابراھیم حسن

 نورا رجب رشدى منصور

 نوران   اشرف محمود عبد المحسن

 نوران شحاتھ عبد الغفار احمد

 نورھان احمد شعبان سید

 نورھان عاطف عبدالعزیز جمعھ

 نیره اشرف فتحى مصطفى

 ھاجر   احمد مصطفى السید

 ھنا مجدى محمد محمود الشعراوى

 ھویدا رفاعى محجوب خلیفھ

 وفاء نجیب سعد نجیب

 یاسمین احمد عبد الحمید محمود

 ایھ عبد الرحمن توفیق بكر

 كرستین نبیل حفظى شحاتھ

 احمد سعد سید فضل

 اسالم محمد جبالى محمد

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

العالقات بین مصر وعالم البحر المتوسط فى العصور الوسطى: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٦/١١٢٦٩١٣

١٠١/٢٠١٨/١٣١٧٠٩٧

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٩٥٥٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٣٢

١٠١/٢٠١٨/١١٠٧٣٣٥

١٠١/٢٠١٨/١١٣٣١٨٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٣٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٩٤

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٦١١٧

١٠١/٢٠١٧/١١٣٢٦٩٩

١٠١/٢٠١٨/١١١٢٣٨٥

١٠١/٢٠١٧/١١٣٦٠٣٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٧٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٨٠

١٠١/٢٠١٨/١١٢٥٠٢٦

١٠١/٢٠١٨/١٢٥١٩٥٩

١٠١/٢٠١٧/١١٩٧٠٦٨

١٠١/٢٠١٨/١١٠٧٣٤٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨١٦٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٥٩

١٠١/٢٠١٦/١١١٢١٩٥

١٠١/٢٠١٤/١١٠٢٥٣٨٧

١٠١/٢٠١٤/١١٢٦٤٢٣٩

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٦١٠

١٠١/٢٠١٤/١١١٣٧٩٢٤
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٥٨م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

١١١ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٦ من ٦

٧٠١١٢٣
٧٠١١٢٥

٧٠١١٩٥

 علیاء احمد شوقي محمد

 محمد  احمد عبد المنعم سلیمان

 كریم حسین مختار اسماعیل

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

العالقات بین مصر وعالم البحر المتوسط فى العصور الوسطى: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٣/١٣٤٤٢٨٣

١٠١/٢٠١٤/١٠٤٠٠٣٠

١٠١/٢٠١٢/٠٣٨١٤
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