
)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٠٠م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦٧ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٤

٤٠٣٨٣٦
٤٠٣٩٠٧

 ندى سعید على عبد الخالق

 رمضان  سید عبد المعبود عبد الھادي

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

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

كود الطالب
١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٨٤٦

١٠١/٢٠١٦/١١٤٦٩٦٥
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٠٠م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦٧ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٤

٣٠٢٥٦٦
٣٠٢٥٦٧

٣٠٢٥٨٧
٣٠٢٥٩٠

٣٠٢٦٢٢
٣٠٢٦٢٣

٣٠٢٦٣٥
٣٠٢٦٤٢

٣٠٢٦٤٣
٣٠٢٦٤٦

٣٠٢٦٤٩
٣٠٢٦٥٢

٣٠٢٦٥٤
٣٠٢٦٦٤

٣٠٢٦٦٥
٣٠٢٦٦٨

٣٠٢٦٧٧
٣٠٢٦٨٠

٣٠٢٦٨٥
٣٠٢٦٩٠

٣٠٢٦٩٢
٣٠٢٦٩٧

٣٠٢٦٩٩
٣٠٢٧٠٦

٣٠٢٧١١

 اسماء   راضى الدیب احمد

 اسماء على رمضان عبد العال

 منار اشرف عبد المنعم محمد قندیل

 نورھان عبد اهللا ابو المكارم حسن

 احمد سعد بدوى حسین شریف

 أحمد صابر أحمد زاخر حماد

 اسماء سعد رمضان جابرى عامر

 امیره محمد كامل عبد العظیم فاید

 امیره محمد محمود محمد

 ایھ سعید یوسف ابو بكر

 ایھاب عادل عبد المنعم اسماعیل

 تریفینا عصام نبیل صلیب

 جرجس انور فھمى شنوده

 دعاء حسنى ابراھیم عبداهللا

 دنیا احمد أنور أحمد

 رحاب عبدالباسط عبدالفتاح احمد

 ساره ماجد شعیب عبد المجید محمد

 سمیة محمد أحمد محمود

 صابرین محمود عبدالمنعم محمود

 عبد الرحمن  عماد الدین محمود محمد

 عبدالحمید محمد سید عید

 على احمد على محمد محمد

 على عبدالفتاح عبداهللا على سلیمان

 فاطمھ شریف سید عبدالعال

 كریم حسن صادق قرنى

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

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

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٢٤٢٣٧٩

١٠١/٢٠١٨/١١٣٨٣٥٥

١٠١/٢٠١٨/١١٢٢٤٢١

١٠١/٢٠١٨/١٢٤٣٢٠٧

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٧٤٧٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٧٠

١٠١/٢٠١٨/١١٤٨٥٧٩

١٠١/٢٠١٦/١١٣٣٤١٥

١٠١/٢٠١٨/١١٥١٠٥٨

١٠١/٢٠١٨/١١٥١٨٠٢

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٧٧٢٠

١٠١/٢٠١٨/١٢٣٩١٣٩

١٠١/٢٠١٨/١٣٧٨٦٤٨

١٠١/٢٠١٨/١٣٠٣٧٣٦

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٤١٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٥٤

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦٢٤٦

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٣٤٨

١٠١/٢٠١٨/١٣٨٠٣٤٠

١٠١/٢٠١٨/١١٨٤٣١١

١٠١/٢٠١٨/١١١٦١٢١

١٠١/٢٠١٨/١٣٢٣٢٩٥

١٠١/٢٠١٨/١١٠٩٧٥٢

١٠١/٢٠١٨/١٣١٨٣٢٧

١٠١/٢٠١٨/١٢٥١٣٩٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٠٠م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦٧ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٣ من ٤

٣٠٢٧١٥
٣٠٢٧١٦

٣٠٢٧٢٠
٣٠٢٧٢٤

٣٠٢٧٢٥
٣٠٢٧٢٩

٣٠٢٧٣٣
٣٠٢٧٣٦

٣٠٢٧٤٥
٣٠٢٧٤٦

٣٠٢٧٤٨
٣٠٢٧٥٠

٣٠٢٧٥٣
٣٠٢٧٥٥

٣٠٢٧٥٧
٣٠٢٧٦٢

٣٠٢٧٦٤
٣٠٢٧٦٥

٣٠٢٧٦٩
٣٠٢٧٧١

٣٠٢٧٧٣
٣٠٢٧٧٧

٣٠٢٧٧٩
٣٠٢٧٨١

٣٠٢٧٨٣

 كیرلس ھنرى ذكى فرید

 لبنى جمال سعد عبد العزیز

 مارینا عیسى موریس توفیلس

 محمد احمد عبد العزیز شیمى مسعد

 محمد اسعد محمود محمد

 محمد رمضان السید محمد على

 محمود اشرف عبد الحمید عبد الحمید احمد

 محمود صابر حنفى محمود

 مریم ھانى محمد مصطفى

 مصطفى رضا عبد السالم یونس

 منار على عبدالقادر سعد

 منھ اهللا حسن حسنین سید حسنین

 منة اهللا شریف سید خلیل سالم

 منة اهللا محمود الشناوى السید

 منة خالد رمضان عطیھ

 مى ماھر ابراھیم امین عبدالمجید

 میار حمدى سلیمان ابرھیم

 نادیھ عبدالغفار سامى عبدالغفار

 ندا سید احمد ابراھیم احمد

 ندى سمیر صالح حسن على

 ندى عبدالعال محمد عبدالنعیم

 نرمین كرمى نصیف سلیمان

 نورا على محمود احمد

 نورھان سید مبارك محمد عزاز

 نورھان محمد حامد حامد فرج

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

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

كود الطالب
١٠١/٢٠١٨/١٣١٣٢٥٤

١٠١/٢٠١٨/١١٥٠٧٨٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٣٨٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٣٦٢

١٠١/٢٠١٨/١١٠٤١٤٣

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٢٢٦٧

١٠١/٢٠١٨/١١٠٩٨٦٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٢١

١٠١/٢٠١٨/١١١٨٠٨٠

١٠١/٢٠١٨/١١٣٦٦٩١

١٠١/٢٠١٨/١٣٨١٥٧٩

١٠١/٢٠١٨/١١٣٠٢٢١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٤٥٣

١٠١/٢٠١٨/١٣٨٠٦٥٦

١٠١/٢٠١٨/١١١١٢٤٧

١٠١/٢٠١٨/١١٣٤٣١٢

١٠١/٢٠١٨/١١٢٧٧٨٢

١٠١/٢٠١٨/١٢٥٦٢٥٨

١٠١/٢٠١٨/١١٣٩٥٢٤

١٠١/٢٠١٨/١١١٨١٧٦

١٠١/٢٠١٨/١١٢٢٢٦٣

١٠١/٢٠١٨/١١٢٥٠٠٦

١٠١/٢٠١٨/١١٥٢٠٩١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٤٢١

١٠١/٢٠١٨/١١١٢١٠٥
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٠٠م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦٧ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٤ من ٤

٣٠٢٧٨٩
٣٠٢٧٩٣

٣٠٢٧٩٦
٣٠٢٨٠١

٣٠٢٨٠٢
٣٠٢٨٠٤

٣٠٢٨٠٨
٣٠٢٨٤٢

٣٠٢٨٤٤
٣٠٢٨٥٤

٣٠٢٨٦٠
٣٠٢٩١٠

٣٠٢٩١٥
٣٠٢٩٦٩

٣٠٢٩٧٤

 ھاجر محمد عبده علیوه ابراھیم

 ھبة محمد حنفى حسین عبد الفتاح

 ھدیر عالء ربیع محمد

 والء صبرى محمود عبد الجواد

 یاسمین السید فوده محمد السید

 یاسمین علم الدین لطفى محمد

 یوساب نبیل فایز سناده

 اسماء  فتحى محمد عبد المعطى

 امیره   محمد ثابت عبد اهللا

 سماح  محمد بسطاوى عبد المجید

)ك( عبد الرحمن محسن محمد محمد ابراھیم 

 دعاء مجدي عبد الرحیم توفیق

 محمد احمد عبد الوھاب عبد الحمید

 احمد مصطفي برعي صدیق

 مینا اسحاق یوسف سعد

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

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

كود الطالب
١٠١/٢٠١٨/١١١٤٧٥٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٤٩٥

١٠١/٢٠١٨/١١٤٩٢٩٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٤٣٢

١٠١/٢٠١٨/١١٣٨٧٧٦

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٤٣٤

١٠١/٢٠١٧/٩١٢٠١٥١

١٠١/٢٠١٤/١١١٩٤٨٦

١٠١/٢٠١٧/١١٤٨٩٤٣

١٠١/٢٠١٤/١٠١١٢٥٠

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٧٦٦

١٠١/٢٠١٦/١٢٩٣٢٤٠

١٠١/٢٠١٢/٠١٨٩٩

١٠١/٢٠١٣/٩١١٥٤٢١

١٠١/٢٠١١/١٢١٨٨٥٣
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