
)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠١-٠٦-٢٠ ١١:٣٨م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٧٥ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٣

٨٠١٨١٢
٨٠١٨١٩

٨٠١٨٢٠
٨٠١٨٢١

٨٠١٨٢٢
٨٠١٨٢٣

٨٠١٨٢٤
٨٠١٨٢٦

٨٠١٨٢٨
٨٠١٨٢٩

٨٠١٨٣٠
٨٠١٨٣٢

٨٠١٨٥٧
٨٠١٨٥٩

٨٠١٨٦١
٨٠١٨٦٤

٨٠١٨٦٦
٨٠١٨٦٨

٨٠١٨٧١
٨٠١٨٧٢

٨٠١٨٧٣
٨٠١٨٧٥

٨٠١٨٧٦
٨٠١٨٧٧

٨٠١٨٧٨

 احمد   محمد محمد حسین

 تقي احمد مصطفى خلیل

 خلود   اشرف محمد محمود احمد

 دعاء   محسب وھبھ اسماعیل

 دنیا   حسین احمد حافظ

 دنیا   صابر محمد على بكر

 دینا   شریف حمیده محمد

 فاطمھ   سید مھدى محمد

 محمد   نبیل بكر سید

 منة   اهللا رشاد رمضان خطاب

 مونیكا   حلیم جرجس سعد

 ھاجر   على عبد الخالق عبد الخالق

 احمد   جمال احمد مصطفى

 احمد   عز العرب حسانین حسن

 احمد محمد فتحى عبد العزیز

 إسالم رضا أحمد محمد عوض

 اسماء  سعد احمد احمد

 اشرقت  محى الدین محمد جمال

 الزھراء   خالد عبد الوھاب محمد خلیل

 امل   محمود محمد على

 امیره   فوزى محمود عبد الباسط

 ایمان   احمد ابوزید دمرداش

 ایھ مجدى طنطاوى على

 ایھ   محمد السید عثمان

 ایھ  نبیل مبروك عبد الونیس

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة الثالثة
قسم الفلسفة انتساب موجھ

الفلسفة المعاصرة فى أسیا وأفریقیا: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٠٢٦٣٣٨

١٠١/٢٠١٦/١٢٨٧٥٠٨

١٠١/٢٠١٧/١١٢٨٨٠٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٣١٣٤٣

١٠١/٢٠١٧/١٢٣٩٣٥٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٥٨٤١

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٤٥٨٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٥٤٢١

١٠١/٢٠١٧/١٠٨١٩٣٧

١٠١/٢٠١٧/١٠٨٤٦٩٤

١٠١/٢٠١٧/١٠٢١٨٣٥

١٠١/٢٠١٧/١١٢٦٤٢١

١٠١/٢٠١٧/١١٩٧٣٨٠

١٠١/٢٠١٧/١٠٢١١٦٥

١٠١/٢٠١٦/١١٣٠٢٤٢

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٣٠٠

١٠١/٢٠١٤/١٠٢٣٧٧٧

١٠١/٢٠١٤/١١١٧٦٥٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٢٦٥١

١٠١/٢٠١٧/١٠٢١٨٩٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٣١٧٨٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٩٨٥٠

١٠١/٢٠١٦/١١٢٢٣٢٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٨٣٢٧٧

١٠١/٢٠١٦/١١٤٥٢٠٦
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠١-٠٦-٢٠ ١١:٣٨م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٧٥ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٣

٨٠١٨٧٩
٨٠١٨٨٤

٨٠١٨٨٧
٨٠١٨٨٨

٨٠١٨٨٩
٨٠١٨٩٠

٨٠١٨٩٣
٨٠١٨٩٤

٨٠١٨٩٥
٨٠١٨٩٧

٨٠١٨٩٩
٨٠١٩٠١

٨٠١٩٠٣
٨٠١٩٠٦

٨٠١٩٠٧
٨٠١٩٠٨

٨٠١٩٠٩
٨٠١٩١١

٨٠١٩١٣
٨٠١٩١٥

٨٠١٩١٨
٨٠١٩١٩

٨٠١٩٢٠
٨٠١٩٢١

٨٠١٩٢٣

 ایھ یحى سید قطب

 حسن صالح حسن محمد

 دینا عبدالمنعم فاروق سید عثمان

 رانا ناصر عبده الراوى

 رحاب   عطیھ احمد محمد

 رمضان   عید عبدالحفیظ عبدالوارث

 زینب   عبدالمقصود حسن محمد الشریف

 زینب   محمد حسین احمد

 زینب   مصطفى بدران جاد زاید

)محولھ (  سارة حاتم ھمام عبد الجید ابو عمر 

 ساره   یاسر محمد رشاد

 شاھنده   عالء محمد المحمدى

 شروق   سید عبدالرازق محمد

 شیماء   محمد عبداهللا محمد اسماعیل

 صالح   سعید صالح سید

 طارق   بدوى تغیان ابوالحسن

 عبد   الرحمن اسامھ سعد محمد

 عبدالرحمن  على محمد على

 عزة   صبح رزق السید رزق

 عمر   طھ بحر مصطفي

 عمرو  طارق الزناتى عبده ابوالعنین

 غاده   حسین عقبي عبد الحمید

 غاده   عبد العزیز محمود محمد ابومالك

 فاطمھ   انور صالح محمد زیادة

 فاطمھ   محمد عبد الحمید محمد مرسى

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة الثالثة
قسم الفلسفة انتساب موجھ

الفلسفة المعاصرة فى أسیا وأفریقیا: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٦/١١٤٧٦٧٠

١٠١/٢٠١٤/٩١١٥٩٤٥

١٠١/٢٠١٤/١١١٨٧٩٩١

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٨٧٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٢١٧٥٥

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٩٦١٧

١٠١/٢٠١٧/١١٩٩٥٣٨

١٠١/٢٠١٧/١١٥٣٨٥١

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٢٤٧٣

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٦٧٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٣١٤٦٠

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٠٣٨٢

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٠١٥٥

١٠١/٢٠١٧/١٢١٠٤٠٢

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٥١٩٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٠٠٩٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٥١١٣٦

١٠١/٢٠١٦/١٣٥٩٦٨١

١٠١/٢٠١٧/١٠٥١٩٨١

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٠٨٨١

١٠١/٢٠١٦/١٣٦٢٩٥٩

١٠١/٢٠١٧/١١٣٧٥٤١

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٢٦٥٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٦٤٥٤

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٧١٥٣
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠١-٠٦-٢٠ ١١:٣٨م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٧٥ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٣ من ٣

٨٠١٩٢٦
٨٠١٩٢٧

٨٠١٩٣٠
٨٠١٩٣٢

٨٠١٩٣٣
٨٠١٩٣٤

٨٠١٩٣٥
٨٠١٩٣٧

٨٠١٩٤١
٨٠١٩٤٢

٨٠١٩٤٦
٨٠١٩٤٧

٨٠١٩٥٠
٨٠١٩٥٢

٨٠١٩٥٦
٨٠١٩٦٠

٨٠١٩٦٧
٨٠١٩٧٠

٨٠١٩٧١
٨٠١٩٧٢

٨٠٢٠٠٠
٨٠٢٠٠٢

٨٠٢٠١١
٨٠٢٠٢١

٨٠٢٠٨٧

 محمد   جمال الدین امام محمد

 محمد  حنفى سید حنفى

 محمد   على محمد على السید

 محمد   محیى محمد عبد الغنى

 محمد  ممدوح كمال السید محمد خلیل

 محمود  حسین محمود سیف الدین

 محمود   طھ محمود كامل

 محمود مصطفى محمد حسن

 مصطفى  مختار  سلطان  عباس

 منار  جمال محمد حسن

 منة   اهللا محمد عبد النبى حسن

 منى   ابراھیم قناوى ابراھیم

 میرنا   فرج عبد اهللا نوار

 ندى   احمد حامد عید

 نورھان اسامھ عبد المنعم عبد الحفیظ

 نیفین   حمدى موسى دیاب

 ولید عصام الدین صبحى فؤاد محمود

 یمنى   صالح سعد محمود البدرى

 یوستینا   یوسف رزق حزین

 یوسف   عالء عبد الرازق موسى

 اسراء سید عبد اهللا احمد

 امنیھ ایھاب مالك عبد الحلیم

 سھام مبروك منصور یاسین

 میرفت نشات احمد محمد

 اسماء  سامى مصرى سید عبد القادر

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة الثالثة
قسم الفلسفة انتساب موجھ

الفلسفة المعاصرة فى أسیا وأفریقیا: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١١٥٣٢٥٦

١٠١/٢٠١٦/١١٢٣٧٩٤

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٢٨٩١

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٤٠١٨

١٠١/٢٠١٦/١١٣٩٩٥٢

١٠١/٢٠١٦/١٢١٥٠١١

١٠١/٢٠١٧/١١٣٥٦٧٧

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٧٥١

١٠١/٢٠١٦/١١٣٢٦٧٧

١٠١/٢٠١٦/١١٥٠٢٧٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٣١٦٨٨

١٠١/٢٠١٧/١١٩٧٥٤٩

١٠١/٢٠١٧/١١٥١٩٩٦

١٠١/٢٠١٧/١١١٨١٨٥

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٣٨٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٧٤٨٩

١٠١/٢٠١٦/١٢١٧٠٠٩

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٤٢٩١

١٠١/٢٠١٧/١١٢٧٩٣٢

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٤٣٠٨

١٠١/٢٠١٢/٠٣٢٣٢

١٠١/٢٠١٤/١١٠٢٣٣٢٩

١٠١/٢٠١٦/١١٣١١٧٩

١٠١/٢٠١٣/٩١١٤٣١٠

١٠١/٢٠١٤/١٠٢٣٧٧٦
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