
)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٢٧-٠٤-٢٠ ١٢:١٦م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦٩ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٤

٤٠٨٨٦٤
٤٠٨٨٩١

٤٠٨٩٠٩
٤٠٨٩٣٠

 جھاد  مصطفى سید محمد

 فاطمھ ایھاب عبد الظاھر جاد محمود

 مى  عبد العظیم احمد محمد

 یاسمین  رضا یحیى حسان

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة الثانیة
شعبة اللغة العبریة انتظام

)تعبیر ومحادثة(اللغة العبریة الحدیثة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٠٥٦٠٩٨

١٠١/٢٠١٣/١٠٠٩٩٧٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٠٥٩٣

١٠١/٢٠١٧/١١٩٤٨٦٧
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٢٧-٠٤-٢٠ ١٢:١٦م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦٩ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٤

٣٠٦٠٠١
٣٠٦٠٠٢

٣٠٦٠٠٩
٣٠٦٠١٠

٣٠٦٠١١
٣٠٦٠٣٦

٣٠٦٠٣٨
٣٠٦٠٣٩

٣٠٦٠٤٠
٣٠٦٠٤١

٣٠٦٠٤٣
٣٠٦٠٤٥

٣٠٦٠٤٧
٣٠٦٠٤٨

٣٠٦٠٤٩
٣٠٦٠٥٢

٣٠٦٠٥٣
٣٠٦٠٥٦

٣٠٦٠٥٧
٣٠٦٠٥٨

٣٠٦٠٥٩
٣٠٦٠٦٠

٣٠٦٠٦١
٣٠٦٠٦٤

٣٠٦٠٦٨

 احمد   ایھاب فرج فرج

 ارینى فرعون فھمى طانیوس

 ھاجر امین ابراھیم امین

 ھاجر سعید محمد یوسف

 ھایدى محمد محمد عبد العزیز

 ابتھال   حامد عبدربة حامد

 ادھم  احمد حامد احمد الشربیني

 اسراء سامي سعد عبد الحمید

 اسراء سمیر حامد عبد الوھاب

 اسالم  عبد ربھ كامل عبد ربھ

 االء  احمد عبد الغفور احمدمحمد الغنیمي

 امیره محمد محمد حامد

 ایھ  شریف فرحان سالم

 آیة عادل السید عبد الحمید متولى

 ایھ عزمى عبد اهللا على

 تقى عادل احمد مسعود

 جھاد عادل دسوقى عبد الحلیم

 دعاء جمال حسین یعقوب حسین

 دنیا سعید مرسى مھدى

 رانیا محمد سید احمد

 روان طارق على محمود جادو

 روان   یاسر جمال الدین كامل

 ریھام   مدحت على عالم

 ساندى عماد كمال نصر میخائیل

 عائشھ   شریف محمود سید على

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الثالثة علیھم مواد من الفرقة الثانیة
شعبة اللغة العبریة انتظام

)تعبیر ومحادثة(اللغة العبریة الحدیثة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٠٥١٠٧٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٦٥٦

١٠١/٢٠١٨/١١٠٤٢٢٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٩٤٠

١٠١/٢٠١٨/١١١٥٦٥٣

١٠١/٢٠١٧/١٠١٦٠١٧

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٣٧٠٨

١٠١/٢٠١٦/١١٢٨٠٦٧

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٣٨٢٩

١٠١/٢٠١٧/١٢٧٢٦٩٨

١٠١/٢٠١٧/١٠١٥٧٢٠

١٠١/٢٠١٨/١٣٠٩٤٤٦

١٠١/٢٠١٧/١١٩٥٣٣٩

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٧٢١

١٠١/٢٠١٦/١٢٤٠٦٨١

١٠١/٢٠١٦/١١٣٧٩٩٩

١٠١/٢٠١٤/١١٠١٣٩٤٢

١٠١/٢٠١٨/١١٢٢٣٥٧

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٩٨٥١

١٠١/٢٠١٤/١١٠٢٥٩٥٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٧٣٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٦٧٠٦

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٠١٧٢

١٠١/٢٠١٦/١٢٢٥٧٩٠

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٦٨٤٣

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

http://www.pdffactory.com


)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٢٧-٠٤-٢٠ ١٢:١٦م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦٩ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٣ من ٤

٣٠٦٠٧٢
٣٠٦٠٧٣

٣٠٦٠٧٥
٣٠٦٠٧٧

٣٠٦٠٧٨
٣٠٦٠٧٩

٣٠٦٠٨٠
٣٠٦٠٨٢

٣٠٦٠٨٣
٣٠٦٠٨٥

٣٠٦٠٨٦
٣٠٦٠٨٧

٣٠٦٠٨٨
٣٠٦٠٨٩

٣٠٦٠٩٠
٣٠٦٠٩١

٣٠٦٠٩٢
٣٠٦٠٩٤

٣٠٦٠٩٥
٣٠٦١٠٠

٣٠٦١٠١
٣٠٦١٢٩

٣٠٦١٣٠
٣٠٦١٣٥

٣٠٦١٣٩

 كامیلیا  اسماعیل كرم اسماعیل

 كمال عیسى كامل بحر

 محمد  احمد فراج موسى

 محمود احمد رجب حسین السید منصور

 محمود   ناجح فحاد السید

 مصطفى   احمد محمد مصطفى

 مصطفى   عبدالحمید فرید عبدالحمید

 منة اهللا  احمد ذو الفتوح مصطفى

 منھ اهللا محسن محمد ابراھیم

 منى ابراھیم حسن محمود سلیمان

 مى السید محمود احمد محمد

 مي محمد عبد اهللا عبد المالك

 ناردین  ناجح فاروق عدلي

 نانسى فتحى على عبداهللا القاضى

 ندا رضا توفیق محمد

 ندا طارق منصور السید

 ندى عبد السمیع على عبد السمیع

 نورھان احمد عبد الرؤف محمد

 نورھان حمدى رفاعى احمد

 یاسمین اشرف عبد المنعم احمد عبد العال

 یوسف   یاسر عبداهللا دیاب

 اسراء   رمضان عاشور احمد مجد

 اسالم  ربیع زغلول عباس محمد

 أسماء محفوظ أبو الفتوح سید

)محولھ( ایھ رمضان احمد محمد 

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الثالثة علیھم مواد من الفرقة الثانیة
شعبة اللغة العبریة انتظام

)تعبیر ومحادثة(اللغة العبریة الحدیثة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٠٥١٦٩٩

١٠١/٢٠١٨/١١٨٣٠٠٧

١٠١/٢٠١٧/١١٥٠٤٣٠

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٤٦٦٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٠٩٢٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٦٨٣١

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٤٣٦٥

١٠١/٢٠١٨/١١١٢٦٢١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٨٦٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٨٧٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٨٧٦

١٠١/٢٠١٨/١١٢٧٩٤٥

١٠١/٢٠١٧/١١٥٢٤٢٤

١٠١/٢٠١٨/١٢٣٠٥١٠

١٠١/٢٠١٨/١٣٩٢٦٧٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٨٨٨

١٠١/٢٠١٨/١١١٣٠٥١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٩١١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٩١٥

١٠١/٢٠١٨/١١٣٣٩٨٣

١٠١/٢٠١٧/١١٩٤٠٠١

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٧٤٥٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٦٦١١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٤٧٨

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٦٩٩
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٢٧-٠٤-٢٠ ١٢:١٦م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦٩ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٤ من ٤

٣٠٦١٤٠
٣٠٦١٤٥

٣٠٦١٥٠
٣٠٦١٥٨

٣٠٦١٦٠
٣٠٦١٦٧

٣٠٦١٦٩
٣٠٦١٧١

٣٠٦٢٠٢
٣٠٦٢٠٥

٣٠٦٢٠٩
٣٠٦٢١١

٣٠٦٢٣٦
٣٠٦٢٣٩

٣٠٦٢٦٥

 حبیبھ   یاسر محمود زین العابدین

 ساره عادل حسن احمد وھدان

 سوزان  عبد الرازق دیاب عبد الرازق

 فرح   جمال محمد احمد حامد

 مازن محمود عبد التواب محمد لبنھ

 میار  مجدى محمد عطا فراج

 نغم حمدى شحاتھ حسن

 ھبھ اهللا محمد السید مرزوق عبد المجید

 اسراء عادل محمد كمال عبد الفتاح

 االء  احمد ابراھیم السید

 عمرو رمزي عبد السمیع اسماعیل

 میریھان  ذو الفقار محمد عزت عبدالعزیز

 اسماء اشرف فتحى نبوى مصطفى

 منى نصر عبد الستار عبد العزیز

 رامى خمیس خمیس مصطفى درویش

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الثالثة علیھم مواد من الفرقة الثانیة
شعبة اللغة العبریة انتظام

)تعبیر ومحادثة(اللغة العبریة الحدیثة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٢٠٢٤٥٧

١٠١/٢٠١٦/١٢٣٨١٤٦

١٠١/٢٠١٧/١٠٢١٥٦١

١٠١/٢٠١٧/١١١٨٥٣٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٤٧٥

١٠١/٢٠١٧/١١٢١٤٣٦

١٠١/٢٠١٧/٩١١٧٨٨٨

١٠١/٢٠١٦/١١٣٨٣٩٣

١٠١/٢٠١٢/٠٢٤١٢

١٠١/٢٠١٤/١١٣٣٩٠٢

١٠١/٢٠١٢/٠٢٥٥٠

١٠١/٢٠١٤/١١٨٤٤٩٧

١٠١/٢٠١٣/١٢١٢١٦٧

١٠١/٢٠١٣/٩١١٤٤٤٤

١٠١/٢٠١٢/٠٠٠٥٠
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