
)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠١-٠٦-٢٠ ١١:٢٣م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٧٩ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٤

٨٠١٨١٥
٨٠١٨٦٠

٨٠١٨٨٣
٨٠١٨٨٨

٨٠١٨٩٧
٨٠١٩٠٣

٨٠١٩٥٥

 ایمان   عبد العزیز احمد اسماعیل

 احمد  ماھر طھ حافظ

 حازم عاشور عباس طنطاوى

 رانا ناصر عبده الراوى

)محولھ (  سارة حاتم ھمام عبد الجید ابو عمر 

 شروق   سید عبدالرازق محمد

 نورا   احمد اسماعیل احمد

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

(٢)اللغة العربیة : * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٠٢٢٦٠١

١٠١/٢٠١٦/١١١٩٩٤٥

١٠١/٢٠١٦/١١٧٧٧٩٩

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٨٧٣

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٦٧٥

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٠١٥٥

١٠١/٢٠١٧/١١٢٣١٢١
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠١-٠٦-٢٠ ١١:٢٣م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٧٩ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٤

٧٠١٥٥٨
٧٠١٥٦٠

٧٠١٥٦٣
٧٠١٥٦٤

٧٠١٥٧١
٧٠١٦٠٥

٧٠١٦٠٩
٧٠١٦١٤

٧٠١٦١٥
٧٠١٦١٦

٧٠١٦١٧
٧٠١٦٢٣

٧٠١٦٢٨
٧٠١٦٣٠

٧٠١٦٣٤
٧٠١٦٣٥

٧٠١٦٣٦
٧٠١٦٣٧

٧٠١٦٤٦
٧٠١٦٤٨

٧٠١٦٥٠
٧٠١٦٥٤

٧٠١٦٥٥
٧٠١٦٥٨

٧٠١٦٦٥

 رانیا محمود احمد خلیفھ

 ریم   ھشام احمد علي راشد

 شذا خالد حمدان سطوحى

 شیماء محمد عبده رجب

 نور الھدى حامد جمال حامد

 احمد  عبد الخالق محمد القال

 احمد مدحت امین طھ محمد

 إسراء سید كامل محمد

 اسالم خالد رشدى على جاد

 اسالم خالد على سلطان

 اسالم زكریا سید عبدالمنعم

 الفت عبد الحلیم عبد العزیز حسین

 أمنیة مجدى مرسى

 أمیرة حربى السید محمد

 انجى خیرى محمد عبد الجواد

 انجى   عبد المقصود السید عبد المقصود

 ایات   جمال عبد القادر فرج

 إیرینى عاطف بدیع نظیر

 ایھ عبدالجواد ابراھیم عبدالجواد

 آیة محمد إبراھیم أحمد

 بسمة أسامة محمد ابودوح

 بوال اشرف سمیر سدراك

 تبارك ربیع عبداهللا شعب

 جمال عبد الناصر سید محمد عبدربھ

 دعاء على عبد الغفار عبد الغنى

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

(٢)اللغة العربیة : * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٨/١١٢٦٧٢٢

١٠١/٢٠١٧/١١٩٤٧٣٥

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٣٣٤

١٠١/٢٠١٨/١١٢٢٢٥٢

١٠١/٢٠١٨/١١٠٤٢٠٥

١٠١/٢٠١٦/١٢٨٧٧٨٢

١٠١/٢٠١٨/١١٣٢١٩٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٠٥

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٣٧٥

١٠١/٢٠١٨/١٣٨٣١٠٩

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٦١٥

١٠١/٢٠١٨/١١٣٠٠٢٦

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٢٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٣١

١٠١/٢٠١٨/١٢٤٩٤٨٢

١٠١/٢٠١٧/١١٢٤٧٠٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٨٥٨٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٣٤

١٠١/٢٠١٨/١٣١٦٧٨٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٤٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٥١

١٠١/٢٠١٦/١١١٠١٨٦

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٥٨

١٠١/٢٠١٨/١١١٩٧٤٥

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٢٩٧

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

http://www.pdffactory.com


)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠١-٠٦-٢٠ ١١:٢٣م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٧٩ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٣ من ٤

٧٠١٦٦٨
٧٠١٦٧١

٧٠١٦٧٧
٧٠١٦٧٩

٧٠١٦٨١
٧٠١٦٨٢

٧٠١٦٨٥
٧٠١٦٨٦

٧٠١٦٩٢
٧٠١٦٩٦

٧٠١٧٠٣
٧٠١٧٠٤

٧٠١٧٠٥
٧٠١٧٠٦

٧٠١٧٠٧
٧٠١٧١٠

٧٠١٧١١
٧٠١٧١٥

٧٠١٧١٧
٧٠١٧٢٠

٧٠١٧٢٦
٧٠١٧٢٩

٧٠١٧٣٢
٧٠١٧٣٣

٧٠١٧٣٥

 دنیا الروبى رشاد محمد

 دینا   محمد احمد سید

 روان مجدى حسن عبد الحق نصر

 ریم یحى جمال عبدالعزیز

 زینب صبرى صالح عثمان صالح

 ساره   صبرى قلد قزمان

 سندس   حمدى عبد اهللا شلبي

 شادى   صالح عبد المالك صالح

 شیماء ماضى ونس محمد

 صفاء یحیى السید محمد على

 عمرو دیاب لطفى محمد

 غاده ایھاب محمود محمد

 غاده   جالل معوض قطب

 غاده   محمود احمد عمر

 فاطمة جمال سعد المقدم

 فیبى نبیل فھیم شكرى

 كریم أحمد فاروق

 ماریا فتحى صلیب

 محمد حاتم عبد الفتاح محمد معوض

 محمد سلطان على سلطان

 محمود   محمد عبدالنعیم محمد

 مریم سامح منیر مقار

 مریم   موریس موسى معوض

 مصطفى أحمد مصطفى أحمد جعفر

 منار  مجدى محمد

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

(٢)اللغة العربیة : * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٨/١١١٨٤٦٤

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٦٧٠٠

١٠١/٢٠١٧/٩١٢٠١٥٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٨٨

١٠١/٢٠١٨/١٣١١٣٤٢

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٤٣٥٥

١٠١/٢٠١٧/١١٣٧٦٧٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٢١١٩٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٩٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٤٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٥٧٠

١٠١/٢٠١٨/١٢٤٤٨٢٦

١٠١/٢٠١٧/١١٩٩٧٤٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٨٦٢٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٧٩١٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٨٠٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٨٢٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٨٣٣

١٠١/٢٠١٨/١١٢٠٠١٤

١٠١/٢٠١٦/١١٠٩٩٩١

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٢٤١٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٨٥٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٤٨٨٩

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠١٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٤٠٧
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠١-٠٦-٢٠ ١١:٢٣م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٧٩ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٤ من ٤

٧٠١٧٣٧
٧٠١٧٤٠

٧٠١٧٤١
٧٠١٧٥٣

٧٠١٧٥٧
٧٠١٧٦٠

٧٠١٧٦٢
٧٠١٧٦٤

٧٠١٧٦٥
٧٠١٧٦٨

٧٠١٧٧٣
٧٠١٧٧٧

٧٠١٧٨١
٧٠١٧٨٤

٧٠١٨١٦
٧٠١٨٣١

٧٠١٨٣٣
٧٠١٨٣٥

٧٠١٨٤١
٧٠١٨٤٦

٧٠١٨٦٣
٧٠١٩٠٣

 منال سید یحیى توفیق محمود

 منة اهللا على محمد محمد سید

 منة اهللا فؤاد صفر مصطفى

 ندى مصطفى محمود احمد

 نور   عزت ھاشم محمد

 نورھان عاطف أنور عبد القادر

 نورھان   ھشام محمد ابراھیم

 نیره عماد حنفى محمود

 ھاجر  احمد حامد عبد المتجلى

 ھاجر عاطف محمود عبد الحمید

 ھبھ ناصر محمد حسین

 ھند  عزت ابراھیم محمود على

 یارا كرم احمد عبد الرحمن

 یوسف   كمال الدین حسین مصطفى

 امنیھ   ربیع عبد الوھاب عوض اهللا

 عبد   الرحمن ھیثم عبد الكریم ابراھیم

 عمرو   ممدوح جمعھ عبداهللا

 غاده   عبدالحمید ابراھیم السید ربیع

 محمد عبد الحمید عبد العال عبد الجواد

 محمد  ناصر عبد الحفیظ بدر

 ندى   عبد السالم عبد الحمید حسن

 محمود علي أحمد محمد

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

(٢)اللغة العربیة : * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٨/١١٢١٩٢٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٨٦٣

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٣٨٢

١٠١/٢٠١٨/١١٣٣٧١٦

١٠١/٢٠١٧/١١٤٧٦٥٦

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٩١٤

١٠١/٢٠١٧/١١٩٩٨٥٠

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٩١٦

١٠١/٢٠١٨/١١٤٤٢٥٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٩١٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٠٨٣

١٠١/٢٠١٨/١١٩٣٠٠١

١٠١/٢٠١٨/١٢٤٤٨٩٣

١٠١/٢٠١٧/١١٣٦٧٥٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٣١٢٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٣٤٦٧

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٥٨٩٩

١٠١/٢٠١٧/١٢٧٥٣٩٨

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦١٤٩

١٠١/٢٠١٦/١١١٠٠٠٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٧٩٦٧

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦٣٢٩
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