
)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ٠١:٠٧م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٥٨ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٣

٨٠٠٨٧٤
٨٠٠٨٧٥

٨٠٠٨٨٢
٨٠٠٨٨٧

٨٠٠٨٨٩
٨٠٠٨٩٠

٨٠٠٩٠٢
٨٠٠٩٠٤

٨٠٠٩٣١
٨٠٠٩٣٤

٨٠٠٩٣٥
٨٠٠٩٣٨

٨٠٠٩٣٩
٨٠٠٩٤٢

٨٠٠٩٤٦
٨٠٠٩٥٤

٨٠٠٩٥٦
٨٠٠٩٥٨

٨٠٠٩٦٣
٨٠٠٩٧١

٨٠٠٩٧٣
٨٠٠٩٧٤

٨٠٠٩٧٨
٨٠٠٩٧٩

٨٠٠٩٨٥

 امیره مصطفى محمد عبد الجلیل

 ایھ   محمد محمدى عبد الفتاح

 رحمھ   محمد محمد غریب سلیمان

 كریم اشرف فتحى عبد الحمید خاطر

 محمد جمال خمیس على عبد الغنى

 محمد حمدى محمود عبد الوھاب

 ھبة محمد خمیس ابراھیم

 یمنى   عبدالقوى عبدالحمید محمد

 احمد   تكال عبد المحسن على

 احمد عامر سید عبد اللطیف

 احمد   عبد الوھاب محمد عبد الحمید

 اسراء   على محمد شلبي

 اسالم سید عبد الغنى عبد اللطیف

 اسماء   عالء محمد صبحي

 امیمة إسحاق كمال مصطفى

 تسنیم عبد المنعم امین یوسف احمد

 حسام الدین  احمد اسماعیل احمد

 حموده  اسامھ محمد حسین ابراھیم

 دالیا   سید علي محمد مصطفى

 روضھ   عبد المنعم محمد قطب

 زینب  ابراھیم احمد ابراھیم المراكبى

 زینب   محمد حسین محمد

 سھیر مجدى مرسى عبد الرازق القط

 شروق   على عبد السالم عبد اهللا

 صفیة خالد السید على علي النجیدي

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

المصادر التاریخیة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٦/١٢٣٧٦٤١

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٤٥٦٦

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٤٣٣٨

١٠١/٢٠١٤/١١٠٢٦٧٧٩

١٠١/٢٠١٤/١١٠٤٣٠٢٢

١٠١/٢٠١٤/١١١٣٣٤٤٠

١٠١/٢٠١٦/١٢١٤٠١٣

١٠١/٢٠١٧/١٢٦٤٦٦٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٤١٦٤١

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦٢٩١

١٠١/٢٠١٧/١٠٦٠٨٩٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٩٢٧١

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٦٣٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٥٧١٦

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٢٨٢

١٠١/٢٠١٦/١١٢٦٤٦٦

١٠١/٢٠١٤/١١٠١٢٧١١

١٠١/٢٠١٤/١٢٥٣٥٥٢

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٧١٢٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٥٢٨٣

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٤١٣٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٤٧٨٤

١٠١/٢٠١٦/١١٤٨٩٤٦

١٠١/٢٠١٧/١١٤٢٣٠٩

١٠١/٢٠١٦/١٢١٨٤٥٠
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ٠١:٠٧م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٥٨ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٣

٨٠٠٩٨٦
٨٠٠٩٩٦

٨٠١٠٠٠
٨٠١٠٠١

٨٠١٠٠٥
٨٠١٠٠٧

٨٠١٠٠٩
٨٠١٠١١

٨٠١٠٢٣
٨٠١٠٢٤

٨٠١٠٢٧
٨٠١٠٣٦

٨٠١٠٤٥
٨٠١٠٤٨

٨٠١٠٥٢
٨٠١٠٨٢

٨٠١٠٨٣
٨٠١٠٨٤

٨٠١٠٩٩
٨٠١١٠٥

٨٠١١٠٧
٨٠١١٠٨

٨٠١١١٢
٨٠١١١٣

٨٠١١١٧

 صالح جمال صالح عبد الرؤف

 عمرو كمال بخیت محمد

 فاطمھ   محمد سید عبد الحمید طلبھ

 فاطمھ   یحیى احمد كمال الدین

 مارینا   مھدى حلمى باشا

 محمد احمد ابراھیم عبد الھادى

 محمد رأفت سید توفیق

 محمد   عبد الرحمن عبد الحمید حسن

 مصطفى عصام سید عبد اللطیف

 مصطفى محمود عبد البر محمد

 مونیكا وجیھ ثابت حبیب

 نوران مصطفى یوسف جاه اهللا

 ھدیر   على على محمود عبد الرحمن

 وردة على ابراھیم یوسف

 یوسف محمود یوسف سید احمد

 ایرین مجدى زكریا نخلة

 ایھ  جمال یحیى حلمى

 ایھ عادل احمد عبد العزیز

 محمد عبدالرازق احمد جاه اهللا

 مروه  طارق مصطفي احمد محمد

 میاده فرج عبدالعزیز فرج

 ندى السید طنطاوى السید

 ھدي كمال بیومي عفیفي

 ھشام محمد تیسیر حسن محمد حافظ

 یسرا ایمن محمد محمد حسن

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

المصادر التاریخیة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٦/١٢٢٤٦٠٨

١٠١/٢٠١٤/١١٠١٢٥٦٢

١٠١/٢٠١٧/١١٢٦٥٥٤

١٠١/٢٠١٧/١٢٦٨٦٩٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٢٠٦٥

١٠١/٢٠١٦/١١٤٦٢٥٦

١٠١/٢٠١٣/٩١١٥٤٩٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٩٧١٦

١٠١/٢٠١٤/١١٠٠٩٤٥١

١٠١/٢٠١٤/١١١٣٧٩٥٢

١٠١/٢٠١٢/٠٣٣٦٧

١٠١/٢٠١٣/٩١١٤٩٦٣

١٠١/٢٠١٧/١٢٤٢٧٢٤

١٠١/٢٠١٤/١١١٢٠٩٢٤

١٠١/٢٠١٦/١١٤٣٣٢٠

١٠١/٢٠١٦/١٢١٥٨٢٦

١٠١/٢٠١٤/١٠١٦٦٦٢

١٠١/٢٠١٤/١١٠٤٦٤٧٩

١٠١/٢٠١٢/٠٣٠٩٥

١٠١/٢٠١٤/١٢٦٤٤١٩

١٠١/٢٠١٢/٩١١٣٩٩١

١٠١/٢٠١٦/١١١٨٨٨٥

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٦٠٦

١٠١/٢٠١٦/١١٢٤٢٤٠

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦٢٤٥
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ٠١:٠٧م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٥٨ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٣ من ٣

٨٠١٢١١
٨٠١٢١٤

٨٠١٢٢١
٨٠١٢٢٢

٨٠١٢٢٤
٨٠١٢٢٧

٨٠١٢٢٩
٨٠١٣٢٢

 اسامھ ھاشم عبد الحمید ھاشم محمد

 اسماء یوسف عبد اهللا احمد

 ریھام عبدالعاطى رضوان احمد

 ساره احمد عبد اهللا الحداد

 شیماء عبد الفتاح احمد على

 كارولین صفوت فخرى اسحاق

 محمد وجیھ ابراھیم محمدعلى

 كریم عبد اهللا سید عبد اهللا

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

المصادر التاریخیة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٢/٠٣٢٥٥

١٠١/٢٠١٤/١١٠٤٥٢٣٨

١٠١/٢٠١٢/٠٣٠٤٨

١٠١/٢٠١٣/٩١١٥٥١١

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦١١٥

١٠١/٢٠٠٩/٢٣٨٧٤

١٠١/٢٠٠٩/٢٣٨٦٩

١٠١/٢٠١١/٩١١٢٩٧٢
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