
)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠١-٠٦-٢٠ ١١:٣٢م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٥١ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٣

٨٠١٨٦٧
٨٠١٨٩٦

٨٠١٩٠١
٨٠١٩١٠

٨٠١٩١٤
٨٠١٩٤٠

٨٠١٩٤٩
٨٠١٩٥٥

٨٠١٩٦٥
٨٠١٩٩٨

٨٠١٩٩٩
٨٠٢٠١٠

٨٠٢٠٢٥
٨٠٢٠٩٠

 اسماء  مجدى فوزى مصطفي

 زینب ممدوح مختار محمد إبراھیم

 شاھنده   عالء محمد المحمدى

 عبد   الرحمن نبیل عزت مبروك

)محول(  على مصطفى على حمودة ابراھیم

 مصطفى   محمد عبد الحمید عبد العال

 مى محمد فرید زھران

 نورا   احمد اسماعیل احمد

 ھبة   رضا مبروك محمد

 اسراء  اسامھ محمد قناوي

 اسراء  حفنى عبد المنعم بشیر

 سعد احمد سعد على نصر

 ھانى محمد ابو الدھب جایل

 كرستینا عطیھ حلمى قزمان

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

المنطق الرمزى: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٦/١١٢٧٤٤٣

١٠١/٢٠١٤/٩١١٥٩٣٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٠٣٨٢

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٥٤١٨

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٥٨٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٤١١٠٦

١٠١/٢٠١٢/٠٣٦٣٧

١٠١/٢٠١٧/١١٢٣١٢١

١٠١/٢٠١٧/١٠٨٩٠٠٦

١٠١/٢٠١٤/١٠١٠٤٠٣

١٠١/٢٠١٦/١١٥٠٨٨٦

١٠١/٢٠١٣/٩١١٤٢٦٧

١٠١/٢٠٠٨/٢٣٣٩٣

١٠١/٢٠١٢/٠٣٠٥٥
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠١-٠٦-٢٠ ١١:٣٢م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٥١ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٣

٧٠١٦٠٣
٧٠١٦٠٤

٧٠١٦٠٥
٧٠١٦١٣

٧٠١٦١٨
٧٠١٦٢٩

٧٠١٦٥١
٧٠١٦٦١

٧٠١٦٦٢
٧٠١٦٨٧

٧٠١٧٠٢
٧٠١٧١٣

٧٠١٧١٤
٧٠١٧١٦

٧٠١٧٢٢
٧٠١٧٢٥

٧٠١٧٢٧
٧٠١٧٣١

٧٠١٧٣٥
٧٠١٧٤٧

٧٠١٧٥٤
٧٠١٧٦٩

٧٠١٧٧١
٧٠١٧٧٤

٧٠١٧٧٥

 أحمد سعید كمال عامر

 احمد  عبد الخالق عبد الخالق عبد اهللا

 احمد  عبد الخالق محمد القال

 اسراء   سعید عبدالجلیل مرسى زید

 اسماء خالد سید حسن

 امیرة احمد امین محمد

)محول( بسمھ حسام الدین سمیر یوسف  

 حسن عادل محمد عبد الصادق

)محول( خالد احمد عبد اهللا محمد   

 شاھندة عادل على محمود

 علیاء عبد اهللا أحمد خلیل

 كریم عبد اهللا نیاظ

 لمیاء احمد عبدالمنعم حسانین

 محمد ایمن حامد المساوى

)محول( محمد غزال صبح عبد الباقى  

 محمود  محمد رجب على

 مروه  احمد عبدالرحمن عبدالجلیل

 مریم ماھر سلطان خلھ

 منار  مجدى محمد

 مینا طلعت عاید

 نسمھ على ابراھیم عبدالحلیم

 ھاجر   محمد احمد ابراھیم

 ھبة  شاكر عباس ھاللى

)محول( ھدیر جمال السید ھاشم   

 ھدیر   سید سید محمود

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

المنطق الرمزى: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٦٨٦

١٠١/٢٠١٤/١٠٤٥٠٣٣

١٠١/٢٠١٦/١٢٨٧٧٨٢

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٠٢٧٧

١٠١/٢٠١٨/١٢٥٦٠٣١

١٠١/٢٠١٨/١١٢٥٨٤٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٨١٧

١٠١/٢٠١٤/١١١٣٥٨١٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٥١٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٨٩

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٨٠٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٨٢٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٥٧

١٠١/٢٠١٦/١١٤١٩٢٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٧٩٣٥

١٠١/٢٠١٤/١٠٠٨٥٣٤

١٠١/٢٠١٦/١٣٦٥٠٣٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٨٦٠

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٤٠٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٨٧٤

١٠١/٢٠١٨/١٣١٤٣١٤

١٠١/٢٠١٧/١١٣٧٤٠٦

١٠١/٢٠١٨/١١٣٣٩١١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٨١٤

١٠١/٢٠١٧/١١٣١٩٥٦
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠١-٠٦-٢٠ ١١:٣٢م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٥١ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٣ من ٣

٧٠١٧٧٩
٧٠١٧٨٤

٧٠١٨١٩
٧٠١٨٣٠

٧٠١٨٤٥
٧٠١٨٥٧

٧٠١٨٧٠
٧٠١٨٩٨

٧٠١٨٩٩
٧٠١٩٦١

٧٠٢٠١٣
٧٠٢٠١٤

 وسام جمال امین عبد العاطى

 یوسف   كمال الدین حسین مصطفى

 ایمن محمد ابو الوفا عبدالكریم

 عبد الرحمن عبد اهللا محمد صبري

 محمد ممدوح محمد عبد الرحیم

 مى   محمد عبد النور عبد الفتاح

 ھمسھ مدحت محمد حلمى محمد یسرى

 عبد  اهللا محمد عبد البارى محمود

 محمد احمد محمود محمد

 ھیثم فرید بنھان جید

 شیماء عادل احمد محمد

 ھبة سید عبد الخالق سالم

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

المنطق الرمزى: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٦٠

١٠١/٢٠١٧/١١٣٦٧٥٩

١٠١/٢٠٠٤/٠٧٢٧٣

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦٢١٣

١٠١/٢٠١٤/١١٠١٢١٢٧

١٠١/٢٠١٧/١١٥١٥٣٨

١٠١/٢٠١٣/١١٢١٦٣٣

١٠١/٢٠١٦/١١٤٩٨٢٥

١٠١/٢٠١٣/١٠١٤٠٣٦

١٠١/٢٠٠٦/٠٧٦١٢

١٠١/٢٠٠٩/١٠٢٦٤٣٧

١٠١/٢٠١٢/٠٣٠٦٩
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