
)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٢٨-٠٤-٢٠ ١٠:٣٤م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٤٨ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٢

٤٠٨٢١٠
٤٠٨٢١١

٤٠٨٢٢٥
٤٠٨٢٢٧

٤٠٨٢٣٠
٤٠٨٢٣٣

٤٠٨٢٣٦
٤٠٨٢٣٩

٤٠٨٢٤٠
٤٠٨٢٤٢

٤٠٨٢٤٤
٤٠٨٢٤٥

٤٠٨٢٤٦
٤٠٨٢٤٩

٤٠٨٢٥٢
٤٠٨٢٥٣

٤٠٨٢٥٤
٤٠٨٢٥٥

٤٠٨٢٥٩
٤٠٨٢٦٠

٤٠٨٢٦١
٤٠٨٢٦٢

٤٠٨٢٦٤
٤٠٨٢٧١

٤٠٨٢٧٢

 احمد  طارق على احمد

 أسامة محمد محمد رشاد محمود

 ایھ  عزت محمد ابو سریع محمد عطیة

 ایھ   محمد ابوسریع محمد

 بسنت   جمال فؤاد توفیق

 خلود  محمد لطفى محمد عبدالرحمن

 رحمھ   ممدوح حسیني علي

 رنا  نبیل احمد سالم

)معادلھ (  ریم أشرف عبد الراضى عبد المالك 

 زینب حفنى عبده حفنى طھ

 زینب مصطفي جوده حسین سالم

 ساره   حسن سید احمد

 ساره  علي عبد الحكیم السید شرف

 سلمى   اشرف ابراھیم امین

 سماح   مصطفى عبد المنعم ابو الیزید

 شروق محمد انسى على

 شیماء   عبد الحلیم محمد محمود

 طارق  خالد ابراھیم امام الضبع

 عمر   سامى عبد الحفیظ محمد نویر

 عمر  محمد بھاء بسیوني

 عمرو حسن شحاتھ شحاتھ

 غاده  رجب محمد عبد الجواد

 فیروز  فرج طھ محمود احمد

 محمد   عمار امام السید عوض

 محمد  فتحى مسعد السعید

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة الثالثة
شعبة اللغة التركیة انتظام

النثر التركى العثمانى: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٢٧٣٥٩٧

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦٣١١

١٠١/٢٠١٧/١٠٣١٤٨٤

١٠١/٢٠١٧/١١٢٤٧٤٦

١٠١/٢٠١٧/١١٤٢٥٣٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٣١٨٤٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٠١٦٠

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٩٩٢٠

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٣٦٢

١٠١/٢٠١٧/٩١٢٠٠١٠

١٠١/٢٠١٦/١١٢٧٥٩٧

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٩٣٧٧

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٧٦٢٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٨٤٢٤

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٦٨٢٥

١٠١/٢٠١٦/١٣٣٠٢٥٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٥١٦٨٠

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٨٦٤٦

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٦٨٧٩

١٠١/٢٠١٧/١٠١٦٩٩٧

١٠١/٢٠١٦/١٢٩٩٧٢٤

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٧٢٥١

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٥٦٠٢

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٩٣٧٦

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٢١٧٤
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٢٨-٠٤-٢٠ ١٠:٣٤م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٤٨ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٢

٤٠٨٢٧٥
٤٠٨٢٧٩

٤٠٨٢٨١
٤٠٨٢٨٨

٤٠٨٢٨٩
٤٠٨٢٩٣

٤٠٨٢٩٤
٤٠٨٢٩٥

٤٠٨٢٩٧
٤٠٨٢٩٨

٤٠٨٢٩٩
٤٠٨٣٠٠

٤٠٨٣٠١
٤٠٨٣٠٢

٤٠٨٣٠٣
٤٠٨٣٠٥

٤٠٨٣١٠
٤٠٨٣١٢

٤٠٨٣٤٦
٤٠٨٣٥٠

٤٠٨٣٥٢
٤٠٨٤٣٥

٤٠٨٤٣٩

 محمود عطا احمد سلیمان

 مریم  بدري برزي ابراھیم

)محولھ( منة اهللا محمد احمد اسماعیل

 میار  عالء الدین السید احمد

 میار  نعیم محمد سید عیسیلى

 ندى   حماده محمد عبد العلیم

 ندى  مجدى عبد المنعم عبد الرحیم محمد

 ندى محمد عید حلمى المشد

 نرمین   محمد محمود احمد

 نوال  طارق عبدالمنصف محمد امام

 نوران   صالح كمال احمد

 نورھان   احمد محمد محمد العیسوي

 نورھان   جالل فھمى عثمان

)محولھ( نورھان  راضى احمد على

 نورھان   نبیل رواش ابوالحدید مدكور

 ھدیر سعید احمد عبد الحلیم شیخون

 وفاء  ربیع فرحات عطیھ

 یاسمین  اشرف فؤاد محمد فرغلى

 رشاد كمال الدین رشاد محمد

 لبني عبد السمیع عبد الستار عبد السمیع

 مروه محمد امام احمد

 شیرین بھى الدین احمد محمد

 نورھان محمود عبد الاله اسماعیل

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة الثالثة
شعبة اللغة التركیة انتظام

النثر التركى العثمانى: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٦/١٢٢٠٥٦٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٥٨٧١

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٣٠٩٢

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٠٨٠١

١٠١/٢٠١٧/١١٤٦١٦٠

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٤٧٨٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٩٨١٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٤٦٨

١٠١/٢٠١٧/١١٢٤٨٣٦

١٠١/٢٠١٧/١١٩٧٥٧٥

١٠١/٢٠١٧/١١٩٥١١٦

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٠٢٤٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٨٥٤١

١٠١/٢٠١٧/١١٥٦٣٥٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٢٦٢٨

١٠١/٢٠١٦/١١٠٤٤٣٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٦١٢٢

١٠١/٢٠١٧/١١٣٧٩٤٠

١٠١/٢٠١٣/١٢٤٥٦٤٠

١٠١/٢٠١٦/١١٣٦٥٤٣

١٠١/٢٠١٤/١١٠٣٢٦١٦

١٠١/٢٠١٣/١٠١٣١٠٣

١٠١/٢٠١٤/١١٠٢٨٤٧٣
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