
)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠١-٠٦-٢٠ ١١:٣٣م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٣٦ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٢

٧٠١٥٦٢
٧٠١٦١١

٧٠١٦١٤
٧٠١٦١٨

٧٠١٦٢٣
٧٠١٦٣٣

٧٠١٦٣٧
٧٠١٦٣٨

٧٠١٦٤٧
٧٠١٦٤٨

٧٠١٦٥٥
٧٠١٦٥٦

٧٠١٦٦٤
٧٠١٦٦٧

٧٠١٦٧٤
٧٠١٦٧٨

٧٠١٦٨٩
٧٠١٦٩٣

٧٠١٦٩٥
٧٠١٧٠٤

٧٠١٧٠٥
٧٠١٧٠٨

٧٠١٧١٤
٧٠١٧١٥

٧٠١٧٢٤

)محول( سمر على حسن على   

)محولھ( اسراء ابراھیم عبدالتواب عبدالرازق  

 إسراء سید كامل محمد

 اسماء خالد سید حسن

 الفت عبد الحلیم عبد العزیز حسین

 أمیرة قرنى عبد المجید أبو القسم

 إیرینى عاطف بدیع نظیر

)محولھ (  إیمان عادل شیبة سلیمان 

 ایھ على ابراھیم محمد

 آیة محمد إبراھیم أحمد

 تبارك ربیع عبداهللا شعب

 تقى جمال شعبان عبدالجواد

)محول( دالیا سعید صادق مھدى  

 دنیا أشرف محمد عجمى

 رحمة محمد سید احمد

 ریم محمد خلیل عبد النبى سالم

 شروق سامى فتوح نصر

 شیماء محمد عبد المنعم حمزة

 صدیق بخیت ضاحى محمد

 غاده ایھاب محمود محمد

 غاده   جالل معوض قطب

 فاطمة سعید ثابت سید العطار

 لمیاء احمد عبدالمنعم حسانین

 ماریا فتحى صلیب

 محمد   یحى رمضان محمد

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

النظریة االجتماعیة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٨٢٠

١٠١/٢٠١٧/٩١١٧٩٣٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٠٥

١٠١/٢٠١٨/١٢٥٦٠٣١

١٠١/٢٠١٨/١١٣٠٠٢٦

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢١٦

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٣٤

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٢٤٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٩٨٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٤٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٥٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٧١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٨١٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٤٣

١٠١/٢٠١٨/١١٢٢٤٧٦

١٠١/٢٠١٨/١٢٣٧٨١٠

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٩٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٩٩

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٣٣١

١٠١/٢٠١٨/١٢٤٤٨٢٦

١٠١/٢٠١٧/١١٩٩٧٤٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٩٣٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٥٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٨٣٣

١٠١/٢٠١٧/١١٤٥٢٠٧
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠١-٠٦-٢٠ ١١:٣٣م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٣٦ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٢

٧٠١٧٤٣
٧٠١٧٤٥

٧٠١٧٤٦
٧٠١٧٥١

٧٠١٧٥٢
٧٠١٧٥٦

٧٠١٧٧٤
٧٠١٧٨١

٧٠١٧٨٣
٧٠١٨٢٥

٧٠١٩٣٢

 منى محسن أمام مجاھد

 میار   عادل محمد راغب

 مینا أشرف فتحى میخائیل

 ندى عبد الحمید على محمد

 ندى محمود محمود محمود حسین

 نور درویش صالح الدین

)محول( ھدیر جمال السید ھاشم   

 یارا كرم احمد عبد الرحمن

 یاسمین عبدالحمید حموده اسماعیل

 دنیا   سعید محمد زیدان

 حسام عبدالجواد أحمد أبو بكر

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

النظریة االجتماعیة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٨٦٧

١٠١/٢٠١٧/١٢٤٦٣٣٠

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٨٧٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٨٨٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٠٣٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٩٠٩

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٨١٤

١٠١/٢٠١٨/١٢٤٤٨٩٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٩٣٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٢١٣٤٤

١٠١/٢٠٠٣/٠٣٧١٧
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