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

٣١ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٢

٨٠٠٨٨١
٨٠٠٨٨٨

٨٠٠٨٩٣
٨٠٠٨٩٥

٨٠٠٩٥٢
٨٠٠٩٥٨

٨٠٠٩٦٠
٨٠٠٩٦٢

٨٠٠٩٦٤
٨٠٠٩٦٧

٨٠٠٩٦٨
٨٠٠٩٧٢

٨٠٠٩٧٦
٨٠٠٩٨٢

٨٠٠٩٨٣
٨٠٠٩٩٣

٨٠٠٩٩٨
٨٠١٠٠١

٨٠١٠٠٥
٨٠١٠٠٦

٨٠١٠٠٧
٨٠١٠١٤

٨٠١٠١٥
٨٠١٠٢٧

٨٠١٠٢٨

 دینا   سعید قاسم ابو السعود

 كریمان   عبد الوھاب محمد عبد الوھاب

 مروه   لطفي علي محمد

 نوال   حسین قناوي حسین

 باسم عاطف سلیمان عرفھ

 حموده  اسامھ محمد حسین ابراھیم

 خالد عبد الرحمن احمد السمان

 خلود عربي ابو الحمد احمد محمد

 دینا   خالد عبد المجید على الفیومى

 رحمھ اسامة عبد العال عبد الفتاح

 رحمھ   محمد احمد محمد

 ریھام بیومى محمد استبان

 سامى سلیمان المصرى سلیمان

 شیماء  توبھ محمد سرحان

 شیماء عزت فضل مصطفى محمد

 عبیر على مصطفى یوسف

 فاطمھ   الزھراء رأفت السید عبد البر

 فاطمھ   یحیى احمد كمال الدین

 مارینا   مھدى حلمى باشا

 ماھیتاب   عبد الناصر مدبولى خلیل

 محمد احمد ابراھیم عبد الھادى

 محمد یحى سید محى الدین

 محمود ابراھیم محمد خضر

 مونیكا وجیھ ثابت حبیب

 میرنا سمیر صلیب دوس

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

تاریخ آسیا فى العصور الوسطى: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٠٣٦٢١٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٣١٢٥٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٦٠٥٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٨٩٨٥

١٠١/٢٠١٦/١١٤٥١١٧

١٠١/٢٠١٤/١٢٥٣٥٥٢

١٠١/٢٠١٤/١١٠١٩٠١٥

١٠١/٢٠١٦/١٢٩١٨١١

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٠٠٢٩

١٠١/٢٠١٦/١٢١١١٧٢

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٢٦٨٦

١٠١/٢٠١٦/١١٢٧٥٨٩

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٢٦٦

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٠٩٨٢

١٠١/٢٠١٦/١١٤٦٧٤١

١٠١/٢٠١٦/١١٢١٨٣٢

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٤٨١٧

١٠١/٢٠١٧/١٢٦٨٦٩٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٢٠٦٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٧١٥٤

١٠١/٢٠١٦/١١٤٦٢٥٦

١٠١/٢٠١٤/١١٠٠٩٢٧٠

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٦١٢

١٠١/٢٠١٢/٠٣٣٦٧

١٠١/٢٠١٦/١٢١٧٨٨٢
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ٠١:٠٥م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٣١ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٢

٨٠١٠٣٤
٨٠١٠٣٨

٨٠١٠٤٦
٨٠١٠٨٣

٨٠١٢١١
٨٠١٢٢٠

 نھى   غریب صدیق عبد الحفیظ

 نورھان رمضان محمد بركات

 ھدیر محمد ھمام احمد

 ایھ  جمال یحیى حلمى

 اسامھ ھاشم عبد الحمید ھاشم محمد

 رانیا بدوى جمعھ محمود ھیبھ

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

تاریخ آسیا فى العصور الوسطى: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٠٤٥٩٩١

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٦١٦

١٠١/٢٠١٤/١١٢٦١٩٧٩

١٠١/٢٠١٤/١٠١٦٦٦٢

١٠١/٢٠١٢/٠٣٢٥٥

١٠١/٢٠١٣/٩١١٥١٠٦
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