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

٦١ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٣

٨٠٠٩٣٦
٨٠٠٩٤٠

٨٠٠٩٦١
٨٠٠٩٨٥

٨٠١٠٢٢
٨٠١٠٢٣

٨٠١٠٢٤
٨٠١٠٣٣

٨٠١٠٣٩
٨٠١٠٧٧

٨٠١٠٧٩
٨٠١٠٨١

٨٠١٠٨٨
٨٠١٠٩٤

٨٠١٠٩٥
٨٠١٠٩٧

٨٠١١٠٣
٨٠١١٠٧

٨٠١١١١
٨٠١١١٤

٨٠١١١٥
٨٠١١٤٦

٨٠١٢١٧
٨٠١٢٣٠

٨٠١٢٥٧

 احمد محمد محمد محمد القطب

 اسالم عبد الراضى ناجى حامد

 خلود خالد شوقى احمد السید

 صفیة خالد السید على علي النجیدي

 مصطفى احمد عبد المنعم علي

 مصطفى عصام سید عبد اللطیف

 مصطفى محمود عبد البر محمد

 نھال  بسام توفیق محمد

 نورھان محمد سامى محمد مصطفى

 احمد صبحي صالح احمد

 احمد مجدى احمد سلیمان

 اسالم  جمال محمد منصور

 رانیا جمال عبد الحلیم احمد

 عبد الرحمن محمد عرابى محمد

 عبد الرحمن محمد محمد سلیمان

 فاطمة محمد حسین على حسین

 محمود عادل عبد العال حموده

 میاده فرج عبدالعزیز فرج

 نورھان عزت على على احمد

 یاسمین توتو عبدالحمید محمد

 یاسمین عبدالحلیم عباس حسین

 نصر صبرى احمد احمد ذھنى

 امیره عبدالنبى سعید حسن

 ھانى نبیل كمال عازر

 جاد مختار جاد السید

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

تاریخ الرومان وحضارتھم فى العصر الجمھورى: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠٠٨/٢٢٥٠٢

١٠١/٢٠١٤/١١١٤١١٢٩

١٠١/٢٠١٤/١١٠٣٣١٨٠

١٠١/٢٠١٦/١٢١٨٤٥٠

١٠١/٢٠١٤/١١١٠٥٠٧٧

١٠١/٢٠١٤/١١٠٠٩٤٥١

١٠١/٢٠١٤/١١١٣٧٩٥٢

١٠١/٢٠١٤/١٠٢٧٦٥٣

١٠١/٢٠١٣/٩١١٥٥٦٩

١٠١/٢٠١٤/١١٠٣٦١٧١

١٠١/٢٠١٣/٩١١٤٧٥٦

١٠١/٢٠١٤/١٠١١٩٣٢

١٠١/٢٠١٤/١١٠١٣٨٥٧

١٠١/٢٠١٤/١١٠٠٨٢٧٧

١٠١/٢٠١٣/١٠٢٥٢٣٩

١٠١/٢٠١٣/٩١١٥٠١٩

١٠١/٢٠١٦/١١٠٩٧٤٤

١٠١/٢٠١٢/٩١١٣٩٩١

١٠١/٢٠١٣/١٠١١٩٤٦

١٠١/٢٠١٢/٠٣٧٥٢

١٠١/٢٠١٢/٠٣٧٩٩

١٠١/٢٠٠٣/٠٥٠٥٨

١٠١/٢٠١٢/٠٣٤١٢

١٠١/٢٠٠٩/١٢٢٣٦٠٠

١٠١/٢٠٠٣/٠٥١١٢
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ٠١:٠٤م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦١ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٣

٨٠١٢٥٨
٨٠١٢٥٩

٨٠١٢٦٠
٨٠١٢٦١

٨٠١٢٦٣
٨٠١٣٢٤

٨٠١٣٥٢
٨٠١٣٥٦

٨٠١٣٥٩
٨٠١٣٦٠

٨٠١٣٦١
٨٠١٣٦٦

٨٠١٤٤٣
٨٠١٤٤٤

٨٠١٤٤٥
٨٠١٤٤٩

٨٠١٤٥٥
٨٠١٤٦٠

٨٠١٥١٨
٨٠١٥٢٠

٨٠١٥٢١
٨٠١٥٢٥

٨٠١٥٢٧
٨٠١٥٢٨

٨٠١٥٣١

 حمادة المتولى عبدالتواب محمود

 حنفى عادل حنفى المصرى

 ھانى فتحى الفرغل عبدالعال

 ولید حسن محمد نادر

 عثمان احمد محمد عثمان مصطفى

 مصطفى جمال السید مرزوق

 صالح محمدعبدالمجید عبد الھادى

 محمد عبد الوھاب سعد شعبان

 شیماء غریب محمد مبارك

 عاصم حنفى سلمان  محمد

 عبد الحمید محمود عبد الحمید سالم

 ھانى قرنى حسانین عطوه

 احمد سید كامل حسین

 احمد محمد مصطفى على القللى

 ھانى محمد محمد حسنین

 رمضان محمد سید على

 محمد حنفى حسن حنفى

 یارا السعداوى عفیفى شھاب

 سامح حسین محمود محمد

 شیماء عبدالحمید عبدالسالم عبدالحمید

 صالح عبد الشافى ابراھیم شیمى

 محمد السید محمود صالح

 مروة جمال الدین محمد عبدالحمید جاد

 مروه سالم على السید

 ھبھ محمود احمد جاب اهللا

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

تاریخ الرومان وحضارتھم فى العصر الجمھورى: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠٠٣/٠٥١١٣

١٠١/٢٠٠٣/٠٥٠٠٠

١٠١/٢٠٠٣/٠٥٠٨٢

١٠١/٢٠٠٣/٠٥١٤١

١٠١/٢٠٠٢/٠٠٥٠٦

١٠١/٢٠٠٩/١٦٩٤٦

١٠١/٢٠٠٣/٠٥١٧٣

١٠١/٢٠٠٣/٠٥١٦٠

١٠١/٢٠٠٧/١٩٠٦٣

١٠١/٢٠٠٧/١٥٢٩٧

١٠١/٢٠٠٧/١٤٦٩١

١٠١/٢٠٠٣/٠٣٥٤٢

١٠١/٢٠٠٥/٠٦٨٠٠

١٠١/٢٠٠٣/٠٥١٢٦

١٠١/٢٠٠٣/٠٥٠٨٩

١٠١/٢٠٠٦/٠٦٦٧٦

١٠١/٢٠٠٢/٠٠٥٤٨

١٠١/٢٠٠٧/١٨٠٧٣

١٠١/٢٠٠٣/٠٥٠٠٢

١٠١/٢٠٠٣/٠٥٠٨٧

١٠١/٢٠٠٥/٠٦٨٠٣

١٠١/٢٠٠٤/٠٧٠٢٥

١٠١/٢٠٠٣/٠٥١٦٢

١٠١/٢٠٠٣/٠٥٠٥١

١٠١/٢٠٠٢/٠٣٦٠٨
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ٠١:٠٤م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦١ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٣ من ٣

٨٠١٥٤٤
٨٠١٥٥٣

٨٠١٥٦٣
٨٠١٥٦٧

٨٠١٥٦٨
٨٠١٥٦٩

٨٠١٦١٠
٨٠١٦٢١

٨٠١٦٢٤
٨٠١٦٢٨

٨٠١٦٣٩

 امانى محمد عبد الحى لبنة

 رانیا یس حسین جمال

 معتز محمد كمال محمود على حموده

 نیرة عادل عبد الرءوف محمد

 ھبھ أمین زكى مجاھد

 ھند احمد إبراھیم محمد عشرى

 برھان الدین محمد مرسى على شمس الدین

 مریم ممدوح كمال جید

 نادیھ  صالح حسن حسانین

 السید حسن عبد الحمید عاشور

 دالیا سلیمان عبدالرافع منصور الشاعر

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

تاریخ الرومان وحضارتھم فى العصر الجمھورى: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠٠٣/٠٥٠٦٠

١٠١/٢٠٠٤/٠٧٠٨٧

١٠١/٢٠٠٤/٠٦٩٥٨

١٠١/٢٠٠٧/١٤٣٧٦

١٠١/٢٠٠٢/٠٠٦٢٠

١٠١/٢٠٠٤/٠٥٢٣٣

١٠١/٢٠٠٤/٠٦٨٧٥

١٠١/٢٠٠٩/٩٩٨١١

١٠١/٢٠٠٨/٢١٤٠٤

١٠١/٢٠٠٣/٠٥١٣١

١٠١/٢٠٠٣/٠٥٧٣٧
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