
)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٠٧م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٨١ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٥

)ك( أشرف مكرم ودیع غطاس ٤٠٤١٧٠

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة الثانیة
قسم التاریخ انتظام

تاریخ مصر الحدیث: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٣/٩١١٥٤٥١
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٠٧م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٨١ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٥

٣٠٢٥٨١
٣٠٢٥٨٣

٣٠٢٥٨٨
٣٠٢٦٢٣

٣٠٢٦٢٦
٣٠٢٦٣١

٣٠٢٦٥٠
٣٠٢٦٥٩

٣٠٢٦٦٠
٣٠٢٦٦٤

٣٠٢٦٦٥
٣٠٢٦٧٣

٣٠٢٦٧٤
٣٠٢٦٧٥

٣٠٢٦٧٦
٣٠٢٦٨٧

٣٠٢٦٨٩
٣٠٢٦٩٠

٣٠٢٦٩١
٣٠٢٦٩٢

٣٠٢٦٩٥
٣٠٢٦٩٦

٣٠٢٦٩٧
٣٠٢٦٩٨

٣٠٢٦٩٩

 على اسماعیل احمد عبد اهللا

 لیلى مصطفى صالح احمد االبیض

 منة اهللا  عصام ریاض صبیح عبد اهللا

 أحمد صابر أحمد زاخر حماد

)ك( احمد محمد على محمد السید 

 اسراء محمد سید محمود

 بدر حربى محمد صاوى

)ك( حسن فتحى محمد محمد ابو العزم 

 حنان طارق فتوح ابراھیم

 دعاء حسنى ابراھیم عبداهللا

 دنیا احمد أنور أحمد

 زینب فاروق محمد خلیل

 ساره احمد سید على الشبراخیتى

 ساره   حسن عبدالنبى محمد سالم

 سارة سعید الطاھر عبد المجید

 عبد الرحمن جمال جابر أحمد

 عبد الرحمن  سمیر محمد عبد الرحیم

 عبد الرحمن  عماد الدین محمود محمد

 عبد اهللا  محمد محمد سالم محمد الدیب

 عبدالحمید محمد سید عید

 عبیر عاطف عثمان عبد اهللا

 عزالدین محمد عبدالستار محمد

 على احمد على محمد محمد

)ش( على الحباب محمد السنوسى االنصارى 

 على عبدالفتاح عبداهللا على سلیمان

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الثالثة علیھم مواد من الفرقة الثانیة
قسم التاریخ انتظام

تاریخ مصر الحدیث: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/٩١٢٠٠٠٥

١٠١/٢٠١٨/١١٣٩٠٧١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٤٠٩

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٧٠

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٦٠٢

١٠١/٢٠١٨/١١٣١١٢٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٢٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٦٠٤

١٠١/٢٠١٨/١١٣٣٥٨٥

١٠١/٢٠١٨/١٣٠٣٧٣٦

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٤١٧

١٠١/٢٠١٨/١١١٢٤٤٤

١٠١/٢٠١٨/١٣٠٩٤٨١

١٠١/٢٠١٧/١١٩٩٦٤٤

١٠١/٢٠١٨/١١٢٩٨٨٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٢١٦

١٠١/٢٠١٨/١١١٩٨٤٤

١٠١/٢٠١٨/١١٨٤٣١١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٣٧٥

١٠١/٢٠١٨/١١١٦١٢١

١٠١/٢٠١٨/١٢٤٢٧١٥

١٠١/٢٠١٨/١١٣٥١١٩

١٠١/٢٠١٨/١٣٢٣٢٩٥

١٠١/٢٠١٨/١١٢٣٩٣٢

١٠١/٢٠١٨/١١٠٩٧٥٢
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٠٧م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٨١ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٣ من ٥

٣٠٢٧٠١
٣٠٢٧٠٢

٣٠٢٧٠٤
٣٠٢٧٠٥

٣٠٢٧٠٦
٣٠٢٧٠٧

٣٠٢٧١١
٣٠٢٧١٢

٣٠٢٧١٣
٣٠٢٧١٦

٣٠٢٧١٩
٣٠٢٧٢١

٣٠٢٧٢٢
٣٠٢٧٢٣

٣٠٢٧٢٤
٣٠٢٧٢٨

٣٠٢٧٣٢
٣٠٢٧٣٣

٣٠٢٧٣٥
٣٠٢٧٣٦

٣٠٢٧٣٧
٣٠٢٧٣٨

٣٠٢٧٤٠
٣٠٢٧٤٢

٣٠٢٧٤٣

 عمرو احمد حربى عید احمد

 عوض محمد عوض زیان

 فاطمھ حسن عبداهللا عثمان النادى

)ك( فاطمھ حمیده حمیده مبروك 

 فاطمھ شریف سید عبدالعال

 فاطمھ محمد احمد محمود جدوعھ

 كریم حسن صادق قرنى

 كریم عماد احمد عبد الحلیم

 كریمان یاسر أحمد محمد أبو حسین

 لبنى جمال سعد عبد العزیز

 مارتینا مجدى حلمى ریاض

 ماریو شوقى ادیب بشاره

 مامون   عادل مامون محمد

 محمد ابراھیم محمد السید

 محمد احمد عبد العزیز شیمى مسعد

 محمد رضا محمد محمد حسن

 محمد وجیھ حامد یوسف

 محمود اشرف عبد الحمید عبد الحمید احمد

 محمود حواس محمد محمد

 محمود صابر حنفى محمود

 محمود عربى محمد مصطفى سید

 محمود عزیز عبد الرازق عبد العال

 مریم الدمریاطى محمد على موسى

 مریم ذكى فھیم رزق اهللا

 مریم عالءالدین محمد ابراھیم

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الثالثة علیھم مواد من الفرقة الثانیة
قسم التاریخ انتظام

تاریخ مصر الحدیث: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٤٣٩

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٣٥٣

١٠١/٢٠١٨/١٢٧٠٠٤٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٦٠٥

١٠١/٢٠١٨/١٣١٨٣٢٧

١٠١/٢٠١٨/١١٢٦٧٥٥

١٠١/٢٠١٨/١٢٥١٣٩٢

١٠١/٢٠١٨/١١١٣٣٤٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٣٨٢

١٠١/٢٠١٨/١١٥٠٧٨٥

١٠١/٢٠١٨/١٢٤٢٥٤٩

١٠١/٢٠١٨/١٢٣٥٨١١

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٦١٠٥

١٠١/٢٠١٨/١١١٣٦١٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٣٦٢

١٠١/٢٠١٨/١١٤٢٥٩١

١٠١/٢٠١٨/١٢٤١٦٢٦

١٠١/٢٠١٨/١١٠٩٨٦٤

١٠١/٢٠١٨/١٣٩١٢٥٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٢١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٤٣

١٠١/٢٠١٨/١١٥٠٩٩٤

١٠١/٢٠١٨/١١٣٣٠٥١

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٢٦٥٦

١٠١/٢٠١٨/١١٢٩٩٢٢
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٠٧م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٨١ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٤ من ٥

٣٠٢٧٤٤
٣٠٢٧٤٦

٣٠٢٧٥٥
٣٠٢٧٥٧

٣٠٢٧٦٠
٣٠٢٧٦١

٣٠٢٧٦٢
٣٠٢٧٦٣

٣٠٢٧٦٤
٣٠٢٧٦٥

٣٠٢٧٦٧
٣٠٢٧٦٨

٣٠٢٧٦٩
٣٠٢٧٧٠

٣٠٢٧٧٢
٣٠٢٧٧٥

٣٠٢٧٧٦
٣٠٢٧٧٧

٣٠٢٧٧٨
٣٠٢٧٨٤

٣٠٢٧٨٦
٣٠٢٧٨٧

٣٠٢٧٨٨
٣٠٢٧٨٩

٣٠٢٧٩٠

 مریم محسن محمد على العبیدى

 مصطفى رضا عبد السالم یونس

 منة اهللا محمود الشناوى السید

 منة خالد رمضان عطیھ

 منى على صالح نصر السید

 مھا عبدالعزیز صالح عبدالباقى

 مى ماھر ابراھیم امین عبدالمجید

 میار حسن على حسن

 میار حمدى سلیمان ابرھیم

 نادیھ عبدالغفار سامى عبدالغفار

 ندا سعید بیومى البطره

 ندا سعید محمد حفنى

 ندا سید احمد ابراھیم احمد

 ندا عبد العلیم فتحى عبد العلیم

 ندى عاطف محمد یوسف بغدادى

 ندى یاسر عبد السالم محمد عباس

 نرمین سلیم فراج محمد

 نرمین كرمى نصیف سلیمان

 نھى احمد احمد عبدالحلیم

 نیره محمود محمد على

 ھاجر سید حسن رضوان

 ھاجر شعبان نورالدین محمد

 ھاجر مجدى بكر احمد

 ھاجر محمد عبده علیوه ابراھیم

 ھاجر مصطفى احمد محمد حسن

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الثالثة علیھم مواد من الفرقة الثانیة
قسم التاریخ انتظام

تاریخ مصر الحدیث: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٨/١١٢٦٧٦٤

١٠١/٢٠١٨/١١٣٦٦٩١

١٠١/٢٠١٨/١٣٨٠٦٥٦

١٠١/٢٠١٨/١١١١٢٤٧

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٦٣٩٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٢٦٦

١٠١/٢٠١٨/١١٣٤٣١٢

١٠١/٢٠١٨/١١١٤٧٣٣

١٠١/٢٠١٨/١١٢٧٧٨٢

١٠١/٢٠١٨/١٢٥٦٢٥٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٤١٧

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٩٠٠٩

١٠١/٢٠١٨/١١٣٩٥٢٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٤١٨

١٠١/٢٠١٨/١٣٨٧٨٢١

١٠١/٢٠١٦/١١٢٥٩٥٩

١٠١/٢٠١٨/١٢٥١٦٧٠

١٠١/٢٠١٨/١١٢٥٠٠٦

١٠١/٢٠١٨/١٣٢٥٧١٤

١٠١/٢٠١٨/١١١٨٥٣٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٤١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨١٠٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨١٨٣

١٠١/٢٠١٨/١١١٤٧٥٧

١٠١/٢٠١٨/١١١٨٤٣٠
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٠٤-٠٥-٢٠ ١٢:٠٧م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٨١ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٥ من ٥

٣٠٢٧٩٧
٣٠٢٧٩٩

٣٠٢٨٠٣
٣٠٢٨٠٤

٣٠٢٨٠٩

 ھشام   ابو بكر ھاشم على ناصر

)ك( ھند محمد احمد محمد 

 یاسمین رضوان نصر زكي

 یاسمین علم الدین لطفى محمد

 یوسف كمال الدین حسن صالح

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الثالثة علیھم مواد من الفرقة الثانیة
قسم التاریخ انتظام

تاریخ مصر الحدیث: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٠٢٦١٧٦

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٦٠٦

١٠١/٢٠١٨/١٣٨٠٤٥٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٤٣٤

١٠١/٢٠١٨/١٢٦١٧٠١
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