
)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
 ب٠١-٠٦-٢٠ ٠١:٤٥م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦٧ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٣

٨٠٢٦٧٥
٨٠٢٦٧٧

٨٠٢٦٧٨
٨٠٢٦٨٠

٨٠٢٦٨٤
٨٠٢٦٨٥

٨٠٢٦٨٨
٨٠٢٦٨٩

٨٠٢٦٩٢
٨٠٢٦٩٣

٨٠٢٦٩٧
٨٠٢٧٢٨

٨٠٢٧٣٠
٨٠٢٧٣٦

٨٠٢٧٣٧
٨٠٢٧٣٨

٨٠٢٧٤٠
٨٠٢٧٤٣

٨٠٢٧٤٥
٨٠٢٧٤٦

٨٠٢٧٤٧
٨٠٢٧٥٠

٨٠٢٧٥٢
٨٠٢٧٥٣

٨٠٢٧٥٦

 اسراء   عصام الدین عبد الرحمن على سید

 ایھ   ناجح محمد عبد الرحمن

 بسنت عادل لمعى غبریال میخائیل

 حامد فرج عبد الرحمن فاضل

 سدرا احمد بستانى

 سعاد   ماھر علي حسین

 عادل  حسن عبدالحكیم حسن

 عبیر   محمد عالء الدین حلمي عبد الحلیم

 كریم سعید صابر عبدالعال

 محمد   محمود حسن عبد المعطى

 نورھان  عبد الباسط محمد تغیان

 ابانوب كمال حبیب رزق اهللا برسوم

 احمد سامى شدید اسماعیل

 اسالم عصام الدین حفنى سلیمان

 اسماء   جمال محمد عبد اهللا

 اسماء  رضا فضل امام

)محول(  الرباب محمود احمد محمود  

 ایمان محمد محمود احمد

 ایھ جمال عبد المطلب على

 ایھ   حسن عبد العزیز حسن

 ایھ   رجب على ابراھیم

 ایھ محمد احمد ابورحاب

 ایة ھانى عبد العزیز السید الفرماوى

 جنھ  اهللا محمد حسن السید محمد

 خلود   محمد زكریا مصطفي

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

علم االجتماع االقتصادى: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٠٦٠٧٨٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٢١٩٤٠

١٠١/٢٠١٦/١٢١٨٤٠٢

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٧٤٦

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٧٥١

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٥٠٦٧

١٠١/٢٠١٤/١٢٥٣٦٨٤

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٨٥٢٠

١٠١/٢٠١٤/١١٢٥٦٥٨٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٣٦١٥

١٠١/٢٠١٤/٦٠١١٦١٦

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٥٤٤

١٠١/٢٠١٣/١١٣٥٨٩٤

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٦٨٤

١٠١/٢٠١٧/١١٥٦١٢٨

١٠١/٢٠١٧/١١٥٣٦٨٣

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٦٤٦

١٠١/٢٠١٦/١٣٥٤٨٧٨

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٩٧٣

١٠١/٢٠١٧/١١٥٩٨٣٥

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٣٥٠٦

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٦٧٢

١٠١/٢٠١٢/٠٣٣٥٨

١٠١/٢٠١٧/١٠١٧٩٥٢

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٠٩٥٧
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
 ب٠١-٠٦-٢٠ ٠١:٤٥م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦٧ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٣

٨٠٢٧٦٣
٨٠٢٧٦٥

٨٠٢٧٦٦
٨٠٢٧٦٩

٨٠٢٧٧٠
٨٠٢٧٧٢

٨٠٢٧٧٤
٨٠٢٧٧٥

٨٠٢٧٧٨
٨٠٢٧٨١

٨٠٢٧٨٢
٨٠٢٧٨٣

٨٠٢٧٨٤
٨٠٢٧٨٥

٨٠٢٧٨٦
٨٠٢٧٩٠

٨٠٢٧٩٢
٨٠٢٧٩٤

٨٠٢٧٩٦
٨٠٢٧٩٨

٨٠٢٨٠٠
٨٠٢٨٠١

٨٠٢٨٠٣
٨٠٢٨٠٤

٨٠٢٨٠٥

 رحمھ   محمد قاسم محمد

 رھام ابراھیم عبس

 روان اشرف عبد اهللا ابو عتاب

 ریھام   عادل محمود قائد

 زھره   خالد مصطفى محمد رخا

 ساره سامى محمد فضلون

 ساره ھشام محمود عبد القادر حجازى

 سلمى أحمد فتحى أحمد بدوى

 سندس مدحت محمد السید

)محول( شروق محمد حسن احمد 

 شروق   محمد محمود احمد

 شریف حامد ابراھیم حامد احمد

)سورى (  صفاء محمد رشید االكرم 

 صفاء محمد عبد الخالق عبد الرحمن

 طارق یحى عبدالعظیم عبدالسالم

 عبد   اهللا احمد نصر عبد الجواد

 على امبارك شعبان منصور

 عمر عبد الرؤف عبد المنعم عبد الرؤف

 فاطمھ   ایمن نجدي محمد علي

 فاطمھ  زینھم محمد احمد المصرى

 فاطمھ محمد الصغیر عبد الحكیم محمد

 مارینا عاطف اسحق عبد الملك

 محمد احمد محمد السید الغزاوى

 محمد رضوان على احمد

 محمد زكى عبد الحمید على

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

علم االجتماع االقتصادى: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١١٥٦١١٦

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦٤٧٦

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٩٠٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٣١٥٠٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٩٣٧٦

١٠١/٢٠١٤/١١١٢٩١٦٧

١٠١/٢٠١٤/١١١٢٦٠٦٩

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٣١٠

١٠١/٢٠١٦/١٢١٥٩٤٥

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧١٨٣

١٠١/٢٠١٧/١٢٣٩٣١٤

١٠١/٢٠١٤/٩١١٦٠٧٩

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٧٤٤

١٠١/٢٠١٦/١١٤٨٤٤٨

١٠١/٢٠١٣/٩١١٥٢٩٤

١٠١/٢٠١٧/١١٢٧٠٩٦

١٠١/٢٠١٤/٩١١٥٨٨٦

١٠١/٢٠١٤/١١١٩٤٧٣١

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٧٥٤٥

١٠١/٢٠١٧/١٠١٤١٨٧

١٠١/٢٠١٦/١٢٨٠٢٠٤

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٦٩١

١٠١/٢٠١٤/٩١١٥٨٩٤

١٠١/٢٠١٤/١١١٣٥٦١٢

١٠١/٢٠١٦/١١٢١٤٥٩

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
 ب٠١-٠٦-٢٠ ٠١:٤٥م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦٧ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٣ من ٣

٨٠٢٨١٢
٨٠٢٨١٥

٨٠٢٨١٦
٨٠٢٨١٧

٨٠٢٨١٩
٨٠٢٨٢٠

٨٠٢٨٢٢
٨٠٢٨٢٥

٨٠٢٨٢٨
٨٠٢٨٣٥

٨٠٢٨٣٧
٨٠٢٨٣٩

٨٠٢٨٤٠
٨٠٢٩٧٥

٨٠٣٠٨٨
٨٠٣٠٨٩

٨٠٣١٧٧

 مرنا  عادل حسین عید

 مصطفى   محمد على محمود

 مصطفى محمد مصطفى محمد

 معتصم محمد فوزى راشد

 منذر فاروق السید

 منھ اهللا عبدالعزیز على عامر

 منى   خلیل سید غریب

 میرنا   عاطف موریس جابر

 ناریمان   سامى محمود موسى محمد

 ھادى   حسام محمد صبحى خلیفھ

 ھانى محمد احمد فتحى عبد الدایم

 ھشام محمد كمال محمد محمد

 والء یحى عبد الرحمن السكرى

 یاسمین  عباس انور محمد

 أمنیة  جمال عبدالناصر عبدالمعطى محمد

 دعاء  خیرى احمد احمد مصطفى

 نانسى السید احمد فوده

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

علم االجتماع االقتصادى: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٠٤٨٧٢٢

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٨٦٣٢

١٠١/٢٠١٤/١١٠٢١٩٦٨

١٠١/٢٠١٣/٩١١٤٣٦١

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧١٨٦

١٠١/٢٠١٣/٩١١٤١٤٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٦٠٤٦١

١٠١/٢٠١٧/١١٣٠٥١٧

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٢٣٦٨

١٠١/٢٠١٧/١١٨٩١٧٥

١٠١/٢٠١٤/٩١١٥٩٠٩

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٨١٣

١٠١/٢٠١٤/١٦٠١٠٦٠٥

١٠١/٢٠٠٨/٢٠٤١٣

١٠١/٢٠٠٨/١٩٩٩١

١٠١/٢٠٠٨/٢٠٠٩١

١٠١/٢٠٠٨/٢٢٤٣١
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