
)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري للطالب المعتقلین 
٠١-٠٦-٢٠ ١١:١٩م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦٦ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٤

 كریم نجاتى عبد المطلب كامل٨٠٢٠١٤

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة األولى
قسم الفلسفة انتساب موجھ

فلسفة الدین: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٣/٩١١٥٠٦٢

 طلبة باقون لإلعادة
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري للطالب المعتقلین 
٠١-٠٦-٢٠ ١١:١٩م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦٦ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٤

٧٠١٥٥٤
٧٠١٥٧٣

٧٠١٦٢٢
٧٠١٦٣١

٧٠١٦٦٣
٧٠١٦٧٥

٧٠١٦٩٩
٧٠١٧٠٣

٧٠١٧٠٨
٧٠١٧٣٠

٧٠١٧٣٨
٧٠١٧٣٩

٧٠١٧٤٤
٧٠١٧٥٤

٧٠١٧٥٩
٧٠١٧٦٣

٧٠١٧٦٥
٧٠١٧٦٦

٧٠١٧٨٢
٧٠١٨٢٧

٧٠١٨٣٦
٧٠١٨٥٥

٧٠١٨٩٩
٧٠١٩٠١

 امال ایھاب احمد انور ابراھیم

 نورھان  جمال صادق وھبھ

 االء على حسانین أحمد

 امیره  حسین ابراھیم ابراھیم

 خلود ولید عبد اهللا محمود

 رحمة محمود إبراھیم عبد الجلیل

 عبد   الرحمن مجدي عبد القادر حسن

 عمرو دیاب لطفى محمد

 فاطمة سعید ثابت سید العطار

 مریم عادل عبد التواب محمود

 منة اهللا  صبرى رشاد محمد

 منة اهللا عصام سید طلبة

)محولھ( مى احمد محمد غنیمى ابراھیم   

 نسمھ على ابراھیم عبدالحلیم

 نورھان اشرف سید عبد الحمید

 نیره السعید ابراھیم المرسى

 ھاجر  احمد حامد عبد المتجلى

 ھاجر  اسامھ موسى خلیفھ

 یاسمین   اشرف مغاورى متولى محمد

 ساره   سید حامد عبدالمجید مصطفى

 كریمھ عبد الناصر السید فھمى

 منھ  اهللا عالءالدین محمد عبدالرحمن

 محمد احمد محمود محمد

 محمد ماجد جوده احمد قندیل

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

فلسفة الدین: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٦/١٢٤٥٤٤٦

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٩١٣

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٢٣

١٠١/٢٠١٨/١٢٥٠٦٠٠

١٠١/٢٠١٨/١١٢٦٩٠٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٩٣١

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٥٦٨٠

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٥٧٠

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٩٣٣

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٨٩٩٢

١٠١/٢٠١٨/١١٢١٧١٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٨٦٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٥١١

١٠١/٢٠١٨/١٣١٤٣١٤

١٠١/٢٠١٨/١١١٢٩٨٨

١٠١/٢٠١٨/١١١٩٠٨٢

١٠١/٢٠١٨/١١٤٤٢٥٨

١٠١/٢٠١٨/١٢٦٣٤٨٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٩٢٣٦

١٠١/٢٠١٧/١١٩٧٠١٩

١٠١/٢٠١٣/٩١١٤٢٨٣

١٠١/٢٠١٦/١٣٦٢١٩١

١٠١/٢٠١٣/١٠١٤٠٣٦

١٠١/٢٠١٦/١٢٩١٧٤٥

 منقول بمادة
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري للطالب المعتقلین 
٠١-٠٦-٢٠ ١١:١٩م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦٦ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٣ من ٤

٦٠٠٢٤٤
٦٠٠٢٤٧

٦٠٠٢٤٨
٦٠٠٢٤٩

٦٠٠٢٥٤
٦٠٠٢٥٥

٦٠٠٢٥٩
٦٠٠٢٦١

٦٠٠٢٦٣
٦٠٠٢٦٦

٦٠٠٢٦٧
٦٠٠٢٦٩

٦٠٠٢٧٣
٦٠٠٢٧٤

٦٠٠٢٧٧
٦٠٠٢٨٦

٦٠٠٢٨٨
٦٠٠٢٩٨

٦٠٠٣٠١
٦٠٠٣٠٢

٦٠٠٣٠٣
٦٠٠٣٠٥

٦٠٠٣٠٧
٦٠٠٣٠٩

٦٠٠٣١٠

 احمد   عاطف عبدالحمید محمد حمد

 احمد   ناصر سید عبداهللا

 اسراء جابر عبد الحلیم عیسى

 إسراء شحات سلیمان حامد

 االء سید أمین موسى

 أم كلثوم محمد محمد عسول

 امیره   محمد ابو بكر سلیمان

 إیناس جمال فاروق رشاد

 ایھ   خمیس ھاشم خمیس

 تقى   حسني عبد القادر حسني

 حبیبة جالل عبدالرحیم عباس

 خالد  احمد محمد زكى ھلوده

)محول( رانیا محمود احمد محمد   

 رحاب   سعید اسماعیل احمد حمیده

 سارة مصطفى إبراھیم سعد بركات

 عبد الرحمن محمد عبد الحى عبد السالم

 عمر خالد محمد محمد علي

 مارینا   جورج بانوب واصف

 محمد   ابراھیم مبروك ابراھیم

 محمد   بكر عبد السمیع بكر

 محمد سلیمان رمضان محمد

 محمد   عبد اهللا محمد عواد

 محمود   سید احمد على

 محمود محمد جمعة على

 مراد عزیز ماھر ابو سیف

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

فلسفة الدین: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٢٠٢١٩٨

١٠١/٢٠١٧/١٢٦٧٤٣٦

١٠١/٢٠١٨/١١٨١٤٩٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٧٩٠٨

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٢٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٩٩٢

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٨٦٨٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٧٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٥٥٨٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٦٩٥٩

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٧٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٨١١٢٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٥١٤

١٠١/٢٠١٧/١٠٣١٢٤٩

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٧٧٨

١٠١/٢٠١٦/١١٢٩٨٤٧

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٣٧٩

١٠١/٢٠١٧/١١٣٨٠٥١

١٠١/٢٠١٧/١٠٨٣٥٧٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٢٧٩٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٨٤٧

١٠١/٢٠١٧/١٠٨٦٥٦٨

١٠١/٢٠١٧/١١٩٧٢٢٥

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٨٥٤

١٠١/٢٠١٧/٩١١٨٣٩٠

 طلبة باقون لالعادة
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري للطالب المعتقلین 
٠١-٠٦-٢٠ ١١:١٩م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٦٦ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٤ من ٤

٦٠٠٣١٤
٦٠٠٣١٨

٦٠٠٣٢٤
٦٠٠٣٢٥

٦٠٠٣٣٢
٦٠٠٣٣٣

٦٠٠٣٣٥
٦٠٠٣٦٣

٦٠٠٣٦٤
٦٠٠٣٦٧

٦٠٠٣٦٩
٦٠٠٣٧٨

٦٠٠٣٧٩
٦٠٠٣٨٠

٦٠٠٣٩٢
٦٠٠٤٢٤

 مصطفى   ابراھیم موسى شربیني

 میار محمود حسن محمد خلیل

 نسرین عبد المنعم محمد على

 نسرین محمد شاكر عبد الحمید

 ھاجر  طارق حسنى احمد

 ھاجر محمد فتحى أحمد

 یاسمینا یاسر محمد السید

 احمد  عبد الفتاح محمد محمود

 أحمد على حسن عبد المجید

 أروى أشرف إسماعیل حسانین

 اسالم   جمعھ فتح اهللا محمد

 عبد  الرحمن محمد عبد الحمید احمد

 عبد العزیز سلیم السید سلیم

 عبد  اللطیف عاصم عبد اللطیف بیومى حسن

 منى   سید عیسى ابراھیم

 محمد بیومى حسن على

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

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

فلسفة الدین: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٠٨٨٥٣٢

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٠٨٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٨٩٩

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٩٠٢

١٠١/٢٠١٨/١١١١٢٩٧

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٩١٩

١٠١/٢٠١٨/١١٢٨١٩١

١٠١/٢٠١٦/١١٣٢٨٨٤

١٠١/٢٠١٥/٩١١٦٥٧٢

١٠١/٢٠١٥/٩١١٧١٦٤

١٠١/٢٠١٧/١١٤٧٦٩٥

١٠١/٢٠١٦/١١٢٠٧٩٢

١٠١/٢٠١٦/١١٧٧٢٨٩

١٠١/٢٠١٦/١٢٢٨٣١٩

١٠١/٢٠١٧/١١٥٢٣٣٩

١٠١/٢٠٠٤/٠٥٤٧٨

 طلبة باقون لالعادة
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