
)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٢٨-٠٤-٢٠ ١٠:٣٦م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٣٤ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ١ من ٢

٤٠٨١٨٣
٤٠٨٢١٤

٤٠٨٢١٨
٤٠٨٢٢٠

٤٠٨٢٢٧
٤٠٨٢٣١

٤٠٨٢٣٢
٤٠٨٢٣٧

٤٠٨٢٣٨
٤٠٨٢٤٤

٤٠٨٢٤٨
٤٠٨٢٤٩

٤٠٨٢٥١
٤٠٨٢٥٢

٤٠٨٢٥٥
٤٠٨٢٥٦

٤٠٨٢٥٩
٤٠٨٢٦١

٤٠٨٢٦٢
٤٠٨٢٦٦

٤٠٨٢٦٨
٤٠٨٢٧٢

٤٠٨٢٧٣
٤٠٨٢٨٢

٤٠٨٢٨٤

 یاسمین   رمضان صابر سید خلیل

 أسراء راضى محمد حسین

 االء   خالد كامل فرج

 امنیة محمد عبد العال سرور

 ایھ   محمد ابوسریع محمد

 بسنت  محمد ھانى محمد شرف الدین

 حمیده  جمال حامد عثمان

 رضوى سامح محمود محمد عبد الغنى

 رنا   عصام عبدالمنعم محمد حسن

 زینب مصطفي جوده حسین سالم

 سلمى   اسامھ عبد الاله شیبھ

 سلمى   اشرف ابراھیم امین

 سلمى   زكریا ابراھیم احمد

 سماح   مصطفى عبد المنعم ابو الیزید

 طارق  خالد ابراھیم امام الضبع

 طارق  علي حسن علي معوض

 عمر   سامى عبد الحفیظ محمد نویر

 عمرو حسن شحاتھ شحاتھ

 غاده  رجب محمد عبد الجواد

 لیلى محمود صلحى محمود

 محمد   ایھاب سمیر اسماعیل

 محمد  فتحى مسعد السعید

 محمد  ھانى اسماعیل منصور

 منة اهللا وائل احمد السعید ھجرس

 منى  محمد سید محمد سید

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة الثالثة
شعبة اللغة التركیة انتظام

نصوص الوثائق التركیة العثمانیة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٠١٣٧٣٩

١٠١/٢٠١٧/٩١٢٠٠٧٨

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٠١٣٠

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٤٣٨

١٠١/٢٠١٧/١١٢٤٧٤٦

١٠١/٢٠١٧/١١٨٩٦١٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٨٩٤٤

١٠١/٢٠١٧/٩١٢٠٠٧٧

١٠١/٢٠١٧/١١٨٩٧٥٧

١٠١/٢٠١٦/١١٢٧٥٩٧

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٦٨٢٣

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٨٤٢٤

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٧٨٦١

١٠١/٢٠١٧/١٠٣٦٨٢٥

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٨٦٤٦

١٠١/٢٠١٧/١٠١٧٣٥٨

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٦٨٧٩

١٠١/٢٠١٦/١٢٩٩٧٢٤

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٧٢٥١

١٠١/٢٠١٧/٩١١٩٩٧٤

١٠١/٢٠١٧/١٠٥٢٦٦٣

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٢١٧٤

١٠١/٢٠١٧/١٢٠٥٤٦٣

١٠١/٢٠١٦/٩١١٧٤٥٧

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٥٦٤٥
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)تخلفات(كشف توقیع امتحان التحریري 
٢٨-٠٤-٢٠ ١٠:٣٦م٢٠٢٠/٢٠١٩فى امتحان دور مایو للعام الجامعى 

٣٤ :یعتمد رئیس لجنة الرصد:العدد الكلى

صفحة ٢ من ٢

٤٠٨٢٨٨
٤٠٨٢٩٠

٤٠٨٢٩٧
٤٠٨٢٩٩

٤٠٨٣٠٠
٤٠٨٣٠١

٤٠٨٣٠٤
٤٠٨٣٠٦

٤٠٨٤٣٥

 میار  عالء الدین السید احمد

 میار  وحید احمد محمد السباعى

 نرمین   محمد محمود احمد

 نوران   صالح كمال احمد

 نورھان   احمد محمد محمد العیسوي

 نورھان   جالل فھمى عثمان

 ھاجر   ابراھیم عبد الغفار ابراھیم محمد

 ھناء  صالح بخیت عبد العزیز

 شیرین بھى الدین احمد محمد

التوقیعاسم الطالب رقم الجلوس

طالب من الفرقة  الرابعة علیھم مواد من الفرقة الثالثة
شعبة اللغة التركیة انتظام

نصوص الوثائق التركیة العثمانیة: * اسم المادة 

كود الطالب
١٠١/٢٠١٧/١٠٤٠٨٠١

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٨٥٢٥

١٠١/٢٠١٧/١١٢٤٨٣٦

١٠١/٢٠١٧/١١٩٥١١٦

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٠٢٤٩

١٠١/٢٠١٧/١٠٢٨٥٤١

١٠١/٢٠١٧/١٠٤٦٢٥٥

١٠١/٢٠١٧/١١٢٦١٥٤

١٠١/٢٠١٣/١٠١٣١٠٣
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