
٢٠١٩/١٢/٣٠ طبعت بتاريخطبعت بتاريخ
 كلية البنات القبطية بالعباسية كلية البنات القبطية بالعباسية

معهد االدارة والسكرتارية والحاسب االلىمعهد االدارة والسكرتارية والحاسب االلى
لجنة النظام والمراقبة

اسم المادة :اسم المادة :

التوقــيعالتوقــيعاســـــم الطــالباســـــم الطــالبرقم جلوسرقم جلوسالتوقــيعالتوقــيعاســـــم الطــالباســـــم الطــالبرقم جلوسرقم جلوس

امتحانات دور            للعام الجامعىامتحانات دور            للعام الجامعى

الفرقة : ثانية    شعبة نظم معلوماتالفرقة : ثانية    شعبة نظم معلومات

رقم اللجنة : رقم اللجنة : ٣٣

عدد الطلبة : عدد الطلبة : ٢٨٤٢٨٤

الحالة :  مستجداتالحالة :  مستجدات

التاريخ :التاريخ :

الفترة من :            الىالفترة من :            الى
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ابتسام نبيل حممد عبد الفتاحابتسام نبيل حممد عبد الفتاح   ١١٠٠٢ ابتسام امساعيل عبد املؤمن امحد عمراابتسام امساعيل عبد املؤمن امحد عمرا   ١١٠٠١
اسراء اشرف منصور عبد احلميداسراء اشرف منصور عبد احلميد   ١١٠٠٤ ارزاق رمضان حممد ابراهيمارزاق رمضان حممد ابراهيم   ١١٠٠٣

اسراء عبد الرمحن حممد علىاسراء عبد الرمحن حممد على   ١١٠٠٦ اسراء مجعة السيد اهلالىلاسراء مجعة السيد اهلالىل   ١١٠٠٥
اسراء حيىي ابراهيم الدسوقىاسراء حيىي ابراهيم الدسوقى   ١١٠٠٨ اسراء مطاوع حممد نصراسراء مطاوع حممد نصر   ١١٠٠٧

امساء سيد حسن حممودامساء سيد حسن حممود   ١١٠١٠ امساء جاب هللا سنوس جاب هللامساء جاب هللا سنوس جاب هللا   ١١٠٠٩
امساء عاصم عفيفى حسنامساء عاصم عفيفى حسن   ١١٠١٢ امساء طلعت عبد العليم مرسىامساء طلعت عبد العليم مرسى   ١١٠١١

امساء حممد ابو زيد عبد الرمحنامساء حممد ابو زيد عبد الرمحن   ١١٠١٤ امساء على حممد قطبامساء على حممد قطب   ١١٠١٣
امساء حممود صربى عبد اجلوادامساء حممود صربى عبد اجلواد   ١١٠١٦ امساء حممد عبد العظيم عبد اجلوادامساء حممد عبد العظيم عبد اجلواد   ١١٠١٥

يد يدافنان عصام امحد عبد ا افنان عصام امحد عبد ا   ١١٠١٨ امسهان عيد لطفى امحدامسهان عيد لطفى امحد   ١١٠١٧
االء عادل عبد الرمحن عبد الواحداالء عادل عبد الرمحن عبد الواحد   ١١٠٢٠ االء سامى امحد السيداالء سامى امحد السيد   ١١٠١٩

الشيماء امحد عبد هللا امحدالشيماء امحد عبد هللا امحد   ١١٠٢٢ سر حممد عبد هللا رزق سر حممد عبد هللا رزقاالء  االء    ١١٠٢١
امل امحد خليفة حممودامل امحد خليفة حممود   ١١٠٢٤ الشيماء وجيه سيد حسني حسنالشيماء وجيه سيد حسني حسن   ١١٠٢٣

امل شعبان عبد القادر عبد التوابامل شعبان عبد القادر عبد التواب   ١١٠٢٦ امل سعيد حممد عبد املنعمامل سعيد حممد عبد املنعم   ١١٠٢٥
امل نعيم زكر عبد احلليمامل نعيم زكر عبد احلليم   ١١٠٢٨ امل ماهر امحد عزبامل ماهر امحد عزب   ١١٠٢٧

امنية سيد عبد هللا عبد اهلادىامنية سيد عبد هللا عبد اهلادى   ١١٠٣٠ امنية حامد عزمى علىامنية حامد عزمى على   ١١٠٢٩
امنية حممد فائق منوىفامنية حممد فائق منوىف   ١١٠٣٢ امنية عبد الرحيم البهى عبد السالمامنية عبد الرحيم البهى عبد السالم   ١١٠٣١
امرية سعيد رزق حممدامرية سعيد رزق حممد   ١١٠٣٤ امرية اشرف جابر هاشمامرية اشرف جابر هاشم   ١١٠٣٣

امرية عالء هنداوى الربعىامرية عالء هنداوى الربعى   ١١٠٣٦ امرية سعيد حممد صبحىامرية سعيد حممد صبحى   ١١٠٣٥
بت حممود برعى بت حممود برعىامرية حممد  امرية حممد    ١١٠٣٨ امرية على عبد النور عبد الرازقامرية على عبد النور عبد الرازق   ١١٠٣٧

امينة خالد عبدهللا على عبد الرمحنامينة خالد عبدهللا على عبد الرمحن   ١١٠٤٠ امرية هاىن بسيوىن عبد العالامرية هاىن بسيوىن عبد العال   ١١٠٣٩
انوار حافظ عبد اجلواد حافظانوار حافظ عبد اجلواد حافظ   ١١٠٤٢ اجنى جرجس فايز حلقةاجنى جرجس فايز حلقة   ١١٠٤١

اية ابراهيم ابراهيم اماماية ابراهيم ابراهيم امام   ١١٠٤٤ ت محاد رابح حسن ت محاد رابح حسنا ا   ١١٠٤٣
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اية حسام الدين حنفى حمموداية حسام الدين حنفى حممود   ١١٠٤٦ اية السيد جالل فوزى الفقىاية السيد جالل فوزى الفقى   ١١٠٤٥
اية رمضان حممود امحداية رمضان حممود امحد   ١١٠٤٨ اية رامى نبيل عبد الفتاحاية رامى نبيل عبد الفتاح   ١١٠٤٧

اية عاشور عبد الوهاب حسناية عاشور عبد الوهاب حسن   ١١٠٥٠ اية سيد لطفى حممداية سيد لطفى حممد   ١١٠٤٩
اية حممد ابراهيم فتح هللاية حممد ابراهيم فتح هللا   ١١٠٥٢ اية عبد النعيم امحد عبد النعيماية عبد النعيم امحد عبد النعيم   ١١٠٥١
اية حممد السيد السنوساية حممد السيد السنوس   ١١٠٥٤ اية حممد امحد حسنياية حممد امحد حسني   ١١٠٥٣
اية مصطفى على حمموداية مصطفى على حممود   ١١٠٥٦ اية حممد سامل عرفةاية حممد سامل عرفة   ١١٠٥٥
اية وائل مصطفى هاللاية وائل مصطفى هالل   ١١٠٥٨ اية معروف حممود بركاتاية معروف حممود بركات   ١١٠٥٧
ايرين سامح فاروق فؤادايرين سامح فاروق فؤاد   ١١٠٦٠ ايرين ذكى غاىل ميخائيلايرين ذكى غاىل ميخائيل   ١١٠٥٩
اميان السيد حممد حمموداميان السيد حممد حممود   ١١٠٦٢ اميان امحد زين العابدين حممداميان امحد زين العابدين حممد   ١١٠٦١

اميان عبد التواب خريى امحد السيداميان عبد التواب خريى امحد السيد   ١١٠٦٤ اميان خالد هاىن حسنياميان خالد هاىن حسني   ١١٠٦٣
اميان على زكر شحاتةاميان على زكر شحاتة   ١١٠٦٦ اميان عبد العظيم مصطفى عبد العظيماميان عبد العظيم مصطفى عبد العظيم   ١١٠٦٥

اميان حممد السيد ابراهيم غرىباميان حممد السيد ابراهيم غرىب   ١١٠٦٨ اميان حممد امحد امحد عثماناميان حممد امحد امحد عثمان   ١١٠٦٧
سر خطاب خطاب سر خطاب خطاباميان  اميان    ١١٠٧٠ صر نوىب عبد الراضى صر نوىب عبد الراضىاميان  اميان    ١١٠٦٩

بسمة حممد شعبان عيدبسمة حممد شعبان عيد   ١١٠٧٢ بدور حممد امساعيل حممودبدور حممد امساعيل حممود   ١١٠٧١
تغريد هاىن جالل راغبتغريد هاىن جالل راغب   ١١٠٧٤ بسنت حممد سعد حسنبسنت حممد سعد حسن   ١١٠٧٣

جانيت سامى رمزى بطرسجانيت سامى رمزى بطرس   ١١٠٧٦ تيسري عرفة حممود امحد منصورتيسري عرفة حممود امحد منصور   ١١٠٧٥
جهاد هاشم احلمزاوى عبد الرؤوفجهاد هاشم احلمزاوى عبد الرؤوف   ١١٠٧٨ جهاد عبد هللا فرحات امامجهاد عبد هللا فرحات امام   ١١٠٧٧

جريمني فوزى مصطفى حسنجريمني فوزى مصطفى حسن   ١١٠٨٠ جوليت صالح فهيم نقدةجوليت صالح فهيم نقدة   ١١٠٧٩
حبيبة مؤمن فتحى موسى علىحبيبة مؤمن فتحى موسى على   ١١٠٨٢ حبيبة خليفة ابراهيم خليفةحبيبة خليفة ابراهيم خليفة   ١١٠٨١
حنان ابو الدهب حسني علىحنان ابو الدهب حسني على   ١١٠٨٤ حكمت امحد عبد النىب حسنيحكمت امحد عبد النىب حسني   ١١٠٨٣

حنان حممد حممود غنيمحنان حممد حممود غنيم   ١١٠٨٦ حنان سعد شلىب جرجسحنان سعد شلىب جرجس   ١١٠٨٥
خلود ايهاب ابراهيم لبيبخلود ايهاب ابراهيم لبيب   ١١٠٨٨ حنني حسني امحد ابو احلسنحنني حسني امحد ابو احلسن   ١١٠٨٧
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دعاء يونس حممد محادةدعاء يونس حممد محادة   ١١٠٩٠ داليا هاىن يوسف فهيمداليا هاىن يوسف فهيم   ١١٠٨٩
دنيا بكرى السعودى عبد اجلابردنيا بكرى السعودى عبد اجلابر   ١١٠٩٢ دنيا امحد امساعيل حمموددنيا امحد امساعيل حممود   ١١٠٩١

دنيا سيد بدوى عبد العزيز بدوىدنيا سيد بدوى عبد العزيز بدوى   ١١٠٩٤ دنيا مجال صادق زايددنيا مجال صادق زايد   ١١٠٩٣
دنيا عبد احلميد حممود عثماندنيا عبد احلميد حممود عثمان   ١١٠٩٦ دنيا شريف سيد طه امامدنيا شريف سيد طه امام   ١١٠٩٥

دنيا حممد سعيد عبد العزيزدنيا حممد سعيد عبد العزيز   ١١٠٩٨ دنيا عمرو حممد عبد الرمحندنيا عمرو حممد عبد الرمحن   ١١٠٩٧
دينا امحد حممد عبد العالدينا امحد حممد عبد العال   ١١١٠٠ سر فؤاد امحد سر فؤاد امحددنيا  دنيا    ١١٠٩٩

دينا فرج نصحى بطرسدينا فرج نصحى بطرس   ١١١٠٢ دينا اشرف كمال عطية ابراهيمدينا اشرف كمال عطية ابراهيم   ١١١٠١
رحاب خالد عبدالقادر حنفىرحاب خالد عبدالقادر حنفى   ١١١٠٤ رحاب امحد حممد امحدرحاب امحد حممد امحد   ١١١٠٣

رحاب جناح فرحات امامرحاب جناح فرحات امام   ١١١٠٦ رحاب رمضان خلف عبد العالرحاب رمضان خلف عبد العال   ١١١٠٥
رمحة حممد فوزى عبد السالمرمحة حممد فوزى عبد السالم   ١١١٠٨ رمحة على حسن على حجاجرمحة على حسن على حجاج   ١١١٠٧

رضوة مجال حممد زايدرضوة مجال حممد زايد   ١١١١٠ رمحة وحيد عبد النىب عبد الرمحنرمحة وحيد عبد النىب عبد الرمحن   ١١١٠٩
ر اكرام فتح الباب عبد الوهابر اكرام فتح الباب عبد الوهاب   ١١١١٢ رغدة خمتار السيد خمتاررغدة خمتار السيد خمتار   ١١١١١

سر حممود يوسف خالد سر حممود يوسف خالدر  ر    ١١١١٤ ر سيد مرسى صاحلر سيد مرسى صاحل   ١١١١٣
روضة حممد ابراهيم حممد مصطفىروضة حممد ابراهيم حممد مصطفى   ١١١١٦ رندا عويس ابراهيم عويسرندا عويس ابراهيم عويس   ١١١١٥

رمي عادل امحد حممد الشيخرمي عادل امحد حممد الشيخ   ١١١١٨ روال سامل قتحى سليمانروال سامل قتحى سليمان   ١١١١٧
ريهام سيد عبد اخلالق مؤمنريهام سيد عبد اخلالق مؤمن   ١١١٢٠ رمي فتحى عبد القوى هيكلرمي فتحى عبد القوى هيكل   ١١١١٩

زينب حسني عبد املنعم حسنيزينب حسني عبد املنعم حسني   ١١١٢٢ زينب امحد حممد مهدىزينب امحد حممد مهدى   ١١١٢١
زينب مهام حممود مهامزينب مهام حممود مهام   ١١١٢٤ زينب على محدان ابو احلسنزينب على محدان ابو احلسن   ١١١٢٣

سارة السيد مصطفى حممدسارة السيد مصطفى حممد   ١١١٢٦ سارة اسامة فؤاد عبد الباقىسارة اسامة فؤاد عبد الباقى   ١١١٢٥
سارة شعبان عيد فرجسارة شعبان عيد فرج   ١١١٢٨ سارة سيد حممد حجاجسارة سيد حممد حجاج   ١١١٢٧

سارة حممد عاصم حممدسارة حممد عاصم حممد   ١١١٣٠ سارة عادل عبيد ابراهيمسارة عادل عبيد ابراهيم   ١١١٢٩
سارة يوسف السيد امساعيلسارة يوسف السيد امساعيل   ١١١٣٢ سارة نوح صدقى بباوىسارة نوح صدقى بباوى   ١١١٣١

ارقام جلوس الغائبين(       )حاضرات  : 

المالحظونالمالحظون
اسم المالحظ األول

التوقيع

(       )غائبات : 

(       )حاالت غش : 

(       )االجمالى : 

اسم المالحظ الثانى

التوقيع

اسم المراقب

التوقيع



٢٠١٩/١٢/٣٠ طبعت بتاريخطبعت بتاريخ
 كلية البنات القبطية بالعباسية كلية البنات القبطية بالعباسية

معهد االدارة والسكرتارية والحاسب االلىمعهد االدارة والسكرتارية والحاسب االلى
لجنة النظام والمراقبة

اسم المادة :اسم المادة :

التوقــيعالتوقــيعاســـــم الطــالباســـــم الطــالبرقم جلوسرقم جلوسالتوقــيعالتوقــيعاســـــم الطــالباســـــم الطــالبرقم جلوسرقم جلوس

امتحانات دور            للعام الجامعىامتحانات دور            للعام الجامعى

الفرقة : ثانية    شعبة نظم معلوماتالفرقة : ثانية    شعبة نظم معلومات

رقم اللجنة : رقم اللجنة : ٣٣

عدد الطلبة : عدد الطلبة : ٢٨٤٢٨٤

الحالة :  مستجداتالحالة :  مستجدات

التاريخ :التاريخ :

الفترة من :            الىالفترة من :            الى

٢٠١٩٢٠١٩ -  - ٢٠٢٠٢٠٢٠

سلمى حسام شامى سيدسلمى حسام شامى سيد   ١١١٣٤ سلمى جابر حممد حممودسلمى جابر حممد حممود   ١١١٣٣
سلمى صالح سامل عبادىسلمى صالح سامل عبادى   ١١١٣٦ سلمى حسن حممد عبد العزيزسلمى حسن حممد عبد العزيز   ١١١٣٥

سلوى حسام الدين عبد القادر سيد حجازسلوى حسام الدين عبد القادر سيد حجاز   ١١١٣٨ سلمى عاطف ابراهيم عبد احلميدسلمى عاطف ابراهيم عبد احلميد   ١١١٣٧
سهري طلبة حممد طلبةسهري طلبة حممد طلبة   ١١١٤٠ مساح جمدى حممد عليوةمساح جمدى حممد عليوة   ١١١٣٩

شذا امحد حيدر سليمانشذا امحد حيدر سليمان   ١١١٤٢ شد شدسيمون لطفى  سيمون لطفى    ١١١٤١
صر حسني امحد صر حسني امحدشروق  شروق    ١١١٤٤ شروق اشرف شعبان ابراهيمشروق اشرف شعبان ابراهيم   ١١١٤٣

شروق حيىي حممد مصطفىشروق حيىي حممد مصطفى   ١١١٤٦ شروق هشام شحات صبحى حممدشروق هشام شحات صبحى حممد   ١١١٤٥
شريين رضا زينهم مرسىشريين رضا زينهم مرسى   ١١١٤٨ سر عبد الستار جاد سر عبد الستار جادشهرية  شهرية    ١١١٤٧

شيماء عبد السالم على شلىبشيماء عبد السالم على شلىب   ١١١٥٠ شريين نوح صدقى بباوىشريين نوح صدقى بباوى   ١١١٤٩
شيماء على حممد ابراهيمشيماء على حممد ابراهيم   ١١١٥٢ شيماء على امحد عبد املطلبشيماء على امحد عبد املطلب   ١١١٥١
شيماء حممد حممود امحدشيماء حممد حممود امحد   ١١١٥٤ شيماء حممد رضا زكى حسنيشيماء حممد رضا زكى حسني   ١١١٥٣

صابرين خالد حممد العرىب عبد الرمحنصابرين خالد حممد العرىب عبد الرمحن   ١١١٥٦ شيماء حممود عبد هللا حممدشيماء حممود عبد هللا حممد   ١١١٥٥
ضحى عبد هللا فكرى سليمانضحى عبد هللا فكرى سليمان   ١١١٥٨ صابرين سيد امحد طهصابرين سيد امحد طه   ١١١٥٧

عائشة عبد الناصرعثمان امحد عثمانعائشة عبد الناصرعثمان امحد عثمان   ١١١٦٠ عائشة حسني حممد السيدعائشة حسني حممد السيد   ١١١٥٩
غادة رجب مشندى امحدغادة رجب مشندى امحد   ١١١٦٢ علياء ايهاب حممد ابراهيمعلياء ايهاب حممد ابراهيم   ١١١٦١

فاطمة ابراهيم عبد الرحيم ابراهيمفاطمة ابراهيم عبد الرحيم ابراهيم   ١١١٦٤ فاطمة ابراهيم الليثى حممود حممدفاطمة ابراهيم الليثى حممود حممد   ١١١٦٣
فاطمة حسن حلمى حبشىفاطمة حسن حلمى حبشى   ١١١٦٦ فاطمة الزهراء سامح امحد رستمفاطمة الزهراء سامح امحد رستم   ١١١٦٥

فاطمة سامى حممد عبد الرسولفاطمة سامى حممد عبد الرسول   ١١١٦٨ فاطمة حسن مسري حسنيفاطمة حسن مسري حسني   ١١١٦٧
فاطمة طارق احلسيىن حممدفاطمة طارق احلسيىن حممد   ١١١٧٠ فاطمة سعيد امساعيل مصطفىفاطمة سعيد امساعيل مصطفى   ١١١٦٩

فاطمة حممود عبد العليم سيد امحدفاطمة حممود عبد العليم سيد امحد   ١١١٧٢ فاطمة حممد حسن متوىلفاطمة حممد حسن متوىل   ١١١٧١
فردوس امحد حممد مهدىفردوس امحد حممد مهدى   ١١١٧٤ فتحية عبد هللا شكرىفتحية عبد هللا شكرى   ١١١٧٣
كارولني سامح فاروق فؤادكارولني سامح فاروق فؤاد   ١١١٧٦ فيفيان اسحق حنا اسحقفيفيان اسحق حنا اسحق   ١١١٧٥

ارقام جلوس الغائبين(       )حاضرات  : 

المالحظونالمالحظون
اسم المالحظ األول

التوقيع

(       )غائبات : 

(       )حاالت غش : 

(       )االجمالى : 

اسم المالحظ الثانى

التوقيع

اسم المراقب

التوقيع



٢٠١٩/١٢/٣٠ طبعت بتاريخطبعت بتاريخ
 كلية البنات القبطية بالعباسية كلية البنات القبطية بالعباسية

معهد االدارة والسكرتارية والحاسب االلىمعهد االدارة والسكرتارية والحاسب االلى
لجنة النظام والمراقبة

اسم المادة :اسم المادة :

التوقــيعالتوقــيعاســـــم الطــالباســـــم الطــالبرقم جلوسرقم جلوسالتوقــيعالتوقــيعاســـــم الطــالباســـــم الطــالبرقم جلوسرقم جلوس

امتحانات دور            للعام الجامعىامتحانات دور            للعام الجامعى

الفرقة : ثانية    شعبة نظم معلوماتالفرقة : ثانية    شعبة نظم معلومات

رقم اللجنة : رقم اللجنة : ٣٣

عدد الطلبة : عدد الطلبة : ٢٨٤٢٨٤

الحالة :  مستجداتالحالة :  مستجدات

التاريخ :التاريخ :

الفترة من :            الىالفترة من :            الى

٢٠١٩٢٠١٩ -  - ٢٠٢٠٢٠٢٠

ملياء حممد خليل علىملياء حممد خليل على   ١١١٧٨ كرمية حممد حممود حممدكرمية حممد حممود حممد   ١١١٧٧
جح نظري جح نظريمارى سامح  مارى سامح    ١١١٨٠ مادو مجيل معوض شنودةمادو مجيل معوض شنودة   ١١١٧٩

مارينا عازر جاد حنا جادمارينا عازر جاد حنا جاد   ١١١٨٢ مارينا رفعت لطيف سدراكمارينا رفعت لطيف سدراك   ١١١٨١
مارينا مقار صابر زخارىمارينا مقار صابر زخارى   ١١١٨٤ مارينا عياد جاب هللا اجلندىمارينا عياد جاب هللا اجلندى   ١١١٨٣

مربوكة عبد املنعم عصام صاحلمربوكة عبد املنعم عصام صاحل   ١١١٨٦ ماهيتاب ممدوح صالح حممدماهيتاب ممدوح صالح حممد   ١١١٨٥
مروة ماجد عبد العظيم فايد حممدمروة ماجد عبد العظيم فايد حممد   ١١١٨٨ مرسا فايز كمال صليبمرسا فايز كمال صليب   ١١١٨٧

مرمي مجعة هليل عبد السالممرمي مجعة هليل عبد السالم   ١١١٩٠ نة عدىل قديس سالمة نة عدىل قديس سالمةمر مر   ١١١٨٩
مرمي محدى عبد السميع عبد الرحيممرمي محدى عبد السميع عبد الرحيم   ١١١٩٢ مرمي حسني شحاتة امحدمرمي حسني شحاتة امحد   ١١١٩١

مرمي عبد النىب حافظ حافظمرمي عبد النىب حافظ حافظ   ١١١٩٤ مرمي رفعت شبل خوخةمرمي رفعت شبل خوخة   ١١١٩٣
مرمي حممود على حممودمرمي حممود على حممود   ١١١٩٦ مرمي عياد عوض خليلمرمي عياد عوض خليل   ١١١٩٥

مرمي منري حممد حممدمرمي منري حممد حممد   ١١١٩٨ مرمي مدحت اسحق توفيقمرمي مدحت اسحق توفيق   ١١١٩٧
مرينا شكرى بشرى جرجسمرينا شكرى بشرى جرجس   ١١٢٠٠ مرمي ميالد سعد صادقمرمي ميالد سعد صادق   ١١١٩٩

منار امين ذكى عبد اخلالق فودةمنار امين ذكى عبد اخلالق فودة   ١١٢٠٢ ملك حسن حممد حسن عبدونملك حسن حممد حسن عبدون   ١١٢٠١
منار عبد احلليم عبد العزيز عبد احللمنار عبد احلليم عبد العزيز عبد احلل   ١١٢٠٤ منار رمضان سعد زواممنار رمضان سعد زوام   ١١٢٠٣

منار حممود احلفىن علىمنار حممود احلفىن على   ١١٢٠٦ منار على مصبح رمضانمنار على مصبح رمضان   ١١٢٠٥
منة هللا سالمة على متوىلمنة هللا سالمة على متوىل   ١١٢٠٨ منة هللا اشرف سعيد عبد احلليممنة هللا اشرف سعيد عبد احلليم   ١١٢٠٧

منة عبد التواب معوض فرجمنة عبد التواب معوض فرج   ١١٢١٠ منة سعيد رمزى السيدمنة سعيد رمزى السيد   ١١٢٠٩
سر مسري حنفى حممود سر مسري حنفى حممودمىن  مىن    ١١٢١٢ مىن امحد عبد هللا امحدمىن امحد عبد هللا امحد   ١١٢١١
مهرائيل جرجس فؤاد تكالمهرائيل جرجس فؤاد تكال   ١١٢١٤ مهتاب مصطفى حممود صادقمهتاب مصطفى حممود صادق   ١١٢١٣

مى امحد عنرت امحدمى امحد عنرت امحد   ١١٢١٦ مهرائيل عاطف حكيم خبيتمهرائيل عاطف حكيم خبيت   ١١٢١٥
مريفت سيد حممد علىمريفت سيد حممد على   ١١٢١٨ مى خالد سعيد ابراهيممى خالد سعيد ابراهيم   ١١٢١٧

مري جرجس ميخائيل حنامري جرجس ميخائيل حنا   ١١٢٢٠ مري امحد حممد امحدمري امحد حممد امحد   ١١٢١٩

ارقام جلوس الغائبين(       )حاضرات  : 

المالحظونالمالحظون
اسم المالحظ األول

التوقيع

(       )غائبات : 

(       )حاالت غش : 

(       )االجمالى : 

اسم المالحظ الثانى

التوقيع

اسم المراقب

التوقيع



٢٠١٩/١٢/٣٠ طبعت بتاريخطبعت بتاريخ
 كلية البنات القبطية بالعباسية كلية البنات القبطية بالعباسية

معهد االدارة والسكرتارية والحاسب االلىمعهد االدارة والسكرتارية والحاسب االلى
لجنة النظام والمراقبة

اسم المادة :اسم المادة :

التوقــيعالتوقــيعاســـــم الطــالباســـــم الطــالبرقم جلوسرقم جلوسالتوقــيعالتوقــيعاســـــم الطــالباســـــم الطــالبرقم جلوسرقم جلوس

امتحانات دور            للعام الجامعىامتحانات دور            للعام الجامعى

الفرقة : ثانية    شعبة نظم معلوماتالفرقة : ثانية    شعبة نظم معلومات

رقم اللجنة : رقم اللجنة : ٣٣

عدد الطلبة : عدد الطلبة : ٢٨٤٢٨٤

الحالة :  مستجداتالحالة :  مستجدات

التاريخ :التاريخ :

الفترة من :            الىالفترة من :            الى

٢٠١٩٢٠١٩ -  - ٢٠٢٠٢٠٢٠

سليوس زخارى سليوس زخارىمريى عادل  مريى عادل    ١١٢٢٢ مري زاهر لبيب حفظ هللامري زاهر لبيب حفظ هللا   ١١٢٢١
درة عبدة شبيب فرهوددرة عبدة شبيب فرهود   ١١٢٢٤ درة سيد حممد مصطفىدرة سيد حممد مصطفى   ١١٢٢٣

دية حممد حممد عبد اجلواددية حممد حممد عبد اجلواد   ١١٢٢٦ دية رمضان حممد السيددية رمضان حممد السيد   ١١٢٢٥
رميان زغلول عبد املسيح شحاتةرميان زغلول عبد املسيح شحاتة   ١١٢٢٨ دية ندا على فرجدية ندا على فرج   ١١٢٢٧

ندا منصور حممد حممدندا منصور حممد حممد   ١١٢٣٠ ندا عطية رفعت ابراهيم عطيةندا عطية رفعت ابراهيم عطية   ١١٢٢٩
نداء رفاعى امحد حسنينداء رفاعى امحد حسني   ١١٢٣٢ ندا نصر عباس امحدندا نصر عباس امحد   ١١٢٣١

جات حسني جات حسنيندى حسني  ندى حسني    ١١٢٣٤ ندى جالل طه علىندى جالل طه على   ١١٢٣٣
ندى حممود عبد الرحيم امحدندى حممود عبد الرحيم امحد   ١١٢٣٦ ندى حممد صادق حممد بدوىندى حممد صادق حممد بدوى   ١١٢٣٥
ندى مصطفى صبحى حممودندى مصطفى صبحى حممود   ١١٢٣٨ ندى حممود مصطفى عبد اخلالقندى حممود مصطفى عبد اخلالق   ١١٢٣٧
نعمة امحد حممد عبد العالنعمة امحد حممد عبد العال   ١١٢٤٠ ندى هاىن سعيد حممدندى هاىن سعيد حممد   ١١٢٣٩
اد امحد حممد طه شحاتةاد امحد حممد طه شحاتة   ١١٢٤٢ نعمة سيد مياىن سيد امحدنعمة سيد مياىن سيد امحد   ١١٢٤١
نور اهلدى سيد عبد العالنور اهلدى سيد عبد العال   ١١٢٤٤ ى امحد سليمان حممدى امحد سليمان حممد   ١١٢٤٣
نوران سعيد رفعت عدىلنوران سعيد رفعت عدىل   ١١٢٤٦ جى موسى حنني جى موسى حننينورا  نورا    ١١٢٤٥

نورهان رجب صاوى مرسى حسننورهان رجب صاوى مرسى حسن   ١١٢٤٨ نورهان اشرف حسن ابراهيمنورهان اشرف حسن ابراهيم   ١١٢٤٧
نورهان عامر حممد ابراهيمنورهان عامر حممد ابراهيم   ١١٢٥٠ نورهان عاطف حسن حممدنورهان عاطف حسن حممد   ١١٢٤٩
نريوز خالد حسن ابراهيمنريوز خالد حسن ابراهيم   ١١٢٥٢ نورهان حممد زكى علىنورهان حممد زكى على   ١١٢٥١

هاجر احلسن حمى الدين حسنهاجر احلسن حمى الدين حسن   ١١٢٥٤ هاجر ابراهيم عبد الرحيم منصورهاجر ابراهيم عبد الرحيم منصور   ١١٢٥٣
هاجر سعيد فرحات امامهاجر سعيد فرحات امام   ١١٢٥٦ هاجر مجال عباس سليمانهاجر مجال عباس سليمان   ١١٢٥٥
هاجر حممد يسرى امحدهاجر حممد يسرى امحد   ١١٢٥٨ هاجر حممد فتحى حممد علىهاجر حممد فتحى حممد على   ١١٢٥٧

هامن حسني امحد عبد الرمحنهامن حسني امحد عبد الرمحن   ١١٢٦٠ سر صادق امحد سر صادق امحدهاجر  هاجر    ١١٢٥٩
هبة امحد عبد العزيز امحد حفىنهبة امحد عبد العزيز امحد حفىن   ١١٢٦٢ هايدى داود سليمان داودهايدى داود سليمان داود   ١١٢٦١

هبة عبد العليم حممد حممدهبة عبد العليم حممد حممد   ١١٢٦٤ هبة هللا صالح سامل عبادىهبة هللا صالح سامل عبادى   ١١٢٦٣

ارقام جلوس الغائبين(       )حاضرات  : 

المالحظونالمالحظون
اسم المالحظ األول

التوقيع

(       )غائبات : 

(       )حاالت غش : 

(       )االجمالى : 

اسم المالحظ الثانى

التوقيع

اسم المراقب

التوقيع



٢٠١٩/١٢/٣٠ طبعت بتاريخطبعت بتاريخ
 كلية البنات القبطية بالعباسية كلية البنات القبطية بالعباسية

معهد االدارة والسكرتارية والحاسب االلىمعهد االدارة والسكرتارية والحاسب االلى
لجنة النظام والمراقبة

اسم المادة :اسم المادة :

التوقــيعالتوقــيعاســـــم الطــالباســـــم الطــالبرقم جلوسرقم جلوسالتوقــيعالتوقــيعاســـــم الطــالباســـــم الطــالبرقم جلوسرقم جلوس

امتحانات دور            للعام الجامعىامتحانات دور            للعام الجامعى

الفرقة : ثانية    شعبة نظم معلوماتالفرقة : ثانية    شعبة نظم معلومات

رقم اللجنة : رقم اللجنة : ٣٣

عدد الطلبة : عدد الطلبة : ٢٨٤٢٨٤

الحالة :  مستجداتالحالة :  مستجدات

التاريخ :التاريخ :

الفترة من :            الىالفترة من :            الى

٢٠١٩٢٠١٩ -  - ٢٠٢٠٢٠٢٠

هدير حممد على فهيم معقولهدير حممد على فهيم معقول   ١١٢٦٦ هدير كرم عبد املنعم حممدهدير كرم عبد املنعم حممد   ١١٢٦٥
هيام عبد الرازق الشحات ابراهيمهيام عبد الرازق الشحات ابراهيم   ١١٢٦٨ هناء مصطفى عبد الفتاح رحيان امحدهناء مصطفى عبد الفتاح رحيان امحد   ١١٢٦٧

وسام اشرف عبد العزيز امحدوسام اشرف عبد العزيز امحد   ١١٢٧٠ وردة امحد عبد احلفيظ علىوردة امحد عبد احلفيظ على   ١١٢٦٩
والء على حممد شاهنيوالء على حممد شاهني   ١١٢٧٢ وسام رضا احلسيىن عبد احلليموسام رضا احلسيىن عبد احلليم   ١١٢٧١
را حممد فوزى مربوكرا حممد فوزى مربوك   ١١٢٧٤ والء حممود حممد حممدوالء حممود حممد حممد   ١١٢٧٣

مسني اشرف يونس عباسمسني اشرف يونس عباس   ١١٢٧٦ مسني اشرف سعيد يوسفمسني اشرف سعيد يوسف   ١١٢٧٥
غى ب مصطفى  غىمسني د ب مصطفى  مسني د   ١١٢٧٨ مسني محادة عبد القادر عيسىمسني محادة عبد القادر عيسى   ١١٢٧٧

مسني حممد عبد الفتاح حممدمسني حممد عبد الفتاح حممد   ١١٢٨٠ مسني عبد العزيز صاحل ابو بكرمسني عبد العزيز صاحل ابو بكر   ١١٢٧٩
مسني يسرى حلمى عيسىمسني يسرى حلمى عيسى   ١١٢٨٢ مسني حممد عبد املعطى ابو ضيفمسني حممد عبد املعطى ابو ضيف   ١١٢٨١
يوستينا هرىن صادق طنسيوستينا هرىن صادق طنس   ١١٢٨٤ بت عجبان داود بت عجبان داوديوستينا  يوستينا    ١١٢٨٣

ارقام جلوس الغائبين(       )حاضرات  : 

المالحظونالمالحظون
اسم المالحظ األول

التوقيع

(       )غائبات : 

(       )حاالت غش : 

(       )االجمالى : 

اسم المالحظ الثانى

التوقيع

اسم المراقب

التوقيع


