
كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2019 - 2020 (الكل)

UCENGL01 -- التفكیر النقديالمادةرقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

مستجد131470سالم محمد رباطھ18196276
مستجد131472احمد محمد محمد احمد مصطفى28196459

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2019 - 2020 (الكل)

UCENGL01 -- التفكیر النقديالمادةطرقة مدرج 61رقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

ناجح - لباق131343حمزه عالءالدین محمد حجازى18184603
باق131344رؤى نبیل محمود على28186067
باق131345راندا ابراھیم فؤاد احمد38182269
باق131346رحاب سمیر مالطف على على48186146
ناجح - لباق131347رویدا عادل عبد الغني محمود المقدم58181656
باق131348سارة عبد الحمید محمد عبد الحمید68182314
باق131349سلمى اسامھ محمد حسنین78183499
ناجح - لباق131350سلمى مصطفى یحیى احمد زكى88183429
ناجح - لباق131351سلمى ناصر الدین یحیى عتریس98185036

ناجح - لباق131352عبد هللا آدم أحمد آدم108186054
باق131353على شریف118186092
باق131354عماد رمضان حمودة محمد128185035
باق131355فوج فارومى اندرو اریو138185047
باق131356قیرس تیماس اسحاق دار جوات148180099
ناجح - لباق131357لینا جیمس كنده كومى158186021
باق131358مارسیلینو عادل فرید فھمى168180088
ناجح - لباق131359مارینا عطیھ خلیل یوسف جریس178182077
باق131360مریانا مرقس حسن زكریا188186144
ناجح - لباق131361مصطفى ھشام رفعت مصطفى غنایم198183894
باق131362منة هللا محمد عبد الحمید ذاكر208183380
ناجح - لباق131363مى ولید محمد محمود عبد الظاھر218182273
ناجح - لباق131364ندى تامر عادل احمد حسن عقل228182358
ناجح - لباق131365ھاجر صابر عبدالعظیم االتربى خلیفھ238184740
ناجح - لباق131366ھانذارة اشرف محمد سالم سلیمان248180086
باق131367وول فینجى نیمول موین258184979

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2019 - 2020 (الكل)

UCENGL01 -- التفكیر النقديالمادةطرقة مدرج 61رقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

مستجد131469حازم حسن احمد خمیس268192403

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2019 - 2020 (الكل)

UCENGL01 -- التفكیر النقديالمادةمدرج 62رقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

مستجد131193میرنا على احمد على18192293
مستجد131194نادیة عاطف احمد محمد28191293
مستجد131195ناریمان حسن عبدالمنعم سالم38192749
مستجد131196نبیلة جمال علي عبد هللا48190444
مستجد131197ندى اشرف عبده اسماعیل58191905
مستجد131198ندى حامد خیر هللا عمر سعید68191010
مستجد131199ندى حسام عادل محمد78191032
مستجد131200ندى طارق عبدالعزیز فھمى الھلباوى88192882
مستجد131201ندى عادل احمد على عبد المالك98192968

مستجد131202ندى عصام على على یونس108193096
مستجد131203ندى عمرو فؤاد احمد حجازى118191644
مستجد131204ندى محمد فرید راغب128192509
مستجد131205ندى نادر شعراوى خلف زخارى138192370
مستجد131206نشوه عمر احمد بیومى148191982
مستجد131207نورا احمد عدلي عبد الغني158191571
مستجد131208نورھان حسین احمد ماھر168192365
مستجد131209نورھان عبد الظاھر احمد عبد الظاھر178190256
مستجد131210نورھان محجوب ربیع عبد العزیز188193343
مستجد131211نورین الحفني عبد المقصود إبراھیم زیدان198192425
مستجد131212نیرة طارق عزت محمد مرسي208190488
مستجد131213نیره احمد محمد یس سعید218192881
مستجد131214ھاجر ابراھیم احمد ابراھیم228193102
مستجد131215ھاجر اشرف عبدالسمیع محمد238192719
مستجد131216ھاجر ایمن عبد الكریم سعید248191579
مستجد131217ھایدى محمد شحاتھ عبد الفتاح ابوالعزم258191666

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2019 - 2020 (الكل)

UCENGL01 -- التفكیر النقديالمادةمدرج 62رقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

مستجد131218ھدیر ابراھیم عید محمود268190526
مستجد131219ھال اسالم صابر المالح278190523
مستجد131220ھناء حسام الدین عكاشة محمود288190534
مستجد131221ھند عاطف رجب ابراھیم298192287
مستجد131222ھند ھشام یسرى محمد رمضان308192226
مستجد131223ھیا وائل عبد هللا ابراھیم318190254
مستجد131224وسام السید عبد اللطیف عبد هللا328192169
مستجد131225یاسمین احمد عمر احمد338191419
مستجد131226یاسمین حسام وحید محمد متولى348192350
مستجد131227یاسمین حسین عبدالدایم محمد358192426
مستجد131228یاسمین سعید محمد عبدالمجید368192605
مستجد131229یاسمین عاطف محمد امام378192285
مستجد131230یمنى حسن سعید محمد388191581
مستجد131231یمنى محمد عطا احمد یوسف398192920
مستجد131232یوسف اشرف عبد الجواد ذكى408190401
مستجد131233یوسف حاتم حسن على418190835
مستجد131234یوسف صبحى قندیل سید احمد428192375
مستجد131235یوسف محمد محمود الدیب438192376
ناجح - لباق131336ارسوال مھدى محمد سعد448185044
باق131337اكور دینق كوات لینق458185043
ناجح - لباق131338امانده متوكل عبد هللا468186070
باق131339ایاك مثاك اكونق478186037
ناجح - لباق131341جنة خلیفة حسن خلیفة488180415
باق131342حسام الدین عطیة مصطفى صالح498185154

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2019 - 2020 (الكل)

UCENGL01 -- التفكیر النقديالمادةمدرج 63رقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

مستجد131143لطفى محمد لطفى عبدالعظیم18192668
مستجد131144لوانق صموئیل ایان دینق28196248
مستجد131145لیلى أحمد نادر عسر38196191
مستجد131146لیلى ابراھیم امین سید احمد داود48192445
مستجد131147مارك مجدى عیاد صالح58192188
مستجد131148مارى عطیھ شفیق عطیھ68192420
مستجد131149ماریا ایمن سامى سدره78191621
مستجد131150ماریا رفلة فاروق زكى88191508
مستجد131151مایا خالد عبد المنعم محمد98191601

مستجد131152محمد احمد فولى احمد108193602
مستجد131153محمد احمد محمد محمود جمعھ118192683
مستجد131154محمد اشرف عبدالمعبود جعفر128192685
مستجد131155محمد حاتم محمد محمد138191977
مستجد131156محمد سلیم الدین بن محمد كلیم الدین148195806
مستجد131157محمد سمیر ابراھیم الدسوقي علي158190536
مستجد131158محمد طھ حسین محمد168193134
مستجد131159محمد عبد العزیز فتحى ابو سریع178193349
مستجد131160محمد وائل محمد على محمد188192759
مستجد131161محمود عصام محمد محمد على198192530
مستجد131162مروة عالء الدین محمد نور صالح208190457
مستجد131163مروة محمد الصوفى ابو سیف218190385
مستجد131164مروة محمود عطیة محمد مرسى ابوالعال228193492
مستجد131165مروة محمود یحیى عبد الباقى عامر238191057
مستجد131166مریم احمد حلمى محمود248192914
مستجد131167مریم احمد عبد القوي محجوب258193546

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2019 - 2020 (الكل)

UCENGL01 -- التفكیر النقديالمادةمدرج 63رقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

مستجد131168مریم احمد غریب احمد ابوالدھب268191288
مستجد131169مریم انور احمد یاقوت االباصیرى278192408
مستجد131170مریم خالد محمد عبد المجید288191767
مستجد131171مریم عبدهللا كمال الدین مصطفى شنن298192876
مستجد131172مریم محمد جالل عبد الحافظ308190808
مستجد131173مریم محمد على محمد یوسف318190413
مستجد131174مریم محمد كامل محمد محمد328192718
مستجد131175مریم مدحت محمد وجدى صابر338192405
مستجد131176مریم مراد انیس سلیمان348191662
مستجد131177مریم مروان محمد السعید علي358194768
مستجد131178مریم ناصر السید شریدة368196042
مستجد131179مصطفى احمد صالح احمد حسن378193121
مستجد131180مصطفى عادل على محمد بدران388190252
مستجد131181مصطفى مجدى محمد فتحى398191301
مستجد131182منال عمرو عبد المنعم عبد العزیز408191988
مستجد131183منة هللا احمد عبد العظیم امام418190594
مستجد131184منة هللا محمد نبیل محمود428192020
مستجد131185منة كمال علي ابراھیم438190802
مستجد131186مى محمود محمد فاضل الوكیل448190405
مستجد131187میار عمرو محمد صفوت متولى458191661
مستجد131188میار مجدى على حسین468191823
مستجد131189میار مجدى محمد عبدالمقصود478193076
مستجد131190میار مصطفى سعد عبد المطلب488191616
مستجد131191میرا ادوار دمیان قلتھ498190515
مستجد131192میرنا سمیر محمد محمود508192364

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2019 - 2020 (الكل)

UCENGL01 -- التفكیر النقديالمادةمدرج 64رقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

مستجد131093سارة مصطفى اسماعیل محمد18191028
مستجد131094سارة وائل حسن محرم28192153
مستجد131095ساره سمیر محمد حامد38191667
مستجد131096ساره محمد السعدى عبدالواحد48193471
مستجد131097ساندرا عماد ممدوح فؤاد توفیق58191765
مستجد131098ست نور على ابراھیم68196250
مستجد131099سلسبیل عماد سید محمد على78191676
مستجد131100سلمى امجد محمد شوقى بشرى88192422
مستجد131101سلمى خالد محمد محمد قاسم98193335

مستجد131102سلمى شعبان عبدالصادق طلبھ108192862
مستجد131103سلمى محمد ابراھیم محمد118190429
مستجد131104سلمى یاسر انور محمد128192219
مستجد131105سلمى یاسر عبد الحكیم عبد المجید138190253
مستجد131106سمر محیى الدین محمد مصطفى الشاذلي148190861
مستجد131107سمیة كمال عبد المنعم محمود158190255
مستجد131108سھام رمضان سعید على السید الخولى168191231
مستجد131109سھیلة حسام نصر محمد فراج178190447
مستجد131110سھیلھ حازم سعید مرزوق محمد188192368
مستجد131111سھیلھ محمد على احمد198192354
مستجد131112سوزان داك أدور جوات208195901
مستجد131113سیف الدین یحیى حمدى احمد فرحات218192356
مستجد131114شادى ماھر یوسف كراس228193071
مستجد131115شروق احمد حسن احمد حسن238190416
مستجد131116شروق محمود حسن محمود248191657
مستجد131117شرین مدحت عبدالقادر ابراھیم258192815

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2019 - 2020 (الكل)

UCENGL01 -- التفكیر النقديالمادةمدرج 64رقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

مستجد131118صفا حسین محمد حسین محمد268190998
مستجد131119ضحى احمد على احمد فرج278191252
مستجد131120ضحى محمد عاطف صالح على الدین288192307
مستجد131121ضى خالد عبدالعظیم متولى عوض298192423
مستجد131122طارق فتحى ابراھیم صادق308193224
مستجد131123عبد الرحمن جھاد على سنوسى318190633
مستجد131124عبد الرحمن سعید سید محمد328192027
مستجد131125عال حسام الحاج عیسى338195752
مستجد131126عال سعودى حسن سعود348196040
مستجد131127عال عادل بدر محمد احمد358193093
مستجد131128علیاء احمد محمد بكر368192164
مستجد131129عمر محمد الفاتح عثمان378195917
مستجد131130عمرو رجب محمد جبریل سعد388191749
مستجد131131فاطمة عبد العزیز عبد الخالق عبد العزیز398191333
مستجد131132فاطمھ صابر كامل الزھرى حسین408192653
مستجد131133فرح اسامھ مرزوق احمد418191555
مستجد131134فرح حسین فراج محمد428190505
مستجد131135فرح خالد محد محمد الشبكشى438193168
مستجد131136فرح خالد محمد محمد448193120
مستجد131137فرح زھران سلیم سلیم حسانین458190388
مستجد131138فرح محمد محجوب احمد468190778
مستجد131139فریدة محمد السید محمد على478190392
مستجد131140فریده خالد صالح الدین زكى محمد488192432
مستجد131141فیرروز ابراھیم سعد ابراھیم498194676
مستجد131142قمر اشرف عبده شكرى508191492

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2019 - 2020 (الكل)

UCENGL01 -- التفكیر النقديالمادةمدرج 65رقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

مستجد131001أحمد مطیع ناجى الحاج الوجیھ18195812
مستجد131002أكور أروب مییك كیر28195800
مستجد131003أندریا داك أكیج لوال38195899
مستجد131004ابانوب وائل نسیم عزمى48191668
مستجد131005احمد شریف محمد عبدالعال المغربى58192330
مستجد131006احمد شكرى صالح خضر68191978
مستجد131007احمد عصمت زین العابدین عبد الرحمن78190250
مستجد131008احمد عماد الدین عبد هللا عبد الفضیل88191929
مستجد131009احمد محمد حسین حسن98190418

مستجد131010احمد محمد حلمى عبد العزیز108196044
مستجد131011ادھم احمد حسن عبد هللا118191090
مستجد131012ادھم خضر عبد العاطى خضر128191849
مستجد131013اسامھ حسن ابراھیم محمد138191564
مستجد131014اسراء جمال حسن سالمھ148191120
مستجد131015اسراء حسن محمد عبد السالم158190428
مستجد131016اسالم سلیمان على سلیمان168196041
مستجد131017اسماء امام فتحى الرفاعى178191025
مستجد131018اشرقت محمد حسن محمد السید188193238
مستجد131019اعتدال یوسف محمد یوسف الغزالى198192336
مستجد131020الوانق أندرو ناى208195907
مستجد131021امانى اشرف كمال السباعى218192000
مستجد131022امانى ناصر احمد احمد228191730
مستجد131023امنیھ جمال عبدالسالم محمد احمد238192374
مستجد131024انجي تامر عبد المنعم عباس248191587
مستجد131025ایة حسام حافظ محمد258190928
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مستجد131026ایة سمیر فكرى سلیم268190517
مستجد131027ایة محمد فكري عبد العزیز278193519
مستجد131028ایرینى عماد فایز امین288192077
مستجد131029ایمان الصاوى المغاورى طلبھ298191295
مستجد131030ایمان محمد فاروق احمد308190821
مستجد131031ایھ هللا محمد احمد مؤمن318192608
مستجد131032ایھ ممدوح على حجاج328191527
مستجد131033ایھ ھانى نبیل على على338192687
مستجد131034ایھ یاسر محمد جمال محمد348192883
مستجد131035بافلى عماد كمال دانیال358191619
مستجد131036بسمھ محمود محمد خلیل368192583
مستجد131037بسنت احمد ذكى امین378190532
مستجد131038بسنت نبیل صالح الدین اسماعیل388191984
مستجد131039بھیة وائل محمد جمال الدین ابراھیم حسین398191479
مستجد131040تسنیم طھ عبد الحى محمد408190704
مستجد131041تقى هللا ابراھیم زكریا ابراھیم418192462
مستجد131042تقى حسام محمود عبدالحمید محمد428192388
مستجد131043تقي عادل محمد عبد القادر438191514
مستجد131044تقى عالءالدین رمضان عبدالخالق448192725
مستجد131045جنھ اسالم احمد عبدالحفیظ458194794
مستجد131046جومانا فایز یوسف سوس468191588
مستجد131047حبیبة شریف محمد زكى478190588
مستجد131048حبیبة عبد الرحیم محمود عبد الرحیم488190699
مستجد131049حبیبة محمود یحیى یونس فاید498190513
مستجد131050حبیبھ عالء عادل عبدالمنعم508192800
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مستجد131051حبیبھ محمود عباس عثمان518191620
مستجد131052حسام الدین سعد عزت محمد528190751
مستجد131053حسام نبیل شوقى یاسین538191491
مستجد131054حال مجدى محمود احمد548192114
مستجد131055حنین اسامھ سمیر خلیل558191655
مستجد131056حنین حسن قطب حسن امام568192468
مستجد131057خالد احمد حسن محمد578191108
مستجد131058خالد محمد یوسف محمد سالم588192686
مستجد131061خلود السید محمد سعید السید عبد هللا598196043
مستجد131062دالیا اشرف مصطفى عبد الرحیم608190391
مستجد131063دالیا جمعھ عبد المحسن جمعھ618192065
مستجد131064دالیا محمد عبدالفتاح احمد ابراھیم628192548
مستجد131065دعاء خالد عبدالخالق ھنداوي638194715
مستجد131066دنیا سید عبد الرحمن محمد648190793
مستجد131067دنیا طارق عصمت حسن658191501
مستجد131068دنیا طارق محمود یوسف محمد668192361
مستجد131069دینا محمود عبد الوھاب محمود سلیمان678190251
مستجد131070رحمة احمد عبد الوكیل خلیل688191099
مستجد131071رحمة مصطفى كامل محمد فرج698190480
مستجد131072رضوى خلیل یوسف خلیل708193232
مستجد131073رنا احمد شاكر عثمان رمیح718193595
مستجد131074رنا اسماعیل محمد على احمد728192155
مستجد131075رنا االمام مصطفى على مصطفى738191566
مستجد131076رنا ایمن رجب ابراھیم748191560
مستجد131077رنا خالد عطیھ احمد758192821
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مستجد131078رنا طارق محمد طاھر768190436
مستجد131079رنا ناصر رفعت بشندى778190677
مستجد131080رنا ھشام احمد حجاب788191674
مستجد131081روان سامح مسعود الدمرداش798190685
مستجد131082روجینا رأفت شوقى عزیز808191626
مستجد131083روضة عادل حلمى ابراھیم صالح818190414
مستجد131084روقیھ ابراھیم حسین محمد حسین828193038
مستجد131085رویدا محمد فؤاد كامل838190442
مستجد131086ریم محمد رامز األسود848195753
مستجد131087ریھام محمد عبد العزیز محمد858191908
مستجد131088زینا طارق محمد عبد الحمید868191610
مستجد131089زینب نبیل صالح الدین محمد ابو الفتوح878192926
مستجد131090ساجدة حسین على امین ھندى888193436
مستجد131091سارة احمد ابراھیم احمد898190437
مستجد131092سارة محمد صابر علوانى908191176
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