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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Arab0123B -- البالغةالمادةمدرج 301رقم (اسم) اللجنة
العربیة (1)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة العربیة وآدابھا - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2292006احمد محرم فؤاد محمد18185467
مستجد2292007اسامھ احمد عبدالسالم بكر28185468
مستجد2292012اسراء عادل محروس عبدالعزیز38183943
مستجد2292015اسراء ممدوح محمد حسن خلیفة48184886
مستجد2292019اسماء سعد زغلول احمد58181223
مستجد2292020اسماء سعد كامل سعد68183940
مستجد2292024اسماء محمود حسن جمعھ78185470
مستجد2292026اسماء ناصر حسن سید88185471
مستجد2292032ایناس عبد هللا ابراھیم على98180852

مستجد2292035ایھ محسن السید محمد108181565
مستجد2292038بسنت عمرو سید احمد موسى118184316
مستجد2292040جھاد ناصر عبد الجواد شعبان شعیر128181225
مستجد2292041حبیبھ مصطفى محمود عبدالعزیز138183722
مستجد2292042دعاء احمد محمد مصطفي148182069
مستجد2292048رانیا عبد العال كمال عبد العال158181566
مستجد2292050رجوى خالد محمود عبد الرحمن على الدین168182495
مستجد2292057رنا عادل یحیى على178180593
مستجد2292063زینب عاصم ابراھیم محمد188181603
مستجد2292064زینة احمد عبد الفتاح حسین198183337
مستجد2292073سمر سعید منشاوى السید عباس208181374
مستجد2292074شروق فتح هللا زین العابدین یوسف218180940
مستجد2292076شیرین حمدى احمد على محمد228183323
مستجد2292077شیرین ممدوح مصطفى طھ238184277
مستجد2292079شیماء سعد مرسى عیسى248182111
مستجد2292084صالح الدین محمود محمد حسن258185486
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مستجد2292092فاطمھ عبدالعزیز تونى خلف هللا268185490
مستجد2292093فاطمھ محمود سلیمان عثمان278182785
مستجد2292097كنوز عاطف ھاشم محمد288183828
مستجد2292098لمیاء شریف حلمى احمد محمد298181562
مستجد2292103محمد عبدالفتاح عبدالسمیع احمد308184629
مستجد2292111مریم اشرف محمد عبدالعال318184439
مستجد2292112مریم عثمان محمود احمد328180771
مستجد2292114مریم وائل كمال صابر338182146
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مستجد2292121منار محروس طھ عباس18183948
مستجد2292122منار محمد بالل الصاوى28183301
مستجد2292123منة هللا ذكى محمد مغاورى38181407
مستجد2292124منھ هللا سید فاروق عبد البارى محمد48183820
مستجد2292133ندى واصلى عبد السالم واصلى58185846
مستجد2292137نور اشرف محمد رمضان68182045
مستجد2292138نورھان السید محمد أبو سیف عیسى78184284
مستجد2292144ھاجر محمد احمد محمد88183787
مستجد2292146ھالة احمد عبد النبى امین98185961

مستجد2292149ھبھ هللا احمد محمد طلبھ السید108184208
مستجد2292150ھبھ هللا ایھاب محمد شرف الدین118181221
مستجد2292154ورده احمد محمد عبدالحمید128183645
مستجد2292155یاسمین حازم عبدالحكیم حسان138184002
مستجد2292156یاسمین عصام كمال عوض هللا148180689
مستجد2292158یمنى عمرو صدیق عبدالھادى158185504
باق2292259ابراھیم محمود على احمد حمص168195318
باق2292261ایمان غیث حسین عبدالسالم حسین178195575
باق2292269مروه محمد منصور عبدالحمید188195542
باق2292272ندى عالء طاھر محمد198195574
مخ2292374ایمان حلمي رمضان رمضان208195403
مخ2292379محمد علي حامد عثمان218195572
مخ2292382ندا ممدوح محمود ابوالیزید228195317
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ناجح - لمستجد3نورھان عالء سالمھ حجازى18195072
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