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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

UCSOCI01B -- التفكیرالمادةطرقة مدرج 401رقم (اسم) اللجنة
النقدي

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2322321نیاال حد كوال كوك18185922
مستجد2322322ھاجر أیمن محمود حسین28185909
مستجد2322339ولید محمد حسین حسن38185911
مستجد2322342یاسمین صابر حسینى ثابت48185921
مستجد2322358یوسف محمد حسین حسن58185912
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

UCSOCI01B -- التفكیرالمادةمدرج 401رقم (اسم) اللجنة
النقدي

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2322001إسراء خالد فرید عبد المطلب فاید (شھادة معادلة)18185878
مستجد2322002أسماء محمود محمد أبو النور28185765
مستجد2322004آالء محمد عبد المنعم سالم38185880
مستجد2322015احمد محمد زین العابدین حسن48182139
مستجد2322017ادینق قوت الوك58185918
مستجد2322036اسماء محمد عبد الرحمن عبد الرحمن68185923
مستجد2322039اسماء حسن جالل عبد الحمید78186084
مستجد2322050الحسین محمد حسام عبد المنعم88185881
مستجد2322061امیره صالح سید عبدهللا98185553

مستجد2322066انجى محمود احمد ابراھیم حلیفھ108185556
مستجد2322073ایھ سمیر عبده عبد الحمید118190001
مستجد2322078ایھ ناصر عبدالحمید العطار128185919
مستجد2322090جابر خمیس عبد الجابر فھمى (معادلھ)138185211
مستجد2322093جھاد سید محمد عبدالكریم148183572
مستجد2322104حنان خلیفھ احمد مصطفى158185777
مستجد2322108دالیا ملیجى شحاتھ محمد168185586



6/2/2020

3/5

كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

UCSOCI01B -- التفكیرالمادةمدرج 406رقم (اسم) اللجنة
النقدي

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2322136زینب شعبان على راضى18185725
مستجد2322170شول انیوان ریاك انیوان28186132
مستجد2322173شیماء عبد الحكیم السید محمد38186106
مستجد2322175شیماء محمد احمد عبد الحمید48190144
مستجد2322179ضحى سامح فاروق طھ58185916
مستجد2322184عال عدنان عكام68185925
مستجد2322185على صباح عطیة الناجى78180272
مستجد2322208لیلى محمد حنفى محمد88185634
مستجد2322210مارك مراد رشدى سیحھ98182516

مستجد2322211مارینا عزت یونان غبریال108185895
مستجد2322212مارینا حلیم توفیق بشاى118185894
مستجد2322220محمد رفعت احمد امام ( محول )128185926
مستجد2322230مروان شعبان خلیل سعد138183420
مستجد2322234مریم بدر حسن بدر خلیفھ148183115
مستجد2322236مریم خالد محمد زاھر158185899
مستجد2322239مریم عبدالناصر فرج هللا168185900
مستجد2322252منار حسن احمد حسن سعد178185901
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

UCSOCI01B -- التفكیرالمادةمدرج 506رقم (اسم) اللجنة
النقدي

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2322275موت توت اوال جوك18185905
مستجد2322277مى سلیمان محمد سلیمان حسن28180720
مستجد2322282میرنا طارق فرج عبدالجواد38185683
مستجد2322283نادین حامد سعد حامد48185844
مستجد2322284نادین نبیل فخرى صالح58185915
مستجد2322290ندى أشرف أنور حامد68185907
مستجد2322296ندى محمد عبد الوھاب احمد78185970
مستجد2322304نھال محمد على محمود88185908
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