
كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Arab0125 -- الحضارة العربیةالمادةمدرج 401رقم (اسم) اللجنة
اإلسالمیة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة العربیة وآدابھا - انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد1221032ایمان امین عبد الرحمن سلیمان18180131



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Arab0125 -- الحضارة العربیةالمادةرقم (اسم) اللجنة
اإلسالمیة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة العربیة وآدابھا - انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مخ2112424فاتن خالد اسماعیل محمد18195109



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Arab0125 -- الحضارة العربیةالمادةطرقة مدرج 501رقم (اسم) اللجنة
اإلسالمیة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة العربیة وآدابھا - انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2112140منھ هللا محمد الشورى احمد18196335
مستجد2112144میار صالح حسین ابراھیم28180638
مستجد2112167نورھان مدحت علي احمد38181326
مستجد2112170ھاجر رمضان فاروق رمضان48180941
مستجد2112175ھان ھارون58185313
باق2112176ھان یون بنغ68185315
مستجد2112177ھبة ماھر السید عبد العال78180977
مستجد2112178ھبھ احمد لطفى طھ الملیجى88184555
مستجد2112194یو یالى98186028

باق2112295أسماء عبد الحمید سالمة عبدالحمید108195629
باق2112296احمد ابو ضیف سید محمد118195528



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Arab0125 -- الحضارة العربیةالمادةطرقة مكتبة قسم اللغة الفرنسیةرقم (اسم) اللجنة
اإلسالمیة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة العربیة وآدابھا - انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

باق2112297احمد محمد عبد الاله عبدالفتاح18195631
باق2112298اسماء طھ عبدالعظیم رجب28195122
باق2112299االء حسن محمد عبد الوھاب ابوصلیب38195272
باق2112300امیرة عبدهللا عبدالعزیز عزوز48195040
باق2112302ایھ خالد عبد الحمید محمود58195195
باق2112303جھاد محمد ابراھیم مصطفى68195270
باق2112304رانیا صالح عطیة صالح78195630
باق2112305عبدالرحیم محمد عبدالرحیم إبراھیم88195111
باق2112308میار رأفت وجیھ السباعى98195121

باق2112310نورھان خطاب منیر محمود108195445
باق2112312یانغ یانغ ( صینى)118195690
مخ2112418عالء الدین ھشام عبد السالم محمد128195193
مخ2112421ھبة عطیھ سالم خمیس عطیھ138195033



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Arab0125 -- الحضارة العربیةالمادةمدرج 501رقم (اسم) اللجنة
اإلسالمیة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة العربیة وآدابھا - انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2112016اسماء على السید عبد الفتاح العریان18181654
مستجد2112019امال حامد موسي محمود28181589
مستجد2112038بسنت احمد صابر علي علي38180730
مستجد2112047خلود عبد العلیم سید على بدر48181712
مستجد2112053رحاب سعد علي عثمان58181935
مستجد2112067زینب سعید یوسف عبدهللا68184551
مستجد2112068ساره احمد ابوالعال على78184136
مستجد2112069ساره احمد عاشور مھدى88182586
مستجد2112071ساره سالم عبد العلیم السید سالم98183145

مستجد2112074سلمى احمد عبدالفتاح محمد108184649
مستجد2112076سلمى عالء بخیت سید غزال118180634
مستجد2112078سلمى كرم سید على128185299
مستجد2112082سماح یسرى عبدالفتاح اسماعیل138184149
مستجد2112090شروق عالء جابر على148185101
مستجد2112097صباح رضا فتحى متولى158196334
مستجد2112098عبدالرحمن مصطفى على محمد168184561
مستجد2112105عمر محمد عباس محمد178185301
مستجد2112113فاطمھ عبدهللا بدر عفیفي ابورحمھ188181061
مستجد2112120ما دیشینغ198185312
مستجد2112122ما ینغ جونغ208185314
مستجد2112129محمد ھانى سلیمان عبد هللا218180675
مستجد2112130محمود خاطر فتحي حسین228184736
مستجد2112131محمود سید عبد الفتاح سعید238182769




