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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Arab0125B -- الحضارةالمادةمدرج 301رقم (اسم) اللجنة
العربیة اإلسالمیة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة العربیة وآدابھا - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2292002احمد ایمن احمد محمد18181675
مستجد2292003احمد ایھاب حافظ محمد28181198
مستجد2292005احمد عطیھ صالح االمیر38181983
مستجد2292007اسامھ احمد عبدالسالم بكر48185468
مستجد2292009اسراء ایمن احمد عبدالعظیم58184147
مستجد2292011اسراء عادل على محمود التش68181587
مستجد2292012اسراء عادل محروس عبدالعزیز78183943
مستجد2292017اسالم كرم حسین حسین السید88181661
مستجد2292018اسماء ابو حمدة على محمد ابو حمدة98185020

مستجد2292021اسماء عبد المقصود علي مصطفى108181261
مستجد2292023اسماء محمد الحداد عساف118183753
مستجد2292025اسماء مصطفى عبد العزیز عبد الرحمن128183810
مستجد2292026اسماء ناصر حسن سید138185471
مستجد2292027االء نبیل السید احمد148181033
مستجد2292029امیره مصطفى محمد حسنین158184398
مستجد2292034ایھ صالح الدین ابراھیم احمد168185475
مستجد2292035ایھ محسن السید محمد178181565
مستجد2292037ایھ محمد عبد الحمید امام محمد188181442
مستجد2292038بسنت عمرو سید احمد موسى198184316
مستجد2292041حبیبھ مصطفى محمود عبدالعزیز208183722
مستجد2292042دعاء احمد محمد مصطفي218182069
مستجد2292043دعاء عطیة عبد المقصود عبد الرحمن228180267
مستجد2292046دنیا عبد المعطى سید عبد المعطى فرج238181372
مستجد2292050رجوى خالد محمود عبد الرحمن على الدین248182495
مستجد2292051رحاب السید محمد صالح الشال258184611
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مستجد2292056رنا سعید عبدالعزیز شحاتھ268183532
مستجد2292058روان السید فھمى السید278185479
مستجد2292065سارة محمد حلمى خلف حسین288181069
مستجد2292068سامیة اشرف احمد محمد298184787
مستجد2292070سعاد رفاعى محمد فرج308184641
مستجد2292073سمر سعید منشاوى السید عباس318181374
مستجد2292075شریف عصام حامد شاكر328185482
مستجد2292078شیماء ابراھیم قرنى ابراھیم عبدالواحد338185483
مستجد2292079شیماء سعد مرسى عیسى348182111
مستجد2292081شیماء عبدالنبى عطیھ عبدالعاطى358185484
مستجد2292086عمر طارق محمد على بكر368181186
مستجد2292097كنوز عاطف ھاشم محمد378183828
مستجد2292098لمیاء شریف حلمى احمد محمد388181562
مستجد2292099مازن مجدي محمد محمد ابراھیم398180662
مستجد2292100محمد السید سعد عبدالغنى حامد408185494
مستجد2292102محمد سمیر عبدالحمید عبدالوھاب418185511
مستجد2292103محمد عبدالفتاح عبدالسمیع احمد428184629
مستجد2292105محمد ممدوح محمود عبدالكریم438185496
مستجد2292106محمود خالد حسین فھمى448182632
مستجد2292107محمود محمد محمود حسین458180517
مستجد2292110مروه معتمد شحاتھ سلیم468181376
مستجد2292112مریم عثمان محمود احمد478180771
مستجد2292115مصطفى ابراھیم محمد حسن488185500
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مستجد2292123منة هللا ذكى محمد مغاورى18181407
مستجد2292124منھ هللا سید فاروق عبد البارى محمد28183820
مستجد2292127مھا عبدهللا یونس احمد عبد السید38184618
مستجد2292128مى خالد یوسف زكي احمد48184487
مستجد2292131ندى عزت على احمد الذكیرى58184416
مستجد2292132ندى محمد سید حسنین شافعى حسنین68181793
مستجد2292133ندى واصلى عبد السالم واصلى78185846
مستجد2292134نسمة عاشور محمد محمود88181978
مستجد2292138نورھان السید محمد أبو سیف عیسى98184284

مستجد2292139نورھان ایمن عبد العزیز على108183169
مستجد2292141ھاجر السید رفعت عبد الرحیم الشربینى احمد118183359
مستجد2292146ھالة احمد عبد النبى امین128185961
مستجد2292147ھالھ احمد مصطفى عبداللطیف138183936
مستجد2292149ھبھ هللا احمد محمد طلبھ السید148184208
مستجد2292150ھبھ هللا ایھاب محمد شرف الدین158181221
مستجد2292152ھیام السعید محمد ابراھیم168180736
مستجد2292157یاسمین ممدوح سعید ابراھیم178181877
باق2292260اسماء عبدالجابر احمد محمد188195405
باق2292261ایمان غیث حسین عبدالسالم حسین198195575
باق2292264عبدهللا احمد ابوعمیره جمعھ208195237
باق2292265فادى سامح على حسین218195158
باق2292266لینا یحیى كروما ( سورى )228195673
باق2292267محمد ماجد محمد مدبولى احمد238195491
باق2292268محمد محمود محمد حسن248195404
باق2292270مریم رجب عبدالستار عبدالفتاح258195319
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مخ2292375جھاد سمیر محمد یوسف268195402
مخ2292378عادل علي عبد الفتاح عبد الباقى278195157
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