
كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Hist0124 -- الدولة العربیةالمادةطرقة مدرج 45رقم (اسم) اللجنة
اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة األمویة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

باق2212562عمرو ایمن ابوالفتوح شحاتھ18195370
باق2212564فادى عطیة شحاتة عطیة28195449
باق2212571مارجریت عید شكري صالح38195126
باق2212573محمد اشرف محمد رفاعى48195462
باق2212576محمد خیرى عبد التواب مصطفى البوھى58195353
باق2212577محمد رمضان حامد حسین محمد68195372
باق2212578محمد سید تونى ثابت78195466
باق2212579محمد عادل رمضان محمود على88195448
باق2212580محمد عبد النبى فتحى شمندى98195373

باق2212581محمد عصام محمد مصطفى108195207
باق2212582محمد كرم حسین صبحى مسعود118195032
باق2212583محمد محمد عبدالفتاح محمد غیث128195284
باق2212585محمود حمدى مجلى حنفى138195204
باق2212588مروان أحمد محمد عبد الغفار148195283
باق2212589مروه محمد سید محمد158195115
باق2212591مریم فرید صدقى ریاض168195352
باق2212592مریم مجدى ودیع حبیب178195041
ناجح - لباق2212594مصطفى كمال عمر غنیمى188195046
باق2212595مونیكا صفوت حلمى دوس198195282
باق2212596مونیكا ھاني شكري بباوي208195203
باق2212598میار مجدى على محمود الجمل218195208
باق2212600نورھان احمد كمال اسماعیل محمد228195549
باق2212601نورھان صالح عبد العزیز محمد عكاشھ238195547
باق2212602نورھان عادل رشدى عبد العزیز حسین248195202
باق2212605ھدى أحمد عبد التواب محمد258194950



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Hist0124 -- الدولة العربیةالمادةطرقة مدرج 201رقم (اسم) اللجنة
اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة األمویة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مخ2302815فاطمة صالح إبراھیم عبده18195011



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Hist0124 -- الدولة العربیةالمادةطرقة مدرج 50رقم (اسم) اللجنة
اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة األمویة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

باق2212609ھشام وائل جمعھ محمد18195128
باق2212611وفاء امین حسن سید28195468
مخ2212716ایة حاتم على موسى (م)38195010
مخ2212719شروق محمد شافعي رأفت حسب هللا48195517
مخ2212725محمد صالح محمود محمد58195008
مخ2212728مریم إبراھیم عطا قالدة68195013



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Hist0124 -- الدولة العربیةالمادةمدرج 45رقم (اسم) اللجنة
اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة األمویة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2212368نشوى محمد محمد العربى محمد18184574
مستجد2212374نور عبد العال شعبان عبد الرحمن28183216
مستجد2212378نورھان السید محمد عبد الحق38182912
مستجد2212387ھاجر ابراھیم جودة48180177
مستجد2212388ھاجر خلف احمد شافع58185382
مستجد2212390ھاجر سعید احمد صالح68184171
مستجد2212395ھایدى كرم اسماعیل امین78185384
مستجد2212399ھبھ شوقى سعید الجارحى88181586



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Hist0124 -- الدولة العربیةالمادةمدرج 50رقم (اسم) اللجنة
اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة األمویة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2212418والء رجب محمد ابراھیم18185388
مستجد2212432یاسمین محمود ابراھیم قاسم عبد الكریم28184003
مستجد2212434یاسمین نبیل محمد یونس38182488
مستجد2212437یمنى حاتم محمد محمود48184521
مستجد2212439یوحنا زرزور مترى مرقص58183699
مستجد2212445یوسف محمود عبدالعال احمد الصاوى68183686
ناجح - لباق2212546صالح وائل صالح سید حسن78195548
ناجح - لباق2212548إسراء حسني دكروري عبد الوھاب88194932
باق2212556شروق إیھاب عبد هللا على98195285

باق2212557صابرین محمد محمود شرف الدین108195463
باق2212558عبد الرحمن ماھر محمد محمود الحریري118195286



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Hist0124 -- الدولة العربیةالمادةمدرج 74 وسط - المبني الرئیسيرقم (اسم) اللجنة
اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة األمویة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2212241عمر احمد ابو زید احمد18185056
مستجد2212242عمر احمد نورالدین حسن محمد28182746
مستجد2212246عمر ھشام عبد المنعم طھ38185364
مستجد2212251غاده رجب محمد احمد48184571
مستجد2212258فاطمھ عباس محمد عباس مسلم58183558
مستجد2212260فاطمھ عبد هللا محمد محمد حسنین68182908
مستجد2212265كاترین رفعت فایز جرجس78185367
مستجد2212272لیلى ماجد محمد عبداللطیف88184415
مستجد2212274لیلیان عماد ولیم بطرس98182467

مستجد2212278مارینا سمیر حبیب جورجى108181142
مستجد2212283محمد احمد مبارز عبدهللا118184770
مستجد2212291محمد رأفت زكى عبدالرحمن خلف128184461
مستجد2212294محمد ضیاء مصطفى عبدالحمید138181743



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Hist0124 -- الدولة العربیةالمادةمدرج 74 یسار - المبني الرئیسيرقم (اسم) اللجنة
اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة األمویة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2212320مریم محمد عبد الغنى احمد18180631
مستجد2212322مریم محمد محمد عبدهللا28184818
مستجد2212326مصطفى فؤاد احمد محمد38181946
مستجد2212329منار صابر رمضان عیده48181694
مستجد2212342مھا بدراوى عثمان عمار58183506
مستجد2212344مونیكا نبیل حلیم رزق هللا68182536



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Hist0124 -- الدولة العربیةالمادةمدرج 74 یمین - المبني الرئیسيرقم (اسم) اللجنة
اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة األمویة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2212186سعد ناجى على عبد المولى18180168
مستجد2212190سلمى رفعت محمد عبدالحمید حسن28184297
مستجد2212216شھاب اشرف عبد الحمید على محسن38182889
مستجد2212219شیرین رضا سید حسنین48182907
مستجد2212227طھ خالف محمدین خلف58182384



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Hist0124 -- الدولة العربیةالمادةمدرج 78 وسط - المبني الرئیسيرقم (اسم) اللجنة
اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة األمویة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2212059امل احمد جابر سید محمد قاسم18183915
مستجد2212067اناسیمون ماھر كمال زكى28183850
مستجد2212074ایة عادل على سید38180988
مستجد2212091ایھ عاطف عبدالرحمن حسن48184361
مستجد2212095بتول محمد عبد اللطیف عبد الصبور (م)58185341
مستجد2212114حنان عبد النبى جبر عبد الرحیم جاد68185342



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Hist0124 -- الدولة العربیةالمادةمدرج 78 یسار - المبني الرئیسيرقم (اسم) اللجنة
اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة األمویة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2212139ربا ب عباس احمد تاج الدین18184993
مستجد2212147رضوى محمد محمود احمد28182464
مستجد2212156ریھام احمد محمود حنفى38181263
مستجد2212157ریھام حماد محمد محمود48181657
مستجد2212178ساره احمد محمد احمد حامد58185350
مستجد2212180ساره سامى سید محمد صالح68184402



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Hist0124 -- الدولة العربیةالمادةمدرج 78 یمین - المبني الرئیسيرقم (اسم) اللجنة
اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة األمویة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2212001أحمد سید محمود عبد الحافظ18185327
مستجد2212002أحمد طارق جابر سید شافعى28185328
مستجد2212003إسراء سعید فاروق األلفي38185334
مستجد2212015احمد عبد الموجود احمدل السعدى48180136
مستجد2212054اشرقت محمود سعید محمود القالوي58180710




