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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

المادةطرقة مدرج 201رقم (اسم) اللجنة
Hist0124B -- الدولة العربیة

اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة
األمویة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

باق2302702ھدیر احمد امین عبد الفتاح18195447
باق2302704ولید شحاتھ عبداللطیف28195607
باق2302706یوسف محمد المتولى عبد العال38195099
مخ2302809رانیا على صاوى على48195362
مخ2302811رضوه ھنداوى ابراھیم قطب58195233
مخ2302812طاھر رجب زاید عبادي68195487
باق2302817مجدى رشدى حسین على78195311
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

المادةمدرج 201 – المبنى الجدیدرقم (اسم) اللجنة
Hist0124B -- الدولة العربیة

اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة
األمویة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302001أحمد خالد على عبدالباقى18185524
مستجد2302005ابراھیم لطفى عیاد عوض28180500
مستجد2302010احمد حسین شحاتھ ھاشم38185521
مستجد2302025احمد مصطفى احمد محمد48185533
مستجد2302032اسراء جمال االمیر بھجت58185960
مستجد2302035اسراء سعد عبدربھ على68181648
مستجد2302041اسراء یحیى ابراھیم محمد78183179
مستجد2302042اسطفانوس جابر صبحى جادالرب88183698
مستجد2302049اسماء رضا جمعھ على98183233

مستجد2302050اسماء شحات محمود احمد108185541
مستجد2302058االء خالد ابراھیم الدسوقى الصادق118185547
مستجد2302066امنیھ جمال محمد محمد128181399
مستجد2302067امنیھ حسن عبدالعظیم ابراھیم عبدالعظیم138185551
مستجد2302069امنیھ صبرى رجب السید148185552
مستجد2302081امیره كرم حسین توفیق158181034
مستجد2302086انھار نبیل محمد احمد168180336
مستجد2302088ایة رجب سالم محمد178182015
مستجد2302089ایة صالح عبد الفضیل محمد188180986
مستجد2302099ایمن مجدى عبدالعظیم حسنین محمد198185560
مستجد2302108ایھ كمال فوزى ابوالعز208183621



5/31/2020

3/12

كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

المادةمدرج 202 وسط المبني الجدیدرقم (اسم) اللجنة
Hist0124B -- الدولة العربیة

اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة
األمویة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302151حنان سالم ماھــر احمـــد18180237
مستجد2302161دعاء ابراھیم مبروك عامر عباس28181403
مستجد2302162دعاء احمد محمد السید38181404
مستجد2302169دنیا سعید فكرى محمد حسین48183703
مستجد2302170دنیا شریف عبدالمنعم احمد سلیمان58184267
مستجد2302175دینا شعبان عبد الكریم حسن68182134
مستجد2302176دینا عبدالحكیم سعد قطب الشال78185589
مستجد2302183رانا جمال رمضان ابراھیم88182407
مستجد2302200رضوى حازم محمد حنفى عبد القادر98181390
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

المادةمدرج 202 یسار المبني الجدیدرقم (اسم) اللجنة
Hist0124B -- الدولة العربیة

اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة
األمویة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302201رضوى سید محمود جاد18181450
مستجد2302204رمضان عزت رمضان عبود28185596
مستجد2302208رودینا رافت محمد حسین محمود38180366
مستجد2302212ریھام عویس سید عویس48182125
مستجد2302227سحر عیسى محمد طھ58184248
مستجد2302228سعاد عبدالسالم عطیة احمد محمد68184723
مستجد2302232سلمى سعید ابراھیم عبد المولى78181313
مستجد2302234سلمى على شوكت على88180624
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

المادةمدرج 202 یمین المبني الجدیدرقم (اسم) اللجنة
Hist0124B -- الدولة العربیة

اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة
األمویة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302114بسمھ حمدى عبد هللا محمد عبد العال18185747
مستجد2302115بسمھ خالد محمد رجب عبدالعزیز28185568
مستجد2302117بسنت رجب سید محمد فرغلى38183727
مستجد2302118بسنت عادل عبدالفضیل عبدالحمید48185570
مستجد2302121تسنیم محمد عطیھ ربیع ابراھیم58184585
مستجد2302124تقوى عمادالدین عبدهللا عبدالحمید68185575
مستجد2302127ثریا سمیر مصطفى امین الشویخ78184492
مستجد2302129جرجس جورج شفیق لبیب88181000
مستجد2302133جھاد عبد الغفار محمد ابراھیم العطفى98181358

مستجد2302137حبیبھ عصام عبد المنصف عبد المولى108181834
مستجد2302142حبیبھ محمد فوزى زكى محمد118184179
مستجد2302144حسام احمد مصطفى عبدالوارث128183859
مستجد2302145حسام رمضان فھمى حامد138185578
مستجد2302146حسام عبد العال نزیھ سید148182014
مستجد2302150حسناء محمود طنطاوي محمد158181725
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

المادةمدرج 203رقم (اسم) اللجنة
Hist0124B -- الدولة العربیة

اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة
األمویة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302245سمر خلف عبد الحمید ابوحمود18181542
مستجد2302248سھیر احمد عباس الزمر28181543
مستجد2302253سیف سمیر احمد موسى احمد38183653
مستجد2302258شروق سامى عبد القوى احمد48182538
مستجد2302260شروق محمد مصطفى ابراھیم58181080
مستجد2302263شرین اشرف على محمد68181600
مستجد2302265شیماء عبدالرحمن سید بخیت78184073
مستجد2302273صالح الدین احمد صالح ابوالعال88185605
مستجد2302279عبدالخالق سید عبدالخالق ابراھیم98185607

مستجد2302282عبدالرحمن محمد نعیم احمد جوھر108183664
مستجد2302285عبدالسالم سید مبروك حسن مبروك118183864
مستجد2302294على سعید على على128185624
مستجد2302301عنان ممدوح محمد محمود بالل138185628
مستجد2302306فاطمھ الزھراء نورالدین محمد حسن148184192
مستجد2302307فاطمھ خالد حامد احمد158184193
مستجد2302311فرح ایمن احمد سعد حسن168182809
مستجد2302315كمال جمال احمد ابو بكر178185738
مستجد2302317كیرلس كمال صادق حنا188184665
مستجد2302318لمیاء عاطف عبدالغفار محفوظ ھیبھ198181841
مستجد2302320مارتینا یسرى خلھ اندراوس208184195
مستجد2302321مارى عادل موریس نظیر بشاى218183779
مستجد2302323مارینا ممدوح محروس صالح228185635
مستجد2302324مارینا وجیھ عزیز ریاض238184197
مستجد2302327محمد ثروت محمد جالل248185640
مستجد2302330محمد خالد عبدالقادر احمد258183867
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

المادةمدرج 203رقم (اسم) اللجنة
Hist0124B -- الدولة العربیة

اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة
األمویة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302333محمد رمضان رزق احمد268180259
مستجد2302336محمد شوقى قرنى محمد278185727
مستجد2302337محمد طھ شعبان بكر288184535
مستجد2302342محمد عبدالغفار فرغل عبدالغفار298185648
مستجد2302343محمد عبدالمنعم جاد محمد308185650
مستجد2302347محمد على محمد قرنى318185718
مستجد2302355محمود جمال عبد الفتاح عبد الحمید328185656
مستجد2302360محمود عبدالرحمن محمود عبدالقادر338185657
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

المادةمدرج 204رقم (اسم) اللجنة
Hist0124B -- الدولة العربیة

اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة
األمویة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302362مرثا عبدالمالك لبیب جرس18184198
مستجد2302363مرنا یعقوب انور عبدالمسیح28184199
مستجد2302366مروه رمضان حماد عبدهللا38185661
مستجد2302367مروه عصام كمال عوض هللا48180687
مستجد2302377مصطفى حمدى بدر عبد المقصود58185667
مستجد2302379مصطفى على عبود على68185668
مستجد2302382ملك احمد عباس امین78180918
مستجد2302383ملك محمود عبد الستار زكریا88181113
مستجد2302385منار اشرف عبدالمجید محمد ابوعلى98181377

مستجد2302388منار خلف شاكر سید108183260
مستجد2302389منار سعید محمد عبد الحمید118181816
مستجد2302390منار عبدالناصر حسین عیسى نصر128181378
مستجد2302391منار عصام فھمى محمد محمد138185671
مستجد2302392منار عالء احمد عرب احمد148183927
مستجد2302398منھ هللا الكحالوى محمد امین حنفى158184202
مستجد2302401منھ هللا محمد عاید ھاشم168184503
مستجد2302402منھ هللا وفاء سید ابراھیم مھدى178185675
مستجد2302406منى ناصر رسمال ودیع188184206
مستجد2302408مھا عبدالفتاح حسن عبدالفتاح حسن198185678
مستجد2302411مي عصام تایب ابو الغیط عبد هللا208180748
مستجد2302418میار محمد الطوخى عبدالرحمن218185682
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

المادةمدرج 205رقم (اسم) اللجنة
Hist0124B -- الدولة العربیة

اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة
األمویة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302421میرنا ماجد عوض ذكرى18184352
مستجد2302427ناھد عبد القادر عبد المعبود عبد القادر28181992
مستجد2302433ندا مصطفى عمر محمد38181409
مستجد2302439ندي محمد عبد الفتاح منصور48180702
مستجد2302441ندى محمد غانم عبدالفتاح58184501
مستجد2302444نھال ابراھیم حسن الدیبھ68181546
مستجد2302453نوره خالد محمد عبدهللا78185689
مستجد2302454نورھان یاسر على محمد88185746
مستجد2302455نورھان ابوزید عبدالنبى خلیفھ98184507

مستجد2302456نورھان احمد احمد السید108181749
مستجد2302460نورھان عبدالباسط محمود عالء الدین118181547
مستجد2302469ھاجر جمال الدین اسماعیل محمد مبارك128184373
مستجد2302470ھاجر حجاج یوسف احمد138182615
مستجد2302473ھاجر عبد هللا سلیمان امام ابوطلحھ148181513
مستجد2302476ھاجر مجدى عباس محمد احمد158183735
مستجد2302480ھاجر ھشام عبدالفتاح احمد168184145
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

المادةمدرج 304رقم (اسم) اللجنة
Hist0124B -- الدولة العربیة

اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة
األمویة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302481ھالھ حمدي سعد محمد18181214
مستجد2302483ھایدى رضا محمد مصطفى28185853
مستجد2302486ھبھ حسن حسین احمد عطیتو38180717
مستجد2302487ھبھ شیبت الحمد عبدالجواد48185696
مستجد2302488ھبھ مجدي عبود عبد المجید58182034
مستجد2302489ھبھ محمد یوسف عبدالعزیز68185697
مستجد2302494ھدیر سید محمد سعد محمد78185699
مستجد2302495ھدیر عماد محمد ابراھیم88181634
مستجد2302502ھشام مجدى خالف احمد98185701

مستجد2302504ھند ایمن ربیع عبد العزیز108181859
مستجد2302508والء مجدى سالمھ عبدالجید118181489
مستجد2302509والء مراد عبد الرحیم علیوه128183066
مستجد2302510ولید شریف فتحى حسن138185704
مستجد2302515یاسمین خالد محمد عیسى معبد148181548
مستجد2302516یاسمین عبد هللا محمد احمد158181260
مستجد2302517یاسمین عبدالتواب محمد حسین168185706
مستجد2302518یاسمین عبدالرازق عبدالنبى عبید178184376
مستجد2302520یاسمین مصطفى احمد سلیمان188183952
مستجد2302522یو انا عاطف عطا هللا ( كفیفة )198185010
باق2302628ابراھیم سلیمان محمد محمد عبدالرحمن208195531
باق2302634امنیھ صالح عبدالشافى مرسى218195432
باق2302637امیره ابراھیم توفیق عبدهللا228195019
باق2302638امینھ حمدى سید فراج238195260
باق2302639ایھ حمدى كمال عبدالفتاح248195617
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

المادةمدرج 305رقم (اسم) اللجنة
Hist0124B -- الدولة العربیة

اإلسالمیة إلى نھایة الخالفة
األمویة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

باق2302641بردیس ابراھیم حسین حسین جوھر18195018
باق2302650دعاء سعید السید قطب28195098
ناجح - لباق2302652دنیا محمد احمد حسن38195097
باق2302655زینب حسني محمد سالمھ48195186
باق2302658ساره طارق احمد احمد58195007
باق2302659سلیم صبرى شندى ابراھیم ابراھیم68195341
باق2302662شیماء محمود محمود على نافع78195332
باق2302664طارق اسامھ احمد سلیمان88195616
باق2302667عبد هللا رضا محمد محمد محمد98195519

باق2302669عمر خالد نبیل طھ108195031
باق2302678مارینا جرجس انیس شنودة118195016
باق2302681محمد عادل عبد العزیز احمد محمد128195005
باق2302683محمد جمال انور منصور138195434
باق2302688محمود تامر سید148195435
ناجح - لباق2302689محمود حمدى محمود الغارى158195350
باق2302695ندى سعد محمد عبدالمحسن168195030
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