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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 78 وسط - المبنيرقم (اسم) اللجنة
Phil0114B -- الفكر الشرقىالمادةالرئیسي

القدیم

األولىالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد1291095دالیا یحیى على امین سلیمان18182818
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Phil0114B -- الفكر الشرقىالمادةمدرج 43رقم (اسم) اللجنة
القدیم

األولىالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

باق2312454إسراء یحیى إمام محمد18195393
باق2312455أم كلثوم محمد محمد عسول28194973
باق2312463اسالم محمد رمضان حامد38195303
باق2312467امل على عید على مكاوى48195154
باق2312468امنیة رأفت منیر جاد58195479
باق2312469امیره محمد ابو بكر سلیمان68195145
باق2312470ایمان محمد الحسن عبد الرحمن78195653
باق2312473ایھ عبد العزیز شحاتھ احمد محمد88195390
باق2312476حبیبة جالل عبدالرحیم عباس98195223

باق2312477حسن محمد حسن موسى ( محول )108194972
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Phil0114B -- الفكر الشرقىالمادةمدرج 45رقم (اسم) اللجنة
القدیم

األولىالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

باق2312496عمر خالد محمد محمد علي18194939
باق2312516محمود عزت السید خلیل (محول)28195226
باق2312524منة هللا صبرى كامل38195566
باق2312526میار محمود حسن محمد خلیل48195396
باق2312528نانسى مصطفى عبد الجواد طھ ( محولھ )58194969
باق2312533نسرین محمد شاكر عبد الحمید68195196
باق2312537نورھان اسماعیل صابر حسن78195564
باق2312539ھاجر حسن صابر یوسف88195400
باق2312541ھاجر محمد فتحى أحمد98194975

باق2312545یوسف نادى فرج هللا فرج108195149
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Phil0114B -- الفكر الشرقىالمادةمدرج 50رقم (اسم) اللجنة
القدیم

األولىالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مخ2312666عنان عبد القادر حسنین عبد القادر18194963
مخ2312687فاطمھ عادل عبد الصادق عفیفى ابراھیم28195052
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 74 وسط - المبنيرقم (اسم) اللجنة
Phil0114B -- الفكر الشرقىالمادةالرئیسي

القدیم

األولىالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2312059امیمھ سعید زیدان حامد18182678
مستجد2312070ایھ عبد الواحد بسیوني رجب28183295
مستجد2312072ایھ محمد احمد قطب38183096
مستجد2312096دالیا رأفت عدلى عبدالمنعم48184243
مستجد2312103دینا اشرف عبد الفتاح احمد58182799
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 74 یسار - المبنيرقم (اسم) اللجنة
Phil0114B -- الفكر الشرقىالمادةالرئیسي

القدیم

األولىالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2312121رضوى محمد فتحى عبد العزیز18183099
مستجد2312140سارة یاسر عبد الواحد صباح28181728
ناجح - لمستجد2312159شروق خالد محمد محمد احمد38184630
مستجد2312165شیماء محمد زكى سید48180279
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Phil0114B -- الفكر الشرقىالمادةمدرج 74 یمین - المبني الرئیسيرقم (اسم) اللجنة
القدیم

األولىالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2312003ابراھیم على محمد على18184774
ناجح - لمستجد2312005احمد حسام الدین احمد یوسف الشناوى28182138
مستجد2312006احمد حسین السید ابراھیم38185040
مستجد2312007احمد خالد احمد محمد48182691
مستجد2312009احمد عادل السید عبدالجید58184660
مستجد2312017احمد ھاشم طنطاوى عمار68182755
مستجد2312018احمد ھاني مصلح مھران78182382
مستجد2312021اسراء اسماعیل امام عثمان88180943
مستجد2312024اسراء رزق محمد جالل98183133

مستجد2312052امیر وائل عبد الغفار نجیب108183343
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 78 وسط - المبنيرقم (اسم) اللجنة
Phil0114B -- الفكر الشرقىالمادةالرئیسي

القدیم

األولىالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2312257مریم اشرف جمیل ھابیل28180847
مستجد2312268مریم یحیى عبد النبى متولى38180637
مستجد2312280مني حسن عبدالعزیز عبدالحمید48181553
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 78 یسار - المبنيرقم (اسم) اللجنة
Phil0114B -- الفكر الشرقىالمادةالرئیسي

القدیم

األولىالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2312299نورا احمد جمعھ احمد18183355
مستجد2312301نورا مھدى منصور عبدالرسول28181582
ناجح - لمستجد2312302نوران عصام مصطفى حسن محمد38184625
مستجد2312314ھاجر فتحى على احمد الشاھد48181387
مستجد2312336ولید عالء الدین سطوحى58180293
ناجح - لمستجد2312340یاسمین جمال رجب متولى68186083
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Phil0114B -- الفكر الشرقىالمادةمدرج 78 یمین - المبني الرئیسيرقم (اسم) اللجنة
القدیم

األولىالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2312185عال اشرف فھمي احمد18184889
مستجد2312194عیسى أحمد عیسى حلمى28185810
مستجد2312203فاطمھ مصطفى على محمد38180584
مستجد2312221ماري ماھر نصار صادق48181072
مستجد2312222مارینا عید شكرى برسوم58185815
مستجد2312226محمد خالد محمد طلبھ68183021
مستجد2312228محمد رجب خمیس فرج78183868
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