
كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Orin1124 -- اللغة العبریةالمادةرقم (اسم) اللجنة
(محادثة واستماع2)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

لغات شرقیة شعبة اللغة العبریةالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

باق341455یوسف محمد ھشام على عباس18183383

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Orin1124 -- اللغة العبریةالمادةمدرج 201 – المبنى الجدیدرقم (اسم) اللجنة
(محادثة واستماع2)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

لغات شرقیة شعبة اللغة العبریةالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

مستجد341001ابتسام محیى فالح ابو بكر عبد الظاھر18192843
مستجد341002احمد اشرف حنفى ذكى28196057
مستجد341004احمد مجدى فتحى عاید38191976
مستجد341005احمد محمد جالل جالل48191787
مستجد341007احمد مكرم ھریدى على محمد58190967
مستجد341008ادھم شھاب الدین حسن خلیل68192962
مستجد341009اسامھ حسن محمد حسن78193531
مستجد341010اسراء احمد محمد حامد88191846
مستجد341011اسراء انور محمد عبد المجید98191500

مستجد341012اسراء جمال احمد عبد العاطى108191400
مستجد341013اسراء عبد هللا محمود عبد هللا118190809
مستجد341014اسراء عبد المعطى عبد النبى عبد الحى128190875
مستجد341015اسراء عز عبد السالم محمد138190876
مستجد341016اسراء عید سالم محمد148191970
مستجد341017اسراء مصطفى فتحى عبدالمعطى158192538
مستجد341018اسراء ناصر محمد یوسف168191910
مستجد341019اسالم السید جمعة عبد المجید سلیمان178191076
مستجد341020اسالم محمود عبود عبد الحلیم محمود188190557
مستجد341021اسالم معتصم محمد توفیق حسین198190548
مستجد341022اسماء محمد عید محمد ابراھیم ابوالجود208194516
مستجد341023االء اشرف محمد محمود218192721
مستجد341024االء حمدى محمد عبده228190563
مستجد341025االء سعید محمد حسن الكیال238192722
مستجد341026االء شعبان فتحي احمد248192004
مستجد341027االء محمد عبد الحمید محمود258191753

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Orin1124 -- اللغة العبریةالمادةمدرج 201 – المبنى الجدیدرقم (اسم) اللجنة
(محادثة واستماع2)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

لغات شرقیة شعبة اللغة العبریةالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

مستجد341029امانى سید محمد على268192543
مستجد341030اماني عبد الناصر عز الدین لطفي278193700
مستجد341031امل جالل عبد الواحد نعمان288190656
مستجد341032امنیة احمد رمضان حنفى298190583
مستجد341033امنیھ احمد محمد سالم308191964
مستجد341034امنیھ رأفت محمد محمد318192571
مستجد341035امنیھ فتحى جابر محمد328190754
مستجد341037ایة اشرف سید عاشور338191352
مستجد341038ایة عبد العزیز اسماعیل عبد العزیز348193670
مستجد341039ایة ولید عبد البارى محمد358190769
مستجد341040ایمان جمال عبد الكریم محمد368190871
مستجد341041ایمان جمال محمد محمود378192010
مستجد341042ایمان حسن احمد عبدالعال388193274
مستجد341043ایھ سالمھ جمعة عبدة398192011
مستجد341044ایھ محمد محروس زاكى408191776
مستجد341045باسم حماده فاروق اسماعیل418191847
مستجد341046بثینھ اشرف صالح بیومى428190676
مستجد341047بسنت جمال یوسف سالم438190879
مستجد341048بسنت حسام الدین محمد محمد عبدالحى448192544
مستجد341049بسنت فتحى محمد ابراھیم458190584
مستجد341050بسنت محمود فتحى محمود خلیل468191256
مستجد341051تسنیم عاطف على احمد على478192032
مستجد341052تقي ھاني محسن علیمي488192214
مستجد341053جھاد ابراھیم احمد حسن498191805
مستجد341054جومانا شادى یوسف صلیب508191865

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
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Orin1124 -- اللغة العبریةالمادةمدرج 201 – المبنى الجدیدرقم (اسم) اللجنة
(محادثة واستماع2)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى
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مستجد341056جویس صادق صدقى حنا مرجان518191822
مستجد341057حبیبة صالح اسماعیل محمد528190814
مستجد341058حبیبھ الرحمن محمد محمد السید538192782
مستجد341059حبیبھ سعید احمد مصطفي548192042
مستجد341060حبیبھ شعبان رمضان محمود558191781
مستجد341061حسام الدین عصام محمد على سید568192484
مستجد341062حسام متولى نجاح متولى عبد المجید578192680
مستجد341063حمدى عماد محمد عبد العزیز588193352
مستجد341064حنان حسن عبد المنعم محمد598192176
مستجد341065خالد سید احمد سعید608192249
مستجد341066خلود عمرو عبد الخالق خلیل618192305
مستجد341067دالیا عالء محمد السید موسى628193445
مستجد341068دالیا محمد عبدالحى عبده638192819
مستجد341069دالیا محمد محمود فرغلى648192235
مستجد341071دعاء حاتم عبدالمنعم عبدالرحیم658193040
مستجد341072دنیا محمد رفعت عبد العظیم668191279
مستجد341074دینا عاطف احمد محمد678193503
مستجد341075ذكرى محمد فؤاد على688191354
مستجد341076رانیا رأفت عبد المنعم متولى698193532
مستجد341077رحاب شوقى عبد الصالحین سلیم708190728
مستجد341078رحمھ ایمن محمود احمد محمد718191645
مستجد341079رقیھ محمد محمود مراد728192739
مستجد341081روان ایمن عبد هللا محمد حسن738190976
مستجد341082ریم رجب احمد محمد حسانین748190757
مستجد341083ریم عماد ابراھیم عبد العزیز758191889

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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مستجد341084ریھام اشرف عبد الفتاح عطیة768191094
مستجد341085ریھام اشرف مسعد خضر محمد عبد الحمید778190479
مستجد341086زھراء یوسف عبدالواحد یوسف احمد788192699
مستجد341087زھران رجب محمود عبد الواحد798190267
مستجد341088سارة بولس جرجس طانیوس808191005
مستجد341089سارة جمال عبد الرحیم سید على818190266
مستجد341090سارة ولید السید احمد828190693
مستجد341091ساره صالح امام محمد عامر838193007
مستجد341092سعاد خالد حسن احمد شعالن848190477
مستجد341093سلمى حسن محمد شھاب الدین ذكى858192588
مستجد341095سلمى عاطف محمود اسكندر868193470
مستجد341096سلمى عبد المعطى محمد العوضى محمد878191894
مستجد341098سلمى عالءالدین خلیل حسن888190586
مستجد341099سلمى على حسن عمرو جاد898193287
مستجد341100سلمى كمال مصطفى ابو یوسف908190946
مستجد341101سلوى حسین ابراھیم صادق مخیمر918192105
مستجد341102سما اشرف محمد عبد الرحمن عبد هللا928191986
مستجد341103سماح عبد الفتاح السید على938191073
مستجد341105سمر صالح الدین احمد سیف حسن948191773
مستجد341106سمیره ثروت نجیب كراسى958191939
مستجد341107سمیره ھشام محمد ابراھیم968194610
مستجد341111سھر عبد الفتاح شرقاوى احمد978191326
مستجد341112شاھندة فضل بصیر عباس988191459
مستجد341113شذا ولید احمد محمد ابراھیم998192804

مستجد341114شذى جالل الدین عبد الخالق حسن1008191700

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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مستجد341115شروق احمد رجب خلیل1018192295
مستجد341116شروق احمد عبدالجواد الفیومى1028192874
مستجد341117شروق اشرف یوسف ابورواش ابوقرن1038193663
مستجد341119شروق صالح عبد النبى محمد الدالى1048193422
مستجد341120شروق طاھر على حسن1058190694
مستجد341121شیماء سعید احمد محمد السید1068192535
مستجد341122شیماء صبحى عبد العزیز العریان1078191327
مستجد341123صفا جمال امبابى عبد المجید1088191273
مستجد341124ضى عاطف ابراھیم محمود1098191577
مستجد341125عائشھ مصطفى حسن محمد عبدالرحمن1108192596

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Orin1124 -- اللغة العبریةالمادةمدرج 203رقم (اسم) اللجنة
(محادثة واستماع2)
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مستجد341127عبد العال طارق عبد العال السید18192071
مستجد341128عبد هللا محمد البیھ حامد28190968
مستجد341129عبد هللا محمود ابوشامھ عطي38191715
مستجد341131عزالدین محسن حسن حسن عبده48192756
مستجد341132عزة عصام بھجت مھدي58191195
مستجد341133علیاء عبد الكریم سید محمود68190544
مستجد341134عماد عادل عیاد فھیم78191716
مستجد341135عمر رضا فوزى عبد العزیز88191788
مستجد341136عمر طارق حسن محمد98191957

مستجد341137عمر طارق سلیم ابراھیم108191852
مستجد341138عمر كامل قطب سلطان118191268
مستجد341139غدیر محمد رفعت محمد128191868
مستجد341141فادي حازم عبد اللطیف محمد138192185
مستجد341142فاطمھ احمد حسنى محمد148191712
مستجد341143فاطمھ عبد الرحمن اسماعیل على158192296
مستجد341144فاطمھ محمد عبدالتواب مصطفى168193094
مستجد341145فیروز محمود فاروق محمود یونس178191772
مستجد341146فیفیان عطا هللا موریس عطا هللا188192145
مستجد341147كریم یاسر حب الدین حسن198191346
مستجد341148لیلي شادي مصطفى عباس سكر208191570
مستجد341150لینا مصطفى محمد عبد الظاھر218190670
مستجد341151مارك شنودة سند شحاتة228192118
مستجد341152ماركو حلیم زكى عازر238191860
مستجد341153ماریز اوسامھ شاكر عبد المالك248192177
مستجد341154ماھیتاب وحید حامد عبد المطلب258196056

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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مستجد341155محمد جمال عبدالوھاب ابراھیم268192764
مستجد341156محمد جمال محمود محمد278190634
مستجد341157محمد حمدى محمود حسن288190635
مستجد341158محمد خالد احمد عبد الماجد298191059
مستجد341160محمد عبد المحسن توفیق محمد رمضان308193462
مستجد341161محمد عثمان عبد اللطیف محمد خلیل318191347
مستجد341163محمد نجیب طھ الصیفى328192565
مستجد341164محمود طارق محمود خلیل338191724
مستجد341165مروة ابراھیم حامد سلیمان348196058
مستجد341166مریم اسامھ عبد الحمید عبد العزیز358191707
مستجد341167مریم اشرف عبده احمد368191138
مستجد341168مریم ایمن جمیل عبد الفتاح378190481
مستجد341169مریم حسین توفیق السید388191899
مستجد341170مریم درویش محمود سید احمد398191972
مستجد341171مریم رمضان عبدالعزیز حسن408192631
مستجد341173مریم عاشور ابوھریرة بخیت418191265
مستجد341174مریم عاطف عبدالرحیم على428192494
مستجد341175مریم عبد الحكیم رمضان طلبھ438191169
مستجد341177مصطفى جابر سید محمد448191275
مستجد341178مصطفى عادل سعید عبد العزیز458191721
مستجد341180مصطفى فتح هللا ابراھیم احمد468192761
مستجد341181ملك محمد علي اسماعیل478194648
مستجد341183منار خالد ابوالمجد یس488192459
مستجد341184منار طارق على مرزوق498192274
مستجد341185منة احمد فتحى عبد النبى الدالى508191311

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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مستجد341186منة هللا اشرف محمود عبد الرحیم518191818
مستجد341187منصور ایمن منصور عبدالجلیل528192560
مستجد341188مھاب مصطفى مراد طھ عید538193328
مستجد341189مى عبد العال عبد الجواد دیاب548192158
مستجد341190میار احمد محمد لطفى558193449
مستجد341191میار جالل السید سلیمان خلیل568191521
مستجد341192میار عادل احمد على578192794
مستجد341193میار محمد عبد النبى عبد الحلیم588192079
مستجد341194میار ملیك على محمد598193504
مستجد341196نادیھ عماد عزت محمد608192063
مستجد341197نبیلھ ماجد عبدهللا عبد الحمید محمد618193648
مستجد341198ندا مجدى حمدى احمد عبد السالم628191827
مستجد341199ندى احمد فرج محمد638191045
مستجد341201ندى طارق محمد فایز648190887
مستجد341202ندى عبد الناصر بحبح لمعى658192201
مستجد341203ندى عمرو حمودة على الدیب668194496
مستجد341204ندى محمود احمد عبد المجید678190863
مستجد341205نسمة احمد عبد المنعم سید688193388
مستجد341206نغم حمدى عبد المتعال عبد اللطیف698191578
مستجد341207نور محمد حسن محمد708192160
مستجد341208نور یحیى ابراھیم محمد مرسى718192363
مستجد341209نورا محمد عبدالفتاح حفنى728193652
مستجد341210نوران سامح عبد النبي حسن738192024
مستجد341211نوران محمد نورالدین محمد748192831
مستجد341212نورھان حمدى جالل محمود حامد758191828

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Orin1124 -- اللغة العبریةالمادةمدرج 203رقم (اسم) اللجنة
(محادثة واستماع2)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

لغات شرقیة شعبة اللغة العبریةالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

مستجد341214ھاجر احمد حمدى عبد الحلیم768190811
مستجد341215ھاجر احمد عبد الحاكم احمد778191021
مستجد341216ھاجر الصاوى ابراھیم الصاوى788192202
مستجد341217ھاجر ایمن ابراھیم شرف798193110
مستجد341218ھاجر عصام یحیى حسنین808193112
مستجد341219ھاجر محمد احمد ابو الوفا818190804
مستجد341221ھایدى محمد محمود محمد828190698
مستجد341223ھبھ احمد عبدالوھاب ابوالوفا838192731
مستجد341224ھدى محمد امام محمد848192013
مستجد341225ھدیر حسام احمد محمد حسین858192317
مستجد341228ھدیھ حماد محمد مصطفى868192597
مستجد341230ھیام ایمن اسماعیل محمد878191974
مستجد341231یاره السید عفیفى محمود888192238
مستجد341232یاسمین احمد محمد احمد898191097
مستجد341233یاسمین جمال اسماعیل توفیق908191903
مستجد341234یاسمین سالم عبد السید عبد السالم918191009
مستجد341235یاسمین عادل ابراھیم محمد محمد الصیاد928191281
مستجد341236یاسمینا صبرى سند محمود سلیمان938190582
مستجد341237یحیى فرج محمد عبدالعلیم948192659
مستجد341238یمنى احمد عبد الرحیم حسن958192161
مستجد341239یوستینا لطیف الضبع عبدالمالك968192746
مستجد341240یوسف احمد حسین ابراھیم978192767
مستجد341241یوسف اشرف احمد علي988190834
مستجد341242یوسف حسام الدین رمضان عواد998190822

مستجد341243یوسف عبدالحمید عبدالحكم محمد1008193286

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Orin1124 -- اللغة العبریةالمادةمدرج 203رقم (اسم) اللجنة
(محادثة واستماع2)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

لغات شرقیة شعبة اللغة العبریةالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

مستجد341244یوسف ولید كمال عبدالمجید1018194764
باق341345ایرینى سامي فكري قوسھ1028183297
باق341346ریھام رضا عبد المجید مرسى1038182129
باق341347عبد الرحمن محمود عبد الحمید علي احمد1048182749
باق341348ھدیر احمد حسن محمد مصطفي1058183937

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :




