
كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

HISTArab1 -- اللغة العربیة (1)المادةطرقة مدرج 45رقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

باق2212587محمود شعبان شرقاوي عبد هللا18195042
باق2212600نورھان احمد كمال اسماعیل محمد28195549



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

HISTArab1 -- اللغة العربیة (1)المادةطرقة مدرج 50رقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مخ2212728مریم إبراھیم عطا قالدة18195013



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

HISTArab1 -- اللغة العربیة (1)المادةمدرج 45رقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2212364ندى محمد یوسف حسن جودة18182790
مستجد2212368نشوى محمد محمد العربى محمد28184574
مستجد2212370نعمھ محمد محمود عبدالغنى38184353
مستجد2212375نورا حمدى احمد كامل48180618
مستجد2212379نورھان سید شحاتھ شحاتھ58182720
مستجد2212388ھاجر خلف احمد شافع68185382
مستجد2212390ھاجر سعید احمد صالح78184171
مستجد2212396ھایدي وائل على سعد88185385
مستجد2212398ھبھ خالد فرید محمد98182613

مستجد2212407ھدیر محمد عبدالمنعم سید108184820



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

HISTArab1 -- اللغة العربیة (1)المادةمدرج 50رقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2212418والء رجب محمد ابراھیم18185388
مستجد2212419یارا اسماعیل جمعة على28180182
مستجد2212422یارا عبدالراضى على عبدالاله38183505
مستجد2212426یاسمین اسامة بیومى رمضان48185955
مستجد2212427یاسمین خالد عوض ابراھیم58182550
مستجد2212436یمنى جمال راضي السید جاویش68180782
مستجد2212441یوسف احمد حسن ابوالعال78185389
مستجد2212443یوسف خالد عبدالنبى ابوزید88180514
باق2212555سارة فاضل بكر سید98195280



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

HISTArab1 -- اللغة العربیة (1)المادةمدرج 74 وسط - المبني الرئیسيرقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2212242عمر احمد نورالدین حسن محمد18182746
مستجد2212244عمر محمد ابراھیم محمد28181619
مستجد2212252فادى راؤبین تادرس صالح38181982
مستجد2212258فاطمھ عباس محمد عباس مسلم48183558
مستجد2212259فاطمھ عبد الباسط سید ابراھیم58183009
مستجد2212277ماریا مدحت رمزى فھمى حنا68184196
مستجد2212278مارینا سمیر حبیب جورجى78181142
مستجد2212282محمد احمد عبد الراضي احمد88182402
مستجد2212283محمد احمد مبارز عبدهللا98184770

مستجد2212286محمد ایمن شحاتھ على108183575
مستجد2212288محمد حسن محمد ابراھیم118183658
مستجد2212293محمد صبحى عبدالفتاح محمد128181885
مستجد2212297محمد عبد الكریم صابر محمد138182387
مستجد2212299محمد عبدهللا بكرى عبدهللا148184560
مستجد2212300محمد عصام عبدالخالق احمد158184782



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

HISTArab1 -- اللغة العربیة (1)المادةمدرج 74 یسار - المبني الرئیسيرقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2212307محمود عبد المحسن عطیھ عبد المحسن18181426
مستجد2212325مصطفى حسن عید معوض28185380
مستجد2212330منار محمد زارع محمد سید38184166
مستجد2212340منى عید عبدالخالق موسى48181857
مستجد2212352میار عمرو محمد امام58183229
مستجد2212354میرنا عماد زیدان ثابت68181898
مستجد2212360ندى سید عبدالمطلب ابراھیم78183782



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

HISTArab1 -- اللغة العربیة (1)المادةمدرج 74 یمین - المبني الرئیسيرقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2212184ساره ناصر ابراھیم الدسوقى عثمان18180696
مستجد2212185سحر احمد فیصل عبد الوھاب28182029
مستجد2212194سلمى محمود محمد محمد احمد38182826
مستجد2212195سلمى معبد بكر معبد بالل48180153
مستجد2212196سلیم احمد سلیم محمود58183223
مستجد2212208سھیلھ محمد عبد هللا عبد البارى68183139
مستجد2212212سیف الدین حامد عبد هللا حامد78182695
مستجد2212216شھاب اشرف عبد الحمید على محسن88182889
مستجد2212218شیرى اشرف یوناثان نصیف98184231

مستجد2212229عبد الرحمن محمود محمد حسن ھمام108185358



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

HISTArab1 -- اللغة العربیة (1)المادةمدرج 78 وسط - المبني الرئیسيرقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2212059امل احمد جابر سید محمد قاسم18183915
مستجد2212064امین منصور امین سلیم28180650
مستجد2212065امینھ على امام بكر38181911
مستجد2212080ایمان محمد احمد السید48182972
مستجد2212100تقوى عبد هللا احمد عبد هللا58183034
مستجد2212105جھاد رضا عبد الموجود عبد الفتاح68181986
مستجد2212109حبیبھ عصام سامي عبد العزیز االبیاري78181091
مستجد2212111حسن محمد احمد محمد88180860
مستجد2212115خالد سعید محمد فرحان98184531

مستجد2212118خضر مصطفي محمد شلبي العبد108183193



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

HISTArab1 -- اللغة العربیة (1)المادةمدرج 78 یسار - المبني الرئیسيرقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2212127دنیا أحمد عبد هللا أحمد18185345
مستجد2212140رحاب حسنى السعید على28183086
مستجد2212152روان یاسر صالح محمد38182334
مستجد2212162زیاد نبیل احمد محمد48183016
مستجد2212173سارة على نبیل عبدالمجید58184754



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

HISTArab1 -- اللغة العربیة (1)المادةمدرج 78 یمین - المبني الرئیسيرقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2212003إسراء سعید فاروق األلفي18185334
مستجد2212009احمد جمال یوسف شدید28182709
مستجد2212014احمد عبد الحمید احمد عبد الحمید38183020
مستجد2212015احمد عبد الموجود احمدل السعدى48180136
مستجد2212016احمد قدرى ابراھیم داود58181881
مستجد2212020احمد محمد طھ عبدالشافى68183574
مستجد2212022احمد محمود محمد محمود78182711
مستجد2212023احمد مدحت احمد محمد88183577
مستجد2212025احمد یحیي جابر عبدالعزیز98184707

مستجد2212032اسراء عماد الدین ھاشم حجاج108181412
مستجد2212049اسماء ناجح یونس محمد118180790
مستجد2212051اسماعیل جمال عالم عبداللطیف128183660




