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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

HISTArab1B -- اللغةالمادةمدرج 201 – المبنى الجدیدرقم (اسم) اللجنة
العربیة (1)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302001أحمد خالد على عبدالباقى18185524
مستجد2302002أمیرة محمود حسین28186011
مستجد2302005ابراھیم لطفى عیاد عوض38180500
مستجد2302006احالم ممدوح فتح هللا عبد الفتاح48180540
مستجد2302008احمد اشرف احمد عبد الفتاح58181392
مستجد2302009احمد حامد على ربیع برعى68181666
مستجد2302011احمد حلمى عبدهللا محمود سالم78185522
مستجد2302012احمد سید احمد محمد88181824
مستجد2302014احمد شریف ابراھیم محمد98181981

مستجد2302016احمد عاشور شعیب محفوظ108181764
مستجد2302017احمد عاطف محمود حامد شیحھ118181665
مستجد2302020احمد كامل امین احمد128185530
مستجد2302025احمد مصطفى احمد محمد138185533
مستجد2302026احمد ناصر محمد ابراھیم زاید148185534
مستجد2302029اسراء احمد شعبان احمد158180880
مستجد2302030اسراء احمد محمد عبدالكریم168184720
مستجد2302032اسراء جمال االمیر بھجت178185960
مستجد2302041اسراء یحیى ابراھیم محمد188183179
مستجد2302043اسالم سمیر محمد على داود198181567
مستجد2302048اسماء حمدى محمد خلیل208184356
مستجد2302049اسماء رضا جمعھ على218183233
مستجد2302051اسماء عاطف عزت عبد العلیم228181402
مستجد2302054اشرف بدرى سید عبدالحمید محمود238185544
مستجد2302059االء خالد سعد ھالل248181090
مستجد2302064امنیة محمود عبد الخالق محمود258185962
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

HISTArab1B -- اللغةالمادةمدرج 201 – المبنى الجدیدرقم (اسم) اللجنة
العربیة (1)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302070امنیھ ضاحى شعبان فرج268182848
مستجد2302072امنیھ مؤمن حسن سعدان278182776
مستجد2302081امیره كرم حسین توفیق288181034
مستجد2302085امینھ محمد عبده محمد خالف298184260
مستجد2302086انھار نبیل محمد احمد308180336
مستجد2302089ایة صالح عبد الفضیل محمد318180986
مستجد2302104ایھ بدر محمد حنفى328180609
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

HISTArab1B -- اللغةالمادةمدرج 202 وسط المبني الجدیدرقم (اسم) اللجنة
العربیة (1)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302151حنان سالم ماھــر احمـــد18180237
مستجد2302152خالد كمال دسوقى عویس28185583
مستجد2302155خلود مصطفى عبدالحمید حسنین38184693
مستجد2302159دالیا محمد لطفى على بیومى48180884
مستجد2302161دعاء ابراھیم مبروك عامر عباس58181403
مستجد2302162دعاء احمد محمد السید68181404
مستجد2302163دعاء السید عبد هللا حسن78180219
مستجد2302174دینا اشرف كمال ابراھیم88181172
مستجد2302176دینا عبدالحكیم سعد قطب الشال98185589

مستجد2302178دینا عزام رجب زكى عوض108185346
مستجد2302183رانا جمال رمضان ابراھیم118182407
مستجد2302184رانا محمد على مھنى128180753
مستجد2302186رانیا رمضان عید عبد هللا138181448
مستجد2302192رحمة هللا رجب عبد الصمد حسین148181575
مستجد2302196رحمھ محمد احمد عبد المغیث158182976
مستجد2302200رضوى حازم محمد حنفى عبد القادر168181390
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

HISTArab1B -- اللغةالمادةمدرج 202 یسار المبني الجدیدرقم (اسم) اللجنة
العربیة (1)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302201رضوى سید محمود جاد18181450
مستجد2302207روجینا رفعت فھیم عبدالشھید28185597
مستجد2302208رودینا رافت محمد حسین محمود38180366
مستجد2302211ریموندا عبـــد المـــالك48180233
مستجد2302219سارة شعبان فوزي عبد اللطیف58180713
مستجد2302231سلمى خالد محمد عرفة68186105
مستجد2302237سلمى محمد السید بیومى78182782
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

HISTArab1B -- اللغةالمادةمدرج 202 یمین المبني الجدیدرقم (اسم) اللجنة
العربیة (1)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302118بسنت عادل عبدالفضیل عبدالحمید18185570
مستجد2302134جیھان رافت عبد المنعم احمد موسى28181681
مستجد2302135حبیبة مصطفى عبد الرؤف موسى38180552
مستجد2302139حبیبھ محمد حسین محمد48183762
مستجد2302142حبیبھ محمد فوزى زكى محمد58184179
مستجد2302144حسام احمد مصطفى عبدالوارث68183859
مستجد2302148حسن ایھاب حسن محمد حسن78184456
مستجد2302149حسن ھاني محمد عبد العزیز88180645
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

HISTArab1B -- اللغةالمادةمدرج 203رقم (اسم) اللجنة
العربیة (1)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302247سمیر صبرى فتحى على جاد18185602
مستجد2302248سھیر احمد عباس الزمر28181543
مستجد2302253سیف سمیر احمد موسى احمد38183653
مستجد2302258شروق سامى عبد القوى احمد48182538
مستجد2302261شروق محمد یحى محمد58184595
مستجد2302268شیماء محمد عامر حسین68181751
مستجد2302269شیماء مسعد جالل رضوان78181689
مستجد2302273صالح الدین احمد صالح ابوالعال88185605
مستجد2302274ضحى عرفھ عبدالباسط عبدالجلیل98184646

مستجد2302280عبدالرحمن خالد عبدالملك محمود108184777
مستجد2302282عبدالرحمن محمد نعیم احمد جوھر118183664
مستجد2302289عزه رمضان محمد سعید128181972
مستجد2302293عالءالدین محمد عبدالمنعم المنصورى138185622
مستجد2302298على محمد على سلیمان148180507
مستجد2302304فاطمة على حسن محمد158181496
مستجد2302307فاطمھ خالد حامد احمد168184193
مستجد2302313كریم محمد محمد عبدالحمید178181445
مستجد2302314كریمھ كرم حسین مرسى188183747
مستجد2302315كمال جمال احمد ابو بكر198185738
مستجد2302321مارى عادل موریس نظیر بشاى208183779
مستجد2302324مارینا وجیھ عزیز ریاض218184197
مستجد2302325محمد احمد عبد السالم السید228182577
مستجد2302326محمد احمد على عبد المنطلب238182026
مستجد2302328محمد خالد اسماعیل محمد248183684
مستجد2302332محمد رافت لطفى محمد عبد السمیع258181187
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

HISTArab1B -- اللغةالمادةمدرج 203رقم (اسم) اللجنة
العربیة (1)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302334محمد رمضان عبدالنعیم مرسى حسین268183518
مستجد2302335محمد سعد محمد شحات278181664
مستجد2302336محمد شوقى قرنى محمد288185727
مستجد2302337محمد طھ شعبان بكر298184535
مستجد2302339محمد عبد الاله محمد ابراھیم308180241
مستجد2302344محمد عبید شحات محمد318181620
مستجد2302346محمد على رضوان على عبدالمنعم328185651
مستجد2302347محمد على محمد قرنى338185718
مستجد2302351محمد ھانى محمد رشاد348181518
مستجد2302352محمد ھانى محمد مسلم358180972
مستجد2302354محمود احمد عبدالحلیم محمد368180657
مستجد2302357محمود ربیع محمود امین378185497
مستجد2302359محمود عبد الھادى محمد عبد الھادى388181019
مستجد2302360محمود عبدالرحمن محمود عبدالقادر398185657
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

HISTArab1B -- اللغةالمادةمدرج 204رقم (اسم) اللجنة
العربیة (1)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302375مصطفى احمد محمود على18185665
مستجد2302380مصطفى محمد صبح محمد28184772
مستجد2302381معز سلیمان سید حسین38185669
مستجد2302382ملك احمد عباس امین48180918
مستجد2302383ملك محمود عبد الستار زكریا58181113
مستجد2302389منار سعید محمد عبد الحمید68181816
مستجد2302392منار عالء احمد عرب احمد78183927
مستجد2302393منار یسرى احمد عبدالعال88184303
مستجد2302396منة هللا طارق محمد فاروق98183177

مستجد2302400منھ هللا على عبد هللا على108181315
مستجد2302401منھ هللا محمد عاید ھاشم118184503
مستجد2302411مي عصام تایب ابو الغیط عبد هللا128180748
مستجد2302412مى على حسن محمد138183178
مستجد2302414میاده محمد فتحى محمد148181408
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

HISTArab1B -- اللغةالمادةمدرج 205رقم (اسم) اللجنة
العربیة (1)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302423مینا منتصر یوسف سعید منصور18183692
مستجد2302424نادین وائل عبد الرحمن فتحى28182277
مستجد2302425نادیھ ربیع حجاج خلیل احمد ندا38181351
مستجد2302427ناھد عبد القادر عبد المعبود عبد القادر48181992
مستجد2302430نجـــاة احمــــد منیــــر محمـــــــــــود58180223
مستجد2302434ندى احمد حسن سنوسي68180936
مستجد2302445نھال محمد شوین محمد الدلیل78181410
مستجد2302446نھلھ سعید احمد عبد الفتاح88182070
مستجد2302447نھى عادل حسن داود سلیمان98181282

مستجد2302448نھى محمد عبد المجید محمد108185009
مستجد2302451نوران عصام سلیمان انور118180758
مستجد2302456نورھان احمد احمد السید128181749
مستجد2302457نورھان ایھاب حسن138185017
مستجد2302459نورھان عادل صالح عاشور148182610
مستجد2302465نوروین ھانى فوزى شلبى البدیوى158183423
مستجد2302469ھاجر جمال الدین اسماعیل محمد مبارك168184373
مستجد2302470ھاجر حجاج یوسف احمد178182615
مستجد2302477ھاجر مجدى عبداللطیف عبدالفتاح188185692
مستجد2302478ھاجر محمد عمران علي198180983
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

HISTArab1B -- اللغةالمادةمدرج 304رقم (اسم) اللجنة
العربیة (1)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302496ھدیر عمرو السید حسن18181052
مستجد2302505ھند سید محمود ابوزید28185702
مستجد2302511یاره ولید ابراھیم حنفى38185705
مستجد2302520یاسمین مصطفى احمد سلیمان48183952
مستجد2302521یسرا خالد محمد فرغلي58180627
مستجد2302523یوسف حسن مصطفى حافظ68185707
مستجد2302524یوسف رمضان حسنى احمد78183874
ناجح - لباق2302628ابراھیم سلیمان محمد محمد عبدالرحمن88195531
باق2302632اسالم جمال احمد السید98195177
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

HISTArab1B -- اللغةالمادةمدرج 305رقم (اسم) اللجنة
العربیة (1)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

باق2302641بردیس ابراھیم حسین حسین جوھر18195018
باق2302644حسن حماده حسن على28195608
ناجح - لباق2302654رضوى محمود صالح محمود38195259
ناجح - لباق2302659سلیم صبرى شندى ابراھیم ابراھیم48195341
باق2302661شیماء سید محمد ثابت58195436
باق2302662شیماء محمود محمود على نافع68195332
باق2302663صالح الدین محمد صالح ابوالعال محمد78195438
باق2302665طھ محمود جمعھ طھ88195015
باق2302670عمر محى الدین على محمود98195021

باق2302671عواطف محمد على محمد108195185
باق2302675لبنى ھشام محمد عبدالقادر118195184
باق2302677ماجده بیاضھ توفیق جرجس128195178
باق2302679محمد احمد شافعى سید رفاعى138195020
باق2302684محمد حسین فتحى حسین على148195333
باق2302685محمد سامى اسماعیل سلیمان158195619
باق2302687محمود عبد الرحمن محمد صالح الدین جنیدي168195187
باق2302690محمود ھالل ھالل ھالل على ھالل178195433
باق2302694ندى احمد ابوزید على188195100
ناجح - لباق2302700ھبھ سالمھ عاشور سالمھ198195522
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