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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

SOCIArab1B -- اللغةالمادةطرقة مدرج 401رقم (اسم) اللجنة
العربیة (1)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2322325ھاجر حسام الدین سالم احمد18183719
مستجد2322326ھاجر عبدهللا محمد عبد الرحمن28180394
مستجد2322328ھاجر محمد احمد خلیل38180827
مستجد2322332ھدى محمد محمد عمر نور الھدى48184146
مستجد2322336وصال عبد النبي دمرداش سلیمان58180789
مستجد2322342یاسمین صابر حسینى ثابت68185921
مستجد2322358یوسف محمد حسین حسن78185912
باق2322470كارم اشرف محمود محمد بكر88195038
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باق2322474ھدیر محمد شفیق محمد18195472
مخ2322587محمد مصطفى حافظ على28195556
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مستجد2322003آالء على فؤاد محمد قدوره18186042
مستجد2322008احمد خالد حسن محمد حسن28183057
مستجد2322009احمد خالد محمد محمد الصباغ38184471
مستجد2322011احمد عصام خلیل مصطفى48182992
مستجد2322013احمد مجدى محمد عبد المنعم محمد محمود58184599
مستجد2322017ادینق قوت الوك68185918
مستجد2322018ازدھار محمد كامل محمد78180810
مستجد2322047االء محمد برعى یاسین88180944
مستجد2322050الحسین محمد حسام عبد المنعم98185881

مستجد2322061امیره صالح سید عبدهللا108185553
مستجد2322066انجى محمود احمد ابراھیم حلیفھ118185556
مستجد2322067اندرو صبحى سلیمان منصور128182447
مستجد2322075ایھ طارق ابراھیم على138184836
مستجد2322082بسنت صموئیل سدین سیدھم148182064
مستجد2322093جھاد سید محمد عبدالكریم158183572
مستجد2322100حسن یاسر حسن علي168182989
مستجد2322108دالیا ملیجى شحاتھ محمد178185586
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مستجد2322147ساره محمود خلف هللا محمد18180780
مستجد2322165شروق عزت محمد حسن ابراھیم28184498
مستجد2322171شیرین یاسر مختار على ابوالعال38183635
مستجد2322183عز الدین احمد حسین احمد وھبھ48183347
مستجد2322199فرح محمد السید العربى محمد محمد حسن58180347
مستجد2322206كریم مصطفى عبد الفتاح متولى68182397
مستجد2322207لبنى عبدالعزیز عبدالصادق عبدالعزیز78184515
مستجد2322215ماھینار محمد جالل محمد88183345
مستجد2322216مایان فتحى مصطفى فتحى98181298

مستجد2322217محمد حسن حنفى على108181677
مستجد2322219محمد رضا عبد هللا عبد الحفیظ118182121
مستجد2322220محمد رفعت احمد امام ( محول )128185926
مستجد2322222محمد سید احمد محمد سید احمد138181593
مستجد2322225محمد عبد الحمید محمد األلفى148182449
مستجد2322227محمد وحید فؤاد بشیر158182993
مستجد2322228محمود رجب عویس محمود168182148
مستجد2322238مریم طارق حامد ابراھیم178182630
مستجد2322242مریم على احمد صالح188181169
مستجد2322249معتز محمد السید ابراھیم حبیب198184593
مستجد2322250ملك صالح الدین فتحي السید ابو یوسف208184581
مستجد2322251ملك یاسر علي صدیق السید218184922



6/2/2020

5/6

كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

SOCIArab1B -- اللغةالمادةمدرج 506رقم (اسم) اللجنة
العربیة (1)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2322264منھ هللا محمد مصطفى حافظ ابو سالم18181153
مستجد2322273منیرة ولید حسن ابراھیم حسن28184755
مستجد2322275موت توت اوال جوك38185905
مستجد2322278مي نور محمد شحاتة48180783
مستجد2322292ندى طھ محمود على58181805
مستجد2322298نرمین ربیع فتحى حسن68181504
مستجد2322314نورھان احمد حسن على78183205
مستجد2322316نورھان حمدى مصطفى سید88181697
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