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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

UCHIST01B -- التفكیرالمادةمدرج 201 – المبنى الجدیدرقم (اسم) اللجنة
النقدي

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302001أحمد خالد على عبدالباقى18185524
مستجد2302010احمد حسین شحاتھ ھاشم28185521
مستجد2302011احمد حلمى عبدهللا محمود سالم38185522
مستجد2302013احمد سید عبدالفتاح عبدالكریم48185527
مستجد2302020احمد كامل امین احمد58185530
مستجد2302025احمد مصطفى احمد محمد68185533
مستجد2302026احمد ناصر محمد ابراھیم زاید78185534
مستجد2302028اسراء ابراھیم محمود عبد الحافظ88185536
مستجد2302037اسراء عبدالمنعم على على98185537

مستجد2302039اسراء محمد عثمان على محمود108185538
مستجد2302050اسماء شحات محمود احمد118185541
مستجد2302052اسماء فوزى كامل محمد128185543
مستجد2302054اشرف بدرى سید عبدالحمید محمود138185544
مستجد2302055افنان محمود سید احمد148185545
مستجد2302058االء خالد ابراھیم الدسوقى الصادق158185547
مستجد2302063امل صابر عبدالواحد محمود168185550
مستجد2302067امنیھ حسن عبدالعظیم ابراھیم عبدالعظیم178185551
مستجد2302069امنیھ صبرى رجب السید188185552
مستجد2302084امینھ عالء السید عبدالمقصود198185554
مستجد2302092ایمان حمدى شیخ الدین صالح208182095
مستجد2302094ایمان شھیرى فھیم على218185558
مستجد2302099ایمن مجدى عبدالعظیم حسنین محمد228185560
مستجد2302101ایھ محمد سید عرابى بخیت238185398
مستجد2302109ایھ محمد حسن سالمھ248185564
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

UCHIST01B -- التفكیرالمادةمدرج 202 وسط المبني الجدیدرقم (اسم) اللجنة
النقدي

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302151حنان سالم ماھــر احمـــد18180237
مستجد2302152خالد كمال دسوقى عویس28185583
مستجد2302173دینا احمد فھمى محمد فرغلى38185588
مستجد2302176دینا عبدالحكیم سعد قطب الشال48185589
مستجد2302178دینا عزام رجب زكى عوض58185346
مستجد2302185راندا فاروق عباس طنطاوى68185591
مستجد2302187رانیا وجیھ عبدالعاطى محمود78185592
مستجد2302188رحاب سید حسنین حسین عبدالمجید88185593
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

UCHIST01B -- التفكیرالمادةمدرج 202 یسار المبني الجدیدرقم (اسم) اللجنة
النقدي

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302202رضوى محمد شكرى محمد18185963
مستجد2302204رمضان عزت رمضان عبود28185596
مستجد2302207روجینا رفعت فھیم عبدالشھید38185597
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

UCHIST01B -- التفكیرالمادةمدرج 202 یمین المبني الجدیدرقم (اسم) اللجنة
النقدي

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302111ایھ مصطفى السید احمد18185566
مستجد2302114بسمھ حمدى عبد هللا محمد عبد العال28185747
مستجد2302115بسمھ خالد محمد رجب عبدالعزیز38185568
مستجد2302118بسنت عادل عبدالفضیل عبدالحمید48185570
مستجد2302119بسنت عماد زكى عیاد58185571
مستجد2302123تغرید حسام محمد درویش68185574
مستجد2302124تقوى عمادالدین عبدهللا عبدالحمید78185575
مستجد2302132جھاد سید عبدالحمید محمود88185576
مستجد2302145حسام رمضان فھمى حامد98185578
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

UCHIST01B -- التفكیرالمادةمدرج 203رقم (اسم) اللجنة
النقدي

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302247سمیر صبرى فتحى على جاد18185602
مستجد2302252سھیلھ محمود احمد محمود28185604
مستجد2302273صالح الدین احمد صالح ابوالعال38185605
مستجد2302275عاصم مجدى سید عبدالغنى48185606
مستجد2302276عبد الرحمن احمد فؤاد حافظ58182152
مستجد2302279عبدالخالق سید عبدالخالق ابراھیم68185607
مستجد2302284عبدالرحمن معوض خلیفھ عبدالقادر78185610
مستجد2302288عثمان محمد عثمان محمد88185621
مستجد2302293عالءالدین محمد عبدالمنعم المنصورى98185622

مستجد2302294على سعید على على108185624
مستجد2302296على عادل على عبدالنعیم118185625
مستجد2302299عماد محمود ابراھیم محمد128185626
مستجد2302301عنان ممدوح محمد محمود بالل138185628
مستجد2302303فاطمة ثروت سعد عبدالحمید148180614
مستجد2302309فاطمھ شھاب احمد منتصر158181532
مستجد2302310فاطمھ على سید محمود فلیان168185491
مستجد2302322ماریا سمیر سامى سمعان178185493
مستجد2302323مارینا ممدوح محروس صالح188185635
مستجد2302327محمد ثروت محمد جالل198185640
مستجد2302329محمد خالد سلیمان سرحان عبدهللا208185642
مستجد2302336محمد شوقى قرنى محمد218185727
مستجد2302342محمد عبدالغفار فرغل عبدالغفار228185648
مستجد2302343محمد عبدالمنعم جاد محمد238185650
مستجد2302344محمد عبید شحات محمد248181620
مستجد2302346محمد على رضوان على عبدالمنعم258185651
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

UCHIST01B -- التفكیرالمادةمدرج 203رقم (اسم) اللجنة
النقدي

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302347محمد على محمد قرنى268185718
مستجد2302349محمد محمد سلیمان قطب278185652
مستجد2302355محمود جمال عبد الفتاح عبد الحمید288185656
مستجد2302357محمود ربیع محمود امین298185497
مستجد2302360محمود عبدالرحمن محمود عبدالقادر308185657
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

UCHIST01B -- التفكیرالمادةمدرج 204رقم (اسم) اللجنة
النقدي

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302366مروه رمضان حماد عبدهللا18185661
مستجد2302375مصطفى احمد محمود على28185665
مستجد2302377مصطفى حمدى بدر عبد المقصود38185667
مستجد2302378مصطفى رفعت وفا محمد48180871
مستجد2302379مصطفى على عبود على58185668
مستجد2302381معز سلیمان سید حسین68185669
مستجد2302386منار السید فؤاد طاحون78185670
مستجد2302391منار عصام فھمى محمد محمد88185671
مستجد2302394منال سالمھ محمد طرمان98185672

مستجد2302402منھ هللا وفاء سید ابراھیم مھدى108185675
مستجد2302404منى احمد عبدالرازق محمد ابراھیم118185677
مستجد2302408مھا عبدالفتاح حسن عبدالفتاح حسن128185678
مستجد2302409موسى یاسر موسى عباس138185680
مستجد2302418میار محمد الطوخى عبدالرحمن148185682
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

UCHIST01B -- التفكیرالمادةمدرج 205رقم (اسم) اللجنة
النقدي

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302449نور محمود السید محمد على18185687
مستجد2302453نوره خالد محمد عبدهللا28185689
مستجد2302454نورھان یاسر على محمد38185746
مستجد2302461نورھان مبارك محمد مبارك48185690
مستجد2302477ھاجر مجدى عبداللطیف عبدالفتاح58185692
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

UCHIST01B -- التفكیرالمادةمدرج 304رقم (اسم) اللجنة
النقدي

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302483ھایدى رضا محمد مصطفى18185853
مستجد2302487ھبھ شیبت الحمد عبدالجواد28185696
مستجد2302489ھبھ محمد یوسف عبدالعزیز38185697
مستجد2302494ھدیر سید محمد سعد محمد48185699
مستجد2302497ھدیر محمد اسماعیل حسانین58185700
مستجد2302502ھشام مجدى خالف احمد68185701
مستجد2302505ھند سید محمود ابوزید78185702
مستجد2302510ولید شریف فتحى حسن88185704
مستجد2302511یاره ولید ابراھیم حنفى98185705

مستجد2302517یاسمین عبدالتواب محمد حسین108185706
مستجد2302523یوسف حسن مصطفى حافظ118185707
مستجد2302525یوسف طھ یوسف عبد التواب128185708
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