
كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Hist0122 -- تاریخ اإلغریقالمادةطرقة مدرج 45رقم (اسم) اللجنة
وحضارتھم

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

باق2212601نورھان صالح عبد العزیز محمد عكاشھ18195547



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Hist0122 -- تاریخ اإلغریقالمادةطرقة مدرج 50رقم (اسم) اللجنة
وحضارتھم

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

ناجح - لمخ2212715اسراء نصر احمد محمد18195012
مخ2212720طارق عمرو احمد صالح الدین محمد نورالدین28195518
مخ2212725محمد صالح محمود محمد38195008



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Hist0122 -- تاریخ اإلغریقالمادةمدرج 45رقم (اسم) اللجنة
وحضارتھم

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2212367نسرین ناجى فضل عبد القادر18186060
مستجد2212370نعمھ محمد محمود عبدالغنى28184353
مستجد2212378نورھان السید محمد عبد الحق38182912
مستجد2212379نورھان سید شحاتھ شحاتھ48182720
مستجد2212382نورھان عالء محمد احمد58184991
مستجد2212383نورھان ماھر محمود حسین68182072
مستجد2212398ھبھ خالد فرید محمد78182613
مستجد2212399ھبھ شوقى سعید الجارحى88181586
مستجد2212401ھدى محى الدین حسین محمد98180706

مستجد2212405ھدیر عبد الحمید على المالح108185142
مستجد2212407ھدیر محمد عبدالمنعم سید118184820



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Hist0122 -- تاریخ اإلغریقالمادةمدرج 50رقم (اسم) اللجنة
وحضارتھم

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2212419یارا اسماعیل جمعة على18180182
مستجد2212426یاسمین اسامة بیومى رمضان28185955
مستجد2212429یاسمین طارق عبد هللا فرحات38180781
مستجد2212433یاسمین نبیل عبدالفتاح حسن فرحات48181980
مستجد2212436یمنى جمال راضي السید جاویش58180782



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Hist0122 -- تاریخ اإلغریقالمادةمدرج 74 وسط - المبني الرئیسيرقم (اسم) اللجنة
وحضارتھم

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2212241عمر احمد ابو زید احمد18185056
مستجد2212244عمر محمد ابراھیم محمد28181619
مستجد2212248عمرو عادل بدر عبد الحمید38185365
مستجد2212251غاده رجب محمد احمد48184571
مستجد2212252فادى راؤبین تادرس صالح58181982
مستجد2212253فارس عبید دیاب زیدان68181026
مستجد2212255فاطمة عویس عبد الحلیم حسن78180162
مستجد2212262فاطمھ على عبدالمنعم حسین88183625
مستجد2212263فاطمھ نبیل جابر االلفي محمد98181292

مستجد2212272لیلى ماجد محمد عبداللطیف108184415
مستجد2212274لیلیان عماد ولیم بطرس118182467
مستجد2212282محمد احمد عبد الراضي احمد128182402
مستجد2212286محمد ایمن شحاتھ على138183575
مستجد2212290محمد حمدى عبد الفتاح خلیفة(د)148185369
مستجد2212291محمد رأفت زكى عبدالرحمن خلف158184461
مستجد2212293محمد صبحى عبدالفتاح محمد168181885
مستجد2212300محمد عصام عبدالخالق احمد178184782
مستجد2212302محمد مدحت على غنیم188184663



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Hist0122 -- تاریخ اإلغریقالمادةمدرج 74 یسار - المبني الرئیسيرقم (اسم) اللجنة
وحضارتھم

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2212307محمود عبد المحسن عطیھ عبد المحسن18181426
مستجد2212329منار صابر رمضان عیده28181694
مستجد2212334منة هللا محمود زكریا محمود38180567
مستجد2212340منى عید عبدالخالق موسى48181857
مستجد2212342مھا بدراوى عثمان عمار58183506
مستجد2212344مونیكا نبیل حلیم رزق هللا68182536
مستجد2212359ندى حمدي محمد محمد78181128



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Hist0122 -- تاریخ اإلغریقالمادةمدرج 74 یمین - المبني الرئیسيرقم (اسم) اللجنة
وحضارتھم

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2212219شیرین رضا سید حسنین18182907
مستجد2212222شیماء عبد الظاھر عیسى عبد الرازق28182002
مستجد2212224ضحى احمد حسین احمد38181891
مستجد2212227طھ خالف محمدین خلف48182384
مستجد2212229عبد الرحمن محمود محمد حسن ھمام58185358
مستجد2212232عبدالمنعم عمرو عبدالمنعم عبدالحمید السالخ68181340
مستجد2212233عبلة محمد رشدى عبد السالم78180160
مستجد2212236عال سلطان محمود الشمندى88181782



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Hist0122 -- تاریخ اإلغریقالمادةمدرج 78 وسط - المبني الرئیسيرقم (اسم) اللجنة
وحضارتھم

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2212083ایناس محمود فوزي محمد عویس18185208
مستجد2212114حنان عبد النبى جبر عبد الرحیم جاد28185342




