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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Soci0125B -- تاریخ الفكرالمادةمدرج 43رقم (اسم) اللجنة
االجتماعي

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد1291214ھدیر احمد على احمد18185910
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مستجد2322321نیاال حد كوال كوك18185922
مستجد2322322ھاجر أیمن محمود حسین28185909
مستجد2322327ھاجر عماد حسنى محمد38183569
مستجد2322341یاسر ھشام عبد الرحمن ابو النور48186061
مستجد2322345یاسمین السید ابراھیم58180270
مستجد2322359یوسف محمد عبد العلى احمد عیسى68181192
مستجد2322360یوسف مصطفى عبدالسالم محمد78183700
باق2322462اسراء عادل حلمى عبده (محول)88195293
باق2322465خالد حسین ابراھیم على ( محول)98195136

ناجح - لباق2322466دنیا محمد أنور عبد العاطى108195383
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توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

باق2322471محمد حلمى محمد عبدالقادر18194958
باق2322472محمد طارق سعد زغلول عبد السمیع ( محول )28195294
مخ2322579حسن محمد احمد حسن النشار38195213
مخ2322581طارق عبد الصادق احمد حسن48195555
مخ2322583عال عید محمد عبد القادر58195471
مخ2322585ماجد اشرف احمد محمود حلمى حنوت68195212
مخ2322586محمد بسام محمد حلمى حسن78195380
مخ2322588منال حامد ابكر محمد88195641
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مستجد2322001إسراء خالد فرید عبد المطلب فاید (شھادة معادلة)18185878
مستجد2322002أسماء محمود محمد أبو النور28185765
مستجد2322005ابراھیم كلیب ابراھیم سید38181910
مستجد2322007احمد حسین ثابت متولي48182991
مستجد2322008احمد خالد حسن محمد حسن58183057
مستجد2322009احمد خالد محمد محمد الصباغ68184471
مستجد2322015احمد محمد زین العابدین حسن78182139
مستجد2322016احمد وحید فتحى تونى88183884
مستجد2322024اسراء حسن محمد حسن98180762

مستجد2322028اسراء ضیاء ابو الفتوح العوضى108181231
مستجد2322035اسراء نادى عامر عامر118182127
مستجد2322042اسماء عبد هللا عبد الوھاب محمد وھبھ128182916
مستجد2322043اسماء محمد شریف عبده شریف138181145
مستجد2322050الحسین محمد حسام عبد المنعم148185881
مستجد2322051امال سالم بشیر سلیم158183003
مستجد2322052امال محمد عبد هللا سید عبد هللا168182230
مستجد2322055امنیة ثابت احمد محمد سالم178181556
مستجد2322058امنیھ سید حامد سید احمد188184223
مستجد2322060امیرة محمود محمد عاشور على198181660
مستجد2322066انجى محمود احمد ابراھیم حلیفھ208185556
مستجد2322068انوار محمد حنفى محمود218183185
مستجد2322073ایھ سمیر عبده عبد الحمید228190001
مستجد2322082بسنت صموئیل سدین سیدھم238182064
مستجد2322089ثراء محمد جالل الدین محمد248182927
مستجد2322094جھاد ناصر محمد فرج258184620
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مستجد2322095جیالن ایمن كمال عبد الجید268182494
مستجد2322114رانیا محمد فتحي محمد رضوان278182728
مستجد2322115رانیا محمود حسین محمود288181178
مستجد2322116رانیا مكرم خضیر مدنى298181119
مستجد2322123رشا حمد محمد یسن308181068
مستجد2322128رنا سامح فاروق خلیفھ318183815
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مستجد2322131زیاد طارق محمد بكر18180538
مستجد2322133زینب جمال عبد المجید محمد28180949
مستجد2322149ساندرا بشرى عبدالمسیح وھبھ38184607
مستجد2322150سعاد خالد حسن عبد الفتاح48186068
مستجد2322154سلمى صالح باتع احمد58184228
مستجد2322157سلمى عز الدین محمود محمد68183144
مستجد2322162سندس محمد محمد احمد السید78181274
مستجد2322184عال عدنان عكام88185925
مستجد2322186علیاء محرم علي جالل98183307

مستجد2322205كرستینا سعید فھیم حكیم108184514
مستجد2322211مارینا عزت یونان غبریال118185895
مستجد2322212مارینا حلیم توفیق بشاى128185894
مستجد2322239مریم عبدالناصر فرج هللا138185900
مستجد2322240مریم عزمى لبیب حنا148182123
مستجد2322243مریم مجدى مصطفى احمد على158183707
مستجد2322245مریم محمد محمد على168180773
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مستجد2322272مني ممدوح السید محمود18180700
مستجد2322279میاده عبده ابراھیم عبده28181903
مستجد2322281میار مجدي عبدالمنعم عبدالمقصود38184827
مستجد2322290ندى أشرف أنور حامد48185907
مستجد2322300نرمین نبیل ابراھیم طاھر58182674
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