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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

المادةطرقة مدرج 201رقم (اسم) اللجنة
Hist0123B -- تاریخ مصر

وحضارتھا فى العصر البیزنطى
(الحقبة القبطیة)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

باق2302817مجدى رشدى حسین على18195311
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

المادةمدرج 201 – المبنى الجدیدرقم (اسم) اللجنة
Hist0123B -- تاریخ مصر

وحضارتھا فى العصر البیزنطى
(الحقبة القبطیة)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302002أمیرة محمود حسین18186011
مستجد2302030اسراء احمد محمد عبدالكریم28184720
مستجد2302045اسالم على بالل على38181458
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

المادةمدرج 202 وسط المبني الجدیدرقم (اسم) اللجنة
Hist0123B -- تاریخ مصر

وحضارتھا فى العصر البیزنطى
(الحقبة القبطیة)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302153خلود اشرف منصور امین18183038
مستجد2302157دالیا سامى محمود فرج28182475
مستجد2302159دالیا محمد لطفى على بیومى38180884
مستجد2302169دنیا سعید فكرى محمد حسین48183703
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

المادةمدرج 202 یسار المبني الجدیدرقم (اسم) اللجنة
Hist0123B -- تاریخ مصر

وحضارتھا فى العصر البیزنطى
(الحقبة القبطیة)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302216زینب عبد الناصر حامد امام18181970
مستجد2302232سلمى سعید ابراھیم عبد المولى28181313
مستجد2302239سما ولید زینھم امین الصیفى38181781
مستجد2302240سماء عبود عید عبود الخولى48181362
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

المادةمدرج 202 یمین المبني الجدیدرقم (اسم) اللجنة
Hist0123B -- تاریخ مصر

وحضارتھا فى العصر البیزنطى
(الحقبة القبطیة)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302112ایھ مصطفي عبد الحمید عامر18182527
مستجد2302114بسمھ حمدى عبد هللا محمد عبد العال28185747
مستجد2302117بسنت رجب سید محمد فرغلى38183727
مستجد2302131جھاد احمد عبد الصادق عبد السمیع48182798
مستجد2302146حسام عبد العال نزیھ سید58182014
مستجد2302150حسناء محمود طنطاوي محمد68181725
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

المادةمدرج 203رقم (اسم) اللجنة
Hist0123B -- تاریخ مصر

وحضارتھا فى العصر البیزنطى
(الحقبة القبطیة)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302269شیماء مسعد جالل رضوان18181689
مستجد2302272صفیھ محمد رشدى محمد28184380
مستجد2302281عبدالرحمن محمد حسن عطیة ستھ38184459
مستجد2302285عبدالسالم سید مبروك حسن مبروك48183864
مستجد2302289عزه رمضان محمد سعید58181972
مستجد2302306فاطمھ الزھراء نورالدین محمد حسن68184192
مستجد2302318لمیاء عاطف عبدالغفار محفوظ ھیبھ78181841
مستجد2302331محمد خالد نصر سعد88180867
مستجد2302350محمد محمد شعبان عبدالمعز اسماعیل98185034
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

المادةمدرج 204رقم (اسم) اللجنة
Hist0123B -- تاریخ مصر

وحضارتھا فى العصر البیزنطى
(الحقبة القبطیة)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302398منھ هللا الكحالوى محمد امین حنفى18184202
مستجد2302410مى عبدالنبى توفیق مصطفى28184169
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

المادةمدرج 205رقم (اسم) اللجنة
Hist0123B -- تاریخ مصر

وحضارتھا فى العصر البیزنطى
(الحقبة القبطیة)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302434ندى احمد حسن سنوسي18180936
مستجد2302441ندى محمد غانم عبدالفتاح28184501
مستجد2302442ندي مختار مصطفي السید38181632
مستجد2302451نوران عصام سلیمان انور48180758
مستجد2302459نورھان عادل صالح عاشور58182610
مستجد2302473ھاجر عبد هللا سلیمان امام ابوطلحھ68181513
مستجد2302475ھاجر فھمي حسن حافظ78180924
مستجد2302476ھاجر مجدى عباس محمد احمد88183735
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

المادةمدرج 304رقم (اسم) اللجنة
Hist0123B -- تاریخ مصر

وحضارتھا فى العصر البیزنطى
(الحقبة القبطیة)

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

التاریخ - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2302481ھالھ حمدي سعد محمد18181214
مستجد2302486ھبھ حسن حسین احمد عطیتو28180717
مستجد2302488ھبھ مجدي عبود عبد المجید38182034
مستجد2302496ھدیر عمرو السید حسن48181052
مستجد2302498ھدیر ھانى احمد طھ58184544
مستجد2302500ھشام احمد ابراھیم السید محمد68182524
مستجد2302501ھشام عبد الرحمن محمد عبد الباقى78180255
مستجد2302508والء مجدى سالمھ عبدالجید88181489
مستجد2302518یاسمین عبدالرازق عبدالنبى عبید98184376

مستجد2302524یوسف رمضان حسنى احمد108183874
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