
.م٢٠٢٠/٢٠١٩كشف  توزیع الطالب على اللجان    للعام الجامعى 
شعبة اللغات السامیة-    الفرقةالرابعة 

انتظام

جامعة القاھرة
كلیة اآلداب

مركز الحساب العلمى- نظام معلومات الطالب

.ظ. ب١٣-٠٧-٢٠ ٠١:٠١

:مكان اللجنة  ملحق الكلیة الجدید٢٠٢مدرج 

)موقوف(أحمد  حنفى محمود دسوقى 
)موقوف(حاتم  ابراھیم سید احمد مصطفى سعید 

رغدة  مصطفى طھ احمد
رانیا  قطب محمد الدیب

)موقوف(شریف  وجدى لطیف محمد عبدالعزیز
)موقوف(عماد  سید محمد السید 

)موقوف(محمود  على عنانى محمد مزروع 
دینا  عبدالفتاح شمروخ أحمد

زینب  عبد الصبور محمد على الشاعر
إسالم  جابر أحمد محمد الملیجى

)موقوف(باھر  عیاد ولیم زكى 
سالى  سمیر موسى عبدالمالك

)موقوف(عزت  رائف عزت دوس 
على  فتحي جاد الكریم دیاب

)موقوف(محمد  فایز فرجانى محمد
مروة  مصطفى عبدالتواب عبد الواحد

نسمة  یسرى احمد محمد عویس
ھمس  سید رجب على

عبیر  ثابت محمد عبدالرحیم
وردة  محمود على عبدالعال

والء  محسن احمد توفیق
دولت  احمد حامد ابوالغیط

إیھاب  عاطف عبدالغنى درة
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رقم الجلوس
٢٣ :عدد الطالب فى اللجنة
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.م٢٠٢٠/٢٠١٩كشف  توزیع الطالب على اللجان    للعام الجامعى 
شعبة اللغات السامیة-    الفرقةالرابعة 

انتظام

جامعة القاھرة
كلیة اآلداب

مركز الحساب العلمى- نظام معلومات الطالب

.ظ. ب١٣-٠٧-٢٠ ٠١:٠١

:مكان اللجنة  ملحق الكلیة الجدید٣٠٤مدرج 

نعمات  محمد عبده جبریل
آیة  محمود حسن محمد

أمیرة  فارس عطیھ شاروبیم
لبنى  عبدالعزیز عبدالباقى عبدالعزیز

منال  سعد محمد على سلیم
والء  عبدالرؤف عبدالھادى عبدالعزیز

عالء  وجدى على سعید عبد اهللا
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شعبة اللغات السامیة-    الفرقةالرابعة 

انتظام

جامعة القاھرة
كلیة اآلداب

مركز الحساب العلمى- نظام معلومات الطالب
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