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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Soci0126B -- علم االجتماعالمادةرقم (اسم) اللجنة
الریفي

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2322590عبد هللا رمضان ابراھیم خلیل18196429
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مستجد2322328ھاجر محمد احمد خلیل18180827
مستجد2322342یاسمین صابر حسینى ثابت28185921
مستجد2322345یاسمین السید ابراھیم38180270
مستجد2322354یوستینا یوسف سعید حنا48180830
باق2322462اسراء عادل حلمى عبده (محول)58195293
باق2322468عبدالرحمن ابراھیم رشوان ابراھیم68195216
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مخ2322575ایھ احمد جمعة احمد ( محولھ )18195214
مخ2322578جیھان ماجد احمد عبد المنعم28195289
مخ2322580زینب احمد ابراھیم حسنین كریم38195382
مخ2322584غاده احمد وحید طھ48195292
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مستجد2322002أسماء محمود محمد أبو النور18185765
مستجد2322003آالء على فؤاد محمد قدوره28186042
مستجد2322035اسراء نادى عامر عامر38182127
مستجد2322058امنیھ سید حامد سید احمد48184223
مستجد2322059امیرة محمد سید ابوالعال58180547
مستجد2322068انوار محمد حنفى محمود68183185
مستجد2322075ایھ طارق ابراھیم على78184836
مستجد2322114رانیا محمد فتحي محمد رضوان88182728
مستجد2322116رانیا مكرم خضیر مدنى98181119

مستجد2322119رحاب مرتضى محمد محمدین108182144
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مستجد2322133زینب جمال عبد المجید محمد18180949
مستجد2322140سارة فایز شفیق سلیمان28182079
مستجد2322182عثمان ھاشم عثمان عبد الناصر38183248
مستجد2322193فاطمھ خالد محمد طھ48184865
مستجد2322203فھد نشأت شعبان حسن58184530
مستجد2322207لبنى عبدالعزیز عبدالصادق عبدالعزیز68184515
مستجد2322216مایان فتحى مصطفى فتحى78181298
مستجد2322225محمد عبد الحمید محمد األلفى88182449
مستجد2322230مروان شعبان خلیل سعد98183420

مستجد2322238مریم طارق حامد ابراھیم108182630
مستجد2322240مریم عزمى لبیب حنا118182123
مستجد2322243مریم مجدى مصطفى احمد على128183707
مستجد2322245مریم محمد محمد على138180773
مستجد2322249معتز محمد السید ابراھیم حبیب148184593
مستجد2322251ملك یاسر علي صدیق السید158184922
مستجد2322255منار كامل فاروق علي168182058
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مستجد2322262منھ هللا عصام انور عبد العال18180821
مستجد2322264منھ هللا محمد مصطفى حافظ ابو سالم28181153
مستجد2322267منى زكریا حسین عبدالحمید38184699
مستجد2322272مني ممدوح السید محمود48180700
مستجد2322273منیرة ولید حسن ابراھیم حسن58184755
مستجد2322274مھا ثروت فؤاد احمد شحاتھ عنان68184282
مستجد2322279میاده عبده ابراھیم عبده78181903
مستجد2322292ندى طھ محمود على88181805
مستجد2322295ندى عثمان على عثمان98183931

مستجد2322296ندى محمد عبد الوھاب احمد108185970
مستجد2322300نرمین نبیل ابراھیم طاھر118182674
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