
كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Phil0123 -- فلسفة الدینالمادةمدرج 501رقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

الفلسفة - انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد1211274فاطمھ محمود محمد على حسن18182605
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مستجد2232001ابرار محمود احمد قطب18184430
مستجد2232015االء عالءالدین سید احمد محمد28184314
مستجد2232017امیر مجدى غبریال مسعد38181193
مستجد2232027ایھ عبدالرحمن محمد عبدالقادر48184224
مستجد2232028ایھ محمد حلمى محمد عبد الحافظ58182455
مستجد2232038حبیبھ محمد عبدالمنعم محمد خلیل68183763
مستجد2232041خلود محمد عبد الرؤف مھران78182919
مستجد2232042دالیا ابراھیم محمد محمد حسانین88183729
مستجد2232045دعاء احمد خالد على (محول)98185409

مستجد2232049دنیا یوسف السید حسین108185001
مستجد2232053رحاب عبد العزیز السعید عبد العزیز118181962
مستجد2232060روقیة احمد حسین عالم128181219
مستجد2232062ریم اسامة محمد بدر138180768
مستجد2232083شیرین بیومى محمد بیومى148182235
مستجد2232086شیماء سعید جمعھ حسنین حسین158182839
مستجد2232090عبد الباقى محمد عمر ابوبكر ( سودانى )168185322
مستجد2232093عبدالرحمن بھاء الدین سید محمد178185107
مستجد2232094عبیر محمد عبد الحمید عبادي188183025
مستجد2232097عمر خالد محمدى عبد الواحد198180646
مستجد2232101فاطمھ احمد عبدالتواب محمود208182133
مستجد2232105فاطمھ محمود محمد محمدالشایب218181421
مستجد2232106لیلى حماده على على228181422
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مستجد2232111محمد احمد عبد العلیم ابو سریع سید28185003
مستجد2232113محمد حسن جیوشى عبدالعلیم38184470
مستجد2232114محمد عاطف جاد محمود48190354
مستجد2232123مریم خالد محمد سامى58190004
مستجد2232136منة هللا احمد عبد الوارث (محول)68185427
مستجد2232142ندا احمد السید العطار78186113
مستجد2232146ندى صالح عامر صالح محمد88181721
مستجد2232149ندى یاسر محمد محمد عبدالحمید98183600

مستجد2232151نرمین محمود عوض حسن حسان108182672
مستجد2232154نھى احمد على محمد118182950
مستجد2232155نورھان عمر مصطفي حجازى احمد128184728
مستجد2232166ھند شاذلى محمود سلومة138185946
مستجد2232169والء محمد الدسوقى عمر148183328
مستجد2232171یاسمین عبد العزیز محمد عبد الرازق158180201
مستجد2232178یوسف عاطف عبدالبر محمد168183521
باق2232279حنان محمد عبد الرحیم محمد178195605
باق2232282ساندرا اسحاق راضى ساویرس188195428
باق2232284عامر ناجي عامر محمد198195251
باق2232288محمد یحیى عبد الجید یوسف208195512
باق2232290یاسمین احمد عفیفى محمود218195604
مخ2232398ورده یوسف على یوسف228195201




