
كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Soci0123 -- مبادئ اإلحصاءالمادةطرقة الحساباترقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

االجتماع - انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2252191نیرة احمد حسین یوسف18185973
مستجد2252212یاسمین محسن محمد احمدل غلوش28180092
باق2252316امیمھ حسن سعید محمد (سودانیة)38195650
باق2252317امینھ احمد طارق سلیمان عبدهللا48195244
ناجح - لباق2252318انقیر نیال اجاك میان58195657
باق2252320دیانا سعید دنقیر دادار68195647



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Soci0123 -- مبادئ اإلحصاءالمادةطرقة لغات شرقیةرقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

االجتماع - انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

باق2252321ذكیھ محمد یعقوب ادم18195637
باق2252323رینق منویر اشویل انو ( سودانى )28195652
باق2252324ساجدة الصادق كومى كودى( سودانیة)38195658
باق2252326سوزانا سیستو مفول مكینج (وافدة سودانیھ)48195638
باق2252333منجلواك افیو دیار داو58195636
باق2252334نیاریك فال رواج منجواج ( سودانیة )68195644
باق2252335نیاكو شانق بیتر شارلمان78195655
باق2252337ھاجرة موسى دودو معتوق(وافدة سودانیھ)88195640



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Soci0123 -- مبادئ اإلحصاءالمادةطرقة مدرج 6رقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

االجتماع - انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2252174نیانبنج یوھانس شول18186002
مستجد2252185نورما حسین ایلیا ( سودانیة )28185459



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Soci0123 -- مبادئ اإلحصاءالمادةمدرج 38رقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

االجتماع - انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2252015اشیشونق اوین ماون18185465
مستجد2252019الویل تیتو منیانق یل ( وافدة )28185452
مستجد2252021امال رضا محمد عبد الباسط38185068
مستجد2252032انتونیا صموئیل ابان دینق48186134
مستجد2252036اویل كیر دنیق كیر ( سودانى )58185457
مستجد2252037ایالف یاسر عبد هللا عباس ( سودانیة )68185453
مستجد2252044ایمان محمد عبد الرحمن سالم78182625



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Soci0123 -- مبادئ اإلحصاءالمادةمدرج 43رقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

االجتماع - انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2252051باتومیتل اجاتف قلوب18185038
مستجد2252055تریزة امور موسس میشاك28185461
مستجد2252056تسبیح اسماعیل طھ عزب38183562
مستجد2252063حبیبة محب عید السید48180091
مستجد2252068خالدة خالد على عثمان58186081
مستجد2252070خلود حنفى محمود على محمد سلیمان (معادلة)68185194
مستجد2252091زینب عبد الباقى عبد القوى عبد هللا78186087
مستجد2252094سارة نادر احمد محمد رضوان88184701
مستجد2252095سارة نیال لوال بوول ( سودانیة )98185455

مستجد2252099سامیة عادل محمد السید ابراھیم اغا108185218



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Soci0123 -- مبادئ اإلحصاءالمادةمدرج 6- المبني الرئیسيرقم (اسم) اللجنة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

االجتماع - انتظامالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2252106سماح عثمان ادم18186101
مستجد2252110سوزان انجلو دنیق اتیر ( سودانیة )28185458
مستجد2252118شول ضیو منجوك نیوك ( سوانى )38185456
مستجد2252121شیماء على رشوان السید48181120
مستجد2252124عادل ماجدي عبد الظاھر عزب58182037
مستجد2252130عمر على محمد عبدهللا68183656
مستجد2252132غادة أحمد صابر الشحات السید78185302
مستجد2252134فاطمة ابو بكر عكاشة ابو بكر88185448
مستجد2252135فاطمھ حسانین سید حسانین98183551

مستجد2252136فاطمھ سید عبد العزیز محمد فرج108181257
مستجد2252138قریس سایمون لوال118186039
مستجد2252139كوال امول اكول میان128186143
مستجد2252141كوى جیمس دینق138185466




