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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Arab0124B -- مدخل إلىالمادةمدرج 301رقم (اسم) اللجنة
الدراسة األدبیة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة العربیة وآدابھا - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2292002احمد ایمن احمد محمد18181675
مستجد2292009اسراء ایمن احمد عبدالعظیم28184147
مستجد2292011اسراء عادل على محمود التش38181587
مستجد2292013اسراء عبد هللا یوسف على48181491
مستجد2292016اسراء ناصر على عبدالمجید58183759
مستجد2292017اسالم كرم حسین حسین السید68181661
مستجد2292018اسماء ابو حمدة على محمد ابو حمدة78185020
مستجد2292020اسماء سعد كامل سعد88183940
مستجد2292021اسماء عبد المقصود علي مصطفى98181261

مستجد2292023اسماء محمد الحداد عساف108183753
مستجد2292024اسماء محمود حسن جمعھ118185470
مستجد2292025اسماء مصطفى عبد العزیز عبد الرحمن128183810
مستجد2292028امنیة منصور رمضان السید138180266
مستجد2292029امیره مصطفى محمد حسنین148184398
مستجد2292043دعاء عطیة عبد المقصود عبد الرحمن158180267
مستجد2292046دنیا عبد المعطى سید عبد المعطى فرج168181372
مستجد2292048رانیا عبد العال كمال عبد العال178181566
مستجد2292051رحاب السید محمد صالح الشال188184611
مستجد2292052رحمة محمد ابوالفضل ابوالقاسم198181683
مستجد2292057رنا عادل یحیى على208180593
مستجد2292061زینب سعد رمضان سعد فضل218181388
مستجد2292063زینب عاصم ابراھیم محمد228181603
مستجد2292065سارة محمد حلمى خلف حسین238181069
مستجد2292070سعاد رفاعى محمد فرج248184641
مستجد2292072سلمى عادل احمد عبدالرحیم258183818
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Arab0124B -- مدخل إلىالمادةمدرج 301رقم (اسم) اللجنة
الدراسة األدبیة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة العربیة وآدابھا - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2292074شروق فتح هللا زین العابدین یوسف268180940
مستجد2292075شریف عصام حامد شاكر278185482
مستجد2292076شیرین حمدى احمد على محمد288183323
مستجد2292082شیماء عمر خطاب بدوى298185485
مستجد2292084صالح الدین محمود محمد حسن308185486
مستجد2292085عبیر زقزوق سامى احمد318181918
مستجد2292086عمر طارق محمد على بكر328181186
مستجد2292090فاطمة عبدالسالم بدوى على338182101
مستجد2292099مازن مجدي محمد محمد ابراھیم348180662
مستجد2292100محمد السید سعد عبدالغنى حامد358185494
مستجد2292102محمد سمیر عبدالحمید عبدالوھاب368185511
مستجد2292106محمود خالد حسین فھمى378182632
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

Arab0124B -- مدخل إلىالمادةمدرج 303رقم (اسم) اللجنة
الدراسة األدبیة

األولىالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة العربیة وآدابھا - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

توقیــــــــــع الطالــــــــــــبالحالةرقم الجلوسالفرقةاسم الطالبكود الطالبم

مستجد2292121منار محروس طھ عباس18183948
مستجد2292127مھا عبدهللا یونس احمد عبد السید28184618
مستجد2292128مى خالد یوسف زكي احمد38184487
مستجد2292129نادیھ مدحت محمد سید48180616
مستجد2292130ندى اشرف محمد عباس محمد58183598
مستجد2292137نور اشرف محمد رمضان68182045
مستجد2292151ھبھ حسنى ابراھیم الدسوقى78182548
مستجد2292153وردة عربى محمد حسن88181932
مستجد2292154ورده احمد محمد عبدالحمید98183645

مستجد2292155یاسمین حازم عبدالحكیم حسان108184002
مستجد2292157یاسمین ممدوح سعید ابراھیم118181877
باق2292262سمر ھانى عبدالفتاح128195159
مخ2292377سارة أسامھ محمود القواریط138195666
مخ2292382ندا ممدوح محمود ابوالیزید148195317
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