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كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 201 – المبنى الجدیدرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322101ایھ الناصر صالح الدین طھ18194084
322102ایھ محمد على محمد عطیھ28195865
322103ایھ ممدوح على عبدالشافى38194135
322104ایھ نادى عبد الحمید راشد48185969
322105ایھ یوسف أبراھیم أحمد58195930
322106باسل محمد على محمد68183398
322107باسم صابر محمد عبد الحمید78194063
322108باكینام احمد محمد محمد88194569
322109بریكسام احمد محمد محمد98194570

322110بسمھ انور سعد عبد الغنى108205212
322111بسمھ محمد محمد عبدهللا الشعرواي118195950
322112بسنت صالح عبدالسالم محمود128193703
322113بسنت عبدالناصر بخیت صبره138194574
322114بسنت عالء ابومسلم احمد عماره148194270
322115بكر اسالم بدر سید حسانین158195951
322116بالل مردان محمود صادق168196137
322117تریفینا راضى عدلى جلوعة178194384
322118تسنیم اسامھ ابوالوفا محمد188193507
322119تسنیم عادل رمضان رشدان198194741
322120تسنیم محمد على عبدالكریم208194346
322121تقى احمد حافظ السید218194284
322122تقى ھشام فھمى فھمى228192601
322123تیابیم ولیم وین مكیر238186127
322124جاسر جمعھ صبرى طالب ھدربى248194101
322125جاسمین جمال جندى جورجى258194411

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 201 – المبنى الجدیدرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322126جمعة جیمس ابینج كونین268196431
322127جمیلة عادل سعد عبد المطلب278195953
322128جھاد حسن عبد الھادى288190180
322129جھاد عارف بدر حسن298183813
322130جھاد عبد الفتاح احمد محمد308194312
322131جھاد عید انور خمیس318193782
322132جھاد محمد عبد الغفار محمد328195954
322133جولینا جمیل جندى سلیمان338194410
322134جون عطیھ لبیب رزق هللا348182188
322135جیھان محمد احمد محمد358194829
322136حبیبة ابراھیم محمد عبد الحمید368195956
322137حبیبة خالد السید شعبان378193850
322138حبیبة عصام عاشور محمد البوشى388191287
322139حبیبھ رضا محمد حامد398192269
322140حبیبھ محمد عبدالحى حسن البدرى408192905
322141حبیبھ یاسر عید محمد418194668
322142حبییھ محمد طھ محمد428190402
322143حسام الدین طارق محمد حسن438196141
322144حسام الدین عبد العلیم محمود البدوى448196142
322145حسام الدین مصطفى ابراھیم روبى458186071
322146حسام حسن زیدان البدرى468190205
322147حسام رسالن حسنین كامل478194170
322148حسن سامى على ابوالنور488194318
322149حسن عادل حسن عبد الجید498194126
322150حال علي محمد االمام508194734

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 201 – المبنى الجدیدرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322151حنین حسن رمضان سید518184855
322152حنین عالء الدین محمود ابراھیم528186123
322153خالد اشرف محمد الشیخ محمد538194180
322154خالد ایمن علیوة احمد548190132
322155خالد صالح جمعھ احمد558194223
322156خالد محمد عبد هللا رضوان568194316
322157خلود مطر عبد الغنى مطر حسن578180989
322158دعاء على عزام588196428
322159دنیا ثروت صالح سید عوض598193540
322160دنیا مجدى عبد المجید عبد هللا مبروك608194483

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 202 المبنى الجدیدرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322001أحمد مصطفى ابراھیم حامد18196127
322002أحمد ممدوح عبد االمحسن محمد28196128
322003أمین محمد عبد الجواد راشد38200008
322004آیة محمود أحمد السید48196134
322005آیھ خالد ریاض عبد السالم58195938
322006ابانوب جمال ابراھیم68196119
322007ابانوب عادل انور بشرى78184647
322008ابتسام طھ محمود عبد المھدى88193681
322009ابراھیم عادل محمود عبدالباقى98194224

322010احمد اكرم امین حسن108194519
322011احمد رجب عبد الفتاح محمد118194273
322012احمد رجب عبود احمد محمد128194577
322013احمد زیدان محمد زیدان138193757
322014احمد سالمھ عبدالمجید امام148192985
322015احمد سید احمد سعید158194429
322016احمد ضیاء الدین واثق با� عبد الواحد168194436
322017احمد طھ سید حلفایھ178194581
322018احمد عاطف عبد الحمید حامد188194327
322019احمد عبد المنعم خلیل ابراھیم حسین198183198
322020احمد فؤاد محمد عوض208196415
322021احمد محمد احمد محمد218194374
322022احمد محمد بركات عبد المنعم228190177
322023احمد محمد عبدالعلیم إسماعیل238184912
322024احمد محمدى سعید محمدى بندارى248194044
322025احمد ولید على زینھم258195869

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 202 المبنى الجدیدرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322026ادھم احمد فخرى محمد ابو الفضل268190179
322027اروى عبدالتواب عبدالحى محمد سلیمان278193297
322028اروى محمود محمد كامل288193753
322029اریج سعید حامد عثمان298193249
322030ازھار عكاشھ ھاشم احمد علي308194010
322031اسراء أحمد رمضان علي318195932
322032اسراء ابراھیم سعد محمد عید328194523
322033اسراء اسامھ ابراھیم منصور338194434
322034اسراء اسامھ السید عدلى348193972
322035اسراء اسامھ مبروك مرزوق358192581
322036اسراء اسعد فھمى خلیل368190752
322037اسراء اشرف ابراھیم احمد378193945
322038اسراء ایھاب عواد عبد الحمید راضى388193741
322039اسراء خالد السعید ابو العطا398194895
322040اسراء خالد محمد محمد408194178
322041اسراء سعید وفیق محمد418191382
322042اسراء شوقى یوسف على428186080
322043اسراء عادل حسین یمانى438191060
322044اسراء عمر على عبد ربة بیومي448194228
322045اسراء محروس احمد محمد خلیل458192101
322046اسراء محمد احمد احمد (محولة )468200012
322047اسراء مصطفى عبد الفتاح عبد الھادى478190766
322048اسراء ناصر محمد عبد الفتاح488196105
322049اسالم خیرى احمد على498193747
322050اسالم محمد طھ سید محمد508194220

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 202 المبنى الجدیدرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322051اسالم محمد عبد الفتاح سید أمین518195935
322052اسالم مدبولي فاروق مدبولي528191464
322053اسالم ناصر ابراھیم صدیق538194207
322054اسماء احمد حسن محمود548194277
322055اسماء خالد غریب احمد558194505
322056اسماء رجب عبد العظیم حسن568193882
322057اسماء صابر عبد العزیز عبد الغنى578194278
322058اسماء عبد الفتاح رمضان588196416
322059اسماء محمد عبد المنعم عبد المجید598196118
322060اسماء محمد فاروق حمیده608196115
322061اسماء محمد متولى عبد الرحمن618194363
322062اسماء مرعى عبدهللا قرنى628194529
322063اشرقت عماد فؤاد عبد الحمید638193988
322064افیو رمضان كوال648186110
322065االء حمدى محمد احمد بحر658194510
322066االء زكریا عبد هللا جمعھ عالم668194079
322067االء عبد الحمید عبد الحمید سید678194310
322068االء مصباح سید محمد688182431
322069االء نبیل السید سعید السید698194698
322070السید محمد السید الدیب708194885
322071الھام محمد حسانین عبده718195941
322072امانى ایمن شحات متولى728180141
322073امل عادل محمد على عبدالحمید738193113
322074امنیھ سعید عبد الخالق محمد748191520
322075امنیھ یحیى ھاشم احمد محمد758194882

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 202 المبنى الجدیدرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322076امیرة احمد احمد عبد الفتاح مدین768193699
322077امیرة عصام ابراھیم الدسوقي محمد778195937
322078امیرة فخرى جمال الخشنى788194647
322079امیرة محمد طھ البدوى798194650
322080امیره ایھاب كامل عبدالباسط808194249
322081امیره بدوى محمد محمود818194633
322082امینھ حسن حنفى محمود828192891
322083ان حسن الشاطر خلیل838194605
322084انس خالد عبدالرازق بیومى848194614
322085انشراح محمد عبد الحلیم صالح858196260
322086انطون ماجد سمیر سعد868192986
322087انطونیوس لطفى عبدالمالك شنوده878193668
322088ایاد احمد محمد نور888194080
322089ایة حمدى سعید احمد898194388
322090ایة سعید على عبد الخالق908193759
322091ایة فوزى امام عبد العظیم918194534
322092ایمان سعید عبد الفضیل عطیة928194229
322093ایمان سید سید احمد محمد938194448
322094ایمان عبد هللا متولى سید948194286
322095ایمان عزت احمد علي958193815
322096ایمان محمد ابراھیم محمد968194560
322097ایمان مختار فتحى عبد الحمید978193683
322098ایمان ھاشم زیدان محمد988185039
322099ایمن یسري عبد الشافي محمد998194062

322100ایھ احمد حسن عبدالحمید1008194267

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 203رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322161دنیا محمود رشاد محمود علي18195959
322162دنیا ولید عبد المحسن ابوالعال28194368
322163دینا بدرى رشاد محمد38193281
322164دینا عاطف فتحى حافظ االسالمبولى48196150
322165رانیا سید سید عبد الحلیم58193951
322166رانیا محمود كامل عبد الفتاح محمد68194050
322167رباب مسعود سالم احمد78194021
322168رحاب ابراھیم حامد زیاده88194651
322169رحاب سید احمد عبدالرازق98194269

322170رحمة اشرف رجب محمد108194407
322171رحمة حاكم الضبع محمد عبد الرحمن118194701
322172رحمة زیاد عبد المنعم یوسف128195965
322173رحمة محمد أحمد حسن138196295
322174رحمة محمد السید عبد هللا148194662
322175رحمة محمد السید على158193694
322176رحمھ رضا یحیى محمد عبدالعزیز168193873
322177رحمھ طارق مصطفي علي مصطفي178195964
322178رحمھ عبدالوھاب حسن سنوسى188194301
322179رحمھ مصطفى اسماعیل محمود198193817
322180رضوى امین محروس امین208193928
322181رضوى ولید محمد محمد218190566
322182رنا اشرف محمد عمر228193225
322183روان احمد احمد سعد238193831
322184روان حسن أحمد حسن248195963
322185روان راضى عصام سید مرسي258192787

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 203رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322186روان سامح سمیر اسماعیل268194554
322187روان عمرو محمد زاھر278194489
322188روان ھانى عبد المنعم عبد هللا288191341
322189ریاض جمال ریاض محمود298184040
322190ریم حسن مختار محمد308190913
322191ریم حمدى احمد عبد الفتاح318190197
322192ریم رأفت محمد ابوسریع328192736
322193ریم یاسر فاروق أحمد338195962
322194ریناد سمیر یوسف محمد348182149
322195ریھام جمال عبد الراضى صدیق358193783
322196ریھام خالد حلمى محمود368194421
322197ریھام خالد محمود خطاب378182353
322198ریھام محروس محمد صابر388194511
322199ریھام ھدیر زكریا398190183
322200زكریا اولوج دینق بووین408180271
322201زیاد أحمد محمد شعیب418195966
322202زیاد خالد قرنى عبده428194167
322203زیاد نبیل رضا ابوالفتوح438184783
322204زین الوادى عزت سید عبد العاطى448194148
322205زینب محمد حسین محمد458193973
322206زینب محمد عبدالعزیز محمد468193799
322207سارة جمال طلعت متولي478190692
322208سارة حمدى فؤاد احمد على488190204
322209سارة سعید مصطفى حامد حجاجى498191809
322210سارة عاطف انور سعید508194051

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 203رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322211ساره ابراھیم مسلم مرعى صبره518193997
322212ساره حسام الدین مصطفى امیرمحمد السنقرى528193001
322213ساره سید فوزى عبدالرحمن538194572
322214ساره عادل احمد محمد548184862
322215ساره عادل صالح الدین محمد558194848
322216ساره كمال عبداللطیف محمد جمعھ568193103
322217ساره محمد خلف طلبھ578194001
322218سالى عبدالسالم محمود عبد الحمید یونس588194601
322219سامح محمد عبدالفتاح محمد احمد598193086
322220سامیة یاسر صالح حافظ محمد608193784

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 204رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322221سامیھ رأفت ھاشم محمد18194296
322222ساندى حسنى احمد الشیخ عبد العزیز28190206
322223سعدة محمود عبد العلیم احمد38194024
322224سلمى محمود محمد عبدالرازق48195295
322225سلمى احمد حسن محمد ابراھیم58190202
322226سلمى احمد خضر الھوارى68194868
322227سلمى اسامھ عبد المنعم السید78196402
322228سلمي حامد محمد حامد والى88190828
322229سلمى خالد غنیمي عبدالفتاح98184481

322230سلمى رضا محمد عرفھ108193438
322231سلمى عالء الدین فتحى فھیمى118194398
322232سلمى محمود عثمان محمود128193976
322233سلمى مرتضى حامد السید سلیمان138190881
322234سلوان عماد محمود بدر الشامى148194122
322235سلوى اسالم محمد كمال158190389
322236سماء عصام احمد عوف168196077
322237سماح نادى سعد سید178194285
322238سمھ بدر على على سلیمان188193651
322239سمیره نبیل خلف فایز198183731
322240سندس عادل عطیة الغرباوى208196076
322241سھى جاد الحق طھ محمود218194471
322242سھیلة صالح بندارى احمد228193537
322243سھیلة عبد هللا محمد عبد هللا238193439
322244سھیلھ احمد منصور محمد احمد248194582
322245سھیلھ محمد فھمى محمد سعد258194166

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



2/18/2021
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 205رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322246سید حمدى عبد الواحد سید18196159
322247سیسلیا جوزیف ماجیك28186014
322248سیف سامح منیر ندھا38194460
322249شادى حاتم حسن احمد48182370
322250شادى مرسى محمد محمود مرسى58194029
322251شاھندة سالمھ احمد سالمھ68194665
322252شروق احمد عبد العزیز احمد78194027
322253شروق اشرف فاروق حجاج بدوى88194831
322254شروق صالح احمد احمد شبل98194306

322255شروق محمد احمد ھریدي108193796
322256شروق ناجى محمد عبد الدایم118196164
322257شروق ناصر احمد الزمزمى128194290
322258شریف السید احمد جاد الحق138180494
322259شریف خمیس عباس محمد148195864
322260شمس على محمود محمد158194322
322261شیرین على خلیفھ عبدالرحمن168193909
322262شیماء أحمد محمد على178196165
322263شیماء اشرف مجدي محمد188182089
322264شیماء جمال احمد محمد198194313
322265شیماء حسن كمال حسن عویس208194514
322266شیماء سید نورالدین زیدان محمود218194663
322267شیماء محمد احمد عبد الفتاح228194214
322268شیماء محمد السید محمد238194539
322269صفاء على سلطان على248194356
322270صفوات امین كامل عبدالحمید258194200

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



2/18/2021
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 301رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322271صفوه محمد یوسف حامد18193837
322272ضحى حسن حموده حسن28194255
322273ضحى حسین على محمد38192590
322274ضحى محمود فرج محمد48194590
322275طارق أحمد كردي محمد58195979
322276طارق محمد شعبان محمد عطیھ68195868
322277عائشھ طارق عبدالتواب جمعھ78193970
322278عائشھ محمود عبدالعزیز محمد بدران88194738
322279عالیة محمد محمود السید أمین98195985

322280عایدة جرجس سلیمان نصیف108195995
322281عبد الحلیم عالء عبد الحلیم عبد الجواد118193742
322282عبد الرازق محمد ابراھیم128196436
322283عبد الرحمن ابراھیم على أحمد138196169
322284عبد الرحمن جابر محمود عبد العال148195997
322285عبد الرحمن سید فتحى عبد الوھاب158196114
322286عبد الرحمن صالح الدین عبد هللا اسماعیل168190185
322287عبد الرحمن صالح جاد محمد178184923
322288عبد الرحمن عادل كمال عواد یوسف188190186
322289عبد الرحمن عشرى فتحى لملوم198193824
322290عبد الرحمن عمر سید صبیح208193961
322291عبد الرحمن محمد محمد محمود218195989
322292عبد الرحمن محمود عفیفى محمد228194351
322293عبد الرحمن ممدوح توفیق عبد العزیز238194561
322294عبد الرحمن نصر الدین248195994
322295عبد السالم كامل محمد سید احمد الشیخ258196460

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



2/18/2021

14/28

كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 301رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322296عبد العزیز محمد عبد الحى شلبى268193743
322297عبد العني ارباب اسحاق عبد هللا278196279
322298عبدالرحمن احمد حامد عبدالحلیم288193746
322299عبدالرحمن سید جمال الدین عطیھ298193934
322300عبدهللا مصطفى محمد منصور زھران308183888
322301عبیر احمد السید على318193226
322302عزت أیمن عزت عبد الحمید328195992
322303عزت اسامة عبد المقصود338196461
322304عزة محمد مسعد عبد الباقى348194571
322305عصام محمد قطب سید358194593
322306عصام ولید مصباح عبد العزیز368194441
322307عصماء عبد الحمید محمد مصطفى378194314
322308عال حسین فوزى عبد الموجود388194141
322309على اشرف على عبدالفتاح398181822
322310على عثمان محمد حامد408196434
322311على محمد على ابو غنیمة418194925
322312علیاء جاسر عبد الرحیم السید428194485
322313علیاء عبدالاله محمد احمد438194545
322314عمر خالد حسین أحمد448196290
322315عمر رحمة سلیمان محمد458194324
322316عمر رزق یحیى رزق االحمر468190969
322317عمر رمضان عباس على478194578
322318عمر عبد الرؤف عمر ابوالحسن488194033
322319عمر على مصطفى زھدى498190200
322320عمر محمد احمد الطیار508194903

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



2/18/2021

15/28

كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 301رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322321عمرو أیمن طھ علي ابراھیم موسي518195981
322322عمرو عادل عوض عبد الرحمن528195980
322323فؤاد احمد فرید عبد الرحمن538191472
322324فادى محمد طارق محمد فؤاد محمد548190188
322325فاروق سعید فاروق عبد الواحد558182244
322326فاطمة أحمد أحمد القبانى568196186
322327فاطمة خالد السید محمد578194103
322328فاطمة خضر حافظ حسن588196183
322329فاطمة رجب صالح محمد598190195
322330فاطمھ عصام محمد عبدالظاھر608192750

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



2/18/2021

16/28

كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 303رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322331فاطمھ محمد على عبد الرحمن حسین18182218
322332فرح ایمن محمد عبد الرحمن28193557
322333فرح سید محمد سید38194345
322334فرح على محمد بركة48196445
322335فرح منتصر حسین حافظ ابراھیم58194287
322336فرح وجیھ عطیة اسماعیل العزالى68196287
322337فرحة عادل محمد السید78190604
322338فرحة مجدى عبد الجلیل سید88180481
322339فرحة منیر ابراھیم محمود98194369

322340فرحة وائل على عبد المجید108194218
322341فرید محمد ابو بكر علي محمد عقل118195998
322342كارولین رأفت فاخورى اسكندر128193712
322343كرستینا ھانى نصیف حنا138196190
322344كرمة النطونى جوزیف عوض148196272
322345كریم سامى محمد السید158193383
322346كریم وائل اسماعیل أحمد168196000
322347كریمھ محمد حلمى فھمى178192599
322348كمال محمود كمال مصطفى188194289
322349كنوز خالد عبدالسمیع محمد سید198193931
322350كوثر باھى احمد حسن208194499
322351لبنى اسعد عبد الرحمن على218194107
322352لمیاء محسن طھ عبد المجید علي228193377
322353لیلي احمد محمد جمال یوسف238196001
322354لیلى عادل احمد اسماعیل248182515
322355لیلى نزیھ ابوالفتوح عبد البصبر258194645

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



2/18/2021

17/28

كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 303رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322356ماریان فرید سعد سالمھ268194387
322357محمد أشرف فتوح محمد278196204
322358محمد أشرف محمد علي288196010
322359محمد أشرف محمد علي معبد298196011
322360محمد ابراھیم محمد عیسى308181775
322361محمد ابراھیم نصر احمد318194918
322362محمد احمد ابراھیم احمد328193185
322363محمد احمد ربیع على338194089
322364محمد اسامھ عبد المجید سالم348193538
322365محمد ایمن محمد طلبھ الحبشي358194551
322366محمد جمال محمد محمد الفقى368183911
322367محمد جوده زكى محمد حمزة378194558
322368محمد حسن زكریا عثمان388196009
322369محمد حمدى عبد العزیز محمود398193859
322370محمد خالد ابراھیم ناصف408184662
322371محمد رضا شعبان مھنى418196208
322372محمد رضا محمد حسن ابراھیم428194090
322373محمد سعد سلطان عبدالغنى438181175
322374محمد سمیر عاطف عبد الحلیم448182519
322375محمد طارق محمد المصرى احمد458194354
322376محمد طارق محمد عبدالرحمن468183397
322377محمد عادل حسن على478196404
322378محمد عادل سید احمد حسن488194916
322379محمد عبد الخالق حسین محمد498190196
322380محمد عبد العظیم محمود محمد508190371

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



2/18/2021
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 303رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322381محمد عبدالكریم محمود طاھر518194517
322382محمد عصام عبد العظیم محمود توفیق528190208
322383محمد عمر محمد بازرعة538190201
322384محمد مصطفى ابراھیم الدسوقى548190191
322385محمد مصطفى فتوح محمد558196209
322386محمد منصور ھالل سالم568191399
322387محمود اسامھ على حسنى578191465
322388محمود رافت نصرالدین احمد588180535
322389محمود فارس سید محمد598193045
322390محمود محمد عبد الرحیم سلیمان608196078

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



2/18/2021

19/28

كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 304رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322391مدیحھ عبد الرحمن سید احمد عبد التواب الطویل18190729
322392مراد عاطف اسرائیل سیدھم28192988
322393مروة رجب سید حسن محمد38196026
322394مروة سید على سید48193838
322395مروة محمد توفیق على58194834
322396مریانة انور لحظى ابراھیم68193674
322397مریم احمد عبد الراضى عبد الحافظ78194866
322398مریم احمد غنیم محمد88194150
322399مریم اشرف محمد الدمرداش نجار98194430

322400مریم جھاد عبد العلیم بیومى108194900
322401مریم جوزیف حكیم دوس118196024
322402مریم سید على ابراھیم128196194
322403مریم عبد الناصر فتحي موسى138194445
322404مریم علي محمد االمام148194735
322405مریم محمد ضیاء فایز محمد158193418
322406مریم محمد عوض السنوسى168194839
322407مریم محمد متولى عبد الوھاب178193918
322408مریم ممدوح بھنان بخیت188182490
322409مریم منصور عبدالمسیح ارمیس عوض198184806
322410مریم ھشام عادل انور208193830
322412مرینا اسحاق مالك شخلول218194685
322413مصطفى احمد محمد محمود228182438
322414مصطفي سید عبد الغفار عبد الحلیم238196016
322415مصطفي عاطف عبد الستار برشادي248196017
322416مصطفى عاطف ھاشم حامد258196192

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



2/18/2021
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 305رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322417مصطفي فتحي عبد اللطیف حسین18196292
322418مصطفى محمد على حسن28193958
322419مصطفى محمود غالب كامل38194924
322420معاذ محمد عامر عامر على ھدھود48194487
322421معتز اشرف سعد عبدالظاھر58184899
322422منار احمد عبد الفتاح توفیق68193505
322423منار سید على السید78193836
322424منار فراج محمود ابراھیم88193919
322425منار مجدى حمدان فراج98194239

322426منار محمد رشاد عبدالحمید عبدالودود108196193
322427منار محمد عبدهللا محمد عمر118194535
322428منار نادي حمد علي128196019
322429منال أحمد محمود السبعاوى138196215
322430منة هللا أحمد الطاھر محمد148194707
322431منة هللا شعبان محمد سلیمان158194096
322432منة هللا محمد عبد الحمید محمد168193899
322433منة هللا محمد نبوى عبد العاطى178194335
322434منة هللا ھشام عبدالعزیز عبدهللا188194862
322435منة هللا ولید محمد عبد الرحمن198193892
322436منھ ابراھیم عبد الحمید اسماعیل208194416
322437منھ هللا حمدى على محمد عیسى218193874
322438منھ هللا سامى محمود عبداللطیف228183644
322439منھ هللا عالء عبد النبى فھیم238194467
322440منى ابراھیم عبد العال خضر248194530
322441منى شریف احمد عبدالتواب258181880

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



2/18/2021
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 401رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322442منى كامل احمد محمد البحراوى18192705
322443منى یاسر محمد قدرى حسین28194302
322444مھا مجدى كمال محمد عبد الباقى38194666
322445مودة عبدالحلیم عبدالرازق عبدالحلیم48184875
322446موده ادم احمد ھاشم58196435
322447مى سید محمود حنفى68193987
322448مى طارق السید البدوى فرج عوض78193966
322449مي محمد سعید عاشور88196430
322450مي مدحت عبد الباسط غریب98194835

322451مى ناصر محمد احمد108193756
322452میار سید سعید احمد118190209
322453میار مصطفى داود عبدون128192795
322454میرا ابراھیم یوسف بشارة138194459
322455مینا عزیز عبد المسیح جید148196025
322456مینا یعقوب فرحات غبور158194402
322457نادین محمود احمد ھاشم168192778
322458نادیھ محمد لطفى محمود178193968
322459ناھد عبد العال اسماعیل محمود188194486
322460نبوى احمد نبوى مصطفى198184591
322461نبیھ ماھر نبیھ فرحان208194884
322462نجاه سلیمان عبدالعزیز احمد سلیمان218193955
322463نجیب عادل نجیب خلیل228194424
322464ندا عادل المصیلحي السید238194259
322465ندا عادل عبد القوى بدوى248190781
322466ندى احمد محمود عبد المجید درویش258184130

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 401رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322467ندى البدوي فكري امین268194522
322468ندى خالد طھ صیام طیبھ278194413
322469ندى سامى ابراھیم حافظ288184677
322470ندى صالح محمد عبد الظاھر298196032
322471ندى عاطف محمد مرغنى308194521
322472ندى عبدالحمید رمضان محمد318194378
322473ندى عفیفى عبد التواب عفیفى الفقى328194513
322474ندى محمد عبد الفتاح اللیثى338196220
322475ندي محمد محمود محمد عثمان348194740
322476ندي یاسر علي احمد358196033
322477نرمین سالمھ فرج محمد368194661
322478نرمین صابر السید ابراھیم378196221
322479نسمھ عز الدین محمد محمود شكري388182231
322480نشوي رفعت مصطفي محمود398196030
322481نعمة هللا شریف فاروق یوسف408194261
322482نور عمرو حسین معوض418192762
322483نورا باسم محمد عرفھ سلیمان الدركسى428192888
322484نورا عبد الفتاح سید عبد الفتاح438196113
322485نورا محمد بھاء الدین مصطفي محمد عمر448194124
322486نورا منیر احمد محمود الشربینى458196075
322487نورھان ابراھیم مصطفى محمد468193520
322488نورھان احمد عدلى محمود478194183
322489نورھان اشرف محمد سیف الدین488196031
322490نورھان السید شریف السید498194689
322491نورھان امین محمد عبد الرازق508194502

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 401رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322492نورھان خالد حسن عبد الحمید518194271
322493نورھان شعبان السید محمد بیومي528193009
322494نورھان عبد الحمید دیاب قطب538194491
322495نورھان ھوارى نور احمد على548192900
322496نورھان واصف مھدى شاذلى558193256
322497نیانیول اییك الونج568196282
322498ھاجر انور خلف فھمي578194854
322499ھاجر حسین بھجت حسین588193953
322500ھاجر عبد الفتاح عبد المنعم عبد العزیز598193827
322501ھاجر عبد المحسن عبد العلیم محمد608193893
322502ھاجر على حسن محمد618193767
322503ھاجر عوض احمد محمد628190189
322504ھاجر محمد مصطفى638190190
322505ھاجر ھانى محمد سعود648196234
322506ھاجر ھشام سید محمد ابراھیم658194872

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 406رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322507ھالھ ھشام سید حسن حسین18185693
322508ھایدى احمد حامد ابراھیم28194888
322509ھایدى عبد الباسط محمود محمد38194165
322510ھایدي محمد سمیر احمد48193842
322511ھایدى محمود محمد محمد بدران58196423
322512ھبة هللا احمد محمود محمد عمران68194362
322513ھبة هللا خالد محمد محمود حزین78194344
322514ھبة صالح یوسف عبد الحمید88191013
322515ھبة عید احمد فرج98194623

322516ھبة محسن اسماعیل محمد108194238
322517ھبھ هللا حسن محمد أحمد118195919
322518ھبھ ایمن امام السید128194606
322519ھبھ رمضان امین حافظ138200002
322520ھبھ مجدي شعبان محمد محفوظ148196035
322521ھدى ابراھیم عبد القادر عبد القادر158196281
322522ھدى حسین عنتر محمود حمیده168192277
322523ھدى عالء امبارز حسین178192633
322524ھدیر ابراھیم اسماعیل عبد القادر188186077
322525ھدیر اشرف احمد جاب هللا198194498
322526ھدیر حسن علي حسن208194501
322527ھدیر مجدى عبدالعظیم عبدالوھاب218193881
322528ھنا محمود سید صادق228193778
322529ھند خالد حسان238196398
322530ھند محمد سعید عبد هللا248194023
322531ھویدا مصطفي عبد العظیم جمعھ258196034

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 406رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322532وسام أحمد محمد السعید268196229
322533وفاء حسین عبدالمحسن سلیمان278184572
322534وفاء عبد الحلیم مصطفى امین288194875
322535وفیقھ محمد عبدهللا عبدالدایم298193926
322536ولید محمد سید زیدان308182104
322537یارا خالد محمود محمد عبد الملك318190939
322538یارا مجدى جمیل محمود328191803
322539یارة مجدى محمد متولى338194842
322540یاسر اشرف محمود محمود348190192
322541یاسر عالء محمد عبد القادر358190198
322542یاسمین احمد السید على368194240
322543یاسمین احمد محمود محمد378193630
322544یاسمین احمد مصبح احمد388194357
322545یاسمین اسامھ واعر عبد الرسول محمد398194149
322546یاسمین حسام الدین عبدالعظیم عبدهللا محمد408194291
322547یاسمین حسنین سید مصطفى418193846
322548یاسمین حمدى عبد الونیس ابوالغیط428194450
322549یاسمین رمضان الروبى خلف438194469
322550یاسمین سعید حسن محمد احمد448194111
322551یاسمین سید ابراھیم458196399
322552یاسمین صالح محمد عبد المجید الفقى468184619
322553یاسمین عباس محمد عباس478193954
322554یاسمین على ھیبھ على488193868
322555یاسمین مصطفى فتحى متولى498192266
322556یاسمین وجدى فارس ضاحى508184210

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 406رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322557یاسمین یونس محمد صالح518194847
322558یسرا محمد جاد الرب عباس528194720
322559یمنى انور حسن انور538182643
322560یوسف حمدي احمد الطحان548194745
322561یوسف شعبان عبد العظیم على558194565
322562یوسف عبد الحكیم بیومي عبد الحكیم568194019
322563یوسف عزت احمد محمود578190194
322564یوسف محمد سید سالم588190193
322565یوسف محمد طة محمد598181023
322566یوسف محمد نادر السعید احمد ابو شعشع608196038
322567یوسف یحي محمد البنا618194311
322668اسراء احمد صفوت عبد الغنى عبد العال628183632
322669ایھ سمیر عبده عبد الحمید638190001
322670بسنت صموئیل سدین سیدھم648182064
322671دینا ایمن محمد فتحى عبد هللا خلف658183486

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

كشف حضور / انصراف اللجان 
للعام الجامعى 2020 - 2021 (الكل)

مدرج 501رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

االجتماع - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

322672رانیا محمد فتحي محمد رضوان18182728
322673عبد هللا رمضان ابراھیم خلیل28196429
322674مارینا حلیم توفیق بشاى38185894
322675ندى عثمان على عثمان48183931
322676نیاال حد كوال كوك58185922
322677یاسمین صابر حسینى ثابت68185921
322781عبدالرحمن ابراھیم رشوان ابراھیم78195216
322783عمرو حمدى امین عبد الغفار ( محول)88195458
322785كارم اشرف محمود محمد بكر98195038

322786ماجد اشرف احمد محمود حلمى حنوت108195212
322787محمد حلمى محمد عبدالقادر118194958
322790مصطفى محمد عبد اللطیف غنیم ( محول)128195473
322793مریم یوسف حمدي عبد السید138196023
322795احمد تامر ابورحاب حلمى148194236
322796احمد حسین احمد محمود158193982
322797احمد محمد محمد ابوصیرى168194876
322798اسامھ سید احمد محمود محمد178193322
322799عالء عامر عبد هللا شعبان188194161
322800على عبدالحلیم على السعداوى198194887
322801مصطفى ایمن محمد دیاب208194878
322802أحمد رمضان عبد الباقي سید218200001
322803مصطفى عاطف عبد الستار برشاوى228196417

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :


