
كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 13- المحلق القدیمرقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

133001إسراء جمال السید محمد السعداوى18204573
133002إسراء محمد عبد المعز نعمھ هللا السید28190304
133003أسماء الشاذلى محمد الشاذلى (محولھ)38185151
133004أمانى حسین طھ رفاعى48190328
133005أمیرة سامى عبدالرحمن درویش58190329
133006أیھ عبدالرؤوف حسین ھریدى68190330
133007احمد على احمد عبد المعطى78190326
133008اسراء ابراھیم حسین ابراھیم88180622
133009اسراء عادل محمد لطفى على98182824

133010اسراء محى الدین یسن سید محمد108184133
133011اسالم حسانین عبد الرازق سید118181770
133012اشواق صبرى محمد عبدالغفار عبد الحمید128183755
133013اشویل امین شول اجاك138185046
133014االء اسامھ حسن طھ148182217
133015االء حسام الدین احمد على الدمیرى158181354
133016االء على محمد سید168190303
133017الشیماء أحمد حسین حسین178190327
133018الشیماء خالد زكى عباس188184241
133019امیر محمد رجب ماھر محجوب النمر198180087
133020امیره خلیل ابراھیم محمد عساف208183617
133021انس اسامھ محمود عواد محمد218182056
133022ایات رجب محمود عبد الفتاح228180322
133023ایة ایمن محمد السید الشربینى238182098
133024ایة محمد عبد الوكیل عبد العظیم248180974
133025ایمان ایمن فتحى حماده258181211

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 13- المحلق القدیمرقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

133026ایمان جابر على عبد الغنى268180549
133027ایمان حمدى محمود ابراھیم السكرى278181152

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 14رقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

133028ایمان عبدهللا جیالنى عبدهللا18183482
133029ایمان علوانى السید محمود28195363
133030ایمان قرنى فرج عبد القادر38190305
133031ایمان محمد على مطاوع48184114
133032ایمان یوسف عباس حسن58184315
133033ایناس حسین عبدالفضیل قاسم68183618
133034ایھ انس القصاص78180090
133035بسمة عبده عاشور عبده شعبان88190306
133036بسمھ محمد خضر محمد احمد98184401

133037بسنت شعبان عبد القادر محمد108180404
133038بھاء الدین وائل محمود ھانى118182141
133039بوال اسامة میخائیل ابراھیم128180362
133040تسنیم عبدالتواب احمد عزب138184411
133041تقي حمدي عبد المنعم علي148180461
133042تقى خالد محمد خلف158196438
133043تقى عماد طوسون ابراھیم محمد168190307
133044تقى محمد رجب البسیونى178185153
133045تیسیر ایھاب محمد على الزینى188180402
133046جنھ هللا حمادة سید على198180817
133047جومانا یحیى فؤاد عبد الرحمن208180414
133048جیرمین طارق احمد رشدى218180395
133049حبیبة ھشام جالل امین الحمامصى228182378
133050حبیبھ یاسر فوزى محمد238180380
133051حبیبھ یحى ابوالمجد حسن248183972
133052حسام الدین حسن أحمد سید258190331

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 14رقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

133053حنان محمد سعد عبد الحافظ268180962
133054خدیجھ خالد علي اسماعیل278180785

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 15رقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

133055خلود احمد علي مرسي18180424
133056خلود العدل حسنین السید28184648
133057خلود طارق محمد جاد هللا الشربینى38183386
133058خلود محمد بدرالدین محمد احمد المرزوقى48181161
133059دارین شریف كمال عبده قطب58182340
133060دعاء احمد حسن حسین68180632
133061دعاء سمیر رمضان عبد الحلیم78182944
133062دینا اسامھ عبد الواحد حسین88182505
133063رحمھ حماد محمد عبدالمنعم98184107

133064رحمھ محمد احمد محمد108196326
133065رضوى اسامھ محمد متولى118182974
133066رضوى سعید محمد احمد خالد128204697
133067رضوى محمد تامر محمد عثمان138190333
133068رقیھ طارق محمد عبد المجید الشوره148180418
133069رنا عبد المنعم صابر محمد158182592
133070روان ایمن محمد محمد السمان168180583
133071روان محمد على احمد178181271
133072روال محمد صبرى اسماعیل یوسف188180342
133073ریم حسین فراج حسین198183405
133074ریم سعید حسین موسى208183336
133075ریم سعید عبدالمحسن بیومى218184065
133076ریم محمد احمد سعید محمد سید228184802
133077ریھام عادل عبدالعزیز محمد ابراھیم238184650
133078ریھام فتحى السید مصطفى محمد248184066
133079زینب رزق المحمدى محمد258190308

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 15رقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

133080زینب عبدالستار على مصطفى268184652
133081زینب مجدى عبدالمجید محمد278190334

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 16رقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

133082زینب محمود انور حامد18184578
133083سارة رشاد نظیر حبیب28180085
133084سارة سامح حسن السید38180349
133085سارة عبد العظیم صابر عبد العظیم على48180346
133086سارة محمد محمود عبده58190336
133087سارة ممدوح عبد الرحیم محمود68182344
133088ساره ابراھیم اسماعیل سید78180339
133089ساره احمد صالح محمد حسن88183410
133090ساره احمد عبدالعال محمد98190335

133091ساره محمد نصحى عثمان108184445
133092ساندرین عزیز عطا هللا ھابیل118183425
133093سعاد محمد محمود خالد128181253
133094سلمى احمد طاھر عبده دراھم138182305
133095سلمى بھاء الدین خلیفة فؤاد148190309
133096سلمى حسن تمام حسن158180382
133097سلمى حمدى جاد الكریم فرغلى168184695
133098سلمى خالد محمود توفیق178180356
133099سلمى صفوت محمد جالل188183341
133100سلمى عبد هللا فرغلى على198180420
133101سلمى محمد احمد محمد مجاھد208183481
133102سلمى محمد شكرى محمود218184759
133103سما رضا الوھید حسن على228190337
133104سما عزت دسوقي سید238181738
133105سمر عوض عبد السالم عوض248195279
133106سمر نبیل محمد سعید258180432

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 16رقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

133107سھیر احمد عصمت على حسن268182866
133108سھیلة سید كامل حنفى عبد الظاھر278180343

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 61رقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

133109سھیلھ ماھر لطفى حسنى على18182312
133110سوزنا محمد نافع عبد الغفار جبریل28180428
133111شذا عبد اللطیف محمد38196327
133112شریف أحمد عبدالحفیظ سید48190338
133113شھد ابراھیم محمد احمد السباعى58183477
133114شھد ایمن محمود عبد الواحد68181242
133115شیماء رمضان محمد أحمد عویس78185156
133116عبد الرحمن حسام الدین حسنین خلیل ابراھیم88190310
133117عبدهللا ولید عبدهللا مولد98181460

133118عدى مازن حكمت الونى108186036
133119على عید فوزى على118184012
133120عمر ایمن محروس سید128181573
133121عمر سید عبدالغفارمحمد احمد138190339
133122عمر ممدوح عبد الظاھر محمد148183043
133123فاطمة اختر غالم كبیر158185048
133124فاطمھ الزھراء محمود محمد احمد حالوه168184335
133125فاطمھ على محمد على خلیل178184651
133126فاطمھ محمد حلمى عبد الباسط188180685
133127فوزى محمود فوزى داود198184781
133128كرستینا ثروت صابر عطا هللا208182333
133129كنزى محمد محمود ابوسنھ218190312
133130كیرلس وجدى اسعد بولس228180469
133131لمیاء محمود محمد االختیار238181693
133132لمیس محمد امین عبدالوھاب248180393
133133لوجین حاتم حسن محمد احمد258182342

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 61رقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

133134لیلى یاسر سید عبد الغفار268182724
133135مارتین منیر حبیب موسى278182190

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 62رقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

133136مارتینا ایمن فائق شحاتھ18183432
133137مارفى منیر عبدالشھید توما28183437
133138ماریا امیر ثروت فھیم حنا38182257
133139ماھى محمد محمود عبد الحمید48182307
133140محمد خالد وجدى مصطفى58182392
133141محمد عالء الدین عبد العظیم حامد68180523
133142محمد فخرى فھیم محمد السكرى78183045
133143محمد محمود حلمى صمیده88195460
133144محمود محمد محمود ابو العال الھنداوى98184924

133145مرام محمد حسان احمد108182821
133146مرام محمد سید طھ سیف118180391
133147مرفت سید عبدهللا عبدالحمید128190345
133148مروه طارق مصطفى محمد سالم138183976
133149مریم احمد سید شعبان148183406
133150مریم احمد عبدالحمید حماد158184279
133151مریم حسین السید السید عمر168190344
133152مریم حسین حافظ حافظ178180374
133153مریم خالد عبد العاطى احمد الشافعى188190314
133154مریم سیف الدین عبد هللا محمد198181285
133155مریم شریف حسین شبانھ208182264
133156مریم صالح محمد محمد یوسف218180361
133157مریم عادل سعد حسین228190315
133158مریم عالء عبد المجید احمد238190321
133159مریم على سعد الدین محمد248183164
133160مریم محمد ابراھیم محمد258180725

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 62رقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

133161مریم محمد عبد الحسیب حسن268180786

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 63رقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

133162مریم محمد عبد العزیز محمد18195131
133163مریم مصطفى حسنى على عبدالرازق28183471
133164مریم مصطفي طھ عبد الجواد38180726
133165مریم ناصر حسین محمد خلیل48181276
133166مصطفى محمود بدر محمود58182713
133167مصطفى منصور عبد المنعم عبد المعطى68182707
133168مكارم عبدو كوكو مندرة78185045
133169ملك احمد صالح امین88180412
133170ملكة الخواص محمود محمد الخواص98195441

133171منار عمرو مصطفى كامل محمد ابوالفضل108183484
133172منار محمد محمود العدوى118182224
133173منة هللا ابرھیم منصور محمد128183267
133174منة هللا احمد السعید السعید حسان138182318
133175منة هللا حسن محمد رضا غریب محمد148181252
133176منة هللا خالد عبد اللطیف عبد الحفیظ158183167
133177منة هللا صبرى محمد حسن168183029
133178منة عبدالناصر احمد محمد178184675
133179منھ هللا ایمن جابر محمد188184280
133180منھ هللا خالد فوزى على نصر198184109
133181منھ هللا رمضان سلیمان شاھین208190340
133182منھ هللا صفوت احمد احمد خلیفھ218184141
133183منھ خالد محمد احمد سید الزیدى228181154
133184منھ عادل فوزى ابوزید238183999
133185منھ محمد طھ غالب248183401
133186مھند مصطفى حسین مصطفى258183052

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 63رقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

133187مى خالد عبداالعلى محمد268181299
133188مى محمد محمود فؤاد حسن278183567

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 64رقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

133189میار ایمن یحیى محمد حمیده18181250
133190مینا قدوس بھنان قدوس28182620
133191ناجا محمود حمدى احمد ناجى38180405
133192نادر محمد عبد الحمید السید عبد الحمید48195124
133193نادین نبیل حربى جمعھ58182234
133194ندى ایھاب محمود محمد جامع68185158
133195ندى عادل محمود حسن78183427
133196ندى عبد الرحمن احمد كمال ابو دومھ88190316
133197ندى محمد السید الدسوقي جاد98181320

133198ندى ھشام محمد حسنى108190322
133199نھلة احمد ابو الحمد على قبیصى118180815
133200نھلة محمد صالح علي128180757
133201نھى خلیل محمد خلیل تلیمھ138181379
133202نور اشرف عرفھ محمد احمد148183392
133203نورا محمد حسن حسنى158180334
133204نورالھدى خالد محمد حسین محمد168184633
133205نوران عادل عبد الرحمن محمود178182202
133206نوران محمد محمود عبد الرحمن188182967
133207نورھان محمد محمود حسنین198184110
133208نیرفانا نبیل سید احمد عبد السالم208196332
133209نیره فتحى لطفى عبد المجید218182060
133210ھاجر ابراھیم محمد حامد سالم228182822
133211ھاجر احمد محمد حمد السید238184426
133212ھاجر سمیر عاشور حداد248180448
133213ھاجر عاطف محمد حسانین السید258190343

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 64رقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

133214ھاجر یسرى محمود عبد هللا268190319
133215ھایدى سعد عبدالعال أحمد278190342

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 65رقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

133216ھایدى محمد ابراھیم احمد الشوربجى18182832
133217ھبة ناصر جالل ابراھیم28190341
133218ھبھ محمد احمد عبد الفتاح حسب هللا38184381
133219ھدى اسماعیل محمود طاھر48183433
133220ھدى شریف محمود سادات58182562
133221ھدى عاطف احمد على68181101
133222ھدیر علي محمد علي78181136
133223ھدینام یاسر عبد النبي اصالن88182347
133224ھنا عمرو على سعد سمره98185159

133225ھناء خالد سید حسین108184609
133226ھند زھدى عبد الرحیم ادریس118185977
133227وفاء محمود حامد محمد128180089
133228یارا یاسر محمد محمود138180385
133229یاسمین احمد بدر حسین148182214
133230یاسمین احمد محمد ابراھیم158182295
133231یاسمین سامي سید احمد مصیلحى168182285
133232یاسمین مصطفى محمد شرقاوى178182319
133233یاسمین نبیل فاروق ثابت188180360
133234یاسمین ھانى عبد المجید فرید198182794
133235یسرا عبد هللا محمود عبد المقصود (محولھ)208185160
133236یسرا محمد فؤاد ریاض218205001
133237یمنى اشرف السید طھ228184106
133238یمنى ایھاب فاروق محمد238183279
133239یمنى محمد احمد فاروق248190320
133240یوسف ایمن ابو الحجاج احمد258182203

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 65رقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلنجلیزیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

133241یوسف عوض حلمى نصر268181607
133342ابراھیم خلدون ابراھیم محمد الجمل278204579
133343اسراء محمد على محمد البرى288204574
133344اسماء فرج محمد احمد محمد298204575
133345عمر حمدى عبد الحمید حسین308204576
133346لمیاء مصطفى محمود حسین318204577
133347محمد حسین محمد عبد الحمید328204578
133448إسراء محمد على جدینى338204583
133449اسماء شعبان عبد الحمید عفیفى حسن348204582
133450اسماعیل جمال عبد المالك مرسى358204590
133452بسنت عادل محمود احمد368204580
133453خلود ابراھیم محمد سلیمان378204584
133454شریف طارق مصطفى البكرى388204581

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :




