
كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 202 یمین المبني الجدیدرقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

اللغة اإلیطالیة وآدابھاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

273001احمد عبد العزیز محمد عبد العزیز18182896
273002احمد مدحت عبد التواب ابراھیم28195606
273003ادھم اسامة محمد عبد هللا38181027
273004اسماء سمیر عبد الجواد عبد الدایم48182774
273005االء اسامة محمد عزوز مبروك58184851
273006االء خالد ابراھیم عبد الغنى68182833
273007االء محمد ابراھیم احمد78180743
273008االء محمود محمود محمد الحسینى88182351
273009امانى فتحى السعدى على98182795

273010امل ممدوح امیر علیوة108182242
273011ایھ مجدى حلمى محمد118181259
273012بسملة نصر الدین محمد صالح128180718
273013بسمھ خالد محمد عبد الحافظ138182669
273014بسمھ مصطفى اسماعیل عطوان148185277
273015حبیبة اسامة محفوظ محمد158180369
273016حبیبة عبد النبي محمد سالم168183218
273017حبیبھ محمد عبد العزیز عبد القادر178183030
273018خلود شریف سعید محمود محمد188184347
273019دعاء صالح حسن صالح198182639
273020رانیا عادل عزت نعمان208182801
273021رحمھ رضا عبدالفتاح خمیس218183611
273022روان محمد اسماعیل فضل داود228195513
273023ریھام توحید عبد الحكیم مرسى238181897
273024زینب عبدهللا عبدالحمید محمد عبد هللا248183533
273025سارة الھامى محمد كمال258182336

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

273026سارة حمزه ابراھیم على268182723
273027سارة مصطفى سید مبروك278180207
273028سلمى اشرف عبود على كفافى288183715
273029سلمى سید شعبان السید298195429
273030سلمى فاروق على محمود308183996
273031سمیھ مصطفى مصطفى عباس مرسى318181349
273032شاھنده خالد شوقى محمد328195430
273033شیماء احمد حسین محمد338181628
273034عمر عالم السعدى محمد348181016
273035فاطمة احمد عبدالحمید عبدالرحمن358184792
273036فاطمة الزھراء صبرى جمعة عبد الظاھر368180368
273037كمال شاكر نجیب شاكر378184658
273038مارسللینو مالك شوقى سعید388182385
273039ماریو ماھر صبحى توماس398185260
273040محمد نصر السید احمد408183519
273041مروان محمد سید عبد البصیر418182879
273042مروه محمد عبده محمد عبد الرحمن428182949
273043مریم محمد مصطفى حسن حسین438180344
273044منة هللا مجدي طلبھ محمد448181115
273045منة هللا محمد مصطفى احمد محمد العریان458183319
273046مھند اشرف احمد عطیھ عالم468184773
273047ندى مدحت بكر فرج478183783
273048نورا خالد عبدالمعبود عبدالحمید الدفى488183734
273049نورھان عید عویس سید عویس498181074
273050ھاجر احمد عبد المؤمن سالم508181241
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273051ھاجر صابر طھ محمد518183960
273052ھاجر مسعد شافعى اسماعیل528183285
273053ھدیر ولید بیومى عبد الظاھر538182920
273054ھویدا مجدى فرج محمود الزغبى548184089
273055وفیقھ حامد زكریا حامد558183002
273056یاسمین اسماعیل محمد اسماعیل568183980
273157حنان مصطفى محمد على578204595
273258أحمد حمدى أحمد محمود حسن588204596
273259االء عز الدین عبد المعطى قابیل598204597
273260ایھ عبد الرحمن عبد العزیز محمد نور608204598
273261مصطفى حسین ابراھیم ابو السعود618204600
273262مى مدحت دسوقى ابراھیم سعد628204599
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