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1/29

كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

160 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212001أحمد عماد سید أحمد محمود مغربي18195936
212002أحمد محمد عبد الرحمن محمد سید28195931
212003إسالم إبراھیم أحمد رضوان38196101
212004أیھ طلعت خلیل محمد48195929
212005ابانوب نادر كامل شحاتة58190298
212006ابراھیم بدرالدین صالح محمود68194537
212007احمد أشرف سعید فرج78195944
212008احمد اشرف على السید احمد88190629
212009احمد ایمن بركات عبد السالم98190850

212010احمد ایمن محمد عبد هللا108191299
212011احمد ایھاب رمزى احمد118182748
212012احمد جمال علي محمد128191770
212013احمد حربى عبدالمرید عبدالواحد138192570
212014احمد حسین امام حسین148193024
212015احمد حسین محمد حسین جمعھ158192479
212016احمد سامى محمد خلیل ابوصالحة168181644
212017احمد سمیر محمود على عبد ربھ178184454
212018احمد سید محمود عبد الفتاح188191933
212019احمد شعبان حسونھ ابراھیم198191962
212020احمد عادل ابراھیم عویس208191366
212021احمد عبد الصبور احمد مصطفى218182881
212022احمد على محمد على خلیفھ228192477
212023احمد فرج احمد خضر238193236
212024احمد فرج السید امام248185987
212025احمد محمد حسین عبد هللا عویضھ258195867

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



18/02/2021

2/29

كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

160 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212026احمد محمد محمد عبد المجید268191229
212027احمد محمد مصطفى مالك278194658
212028احمد محمود احمد على288192563
212029احمد منصور احمد ابو المجد298186055
212030احمد نور الدین ابو الفتوح محمد308182979
212031ادھم محمد حسن محمد318192191
212032ارزاق سعد ذكى ویصا داود328193729
212033اروى محمود عبدالصبور محمود338192889
212034ازھار صالح محمد محمود348192950
212035اسراء ابراھیم عبد الحلیم حجازى358194045
212036اسراء خالد حسن محمد ابراھیم368191088
212037اسراء رجب السید عبود378190854
212038اسراء سید عاشور احمد388191322
212039اسراء عید محمد السیدالعربى398193275
212040اسراء مجدى احمد البغدادى408190724
212041اسراء محمد احمد حامد418192838
212042اسراء ممدوح محمد عفیفى ساكنھ428192989
212043اسراء نبیل عبد العظیم عبد الشافى438190870
212044اسالم رمضان محمد محمد448192192
212045اسالم عبد هللا عبد الحمید محمد458192182
212046اسالم عبد النبى راضى السید468193607
212047اسالم محمد شحات محمد478191258
212048اسالم ھادى رمضان امام سلیمان488191077
212049اسالم وائل فتحي صالح إبراھیم498195926
212050اسالم یوسف عبدالجلیل یوسف508192754

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



18/02/2021

3/29

كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

160 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212051اسماء اسامھ فاروق قرنى518192691
212052اسماء جمال عبد الحمید یوسف528191188
212053اسماء جمعھ سید جمعھ538193303
212054اسماء رمضان مصطفى مبروك548191241
212055اسماء شعبان عوض امین558190957
212056اسماء عبد النبي رمضان علي568193364
212057اسماء عونى عبد الستار احمد578181104
212058اسماء فرجانى صالح سعید588191422
212059اسماء كمال سعد حجازى598194123
212060اسماء مبروك محمد مبروك608190767
212061اسماء محمد ابراھیم عبد الفتاح618191303
212062اسماء محمد محمد عبد الحمید628193686
212063اسماء محمد محمود محمد638193213
212064اسماء محمود فھمى حمزه حسن648193046
212065اسماء یاسر محمد عبد الغفار658191920
212066االء مجدى محمود شحاتة668193337
212067االء محمد احمد خلیفھ678192890
212068البدرى یوسف البدرى ابو عمره688183255
212069الشیماء سلیمان محمد نورمحمد698190687
212070اماني حسن عبد هللا محمد708191351
212071امانى ھانىء ابراھیم عبدالمجید718192915
212072امل خلیل محمد خلیل728191171
212073امل سالمھ محمد الھادى السید738193157
212074امل محمود عبدالجواد حسن748192577
212075امل مصطفى على اسماعیل758191011

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



18/02/2021

4/29

كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

160 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212076امنیھ احمد محمد محمود یوسف768192692
212077امنیھ حسنى شیبھ الحمد ھاشم عبد هللا778190869
212078امنیھ سید حامد محمد788192737
212079امنیھ عبدالعزیز محمود عبدالعزیز798192723
212080امنیھ كمال الدین عبد السالم حسن808191286
212081امنیھ محمد مھدي السید818195945
212082امیر بھاء صالح فوزي828190966
212083امیرة علي عبد الحمید احمد838191262
212084امیره فرغلى احمد عرب848192693
212085امیره ماھر عبد الفتاح السید حسن858192280
212086انجي اشرف أحمد حسن868195947
212087انجى كمیل مكین دوس878192931
212088ایة احمد حسن محمد888190927
212089ایة احمد عاشور عبد المقصود898193481
212090ایة خالد رجب سید عثمان908191278

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



18/02/2021
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

162 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212091ایة عبد المنعم على الرفاعى18190292
212092ایة مجدي كمال علي28193565
212093ایة محمود حسن بدوي38193240
212094ایة محمود عبد الشافي محمد48190668
212095ایة محمود عبد العزیز عثمان58193219
212096ایرینى ایمن رشدى فوزى68193115
212097ایرینى ھانى بدیع ابوالیمین78192006
212098ایمان احمد سلیمان الوكیل88191709
212099ایمان احمد محمد بدر98194543

212100ایمان ایمن صالح محمود عثمان108193032
212101ایمان سلیمان ابراھیم سالم احمد118192860
212102ایمان صالح مصطفي اسماعیل128191384
212103ایمان عامر محمود محمد138194573
212104ایمان عصام یوسف محمد148193160
212105ایمان فتوح عبد الفتاح عبد الجلیل158193844
212106ایمان محمد محمود محمد168191143
212107ایمان محمد مھدى منظور178191340
212108ایمان یاسر محمد حماد188190646
212109ایمن انور محمد حسانین احمد198190970
212110ایھ احمد عبد اللطیف محمد208192046
212111ایھ جمال محمد السید یوسف218192290
212112ایھ رمضان سید محمدغنیم228192634
212113ایھ سامح عبدالمنعم سید حواش238192455
212114ایھ سعید على مبروك الشریف248192695
212115ایھ سالمھ رجب عبد الرازق258181610

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



18/02/2021
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

162 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212116ایھ عاطف محمد معوض268191460
212117ایھ عمر حسین عمر محمد278192916
212118ایھ مؤمن محمد محمد غریب288193555
212119ایھ محمد انور298196389
212120بدوى محمد بدوى عباس308191089
212121بسملھ احمد بسیونى احمد318190933
212122بسملھ سید فتوح مصطفى328193006
212123بسملھ لبیب عبده عبد العال338193561
212124بسملھ محمد فوزى محمد سلیمان348196390
212125بسمھ عابد عبدالباسط بدوى358192917
212126بسمھ مختار سعید خالد368193250
212127بسنت امیر صفوت عبد المالك378181454
212128بسنت رفعت حسانین ابوعوف388193626
212129بسنت صبرى عطیة محمد398180143
212130بسنت نور سعد محمد علي408182154
212131بشرى یحیى عاشور سالم418191147
212132تسبیح محمد ناجى نعمان عبد الصمد428191061
212133تغرید احمد حسنى مرعى438192610
212134تقى مبروك عبد الغنى مبروك السویدى448193257
212135جوستینا سامح صدقى جاد هللا458192090
212136جون مجدى فاروق بھنان468192073
212137حازم عبد الحفیظ عبد المعطى عبد الحفیظ478191932
212138حبیبة اشرف حسن عبد الخالق488186135
212139حبیبة حسام محمد سالمھ498191116
212140حبیبة شحات عبد الفضیل لیسى508190659

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



18/02/2021

7/29

كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

162 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212141حبیبة محمد عبد السالم ابراھیم518196049
212142حبیبھ ایھاب علي محمد528194736
212143حبیبھ سید شادى دریاز عطیھ538192954
212144حبیبھ ماجد معوض اسماعیل548192646
212145حبیبھ محمد حسن محمد558193242
212146حسام مصطفى سعید قطب568182986
212147حسن خالد محمد حسن578193299
212148حسن محمد حسن عبدالباسط588183517
212149حسن یحیي محمد احمد598194628
212150حسناء محمود حسین احمد608191558
212151حسین عید شعبان محمد618183662
212152حمدي یاسر حمدي السید628191725
212153حنان حسن عبد التواب حسن638191370
212154حنان عالم حسنین عطیة648191093
212155حنین شداد ھاشم محمد658191921
212156خالد سید عشماوى محمد668192662
212157خالد محسن مصطفى زیدان678191684
212158خالد محمد عزقالني حسن688195957
212159خالد مصطفى سالمھ یونس698182706
212160خلود عید جمعھ خیرهللا708191181
212161خلود متولى محمد فرحات عبد المجید718191835
212162خلود مرسى محروس امام عبد الجواد728192726
212163دعاء عادل امام محمد738193243
212164دعاء عادل محمد طھ748193701
212165دعاء محمد مجاھد محمد عبد الرحمن758186066

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



18/02/2021
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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

162 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212166دنیا امین عبدالمنعم عبدالعلیم768192906
212167دنیا خالد لطفى محمد778192918
212168دنیا طارق عبدالغنى محمد788193579
212169دنیا عبد الصمد عبد العزیز جمعھ ابراھیم798190738
212170دنیا عرفھ احمد احمد احمد808191124
212171دنیا عالء محمد سلیمان818193269
212172دنیا على جاد الرب احمد828192501
212173دنیا مصطفى صالح عبد النبى838191012
212174دینا محمد احمد عثمان848192199
212175دینا محمود محمد لبنھ858193421
212176رانا خالد عبد العزیز كامل868191493
212177رانا خلیفھ حمدان محمود878192613
212178رانا عادل مصطفي محمد888192236
212179راندا ابوالعال احمد محمد898192615
212180رانیا عاطف محمود ذكى908191112

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



18/02/2021

9/29

كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

260 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212181رانیا عبد المطلب عبد هللا محمد خلیفھ18191047
212182رباب احمد على عبد المجید28193523
212183رباب شعبان محمد حافظ38190293
212184رجب ممتاز یحى حمیده ابراھیم48191040
212185رحاب طارق عبد الرحمن اسماعیل58191966
212186رحاب عبد الحلیم مدبولى عبد الحلیم دیاب68191934
212187رحاب فیصل فضل محمد78186097
212188رحمة شعبان عبد الحمید السید88191207
212189رحمة عبد الناصر فاروق عبد العزیز98191125

212190رحمة محمد موسى الجوھرى موسى108192258
212191رحمھ احمد عبد الجلیل118196386
212192رحمھ احمد عبد العلیم احمد128191888
212193رحمھ جمال على یوسف138192616
212194رحمھ سالم فرج عبد المقصود148180542
212195رحمھ محمد جالل اسماعیل158180909
212196رضا جمال ابراھیم شاكر168191200
212197رضا صبحى السید سالمھ178191062
212198رضوى حسین جمال الدین كامل عثمان188192100
212199رضوى رجب محمد محمود198192627
212200رضوى عماد فضل مرداش208191072
212201رضوي محسن اسماعیل محمد اسماعیل218190572
212202رضوى محمد خلف حسنین احمد228190774
212203رقیة محمد جمال تعیلب238190690
212204رنا رفعت عبدالعزیز سویلم248193021
212205روان السید محمد عفیفى258190498

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



18/02/2021

10/29

كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

260 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212206روان محجوب عمر محجوب268191893
212207روزانا حازم محمود رمضان278195960
212208روضھ محمود عبده احمد288193129
212209رویدا محمد ابراھیم ابراھیم ربیع298192688
212210ریم محمود احمد الفرغلى308192460
212211ریھام مصطفي محمد خلیل318195961
212212ریھام معتمد یوسف احمد328190787
212213ریھام ولید فرغلى دیاب338192080
212214زیاد سعید على محمد النشار348180525
212215زیاد على یوسف جاد محمد358184457
212216زیاد محمد صابر عقل368192674
212217زینب احمد سید عبد الحلیم378190902
212218زینب جمال عبد المنعم عبد هللا388195967
212219زینب حسین محمد حسنین398192270
212220زینب خالد مدبولى محمد408193718
212221زینب عادل شعراوى عبد الوھاب418191385
212222زینب محمود امین محمد428191911
212223زینھ احمد مصطفى438196397
212224سارة السید محمود احمد448194874
212225سارة سید محمد عبد هللا458195968
212226سارة على عوض محمد468193568
212227سارة محمد عبد العظیم ابو سعید478191817
212228سارة محمود محمد عبد الحمید488193486
212229ساره عصام محمود رشوان498192505
212230سالم احمد سالم محمد508192055

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



18/02/2021

11/29

كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

260 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212231سالمان سعید عبد الحى محمد518180492
212232سامیھ محمد ابراھیم مصطفى عبد الرحیم528192039
212233ساندى مجدى ابراھیم زخارى538191031
212234سحر صابر احمد محمود548181576
212235سلمى اسامة حسن احمد558193202
212236سلمى تامر ابراھیم حسن568192576
212237سلمى جمال موسى غالب578191925
212238سلمى حماده محمود حماده588192933
212239سلمى عبید عبد الفتاح الصغیر598191811
212240سلمى فوزى خلیل احمد608194360
212241سلمى محمد عبد السند عمر618193662
212242سلمى محمد محمد عبد الرحمن عبد الھادى628193564
212243سلمى مصطفى عوض هللا السید638193434
212244سلمى یاسر احمد حنفى احمد648193002
212245سلوى سامى حسن محمد658192655
212246سماء سامي مراد عبد الواحد668190575
212247سماح احمد امین احمد678191404
212248سمر جمعة محمد عبد اللطیف688190294
212250سمر محمد فرج هللا عبدالحمید698192649
212251سمر محمود عبد الجواد توفیق708191063
212252سمیة عامر زین العابدین محمد عامر718192059
212253سمیحھ امین انور لملوم728194272
212254سناء مرزوق رشدى احمد738193014
212255سھام عبد الصادق محمد عبد العال748190610
212256سھر محمد ابراھیم محمدابوطالب758190611

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



18/02/2021

12/29

كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

260 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212257سھیلة السید عید السید عثمان768195970
212258سھیلة عادل محمد سید778192036
212259سید محمد درویش احمد788190295
212260شادى منیر شفیق جاد798182055
212261شاھر زیدان محمد عمر السید808181771
212262شاھندا ھشام ابو الحمد مصطفي818192312
212263شروق اشرف خمیس عبد هللا828190732
212264شروق اشرف مصطفى احمد838192700
212265شروق السید محمود السید848192589
212266شروق انور عبد الحمید عبد هللا858192082
212267شروق رمضان احمد السید868193183
212268شروق زین العابدین حامد حسین878185949
212269شروق سعید محمود عبد الظاھر بكار888193473
212270شروق شعبان سعید علي أحمد898195976

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



18/02/2021

13/29

كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

262 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212271شروق شوقى رمضان محمود حجازى18191829
212272شروق عبد الناصر یوسف فرج28194212
212273شروق عراقى محمد سید احمد38191950
212274شروق عصام ناصر عبدالموجود48192974
212275شروق منصور احمد توفیق سالم58192935
212276شھاب ایھاب شعبان احمد محمود68193174
212277شیرین رمضان حسانین مختار78193474
212278شیرین سامح سید محمد88191706
212279شیماء احمد فاروق مرسى98194566

212280شیماء اشرف صابر عطیة الوراقى108191056
212281شیماء ایمن سید على حسانین118181147
212282شیماء سید حسن سید حسن128192502
212283شیماء شحاتھ حسین ظایط عبد الجواد138190862
212284شیماء شریف عبد الحمید سلیمان148195978
212285شیماء عبدالصبور احمد محمود158193159
212286شیماء على محمد احمد سعید168193563
212287شیماء محمود عبد المنعم علي178193584
212288شیماء مسعود عباس احمد188191202
212289شیماء ممدوح صبرى عبد الغنى198191187
212290صابرین على سلیمان معتوق208192166
212291صابرین محمد على شحاتھ218180953
212292صدفة وائل عطا نزھى228191194
212293صالح مجدى صالح احمد اسماعیل238192243
212294ضحى حسام صبحى محروس248193310
212295ضحى خالد محمد رزق258190525

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



18/02/2021

14/29

كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

262 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212296ضحى ناجح عبد المقصود صالح عبد القادر268190858
212297طارق رضا دویدار عبداللطیف278192471
212298طاھر عادل طاھر محمد على288180121
212299طالل سید احمد محمدین298190549
212300عاصم ناصر نظیر راوى308184775
212301عبد الحمید محمد عبد الحمید عبد الكریم318195983
212302عبد الرحمن حسین محمود عبد الوھاب328195986
212303عبد الرحمن خالد ابو الحسن شافع338180653
212304عبد الرحمن خالد سیف النصر محمود348191960
212305عبد الرحمن محمد شبل محمود358190849
212306عبد الرحمن ھشام صالح حنفي368195996
212307عبد العزیز حمدى سلیمان احمد378190372
212308عبد هللا محمد فتحي محمد388193384
212309عبدالحمید احمد عبدالحمید محمد ابو السعود398193283
212310عبدالرحمن ایمن السید منصور408193085
212311عبدالرحمن نبیل محمد رزق منصور418193317
212312عبدهللا محمود زیدان سید احمد428193027
212313عبدهللا ممدوح احمد عبدالحمید438192665
212314عبدهللا منصور محمد عبدالجلیل خطاب448181884
212315عبیر رضا السید السید458193229
212316عال عادل احمد عبدالرحمن محمد468181678
212317عال ماھر رمضان عبد الجواد478191270
212318عال نبیل محمود مصباح مرسى مصطفى488183494
212319عالء حسن كمال الدین عبدالستار498192527
212320علي اسامة محمد ابراھیم خیري508195982

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



18/02/2021

15/29

كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

262 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212321علي فھمي علي فھمي518192056
212322على محسن احمد احمد528191681
212323على یحیى مرسى مصطفى538196050
212324علیاء على عید موسى548194190
212325عمر ایمن فتحي المحمدي النحاس558195988
212326عمر باسم عبدالنبى عباس ابراھیم568184022
212327عمر صالح أحمد جاه الرسول حسن578195987
212328عمر عباس یاقوت الخمیسى588193411
212329عمر عبد الشافي عزیز الدین عبدالشافي598195991
212330عمر فتحى احمد محجوب608192476
212331عمر محسن احمد احمد618191682
212332عمر محمد اسماعیل رجب رفاعى628191235
212333عمر محمد صبحى السید638192772
212334عمرو نبیل عبدهللا زكریا648193074
212335عواطف عبد السالم خضرى محمد658190740
212336فادى رفعت شكرى یوسف668180163
212337فادى سمیر عبید ابوسنة ابراھیم678184592
212338فاطمة ابراھیم عبد العزیز محسن688194700
212339فاطمة ابراھیم مصطفى جاب هللا698191049
212340فاطمة اشرف فؤاد ابراھیم708191083
212341فاطمة الزھراء احمد حشمت احمد718193469
212342فاطمة الزھراء فرج علي بكر728191217
212343فاطمة جمال محمد احمد738193475
212344فاطمة حمدى زینھم عبد المحسن748193417
212345فاطمة حمدى محمد حتیتھ758191244

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



18/02/2021

16/29

كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

262 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212346فاطمة شحات یوسف اسماعیل768190296
212347فاطمة طارق سید محمد778194609
212348فاطمھ اسامھ ابراھیم محمد788191869
212349فاطمھ حسین احمد عباس798193003
212350فاطمھ حسین عبدهللا محمد موسى808192805
212351فاطمھ رمضان سید على818192261
212352فاطمھ زینھم محمد مشناوى828192262
212353فاطمھ سعد ھاشم سید838183276
212354فاطمھ محروس منسى عبدالبارى848193263
212355فاطمھ محمود محمد على حسن858182605
212356فتحى ربیع فتحى ابراھیم868192485
212357فتحیة عصام على عبد اللطیف878190865
212358فرح احمد حفنى على الصاوى888192703
212359فرح اشرف محمد حامد898190807
212360فرح صالح ابراھیم عطا908190696

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



18/02/2021

17/29

كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

360 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212361فرح محمد اسماعیل محمود18192936
212362فرح محمد انور یوسف28191127
212363فیرونیا محفوظ خلیفة فریز38192092
212364كامل محمد كامل عبد هللا48195999
212365كرستین وحید زاخر یس58191871
212366كریم احمد زكریا عزت68192096
212367كریم عالء خمیس عقل78190743
212368كریم ھشام محمد طلعت عبد المجید88190843
212369كریمھ احمد بدرى محمد احمد98192107

212370لؤى صبحى صبحى امام108180659
212371لیالي رضا أحمد محمد118196002
212372لیلي مصطفي احمد محمد128193617
212373لیلى ھانى عالء الدین على138192272
212374ماجده سید خلف عبدالرحمن148192852
212375ماجده محمد حسین ثابت158193153
212376ماري ماھر فایز لبیب168191747
212377ماریان صموائیل سعید عزیز178182528
212378ماریان مجدى كامل عبدالخالق188192938
212379مارینا ایوب فرید سولایر198191065
212380مارینا بباوى نجیب مجلى208196206
212381مارینا مكرم ابتناغو نصیف دریاس218193162
212382مایكل شنودة سند شحاتة228192119
212383محمد أحمد محمد ریاض238196008
212384محمد ابرھیم كمال الشرابى248190543
212385محمد احمد بھروز عبد العلیم258182386

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



18/02/2021

18/29

كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

360 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212386محمد احمد رشاد سید268184563
212387محمد احمد شعبان عبد الحمید278190971
212388محمد احمد محمد احمد سعد288190476
212389محمد امام احمد عدوى298193781
212390محمد جمال عبدالناصر محمد308193399
212391محمد جمال عسر سالم318192076
212392محمد جوھر خیر عنتر328182716
212393محمد حسن حسین عبد الرازق338191855
212394محمد خالد شوقى محمد348196047
212395محمد خالد محمد عبد المجید358193514
212396محمد رضا سمیر جاب هللا368185000
212397محمد رضا فتحى محمود احمد378191020
212398محمد سامي أحمد كمال388196013
212399محمد سامي عبده عبده ابراھیم398193596
212400محمد سید محمد السید محمد حافظ408196004
212401محمد سید محمد سید ابراھیم418190553
212402محمد شعیب حلمي عبد المنعم428196006
212403محمد عبد الرحمن عبد اللطیف حسن438180868
212404محمد عبد الرحیم محمد عبد الفتاح محمود448190554
212405محمد عبدالمعطى احمد عمران458193710
212406محمد عبده السید عبد الرحمن468191380
212407محمد عزت بدوى حمادة478190240
212408محمد على محمد محمد ابراھیم488190744
212409محمد عماد عبدالمعبود مرسي498194749
212410محمد عماد محمد ابراھیم508182885

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



18/02/2021

19/29

كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

360 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212411محمد كمال حسن محمد518191612
212412محمد مجدى قیس عبد المقصود528182394
212413محمد مصطفى سعید كشك538191104
212414محمد مصطفى محمد محمد حسانین548193298
212415محمد ممدوح محمود محمد558196100
212416محمد منصور عبده صدیق568180327
212417محمد ھشام عبد السالم ھدھود578184989
212418محمد وائل محمد صبیح588191720
212419محمد یاسر راشد احمد598196291
212420محمد یاسر محمد محمد عبد الغنى608181010
212421محمد یسري توفیق محمد618191958
212422محمود ابراھیم دیب احمد سالمان628183873
212423محمود احمد محمد احمد638191797
212424محمود حسین عاطف احمد648193400
212425محمود شعبان محمد سید658191348
212426محمود عاطف محمود عوض668192475
212427محمود عبدهللا عبدالبر مجاھد السكرى678192768
212428محمود محمد فتحى كامل688183673
212429مرنا عادل ھمام محمود698194340
212430مروان محمد محمود محمد708190643
212431مروة محمد سالم محمد718191165
212432مروة محمد ھاشم حسن728196022
212433مروه حسین محمود احمد738193031
212434مروه سید محمد محمود حسن748191777
212435مریم احمد فراج محمد758190664

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



18/02/2021

20/29

كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

360 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212436مریم حسن عبد السالم على768191874
212437مریم زھیر امام محمد778190650
212438مریم سعید ابراھیم محمد788191912
212439مریم شعبان سعد سید احمد798192886
212440مریم عادل زاھي باسیلیوس808191875
212441مریم محسن سید مسعد818190890
212442مریم محمد شوقى احمد828193350
212443مریم محمد عبداللطیف على838193654
212444مریم محمد عبدالمنعم عبدهللا848192635
212445مریم ناصر فھمى خلیل858192940
212446مصطفى احمد زكى خلف هللا868190379
212447مصطفى السید محمد صالح878193084
212448مصطفى سلیمان السید خضیر888183685
212449مصطفى سید كمال السید898192559
212450مصطفى سید موسى سید908192183

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)

362 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212451مصطفى عبد العال محمد عبد العال18183059
212452مصطفى فوزى محمد فوزى28190384
212453مصطفى محمد ابو اللیف اسماعیل38182985
212454مصطفي محمد عبد ربھ محمد48192322
212455مصطفى محمود مندور حسن58193139
212456مصطفى ناصر مصیلحى درویش68191058
212457ملك عبد هللا محمد حسین78192139
212458ملك یاسر محمود عبدالقادر88193296
212459منار احمد بركات احمد98191305

212460منار اشرف رشاد حسن108191446
212461منار عادل عبد المنعم احمد118191407
212462منار عزت احمد محمود الجیار128193386
212463منار عماد الدین محمد زید عبد العلیم138191421
212464منار محمد كمال السید148192237
212465منار محمود عبد المنعم احمد158182660
212466منار مصطفى فتحى احمد168193347
212467منار ناصر راشد احمد178192472
212468منار ھشام عبدالرحمن متولى188192512
212469منایا محمد ابراھیم عبد العال198191915
212470منة هللا احمد محمود عبد هللا208193214
212471منة هللا اسماعیل محمد عبد العظیم218193624
212472منة هللا عاطف عبد الوھاب احمد228190810
212473منھ هللا ایھاب طلعت238196296
212474منھ هللا سالم خلیل سالم احمد248193647
212475منھ هللا عبد القادر محمد عبد القادر258196294

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)

362 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212476مھا طلعت مصطفى عبد الكریم268190300
212477مھا فراج على فراج278190796
212478مھجھ عصام الدین مصطفى ندیم288192223
212479مونیكا ماجد خیرى رزق الجمل298182483
212480مى سید عبد الوھاب السید308191703
212481مى عادل ابراھیم محمود318193387
212482مى محمد عبد الحمید حسین328193625
212483میار ابوالعال رمضان محمد338192579
212484میار عالء عبد الرحیم خلیفة348190884
212485میار محمد عید عطیة358185057
212486میرنا عاطف فرج رزق368180774
212487میرنا عاطف لطفى ابراھیم378192622
212488نادر سید محمد عبد الغفار388191717
212489نادر محمد ماھر ابراھیم398191800
212490نادیة محمد عویس قرنى408191393
212491نادین خالد نبیل طھ418190761
212492نانسى محمد سعید محمد قاسم428192552
212493نبیل عبد الجلیل حامد عطیة438190555
212494ندا حسین سید حسن448190686
212495ندا رزق بیومى رزق تویج458194540
212496ندا صالح عبدالظاھر محجوب468192456
212497ندا عصام على على دبور478193476
212498ندا مصطفي محمد محمود488193576
212499ندى ابراھیم عبد المعطى السید498191877
212500ندى احمد حسن عبده508191152

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)

362 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212501ندى السید احمد محمد السید احمد الشھاوى518190131
212502ندى ایمن زكى محمد عبد الرحیم528191067
212503ندى حسن بدر الدین السید538196048
212504ندى حسینى السعید على548191008
212505ندى خالد سید محمد احمد558193125
212506ندى رمضان رضا رمضان568193675
212507ندي سید محمود حسین578194495
212508ندى شریف صابر عمر السید588196103
212509ندى عامر مبروك محمود598193175
212510ندى عبد الراضى عبد هللا عبد الراضى608190980
212511ندى عبد النبي سعد محمد618191178
212512ندى كامل محمد قطب628191951
212513ندى مجدى عبد الونیس عبد العاطى638191878
212514ندى محمد محمود عبد الحمید648191394
212515ندى محمود فؤاد على658193278
212516نرمین ھاني موریس ذكي668181048
212517نسمة ھانى مجدى ابوستھ678191068
212518نصرة مبروك عبد العزیز ابوسریع688194553
212519نھا رجب عبد الرسول اسماعیل698192025
212520نھا فرید محمود صاوى708193619
212521نھى سید عبد التواب سید خضرالشاھد718194641
212522نھى ھالل رمضان عبد الھادي728193478
212523نوال محمود ابراھیم السید738191070
212524نور الدین كامل عبد اللطیف748185058
212525نورا صبحى محمد عبد العاطى758191923

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)

362 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212526نورا عاطف اسماعیل سید اسماعیل768181726
212527نورا عبدالباسط عبدالرحمن حسین ابو الحسن778194583
212528نورا عبدالھادى حسن عبدالھادى788193143
212529نورا محمد فضل خلیل798191329
212530نورا یحیي عبد الحمید عثمان808190697
212531نورھان احمد محمد حمزه غراب818191051
212532نورھان اسامة محمد عواد828190620
212533نورھان جمال سید جابر838191880
212534نورھان خالد ادریس محمود848190891
212535نورھان خلیل محمد خلیل858193189
212536نورھان صابر عبد المنعم اسماعیل868191330
212537نورھان عبد هللا خلیفة عبد هللا878191881
212538نورھان عزت عبد العظیم على888191844
212539نورھان على رمضان على898190981
212540نورھان محمد علي أبو الحسن908196028

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)

561 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212541نورھان محمود احمد محمود عثمان18183785
212542نورھان نادي محمد قرني28196029
212543نورھان وحید خلف على38191245
212544نیره سامح منیر خالد48193318
212545نیفین احمد عید محمد58191224
212546ھاجر ابراھیم مصطفى على محمد68192603
212547ھاجر حسن انور احمد78192689
212548ھاجر خالد صادق عمار88193165
212549ھاجر سعد عبد المقصود عشرى مدین98191084

212550ھاجر ماھر على محمد صالح108194584
212551ھاجر محمد حسن محمد118194173
212552ھاجر محمد شعبان عبد العزیزالسید128194642
212553ھاجر نبیل حسین على حسین138192211
212554ھالة ممدوح انور احمد148191118
212555ھالھ ادریس محمد عزت سعید158192488
212556ھالھ على عبدالباسط صالح168192999
212557ھایدى ھیثم عبد المنعم مرسى178190617
212558ھبھ هللا عید حسن على188196228
212559ھبھ عادل عبد الحمید عبد العزیز198191726
212560ھبھ عمرو الدین عمر عبد الوھاب208192124
212561ھبھ محمد احمد فرید محمد لطفى218193916
212562ھدى خالد اسماعیل محمد228191331
212563ھدیر احمد رضوان احمد238196036
212564ھدیر احمد عبد الفتاح عبد الرحمن248193314
212565ھدیر خالد محمد مختار258192265

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)

561 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212566ھدیر شعبان ابوزید محمد فراج268191883
212567ھدیر محمد عبد اللطیف ابراھیم البسیون278193312
212568ھناء شوقى على محمد بحیرى288185956
212569ھناء مرید جید جندى298190229
212570وسام احمد كاظم حسن308192593
212571وعد عادل زین عبد القوي318191436
212572وفاء عاید نافع عاید328193345
212573وفاء عبد الحمید عبد الستار ھاشم338191052
212574والء شحات سید حسن348193423
212575والء وحید السید محمد358191290
212576یارا احمد على جمعھ قناوى368181703
212577یارا اشرف محسب لبیب378193154
212578یارا سیف الدین شمس الدین محمد388182335
212579یارا عماد عبد الغفار مصیلحي398190713
212580یاسمین ایھاب عبد الحمید محمد408192014
212581یاسمین عاشور سید محمد418191298
212582یاسمین عزت محمد االصیل على428194777
212583یاسمین محمد عبدالصمد عبدالموجود438193057
212584یاسمین محمد عبدالعزیز محمد448192645
212585یاسمین محمود محمد عبدالجواد458194546
212586یحیى اسامھ احمد فخرى ابوالعز468190973
212587یس عبدالفتاح محمد على478192770
212588یسریة رمضان انور محمد488192903
212589یمنى اشرف عبد الحمید شعبان498192289
212590یوسف اشرف كمال درویش508193731

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)

561 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212591یوسف حسام فاروق حسن518191688
212592یوسف حسین عبده عبد الاله حسن528192561
212593یوسف خالد محمد على538191794
212594یوسف سامى محمد عبد السمیع المیھى548190375
212595یوسف شریف محمود مصطفى558190492
212596یوسف عبدالمنعم على عبدالرحمن568193066
212597یوسف محمد خلف هللا محمد578180529
212598یوسف محمد عبد الحمید فرج588182901
212599یوسف محمد عبد الواحد سعید598192246
212600یوسف محمود عبدالسالم عبدالجواد608193044
212601یوسف مصطفي علي عبد الكریم618192057
212602یوسف ممدوح غریب امبارك628180183
212703ابراھیم حسن شحات عبد العاطى638181462
212704ایھ هللا عبد الرحمن محمد عبد الرحمن648181515
212705بتول محمد عبد اللطیف عبد الصبور (م)658185341
212706حنان عبد النبى جبر عبد الرحیم جاد668185342
212707عمرو عادل بدر عبد الحمید678185365
212708لیلیان عماد ولیم بطرس688182467
212709محمد رأفت زكى عبدالرحمن خلف698184461
212710محمد نبیل فخرى أحمد708185373
212711مصطفى فؤاد احمد محمد718181946
212712مى عبد هللا محمود عبد الرحمن728181631
212713ندى حمدي محمد محمد738181128
212814احمد فتحى عبد اللطیف حسن جمعھ (م ى)748195613
212815ایة حاتم على موسى (م)758195010

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)

561 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

التاریخ- انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

212817رایقھ خالد السید على عبد العاطى الشاھد (ك)768195368
212818رحمة فضل محمد عبد الغني778194504
212819رزق سید محمود غانم788195612
212820صابرین محمد محمود شرف الدین798195463
212821عمر خالد عبد الفتاح جعفر808195374
212822فاطمة الزھراء أحمد أحمد إبراھیم818195371
212823فایزة یحى محمد على828195253
212824ماجد جوزیف جاد تادرس(م ى)838195114
212825محمد حزام بالدى معزى الظفیرى848195681
212826یاسمین محمد محمود محمد بحیرى858194946

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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