
كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

161 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

الجغرافیا - شعبة عامةالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

393001احسان محمد عیسوي عبد المنعم18181887
393002احمد حمدى عبد الھادي رضوان28194997
393003احمد نادر رجب عبد الفتاح38195170
393004احمد ابراھیم عبد الواحد خلیل48182445
393005احمد ایمن محمود صالح58181744
393006احمد بدوى السید على68181188
393007احمد جمال محمد جاد على78184014
393008احمد سید سعد عبد العاطى88181819
393009احمد طھ سعد طة98183242

393010احمد عید عوض عواض108183354
393011احمد فایز مصطفى ابو حسن118181180
393012احمد محمد سعید اسماعیل (معادلھ)128185204
393013احمد محمود موسي ابراھیم138181921
393014احمد منعم عبد المجید محمود148182875
393015اسحاق نعیم سمیر بسطا158195603
393016اسراء أحمد رضوان علي168184873
393017اسراء اسماعیل عبد اللطیف عبد العال178183157
393018اسراء اشرف حسن محمد غریب188184536
393019اسراء اشرف عبد الفتاح عیسى198186073
393020اسراء حسن محمود محمد208180896
393021اسراء عبد الفتاح ابراھیم عبد الرحمن218183199
393022اسراء محمد سعید مصطفى228182929
393023اسالم رضا محمد رشوان238182693
393024اسالم سعید عبد هللا صالح248183243
393025اسالم كمال فاوى محمد258185205

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

161 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

الجغرافیا - شعبة عامةالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

393026اسماء اشرف حسن عبد هللا268182732
393027اسماء صابر عبد الحمید بدوى278183259
393028اسماء صالح درملى امین احمد288180750
393029اسماء صبري خلف محمود298180728
393030اسماعیل حمدى رشیدى عبدهللا308183661
393031اشرف مشرف عطیھ محمد318183583
393032االء احمد عبد المنعم مصطفى328183200
393033االء خالد محمود عبد الحمید338181066
393034االء سمیر رواش فرماوى348181602
393035الشیماء مجدى حامد عبد العاطى358180752
393036امانى رجب منیر محمد المھدى368184475
393037امانى سعید شوقى السید378184357
393038امل محمود حنفى محمود عبد العال388183833
393039امیرة رفعت على مرسى398180738
393040امیره اشرف نعمان محمود408180791
393041امیره سامى وھبھ محمد سید418183528
393042امیره مصطفى انور على428182583
393043امیره نجاح محمود محروس438183209
393044امینھ محمد عبد المنعم سلیم سالم448182954
393045انجى محمد صالح محمد محمود458181699
393046اوجینا بخیت حنا جرجس468184173
393047ایة ناصر شاذلي محمد478180745
393048ایمان محمد عبد الرازق ابراھیم488183330
393049ایمن اشرف عبد الغنى عبد الفضیل498182694
393050ایھ احمد كامل یونس508183005

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

161 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

الجغرافیا - شعبة عامةالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

393051ایھ اشرف عبدالفتاح فھیم518184554
393052ایھ حسین عبد الفتاح سھمود528181797
393053ایھ سعید احمد عشماوى538184984
393054ایھ عبد الحمید سید عبد الحمید548181105
393055ایھ عصام مصطفى عبد العال مصطفى558183647
393056ایھ محمد حسین حامد محمد568184511
393057ایھ محمد عبد الرحمن عویس578182958
393058ایھ محمود حسین نصر588184134
393059ایھ محمود عبده على598186078
393060ایول شوك عبد الحفیظ608185209
393061برنابا ایاى ناویال ایاى618185238
393062بسمھ محمد محمود عبد الموال متولى628184161
393063بسنت على عبدالرازق سلیمان638184176
393064بھاء احمد عبد الرحمن احمد محمد648182891
393065تقى عبد القوى احمد عبد القوى658182115
393066جكلین ناجى یوسف یوسف668184177
393067جمیلة علي محمد عید678182658
393068جھاد اشرف فتحى حامد688180690
393069جویریة عبد الھادى698185248
393070حبیبھ محمد عبدالفتاح یوسف708184057

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

163 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

الجغرافیا - شعبة عامةالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

393071حسام خالد عبد الجواد شاھین18182383
393072حسام محمد حسن صابر28185213
393073خالد سید على عبدالعال38184916
393074دالیا ھشام عفیفى سالمھ48182844
393075دعاء سید عبد العزیز السید منصور غراب58181359
393076دعاء عالء محمود عبد الحلیم68181511
393077دعاء محمد ابو زید عبد الرحمن78195169
393078دینا سعید سید اسماعیل منصور88180712
393079دینا سید عوض صادق98184061

393080رانا السید محمد السید108183271
393081رانیا جمال بدر ابوالعال احمد118181361
393082رانیا مجدى ابراھیم شمس الدین128182860
393083رحاب االمام اللیثى احمد138184049
393084رحمھ جمال فتحى احمد148183769
393085رحمھ عبد الرحمن محمد عبد العال158180612
393086رحمھ محمد مصطفى احمد168184496
393087رنا ممدوح عبد اللطیف امبابى178182945
393088رھف محمد حنفي حسین188181053
393089ریم محسن عبد القادر عبد التواب198180572
393090ریھام محمود على جابر عبد الرحمن السید208182589
393091ریھام مختار عبدالستار احمد عبدالوھاب218183987
393092زینب عنتر اسماعیل حسین228195024
393093زینب حسین توفیق احمد238180597
393094زینب مجدى حسنین حسنین248185217
393095سارة ابراھیم سعید امام258181638

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

163 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

الجغرافیا - شعبة عامةالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

393096ساره ایمن محمود محمد268183925
393097ساره شریف احمد محمود278184067
393098ساره محمد عبده محمد عبد الرحمن288182947
393099ساره محمد محمود محمد298183566
393100سلمى سعید ابراھیم عبد السالم308181070
393101سلمى صالح عبد العزیز عجمى عثمان318183088
393102سلمي ھشام السید علي328180613
393103سلیمان مصطفى دھب سلیمان338185279
393104سمر محمود السید محمود348182465
393105سھیلھ عبدالكریم داخلي حسن358185417
393106سھیلھ ھشام عبدالرؤف عبد الرحمن368185098
393107سیف الدین محمد احمد حسن378180504
393108شادى عزت محمد فرج388185219
393109شارلس بیتر بكوان الیتق (وافد سودانى)398195648
393110شمس عصام محمد محمود408183565
393111شیرى فوزى فؤاد محروس418184247
393112شیماء احمد سید عباس428180828
393113صفا عصام الدین احمد محمد438184539
393114صفاء زین العابدین صادق عبد المحسن448182018
393115عبد الرحمن اشرف حمدون الضبع458183041
393116عبد الرحمن طارق حسین كامل468182898
393117عبد الرحمن عطیھ محمد عطیھ محمد478183224
393118عبد الرحمن یحیي عبد المنعم على488182703
393119عبد الوھاب رجب سعید حسن498180107
393120عبدالرحمن احمد غانم محمد محمد508184017

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

163 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

الجغرافیا - شعبة عامةالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

393121عبدالرحمن اشرف على سالم518183680
393122عبدالرحمن شریف نبیل صبرى528184464
393123عبدالرحمن غالب یوسف حنفى538183646
393124عبدهللا ابراھیم عبد الرحیم محمد548184890
393125عال سامح محمود على558184921
393126على سید سید عبدالتواب568181906
393127على نصر السید عبد الرحمن578182540
393128عمر محمد لطفى حنفى588180498
393129عمرو السید محمد مصطفى598184024
393130غاده عاطف عبد الفتاح عبد الرحیم608182820
393131غاده محمد محمود عبدالعاطى618183711
393132فاطمھ مجدى محمد السید628195453
393133فاطمھ الزھراء احمد محمد محمد القصاص638183430
393134كرستینا ولیم جكوى طبیر648185246
393135كریم ولید فاروق عبدهللا658195425
393136كورطون افیتودیار668185239
393137ماجد محمد فاروق عبدالوھاب678195117
393138محمد عمر عویس محمد688195426
393139محمد جمال حسین محمد698184027
393140محمد جمعھ شحاتھ عبدالمنعم708184529

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

261 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

الجغرافیا - شعبة عامةالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

393141محمد حماده محمد حسن طبق18185224
393142محمد سید عبدالفتاح حسین28181672
393143محمد طارق سالم عبد النبى38183373
393144محمد عبد الناصر السید ابراھیم48181396
393145محمد عمرو محمد حاتم محمود58195440
393146محمد ماھر عبدالجواد محمود68181746
393147محمد محمود حسن محمود78181009
393148محمد مرسى حسب النبى على88181811
393149محمد مصطفى ربیع عبد التواب98181768

393150محمد مصطفى محمود عوض108183049
393151محمد ولید عبد الخالق احمد118183054
393152محمود عاطف سعد عزوز128195505
393153محمود احمد مصطفى متولى138181745
393154محمود حسن محمود سلیمان148182886
393155محمود خالد ابراھیم محمد محمد158184534
393156محمود شربینى امام امین168181829
393157محمود محمد حسن احمد178185228
393158مروة محمود محمد احمد188181727
393159مروة محمود محمد رضا198184809
393160مروه نبیل محمود مصباح مرسى مصطفى208183495
393161مریم مدكور محمد مدكور218181752
393162مریم ھشام البسیونى سلیمان228183953
393163مصطفى عبدالرحمن محمد السید238183879
393164مصطفى محمود خلیل عبدربھ248185230
393165مصطفى ھانى مصطفى عثمان258180869

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

261 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

الجغرافیا - شعبة عامةالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

393166مالذ محمد عبد المنعم محمد268180082
393167منار السید محمود محمد سلیمان278184251
393168منار عبد الجواد محمد عبد الجواد288181503
393169منار محسن عبدالعزیز دردیر298184128
393170منة هللا عبد هللا محمد عالم308183120
393171منة هللا عصام محمد عبد الحمید318180920
393172منھ رجب عبدهللا عبدالنعیم328183757
393173منى حسن محمود محمد سعد338184371
393174میادة فتحى سید محمد348195188
393175نجوى مصطفى صادق عثمان358195524
393176نجوى ابراھیم عبد المنعم محمد368195511
393177ندى احمد عبدالحكیم جوده حسن378183560
393178ندى احمد محمد عبدالتواب388184856
393179ندي اشرف علي محمد398181736
393180ندى السید احمد على408196314
393181ندى حمدى اسماعیل محمد418180839
393182ندى عادل على محمد احمد428184255
393183ندى محمد عبدالعال ابراھیم438184157
393184ندى محمود فتحى محمود448181229
393185نردین حسنى رشدى غطاس458184717
393186نرمین احمد عمر محمد حسین468184568
393187نھى خالد محمد محمود478185288
393188نھى محمد نورالدین عاشور محمد488183604
393189نور محمد عبد العاطى صبرة498183217
393190نورا حمدان محیى الدین احمد508182865

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

261 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

الجغرافیا - شعبة عامةالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

393191نورھان اشرف عبدالحمید حسانین518183758
393192نیره یاسر سید على528183754
393193نیفین فخرى معوض ونیس538182417
393194ھاجر ایمن سعید فھیم حجاج548182608
393195ھاجر سید عبدالحمید یوسف558181411
393196ھاجر شریف محمد عبد الجلیل568181290
393197ھاجر وجدى محمد ابراھیم578180841
393198ھایدى محمد امام احمد الزملى588183035
393199ھبھ حسن على فؤاد محمد598184088
393200ھبھ حسین محمود حسن608180850
393201ھدى سامى حنفى محمود618183788
393202ھدیر ماھر عبدالمنعم عبدالحمید ابراھیم628181381
393203ھشام عبد الھادى عبد الھادى عبد الجلیل638183196
393204وجیھ محمد سعد الدین حسین648195023
393205یاسر جمال ابو المجد محمد658180862
393206یاسمین حسین عبد العال شحاتة668183159
393207یاسمین مدحت حسن صدیق عبدالحمید678184490
393208یمنى ایمن عبدالغفار محمد الشاذلي688181658
393209یمنى حسین حسنى محمد698182965
393210یوسف محمد خلیل خلیل احمد708184032

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

263 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثالثةالفرقةالثانىالفصل الدراسى

الجغرافیا - شعبة عامةالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

393211یوسف محمد عبدالمنعم عدلى محمود18183910
393312آیة احمد سعد خیر هللا28204285
393313امیره حسین على محمد38204274
393314عمر احمد شحاتھ ابوعوض48204275
393315یاسمین عزت عوض محمد58204276
393416احمد طھ یوسف یوسف68204277
393418استیر رمزى معوض عبد المسیح78204282
393419ایة ابو حسیبة احمد محمود88204283
393421شارلس فیرمو بیتر اسارا (وافد سودانى)98204278

393422طارق عالء الدین عبد العلیم احمد108204279
393423عبد هللا محمد مصطفى حسین118204284
393425فاطمھ احمد عبد النبى عبد الناصر128204280
393426ھند عبد الغفار یوسف عبد الغفار138204281

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :




