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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 303رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الجغرافیاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

222001أكون جیمس أنى دوت18196244
222002ابراھیم على البدوى الصدیق28196245
222003ابراھیم محمد ابراھیم عید حسن رجب38186137
222004احمد رجب ابراھیم محمد على48193282
222005احمد سعد زكى محمد58183573
222006احمد سعید محمد على حسن68190257
222007احمد عبدالوھاب احمد ابراھیم78190258
222008ادھم ھانى سعد محمد88191768
222009اسراء سید محمد فؤاد98191239

222010اسراء شوقى ابوالعنین زغلول108191140
222011اسالم عبدالھادى محمد شحاتة118193088
222012اسماء عبدالعزیز محمود ابراھیم128192929
222013اسماء مصطفى نصر مصطفى بقوش138191114
222014االء احمد سید فراج148191864
222015االء جمال سعد على158191121
222016االء مجدى یاسین على168192990
222017الشیماء صالح عاشور عبد الحلیم178194818
222018امانى عرفھ سید محمد188191134
222019امیرة حسام عطیة السید یوسف198194552
222020امیرة شعبان حمدى شافعى208191361
222021انطونیوس ماھر عیاد زخارى218191611
222022ایة راى الدین كمال الدین عوض228190739
222023ایة محمد مبروك السید ابراھیم238194816
222024بخیتة الفرید جیمس قلواك248196242
222025بشائر عوض محمد احمد ابو زید258196297

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 303رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الجغرافیاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

222026تقى عمادالدین عبدالسمیع محمد268195891
222027جمال عیسى یوسف أبدور278196249
222028جھاد احمد سعید محمد288183202
222029جھاد السید على السید298190756
222030حبیبة رمضان طھ على308194559
222031حبیبھ حسن حلمى سالم318192148
222032حبیبھ ھشام سید عابدین328192710
222033حسام محمود عبد الخالق مصطفى338190150
222034حسن محمد حسن السید محمود348182718
222035حسن ولید حسن محمود358191154
222036حسناء مصطفى كامل السید368191163
222037حسین محمود محمد بسطویسى378190259
222038حنان سید بدرى زیدان388182543
222039دعاء احمد فتح هللا محمود398191174
222040دعاء محمد بدر بیومى408193634
222041رانیا جمال عبدالعال مبروك418193254
222042رانیا محمد حسن عتریس428190264
222043رحمة حسن محمود عبد الرحیم438192035
222044رحمھ مصطفى محمد السید عطا هللا448184271
222045رقیة خالد یوسف عبد هللا محمود458196045
222046رویدا احمد عبد الرازق ابراھیم468191271
222047ریھام انور محمد عبد العزیز478190662
222048زیاد احمد عبد هللا عید488191015
222049زیاد یاسر احمد عبد الرازق محمد498191979
222050زینب محمد عالم محمود508194646

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 304رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الجغرافیاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

222051زینب محمود سید رفاعى18190984
222052سارة السید احمد سلیمان28193697
222053سارة محمد على حالوه38194652
222054ساره احمد سالمھ عرابى48192574
222055ساره حمدى بشیر احمد58193650
222056سامیھ مرعى سید عباس68192587
222057سعید رضا راضى خلیفھ78191689
222058سلمى اشرف سید عبد الرسول88191904
222059سلمى حافظ محمد حافظ98192873

222060سلمى سمیر حسین عبده108190958
222061سلمى سید حموده محمد محمود118192803
222062سلمى سید عبد هللا السید128190602
222063سلمى محمد طھ نصر138192789
222064سلمى یاسر صالح عبد الستار148191890
222065سماح صابر فھمى شتا158194078

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 305رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الجغرافیاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

222066سندس مرسى المغاورى عطیھ18191952
222067سھیلة حماده فضل عباس28193516
222068سھیلة شحاتھ محمد حافظ38191205
222069شروق محمد ربیع محمد محمد48192628
222070شمس جمال فتحى رفاعى58190714
222071شیماء سامى ابراھیم احمد الفقى68192602
222072صفا محمد جمعھ حسین78192740
222073ضیو یاى فیین لوال88195751
222074طارق عبد الرحمن السید عبد العزیز98191106

222075عاطف محمد محمد احمد108191452
222076عبد الرحمن عبد العزیز محمد عبد العزیز118190297
222077عبد الرحمن محمد ابراھیم سعد128190838
222078عبد هللا ھاني رشوان یونس138191376
222079عبدالرحمن عوض عبدالتواب سید148192470
222080عبدالعزیز سید عبدالعزیز العدیسى158181444

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

الجغرافیاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

222081عبده محمد عبده محمد18191453
222082علیاء صابر عبد الرحمن عبد هللا28193635
222083علیاء عصام قاسم عبد العزیز38190733
222084عمار عبد الخالق عبد الرازق محمد48183254
222085عمر ابراھیم فرج سلیمان58191719
222086عمرو عبد العزیز احمد محمد68192053
222087عمرو محمد الضوي احمد78184907
222088فاطمة الزھراء عزت حلمى سید88193291
222089فاطمة عادل زكریا عبد الواحد زھران98193482

222090فاطمة مصطفى جالل محمد108194507
222091فاطمھ حمدى احمد حسن محمد118192956
222092فاطمھ علي عبد الاله رشوان128192314
222093فرح ناصر محمد عبدالصبور138192899
222094فیرونا مدحت عبده سعد148193015
222095فیصل سلیمان على احمد158195777
222096قبریال أونور نیشار أماجلیك168186018
222097كریمان وحید عبد هللا ابراھیم178191179
222098كورشول كور شول188196081
222099كوریوم شول كوریوم198186019
222100لؤه عبدالخالق مشھور حمدان208193145
222101لمیاء طارق سعید محمد218190795
222102لیلیان فرانسیس أضونق228186012
222103مارینا محروس عبد المالك صابر238192220
222104مجدى عوض عبد الحى حسن248186145
222105محمد احمد محمد احمد258183683

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

الجغرافیاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

222106محمد حامد عبدالمحسن ھنداوى268183657
222107محمد خالد احمد ابراھیم278193029
222108محمد ریاض علي ریاض288191377
222109محمد شاكر دسوقى298190260
222110محمد عبد الرحمن حامد عبد الرحمن308190852
222111محمد عبد المنعم عبد الموجود محمد318183312
222112محمد عبدالنبى رضوان عبدالتواب328192482
222113محمد ھانى سید محمد سید338190637
222114محمود رمضان عبدهللا احمد348192676
222115محمود سید محمد صالح358181828
222116محمود صالح احمد حامد368190832
222117محمود محمد احمد خلیفة378190560
222118مرتضى عماد حسن نمر388196255
222119مروان امین عبد الخالق عبد المنعم398192121
222120مریم ابراھیم محمد السید408190619
222121مریم احمد نصر عبد الرازق418190263
222122مریم بھاء الدین عبد العظیم حامد428191003
222123مریم حسن شعبان عبد المولى438191044
222124مریم سید وجیھ عبد اللطیف448190651
222125مریم شعالن جمال حسن458191705
222126مریم محمد عبد الحمید السید468193623
222127مریم ممدوح عبدالمنعم محمد عبد هللا478193459
222128مریم وائل عبد هللا محمود488192273
222129مصطفى احمد زكى حافظ498183579
222130مصطفى محمد متولى عبدالھادى508192670

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

الجغرافیاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

222131منھ هللا عبدالجلیل السید عبدالجلیل18193578
222132منى احمد محمد عبد الحمید28190667
222133منى رفعت محمد محمد عمر38193695
222134منى سید على احمد عوض48193261
222135منى كمال محمود سلیمان58192093
222136مي عاطف منسي حسن68191927
222137میادة صبرى عبد السید ضاحى78191016
222138نادر سعید محمد الطاھر محمد88182444
222139نانسي ولید مصطفى محمد عبده98191901

222140ندا رضا ابو المجد عبد الكریم108190261
222141ندى طارق انور حسین السید118192809
222142نسرین سمیر ذكي ابراھیم128190803
222143نسمھ عادل السید احمد138193280
222144نھلة محمد عید ھریدى148191069
222145نور مجدى مصطفى نجیب العناني158192766
222146نورا ابراھیم محمد السعید168192242
222147نورا ایمن سعد اسماعیل178194788
222148نورالدین زكریا محمد احمد188193064
222149نوران متوكل ابراھیم توكو198180110
222150نورھان احمد عبد الفتاح نسیم208191802
222151نورھان جمال مدیح عبدالباقى218192859
222152نورھان سید محمود سید228190763
222153نورھان شھاب الدین عبد الجواد نصیر238191225
222154نیانكویر نیوك مجوك امال248195775
222155نیفین احمد امین حسن258190399

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

الجغرافیاالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

222156ھاجر السید عبدالسالم السید268193678
222157ھاجر محمد احمد امام278190675
222158ھاجر محمود احمد السید288193359
222159ھایدى احمد عادل مصباح298192624
222160ھدى عبد الناصر عبد الفتاح كامل308191967
222161ھدیر احمد سید عبد هللا318190764
222162یارا عاطف السید عبد هللا328193315
222163یاسمین ایمن محمد سیف338191774
222164یاسمین مجدى خیرى متولى348192179
222165یحي ایمن احمد متولي358184896
222166یحیي علي محمد علي368191786
222167یوستینا رومانى جندى جمیان378192325
222168یوسف احمد جبریل ابراھیم388193062
222169یوسف ایمن على محمد398193122
222170یوسف رضا صالح امین408190262
222171یوسف محمود محمد محمود418182983
222172یوسف مستور صابر428196444
222273اسراء خلف هللا حسین خلیفھ438183968
222274اسماء محمد سید محمد محمد448185206
222275رانیا سعد محمد شرف الدین458181526
222276عمر طاھر حسن محمد468183194
222377فرح اسامھ انور محمد حافظ478195424

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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