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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 61رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

علم النفسالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

242001أبرار ظھیر محمد الحموى18195862
242002آالء فوزان أحمد بغدادى28195723
242003آیة محمد ابراھیم حسین38196133
242004ابتھال طھ حسن محمد48192732
242005احالم محمود عبد العزیز محمد58193485
242006احمد محسن عباس سید68182379
242007اسامھ زاید دخیل عبد الونیس78193372
242008اسراء احمد حسن احمد88193518
242009اسراء محمد حسن عبدالفتاح98192636

242010اسالم حسن على محمد108192136
242011اسماء عماد خمیس جابر رمضان118191091
242012االء احمد محمد ھاشم احمد128192720
242013الشیماء اسامة محمد عبد الراضى138204748
242014امال عبدالمعین محمد احمد148192625
242015امانى محمد عبداللطیف محمد158193090

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 62رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

علم النفسالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

242016امل فاروق حامد قشقوش18190246
242017ایة محى الدین محمد یوسف28193414
242018ایھ موسى ناجى عبد السالم38192257
242019بسمھ السید عبدالفتاح عبدالرحمن48192518
242020تسنیم سعید محمد ابراھیم58191115
242021تغرید وحید احمد حسنین68192213
242022جمانھ ایمن شاكر محمد نور78192892
242023حبیبھ خالد محمد على السید88191658
242024حبیبھ محمد خالد السید عبد العزیز على98192103

242025حبیبھ نجیب عبد الخالق جوده الشیمى108192171
242026حنان صالح حامد عتیبى118195739
242027دعاء خالد قطب عبود128190247
242028دعاء محمد احمد محمود حسین138195892
242029دینا خالد عفیفى عبد الصمد148191866
242030دینا ھشام محمد عارف یوسف158193171

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 63رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

علم النفسالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

242031رامى محمد حمزة رضوان18190248
242032رضوى مجدى كمال الدین الدیب28192504
242033روضة السید عیسى حمید38193401
242034ریم جمال الدین الحسن محمد48195896
242035ریھام سامى حسنى عبده58192500
242036زینب عبد هللا رجب على بدوى68191263
242037زینب مصطفى محمد فكرى78191135
242038سارة إبراھیم یوسف محمد88195895
242039سالى رضا جمال عیسى السید98191000

242040سلمى عالء محمد احمد108192081
242041سما ھشام محمد فوزى118191696
242042سماح احمد ابراھیم حافظ128192864
242043سمر عصام محمد امین138191728
242044سھیلة یاسر محمد شتا148191193
242045سیرین محمد حسن حسن درویش158190415
242046شمایل محمد أحمد سعید168195715
242047شیرین محمد عابدین احمد178191064
242048عبد الرحمن اشرف محمد مسعود188182702
242049عبد الرحمن محمد محمد مرسى محمد حسان198191442
242050عبدهللا مجدى على شحاتة208193320
242051على زید على الكاف218195791
242052عمر رشاد محمود قارى228195714
242053عوض سعید عوض سعید238190249
242054غادة رجب حسن امام بسھ248191144
242055فاطمة احمد عبد الوھاب وازر258190612

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 64رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

علم النفسالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

242056فاطمة ادیب عبد الرحمن محمد زقزوق18195850
242057فاطمة الزھراء حسین حسن سید حشیش28192144
242058فاطمة محمد عبد المنصف محمد38193186
242059فاطمھ خلیفھ سید محمود48181991
242060فریال احمد مصطفى عبد الرحمن58191648
242061فیرینا یوحنا فؤاد ولسن68191584
242062ماجد حماده على ماھر78192247
242063مارلین یسرى خلھ اندراوس88192937
242064محمد رمضان عبدهللا احمد98192675

242065مرنا انطونیوس یونان جندى108190734
242066مروة السید السید محمد راشد118191029
242067مروة طارق لطفي طھ128194798
242068مروة عبد الكریم مرزوق سالم138196267
242069مریم جبرائل سیف المسیح عبدالمسیح148193004
242070مریم خالد رشاد زكى158193304
242071مریم خالد شعبان عبد الحلیم168204749
242072مریم رجب محمود عبدهللا178193581
242073مریم صبرى امام على188191895
242074مریم طلعت صبرى بدروس198193709
242075مصطفى سعید حسن محمد208191320
242076ملك وائل جالل محمد218190964
242077منة هللا خالد ابراھیم ابراھیم228191066
242078منة هللا خالد ھاشم محمد جاد238191697
242079مني محمد احمد محمد شعبان248191594
242080نادین ماجد منیر حلیم نجیب258180427

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 65رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

علم النفسالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

242081نجالء آدم أحمد ھاشم18196259
242082نداء امیر عبد الرحمن محمد28191981
242083نور عصام محمود عبد هللا38180116
242084نوران حیدر احمد حسن48191814
242085نورھان ابراھیم سید محمد58191395
242086نورھان صالح الدین سعد عبد هللا سعد68192110
242087نورھان عزت بخیت عوض هللا78204747
242088ھاجر رمضان احمد حسن88192255
242089ھاجر صابر محمد احمد98193589

242090ھاجر عبد الناصر فضل عبد المقصود108191342
242091ھاجر عبد الودود فاروق عامر118191024
242092ھدیر حسام الدین على محمد128193302
242093ھمس سمیر محمد الحفنى138191983
242094ھنا محمد كمال سالم148190654
242095یارا سید حمدى حارس158191945
242096یاسمین بنت سالمھ بن عوده العطوى168196256
242097یاسمین محسن حافظ سید178191469
242198ایھ عید محمود احمد188185252
242199ترتیل عبد الحلیم عبد اللطیف عثمان198185042
242200فاطمھ اسامھ محمد حامد208184351
242201كمال رمضان جالل متولى218181671
242202ھبة وائل حسن صبرى عبد العزیز228180365

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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