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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

312656اسماء عادل محمد سعد طلبھ18195296

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :



18/02/2021

2/20

كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

362 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

312001ایھ حمدى عبد اللطیف18196421
312002أحمد سعید محمد سید28196130
312003أمانى فارس صالح كامل38196450
312004إیمان على حفظى فھیم48196123
312005إیمان محمد إبراھیم حسین مقلد58196132
312006ابانوب خالد نجیب جید68196067
312007ابراھیم عصام ھاشم مرزوق78194163
312008ابراھیم عماد الدین فكرى ابراھیم88190640
312009ابراھیم ماھر محمد سلیمان98182581

312010احالم ابراھیم عبد القادر صالح108191435
312011احمد السید احمد ماھر السید118193810
312012احمد بدوى عبد الغنى امام128181968
312013احمد خلیفھ عبدالحمید محمد138194119
312014احمد سعد احمد محمد148193821
312015احمد سمیر حمدى عبد المعبود158194451
312016احمد عالء محمد رجب عبد القادر168193887
312017احمد على محمد على عثمان178193993
312018احمد مجدى محمد محمود احمد188194488
312019احمد محمد احمد عویس198194125
312020احمد محمد حسن احمد208190631
312021احمد محمد حسین عبد العلیم عبد الكریم218194295
312022احمد مصطفى قرنى عبد الجواد228194187
312023احمد ناصر فتحي حسین الحضري238194528
312024احمد ھیثم مبروك علي مبروك248194206
312025احمد وحید سید علي دیاب258193855

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)

362 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

312026ادھم عاصم محمد محمود268194017
312027اسامة عرفة لطفى عبد الوھاب278180283
312028اسراء ابراھیم جمال اسماعیل288193920
312029اسراء جمیل كمال على298194508
312030اسراء رجب كمال عبد الصادق308193190
312031اسراء سامى بسیونى ابراھیم318191240
312032اسراء سعد ابراھیم حسن328196131
312033اسراء عادل عبدالتواب محمود338193774
312034اسراء عبد المنعم حسین عبد الرحمن348196110
312035اسراء عصام عبد العزیز محمد عامر358191532
312036اسراء محمد جمال حامد368194392
312037اسراء محمد عبد الرسول كامل378193853
312038اسراء محمد كامل قرنى388193762
312039اسراء محمد محمد بیومي398191556
312040اسراء نور محمد بیومى408194028
312041اسراء یاسر احمد عطیة خلیفھ418194333
312042اسالم حسام علي عبده428181305
312043اسالم رضا عباس عمران438194129
312044اسماء احمد محمود ابراھیم طایع448193569
312045اسماء ایھاب محمد ابراھیم458190910
312046اسماء خلیفھ عامر عبدالرحیم468193871
312047اسماء رفعت على زكى478183557
312048اسماء سعید شعبان مرسى488193357
312049اسماء سید بخیت یاسین498194616
312050اسماء كرم محمد ابراھیم508194279

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

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

312051اسماء محمد احمد على518194196
312052اسماء محمود حسین عبد العال528193566
312053اسماء نادى سعید عبد الخالق538181577
312054السعید محمد السعید عبد النبى السید548194399
312055الھام محمد سید محمد558190786
312056امال رضا محمد عبد الجواد568196233
312057امل اسامھ محمود عبد المنصف على578194046
312058امل حمدان احمد عبد الاله588180276
312059امل محمد حسن على598194325
312060امنیة رمضان عبد الصادق608180284
312061امنیة مجدي محمود618196406
312062امنیھ حاتم عبدهللا على628193487
312063امیرة اشرف فرحات زكى638193937
312064امیرة شریف رجب عبد الكریم648194011
312065امیره اشرف فرحات سالم658182113
312066امیره صالح سید احمد ابراھیم668192845
312067امیره محجوب احمد كریم678193952
312068امینھ صالح عبد التواب سالمھ688194020
312069ایات ناصر عباس محمد سراج698193641
312070ایمان سعید عبد الفتاح مسعود708194035
312071ایمان محمد توحید عبسى عبد المجید718193775
312072ایمان محمد عباس مرسى728194391
312073ایمان محمد فتحى كامل738194226
312074ایمان یاسر اسماعیل طھ748184926
312075ایمن خالد یوسف متولى758194237

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

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

312076ایھ احمد بدوى عبدالوھاب768193872
312077ایھ احمد ربیع موسى حسن778182683
312078ایھ جمال الدین محمد متولى788193857
312079ایھ سالمھ رشاد السید798181584
312080ایھ فرید حسن محمود808182851
312081بسنت عاطف محمد ابوالفتوح818182463
312082بسنت عبد الرحمن سید عبد الرحمن828192102
312083بالل خضیر عبد الواحد خضیر838193237
312084بالنة بطرس خلیفة عطیة848194408
312085تسنیم ابوبكر عبدالبارى جمعھ858194268
312086تسنیم اشرف فھیم محمد أبو المال868193170
312087تقى ایمن عبد الرازق سید احمد878194427
312088تقى عبد الناصر امین حسن سالم888194140
312089جھاد حسین عبد الرحیم حسین898193517
312090جھاد عادل احمد على احمد908194330
312091جھاد محمود عبده عبد المقصود918183007
312092جورج عماد ولیم شحاتھ928184034
312093حاتم عبد الرحمن محمود عبد المجید938190151
312094حازم احمد عبد ربھ احمد948181196
312095حامد عبدالعزیز حامد عبدالحلیم امین الزرقاوى958193808
312096حبیبة احمد سید على968194607
312097حبیبھ عماد محمد فرج978182096
312098حبیبھ محمد فتحى زھران988183107
312099حسام حمدى عبدالسالم منصور998193811

312100حسن محمد حسن حافظ1008183697

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

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

312101حنان جابر ابوالعال مسلم1018196236
312102خالد محمد عبدالعلیم ابراھیم1028183861
312103خالد ناصر عبد المطلب عبد العال1038196348
312104خلود أدم إبراھیم عبد الرازق1048196149
312105دالیا محمد حامد عبد الناصر منصور1058192927
312106دعاء احمد رجب ابراھیم1068193990
312107دمیانھ امیر رمزى بشیر1078194379
312108دمیانھ سعید شكرى ابراھیم1088192198
312109دنیا اسماعیل مصطفى نور الدین1098192038
312110دنیا اشرف عبد الرحمن احمد1108194211
312111دنیا رشاد امام ابراھیم1118194012
312112دنیا عادل فرید عبده1128193998
312113دنیا محمد احمد محمد1138193897
312114دینا السید طھ عبد الحلیم1148193898
312115دینا ایمن احمد عبد العزیز1158193536
312116رامى سعید سالم محمد سالم1168193870
312117رانا رؤوف حسن محمد1178194304
312118رانا طارق فرج محمود1188193884
312119رانیا سعید مرسى ذكى1198194321
312120ربا كمال عودة سالم1208180352
312121رحمة عزت عبده محمد حسن1218191246
312122رحمة وحید سید1228196420
312123رحمھ عید على عبد الظاھر1238182802
312124رضا محمد ابراھیم محمد1248181999
312125رضا محمد عبد الحكم محمد1258193362

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

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

312126رغدة كامل سالمھ رمضان1268191230
312127رنا حمدى عبدهللا عبدالوھاب1278194037
312128رنا فتحى شحاتھ طلب احمد1288194927
312129ریم محمد حسین ابو سلیمھ1298190672
312130زیاد طارق علي محمد عابد1308194294

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

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

312131زیاد محمد فرج حمیدة السید18190152
312132زینب رمضان محمد السید28194589
312133زینب شرحي فضل عبد الحلیم38194189
312134زینب مجدى احمد عبد الحمید48185966
312135زینب محمد مجدي احمد محمد58191470
312136زینب مسمح رجب على68193771
312137سارة حسن علي حسن78194389
312138سارة حسین جمال سید88194266
312139سارة محمد حسنین ششتاوى الزیات98194052

312140ساره احمد صالح محمد108192708
312141ساره عبدالتواب محمد عبدالتواب118193818
312142ساره ھشام فھمى محمد مصطفى128192586
312143سالى ابراھیم ریاض عبد الجواد138194036
312144سامر ایمن محمود عبد الشافي148182301
312145سعاد فوزى فتحى عیسى سلیمان158192894
312146سعید محمد سعید عبد السالم الشافعى168193866
312147سلسبیل اشرف محمد عبد المجید178194894
312148سلمى اسامھ محمود على الشربینى188194085
312149سلمى اسالم طھ محمود جرادة198195922
312150سلمى عبدالرحمن محمد عبدالرحمن208193508
312151سلمي محمد عبد الحسیب احمد218193585
312152سلوى محمد عبدالعزیز احمد228184643
312153سماح محمد فاروق حنفى عوض238194053
312154سمیره سعید رواش محمد248193736
312155سھام سراج عبد الفتاح محمداسماعیل258193245

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)

561 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

312156سھیلة حسن محمد محمد درویش268194204
312157سھیلھ محمد زیدان خلیفھ278194219
312158سوزان سامى محمد على عبد المجید288194057
312159سومیة جودة عبد العاطى سید على298194549
312160سید ھاشم فتحي ھاشم خلیل308194493
312161سیف الدین محمود عبد السمیع عراقى318194348
312162شروق ایمن حسین صابر328204968
312163شروق على فتحى على كحنة338193801
312164شكرى احمد شكرى سید محمد جبھ348193980
312165شمس السید عطیة سید احمد ابو الحسن358190857
312166شمس حمزه عبد السید حمزه الدویك368193802
312167شھاب الدین رمضان مصطفى محمد378194468
312168شیماء السید عبد العزیز محمد388194282
312169شیماء سید حمدان امین398193772
312170شیماء عاطف عبدهللا السید راضي408194250
312171شیماء عبد هللا محمد عبد هللا418194022
312172شیماء ناصر كریم سعدهللا428194097
312173صابرین فایز عبد المنعم عوض438182677
312174صدیقھ احمد ھاشم على على448194032
312175ضحى احمد عبد الكریم محمد458192061
312176طارق عبید محمد محمد468182041
312177عائشھ عبدالغفور یوسف حسن478193806
312178عبد الرحمن ابو بكر سید جاد هللا488185968
312179عبد الرحمن حسام صبحى حمد498180291
312180عبد الرحمن محمد حمدي محمود سویلم508194245

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)

561 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

312181عبد الرحمن ناصر عبد العزیز518190155
312182عبد الرحمن وجدى السید عبد الرحمن528182448
312183عبد العظیم صالح محمد ابراھیم538190378
312184عبد هللا رمضان على محمد548194337
312185عبدالرحمن السید سعد السید558184833
312186عبدالرحمن عمرو فتحى عبدهللا568196173
312187عبلة عمر غریب محمد578185032
312188عبیر غریب ھاشم حسن588194039
312189عز الدین محمد احمد جبیص اسماعیل598193962
312190عزه شعبان ابراھیم ھریدى608193646
312191عزیزة ناصر یونس خمیس618193943
312192عصام عباس محمد عباس628191784
312193عالء سید عبد المطلب احمد638194146
312194عالء محمد اسماعیل ابوالغیط648194087
312195على عبد الغنى على زغلول658196349
312196علیاء حسین سید ابراھیم668181419
312197عمر احمد محمد مصطفى678196400
312198عمر عماد امام أحمد دالى688196177
312199عمر محمد مرسى محمد حسن698190156
312200عمر ناجى كمال محمود708194197
312201عمرو امین على عبدالنبى718194048
312202عمرو كرم فیاض احمد (محول)728185809
312203عنان ممدوح عبد المنعم عبد السمیع738194396
312204غادة جمال صالح عبد الشافى748194025
312205غالیھ احمد مغازى محمد زغلول758194315

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)

561 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

312206فادى رافت صدیق عبده768180297
312207فادى وجدى معزاوي ارمانیوس778183905
312208فاروق عصام فاروق محمد788194157
312209فاروق عید فاروق محمد798194244
312210فاروق محمد فاروق محمود808192321
312211فاطمة خالد محمد توفیق818193785
312212فاطمة سعید حسن محمد نجم828194672
312213فاطمھ احمد عبدالفتاح یوسف838194347
312214فاطمھ سامى محمد مرسى848193705
312215فاطمھ سمیر ربیع عبدهللا858192618
312216فاطمھ مجدى محمد رجب868194070
312217فاطمھ محمد محمود احمد عبدهللا878194850
312218فاطمھ محمود محمد محمد888183143
312219فرح محمود احمد عبد الرحمن898190883
312220فرحھ احمد عبد الكریم فرج908194153
312221فیلوباتیر مجدى نادر رزق918182537
312222كرستین مجدى فكرى خلیل928194455
312223كرستینا كمیل فتحى تاوضروس938192630
312224كریم احمد محمد عبد الغني948193790
312225كریم جمال حمدان بدران958194082
312226كریم سعد احمد یوسف968190746
312227كریم عادل عبد الوھاب زكى978196350
312228كریم محمد رجب احمد988194088
312229كریم میالد فایز میخائیل998184037

312230لیلى سید صادق على مطر1008193276

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)

561 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

312231مؤمن محمد فوزى محمد1018192067
312232مارتینا خلف متى عبده عیسى1028194376
312233ماركو ایمن عزیز حنا1038194386
312234مارینا برسوم فؤاد جرس1048194463
312235مارینا رومانى فرج جورجیوس1058196064
312236مارینا صبرى حنا تاوضروس1068194825
312237مارینا مكرم حلیم فھیم1078194418
312238مایكل كامل فخرى كامل1088194453
312239محمد احمد طھ عبدالفتاح1098193748
312240محمد احمد عبد المعطى محمد السید1108182578
312241محمد السید محمد قندیل1118194233
312242محمد ایمن محمد درویش1128193740
312243محمد ایمن محمد عبد الباسط1138191209
312244محمد جمعھ عبد الحارس على1148180654
312245محمد حازم طھ محمد1158194428
312246محمد حسین شعبان1168196419
312247محمد حمدى السید الشوره1178194883
312248محمد حمدى حسین سلیمان1188194091
312249محمد خلف ثابــــــــت1198180298
312250محمد رضا عبد العزیز حسانین1208194923
312251محمد رمضان صایم اسماعیل1218193749
312252محمد زكى احمد عبد الحلیم محمد1228191440
312253محمد سعید عثمان احمد1238190159
312254محمد سمیر محمد زغلول1248196351
312255محمد سید محمد حسن1258191236

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

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

312256محمد سید محمد عساف على1268183675
312257محمد طارق محمد مصطفي حامد1278193797
312258محمد عادل فھمي مرسي1288194784
312259محمد عبد الحلیم محمد على1298194221
312260محمد عبد الحمید محمد شحاتھ1308193819
312261محمد عبد الوھاب عبد النبي عبد الوھاب1318193840
312262محمد عبدالحلیم محمد عبدالحلیم1328193979
312263محمد عرفات محمود محمد1338194926
312264محمد عصام احمد عویس1348180299
312265محمد مجدى محمد عبدالمقصود1358184842
312266محمد محمود جاد الرب ابراھیم1368193915
312267محمد مدحت شحاتة مرزوق1378194060
312268محمد معتز با� مصطفى محمد1388194144
312269محمد ممدوح سلیم محمد1398194092
312270محمود صبرى محمد احمد1408196065

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)

563 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

312271محمود طارق محمد عطیةعبدالرازق18183907
312272محمود على امین سید أحمد28182758
312273محمود محسن محمود عبدالعزیز38184044
312274محمود مھدى مسعود مھدى48194242
312275مدحت محمد منصور فرحات58194419
312276مروة احمد حسن طلبھ68194040
312277مروة حسن محمود حسن على78194394
312278مروه محمود عزالدین عبد الفتاح ابراھیم88192619
312279مریم أشرف أمین محمد98196240

312280مریم حسن خلیفة احمد108193687
312281مریم خالد عید احمد عبدالجواد118192793
312282مریم ربیع السید احمد128180302
312283مریم طھ عید احمد138193845
312284مصطفى احمد مصطفى عثمان ابراھیم148180303
312285مصطفى حسن مصطفى حامد158194030
312286مصطفى عبد الحكیم كمال عطیة غباشى168193816
312287مصطفى عبدالفتاح فاروق عبدالفتاح178184664
312288مصطفى عبده طھ حسن مصطفى188182074
312289مصطفى محمد عبدالغفار عبدالمعبود198194858
312290مصطفى محمود محمد حسن208193854
312291مصطفى محمود محمد فؤاد منصور218190157
312292مصطفى نبیل محمد درویش228196216
312293مصطفى یاسر عزیز محمد238184638
312294منار ابراھیم محمد السعید السید248193082
312295منار احمد شاكر قطب258194857

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)

563 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

312296منار انور محمد محمود268192473
312297منار ایمن شرف محمود278182491
312298منار توكل محمد محمد یوسف288196096
312299منار حسن احمد على298194007
312300منار رمضان محمد عبد الحمید308194464
312301منار سمیر محمود على318191778
312302منار محمد رفعت محمد محمود328186133
312303منة هللا ماجد محمد رمضان338194855
312304منھ احمد عاطف احمد348193902
312305منھ هللا محمود محمد محمد حسن358193852
312306منھ محمد جابر حسین368194275
312307مى احمد محمد عبد الفتاح378194098
312308مي اسامة محمود حسین388194191
312309مى عبدالعزیز محمود محمد398193967
312310مى فایز زكى فھمي408193751
312311مى محمد ابراھیم ذكي418180274
312312مى محمد عبد الفتاح رضوان428190719
312313مى محمود عبد العلیم المحمدى438193996
312314میادة حمدان فرید عزوز448184839
312315میار سعد حمدى ابوبكر458194038
312316میار عادل محمد اسماعیل شادى468192108
312317نادیة عاطف رجب بیومى باوة478193739
312318نارمین عبد الطیف محمد عبد الطیف488186121
312319نبیھ الدسوقى نبیھ الدسوقى مبروك498194921
312320ندا عادل عبد الرحیم حسن508194915

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)

563 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

312321ندا محمد عبد الرحمن محمد عبد الحلیم518194830
312322ندا محمود یاسین ابراھیم528183361
312323ندى احمد على سلیم538194093
312324ندى حلمى عبده محمدعبد الرحمن االسود548194639
312325ندى سید صبحى محمود558193896
312326ندى مجدى محمد سید احمد568192575
312327ندى مسعد سید احمد578193948
312328نرمین سالمھ سالمة مسلم دیاب588193794
312329نرمین محى امین عامر سالمھ598194640
312330نھال سامح سعد البدوى608191145
312331نوال محمد فاروق عبدالحكم618181135
312332نور عصام عبد المجید یاسین المصرى628186094
312333نورا السید حسنى محمد638193927
312334نورا محمود احمد محمد648193464
312335نوران محمد سمیر عبادى658194300
312336نورھان طھ عویس طھ668193764
312337ھاجر احمد خلیل محمد678184645
312338ھاجر حمدى انور عبد الستار688193847
312339ھاجر رمضان حسنین حسنین698194390
312340ھاجر سامح ابراھیم708180306
312341ھانى رمضان زكى محمد718196066
312342ھبة حسن عبد الرسول دردیر728194292
312343ھدى صبحى حسنى بیومى مخیمر738194231
312344ھدیر اشرف حامد حسن748193880
312345ھدیر عالء احمد احمد758196354

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)

563 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

312346ھدیر نصر سعید یوسف768194869
312347ھشام خالد محمد الرھاوى778190158
312348ھشام سعدى عبدالقوى عمر788194100
312349ھنا رمضان حسن عبد الاله798194395
312350ھند اشرف سید امام عبد هللا808193969
312351ھند جمال حسن احمد818194613
312352ھند على صابر ابو ھادر828190655
312353ھند محمد كامل محمد طلبھ838193851
312354ھیثم جمال عبد الناصر على اسماعیل848196227
312355والء جمال محمد محمد طلبھ858194331
312356والء خیرى محمد ابوسریع868193528
312357یارا سید ربیع عبد الحمید878193848
312358یارا محمود عبد المنعم عبد الفتاح الغرباوى888194332
312359یاسمین سامح عبد السالم الزق898194562
312360یاسمین صالح احمد محمود نصر الدین908194859
312361یاسمین على عبدالرازق شعیب918193876
312362یاسمین محمد رمضان مھنى928182046
312363یاسمین محمود عبد هللا عبد الحفیظ938193938
312364یاسمین یحیى فتحى الصیرفى948196231
312365یوسف احمد حامد راغب958190641
312366یوسف حسن محمود مرسى968196355
312367یوسف سعید عبد التواب سعید978194288
312368یوسف سید صابر سید988193834
312369یوسف عنتر منصور محمد998193223

312370یوسف محمد اسماعیل مرسى1008193900

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)

563 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

312371یوسف محمد حلمى مرشدى1018192068
312372یوسف محمد عبدالفتاح ابراھیم عوض هللا1028180661
312373یوسف محمد موسى عبد هللا1038186109
312374یوسف ھانى حسنى عبد الفتاح1048190556
312375یوسف ھانى شعبان احمد1058194188
312376یوسف ھانى محمد مصطفى1068194328
312477أحمد عبدهللا العزب یوسف1078185756
312478احمد خالد احمد محمد1088182691
312479اسماء حسین عید محیسن1098184308
312480امام محمد امام محمد1108180277
312481خالد جمعة كامل خلف مخلوف1118185778
312482رحمة جمال محمود محمد1128185783
312483رقیھ وجیھ عبدالحمید غازى احمد1138184221
312484عال اشرف فھمي احمد1148184889
312485مارینا عید شكرى برسوم1158185815
312486محمد سید على قاسم على1168185822
312487محمد عبد الجواد جاد أبو العال1178185828
312488مریم عمرو السید ھالل1188182952
312489منار طھ عبدالمنعم حسین1198180848
312490ھایدى مصطفى عبد الحمید1208185965
312491یاسمین جوده احمد شعبان1218181087
312592إیناس جمال فاروق رشاد1228195397
312593احمد عاطف عبدالحمید محمد حمد1238195563
312594ایمان محمد الحسن عبد الرحمن1248195653
312595ایھ جوھرى صدیق محمد1258195228

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)

563 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتسابالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

312596ایھ عبد العزیز شحاتھ احمد محمد1268195390
312597حسن محمد حسن موسى ( محول )1278194972
312598خالد احمد محمد زكى ھلوده1288195230
312599رحاب سعید اسماعیل احمد حمیده1298195064
312600شروق مدثر شوقى محمد1308195065
312601عبد الرحمن شحاتھ حسنین ابو طالب1318194976
312602عمرو رمضان خلیفة السید1328195357
312603محمد عبد هللا محمد عواد1338195391
312604محمود عزت السید خلیل (محول)1348195226
312605مریم زكریا شنودة خلیل1358195300
312606منة هللا صبرى كامل1368195566
312607نانسى مصطفى عبد الجواد طھ ( محولھ )1378194969
312608وئام عادل كمال الدین سالم1388205211
312609یاسمینا یاسر محمد السید1398195148

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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