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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

مدرج 201 – المبنى الجدیدرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

232081ماجدة عبد الناصر شعبان اسماعیل حسن ھدى18190994
232082مارى جرجس اسحق وسیلي28194443
232083مارى مینا سعد ویصا38185004
232084ماریا لویس حبیب بولس48191561
232085مارینا ثروت عریان یوسف58194461
232086ماریو مجدى ابراھیم حبیب68194377
232087محمد السید عبد المنجي ابو المجد78196005
232088محمد رجب محمد عبد المجید88196014
232089محمد مصطفى عبد هللا عبد الفتاح98196062

232090محمود السید ربیع عبد الفتاح108196212
232091مرام ناصر سعید محمد الوراقي118192513
232092مروه عاید خلیل محمد عالم128181719
232093مریم حسین فؤاد عبد المعطى خلیل138192515
232094مریم مجدى عبد البدیع عفیفى عطیة148194621
232095مریم محسن حسن محمد158193184
232096مصطفى سالمة محمد الھم168190160
232097ملك السید اسماعیل ابراھیم الطوخي178194193
232098منار جمال عبد الرحمن عبدهللا188196027
232099منار رضا محمود عبد القوى198190780
232100منار سمیر عبدالرحمن عوض ضاحى208192580
232101منار عصام احمد على218193923
232102منار فرج السید محمد228192511
232103منار محمد سید محمود238190288
232104منار محمد عبد السالم حامد ابو رومیة248191128
232105منار مصطفى حسن جمعة258196063

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 201 – المبنى الجدیدرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

232106منة هللا صالح شیخون رفاعى268193506
232107مى سید طھ على278190935
232108میار امین عبد اللطیف امین288204985
232109نجوى عبد المحسن محمد ابراھیم298193631
232110ندى ابو الفتوح محمد عبد الحمید308183282
232111ندى السید محمود المرسى318182856
232112ندى زكریا حسن قواطین328190885
232113ندى عبد هللا سید معوض عیسى338191736
232114ندى محمد عبد المقصود محمد348192309
232115نرمین ایمن فارس عبدالالھوت358193101
232116نشات امجد نشات حسن368190963
232117نھى محمد سید محمد378193822
232118نورا عبد الحكیم فتحى امام388194014
232119نورھان خالد عبد الناصر ابراھیم398196395
232120نوف عمر محمد العبد408195794

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 202 المبنى الجدیدرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

232001أحمد حمدي عواد أحمد18195933
232002أسامة عمر عبد هللا محمد28195934
232003ابراھیم سمیر جرجس اسحق38183044
232004احمد طارق فتحى حسن48190284
232005احمد طلعت جمیل سعد58190397
232006احمد عادل محمد فودة68185974
232007احمد عصام ابراھیم احمد عبد هللا78190645
232008اسراء مصطفى رمضان احمد فراج88190291
232009اسراء جمال حسین علي98194446

232010اسراء خیرى سعید السید108193378
232011اسراء سعید احمد حسن118193111
232012اسراء سید محمود سید128192267
232013اسراء شریف صبحى عبدالفتاح138193930
232014اسراء شعبان حلمي148200018
232015اسراء عادل عیسى داود158192780
232016اسراء عاطف قطب مسعد168194319
232017اسراء عصام شكرى دسوقى178191004
232018اسراء محمد عبد الرحیم سعید188195927
232019اسراء محمد محمد عبد الحلیم198192268
232020اسراء محمود احمد سند محمد208192594
232021اسراء ھشام صفوت فھمى218192690
232022اسالم محمود عبد المنعم احمد بیومى228190547
232023اسماء جمال محمد سعید238191968
232024اسماء مملوك على محمود عبده248192099
232025امل عالء صالح زغلول حسن258191285

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 202 المبنى الجدیدرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

232026امیرة احمد كمال الدین مصطفي حسین268195942
232027امیره اسامھ عبد الرحیم بیومى278191884
232028امیره شریف على ابو الذھب288192256
232029ایة عادل صالح محمد298191172
232030ایة محمد محمود محمد308190878
232031ایرینى عزب خلیل مرزوق318196059
232032ایمان مصطفى محمد الشربینى328190377
232033ایھ امام محمد محمد عاشور338193788
232034ایھ جمال الدین فؤاد علي348192329
232035ایھ حافظ السید على عبده358193883
232036ایھ حسنى حسنین سلیم368194575
232037ایھ خالد طھ محمد خلیل378196061
232038ایھ خلیفھ تونى محمد خلیفھ388185405
232039ایھ یاسر حسن محمد398191565
232040بدر عنبر رجب جابر408191302
232041بسنت عالء مصطفى عثمان418192510
232042جولیانا نبیل فوزى تادرس428193711
232043حبیبة ابراھیم السید ابراھیم438196143
232044حبیبة مجدي محمد عبدهللا448195955
232045خلود جمال نصر هللا محمد458191397
232046خلود عادل محمدین الصاوي468194338
232047دالیا حمادة دسوقى احمد478204755
232048دمیانة فوزى كمال معوض488190161
232049دودى شول نقور498190134
232050رانا عادل عبد الباقى محمد508190912

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 202 المبنى الجدیدرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

232051رحاب شعبان احمد محمد ابوزید518193053
232052رضوي جمال على احمد528194366
232053رغدة سمیر ابوسریع عبد السالم538191243
232054رغده ابراھیم والى عبدالرحیم548192539
232055ساره جمال عبدالستار جاد هللا558192822
232056ساندى یسرى لطفى عوض568192218
232057سلمى احمد عبد الرؤوف عبد الحكم578190758
232058سلوى صابر فھاد قطب588192253
232059سماح عواد عبد الحلیم محمد طنطاوى598204757
232060سمیة تامر على رضوان608191103
232061سھیلھ حامد محمد حسن618192711
232062شادن مصطفى صابر محمد اسحاق628192573
232063شیماء سعد خلف هللا احمد638192617
232064شیماء عبد الخالق قرنى عبد الخالق648193698
232065شیماء ممدوح محمد نبوى جابر حسین658191825
232066صالح عبد الجواد السید عبد الجواد668196310
232067عبد هللا حسن عبدون احمد678194209
232068عبدالمنعم عبدالعزیز عبدالمنعم عبدالعزیز688194280
232069عمر الدمرانى عمر عثمان698193995
232070عنان خالد محمد احمد ابو القمصان708192506
232071غالیة عبد الغنى احمد ابراھیم718190695
232072فاطمة ابراھیم سید دسوقى728196182
232073فاطمة مجدى عاطف یاسین738190991
232074فاطمھ كرم مطاوع شحات748192715
232075فرج حمدى ابوزید سید758191789

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 202 المبنى الجدیدرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

232076كرستین ودیع اسحق عبد المالك768194375
232077لمى جمال انور عبد العزیز778190715
232078لیدیا عید مرقس بطرس788192957
232079لیلى السید محمود عبد المجید798191148
232080مؤمن عمرو سید بھلول808191769

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 203رقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

الفلسفة - انتظامالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

232121نیره عصام حسن محمد18193770
232122ھاجر محمد شفیق عبد الفتاح28190579
232123ھالھ حسانین السید حسانین38194303
232124ھبة رمضان احمد عبد العال48193752
232125ھبة محمود عبد الحمید عنب58190622
232126ھبھ هللا ولید سید محمد دردیرى68194000
232127ھنا طارق عبدالعزیز فھمى78192960
232128ھند احمد محمد حسین88204754
232129وردة فخرى عبد العظیم عبد العزیز98194015

232130والء خالد محمد على108193750
232131والء محمد یوسف حسین118190615
232132یارا ابو سریع شاھین ابو سریع128194309
232133یارا ناصر السید على138193974
232134یارا ولید عبد الحمید الصنادیلى148190431
232135یاسر مومن احمد عبدالسالم158194751
232136یمنى عبد الناصر شعبان اسماعیل حسن ھدى168190995
232137یوسف شعبان مغاورى محمد السیسى178192483
232138یوسف ھشام محمد خلیفھ188191792
232239شیرین بیومى محمد بیومى198182235
232240مھند اشرف احمد شحاتة208182157
232241ندا احمد السید العطار218186113
232242ندى یاسر محمد محمد عبدالحمید228183600
232343حنان محمد عبد الرحیم محمد238195605
232344ساندرا اسحاق راضى ساویرس248195428
232345مارینا مجدى زكى اسكندر258195175

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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