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كلیة االداب - جامعة القاھرة

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

160 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

لغات شرقیة شعبة اللغة التركیةالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

332001ابراھیم عالء ابراھیم محمد18191497
332002احمد عاشور جمعھ دسوقى28191315
332003احمد محمد صابر سید38190632
332004احمد وجیھ عفیفى عبد الغفار48191857
332005اسراء جمال توفیق ابراھیم58193118
332006اسراء شریف احمد ابراھیم داود68193017
332007اسراء مصطفى سعد عبد المجید78193688
332008اسراء یحیا شاكر محمد عبدالرحیم88194002
332009اسماء ابراھیم صدقى سلیم98191965

332010االء عبدالرحمن اسماعیل عبدالنبي محمد108194729
332011االء عالم احمد محمود118191990
332012االء محمد حسن حسین عبد العزیز128192279
332013الشیماء خالد سید حسین138191146
332014امال كامل حامد كامل148192844
332015امنیھ اشرف حفظى تھامى158192930
332016امیره یوسف سید یوسف168192871
332017انجى خالد محمد یاسین178192310
332018ایة هللا عمرو ابراھیم محمود المقدم188191628
332019ایة فاروق محمد ابراھیم الغرباوى198190982
332020ایرینى مختار لبیب طانیوس208191733
332021ایمان احمد احمد غریب218193420
332022ایمان حسن عبد الحى محمد السمان228190731
332023ایمان صالح الدین حنفى حبیب238190657
332024ایمان عماد ابراھیم محمد248192466
332025ایمان محمد شوقى محمد258192212

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)

160 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

لغات شرقیة شعبة اللغة التركیةالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

332026ایمان محمد فتحى محمد عبدالحفیظ268193117
332027ایناس احمد حسن ابراھیم278191937
332028ایھ سلیمان مصطفي سلیمان288192306
332029بتول سامى السید على عرنوس298192839
332030بسمھ عبد الحلیم محمد طھ ابراھیم308192291
332031بسنت عاطف قاسم احمد حسن318192847
332032بسنت محمد عبد المعطى محمد328190771
332033تسنیم احمد حسن احمد حسین الدیب338191505
332034تسنیم احمد سعد محمد348182322
332035تسنیم سامى صالح محمد358192019
332036تقى جمال محمد عبد الباقى حسین368192650
332037تقى شعبان راضى محمد السید378192545
332038تقى عادل حامد عبد المنعم388191763
332039تقى عادل فتح هللا حسین بیومى398192497
332040تقى محسن السید السید محمد الیمنى408190941
332041تقى ممدوح محمد عبد الرحمن418191531
332042جنھ ایھاب عبد الكریم عبد السالم احمد428191947
332043جھاد رأفت شاكر محمد احمد438190727
332044جھاد محمد عبد المعبود داود محمد448190944
332045حبیبة احمد مصطفى عبد المجید458190423
332046حبیبة باسم محمد صالح عرفھ الشین468190992
332047حبیبة حسن احمد على محمد478190426
332048حبیبھ عبد الخالق سید عبد الخالق488191948
332049حبیبھ محمد حنفى عزوز498192893
332050حبیبھ مصطفى مصطفى على النجار508192611

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)

160 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

لغات شرقیة شعبة اللغة التركیةالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

332051حبیبھ ھشام حسن محمد518192612
332052خلود ایمن محمد االمین على السعدى528192367
332053خلود صابر عبد المجید عبد الھادى538193367
332054خلود محمود محمد محمود548191938
332055دالیا احمد محمود على558192516
332056دالیا حمدى كرم سید568192389
332057دانیال عطیھ لبیب عطیھ578192755
332058دعاء اشرف محفوظ عیسوى588193124
332059دعاء سعید محمد ابوبكر عمران598191379
332060دنیا محمد عبدالستار محمد زقزوق608193501
332061دولت سامى صالح الدین اسماعیل618190565
332062دینا احمد بدر محمد فراج628192993
332063دینا عبد الرازق یونس امام638191417
332064رانیا صالح محمد علي648193613
332065رحاب عماد عز الدین ربیع658192315
332066رحمة حماد محمود حماد668190661
332067رحمة سامر امین عبد الحمید678191414
332068رحمھ حسانین سید احمد688191711
332069رحمھ عماد عبد الفتاح احمد698191997
332070رحمھ مصطفى ابراھیم محمد708192735
332071رحمھ ناصر محمد على718191699
332072رضوى محمد مرعى حسب هللا728192785
332073رضوى ھانى كامل محمد738191629
332074رغده حسام عمادالدین عفیفى748192820
332075رمضان رفعت رمضان محمد758191961

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)

160 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

لغات شرقیة شعبة اللغة التركیةالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

332076روضة عثمان ابراھیم عبده768192316
332077رویدا كارم محمود ابراھیم778190718
332078ریحانھ صالح یحیى البشالوى788191457
332079ریم نمیرى مرسى محمود798191949
332080ریمان شعبان عبدالخالق محمود بدر808192452
332081ریھام رمضان جابر قاید818192640
332082زیاد حسام سعید مصلحي828193448
332083زینب عبدالفتاح نصر درویش838192379
332084زینة اسامة قرنى محمد848190420
332085سارة سلیمان محمود حسانین858191292
332086سارة سویلم حسین شیمي868191362
332087سارة فتحي محمد عبد هللا878190608
332088ساره صالح الدین عبد المنعم احمد888191694
332089ساندى عماد فخرى جندى898193713
332090سلمى ایھاب سمیر على حسنین908193550
332091سلمى جمال عباس احمدعبد العزیز918192172
332092سلمى خالد احمد ابراھیم928192728
332093سلمى طارق محمود عبد القادر جبر938191280
332094سلمى مصطفى رزق مصطفى948192850
332095سلوى محمد ابو النجا محمد958190273
332096سما سید عبدالغفار محمد968192863
332097سمر مصطفى احمد على یس978192386
332098سمیره احمد عبدالرحیم محمد988192790
332099سمیھ محمد سلیم محمد سید998192949

332100سھیلھ ابوالمجد فرج ابوالمجد1008193123

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)

160 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

لغات شرقیة شعبة اللغة التركیةالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

332101سھیلھ محمد احمد عبد الجلیل1018191926
332102سھیلھ محمد فضیل احمد قطب1028193104
332103شروق حسنین صالح محمد1038190993
332104شروق خالد محمد سید عارف1048190603
332105شروق شریف عبد الشافى عبد الحمید1058191606
332106شروق صالح عبد السمیع حجازي1068193231
332107شروق عبد الحلیم احمد الشافعى ندا1078192163
332108شروق محمد احمد طاھر1088191744
332109شروق منصور علي منصور1098192060
332110شیماء خالد سید ابراھیم1108191226
332111شیماء ربیع شعبان سید1118193267
332112صفاء فھمى مرسى عبد الرحیم1128191701
332113عبد الرحمن صابر عبده خلیل1138193373
332114عبد الرحمن مصطفى محمد محمد1148193204
332115عبد هللا عامر جمعھ عبد السالم1158193205
332116على محمد على محمد1168191506
332117فاطمة محمد فتحي عبد العزیز1178193292
332118فاطمةالزھراء طارق على مجاھد1188192449
332119فاطمھ اسامھ على محمد عبد اللطیف1198192963
332120فاطمھ خالد حسین صالح حسن1208191837
332121فاطمھ ھیثم محمد صابر1218192702
332122فاطمھ وائل كمال محمد1228191702
332123فبرونیا مجدى ابراھیم عوض1238191627
332124فرح احمد عبد المعطى عبد الغفار1248191762
332125كارولین مجدي ابوسیف جورجي1258191757

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)

160 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

لغات شرقیة شعبة اللغة التركیةالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

332126لیلى اشرف محمود زكى محمد1268192704
332127مؤمن سامح سعید عجیب1278191157
332128مارتینا وجدى ماھر میخائیل1288192970
332129محاسن ایمن سعد بدر1298193109
332130محمد السید عبد الخالق محمد1308191499

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)

162 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

لغات شرقیة شعبة اللغة التركیةالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

332131محمد جمال عبد هللا صادق18190747
332132محمد عادل محمد على28194205
332133محمود عبد الباسط سعد البدوى38191131
332134محمود عربى محمد حافظ48192669
332135محمود عنتر مصطفى على58190748
332136محمود فراج خلیفة محمد68190270
332137مریم ابراھیم محمد عبدالعال78192939
332138مریم ایھاب حسن سمیر محمد88192391
332139مریم رجب عبد الفتاح محمد98191219

332140مریم صالح ھالل مصیلحي108190931
332141مریم طھ على محمد118190683
332142مریم محمد عبدالعزیز حسن االسناوى128193549
332143ملك حسین ابراھیم ابوالوفا138192130
332144منة هللا عادل السید احمد داود148193629
332145منة هللا على محمد سمیر على الشناوى158190874
332146منة هللا فتحى السید على168191989
332147منة هللا مالك مشحوت عبد هللا178190820
332148منة هللا محمد محمود محمد188191529
332149منة هللا محمود حسن ھریدى198193370
332150منة حمدى شھاب الدین احمد208190652
332151منھ هللا مجدى محمد عبدالرحمن218192776
332152منى ایمن على صادق228185988
332153مني محمد ابراھیم عبد المعز جمعة238191698
332154منى محمود زكى صبرى248190485
332155مھرائیل رافت ھدیھ جاب هللا258193116

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)

162 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

لغات شرقیة شعبة اللغة التركیةالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

332156مھند احمد عادل ابراھیم268191791
332157مى احمد محمد السید ابراھیم278192777
332158مى طارق عبدالسالم محمود عمر288192381
332159مى مجدى ابراھیم السید298192911
332160مي محمد علي محمود شراره308190567
332161نادین شریف نصحى عبد الحمید318190495
332162ندى عصام عبدهللا المنیاوى328192371
332163ندى عطیھ ریاض برعي محمد حبشى338192604
332164ندى عماد رمضان سید جاد348192841
332165ندى مجدى محمد رمضان358192942
332166ندى محمد حسین على احمد368190919
332167ندى محمد درویش محمود378192866
332168ندى محمود احمد على محمد388193036
332169ندى مھدى ناجى محمد398191183
332170ندى ناصر حسن عبد العظیم408190613
332171ندى ولید فتحى المرسى عطویھ418192167
332172نسمة فتحى زكى ابراھیم428192215
332173نعمة محمود محمد سلیم438190387
332174نور اشرف محمد حماد448191580
332175نور عبد العزیز یوسف محمد458191656
332176نورھان احمد عبد المنعم على حسین468191834
332177نورھان سعید ربیع سعید478192943
332178نورھان سید عبد الوھاب مرسى488192276
332179نورھان عبد الباسط محمد عبد الحمید498191924
332180نورھان عصام عبد الوھاب محمد508190892

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)

162 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

لغات شرقیة شعبة اللغة التركیةالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

332181نورھان مصطفى على على احمد518192945
332182نیرة فخرى احمد السید528190784
332183نیره عمرو علي مصطفى538191739
332184ھاجر سید حسن محمد548192338
332185ھاجر سید قرني محمد558191973
332186ھاجر عبد الخالق سید حسن سید568191831
332187ھاجر عصام ابراھیم عبد الموجود578190596
332188ھاجر محمد فتحى حسنین588192706
332189ھاجر معتز فتحى لبیب خطاب598192796
332190ھاشم شریف احمد عبد العزیز608191722
332191ھایدى احمد بدر خلیل618192162
332192ھایدى ایھاب سعید عبدالحلیم نافع628192351
332193ھایدى فرایم وصفي فھمي638191504
332194ھبة عبد العزیز عادل عبد العزیز648191071
332195ھبة ھانى شاھین احمد658190568
332196ھشام فایز شحات عبد العزیز668190271
332197ھنا اشرف صالح احمد678192600
332198وسام سامح عزوز سعید688190535
332199وعد محمد صالح مبروك عیسى698192857
332200یارا خالد جالل عبد العلیم محجوب خطاب708192779
332201یارا عامر عبد هللا عبد المطلب718191963
332202یاسمین احمد ابراھیم على728191913
332203یاسمین ایمن نبیل محمد عبد الخالق738190272
332204یاسمین جمال كامل محمود حسن748192392
332205یاسمین حمدى محمود عفیفى محمد758192947

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)

162 مبنى تعلیمى 2 بالمالعبرقم اللجنة

الثانیةالفرقةاألولالفصل الدراسى

لغات شرقیة شعبة اللغة التركیةالقسمتاریخ االمتحان

رقم الجلوساسم الطالبكود الطالبم

332206یاسمین رمضان فتحى احمد768190737
332207یاسمین محمد عطاهللا السید778194671
332208یاسمین ناصر عبدالفتاح عبدهللا788192598
332209یمنى ایمن صالح عباس798192904
332210یمنى شعبان محمد حسین808190921
332211یمنى یاسر مختار احمد عبد العال818192969
332312حنین خالد حمدي علم الدین828181106
332313عمر عاطف عبدالموجود احمد عبدالموجود838181646
332314محمود حمدى محمد ملیجى848181908
332315نورھان ناصر عبدهللا عبد الحمید ابراھى858183712

رئیس اللجنةمعاون اللجنة

عدد الحضور :                    عدد الغیاب : 
االجمالى :
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