
قاعه بجوار المعامل  11لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة االنجليزية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

احمد ابراهيم عبدالغنى عبدالهادى ابواحمد 1619120180100716 2

احمد ابراهيم السيد ابراهيم 1619120180100547 1

احمد عادل محمد حامد ناجى 1619120180100116 4

احمد عادل عبد الغنى محمد حسن 1619120180100427 3

احمد عصام السيداسماعيل الخولى 1619120180100261 6

احمد عصام السعيد بديرالزمر 1619120180100624 5

احمد ممدوح حسن محمود 1619120170100573 8

احمد على عبد الحميد على سلطان 1619120180100627 7

اسامه سليم رمضان سليم ابراهيم 1619120180100055 10

احمد هشام فتحى العيسوى 1619120180100054 9

اسراء محمد عبد المنعم فضل هللا 1619120180100071 12

اسراء رضا محمد السيد 1619120180100225 11

اسماء عالء الدين عبد الحميد حبسه 1619120180100145 14

اسماء عاطف السيد عوض حسن 1619120180100172 13

االء ابراهيم موسى المتولى المرشدى 1619120180100686 16

اسماء متولى عبد الفتاح الحسينى عطيه 1619120180100528 15

االء خليل ابراهيم خليل سيف الدين 1619120180100646 18

االء جمال شعبان ابراهيم 1619120180100337 17

امل عبد الحميد عبد الغنى ضافر 1619120180100231 20

االء وفدى جمعه محرم 1619120180100327 19

امنيه محمد يوسف محمد عثمان 1619120180100598 22

امنية طه احمد محمود العمراوى 1619120180100477 21

اميره فتحى امين سعد 1619120180100643 24

اميرة احمد عبد الحميد محمد احمد 1619120180100538 23

امينه مبروك حسن خروب 1619120180100177 26

اميره محسن عوض حسن سالم 1619120180100576 25

ايمان اسماعيل احمد الشاذلى 1619120180100596 28

اية محمد حنفى عوض الحوفى 1619120180100107 27

ايمان تهامى جالل اللمعى 1619120180100683 30

ايمان بالل السيد ابوعامر 1619120180100247 29

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



7قاعه  12لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة االنجليزية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

ايه ابراهيم عبدالسميع منصور 1619120180100562 32

ايمان محمد يوسف محمد 1619120190100937 31

بسمه محمد مهدى عبدالفتاح عرقات 1619120180100117 34

ايه الشحات محمد عبد الغنى قنديل 1619120180100508 33

توحه عبد هللا عبد العليم محمد عمر العثملى 1619120180100229 36

تسنيم عبدالقادر غريب محمود شحاته 1619120180100717 35

حبيبة محمود عبدالعزيز خليل ابو هرجه 1619120180100701 38

حازم اسامه حامد الغنيمى 1619120180100718 37

خلود عبدالفتاح محمود عوض على اسماعيل 1619120180100524 40

حنان حسن ابراهيم الذهبى 1619120180100073 39

داليا رضا عبداللطيف مصطفى دشيش 1619120180100554 42

دارين ابراهيم غريب شحاتة عزام 1619120180100025 41

دينا عالء الدين خليل السعيد 1619120180100574 44

دينا طلعت حامد الدسوقى حامد 1619120180100291 43

رفيده مجدى محمد احمد السباعى 1619120180100626 46

رضوى اشرف عاطف عبدالمعطى عويد 1619120180100070 45

روان السيد راغب السعيد خضر 1619120180100308 48

روان ابراهيم محمد رواش 1619120180100178 47

روان عبد الحليم غازى البيلى غازى 1619120180100437 50

روان سالم عبد الفتاح سالم سليه 1619120180100138 49

ريهام رضا ابراهيم ذكى 1619120180100163 52

روان محمد صديق االذلى 1619120180100095 51

سارة مصطفى مرزوق محمد حسين 1619120180100066 54

زهراء حسن على ابو شعيشع 1619120180100221 53

سمر محمد فاضل عز الرجال المرسى 1619120180100059 56

ساره خالد محمد عبدهللا عبدالمعطى سعد 1619120180100516 55

سهير عبد المنعم الشحات احمد الزيادى 1619120180100579 58

سميه مرسى ابراهيم نورالدين 1619120180100581 57

شروق رزق عطية الششتاوى شبانه 1619120180100577 60

سيف االسالم قطب قطب العماوى 1619120180100139 59

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



7قاعه  13لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة االنجليزية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

شيرين رفعت على محمد مبارك 1619120180100564 62

شهد وليد عبد الفتاح زغدان 1619120180100348 61

صفيه عبدالخالق السيد السيد عبدالخالق 1619120180100692 64

صفاء طاهر عبدالفضيل عبدالحميد 1619120180100214 63

طاهر محيى الدين سيد احمد الطبل 1619120180100084 66

ضحى اسامة محمد السيد جاب هللا 1619120180100682 65

عبدهللا احمد قطب الحبشى 1619120180100713 68

عبد هللا محمد عبد العزيز على الشربينى 1619120180100130 67

عصام مجدى خليل عبد العزيز النجار 1619120180100444 70

عبير محمد طه محمد الشاويش 1619120180100555 69

على محمد على يوسف 1619120180100140 72

على اشرف شعبان بنه 1619120180100719 71

عمرو ابراهيم محمد شرف الدين 1619120170100256 74

عمر عبدالمجيد حسن الكفراوى 1619120180100442 73

غاده محمد حامد عبد الجواد ضيف 1619120180100320 76

عمرو احمد فاروق محمد االشوح 1619120180100089 75

مازن عبد الرازق السيد امين محمد 1619120180100589 78

كريم على عطية يوسف عطية 1619120180100115 77

محمد ثروت السعيد محمد السيد 1619120170100251 80

محمد احمد عبد هللا حبشى 1619120180100182 79

محمد حسن محمد حسن شعلة 1619120180100141 82

محمد جمال مصطفى السرسى 1619120170100407 81

محمد عبدالحليم محمد عبدالرازق 1619120180100593 84

محمد خميس محمد شحات 1619120180100521 83

محمد كمال صبحى سالمه حامد 1619120180100422 86

محمد كرومة عيد سعد البنا 1619120180100131 85

محمود عبدالمنعم عبدالرحمن حمود 1619120180100012 88

محمد يوسف زكى طه محمود 1619120180100534 87

مريم السيد عبد الواحد السيد الخميسى 1619120180100423 90

محمود عصام الدين عبدالسالم يونس زايد 1619120180100662 89

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



7قاعه  14لجنه 
2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة االنجليزية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

مريم على جوده احمد القاضى 1619120180100252 91

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

مريم ياسر عبدالعاطى بدوى نور الدين 1619120180100611 93

مريم وسام عادل صادق 1619120180100186 92

منار ممدوح عبده مختارمحمود 1619120180100168 95

منار عبد الفتاح عبد المنعم ناصف 1619120180100633 94

مونيكا فايز مالك نور عبد المالك 1619120180100196 97

منه هللا احمد فواد عثمان النادى 1619120180100158 96

مى سعد محمود السيد ابوهنطش 1619120180100545 99

مى المغازى الشربينى المغازى البسيونى 1619120180100385 98

ميرنا عوض هللا محمد ابو اليزيد رمضان 1619120180100546 101

مياده ياسر محمد ابراهيم فايد 1619120180100082 100

ندى محمد حمدتة محمد عمر 1619120180100321 103

ندى اشرف عبدالمولى وهبه الشرقاوى 1619120180100078 102

نيره مصطفى امين سعودى محمد 1619120180100146 105

نورا احمد مصطفى احمدابوزيد 1619120180100480 104

هاجر محمد االمام ابو حلوه 1619120180100619 107

هاجر حسام الدين السيد محمد ابراهيم 1619120180100376 106

هناء صبحى طلبه عبد الخالق الجدع 1619120180100525 109

هبة هللا احمد عبدالعزيز سليمان سليمان 1619120180100541 108

والء خميس محمد السيد كشك 1619120180100515 111

وسام محمد محمد مصطفى الغزالى 1619120180100300 110

ياسمين ايمن حلمى محمد داود 1619120180100557 113

والء ناصف جمعة عبدالقادر غندور 1619120180100106 112

ياسمين محمد السيد يونس القالب 1619120180100637 115

ياسمين حسن محمود حسن خالف 1619120180100152 114

يوسف محمد عزت الموزى 1619120180100024 117

يوستينا جمال مجدى لطيف 1619120180100197 116

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



قاعه ايطالي الدور االرضي  9لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة الفرنسية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

اسراء سمير على فرغلى على 1619120180100495 2

احمد عبدهللا محمود الليثى 1619120180100690 1

امل ابراهيم عبدالمنعم بدوى 1619120180100222 4

الشيماء عاطف سعد الدين ابو عاصى 1619120180100245 3

اميرة رفاعى عيد رفاعى باظه 1619120180100100 6

امنية بسيونى محمد صالح 1619120180100210 5

تقى محمد عبد النعيم محمد ابراهيم عامر 1619120180100062 8

اية حمدى احمد غلوش 1619120180100072 7

حنان مالك عبدالسيد عطيه 1619120180100194 10

حازم ابراهيم محمد ادريس 1619120180100132 9

رواء محمد رشاد احمد بدر العزب 1619120180100673 12

رضا عبدالخالق محمد رضا محمد الطنطاوى 1619120180100217 11

ريم صالح عبد الفتاح الشرقاوى 1619120180100211 14

روان السيد بسطويسى محمد غزالى 1619120180100689 13

سلمان ايمن حسين الصاوى صحصاح 1619120180100670 16

زياد يوسف عوده يوسف عبيد 1619120190100941 15

صالح احمد محمد محمد 1619120190100943 18

سنية عبد السالم عبد الغنى عبد السالم الطنطاوى 1619120180100559 17

عال رزق محمد محمد على شعالن 1619120180100745 20

عبدالرحمن رشدى عوض محمد 1619120180100671 19

غاده سعد محمد ابراهيم ابوكرش 1619120180100561 22

علياء مسعد السيد يوسف زعتر 1619120190100940 21

فاطمة ابراهيم رفاعى محمدعامر 1619120180100297 24

غاده محمد محمد عبد اللطيف 1619120180100162 23

فتحى وليد فتحى ابراهيم عزام 1619120190100954 26

فاطمه حسن عطيه عبد الفتاح عامر 1619120180100632 25

محمد خميس فواد منصور 1619120180100543 28

كارين كميل عزيز صليب 1619120180100187 27

محمود رضا على صالح 1619120180100490 30

محمد فايز محمد غلوش 1619120180100008 29

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



قاعه فرنساوي  10لجنه 

باقى لالعاده

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة الفرنسية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

مى عبدالناصر عبيد محمد النجار 1619120180100746 31

نجالء خميس عبد الحميد بهنسى 1619120180100299 32

نيره خالد عبدالعال سيداحمد 1619120180100248 33

ورده رجب محمد المالح 1619120180100691 34

يوسف ايمن اسكندر خليل 1619120180100190 35

خالد محمد عبدالشافى ابراهيم عيد 1619120170100554 36

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



طرقه الدور االرضي بجوار ترابيزة التنس 6لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة االيطالية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

احمد سامى ابراهيم محمود صيام 1619120180100447 2

ابراهيم مصطفى لطفى محمد على ابو على 1619120180100010 1

احمد طارق عبدالجواد السيد نصار 1619120180100326 4

احمد صبرى محمد عبد القادر 1619120180100173 3

احمد وحيد احمد محمد 1619120180100224 6

احمد مدحت عثمان محمد عثمان 1619120180100020 5

اسراء عالء الدين يسن محمد خلف هللا 1619120180100651 8

اسراء عبد الرحمن عبدالمنعم احمد محمد 1619120180100475 7

اسماء محمد سالم سالم عمار 1619120180100101 10

اسماء اسماعيل السيد اسماعيل وهدان 1619120180100506 9

االء اشرف احمد مقبل عبد الحميد 1619120180100358 12

اسماء منصور على عبد الوهاب يونس 1619120180100507 11

الهام محمد شوقى قطب دويدار 1619120180100301 14

السيدة سعد ابراهيم هالل 1619120180100013 13

امل ابراهيم محمد السيد 1619120180100058 16

امجد صالح عبد الرحمن محمد ابوالغيط 1619120180100473 15

اية ايمن السيد على خضير 1619120170100043 18

امل حمدى الششتاوى حسين 1619120180100246 17

بسمه ناصر السيد عبدالرازق ناصر 1619120180100563 20

ايه اشرف محمد ابراهيم ابوالعزم 1619120180100304 19

جالل الدين على جالل دنيا 1619120180100085 22

تقى متولى احمد منصور مبروك 1619120180100652 21

حسام عماد ابراهيم محمود السيد 1619120180100052 24

جهاد طارق عبد الغنى حامد عثمان 1619120180100580 23

حسن عبد الفتاح حسن محمد حسن 1619120180100142 26

حسن اشرف حسن جابر حسن على 1619120180100318 25

دنيا احمد محمد السيد مصطفى 1619120180100478 28

حمدى احمد يوسف سليمان يوسف 1619120180100428 27

روان سمير عثمان عبدالمجيد الشرقاوى 1619120180100306 30

رضوى يحيى مهدى محمد مصطفى 1619120180100537 29

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



7لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة االيطالية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

القاعه الجديده

روان مصطفى عبد المحسن متولى محمد 1619120180100033 32

روان طلعت محمد بغدادى ابو ضيف 1619120180100088 31

زينب حمدى سعد فرج 1619120180100674 34

ريهام عبد العزيز محمد محمد القاضى 1619120180100558 33

سلمى رضا ابراهيم سرحان 1619120180100045 36

سلسبيل عطيه عبد السالم على مصطفى 1619120180100157 35

صابر ممدوح صابر النشار 1619120180100744 38

شيماء حسن احمد على حسانين 1619120180100522 37

طارق عبد اللطيف محمد على هاشم 1619120180100174 40

صابرين يوسف ابراهيم عبدالرحمن الطباخ 1619120180100179 39

عبدالرحمن السيد عطيه موسى عبيد 1619120180100181 42

عبد هللا احمد صبحى فرحات 1619120180100021 41

علياء طارق شبل ابراهبم السعدنى 1619120180100046 44

عبدالرحمن فتحى محمد سرحان 1619120180100743 43

فوقيه طارى عبد اللطيف محمد الرازقى 1619120180100228 46

فارس نصر ابراهيم قاسم قطيش 1619120180100536 45

لقاء ماهر فكرى محمود 1619120180100077 48

كريمه فايز السيد شعالن 1619120180100285 47

مارى مجدى ميشيل فرج هللا ميخائيل 1619120180100198 50

لينه احمد محمد عبدالنبى رفاعى 1619120180100298 49

محمد ابراهيم حامد عبدالفتاح جاد 1619120180100710 52

مازن حامد عباس احمد الطيب 1619120180100742 51

محمد ممدوح مصطفى طعيمه 1619120190100944 54

محمد عادل عبد اللطيف عبد الحافظ 1619120180100603 53

محمود عبد العزيز حسن على مبارك 1619120180100445 56

محمد ياسر محمد حافظ رزق 1619120180100510 55

محمود محمد السيد عبدالحميد الشيخ 1619120180100175 58

محمود فتحى محمود حسن البرل 1619120180100654 57

مرام مجدى احمد نعيم عزب 1619120180100114 60

محمود مسعد توفيق التباع 1619120180100009 59

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



بجوار قاعه فرنساوي 8لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة االيطالية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

مروه احمد جمعه تمراز 1619120170100128 62

مروان اشرف فرحات على 1619120180100535 61

منه هللا جمال محمد عثمان 1619120180100634 64

مروه طارق حامد ابو غنيم 1619120180100074 63

ندى محمد السيد احمد سويدان 1619120180100482 66

منى محمد احمد عبد المحسن ابو حسين 1619120180100513 65

نورا مصطفى عبدالفتاح الموافى 1619120180100149 68

نرمين عبده عوض ابراهيم 1619120180100712 67

نوره محمد زين حمادى 1619120180100740 70

نوران احمد اسحق احمد على 1619120180100539 69

هالة كمال عبدالغفار حموده العيسوى 1619120180100556 72

هاجر ناصر نصر بلبول 1619120180100346 71

هبه مفرح وهبه مقاوى 1619120180100636 74

هبه حمدى السعيد محمد علم الدين 1619120180100234 73

هشام هانى زيدان محمد 1619120180100520 76

هدير فريد محمود ابراهيم محمود 1619120180100661 75

ياسمين عثمان ابراهيم على هاشم 1619120180100498 78

يارا طارق انور ابراهيم الصباغ 1619120180100575 77

يوسف محمد محمود سليم 1619120180100086 80

يمنى طارق عبدالوهاب حسن 1619120180100738 79

احمد خميس محمد صالح الصعيدى 1619120170100134 82

يوسف محمد محمود عبد الفتاح القمارى 1619120180100588 81

الراوى صالح الراوى احمد سعيد 1619120170100457 84

احمد طارق الغمرى على مراد 1619120170100510 83

عبد الرحمن احمد محمد احمد محمد امبابى 1619120170100481 86

دينا على ابراهيم بدوى 1619120170100439 85

على سلطان على السيد سلطان 1619120170100368 88

عطا العربى عطا محمد عابد 1619120160100402 87

مصطفى صبحى البندارى شعله 1619120170100012 90

مصطفى شكر مبروك المهندس 1619120170100074 89

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



7طرقه امام قاعه  15لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة االسبانية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

ابراهيم سليمان ابراهيم يوسف وهيبه 1619120180100615 2

ابراهيم السعيد ابرهيم حسن ابو خضره 1619120180100587 1

احمد زاهر سيد احمد الجوهرى 1619120180100019 4

احمد اسالم احمد احمد البلقينى 1619120180100461 3

احمد عبدالعزيز عبدالجميد شريف 1619120180100735 6

احمد سمير عثمان اسماعيل محمد 1619120180100582 5

احمد مجدى احمد البابلى 1619120180100389 8

احمد ماجد السيد سعد التراوى 1619120180100736 7

اسراء احمد على عبد الغنى على 1619120180100351 10

احمد مجدى محمد عبد الباسط 1619120170100252 9

اسالم ابراهيم كامل ابراهيم الحو 1619120180100432 12

اسراء خالد عبدالرءوف صالح رزق 1619120180100700 11

اسماء مصطفى حافظ محمد شاهين 1619120180100570 14

اسماء محسن ابو شادى العلومى 1619120180100436 13

االء حازم سعد موسى حمدين 1619120180100609 16

اشرف حمدى محمد محمود محمد شعبان 1619120180100542 15

امنية ابراهيم محمود على الجوهرى 1619120180100533 18

االء فايز على عيسى حسن العتر 1619120180100120 17

امنيه احمد محمود محمد الشاذلى 1619120180100591 20

امنية بالل سعيد قنديل 1619120180100099 19

امنيه محمد راشد محمد حواش 1619120180100571 22

امنيه اشرف احمد السيد عامر 1619120180100204 21

اميره محمد حسن محمد 1619120180100353 24

اميرة عبدالحميد السيد محمد مطاوع 1619120180100553 23

ايثار محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم مندور 1619120180100111 26

اية محمد محمود قاسم عبدالحليم 1619120180100496 25

ايمان جمال الحسانين توفيق جمالى 1619120180100251 28

ايمان احمد احمد الميهى 1619120180100737 27

ايمان عوض محمد احمد صبح 1619120180100572 30

ايمان رفعت محمد عبد السالم الفرنوانى 1619120180100512 29

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



8قاعه  16لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة االسبانية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

ايه خالد سيداحمد للو 1619120180100096 32

ايه جمال بدير الدرس 1619120180100243 31

باسل محمد محمد الالوندى 1619120180100388 34

ايه ضياء ابراهيم عمرو 1619120180100241 33

بسمه ابراهيم محمود خليل 1619120180100029 36

بروج محمد يوسف احمد زهقنا 1619120180100382 35

جورج باسم فايز فهمى 1619120180100192 38

بسنت يحيا مصطفى كمال الماحى 1619120180100278 37

حازم عمر االمين عمر مدنى 1619120180100504 40

حازم اشرف محمد عثمان 1619120180100133 39

حبيبه احمد احمد محمد احمد ابو سمرة 1619120180100030 42

حبيبة عبدالمنعم محمد ابو سعده 1619120180100658 41

حسناء اشرف محمود محمود 1619120180100371 44

حسام مسعد عبدالستار كشكول 1619120190100945 43

حنان عبد اللطيف عطا عبد اللطيف 1619120180100573 46

حنان امين حسن محمد رمضان 1619120180100610 45

داليا اسامه السيد محمود عبد المعطى 1619120180100076 48

حوريه اسماعيل احمد والى عقل 1619120180100530 47

دينا عادل عثمان محمد جراده 1619120180100305 50

دعاء حسنى محمد سيد احمد البهوتى 1619120170100229 49

رنا سعد صبحى سعد السنيطى 1619120180100053 52

رحمه سعيد محمد مصطفى السباعى 1619120180100031 51

روضة احمد محمد احمد عزب 1619120190100953 54

رودينه محمد فتوح خليل ابو حجر 1619120180100751 53

ريم هشام محمد خميس المرسى 1619120180100438 56

ريم احمد السيد عبد القادرعلى 1619120180100497 55

ساره رضا احمد احمد بليله 1619120180100034 58

زياد محمد عبدالحميد البحيرى 1619120180100207 57

سحر على محمد منصور سالمه 1619120180100067 60

ساميه حسن فواد مرسى 1619120180100439 59

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



8قاعه  17لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة االسبانية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

سماح احمد مصطفى غازى ياسين 1619120180100601 62

سلمى ياسر مبروك عطيه ابو العال 1619120180100147 61

سهاد ايهاب محمد عبد العزيز الخولى 1619120180100069 64

سماح السيد رمضان عطيه عبد المنعم 1619120180100048 63

سهيله نجيب نبيه شلبى شاهين 1619120180100220 66

سهيال محمد على االمشيطى 1619120180100093 65

ضحى شاكر محمد عبد الحميد عوض هللا 1619120180100602 68

شيماء فوزى محمد محمود سليم 1619120180100102 67

عصام اشرف عبد البديع الشورى 1619120180100642 70

عبدالكريم عطا مخيمر عطا 1619120180100091 69

علياء عبد المحسن عبد الرحمن السيد احمد 1619120180100517 72

على رضوان على محمد رخا 1619120180100345 71

فاطمه فايق محمد فهمى الشنوانى 1619120180100036 74

عمر محمد محمد محمد عويس 1619120170100065 73

فتحى وحيد عبد الفتاح ابو غنيمة 1619120180100041 76

فاطمه محمد حسن حسن الكروط 1619120180100566 75

محمد جالل عطيه السنهوتى 1619120180100606 78

محمد احمد اسماعيل محمد اسماعيل 1619120170100089 77

محمد عبد السالم فتح هللا عبد الغنى حكام 1619120180100430 80

محمد طلعت احمد قرنى 1619120180100429 79

محمد محمود خميس عبدالعزيز عبداللطيف 1619120180100660 82

محمد على حسن عبدالرازق 1619120180100741 81

محمود احمد فاروق على جسرها 1619120180100739 84

محمد وحيد محمد محمد عسكر 1619120180100649 83

محمود محمد صبحى زكى بديوى 1619120180100550 86

محمود السيد عبد العال عبد المعبود 1619120180100079 85

مروة معوض عبد الجواد ابو فودة 1619120180100240 88

مروان السيد حسن ابو زايده 1619120180100585 87

مريم ممدوح عبد الرحمن عثمان 1619120180100466 90

مريم محمد عبدالعليم العدوى 1619120180100441 89

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



9قاعه  18لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة االسبانية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

مصطفى رياض محمد رياض 1619120180100655 92

مريم ناصر السعيد ابراهيم مشالى 1619120180100253 91

منه محمد عبد العزيز مصطفى شاهين 1619120180100458 94

مصطفى على حسن ابوسمرة 1619120180100472 93

ميار محمود على سيد احمد المقدم 1619120180100083 96

منى مصطفى ابراهيم مصطفى البستاوى 1619120180100514 95

ميرنا رفعت محمد شوالى 1619120180100368 98

ميرنا ابراهيم فريد محمد 1619120180100493 97

ندى محمد محمد يونس نوار 1619120180100378 100

ندى ايمن السعيد يوسف ابو غطفه 1619120180100273 99

ندى هشام عبد السميع الخياط 1619120180100328 102

ندى مصطفى محمد عمام 1619120180100476 101

نفيسه عبدالرحيم فتحى عبدالرحيم 1619120180100565 104

ندى يحيى الششتاوى جوده 1619120180100454 103

نورهان باسم احمد محمود الدسوقى 1619120180100004 106

نوران حسن محمد حسن عبد اللطيف 1619120180100109 105

نيرمين عادل فوزى رمانه 1619120180100242 108

نورهان مشير محمد المغربى 1619120180100470 107

هاجر خالد عبدالحميد احمد اسماعيل 1619120180100379 110

هاجر حمدى التابعى سند 1619120180100307 109

هايدى احمد احمد النجار 1619120180100367 112

هاله عالء محمد الظريف 1619120180100090 111

هايدى عصام عبدالحى عبدالمعطى خضير 1619120180100552 114

هايدى عادل عبد الفتاح الشرنوبى 1619120180100065 113

هبه يسرى محمد البحيرى 1619120180100414 116

هبه جالل عبدالمقصود ابوزيدان 1619120180100148 115

وفاء رضا ابو زيد محمد زيدان 1619120180100014 118

هشام محمد خليل عبدالرحمن الشامى 1619120180100097 117

يمنى عبدالباسط السيد عبيد عطيه ابوسعيد 1619120180100051 120

ياسمين عالء كمال عبدالونيس شعبان 1619120180100685 119

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



9قاعه  19لجنه 

باقى لالعاده

من الخارج

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة االسبانية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

يمنى وليد المندوه غلوش 1619120180100316 121

كريم احمد السيد حسين 1619120160100434 122

ماجد مسعد حنا بسخرون 1619120160100199 123

محمود محمد محمود معتوق 1619120160100200 124

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



1قاعه  1لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة االلمانية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

احمد امام عبد الغنى مصطفى عياد 1619120180100011 2

ابرار محمود عبد الهادى احمد عبده 1619120170100233 1

احمد حسن السيد ابراهيم الننى 1619120180100209 4

احمد بسيونى محمد عبد القادر ابو بسيونى 1619120180100208 3

احمد عبد الحكيم محمد عبد السالم محمد 1619120180100502

7

6

احمد سالم رشاد عباس سالم 1619120180100057 5

ادهم سعيد مصطفى عبدالمقصود 1619120180100604

9

احمد مجدى السيد البمبى 1619120180100613

8

اريج احمد ابراهيم يوسف 1619120180100063

11

اروى ايمن احمد محمد نصير 1619120180100154

10

اسامه عالء عبد الرحمن عطيه سعفان 1619120180100129

13

اريج محمد فتح هللا احمد معوض 1619120180100256

12

اسالم محمد السيد مروان 1619120180100638

15

اسراء نبيل محمد سليمان منصور 1619120190100938

14

اسماء حنفى على على رضوان 1619120180100122

17

اسالم محمد عبد السالم محمد علوانى 1619120180100499

16

اسماء عزت كامل المرسى 1619120180100650

19

اسماء شاكر حسين محمد مندور 1619120180100164

18

اسماء مجدى السيد ابراهيم 1619120180100343

21

اسماء مبروك محمد حسن جويلى 1619120180100310

20

اسماعيل ياسر السيد فتحى السيد 1619120180100272

23

اسماء مهدى صابر الدسوقى البسطويسى 1619120180100401

22

اشجان رضا سعيد محمد الخواجه 1619120180100511

25

اسيل عبد الجواد على النادى 1619120180100049

24

االء ثروت محمود الشعراوى 1619120180100286

27

االء ابراهيم عبد العليم بركات 1619120180100352

26

امل ياسر رجب جبر 1619120180100035

29

امانى مجدى عبدالمجيد محمود احمد 1619120180100618

28

امنيه عبدالسالم عبدالعظيم مبروك المالح 1619120180100303

اموره السيد ماهر ابراهيم30 1619120180100335

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



2قاعه  2لجنه 

1619120180100413

1619120180100193

1619120180100459

1619120180100621

1619120180100151

1619120180100288

1619120180100289

1619120180100121

1619120180100098

1619120180100118

1619120180100620

1619120180100448

1619120180100748

1619120180100433

1619120180100501

1619120180100599

1619120180100456

1619120180100026

1619120180100592

1619120180100394

1619120180100469

1619120180100032

1619120180100417

1619120180100167

1619120180100449

1619120180100724

1619120180100397

1619120180100050

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة 

كفرالشيخ

31

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة االلمانية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

اميره فتوح عبد الرحيم شريف

34

33

اندرو مجدى شحاته مرقص32

ايمان اشرف على فهمى كباش

ايمان السيد محمد المرسى

37

36

35

ايه مجاهد سعد مجاهد

ايه عبدالحارث صبحى عمار

ايه محمد عبدالفتاح السيد سالمه

40

39

ايه مصطفى كامل فهمى احمد شرشر38

ايهاب انيس ربيع عبدالحميد فرحات

بسنت حمدى يوسف عبد الجليل نوح

43

42

بسنت مصطفى المتوكل عبد النبى امين41

جنه عصمت على على الجندى

جهاد اسامه محمد هديه

46

45

حاتم محمد يسرى جمعه هيكل44

حبيبة عبد العال مصباح عثمان

حبيبه اسماعيل محمد ابوشعيشع

49

48

حسناء حسن محمد مصطفى القشطى47

حنين جمال محمد جمال الكالوى

خلود خميس بسيونى دسوقى

52

51

دينا زكريا سليمان محمود عابدين50

رانيا عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

رضوى عمر على هالل

55

54

رغده على محمد شوقى منصور53

رنا بدر السيد احمد محمد

رنا عالء احمد الهاللى

58

57

روان احمد عبدالشافى العنترى56

روان هانى محمود عمار

ريم سمير حسنين الكالف

سلمى قطب ابراهيم عبد الجواد خضر 1619120180100597 60

ريم هشام فاروق عبد العزيز على 1619120180100144 59

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



المدرج االرضي يمين  3لجنه 

سمر احمد حاتم ابو خزيمة
161912018010030

2

سميه السعيد مرعى غنيم
161912018010023

9

سها احمد جالل عبد الرحمن
161912018010037

2

سهيله على احمد السيد اللمعى
161912018010056

0

شاهندا محمد محمد المسيرى
161912018010039

9

شيرين ممدوح محمود سعد الشامى
161912018010065

6

صابرين السيد محمود اسماعيل مصطفى
161912018010035

5

صفاء محمد عبداللطيف عبدالحليم
161912019010093

4

صالح حسين محمد محمد شرف اليسير
161912018010009

2

عبد هللا خالد محمد قطب عبد هللا
161912018010014

3

عبدالحليم محمد يوسف زوين
161912018010013

4

عبدالرحمن سعيد مصطفى محمد راضى
161912018010043

1

عبدالرحمن محمد احمد عبدالرحمن سالم
161912018010066

3

عصماء محمد السيد هجرس
161912018010028

2

على عطيه على مجيد
161912018010042

4

علياء محمد صالح محمد عبد العاطى
161912018010046

0

عمر اشرف السيد عبدالمنعم خليل
161912018010040

8

عهد طارق جابر محمد بسيونى
161912018010008

7

كيرلس اسعد سعيد عبدالمسيح
161912018010019

9

ماجده صالح النبوى عبده الشحات
161912018010016

5

ماريان اشرف رشدى عطا خرستان
161912019010095

2

مارينا مالك هتلر عبده يوسف
161912018010019

1

مارينا نشات مرقص روفائيل داود
161912018010018

9

مازن هشام عبدالباقى محمد الدميرى
161912018010043

4

محمد اسامه الفاتح ابراهيم شحاته
161912018010025

0

محمد ايهاب لطفى عبدالحميد يوسف
161912018010043

5

محمد حسن احمد السيد مسلم
161912019010093

5

محمد سليمان محمد الجمال
161912018010072

7

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة 

كفرالشيخ

61

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة االلمانية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

64

63

62

67

66

65

70

69

68

73

72

71

76

75

74

79

78

77

82

81

80

85

84

83

88

87

86

محمد عبدالحليم على محمد على 1619120180100017 90

محمد صالح مظهر سعد خليل 1619120180100752 89

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



المدرج االرضي وسط 4لجنه 

محمد عبدالمقصود عبدالقادرعبدالمقصود الزلطه 1619120180100360

محمد على كامل ابو النصر 1619120180100629

محمد محمد عبد الحميد محمود السامولى 1619120180100161

محمد مرسى كمال مرسى عبد المنعم 1619120180100392

محمد مطيع سادات ابراهيم هاللى 1619120180100341

مروة احمد صالح عطيفى سليمان 1619120180100540

مروه الدسوقى ابراهيم حسن الهمشرى 1619120180100212

مريم احمد محمد عبد الغنى الجندى 1619120180100404

مريم عادل ابو السعود عبد العزيز عطيه 1619120180100479

مريم محمد السيد محمد ابراهيم جميل 1619120180100491

مريم محمد سمير عبدالمنعم ناصف 1619120180100706

مريم محمد يحيى محمد على 1619120180100405

معاذ فتحى احمد الميقاتى 1619120180100608

منار سعد عبد هللا الصعيدى 1619120180100176

منه هللا صالح السيد ابراهيم 1619120180100494

منى مسعد محمود عبدالغنى 1619120180100709

مونيكا مدحت منير جرجس منصور 1619120180100185

مى السيد ابراهيم السيد حسن 1619120180100001

مى عبدالمنعم محمود نصار 1619120180100105

ميرام احمد احمد عبد الحميد عميرة 1619120180100047

ميرنا الهامى احمد محمد احمد 1619120180100244

نادين سعيد رافت السعيد ابراهيم 1619120180100679

نجوى ابراهيم عبد الشافى مرزوق 1619120180100527

ندا روحى فكرى عبد الصمد الشقرفى 1619120180100635

ندا محمود ابراهيم عبدهللا حامد 1619120180100064

ندى السيد محمد احمد سعيد 1619120180100703

ندى خميس جابر احمد ابراهيم 1619120180100657

ندى على خليل محمد ابوشعيشع 1619120180100569

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة 

كفرالشيخ

91

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة االلمانية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

94

93

92

97

96

95

100

99

98

103

102

101

106

105

104

109

108

107

112

111

110

115

114

113

118

117

116

ندى نادر المرسى على ابو العزم 1619120180100728 120

ندى محمد فواد عبد هللا طاحون 1619120180100419 119

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



المدرج االرضي شمال  5لجنه 

نهى احمد محمد احمد المرسى شرف

نور عربى عطيه طه

نورا محمود امين محمود امين

نورا محمود حسن محمود الصوفانى

نوران حسين محمد السيد الحلو

نورهان خالد شفيق على غازى

نورهان شحاته رجب محمد عبده

نيرة شعبان سعيد شعبان حبلص

هاجر كارم محمود احمد محمد

هبه هللا عبد الباسط محمد عثمان حسين

هبه محمد عبد اللطيف الشريف

هدى حامد محمد حامد عيد

هدى خالد السعيد مصطفى جاد قنديل

هدير وائل شوقى عبد الحميد سليمان

وسام الدسوقى محمد البسطويسى

وسام محمد عبد الفتاح الفيومى

ياسر رضا ابراهيم عبد ربه على

ياسمين احمد محمد البندارى

ياسمين امجد عبد العزيز حسن عفارة

ياسمين بشير محمد عبدالرحمن صقر

ياسمين سيد احمد محمد خميس

ياسمين عادل احمد عبد المجيد العطار

يسرا السعيد مصطفى محمد العبسى

يوسف عبد المجيد عبد المجيد ابراهيم طاحون

149

150

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة االلمانية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

ندين ابراهيم مصطفى عصفور 1619120180100309

122

121

1619120190100949 124

نهال عبد الرحيم محمد العفيفى 1619120180100257

123

1619120180100420 127

1619120180100336 126

1619120180100733 125

1619120180100396 130

1619120180100357 129

1619120180100407 128

133

1619120190100950 132

1619120180100483 131

136

1619120180100455 135

1619120180100734 134

139

1619120180100314 138

1619120180100622 137

142

1619120180100481 141

1619120180100227 140

145

1619120180100260 144

1619120180100094 143

148

يوسف ياسر حسن عبد الشافى حسن 1619120180100180 147

1619120180100463 146

ساره حمدى محمد محمود حربى 1619120170100093

رغده حمدى ابراهيم العدل 1619120170100006

1619120180100270

السعيد حماده السعيد ابراهيم الشناوى 1619120170100556

1619120180100377

1619120180100532

1619120180100659

1619120180100311

1619120180100258

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



المدرج العلوي 20لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة الصينية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

احمد السيد فكرى شرف 1619120190100946 2

ابراهيم حاتم ابراهيم االشقر 1619120180100023 1

احمد رمضان عبدالفضيل عبد الهادى على 1619120180100153 4

احمد تامر احمد عبد المقصود الشيخ 1619120180100015 3

احمد عبد الرافع عبد العزيز حسين محمد 1619120180100354 6

احمد زكريا احمد فرح 1619120180100471 5

احمد عوض فهيم عبدالغنى ابو سليم 1619120190100939 8

احمد عبدالقادر محمد ابوشادى 1619120180100720 7

احمد محمد محمد عثمان على 1619120180100489 10

احمد محسن محمد عبد الحميد الشحم 1619120180100124 9

اسامه نعمه على ابو قصيبه 1619120180100395 12

احمد مصطفى محمد محمد على عبده 1619120180100016 11

اسماء احمد مصطفى ابراهيم الجمل 1619120180100425 14

اسراء فتحى طه السيد ابو الخير 1619120180100201 13

االء اشرف فتحى ماهر الغريب 1619120180100342 16

اسماء السيد المرسى سعد ابو زيد 1619120180100526 15

امجد احمد ابراهيم السيد عسل 1619120180100340 18

االء عبد الحليم عبد اللطيف محمد الحبال 1619120180100119 17

اميره ياسر محمود محمد صالح ابو ليله 1619120180100484 20

اميرة عبدالعليم محمود محمد عبدالعليم 1619120180100486 19

اهله عبدالرحمن عبدالفتاح عبد الرحمن نحاسه 1619120180100322 22

امينه جمال عبدهللا يوسف سيد احمد 1619120180100630 21

ايه جمال موسى عوض العساسى 1619120180100287 24

ايمان محمد فوزى مسعد رزق 1619120180100349 23

ايه عبد الرحيم محمود مصطفى الصعيدى 1619120180100485 26

ايه طلعت احمد حامد ابو عاليه 1619120180100370 25

تسنيم وفائى صالح ابراهيم نافع 1619120180100290 28

ايه عصام محمد بسيونى 1619120180100631 27

جنة عالء حسن حافظ 1619120180100361 30

جنة شاكر عبد الاله عبد المجيد احمد 1619120180100375 29

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



المدرج العلوي  .......كشف حضور طالب الفرقة الثانية لمادة 21لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة الصينية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

جيهان اشرف سعد محمد عبد الحليم 1619120180100584 32

جهاد ماهر الشربينى السكرى 1619120180100729 31

حبيبه وليد حموده طه الحمزاوى 1619120180100075 34

حبيبه شريف عبد الحليم السيد عيسوى 1619120180100275 33

خلود خالد محمد عزت توفيق 1619120180100415 36

خالد فايز عزيز محمد اسماعيل 1619120180100293 35

رانيا محمود حلمى على ابراهيم النجار 1619120180100567 38

داليا رضا المرسى ابو العباس 1619120180100108 37

رنا محمود عبد الرحمن السيد على 1619120180100418 40

رنا محمود السيد بخيت صالح 1619120180100492 39

روان ايهاب احمد حلمى محمد ابراهيم 1619120180100027 42

روان السيد محمود الشهاوى 1619120180100329 41

روان محمد انور احمد اغا 1619120180100725 44

روان صالح عبد الفتاح حاتم 1619120180100249 43

رودينه خالد حسن عبدالسالم المليجى 1619120180100068 46

روان مصطفى عبدالعزيز محمد بيبرس 1619120180100450 45

ريناد السيد محمود احمد 1619120190100948 48

ريم عالء الدين بشير عيسى متولى 1619120180100333 47

زينب طارق قطب موسى عالم 1619120190100936 50

ريهام ابراهيم محمد ابراهيم السعدنى 1619120180100723 49

ساره امجد محمود فتح هللا 1619120180100402 52

زينب طمان رفعت طمان 1619120180100625 51

ساره محمد رشاد ابراهيم 1619120180100421 54

ساره صالح محمد ذكى رجب 1619120180100230 53

سعده نصحى انور النمر 1619120180100347 56

ساره محمد شاكر حسن محمد 1619120180100155 55

سلمى محمد عبد الخالق غريب على 1619120180100223 58

سلمى محمد احمد عبدالحليم 1619120180100005 57

سهيله محمد احمد مسعود منصور 1619120180100653 60

سلمى يسرى على السيد عكه 1619120180100586 59

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



المدرج العلوي  22لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة الصينية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

شاهيناز صبحى ابراهيم السيد عبد الرحمن 1619120180100403 62

شاهنده عصام عبداللطيف محمد الشاذلى 1619120180100169 61

شيرين عبده راشد محمد 1619120180100578 64

شروق محمد كامل احمد محمد عيد 1619120180100262 63

ضحا هالل اسماعيل الشناوى هالل 1619120180100323 66

شيماء يحيى زكريا الزاكى 1619120180100110 65

عادل خالد محمد عبيد 1619120180100665 68

ضحى ماجد مصطفى العيسوى سالمه 1619120180100440 67

عبدهللا رجب محمود جامع 1619120180100238 70

عبد الرحمن احمد محمد احمد غنيم 1619120180100548 69

فادى عدلى توفيق كامل 1619120180100184 72

عفاف المهدى محمد مصطفى مهدى 1619120180100568 71

فيروز محمد كمال متولى النمر 1619120180100219 74

فاطمه الزهراء عالء محمد السيد سعد 1619120180100150 73

كريم خالد صالح كامل 1619120190100951 76

كريم حمدى عزت جاد الرب منصور 1619120180100265 75

محمد اشرف عبد المنعم احمد رزق 1619120170100522 78

لبنى طه مرسى سعد زينه 1619120180100313 77

محمد حموده مصطفى مصطفى شاهين 1619120180100605 80

محمد ثروت السعيد الفرماوى 1619120180100551 79

محمد عبد السميع طه عبد الكريم احمد 1619120180100338 82

محمد سعد على مصطفى التركى 1619120180100503 81

محمد محمد عبدالفتاح محارم 1619120180100443 84

محمد فوزى ابراهيم مرسى 1619120180100002 83

محمد ناصر محمد حلمى عبدالحليم مبارك 1619120180100446 86

محمد مصطفى السيد محمد عبد الصمد 1619120180100628 85

محمد نصر حجازى خطاب 1619120180100509 88

محمد ناصر محمود عبده حجاج 1619120180100721 87

محمود خالد عبدالقادر شعيب 1619120180100699 90

محمود ايهاب محمد رفعت محمد البهى 1619120180100383 89

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



قاعه الدور العلوي  23لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة الصينية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

مروه مجدى عبده عبد العال 1619120180100390 92

محمود خالد فتحى محمد الجريدى 1619120180100549 91

مريم باسم احمد داود 1619120180100003 94

مريم ابراهيم شناوى البيومى 1619120180100037 93

مريم محمد مصطفى العزب العيسوى 1619120180100038 96

مريم طلعت عطية عبد الفضيل عبدهللا 1619120180100393 95

مصطفى عبد الحميد عبد الرحمن عبد الحميد 1619120180100590 98

مريم هالل محمد السيد هالل 1619120180100500 97

ممدوح ربيع مصطفى محمد 1619120180100640 100

مصطفى محمد فوزى عبدالمنعم 1619120180100317 99

منة ابراهيم محمد سعد عبد الجواد 1619120180100264 102

منار محمد رمضان حامد رضوان 1619120180100594 101

منى السيد محمد محمد شعالن 1619120180100465 104

منة هللا محمد ابراهيم رسالن عبداللطيف مهران 1619120180100707 103

ميار صالح نصر ضاحى نصر 1619120180100170 106

مى هشام عبدالحكيم محمود شحاته 1619120180100128 105

ناديه ابراهيم محمد ابراهيم عبد الرحمن 1619120180100406 108

ميرنا جورج جريس يوسف عبد المالك 1619120180100188 107

ناديه محمد عبدالحميد حسين 1619120180100753 110

ناديه السيد احمد حسين 1619120180100600 109

ندى بكرى محمد محمد شهاب 1619120180100295 112

ناهد خالد حمدى سعد حمام 1619120180100731 111

ندى محمد عبد هللا على الموافى 1619120180100254 114

ندى سعدهللا حسن الصواف 1619120180100113 113

نورهان تامر حسام الدين حامد زراره 1619120180100028 116

نورا خيرى السيد على المغازى الالوندى 1619120180100732 115

هاجر ابراهيم جابر على سلطان 1619120180100312 118

نورهان عبد الحميد ابراهيم وهبه 1619120180100171 117

هاجر عبدالفتاح حسن محمد حسن 1619120180100213 120

هاجر ابراهيم شحتو عرفه 1619120180100268 119

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



قاعه الدور العلوي  24لجنه 

باقى لالعاده

من الخارج

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثانية 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة الصينية: الشعبـة /القسـم

الئحة كلية األلسن: الئحــة  انتظام: طبيعة الدراسة  مستجد: حالة الطالب

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

يارا امجد عبد القادر عالم 1619120180100123 121

يارا رمزى محمد الدسوقى الفقى 1619120180100474 122

يمنى وليد محمد محمد بارومه 1619120170100469 123

يوسف اسماعيل محمد اسماعيل مناع 1619120180100426 124

يوسف السيد محمد رمضان 1619120180100730 125

يوسف محمد صبحى محمد حسن 1619120180100373 126

يوسف محمد محمد احمد عوض 1619120180100641 127

ميار جمال فاضل ابراهيم عبده 1619120170100212 128

سارة محمد عبد المغنى السيد عابوره 1619120160100110 130

االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور



االجمالى

عدد الغياب

توقيع المالحظ  عدد الحضور


