
10لجنه 

قاعه بجوار المعامل 

رانيا السيد عبد العظيم الشهاوى 1619120170100430 30

دينا محى الدين محمد على الطعمى 1619120170100211 29

دينا على محمد ابوالوفا على 1619120170100054 28

داليا عاطف تاج الدين باظة 1619120170100286 27

حسين عبد الغنى احمد خليل 1619120170100247 26

حسناء عبد الوكيل ابوالعنين بركات 1619120170100138 25

جهاد ابراهيم محمد الخولى 1619120170100215 24

بهيه اشرف محمد ابراهيم مصطفى 1619120170100339 23

ايه نادر فاروق المهدى 1619120170100369 22

ايه عبدالفتاح محمد عامر 1619120170100320 21

ايمان عبدالراضى مصطفى عبدالبر عطية 1619120170100559 20

ايمان احمد مصطفى الشناوى 1619120170100544 19

ايثار سعد عباس حسام 1619120170100528 18

اميرة خليفة محمد عبدالحليم 1619120170100441 17

امنيه طلحه حامد البحيرى 1619120170100436 16

االء محمود سعد منصورالشيخ على 1619120170100080 15

اسماء بليغ السيد السيد الهميسى 1619120170100082 14

اسماء ايمن السيد جمعة 1619120170100330 13

اسالم ناجى حسين عبد الرحيم 1619120170100136 12

اسراء عيد مختار حامد عبدالنبى 1619120170100139 11

اسراء صبرى محمد على ابو العزم 1619120170100435 10

اسراء صبحى عبدالنبى يونس القالب 1619120170100096 9

اسراء ابراهيم ابوالفتح عبدهللا 1619120170100552 8

احمد فواد جمعه ابو عوض 1619120170100008 7

احمد غريب عشماوى محمد عشماوى 1619120170100456 6

احمد عبد العزيز محمود عيسى عبده 1619120170100064 5

احمد عبد االله عبد الوهاب ابو زيد ابراهيم 1619120170100022 4

احمد سمير السيد خليل مرسى 1619120170100474 3

احمد سعد عبد الغفار متولى 1619120170100503 2

احمد حسين عبد الرازق متولى العساس 1619120170100301 1

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثالثة 
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

االجمالى

توقيع المالحظ عدد الغياب            عدد الحضور



7قاعه  11لجنه 

مريم محمد احمد عبدالرحيم خليل 1619120170100574 60

مريم خالد محمد قطب عبد هللا 1619120170100033 59

مروه محمد مسعود شهاب 1619120170100537 58

محمود عبوده محمد محمدالفل 1619120170100187 57

محمد محمد بسيونى فريشح 1619120170100354 56

محمد عبوده محمد محمد الفل 1619120170100186 55

محمد صبحى محمد سليمان الفقى 1619120170100077 54

محمد حسن محمد الصغير عبد اللة 1619120170100375 53

محمد الصايم عيساوى نصر الدفراوى 1619120170100079 52

الميس محمود محمد راشد سليمان 1619120170100550 51

عمرو محمد محمد محمود 1619120170100594 50

عمار السيد حسن محمد السيد السعدنى 1619120170100479 49

عزه على توفيق على نصار 1619120170100416 48

عبدالحميد محمد عبدالحميد محمد طاحون 1619120170100269 47

عبد هللا محمد اسماعيل محمد البسيونى 1619120170100442 46

عائشه ياسر عبدالحكم ابو النور 1619120170100518 45

صالح احمد حسن السيد شرف الدين 1619120170100107 44

شيماء محمد على محمد بركه 1619120170100151 43

شروق محمد عزت محمود الشامى 1619120170100205 42

سميره محمود نعيم بريك هليل 1619120170100081 41

سماء رضا شعبان االتربى عبد هللا 1619120170100476 40

سلفانا محب حنين يعقوب 1619120170100165 39

ساره محمد السيد احمد 1619120170100576 38

ساره ابراهيم محمد ابراهيم 1619120170100072 37

سارة طلعت محمد ابراهيم صقر 1619120170100069 36

ريهام نبيل عبد الجابر مهنى 1619120170100466 35

روان طارق عبد المنعم عبد الفتاح عامر 1619120170100163 34

رنا محمد عبدالواحد على الدسوقى 1619120170100035 33

ربيع عبد الوهاب ربيع الحامولى 1619120170100351 32

رانيا عبدالرحمن محروس جوده 1619120170100526 31

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثالثة 
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

االجمالى

توقيع المالحظ عدد الغياب            عدد الحضور



7قاعه  12لجنه 

يمنى المنذر حامد محمد محمد 1619120170100232 80

يارا ايمن محمد عبد الحميد ابو حمزه 1619120170100387 79

والء احمد الذكير عبدالوهاب 1619120170100551 78

وفاء نبيل عبد العزيز مفتاح خضير 1619120170100418 77

هديل محمد الدسوقى محمد عياد 1619120170100190 76

هدير حسن احمد عبد السالم 1619120170100322 75

هاجر عيد عبد الحميد البرهامى 1619120170100437 74

هاجر عصام فواد العيص 1619120170100266 73

هاجر رائد سويلم عبد المجيد عوض 1619120170100185 72

نيرفان عماد الدين فواد على العزب 1619120170100328 71

نورهان وجية محمد السعيد على 1619120170100364 70

نورهان عبدالهادى احمد عبدالهادى 1619120170100005 69

نورهان صالح بديرالسيد النشار 1619120170100161 68

ندى محمد رافت عبد الهادى زين الدين 1619120170100538 67

ندى عالء ابو الحسن محمد مجاهد 1619120170100389 66

ندى حسن محمود محمد 1619120170100468 65

ناتاليا اسامه محمد عماد عبد الفتاح 1619120170100177 64

منة هللا عادل شعبان عبده صالح العمراوى 1619120170100536 63

منال ايمن عبد الحليم على درويش 1619120170100170 62

مريم محمود ابو بكر احمد الشعراوى 1619120170100063 61

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثالثة 
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

االجمالى

توقيع المالحظ عدد الغياب            عدد الحضور



قاعه ايطالي  8لجنه 

محمد محروس محمد اسماعيل زيدان 1619120170100464 30

محمد على فتحى مرسى داود 1619120170100324 29

محمد السيد الشوادفى عبدهللا سالم 1619120170100365 28

محمد اشرف شعبان رجب مرجان 1619120170100192 27

عمرو ابراهيم لطفى ابراهيم 1619120170100530 26

عبده عبد المعطى عبده مصطفى تفال 1619120170100357 25

عبدهللا محمد محمد مهران 1619120170100224 24

عبدالرحمن عطا عبدالحليم محمد متولى 1619120170100030 23

طارق السيد عبدالرازق على داود 1619120170100326 22

سها سليمان عبد المنصف ابراهيم 1619120170100202 21

سماح صالح عثمان الشوربجى 1619120170100246 20

ريهام خالد الششتاوى ابوهالل 1619120170100335 19

روان خالد الششتاوى ابو هالل 1619120170100419 18

رنا احمد محمد محمد طه سالمه 1619120170100478 17

رضوى عبده فخرى عبد الراضى 1619120170100331 16

رضا رجب عبدالحميد نصر المريجى 1619120170100288 15

دعاء احمد محمود شتا 1619120170100582 14

خلود محمد محمد غنيم 1619120170100193 13

حمدى حسين البدرى نعمان العزول 1619120170100159 12

حبيبة سعد يوسف عمر موسى 1619120170100465 11

ايه سمير عبدالبارى حمزه 1619120170100583 10

ايمان محمد محمود الجنجيهى 1619120170100317 9

اية على احمد محمد احمد عزام 1619120170100371 8

انسام عبد العزيز فتحى عبد العزيز عبد الرحيم 1619120170100433 7

اميره السيد عبد المقصود هليل 1619120170100195 6

االء محمد عطيه غانم ابوزيد 1619120170100432 5

اسنات احمد كمال احمد خليفه 1619120170100345 4

احمد محمد عبدالجواد عزام 1619120170100524 3

احمد صبرى محمد مصطفى عجيز 1619120170100237 2

احمد ابراهيم احمد اسماعيل حمدان 1619120170100323 1

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثالثة 
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

االجمالى

توقيع المالحظ عدد الغياب            عدد الحضور



قاعه فرنساوي  9لجنه 

والء محمد عويضه عويضه محمد 1619120170100254 45

والء جمال عبدالمقصود محمد مومن 1619120170100086 44

هادى كمال رسالن محمد قوره 1619120170100473 43

نيرمين يحى عبدالحميد عويس 1619120170100083 42

نورا نشات محى الحسينى ابوزيد 1619120170100584 41

نرمين محمود محمد الصعيدى 1619120170100539 40

نرفانا وفيق وهيب تادرس 1619120170100337 39

ندى محمد حسين عبد الحكيم 1619120170100044 38

ندا اشرف محمد عبدالسالم بهنساوى 1619120170100122 37

نادر السيد السيد محمود البشبيشى 1619120170100098 36

مروه طارق فاروق محمد اسماعيل 1619120170100071 35

محمود نبيل محمود على جمعه ابو عمر 1619120170100299 34

محمود حسن خليفه محمد الدهنه 1619120170100358 33

محمود احمد محمد احمد العبد 1619120170100428 32

محمد نبيل السيد الزيات 1619120170100001 31

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

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثالثة 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

االجمالى

توقيع المالحظ عدد الغياب            عدد الحضور



طرقه الدور االرضي بجوار تربيزة التنس  5لجنه 

روان محمد عبد المنعم عبد الحليم عطيه 1619120170100401 30

روان محمد ذكى حفنى عوض 1619120170100130 29

رنا محمد مصطفى محمد حسن 1619120170100312 28

رنا خالد خضرى حامد 1619120170100280 27

رنا اشرف احمد سليم 1619120170100388 26

رمضان احمد سعيد احمد سعيد 1619120170100355 25

رفيده طارق احمد محمد الشناوى 1619120170100340 24

رضا السيد كمال محمد 1619120160100076 23

رحاب شريف السيد عبد الفتاح عبد الغنى 1619120170100307 22

دنيا اشرف محمود محمد فرج 1619120170100002 21

حازم محمد عبدالستار سويدان 1619120170100004 20

تقى نبيل سليمان محمود عبد العال 1619120170100380 19

تقى ثروت عمر محمد الخولى 1619120170100454 18

بيشوى نصر فرج نصرهللا 1619120170100003 17

بسنت على ابراهيم على 1619120170100308 16

بسنت خالد محمد على 1619120170100311 15

بسمه عاطف محمد خيرهللا 1619120160100285 14

باسل محمد طه محمد 1619120160100436 13

ايه وليد محمد السيد الرفاعى 1619120170100068 12

ايه احمد محمد عامر محمود 1619120170100406 11

ايناس ماهر عبد الروف محمد القاضى 1619120170100494 10

االء محمد ابراهيم عيسى 1619120170100438 9

االء سامى احمد طبانه 1619120170100585 8

اسراء فيصل ابراهيم حداد عثمان 1619120170100403 7

اسراء عبد الوهاب عبد المجيد شرباش 1619120170100101 6

اسراء اسالم ابوالعال صبره 1619120170100182 5

احمد يوسف احمد حسن حجى 1619120170100459 4

احمد عمرو عبد المنعم ابو اليزيد عبد العال 1619120160100228 3

احمد صالح احمد عبدالهادى الشرقاوى 1619120170100362 2

احمد سعيد مصطفى مصطفى 1619120170100066 1

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثالثة 
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

االجمالى

توقيع المالحظ عدد الغياب            عدد الحضور



القاعه الجديده شمال  6لجنه 

مروه السيد محمد عبد الخالق على 1619120170100238 60

محمود محمد السيد عبد الجواد 1619120170100221 59

محمود رضا عبدالعزيز محمد البهلول 1619120170100325 58

محمد مصطفى مصطفى سليمان حواس 1619120170100314 57

محمد عبد الحميد احمد عطيه 1619120170100327 56

محمد صالح محمد زكى مندور 1619120170100300 55

محمد سالمه سعد يونس غانم 1619120160100170 54

محمد ابراهيم محمد اسماعيل النجار 1619120170100356 53

محمد ابراهيم محمد ابراهيم محمود 1619120170100373 52

لوى هشام محمد محمد الخولى 1619120170100502 51

فاطمه الصاوى ابراهيم رزق 1619120170100231 50

عمر محروس محمد محمد عوينات 1619120170100067 49

على دياب على عوض 1619120170100372 48

عبدهللا صالح محمد رزق بدر 1619120170100297 47

عبد الرحمن ياسر سمير عامر محمد 1619120170100293 46

عبد الرحمن سعيد صبحى على عبد ربه 1619120160100336 45

شيماء اشرف خطاب البرعى 1619120170100470 44

شهاب نصر محمد حسن ابو موسى 1619120170100171 43

شروق اشرف ابراهيم حسن 1619120170100516 42

سهيله رضا سعد بدر يونس 1619120170100026 41

سميه زينهم انور حسن الخرصه 1619120170100258 40

سلمى محمود محروس السطوحى 1619120170100119 39

سلمى اسامه عبدالمنعم زيد 1619120170100267 38

سعد عالء الدين احمد شعبان محمد 1619120170100443 37

سحر ربيع اسماعيل رضوان 1619120170100410 36

سالى محمود عبدالمطلب محمود 1619120170100310 35

سارة ابراهيم محمد القصاص 1619120170100429 34

ريهام ياسر عبد الفتاح صبرى شهيب 1619120170100118 33

روميساء محسن كمال حامد 1619120170100219 32

روحيه رمزى على االعصر 1619120170100154 31

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثالثة 
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

االجمالى

توقيع المالحظ عدد الغياب            عدد الحضور



طرقه 7لجنه 

باقى لالعاده

بسمه السعيد السعيد ابو ستيته 1619120160100182 74

وئام محمد االحمدى النشرتى 1619120170100348 73

هند حاتم عبدالعظيم حامد حليمه 1619120190100933 72

هدير جمال حسين الذبيدى 1619120170100021 71

هبة احمد سليمان السيد سليمان 1619120170100292 70

هاجر مصطفى ابوالوفا الطاهر 1619120170100100 69

نيره احمد بسيونى احمد حرحور 1619120170100272 68

نورهان عبد المقصود عبد الرازق عبد المقصود 1619120170100306 67

نشوى عبد الحليم كامل محمد الحداد 1619120170100036 66

نسمة السيد عباس رمضان رضوان 1619120170100404 65

ناديه محمود عبدالحميد ابوالخير 1619120190100942 64

ميرا جورج تادرس فرج تادرس 1619120170100343 63

مى رمضان احمد ابراهيم حبيب 1619120170100099 62

مروه محمد ابو اليزيد محمد 1619120170100245 61

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

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثالثة 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

االجمالى

توقيع المالحظ عدد الغياب            عدد الحضور



7طرقه امام قاعه  13لجنه 

رضوى محمد احمد الشبشيرى 1619120170100038 30

رحمه ابراهيم ابراهيم الدسوقى عبده الروضى 1619120170100174 29

رانيا جمال ابراهيم الغريب العيسوى 1619120170100207 28

راندا محمد رمضان ابواليزيد شاهين 1619120170100334 27

دنيا حسن كمال الدسوقى 1619120170100500 26

دعاء السيد احمد محمد السعدى 1619120170100007 25

دانا خالد عباس احمد 1619120170100549 24

خلود خالد ابراهيم حسن حواس 1619120170100097 23

خلود السيد عبد الفتاح ابو احمد 1619120170100222 22

خالد فواد سعيد عبدالسالم عياد 1619120170100553 21

حور عين ايهاب سامى محمد يوسف 1619120170100201 20

حنان حمدى مصطفى المهدى 1619120170100370 19

تقى محمود السيد الطباخ 1619120170100440 18

تقى ماهر السيد محمد شراره 1619120170100346 17

تقوى عصام محمد مرسى طريح 1619120170100405 16

بيتر ميالد ابو الخير شحاتة ابو الخير 1619120170100497 15

بسام محمد ابراهيم محمد دويدار 1619120170100452 14

ايه عزت عنتر ابو الغيط ساطور 1619120170100162 13

ايه عبده عبدالفتاح عيسى 1619120170100580 12

ايمان محمد راتب حماد 1619120170100242 11

ايتن عبدهللا محمود حسن الخياط 1619120170100302 10

اميره خالد على ابراهيم السعدنى 1619120170100213 9

امل حسن عبد الفتاح احمد البريمى 1619120170100359 8

امال محمود محمد عبدالحميد عثمان 1619120170100338 7

اسماء ابراهيم عطيه على داود 1619120170100360 6

اسالم كامل محمد موسى كريم 1619120170100462 5

احمد وجدى عبد الشكور سالمة 1619120170100298 4

احمد خالد عبدالواحد ونس 1619120170100555 3

ابراهيم محمد محمد عامر 1619120170100060 2

ابراهيم محمد ابراهيم عبد الغنى 1619120170100291 1

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثالثة 
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

االجمالى

توقيع المالحظ عدد الغياب            عدد الحضور



8قاعه  14لجنه 

محمد زكى احمد الشيخ على 1619120170100445 60

محمد جمال محمد ابراهيم مجاهد 1619120170100131 59

محمد ابراهيم السيد فرحات 1619120170100546 58

ماهينار عبد الحميد ثابت بخيت 1619120170100341 57

مارينا ميشيل صابر مريد 1619120170100058 56

كرم صالح مصطفى مصطفى والى 1619120170100471 55

كارولين عادل شكرى ميخائيل 1619120170100070 54

فوزيه محمود حاتم محمد ابوخزيمه 1619120170100589 53

فرحة عبدالحميد محمد عبدالحميد عمارة 1619120170100024 52

فايزه البيلى عبد الحميد عبد المحسن 1619120170100183 51

فاطيما خالد مصطفى محمود الطنطاوى 1619120170100487 50

فاطمه محمد عبد الدايم محمد شتيه 1619120170100472 49

فاطمه خالد محمد على مرسى 1619120170100275 48

عمرو محمد على السيد رجب 1619120170100421 47

عمار محمد منصور رمضان داود 1619120170100523 46

عزة جمال الغريب ابو الخير 1619120170100209 45

عبد الرحمن محمد متولى عوده 1619120170100076 44

ضحى ابراهيم عبد السميع ابو العزم 1619120170100353 43

شيماء محمد عبدالعزيز عبدالسالم 1619120160100444 42

سماح نجيب يونان حبيب غبلاير 1619120170100333 41

سلمى الشناوى عبدالعزيز ابراهيم 1619120170100363 40

سعيد شعبان سعيد حسين فتح هللا سالمه 1619120170100135 39

زينب رضا احمد محمد المغربى 1619120170100514 38

ريهام عبد العليم السيد محمد خليل 1619120170100184 37

ريمار مجدى محمد الكيالنى 1619120170100055 36

ريم رضا احمد احمد ضبش 1619120170100397 35

ريم اشرف عبد النبى السيد 1619120170100540 34

روان خالد على محمد محمد 1619120170100244 33

رنا على عز محمد على 1619120170100241 32

رضوى محمد يوسف خليل البنا 1619120170100366 31

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثالثة 
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

االجمالى

توقيع المالحظ عدد الغياب            عدد الحضور



8قاعه  15لجنه 

هانم حسام عبدالقادر عمرو 1619120170100579 90

هاجر فتحى رمضان عبدالفتاح 1619120170100287 89

هاجر طايع محى سالمه 1619120170100581 88

هاجر الدمراوى عبد الغفار السيد 1619120170100532 87

نور على حسن على عاشور 1619120170100048 86

نرمين مصطفى عبداللطيف العيسوى 1619120170100208 85

ندى يحى عبدالرازق يونس داود 1619120170100578 84

ندى محمد عبده مسعد الكفراوى 1619120170100225 83

ندى ابراهيم محمود عبد الحليم شوارب 1619120170100175 82

ندا حسونه الحسنين على 1619120170100155 81

ناريمان السيد فتحى راشد 1619120170100216 80

ميرنا احمد محمود احمد جمعه 1619120170100239 79

مى احمد حمودة ابو ليلة 1619120170100203 78

مى ابراهيم ابراهيم ابومسلم 1619120170100519 77

منى يحيى معوض جبريل محمد 1619120170100010 76

منه هللا محمد احمد صبرى حافظ 1619120170100188 75

مصطفى محمود حسن شراره 1619120170100282 74

مصطفى محمد شحات حسن 1619120170100284 73

مصطفى محمد السيد الشبينى 1619120170100240 72

مريم محمود فتحى منصور عمر 1619120170100342 71

مريم محمد محمد على ربيع 1619120170100417 70

مروه مصطفى عبد المقصود مصطفى الهابط 1619120170100020 69

مروان ايهاب السيد الكمشوشى 1619120170100295 68

محمود عبد المجيد عبد الحميد الخولى 1619120170100017 67

محمد هشام محمد محمود محمد 1619120170100422 66

محمد عبدالعظيم سعد عبد العظيم غباشى 1619120170100075 65

محمد عبدالحميد عبد اللطيف محمد السيسى 1619120170100467 64

محمد عبد السالم السيد يوسف الجمال 1619120170100413 63

محمد عادل محمد عبد الحميد فوده 1619120160100009 62

محمد سامى محمد منصور السرجانى 1619120170100132 61

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثالثة 
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

االجمالى

توقيع المالحظ عدد الغياب            عدد الحضور



9قاعه   16لجنه 

يوسف محمد احمد احمد الرخ 1619120170100460 97

يحيى ابراهيم عبدالحكيم المشد 1619120170100446 96

ياسمين على مصطفى محمد عبدالمجيد خليل 1619120170100496 95

يارا زكريا عبدالسالم السيد هيكل 1619120170100361 94

هدير ابراهيم زكى عالم 1619120170100424 93

هدى رفعت زكى رمضان محفوظ 1619120170100104 92

هبه مجدى عبدالمقصود محمد حسن 1619120170100534 91

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

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثالثة 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

االجمالى

توقيع المالحظ عدد الغياب            عدد الحضور



1قاعه  1لجنه 

بسنت بهاء حامد مجاهد فرج 1619120170100120 30

بسمه عارف محمد ابوالفضل ابراهيم 1619120170100236 29

بسمه السيد عبد المنعم السيد مرسى 1619120170100485 28

ايه محمود عوض محمود 1619120170100198 27

ايه محمد مصطفى راغب عون 1619120170100210 26

ايه حمدى محمد محمد غنيه 1619120170100015 25

ايه حافظ عبدالخالق حافظ 1619120170100265 24

ايمان عبدالسالم على يوسف 1619120170100590 23

ايمان حسن فوزى رمضان 1619120170100560 22

انس احمد احمد موسى اسماعيل 1619120170100194 21

اندرو لوقا برسوم لوقا 1619120170100094 20

امينة حامد عيد البرماوى 1619120170100425 19

اميره محمد وهبه السيد هدهد 1619120170100352 18

اميرة حسام الدين محمد حسن 1619120170100491 17

امير ايمن فتحى مراد 1619120170100350 16

امل سمير توفيق سرسيق 1619120170100156 15

امل خميس محمد محمد ابو حلو 1619120170100137 14

امانى ايمن محمد السيدغنيم 1619120170100477 13

امانى احمد سمير مصطفى محمد الشيخ 1619120170100178 12

الشيماء مصطفى مبروك الغزولى 1619120170100316 11

االء نجيب جمعه فرج حسب النبى 1619120170100475 10

االء محمد سعد فتح هللا عمارة 1619120170100023 9

االء صبحى محمود عبد القوى نصار 1619120170100520 8

اسماء محمد ابراهيم محمد عشرى 1619120170100276 7

اسماء عبدالحميد اسماعيل السدوديه 1619120170100259 6

اسالم سعيد محمد حراز 1619120170100495 5

اسراء عبدالفتاح احمد خود 1619120170100141 4

احمد نبيل احمد عبداللطيف الشرقاوى 1619120170100349 3

احمد محمد محمد قطب 1619120170100458 2

ابراهيم حماده ابراهيم محمود صقر 1619120170100542 1

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثالثة 
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

االجمالى

توقيع المالحظ عدد الغياب            عدد الحضور



المدرج االرضي  2لجنه 

عمر احمد انس محمد حسن جنديه 1619120170100448 60

على قطب على قطب السايس 1619120160100225 59

عبير محمد كمال الدين رضوان مصباح 1619120170100092 58

عبدهللا ماهر حسن عيسى 1619120170100548 57

عبدالرحمن رضا عكاشه محمد الشيشينى 1619120170100315 56

عبد هللا وحيد محمد دويدار 1619120170100206 55

عبد الرحمن ابراهيم محمد ابو جاد 1619120170100218 54

ضحى ابراهيم جاد محمود 1619120170100112 53

سيمون الكس نصيف حبيب 1619120170100593 52

سميه محمد سعد ابراهيم وهيدى 1619120170100037 51

سلمى مصطفى احمد محمد السيد 1619120170100230 50

سلمى فاروق عامر الشافعى 1619120170100511 49

ساره عالءالدين على الرشيدى 1619120170100260 48

زياد عبدالنبى رجب عبدالنبى 1619120170100051 47

زهور مجدى محمد المرشدى العمرى 1619120170100426 46

رويدا السيد عبد الحفيظ شحاتة 1619120170100377 45

روان رافت عبد المنعم محمد اسماعيل 1619120170100305 44

رنا ابراهيم محمد ابراهيم جعفر 1619120170100164 43

رضوى حمدى ابراهيم المرسى الخطيب 1619120170100415 42

رضوى اشرف احمد احمد محمد 1619120170100129 41

رضا احمد احمد جابر عثمان 1619120170100374 40

دينا جابر السيد محمد 1619120170100400 39

دنيا محمد على محمد عبد الرحيم 1619120170100486 38

خلود محمود عبدالسالم محمود غريب 1619120170100278 37

حنان موسى لطفى موسى صقر 1619120170100105 36

حنان عطيه موسى عطيه 1619120170100196 35

تقى عصام ابراهيم عبد هللا يوسف 1619120170100395 34

تسنيم عصام احمد محمد النوسانى 1619120170100204 33

بهاء ابراهيم السيد حواس 1619120170100078 32

بسنت مجدى محمد احمد السقا 1619120170100508 31

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثالثة 
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

االجمالى

توقيع المالحظ عدد الغياب            عدد الحضور



المدرج االرضي  3لجنه 

والء اسماعيل عبد المجيد مصطفى العسكرى 1619120170100318 90

هيا حسين محمد على بلح 1619120170100489 89

هناء حاتم عبداللطيف على منيسى 1619120170100106 88

هدير ياسر احمد محمد المنسى 1619120170100250 87

هدير طاهر فوزى محمد عبد العزيز 1619120170100153 86

نيره مصطفى رزق ابو العنين متولى 1619120170100181 85

نورهان مهدى عبد اللطيف محمد الحيطى 1619120170100434 84

نورهان محمد محمد الدمياطى 1619120170100166 83

نورهان عادل عبد الرحمن عبد الحميد عيد 1619120170100390 82

نورهان طارق عبد الرحيم احمد السيد 1619120170100313 81

نهى وحيد محمود سليمان الحناوى 1619120170100200 80

ندى احمد محمد السيد سالمه 1619120160100265 79

نانسى ابراهيم عطية جمال الدين 1619120170100329 78

مى عالء خلف هللا احمد شعالن 1619120170100402 77

مومن محروس نظيم محروس الشبراخيتى 1619120170100493 76

منه هللا محمد توفيق فهمى 1619120170100176 75

مريم عمرو عبدالسالم نوار 1619120170100150 74

مرام عاصم محمد الحجرى 1619120170100283 73

محمود امير اسماعيل النجار 1619120170100169 72

محمود اسامة يوسف محمد ابو طويلة 1619120170100191 71

محمد نبيل شعبان رجب مرجان 1619120170100158 70

محمد فواد محمد فواد حسنين البنا 1619120170100157 69

محمد فتحى رشاد شاهين 1619120170100447 68

محمد عزت محمد محمد 1619120170100285 67

محمد السيد محمد السيد شهاب الدين 1619120170100270 66

ليلى ابراهيم مصطفى النفادى يوسف 1619120170100199 65

كريم محمد نبيه ورد 1619120170100507 64

فتحى عزيز فتحى احمد خاطر 1619120170100073 63

عهد يحيى احمدى راشد احمد 1619120170100050 62

عمرو حامد محمد حامد النجار 1619120170100411 61

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثالثة 
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

االجمالى

توقيع المالحظ عدد الغياب            عدد الحضور



المدرج االرضي  4لجنه 

يوسف حمدى عبدالعظيم سالمه 1619120170100087 96

يمنى ياسر رمزى عماره 1619120170100391 95

يمنى محمد محمد عبد الرحيم بخيت 1619120170100116 94

يمنى عالء الدين عبد المنعم يوسف 1619120170100095 93

ياسمين عالء الدين عبد هللا محمد القليوبى 1619120170100062 92

ياسمين السيد محمد محمد ابوسكين 1619120170100347 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

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الثالثة 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

االجمالى

توقيع المالحظ عدد الغياب            عدد الحضور



المدرج العلوي  17لجنه 

بثينه هشام محمد السعيد عبد المجيد خميس 1619120170100409 30

ايه عاطف مصطفى عمر 1619120170100396 29

ايه سامى عبد الحميد عبدالكريم على 1619120170100152 28

ايمن محمد شوقى احمد رجب 1619120170100146 27

ايمان محمود عبدالجليل خضر 1619120170100144 26

ايمان عالء الدين البيومى حميد 1619120170100303 25

ايمان رشدى جالل مصطفى العسكرى 1619120170100319 24

ايمان اسماعيل محمد قطب ابوجنينه 1619120170100091 23

اية حسنى محمد الميرغنى خليل حسين 1619120170100541 22

اميره مجاهد الصاوى النجار 1619120170100113 21

اميره درويش ابراهيم درويش 1619120170100121 20

امنية محمد رشوان محمد رشوان 1619120170100277 19

الشيماء عالء الدين ابراهيم مصطفى احمد 1619120170100180 18

االء محمد السيد محمد على 1619120170100085 17

االء فوزى صالح ابراهيم فايد 1619120170100290 16

االء جمال عبد الروف ابو شادى 1619120170100414 15

االء السيد على محمد دومة 1619120170100381 14

اسماء فرحات البسطويسى ابراهيم 1619120170100197 13

اسماء فاضل محمد الساعى 1619120170100143 12

اسماء جمال عبد العزيز خضر 1619120170100142 11

اسالم عصام عبد العزيز ابو فوده 1619120170100214 10

اسراء هشام محمد حامد سالم العزازى 1619120170100042 9

اسراء ميسرة عبد العزيز محمد الدخميس 1619120170100304 8

اسراء غريب عبدالفضيل محمد 1619120170100367 7

اسراء جمال محمود عبداللطيف ابو ضاوى 1619120170100488 6

اسراء ابراهيم السيد ابراهيم 1619120170100243 5

احمد محمد محمد على عبدالكريم 1619120170100133 4

احمد حسن متولى على بدران 1619120170100059 3

احمد بدر محمد راشد 1619120170100543 2

ابرام امير بطرس فهمى باسيلى 1619120170100336 1
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المدرج العلوي  18لجنه 

محمد احمد حميد محمد جادالكريم 1619120160100328 60

كيرلس عبده عبدهللا ابراهيم 1619120170100480 59

فيلومينا سمير بدرى اسكاروس 1619120170100052 58

فرحه عالء محمد حسين سليمان 1619120170100179 57

فاطمه محمد على شرف الدين 1619120170100321 56

فاطمه فريد عمر ذكائى 1619120170100124 55

فاطمه جميل عبده فرح 1619120170100173 54

عمرو موسى مصطفى الخولى 1619120170100412 53

عمرو محمد سعد محمد الدمراوى 1619120170100160 52

عمر احمد محمد عبد هللا على 1619120170100294 51

عبدالرحمن يسرى السيد محمد شمس 1619120170100031 50

عبد الحميد فرج محروس على خاطر 1619120170100427 49

شاهنده ابراهيم يوسف ابراهيم 1619120170100450 48

سيلينا مصطفى سيد احمد 1619120160100464 47

ساره فوزى محمد عبدالرحمن 1619120170100591 46

ساره عادل احمد فريد 1619120170100189 45

ريم صبحى بسيونى على سلطان 1619120170100386 44

رودينه عبدالفتاح محمد عالم 1619120170100586 43

رودينا رفعت محمد بدوى صيام 1619120170100482 42

روان محمود ربيع سليم ابراهيم 1619120170100103 41

رضوى احمد رضا زكى عبدالجواد 1619120170100376 40

ردينه عالء احمد السنوسى بادى 1619120170100049 39

رانيا السيد حسن االرنوطى 1619120170100535 38

ديار احمد السيد عباس ابراهيم 1619120170100123 37

دعاء اشرف عبد الغنى ابراهيم عامر 1619120170100061 36

دارين احمد نصر البنا 1619120170100393 35

حمزة صالح يونس حسن 1619120170100274 34

حسن الشحات عبد السميع حسن مهيا 1619120170100108 33

حبيبه على محمد على 1619120170100423 32

حضور بيجاد امير عبدالغفار مصطفى يونس 1619120170100455 31
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المدرج العلوي  19لجنه 

باقى لالعاده

فاطمه رضا عبد الجليل على الشرشابى 1619120160100026 85

ياسمينا محمود قطب نصر 1619120170100344 84

يارا وائل نبيل عبد الخالق حجازى 1619120170100484 83

وعد مسعد ابراهيم هالل 1619120170100449 82

هند عادل محمد سليمان 1619120170100264 81

هند سعيد محمد الدالى الفقير 1619120170100279 80

هند احمد عثمان عبده محمد عماره 1619120170100281 79

همس حسن انس محمد السمان 1619120170100483 78

هدير جمال حافظ محمد 1619120170100263 77

هايدى ياسر عبد الرازق محمد عيد 1619120160100393 76

هايدى الشريف مصطفى محمود رمضان 1619120170100027 75

هاجر ضياء الدين مسعد عبدالمنعم سيدين 1619120170100592 74

نورا محمد عبدالعزيز محمد محجوب 1619120170100512 73

نهى لطفى ابراهيم عبد هللا 1619120160100242 72

ميرنا محمد جابرعبدالعزيز على 1619120170100117 71

مونيكا عياد شفيق ابراهيم 1619120170100509 70

موسى صبحى ابراهيم متولى بردة 1619120160100299 69

منير شعبان منير عبدالعليم 1619120170100588 68

منى محمود اسماعيل دعبيس 1619120170100140 67

منه هللا محمد طاهر عبدالحميد الشال 1619120170100257 66

مصطفى محمود اسماعيل القطقوطى 1619120170100262 65

محمد مصطفى محمد العيسوى 1619120170100172 64

محمد محمد احمد محمد عمر 1619120170100557 63

محمد حسن محمد احمد عنبر 1619120170100453 62

محمد جمال احمد عبدالرحمن محمود 1619120170100127 61
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