
قاعه بجوار المعامل  7لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الرابعة 
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 صبحى محروس محمد مصطفى 1619120160100276 2

احمد سامى احمد شاهين 1619120160100099 1

احمد محمد محمد فرج عبدهللا 1619120160100007 4

احمد محمد احمد عبد السالم جودة 1619120160100455 3

احمد مصطفى فواد سالمه 1619120160100198 6

احمد محمد يوسف اسماعيل 1619120160100442 5

اروى عبد الهادى السيد حامد 1619120160100411 8

احمد نصر فتحى عباس مصطفى 1619120160100153 7

اسراء حماده عبدالمحسن احمد حامد 1619120160100278 10

اريج محمد عبدالحميد مسلم 1619120160100346 9

اسماء عالم احمد على ورش 1619120160100128 12

اسراء محمد طه محمد بساط 1619120160100323 11

االء محمد محمد محمود البيطانى 1619120160100130 14

االء اسامه عبدالرحمن ياقوت 1619120170100562 13

امنيه هاشم احمد ابو بكر 1619120160100467 16

امنية سعيد احمد محمد ابو شادى 1619120160100357 15

اميرة عباس فوزى صالح حسين 1619120160100131 18

اميرة احمد عبد الحميد عويضة 1619120160100165 17

اية عصام صبحى مطاوع 1619120160100181 20

اية رجب محمود السيد 1619120160100137 19

ايمان طارق مصطفى شفيق سالمه 1619120160100406 22

ايمان ابراهيم سليمان دنيا 1619120160100073 21

ايه احمد على عبد الجواد المليجى 1619120160100122 24

ايمن احمد عبده النجار 1619120160100105 23

ايه مصطفى عبد الفتاح مصطفى 1619120160100374 26

ايه اسامه عبدالشهيد سيد احمد 1619120160100204 25

جهاد خالد ابراهيم يوسف نصرالدين 1619120160100458 28

باسنت عماد الدين عبد المنعم على احمد الطبالوى 1619120160100151 27

دعاء محمد رزق مصطفى 1619120160100157 30

خلود يوسف عبدالجواد يوسف 1619120160100452 29

االجمالى عدد الغياب    عدد الحضور



7قاعه  8لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الرابعة 
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

دينا احمد سيد محمد على 1619120160100465 32

ديانا محمد محمد حتاته 1619120160100132 31

رضوى عمر السيد عبد اللطيف 1619120160100053 34

رضوى احمد على اسماعيل اسماعيل 1619120160100454 33

سلمى جمال عبيد طه 1619120160100400 36

ريهام محمد ابراهيم محمد 1619120160100440 35

سهيله صالح الدين يوسف احمد صالح الشاذلى 1619120160100095 38

سلمى عبد المقصود ابراهيم عبدالمقصود على 1619120160100341 37

عادل احمد هاشم فتوح موسى 1619120160100457 40

شهاب الدين عبد الاله نظيم محمود الفقى 1619120160100353 39

عبد المجيد مجدى عبد المجيد حسين 1619120160100042 42

عبد هللا فايد شحاته عبد الحليم عيسى 1619120160100031 41

فاطمة محمد حامد عبد الدايم 1619120160100134 44

عزه صابر محمود الشيخ 1619120160100133 43

محمد احمد رمضان شكل 1619120160100380 46

لينا سمير محمد كمال كباش 1619120160100372 45

محمد سامى كمال شومان 1619120160100367 48

محمد السيد محمد السيد عبد الصمد 1619120160100090 47

محمد سليمان عبد هللا سليمان السعداوى 1619120160100080 50

محمد سعد سعد ابراهيم 1619120160100061 49

محمد عالء الدين زغلول سالم السيد 1619120160100147 52

محمد عبد الفتاح على السيد 1619120160100456 51

محمد محمود حجاج البندارى حجاج 1619120160100155 54

محمد كامل محمد على 1619120160100441 53

محمود عيد عماد ابراهيم الشافعى 1619120160100308 56

محمود احمد محمد احمد بدر 1619120160100081 55

مصطفى ناصر محمود محمد الفرماوى 1619120160100325 58

مريم على عبدالمنعم محمد علوان 1619120160100246 57

ميرا اسحاق دانيال جاد هللا 1619120160100175 60

منه هللا حمدى سعيد صبرى 1619120160100429 59

االجمالى عدد الغياب    عدد الحضور



7قاعه  9لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الرابعة 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

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

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

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

ميرنا احمد ابراهيم محمود العصفورى 1619120160100190 61

ميرنا سعد عبدالتواب عبدالحميد مريكب 1619120160100011 62

نادين عالء الدين صبرى محمود الفقى 1619120160100004 63

نادين محمد عبد اللطيف الحنفى الشريف 1619120160100241 64

ندى ابراهيم ايوب محمد بلبع 1619120160100356 65

ندى محمد احمد احمد 1619120160100430 66

ندى نجاتى عبدالقادر مهدى 1619120160100453 67

نورا صبحى مبروك الخولى 1619120160100212 68

نوران عبدالعزيز عبدالظاهر اصالن 1619120160100244 69

هايدى محمد محمد احمد 1619120160100431 70

هدير ابراهيم حسن ابراهيم رجب 1619120160100459 71

هند السيد عبدالعليم عبدالوهاب 1619120160100432 72

وفاء محمود عبد العزيز محمود على 1619120160100305 73

ياسمين سعد ابراهيم على سعفان 1619120160100117 74

االجمالى عدد الغياب    عدد الحضور



قاعه ايطالي  6لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الرابعة 
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 احمد الهنداوى ابراهيم الهنداوى 1619120160100306 2

ابراهيم لطفى ابراهيم محمد متولى 1619120160100413 1

اسماء محمد شكرى فتح هللا محمد 1619120160100135 4

اسراء عبد الستار خيرى الصعيدى 1619120160100322 3

امانى احمد محمد احمد عربان 1619120160100300 6

االء احمد محمد سالم سودان 1619120160100223 5

تقى نجيب عبدالحميد محمد على 1619120160100146 8

امينه محمد عبدالسالم دنيا 1619120160100069 7

رضا محمد مرشدى عيسى 1619120160100362 10

حنان شوقى على بحيرى 1619120160100180 9

روان محمد السيد فضل 1619120160100350 12

روان عبد الفتاح معروف على حسان 1619120160100270 11

عائشه احمد محمد محمود سعد الكومى 1619120160100359 14

سندس جمعة مرسى محمود سلطح 1619120160100164 13

علياء محمود محمد احمد الراعى 1619120160100269 16

عبدالحميد كمال عبدالحميد مصلحى خلف 1619120160100469 15

محمد عبد العظيم حمزة احمد ابو ريه 1619120160100369 18

ماجده اسماعيل عزيز اسماعيل 1619120160100466 17

منى حازم محمود ابو العنين 1619120160100389 20

محمد محمود على حسنين عبدالرحيم 1619120160100034 19

مينا رامى رزق رياض رزق 1619120160100318 22

ميار محمود سعد مصطفى 1619120160100017 21

نوره سعيد السيد ابراهيم حسين زيتون 1619120160100083 24

نادين جمال الشحات عبد الحليم احمد 1619120160100052 23

يسرا احمد سعد محمد ابو حالوه 1619120160100275 26

والء عبد العادل ابو ضيف محمد 1619120160100213 25

االجمالى عدد الغياب    عدد الحضور



لطرقه الرئيسيه بجوار ترابيزة التنسا 4لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الرابعة 
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

ابراهيم حمدى فرج السيد جبر 1619120160100089 2

ابراهيم السعيد محمد السعيد محمد 1619120160100460 1

احمد رافت سعد عيسى 1619120160100098 4

احمد ابراهيم فتحى عبد الهادى ماضى 1619120160100327 3

احمد مسعد عبد القادر حسن الخواجة 1619120160100331 6

احمد مجدى المحمدى عبد الفتاح ابو النجا 1619120160100096 5

اسالم ايمن عبدالحافظ جابر 1619120160100195 8

اسراء صالح فتحى عبد الهادى ماضى 1619120160100313 7

ايمان سالمه محمد ابو عبدهللا 1619120160100185 10

اسماء ابراهيم محمود ابراهيم خرابة 1619120160100163 9

ايه اسماعيل رمضان اسماعيل طايل 1619120160100230 12

ايمان عطية محمود عبدالحميد 1619120160100433 11

ايه عبد العظيم محمد عبد السميع 1619120160100365 14

ايه اشرف عبد النبى السيد 1619120160100427 13

حسام الدين محمود محمد موسى محمود 1619120160100332 16

بانسيه عصام حامد عبد القوى عمار 1619120160100084 15

خلود فريد المهدى العبد 1619120160100370 18

حسن محمود حسن احمد 1619120160100216 17

دينا نصر محمد محمد الجدى 1619120160100268 20

دينا عبد الناصر عمر السيد النجار 1619120160100371 19

ريجان صالح غريب عبد الواحد القرضاوى 1619120160100352 22

راضى محمد محمد خالف 1619120160100115 21

سلمى خميس مرسى خميس مرسى غانم 1619120160100005 24

ساره منصور منصور الهوارى 1619120160100189 23

سلوى محمد محمود السكرمى 1619120160100205 26

سلوى اسماعيل صابر عبد العال 1619120160100066 25

عبد الرحمن احمد مجدى السيد على عبد الرحيم 1619120160100333 28

شهاب ابو اليزيد رمضان ابو اليزيد 1619120160100236 27

عبد الرحمن كمال بدوى مغربى 1619120160100358 30

عبد الرحمن شريف رضوان حسن 1619120160100051 29

االجمالى عدد الغياب    عدد الحضور



قاعه جانبيه بالمدرج االرضي  5لجنه 
2020-2019: العــام الجامعــي  اللغة االنجليزية: الشعبـة /القسـم

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

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الرابعة 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

عبد هللا ثروت الويشى احمد 1619120160100410 31

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

عبدهللا محمد فتحى على على 1619120160100217 33

عبد هللا حسن رجب محمود محمد 1619120160100015 32

كريم طه اسماعيل محمد اسماعيل 1619120160100023 35

عبير يونس محمد حميده 1619120160100461 34

مروة ماهر بدوى احمد بدوى 1619120160100302 37

محمود عبدالسالم محمد عبدالسالم غازى 1619120160100037 36

منه هللا محمد ابراهيم صالح 1619120160100187 39

مصطفى شعبان عبدالرحمن على بركات 1619120160100126 38

نادين عبد الرحمن حسن ابو زيد 1619120160100030 41

مى السيد محمود محمد السيد 1619120160100059 40

نورا عبد الرحمن شعبان خليل عنبر 1619120160100188 43

ندى احمد سعيد مسعود جاد هللا 1619120160100224 42

هاجر احمد مصطفى عبدالقادر 1619120160100291 45

نورهان محمد انور عبد الغنى غانم 1619120160100006 44

ياسمين مصطفى شعبان كليب 1619120160100381 47

هاجر نبيل محمد السيد حجاج 1619120160100329 46

االجمالى عدد الغياب    عدد الحضور



7طرقه امام قاعه  10لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الرابعة 
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

احمد محمد رجب عطيه اسماعيل 1619120160100451 2

احمد عالء عبد الوهاب الطرابيلى 1619120160100383 1

اسراء احمد محمد ابراهيم 1619120160100435 4

احمد محمد عميرة الشعبانى 1619120160100309 3

اسماء اسماعيل السيد محمد رمضان 1619120160100252 6

اسراء محمد صابر محمد فايد 1619120160100045 5

اسماء عمادالدين رجب شعبان عويس 1619120160100145 8

اسماء صبرى عرفان الخضرجى دنيا 1619120160100191 7

االء ياسر احمد حسين مرسى 1619120160100149 10

اسماء محمد عبد الروف محمد احمد الشافعى 1619120160100193 9

اية هللا عبد المجيد عبد الحميد سالم الفقى 1619120160100038 12

اميره غانم الدسوقى غانم 1619120160100399 11

ايه عبد النبى صابر محمود 1619120160100301 14

ايمان يحيى شحتو عبده عرفه 1619120160100405 13

بسمه محمد البيومى محمد البيومى 1619120160100065 16

ايه عالء طلعت على السعدنى 1619120160100279 15

تقى احمد مجدى احمد محمود ابو غراره 1619120160100141 18

بسنت حسن محمد السيد 1619120160100239 17

رضوى محمد عبد المنعم غانم 1619120160100396 20

تقى محسن امين الكيالنى 1619120160100240 19

روضه محمد محمد فواد الجوهرى المصرى 1619120160100093 22

رنيم وجدى احمد الشيتى 1619120160100257 21

ريهان كمال حسن جوده 1619120160100468 24

ريم محمود همام فتحى على سليمان 1619120160100277 23

سمر عبدالعزيز محمد ابو عثمان 1619120160100070 26

زاهر محمد هاشم الهنداوى 1619120160100422 25

عبد اللطيف عبد اللطيف حسن بدوى 1619120160100310 28

طايل عاطف عبدالحميد محمد عليان 1619120160100449 27

عمار عبد الراضى على ابراهيم 1619120160100154 30

عصام ابراهيم عبداللطيف السالمونى 1619120160100384 29

االجمالى عدد الغياب    عدد الحضور



8قاعه  11لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الرابعة 
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

فاطمه احمد ابو اليزيد مرزوق 1619120160100102 32

عمرو حسن جابر حموده 1619120160100229 31

لمياء محمود بدير محمود 1619120160100046 34

فيرينا مجدى موريس جورجى اسعد 1619120160100373 33

محمد حلمى محمد خضر 1619120160100208 36

محمد امجد لبيب الرشيدى 1619120160100002 35

محمد مسعد سعيد طنطاوى مهدى 1619120160100039 38

محمد محسن عبدالحى عبدالحى حسنين 1619120160100129 37

محمود عبد الحق محمد عبد الحق هاللى 1619120160100385 40

محمود ابراهيم سعد منصور برغوت 1619120160100403 39

مصطفى احمد عبد الهادى مهدى درويش 1619120160100250 42

مرين ابراهيم محمد امين محمد الباز 1619120160100450 41

منة هللا طارق محمود محمد السيد 1619120160100314 44

مصعب السيد ربيع عبده حسين 1619120160100144 43

منةهللا السعيد فتحى فهمى وهبة 1619120160100360 46

منة هللا مراد محمود فهمى ابوالسعود 1619120160100056 45

مها عالء عباس الغنيمى 1619120160100264 48

منى السيد ابراهيم السيد رابية 1619120160100049 47

مى احمد عبد السالم محمد البنباوى 1619120160100245 50

مى احمد زينهم خليل 1619120160100104 49

نورهان سعد عبد الحميد رزق الفخرانى 1619120160100294 52

ميرفت محمد خالد محمد عبد الخالق 1619120160100060 51

هبه مصطفى يونس عبدالحميد 1619120160100428 54

هبه ابراهيم عبد هللا على الخطيب 1619120160100248 53

االجمالى عدد الغياب    عدد الحضور



1لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الرابعة 
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

1قاعه 

احمد جمال احمد طه الشرقاوى 1619120160100123 2

احالم محمد عبد العاطى زكريا احمد 1619120160100214 1

احمد شوقى محمد حلمى شهاب الدين 1619120160100047 4

احمد جمال حامد محمد 1619120160100156 3

اسراء عبد العزيز ابو الفتوح محمد حجاب 1619120160100174 6

احمد عبد الناصر ابراهيم عبد الجواد 1619120160100178 5

اسراء فايز عبدالستار سالم 1619120160100425 8

اسراء عالء ابو اليزيد على عالم 1619120160100254 7

اسالم نعيم عبد الجليل حسن االسمر 1619120160100184 10

اسالم صبرى احمد عبدالحكيم مصطفى 1619120160100423 9

االء سعد مختار احمد جعفر 1619120160100319 12

اشرقت رمضان على خليل ابوقاسم 1619120160100271 11

السيد طارق السيد مسلم 1619120160100072 14

السيد حلمى محمد السيد جاد 1619120160100284 13

امجد عصام محمد السيد السواح 1619120160100326 16

الشيماء عبدالناصر كرم محمد ابوطالب 1619120160100295 15

اميره محمد محمد احمد ادريس 1619120160100150 18

امنه احمد كامل ابراهيم محمد 1619120160100106 17

ايمان احمد عبد السالم مغاورى القرو 1619120160100262 20

اية زكريا عبدالمجيد محمد القرنشاوى 1619120160100355 19

ايمان محمد مصطفى بحبح 1619120160100186 22

ايمان عبدالحميد على عبدالرازق 1619120160100297 21

ايه احمد محمد السيد محمد ابو العطا 1619120160100127 24

ايمان محمود احمد محمد جابر 1619120160100094 23

خالد رفعت طاهر نجم 1619120160100043 26

ايه جمال المغاورى اسماعيل 1619120160100111 25

دينا ماهر عبد العال درويش 1619120160100251 28

دارين سامى ابراهيم عبد الرحمن 1619120160100100 27

رضوه على محمد ابراهيم االقرع 1619120160100101 30

رامى اشرف ابراهيم عبد العزيز صابر 1619120160100138 29

االجمالى عدد الغياب    عدد الحضور



المدرج االرضي  2لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الرابعة 
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

ريم زينهم السيد الدسوقى 1619120160100417 32

رضوى سعد زغلول محمد على حسين 1619120160100286 31

سلمى هيثم سعيد شعيب 1619120160100420 34

ساميه محمود رشاد البدوى 1619120160100064 33

شروق شوقى السيد السيد هالل 1619120160100078 36

سها عالء محمد رياض عنان 1619120160100390 35

شيرين سمير سيد احمد محمد جعفر 1619120160100108 38

شروق عبد الرازق ابو الفتوح على ضيف 1619120160100035 37

عائشه نبوى حامد عبد السالم حسان 1619120160100075 40

شيماء احمد احمد على حسن ابو العنين 1619120160100419 39

عبد الرحمن محمد رافت متولى العدل 1619120160100001 42

عادل احمد محمد البندارى 1619120160100415 41

عبد الفتاح جمعه سالمة عبد الفتاح داود 1619120160100120 44

عبد الرحمن وجيه سالمه محمد سالمه 1619120160100448 43

عبير لملوم حسين العربى 1619120160100231 46

عبد المنعم الحسينى عبد المنعم الحسينى ابراهيم 1619120160100054 45

عمرو رمضان عبدالغفار الدسوقى 1619120160100324 48

عمر احمد عمر احمد فهمى 1619120160100044 47

فتحى نبيه فتحى عوض سعفان 1619120160100226 50

فاطمة خالد فتحى احمد عدالن 1619120160100263 49

محمد حسين مصطفى عيسى 1619120160100179 52

محمد توفيق توفيق عبدالتواب دعلة 1619120160100307 51

محمد سعد محمد عبد الحليم الصباغ 1619120160100391 54

محمد رافت رشدى محمد 1619120160100421 53

محمد عالء منصور حجازى 1619120160100416 56

محمد صالح خلف احمد حامد 1619120160100338 55

محمود ابراهيم احمد الخضرى 1619120160100447 58

محمد فتحى محمد ابو السعد عبد هللا المغربى 1619120160100116 57

مروج وليد مصطفى رمضان رجب 1619120160100220 60

محمود عبد هللا محمد عبد هللا حماد 1619120160100025 59

االجمالى عدد الغياب    عدد الحضور



المدرج االرضي  3لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الرابعة 
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

معتز السيد محمد سعيد العراقى 1619120160100237 62

مصطفى هشام احمد عبدالونيس 1619120160100202 61

مومن عادل مصطفى عطية محمد 1619120160100335 64

منى ايمن محمد كمال 1619120160100445 63

ندى مصطفى عبدالجواد حسين شلتوت 1619120160100092 66

مومن محمد السيد محمد الليثى 1619120160100238 65

هاجر طه محمد حسين محمد 1619120160100347 68

نورهان ربيع محمد عبدالقوى 1619120160100426 67

هاله مكرم يوسف مصطفى عبد ربه 1619120160100253 70

هاجر محمد منير محمد بركات 1619120160100266 69

هبه عبد الكريم رمضان شحاته مرعى 1619120160100368 72

هبة عبد الحليم محمد جمال الدين 1619120160100311 71

هدير عادل خليل عبدالهادى خليل 1619120160100022 74

هدير جمال الدين يوسف حسانين 1619120160100203 73

يارا عبد الكريم عبد السالم فرج 1619120160100259 76

هند مصطفى احمد محمد ابو منصورة 1619120160100274 75

يمنى احمد على احمد الفضالى 1619120160100395 78

ياسمين يسرى عيد السيد مصطفى 1619120160100086 77

يمنى محمد احمد الشافعى 1619120160100071 80

يمنى اشرف فهمى ابوحجر 1619120160100446 79

االجمالى عدد الغياب    عدد الحضور



المدرج العلوي  12لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الرابعة 
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 سالمان احمد سالمان حجاب 1619120160100215 2

ابانوب بطرس ابراهيم فريد ابراهيم 1619120160100050 1

اسراء حسن محمد خطاب 1619120160100109 4

احمد محمود المرسى عوض العساس 1619120160100173 3

اسراء عماد عدالن محمد فضل هللا 1619120160100330 6

اسراء صابر خليفة عوض 1619120160100351 5

افنان اشرف عبدالرازق محمد ابراهيم 1619120160100018 8

اسماء محمد عمر محمد الخولى 1619120160100010 7

اميره ابراهيم محمد عبد الحميد 1619120160100008 10

الزهراء نبيه مصطفى شتا 1619120160100176 9

ايمان الدسوقى محمد الدسوقى الجاويش 1619120160100379 12

اواب احمد عبد الوهاب ابو النصر 1619120160100382 11

ايمان طارق السعيد على احمد 1619120160100159 14

ايمان سالم احمد شاهين 1619120160100243 13

ايه فواد فريد سالم 1619120160100206 16

ايمان عبدالواجد سرور عبدالواجد عبد الرازق 1619120160100304 15

تقى حمدى على االبيض 1619120160100342 18

بسنت مصطفى عبد القوى العشماوى 1619120160100255 17

رضوى احمد ابراهيم محمد السيد 1619120160100087 20

حسناء عماد محمد رشاد اسماعيل يوسف 1619120160100033 19

رنين محمد شبل حسن سيد احمد 1619120160100166 22

رنا ياسر عبدهللا الكيالنى 1619120160100028 21

روان خالد السيد عبدالحليم 1619120160100088 24

روان ابراهيم احمد محمد عباس 1619120160100219 23

روان عبد المنعم محمد احمد ابوجنديه 1619120160100172 26

روان طه محمد حسن طه 1619120160100171 25

ريم رائف مصطفى كامل السيد على 1619120160100048 28

روان محمد عباس عوض خميس 1619120160100085 27

ساره رجائى محمد عبد العظيم 1619120160100397 30

ريهام احمد االزهرى على 1619120160100210 29

االجمالى عدد الغياب    عدد الحضور



المدرج العلوي  13لجنه 

كلية األلسن

الفصل الدراسي األول/ الفرقة الرابعة 
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

سلمى احمد احمد محمدابو العينين 1619120160100298 32

سلسبيل عبد المنعم ابراهيم محمد توفيق 1619120160100160 31

سلمى على محمد عيسى 1619120160100077 34

سلمى صالح الدين محمد عبد الحميد المغربى 1619120160100014 33

شاهنده خالد عبد الجواد التداوى 1619120160100343 36

سلوان توفيق محمد يونس سيد 1619120160100107 35

شروق محمد رشاد فودة 1619120160100183 38

شروق محمد المكاوى عبد هللا المكاوى 1619120160100408 37

عادل السيد التابعى الصاوى عبد الخالق 1619120160100409 40

ضحى حمدى محمد على الكورغلى 1619120160100161 39

عبد الرحمن سامى محمود احمد بلتاجى 1619120160100281 42

عبد الرحمن جمال محمد محمود دبور 1619120160100280 41

عفاف ايهاب رزق رزق شرف 1619120160100057 44

عبد هللا ابوبكر وجدى الجندى 1619120160100041 43

على سعيد ابراهيم محمود زلط 1619120160100233 46

عالء الدين حسن السعيد القليوبى 1619120160100376 45

عواطف عثمان عطيه عبدالحميد 1619120160100197 48

على طارق على عبد اللطيف عقل 1619120160100079 47

محمد احمد محمد عثمان يوسف 1619120160100016 50

لوى سعيد حسين نصرهللا حسن 1619120160100292 49

محمد ايمن محمد البرى 1619120160100019 52

محمد اشرف توفيق عبد السالم بسيونى 1619120160100024 51

محمد صالح حسينى االبجر 1619120160100074 54

محمد خالد عزت محمد سليمان 1619120160100249 53

محمد محمود محمد محمود القصاص 1619120160100339 56

محمد عبد الناصر سعيد عبد المجيد 1619120160100121 55

محمود محمد ابراهيم الحداد 1619120160100340 58

محمود عبدهللا محمود محمد الوكيل 1619120160100209 57

مروه احمد محمد ابراهيم زغلول 1619120160100158 60

محمود محمود محمد محمود خضر 1619120160100377 59

االجمالى عدد الغياب    عدد الحضور



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 الرابعة 
مركز نظم المعلومات االدارية

جامعة كفرالشيخ

7قاعة 

مروه السعيد محمد على وفا 1619120160100412 61

انصراف حضور اسم الطالب كود الطالب م

منة هللا عاطف محمد محمدين ابراهيم 1619120160100221 63

مصطفى اسماعيل محمد اسماعيل جودة 1619120160100283 62

ندى ابراهيم عبدهللا نصير محمد العبد 1619120160100091 65

ناهد احمد محمد البطل 1619120160100378 64

نورهان على جابر على احمد 1619120160100316 67

نور صبحى احمد عزب 1619120160100211 66

نيرمين عادل عبد الحى العدل الشاعر 1619120160100082 69

نيرة مدحت محمد العيسوى 1619120160100344 68

هاجر جمال محمد احمد عبد الفتاح 1619120160100148 71

هاجر اسامة عبد هللا عبد المقصود غنيم 1619120160100345 70

هايدى هشام حسين سرحان 1619120160100261 73

هاجر رضا شعيب عبد العزيز سالمة 1619120160100363 72

هدير صالح العربى اسماعيل جاد 1619120160100317 75

هبة عبدالحليم ابوالمعاطى السيد عبدالنبى 1619120160100303 74

يارا غنيمى محمد غنيمى الصياد 1619120160100218 77

هناء جابر مصطفى محمدالسيد 1619120160100162 76

يوسف رفعت عبد الستار عبد هللا 1619120160100414 79

يوسف حمدى محمد عبدالرحيم 1619120160100152 78

االجمالى عدد الغياب    عدد الحضور



االجمالى عدد الغياب    عدد الحضور


