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 2020/2021كشف حضور طالب الفرقه الرابعه )الدور الثانى( 

 .العربيه ترجمه من:ــادهم املـاس اللغه الفرنسيه:ــمالقس
 

 

 

 

 انصراف حضور حالة القيد مــــــــــاالس م

   مستجد كمال احمد خليفهاسماء احمد  1

   مستجد والء محمد عويضه عويضه محمد 2
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 2020/2021كشف حضور طالب الفرقه الرابعه )الدور الثانى( 

 نصوص نقد ونثر    :ــادهم املـاس        اللغه الفرنسيه    :ــمالقس
 

 

 

 

 

 انصراف حضور حالة القيد مــــــــــاالس م

   مستجد محمد متولىعبدالرحمن عطا عبدالحليم  1

 

  



 جامعـة كفرالشيـخ
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   2020/2021كشف حضور طالب الفرقه الرابعه )الدور الثانى( 
 (الترم الثانى)دراسات لغويه :ــادهم املـاس  االلمانيهاللغه :ــمالقس

 
 

 

 

 

 انصراف حضور حالة القيد مــــــــــاالس م

   مستجد اسماء عبدالحميد اسماعيل السدوديه 1

 

  



 جامعـة كفرالشيـخ
 االلـــــــــسنكليـة 
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   2020/2021كشف حضور طالب الفرقه الرابعه )الدور الثانى( 
 (الفرقه الثالثه) نصوص نقد ونثر:ــادهم املـاس   يةااللماناللغه :ــمالقس                             

 

 
 

 

 

 

 انصراف حضور حالة القيد مــــــــــاالس م

   مستجد عبدهللا ماهر حسن رزق 1

 
  



 جامعـة كفرالشيـخ
 االلـــــــــسنكليـة 
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   2020/2021كشف حضور طالب الفرقه الرابعه )الدور الثانى( 
 (دراسات لغويه )الترم االول:ــادهم املـاس   االلمانيهاللغه :ــمالقس

 

 
 

 

 

 

 انصراف حضور حالة القيد مــــــــــاالس م

   مستجد رامى اشرف ابراهيم عبدالعزيز صابر 1

   مستجد محمود ابراهيم احمد الخضرى 2
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   2020/2021كشف حضور طالب الفرقه الرابعه )الدور الثانى( 
 لغه اجنبيه ثانيه:ــادهم املـاس ةاالنجليزياللغه :ــمالقس

 

 

 

 

 انصراف حضور حالة القيد مــــــــــاالس م

   مستجد آيه نادر فاروق المهدى 1
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   2020/2021كشف حضور طالب الفرقه الرابعه )الدور الثانى( 
 

 
 

 

 

 

 انصراف حضور حالة القيد مــــــــــاالس م

   مستجد ساره محمد السيد احمد 1

 

  

 االنجليزيهاللغه :ــمالقس 

 دراسات لغويه:ــادهم املـاس
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   2020/2021كشف حضور طالب الفرقه الرابعه )الدور الثانى( 
 قاعة بحث  : ــادهم املـاس    االنجليزيهاللغه    :ــمالقس                                  

 

 

 

 

 انصراف حضور حالة القيد مــــــــــاالس م

   مستجد ساره محمد السيد احمد 1
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   2020/2021كشف حضور طالب الفرقه الرابعه )الدور الثانى( 
 )الفرقه الثالثه(تاريخ االدب والحضاره   :ــادهم املـاس  االنجليزيهاللغه   :ــمالقس                              

 

 

 

 

 انصراف حضور حالة القيد مــــــــــاالس م

   مستجد عمار السيد محمد السيد السعدنى 1

 

  



 جامعـة كفرالشيـخ
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   2020/2021كشف حضور طالب الفرقه الرابعه )الدور الثانى( 
 (الترم الثانى)نصوص نقد دراما  :ــادهم املـاس  الصينيهاللغه    :ــمالقس                             

 

 

 

 

 انصراف حضور حالة القيد مــــــــــاالس م

   مستجد ابرام امير بطرس فهمى باسيلى 1

 

  



 جامعـة كفرالشيـخ
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   2020/2021كشف حضور طالب الفرقه الرابعه )الدور الثانى( 
 تاريخ ادب وحضاره : ــادهم املـاس           الصينيهاللغه   :ــمالقس                                

 

 

 

 

 انصراف حضور حالة القيد مــــــــــاالس م

   مستجد يسرى السيد محمد شمسعبدالرحمن  1
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   2020/2021كشف حضور طالب الفرقه الرابعه )الدور الثانى( 
 دراسات لغويه    :ــادهم املـاس    االسبانيهاللغه     :ــمالقس                                    

 

 

 

 

 انصراف حضور حالة القيد مــــــــــاالس م

   مستجد سماح نجيب امام حبيب ابراهيم 1

   مستجد فرحاتمحمد ابراهيم السيد  2

   مستجد محمد عادل محمد عبدالحميد فوده 3
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 االلـــــــــسنكليـة 

 شئــون التعليـم والطـالب

 :االجمالى :الغياب :عدد الحضور

KafrelSheik University 
Faculty of AL  ALSUN 

Educational  Students  Affairs 

  
 

   2020/2021كشف حضور طالب الفرقه الرابعه )الدور الثانى( 
 استماع ومحادثه     :ــادهم املـاس      االيطاليهاللغه   :ــمالقس                                  

 

 

 

 

 انصراف حضور حالة القيد مــــــــــاالس م

   مستجد االء محمد ابراهيم عيسى 1

 

  



 جامعـة كفرالشيـخ
 االلـــــــــسنكليـة 
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   2020/2021كشف حضور طالب الفرقه الرابعه )الدور الثانى( 
 قاعة بحث   :  ــادهم املـاس         االيطاليهاللغه         :ــمالقس                                    

 

 

 

 

 انصراف حضور حالة القيد مــــــــــاالس م

   مستجد االء محمد ابراهيم عيسى 1
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   2020/2021كشف حضور طالب الفرقه الرابعه )الدور الثانى( 
 )الترم االول( ترجمه من العربيه   :ــادهم املـاس     االيطاليهاللغه     :ــمالقس

 
 

 

 

 

 انصراف حضور حالة القيد مــــــــــاالس م

   مستجد باسم محمد طه محمد 1
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   2020/2021كشف حضور طالب الفرقه الرابعه )الدور الثانى(                           
 )الترم االول( نقد ونثر نصوص :ــادهم املـاس             االيطاليهاللغه     :ــمالقس                     

 

 

 

 

 انصراف حضور حالة القيد مــــــــــاالس م

   مستجد بسمه السعيد السعيد ابوستينه 1

 


