
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـابانوب اشرف ودیع مقار عطیھ١

٠ـابانوب بشرى الفونس زكى٢

٠ـابانوب رأفت صلیب اندراوس٣

٠ـابانوب سعد سیدھم سعید٤

٠ـابانوب سعد عوض عبید(أ.ف)٥

٠ـابانوب سعید نجیب فھیم٦

٠ـابانوب مجدى جرس جندى٧

٠ـابانوب مرزوق سلیمان ملك بولس٨

٠ـابانوب مرقص ملك عبدالمسیح٩

٠ـابتسام حسنى محمد ابوالنجا١٠

٠ـابتسام مجدى لطفى محمد على١١

٠ـابتسام محمود احمد محمد١٢

٠ـابرار یوسف عبد الرحمن محمود١٣

٠ـابرام شحاتة نسیم جاب هللا١٤

٠ـابراھیم ابو الغیط على محمد١٥

٠ـابراھیم احمد عبد المنعم احمد ابراھیم١٦

٠ـابراھیم احمد محمد محمد١٧

٠ـابراھیم احمد محمد محمود١٨

٠ـابراھیم جمال حسن عبد العزیز١٩

٠ـابراھیم حمدي كمال امین عبد الفتاح٢٠

٠ـابراھیم رملى محمود ابراھیم٢١

٠ـابراھیم سعد ابراھیم سعد الدین٢٢

٠ـابراھیم سید ابراھیم الدسوقى٢٣

٠ـابراھیم عبدالحواش سید عبدالحواش٢٤

٠ـابراھیم على ابراھیم محمد٢٥

٠ـابراھیم ناصر ابراھیم عبد الفتاح٢٦

٠ـاثار محمد مصطفى السیسى٢٧

٠ـاحسان احمد عبد الرحیم محمد٢٨

٠ـاحمد ابراھیم الغریب ابراھیم٢٩

٠ـاحمد ابراھیم صبرى ابراھیم٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـاحمد ابراھیم مصطفي احمد٣١

٠ـاحمد ابراھیم یوسف ابراھیم٣٢

٠ـاحمد ابرھیم سید ابرھیم٣٣

٠ـاحمد ابوالفضل محمد النوبى٣٤

٠ـاحمد احمد محمد محمد٣٥

٠ـاحمد اسماعیل احمد اسماعیل٣٦

٠ـاحمد اشرف صالح مرزوق٣٧

٠ـاحمد اشرف فتح هللا عبد الحافظ٣٨

٠ـاحمد اشرف كمال عبدالعزیز٣٩

٠ـاحمد السید ابراھیم خلیفھ٤٠

٠ـاحمد السید غرباوى واھبھ٤١

٠ـاحمد الطوخى عبدالعزیز الضوى٤٢

٠ـاحمد ایمن احمد محمد الشیخ٤٣

٠ـاحمد ایمن عبدالفضیل محمد٤٤

٠ـاحمد ایمن فوزى ابراھیم٤٥

٠ـاحمد ایمن كمال بیومى٤٦

٠ـاحمد ایھاب یحیى *٤٧

٠ـاحمد باھر عبد العظیم الدیدامونى٤٨

٠ـاحمد بدوى جاب هللا فیصل٤٩

٠ـاحمد بكر بشیر محمد٥٠

٠ـاحمد تھامى قرنى احمد٥١

٠ـاحمد جابر عبد العزیز محمد الخولى٥٢

٠ـاحمد جابر عثمان احمد٥٣

٠ـاحمد جبالى صالح عبد النبى٥٤

٠ـاحمد جمال السید عبد المجید٥٥

٠ـاحمد جمال جابر یونس٥٦

٠ـاحمد جمال جمیل مصطفى٥٧

٠ـاحمد جمال شوقى محمد٥٨

٠ـاحمد جمال عبد الحمید حسین٥٩

٠ـاحمد جمال عبد المحسن على٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـاحمد جمال محمد احمد رمضان٦١

٠ـاحمد جمال محمد حسن٦٢

٠ـاحمد جمال محمد محمود الحداد٦٣

٠ـاحمد حاتم صالح عبد ربھ عدوى٦٤

٠ـاحمد حازم احمد سلیمان٦٥

٠ـاحمد حازم عبد الباسط عواد٦٦

٠ـاحمد حربى عبد المنعم على حسین٦٧

٠ـاحمد حسن عبد الحكیم عبد الباقى امین٦٨

٠ـاحمد حسن فراج سلطان٦٩

٠ـاحمد حسن كاظم عثمان العنانى٧٠

٠ـاحمد حسنى عبد الوھاب ابراھیم٧١

٠ـاحمد حسین بدوي رمضان٧٢

٠ـاحمد حسین محمد محمد٧٣

٠ـاحمد حسین مصطفى السید٧٤

٠ـاحمد حسین نصر الدین احمد ابو بكر٧٥

٠ـاحمد حسین یوسف حسین٧٦

٠ـاحمد حمدى رمضان احمد٧٧

٠ـاحمد حمدى محمد على٧٨

٠ـاحمد حمدى محمد عوض هللا٧٩

٠ـاحمد حیضر ابراھیم سلطان٨٠

٠ـاحمد خالد عبد الھادى عبد الرحمن٨١

٠ـاحمد خیرى قرنى بیومى٨٢

٠ـاحمد رأفت اسماعیل احمد٨٣

٠ـاحمد رأفت عبد الرؤف محمد٨٤

٠ـاحمد ربیع رجب احمد محمد٨٥

٠ـاحمد ربیع محمود شعبان٨٦

٠ـاحمد رجائى السید محمد٨٧

٠ـاحمد رضا رمضان عباس٨٨

٠ـاحمد رضا عبدالحمید رمضان٨٩

٠ـاحمد رضا فتح هللا دسوقى٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـاحمد زیدان عرفھ على٩١

٠ـاحمد زینھم عبد النبى محمد٩٢

٠ـاحمد سامى عتریس عقبي٩٣

٠ـاحمد سامى فتحي المنسي٩٤

٠ـاحمد سامى محمد ابراھیم٩٥

٠ـاحمد سامى محمد عبد الرحمن٩٦

٠ـاحمد سامى محمد على٩٧

٠ـاحمد سعد محمد عبد هللا ابو زید٩٨

٠ـاحمد سعید درویش محمد درویش(محول)٩٩

٠ـاحمد سالمھ شاكر محمد١٠٠

٠ـاحمد سمیر احمد ھاشم١٠١

٠ـاحمد سمیر عبد البر السید١٠٢

٠ـاحمد سمیر عبد الحسیب عبد الحمید صبره١٠٣

٠ـاحمد سید احمد حجاب١٠٤

٠ـاحمد سید احمد فتح هللا١٠٥

٠ـاحمد سید حسن السید١٠٦

٠ـاحمد سید ریاض عوض١٠٧

٠ـاحمد سید سعد سید١٠٨

٠ـاحمد سید محمد عمران(أ.ف)١٠٩

٠ـاحمد سید یوسف ابو الحجاج ابراھیم١١٠

٠ـاحمد سید یوسف عبد الجلیل١١١

٠ـاحمد شریف السید ابراھیم١١٢

٠ـاحمد شریف عبدالوھاب معوض١١٣

٠ـاحمد شریف یحى *١١٤

٠ـاحمد شعبان احمد عبد العلیم١١٥

٠ـاحمد شوقي احمد حسان١١٦

٠ـاحمد صابر محمد عبد الرحمن١١٧

٠ـاحمد صادق عبد العظیم حسین١١٨

٠ـاحمد صالح لملوم سلومة١١٩

٠ـاحمد صالح محمود عبد العاطي١٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـاحمد صالح احمد راغب القمشاوى١٢١

٠ـاحمد صالح الدین حسن سید١٢٢

٠ـاحمد صالح الدین حسنى زكى١٢٣

٠ـاحمد صالح الدین محمد السید١٢٤

٠ـاحمد صالح زكریا حمزه١٢٥

٠ـاحمد صالح عبد الحمید محمد الشیخ١٢٦

٠ـاحمد صالح عبد الكریم اسماعیل١٢٧

٠ـاحمد صالح محمد سعید١٢٨

٠ـاحمد ضیف هللا قرنى عالم١٢٩

٠ـاحمد طارق عبد العزیز سید١٣٠

٠ـاحمد طارق عبد الغفور محمد١٣١

٠ـاحمد طارق یوسف محمد١٣٢

٠ـاحمد طاھر معوض سلومھ١٣٣

٠ـاحمد طلعت عبد العزیز محمد١٣٤

٠ـاحمد طلعت محمد محمد١٣٥

٠ـاحمد عادل ابراھیم عبد المجید١٣٦

٠ـاحمد عادل اسماعیل على١٣٧

٠ـاحمد عادل حسن مصطفى عفیفى١٣٨

٠ـاحمد عادل سعید موسى١٣٩

٠ـاحمد عادل صابر امین١٤٠

٠ـاحمد عادل محمد عباس١٤١

٠ـاحمد عاشور عبد التواب محمد١٤٢

٠ـاحمد عاطف احمد حسونھ١٤٣

٠ـاحمد عاطف السید عبدالحمید١٤٤

٠ـاحمد عاطف عبد الحلیم عبد العزیز١٤٥

٠ـاحمد عباس عبد الحلیم حسن١٤٦

٠ـاحمد عبد الباقى توفیق عبد الباقى١٤٧

٠ـاحمد عبد الحمید خلیفة عبد الحمید١٤٨

٠ـاحمد عبد الرحمن احمد محمد١٤٩

٠ـاحمد عبد الرحمن محمد عبد هللا محمد١٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـاحمد عبد الرحیم السید محمد دسوقى١٥١

٠ـاحمد عبد العزیز احمد عبدالعزیز١٥٢

٠ـاحمد عبد العزیز جوده عبد العزیز١٥٣

٠ـاحمد عبد العزیز على عبدالعزیز١٥٤

٠ـاحمد عبد الغفار بسطاوى طھ١٥٥

٠ـاحمد عبد الغفار محمود عبد الغفار١٥٦

٠ـاحمد عبد اللطیف احمد ابراھیم١٥٧

٠ـاحمد عبد هللا زیدان عبد المطلب١٥٨

٠ـاحمد عبد المحسن عبد المنعم عبد المحسن١٥٩

٠ـاحمد عبد المقصود محمد عبد المقصود احمد١٦٠

٠ـاحمد عبد المنعم ریاض ابراھیم١٦١

٠ـاحمد عبد الناصر عبد التواب عیسى١٦٢

٠ـاحمد عبد الندیر عبد السالم بخیت١٦٣

٠ـاحمد عبد الواحد حموده عبد الواحد زعفان١٦٤

٠ـاحمد عبود حافظ فاوى١٦٥

٠ـاحمد عز الدین احمد یوسف١٦٦

٠ـاحمد عصام احمد امام١٦٧

٠ـاحمد عصام الدین ابراھیم عبد النعیم١٦٨

٠ـاحمد عصام حسین عبد اللطیف١٦٩

٠ـاحمد عصام رمضان محمد١٧٠

٠ـاحمد عصام مخلوف محمد مخلوف١٧١

٠ـاحمد عصام مصطفى عبد الجواد١٧٢

٠ـاحمد عالء المحمدى محمود١٧٣

٠ـاحمد على ابراھیم علي ابراھیم١٧٤

٠ـاحمد على احمد عرفات١٧٥

٠ـاحمد على احمد فؤاد السید١٧٦

٠ـاحمد على عبد الباسط محمد على١٧٧

٠ـاحمد على محمد محمد١٧٨

٠ـاحمد عماد اسماعیل محمد١٧٩

٠ـاحمد عماد السعید السید١٨٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـاحمد عماد عبد العظیم عبد الجید١٨١

٠ـاحمد عمرو ابراھیم السید١٨٢

٠ـاحمد فوزى السید ابوالعال١٨٣

٠ـاحمد فوزى صادق یوسف١٨٤

٠ـاحمد فوزى محمد بیومى١٨٥

٠ـاحمد كمال ثابت امام١٨٦

٠ـاحمد ماھر فھیم حامد١٨٧

٠ـاحمد مجدى احمد حامد١٨٨

٠ـاحمد مجدى رجب فرج١٨٩

٠ـاحمد مجدى رمضان احمد١٩٠

٠ـاحمد مجدى عبدالمنعم حسن البنا١٩١

٠ـاحمد مجدى عطا هللا محمد الشیخ١٩٢

٠ـاحمد مجدى محمود محمود حسن١٩٣

٠ـاحمد محمد ابراھیم جابر١٩٤

٠ـاحمد محمد ابراھیم عبد العزیز١٩٥

٠ـاحمد محمد ابراھیم عبده اسماعیل١٩٦

٠ـاحمد محمد ابراھیم محمد١٩٧

٠ـاحمد محمد ابو العزم عبد العزیز١٩٨

٠ـاحمد محمد احمد عطوه١٩٩

٠ـاحمد محمد احمد مطر *٢٠٠

٠ـاحمد محمد السید زوین٢٠١

٠ـاحمد محمد الصغیر عبد اللطیف٢٠٢

٠ـاحمد محمد ثروت عبد المجید محرم محمد٢٠٣

٠ـاحمد محمد حسن على حسن٢٠٤

٠ـاحمد محمد رشاد احمد٢٠٥

٠ـاحمد محمد رضا یوسف٢٠٦

٠ـاحمد محمد سعد ابو خشبھ٢٠٧

٠ـاحمد محمد سعید عبد المحسن محمود٢٠٨

٠ـاحمد محمد صابر محمد علي٢٠٩

٠ـاحمد محمد صمیده محمد٢١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـاحمد محمد عبد الحمید احمد٢١١

٠ـاحمد محمد عبد الحمید محمد ابراھیم الزینى(محول٢١٢

٠ـاحمد محمد عبد القوى الجارحى٢١٣

٠ـاحمد محمد عبد النبى مصطفى٢١٤

٠ـاحمد محمد عدلى مسعود٢١٥

٠ـاحمد محمد على عبدالغفار٢١٦

٠ـاحمد محمد عید علي٢١٧

٠ـاحمد محمد فؤاد عبد المعطى٢١٨

٠ـاحمد محمد فؤاد عمر احمد٢١٩

٠ـاحمد محمد محمد صالح الدین٢٢٠

٠ـاحمد محمد محمود عبد الباقى٢٢١

٠ـاحمد محمد محمود عبدالفتاح٢٢٢

٠ـاحمد محمد محمود محمد احمد٢٢٣

٠ـاحمد محمد محمود محمد عبد المطلب٢٢٤

٠ـاحمد محمد موسى مخلوف٢٢٥

٠ـاحمد محمود احمد محمود ابراھیم مسعود٢٢٦

٠ـاحمد محمود العفیفى على عطا هللا٢٢٧

٠ـاحمد محمود خلیفھ احمد(محول)٢٢٨

٠ـاحمد محمود عبد الباسط٢٢٩

٠ـاحمد محمود عبد اللطیف(محول)٢٣٠

٠ـاحمد محمود محمد محمد٢٣١

٠ـاحمد مسعد اسماعیل احمد٢٣٢

٠ـاحمد مسعد عزت احمد٢٣٣

٠ـاحمد مسعد على عبد الرحمن٢٣٤

٠ـاحمد مصطفى احمد شلقامى برھام٢٣٥

٠ـاحمد مصطفى احمد محمد ابراھیم٢٣٦

٠ـاحمد مصطفى حسن منصور٢٣٧

٠ـاحمد مصطفى سالم محمود٢٣٨

٠ـاحمد مصطفى فرغلى سید٢٣٩

٠ـاحمد مصطفى منصور عبد القوي٢٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـاحمد مطیع احمد عبد البارى٢٤١

٠ـاحمد معوض محمد معوض٢٤٢

٠ـاحمد مكرم قدرى سعید٢٤٣

٠ـاحمد ممدوح البھى محمود٢٤٤

٠ـاحمد ممدوح مصطفى شاكر٢٤٥

٠ـاحمد موسى حسین زكى فیصل٢٤٦

٠ـاحمد ناجى احمد ابراھیم النجار٢٤٧

٠ـاحمد ناصر حسن علي ٢٤٨

٠ـاحمد نبیل ابراھیم عبدهللا٢٤٩

٠ـاحمد نبیھ حسن محمد٢٥٠

٠ـاحمد نصر الدین احمد محمود٢٥١

٠ـاحمد ھاشم على خلیل٢٥٢

٠ـاحمد ھانى سعد الدین زغلول محمد٢٥٣

٠ـاحمد ھشام مصطفى عبد الحمید٢٥٤

٠ـاحمد ھالل محمد فكرى عبدالحلیم٢٥٥

٠ـاحمد وحید خیرى عبد المجید٢٥٦

٠ـاحمد وحید عبد العال عبد العال٢٥٧

٠ـاحمد وھبھ محمود عبد اللطیف٢٥٨

٠ـاحمد یاسر مرسى عباس ٢٥٩

٠ـاحمد یحیى عقیلى على٢٦٠

٠ـاحمد یوسف محمود تمساح٢٦١

٠ـادھم محمد السید ابراھیم٢٦٢

٠ـادھم ناصر محمد محمود٢٦٣

٠ـاسامة عبدالمنعم فخرالدین احمد رضوان٢٦٤

٠ـاسامھ ابراھیم سید ابراھیم اسماعیل٢٦٥

٠ـاسامھ احمد احمد على٢٦٦

٠ـاسامھ حسین عبدالفتاح ابراھیم٢٦٧

٠ـاسامھ طحاوى عبد الواحد محمد٢٦٨

٠ـاسامھ عاطف حسن خلف٢٦٩

٠ـاسامھ على السید فرج هللا٢٧٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـاسامھ علي بخیت محمد٢٧١

٠ـاسامھ محمد عبد المنعم محمود٢٧٢

٠ـاسامھ محمد كمال فھمى٢٧٣

٠ـاستیر قبیل زین نجیب٢٧٤

٠ـاسراء احمد جمعھ احمد٢٧٥

٠ـاسراء احمد رضا ابراھیم٢٧٦

٠ـاسراء احمد محمد السید حسین٢٧٧

٠ـاسراء احمد نورالدین ابراھیم عطا٢٧٨

٠ـاسراء السید محمد عطیھ٢٧٩

٠ـاسراء امین حمزه احمد٢٨٠

٠ـاسراء ایمن حموده سید٢٨١

٠ـاسراء حسام رشاد احمد٢٨٢

٠ـاسراء حسن محمد بخیت٢٨٣

٠ـاسراء حسین محمد حسین٢٨٤

٠ـاسراء حمدى عبد الخالق حسین٢٨٥

٠ـاسراء حمدى عبدالمنعم حافظ٢٨٦

٠ـاسراء خالد محمد عبد المعطى٢٨٧

٠ـاسراء رجب السید عبدهللا٢٨٨

٠ـاسراء سامى سالمة محمود٢٨٩

٠ـاسراء سمیر جوده عبد الحمید٢٩٠

٠ـاسراء طارق محمد مرسى٢٩١

٠ـاسراء عادل سید محمد٢٩٢

٠ـاسراء عادل كمال عبد المنعم٢٩٣

٠ـاسراء عاطف اسماعیل احمد علي٢٩٤

٠ـاسراء عبد العزیز عفیفى عبد العزیز٢٩٥

٠ـاسراء عبد هللا صالح صالح٢٩٦

٠ـاسراء عصام فتحى یس٢٩٧

٠ـاسراء عالء مجدي محمد (محول)٢٩٨

٠ـاسراء مجدى رمضان سلیم٢٩٩

٠ـاسراء مجدي محمود ابراھیم٣٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـاسراء محمد احمد شجاع الدین٣٠١

٠ـاسراء محمد رضا حسین٣٠٢

٠ـاسراء محمد ریاض محمد ابراھیم٣٠٣

٠ـاسراء محمد عبد الحفیظ مروان٣٠٤

٠ـاسراء محمد على ابو العال٣٠٥

٠ـاسراء محمد محمود ابوحمید٣٠٦

٠ـاسراء محمد محمود محمد حافظ٣٠٧

٠ـاسراء محمد محمود وھیدى٣٠٨

٠ـاسراء محمود عبد التواب محمود٣٠٩

٠ـاسراء محمود محمد محمود احمد٣١٠

٠ـاسراء مراد سید مراد عالم٣١١

٠ـاسراء ناجى علیوه بندارى٣١٢

٠ـاسراء نبیل ھالل شحات٣١٣

٠ـاسراء ھانئ سید ابراھیم٣١٤

٠ـاسراء ھشام محمود شھبھ٣١٥

٠ـاسعد ابو العال اسعد احمد٣١٦

٠ـاسالم ابراھیم رجب حفني٣١٧

٠ـاسالم ابراھیم محمد ابراھیم٣١٨

٠ـاسالم ابراھیم محمد شحاتھ٣١٩

٠ـاسالم احمد الصغیر محمد(أ.ف)٣٢٠

٠ـاسالم احمد محمد موسى٣٢١

٠ـاسالم احمد مغازى جمعھ٣٢٢

٠ـاسالم احمد یحیي قرنى٣٢٣

٠ـاسالم السید على على٣٢٤

٠ـاسالم انور سعد ابو سریع٣٢٥

٠ـاسالم جابر عبد العال علي (أ.ف)٣٢٦

٠ـاسالم حسن حسین ابراھیم٣٢٧

٠ـاسالم حسن مسعود عبد الواحد٣٢٨

٠ـاسالم حسین حسنى محمد٣٢٩

٠ـاسالم حماد رمضان حماد٣٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـاسالم خالد فوزى محمد٣٣١

٠ـاسالم رجب محمد على٣٣٢

٠ـاسالم رمضان اسماعیل مرسى عبد الرحمن٣٣٣

٠ـاسالم زكریا محمد رافت٣٣٤

٠ـاسالم زیدان روبى احمد٣٣٥

٠ـاسالم سامح سید حنفى٣٣٦

٠ـاسالم سید عوض جبیلى محمد٣٣٧

٠ـاسالم شعبان رمضان السید٣٣٨

٠ـاسالم طارق محمد السید فوده٣٣٩

٠ـاسالم عادل حسین سید٣٤٠

٠ـاسالم عادل محمد علیوه٣٤١

٠ـاسالم عبد التواب جمال مراد٣٤٢

٠ـاسالم عبد العزیز ابراھیم احمد عطیة٣٤٣

٠ـاسالم عبد الكریم منصور عبده٣٤٤

٠ـاسالم عبد هللا حسن عبد هللا٣٤٥

٠ـاسالم عبد هللا كلیب بطران (أ.ف)٣٤٦

٠ـاسالم عبد هللا یونس عبدهللا٣٤٧

٠ـاسالم عصام درویش عبد العاطي٣٤٨

٠ـاسالم عالء الدین سید بكرى احمد٣٤٩

٠ـاسالم عماد الدین عبد المتعال محمد٣٥٠

٠ـاسالم عید اسماعیل راغب٣٥١

٠ـاسالم فرید فرحات محمد٣٥٢

٠ـاسالم مجدى زكى على٣٥٣

٠ـاسالم مجدى سعید زكى٣٥٤

٠ـاسالم مجدى عبد العزیز سلیمان٣٥٥

٠ـاسالم محمد احمد عبد الظاھر٣٥٦

٠ـاسالم محمد احمد محمد٣٥٧

٠ـاسالم محمد سعد عبد العلیم٣٥٨

٠ـاسالم محمد عبد العزیز محمد عطیھ٣٥٩

٠ـاسالم محمد علي محمد٣٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـاسالم محمد فاروق سید على٣٦١

٠ـاسالم محمد فوزي محمد٣٦٢

٠ـاسالم محمود احمد عبدالحفیظ٣٦٣

٠ـاسالم مصطفى عبدالحلیم عبدالمجید٣٦٤

٠ـاسالم مصطفى محمد مصطفى٣٦٥

٠ـاسالم معتمد عبد العزیز محمد٣٦٦

٠ـاسالم نبیل سید اسماعیل٣٦٧

٠ـاسالم ھانى محمد فوده احمد٣٦٨

٠ـاسالم ولید موسى محمد٣٦٩

٠ـاسماء ابو العال سید ابو العال٣٧٠

٠ـاسماء احمد امین امام٣٧١

٠ـاسماء احمد جاد حماده٣٧٢

٠ـاسماء السید حسینى ابوھاشم٣٧٣

٠ـاسماء جمال زغلول  احمد٣٧٤

٠ـاسماء حسن صبرى عبد المجید٣٧٥

٠ـاسماء حسین عبد الفضیل خلیل (أ.ف)٣٧٦

٠ـاسماء عبد الرحمن مرزوق علي٣٧٧

٠ـاسماء عبد المنعم ابراھیم احمد جمعھ٣٧٨

٠ـاسماء عبد الوھاب انیس عبد الوھاب٣٧٩

٠ـاسماء على عاطف ابو علي حسان٣٨٠

٠ـاسماء فرید محمد محمد سرور٣٨١

٠ـاسماء كرم محمود عبد الكریم٣٨٢

٠ـاسماء محمد احمد على٣٨٣

٠ـاسماء محمد عجمى حفنى٣٨٤

٠ـاسماء محمد عفیفى ابراھیم٣٨٥

٠ـاسماء محمد وطنى احمد٣٨٦

٠ـاسماء ناصر كامل ابو زید٣٨٧

٠ـاسماء نتعى محجوب عبدالحافظ٣٨٨

٠ـاسماعیل خالد عبد الحلیم السید٣٨٩

٠ـاسماعیل محمد اسماعیل محمد٣٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـاسماعیل محمود اسماعیل محمود غازي٣٩١

٠ـاشرف احمد السید طلبھ٣٩٢

٠ـاشرف جابر فرغلي محمد٣٩٣

٠ـاشرف سالم محمود محمد٣٩٤

٠ـافنان امل ابراھیم حسن الحفناوى٣٩٥

٠ـافنان حسنى عبد التواب عبد السالم٣٩٦

٠ـافنان مجدى محمد بیومى فرج٣٩٧

٠ـاكرم طارق عبد الحمید على٣٩٨

٠ـاالء ابراھیم على اسماعیل٣٩٩

٠ـاالء ابراھیم محمود عطیة٤٠٠

٠ـاالء حسام عزت ابوبكر٤٠١

٠ـاالء حسن فھمى حسانین٤٠٢

٠ـاالء حمدي كمال عبد الحمید٤٠٣

٠ـاالء عبد الرحمن سالمھ عبد الفتاح٤٠٤

٠ـاالء ناصر غنیم محمد٤٠٥

٠ـالحسن مصطفى سید عبد المجید٤٠٦

٠ـالفت مدحت عبد الحمید برھام٤٠٧

٠ـالفونس ھانى واصف صلیب٤٠٨

٠ـالھام محمد امین عباس حسین٤٠٩

٠ـامال طارق شعبان عبد الحفیظ٤١٠

٠ـامانى حمدى مصطفى عبد الواحد٤١١

٠ـامانى شریف محمد فاروق٤١٢

٠ـامانى صبرى السید عبدالعظیم٤١٣

٠ـامانى صالح عبدالمنعم سالم٤١٤

٠ـامانى على ابوالمجد موسى٤١٥

٠ـامانى محمد احمد عبده٤١٦

٠ـامانى محمد عبد الفتاح محمد٤١٧

٠ـامجد ایمن احمد علي٤١٨

٠ـامل جمال الدین حسن محمد٤١٩

٠ـامل جمعھ محمد الصاوى٤٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـامل علي احمد حامد٤٢١

٠ـامنیة حماده طھ قرنى٤٢٢

٠ـامنیة شعیب محمود محمد٤٢٣

٠ـامنیة محمد ابراھیم عبده٤٢٤

٠ـامنیة محمد ابو بكر محمد علي٤٢٥

٠ـامنیة ھشام جمال السید٤٢٦

٠ـامنیة یسرى عبد العال احمد٤٢٧

٠ـامنیھ اسامھ حسن سید٤٢٨

٠ـامنیھ اشرف محروس طھ احمد٤٢٩

٠ـامنیھ ایمن حسان محمود٤٣٠

٠ـامنیھ جمال عبدالحمید٤٣١

٠ـامنیھ خالد محمد طاھر٤٣٢

٠ـامنیھ سعید عباس اسماعیل٤٣٣

٠ـامنیھ سمیر  عبد البدیع  دسوقى٤٣٤

٠ـامنیھ سید حسن سید حسن٤٣٥

٠ـامنیھ سید عبدالوھاب محمود٤٣٦

٠ـامنیھ طھ حسین طھ٤٣٧

٠ـامنیھ عاشور احمد عبدالفتاح٤٣٨

٠ـامنیھ عاطف كمال یونس٤٣٩

٠ـامنیھ عبد السالم احمد الدھشورى٤٤٠

٠ـامنیھ عالء الدین حامد عبده٤٤١

٠ـامنیھ على محمود امبابى٤٤٢

٠ـامنیھ عید محمود ابراھیم محمد٤٤٣

٠ـامنیھ محمد سعد فرج ابراھیم٤٤٤

٠ـامنیھ نبیل السید موسى محمد٤٤٥

٠ـامیر جمیل خلف جورجى٤٤٦

٠ـامیر خالد محمد ابو زید٤٤٧

٠ـامیر محمد عبد الفتاح محمد٤٤٨

٠ـامیر نصر ابراھیم باسیلي٤٤٩

٠ـامیرة اشرف احمد على٤٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـامیرة عالءالدین حسن عوض٤٥١

٠ـامیرة محسن محمد عثمان٤٥٢

٠ـامیرة محمد عاشور عالء الدین٤٥٣

٠ـامیرة محمد فتحى فؤاد٤٥٤

٠ـامیرة محمود عبد السمیع حامد٤٥٥

٠ـامیره ابراھیم سلیمان حسن حسین٤٥٦

٠ـامیره احمد اسماعیل ابراھیم٤٥٧

٠ـامیره احمد كمال سید سید٤٥٨

٠ـامیره اشرف امین على داود٤٥٩

٠ـامیره ایھاب صابر راضى(أ.ف)٤٦٠

٠ـامیره سعید عباس بسیوني٤٦١

٠ـامیره عبد الفتاح مصطفى علي٤٦٢

٠ـامیره عبد الموجود الشحات محمد٤٦٣

٠ـامیره مجدى السید الحسانین٤٦٤

٠ـامیره محمد فھمى حسن احمد٤٦٥

٠ـامیره یحیى ابراھیم فضل٤٦٦

٠ـامینة مجدى احمد محمد٤٦٧

٠ـانجى جورج توفیق رومان٤٦٨

٠ـانجى عماد فایز بدواني٤٦٩

٠ـانجى عید على عید داود٤٧٠

٠ـاندرو عادل عبدهللا شحاتة٤٧١

٠ـاندرو عماد عطیھ زكي٤٧٢

٠ـانطونیوس نبیل صدیق خلھ٤٧٣

٠ـانغام حمدى سعید عوض٤٧٤

٠ـانغام عبد الغني سید محمد٤٧٥

٠ـایات عصام مرجان سعید٤٧٦

٠ـایة حسام الدین محمد محمود  (محول)٤٧٧

٠ـایرینى رضا ناروز شنوده٤٧٨

٠ـایرینى نعیم شاكر فاروز٤٧٩

٠ـایفون عادل رزق هللا نقوال٤٨٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـایمان احمد عبد المنعم فؤاد٤٨١

٠ـایمان السید عبد الرحمن وھبھ٤٨٢

٠ـایمان ایمن محمد توفیق٤٨٣

٠ـایمان جمال ابراھیم ابراھیم امام٤٨٤

٠ـایمان حسن احمد محمد مرسى٤٨٥

٠ـایمان حسن محمود حسن ابو القمصان٤٨٦

٠ـایمان حنفى محمد حامد علي٤٨٧

٠ـایمان دھب عوض حسین٤٨٨

٠ـایمان رجب حسنى حسانین غضبان٤٨٩

٠ـایمان رجب خلیل مرسى عزب٤٩٠

٠ـایمان سید انور على٤٩١

٠ـایمان سید محمد عبد اللطیف٤٩٢

٠ـایمان صبرى محمد عبد السالم٤٩٣

٠ـایمان عادل محمود محمد٤٩٤

٠ـایمان عامر سید عبد المجید٤٩٥

٠ـایمان عصام محمد عفیفى٤٩٦

٠ـایمان محمد الیاس محمد یوسف٤٩٧

٠ـایمان محمد شفیق حسنین٤٩٨

٠ـایمان مصطفى محمد ابو بكر٤٩٩

٠ـایمان ممدوح محمد على٥٠٠

٠ـایمان ناصر السید عبد المنعم٥٠١

٠ـایمن احمد عبد المعز احمد٥٠٢

٠ـایمن سبع حسین عبدالعال٥٠٣

٠ـایمن عادل وھبھ محمد٥٠٤

٠ـایمن محسن عبد التواب ابوبكر٥٠٥

٠ـایناس عبد هللا رضا حسن سید٥٠٦

٠ـایناس محمد السید عبد القادر٥٠٧

٠ـایناس محمد عبد المنعم محمود٥٠٨

٠ـایناس ممدوح موسى عازر٥٠٩

٠ـایناس وحید احمد بكر٥١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـایھ ابراھیم عبدالمنعم ملیجى٥١١

٠ـایھ احمد نور الدین محمد٥١٢

٠ـایھ اسامھ سلیمان محمد٥١٣

٠ـایھ اسامھ سید محمد٥١٤

٠ـایھ السید محمد علي٥١٥

٠ـایھ هللا عمرو عبد التواب عبد السمیع٥١٦

٠ـایھ ایھاب نصر الدین عبد هللا٥١٧

٠ـایھ جبر عبد العزیز السید٥١٨

٠ـایھ جمال على محمد٥١٩

٠ـایھ حسین فوزى رزق٥٢٠

٠ـایھ حمدى عبد العزیز على٥٢١

٠ـایھ خالد مختار الدیب٥٢٢

٠ـایھ رافت سعد متولى٥٢٣

٠ـایھ رجب عطیھ میھوب٥٢٤

٠ـایھ زھیر عمر شاكر٥٢٥

٠ـایھ سالم مھلل منصور٥٢٦

٠ـایھ سید خضرى حسن٥٢٧

٠ـایھ سید عبد القادر احمد٥٢٨

٠ـایھ صالح ابراھیم محمد عوض٥٢٩

٠ـایھ صالح احمد عبد الحلیم٥٣٠

٠ـایھ صالح حسین عبد السمیع٥٣١

٠ـایھ صالح ناجى فراج٥٣٢

٠ـایھ طارق سانى رمضان٥٣٣

٠ـایھ عادل فاروق ابراھیم العشرى٥٣٤

٠ـایھ عاطف صالح الدین حسان٥٣٥

٠ـایھ عبد العلیم فتحى محمد٥٣٦

٠ـایھ عصام على محمد٥٣٧

٠ـایھ عالء الدین عبد الرحمن احمد٥٣٨

٠ـایھ على عبد الرحمن محمد٥٣٩

٠ـایھ عماد السید عبدالعال٥٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـایھ فتحى السید على محمد٥٤١

٠ـایھ فتحي قرني قرني٥٤٢

٠ـایھ محسن على بیومى٥٤٣

٠ـایھ محمد احمد سید٥٤٤

٠ـایھ محمد احمد محمود بدران٥٤٥

٠ـایھ محمد اسماعیل عبد الباقى٥٤٦

٠ـایھ محمد السعید مسعد رجب٥٤٧

٠ـایھ محمد خلف محمد٥٤٨

٠ـایھ محمد عبد الغنى محمد٥٤٩

٠ـایھ محمد عطیة أحمد عطیة٥٥٠

٠ـایھ محمد فتحى طیب احمد٥٥١

٠ـایھ محمد محمود على٥٥٢

٠ـایھ محمد محمود محمد ابراھیم٥٥٣

٠ـایھ محمود  شحات محمود٥٥٤

٠ـایھ مكي عثمان محمد عبد الرحیم٥٥٥

٠ـایھ ممدوح سلیمان عبد الرسول٥٥٦

٠ـایھ ناصر محمد بخیت٥٥٧

٠ـایھ وحید یوسف سالمھ٥٥٨

٠ـایھ یاسر نبیل الشاعر٥٥٩

٠ـایھ یوسف شكرى احمد طلبھ٥٦٠

٠ـایھاب طارق محمد سعید محمد كمال٥٦١

٠ـایھاب عادل ابراھیم مرزوق٥٦٢

٠ـایھاب محمود حسنى حسن ٥٦٣

٠ـباسل اشرف على حسنین٥٦٤

٠ـباسل حازم ابراھیم عبد العظیم٥٦٥

٠ـباسل صالح شفیق عبد الرازق٥٦٦

٠ـباسل عادل فتحي مصطفي٥٦٧

٠ـباسل عالء الدین عبد الخالق ھاشم *٥٦٨

٠ـباسم احمد عبد هللا حسین٥٦٩

٠ـباسم سامى ظریف سفین٥٧٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـباسم عطا عبدالمنعم محمود٥٧١

٠ـباسم عالء صائر احمد سلیم٥٧٢

٠ـباسم على محمد محمد المھدى٥٧٣

٠ـباسم ممدوح محمد مصطفى ربیعھ٥٧٤

٠ـباھى ھشام عرفھ حسن٥٧٥

٠ـبثینھ جمال صبحى محمد عبد الرؤوف٥٧٦

٠ـبدور احمد مكى عبد المولى٥٧٧

٠ـبربارا عاطف مسیحھ حنا٥٧٨

٠ـبركات ربیع عبد النبى دروال٥٧٩

٠ـبسام ثابت عواد عبد النبى٥٨٠

٠ـبسمھ احمد عوض سید٥٨١

٠ـبسمھ كرم كامل محمد٥٨٢

٠ـبسمھ محمد ابراھیم سالم٥٨٣

٠ـبسنت احمد صالح الدین احمد٥٨٤

٠ـبسنت اشرف نجاتى عبد المجید ٥٨٥

٠ـبسنت عبد الوھاب احمد عبدالوھاب٥٨٦

٠ـبسنت على محمد على٥٨٧

٠ـبسنت مصطفى على دسوقى٥٨٨

٠ـبسنت نبیل حسین احمد٥٨٩

٠ـبالل سعد احمد صقر٥٩٠

٠ـبالل على محمود حسن٥٩١

٠ـبلبل ناصر شوقى حافظ٥٩٢

٠ـبھاء طارق احمد عبد هللا یوسف٥٩٣

٠ـبھاء مصطفى حسین عبد المنعم ابوغرارة٥٩٤

٠ـبوسى رجب احمد على٥٩٥

٠ـبوال صبحى ذكي اسكاروس٥٩٦

٠ـبوال نبیل رشدى مسعد٥٩٧

٠ـبوال یوسف كامل موسى٥٩٨

٠ـبیتر انیس فتحى دمیان٥٩٩

٠ـبیتر سلیم نظیر سلیم٦٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـبیتر مجدى لبیب جرجس٦٠١

٠ـبیتر مشیل حافظ عبدالمالك٦٠٢

٠ـبیشوى ابراھیم امیر باسلیوس٦٠٣

٠ـبیشوى جمال عطیھ عطا٦٠٤

٠ـبیشوى جورج شاكر عبد المسیح٦٠٥

٠ـبیشوى وصفي ارسانیوس وھبھ٦٠٦

٠ـبیشوي فتحي حبشي فرج٦٠٧

٠ـتسنیم عماد الدین محمد احمد الشیمى٦٠٨

٠ـتغرید خالد عزالدین محمد٦٠٩

٠ـتغرید رضا توفیق عبد الراضي٦١٠

٠ـتغرید عادل فكرى بسیونى٦١١

٠ـتقوى محمد عزبان إسماعیل٦١٢

٠ـتقى حافظ خلیل حافظ خلیل٦١٣

٠ـتقى عالء الدین فتحى السید٦١٤

٠ـتقى محمد اسماعیل محمد٦١٥

٠ـتقى محمد عثمان یوسف٦١٦

٠ـتقى محمود عبد العاطى محمد٦١٧

٠ـتقى ھشام حسین محمود صقر٦١٨

٠ـتقى یاسر عبدالمنعم احمد٦١٩

٠ـثریا بالل یوسف مصطفى٦٢٠

٠ـجرجس ابراھیم ھالل تادرس٦٢١

٠ـجرجس مرعى دنیال یوسف٦٢٢

٠ـجالل جمعھ محمود محمد على٦٢٣

٠ـجالل عبد المبدى جالل فواز٦٢٤

٠ـجمال جرجس بشاى سعد هللا٦٢٥

٠ـجمال زغلول جمال عبد العزیز٦٢٦

٠ـجمال عادل سالم ابراھیم٦٢٧

٠ـجمعة عالم جمعة فخري٦٢٨

٠ـجمعة محمود عبدالمنعم عبدالحمید٦٢٩

٠ـجنھ اشرف عبد الحمید *٦٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـجھاد احمد فوزى عبدالخالق٦٣١

٠ـجھاد اشرف عطیھ رمضان٦٣٢

٠ـجھاد خالد توفیق احمد٦٣٣

٠ـجھاد رشاد سلیمان محمد٦٣٤

٠ـجھاد صالح الدین حنفى محمد٦٣٥

٠ـجھاد عبدهللا حسین ابراھیم٦٣٦

٠ـجھاد محمود توفیق محمد٦٣٧

٠ـجورج رضا ولیم ایوب٦٣٨

٠ـجورج عاطف ناروز یس٦٣٩

٠ـجورج ناصر رشدى رزق هللا٦٤٠

٠ـجوستین نبیل حنا عبد الملك فرج٦٤١

٠ـجون عریان حلمى *٦٤٢

٠ـجوناثان ایوب جریس توفیلس٦٤٣

٠ـجینا عطا هللا محمد طھ٦٤٤

٠ـجینة مكرم لمعي بخیت٦٤٥

٠ـحاتم احمد عادل شفیق وھدان٦٤٦

٠ـحاتم رشدى حسین حسن٦٤٧

٠ـحاتم محمد ھریدي محمد٦٤٨

٠ـحاتم ممدوح مصطفى محمد عفان٦٤٩

٠ـحازم درویش حسن درویش٦٥٠

٠ـحازم زیان ابراھیم زیان٦٥١

٠ـحازم عبد التواب فتحى فاضل٦٥٢

٠ـحازم عبد اللطیف عبد العلیم مرسى٦٥٣

٠ـحازم على رجب السید على٦٥٤

٠ـحازم ممدوح محمد بھجت٦٥٥

٠ـحامد محمد احمد محمد(محول)٦٥٦

٠ـحبیبھ خالد محمد عواد٦٥٧

٠ـحبیبھ محمد فارس امام عوف٦٥٨

٠ـحسام احمد سعد الدین ابراھیم٦٥٩

٠ـحسام احمد محمد موسى٦٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـحسام الدین احمد عبدالجید احمد عدوي٦٦١

٠ـحسام الدین قاسم حسام الدین ریاض٦٦٢

٠ـحسام الدین مصطفى محمد مصطفى٦٦٣

٠ـحسام جمعھ ابراھیم عبد المحسن٦٦٤

٠ـحسام حمدى عبدالغفار السید٦٦٥

٠ـحسام طارق سید عبد المقصود٦٦٦

٠ـحسام طارق مصطفي العربي٦٦٧

٠ـحسام عبد الناصر عمر على٦٦٨

٠ـحسام محمد عبد التواب معوض٦٦٩

٠ـحسام محمد عبد العزیز السعید السعید٦٧٠

٠ـحسام محمد عبد الھادى القمحاوى٦٧١

٠ـحسام محمد عبدالجواد یوسف٦٧٢

٠ـحسام محمود علي ناصف٦٧٣

٠ـحسن جمال محمد اسماعیل٦٧٤

٠ـحسن حمدي حسن عبد العال٦٧٥

٠ـحسن سید حسن خلیل٦٧٦

٠ـحسن سید محمود حسن٦٧٧

٠ـحسن طارق حسن محمد٦٧٨

٠ـحسن عبد الجلیل على عبد الجلیل٦٧٩

٠ـحسن عبد هللا حسن عبد هللا سیف النصر٦٨٠

٠ـحسن محمد حسن محمد٦٨١

٠ـحسن محمد حسن محمد ابراھیم بحالق٦٨٢

٠ـحسن محمد حسن محمد سلیمان٦٨٣

٠ـحسن محمد حسن محمود حسین٦٨٤

٠ـحسن محمد عزیز محمد ابراھیم٦٨٥

٠ـحسن محمد فتحي احمد٦٨٦

٠ـحسن ناصر حسن رمضان٦٨٧

٠ـحسن یحیى حسین السید٦٨٨

٠ـحسین ابراھیم حسین محمد٦٨٩

٠ـحسین جاد هللا حسنین احمد٦٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـحسین جمال حسین مكاوى٦٩١

٠ـحسین جمال عبد العزیز محمد٦٩٢

٠ـحسین جمال محمد اسماعیل٦٩٣

٠ـحسین حمدین مفتاح حمد٦٩٤

٠ـحسین على عباس الجدي٦٩٥

٠ـحسین محمد حسین محمد وافى٦٩٦

٠ـحكمت فرج عبدالرازق سید صالح٦٩٧

٠ـحمادة جمعة حسین عبدالحمید٦٩٨

٠ـحمادة صبحي سید حسن٦٩٩

٠ـحمادة محمد عبدالتواب محمد٧٠٠

٠ـحماده شعبان فتحى ربیع٧٠١

٠ـحماده عوض محمد على٧٠٢

٠ـحمدى جمال محمد مسعد٧٠٣

٠ـحمزه محمد زكریا محمد٧٠٤

٠ـحمیده حامد الشناوى محمد٧٠٥

٠ـحنان شكرى حناوى مرجان٧٠٦

٠ـحنان صابر ابرھیم احمد (أ.ف)٧٠٧

٠ـحنان عبد السالم محمد علي٧٠٨

٠ـحنان محمد زكریا عبد هللا٧٠٩

٠ـخالد احمد سامى عبدالمنعم احمد٧١٠

٠ـخالد اكرم عبد الفتاح محمد٧١١

٠ـخالد ایمن محمود الشریف٧١٢

٠ـخالد رمضان محمد *٧١٣

٠ـخالد زكریا عبد العظیم عبد العزیز٧١٤

٠ـخالد سید عباس محمد٧١٥

٠ـخالد سید عبد المعطي زاھر٧١٦

٠ـخالد سید عبدالفتاح متولى٧١٧

٠ـخالد صابر عبدالوارث مطاوع٧١٨

٠ـخالد طاھر عزت طاھر محمود٧١٩

٠ـخالد عادل ابراھیم عبد ربھ٧٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـخالد عبد العزیز سالمھ عودة٧٢١

٠ـخالد كمال كیالنى ابراھیم٧٢٢

٠ـخالد مجدى عبد الفتاح محمد٧٢٣

٠ـخالد محمد احمد انور٧٢٤

٠ـخالد محمد احمد محمد٧٢٥

٠ـخالد محمد حسن مدكور(محول)٧٢٦

٠ـخالد محمد عبد التواب محمد(ا.ف)٧٢٧

٠ـخالد محمد عبد السمیع اسماعیل٧٢٨

٠ـخالد محمد عبد الونیس حسن٧٢٩

٠ـخالد محمد محمد منتصر٧٣٠

٠ـخدیجھ مجدى محمد محمد ابراھیم٧٣١

٠ـخضر احمد اسماعیل احمد٧٣٢

٠ـخلود احمد محمد شعبان٧٣٣

٠ـخلود امین حسنین امین٧٣٤

٠ـخلود صابر عبد العال على٧٣٥

٠ـخلود عادل حافظ عثمان٧٣٦

٠ـخلود فرج محمد محمود٧٣٧

٠ـخلود محمد ابراھیم احمد٧٣٨

٠ـدالیا انور عالم عبد الحى٧٣٩

٠ـدالیا نور عیسى ابراھیم٧٤٠

٠ـدانیال اشوانى بھاردواج٧٤١

٠ـدانیال سعید حمدى یواقیم٧٤٢

٠ـدعاء السید دسوقى عبد العال٧٤٣

٠ـدعاء حسن صابر محمد حسن٧٤٤

٠ـدعاء رضا عبد النور ابو الحدید٧٤٥

٠ـدعاء زینھم احمد السید٧٤٦

٠ـدعاء شعبان حسن كمال٧٤٧

٠ـدعاء صبرى حسن شریف٧٤٨

٠ـدعاء عبد المنعم نشات عبداللطیف٧٤٩

٠ـدعاء كمال ابراھیم عبد هللا٧٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـدعاء محمد جابر محمد٧٥١

٠ـدعاء محمد محمود عبد المجید٧٥٢

٠ـدعاء محمد محمود عمر٧٥٣

٠ـدعاء یحیى شلبى على٧٥٤

٠ـدعاء یوسف محمد عبد الفتاح٧٥٥

٠ـدالل احمد محمد عبد الخالق٧٥٦

٠ـدنیا ابراھیم حسن ابراھیم٧٥٧

٠ـدنیا احمد السید ابراھیم٧٥٨

٠ـدنیا احمد عبد الحلیم درویش *٧٥٩

٠ـدنیا ایھاب علي شحاتھ٧٦٠

٠ـدنیا سید احمد عبد الفتاح٧٦١

٠ـدنیا سید شیبھ الحمد رمضان٧٦٢

٠ـدنیا صفوت عبدالعزیز السید٧٦٣

٠ـدنیا عبد الحمید حسین حسن٧٦٤

٠ـدنیا كامل محمد مأمون٧٦٥

٠ـدنیا ماھر عطیھ احمد(أ.ف)٧٦٦

٠ـدنیا محمد عوض احمد٧٦٧

٠ـدنیا محمود عبده حسین٧٦٨

٠ـدنیا محمود مصطفى محمد٧٦٩

٠ـدنیا محمود ھاشم محمود عبدالعال٧٧٠

٠ـدنیا مصطفى على مصطفى٧٧١

٠ـدیانا جورج ماكن غالى٧٧٢

٠ـدیانا میالد فتوح حكیم٧٧٣

٠ـدیبوال ناجى شحاتھ حكیم٧٧٤

٠ـدیفید فایز روبین روفائیل٧٧٥

٠ـدیفید ناجى فؤاد وھیب٧٧٦

٠ـدیفید نظمى شنوده اسعد٧٧٧

٠ـدینا احمد النوبى امین٧٧٨

٠ـدینا العزب ابراھیم صقر٧٧٩

٠ـدینا انور حسن محمد٧٨٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـدینا ثابت احمد محمد٧٨١

٠ـدینا جمال فارس نصر(محول)٧٨٢

٠ـدینا حسام رجب احمد محمد٧٨٣

٠ـدینا خالد السید اسماعیل٧٨٤

٠ـدینا خالد حمدى محمد٧٨٥

٠ـدینا خالد فاروق جمعة٧٨٦

٠ـدینا خالد محمد محمد شعیب٧٨٧

٠ـدینا رجب عبد العلیم محمد٧٨٨

٠ـدینا سامى فاروق عبد العظیم٧٨٩

٠ـدینا سید محمد عبد الرحیم٧٩٠

٠ـدینا طھ عزمي عبدهللا٧٩١

٠ـدینا عاطف احمد البدوى٧٩٢

٠ـدینا عبد العزیز متولى عبدالعزیز٧٩٣

٠ـدینا عبد هللا صابر حسن٧٩٤

٠ـدینا عبد الوھاب محمد عبد الوھاب٧٩٥

٠ـدینا عزت الدسوقى عشرى٧٩٦

٠ـدینا فوزى السید ابو الحجاج٧٩٧

٠ـدینا محمد حامد رضوان٧٩٨

٠ـدینا مصطفى كامل محمد٧٩٩

٠ـدینا ممدوح محمد عبد العزیز٨٠٠

٠ـدینا وائل عبد الحمید السید٨٠١

٠ـذكى سمیر ذكى ھابیل٨٠٢

٠ـراضى بكرى سلطان محمد٨٠٣

٠ـرامى احمد عثمان احمد٨٠٤

٠ـرامى سمیر راشد الدساوى٨٠٥

٠ـرانا ابراھیم جوده ابراھیم محمد٨٠٦

٠ـرانا سامح زكریا ابوسریع٨٠٧

٠ـرانا محسن سید محمد٨٠٨

٠ـرانا محمود عطیھ على حسن٨٠٩

٠ـرانیا حسن عبد الجواد على٨١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـرانیا حلمى محمد خلف هللا٨١١

٠ـرانیا راضى عبد الخالق محمد٨١٢

٠ـرانیا سید بیومى محمد٨١٣

٠ـرانیا عادل جابر جابر٨١٤

٠ـرانیا عبد النبى عبد الكریم حامد٨١٥

٠ـرانیا عزت شعبان نور الدین٨١٦

٠ـرانیا محمد عبد المقصود السید٨١٧

٠ـرانیا منیر محمد محمود٨١٨

٠ـرحاب اشرف محمد محروس٨١٩

٠ـرحاب حمدى كامل یمانى٨٢٠

٠ـرحاب مجدى سید محمد٨٢١

٠ـرحاب محمد بشیر عبده امین٨٢٢

٠ـرحاب مسعد محمد غیاضى٨٢٣

٠ـرحمھ احمد ششتاوى ابو ضیف٨٢٤

٠ـرحمھ حمدى كامل احمد٨٢٥

٠ـرحمھ سعید عباس بسیوني٨٢٦

٠ـرحمھ سمیر محمد صالح٨٢٧

٠ـرحمھ عبد الناصر صبحى نجم٨٢٨

٠ـرحمھ عماد محمد عبد السالم٨٢٩

٠ـرحمھ فضل عبدالفتاح عفیفى٨٣٠

٠ـرحمھ مجدى یونس حمزه بربرى٨٣١

٠ـرشا شرف مسعود حسانین٨٣٢

٠ـرضوان سعد اسماعیل مسعود٨٣٣

٠ـرضوى اشرف محمد فھمى٨٣٤

٠ـرضوى رضا رمضان *٨٣٥

٠ـرضوى عزت ملیجى ملیجى المدبوح٨٣٦

٠ـرضوى عمرو عزت عبد المنعم٨٣٧

٠ـرضوى محمد عبدالغفار محمد٨٣٨

٠ـرضوى محمد عطیھ صالح٨٣٩

٠ـرضوى محمد على محمد٨٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـرضوى مدحت حسین محمد جاد٨٤١

٠ـرضوى مصطفى عبد الجلیل شلبى٨٤٢

٠ـرغده محمود عبدالتواب محمود٨٤٣

٠ـرقیھ محمد حسین على٨٤٤

٠ـرمضان عید شعبان جابر٨٤٥

٠ـرمضان محمد عبد التواب ابوالعید٨٤٦

٠ـرمضان محمود عبدالحمید ضیف هللا٨٤٧

٠ـرنا اشرف سید محمد٨٤٨

٠ـرنا أشرف عبدالكریم عرفة٨٤٩

٠ـرنا حامد محمود سماحة٨٥٠

٠ـرنا رأفت عبد الحمید قاسم٨٥١

٠ـرنا رأفت محمد عبد الحمید٨٥٢

٠ـرنا على عبد العزیز طھ٨٥٣

٠ـرنا محمد جھاد على٨٥٤

٠ـرنا ھشام السید عبد العال٨٥٥

٠ـرنا وحید یسرى دسوقى٨٥٦

٠ـرھام ضرار الحموى٨٥٧

٠ـروان عادل حجاج احمد٨٥٨

٠ـروبیر نبیل شحات عبد هللا٨٥٩

٠ـروجینا لطیف ذكى بخیت٨٦٠

٠ـروضھ حسین عید محمد سعد٨٦١

٠ـروضھ محمد جالل حسن٨٦٢

٠ـروماني سعد عبد هللا لبیب عطیة٨٦٣

٠ـرؤقیھ رفعت السید محمد٨٦٤

٠ـرؤوف عماد حنا عوض٨٦٥

٠ـریم سمیر عبد التواب رجب٨٦٦

٠ـریمون عاطف حكیم بطرس٨٦٧

٠ـریھام ابراھیم مرشد منصور٨٦٨

٠ـریھام اشرف عبد الحكیم حفنى حامد *٨٦٩

٠ـریھام السید احمد ھاشم حسین٨٧٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـریھام رضا بدر فھمى٨٧١

٠ـریھام سعد صالح طاھر الطیب٨٧٢

٠ـریھام محمد عبداللطیف ابراھیم٨٧٣

٠ـریھام محمد عزب ابراھیم یوسف٨٧٤

٠ـریھام نادى حسین امام الكرداسى٨٧٥

٠ـریھام نبیل رمضان سالم٨٧٦

٠ـزغلول محمد زغلول محمود٨٧٧

٠ـزھدى محمد زھدى الدماغ٨٧٨

٠ـزھراء عنتر عبد هللا محمد حسان٨٧٩

٠ـزوید حسن عبد الحمید محمد٨٨٠

٠ـزیاد حاتم سلیمان غنیم المسعود٨٨١

٠ـزیاد رءوف عبد الحمید عبد الحلیم٨٨٢

٠ـزیاد محمد محمد شعبان٨٨٣

٠ـزینب ایمن محمود امام٨٨٤

٠ـزینب زكریا عبدالغني عبدالسالم٨٨٥

٠ـزینب سعید فھمى حسن٨٨٦

٠ـزینب سعید محمد احمد٨٨٧

٠ـزینب محمد جبالى كرم٨٨٨

٠ـزینب محمد حسن عبد الوھاب٨٨٩

٠ـزینب محمود محمد عبد الرحیم٨٩٠

٠ـزینب محي الدین رشدي محمد٨٩١

٠ـزینب مدحت امرهللا رفاعى بھنساوى٨٩٢

٠ـزینب ناجى محمد عبد المطلب٨٩٣

٠ـزینب نصر على بریك٨٩٤

٠ـسارة احمد اسماعیل رمضان٨٩٥

٠ـسارة اشرف محمود عبد الحفیظ٨٩٦

٠ـسارة جمال محمد نصر٨٩٧

٠ـسارة حاتم محمد وجدى مرتضى٨٩٨

٠ـسارة رشاد امین محمد٨٩٩

٠ـسارة رمضان على ھالل٩٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـسارة محمد ربیع ابو العال على٩٠١

٠ـسارة ناصر محمود حسین سلیم٩٠٢

٠ـسارة یوسف عبد القادر عبد العزیز٩٠٣

٠ـساره ابراھیم عبد اللطیف ابراھیم٩٠٤

٠ـساره احمد حامد احمد جمعھ٩٠٥

٠ـساره احمد سلیمان عبد النبى٩٠٦

٠ـساره احمد محمد محمد٩٠٧

٠ـساره اسامھ رمضان مصطفى٩٠٨

٠ـساره جمعھ رجب فتح الباب٩٠٩

٠ـساره حامد فوزى عبد الغفار٩١٠

٠ـساره حربى السید فرغلى محمد٩١١

٠ـساره حسن حسنى زكى٩١٢

٠ـساره حسنى كامل ابراھیم٩١٣

٠ـساره رضا عبدهللا خالد٩١٤

٠ـساره زغلول رشیدى محمد٩١٥

٠ـساره سالم عبد الفتاح امین٩١٦

٠ـساره سعید انور سعید٩١٧

٠ـساره عادل احمد عبد الحمید٩١٨

٠ـساره عادل عاطف حسین٩١٩

٠ـساره عادل عبد المعطى حسن٩٢٠

٠ـساره عبد الرحمن محمود مرسى٩٢١

٠ـساره عبد السالم خلیل عبدالسالم خلیل٩٢٢

٠ـساره عماد محمد عبدالمعطى٩٢٣

٠ـساره مجدى محمود محمود٩٢٤

٠ـساره محمود رسمى بیومى عبد المجید٩٢٥

٠ـساره ناھید على مجاھد٩٢٦

٠ـسالم خمیس محمود على٩٢٧

٠ـسالى مجدى مفتالین خلیل٩٢٨

٠ـسامح احمد محمد محمد٩٢٩

٠ـسامح سنوسى جودة معوض٩٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـسامح عبد هللا احمد محمود٩٣١

٠ـسامح عزت داود ابراھیم٩٣٢

٠ـسامح محمد محمد حسین ضمره٩٣٣

٠ـسامر اكرم صادق مھدى٩٣٤

٠ـسامى ممدوح حامد ابراھیم(أ.ف)٩٣٥

٠ـسامیھ ممدوح صالح الدین محمود٩٣٦

٠ـساندى رافت عزیز بسطا٩٣٧

٠ـساندى عادل امیر لوندى٩٣٨

٠ـسراج عبد الرحمن سعد محمد عبد الحمید٩٣٩

٠ـسعاد احمد على مجاھد٩٤٠

٠ـسعد محمد سعد محمود٩٤١

٠ـسعد محمد على حسین٩٤٢

٠ـسعید وجدى سعید محمود٩٤٣

٠ـسلسبیل احمد عیسى حسن٩٤٤

٠ـسلسبیل اشرف عبد الرحیم عبد ربھ٩٤٥

٠ـسلسبیل حسین محمود حسین٩٤٦

٠ـسلمان فتحى حسن سلمان٩٤٧

٠ـسلمى ابراھیم عبد السالم متولى٩٤٨

٠ـسلمى احمد احمد قدري محمد احمد٩٤٩

٠ـسلمى اسماعیل احمد البدرى٩٥٠

٠ـسلمى خالد سمیر ابراھیم٩٥١

٠ـسلمى سید عثمان عوض٩٥٢

٠ـسلمى سید فتحى عبد المعطي٩٥٣

٠ـسلمى عادل جاد هللا محمد یاسین٩٥٤

٠ـسلمى عاطف امام سالم٩٥٥

٠ـسلمى عاطف محمد عبده٩٥٦

٠ـسلمى عبد الغفار السید محمود٩٥٧

٠ـسلمى كارم محمد عبد العظیم٩٥٨

٠ـسلمى مجدى عبد المنعم حسین٩٥٩

٠ـسلمى محمد ابراھیم على٩٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـسلمى یسرى فوزى مصطفى٩٦١

٠ـسلوى رمضان احمد محمود٩٦٢

٠ـسلیم بركات سید سلیم٩٦٣

٠ـسلیمان الحسن سلیمان مختار٩٦٤

٠ـسلیمان عبد هللا سلیمان عواد٩٦٥

٠ـسما عالء الدین حسن على٩٦٦

٠ـسماء عالءالدین عبدالشكور حسن٩٦٧

٠ـسماح ابراھیم السید ابراھیم الكرمانى٩٦٨

٠ـسماح عادل محمد علي الصیاد٩٦٩

٠ـسماح على صبره ابو زید(محول)٩٧٠

٠ـسماح محمود محمد احمد٩٧١

٠ـسمر سید عبدهللا خلیل٩٧٢

٠ـسمر صالح حمدان عبدالرحیم٩٧٣

٠ـسمر عبد الحكم محمد نصر٩٧٤

٠ـسمر عبد الرحمن سید عبد الرحمن٩٧٥

٠ـسمر عصام محمد عبد العال٩٧٦

٠ـسمر عید رمضان محمود٩٧٧

٠ـسمر فنجرى نسیم فنجرى٩٧٨

٠ـسمر محمد عبد هللا على٩٧٩

٠ـسمر محمد محمد محمد٩٨٠

٠ـسمیر كمال مصطفي السید العشرى٩٨١

٠ـسمیر محمد سمیر محمد٩٨٢

٠ـسمیره اسحاق عبد المالك جورجى٩٨٣

٠ـسمیره سعید امام محمد٩٨٤

٠ـسمیره محمد حسن محمد على٩٨٥

٠ـسناء سمیر محمد عبد الصمد٩٨٦

٠ـسناء محمد ریاض حامد٩٨٧

٠ـسندس ایمن احمد عبد العظیم٩٨٨

٠ـسندس حسن حسنین عبد السالم *٩٨٩

٠ـسندس سید محمد عبدالوھاب٩٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـسندس عصام عبد الخالق عبد الغنى٩٩١

٠ـسندس محمد ابراھیم الخطیب٩٩٢

٠ـسھا السبع عباس عبد المقصود٩٩٣

٠ـسھام محمد عاصم عبدالحى محمد٩٩٤

٠ـسھام یحیى عبد الفتاح عبد الباقى٩٩٥

٠ـسھر عالء الدین عبد هللا عمر٩٩٦

٠ـسھیر ناصر خلیل عز الدین٩٩٧

٠ـسوالنج سامي فرید فرید٩٩٨

٠ـسومھ جمعھ حسین معبد(أ.ف)٩٩٩

٠ـسید حلمى سید حلمي١٠٠٠

٠ـسید عادل سید محمد عبدالحلیم١٠٠١

٠ـسید عبد الحمید محمد السید فوده١٠٠٢

٠ـسید محمد السعید السید١٠٠٣

٠ـسید مصطفى سید عبد الرحمن١٠٠٤

٠ـسید ھانى سید احمد السید١٠٠٥

٠ـسیف اشرف احمد امام١٠٠٦

٠ـسیف الدین ایمن قطب سلیمان١٠٠٧

٠ـسیف الدین عبد الرحمن فتحى عمر١٠٠٨

٠ـسیف بدر باسم عبدالوھاب١٠٠٩

٠ـشادى احمد عبدالسالم عبدالحمید١٠١٠

٠ـشادى ایمن محمد النبراوي١٠١١

٠ـشادى سمیر سالمھ ابراھیم١٠١٢

٠ـشادى صدیق محمد الرقباوى١٠١٣

٠ـشادى مجدى ثابت بخیت١٠١٤

٠ـشادى مجدى خلیل اسماعیل١٠١٥

٠ـشادى محمد عبد السالم محمد١٠١٦

٠ـشروق احمد عطیھ ابراھیم١٠١٧

٠ـشروق اسامھ متولى محمود١٠١٨

٠ـشروق جمال محروس عبد العاطى١٠١٩

٠ـشروق سلیمان عبد المنعم سلیمان١٠٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـشروق مجدى عبد الھادى احمد عبد المتعال١٠٢١

٠ـشروق ھشام رجب محمد١٠٢٢

٠ـشریف احمد ابراھیم عبد الجواد١٠٢٣

٠ـشریف اشرف محمد محمد١٠٢٤

٠ـشریف عادل صالح الدین فكري١٠٢٥

٠ـشریف كرم رزق هللا بشارة١٠٢٦

٠ـشریف مجدى احمد على١٠٢٧

٠ـشریف نور الدین محمد عطیة هللا١٠٢٨

٠ـشرین یسرى محمد ناجى١٠٢٩

٠ـشریھان ممدوح قرنى خلیفھ١٠٣٠

٠ـشعیب عبد الحافظ عوض حامد١٠٣١

٠ـشكرى عزت احمد عزب١٠٣٢

٠ـشنودة جابر جرجس اسكاروس١٠٣٣

٠ـشنودة نبیل وھیب شاكر١٠٣٤

٠ـشھاب الدین مجدى محیى الدین محمود ١٠٣٥

٠ـشھاب عاطف السید محمد عبدالوھاب١٠٣٦

٠ـشیرى ماھر بدیع شحاتھ١٠٣٧

٠ـشیرین اشرف محمد توفیق محمود١٠٣٨

٠ـشیرین محمد فتحى خلیل١٠٣٩

٠ـشیرین محمد محمد احمد الجندى١٠٤٠

٠ـشیماء احمد اسماعیل محمد١٠٤١

٠ـشیماء حسن احمد حامد١٠٤٢

٠ـشیماء حماده سالم محمد١٠٤٣

٠ـشیماء خالد فؤاد ابو زید١٠٤٤

٠ـشیماء رافت فارس محمد مطاوع١٠٤٥

٠ـشیماء رأفت عبد هللا عبد الصادق١٠٤٦

٠ـشیماء سعید محمد ابراھیم١٠٤٧

٠ـشیماء سید غریب احمد محمد احمد١٠٤٨

٠ـشیماء عربى محمد احمد١٠٤٩

٠ـشیماء محمد رضا عبدالعزیز عبید١٠٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـشیماء محمد عبد العلیم عبد المحسن١٠٥١

٠ـشیماء مصطفي محمود عبد العال (أ.ف)١٠٥٢

٠ـشیماء ناصر عبد الرازق حلمى١٠٥٣

٠ـصابر محمد رمضان محمد١٠٥٤

٠ـصابر محمود صابر محمد١٠٥٥

٠ـصابرین صافى سلیمان محمد١٠٥٦

٠ـصبرى شریف عبدالسالم عبدهللا١٠٥٧

٠ـصبرى على صبرى فرغلى١٠٥٨

٠ـصبرى محرم فؤاد عامر عبد السالم١٠٥٩

٠ـصبرى محمد مصطفى ابو العز١٠٦٠

٠ـصفا زكى زكى رمضان١٠٦١

٠ـصفیة محمد كمال محمود١٠٦٢

٠ـصالح اشرف صالح صالح١٠٦٣

٠ـصالح امام اللیثى معوض محمد١٠٦٤

٠ـصالح رأفت صابر عبد المحسن١٠٦٥

٠ـصالح سعید صالح محمد١٠٦٦

٠ـضحى حماده عبدالنعیم مغاورى حسن١٠٦٧

٠ـضحى عبد الحمید مختار عبدالحمید١٠٦٨

٠ـضحى محسن احمد محمد١٠٦٩

٠ـضحى محمد فولي توفیق١٠٧٠

٠ـضحى ناصر رمضان حسن١٠٧١

٠ـضیاء الدین محمد رجب محمد١٠٧٢

٠ـضیاء حسنى فرھود مجلى١٠٧٣

٠ـطارق السعید محمد خلیل الشامي١٠٧٤

٠ـطارق سمیر محفوظ الصاوي١٠٧٥

٠ـطارق سید عبد الجواد *١٠٧٦

٠ـطارق عبده سعید محمد١٠٧٧

٠ـطارق عز الدین حامد زاھر عبد هللا١٠٧٨

٠ـطارق یسري علي احمد ١٠٧٩

٠ـعادل امام صالح امام١٠٨٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـعادل عاطف عبد العزیز جاد الحق١٠٨١

٠ـعادل محمد عید عبد هللا١٠٨٢

٠ـعاشور مداح عاشور ابراھیم١٠٨٣

٠ـعاصم سید رمضان ابراھیم١٠٨٤

٠ـعاصم صفوت ممتاز السید١٠٨٥

٠ـعاصم ھشام احمد حنفى١٠٨٦

٠ـعبد الحمید فتحى عبد الحمید عبدالستار١٠٨٧

٠ـعبد الرحمن احمد عبد الرحمن على١٠٨٨

٠ـعبد الرحمن احمد عبد الرحمن محمد١٠٨٩

٠ـعبد الرحمن احمد عبد السالم عبد هللا١٠٩٠

٠ـعبد الرحمن احمد عبد العال عبد الحمید١٠٩١

٠ـعبد الرحمن احمد محمد احمد١٠٩٢

٠ـعبد الرحمن اسامھ مخیمر خلف هللا١٠٩٣

٠ـعبد الرحمن امجد محمد لطفى١٠٩٤

٠ـعبد الرحمن ایھاب محمود احمد طایع١٠٩٥

٠ـعبد الرحمن جمال  امام  ابراھیم قمیحھ١٠٩٦

٠ـعبد الرحمن حازم احمد سید احمد١٠٩٧

٠ـعبد الرحمن حسام الدین یوسف محمد ١٠٩٨

٠ـعبد الرحمن حنفى نصر الدین محمد١٠٩٩

٠ـعبد الرحمن خالد عبد الرحمن محمد     ١١٠٠

٠ـعبد الرحمن سعید رشدى شرقاوى١١٠١

٠ـعبد الرحمن سعید محمد محمد ابراھیم١١٠٢

٠ـعبد الرحمن سلطان ابو الحدید سلطان ١١٠٣

٠ـعبد الرحمن سمیر ابراھیم محمد١١٠٤

٠ـعبد الرحمن شعبان حسین سالم١١٠٥

٠ـعبد الرحمن عادل جمیل بیومى١١٠٦

٠ـعبد الرحمن عادل عبد المعطى حسن١١٠٧

٠ـعبد الرحمن عاطف فؤاد احمد١١٠٨

٠ـعبد الرحمن عبد الحمید عبد الرحمن عبد الحمید١١٠٩

٠ـعبد الرحمن عبد الفتاح عویس خلیفھ١١١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـعبد الرحمن عبد الكریم بكرى محجوب١١١١

٠ـعبد الرحمن عصام الدین محمدى محمد احمد١١١٢

٠ـعبد الرحمن عصام الھادى سعید١١١٣

٠ـعبد الرحمن عصمت عبد المنعم *١١١٤

٠ـعبد الرحمن عالء السید العزب١١١٥

٠ـعبد الرحمن غنیم عباس غنیم١١١٦

٠ـعبد الرحمن فارس فتحي عبدالعال١١١٧

٠ـعبد الرحمن فوزى عبد العزیز صادق محمد١١١٨

٠ـعبد الرحمن كمال جمعة عبد الباقي١١١٩

٠ـعبد الرحمن مجدى احمد عبد المقصود١١٢٠

٠ـعبد الرحمن محسن یحى حامد١١٢١

٠ـعبد الرحمن محمد توفیق ابوزید١١٢٢

٠ـعبد الرحمن محمد ثابت عبد العال١١٢٣

٠ـعبد الرحمن محمد رشوان مسعود١١٢٤

٠ـعبد الرحمن محمد صادق محمد شوقي ١١٢٥

٠ـعبد الرحمن محمد عبد الحمید محمد١١٢٦

٠ـعبد الرحمن محمد عبد الرحمن ابوعوف١١٢٧

٠ـعبد الرحمن محمد عبد هللا محمود١١٢٨

٠ـعبد الرحمن محمد عبد المجید اسماعیل ١١٢٩

٠ـعبد الرحمن محمد عبد المطلب محمد١١٣٠

٠ـعبد الرحمن محمد عجمى الشامي١١٣١

٠ـعبد الرحمن محمد فوزي ابراھیم خلیل١١٣٢

٠ـعبد الرحمن محمد كمال على عثمان١١٣٣

٠ـعبد الرحمن محمود شوقى مرسى١١٣٤

٠ـعبد الرحمن محمود شیبھ الحمد مرسى١١٣٥

٠ـعبد الرحمن محمود كامل فؤاد١١٣٦

٠ـعبد الرحمن مراد محمد الصعیدى١١٣٧

٠ـعبد الرحمن مصطفى سلیمان احمد١١٣٨

٠ـعبد الرحمن منصور محمد منصور١١٣٩

٠ـعبد الرحمن نادر مخلوف احمد١١٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٢٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـعبد الرحمن نصر عبد هللا عبد الكریم١١٤١

٠ـعبد الرحمن نور الدین محمد مصطفى١١٤٢

٠ـعبد الرحمن ھشام عبد هللا ابراھیم١١٤٣

٠ـعبد الرحمن ھالل علي ھالل١١٤٤

٠ـعبد الرحمن یحیى عبد العاطى عبد الرحیم١١٤٥

٠ـعبد الرحمن یوسف محمد یوسف *١١٤٦

٠ـعبد العزیز حماده محمود عبد العزیز١١٤٧

٠ـعبد العزیز سید عبد العزیز محمد١١٤٨

٠ـعبد العزیز فكیھ عبد العزیز محمد١١٤٩

٠ـعبد العزیز محمد عبد العزیز عزب١١٥٠

٠ـعبد الفتاح خالد عبد الفتاح رمضان١١٥١

٠ـعبد الفتاح رمضان محمد مجلى١١٥٢

٠ـعبد الفتاح سعد عبد الفتاح عبد الصمد عبد الشافى١١٥٣

٠ـعبد اللطیف اشرف عبد اللطیف احمد١١٥٤

٠ـعبد هللا ابراھیم عبد العظیم محاریق١١٥٥

٠ـعبد هللا اشرف احمد سلیم١١٥٦

٠ـعبد هللا ایھاب احمد عبد المجید١١٥٧

٠ـعبد هللا خالد محمد شعبان١١٥٨

٠ـعبد هللا شوقى عبد هللا قمر الدین١١٥٩

٠ـعبد هللا طارق رزق محمد١١٦٠

٠ـعبد هللا عادل السید مطاوع١١٦١

٠ـعبد هللا عبد الحمید السید عبد الرازق١١٦٢

٠ـعبد هللا عبد الھادى صالح حسن١١٦٣

٠ـعبد هللا عبدربھ عزت عبدربھ١١٦٤

٠ـعبد هللا على على عبد العلیم١١٦٥

٠ـعبد هللا عماد ابراھیم حلمي١١٦٦

٠ـعبد هللا محمد عبد هللا محمد١١٦٧

٠ـعبد هللا محمد على احمد١١٦٨

٠ـعبد هللا محمد قرني السید على١١٦٩

٠ـعبد هللا محمود حسین محمد الطوبجي١١٧٠
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٢٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ـعبد هللا ناصر عبدالجید احمد١١٧١

٠ـعبد هللا ھشام احمد حسین١١٧٢

٠ـعبد هللا وحید عباس توفیق١١٧٣

٠ـعبد هللا ولید عبد الدایم عطا١١٧٤

٠ـعبد هللا یوسف عبدهللا خیر١١٧٥

٠ـعبد المحسن رضا عبدالمحسن حسانین١١٧٦

٠ـعبد المنعم محمد عبد المنعم مراد(أ.ف)١١٧٧

٠ـعبد الھادى اسحق عبد الھادى علیوة١١٧٨

٠ـعبد الوھاب ابراھیم محمود ابراھیم١١٧٩

٠ـعبد الوھاب سامح مصطفى عبد الوھاب١١٨٠

٠ـعبیر حسین احمد عبد ربھ(أ.ف)١١٨١

٠ـعبیر محمد حسن محمد١١٨٢

٠ـعبیر محمود مصطفى حسین١١٨٣

٠ـعدلى نبیل عباس عدلي١١٨٤

٠ـعرفھ طارق ابراھیم سید١١٨٥

٠ـعز الدین محمد رجب عبد المقصود١١٨٦

٠ـعزه جمال عبد العظیم بدر علي١١٨٧

٠ـعزه صبرى كامل محمود١١٨٨

٠ـعزه على حسان عبد الظاھر١١٨٩

٠ـعزیزه احمد محمد سیف١١٩٠

٠ـعصماء ایمن عبدالعاطى عبدالحلیم١١٩١

٠ـعطاء محمد حسین عبد اللطیف١١٩٢

٠ـعال خیرى محمد محمد١١٩٣

٠ـعال عبد المنعم عبدالوھاب عبدالمنعم١١٩٤

٠ـعالء احمد احمد عبد العظیم١١٩٥

٠ـعالء راضى عید حسین١١٩٦

٠ـعالء سید عبدالحمید محمد١١٩٧

٠ـعالء عادل عبد العلیم عبد الحسیب١١٩٨

٠ـعالء عبد التواب السید محمد١١٩٩

٠ـعالء عصام فاروق محمد١٢٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـعالء فوزى غنیمى حمره١٢٠١

٠ـعالء مبارك احمد ابوالحسن١٢٠٢

٠ـعالء نبیل كامل امین١٢٠٣

٠ـعلى احمد على محمد١٢٠٤

٠ـعلى جمال احمد مصطفى جمال الدین١٢٠٥

٠ـعلى حسن عبد الحمید حسن١٢٠٦

٠ـعلى حسین ابراھیم حسین١٢٠٧

٠ـعلى حمدى محمد حسن١٢٠٨

٠ـعلى راضى محمد محمد١٢٠٩

٠ـعلى زكریا على ابراھیم١٢١٠

٠ـعلى سعید محمود باشا حسین١٢١١

٠ـعلى سید على حماد١٢١٢

٠ـعلى سید محمد على١٢١٣

٠ـعلى طارق فتحى احمد١٢١٤

٠ـعلى عادل محمد محمد١٢١٥

٠ـعلى عاشور صبحى محمود١٢١٦

٠ـعلى عبد الرحیم یوسف الطاھر١٢١٧

٠ـعلى عبد هللا عبد التواب محمد١٢١٨

٠ـعلى عبد الناصر علي سلیمان١٢١٩

٠ـعلى عالم على قطب١٢٢٠

٠ـعلى فوزى شحات على محمد١٢٢١

٠ـعلى لملوم على محمود١٢٢٢

٠ـعلى ماھر احمد اسماعیل١٢٢٣

٠ـعلى متولى على متولى١٢٢٤

٠ـعلى محروس خضر محمد(محول)١٢٢٥

٠ـعلى محمد احمد سید١٢٢٦

٠ـعلى محمد جابر فتح الباب١٢٢٧

٠ـعلى محمد جمعة السیسى احمد١٢٢٨

٠ـعلى محمد حسن فھمي١٢٢٩

٠ـعلى محمد سعد حموده١٢٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـعلى محمد على حسن١٢٣١

٠ـعلى محمود سعد عزام١٢٣٢

٠ـعلى یاسر على عبدالوھاب١٢٣٣

٠ـعلى یوسف محمد محمد١٢٣٤

٠ـعلى یونس على عبد القادر١٢٣٥

٠ـعلیاء خالد ھاشم حنفي على١٢٣٦

٠ـعلیاء سید حسنى زاید ھالل١٢٣٧

٠ـعلیاء سید على ھنداوى١٢٣٨

٠ـعلیاء محمود عبد القادر یونس١٢٣٩

٠ـعماد حمدى احمد غانم١٢٤٠

٠ـعماد عادل محمد اسماعیل١٢٤١

٠ـعماد عزت عزیز اسكندر١٢٤٢

٠ـعماد فتحى عوض على١٢٤٣

٠ـعمار احمد حسن احمد١٢٤٤

٠ـعمار على شندى سلیمان١٢٤٥

٠ـعمار محمود سعدالدین میھوب١٢٤٦

٠ـعمر ابراھیم عید ابراھیم الروبي١٢٤٧

٠ـعمر اسامھ طلب ضیف هللا١٢٤٨

٠ـعمر اسماعیل محمد اسماعیل١٢٤٩

٠ـعمر اشرف احمد محمد علي١٢٥٠

٠ـعمر اشرف سعد محمود١٢٥١

٠ـعمر اشرف سید محمد السید١٢٥٢

٠ـعمر اشرف محمود عبد المجید١٢٥٣

٠ـعمر ایھاب عثمان عبد الحمید١٢٥٤

٠ـعمر خالد عبد الحافظ محمد١٢٥٥

٠ـعمر خمیس جمعة عید (أ.ف)١٢٥٦

٠ـعمر رمضان محمد احمد(محول)١٢٥٧

٠ـعمر سید محمود محمد١٢٥٨

٠ـعمر صالح مصطفى كمال محمد١٢٥٩

٠ـعمر صالح مصطفي محمد١٢٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـعمر طارق رمضان الصیفي١٢٦١

٠ـعمر طارق محمد السید١٢٦٢

٠ـعمر عاطف صالح صادق١٢٦٣

٠ـعمر عبد الرحمن محمد عبد الرحمن١٢٦٤

٠ـعمر عبد الرؤف عبد هللا عبد الجواد١٢٦٥

٠ـعمر عبد العزیز مصطفى عبد العزیز١٢٦٦

٠ـعمر عبد الناصر حشمت عبد اللطیف١٢٦٧

٠ـعمر عصام احمد النشوى١٢٦٨

٠ـعمر غریب عبدالغفار عبدالرحمن١٢٦٩

٠ـعمر مجدى مصطفى جبر١٢٧٠

٠ـعمر محروس عبد العزیز محمد١٢٧١

٠ـعمر محمد احمد حسن١٢٧٢

٠ـعمر محمد جاد الرب حسن على١٢٧٣

٠ـعمر محمد حسن ابراھیم١٢٧٤

٠ـعمر محمد عبد الحمید عبد الستار١٢٧٥

٠ـعمر محمد محمد سعداوي١٢٧٦

٠ـعمر محمد یحى عطیھ١٢٧٧

٠ـعمر محمود شعبان على١٢٧٨

٠ـعمر محمود مصطفى مصطفى١٢٧٩

٠ـعمر ھشام ربیع عبد العزیز١٢٨٠

٠ـعمر ھشام عبد الحلیم محمد محمد١٢٨١

٠ـعمر یاسر حامد غریب١٢٨٢

٠ـعمرو اسماعیل محمد ابراھیم١٢٨٣

٠ـعمرو اسماعیل نفیلى ابراھیم١٢٨٤

٠ـعمرو السید سعید السید١٢٨٥

٠ـعمرو جمال محمد احمد١٢٨٦

٠ـعمرو خالد فتحى سید١٢٨٧

٠ـعمرو سعید بكرى حمیده الشال١٢٨٨

٠ـعمرو سھیل صالح عبد الملك١٢٨٩

٠ـعمرو سید عبد المعطي زاھر١٢٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـعمرو سید عرابى احمد١٢٩١

٠ـعمرو طارق محمد صالح الدین الحسینى١٢٩٢

٠ـعمرو طھ حسن كیالنى١٢٩٣

٠ـعمرو عبد الحكیم سلطان عبد الكریم١٢٩٤

٠ـعمرو عبد الرحیم محمد حسبو١٢٩٥

٠ـعمرو عبد الشافى مبروك عبد الشافى١٢٩٦

٠ـعمرو عبد الفتاح محمدى على١٢٩٧

٠ـعمرو عبد الكریم عبد الكریم عبدالفتاح١٢٩٨

٠ـعمرو عصام سعد على ابوشعیشع١٢٩٩

٠ـعمرو عصام محمد رشاد١٣٠٠

٠ـعمرو على احمد حسنین سعده١٣٠١

٠ـعمرو على عبد الغفار عبدالجواد١٣٠٢

٠ـعمرو فكرى فتحى عبدالوھاب العزب١٣٠٣

٠ـعمرو محمد عبد العزیز محمد االمام١٣٠٤

٠ـعمرو محمد مصطفى احمد الصوفانى١٣٠٥

٠ـعمرو محمد مھدى تھامى١٣٠٦

٠ـعمرو مصطفى محمود على١٣٠٧

٠ـعمرو ناصر محمد عبد الحمید١٣٠٨

٠ـعنایات اشرف عبد الغفار محمد القط١٣٠٩

٠ـغادة احمد قرنى عبد الحمید١٣١٠

٠ـغادة حسن عبد الحمید احمد ابو حامد١٣١١

٠ـغادة صافى ریاض محمد١٣١٢

٠ـغادة طھ یوسف عز الدین١٣١٣

٠ـغادة عزت احمد عطیھ(أ.ف)١٣١٤

٠ـغادة على زكى كریم١٣١٥

٠ـغریب عدلى جمعھ قرنى١٣١٦

٠ـغفران سامي غنیم محمد١٣١٧

٠ـفادى اشرف ناعوم منصور١٣١٨

٠ـفادى حمدى شوقى خلیل١٣١٩

٠ـفادى فرید راضى فرنسیس١٣٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـفادى مخائیل نسیم مخائیل١٣٢١

٠ـفاروق محمد فاروق محمد (محول)١٣٢٢

٠ـفاطمھ احمد حسین محمد١٣٢٣

٠ـفاطمھ احمد خمیس حسان١٣٢٤

٠ـفاطمھ احمد شعبان محمد١٣٢٥

٠ـفاطمھ احمد صادق حسن١٣٢٦

٠ـفاطمھ الزھراء امین محمد شكرى١٣٢٧

٠ـفاطمھ الزھراء عالء فكیھ محمد١٣٢٨

٠ـفاطمھ السید عبد الكریم محمد١٣٢٩

٠ـفاطمھ حسام الدین انور سعد١٣٣٠

٠ـفاطمھ حسین ربیع ابوغنیمة١٣٣١

٠ـفاطمھ خالد ابراھیم محمود١٣٣٢

٠ـفاطمھ رشدى محمد حسین١٣٣٣

٠ـفاطمھ رضا ابراھیم طھ١٣٣٤

٠ـفاطمھ رمضان على مخلوف١٣٣٥

٠ـفاطمھ سالم عبد النبي عبد العلیم(محول)١٣٣٦

٠ـفاطمھ سعید حمدان اسماعیل١٣٣٧

٠ـفاطمھ سعید سید القماطي١٣٣٨

٠ـفاطمھ سعید مصطفي شعبان١٣٣٩

٠ـفاطمھ صابر فتحى ابراھیم١٣٤٠

٠ـفاطمھ صالح عبد الصالحین احمد١٣٤١

٠ـفاطمھ صالح احمد عثمان١٣٤٢

٠ـفاطمھ فاروق عید ابراھیم١٣٤٣

٠ـفاطمھ محمد ابراھیم عماره١٣٤٤

٠ـفاطمھ محمد حسن محمد حسن١٣٤٥

٠ـفاطمھ محمد صالح محروس عبدالمجید١٣٤٦

٠ـفاطمھ محمود سلیمان سالم١٣٤٧

٠ـفاطمھ مرزوق محمد ابراھیم١٣٤٨

٠ـفاطمھ ھشام محمد حسین١٣٤٩

٠ـفایز منیر فایز بطرس١٣٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـفایزه جمال احمد عایش١٣٥١

٠ـفلایر احمد فاروق عبدالرازق١٣٥٢

٠ـفلایر صالح ابراھیم عبد المقصود١٣٥٣

٠ـفھمى احمد محمد ابراھیم١٣٥٤

٠ـفھمى محمود فھمى فرج١٣٥٥

٠ـفوزى ابراھیم فوزى موسى١٣٥٦

٠ـفیبى كمیل تقى اسحق١٣٥٧

٠ـفیرونیا غالى یوسف حنا١٣٥٨

٠ـفیلیب ایمن إدوار جبره طانیوس١٣٥٩

٠ـفیوال وجدى ھالل سعد١٣٦٠

٠ـكامل على كامل محمد١٣٦١

٠ـكرستینا ثابت عزیز اخنوخ١٣٦٢

٠ـكرستینا حشمت فؤاد اقالدیوس١٣٦٣

٠ـكرم سید حامد على١٣٦٤

٠ـكریستینا یعقوب صالح یعقوب١٣٦٥

٠ـكریم ابراھیم عبد الرحمن عبد الحمید ١٣٦٦

٠ـكریم ابوالمعز عمران محمد١٣٦٧

٠ـكریم اشرف شفیق بھنساوى١٣٦٨

٠ـكریم حمزاوى حسین محمد١٣٦٩

٠ـكریم خمیس امین عبد العزیز١٣٧٠

٠ـكریم رمضان بكرى عبد الرحمن١٣٧١

٠ـكریم سعید محمد عفیفى١٣٧٢

٠ـكریم عادل بدر فھمى١٣٧٣

٠ـكریم على حسن مصطفى حسن١٣٧٤

٠ـكریم على على سعید١٣٧٥

٠ـكریم فتحى درویش محمود١٣٧٦

٠ـكریم محمد سعد الدین یوسف١٣٧٧

٠ـكریم محمد عبد المنعم محمد محمد مخلوف١٣٧٨

٠ـكریم محمد محمد عبد المنعم١٣٧٩

٠ـكریم محمود احمد محمود١٣٨٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـكریم محمود ذكي عبد الحمید عوض١٣٨١

٠ـكریم نادى سالم عید١٣٨٢

٠ـكریم نبیل محمد حسن١٣٨٣

٠ـكریم ولید توفیق عبد السالم١٣٨٤

٠ـكریم ولید عصام الدین علي١٣٨٥

٠ـكریم یاسر عبد العاطى ابو زید عیاد١٣٨٦

٠ـكمال احمد كمال زكى *١٣٨٧

٠ـكمال صالح الدین كمال محمد١٣٨٨

٠ـكمال عبد المنعم كمال محمد على١٣٨٩

٠ـكمال مجدى ابراھیم احمد١٣٩٠

٠ـكیرلس دانیال سناده روفائیل١٣٩١

٠ـكیرلس ریمون موریس فھیم١٣٩٢

٠ـكیرلس زكریا القس ابراھیم موسى١٣٩٣

٠ـكیرلس كرم كامل حلیم *١٣٩٤

٠ـلبنى رمضان عبده راشد١٣٩٥

٠ـلورانس المي لبیب منصور١٣٩٦

٠ـلیدیا نشأت منیر توفیلس بشاي١٣٩٧

٠ـلیلى ایھاب داود محمد١٣٩٨

٠ـلیلى حسن فوزى الجنزورى١٣٩٩

٠ـلیلى زغلول قاسم على١٤٠٠

٠ـلیلى علي رمضان علي١٤٠١

٠ـماجد سید خلف احمد١٤٠٢

٠ـماجده محمود سعد محمد١٤٠٣

٠ـماجى میالد صبحى عبد السید١٤٠٤

٠ـمادونا عاطف سمیر راغب١٤٠٥

٠ـمادونا یسرى مرزوق غبلایر١٤٠٦

٠ـمارتینا اسامھ یوسف جورجى١٤٠٧

٠ـمارتینا رزق غردون باسیلي١٤٠٨

٠ـمارتینا زغلول حارس متیاس١٤٠٩

٠ـمارتینا شمعون غندور ریاض١٤١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـمارتینا مجدى كریز جید١٤١١

٠ـمارتینا موریس ماكین روفائیل١٤١٢

٠ـمارسیل ماھر ریاض نسیم١٤١٣

٠ـمارى جرجس سیدھم أسكندر١٤١٤

٠ـمارى نادى شوقى حكیم١٤١٥

٠ـماریا سامح ولیم سوس١٤١٦

٠ـماریا عادل حبیب١٤١٧

٠ـماریا مجدي مالك تادرس١٤١٨

٠ـماریا نبیل سعید شنوده١٤١٩

٠ـماریام رافت رجائى یعقوب١٤٢٠

٠ـماریان جرجس بشرى غالى١٤٢١

٠ـماریان جرجس ناروز جرجس١٤٢٢

٠ـماریز رضا ناشد جرجس١٤٢٣

٠ـماریز ھانى جرجس *١٤٢٤

٠ـمارینا جمیل غایث حناوى١٤٢٥

٠ـمارینا رضا منیر راغب عطیة١٤٢٦

٠ـمارینا سمیر اسعد حنا١٤٢٧

٠ـمارینا صبحى بطرس جودة١٤٢٨

٠ـمارینا عاطف صبحى شحاتھ عوض هللا١٤٢٩

٠ـمارینا عاطف منیر بشاى١٤٣٠

٠ـمارینا مجدى عبده محارب١٤٣١

٠ـمارینا نبیل رزق تاوضروس١٤٣٢

٠ـمارینا نظیر غبلایر سیدھم١٤٣٣

٠ـمارینا ولیم فوزى شحاتھ١٤٣٤

٠ـماریھان نادى عید جبرائیل١٤٣٥

٠ـماریو موریس نجیب عبد هللا١٤٣٦

٠ـمازن خالد حسنى حسن حسین١٤٣٧

٠ـمازن صالح محمد عبد الرحمن١٤٣٨

٠ـمازن فرحات محمد محمد السید١٤٣٩

٠ـمازن ھشام عبد هللا عبد الرحمن١٤٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٥)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـماھر یحیى محمد محمود١٤٤١

٠ـماھیتاب جالل الغریب محمد الفقى١٤٤٢

٠ـمایفن مالك حنا موسى١٤٤٣

٠ـمایكل عادل جرجس غطاس١٤٤٤

٠ـمایكل عادل سمعان عزیز١٤٤٥

٠ـمایكل نشئت رمزى فاخر١٤٤٦

٠ـمتولى احمد عبد الباقى متولى١٤٤٧

٠ـمجدى احمد محمود حمید رشوان١٤٤٨

٠ـمحروص البدرى صدقى فرج١٤٤٩

٠ـمحمد ابراھیم الدسوقى عبد اللطیف١٤٥٠

٠ـمحمد ابراھیم حلمي ابراھیم١٤٥١

٠ـمحمد ابراھیم سید احمد١٤٥٢

٠ـمحمد ابراھیم محمد مصطفى١٤٥٣

٠ـمحمد ابو السعود عبد السالم احمد١٤٥٤

٠ـمحمد ابو الیامین محمد محمود١٤٥٥

٠ـمحمد احمد امین غزالة١٤٥٦

٠ـمحمد احمد حلمى عبد المعطى١٤٥٧

٠ـمحمد احمد حمیده امبارك١٤٥٨

٠ـمحمد احمد زكریا احمد١٤٥٩

٠ـمحمد احمد سعد عبد الفتاح١٤٦٠

٠ـمحمد احمد سعید سلیمان١٤٦١

٠ـمحمد احمد سلیمان محمد١٤٦٢

٠ـمحمد احمد سید اسماعیل١٤٦٣

٠ـمحمد احمد سید حسن١٤٦٤

٠ـمحمد احمد سید عبد الفتاح١٤٦٥

٠ـمحمد احمد شحاتة عبد الرسول(أ.ف)١٤٦٦

٠ـمحمد احمد شریف محمد١٤٦٧

٠ـمحمد احمد شعبان محمود١٤٦٨

٠ـمحمد احمد شوقي محمد خلف١٤٦٩

٠ـمحمد احمد صدیق بدیر١٤٧٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٥)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـمحمد احمد ضیاء الدین مصطفى١٤٧١

٠ـمحمد احمد عباس فكرى١٤٧٢

٠ـمحمد احمد عبد العظیم عبدالحافظ١٤٧٣

٠ـمحمد احمد عبد الغنى محمد١٤٧٤

٠ـمحمد احمد عبد اللطیف محمد١٤٧٥

٠ـمحمد احمد على عبده١٤٧٦

٠ـمحمد احمد على على١٤٧٧

٠ـمحمد احمد على محمد الطوخى١٤٧٨

٠ـمحمد احمد عمر علمین١٤٧٩

٠ـمحمد احمد فاروق الفولى١٤٨٠

٠ـمحمد احمد فتحى حامد١٤٨١

٠ـمحمد احمد فوزى عبد الھادى١٤٨٢

٠ـمحمد احمد قرنى محمد محمود١٤٨٣

٠ـمحمد احمد محمد ابراھیم١٤٨٤

٠ـمحمد احمد محمد السید   ١٤٨٥

٠ـمحمد احمد محمد السید محمد١٤٨٦

٠ـمحمد احمد محمد رشاد١٤٨٧

٠ـمحمد احمد محمد سالم١٤٨٨

٠ـمحمد احمد محمد سلیمان سالمھ١٤٨٩

٠ـمحمد احمد محمد محمود خلیل١٤٩٠

٠ـمحمد احمد محمود احمد١٤٩١

٠ـمحمد احمد محمود شاكر١٤٩٢

٠ـمحمد احمد محمود عبد الحكیم١٤٩٣

٠ـمحمد احمد محمود محمد زیدان شرقاوى١٤٩٤

٠ـمحمد احمد یحى درویش١٤٩٥

٠ـمحمد اسامھ عبد الواحد رفاعى١٤٩٦

٠ـمحمد اسماعیل ذكى بسیوني١٤٩٧

٠ـمحمد اسماعیل شحات محمد١٤٩٨

٠ـمحمد اسماعیل یاسین قطب١٤٩٩

٠ـمحمد اشرف احمد سعید محمد اباظھ١٥٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـمحمد اشرف حسن محمد١٥٠١

٠ـمحمد اشرف عبد الرحمن السید حسن١٥٠٢

٠ـمحمد اشرف عثمان محمد١٥٠٣

٠ـمحمد اشرف فتحى عوض شكر١٥٠٤

٠ـمحمد اشرف محمد احمد سلیمان١٥٠٥

٠ـمحمد اشرف محمد السید١٥٠٦

٠ـمحمد اشرف محمد عبد الفتاح دویدار١٥٠٧

٠ـمحمد اشرف محمد مصطفى١٥٠٨

٠ـمحمد اشرف مصطفى عمر١٥٠٩

٠ـمحمد اشرف نجدى شحاتھ١٥١٠

٠ـمحمد الحسینى احمد حسن١٥١١

٠ـمحمد الدسوقى كمال ابوالعزم١٥١٢

٠ـمحمد السید احمد فضل هللا١٥١٣

٠ـمحمد السید فتح الباب نصر١٥١٤

٠ـمحمد امام فتوح امام١٥١٥

٠ـمحمد امام محمد السید١٥١٦

٠ـمحمد انعم عباس محمود١٥١٧

٠ـمحمد ایمن خطاب سید احمد١٥١٨

٠ـمحمد ایمن محمد یوسف١٥١٩

٠ـمحمد ایمن محمود عبد الواحد١٥٢٠

٠ـمحمد بدران عبد الحمید بركات١٥٢١

٠ـمحمد بیومي محمد بیومى محمد١٥٢٢

٠ـمحمد تامر محمد زكى١٥٢٣

٠ـمحمد ثابت عبد الواحد موسى(محول)١٥٢٤

٠ـمحمد ثروت حجازي عبد الجابر١٥٢٥

٠ـمحمد جمال انور عبد الحفیظ١٥٢٦

٠ـمحمد جمال درویش جمعھ١٥٢٧

٠ـمحمد جمال عبد الفتاح عطا١٥٢٨

٠ـمحمد جمال عبد المعطى محمد١٥٢٩

٠ـمحمد جمال عبد الناصر السید احمد محمد١٥٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـمحمد جمال محمد عتابى١٥٣١

٠ـمحمد جمال محمد على عبد هللا١٥٣٢

٠ـمحمد جمال محمد على محمد ١٥٣٣

٠ـمحمد جمال محمد محمد١٥٣٤

٠ـمحمد جمعھ ابراھیم محمود١٥٣٥

٠ـمحمد جمعھ عبد الھادى صالح١٥٣٦

٠ـمحمد حاتم عبد السالم احمد١٥٣٧

٠ـمحمد حازم محمد على رمضان١٥٣٨

٠ـمحمد حامد احمد جامع١٥٣٩

٠ـمحمد حسام الدین شعبان احمد١٥٤٠

٠ـمحمد حسام عبد الحمید على حالوة١٥٤١

٠ـمحمد حسان فھمي حسان١٥٤٢

٠ـمحمد حسب النبى محمد على١٥٤٣

٠ـمحمد حسن سید محمد على١٥٤٤

٠ـمحمد حسن صابر عبدالحمید١٥٤٥

٠ـمحمد حسن عبد الباسط احمد١٥٤٦

٠ـمحمد حسن محمد سعودى١٥٤٧

٠ـمحمد حسین احمد محمد١٥٤٨

٠ـمحمد حسین توفیق محمد عبد الصمد١٥٤٩

٠ـمحمد حسین حلمى محمد١٥٥٠

٠ـمحمد حسین على حسین١٥٥١

٠ـمحمد حسین قطب بركات اسماعیل١٥٥٢

٠ـمحمد حسین كامل محمد محمود١٥٥٣

٠ـمحمد حسین محمد قطب١٥٥٤

٠ـمحمد حمدى عبد المنعم شبل اللیثى١٥٥٥

٠ـمحمد حمدى علم الدین متولى١٥٥٦

٠ـمحمد حمدى محمد عبد الرحمن١٥٥٧

٠ـمحمد حمیدو احمد محمد١٥٥٨

٠ـمحمد خالد ابراھیم عبد الوھاب١٥٥٩

٠ـمحمد خالد جمال شریف١٥٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـمحمد خالد سعد محمد حسن١٥٦١

٠ـمحمد خالد شعراوى حسن١٥٦٢

٠ـمحمد خالد عاطف زكى١٥٦٣

٠ـمحمد خالد عز الدین عبد الجواد١٥٦٤

٠ـمحمد خالد محمد سعد١٥٦٥

٠ـمحمد خلیل محمد احمد خلیل(محول)١٥٦٦

٠ـمحمد دسوقى محمد محمود١٥٦٧

٠ـمحمد رافت ابراھیم ابراھیم١٥٦٨

٠ـمحمد رافت عبد الرؤف محمد١٥٦٩

٠ـمحمد رافت عبد الاله محمد١٥٧٠

٠ـمحمد رأفت حسنى أمام١٥٧١

٠ـمحمد رجب عباس حمیده دسوقى١٥٧٢

٠ـمحمد رجب عبد هللا شعبان١٥٧٣

٠ـمحمد رجب على عویس١٥٧٤

٠ـمحمد رضا مسلم حسبت جابو١٥٧٥

٠ـمحمد رفعت عوض السید١٥٧٦

٠ـمحمد رفعت محمد محروس الدویك١٥٧٧

٠ـمحمد رمضان السید محمد١٥٧٨

٠ـمحمد رمضان حسن طھ١٥٧٩

٠ـمحمد رمضان سویلم احمد١٥٨٠

٠ـمحمد رمضان محمد حمدان١٥٨١

٠ـمحمد زكریا احمد موسى١٥٨٢

٠ـمحمد زیدان محمد احمد(أ.ف)١٥٨٣

٠ـمحمد سالم شحاتھ سالم١٥٨٤

٠ـمحمد سامح احمد مصطفى(محول)١٥٨٥

٠ـمحمد سامى عبد المتجلى سلیمان١٥٨٦

٠ـمحمد سامى محمد عوض١٥٨٧

٠ـمحمد سرحان احمد علیوة احمد ١٥٨٨

٠ـمحمد سعد احمد محمود عبد هللا١٥٨٩

٠ـمحمد سعد الدین عبدالغني سعد الدین١٥٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـمحمد سعد محمد امین (أ.ف)١٥٩١

٠ـمحمد سعید رزق عواد١٥٩٢

٠ـمحمد سعید مصطفى مصطفى النمر١٥٩٣

٠ـمحمد سمیر عبد الجید محمد١٥٩٤

٠ـمحمد سمیر عبد العزیز محمد١٥٩٥

٠ـمحمد سمیر عواد عبد الجواد١٥٩٦

٠ـمحمد سمیر محمد طھ١٥٩٧

٠ـمحمد سمیر محمد عبدالمقصود١٥٩٨

٠ـمحمد سید احمد عبد العال١٥٩٩

٠ـمحمد سید احمد على١٦٠٠

٠ـمحمد سید صابر سید *١٦٠١

٠ـمحمد سید عبد العاطى السید١٦٠٢

٠ـمحمد سید على امبابي١٦٠٣

٠ـمحمد سید فتحى عبد الحلیم١٦٠٤

٠ـمحمد سید كامل حسین١٦٠٥

٠ـمحمد سید مرسى سید١٦٠٦

٠ـمحمد سید نادى حسان١٦٠٧

٠ـمحمد شریف احمد محمد١٦٠٨

٠ـمحمد شریف حسین عبد القوى١٦٠٩

٠ـمحمد شعبان ابراھیم ابوالحدید١٦١٠

٠ـمحمد شعبان اسماعیل سعد١٦١١

٠ـمحمد شعیب محمود احمد (محول)١٦١٢

٠ـمحمد شوقى احمد مبروك١٦١٣

٠ـمحمد شوقى عبدالنعیم صابر١٦١٤

٠ـمحمد صابر فضل ابراھیم١٦١٥

٠ـمحمد صالح عطیھ محمد(محول)١٦١٦

٠ـمحمد صبحى محمود عرابى١٦١٧

٠ـمحمد صبرى صفوت محمود١٦١٨

٠ـمحمد صالح الروبى دكرورى١٦١٩

٠ـمحمد صالح حنفى عبد المجید١٦٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٨)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـمحمد صالح شریف عثمان١٦٢١

٠ـمحمد صالح عبد الحمید عبد ربھ١٦٢٢

٠ـمحمد صالح عبد الرازق عید١٦٢٣

٠ـمحمد صالح فوزى سلیمان١٦٢٤

٠ـمحمد طارق سالمة عبد الرسول١٦٢٥

٠ـمحمد طارق عبد المنعم احمد الصاوى١٦٢٦

٠ـمحمد طارق محمد حسام الدین مرسى(محول)١٦٢٧

٠ـمحمد طارق محمد عبد المجید١٦٢٨

٠ـمحمد طارق ممدوح محمد١٦٢٩

٠ـمحمد طاھر عبد العلیم ابوسریع سید١٦٣٠

٠ـمحمد طلعت محمد فھمي١٦٣١

٠ـمحمد طھ عبد الحكم محمد١٦٣٢

٠ـمحمد عادل السید محمد١٦٣٣

٠ـمحمد عادل حسین السید عبد العال١٦٣٤

٠ـمحمد عادل حسین سید١٦٣٥

٠ـمحمد عادل خضري عبد الوھاب١٦٣٦

٠ـمحمد عادل سید محمد اسماعیل١٦٣٧

٠ـمحمد عادل صادق ھاشم١٦٣٨

٠ـمحمد عادل عبد المنعم امام١٦٣٩

٠ـمحمد عادل فوزى ابراھیم١٦٤٠

٠ـمحمد عادل فوزى مصطفى١٦٤١

٠ـمحمد عادل محمد عبد العظیم١٦٤٢

٠ـمحمد عادل یونس محمد١٦٤٣

٠ـمحمد عاشور انور حسن١٦٤٤

٠ـمحمد عاطف سید عبد الحلیم١٦٤٥

٠ـمحمد عاطف عبد السالم عبد النعیم١٦٤٦

٠ـمحمد عاطف محمد السید حسن شبریھ١٦٤٧

٠ـمحمد عبد الجید رضوان حسنین١٦٤٨

٠ـمحمد عبد الحكیم محمد امین١٦٤٩

٠ـمحمد عبد الحلیم خلیفھ محمد١٦٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٨)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـمحمد عبد الحمید محمد عبد الحمید١٦٥١

٠ـمحمد عبد الرحمن احمد علي١٦٥٢

٠ـمحمد عبد العظیم محمد ابو شوشة ١٦٥٣

٠ـمحمد عبد الفتاح على عبد الفتاح١٦٥٤

٠ـمحمد عبد الكریم عبدهللا محمد١٦٥٥

٠ـمحمد عبد اللطیف اسماعیل فتح الباب١٦٥٦

٠ـمحمد عبد اللطیف محمد عبد اللطیف١٦٥٧

٠ـمحمد عبد المجید عبد القادر عبد المجید١٦٥٨

٠ـمحمد عبد المطلب شافعي جادو١٦٥٩

٠ـمحمد عبد الناصر سعداوى ابو رقعة(محول)١٦٦٠

٠ـمحمد عبد النبى سید ابراھیم١٦٦١

٠ـمحمد عبد الھادى عبد العال السید١٦٦٢

٠ـمحمد عبد الواحد حسن عبد الواحد١٦٦٣

٠ـمحمد عبده اسماعیل عبد المنعم١٦٦٤

٠ـمحمد عبده عبد ربھ سید١٦٦٥

٠ـمحمد عبده محمد ھیبة١٦٦٦

٠ـمحمد عدلي حسب هللا ابراھیم١٦٦٧

٠ـمحمد عزازى محمد طاھر١٦٦٨

٠ـمحمد عزت سعد عبدالحمید١٦٦٩

٠ـمحمد عزت عبد العزیز محمود١٦٧٠

٠ـمحمد عصام احمد محمد على١٦٧١

٠ـمحمد عصام انور احمد١٦٧٢

٠ـمحمد عصام عبد الحمید فوده١٦٧٣

٠ـمحمد عصام محمد ١٦٧٤

٠ـمحمد عصام محمد احمد١٦٧٥

٠ـمحمد عصام محمود الشریف١٦٧٦

٠ـمحمد عالء بدوى سید١٦٧٧

٠ـمحمد على احمد شرف الدین عطا١٦٧٨

٠ـمحمد على اسماعیل حافظ١٦٧٩

٠ـمحمد على القطب احمد١٦٨٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـمحمد على طھ حسنین ابوحدید١٦٨١

٠ـمحمد على محمد عبدهللا١٦٨٢

٠ـمحمد علي سعد مدبولي١٦٨٣

٠ـمحمد عماد محمد عبد الغفار١٦٨٤

٠ـمحمد عماد منیر محمد١٦٨٥

٠ـمحمد عمر عبد المؤمن مرغنى١٦٨٦

٠ـمحمد عمر عبدالكریم عبدهللا١٦٨٧

٠ـمحمد عمر محمد السید١٦٨٨

٠ـمحمد عویس احمد السید١٦٨٩

٠ـمحمد فارس محمد عبد هللا١٦٩٠

٠ـمحمد فایز فؤاد محمد أحمد١٦٩١

٠ـمحمد فتحي محمد سید١٦٩٢

٠ـمحمد فكرى عبد الناصر السباعى١٦٩٣

٠ـمحمد فوزى محمود حسانین١٦٩٤

٠ـمحمد فؤاد انور ابراھیم١٦٩٥

٠ـمحمد فؤاد عبد هللا عبد الونیس١٦٩٦

٠ـمحمد قرنى متولى قرنى(محول)١٦٩٧

٠ـمحمد كحالوى محمد محمد احمد(محول)١٦٩٨

٠ـمحمد كرم محمد محمد على١٦٩٩

٠ـمحمد كمال محمدى محمد عقل١٧٠٠

٠ـمحمد مامون محمد السید١٧٠١

٠ـمحمد مجدى محمود محمد القاضى١٧٠٢

٠ـمحمد محروس شعبان زھیر١٧٠٣

٠ـمحمد محسن صالح الدین بدر١٧٠٤

٠ـمحمد محسن طھ محمد معوض١٧٠٥

٠ـمحمد محسن عبد هللا الظریف١٧٠٦

٠ـمحمد محمد حمیده عبد الواحد١٧٠٧

٠ـمحمد محمد سعید العدوى١٧٠٨

٠ـمحمد محمد عبد العظیم محمود فاضل١٧٠٩

٠ـمحمد محمد محمود محمد (محول)١٧١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـمحمد محمود ابوبكر امین١٧١١

٠ـمحمد محمود امین محمد١٧١٢

٠ـمحمد محمود سالمھ عبد البارى١٧١٣

٠ـمحمد محمود سید احمد عوده١٧١٤

٠ـمحمد محمود عبد الخالق محمد١٧١٥

٠ـمحمد محمود عبد الغفار سعد١٧١٦

٠ـمحمد محمود محمد عبد المعطي١٧١٧

٠ـمحمد محمود محمد فؤاد١٧١٨

٠ـمحمد محمود محمد قرنى١٧١٩

٠ـمحمد محمود محمد محمود عطا هللا١٧٢٠

٠ـمحمد محمود محمود احمد١٧٢١

٠ـمحمد مدحت عبد التواب صادق١٧٢٢

٠ـمحمد مدحت محمد احمد١٧٢٣

٠ـمحمد مصطفى الدیب احمد١٧٢٤

٠ـمحمد مصطفى حسن حسین١٧٢٥

٠ـمحمد مصطفى عبد الحق یوسف١٧٢٦

٠ـمحمد مصطفى عبدالعزیز على *١٧٢٧

٠ـمحمد مصطفى كامل عبد هللا١٧٢٨

٠ـمحمد منصور محمد حامد١٧٢٩

٠ـمحمد ناصر عبد الحمید عبد الحكیم١٧٣٠

٠ـمحمد ناصر محمد احمد١٧٣١

٠ـمحمد ناصر محمد امین١٧٣٢

٠ـمحمد ناصر محمد عبد التواب١٧٣٣

٠ـمحمد نبیل حسن عبدالفتاح١٧٣٤

٠ـمحمد نبیل محمود السید١٧٣٥

٠ـمحمد نور عبد الخالق علي١٧٣٦

٠ـمحمد ھانى سمیر عبدالعلیم١٧٣٧

٠ـمحمد ھشام احمد احمد جاد١٧٣٨

٠ـمحمد ھشام محمد حافظ١٧٣٩

٠ـمحمد ھشام محمد عبد الدایم الدیب١٧٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـمحمد وحید حسني متولي١٧٤١

٠ـمحمد یاسر محمد محمد مرزوق١٧٤٢

٠ـمحمود ابراھیم خمیس ابراھیم١٧٤٣

٠ـمحمود احمد ابراھیم احمد١٧٤٤

٠ـمحمود احمد حسین عبد الرحمن١٧٤٥

٠ـمحمود احمد حنفى عبد هللا١٧٤٦

٠ـمحمود احمد سید مرسى١٧٤٧

٠ـمحمود احمد عبد الحمید احمد١٧٤٨

٠ـمحمود احمد عبد الشافي محمد احمد١٧٤٩

٠ـمحمود احمد عبده فرغل١٧٥٠

٠ـمحمود احمد محمد احمد١٧٥١

٠ـمحمود احمد مرسي على الشافعى١٧٥٢

٠ـمحمود احمد مصطفى عبدالوھاب١٧٥٣

٠ـمحمود احمد نجیب زكریا عبد العزیز١٧٥٤

٠ـمحمود اسامھ رضوان محمد عبد هللا١٧٥٥

٠ـمحمود اسماعیل السید حسن١٧٥٦

٠ـمحمود اشرف محمد یوسف ابراھیم١٧٥٧

٠ـمحمود السعید عبد الحمید عبد الحلیم١٧٥٨

٠ـمحمود السید حسن ابراھیم١٧٥٩

٠ـمحمود السید عبد الحمید اسماعیل١٧٦٠

٠ـمحمود بلیغ كامل محمد١٧٦١

٠ـمحمود جمال عبد الباقي ابراھیم١٧٦٢

٠ـمحمود جمال عبد التواب عقبى احمد١٧٦٣

٠ـمحمود حسن سید مكى١٧٦٤

٠ـمحمود حسین عبد اللطیف محمد١٧٦٥

٠ـمحمود حمدى محمد فھمى١٧٦٦

٠ـمحمود خالد ابراھیم حسنین١٧٦٧

٠ـمحمود خالد على الطویل١٧٦٨

٠ـمحمود خلف محمود خلف١٧٦٩

٠ـمحمود رجب معبد مسعود١٧٧٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـمحمود رزق ابراھیم احمد١٧٧١

٠ـمحمود رمضان امام محمود١٧٧٢

٠ـمحمود رمضان عبد هللا احمد(أ.ف)١٧٧٣

٠ـمحمود رمضان فؤاد عوض١٧٧٤

٠ـمحمود زاھر سالمھ سلطان١٧٧٥

٠ـمحمود سامى حسانین فرج١٧٧٦

٠ـمحمود سامى محمود سید١٧٧٧

٠ـمحمود سعد عبد الحمید عبد الحمید١٧٧٨

٠ـمحمود سعید سید عبدالستار١٧٧٩

٠ـمحمود سعید عبدالفتاح عبدالنبى١٧٨٠

٠ـمحمود سید محمود محمد١٧٨١

٠ـمحمود سید محمود وھبھ١٧٨٢

٠ـمحمود شریف ابو قتاتھ علي١٧٨٣

٠ـمحمود شعبان جالي عبد العزیز١٧٨٤

٠ـمحمود صابر حسن سید١٧٨٥

٠ـمحمود صابر داود عابد عابد١٧٨٦

٠ـمحمود صالح الدین محمد مصطفى رزق١٧٨٧

٠ـمحمود صالح محمود محمد١٧٨٨

٠ـمحمود طارق اسماعیل محمد١٧٨٩

٠ـمحمود عابدین زاھر رسالن١٧٩٠

٠ـمحمود عادل رمضان صادق١٧٩١

٠ـمحمود عاطف جمال الدین على١٧٩٢

٠ـمحمود عبد التواب محمد حسین١٧٩٣

٠ـمحمود عبد العزیز محمود محمد١٧٩٤

٠ـمحمود عبد هللا كمال محمد١٧٩٥

٠ـمحمود عبد الھادى محمد سلیم احمد١٧٩٦

٠ـمحمود على احمد عزب١٧٩٧

٠ـمحمود على نصر عبده١٧٩٨

٠ـمحمود عنانى عبدالعزیز مصطفى١٧٩٩

٠ـمحمود فادى خلیفة ابوعلى١٨٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـمحمود فوزى عویس طلبھ١٨٠١

٠ـمحمود كامل امین على١٨٠٢

٠ـمحمود كمال احمد حامد(أ.ف)١٨٠٣

٠ـمحمود مامون محمد محمد١٨٠٤

٠ـمحمود محسن عبدالستار حسن١٨٠٥

٠ـمحمود محسن محمد السید١٨٠٦

٠ـمحمود محسن محمود محمد ابو طالب١٨٠٧

٠ـمحمود محمد ابو الفتوح محمد١٨٠٨

٠ـمحمود محمد احمد متولى١٨٠٩

٠ـمحمود محمد احمد محمد١٨١٠

٠ـمحمود محمد السید محمد ١٨١١

٠ـمحمود محمد جودة عبد هللا (أ.ف)١٨١٢

٠ـمحمود محمد حسن محمد١٨١٣

٠ـمحمود محمد حلمى مصطفى١٨١٤

٠ـمحمود محمد رشدى داخلى١٨١٥

٠ـمحمود محمد سعد سالمة١٨١٦

٠ـمحمود محمد سعید محمد فؤاد١٨١٧

٠ـمحمود محمد عبد اللطیف راحیل١٨١٨

٠ـمحمود محمد عبد المنعم شفیق١٨١٩

٠ـمحمود محمد عرفھ ابراھیم١٨٢٠

٠ـمحمود محمد على محمد١٨٢١

٠ـمحمود محمد عمار محمد١٨٢٢

٠ـمحمود محمد فتحى جالل١٨٢٣

٠ـمحمود محمد كامل عبد الفضیل١٨٢٤

٠ـمحمود محمد محمود احمد عبد الفتاح١٨٢٥

٠ـمحمود محمد محمود على سالم١٨٢٦

٠ـمحمود محمد محمود محمد *١٨٢٧

٠ـمحمود محمد محمود محمد ابو زید١٨٢٨

٠ـمحمود مصطفى عبد العظیم محمد١٨٢٩

٠ـمحمود مصطفى عبدالفتاح محمد١٨٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـمحمود نبیل احمد حسن عثمان١٨٣١

٠ـمحمود نور الدین محمد صالح عباس أحمد١٨٣٢

٠ـمحمود وائل انور محمود١٨٣٣

٠ـمحى اسماعیل السید عبد هللا١٨٣٤

٠ـمحیى الدین مجدي محیى  الدین محمود عطاهللا١٨٣٥

٠ـمدلین صفوت تاوضروس حنا هللا١٨٣٦

٠ـمدیحھ قیاتي حسني عبد العزیز١٨٣٧

٠ـمرام محمد نجیب غانم احمد١٨٣٨

٠ـمرح یسرى محمد محمد احمد١٨٣٩

٠ـمرفت عاطف ناجى مسعد١٨٤٠

٠ـمرنا منیر عدلى عرندس١٨٤١

٠ـمروان خالد محمد رفاعي١٨٤٢

٠ـمروان طارق فتوح متولى١٨٤٣

٠ـمروان عماد حسین یوسف١٨٤٤

٠ـمروة محمد رمضان محمد (أ.ف)١٨٤٥

٠ـمروه احمد سامى محمد١٨٤٦

٠ـمروه احمد سلیمان عثمان١٨٤٧

٠ـمروه احمد عبد هللا *١٨٤٨

٠ـمروه احمد عبدالفھیم عبد الكریم١٨٤٩

٠ـمروه ربیع احمد حسانین١٨٥٠

٠ـمروه سالمھ غانم فاضل الصانع١٨٥١

٠ـمروه سید محمد محمد١٨٥٢

٠ـمروه صالح احمد عبد هللا١٨٥٣

٠ـمروه فتحى محمد عبدالاله١٨٥٤

٠ـمروه كمال حسین عبدالسمیع١٨٥٥

٠ـمروه مجدى سعد محمود١٨٥٦

٠ـمروه محمد مبارك محمد١٨٥٧

٠ـمروه محمد محمد عبد هللا١٨٥٨

٠ـمروه محمد یاسین حامد محمود١٨٥٩

٠ـمروه محمود سید محمود سید(أ.ف)١٨٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـمروه محمود على حسن على١٨٦١

٠ـمروه ممدوح مصطفى محمد١٨٦٢

٠ـمروه مھدى عبد الرحیم *١٨٦٣

٠ـمریم ابراھیم سلطان ساویرس١٨٦٤

٠ـمریم احمد ابراھیم محمد١٨٦٥

٠ـمریم امین عبد الحلیم امین سرور١٨٦٦

٠ـمریم حمدى عبد الرازق الجابرى *١٨٦٧

٠ـمریم سعید عبد الحمید محمد١٨٦٨

٠ـمریم ضانى سمیر مكین١٨٦٩

٠ـمریم طارق محمد محمود السخاوى١٨٧٠

٠ـمریم عادل محمد على١٨٧١

٠ـمریم عبد العزیز فرید مدین١٨٧٢

٠ـمریم عزت حلمى زخارى١٨٧٣

٠ـمریم عمران محمد على١٨٧٤

٠ـمریم فتحى عبد الحلیم على١٨٧٥

٠ـمریم كمال مصرى مسعد١٨٧٦

٠ـمریم مجدى حسنین حسن١٨٧٧

٠ـمریم مجدى محمود حسن١٨٧٨

٠ـمریم محمود سید محمد١٨٧٩

٠ـمریم محمود عبد الفتاح محمود ظاظا١٨٨٠

٠ـمریم میخائیل فیلیب عزیز١٨٨١

٠ـمریم نادر رشدى حبشى١٨٨٢

٠ـمریم ولید عبد المطلب محمد عبد الحافظ١٨٨٣

٠ـمصطفى احمد حسن محمد١٨٨٤

٠ـمصطفى احمد طھ محمد١٨٨٥

٠ـمصطفى احمد عبد القادر احمد شاھین١٨٨٦

٠ـمصطفى احمد محمد مھلھل١٨٨٧

٠ـمصطفى اسماعیل عبد المعطى محمد عامر١٨٨٨

٠ـمصطفى اشرف جبریل محمد(محول)١٨٨٩

٠ـمصطفى انور مصطفى كمال١٨٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـمصطفى بیومى احمد محمد١٨٩١

٠ـمصطفى جمال حامد بدر١٨٩٢

٠ـمصطفى جمال رفاعى ابراھیم١٨٩٣

٠ـمصطفى جمال رمضان عبدالوھاب١٨٩٤

٠ـمصطفى جمال سید عبد العال١٨٩٥

٠ـمصطفى جمعھ ربیع عبد الدایم١٨٩٦

٠ـمصطفى حسام الدین مصطفى بشیر١٨٩٧

٠ـمصطفى حسام محمود عبدالحمید سلیمان١٨٩٨

٠ـمصطفى حسن ابراھیم حسن١٨٩٩

٠ـمصطفى حسین مصطفى على١٩٠٠

٠ـمصطفى حمدى عبدالونیس مرسى١٩٠١

٠ـمصطفى خالد السید عبده١٩٠٢

٠ـمصطفى خالد صباح عید١٩٠٣

٠ـمصطفى خالد محمد منصور١٩٠٤

٠ـمصطفى رجب عبد التواب احمد١٩٠٥

٠ـمصطفى رضا فضل مرعي١٩٠٦

٠ـمصطفى زینھم حداد ابووالى١٩٠٧

٠ـمصطفى سامى جمعة مصطفى١٩٠٨

٠ـمصطفى سعید مصطفي السید١٩٠٩

٠ـمصطفى سلطان مصطفي احمد١٩١٠

٠ـمصطفى سید احمد محمود١٩١١

٠ـمصطفى سید سعید احمد *١٩١٢

٠ـمصطفى سید عامر عبد الرحمن عامر١٩١٣

٠ـمصطفى سید عید السید١٩١٤

٠ـمصطفى سید متولى سالم١٩١٥

٠ـمصطفى صابر جالل محمد *١٩١٦

٠ـمصطفى صالح احمد على (محول)١٩١٧

٠ـمصطفى صالح محمد الشفیع السید١٩١٨

٠ـمصطفى صالح محمد على١٩١٩

٠ـمصطفى طارق محمد حسن١٩٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـمصطفى عبد الفتاح عبد التواب عبد الفتاح١٩٢١

٠ـمصطفى عبد هللا عبد التواب عبد المولى١٩٢٢

٠ـمصطفى عصام عبدالاله محمد١٩٢٣

٠ـمصطفى على محمد على١٩٢٤

٠ـمصطفى عید بدري فرحان١٩٢٥

٠ـمصطفى فوزى محمد احمد١٩٢٦

٠ـمصطفى كمال عبد الكریم محمد خطاب١٩٢٧

٠ـمصطفى محروس ابراھیم عید فولي١٩٢٨

٠ـمصطفى محفوظ یحي ھاشم١٩٢٩

٠ـمصطفى محمد ابراھیم احمد (محول)١٩٣٠

٠ـمصطفى محمد احمد محمد ابراھیم١٩٣١

٠ـمصطفى محمد السید احمد ابراھیم١٩٣٢

٠ـمصطفى محمد جمعة عبد الكریم (أ.ف)١٩٣٣

٠ـمصطفى محمد حسین ابراھیم١٩٣٤

٠ـمصطفى محمد حسین محمد١٩٣٥

٠ـمصطفى محمد عبد الرحمن محمد١٩٣٦

٠ـمصطفى محمد عبد المنعم عبد الخالق١٩٣٧

٠ـمصطفى محمد عطیھ محمد١٩٣٨

٠ـمصطفى محمد محمد حسین١٩٣٩

٠ـمصطفى محمد یسرى محمد١٩٤٠

٠ـمصطفى محمود احمد حشیش١٩٤١

٠ـمصطفى محمود احمد محمد یعقوب ١٩٤٢

٠ـمصطفى محمود السید محمد١٩٤٣

٠ـمصطفى محمود حلمى حسین١٩٤٤

٠ـمصطفى محمود شافعى عباس١٩٤٥

٠ـمصطفى محمود صابر احمد١٩٤٦

٠ـمصطفى محمود عبد الفضیل محمود١٩٤٧

٠ـمصطفى محمود عطیھ احمد١٩٤٨

٠ـمصطفى محمود على احمد١٩٤٩

٠ـمصطفى محمود محمد حسام الدین  ١٩٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـمصطفى معدول شعبان معدول١٩٥١

٠ـمصطفى نادى احمد محمد١٩٥٢

٠ـمصطفى ھشام مصطفى كامل عبد الناصر حسن١٩٥٣

٠ـمصطفي ناصر محمد حنفي١٩٥٤

٠ـمعتز احمد فؤاد عبدالمعز احمد ١٩٥٥

٠ـمعتز احمد مصطفى عبد اللطیف١٩٥٦

٠ـمعتز على عبد السالم محبوب١٩٥٧

٠ـممدوح صبرى محمد السید١٩٥٨

٠ـممدوح یوسف حمد محمود١٩٥٩

٠ـمنار ایمن شعبان محمد١٩٦٠

٠ـمنار حسن محمد حسن١٩٦١

٠ـمنار خالد محمد حمزة١٩٦٢

٠ـمنار عبد الحمید جالل سید١٩٦٣

٠ـمنار عزت ثابت عبد الناصر١٩٦٤

٠ـمنار محمود سید محمود (أ.ف)١٩٦٥

٠ـمنار محمود محمد عباس١٩٦٦

٠ـمنال حسني محمود حسن١٩٦٧

٠ـمنال طارق حسن مرزوق(أ.ف)١٩٦٨

٠ـمنة هللا احمد السید یاسین محمد١٩٦٩

٠ـمنة هللا حامد شعبان حامد١٩٧٠

٠ـمنة هللا محمد حلمي حسن١٩٧١

٠ـمنة هللا محمد كمال محمد١٩٧٢

٠ـمنة هللا محمد منصور عبد الغنى١٩٧٣

٠ـمنة هللا محمود عبد السالم على١٩٧٤

٠ـمنھ احمد عبدالعظیم حسین١٩٧٥

٠ـمنھ هللا زكریا محمد عوض١٩٧٦

٠ـمنھ هللا سلیمان محمد سلیمان حسین١٩٧٧

٠ـمنھ هللا سید احمد احمد١٩٧٨

٠ـمنھ هللا شعبان جابر حسین١٩٧٩

٠ـمنھ هللا عبد النبى حافظ حافظ منصور١٩٨٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـمنھ هللا عصام موسى علي١٩٨١

٠ـمنھ هللا فكرى لیثى رزق١٩٨٢

٠ـمنھ هللا محمد سلیمان محمد سلیمان١٩٨٣

٠ـمنھ هللا محمد عبد الحمید عبد العلیم١٩٨٤

٠ـمنھ هللا محمد عبد الونیس سعد١٩٨٥

٠ـمنھ هللا محمد متولى محمد١٩٨٦

٠ـمنھ هللا محمود حنفى عطیھ١٩٨٧

٠ـمنھ هللا محمود كمال بیومي١٩٨٨

٠ـمنھ هللا مصطفى احمد السعید١٩٨٩

٠ـمنھ هللا ممدوح محمد الھادى١٩٩٠

٠ـمنھ مجدى احمد محمد خلیل١٩٩١

٠ـمنھ نادر على محمود الجندى١٩٩٢

٠ـمنى انور عبد التواب محمد١٩٩٣

٠ـمنى حسن عبد العزیز ابو القمصان١٩٩٤

٠ـمنى سید محمد مصطفى١٩٩٥

٠ـمنى عبد الناصر سعد الدین محمد حسن١٩٩٦

٠ـمنى عبدهللا یوسف عوض١٩٩٧

٠ـمنى عثمان بكر عبد هللا١٩٩٨

٠ـمنى ماھر فؤاد على السید١٩٩٩

٠ـمنى محسن عبد الحلیم محمد٢٠٠٠

٠ـمنى محمد امین یونس٢٠٠١

٠ـمنى ھانى مجاھد محمد عطا٢٠٠٢

٠ـمھا صالح محمد حسین٢٠٠٣

٠ـمھا عالء الدین بدیر اللیثى٢٠٠٤

٠ـمھا على محمد السید على٢٠٠٥

٠ـمھا محمد رفعت عبد العزیز خلیل٢٠٠٦

٠ـمھاب اسامھ توفیق بندارى٢٠٠٧

٠ـمھاب ربیع عوض هللا باشا٢٠٠٨

٠ـمھجھ یوسف عبد السالم عثمان على٢٠٠٩

٠ـمھند حسام محمد محمد طاش٢٠١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـمھند رفعت محمد صالح الدین٢٠١١

٠ـمھند عبد السالم السید محمد حبشى٢٠١٢

٠ـموسى فواز موسي محمد ابو حطب ٢٠١٣

٠ـمونیكا ثروت لمعى بخیت٢٠١٤

٠ـمونیكا عاطف الیاس حنا٢٠١٥

٠ـمونیكا عصام نعیم ذكى٢٠١٦

٠ـمونیكا ماھر ادیب عبد المسیح٢٠١٧

٠ـمؤمن سید عطیھ خلف٢٠١٨

٠ـمؤمن عاشور صبیح ابوالسعود٢٠١٩

٠ـمؤمن على احمد على شعراوى٢٠٢٠

٠ـمؤمن محمد فتوح ابراھیم٢٠٢١

٠ـمؤمن محمد محمد مجاھد٢٠٢٢

٠ـمؤمن ممدوح حسن احمد٢٠٢٣

٠ـمؤمن نجیب محفوظ محمد(محول)٢٠٢٤

٠ـمى احمد ابراھیم العباسي٢٠٢٥

٠ـمى احمد محمود السید٢٠٢٦

٠ـمى بھاء عبد المنعم الیمانى٢٠٢٧

٠ـمى خیرى محمد محمود٢٠٢٨

٠ـمى عاطف سعید دسوقي٢٠٢٩

٠ـمى على على على الشوربجى٢٠٣٠

٠ـمى محمد حسنى یوسف٢٠٣١

٠ـمى ھانى محمود ھریدى احمد٢٠٣٢

٠ـمى یاسر محمد حافظ٢٠٣٣

٠ـمیاده جمال محمد حسن٢٠٣٤

٠ـمیاده خلف عبداللطیف على٢٠٣٥

٠ـمیاده عبد الناصر محمود احمد السقا٢٠٣٦

٠ـمیاده عبدالنبى محمد رضوان٢٠٣٧

٠ـمیاده عصام عبد الھادى توفیق٢٠٣٨

٠ـمیاده محمد ابو الفتوح درویش٢٠٣٩

٠ـمیاده مصطفى محمد امام محمد٢٠٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٥)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـمیاده ھشام فاروق على محمد٢٠٤١

٠ـمیار احمد سعد محمد محمد على٢٠٤٢

٠ـمیار احمد صالح صالح٢٠٤٣

٠ـمیار حسام عبد المنعم محمد٢٠٤٤

٠ـمیار خالد عبد النبي شحاتة (أ.ف)٢٠٤٥

٠ـمیار كرم حسین حسن٢٠٤٦

٠ـمیار محمد شوقى احمد مجاھد٢٠٤٧

٠ـمیار محمد عاصم عبد الحمید احمد٢٠٤٨

٠ـمیار یاسین مكرم یاسین٢٠٤٩

٠ـمیرفینا جمیل سعد زخاري(أ.ف)٢٠٥٠

٠ـمیرنا احمد حسن فھمى٢٠٥١

٠ـمیرنا احمد عبدالسالم سلیم٢٠٥٢

٠ـمیرنا اسحاق فھیم جریس٢٠٥٣

٠ـمیرنا ایمن ابو السعود ابو السعود فودة٢٠٥٤

٠ـمیرنا ایمن امین عجایبي(أ.ف)٢٠٥٥

٠ـمیرنا ایمن حسنین احمد٢٠٥٦

٠ـمیرنا خالد حسنى محمد٢٠٥٧

٠ـمیرنا سعید محمود حنفى٢٠٥٨

٠ـمیرنا طارق عبدالعزیز محمد٢٠٥٩

٠ـمیرنا طارق محمد عزالدین٢٠٦٠

٠ـمیرنا طلعت حسین ابو النصر٢٠٦١

٠ـمیرنا عادل عزیز جرجس٢٠٦٢

٠ـمیرنا محمد انور خلیفھ٢٠٦٣

٠ـمیرنا مدحت ناجى ھنرى نان٢٠٦٤

٠ـمیریان زغلول ابراھیم عشم هللا(أ.ف)٢٠٦٥

٠ـمیشیل بطرس ودیع حبیب٢٠٦٦

٠ـمیشیل صابر عیاد شحاتھ٢٠٦٧

٠ـمیشیل مفید جاد وھبھ٢٠٦٨

٠ـمیالد حنا ابراھیم سلیمان٢٠٦٩

٠ـمینا ادوارد نصحى كیرلس٢٠٧٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٥)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـمینا زخارى عبد الشھید زخارى٢٠٧١

٠ـمینا سامى صموئیل اسحق٢٠٧٢

٠ـمینا صالح عریان شمروخ٢٠٧٣

٠ـمینا صموئیل رزق حمایھ رزق٢٠٧٤

٠ـمینا عادل رسمي جبران٢٠٧٥

٠ـمینا عبد الكریم حبیب سولایر٢٠٧٦

٠ـمینا مجدى عبد النور غطاس٢٠٧٧

٠ـمینا مدحت امین جرجس٢٠٧٨

٠ـمینا مالك كامل رزق هللا٢٠٧٩

٠ـمینا ممدوح فلفل جندى٢٠٨٠

٠ـمینا موریس السعید برسوم٢٠٨١

٠ـمینا نجیب رمزى نجیب٢٠٨٢

٠ـمینا نصر رشدى جرجس٢٠٨٣

٠ـناجى مصطفي علي محمود(أ.ف)٢٠٨٤

٠ـنادر احمد محمد عبدالعزیز٢٠٨٥

٠ـنادر السید ابراھیم السید٢٠٨٦

٠ـنادر عادل سید صابر عمران٢٠٨٧

٠ـنادر عرفھ محمد عرفة٢٠٨٨

٠ـنادیة محمد مختار محمد سید٢٠٨٩

٠ـنادین رافت عبد الجواد عوض٢٠٩٠

٠ـناردین كامل سید صلیب٢٠٩١

٠ـناریمان خالد محمود محمود٢٠٩٢

٠ـناریمان موسى ابراھیم موسى٢٠٩٣

٠ـناصر ابراھیم عبد الرسول حسین عید٢٠٩٤

٠ـنانسى محمد یوسف عطیھ٢٠٩٥

٠ـناھد اشرف أحمد شحاتھ مرسى٢٠٩٦

٠ـنبیل ممدوح عبد المجید حسن٢٠٩٧

٠ـنجالء محمد ابو العال احمد٢٠٩٨

٠ـندا اسامھ محمد فھمي الشناوي٢٠٩٩

٠ـندا عصام عبد هللا احمد٢١٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـندا ھاشم حسن السید على٢١٠١

٠ـندى ابراھیم عیاد احمد٢١٠٢

٠ـندى احمد محمد على٢١٠٣

٠ـندى احمد نصر احمد٢١٠٤

٠ـندى اشرف رجب محمد المنوفي٢١٠٥

٠ـندى اشرف محمد جمال الدین٢١٠٦

٠ـندى السید فؤاد عبدالشافي٢١٠٧

٠ـندى بھاء طنطاوى محمد٢١٠٨

٠ـندى جمال حسن عبد المقصود٢١٠٩

٠ـندى حسین محمد فرید٢١١٠

٠ـندى سید جالل محمد٢١١١

٠ـندى صالح محمد عبد العظیم٢١١٢

٠ـندى عبد الفتاح عبدالواحد احمد٢١١٣

٠ـندى عبد هللا احمد محمود٢١١٤

٠ـندى عزام سید عبد الصمد٢١١٥

٠ـندى على عبد العال محمد٢١١٦

٠ـندى كامل معتمد مھني٢١١٧

٠ـندى مجدى احمد محمد صالح٢١١٨

٠ـندى مجدى عزت مصیلحى٢١١٩

٠ـندى محمد عبد الوھاب متولى على٢١٢٠

٠ـندى محمد مصطفى احمد محمد٢١٢١

٠ـندى منتصر عبد الوھاب احمد٢١٢٢

٠ـندى ناصر احمد محمد٢١٢٣

٠ـندى نور الدین على عبد اللطیف٢١٢٤

٠ـندى ھشام ابراھیم رشدى٢١٢٥

٠ـندى ھشام فتحي غازي٢١٢٦

٠ـندى یحى عبد المعطى السید٢١٢٧

٠ـنرمین صالح فتوح على٢١٢٨

٠ـنرمین عادل عبدهللا محمد٢١٢٩

٠ـنرمین عصام محمد *٢١٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـنرمین عالء الدین محمد صالح الدین محمد توحید٢١٣١

٠ـنرمین محمد حسن عبدهللا٢١٣٢

٠ـنرمین محمد سید حسن٢١٣٣

٠ـنرمین مسعد سعد حسن عشماوى٢١٣٤

٠ـنرمین یحیى زكریا عباس٢١٣٥

٠ـنسمة ممدوح احمد عبد القادر٢١٣٦

٠ـنسمھ خالد محمود مصطفى٢١٣٧

٠ـنسمھ عزت محمود مصطفى٢١٣٨

٠ـنسمھ محمد حامد محمد٢١٣٩

٠ـنسمھ یوسف محمد على٢١٤٠

٠ـنشوى عماد عید على احمد٢١٤١

٠ـنصر صالح محمود احمد٢١٤٢

٠ـنعیمھ صابر عبد الحمید محمد٢١٤٣

٠ـنفین عماد منصور ریاض٢١٤٤

٠ـنھال عادل احمد مصطفى سعودى٢١٤٥

٠ـنھال كمال محمد بسطاوى٢١٤٦

٠ـنوال ابراھیم احمد الحلفاوى٢١٤٧

٠ـنوال رمضان قبیص عبد العاطى(أ.ف)٢١٤٨

٠ـنوال محمد عبدالمنعم جاد السید٢١٤٩

٠ـنور الھدى ایمن محمد ابو العنین٢١٥٠

٠ـنور الھدى عبد الحمید محمد توفیق٢١٥١

٠ـنورا جمال محمد عبد العزیز٢١٥٢

٠ـنورا رمضان حسین حسن٢١٥٣

٠ـنورا سامى ابراھیم فرج هللا٢١٥٤

٠ـنورا عبادي حسین احمد٢١٥٥

٠ـنورا مجدى ابراھیم على٢١٥٦

٠ـنورا محمد سعد علي (أ.ف)٢١٥٧

٠ـنوران خالد احمد عبد الرحیم٢١٥٨

٠ـنوران خالد محمد فتحى أحمد٢١٥٩

٠ـنوران طارق عبد الحافظ احمد٢١٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـنوران عبد الشافي احمد عبدالكریم٢١٦١

٠ـنوران عالء الدین محمد علي محمد٢١٦٢

٠ـنوران محسن محمد حلمى محمد یوسف٢١٦٣

٠ـنوران محمود یمانى احمد٢١٦٤

٠ـنوران مصطفى مرسى حسین٢١٦٥

٠ـنورھان ابراھیم عبدالكریم محمد٢١٦٦

٠ـنورھان احمد عبد الحلیم أحمد الزرقانى٢١٦٧

٠ـنورھان احمد محمد السید احمد٢١٦٨

٠ـنورھان احمد محمود صبحى٢١٦٩

٠ـنورھان اشرف حسنى عبد الرحمن٢١٧٠

٠ـنورھان اشرف عبده حموده٢١٧١

٠ـنورھان اشرف محمد صالح٢١٧٢

٠ـنورھان اكرم احمد عطیفھ٢١٧٣

٠ـنورھان السید محمد متولي٢١٧٤

٠ـنورھان بدرى نوبى حسن٢١٧٥

٠ـنورھان جمال سالمھ محمد یونس٢١٧٦

٠ـنورھان جمال طھ حجازى٢١٧٧

٠ـنورھان خالد فتحى عبده٢١٧٨

٠ـنورھان خمیس رفاعى محمود٢١٧٩

٠ـنورھان رضا محمد احمد٢١٨٠

٠ـنورھان رمضان عبد الفتاح حسن٢١٨١

٠ـنورھان سید عبدالعزیز حسن٢١٨٢

٠ـنورھان شریف فوزى عواد٢١٨٣

٠ـنورھان شعبان عبد النعیم امین(محول)٢١٨٤

٠ـنورھان صبحى ابو طالب سید٢١٨٥

٠ـنورھان صالح عبدالرحمن جنیدى٢١٨٦

٠ـنورھان طارق فھمي ابراھیم٢١٨٧

٠ـنورھان عالء ابو زید احمد٢١٨٨

٠ـنورھان عید محمود محمد٢١٨٩

٠ـنورھان كرم حنفى بخیت٢١٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـنورھان مجدى ابومسلم متولي سالمة٢١٩١

٠ـنورھان مجدي محمد محمود٢١٩٢

٠ـنورھان محمد احمد حسن احمد٢١٩٣

٠ـنورھان محمد عجمى محمد٢١٩٤

٠ـنورھان محمد عید حجاج٢١٩٥

٠ـنورھان محمد فؤاد السید حسین٢١٩٦

٠ـنورھان محمد مغربى عبد الحمید٢١٩٧

٠ـنورھان مصطفى احمد عبدالغنى٢١٩٨

٠ـنورھان مصطفى فھمى محمد الیمانى٢١٩٩

٠ـنورھان نھاد فتحى محمد احمد٢٢٠٠

٠ـنورھان ولید عزت محمد٢٢٠١

٠ـنیرة جمال حشمت حسین٢٢٠٢

٠ـنیرة خالد رفعت مصلحى٢٢٠٣

٠ـنیرة خالد سعد احمد٢٢٠٤

٠ـنیرمین صبحي عیاد زكى٢٢٠٥

٠ـھاجر احمد عبدالعظیم عبدالحمید٢٢٠٦

٠ـھاجر اشرف احمد فوزى٢٢٠٧

٠ـھاجر اشرف عوده سید٢٢٠٨

٠ـھاجر جمعھ بشیر عیسى٢٢٠٩

٠ـھاجر حسن یوسف عوض٢٢١٠

٠ـھاجر شریف محمد مصطفى٢٢١١

٠ـھاجر عصام شرف على٢٢١٢

٠ـھاجر عصام علم الدین شحاتھ٢٢١٣

٠ـھاجر على محمود ابو الحمد٢٢١٤

٠ـھاجر فتوح محمد فتوح شاكر٢٢١٥

٠ـھاجر محمد بیومى جعفر٢٢١٦

٠ـھاجر محمد محى الدین توفیق٢٢١٧

٠ـھاجر مراد محمد نور قناوي٢٢١٨

٠ـھاجر مصطفى سعد ابوزید٢٢١٩

٠ـھاجر ھانى مصطفى حسن٢٢٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٨)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـھادى عصام الدین عشرى احمد٢٢٢١

٠ـھادى محمد محمد محمد ابراھیم٢٢٢٢

٠ـھادى یحى محمد الصغیر٢٢٢٣

٠ـھالة محمد محمد محمد(محول)٢٢٢٤

٠ـھانى محسن منیر نصیف٢٢٢٥

٠ـھایدى جاد نجیب عبد المالك رزق٢٢٢٦

٠ـھایدى حجاج كامل مبارك٢٢٢٧

٠ـھایدى خیر هللا مصطفي محمد٢٢٢٨

٠ـھایدى محمد عبد الحلیم طھ٢٢٢٩

٠ـھبة محمد رمضان محمد(أ.ف)٢٢٣٠

٠ـھبھ اشرف عبد الحلیم عبد العزیز٢٢٣١

٠ـھبھ هللا احمد یحیى عبد العزیز٢٢٣٢

٠ـھبھ هللا رفعت عزمي عبد الاله٢٢٣٣

٠ـھبھ ایھاب ذكریا ابراھیم مصطفى٢٢٣٤

٠ـھبھ جمال محمود محمد٢٢٣٥

٠ـھبھ عبد النبى سید على٢٢٣٦

٠ـھبھ عالء الدین عبد المنعم سعد حموده٢٢٣٧

٠ـھبھ ماھر محمد عبد الجواد٢٢٣٨

٠ـھبھ محمد محمود امین٢٢٣٩

٠ـھدى توفیق حامد توفیق٢٢٤٠

٠ـھدى محمود غریب احمد محمد٢٢٤١

٠ـھدى ھشام عبد الحلیم عبد العزیز٢٢٤٢

٠ـھدى یحیى عبده احمد غزال٢٢٤٣

٠ـھدیر اشرف فارس عبد السمیع٢٢٤٤

٠ـھدیر حسین اسماعیل محمد اسماعیل٢٢٤٥

٠ـھدیر سمیر صالح خلیفة٢٢٤٦

٠ـھدیر صبحى عبد النبى عراقى٢٢٤٧

٠ـھدیر طارق رمضان رجب٢٢٤٨

٠ـھدیر عادل اسماعیل محمد٢٢٤٩

٠ـھدیر عبدالحمید  محمود محمد (أ.ف)٢٢٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٨)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـھدیر عالء راضى احمد٢٢٥١

٠ـھدیر فرج حامد محمد٢٢٥٢

٠ـھدیر مجدى عید عبد الواحد٢٢٥٣

٠ـھدیر محمد ابراھیم محمد٢٢٥٤

٠ـھدیر محمد احمد فتوح محمود٢٢٥٥

٠ـھدیر محمد احمد فؤاد احمد٢٢٥٦

٠ـھدیر محمد جمال الدین عبد الستار (أ.ف)٢٢٥٧

٠ـھدیر محمد سید حامد٢٢٥٨

٠ـھدیر محمود احمد ابراھیم٢٢٥٩

٠ـھدیر محمود حنفى محمود على٢٢٦٠

٠ـھدیر محمود قرنى الخطیب٢٢٦١

٠ـھدیر مسعد ابراھیم محمد عطیھ٢٢٦٢

٠ـھشام احمد فؤاد عبد الحلیم٢٢٦٣

٠ـھشام اشرف عبد المنعم محمد٢٢٦٤

٠ـھشام الشافعى عبد الحمید عبد السمیع٢٢٦٥

٠ـھشام جابر محمد على الجندى٢٢٦٦

٠ـھشام جمال صالح عبد الباقى عامر٢٢٦٧

٠ـھشام خالد لطفي امین٢٢٦٨

٠ـھشام سعید صابر سید٢٢٦٩

٠ـھشام سالمة محمد حسن٢٢٧٠

٠ـھشام سید زكریا حفناوى٢٢٧١

٠ـھشام على یحیى محمد٢٢٧٢

٠ـھشام عماد شعبان رمضان٢٢٧٣

٠ـھشام مجاھد عبد المطلب مجاھد٢٢٧٤

٠ـھشام مجدى محمود احمد٢٢٧٥

٠ـھمسھ احمد محمود محمد بركات٢٢٧٦

٠ـھناء ابو السعود محمد ابو السعود (أ.ف)٢٢٧٧

٠ـھند خالد سید ابراھیم٢٢٧٨

٠ـھند سامح عبد الاله عبد العال٢٢٧٩

٠ـھند سید سلیمان عبد المجید٢٢٨٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـھند یحى عبد البارى محمد٢٢٨١

٠ـھیام ربیع طھ محمد٢٢٨٢

٠ـھیام رمضان محمد سالم٢٢٨٣

٠ـوائل سمیر محمد سعید٢٢٨٤

٠ـوائل شحات حامد عبد الرحمن٢٢٨٥

٠ـوائل محروص عجایبى حنا هللا٢٢٨٦

٠ـوائل یاسین جامع محمود٢٢٨٧

٠ـوداد ایھاب صفاء الدین صالح٢٢٨٨

٠ـورده امین عبد الكریم محمد٢٢٨٩

٠ـوسام سعید حامد عبد المجید٢٢٩٠

٠ـوالء حسین محمود عویس٢٢٩١

٠ـوالء رفیق كمال عبد الحمید ٢٢٩٢

٠ـوالء عبد النبى محمد محمد(أ.ف)٢٢٩٣

٠ـولید احمد عبد الفتاح احمد٢٢٩٤

٠ـولید اشرف النبوى عبدالجواد٢٢٩٥

٠ـولید خالد ابراھیم محمد٢٢٩٦

٠ـولید خالد اعزمنھم فرج٢٢٩٧

٠ـولید خالد حسین محمود٢٢٩٨

٠ـولید خالد عبد الكریم عبد الحمید٢٢٩٩

٠ـولید عاطف سید وھبى عبد الفتاح٢٣٠٠

٠ـولید عبد الناصر اسماعیل اسماعیل٢٣٠١

٠ـولید عبد الناصر سید شیحھ٢٣٠٢

٠ـولید عالء حسین مبروك(أ.ف)٢٣٠٣

٠ـیارا رأفت صبحى یاسین٢٣٠٤

٠ـیارا مجدى فتوح حسن٢٣٠٥

٠ـیارا محمد ابراھیم منصور٢٣٠٦

٠ـیارا مصطفى حسن مصطفي٢٣٠٧

٠ـیارا ھشام محمد محمد موسى٢٣٠٨

٠ـیارا وائل سعد زكریا٢٣٠٩

٠ـیارا وحید محمد فتح هللا٢٣١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـیاسر احمد ابوھاشم عبدهللا السداوي٢٣١١

٠ـیاسر ناصر محمد ابوالمحاسن٢٣١٢

٠ـیاسمین احمد حمزه محمد٢٣١٣

٠ـیاسمین احمد محمد حسن عبد القادر٢٣١٤

٠ـیاسمین احمد محمد صبح محمد٢٣١٥

٠ـیاسمین السید على فوزى السید٢٣١٦

٠ـیاسمین رضا احمد عطیھ٢٣١٧

٠ـیاسمین سامح صالح الحلفاوى٢٣١٨

٠ـیاسمین سامى محمد على زھرة٢٣١٩

٠ـیاسمین سمیر محمدى ابراھیم٢٣٢٠

٠ـیاسمین شمس الدین محمد محمد معارك٢٣٢١

٠ـیاسمین عادل عبدالنبى ابراھیم٢٣٢٢

٠ـیاسمین عبد العزیز عبد الناصر ابراھیم٢٣٢٣

٠ـیاسمین عبد الناصر ھلیل سعداوى٢٣٢٤

٠ـیاسمین عید عبد الخالق عبد التواب٢٣٢٥

٠ـیاسمین محمد حسنین محمد(أ.ف)٢٣٢٦

٠ـیاسمین محمد عید محمد٢٣٢٧

٠ـیاسمین محمد فاروق محمد (ا.ف)٢٣٢٨

٠ـیاسمین محمد محمد ابراھیم٢٣٢٩

٠ـیاسمین محمد محمود السید٢٣٣٠

٠ـیاسمین محمود احمد محمد علي٢٣٣١

٠ـیاسمین محمود خلیفة محمود٢٣٣٢

٠ـیاسمین محى محمد ابو الیزید٢٣٣٣

٠ـیاسمین مسعد محمد صالح٢٣٣٤

٠ـیاسمین ممدوح عبد الھادي محمد٢٣٣٥

٠ـیاسمین نبیل على البندارى٢٣٣٦

٠ـیاسمین ھشام عبد الحفیظ غالى٢٣٣٧

٠ـیاسمینا رضا احمد خلیفھ٢٣٣٨

٠ـیسرا عمر عبد الفتاح عبد الدایم٢٣٣٩

٠ـیسرى محمد احمد حسانین٢٣٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٤٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ـیمنى محمد احمد عبد الحلیم٢٣٤١

٠ـیمنى یوسف عبد الرؤوف السید٢٣٤٢

٠ـیوستینا اشرف حنا بشاى٢٣٤٣

٠ـیوستینا حسنى برسوم قزمان٢٣٤٤

٠ـیوستینا سمیر حبیب سولایر٢٣٤٥

٠ـیوستینا صبرى سلیمان شنوده٢٣٤٦

٠ـیوسف ابراھیم جاد هللا اخنوخ٢٣٤٧

٠ـیوسف ابراھیم جمعھ ھاشم٢٣٤٨

٠ـیوسف احمد حسن عبد الحكیم٢٣٤٩

٠ـیوسف بشیر سالم محمد٢٣٥٠

٠ـیوسف جمال كامل ھیبھ٢٣٥١

٠ـیوسف حسن دسوقى حسن٢٣٥٢

٠ـیوسف حسین یوسف حسن٢٣٥٣

٠ـیوسف حسینى عبد الوھاب محمد عید٢٣٥٤

٠ـیوسف طارق عبدالفتاح محمد٢٣٥٥

٠ـیوسف عبد المنعم عبد الجلیل عبد الرازق٢٣٥٦

٠ـیوسف عز زاھر یوسف٢٣٥٧

٠ـیوسف عصام صالح عبده الجندى٢٣٥٨

٠ـیوسف عصام محمد عبد الرحمن٢٣٥٩

٠ـیوسف على حسن یوسف٢٣٦٠

٠ـیوسف محمد احمد محمد عمر٢٣٦١

٠ـیوسف محمد عبد هللا على٢٣٦٢

٠ـیوسف محمود فتحى على٢٣٦٣

٠ـیوسف مصطفى شحاتھ عبدالجواد عیسى٢٣٦٤

٠ـیوسف منصور عبد العظیم مرسى٢٣٦٥

٠ـیوسف یونان زكى شلبى٢٣٦٦

٠بابراھیم رزق ابراھیم على٢٣٦٧

٠بابراھیم عبد المرضى السید عبد الحلیم٢٣٦٨

٠بابراھیم فرج ابراھیم عبد الفتاح٢٣٦٩

٠بابراھیم مصطفى ابراھیم سید٢٣٧٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٤٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠باحمد سمیر محمد احمد٢٣٧١

٠باحمد شوقى عبد العزیز حسنین حسن٢٣٧٢

٠باحمد صالح ابراھیم صالح٢٣٧٣

٠باحمد عبد الفتاح مصطفى محمد٢٣٧٤

٠باحمد عزالدین السید علي٢٣٧٥

٠باحمد محمد زھران احمد٢٣٧٦

٠باحمد ممدوح فاروق سید مصطفى٢٣٧٧

٠باحمد ناصر صابر طلبھ٢٣٧٨

٠باحمد یحیى امام بیومي حسن٢٣٧٩

٠باسماء شمس الدین بدوى محمد٢٣٨٠

٠بامیره متولي توفیق حلمي ٢٣٨١

٠بامیره یاسر جوده الجبلى ٢٣٨٢

٠بایھ شریف محمد المھدى٢٣٨٣

٠بایھاب محمد رفاعي٢٣٨٤

٠بجمال ایمن جمال عبد الحمید٢٣٨٥

٠بجمال عبد الناصر مختار عبد الحلیم٢٣٨٦

٠بخالد محمد عبدالوھاب طنطاوى٢٣٨٧

٠بخالد محمد محمود ابوطالب٢٣٨٨

٠بخلود صالح محمود عبد الواحد٢٣٨٩

٠برافت حسن حمزه محمد٢٣٩٠

٠برشاد عادل رشاد عبد المجید٢٣٩١

٠برضا اوسامھ عبد الحمید احمد٢٣٩٢

٠برضوى حسن محمود حسن٢٣٩٣

٠برمضان محمود ابراھیم السید ابراھیم٢٣٩٤

٠بزینب صالح سید ابراھیم محمد٢٣٩٥

٠بسعاد جمال عبد الرحمن٢٣٩٦

٠بسمر فولى احمد محمد٢٣٩٧

٠بسید محمد سید على٢٣٩٨

٠بشادى نصر هللا حسین حسن٢٣٩٩

٠بشیماء شریف عبدالفتاح علي٢٤٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٤١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠بشیماء صبرى محمد عبد هللا٢٤٠١

٠بطھ مندى عبد الخالق عبد الخالق٢٤٠٢

٠بعال محمد مرزوق محمد٢٤٠٣

٠بعمرو عید عمر سلیمان٢٤٠٤

٠بفاطمھ عبد الحمید احمد القادر٢٤٠٥

٠بفاطمھ نصر ماھر عبد الوھاب٢٤٠٦

٠بفتحى شعبان رجب ابوبكر عبدالواحد٢٤٠٧

٠بكریم محمود على السید٢٤٠٨

٠بمؤمن احمد ابراھیم محمد٢٤٠٩

٠بمؤمن عبد الرؤوف عبد الھادي خلیل٢٤١٠

٠بمارك عاطف مرید الجندى جرجس ٢٤١١

٠بمایسھ رضا عبد التواب السید٢٤١٢

٠بمحمد احمد محمد عید٢٤١٣

٠بمحمد اشرف متولى خلیل٢٤١٤

٠بمحمد خالد عبد النبى حسین٢٤١٥

٠بمحمد رضا عبد الھ مھران٢٤١٦

٠بمحمد سعید محمد عامر٢٤١٧

٠بمحمد صالح فاروق سلیمان٢٤١٨

٠بمحمد عبد العزیز محمد عبد العزیز فراج٢٤١٩

٠بمحمد عبد الوھاب عبد السالم حسن٢٤٢٠

٠بمحمد عصام بدر محمد٢٤٢١

٠بمحمد على حسن حسین٢٤٢٢

٠بمحمد محمود علي محمد٢٤٢٣

٠بمحمد وحید ابراھیم على٢٤٢٤

٠بمحمد یحیى محمد عبد العزیز٢٤٢٥

٠بمحمود عباس عبد الرؤوف عمر٢٤٢٦

٠بمحمود عمر سلطان عمر٢٤٢٧

٠بمحمود محمد فتحى امان سعید٢٤٢٨

٠بمحمود مصطفى حسین محمد ٢٤٢٩

٠بمحمود مصطفى شبل محمود٢٤٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٤١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠بمصطفى سعید بخیت بدر٢٤٣١

٠بمصطفي محمد بشیر خلیل٢٤٣٢

٠بمعالى السعدى مصطفى محمود٢٤٣٣

٠بمي سید عزیزعبد الحلیم٢٤٣٤

٠بمیاس عمار ظافر قنید٢٤٣٥

٠بمینا منصور سعد سیفین٢٤٣٦

٠بنادیھ محي الدین عبداللطیف محمود٢٤٣٧

٠بنورھان محمد ربیع عباس٢٤٣٨

٠بھالل بشیر ابراھیم محمد٢٤٣٩

٠بھند سمیر محمد محمد٢٤٤٠

٠بھیثم احمد عبدالعزیز نجاتي ٢٤٤١

٠بوجدان عصام على وصفى ٢٤٤٢

٠بولید سعید محمد عصفور محمد كامل٢٤٤٣

٠بیوسف خالد عبدالتواب عبدهللا٢٤٤٤

٠خ١احمد سعید اسماعیل سعید٢٤٤٥

٠خ١اسماء عطا عبداللطیف ٢٤٤٦

٠خ١اندرو ممدوح فخري صموئیل٢٤٤٧

٠خ١ایمان مسعد ابراھیم علي علي٢٤٤٨

٠خ١باسم محمود احمد قناوي٢٤٤٩

٠خ١جرجس كرم عزیز ساویرس٢٤٥٠

٠خ١حنان سعید محمد حسن٢٤٥١

٠خ١دالیا ماجد محمود زكي٢٤٥٢

٠خ١ربیع تكال عبد هللا علوانى٢٤٥٣

٠خ١رشا سعد حسن حجازي٢٤٥٤

٠خ١رمضان مصطفى رمضان رمضان٢٤٥٥

٠خ١ریھام منتصر حسن صدیق٢٤٥٦

٠خ١سلمى سامي عبده عبده٢٤٥٧

٠خ١عبدهللا محمود عطیھ السید٢٤٥٨

٠خ١عالء الدین سید محمد علي حمزة٢٤٥٩

٠خ١عمرو مھني ثابت محمود٢٤٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٤٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠خ١كریم اشرف عزت عبدالحمید٢٤٦١

٠خ١كریم جالل بلیدى محمد٢٤٦٢

٠خ١كریمھ عبدالقادر ماھر ادم٢٤٦٣

٠خ١ماجد سامح لطیف عبدالمالك٢٤٦٤

٠خ١ماجد مجدى مصطفى على المرسي ٢٤٦٥

٠خ١محمد سلیمان عمر عبدالقادر٢٤٦٦

٠خ١محمد عماد احمد حسین شنقار٢٤٦٧

٠خ١محمد محمود محیي محمود٢٤٦٨

٠خ١محمد ناصر احمد سید٢٤٦٩

٠خ١مصطفى محمد سلیمان محمد٢٤٧٠

٠خ١ناھد صفوت فایز٢٤٧١

٠خ١نشوى خالد عبدهللا الغریب ابراھیم٢٤٧٢

٠خ١ھند عاطف فرج عبدالعال٢٤٧٣

٠خ٢احمد صالح الدین مرتضى فضل المولى٢٤٧٤

٠خ٢ایة هللا محمد ابوالقاسم حسین٢٤٧٥

٠خ٢ایھ عصام محمود محمد خطاب٢٤٧٦

٠خ٢حسین كمال الشحات حسن٢٤٧٧

٠خ٢دعاء محمد حسین یس٢٤٧٨

٠خ٢رنا مجدي محمد ابراھیم٢٤٧٩

٠خ٢سلوى محمد عبدالحسیب امین٢٤٨٠

٠خ٢فاطمھ الزھراء محمد یوسف عبدالواحد٢٤٨١

٠خ٢فاطمھ مصطفى فرج اسماعیل٢٤٨٢

٠خ٢كرستین اسحاق ابراھیم ھندي٢٤٨٣

٠خ٢محمد سید محمد ابو العال٢٤٨٤

٠خ٢محمد عبد الستار محمد بالل٢٤٨٥

٠خ٢محمود ربیع عبدهللا فرج هللا٢٤٨٦

٠خ٢مینا ناجي ابراھیم شحاتھ٢٤٨٧

٠خ٢ھبھ فرغلي عبدالحافظ فرغلي٢٤٨٨

٠خ٢ھدیر علي ابوسریع عبدالسالم٢٤٨٩

٠خ٣ابوالحجاج یوسف محمد على٢٤٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٤٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠خ٣اسماء خمیس محمد عامر٢٤٩١

٠خ٣ثناء رجب عبداللطیف عبدالعلیم٢٤٩٢

٠خ٣دعاء على دسوقى على ٢٤٩٣

٠خ٣عبدالعزیز سعید عبدالعزیز الشاعر٢٤٩٤

٠خ٣فاطمھ محمد صابر محمد٢٤٩٥

٠خ٣كریمة عبد الرازق عدلى سعد٢٤٩٦

٠خ٣محمد طھ محمد جوده٢٤٩٧

٠خ٣مصطفى حسام الدین عثمان عثمان٢٤٩٨

٠خ+ابراھیم سمیر محمد عزب٢٤٩٩

٠خ+ابراھیم غباشى عبد الجواد محمود٢٥٠٠

٠خ+ابراھیم محمد ابراھیم محمود٢٥٠١

٠خ+احمد شعبان محمد الناشرتى٢٥٠٢

٠خ+احمد عبد العلیم ریاض ریاض٢٥٠٣

٠خ+احمد عبدالوھاب على عبد الصمد٢٥٠٤

٠خ+احمد على على سعد٢٥٠٥

٠خ+احمد محمد احمد البرعى٢٥٠٦

٠خ+احمد محمود محمد عیسى٢٥٠٧

٠خ+اسماء منصور احمد عمر٢٥٠٨

٠خ+امانى حمدى على مصطفى٢٥٠٩

٠خ+امیره عشرى محمد زیدان٢٥١٠

٠خ+ایمان محمد محمد عبد السالم٢٥١١

٠خ+ایھاب مكرم حبیب یوسف البحراوى٢٥١٢

٠خ+حاتم سعداوى علوانى صالح٢٥١٣

٠خ+خالد فؤاد ابراھیم على٢٥١٤

٠خ+دالیا سید محمود سید ٢٥١٥

٠خ+دینا مصطفى خیر المزبودى٢٥١٦

٠خ+راندا صالح محمود ابراھیم٢٥١٧

٠خ+رشا حسین ابوالعال امام٢٥١٨

٠خ+ریھام محمود عبده محمد خلیل٢٥١٩

٠خ+سناء عبدالنبى عثمان ابراھیم٢٥٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٤٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠خ+شیماء انور عبد العاطى بخیت٢٥٢١

٠خ+صفاء جابر محمد اسماعیل٢٥٢٢

٠خ+طارق احمد محمد شعبان٢٥٢٣

٠خ+عبد الناصر عطا هللا عبد النبي محجوب٢٥٢٤

٠خ+عبدالعظیم فكرى عبد العظیم ٢٥٢٥

٠خ+عبیر الرفاعى شحاتھ الشربینى٢٥٢٦

٠خ+عفت سلیمان اسحاق سلیمان٢٥٢٧

٠خ+عمرو ابراھیم السید ابراھیم٢٥٢٨

٠خ+عید بكرى محمد محمد٢٥٢٩

٠خ+فیبى رافت حبیب خلیل٢٥٣٠

٠خ+مایكل عادل ایوب عبدالمالك٢٥٣١

٠خ+محمد السید مسعد السید٢٥٣٢

٠خ+محمد حمدان محمد سلیمان٢٥٣٣

٠خ+محمد غریب محمد میھوب٢٥٣٤

٠خ+محمد ناصف محمد نجیب سعید المسعودى٢٥٣٥

٠خ+محمود حسن محمد السید بشندى٢٥٣٦

٠خ+محمود طھ احمد الصباغ٢٥٣٧

٠خ+محمود محمود توفیق على الزینى٢٥٣٨

٠خ+مرفت ابراھیم عواض محمد ابراھیم٢٥٣٩

٠خ+مصطفى رمضان عواد مراد٢٥٤٠

٠خ+مصطفى فتح الباب حمدى بطران٢٥٤١

٠خ+مصطفي سامي مصطفي محمد الدیبیكى٢٥٤٢

٠خ+منتصر سالم سعد هللا معتمد٢٥٤٣

٠خ+نعمھ السید عبد هللا السید٢٥٤٤

٠خ+نھا محمد قرنى ابوبكر٢٥٤٥

٠خ+ھدى عبدالعزیز احمد عثمان٢٥٤٦

٠خ+وائل احمد محمد یونس٢٥٤٧

٠خ+وائل محمد سلیم محمد٢٥٤٨

٠خ+یاسر ثروت محمود فكرى٢٥٤٩

٠باحمد راضى فھمى احمد محمد٢٥٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٤٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠باحمد رجب عویس  توفیق٢٥٥١

٠باحمد سامح فرج عتریس ٢٥٥٢

٠باحمد سعید حمزه محمد٢٥٥٣

٠باحمد عبدهللا عبدالحمید عبداللطیف٢٥٥٤

٠بامل مھدى فارس جاد الكریم٢٥٥٥

٠بایمان محمود السید احمد٢٥٥٦

٠بایمان مصطفى جمال الدین محمد٢٥٥٧

٠بایھ عبد هللا محمد محمد عجمى٢٥٥٨

٠بجرجس فوزى زكریا سعد هللا٢٥٥٩

٠بحازم محمد سید امین عبدالفتاح٢٥٦٠

٠بدالیا السید لطفى السید٢٥٦١

٠بدعاء اسعد ربیع قاسم ٢٥٦٢

٠برغده مجدى احمد احمد ٢٥٦٣

٠بسید محمد سید محمد٢٥٦٤

٠بشروق السید مرسي حسن السید٢٥٦٥

٠بطارق اشرف مصطفى محمد مصطفى٢٥٦٦

٠بطارق نصر احمد سید٢٥٦٧

٠بعبد الحمید محمد مصطفى شبراوى٢٥٦٨

٠بعبدهللا بكار علي جاد عویضھ٢٥٦٩

٠بعزیزه محمود مختار اسماعیل٢٥٧٠

٠بمحمد رجب بكر خمیس٢٥٧١

٠بمحمد سالم احمد محمد٢٥٧٢

٠بمحمد سید احمد طھ احمد٢٥٧٣

٠بمحمد فتحى سید زكى٢٥٧٤

٠بمحمود اشرف محمود احمد٢٥٧٥

٠بمحمود خالد محمود عبد القادر٢٥٧٦

٠بمرنا نافع مرید جندى٢٥٧٧

٠بمصطفى احمد محمد منصور٢٥٧٨

٠بمھا عبد البصیر حلمى عبد العزیز٢٥٧٩

٠بھاجر عالء الدین ابراھیم عبد الحمید٢٥٨٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٥٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٤٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠بھشام شریف حسین احمد٢٥٨١

٠بھناء عادل محمد محمود ٢٥٨٢

٠بھیثم فرج حنا عبد المالك٢٥٨٣

٠بیاسر حماده عبد العزیز ُسلیمان٢٥٨٤

٠باحمد فرید محمود احمد٢٥٨٥

٠خ١اسراء محمد عبدالحمید عبدالھادي٢٥٨٦

٠خ١ایھ محمد سید محمد حسنین٢٥٨٧

٠خ١ریھام محمد محمد كمال٢٥٨٨

٠بشیماء محمد عبدالسالم عبدالمنعم٢٥٨٩

٠بعبدالرحمن عادل عبدالرحمن محمد٢٥٩٠

٠خ١علي كامل حمید حسین٢٥٩١

٠خ١كریم راضى شوقي عبدالواحد٢٥٩٢

٠خ١محمود محمد رمزي احمد محمد٢٥٩٣

٠خ١میشیل عزمي فرج جید٢٥٩٤

٠خ٢احمد عاطف سید محمد٢٥٩٥

٠خ٢احمد محمد السید احمد ٢٥٩٦

٠خ٢دینا رجب ابوسریع محمود٢٥٩٧

٠خ٢سیف هللا احمد عبدالقادر احمد محمد٢٥٩٨

٠خ٢محمد فرید فتحي احمد٢٥٩٩

٠خ٢نجالء حسین محمود عویس٢٦٠٠

٠خ٢نھى یسري حسن عبدالعظیم٢٦٠١

٠خ٢ھالھ مكرم شحات یوسف٢٦٠٢

٠خ٢ھدیر عالء الدین جمال الدین احمد٢٦٠٣

٠خ+ابراھیم ماھر عبد السالم العسال٢٦٠٤

٠خ+احمد جمال الدین عبدالحمید سیف٢٦٠٥

٠خ+اسالم لطفى رشاد ابوشوشھ٢٦٠٦

٠خ+السید عمر مھدي مجاھد٢٦٠٧

٠خ+تامر عبدالمعتمد عبدالظاھر طلبھ٢٦٠٨

٠خ+جمال ناجى سیف محسب٢٦٠٩

٠خ+دالیا عبد المسیح لوقا سعید٢٦١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٥٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٤٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠خ+زاید فتحي عید عبدالعزیز٢٦١١

٠خ+زینب صالح عبد الشافى محمد٢٦١٢

٠خ+سامح محسن فوزى برسوم٢٦١٣

٠خ+سحر وجیھ انور محمد غانم٢٦١٤

٠خ+سماح نادى اسناوى شریف٢٦١٥

٠خ+سمر عجور سلیم احمد٢٦١٦

٠خ+عایده احمد محمد محمد٢٦١٧

٠خ+عبدهللا قطب علوانى عبداللطیف٢٦١٨

٠خ+على فتحى على محمد٢٦١٩

٠خ+عمرو احمد عزازي احمد٢٦٢٠

٠خ+محمد احمد محمد عصر٢٦٢١

٠خ+محمد عاطف محمد داخلى زھران٢٦٢٢

٠خ+محمد عبدالحمید عبدالعلیم الشیخ٢٦٢٣

٠خ+محمد عبدالرحیم محمد عبدالعظیم محمد٢٦٢٤

٠خ+محمد محمود عبد المرضي ابراھیم٢٦٢٥

٠خ+محمود محمد ابراھیم سعید٢٦٢٦

٠خ+منال محمد سید خضیر٢٦٢٧

٠خ+منال منصور سیف الدین عبدالمجید٢٦٢٨

٠خ+ھویدا محمد احمد عبدهللا٢٦٢٩

٠خ+والء حسن رزق ناجي٢٦٣٠

٠خ+ولید حسن محمد على٢٦٣١

٠خ+ولید عبدالسالم عبدالعزیز عبدالسالم٢٦٣٢

٠رانا عبد اللطیف مصطفى حسین٢٦٣٣

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٥١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٤٥)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠احمد على فتحي علي٤٩٩١

٠احمد محمد عبد الخالق السید٤٩٩٢

٠اسراء محمد احمد حسن٤٩٩٣

٠اسالم محمد سید على حسام الدین٤٩٩٤

٠اكواج نیال اجاك میان٤٩٩٥

٠امنیھ محمد حسین محمد احمد٤٩٩٦

٠امیره محمد عبد الرحیم محمد٤٩٩٧

٠ایمان شریف سید احمد٤٩٩٨

٠ایمن السید ھادى محمد محمد٤٩٩٩

٠بكر حسین سید بكر٥٠٠٠

٠بیشوى خالد نصیف الكسان٥٠٠١

٠حسام شعبان حمیده محمود٥٠٠٢

٠خالد مھني راشد محمد٥٠٠٣

٠دنیا محمد فكرى محمد حسن٥٠٠٤

٠دینا جابر شعبان محمد٥٠٠٥

٠رامى رؤف عدلى جرجس٥٠٠٦

٠رضوى جمال الدین مصطفى جالل٥٠٠٧

٠زیاد الفرغلى محمد احمد جاھین (محول)٥٠٠٨

٠ساره عبد الحكیم محمد ابراھیم٥٠٠٩

٠سلمى ربیع عبد هللا حامد٥٠١٠

٠صالح احمد حسن سلمان٥٠١١

٠عبد الرحمن احمد مھلل احمد٥٠١٢

٠عبد الرحمن فایز فؤاد محمد٥٠١٣

٠على صبحى على زیدان(محول)٥٠١٤

٠عمر مجدى محمد محمد عیسوى٥٠١٥

٠كریستین مجدى موریس صاروفیم٥٠١٦

٠كریم احمد عبد الرزاق موسى٥٠١٧

٠مؤمن ناصر حنفى سید٥٠١٨

٠مادونا ثروت نبیھ عیاد٥٠١٩

٠ماریان مجدى فؤاد غطاس٥٠٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٥١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٤٥)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠محمد حسین عبد الحمید سرحان٥٠٢١

٠محمد عصام الدین سید ضاحى٥٠٢٢

٠محمود محروس عبده على٥٠٢٣

٠مریم سید محمد السمان عالم٥٠٢٤

٠منھ هللا احمد عطیھ محمد٥٠٢٥

٠منھ هللا عصام محمد احمد٥٠٢٦

٠منى احمد ملیح روبى٥٠٢٧

٠نادر طھ محسن طھ محمد٥٠٢٨

٠نیره اشرف سعید احمد٥٠٢٩

٠ھاجر احمد بدرى السید على٥٠٣٠

٠ھدى سید محمد مصبح٥٠٣١

٠ھشام محمد حسن محمد ٥٠٣٢

٠باحمد رضا سید محمود٥٠٣٣

٠بعبد الرحمن عماد الدین محمد احمد عمر٥٠٣٤

٠بعمر عماد الدین محمد احمد ٥٠٣٥

٠بیوسف مصطفى عوني نعمان٥٠٣٦

٠خ١احمد بدرالدین محمد محمد٥٠٣٧

٠خ+خالد حسین عبدالرازق٥٠٣٨

٠خ+خالد محمد عبدالعزیز محمد٥٠٣٩

٠خ١محمد علي خلف احمد٥٠٤٠

٠خ+احمد عماد حسن عبدهللا٥٠٤١

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٤٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ابانوب الفى شفیق صالح ابانوب٢٦٨١

٠ابانوب ایمن زھجر فھیم٢٦٨٢

٠ابانوب سامي فریز بشاره٢٦٨٣

٠ابانوب فتحى بشرى عیسى٢٦٨٤

٠ابتھال طارق بیومى طھ٢٦٨٥

٠ابرام اسعد عباس حنا٢٦٨٦

٠ابراھیم احمد ابراھیم محمد خلیل٢٦٨٧

٠ابراھیم حسن محمد حسن (محول)٢٦٨٨

٠ابراھیم حلمى ابراھیم عبدالرسول٢٦٨٩

٠ابراھیم حمدى محمد جمال٢٦٩٠

٠ابراھیم عبد الرحمن ابراھیم ابو سریع٢٦٩١

٠ابراھیم عزت عریان حسین على٢٦٩٢

٠ابراھیم محمد ابراھیم غنیم٢٦٩٣

٠ابراھیم محمد ابراھیم محمد٢٦٩٤

٠ابراھیم محمد سید احمد٢٦٩٥

٠ابراھیم محمد عبد الحمید مصطفى٢٦٩٦

٠ابراھیم محمود عبد المحسن رضوان٢٦٩٧

٠ابراھیم ناصر محمد محمد٢٦٩٨

٠ابو الحسن على محمد عبد الحمید٢٦٩٩

٠احمد ابراھیم احمد محمود٢٧٠٠

٠احمد ابراھیم شحاتھ ابراھیم٢٧٠١

٠احمد ابراھیم شعبان ابراھیم٢٧٠٢

٠احمد ابراھیم عبد الرحمن محمد محفوظ٢٧٠٣

٠احمد ابراھیم عوض ابراھیم٢٧٠٤

٠احمد ابراھیم یوسف حسن محمد الحیطي٢٧٠٥

٠احمد احمد فتحى على٢٧٠٦

٠احمد احمد محمد ابو سریع(محول)٢٧٠٧

٠احمد اسامھ احمد محمد٢٧٠٨

٠احمد اشرف عباس نور الدین٢٧٠٩

٠احمد السراج قبیصى بخاث٢٧١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٤٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠احمد السید ابو الحمد رضوان (أ.ف)٢٧١١

٠احمد ایھاب عبد الموجود محمد٢٧١٢

٠احمد ایھاب محمد عبد الباقى(محول)٢٧١٣

٠احمد بدوى عبده عبد المجید٢٧١٤

٠احمد بسیونى محمود مرزوق٢٧١٥

٠احمد توفیق غریب ابرھیم منصور(محول)٢٧١٦

٠احمد جمال احمد محمد٢٧١٧

٠احمد جمال عبده ابو سریع٢٧١٨

٠احمد جمعھ سعد رزق جاویش٢٧١٩

٠احمد حاتم سعید مجاھد *٢٧٢٠

٠احمد حسن رشوان عبد العزیز٢٧٢١

٠احمد حسنى احمد عبد الباقي (محول)٢٧٢٢

٠احمد حسنین فرغلى عبد الرحیم٢٧٢٣

٠احمد حمدى ابوالفتوح علي٢٧٢٤

٠احمد حمدى عبد الفتاح محمود االعصر٢٧٢٥

٠احمد خالد احمد قاسم٢٧٢٦

٠احمد خالد احمد محمود٢٧٢٧

٠احمد خالد عبد العزیز محمد٢٧٢٨

٠احمد خالد على حسن ناجى٢٧٢٩

٠احمد رجب احمد فرغلى احمد٢٧٣٠

٠احمد رضا الصابر محمد٢٧٣١

٠احمد رمضان متولى عبد العزیز٢٧٣٢

٠احمد سامح عطیھ السید فضل٢٧٣٣

٠احمد سامى احمد محروس علي٢٧٣٤

٠احمد سامى راغب قطب٢٧٣٥

٠احمد سعد الدین سعدى عامر٢٧٣٦

٠احمد سعید الرمالى ابرھیم (محول)٢٧٣٧

٠احمد سعید غریب محمد٢٧٣٨

٠احمد سید احمد مصطفى٢٧٣٩

٠احمد سید سعید محمد٢٧٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٤٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠احمد شریف عباس فارس٢٧٤١

٠احمد صابر احمد سلیم٢٧٤٢

٠احمد صابر السید عوض٢٧٤٣

٠احمد صبحى لطفى محمد٢٧٤٤

٠احمد صالح احمد عبد الحمید٢٧٤٥

٠احمد عادل اسماعیل محمود٢٧٤٦

٠احمد عادل حسن سید الدمھوجى٢٧٤٧

٠احمد عادل حسن عبد الصادق٢٧٤٨

٠احمد عادل على محمود صالح٢٧٤٩

٠احمد عادل محمد حسن٢٧٥٠

٠احمد عادل محمد محمد على٢٧٥١

٠احمد عبد الرحمن عبد الملك عبد الحفیظ٢٧٥٢

٠احمد عبد العال لطفى عبد العال٢٧٥٣

٠احمد عبد العظیم رأفت حسانین٢٧٥٤

٠احمد عبد الفتاح عبد الباسط ابو زید٢٧٥٥

٠احمد عبد هللا شحات احمد٢٧٥٦

٠احمد عبد المرضى عباس یوسف٢٧٥٧

٠احمد عبد المعز ابو بكر السید٢٧٥٨

٠احمد عبد النبي حسن سلیم٢٧٥٩

٠احمد عبد الوھاب عبد المالك محمد٢٧٦٠

٠احمد عزت عبد الخالق عبدالعزیز٢٧٦١

٠احمد عشرى محمد عبد المولى٢٧٦٢

٠احمد عالء الدین محمد سالم٢٧٦٣

٠احمد على فؤاد على٢٧٦٤

٠احمد عماد الدین حسین عبد اللطیف ٢٧٦٥

٠احمد عماد سید زكي٢٧٦٦

٠احمد عمرو الدسوقي محمد علي٢٧٦٧

٠احمد عید تمام مدكور(محول)٢٧٦٨

٠احمد غالب ابراھیم سالمھ ابو زید٢٧٦٩

٠احمد فتح هللا عبد الصادق ابراھیم٢٧٧٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٤٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠احمد فتحى حسنین محمد٢٧٧١

٠احمد فوزى محمد خلیل٢٧٧٢

٠احمد قنال محمد احمد٢٧٧٣

٠احمد كمال محمد فكرى٢٧٧٤

٠احمد مجدى السید على مرسى (محول)٢٧٧٥

٠احمد مجدى یوسف محمد٢٧٧٦

٠احمد محسن احمد السید٢٧٧٧

٠احمد محمد احمد انور٢٧٧٨

٠احمد محمد احمد سید(محول)٢٧٧٩

٠احمد محمد السید محمد عبد العزیز٢٧٨٠

٠احمد محمد الشحات عبد الوھاب٢٧٨١

٠احمد محمد امین تمام٢٧٨٢

٠احمد محمد حسني احمد٢٧٨٣

٠احمد محمد رجب محمود٢٧٨٤

٠احمد محمد رفعت محمد الحسینى٢٧٨٥

٠احمد محمد سباق احمد٢٧٨٦

٠احمد محمد سعد محمد شیمى٢٧٨٧

٠احمد محمد سعید عبد الفتاح٢٧٨٨

٠احمد محمد عبد الرازق مرسى٢٧٨٩

٠احمد محمد عبد الفتاح ابو سریع(محول)٢٧٩٠

٠احمد محمد عبد هللا محمد محفوظ(محول)٢٧٩١

٠احمد محمد على محمود٢٧٩٢

٠احمد محمد فاروق الجوھري شبل٢٧٩٣

٠احمد محمد مبارك جودة عقبى٢٧٩٤

٠احمد محمد محجوب عبدالحفیظ٢٧٩٥

٠احمد محمد محرز محمد(محول)٢٧٩٦

٠احمد محمد محمد سید عید٢٧٩٧

٠احمد محمد نصر محمد٢٧٩٨

٠احمد محمود سید احمد محمود٢٧٩٩

٠احمد محمود عبد العال محمود٢٨٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٤٨)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠احمد مدحت حسین ابو العال٢٨٠١

٠احمد مصطفى ابراھیم محمود٢٨٠٢

٠احمد مصطفى رمضان وھبھ٢٨٠٣

٠احمد مصطفى عبد التواب جاد٢٨٠٤

٠احمد مصطفى عبد الغنى ابراھیم انور٢٨٠٥

٠احمد مصطفى متولى مسلم٢٨٠٦

٠احمد ممدوح السید ابراھیم٢٨٠٧

٠احمد میرى لملوم محمد٢٨٠٨

٠احمد میالد جبالى سنھابى٢٨٠٩

٠احمد نصر ابراھیم سالم٢٨١٠

٠احمد ھشام عبد القادر محمد٢٨١١

٠احمد یاسر حسن شعبان٢٨١٢

٠احمد یحیى احمد على سمك٢٨١٣

٠احمد یحیى سید خلیل٢٨١٤

٠احمد یسرى محمد عبد اللطیف٢٨١٥

٠ادھم سید نجاح سید٢٨١٦

٠ادھم عاطف خلف هللا نصار٢٨١٧

٠اروى مرسى ابراھیم مرسى٢٨١٨

٠اسامھ احمد سعید احمد عیسى٢٨١٩

٠اسامھ احمد سید محمد٢٨٢٠

٠اسامھ رجب السید عبد المعز(محول)٢٨٢١

٠اسامھ فتحى عجبان داود٢٨٢٢

٠اسامھ محمود توفیق ادم٢٨٢٣

٠اسراء ابراھیم جابر علي٢٨٢٤

٠اسراء ابرھیم مبروك عبد الحلیم(أ.ف)٢٨٢٥

٠اسراء احمد صالح محمد٢٨٢٦

٠اسراء احمد محمد عمر٢٨٢٧

٠اسراء البدرى عبدالراضى عبدهللا٢٨٢٨

٠اسراء السید محمد على٢٨٢٩

٠اسراء جالل محمد سید٢٨٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٤٨)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠اسراء جمال احمد السید محمد٢٨٣١

٠اسراء جمال ذكى عبد البر٢٨٣٢

٠اسراء جمیل محمود عبدالوھاب٢٨٣٣

٠اسراء حمدى عبد الرزاق *٢٨٣٤

٠اسراء خالد احمد محمد٢٨٣٥

٠اسراء خالد حسین عبد السمیع النواوي٢٨٣٦

٠اسراء سعید عبدهللا صالح٢٨٣٧

٠اسراء سلیمان عبدالمنعم توني٢٨٣٨

٠اسراء سواح محمد احمد یحیى٢٨٣٩

٠اسراء سید على عبد هللا عبد القادر٢٨٤٠

٠اسراء سید محمد السید٢٨٤١

٠اسراء عادل زكى عبدالعال٢٨٤٢

٠اسراء عاطف محمد عبد الرحمن٢٨٤٣

٠اسراء عبد الحمید عبد العزیز سید٢٨٤٤

٠اسراء عصام حسن احمد٢٨٤٥

٠اسراء عالء الدین السید محمود٢٨٤٦

٠اسراء عالء الدین عبد الحمید احمد٢٨٤٧

٠اسراء علي مسعود علي (أ.ف)٢٨٤٨

٠اسراء كامل محمود كامل سالم٢٨٤٩

٠اسراء محمد عبد الاله محمد٢٨٥٠

٠اسراء محمد عثمان یوسف٢٨٥١

٠اسراء محمد وجدى على عبد العلیم٢٨٥٢

٠اسراء محمد وطنى ثابت بیومى٢٨٥٣

٠اسراء محمود فاروق محمود٢٨٥٤

٠اسراء محمود محمد دندش٢٨٥٥

٠اسراء مرزوق عبده محمود٢٨٥٦

٠اسراء مصطفى منیر حسین٢٨٥٧

٠اسراء نبیل بكرى محمود٢٨٥٨

٠اسراء وجدى عبدالرحیم محمد٢٨٥٩

٠اسالم احمد سید حسن٢٨٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٤٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠اسالم احمد عاید عبد الرحیم٢٨٦١

٠اسالم احمد عبد الواحد ابراھیم٢٨٦٢

٠اسالم احمد على على على كبابى٢٨٦٣

٠اسالم احمد فاروق على٢٨٦٤

٠اسالم احمد فواز زكي٢٨٦٥

٠اسالم احمد محمد معوض٢٨٦٦

٠اسالم اشرف زكریا حسین٢٨٦٧

٠اسالم اشرف عبد العزیز محمود٢٨٦٨

٠اسالم السادات فتحى عبد الرحمن٢٨٦٩

٠اسالم جابر ابراھیم مھران٢٨٧٠

٠اسالم حسن حسین السید النشار٢٨٧١

٠اسالم حسن عبد السمیع السید محمد٢٨٧٢

٠اسالم حسن كیالنى عبدالمجید٢٨٧٣

٠اسالم خیرى احمد حسن٢٨٧٤

٠اسالم شعبان محمد شلبي٢٨٧٥

٠اسالم طلعت خلف بدوى احمد٢٨٧٦

٠اسالم طھ عبد الوھاب عناني٢٨٧٧

٠اسالم عثمان الحاج اسماعیل٢٨٧٨

٠اسالم عطیھ عبد العاطى خلیفھ٢٨٧٩

٠اسالم عماد الدین عطیتو على حسن٢٨٨٠

٠اسالم عویس متولى حسین٢٨٨١

٠اسالم محسن حسین مرسي٢٨٨٢

٠اسالم محمد ذكى عبد الرازق٢٨٨٣

٠اسالم محمد عبد الحكیم محمد٢٨٨٤

٠اسالم محمد على على مخلوف٢٨٨٥

٠اسالم محمد محمود محمد٢٨٨٦

٠اسالم ناصر یوسف عبد هللا٢٨٨٧

٠اسالم نبیل محمد احمد٢٨٨٨

٠اسالم نصر عبدهللا موسى٢٨٨٩

٠اسالم ھالل زكریا عبد العاطى٢٨٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٤٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠اسالم وائل احمد احمد٢٨٩١

٠اسماء ابراھیم محمد ابراھیم٢٨٩٢

٠اسماء اسامھ عباس حافظ٢٨٩٣

٠اسماء اسماعیل شبیب ابراھیم٢٨٩٤

٠اسماء السید عبد الحلیم مرسى٢٨٩٥

٠اسماء جمال عبد العزیز على٢٨٩٦

٠اسماء حسن یوسف حسن عبد الحلیم٢٨٩٧

٠اسماء رجب سید احمد٢٨٩٨

٠اسماء سعید سید محمد٢٨٩٩

٠اسماء سید على ابراھیم٢٩٠٠

٠اسماء عادل محمد ھمام حسانین٢٩٠١

٠اسماء عبد التواب متولى عبد الحمید٢٩٠٢

٠اسماء عبد العلیم احمد عبید٢٩٠٣

٠اسماء عبد القادر احمد محمد٢٩٠٤

٠اسماء عبد هللا محمد محمود٢٩٠٥

٠اسماء عبد المنعم عبد السمیع محمد عاشور٢٩٠٦

٠اسماء على خمیس عبد الرحیم٢٩٠٧

٠اسماء عماد عطا احمد٢٩٠٨

٠اسماء عمر امین محمد على البحیرى٢٩٠٩

٠اسماء فكرى محمد احمد عشوب٢٩١٠

٠اسماء مادح رمضان عبد الحمید٢٩١١

٠اسماء محمد زكى زكى٢٩١٢

٠اسماء محمد عبد المحسن فوزي(أ.ف)٢٩١٣

٠اسماء مصطفى سید عبد الرحیم٢٩١٤

٠اسماء ھدیب عبد العزیز جاب هللا٢٩١٥

٠اشرف خالد على احمد عبد الرحمن٢٩١٦

٠اشرف صابر نیازى سید احمد٢٩١٧

٠اشرف صالح الدین صابر بھجات٢٩١٨

٠اشرف عاصم لطفي محمد٢٩١٩

٠اشرف محمد الحامدى عبد اللطیف٢٩٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٥٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠اشرف محمود احمد محمد٢٩٢١

٠افنان محمد مرسى مصطفى٢٩٢٢

٠االء احمد سعید احمد الجیزاوى٢٩٢٣

٠االء خالد طاھر فرید فرید٢٩٢٤

٠االء سامح عبد اللطیف عبد هللا محمود٢٩٢٥

٠االء سمیر ریاض ابراھیم٢٩٢٦

٠االء سمیر محمود على٢٩٢٧

٠االء طارق محمود مصطفى ٢٩٢٨

٠االء عبد الرازق عبد العزیز احمد٢٩٢٩

٠االء عبد الھادى محمد عبد القوى٢٩٣٠

٠االء محمد سلیمان مرزوق (أ.ف)٢٩٣١

٠االء ممدوح عوض السید٢٩٣٢

٠الشیماء محمد عبده الصدیق٢٩٣٣

٠الھام شرقاوي ابراھیم محمد٢٩٣٤

٠الھامى احمد منصور عبد الجواد٢٩٣٥

٠امال مدحت محمد علي٢٩٣٦

٠امانى كمال عبد هللا محمد٢٩٣٧

٠امانى یحي عبد العال حجاج على٢٩٣٨

٠اماني نادي شوقي كامل (أ.ف)٢٩٣٩

٠امجد عراقى سید عراقى٢٩٤٠

٠امجد عصام بیومى محمد٢٩٤١

٠امجد محمد عثمان محمد حسن٢٩٤٢

٠امل خالد محمود حماد(أ.ف)٢٩٤٣

٠امل محروس محمد خضر٢٩٤٤

٠امنیة جمال علي محمد عید٢٩٤٥

٠امنیة طارق فاروق محمد٢٩٤٦

٠امنیة محمد فتحى زھران٢٩٤٧

٠امنیة محمد یوسف محمد٢٩٤٨

٠امنیة مصطفي طھ حسن٢٩٤٩

٠امنیھ احمد عطا � محمد٢٩٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٥٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠امنیھ اسماعیل احمد اسماعیل٢٩٥١

٠امنیھ ایمن محمد احمد٢٩٥٢

٠امنیھ حسین حسن احمد٢٩٥٣

٠امنیھ مجدى عبد الحمید احمد الریفى٢٩٥٤

٠امنیھ محمد ابو سریع سید٢٩٥٥

٠امنیھ محمد زكریا سالم محمد٢٩٥٦

٠امنیھ محمد یاقوت دھیش٢٩٥٧

٠امنیھ مصطفي جمیل عبد الغني٢٩٥٨

٠امنیھ ھاني حسین عبد الحافظ٢٩٥٩

٠امیر تامر ثابت ثابت٢٩٦٠

٠امیر جرجس ناشد حنا٢٩٦١

٠امیر سید سالمھ ابو سریع٢٩٦٢

٠امیرة ابراھیم خلیل ابراھیم٢٩٦٣

٠امیرة ایمن احمد حسن٢٩٦٤

٠امیرة حمام محمود محمد٢٩٦٥

٠امیرة خالد محمد قطب٢٩٦٦

٠امیرة رمضان حسن محمد٢٩٦٧

٠امیره حمدى حامد قندیل٢٩٦٨

٠امیره رجب حسین على٢٩٦٩

٠امیره عادل شعبان جابر على٢٩٧٠

٠امیره عامر محمد محمود٢٩٧١

٠امیره عباس حسن امین٢٩٧٢

٠امیره فؤاد عبد الغنى حسن سالم ٢٩٧٣

٠امیره محمود عبدالحمید النمر٢٩٧٤

٠امیره مھدى السید عطي٢٩٧٥

٠امیره ناجى سالم اسطفان٢٩٧٦

٠امین محمد امین سید عیسوى٢٩٧٧

٠انجى اشرف محمود عامر٢٩٧٨

٠انجى عصمت حسن محمد٢٩٧٩

٠انجى على رؤوف سید مرسى٢٩٨٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٥١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠انجى محمد السید احمد٢٩٨١

٠انجى مدحت محمد السید٢٩٨٢

٠اندرو اشرف عبد المالك مترى٢٩٨٣

٠اندرو سمیر مكرم بباوي٢٩٨٤

٠انس احمد عبدالواحد حسن٢٩٨٥

٠انطونیوس اشرف عریان جید قلدس٢٩٨٦

٠انطونیوس عادل صادق رابیل٢٩٨٧

٠انطونیوس نبیل نجیب زكى٢٩٨٨

٠انوار محمود عبدهللا الجیار٢٩٨٩

٠اولیفیا ثروت عزیز فرید (أ.ف)٢٩٩٠

٠ایات رمضان محمد محمد شحاتھ٢٩٩١

٠ایة ایمن سلیمان علي (أ.ف)٢٩٩٢

٠ایة محمد حسنین عبد الھادي (أ.ف)٢٩٩٣

٠ایرینى فایز فتحى رومانى جرجس٢٩٩٤

٠ایمان عادل محمد صالح (أ.ف)٢٩٩٥

٠ایمان عبد الراضى عبدالباقى محمد٢٩٩٦

٠ایمان فرج على بكر٢٩٩٧

٠ایمان محمد حامد عبد الحمید٢٩٩٨

٠ایمان محمد حسنى حسن *٢٩٩٩

٠ایمان محمد راشد عبد الغني (أ.ف)٣٠٠٠

٠ایمان مصطفى محمد بكر٣٠٠١

٠ایمان ممدوح فتحى احمد٣٠٠٢

٠ایمان نصر محمد محمود٣٠٠٣

٠ایمان یاسر محمد على ھاشم٣٠٠٤

٠ایمن عبد النبى احمد محمد٣٠٠٥

٠ایمن محمد عبد اللطیف احمد٣٠٠٦

٠ایناس جمال عبد العاطى عزام٣٠٠٧

٠ایناس خالد ربیع حسن٣٠٠٨

٠ایناس یحى محمد عبد هللا٣٠٠٩

٠ایھ احمد التھامى محمد٣٠١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٥١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ایھ احمد عبد العزیز احمد ابراھیم٣٠١١

٠ایھ احمد فؤاد على سراج٣٠١٢

٠ایھ اسامھ عبد المنعم على٣٠١٣

٠ایھ اسامھ على مصلحى ندا٣٠١٤

٠ایھ اسماعیل رمضان اسماعیل٣٠١٥

٠ایھ اشرف احمد شادى٣٠١٦

٠ایھ اشرف عبد المجید على محمد٣٠١٧

٠ایھ الرحمن محمد یاسر طھ٣٠١٨

٠ایھ السید عبد الفتاح احمد بدوى٣٠١٩

٠ایھ هللا احمد ابراھیم محمد الضبى٣٠٢٠

٠ایھ انور عبد هللا صالح٣٠٢١

٠ایھ ایمن جابر ھریدى٣٠٢٢

٠ایھ جمال حامد عبد الحمید٣٠٢٣

٠ایھ حسن على سلیمان عثمان٣٠٢٤

٠ایھ حسن محمود على عبد المنعم٣٠٢٥

٠ایھ حسین محمود فرغلى٣٠٢٦

٠ایھ خالد أحمد أحمد البندارى٣٠٢٧

٠ایھ سامى عبد الجواد عدلى *٣٠٢٨

٠ایھ سعید مصطفى احمد٣٠٢٩

٠ایھ سید امین موسى محمد٣٠٣٠

٠ایھ شریف ابراھیم على الوكیل٣٠٣١

٠ایھ صالح محمد محمد علي٣٠٣٢

٠ایھ عبد الرحمن عبده حامد٣٠٣٣

٠ایھ عبد العزیز السید سلیم٣٠٣٤

٠ایھ عبد هللا محمد عبد الاله حسین ٣٠٣٥

٠ایھ عبد الموجود على حسین٣٠٣٦

٠ایھ عبد الھادى محمود عبد الھادي٣٠٣٧

٠ایھ عصام فؤاد ابراھیم٣٠٣٨

٠ایھ عالء الدین محمود السید٣٠٣٩

٠ایھ محمد عزت بیومي٣٠٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٥٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ایھ ناصر سلطان ابراھیم٣٠٤١

٠ایھ یحى حسنى نفادي٣٠٤٢

٠ایھاب توفیق فؤاد توفیق٣٠٤٣

٠ایھاب على حماده على عبد هللا٣٠٤٤

٠ایھاب مدحت ماھر عبد الرحمن٣٠٤٥

٠بافلى سامى جرجس یوسف٣٠٤٦

٠بدر محمد عبد اللطیف سید عبد اللطیف٣٠٤٧

٠بسام محمد على السعید٣٠٤٨

٠بسمھ سید متولى محمد٣٠٤٩

٠بسمھ محمد احمد مكاوى٣٠٥٠

٠بسنت رمضان محمد ضیف هللا٣٠٥١

٠بسنت سمیر حسین علي٣٠٥٢

٠بسنت طارق محمد محمود٣٠٥٣

٠بسنت ھشام یحیى عبد السالم٣٠٥٤

٠بطرس بدر مرزوق دانیال٣٠٥٥

٠بالل رجب عبدالواحد محمد مرسى٣٠٥٦

٠بھاء جالل محمد عبد الحافظ *٣٠٥٧

٠بوال تاج توفیق عبد الملك٣٠٥٨

٠بوال صابر طیاب واصف٣٠٥٩

٠بوال عماد عدلى وسیلى٣٠٦٠

٠بوال كمیل عبد الشھید شاروبیم٣٠٦١

٠بیتر اسحق جورجى القمص موسي٣٠٦٢

٠بیتر اسكندر عوض عطیھ٣٠٦٣

٠بیتر جوزیف واسیلي یني٣٠٦٤

٠بیتر رأفت ریاض یوسف٣٠٦٥

٠بیتر رزق شحاتھ رزق٣٠٦٦

٠بیتر زكریا رمزي میالد٣٠٦٧

٠بیتر سامي شوقي ناشد٣٠٦٨

٠بیشوى وجیھ میالد قالده٣٠٦٩

٠تریزه جمیل فھمى امین٣٠٧٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٥٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠تسنیم جابر السید مرسي محمد سعد٣٠٧١

٠تقھ مقبل عبد المنعم عبد السمیع٣٠٧٢

٠تقوى محمد عطا عبد الفضیل٣٠٧٣

٠تقى احمد مصطفى حنفى٣٠٧٤

٠تقى حمدي محمد عبدالباري٣٠٧٥

٠تقى سراج الدین ابرھیم (أ.ف)٣٠٧٦

٠تقى طارق سید عبد اللطیف٣٠٧٧

٠تقى عالء الدین محمد ذكى٣٠٧٨

٠تقى عماد الدین السید ذكى٣٠٧٩

٠تقى محسن ابراھیم عبد الحلیم٣٠٨٠

٠توفیق محمد احمد عبد الوھاب عبد هللا٣٠٨١

٠ثناء طارق محمد ماھر٣٠٨٢

٠جاسر احمد محمود محمد رضوان٣٠٨٣

٠جمال احمد عبداللطیف محمد٣٠٨٤

٠جمال عبد الناصر محمد ابراھیم٣٠٨٥

٠جمال محمد نعمان السید٣٠٨٦

٠جھاد اشرف درویش محمد٣٠٨٧

٠جھاد سعید حامد احمد٣٠٨٨

٠جھاد عاطف محمود ابراھیم٣٠٨٩

٠جھاد عبد الھادى سید ابراھیم٣٠٩٠

٠جھاد محمد رمضان السید٣٠٩١

٠جھاد نبیل محمد محمد (أ.ف)٣٠٩٢

٠جورج ثروت عزمى مینا٣٠٩٣

٠جورج سامي عیسى عیسى حنا (محول)٣٠٩٤

٠جون میالد سلیم جرجس٣٠٩٥

٠جون یوسف فخرى مجلع٣٠٩٦

٠جیالن حسن فوزي عباس الوردانى٣٠٩٧

٠حازم اشرف محمود صالح الدین٣٠٩٨

٠حازم زكریا عبد الفتاح احمد عبد العال٣٠٩٩

٠حازم ماھر محمد الجندى ٣١٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٥٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠حبیبھ عبد السالم سید علي٣١٠١

٠حسام احمد محمد ابوعجیلة٣١٠٢

٠حسام جابر سید اسماعیل٣١٠٣

٠حسام حسن عبد المنعم حسن٣١٠٤

٠حسام سامى عبد التواب عبد السمیع٣١٠٥

٠حسام عبد هللا ابراھیم احمد محمد٣١٠٦

٠حسام على جاد عبدالصادق جاد٣١٠٧

٠حسام محمد ابراھیم عبد الغنى ادم٣١٠٨

٠حسام محمد السید سلطان (محول)٣١٠٩

٠حسام محمد حسین مصطفى٣١١٠

٠حسام محمد عبد العاطى جوده٣١١١

٠حسام محمود رمضان مصطفى٣١١٢

٠حسام مصطفى عبد الھادى عبد العزیز٣١١٣

٠حسن احمد حسن احمد على٣١١٤

٠حسن احمد حسن محمد٣١١٥

٠حسن احمد عید احمد٣١١٦

٠حسن السید عبد هللا عبد الحمید٣١١٧

٠حسن سید ابراھیم حامد٣١١٨

٠حسن علي حسن محمد٣١١٩

٠حسن مصطفى حنفى محمود٣١٢٠

٠حسن یوسف توفیق عبد السالم٣١٢١

٠حسناء السعید كامل الغنام٣١٢٢

٠حسنة رزق رشاد عبد المقصود٣١٢٣

٠حسین ایھاب حسین قطب٣١٢٤

٠حسین رضا حسین خلیل٣١٢٥

٠حسین صالح حسنى على٣١٢٦

٠حسین صفوت مصطفى عبد العظیم٣١٢٧

٠حسین محمد حسن عبدالحمید٣١٢٨

٠حسین محمد عبد الستار عبد الرحمن٣١٢٩

٠حسین محمد عبد الستار محمد٣١٣٠
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)
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الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠حلمى عماد حلمى محمد(محول)٣١٣١

٠حمدى عماد حمدى عبدالحافظ٣١٣٢

٠حمدى كمال عبد الظاھر عبد ربھ٣١٣٣

٠حنان محمد زغلول سید٣١٣٤

٠خالد جالل انور سلیمان داود٣١٣٥

٠خالد مؤمن انیس محمد زاید٣١٣٦

٠خالد محمد  ثابت محمد مصطفى٣١٣٧

٠خالد محمد السید محمد٣١٣٨

٠خالد محمد حسن امام٣١٣٩

٠خالد مصطفى كامل محمد٣١٤٠

٠خلود اسماعیل طھ زكي٣١٤١

٠خلود اشرف محمد ابراھیم٣١٤٢

٠خلود ایمن فھمى حنفى٣١٤٣

٠خلود طارق كامل سید٣١٤٤

٠خلود عصام عبد الغنى حافظ٣١٤٥

٠خلود ماھر السید محمد خلیفة٣١٤٦

٠خلود محمد سعید الطوخى٣١٤٧

٠خلود نصر محمد على٣١٤٨

٠دارین محمد نبیل محمد عبد الحمید٣١٤٩

٠دارین محمود أحمد مكاوى٣١٥٠

٠دالیا ابو الحسن مرتضى احمد٣١٥١

٠دالیا حسن كمال ابراھیم٣١٥٢

٠دالیا عادل صبحى على محمد ربیع٣١٥٣

٠دالیا عبد الرحیم عبد الرءوف ابوالوفا٣١٥٤

٠دالیا عصام الدین ابراھیم عبد الحمید٣١٥٥

٠دالیا فراج فوزى السید فراج٣١٥٦

٠دالیا محمد عید محمد٣١٥٧

٠دالیا ھشام محمود النادى عبد المحسن٣١٥٨

٠دانیال كرم عزیز بولس٣١٥٩

٠دعاء احمد حسین علي٣١٦٠
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠دعاء اشرف عبد العلیم عزیز٣١٦١

٠دعاء حسین محمد احمد الجارحى٣١٦٢

٠دعاء خلیفھ على حسان٣١٦٣

٠دعاء سعید رمضان قاسم٣١٦٤

٠دعاء عبد الواحد محمد توفیق٣١٦٥

٠دعاء محمد امام نویشى٣١٦٦

٠دعاء نور انور محمد٣١٦٧

٠دنیا اشرف شحاتھ جمعھ٣١٦٨

٠دنیا ایمن وجیھ محمد٣١٦٩

٠دنیا عبد هللا امبارك حسن٣١٧٠

٠دنیا محمد حسن محفوظ على٣١٧١

٠دنیا محمد محفوظ عبد ربھ٣١٧٢

٠دنیا محمد محمود ابو العال٣١٧٣

٠دینا احمد كمال احمد٣١٧٤

٠دینا احمد محمد شوقى٣١٧٥

٠دینا احمد مشھور عبد السمیع٣١٧٦

٠دینا اشرف فاضل محمد علي٣١٧٧

٠دینا حماد محمود حسین٣١٧٨

٠دینا رجائى توفیق سعد٣١٧٩

٠دینا عبد الصادق عبد البارى شریف٣١٨٠

٠دینا عبد هللا احمد محمد٣١٨١

٠دینا عبد هللا محمد حموده٣١٨٢

٠دینا عصام سعید الباشا٣١٨٣

٠دینا عصام عبد هللا حسنى٣١٨٤

٠دینا على محمود ابراھیم٣١٨٥

٠دینا محمد حسین ابراھیم٣١٨٦

٠دینا محمود عبد الجواد عبد العزیز٣١٨٧

٠دینا محمود یوسف الطبالوى(محول)٣١٨٨

٠دینا مصطفى فرحات موسى٣١٨٩

٠دینا یاسر نور الدین عبد هللا٣١٩٠
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٥٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠رامز غالى الیاس غالى٣١٩١

٠رامى محمد أحمد علي٣١٩٢

٠رامى نصر امین طھ حسنین٣١٩٣

٠رانا حسین رمضان محمود٣١٩٤

٠رانا سامح عبد الحفیظ امام٣١٩٥

٠رانا سعید عاشور محمد ابراھیم٣١٩٦

٠رانا عادل احمد رسالن احمد٣١٩٧

٠رانیا السید فرید عبد الغفار٣١٩٨

٠رحاب احمد عبد الحى محمد شحاتھ٣١٩٩

٠رحاب اسامھ محمد محمود احمد٣٢٠٠

٠رحاب جمال زغلول محمد٣٢٠١

٠رحاب جمال فرج خلیل٣٢٠٢

٠رحاب حسین عبد الاله سرحان٣٢٠٣

٠رحاب خالد عبد الرحمن محمود٣٢٠٤

٠رحاب شھاب احمد شعبان٣٢٠٥

٠رحاب عبد التواب عبد الموجود عبد الجواد٣٢٠٦

٠رحاب عوض هللا رمضان عوض هللا٣٢٠٧

٠رحاب مصطفى اسماعیل محمد٣٢٠٨

٠رحمھ خالد محمود سید ھمام٣٢٠٩

٠رحمھ سید عبد الرحیم صالح٣٢١٠

٠رحمھ نعیم محمد احمد٣٢١١

٠رحمھ یاسر محمد حسن٣٢١٢

٠رحمھ یحي عبد القادر سید احمد٣٢١٣

٠رضوه جالل محمد محمد٣٢١٤

٠رضوى اشرف محمد كامل٣٢١٥

٠رضوى صالح احمد حلمى٣٢١٦

٠رضوى محمد محمد السید شلبى٣٢١٧

٠رفیق كمال حبیب بشاى٣٢١٨

٠رقیھ محمود زكى احمد٣٢١٩

٠رمضان احمد محمود ابراھیم٣٢٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠رمضان مجدي فھمي عبد الغفار٣٢٢١

٠رنا احمد حسین عواد عبد الرحمن٣٢٢٢

٠رنا احمد عبد المطلب عبد المقصود٣٢٢٣

٠رنا حسین احمد على غنیم٣٢٢٤

٠رنا طارق سید امام٣٢٢٥

٠رنا مصطفى احمد احمد٣٢٢٦

٠رنا ھشام حسن عبدالقادر٣٢٢٧

٠رنا والء عید السید ابراھیم٣٢٢٨

٠رنیم خالد احمد مرسى احمد ٣٢٢٩

٠روان عادل عبد الشافى على ابو عوف٣٢٣٠

٠روان عیسى السر مرسى٣٢٣١

٠روان محمود نبوى محمود٣٢٣٢

٠روبرت یوسف جبره حنا٣٢٣٣

٠روجینا عادل سعد عبدالرازق٣٢٣٤

٠روجینا عزت یعقوب ابراھیم٣٢٣٥

٠روضھ محمد عادل فتح هللا ایوب٣٢٣٦

٠رومانى منصور شفیق سلیمان٣٢٣٧

٠رویس صادق سعد صادق(أ.ف)٣٢٣٨

٠ریم خالد محمد محمود٣٢٣٩

٠ریم محمد احمد الشحات٣٢٤٠

٠ریمان یاسر ابراھیم محمد٣٢٤١

٠ریمون ثروت صدقى نصر٣٢٤٢

٠ریمون وجیة طوبا یعقوب (أ.ف)٣٢٤٣

٠ریھام احمد عبد العال محمد٣٢٤٤

٠ریھام احمد مصطفي احمد٣٢٤٥

٠ریھام حسین سعید محمد عبد القادر٣٢٤٦

٠ریھام رجب حسین ریاض٣٢٤٧

٠ریھام رفاعى محمد صالح الدین٣٢٤٨

٠ریھام زكریا مصطفى عبد الھادى٣٢٤٩

٠ریھام عبد الرؤف عبد الشكور محمد سلیمان٣٢٥٠
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ریھام عصام عبد القادر حسن٣٢٥١

٠ریھام محمد بیومى محمد٣٢٥٢

٠ریھام محمود محمد محمد فرحات٣٢٥٣

٠زیاد احمد الحسینى حسن٣٢٥٤

٠زیاد احمد على محمد٣٢٥٥

٠زیاد خالد عبد الحفیظ محمود٣٢٥٦

٠زیاد ھشام رشدى خلیل٣٢٥٧

٠زینب احمد سعد امین٣٢٥٨

٠زینب عبد العال محمود عبد العال٣٢٥٩

٠زینب عبد هللا محمود عفیفى٣٢٦٠

٠زینب عزت ابو الحمد خلیل٣٢٦١

٠زینب مجدى الدین كامل احمد شاھین٣٢٦٢

٠زینب محمد سلیمان عبدالستار٣٢٦٣

٠زینب محمد محمد النمر٣٢٦٤

٠زینب ھشام ابراھیم محمد٣٢٦٥

٠سارة ابراھیم عبده رشوان٣٢٦٦

٠سارة خالد صبرى حسن٣٢٦٧

٠سارة فتحى محمد على عبد الجواد٣٢٦٨

٠سارة فخرى احمد محمد٣٢٦٩

٠سارة مصطفى عبدهللا محمد٣٢٧٠

٠ساره احمد عید حامد٣٢٧١

٠ساره احمد محمد محمود عبد الرحیم٣٢٧٢

٠ساره احمد یوسف حسنى٣٢٧٣

٠ساره اسماعیل عبد الحلیم اسماعیل٣٢٧٤

٠ساره اشرف صبرى محمد٣٢٧٥

٠ساره اللیثى محمد سعید٣٢٧٦

٠ساره خمیس محمد عبد الفتاح نصار٣٢٧٧

٠ساره رضا السید محمد٣٢٧٨

٠ساره سعید سید عبدالغنى٣٢٧٩

٠ساره شریف محمد عبد الحمید السرسى٣٢٨٠
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                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٥٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ساره عزت كامل ابراھیم٣٢٨١

٠ساره فرج حمیده عبدالوھاب٣٢٨٢

٠ساره ماجد ابراھیم امین٣٢٨٣

٠ساره محمد عطیھ میرغنى٣٢٨٤

٠ساره محمد موسى مصطفى٣٢٨٥

٠ساره میخائیل عزیز بنیامین٣٢٨٦

٠ساره وحید جیوشى دیاب٣٢٨٧

٠سامح خالد محمد محمد محمد على٣٢٨٨

٠سامح رامى شوقى ابراھیم٣٢٨٩

٠سامح محمد شفیق ابراھیم٣٢٩٠

٠سامح وفیق ابراھیم عوض٣٢٩١

٠سامى سلیمان عبدالسالم قطب٣٢٩٢

٠سامى مصطفى یوسف محمد٣٢٩٣

٠سامیھ اسماعیل حسین احمد٣٢٩٤

٠سامیھ السید الحسینى عزب٣٢٩٥

٠ساندرا وجیھ عبد العاطي سعد٣٢٩٦

٠ساندى امیر فوزى جرجس٣٢٩٧

٠ساندى سعید عطیة حنا٣٢٩٨

٠ساندى میالد رمزى سعید٣٢٩٩

٠سجده اشرف حسن محمد الحاج عثمان٣٣٠٠

٠سحر محمود احمد عثمان٣٣٠١

٠سحر معوض عثمان محمود٣٣٠٢

٠سعاد حسنى مصطفى صالح٣٣٠٣

٠سعدیھ عبد هللا اسماعیل سید محمود٣٣٠٤

٠سعید محمود فرج عبد الھادى٣٣٠٥

٠سلسبیل فضل حسین محمود٣٣٠٦

٠سلسبیل محمد سعد سلیمان٣٣٠٧

٠سلمى السید احمد احمد(أ.ف)٣٣٠٨

٠سلمى حسن طیبي حسن٣٣٠٩

٠سلمى حسین امین سید احمد٣٣١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٥٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠سلمى حسین انور حسین احمد٣٣١١

٠سلمى رمضان محمد عبد الفتاح محمد٣٣١٢

٠سلمى سید سباعى عطیة عبدالفتاح٣٣١٣

٠سلمى شحات عبد الجواد عوض عمرو٣٣١٤

٠سلمى عبده ابراھیم والى٣٣١٥

٠سلمى مجدى محمد محمد شریف٣٣١٦

٠سلمى یسري عبد العلیم السید٣٣١٧

٠سلوى مامون عبد الجواد جبریل٣٣١٨

٠سلیفیا سامح ملیك صموئیل٣٣١٩

٠سما سمیر سالم على٣٣٢٠

٠سماء بدوى عبد الاله على بغدادى٣٣٢١

٠سماح خالد محمد عیسى٣٣٢٢

٠سماح طارق كامل السید٣٣٢٣

٠سمر اشرف عبد القادر احمد الجروانى٣٣٢٤

٠سمر حسن جمیل عبد الغنى٣٣٢٥

٠سمر سامى محمد عبد السالم مطر٣٣٢٦

٠سمر سید سید حمیده٣٣٢٧

٠سمر صابر طھ عطوة ٣٣٢٨

٠سمر على كمال صالح٣٣٢٩

٠سمر عیاد فھمى بسالى٣٣٣٠

٠سمر محمد محمد ابراھیم٣٣٣١

٠سمیر احمد على محمد كمال٣٣٣٢

٠سمیر خالد محفوظ حافظ٣٣٣٣

٠سمیر طھ صادق عبدالحلیم٣٣٣٤

٠سناء اشرف عویس ابراھیم٣٣٣٥

٠سندس عبد الحلیم على عبد الحلیم٣٣٣٦

٠سھا سعید غریب منجى محمد (أ.ف)٣٣٣٧

٠سھا على شعبان على٣٣٣٨

٠سھا فتحى محمود رضوان٣٣٣٩

٠سوزان عادل عبد هللا عبد المعطي٣٣٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٥٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠سوزان محمد نظمى حسن خلیفھ٣٣٤١

٠سوھندا احمد ربیع عبد الحلیم احمد٣٣٤٢

٠سید ابراھیم سید یوسف محمد٣٣٤٣

٠سید سعد خلیفھ حسن٣٣٤٤

٠سید شریف سید احمد اللیثي٣٣٤٥

٠سید شوقى محمود ھاشم٣٣٤٦

٠سید عادل احمد سایح٣٣٤٧

٠سید محمد سید على٣٣٤٨

٠سیف الدین محمد محمد حامد٣٣٤٩

٠سیف شیرین عبدالرحمن ھندام٣٣٥٠

٠سیلفیا عادل یحیي جرجس٣٣٥١

٠سیمون سامى بشرى قلدس٣٣٥٢

٠شادى جمال احمد السعید٣٣٥٣

٠شادى خالد عبد القادر٣٣٥٤

٠شادى شعبان سعد محمود٣٣٥٥

٠شادى صبرى عبد هللا ابراھیم٣٣٥٦

٠شادى مالك ابراھیم عوض٣٣٥٧

٠شاھنده حسین عبدالعزیز درویش٣٣٥٨

٠شاھنده منصور محمد عبد الغفار٣٣٥٩

٠شاھنده ھشام سید محمد٣٣٦٠

٠شدا اشرف السید علي٣٣٦١

٠شذا جمال احمد السید٣٣٦٢

٠شروق اسامھ سعدى محمد عابد٣٣٦٣

٠شروق امبارك حمدان علي ٣٣٦٤

٠شروق ایمن محمد حجازى محمد ٣٣٦٥

٠شروق خالد حسن احمد٣٣٦٦

٠شروق خالد صبرى موسى عیسى٣٣٦٧

٠شروق مؤمن فتوح محمد ابراھیم٣٣٦٨

٠شروق محمد حسن محمد احمد٣٣٦٩

٠شریف احمد مرسي حسین٣٣٧٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٥٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠شریف اشرف عبد العاطى عبدالعال٣٣٧١

٠شعیب محمود عبد المنعم احمد محمد سالم٣٣٧٢

٠شھاب مجدى مرزوق محمود٣٣٧٣

٠شھد عبد الشافى بكرى محمد عبد الرحیم٣٣٧٤

٠شھد مجاھد محمد عبد الحمید٣٣٧٥

٠شوقى صبرى شوقى السید٣٣٧٦

٠شیرین السید السید محمود٣٣٧٧

٠شیرین حسین امام احمد على٣٣٧٨

٠شیماء احمد سالمة حسن(أ.ف)٣٣٧٩

٠شیماء اسامھ خالد محمد٣٣٨٠

٠شیماء اشرف على درویش٣٣٨١

٠شیماء جمال محمد ابراھیم٣٣٨٢

٠شیماء حسام الدین سلیمان حرحرة٣٣٨٣

٠شیماء حمدى یونس سعد٣٣٨٤

٠شیماء خالد خلیل ابراھیم٣٣٨٥

٠شیماء خالد عبد الرحمن على٣٣٨٦

٠شیماء سعید حمدى محمد٣٣٨٧

٠شیماء شبیب احمد شبیب٣٣٨٨

٠شیماء شربینى عارف عبدهللا٣٣٨٩

٠شیماء عادل سید منصور٣٣٩٠

٠شیماء عاطف محمد عبد العزیز٣٣٩١

٠شیماء عبد المحسن محمد موسى٣٣٩٢

٠شیماء محمد ھانى حنفى ابراھیم٣٣٩٣

٠شیماء مصطفى شاكر ابو الحمد٣٣٩٤

٠شیماء مصطفى محمود محمد دیاب٣٣٩٥

٠شیماء ممدوح زكریا محمد٣٣٩٦

٠صابرین نصر محمد محمد (محول)٣٣٩٧

٠صافى عثمان إبراھیم سلیم٣٣٩٨

٠صبرى معوض محمد عبد الغنى٣٣٩٩

٠صفا عبد الكریم حسین ابو الروس٣٤٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٥٨)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠صفاء عبد المنعم عبد الحلیم عابد٣٤٠١

٠صالح اشرف صالح السید حسانین٣٤٠٢

٠صالح سید ذكى محمد٣٤٠٣

٠ضحى رجب قرنى قرنى٣٤٠٤

٠ضحى سید محمود احمد٣٤٠٥

٠ضحى عباس مراد عباس القطان٣٤٠٦

٠ضیاء الدین حمدى ابراھیم امبابى ابو شنب٣٤٠٧

٠ضیاء الدین سید سعید سید٣٤٠٨

٠طارق ابراھیم محمد تھامى٣٤٠٩

٠طارق شیبھ الحمد محمود امین٣٤١٠

٠طارق عبد الفتاح یاسین على٣٤١١

٠طارق محمد عبد العزیز حمیده٣٤١٢

٠طارق محمود بدوي محمود٣٤١٣

٠طھ رفعت عویس جابر٣٤١٤

٠طھ مجدى محمد ابراھیم٣٤١٥

٠عائشة سید سیف محمد جعفر٣٤١٦

٠عابد محمد یسري امین٣٤١٧

٠عادل نادر عادل محمد الرشیدى٣٤١٨

٠عاصم مجدى ابراھیم عبد المجید٣٤١٩

٠عاصم محمد الصاوى عبد الغفار٣٤٢٠

٠عاطف ھانى جالل سید٣٤٢١

٠عامر احمد عبد العظیم احمد ٣٤٢٢

٠عبد الحمید تامر عبد الحمید سعد٣٤٢٣

٠عبد الحمید محمد عبد الحمید امین٣٤٢٤

٠عبد الرازق نبیل عبد الرازق عبد الواحد(أ.ف)٣٤٢٥

٠عبد الرحمن ابراھیم رسالن سیف ٣٤٢٦

٠عبد الرحمن احمد خلیل محمد خلیل٣٤٢٧

٠عبد الرحمن احمد سید احمد عبد الرحمن٣٤٢٨

٠عبد الرحمن احمد یوسف احمد٣٤٢٩

٠عبد الرحمن السید مبروك ابراھیم٣٤٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٥٨)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠عبد الرحمن جمعھ ابو سریع سید٣٤٣١

٠عبد الرحمن حسب هللا محمد عبدالرحمن٣٤٣٢

٠عبد الرحمن حسن حسنى عبد ربھ٣٤٣٣

٠عبد الرحمن حسن على حسن٣٤٣٤

٠عبد الرحمن حسن محمد حسن ابراھیم٣٤٣٥

٠عبد الرحمن حسن محمد حسن محمد حسین٣٤٣٦

٠عبد الرحمن حسین عبد النعیم حسین٣٤٣٧

٠عبد الرحمن حسین محمد عبد الغنى٣٤٣٨

٠عبد الرحمن حنفى راضى حمزه٣٤٣٩

٠عبد الرحمن خالد عبده احمد٣٤٤٠

٠عبد الرحمن رضا عبود على النجار٣٤٤١

٠عبد الرحمن زین العابدین حسین ھاشم٣٤٤٢

٠عبد الرحمن سعید صابر عبدالحمید٣٤٤٣

٠عبد الرحمن طارق سعید عبد هللا٣٤٤٤

٠عبد الرحمن طلعت عبد السالم السید٣٤٤٥

٠عبد الرحمن عبد الغنى سبیل عبد النبى٣٤٤٦

٠عبد الرحمن عزت یحي محمد عبد الفتاح(محول)٣٤٤٧

٠عبد الرحمن عطیة خمیس اسماعیل كبریت٣٤٤٨

٠عبد الرحمن عالء الدین عبدالرحمن ٣٤٤٩

٠عبد الرحمن عماد ابوسریع عطیھ سالم٣٤٥٠

٠عبد الرحمن مجدى احمد محمد على٣٤٥١

٠عبد الرحمن محسن كامل محمد٣٤٥٢

٠عبد الرحمن محمد السید محمد٣٤٥٣

٠عبد الرحمن محمد بیومي جعفر٣٤٥٤

٠عبد الرحمن محمد صبرى محمد٣٤٥٥

٠عبد الرحمن محمد عبد الصمد محمد٣٤٥٦

٠عبد الرحمن محمد على على باشا٣٤٥٧

٠عبد الرحمن محمد مصطفى احمد٣٤٥٨

٠عبد الرحمن محمود بدوى محمد٣٤٥٩

٠عبد الرحمن محمود محمد محمود٣٤٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٥٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠عبد الرحمن نبیل قطب ابراھیم٣٤٦١

٠عبد العزیز شریف عبد العزیز محمد ٣٤٦٢

٠عبد العزیز عادل محمد عبدالعزیز٣٤٦٣

٠عبد العزیز عطیھ سعید محمد محمد٣٤٦٤

٠عبد العزیز ماھر الفضالى الشافعي٣٤٦٥

٠عبد القوى نبیل عبود عثمان٣٤٦٦

٠عبد هللا ابراھیم الخلیل محمود عبد الغنى٣٤٦٧

٠عبد هللا بدر ابراھیم فرج٣٤٦٨

٠عبد هللا خالد طھ عبد هللا٣٤٦٩

٠عبد هللا سمیر عبد هللا محمد *٣٤٧٠

٠عبد هللا عالء الدین عبد هللا صبره٣٤٧١

٠عبد هللا عمر على احمد٣٤٧٢

٠عبد هللا قدرى فتح الباب مبروك (محول)٣٤٧٣

٠عبد هللا كرم مصطفي شحات٣٤٧٤

٠عبد هللا محمد عادل جمعھ٣٤٧٥

٠عبد هللا مصطفى على احمد٣٤٧٦

٠عبد هللا نور البدرى السید٣٤٧٧

٠عبد الوھاب محمد ابوالسعود یوسف٣٤٧٨

٠عبیر سمیر صبحى محمد٣٤٧٩

٠عبیر محمد السید عبد العال٣٤٨٠

٠عبیر محمد عباس احمد فراج٣٤٨١

٠عزه احمد محمود بكرى٣٤٨٢

٠عزه عطیتو عباس رشوان فراج٣٤٨٣

٠عزیزه محروس زكریا حسن٣٤٨٤

٠عزیزه محمد احمد محمد على٣٤٨٥

٠عشرى محمد محمود عبد العاطي٣٤٨٦

٠عصام الوردانى حسن حافظ٣٤٨٧

٠عصماء سید كمال محمد٣٤٨٨

٠عفاف عنتر محمد عبد الوھاب٣٤٨٩

٠عال سامى نزالوى محمد٣٤٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٥٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠عال عبد القادر عبد الدایم عبد القادر*٣٤٩١

٠عال یحیى محمد ابراھیم٣٤٩٢

٠عالء الدین محمد احمد عبد الحمید عمیره٣٤٩٣

٠عالء جمال عبد الناصر سعد محمد ابراھیم٣٤٩٤

٠عالء عصام الدین محمود عثمان محمد٣٤٩٥

٠عالء محمد عبد المجید على٣٤٩٦

٠على ابراھیم على عبد الجواد على٣٤٩٧

٠على احمد على محمد٣٤٩٨

٠على حسین سعد زغلول بھنسي٣٤٩٩

٠على دسوقى على السید احمد٣٥٠٠

٠على رضا رجب بدر٣٥٠١

٠على زین العابدین محمد عبدالدایم٣٥٠٢

٠على عبد الرازق على على حسین٣٥٠٣

٠على عبد النبى على على عبد الرحمن٣٥٠٤

٠على على حسن احمد٣٥٠٥

٠على محمد علي محمد علي٣٥٠٦

٠على مصري جاد الرب (أ.ف)٣٥٠٧

٠على ھانى عبد القادر عبدالمعطى٣٥٠٨

٠على ھشام محمد مصطفى٣٥٠٩

٠علیاء احمد محمود محمد حسن٣٥١٠

٠علیاء محمود السید الشنواني٣٥١١

٠عماد الدین احمد محمد امام صوان٣٥١٢

٠عماد سعد محمد ابراھیم٣٥١٣

٠عماد محمد احمد ابو خزیم٣٥١٤

٠عمار محمد عبدالستار متولى عرفھ٣٥١٥

٠عمار یاسر فؤاد حسن٣٥١٦

٠عمر احمد عبد العزیز محمد *٣٥١٧

٠عمر احمد عمر على٣٥١٨

٠عمر اشرف السید على٣٥١٩

٠عمر اشرف حامد محمد٣٥٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٦٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠عمر اشرف عمر عمر٣٥٢١

٠عمر ایمن صالح الدین سید٣٥٢٢

٠عمر خالد عبد اللطیف محمد٣٥٢٣

٠عمر خالد عبد النبى عبد المطلب٣٥٢٤

٠عمر خالد محمد على٣٥٢٥

٠عمر زكریا عبد اللطیف خلیفة٣٥٢٦

٠عمر سعد عبد الوھاب محمد٣٥٢٧

٠عمر سعید عید على٣٥٢٨

٠عمر سید محمد سید دراز٣٥٢٩

٠عمر سید ھاشم محمد٣٥٣٠

٠عمر شریف ابراھیم احمد٣٥٣١

٠عمر صالح احمد محمد٣٥٣٢

٠عمر صالح الدین عبد الحكیم صدیق٣٥٣٣

٠عمر عادل یحیى على٣٥٣٤

٠عمر عبد الحلیم مصطفى خالد جودة٣٥٣٥

٠عمر عبد الرحمن فكرى عبدالحمید٣٥٣٦

٠عمر عبد المقصود محمد شقویر٣٥٣٧

٠عمر عبد الناصر عبدالستار حسین٣٥٣٨

٠عمر عوض محمد عوض٣٥٣٩

٠عمر محمد سید ابو العال محمود٣٥٤٠

٠عمر محمد عبد السالم السید٣٥٤١

٠عمر محمد محمود احمد خشبھ٣٥٤٢

٠عمر ھشام حامد حامد٣٥٤٣

٠عمرو احمد سید احمد٣٥٤٤

٠عمرو اشرف محمد فتح الباب٣٥٤٥

٠عمرو امین یوسف على٣٥٤٦

٠عمرو حمدى شرف الدین احمد٣٥٤٧

٠عمرو شریف عبد الوكیل خالد٣٥٤٨

٠عمرو صالح عبدالحمید صالح٣٥٤٩

٠عمرو عادل محمود احمد٣٥٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٦٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠عمرو عبد العلیم عبد السالم عبد القوى٣٥٥١

٠عمرو محمد ربیع مصطفى٣٥٥٢

٠عمرو محمد منطاوى شرف٣٥٥٣

٠عواطف عادل احمد عبد الھادى٣٥٥٤

٠عیسى عبد هللا محمد صبرى٣٥٥٥

٠غدیر ابراھیم احمد محمد سالم٣٥٥٦

٠غیداء حمدان مصطفى كمال٣٥٥٧

٠فؤاد محمود فؤاد علي٣٥٥٨

٠فاتن طارق محمد محمد٣٥٥٩

٠فادى اشرف فرج حنا٣٥٦٠

٠فادى على عبد الوھاب صادق٣٥٦١

٠فادى ماجد میخائیل عزیز٣٥٦٢

٠فادى نبیل فھمى متى٣٥٦٣

٠فاطمة سید حسین السید٣٥٦٤

٠فاطمھ احمد ادریس حسان حسن٣٥٦٥

٠فاطمھ احمد جالل محمد٣٥٦٦

٠فاطمھ احمد سعید مرزوق٣٥٦٧

٠فاطمھ الزھراء احمد سعد احمد سعد٣٥٦٨

٠فاطمھ جمال احمد مجاھد٣٥٦٩

٠فاطمھ جمال محمد مسعد٣٥٧٠

٠فاطمھ سید مصطفى عبد هللا٣٥٧١

٠فاطمھ صابر عبد الرحیم جنوب٣٥٧٢

٠فاطمھ طلعت فرج رسالن٣٥٧٣

٠فاطمھ عبد الباسط فتح هللا عبد هللا٣٥٧٤

٠فاطمھ عصام ابراھیم السید احمد٣٥٧٥

٠فاطمھ علي احمد محمد٣٥٧٦

٠فاطمھ علي محمد على٣٥٧٧

٠فاطمھ عواد عودة امام٣٥٧٨

٠فاطمھ كرم عبد الحمید مصطفى٣٥٧٩

٠فاطمھ محمود السید احمد٣٥٨٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٦١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠فاطمھ محمود عبد الكریم محمد طھ٣٥٨١

٠فتحى محمود عبدالرحمن مرسي٣٥٨٢

٠فرح حسین ابراھیم مصطفى راضي٣٥٨٣

٠فرید خالد عبد السمیع محمد٣٥٨٤

٠فوزى سید فوزى عبید٣٥٨٥

٠فوقیھ مصطفى خلف خالد٣٥٨٦

٠قمر كمال حسنى سلیمان خطاب٣٥٨٧

٠كارولین سمیر شفیق كیرلس٣٥٨٨

٠كامل احمد كامل محمد٣٥٨٩

٠كرستین جورج رزق هللا شاكر٣٥٩٠

٠كرستینا صابر نعیم حلیم شحاتھ٣٥٩١

٠كرستینا عادل بشرى ذكى٣٥٩٢

٠كرستینا عادل حنا٣٥٩٣

٠كریستینا باسم عیاد میخائیل٣٥٩٤

٠كریم احمد شعبان عبد العاطى٣٥٩٥

٠كریم احمد محمد صالح٣٥٩٦

٠كریم احمد محمد عثمان٣٥٩٧

٠كریم احمد مصطفى احمد٣٥٩٨

٠كریم ایمن محمود احمد مصطفى٣٥٩٩

٠كریم تامر مختار خمیس٣٦٠٠

٠كریم جمال عبد الستار علي٣٦٠١

٠كریم خالد عثمان محمد٣٦٠٢

٠كریم خان الخلیلى صالح محمد٣٦٠٣

٠كریم صبرى عواد عامر٣٦٠٤

٠كریم طارق فؤاد على٣٦٠٥

٠كریم عادل السید احمد٣٦٠٦

٠كریم عادل مھدي حافظ٣٦٠٧

٠كریم عاطف حسین مكاوى٣٦٠٨

٠كریم عبد هللا محمد حنفى محمود٣٦٠٩

٠كریم محسن المنشاوى محمد٣٦١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٦١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠كریم محمد السید محمد٣٦١١

٠كریم محمد حسین *٣٦١٢

٠كریم محمد سید احمد٣٦١٣

٠كریم محمد عبد الغني عثمان٣٦١٤

٠كریم ھشام مصطفى احمد٣٦١٥

٠كریمان سعید احمد٣٦١٦

٠كمال محمد سید ابراھیم٣٦١٧

٠كیرستین عاصم عوض عبدالملك٣٦١٨

٠كیرلس شحاتھ عبد المسیح حنا٣٦١٩

٠كیرلس صالح نصیر میخائیل٣٦٢٠

٠كیرلس منیر جالل مسیحة٣٦٢١

٠كیرلس موریس ثابت سیدھم٣٦٢٢

٠كیرلس وجیھ زكریا بباوى٣٦٢٣

٠كیرولس حربى ناروز اسكندر٣٦٢٤

٠لمیاء صالح محمد محمد سلیمان٣٦٢٥

٠لمیاء محمد جمال الدین فؤاد محمد٣٦٢٦

٠لمیاء محمد عبد الفتاح سالم(أ.ف)٣٦٢٧

٠لمیس عالء الدین على توفیق٣٦٢٨

٠لیدیا اسحق یواقیم یوسف ٣٦٢٩

٠مؤمن اسماعیل سید ابراھیم٣٦٣٠

٠مؤمن عبد هللا سرور عبد هللا٣٦٣١

٠ماجد محمد احمد على الدوینى٣٦٣٢

٠ماجد محمد جمال محمد٣٦٣٣

٠ماجده حسن عجمي فرید٣٦٣٤

٠ماجده رمسیس اسحاق جرجس٣٦٣٥

٠ماجده عاطف تادرس جرس٣٦٣٦

٠ماجده محمد سلیمان محمد شون٣٦٣٧

٠ماجى عاطف بسیط نخنوخ٣٦٣٨

٠مارتینا جورج زكى ابراھیم *٣٦٣٩

٠مارسیل عادل فتحي فریج٣٦٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٦٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ماركو نصحى عید خلیل٣٦٤١

٠مارى امیر فاروق فؤاد٣٦٤٢

٠مارى واصف ذكى واصف٣٦٤٣

٠ماریا امیر نظیر تادرس٣٦٤٤

٠ماریان سلیمان فھیم فلتاؤوس٣٦٤٥

٠ماریان عادل عزیز بسخرون٣٦٤٦

٠ماریز وحید میخائیل فھمى٣٦٤٧

٠مارینا اشرف نجیب صلیب٣٦٤٨

٠مارینا جمال ثابت عبد غالى٣٦٤٩

٠مارینا جمال فضل اسحق٣٦٥٠

٠مارینا حنا داود داود عوض٣٦٥١

٠مارینا عادل لویس صموئیل٣٦٥٢

٠مارینا غطاس عزیز لبیب٣٦٥٣

٠مارینا كرم جید سالمة٣٦٥٤

٠مارینا مجدى مالك تادرس٣٦٥٥

٠مارینا مرقص حنا حكیم (محول)٣٦٥٦

٠مارینا مرقص حنا سمعان٣٦٥٧

٠ماریھان مخلص مسعود احمد (أ.ف)٣٦٥٨

٠ماریھان مدحت فوزى رزیق *٣٦٥٩

٠ماریو صبحى عزیز سامى بولس٣٦٦٠

٠ماریو عادل ریاض صادق٣٦٦١

٠ماریو عماد عزمى متى مسعود٣٦٦٢

٠ماریو مجدى فوزى جرجس٣٦٦٣

٠مازن عالء الدین على محمد سلیمان٣٦٦٤

٠مازن محمد حسنى سلیمان٣٦٦٥

٠مالك محمد عثمان سید *٣٦٦٦

٠ماھیتاب مصیلحى محمد مصیلحى٣٦٦٧

٠مایكل سمیر نبیھ حنا٣٦٦٨

٠مایكل ماھر عزیز نجیب٣٦٦٩

٠مبارك كوكو كافھ ادم٣٦٧٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٦٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠مجدى محمد نجدى على٣٦٧١

٠محمد ابراھیم انور محمد٣٦٧٢

٠محمد ابراھیم رمضان محمد٣٦٧٣

٠محمد ابراھیم عثمان ابراھیم٣٦٧٤

٠محمد ابراھیم محمد ابراھیم٣٦٧٥

٠محمد ابو بكر السعید البندارى(محول)٣٦٧٦

٠محمد احمد انور محمد٣٦٧٧

٠محمد احمد حسن سلیمان٣٦٧٨

٠محمد احمد حسن محمود٣٦٧٩

٠محمد احمد حنفى حسن٣٦٨٠

٠محمد احمد زیدان محمد٣٦٨١

٠محمد احمد سلیمان احمد٣٦٨٢

٠محمد احمد شعبان محمد٣٦٨٣

٠محمد احمد عبد العاطى احمد٣٦٨٤

٠محمد احمد محمد احمد مؤمن٣٦٨٥

٠محمد احمد محمد احمد محمد٣٦٨٦

٠محمد احمد محمود محمد سالمھ٣٦٨٧

٠محمد اسامھ شدید عبد العزیز٣٦٨٨

٠محمد اسامھ عبد السالم حسن٣٦٨٩

٠محمد اسامھ محمود عبده٣٦٩٠

٠محمد اسماعیل قندیل ابو العزم٣٦٩١

٠محمد اشرف حسین رزق٣٦٩٢

٠محمد اشرف فتحى صدیق٣٦٩٣

٠محمد اشرف محمد عبد الونیس٣٦٩٤

٠محمد اشرف محمد عبده طھ٣٦٩٥

٠محمد السید احمد اسماعیل٣٦٩٦

٠محمد السید حسن ھاشم٣٦٩٧

٠محمد العربى محمد ابراھیم٣٦٩٨

٠محمد امین محمد امین سلیمان٣٦٩٩

٠محمد ایمن ابتھال جمال الدین متولى٣٧٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٦٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠محمد بدرى محمد محمود عبده٣٧٠١

٠محمد بدوى محمد السید٣٧٠٢

٠محمد جالل احمد ابراھیم٣٧٠٣

٠محمد جمال ابو الفتوح محمد ابراھیم٣٧٠٤

٠محمد جمال الدین عبد السالم محمد(أ.ف)٣٧٠٥

٠محمد جمال الدین محمد ابراھیم٣٧٠٦

٠محمد جمال خیر هللا علي٣٧٠٧

٠محمد جمال عید محمود٣٧٠٨

٠محمد جمیل فتحى بكر٣٧٠٩

٠محمد جمیل محمد ابراھیم الكومي٣٧١٠

٠محمد حسن السید االفندى٣٧١١

٠محمد حسن خضر محمد٣٧١٢

٠محمد حسن عبدالحمید محمود٣٧١٣

٠محمد حسني عثمان محمد (أ.ف)٣٧١٤

٠محمد حسین حسن حسن محروس٣٧١٥

٠محمد حمدى السید حسن٣٧١٦

٠محمد حمدى حسني حسن٣٧١٧

٠محمد حمدى محمود عیسى (محول)٣٧١٨

٠محمد خالد احمد نبوى٣٧١٩

٠محمد خالد سید عبدالحافظ٣٧٢٠

٠محمد خالد عبد الاله رضوان٣٧٢١

٠محمد راشد ابراھیم راشد٣٧٢٢

٠محمد رجب عبد الشافى ابراھیم٣٧٢٣

٠محمد رشدى محمد حسین٣٧٢٤

٠محمد رمضان دیاب رمضان٣٧٢٥

٠محمد زكریا مصطفى عبدالھادى٣٧٢٦

٠محمد زیدان على محمد مكاوى٣٧٢٧

٠محمد زینھم محمد كامل مدبولي٣٧٢٨

٠محمد سامى محمد محمد٣٧٢٩

٠محمد سراج الدین علیوه محمد٣٧٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٦٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠محمد سعد فؤاد عبد الباقى٣٧٣١

٠محمد سعد محمد احمد٣٧٣٢

٠محمد سعد محمد مصطفى٣٧٣٣

٠محمد سعید علي عید٣٧٣٤

٠محمد سعید محمود عبد الحمید(محول)٣٧٣٥

٠محمد سمیر ابراھیم مرسى٣٧٣٦

٠محمد سمیر حسین على ابراھیم٣٧٣٧

٠محمد سمیر ھاشم عبد المجید٣٧٣٨

٠محمد سید محمد عبد العزیز٣٧٣٩

٠محمد سید مصطفى مصطفى٣٧٤٠

٠محمد شبل محمد شبل٣٧٤١

٠محمد شعبان محمد عبده عبد العال٣٧٤٢

٠محمد صادق محمد حسن صادق٣٧٤٣

٠محمد صالح احمد سالم٣٧٤٤

٠محمد صالح توفیق على٣٧٤٥

٠محمد طارق على محمد عباس٣٧٤٦

٠محمد طارق محمد مھدى٣٧٤٧

٠محمد عادل فاروق عبد هللا٣٧٤٨

٠محمد عاطف عاشور صدیق محمد٣٧٤٩

٠محمد عاطف مجاھد محمد٣٧٥٠

٠محمد عاطف محمد فرغلى٣٧٥١

٠محمد عاطف مصطفي حسین٣٧٥٢

٠محمد عباس رمضان یعقوب٣٧٥٣

٠محمد عبد التواب محمد توفیق٣٧٥٤

٠محمد عبد الجلیل فوزى عبد الجلیل٣٧٥٥

٠محمد عبد العال عبد المجید حسن٣٧٥٦

٠محمد عبد العظیم عید على حسان٣٧٥٧

٠محمد عبد القادر محمد السید٣٧٥٨

٠محمد عبد اللطیف طنطاوى٣٧٥٩

٠محمد عبد هللا ابراھیم الدسوقي٣٧٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٦٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠محمد عبد هللا محمد محمد عبدهللا٣٧٦١

٠محمد عبد هللا نجاتي عبد هللا٣٧٦٢

٠محمد عبد المحسن محمد محمود٣٧٦٣

٠محمد عبد الناصر رمضان احمد سلیمان٣٧٦٤

٠محمد عثمان عبد العزیز عثمان٣٧٦٥

٠محمد عربى عبد الدایم سعید بالل٣٧٦٦

٠محمد عرفة حسین نصیر٣٧٦٧

٠محمد عزت عبده علي٣٧٦٨

٠محمد عصام محمد ابوالسعود٣٧٦٩

٠محمد عطا شوقى عبد المعز٣٧٧٠

٠محمد عالء الدین عبدالحلیم حسن٣٧٧١

٠محمد عالء الدین على اسماعیل٣٧٧٢

٠محمد عالء عبد الغني محمد٣٧٧٣

٠محمد عالء محمود عبدالخالق حسن٣٧٧٤

٠محمد على السید على٣٧٧٥

٠محمد على امام السید٣٧٧٦

٠محمد على محفوظ على٣٧٧٧

٠محمد عماد احمد نجیب محمد ابراھیم٣٧٧٨

٠محمد عماد الدین احمد محمود ابوشقره٣٧٧٩

٠محمد عماد سعید سید سعید٣٧٨٠

٠محمد عماد محمد ابراھیم٣٧٨١

٠محمد عماد محمد محمد یوسف٣٧٨٢

٠محمد عمر بخیت عبد النیل٣٧٨٣

٠محمد عمر محمود محمد٣٧٨٤

٠محمد عوض على رضوان محمد٣٧٨٥

٠محمد عید یوسف عبد الحمید٣٧٨٦

٠محمد فؤاد فرحات محمد٣٧٨٧

٠محمد فرج حنفى محمود٣٧٨٨

٠محمد مجدى السید احمد٣٧٨٩

٠محمد مجدى عبد المحسن محمد٣٧٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٦٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠محمد محمود السید محمود الفرخ٣٧٩١

٠محمد محمود عبد الرحیم محمود٣٧٩٢

٠محمد محمود عطیھ احمد٣٧٩٣

٠محمد محمود مغنى احمد٣٧٩٤

٠محمد مدحت سید عبد العزیز٣٧٩٥

٠محمد مصطفى عبد الخالق عبد الرسول٣٧٩٦

٠محمد مصطفى عسران محمود٣٧٩٧

٠محمد مصطفى فاضل عبد العزیز٣٧٩٨

٠محمد مصطفى محمد حسین٣٧٩٩

٠محمد ممدوح عبدالرحمن عوض٣٨٠٠

٠محمد نبیل محمد عبد القادر٣٨٠١

٠محمد ھانى امین عبد الحلیم٣٨٠٢

٠محمد ھشام یحیى حسین فؤاد٣٨٠٣

٠محمد ھندي شعبان عید٣٨٠٤

٠محمد ولید حنفى محمد٣٨٠٥

٠محمد یسرى عبد الصادق ابراھیم٣٨٠٦

٠محمود احمد بلیدي أمام٣٨٠٧

٠محمود احمد عبد هللا صالح سنبل٣٨٠٨

٠محمود احمد محمود سید احمد٣٨٠٩

٠محمود احمد محمود محمد٣٨١٠

٠محمود احمد معتمد احمد٣٨١١

٠محمود اشرف البدراوى عبدالحمید٣٨١٢

٠محمود اشرف معوض عبد السالم٣٨١٣

٠محمود اكرم محمد محمد العریان٣٨١٤

٠محمود السید محمد حافظ٣٨١٥

٠محمود بدر عبد المنعم على٣٨١٦

٠محمود جمال ابراھیم محمود٣٨١٧

٠محمود جمال فتحى عبد ربھ٣٨١٨

٠محمود جمال محمود عبد هللا٣٨١٩

٠محمود حمدى عبد الحمید معوض٣٨٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٦٥)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠محمود رجب عبد السالم رمضان٣٨٢١

٠محمود رمضان ابو المجد احمد٣٨٢٢

٠محمود رمضان عبدالنبى اسماعیل٣٨٢٣

٠محمود زین یونس *٣٨٢٤

٠محمود سعید سلیمان سلیم٣٨٢٥

٠محمود سعید فكري السید٣٨٢٦

٠محمود سعید محمود ابراھیم ھیكل٣٨٢٧

٠محمود سمیر توفیق سید العجولى٣٨٢٨

٠محمود سمیر عبد الواحد سید٣٨٢٩

٠محمود سید جمعھ عبد هللا٣٨٣٠

٠محمود شریف محمد محمود٣٨٣١

٠محمود صابر عبد الجید عبده٣٨٣٢

٠محمود صالح ادریس صالح حسن٣٨٣٣

٠محمود ضیاء الدین محمود السید (محول)٣٨٣٤

٠محمود طلعت محمود على٣٨٣٥

٠محمود عادل عمر محمود٣٨٣٦

٠محمود عادل محمد حسین زیدان٣٨٣٧

٠محمود عاطف محمود حسنین٣٨٣٨

٠محمود عباس عطیة عباس٣٨٣٩

٠محمود عبد الحلیم عبد الحلیم احمد٣٨٤٠

٠محمود عبد الرسول ابراھیم السید٣٨٤١

٠محمود عبد الفتاح محمد المھدى عبد المجید ٣٨٤٢٢

٠محمود عبد المنعم صدیق مصطفي٣٨٤٣

٠محمود عبد الناصر عبد السید صدیق٣٨٤٤

٠محمود عزت محمود عبد المطلب٣٨٤٥

٠محمود على محمود ابو الیزید٣٨٤٦

٠محمود عماد حسن حسن٣٨٤٧

٠محمود عمرو محمد عابد٣٨٤٨

٠محمود فوزى عبد السالم ابراھیم٣٨٤٩

٠محمود مبروك عبد العظیم السید زیدان٣٨٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٦٥)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠محمود مجدى حلمي زكي المقدم٣٨٥١

٠محمود محمد احمد احمد٣٨٥٢

٠محمود محمد حامد محمد٣٨٥٣

٠محمود محمد حسن محمد٣٨٥٤

٠محمود محمد رمضان عبد العزیز٣٨٥٥

٠محمود محمد رمضان محمد جمال الدین٣٨٥٦

٠محمود محمد سلیم اسماعیل٣٨٥٧

٠محمود محمد صالح محمد٣٨٥٨

٠محمود محمد صدیق زكي٣٨٥٩

٠محمود محمد عبد الحمید فھمي٣٨٦٠

٠محمود محمد عبد السالم صدیق٣٨٦١

٠محمود محمد عبد العاطي محمود (أ.ف)٣٨٦٢

٠محمود محمد عبد الفتاح محمد حسن حكام٣٨٦٣

٠محمود محمد علیان محمود٣٨٦٤

٠محمود محمد فھمى محمود٣٨٦٥

٠محمود محمد محمود حسن٣٨٦٦

٠محمود محمد محمود عبد الغني٣٨٦٧

٠محمود محمد مغاورى عجمى٣٨٦٨

٠محمود مصطفى السید محمد عبد الجواد٣٨٦٩

٠محمود مصطفى محمد طلبھ٣٨٧٠

٠محمود منصور محمود محمد٣٨٧١

٠محمود نادى رجب عبد الفتاح(أ.ف)٣٨٧٢

٠محمود ناصر سید محمد علي٣٨٧٣

٠محمود ناصر عبدالرازق محمد٣٨٧٤

٠محمود ھشام محمود محمد٣٨٧٥

٠مدحت محمد مسعد عبد الحافظ٣٨٧٦

٠مراد ممدوح مراد سعد٣٨٧٧

٠مروان احمد فاروق على٣٨٧٨

٠مروان ایمن احمد احمد *٣٨٧٩

٠مروان عمرو ایھاب صادق٣٨٨٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٦٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠مروة سید حسن حسین٣٨٨١

٠مروه احمد محمد یونس٣٨٨٢

٠مروه اسامھ عثمان محمود٣٨٨٣

٠مروه رجب حامد سویلم٣٨٨٤

٠مروه رمضان عبد الرسول عثمان٣٨٨٥

٠مروه سعید محمد سید عبد الجلیل٣٨٨٦

٠مروه سالمھ محمود محمود٣٨٨٧

٠مروه سید محمد سید٣٨٨٨

٠مروه صالح الدین عبد الكریم ٣٨٨٩

٠مروه عبد الرؤف عبد التواب احمد٣٨٩٠

٠مروه عبد المنعم محمد ابراھیم٣٨٩١

٠مروه على السید غنیم٣٨٩٢

٠مروه مجدى صالح محمد٣٨٩٣

٠مروه مجدي محمد عبد القادر٣٨٩٤

٠مروه محمد انور ابوزید عبد هللا٣٨٩٥

٠مروه محمود صابر محمد٣٨٩٦

٠مروه یحیي عبد الحي محروس٣٨٩٧

٠مریان سمیر لبیب نخلھ٣٨٩٨

٠مریانا سمیر حكیم امین٣٨٩٩

٠مریم ابراھیم احمد محمد٣٩٠٠

٠مریم ابراھیم توفیق مصطفى٣٩٠١

٠مریم ایمن حسن حبیشى٣٩٠٢

٠مریم بھلى جاد السید٣٩٠٣

٠مریم ثروت میجر واصف٣٩٠٤

٠مریم حافظ حسان حافظ طھ٣٩٠٥

٠مریم خالد حسن ابراھیم٣٩٠٦

٠مریم رضا انور جرس٣٩٠٧

٠مریم زكریا مصطفى صابر٣٩٠٨

٠مریم سامى عبدالسالم جاد٣٩٠٩

٠مریم سید حلقھ سعد هللا٣٩١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٦٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠مریم طارق عبد المنعم على الغندور٣٩١١

٠مریم طارق محمد احمد عابدین٣٩١٢

٠مریم عاطف ناشد متى٣٩١٣

٠مریم عاطى معوض موسى شرقاوي٣٩١٤

٠مریم ماجد عیسى یوسف٣٩١٥

٠مریم محمد اسماعیل معوض على٣٩١٦

٠مریم مدحت ادیب جاد السید٣٩١٧

٠مریھان عادل عزمى جبرائیل٣٩١٨

٠مصطفى ابراھیم محمد ابراھیم٣٩١٩

٠مصطفى اسامھ محمد السید٣٩٢٠

٠مصطفى السید سعید عبدالحافظ٣٩٢١

٠مصطفى امین محمد علیوه٣٩٢٢

٠مصطفى ایھاب مصطفى درغام٣٩٢٣

٠مصطفى بیومى عبدالقادر بیومى٣٩٢٤

٠مصطفى ثروت شوقى محمد٣٩٢٥

٠مصطفى حسین على عمر٣٩٢٦

٠مصطفى حسین یوسف احمد٣٩٢٧

٠مصطفى رضا محمود حامد٣٩٢٨

٠مصطفى رمضان فؤاد محمد٣٩٢٩

٠مصطفى صابر جعفر عبد السالم٣٩٣٠

٠مصطفى صابر حنیش سعد٣٩٣١

٠مصطفى صالح حسانین عبد المجید٣٩٣٢

٠مصطفى عادل رفعت ابراھیم اباظھ٣٩٣٣

٠مصطفى عادل محمد رمضان٣٩٣٤

٠مصطفى عاطف حسین على٣٩٣٥

٠مصطفى عبد السالم مسعد محمد٣٩٣٦

٠مصطفى عبدالحمید ابراھیم عبدالحمید٣٩٣٧

٠مصطفى عربي علي محمد٣٩٣٨

٠مصطفى عزت السید السید عید٣٩٣٩

٠مصطفى عزت عبدالسمیع حافظ٣٩٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٦٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠مصطفى عصام ابراھیم ابو العال٣٩٤١

٠مصطفى على جوده احمد٣٩٤٢

٠مصطفى فرحات ابراھیم محمد٣٩٤٣

٠مصطفى محسن طلبھ ابو طالب ابراھیم رمضان٣٩٤٤

٠مصطفى محمد سلیمان عطیھ٣٩٤٥

٠مصطفى محمد عبد العزیز محمد القویسنى٣٩٤٦

٠مصطفى محمد مصطفى ابراھیم٣٩٤٧

٠مصطفى محمد یوسف عز الدین حسن٣٩٤٨

٠مصطفى نصر محمود محمد٣٩٤٩

٠مصطفي حسین احمد حسین٣٩٥٠

٠معاذ مصطفى محفوظ عبد هللا٣٩٥١

٠منار عزت مرزوق ابراھیم عبیدو٣٩٥٢

٠منار عصام محمد احمد٣٩٥٣

٠منار محمد اشرف احمد یوسف٣٩٥٤

٠منار مدحت ابو العباس محمد٣٩٥٥

٠منار ممدوح محمد عبد العال (أ.ف)٣٩٥٦

٠منال عبد الفتاح فؤاد عبداللطیف٣٩٥٧

٠منال عبد النبى بالل محمد٣٩٥٨

٠منة محمد عباس سید احمد٣٩٥٩

٠منھ هللا اشرف حسن خضر٣٩٦٠

٠منھ هللا اشرف محمد حسن٣٩٦١

٠منھ هللا ایمن حسن احمد٣٩٦٢

٠منھ هللا حسن محمود الشوربجى٣٩٦٣

٠منھ هللا حلمى شوقي محمد خالف٣٩٦٤

٠منھ هللا سمیر محمد المھدي٣٩٦٥

٠منھ هللا طارق احمد عواد٣٩٦٦

٠منھ هللا طارق مصطفى محمد٣٩٦٧

٠منھ هللا عادل سعد حسن *٣٩٦٨

٠منھ هللا عادل عثمان احمد رضوان٣٩٦٩

٠منھ هللا عصام كمال الدین حسین الوقاد٣٩٧٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٦٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠منھ هللا محمد حلمى محمود محمد٣٩٧١

٠منھ هللا محمد عبد الحمید احمد٣٩٧٢

٠منھ هللا محمد عبد العال محمد٣٩٧٣

٠منھ هللا محمد عید حسن٣٩٧٤

٠منھ هللا محمود السید محمود٣٩٧٥

٠منھ هللا محمود عبد الحمید عبد الحمید٣٩٧٦

٠منھ هللا مصلح عبد المنعم محمد٣٩٧٧

٠منھ هللا ناصر محمود سید ابراھیم٣٩٧٨

٠منھ هللا ناصر ممدوح محمود حافظ٣٩٧٩

٠منھ هللا نبیل سید عبد العظیم٣٩٨٠

٠منھ یحى غریب موسى٣٩٨١

٠منى احمد عبد الرحمن عبد العزیز٣٩٨٢

٠منى رجب طاھر احمد(محول)٣٩٨٣

٠منى محمود عبدهللا احمد٣٩٨٤

٠منى مدحت فتحى ابراھیم٣٩٨٥

٠مھا ابرھیم علي علي (أ.ف)٣٩٨٦

٠مھا احمد محمد عبد الوھاب٣٩٨٧

٠مھا احمد مكى محمد٣٩٨٨

٠مھا خالد عطیھ عبد الغنى٣٩٨٩

٠مھا شریف حامد محمد احمد٣٩٩٠

٠مھا عبد الجواد احمد عبد الجواد٣٩٩١

٠مھا محمد السید یوسف٣٩٩٢

٠مھا محمد عبد الھادى امین٣٩٩٣

٠مھرائیل رفعت منصور معوض٣٩٩٤

٠مھند اشرف احمد ابراھیم٣٩٩٥

٠موسى محمد على محمد٣٩٩٦

٠موسى یونس موسى عبد الواحد٣٩٩٧

٠مونیكا اشرف ریاض سعید٣٩٩٨

٠مونیكا جاد فاروق *٣٩٩٩

٠مونیكا حنا میخائیل برسوم٤٠٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٦٨)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠مى ابراھیم حمدى اسماعیل٤٠٠١

٠مى احمد امام عماره٤٠٠٢

٠مى احمد عبدالعزیز حجازى٤٠٠٣

٠مى ذكى عبد المجید ذكى العطار٤٠٠٤

٠مى فرید نصار محمد نصار٤٠٠٥

٠مى محمد منصور عبد هللا٤٠٠٦

٠مى مصطفى محمد محمود٤٠٠٧

٠میادة احمد صدیق محمد٤٠٠٨

٠میاده سمیر مرزوق اسماعیل جزار٤٠٠٩

٠میاده سید عفیفى محمود٤٠١٠

٠میاده عاشور جمعھ كامل (محول)٤٠١١

٠میار احمد على محمد دكرورى٤٠١٢

٠میار سید عبدالعظیم السید٤٠١٣

٠میار عماد صالح علي٤٠١٤

٠میار مجدى محمود مصطفى٤٠١٥

٠میرال مجدى محمد ابراھیم٤٠١٦

٠میرنا ابراھیم محمد الحسینى٤٠١٧

٠میرنا ایھاب محمود محمد٤٠١٨

٠میرنا حسن محمد حسن٤٠١٩

٠میرنا سامى مرزوق داود٤٠٢٠

٠میرنا ماھر شحاتھ وھبة٤٠٢١

٠میرنا مجدى عزیز یوسف٤٠٢٢

٠میرنا محمد محمود حسن٤٠٢٣

٠میرنا معتز با� عبد البر یوسف٤٠٢٤

٠میرنا منصور عدلى ابراھیم٤٠٢٥

٠میرھان عبد هللا محمد حسن٤٠٢٦

٠میسون محمد محمد محمد اسماعیل٤٠٢٧

٠مینا امیل نصحى ابادیر٤٠٢٨

٠مینا عاطف انیس صدیق٤٠٢٩

٠مینا كمال رزق سعید ٤٠٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٦٨)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠مینا مجدى میالد جریس٤٠٣١

٠مینا مالك فوزي مجلي٤٠٣٢

٠نادر محمد حسن محمد جمعھ٤٠٣٣

٠نادین محمود بدر عبد النبى٤٠٣٤

٠نادیھ محمد شرف احمد٤٠٣٥

٠ناردین عماد خیري شفیق٤٠٣٦

٠ناردین نشأت مكین بشوندى٤٠٣٧

٠ناریمان اشرف حسن محمد٤٠٣٨

٠ناریمان ایمن عطیھ امام٤٠٣٩

٠ناصر محمد ركابى محمد٤٠٤٠

٠نجالء تمام على تمام٤٠٤١

٠نجوى جمال عید محمود٤٠٤٢

٠ندا سمیر عبد العظیم سید محمد٤٠٤٣

٠ندا عادل نور الدین عبد المطلب٤٠٤٤

٠ندا عبد الحمید احمد عبد الرحیم٤٠٤٥

٠ندى احمد علي احمد محمد٤٠٤٦

٠ندى اسامھ حسن حلمي٤٠٤٧

٠ندى اسامھ فؤاد دیاب٤٠٤٨

٠ندى اسامھ فتحى السید٤٠٤٩

٠ندى سعید صالح محمود٤٠٥٠

٠ندى سعید محمد محمد٤٠٥١

٠ندى عادل محمد امین٤٠٥٢

٠ندى عبد الحمید حسین حسن٤٠٥٣

٠ندى عبد الناصر حنفى محمد نصار٤٠٥٤

٠ندى عصام فاروق محمد٤٠٥٥

٠ندى ماجد عبد الواحد السید٤٠٥٦

٠ندى محمد جالل محمد٤٠٥٧

٠ندى محمد حلمى على٤٠٥٨

٠ندى محمد محمد نعیم محمد العفیفى٤٠٥٩

٠ندى محمد مصطفى محمد٤٠٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٦٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ندى ممدوح احمد ادم٤٠٦١

٠ندى وجدى عبد الفتاح امین٤٠٦٢

٠ندى ولید عبد الرزاق سلیمان٤٠٦٣

٠ندى یاسر فتحي فراج٤٠٦٤

٠نرمین ایھاب صالح عثمان٤٠٦٥

٠نرمین شریف محمد محمد٤٠٦٦

٠نرمین مصطفى محمد درویش٤٠٦٧

٠نسمة محمد احمد محمد(أ.ف)٤٠٦٨

٠نسمھ  محروس سید عبود٤٠٦٩

٠نسمھ سامى ابراھیم محمد٤٠٧٠

٠نسمھ عباس محمود عباس٤٠٧١

٠نشأت محمد على *٤٠٧٢

٠نشوى عالء الطاھر على٤٠٧٣

٠نشوى یحیى عبدالعلیم عدلى٤٠٧٤

٠نعمھ مسعود احمد مسعود٤٠٧٥

٠نعیمھ ایمن عثمان محمود٤٠٧٦

٠نھال عبد الغنى محمد الصفتى٤٠٧٧

٠نھال محمد حسن عبد النبي(محول)٤٠٧٨

٠نھلھ احمد عطیھ احمد سالم٤٠٧٩

٠نھلھ سید مصطفى احمد٤٠٨٠

٠نھى اشرف مصطفى محمد٤٠٨١

٠نھى حمدى محمد بدیر٤٠٨٢

٠نور الھدى رجب محمود حنفى٤٠٨٣

٠نورا حسین حسان محمد٤٠٨٤

٠نورا سمیر جابر مصطفى٤٠٨٥

٠نورا عاطف سید محمد٤٠٨٦

٠نورا عبد الجواد ابو العطا احمد٤٠٨٧

٠نوران احمد عبد المنعم عبد هللا٤٠٨٨

٠نوران عبد الناصر سید احمد٤٠٨٩

٠نوران كمال عبد المجید السید الحلو٤٠٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٦٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠نوران محمد رزق محمد احمد٤٠٩١

٠نوران ھشام ابراھیم عبد السالم٤٠٩٢

٠نوران ھشام عبد الفتاح٤٠٩٣

٠نورھان ابراھیم صبحى عبده٤٠٩٤

٠نورھان حمدى شحاتھ حسن٤٠٩٥

٠نورھان خالد عبده شافعى على٤٠٩٦

٠نورھان سید خلیل احمد٤٠٩٧

٠نورھان شریف احمد سید٤٠٩٨

٠نورھان شعبان عمران عبدالرحمن٤٠٩٩

٠نورھان صابر حلمى محمد٤١٠٠

٠نورھان صبحى احمد شحاتھ٤١٠١

٠نورھان صبحى عبد السمیع محمد٤١٠٢

٠نورھان صالح السید السید٤١٠٣

٠نورھان عصام حسین اسماعیل٤١٠٤

٠نورھان فتحى محمد على٤١٠٥

٠نورھان محب عبد الحمید محمد٤١٠٦

٠نورھان محروس مسعد عوض٤١٠٧

٠نورھان محمد ابراھیم محمد الدنجاوي٤١٠٨

٠نورھان محمد عبد الحلیم النابلي٤١٠٩

٠نورھان محمود عطیة ابو بكر٤١١٠

٠نورھان ھشام عبد الرسول محمد٤١١١

٠نورھان ھشام فرج محمد٤١١٢

٠نورین ممدوح صالح امین محمد٤١١٣

٠نیرة ایھاب محمود محمد٤١١٤

٠نیره محمد رجب عبد الحمید محمد٤١١٥

٠نیروز محمد ابو شحاتھ احمد محمود ابو شحاتھ٤١١٦

٠ھاجر حسن جابر محمد٤١١٧

٠ھاجر خالد سید حسنین٤١١٨

٠ھاجر ربیع سید محمد عثمان٤١١٩

٠ھاجر سعید امام مدبولى٤١٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٧٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ھاجر عصام على ربیع محمد٤١٢١

٠ھاجر على احمد حسن٤١٢٢

٠ھاجر فتحى رمضان محمود٤١٢٣

٠ھاجر محمد جاب هللا عزیز٤١٢٤

٠ھاجر مصطفى كامل احمد٤١٢٥

٠ھاجر نصر ابو الحسن عبد الوھاب٤١٢٦

٠ھاجر ھاني سعد عبد الواحد٤١٢٧

٠ھادى محسن عبد المنعم حسین٤١٢٨

٠ھالة سعید محمود سید ریان٤١٢٩

٠ھالة عمار فاروق عبد الحمید٤١٣٠

٠ھانم اسماعیل محمد احمد٤١٣١

٠ھایدى مدحت اسماعیل عبدالعال٤١٣٢

٠ھبھ هللا احمد سعد احمد٤١٣٣

٠ھبھ هللا احمد عبد الكریم عوض هللا٤١٣٤

٠ھبھ هللا بسام مخلص محمد٤١٣٥

٠ھبھ هللا حسن احمد حسن محمد داود٤١٣٦

٠ھبھ هللا عربى یحیى عبدالقادر٤١٣٧

٠ھبھ هللا محمد احمد احمد المھیوى٤١٣٨

٠ھبھ بشرى السید عبد الواحد٤١٣٩

٠ھبھ جابر على عبد العزیز٤١٤٠

٠ھبھ عاطف عبد الصمد نصر٤١٤١

٠ھبھ عماد الدین مصطفى على٤١٤٢

٠ھبھ محمود عبد الباقى حسنین٤١٤٣

٠ھبھ محمود عبد الھادى ابراھیم ٤١٤٤

٠ھبھ وائل احمد غریب٤١٤٥

٠ھدى ابراھیم محمد سند٤١٤٦

٠ھدى احمد محمد احمد٤١٤٧

٠ھدى سید احمد على٤١٤٨

٠ھدى مصطفى عبد المعتمد مصطفى٤١٤٩

٠ھدیر امام طلبھ امام٤١٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٧٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ھدیر بھاء شحاتھ احمد(محول)٤١٥١

٠ھدیر طارق حسني احمد٤١٥٢

٠ھدیر عاطف كمال الدین محمود (محول)٤١٥٣

٠ھدیر عبد العزیز محمد سید عبد الجواد٤١٥٤

٠ھدیر عبد العظیم محمد عبد العظیم٤١٥٥

٠ھدیر عالء عبد المجید عبد العزیز٤١٥٦

٠ھدیر عماد حامد محمد٤١٥٧

٠ھدیر فوزى محمد عبد العظیم٤١٥٨

٠ھدیر محمد عشرى جوده الشتورى٤١٥٩

٠ھدیر محمد علي محمد محمود٤١٦٠

٠ھدیر محمد محمدى قناوى٤١٦١

٠ھدیر محمد محمود محمد٤١٦٢

٠ھشام احمد السانوسى احمد (أ.ف)٤١٦٣

٠ھشام احمد رفاعى سید٤١٦٤

٠ھشام جمال سید محمد٤١٦٥

٠ھشام خالد عبد الحمید محمد٤١٦٦

٠ھشام سلیم ابوبكر سلیم٤١٦٧

٠ھشام عبد الحمید زكى محمد(محول)٤١٦٨

٠ھشام فرج مصطفى محمد٤١٦٩

٠ھمسھ مجدى كامل احمد حافظ٤١٧٠

٠ھنا محمد حامد عثمان عبید٤١٧١

٠ھناء بالمون مخلص كندس٤١٧٢

٠ھند امضیھا اسماعیل عبدالصمد٤١٧٣

٠ھند جمال سید بیومي٤١٧٤

٠ھند سید محمود محمود على٤١٧٥

٠ھند عادل ابراھیم عبدالرحمن٤١٧٦

٠ھند فتحى عبد اللطیف عبدالحكیم٤١٧٧

٠ھند محمد عبد العزیز ابراھیم٤١٧٨

٠ھیام عادل على صقر *٤١٧٩

٠ھیام عمرو محمد حسن محمد٤١٨٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٧١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ھیثم حسن محروس عوض هللا٤١٨١

٠وائل ایمن رفعت احمد٤١٨٢

٠وحید عاطف مختار كامل٤١٨٣

٠وفاء اسامھ محمد شكرى٤١٨٤

٠وفاء حسنى محمد محمد٤١٨٥

٠والء محمد عبد المعز احمد٤١٨٦

٠والء محمد محمود مصطفى٤١٨٧

٠ولید خالد صبحي علي محمد٤١٨٨

٠ولید خالد محمدى عبد الفتاح احمد٤١٨٩

٠ولید عالء صالح الدین محمد٤١٩٠

٠ولید نادى سالم جمعھ٤١٩١

٠یارا احمد عبدالحفیظ محمد٤١٩٢

٠یارا احمد منصور عبد العزیز٤١٩٣

٠یارا حسام الدین عبد المنعم عطیھ٤١٩٤

٠یارا عصام عبد العزیز علي٤١٩٥

٠یارا عصام محمد سید یعقوب٤١٩٦

٠یارا عطیھ محمد كمال الدین احمد محمود٤١٩٧

٠یارا عمرو محمد حسان٤١٩٨

٠یارا مجدى حسین احمد٤١٩٩

٠یارا یوسف محمود محمد ابراھیم٤٢٠٠

٠یاسر خالد ابراھیم على٤٢٠١

٠یاسمین اشرف احمد زاھر حسین٤٢٠٢

٠یاسمین اشرف احمد عبد الحمید الشافعى٤٢٠٣

٠یاسمین اشرف محمد محمود٤٢٠٤

٠یاسمین السید عبد الحمید رضوان٤٢٠٥

٠یاسمین جمال بھلول ابراھیم٤٢٠٦

٠یاسمین حسین عزت صادق٤٢٠٧

٠یاسمین خالد احمد عبد المقصود٤٢٠٨

٠یاسمین عادل محمد حسین٤٢٠٩

٠یاسمین عبد الرحمن عبد الحافظ ابراھیم٤٢١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٧١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠یاسمین عثمان سید عثمان٤٢١١

٠یاسمین عرفات عبد العاطى عبد العال٤٢١٢

٠یاسمین عالء الدین طلعت محمد٤٢١٣

٠یاسمین عالء الدین محمد فؤاد ابو الخیر٤٢١٤

٠یاسمین عالء محمد عبد ربھ٤٢١٥

٠یاسمین محمد احمد محمد الخطیب٤٢١٦

٠یاسمین محمود بدر محمود٤٢١٧

٠یاسمین مدحت یاسین *٤٢١٨

٠یاسمینا احمد فتحى على٤٢١٩

٠یحیى زكریا احمد عبد المقصود٤٢٢٠

٠یحیى محمد محمد عمر٤٢٢١

٠یحیى مصطفى فرغلى رفاعى زیدان٤٢٢٢

٠یسرا على مختار عبد الملك٤٢٢٣

٠یمنى حسام الدین مصطفى محمد٤٢٢٤

٠یمنى محمد عبد المنعم عمر٤٢٢٥

٠یمنى محمد محمود محمد الدیب٤٢٢٦

٠یوسام یسرى بدرى بخیت٤٢٢٧

٠یوستینا نعیم  عطیھ یوسف٤٢٢٨

٠یوسف احمد یوسف محمد٤٢٢٩

٠یوسف حنفى عابدین یوسف٤٢٣٠

٠یوسف شعبان جادالرب عبد السالم٤٢٣١

٠یوسف طارق عبد القادر عبد المنعم٤٢٣٢

٠یوسف عبد المنعم سید عبده٤٢٣٣

٠یوسف على صادق عویس٤٢٣٤

٠یوسف على محمد عبدهللا محمد٤٢٣٥

٠یوسف محمد اآلمین فرغلى٤٢٣٦

٠یوسف محمد عبدالھادي ملیجي٤٢٣٧

٠یوسف محمد محمد الطوانسى٤٢٣٨

٠یوسف محمود محمد عبدالحمید٤٢٣٩

٠یوسف نصر الدین عبدالفتاح عبدالواحد٤٢٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٧٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠یوسف نصر عبده محمد احمد٤٢٤١

٠باحمد جالل عبد الحافظ حسن٤٢٤٢

٠باحمد خالد خلف محمد عبد العال٤٢٤٣

٠باحمد خالد صالح الدین فراج٤٢٤٤

٠باحمد طارق عبد الكریم مشالى٤٢٤٥

٠باحمد على احمد محمود ابورمضان٤٢٤٦

٠باحمد محسن عبد الستار متولى٤٢٤٧

٠باحمد محمد احمد محمد الصاوي عبید٤٢٤٨

٠باحمد محمد السید عبد الرحمن ٤٢٤٩

٠باحمد محمد السید محمد عبد العال ٤٢٥٠

٠باحمد مكین عامر عبدالوھاب٤٢٥١

٠باسراء ایمن صالح الدین٤٢٥٢

٠باسراء عالء حسین محمد عوض٤٢٥٣

٠باسراء محمد مصطفى محمد٤٢٥٤

٠باسماء مجدى احمد فؤاد٤٢٥٥

٠باالء محمد حسین عبد الجلیل٤٢٥٦

٠بالشیماء رضا احمد عبد العزیز٤٢٥٧

٠بامانى محمد محمود ابراھیم طبال٤٢٥٨

٠بامل محمد احمد الطاھر٤٢٥٩

٠بایمان زغلول حسن على غزال٤٢٦٠

٠بایھ احمد عمر على ٤٢٦١

٠بایھ عبد الراضى عبد الدایم حامد حسین ٤٢٦٢

٠بایھ مجاھد عبد المؤمن احمد٤٢٦٣

٠بحنان اسماعیل عبد الفتاح ابراھیم٤٢٦٤

٠بخالد محمد نصر عبد اللطیف٤٢٦٥

٠بخلود حسن سلیمان حسین٤٢٦٦

٠برحاب محمد محمد ابراھیم ٤٢٦٧

٠برحمھ سامحي رشاد محمود٤٢٦٨

٠برقیھ ابراھیم حلمي ابراھیم٤٢٦٩

٠بریھام محمود فؤاد احمد٤٢٧٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٧٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠بزینب وحید درویش محمود٤٢٧١

٠بساره جمعھ عبد الفتاح صادق٤٢٧٢

٠بساره نادى عبد المعبود حسنین٤٢٧٣

٠بشیماء عبد العزیز محمد محمد٤٢٧٤

٠بشیماء محمد محمود سلیمان٤٢٧٥

٠بطاھر ابوزید ابوالدھب سرور٤٢٧٦

٠بعبد الحمید مجدى عبد الحمید محمد٤٢٧٧

٠بعبد الرحمن سید عبد الحى محمد سالم٤٢٧٨

٠بعبد الرحمن طارق فتحي عبد المقصود الجندى٤٢٧٩

٠بعبد هللا اشرف عبد هللا ابو النور٤٢٨٠

٠بعبیر شكرى احمد احمد٤٢٨١

٠بعفاف ھشام ھاشم احمد طاھر٤٢٨٢

٠بعالء عاطف محمد عبد الجواد٤٢٨٣

٠بعمر مجدى عثمان محمد٤٢٨٤

٠بعمرو عماد حمدى محمد٤٢٨٥

٠بعیشھ رجب كمال عبد الصادق السید٤٢٨٦

٠بغاده سمیر احمد ابوزید٤٢٨٧

٠بفاطمھ اسامھ مصطفى سید٤٢٨٨

٠بفاطمھ الزھراء اسماعیل عبد هللا٤٢٨٩

٠بفاطمھ محمد السید محمد طھ عابدین٤٢٩٠

٠بفریالھ محمد سلطان على٤٢٩١

٠بكریم رضا نور الدین عبد الفتاح٤٢٩٢

٠بمایكل شریف عطا هللا فؤاد٤٢٩٣

٠بمحمد رشدى حسین حسن٤٢٩٤

٠بمحمد سعید سید سالم٤٢٩٥

٠بمحمد عادل عبد الحمید ابوزید٤٢٩٦

٠بمحمد عاطف محمد عبد الصبور٤٢٩٧

٠بمحمد عبد المجید احمد احمد سلیم٤٢٩٨

٠بمحمد عبد الناصر احمد عبد العزیز٤٢٩٩

٠بمحمد عبد الوھاب مرشد ابراھیم٤٣٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٧٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠بمحمد ھشام حسن محمد٤٣٠١

٠بمحمود محمد فاروق محمد٤٣٠٢

٠بمروه سامي محمد علي القاضي٤٣٠٣

٠بمروه سعید المتولى محمد٤٣٠٤

٠بمروه عابد علي عمر٤٣٠٥

٠بمروه محمد على احمد٤٣٠٦

٠بمروه محمد متولي مرسي٤٣٠٧

٠بمصطفى رجائى عامر عامر٤٣٠٨

٠بمصطفى ماجد احمد حسین٤٣٠٩

٠بمصطفي اسماعیل مصطفي محمد٤٣١٠

٠بمصطفي سعید مصطفي سعید٤٣١١

٠بمصطفي صبحي عبد المطلب٤٣١٢

٠بندى سمیر عبد الفتاح السید٤٣١٣

٠بنورا احمد عبد السمیع٤٣١٤

٠بنوریھان عبد الراضى عبدالستار عبد الظاھر٤٣١٥

٠بھامیس مصطفى كامل بیومى٤٣١٦

٠بھایدى طارق محمد على٤٣١٧

٠بھبھ هللا محمود عبدالعاطى كامل٤٣١٨

٠بیاسمین ایمن شعبان محمد٤٣١٩

٠خ١ایمان احمد عبدالحمید احمد٤٣٢٠

٠خ١بیشوي عیاد یوسف خلھ٤٣٢١

٠خ١دعاء خضري السید سلیمان٤٣٢٢

٠خ١رامي مدحت خیر جاد یوسف٤٣٢٣

٠خ١عبدالرحمن حمزه محمود احمد٤٣٢٤

٠خ١محمد خالد علي حسین٤٣٢٥

٠خ٢احمد عاطف محمد عبد الحافظ٤٣٢٦

٠خ٢اسراء عبد الحمید حسین عبد الحمید٤٣٢٧

٠خ٢محمد شاھین محمد شاھین٤٣٢٨

٠خ٢یاسمین سامى اسماعیل احمد٤٣٢٩

٠خ٣جھاد عادل عبد الوھاب حسن٤٣٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٧٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠خ٣محمود محمد حلمى عبد الكریم٤٣٣١

٠خ٣منصور عبد هللا منصور عبد هللا٤٣٣٢

٠خ+احمد رجب قناوى شحاتھ٤٣٣٣

٠خ+اسراء عبد المنعم عبد الحلیم یحى٤٣٣٤

٠خ+اسماء محمد عبد العزیز حسنین٤٣٣٥

٠خ+جابر ابراھیم حسین عطیھ٤٣٣٦

٠خ+سعد نبیل عبدالمسیح جرجس٤٣٣٧

٠خ+شیماء عبد ه مغربى احمد٤٣٣٨

٠خ+عالء عبد السید نصیف عبد السید٤٣٣٩

٠خ+غادة صالح الدین سید على ٤٣٤٠

٠خ+مایكل عادل فتحى لبیب٤٣٤١

٠خ+محمد خلیفھ محمود على٤٣٤٢

٠خ+محمد صالح الدین على موسى٤٣٤٣

٠خ+مھا كامل محمد عبد هللا٤٣٤٤

٠خ+نرمین شدید عبد الفتاح شدید٤٣٤٥

٠خ+نشوى عبد المنعم محمود شیحھ٤٣٤٦

٠خ+نیفین محمود محجوب مكاوى٤٣٤٧

٠خ+نیفین ناجى حنا سلیمان٤٣٤٨

٠خ+ھبھ هللا حمدى فھمى حسین٤٣٤٩

٠خ+ولید احمد فتحى عبد الفتاح ٤٣٥٠

٠خ+یاسمین احمد السید احمد٤٣٥١

٠بابراھیم محمد عبد الحى محمد٤٣٥٢

٠باحمد عبد القادر شاكر محمد جمعھ٤٣٥٣

٠باسالم عادل اسماعیل على مصطفى٤٣٥٤

٠باسالم محمد ابراھیم محمد٤٣٥٥

٠باسماء جعفر مدنى معوض محمد٤٣٥٦

٠باندرو مجدى سلیم نجیب٤٣٥٧

٠بایھ محمود عزتلى احمد٤٣٥٨

٠ببردیس احمد حسین درویش ابو الحسن٤٣٥٩

٠ببیتر یوسف یونان بشاره٤٣٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٥٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٧٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠بجنات ربیع خالد عبد الحفیظ٤٣٦١

٠بحسام محمد محمد محمد لیلھ٤٣٦٢

٠بدینا عبد الباسط سعد ربیع٤٣٦٣

٠برحاب بھاء الدین محمد احمد٤٣٦٤

٠برنا ممدوح محرم محمد غنیم٤٣٦٥

٠بزینب فوزى سند عبد العال٤٣٦٦

٠بسمیحھ سعید عبد العزیز السید عطوه٤٣٦٧

٠بعمر حسین سلیمان سعید٤٣٦٨

٠بكریم عبد السالم توفیق النحاس٤٣٦٩

٠بكمال محمود ذكى حسنین٤٣٧٠

٠بماریان كمال طانیوس كامل٤٣٧١

٠بمحمد احمد محمد عبد الجید٤٣٧٢

٠بمحمد رضوان محمد اللو٤٣٧٣

٠بمحمد صالح دردیر احمد عمران٤٣٧٤

٠بمصطفى ابراھیم الغریب ابراھیم٤٣٧٥

٠بمصطفى سعید محمد كامل جاب هللا٤٣٧٦

٠بمصطفى سید محمد ھاشم٤٣٧٧

٠بمنھ رمضان محمد بیومى٤٣٧٨

٠بمنى محمد احمد عبد اللطیف٤٣٧٩

٠بمھا سید محمود احمد٤٣٨٠

٠بمیار خالد احمد احمد غزال٤٣٨١

٠بنادر رمضان فتحى عبدالجواد٤٣٨٢

٠بنورا نبیل السید ھالل٤٣٨٣

٠بنوران احمد فتحى السید الدماصى٤٣٨٤

٠بنوران عبد الناصر محمود السید٤٣٨٥

٠بنورھان محمد حامد عطا هللا٤٣٨٦

٠بھاجر عبد الكریم محى الدین محمد٤٣٨٧

٠بھانى عمر احمد عبد البر٤٣٨٨

٠بھبھ هللا حازم محمود كامل جابر العطار٤٣٨٩

٠بھشام عاشور صالح الدین امبارك٤٣٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٥٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٧٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠بیارا رجب محمد السید٤٣٩١

٠بیاسمین محمد صقر حسین٤٣٩٢

٠خ١اماني احمد ھاشم علیان٤٣٩٣

٠خ١دینا مصطفى سید عبدالمتعال٤٣٩٤

٠خ١راجیا حسین مصطفى جالل محمد على٤٣٩٥

٠خ١ساره محمد عزالعرب السید٤٣٩٦

٠خ١شیماء مسكین محمد الصغیر محمد٤٣٩٧

٠خ١محمد جمال محمد صالح٤٣٩٨

٠خ١محمد عادل سید احمد عمر٤٣٩٩

٠خ١محمد على عبدالحمید عبدالباسط٤٤٠٠

٠خ١یاسمین ابراھیم علي احمد عبدالرحمن٤٤٠١

٠خ٢احمد بھى الدین محمد على سلیمان٤٤٠٢

٠خ٢زینب جمال محمد حسن٤٤٠٣

٠خ٢كریم خالد محمود عبدهللا٤٤٠٤

٠خ+احمد منیر عبدالعظیم اسماعیل ٤٤٠٥

٠خ+اسماء مصطفى على حمد زفلھ٤٤٠٦

٠خ+امال عثمان صدیق عثمان٤٤٠٧

٠خ+ایمان بدوى حسین المجید٤٤٠٨

٠خ+شیماء سامى فوزى محمد ٤٤٠٩

٠خ+طارق یسرى سید یوسف الفقى٤٤١٠

٠خ+عادل عبدالراضى عطیفى عبدالمجید٤٤١١

٠خ+عبدالقادر خیر هللا عبدالسالم یونس ٤٤١٢

٠خ+محمود محمد عبدالحكیم عبدالحمید٤٤١٣

٠خ+مروة عبدالعظیم علي محمود٤٤١٤

٠خ+مروه حمدنا هللا حسن حمدنا هللا٤٤١٥

٠خ+مینا شایب مینا عطا هللا٤٤١٦

٠خ+نایز نصحى فكرى فیلبس٤٤١٧

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة األعمالالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٧٥)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ابانوب رأفت رمسیس عبد النور٤٤٢١

٠ابراھیم احمد ابراھیم امام٤٤٢٢

٠ابراھیم بسام بھاء الدین طعمھ٤٤٢٣

٠احسان حسن محمود حسن٤٤٢٤

٠احسان نبیل احمد محمد ھمام٤٤٢٥

٠احمد ابراھیم على ابراھیم سالم٤٤٢٦

٠احمد ایمن احمد عبد الغنى٤٤٢٧

٠احمد ایمن حسن حافظ٤٤٢٨

٠احمد ایمن محمود مصطفى٤٤٢٩

٠احمد ایھاب زكریا معوض٤٤٣٠

٠احمد ایھاب محمد سید الموافي٤٤٣١

٠احمد بدرى سید ابراھیم٤٤٣٢

٠احمد بدوى عوض٤٤٣٣

٠احمد حمدى عبد السالم عبدالسالم٤٤٣٤

٠احمد خلیفھ معوض رحومھ خلیفھ٤٤٣٥

٠احمد رمضان احمد سلیمان محمد٤٤٣٦

٠احمد سعید محمود حسن عبد الولى٤٤٣٧

٠احمد سمیح جابر احمد غیضان٤٤٣٨

٠احمد سمیر محمود محمد٤٤٣٩

٠احمد شریف عبد الحمید الشریف٤٤٤٠

٠احمد صابر على محمد٤٤٤١

٠احمد طارق رمضان ابوالنجا٤٤٤٢

٠احمد عادل خلیل محمد٤٤٤٣

٠احمد عاطف محمد بسیوني (محول)٤٤٤٤

٠احمد عبد الحمید سید مصطفى٤٤٤٥

٠احمد عفیفى احمد محمد٤٤٤٦

٠احمد عمرو سید عبدالحق محمد٤٤٤٧

٠احمد عویس امین فرج٤٤٤٨

٠احمد محمد ابراھیم عبد الواحد٤٤٤٩

٠احمد محمد صابر احمد٤٤٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة األعمالالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٧٥)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠احمد محمد عباس سالمھ٤٤٥١

٠احمد محمد عبد الغنى محمد٤٤٥٢

٠احمد محمد عثمان عبدالفتاح٤٤٥٣

٠احمد محمد كامل محمد على٤٤٥٤

٠احمد محمد ماھر محمود٤٤٥٥

٠احمد محمد محمد محمد احمد٤٤٥٦

٠احمد محمود اسماعیل عطوة٤٤٥٧

٠احمد یاسر على حسن٤٤٥٨

٠ادھم احمد فتحى عبد العزیز٤٤٥٩

٠ادھم حامد محمود سعداوى٤٤٦٠

٠ادھم صفوت مصطفى *٤٤٦١

٠اسامھ طارق عبد الرازق ذكي٤٤٦٢

٠اسراء ابراھیم محمد عبد المنعم محمد على٤٤٦٣

٠اسراء احمد عبد الرازق عبد هللا٤٤٦٤

٠اسراء امین كامل امین٤٤٦٥

٠اسراء بدر الدین صبحي محمود٤٤٦٦

٠اسراء خالد جاد الكریم عبد الجواد٤٤٦٧

٠اسراء سعید محمد محمد عبد العال٤٤٦٨

٠اسراء سید عبد التواب حسن٤٤٦٩

٠اسراء عثمان على ابراھیم٤٤٧٠

٠اسراء محمد السید على عبدهللا٤٤٧١

٠اسراء محمد صالح محمود محمود٤٤٧٢

٠اسراء محمد عبد العال محمد على٤٤٧٣

٠اسراء محمد على حسن على٤٤٧٤

٠اسراء محمد متولى حسن منصور *٤٤٧٥

٠اسراء محمود سید محمد احمد٤٤٧٦

٠اسراء یاسر عبد الوھاب احمد محفوظ٤٤٧٧

٠اسالم اسامھ سید فؤاد٤٤٧٨

٠اسالم اشرف محمد *٤٤٧٩

٠اسالم حسان عبدالحكم حسان٤٤٨٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة األعمالالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٧٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠اسالم خالد عیسى عبد الرحیم٤٤٨١

٠اسالم سعید عبد السالم عویس(محول)٤٤٨٢

٠اسالم لطفى محمد على٤٤٨٣

٠اسالم محمد زكى *٤٤٨٤

٠اسماء اسامة محمود حسن٤٤٨٥

٠اسماء حسین عبد الراضى سالم٤٤٨٦

٠اسماء عاطف ابراھیم حمزه٤٤٨٧

٠اسماء عطا هللا حسین محمد *٤٤٨٨

٠اسماء فؤاد حنفى ناصر٤٤٨٩

٠اشرف مصطفى كمال السید٤٤٩٠

٠اشرقت اسامھ مصطفى سید٤٤٩١

٠االریا جرجس عیاد صالح٤٤٩٢

٠البیر حاتم فوزى وھیب٤٤٩٣

٠السید رمضان شكرى یونس٤٤٩٤

٠امال خالد محمد الششتاوى٤٤٩٥

٠امانى عادل عبد المسیح عطا هللا٤٤٩٦

٠امانى محمود محمد فاضل٤٤٩٧

٠امجد عبد الباسط قرنى عبد المنعم٤٤٩٨

٠امجد مازن كرم المؤذن٤٤٩٩

٠امل سالم یوسف حسن٤٥٠٠

٠امل نادى جاد هللا نصر٤٥٠١

٠امنیة احمد عامر یونس٤٥٠٢

٠امنیھ خلیفھ سید خلیفھ ٤٥٠٣

٠امنیھ خلیل عزب عبد الرحمن٤٥٠٤

٠امنیھ صالح كامل محمد شعیره٤٥٠٥

٠امنیھ محمد عبد الرؤف محمدعثمان٤٥٠٦

٠امیره احمد قاسم عبدالصمد جمعھ٤٥٠٧

٠امیره احمد محمد حسنین٤٥٠٨

٠امیره صالح عبد ربھ عمار(أ.ف)٤٥٠٩

٠امینة رضا سید احمد٤٥١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة األعمالالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٧٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠انجى اشرف توفیلس یعقوب٤٥١١

٠انس محمد عبد الخالق عطیھ٤٥١٢

٠انس محمود محمد األبیض٤٥١٣

٠ایریني سامي ادوار میخائیل(أ.ف)٤٥١٤

٠ایریني مجدي عریان حبشي٤٥١٥

٠ایزابیل ناجى نوار یعقوب٤٥١٦

٠ایمان احمد عبد الستار محمد٤٥١٧

٠ایمان سامى محمد محمود سلیمان٤٥١٨

٠ایمان عباس عبد الحمید عرفة٤٥١٩

٠ایمان مصیلحي شحاتھ عبد الرازق٤٥٢٠

٠ایمان ممدوح عكاشھ محمود٤٥٢١

٠ایمن عبد الفتاح المرسى احمد٤٥٢٢

٠ایھ ابراھیم حسن حسین٤٥٢٣

٠ایھ اشرف محمد *٤٥٢٤

٠ایھ ذكریا محمد توفیق٤٥٢٥

٠ایھ سید فتحى امیر٤٥٢٦

٠ایھ طارق محمد احمد٤٥٢٧

٠ایھ مبروك ایوب مطاوع٤٥٢٨

٠ایھ محمد صادق حسین٤٥٢٩

٠ایھ محمد عبد الحمید ابو الفضل٤٥٣٠

٠ایھ مصطفى محمد عبد الوھاب٤٥٣١

٠ایھ ناصر محمد عبد اللطیف٤٥٣٢

٠باسم بخیت ھرمیلھ سلیم٤٥٣٣

٠باسم عادل عبد الحمید عبده٤٥٣٤

٠باسم عبدالمنعم محمد حسن٤٥٣٥

٠بسمھ عصام عبد العزیز مصطفى٤٥٣٦

٠بسنت حسام الدین محمود عبد العلیم٤٥٣٧

٠بسنت حمدى جاد شحاتھ محمد٤٥٣٨

٠بسنت عادل المعداوى متولى٤٥٣٩

٠بسنت ممدوح سعد سید٤٥٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة األعمالالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٧٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠بیتر صفوت صدقى تامر٤٥٤١

٠بیتر عصام جاد السید جید٤٥٤٢

٠بیشوى عشم توفیلس اسطافانوس٤٥٤٣

٠بیشوى یوسف شكرى زاخر٤٥٤٤

٠تقى محمد احمد عویس عبلى٤٥٤٥

٠تقى محمد عمر فخرى٤٥٤٦

٠جھاد احمد زیدان على٤٥٤٧

٠حازم حسام عبد هللا صبحى غنیم٤٥٤٨

٠حبیبھ طارق مصطفى عبد هللا محمد سالم٤٥٤٩

٠حجازى سید حجازى سید٤٥٥٠

٠حسن احمد عبد الشفوق محمد٤٥٥١

٠حسن سالم حسن محمد٤٥٥٢

٠حسن محمود عبد المعطى محمد ابوشونھ٤٥٥٣

٠حسین احمد علي عبدالمنعم٤٥٥٤

٠حسین على عبد السالم على٤٥٥٥

٠حمدى ھشام عبد الغفار محمود٤٥٥٦

٠خالد محمد عبد الوھاب عبد الواحد٤٥٥٧

٠خالد محمد عطا عبد الحافظ٤٥٥٨

٠خلود محمد عبد الحى احمد٤٥٥٩

٠دالیا حسین محمد عبد الرسول٤٥٦٠

٠دالیا فھمى حسین فھمى٤٥٦١

٠دانى على محمد خلیل٤٥٦٢

٠دعاء سعید بزید احمد٤٥٦٣

٠دعاء قرنى عویس حسن٤٥٦٤

٠دنیا جمال محمد مرسى *٤٥٦٥

٠دنیا حمد هللا ابراھیم عبد الغفار٤٥٦٦

٠دنیا عصام سید محمد٤٥٦٧

٠دنیا محسن محمود عصام٤٥٦٨

٠دنیا محمد حامد محمد٤٥٦٩

٠دنیا محمد محمود عزوز عثمان٤٥٧٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة األعمالالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٧٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠دینا اشرف احمد محمد عبد المنعم٤٥٧١

٠دینا جمال الدین اسماعیل محمد٤٥٧٢

٠دینا خالد محمد احمد محمد٤٥٧٣

٠دینا صابر محمود على٤٥٧٤

٠دینا صبرى عبد هللا عبد المحسن حسن٤٥٧٥

٠دینا عید خلیفھ عبد الحلیم٤٥٧٦

٠رانا مختار عبدالمنعم على٤٥٧٧

٠رانى عادل ابراھیم فانوس٤٥٧٨

٠رانیا ھشام عبد الحمید عمر٤٥٧٩

٠رحاب محمد قطب مؤمن ٤٥٨٠

٠رحمھ عصام احمد عبد الرحمن٤٥٨١

٠رحمى محمد علي عبد الرحمن٤٥٨٢

٠رضا ربیع حسین احمد (أ.ف)٤٥٨٣

٠رضوى احمد ابراھیم عبد الحكیم٤٥٨٤

٠رضوى الشافعى زكى الشافعى٤٥٨٥

٠رضوى خضیرى عبد السید محمد٤٥٨٦

٠رضوى مجدى رمضان بركات٤٥٨٧

٠رفقة ابرھیم صبحي وھبة(أ.ف)٤٥٨٨

٠رنا جالء محمود امین٤٥٨٩

٠رنا رمزى ابو العال عبد الحافظ٤٥٩٠

٠رنا عونى سعید حافظ٤٥٩١

٠روان محمد فتحى عبد الحمید٤٥٩٢

٠روماریو ناثان وھیب جرجاوى٤٥٩٣

٠رومانى امین یوسف مسیحھ جرجس٤٥٩٤

٠رومیساء وجدى احمد على٤٥٩٥

٠ریھام عبد العلیم عبد السمیع محمد٤٥٩٦

٠ریھام محمد علي دسوقي٤٥٩٧

٠زیاد عصام عبد الحكیم مصطفى٤٥٩٨

٠زیاد محمد محمود محمد٤٥٩٩

٠زینب محمود مصطفى ذكى٤٦٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة األعمالالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٧٨)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠سارة على مھدي احمد٤٦٠١

٠ساره اشرف سمیر عثمان عبده٤٦٠٢

٠ساره حمدى طلبة معوض٤٦٠٣

٠ساره عادل غریب محمد خلیل٤٦٠٤

٠ساره عمرو محمد احمد یونس٤٦٠٥

٠ساره محمود عزت محمود الشیخ٤٦٠٦

٠ساره مختار محمد یوسف٤٦٠٧

٠ساره ھشام صدیق حسن احمد الزارقى٤٦٠٨

٠سالى احمد محمد حلمى٤٦٠٩

٠سالى محمود ابراھیم محمود٤٦١٠

٠سامح اسماعیل ھارون احمد٤٦١١

٠سامح سمیر جرجس كامل٤٦١٢

٠سامیھ خالد عبدالعزیز محمد٤٦١٣

٠ساندرا سامى منصور خلیل٤٦١٤

٠سعید عبد الكریم عزب ابو طالب٤٦١٥

٠سلسبیل ماھر على عاشور٤٦١٦

٠سلمى حسن علي احمد٤٦١٧

٠سلمى سامى عبد العزیز عبد الفتاح٤٦١٨

٠سلمى شریف محمد بیومى٤٦١٩

٠سلیمان عمر یاسین موسى٤٦٢٠

٠سماح یحى سعد عید حسان٤٦٢١

٠سمر عبد الصبور السید حسن٤٦٢٢

٠سمر محمود حسین عاشور٤٦٢٣

٠سندس محمد عثمان سید٤٦٢٤

٠سندس نصر عبد اللطیف حسین٤٦٢٥

٠سھام علي بدوي محمد٤٦٢٦

٠سھیلة سمیر حسین عبد الخالق(أ.ف)٤٦٢٧

٠سھیلھ حسن محمد موسى(محول)٤٦٢٨

٠شاھر نجم الدین جالل نادر٤٦٢٩

٠شروق السید عبد الحمید العرابى٤٦٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة األعمالالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٧٨)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠شروق شعبان عبد العزیز الواصلى٤٦٣١

٠شروق طاھر حسین ریاض عبد الغنى٤٦٣٢

٠شروق محمد احمد جوده٤٦٣٣

٠شیماء احمد محمد احمد٤٦٣٤

٠شیماء حسن محمود محمد حسین٤٦٣٥

٠شیماء وجیھ سرور الشحات ٤٦٣٦

٠صابر موسي صابر عبد القادر(أ.ف)٤٦٣٧

٠صابرین خمیس مصطفى خمیس٤٦٣٨

٠صفاء حسین سید طوخي بدر٤٦٣٩

٠صالح سید عباس ابراھیم٤٦٤٠

٠صالح على عبد هللا محمد٤٦٤١

٠ضحى كمال الدین حمادة السید٤٦٤٢

٠طارق محمد احمد جمعة٤٦٤٣

٠طارق یحى محمد حمدان٤٦٤٤

٠طاھر وحید ابوزید سید بركات٤٦٤٥

٠عامر مصطفى عامر كامل حسن٤٦٤٦

٠عائشة عماد عبد الوھاب عجرمھ٤٦٤٧

٠عبد الرحمن احمد محمد فتحى٤٦٤٨

٠عبد الرحمن احمد مصطفى عبد الخالق٤٦٤٩

٠عبد الرحمن سعید محمد على٤٦٥٠

٠عبد الرحمن طارق شفیق عبد الحلیم٤٦٥١

٠عبد الرحمن عصام عبد المجید طھ٤٦٥٢

٠عبد الرحمن فتحى صابر ابراھیم٤٦٥٣

٠عبد الرحمن مجدى محمود حسنین٤٦٥٤

٠عبد الرحمن محمد سعد السید(أ.ف)٤٦٥٥

٠عبد القادر ابراھیم عبد القادر كامل٤٦٥٦

٠عبد هللا احمد محمد محمد تعلب٤٦٥٧

٠عبد هللا اسامھ محمد احمد٤٦٥٨

٠عبد هللا سامى صالح الدین عبد المنعم٤٦٥٩

٠عبد هللا عبد العزیز الحمد٤٦٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة األعمالالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٧٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠عبد هللا عماد سید موسى٤٦٦١

٠عبد هللا كمال حسان احمد٤٦٦٢

٠عبد الوھاب عید بسیونى عید٤٦٦٣

٠عبیر ذكي جابر احمد٤٦٦٤

٠عزه عادل اسماعیل قطب٤٦٦٥

٠عفاف نبیل عبد الرؤف محمد حسن٤٦٦٦

٠عالء الدین سلیمان احمد سالمان٤٦٦٧

٠على ابراھیم على عبد الظاھر٤٦٦٨

٠على السید صالح محمود٤٦٦٩

٠على حسین علي احمد٤٦٧٠

٠على رمضان مشھود عبد الجواد٤٦٧١

٠على صدیق النور محمد حسن٤٦٧٢

٠على محمد احمد السید٤٦٧٣

٠على محمد على احمد *٤٦٧٤

٠على محمد علي عبد الحمید(محول)٤٦٧٥

٠على ممدوح عطیھ شحاتھ٤٦٧٦

٠على وحید محمد عرفان(أ.ف)٤٦٧٧

٠علیاء على الحسن زكریا السید٤٦٧٨

٠علیاء یحى عبد الونیس عبد الحمید٤٦٧٩

٠عمر شریف امین السید٤٦٨٠

٠عمر عادل اسماعیل معاذ٤٦٨١

٠عمر عبد هللا احمد محمد٤٦٨٢

٠عمر عبد الوھاب صوفى عبد العزیز٤٦٨٣

٠عمر محمد سید محمد٤٦٨٤

٠عمر محمد عبد الجید علي٤٦٨٥

٠عمر محمد عبد الوھاب عبدالواحد٤٦٨٦

٠عمر محمد محمد عبد الحمید٤٦٨٧

٠عمر مھدى حسن یوسف٤٦٨٨

٠عمر نعمان احمد على ابو طاووس٤٦٨٩

٠عمرو محمود محمد السید٤٦٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة األعمالالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٧٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠عمرو ھشام حسان محمود٤٦٩١

٠غفران الطیب سید ابراھیم٤٦٩٢

٠فادى ماجد ادوار فرنسیس٤٦٩٣

٠فاطمھ عبد هللا محمد احمد٤٦٩٤

٠فاطمھ عبد المنعم محمود بشندى٤٦٩٥

٠فاطمھ محمد محمود طھ٤٦٩٦

٠فاطمھ محمود مصطفى احمد اسماعیل٤٦٩٧

٠فرید ماجد فرید حلقھ٤٦٩٨

٠فھد ابراھیم جمعھ ابراھیم٤٦٩٩

٠فواز بخیت مرزوق شیبان العبد هللا٤٧٠٠

٠فیرنیا نصیف نجیب نصیف٤٧٠١

٠فیصل رمضان ادریس حمیده٤٧٠٢

٠فیلیب نبیل بولس جبره٤٧٠٣

٠كرستینا صبحى عطیة سلوانس٤٧٠٤

٠كریم احمد موسى احمد٤٧٠٥

٠كریم امیر لملوم جمعة٤٧٠٦

٠كریم عصام الدین صدقى بخیت٤٧٠٧

٠كریم عالء الدین سید عبد الجید٤٧٠٨

٠كریم عالء محمد عبد اللطیف *٤٧٠٩

٠كریم محمد عبدالمنعم محمد٤٧١٠

٠كریم محمد فتحى امین محمد *٤٧١١

٠كمال عصام الدین محمد كمال ابو الحدید٤٧١٢

٠كیرلس صفوت عبد الشھید٤٧١٣

٠لورنا ناجى محمد عبد العال٤٧١٤

٠مؤمن ابراھیم مخلوف زاید٤٧١٥

٠مؤمن طارق محمود حمدى٤٧١٦

٠ماجد عصام حسن احمد٤٧١٧

٠مادونا نبیل نجیب تاوضروس٤٧١٨

٠ماركو ناجى فوزى حبییب٤٧١٩

٠ماریا محفوظ اسحق زكى٤٧٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة األعمالالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠مارینا جرجس جاد الكریم شرقاوي٤٧٢١

٠مازن محمد مصطفى حافظ٤٧٢٢

٠مایكل ادوار ولیم فایق٤٧٢٣

٠مایكل جمال قلین رزق٤٧٢٤

٠مجتبى محمد شعبان مھدى٤٧٢٥

٠مجد محمد احمد السعدى٤٧٢٦

٠مجدى محمد محمود عبد الوھاب٤٧٢٧

٠محمد احمد السید زغلول٤٧٢٨

٠محمد احمد عبد الحمید بیومي شاھین٤٧٢٩

٠محمد احمد محمد احمد قبال٤٧٣٠

٠محمد احمد محمد عبد هللا *٤٧٣١

٠محمد اسامھ طراد محمد٤٧٣٢

٠محمد اشرف رجب محمد٤٧٣٣

٠محمد اشرف محمود حسین٤٧٣٤

٠محمد السید ابراھیم جنیدي(محول)٤٧٣٥

٠محمد امام نصار عبدالعال٤٧٣٦

٠محمد بھجت مصطفى محمد٤٧٣٧

٠محمد جاد احمد جاد الرب٤٧٣٨

٠محمد جمال حسین حسن٤٧٣٩

٠محمد حسن عبد الحمید أحمد *٤٧٤٠

٠محمد حسن غانم محمد٤٧٤١

٠محمد حسین اسماعیل محمد حسین٤٧٤٢

٠محمد حمدى عبد الواحد طنطاوي٤٧٤٣

٠محمد خالد سعد عطیھ٤٧٤٤

٠محمد خالد محمد عمر٤٧٤٥

٠محمد رضا محمد زغلول٤٧٤٦

٠محمد رضا مصطفي صبحي٤٧٤٧

٠محمد رمضان ابو ضیف احمد٤٧٤٨

٠محمد سامح عز الدین احمد ٤٧٤٩

٠محمد سامى فرغلى اسماعیل٤٧٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة األعمالالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠محمد سعید ابراھیم ابراھیم٤٧٥١

٠محمد سعید محمد كامل٤٧٥٢

٠محمد صقر سمیح احمد٤٧٥٣

٠محمد صالح الدین محمد بسیم ادم٤٧٥٤

٠محمد صالح حمادة عبد النعیم٤٧٥٥

٠محمد ضیاء محمد الصاوى٤٧٥٦

٠محمد عادل احمد احمد٤٧٥٧

٠محمد عادل احمد السید رجب٤٧٥٨

٠محمد عادل احمد عثمان٤٧٥٩

٠محمد عادل عبد الواحد محمد٤٧٦٠

٠محمد عبد المنعم احمد عبده عز الدین٤٧٦١

٠محمد عبده محمد احمد٤٧٦٢

٠محمد عصام ابراھیم على٤٧٦٣

٠محمد عفیفى عمر قرنى٤٧٦٤

٠محمد عالء الدین على محمد٤٧٦٥

٠محمد عالء محمد عبد الجواد٤٧٦٦

٠محمد عالء محمد مھني متولي٤٧٦٧

٠محمد على محمد على٤٧٦٨

٠محمد عماد عبد الغفور محمد حسن٤٧٦٩

٠محمد عماد محمد مصطفى٤٧٧٠

٠محمد فراج السید فراج٤٧٧١

٠محمد كارم على عبدالحمید٤٧٧٢

٠محمد كلیب علي محمد (أ.ف)٤٧٧٣

٠محمد كمال سید محمد(أ.ف)٤٧٧٤

٠محمد مجدى محمد حسن داود٤٧٧٥

٠محمد مجدى مصطفى محمد٤٧٧٦

٠محمد محروس على فاید٤٧٧٧

٠محمد محسن فھیم محمد الھوارى٤٧٧٨

٠محمد محمد ابراھیم محمد اسماعیل عمار٤٧٧٩

٠محمد محمد احمد ابراھیم٤٧٨٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة األعمالالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠محمد محمود ابو الفتوح فرج الجوھرى٤٧٨١

٠محمد محمود على حامد٤٧٨٢

٠الغــــــــــى٤٧٨٣

٠محمد مصطفى ماھر عبد الرحمن ٤٧٨٤

٠محمد یحى كمال عالم رشوان٤٧٨٥

٠محمد یحیى جمال الدین احمد٤٧٨٦

٠محمد یسرى سید احمد مرسي٤٧٨٧

٠محمد یسرى عبد السالم السید٤٧٨٨

٠محمود احمد عبد الواحد ابوزید٤٧٨٩

٠محمود جالل محمد محمد٤٧٩٠

٠محمود جمیل محمد جالل٤٧٩١

٠محمود حامد عبد الحمید عدوى٤٧٩٢

٠محمود حجاج محمد على٤٧٩٣

٠محمود ربیع محمود فاضل٤٧٩٤

٠محمود رجب زاید محمد٤٧٩٥

٠محمود صابر امین عبدهللا٤٧٩٦

٠محمود عماد محمود جاد٤٧٩٧

٠محمود عنتر جابر على٤٧٩٨

٠محمود عید شاكر عبدالمحسن٤٧٩٩

٠محمود كمال عبد الحمید محمد٤٨٠٠

٠محمود مجدى زكى احمد٤٨٠١

٠محمود محمد احمد السعید٤٨٠٢

٠محمود محمد عبد العظیم طھ٤٨٠٣

٠محمود محمد عبد هللا مصطفى٤٨٠٤

٠محمود محمد محمد فرجانى٤٨٠٥

٠محمود محمد محمود سید*٤٨٠٦

٠محمود محمد نور الدین محمود٤٨٠٧

٠محمود ممدوح محمد كاظم٤٨٠٨

٠محمود نبیل السید محمد٤٨٠٩

٠مدیحة عماد مصطفى كامل٤٨١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة األعمالالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠مرفانا عبد الوھاب محمود واصل٤٨١١

٠مروه محمد فیصل عالم طھ٤٨١٢

٠مروه محمد مجدى نعیم٤٨١٣

٠مروه نصر حامد عبد الحمید فرحان *٤٨١٤

٠مروه یسرى محمد الطاھر٤٨١٥

٠مریم اشرف غبلایر عبد المالك٤٨١٦

٠مریم ثروت یوسف غطاس٤٨١٧

٠مریم سعید جمعة عبد المعطى٤٨١٨

٠مریم عاطف عریان منصور فرج٤٨١٩

٠مریم على فھمى عبد هللا٤٨٢٠

٠مریم كرم شاكر جرجس٤٨٢١

٠مریم محمد عبد الحمید فكرى٤٨٢٢

٠مصطفى احمد عبدالھادى نصر٤٨٢٣

٠مصطفى اشرف صالح محمود رجب٤٨٢٤

٠مصطفى اشرف مصطفى محمد٤٨٢٥

٠مصطفى رجب زینھم مرسى٤٨٢٦

٠مصطفى سمیر ابراھیم عیسى *٤٨٢٧

٠مصطفى سید یاسین محمد٤٨٢٨

٠مصطفى شعبان امین امین(محول)٤٨٢٩

٠مصطفى صإلح الدین احمد غنیم٤٨٣٠

٠مصطفى عادل حمادى محمد٤٨٣١

٠مصطفى عادل مرسى حسین٤٨٣٢

٠مصطفى محروس على یوسف٤٨٣٣

٠مصطفى نجیب عبد الفتاح احمد (محول)٤٨٣٤

٠مصطفى نصر عبد البصیر *٤٨٣٥

٠معاذ عبد الناصر السید احمد٤٨٣٦

٠معتز رفعت محمد على٤٨٣٧

٠معتصم محمد اسماعیل عبد المعطي٤٨٣٨

٠مالك كرم عبد الملك وھبھ٤٨٣٩

٠منار عبد المنجى عبدالرحمن سعودى٤٨٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة األعمالالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠منال محمد احمد ركابى طھ٤٨٤١

٠منة هللا اشرف عبد السالم اسماعیل٤٨٤٢

٠منھ هللا حسنى على محمود٤٨٤٣

٠منھ هللا خالد فایز عثمان٤٨٤٤

٠منھ هللا فوزى عبدالسمیع احمد٤٨٤٥

٠منھ هللا محمد مصطفى ٤٨٤٦

٠منى احمد شعبان حسین٤٨٤٧

٠منى وجیھ عبد القوى عامر٤٨٤٨

٠منیره رضا احمد عبد الحمید٤٨٤٩

٠مھا احمد على محمد٤٨٥٠

٠مھاب خالد عبدالفتاح اسماعیل٤٨٥١

٠مھند مصطفى ابراھیم شحاتھ٤٨٥٢

٠مونیكا السبع صموئیل جرجس٤٨٥٣

٠مونیكا مجدى بخیت واصف٤٨٥٤

٠مى ممدوح سعد عبد العال٤٨٥٥

٠میار بكیر عبد الحمید بكیر٤٨٥٦

٠میار عادل محمد عبد العال٤٨٥٧

٠میرنا ایمن ابراھیم بخیت٤٨٥٨

٠مینا مجدى تدرى روفائیل شحاتة٤٨٥٩

٠نادر فایز فرید غبلایر٤٨٦٠

٠نادین خالد سید على٤٨٦١

٠نادین عالء الدین السید احمد٤٨٦٢

٠نانسى احمد عبد العزیز خالد٤٨٦٣

٠ندا طارق كمال على٤٨٦٤

٠ندى السید یاسین حسنین٤٨٦٥

٠ندى ایمن المھدى محمد٤٨٦٦

٠ندى عصام سید محمد عشرى٤٨٦٧

٠ندى فتوح عبد القادر محمد٤٨٦٨

٠ندى محمد عبد الجلیل احمد السید٤٨٦٩

٠ندى محمد نظیر احمد٤٨٧٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة األعمالالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ندى محمود حمزة علیوة حسن٤٨٧١

٠نرمین الحسینى مصطفى سید٤٨٧٢

٠نرمین جمال عبد المقصود احمد ٤٨٧٣

٠نسمھ كامل عبد الحمید رضوان٤٨٧٤

٠نھاد لطفي عفیفي عبد المقصود(أ.ف)٤٨٧٥

٠نھى حمدى محمد عبد اللطیف٤٨٧٦

٠نھى صادق عبد الحمید منیر البیھ٤٨٧٧

٠نھى عبد الناصر امین فضل هللا٤٨٧٨

٠نور محمد ندیم جمال فوزى٤٨٧٩

٠نور نوار ابراھیم بھلوان٤٨٨٠

٠نورا اسامھ عبد الحمید قندیل٤٨٨١

٠نورا عماد نجاتى یوسف٤٨٨٢

٠نورھان رضا مرزوق السید٤٨٨٣

٠نورھان سمیر شحاتة السید٤٨٨٤

٠نورھان طارق عطیھ السید(محول)٤٨٨٥

٠نورھان محمد سید عبد العال٤٨٨٦

٠نورھان ممدوح محمود محمد٤٨٨٧

٠ھاجر جمال محمد محمود الصغیر٤٨٨٨

٠ھاجر خالد محمود سید(أ.ف)٤٨٨٩

٠ھاجر عاطف االمیر ابراھیم٤٨٩٠

٠ھاجر كرم عبد الفتاح عتابي عجوة (أ.ف)٤٨٩١

٠ھاجر مجدى محمد حسن٤٨٩٢

٠ھاجر محمد زكریا رمضان٤٨٩٣

٠ھاجر نوح عبد العزیر عبد الفضیل(أ.ف)٤٨٩٤

٠ھالھ جمال عبد الفتاح حسین٤٨٩٥

٠ھایدى صفوت مرسي صغیر مرسي النمر ٤٨٩٦

٠ھبھ هللا ھشام عبد الرحمن محمد٤٨٩٧

٠ھبھ هللا ھشام مھدى عیسى مھدى *٤٨٩٨

٠ھبھ سامح محمد ابراھیم حسانین٤٨٩٩

٠ھبھ سمیر ذكى محمد٤٩٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة األعمالالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠ھبھ طارق محمد حافظ(محول)٤٩٠١

٠ھدى ابو النعمان عبد الفتاح محمد(محول)٤٩٠٢

٠ھدى محمود عبد الفتاح محمود٤٩٠٣

٠ھدیر احمد السید مكى٤٩٠٤

٠ھدیر جمال محمد عبد العال٤٩٠٥

٠ھدیر عبد المنعم احمد محمد٤٩٠٦

٠ھدیر محمد حماد عبد الرسول٤٩٠٧

٠ھدیل سید أحمد محمد سید٤٩٠٨

٠ھشام اشرف عبد الفتاح السید٤٩٠٩

٠ھشام ربیع عشرى السید٤٩١٠

٠ھشام محمود محمد العربى٤٩١١

٠ھمسھ یحیى محمود عطیة٤٩١٢

٠ھناء یحیى محمود عطیة٤٩١٣

٠ھند احمد عبد الغفور عبد الظاھر٤٩١٤

٠ھیا اشرف محروس عفیفى٤٩١٥

٠ھیالنھ عادل ناشد ذكرى٤٩١٦

٠ھیالنھ عاطف الفى غبلایر٤٩١٧

٠ود عمر قھوه جى٤٩١٨

٠وسام احمد بكري النوبي٤٩١٩

٠والء عبد الرازق محمد حسن٤٩٢٠

٠یاسمین رجب عبد العلیم شعبان٤٩٢١

٠یاسمین رضا فتحى عطیة٤٩٢٢

٠یاسمین سید محمد سید٤٩٢٣

٠یاسمین عبد المجید حسین عبدالمجید رستم٤٩٢٤

٠یاسمین عطا هللا عبد الرحیم محمد٤٩٢٥

٠یاسمین محمد احمد اسماعیل٤٩٢٦

٠یاسمین محمد خلیل ابراھیم٤٩٢٧

٠یاسمین ھانى محمود عبداللطیف٤٩٢٨

٠یحى رمضان ابو سریع سید٤٩٢٩

٠یحیى طاھر یحیي زكریا٤٩٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة األعمالالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠یوستینا مدحت عطیة موسى٤٩٣١

٠یوستینا ھانى صبحى جورجى٤٩٣٢

٠یوسف احمد عبد هللا عبد الشفیع٤٩٣٣

٠یوسف احمد مصطفى طھ٤٩٣٤

٠یوسف باسم محمد محمد٤٩٣٥

٠یوسف سید فاروق فؤاد٤٩٣٦

٠یوسف على حسین محمد٤٩٣٧

٠یوسف على عبد هللا عبد هللا(محول)٤٩٣٨

٠یوسف عمرو نبیل عبد العزیز٤٩٣٩

٠یوسف یاسر ابوالدھب عبدالرؤف٤٩٤٠

٠یونس ابو مسلم عبدالحلیم یونس٤٩٤١

٠باحمد صادق محمد طاھر٤٩٤٢

٠باسالم سعید على على ٤٩٤٣

٠ببسمھ عادل سعید بكرى٤٩٤٤

٠بسامر محمد سمیر السید٤٩٤٥

٠بضیاء الدین اكرم احمد مختار٤٩٤٦

٠بعبدالرحمن صالح الدین محمود٤٩٤٧

٠بعالء الدین خالد امین عبد الحلیم٤٩٤٨

٠بمحمد الضبع احمد عقیق٤٩٤٩

٠بمحمد عاطف صالح موسى حنفى٤٩٥٠

٠خ١كیرلس ناجي سامي كیرلس٤٩٥١

٠خ٢احمد عطیھ عید على٤٩٥٢

٠خ٢عبد الرحمن فضل على موسى٤٩٥٣

٠خ٢مصطفى احمد ابراھیم على٤٩٥٤

٠خ٢ھند حماده ابراھیم طلب٤٩٥٥

٠خ٣آیھ عادل السعید الغریب٤٩٥٦

٠خ٣مروان محمد صادق رحال٤٩٥٧

٠خ٣فاطمة امام محمد ابو زید٤٩٥٨

٠خ+شیماء جمال محمد احمد٤٩٥٩

٠خ+ھند عوض هللا محمد عوض هللا ٤٩٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة األعمالالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٢٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠خ+شرین احمد محمد بیومى ٤٩٦١

٠خ+اشراق جالل كامل احمد جادو ٤٩٦٢

٠خ+احمد ابراھیم البسیونى حسن ٤٩٦٣

٠خ+عبیر كمال محمود عبد السالم ٤٩٦٤

٠خ+ھانى نشأت بشریده تاوضروس٤٩٦٥

٠خ+حسن عثمان محمود محمد بداى ٤٩٦٦

٠خ+محمد عبد المجید زكریا عبد الحمید المھدى٤٩٦٧

٠خ+حازم محمد عبد المعبود الفول ٤٩٦٨

٠ببوال عادل عزیز شفیق ٤٩٦٩

٠بتقى محمد عبد هللا محمد منصور٤٩٧٠

٠برحاب خلف محمد فرغل٤٩٧١

٠بعبد الرحمن محمد حسنى احمد٤٩٧٢

٠بعبد هللا ابراھیم حافظ عبد هللا٤٩٧٣

٠بعمر صبحى مرضى احمد٤٩٧٤

٠بمحمد عوض عبد هللا عوض٤٩٧٥

٠بمصطفى رشاد سید مرسى احمد٤٩٧٦

٠بھایدى ولید رشدى میخائیل٤٩٧٧

٠خ+محمد جمال عبدالرحمن عبدالمجید البھنساوى ٤٩٧٨

٠خ+ساره اسامھ فؤاد جاد هللا ٤٩٧٩

٠خ+دینا حسني احمد محمد ٤٩٨٠

٠خ+صفاء محمد احمد احمد محمد ٤٩٨١

٠خ+زینب السید عطا عبدالعظیم ٤٩٨٢

٠خ+مالك نبیل مینا حنین ٤٩٨٣

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: علوم سیاسیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٣٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع٨٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اتیم كوال منكوج اتیم٥٢٨١

٠احمد السید حمدى عبد النبى٥٢٨٢

٠احمد محمد احمد عبد العال٥٢٨٣

٠اسراء محمد عبد الحكیم محمد٥٢٨٤

٠اسالم سامي عبد العزیز عبد الرحیم٥٢٨٥

٠االء سمیر شحاتھ محمد٥٢٨٦

٠االء یحیى فكرى محمود٥٢٨٧

٠حمزه محمد محمد حسین٥٢٨٨

٠خالد مختار محمد سیف صبره٥٢٨٩

٠دعاء حامد محمد محمد٥٢٩٠

٠ساره رمضان شوره سایح عبدالرحیم٥٢٩١

٠سھى عصام محمد محمد *٥٢٩٢

٠عبد الرحمن سعید محمود محمد٥٢٩٣

٠عبد الرحمن عماد عبد اللطیف ابراھیم٥٢٩٤

٠عبد الرحمن محمود سید الصاوى٥٢٩٥

٠عبد هللا دخیل هللا بن فرج العیتیبى٥٢٩٦

٠عبیر حمدى ابراھیم بیومى٥٢٩٧

٠عثمان احمد حماده عثمان٥٢٩٨

٠عمر خالد محمد محمد عبد الحمید٥٢٩٩

٠لمیاء محمود یونس عبد الرحمن٥٣٠٠

٠محمد امین سلیمان عبد اللطیف٥٣٠١

٠محمد رجب محمود عبد العال(محول)٥٣٠٢

٠محمد رمضان عویس معوض٥٣٠٣

٠محمود یسرى احمد سید٥٣٠٤

٠منھ هللا سعید محمد ابراھیم٥٣٠٥

٠منھ هللا عبد الخالق محمد عبد ٥٣٠٦

٠منى فوزي مھدي علي٥٣٠٧

٠نادیھ محمد نادى ٥٣٠٨

٠ھاجر قدرى محمد احمد٥٣٠٩

٠ھالة عبد المحسن حامد نصر عبده٥٣١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عالقات دولیةالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٨٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ+امینھ محمد حسان مرجان٥٣٢١

٠خ+وفاء حسن منصور٥٣٢٢

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: نظم المعلومات اإلداریةالفرقة: الرابعة (أنتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد ابراھیم محمد ٥٠٥١

٠احمد حمدى سید عبد اللطیف٥٠٥٢

٠احمد سید ضاحى على عبد الرازق٥٠٥٣

٠احمد عصام عبد هللا احمد٥٠٥٤

٠احمد محمد بیومى امام٥٠٥٥

٠احمد محمد عبد المھدى السید٥٠٥٦

٠اسراء احمد محمد غریب ابراھیم٥٠٥٧

٠اسالم ربیع مبروك احمد٥٠٥٨

٠اسالم مكارم شوال محمود٥٠٥٩

٠االء سید محمود جاد محفوظ٥٠٦٠

٠االء صبرى عبد الغفار محمد الشین٥٠٦١

٠االء محمد محمد عبد الجلیل٥٠٦٢

٠امنیھ خالد مرسى عبد هللا والى٥٠٦٣

٠امنیھ طارق جوده ابو المعاطى٥٠٦٤

٠امنیھ محمود عبد المؤمن عبد الرحمن٥٠٦٥

٠امیره اسماعیل محمد النادى٥٠٦٦

٠امیره متولى على متولى٥٠٦٧

٠امیره مصطفى عید عطیھ٥٠٦٨

٠امینھ مرسى مبروك مرسي٥٠٦٩

٠انجى خلیل عزت خلة٥٠٧٠

٠ایمان رجب عبده محمد٥٠٧١

٠ایمان ممدوح رمضان الغریب٥٠٧٢

٠ایناس حسن اسماعیل رضوان٥٠٧٣

٠ایھ ابو خلیل عبد القادر زھران٥٠٧٤

٠ایھ حمدى محمد محمد على٥٠٧٥

٠ایھ رشدى عبد الغفار على٥٠٧٦

٠ایھ مراد محمد ایوب٥٠٧٧

٠ایھ یاسر عبدالمحسن محمد٥٠٧٨

٠ایھاب ابراھیم عبدالباري ابراھیم٥٠٧٩

٠ایھاب ممدوح عویس زیدان٥٠٨٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: نظم المعلومات اإلداریةالفرقة: الرابعة (أنتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠برباره رأفت فكرى لمبو٥٠٨١

٠بسنت سعید صابر ابراھیم٥٠٨٢

٠بسنت سید عثمان بدوى٥٠٨٣

٠بوسى فوزي عبد العزیز ابراھیم٥٠٨٤

٠جھاد جمیل السید احمد بركھ٥٠٨٥

٠حسام عصام مصطفى محمد٥٠٨٦

٠خالد عالء حشاد علي٥٠٨٧

٠خالد محمد محمود طھ محمد زھیري٥٠٨٨

٠خلود یسن عبد القادر على٥٠٨٩

٠دعاء فتحي متولي امام(أ.ف)٥٠٩٠

٠دینا اشرف زكریا عبد القادر٥٠٩١

٠رانا عصام محمد محمد٥٠٩٢

٠رجائى رامى رجائى عبد الرحیم٥٠٩٣

٠رشدى ممدوح رشدي محمد٥٠٩٤

٠ریم جمال محمد احمد النیال٥٠٩٥

٠ساره سید تھامى عثمان٥٠٩٦

٠سمیر عادل امین جرجس٥٠٩٧

٠سھیلة خالد محمد على صالح٥٠٩٨

٠شروق عاصم محمد عثمان٥٠٩٩

٠شروق محمد سید محمد٥١٠٠

٠عبد الرحمن جمال ابراھیم عبده٥١٠١

٠عبد الرحمن جمعھ احمد عبد الفتاح٥١٠٢

٠عبد الرحمن حسن محمود عبدالجلیل٥١٠٣

٠عبد الرحمن محمد ابراھیم عبد العزیز٥١٠٤

٠عبد الرحمن یاسر احمد فؤاد محمود٥١٠٥

٠عبد العظیم حرب عبد العظیم محمد٥١٠٦

٠عز الدین جمال حنفي محمود٥١٠٧

٠على حسین محمود ابراھیم٥١٠٨

٠فادى ھشام محمد عبد الرؤوف٥١٠٩

٠فاطمھ ابو الفضل عاشور على٥١١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: نظم المعلومات اإلداریةالفرقة: الرابعة (أنتظام)

عدد الطالب:(٤١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠فاطمھ الزھراء عزت محمد حفنى الملیج٥١١١

٠فایزه احمد فؤاد رشدان٥١١٢

٠مادونا محسن فوزى میخائیل٥١١٣

٠مادونا نشأت كمال رزق٥١١٤

٠محمد ابو الخیر راتب محمد٥١١٥

٠محمد السید احمد السید طعیمھ٥١١٦

٠محمد باسم موسى محمد كامل٥١١٧

٠محمد حسام فتحي محمد٥١١٨

٠محمد حسن سید محمد رزق٥١١٩

٠محمد سراج الدین محمد رشدى على رضا٥١٢٠

٠محمد شریف محمد محمد عبد العال٥١٢١

٠محمد ماھر محمد عبدالعزیز٥١٢٢

٠محمد محمود رمضان محمد احمد٥١٢٣

٠محمود شریف یوسف ابراھیم٥١٢٤

٠محمود عادل صالح محمد٥١٢٥

٠محمود محمد محمود ابراھیم٥١٢٦

٠محمود محمد محمود عبد هللا٥١٢٧

٠محمود ناصر عبود السید٥١٢٨

٠مریم احمد عشرى حسنى٥١٢٩

٠مریم اشرف عبد الحمید احمد حلمى٥١٣٠

٠مصطفى جمال محمد ربیع٥١٣١

٠مصطفى محمود عبد الرحیم محمد احمد٥١٣٢

٠منھ هللا أحمد علي عشري٥١٣٣

٠منى زكى عبد المولى عبد العزیز٥١٣٤

٠میرنا ناصر صادق عجایبى٥١٣٥

٠میریھان مجدى استمالك مقار٥١٣٦

٠مینا مسیحة فرج صبحى مسیحھ٥١٣٧

٠ندا محسن محمود عباس(أ.ف)٥١٣٨

٠ندى عبد السالم محمد السید٥١٣٩

٠نھى عادل فوزى محمد٥١٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: نظم المعلومات اإلداریةالفرقة: الرابعة (أنتظام)

عدد الطالب:(٤١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نھى عالء سید محمد٥١٤١

٠نھى على محمد سید٥١٤٢

٠نوار محمد عزمي الحافظ٥١٤٣

٠نورا محمد حسین محمد٥١٤٤

٠نورھان عبد الرحمن على محمد٥١٤٥

٠یاسمین عبد اللطیف حسانین عبد اللطیف(أ.ف)٥١٤٦

٠یاسین سعید خلیفھ محمد٥١٤٧

٠یسرا عزت عبد الباقى على٥١٤٨

٠یمنى محسن احمد محمود الشریف٥١٤٩

٠یوسف احمد محمد عبدالھادى ھلیل٥١٥٠

٠خ٢محمود السید ابراھیم سلیمان٥١٥١

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إحصاء تطبیقيالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد شحات عبد الفتاح محمد٥١٦١

٠احمد صالح محمد على٥١٦٢

٠احمد عبد الرحیم حسانین السید٥١٦٣

٠احمد عماد محمد وھبھ٥١٦٤

٠احمد عید محمد اسماعیل٥١٦٥

٠احمد محمد عبد النبى حافظ٥١٦٦

٠احمد مصطفى صالح الدین اسماعیل٥١٦٧

٠اسراء رأفت محمد شعبان٥١٦٨

٠اسراء سامح ناجى ادریس٥١٦٩

٠اسراء سلیمان احمد سلیمان٥١٧٠

٠اسراء یوسف حداد احمد٥١٧١

٠اسالم جمال فوزي عبد الحلیم٥١٧٢

٠اسالم عصام على سعداوى(أ.ف)٥١٧٣

٠اسالم مجدي خلف عامر٥١٧٤

٠اسالم محمد ابراھیم سید٥١٧٥

٠اسماء خالد محمد على ابو زید٥١٧٦

٠اسماء على یوسف محمود٥١٧٧

٠اسماء محمد مجدى عبد الحمید٥١٧٨

٠اشرقت عادل صابر على *٥١٧٩

٠االء حاتم محمد رمضان *٥١٨٠

٠االء سعید علي عثمان علي (أ.ف)٥١٨١

٠امیرة احمد احمد احمد الدھمشاوي(ا.ف)٥١٨٢

٠امیرة سید عبد العال متولى٥١٨٣

٠امیرة محمد سید خلیل شاكر٥١٨٤

٠امیره احمد محمد سلیمان(أ.ف)٥١٨٥

٠امیره عبد الباسط محمد على٥١٨٦

٠ایات على حسن احمد عبد العزیز٥١٨٧

٠ایمان ربیع سید احمد محمد٥١٨٨

٠ایمان محمد فتحى توفیق٥١٨٩

٠ایناس محمد حسین حنفى٥١٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إحصاء تطبیقيالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ایھ جمال سعد محمد٥١٩١

٠ایھ حسن محمد احمد٥١٩٢

٠ایھ محمد سعید مصطفى مصطفى٥١٩٣

٠ایھ مدحت عمر محمود٥١٩٤

٠بسمھ جمال محمود عباس٥١٩٥

٠جھاد حمزة سعد محمود عاشور٥١٩٦

٠حازم محمود احمد محمد عفیفى٥١٩٧

٠دعاء محمد رجب محمد حموده٥١٩٨

٠دینا عبد القوى احمد محمد صالح٥١٩٩

٠دینا عصام عبد العاطى عبد الوھاب٥٢٠٠

٠رابعھ عادل ابو العال محمد٥٢٠١

٠رامى ظریف یعقوب جرجس٥٢٠٢

٠روضھ على ثابت محمد خلیفھ٥٢٠٣

٠رومیساء كامل عبد العال محمد٥٢٠٤

٠ریاض محمد ریاض خمیس(أ.ف)٥٢٠٥

٠ریھام سید احمد احمد٥٢٠٦

٠زینب فراج محمد محمد٥٢٠٧

٠سارة احمد طلبة عبد ربھ (أ.ف)٥٢٠٨

٠سعید سمیر یحیى خلیل محمد٥٢٠٩

٠سلمى فتحى مھدى محمد نصر٥٢١٠

٠سمیھ اشرف احمد االمام الصیفي٥٢١١

٠شروق محمد احمد عبد هللا٥٢١٢

٠شیماء رجب كمال جمعة(أ.ف)٥٢١٣

٠ضحى على السعید علي محمد٥٢١٤

٠عبد هللا سید خلیل محمد٥٢١٥

٠عبد هللا عطیھ یوسف دسوقى٥٢١٦

٠عبیر محمد احمد عامر٥٢١٧

٠علیاء سعید مصطفي عبد الغني (أ.ف)٥٢١٨

٠عمر عبد المنعم محمد احمد غانم٥٢١٩

٠عمرو محمد سالمھ حسن عامر٥٢٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إحصاء تطبیقيالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٥٨)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠فادى عادل فؤاد عازر٥٢٢١

٠فاطمھ احمد عبد المعین احمد٥٢٢٢

٠فاطمھ محمود عطیھ حسین *٥٢٢٣

٠كریم محمد اسامھ احمد على عمر٥٢٢٤

٠كیرلس وفدى صدقى سمور٥٢٢٥

٠ماجد سمیر على سالم٥٢٢٦

٠مارینا صالح محروس یوسف٥٢٢٧

٠مارینا ماھر انور كامل٥٢٢٨

٠مارینا مجدي فایز قلدس٥٢٢٩

٠مایكل رافت بقطر قلینى٥٢٣٠

٠محمد اسامھ احمد محمد السید٥٢٣١

٠محمد بیومى عبد الفتاح بیومى٥٢٣٢

٠محمد جھاد محمد عبد الحلیم٥٢٣٣

٠محمد حسین عید حسین٥٢٣٤

٠محمد عالء طاھر رزق٥٢٣٥

٠محمد مجدى عباس محمد٥٢٣٦

٠محمد محى زیاده عبد الخالق٥٢٣٧

٠محمد ھیثم ابراھیم محمد٥٢٣٨

٠محمود احمد عبد الوھاب غنیم٥٢٣٩

٠محمود حمدى حسن محمد المنیاوي٥٢٤٠

٠محمود عاشور محمود حسن٥٢٤١

٠مروة احمد عثمان جدران(أ.ف)٥٢٤٢

٠مریم عمر عبد المنعم مرسى٥٢٤٣

٠مریم محمد محمود حسانین٥٢٤٤

٠مریم مصطفى فھمى مصطفى٥٢٤٥

٠مصطفى فوزى محمد عثمان٥٢٤٦

٠معتز نادى جمال الدین محمد٥٢٤٧

٠منة هللا یوسف موسى رضوان٥٢٤٨

٠مى حسام الدین عبد التواب عبد السالم٥٢٤٩

٠نرمین عادل عبدالمنعم الجوھرى٥٢٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إحصاء تطبیقيالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٥٨)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نورا انور عبد القادر سالم٥٢٥١

٠نورھان احمد عطیة عبد القادر٥٢٥٢

٠نورھان جاسر جمال احمد٥٢٥٣

٠نورھان یسرى عبد الرحمن احمد (أ.ف)٥٢٥٤

٠ھاجر احمد فرحات محمد٥٢٥٥

٠ھاجر عادل محمد امین٥٢٥٦

٠ھدى شلبى احمد ابراھیم٥٢٥٧

٠ھدى صالح سالم فرج (أ.ف)٥٢٥٨

٠وفاء عوض هللا صابر حسانین٥٢٥٩

٠یاسمین محمد حسین عبد الحفیظ٥٢٦٠

٠باسراء ابراھیم عبد العظیم ابراھیم٥٢٦١

٠باسماء عبد البدیع محمد فرج ٥٢٦٢

٠باصالھ محمد عبدالعزیز محمد٥٢٦٣

٠بشیماء على الحسن زكریا السید٥٢٦٤

٠بشیماء محمد سید عبده عامر٥٢٦٥

٠بعبدالجلیل حمدي عبدالجلیل محمد بدر٥٢٦٦

٠بعصام عالء الدین فایق عبد النعیم٥٢٦٧

٠بفاطمھ اسماعیل عویس السید ٥٢٦٨

٠بنجاح محمد عبد العظیم دسوقى على ٥٢٦٩

٠بنورھان طارق محمود احمد محمد٥٢٧٠

٠خ١امیره رجب احمد محمد الحكیم٥٢٧١

٠خ١رغده عبدالحمید فوزي العنتبلي٥٢٧٢

٠خ٣محمد سید احمد حافظ٥٢٧٣

٠بوالء عاطف بدر على ٥٢٧٤

٠خ١رضوى طھ شرف المرسي شرف٥٢٧٥

٠خ١رویدا رمضان عوض هللا زیدان٥٢٧٦

٠خ+محمد قناوي علي قناوي٥٢٧٧

٠خ+ھنیة عبدالمنعم عبدالحلیم عفیفي٥٢٧٨

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ابانوب بخیت حبیب عطیھ٦٠٠١

٠ابانوب جرجس مسعد عبدالمسیح٦٠٠٢

٠ابانوب جورج متاؤس نخلھ(محول)٦٠٠٣

٠ابانوب عزمى فوزى عوض٦٠٠٤

٠ابانوب ناصر نعیم غبلایر٦٠٠٥

٠ابراھیم ابراھیم عبدالخالق ابراھیم٦٠٠٦

٠ابراھیم اسامة ابراھیم ایوب٦٠٠٧

٠ابراھیم حمادة سید عبد الحلیم٦٠٠٨

٠ابراھیم حمزه حمزه عبد العزیز٦٠٠٩

٠ابراھیم زینھم مصطفى ابراھیم٦٠١٠

٠ابراھیم سید طھ شحاتھ٦٠١١

٠ابراھیم صالح عبد الرحمن حسین٦٠١٢

٠ابراھیم صالح عویس ریاض ابو الدھب٦٠١٣

٠ابراھیم عید أنور علي٦٠١٤

٠ابراھیم فؤاد خلیل ابراھیم٦٠١٥

٠ابراھیم فایز ابراھیم فیصل٦٠١٦

٠ابراھیم محمد عبد السالم حسین٦٠١٧

٠ابراھیم محمد على اسماعیل٦٠١٨

٠ابراھیم محمود ابراھیم محمد خاطر٦٠١٩

٠ابراھیم محمود فوزى محمود(أ.ف)٦٠٢٠

٠ابراھیم یاسر ابراھیم عبد الرازق٦٠٢١

٠احمد احسان مصطفى منصور٦٠٢٢

٠احمد اسامھ ابراھیم رحیم٦٠٢٣

٠احمد اشرف ابراھیم سند٦٠٢٤

٠احمد اشرف بكرى علي٦٠٢٥

٠احمد امام سعید احمد٦٠٢٦

٠احمد بدوى احمد عبد الوھاب٦٠٢٧

٠احمد بھجت عید عبد المجید٦٠٢٨

٠احمد جمال السید احمد٦٠٢٩

٠احمد جمال زھدى محمد٦٠٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد جمال سید حجازى٦٠٣١

٠احمد جمال صالح على یوسف٦٠٣٢

٠احمد جمال عبد البدیع السید٦٠٣٣

٠احمد جمال محمود محمد٦٠٣٤

٠احمد جمیل رمضان عویس٦٠٣٥

٠احمد جمیل عبد الحكیم على٦٠٣٦

٠احمد حجاج محمود عبد المجید٦٠٣٧

٠احمد حسن عبد المنعم حسن امبابى٦٠٣٨

٠احمد حسن علي محمد عبود٦٠٣٩

٠احمد حسن محمد عطیھ٦٠٤٠

٠احمد حسین احمد توفیق٦٠٤١

٠احمد حسین جودة حسین٦٠٤٢

٠احمد حسین حداد حسین٦٠٤٣

٠احمد حسین عباس عثمان احمد٦٠٤٤

٠احمد حسین عبد المنعم حسین٦٠٤٥

٠احمد حسین فریج غانم٦٠٤٦

٠احمد حمدى احمد حسن٦٠٤٧

٠احمد حمدى احمد حسن طرابیھ٦٠٤٨

٠احمد حمدى على خطاب(أ.ف)٦٠٤٩

٠احمد حنفى محمود عبد الرحمن٦٠٥٠

٠احمد حنفى محمود عبد المقصود القاضى٦٠٥١

٠احمد خالد ابو القاسم عثمان٦٠٥٢

٠احمد خالد سالم على٦٠٥٣

٠احمد خالد عبد اللطیف عبد المعطى٦٠٥٤

٠احمد خالد قرني ھاشم ٦٠٥٥

٠احمد خالد كمال محمد٦٠٥٦

٠احمد خلف عبد هللا احمد(محول)٦٠٥٧

٠احمد رجب عبد العاطي عبدالنبى٦٠٥٨

٠احمد رضا على محمد٦٠٥٩

٠احمد ریاض ریاض محمود عبد هللا٦٠٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٩٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد سامى لطفي سلیم٦٠٦١

٠احمد سعید احمد محمد٦٠٦٢

٠احمد سعید حنفي ابوسریع٦٠٦٣

٠احمد سالمھ محمد سالمھ٦٠٦٤

٠احمد سلیمان احمد شادى٦٠٦٥

٠احمد سمیر احمد محمد البصیلى٦٠٦٦

٠احمد سمیر حسن عبد الراضى٦٠٦٧

٠احمد سمیر خلیل قاسم٦٠٦٨

٠احمد سمیر شاكر حسن٦٠٦٩

٠احمد سمیر عبد الحمید مھدى٦٠٧٠

٠احمد سید احمد محمد٦٠٧١

٠احمد سید زیدان فراج(أ.ف)٦٠٧٢

٠احمد سید نصار عبد العال٦٠٧٣

٠احمد شریف سید حسین٦٠٧٤

٠احمد شوقى على محمد٦٠٧٥

٠احمد شوقى فتحى احمد٦٠٧٦

٠احمد صابر عبدهللا ابراھیم٦٠٧٧

٠احمد صبرى ابوالیزید عبدهللا٦٠٧٨

٠احمد صالح الدین عبدالرحمن ابراھیم٦٠٧٩

٠احمد صالح عبد الرحمن احمد٦٠٨٠

٠احمد صالح علي احمد٦٠٨١

٠احمد صالح لطفى عبد السالم٦٠٨٢

٠احمد طارق فاروق السید٦٠٨٣

٠احمد طارق محمد فوزى٦٠٨٤

٠احمد عادل فتحى عباس٦٠٨٥

٠احمد عاشور ابراھیم محمد٦٠٨٦

٠احمد عاصم فراج عبد الغنى٦٠٨٧

٠احمد عبد الحكیم عامر ابوسریع داود٦٠٨٨

٠احمد عبد الحلیم احمد ابراھیم٦٠٨٩

٠احمد عبد الحمید عبد المجید فرج٦٠٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٩٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد عبد العزیز احمد محمد الكواوى٦٠٩١

٠احمد عبد الفتاح احمد عبدالعال٦٠٩٢

٠احمد عبد الفتاح فتح هللا محمد بحر٦٠٩٣

٠احمد عبد القادر سعید فرج٦٠٩٤

٠احمد عبد هللا المتولي ابو الخیر٦٠٩٥

٠احمد عبد المجید عبد الفتاح شكرى٦٠٩٦

٠احمد عبد المولى عمار عمار٦٠٩٧

٠احمد عبد الناصر قطب احمد الشیخ٦٠٩٨

٠احمد عرفھ محمود محمد رضوان٦٠٩٩

٠احمد عزت حسین عبد السمیع٦١٠٠

٠احمد عصام محمد بدوى٦١٠١

٠احمد عصام نعمان محمد نعمان٦١٠٢

٠احمد عطیھ ابراھیم ابراھیم(محول)٦١٠٣

٠احمد عالء الدین حسن احمد مصطفى٦١٠٤

٠احمد عماد الدین طاھر محمود٦١٠٥

٠احمد عماد الدین نبوى عامرعالم٦١٠٦

٠احمد عماد حمدى علي٦١٠٧

٠احمد عماد عبد العزیز عرابى٦١٠٨

٠احمد عمر عثمان عبد الحمید٦١٠٩

٠احمد عید عبد الغني مجاھد٦١١٠

٠احمد فادى كامل عبدالحافظ٦١١١

٠احمد قرنى احمد قرنى٦١١٢

٠احمد قرنى محمد محمد٦١١٣

٠احمد كامل احمد عبد الجواد٦١١٤

٠احمد ماھر حسن احمد٦١١٥

٠احمد ماھر حسن محمد٦١١٦

٠احمد مجدى احمد السید مصطفى٦١١٧

٠احمد مجدى مصطفى عبدالسمیع٦١١٨

٠احمد محسن محمود عبد الحمید٦١١٩

٠احمد محمد ابوالحمد توفیق٦١٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٩١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد محمد احمد احمد٦١٢١

٠احمد محمد احمد امام مندور٦١٢٢

٠احمد محمد احمد فؤاد٦١٢٣

٠احمد محمد السعید محمد٦١٢٤

٠احمد محمد جمال الدین احمد محمد جاد٦١٢٥

٠احمد محمد حسن عبد التواب٦١٢٦

٠احمد محمد حسین احمد محمد خلیل٦١٢٧

٠احمد محمد حسین محمد احمد٦١٢٨

٠احمد محمد حسین محمد السید٦١٢٩

٠احمد محمد حلمى سید٦١٣٠

٠احمد محمد حنفى حسن٦١٣١

٠احمد محمد حنفى مصطفى٦١٣٢

٠احمد محمد ربیع عبد الوھاب٦١٣٣

٠احمد محمد سید ابراھیم٦١٣٤

٠احمد محمد سید احمد شرف٦١٣٥

٠احمد محمد سید محمد حسن٦١٣٦

٠احمد محمد ضیفى عبدون٦١٣٧

٠احمد محمد عبد السالم عبدالفتاح٦١٣٨

٠احمد محمد فتحى محمد٦١٣٩

٠احمد محمد محمد االنور بكر٦١٤٠

٠احمد محمد مسعد محمد٦١٤١

٠احمد محمد معوض محمد٦١٤٢

٠احمد محمود ابراھیم فھیم٦١٤٣

٠احمد محمود السید موسى٦١٤٤

٠احمد محمود حسین فرغلى٦١٤٥

٠احمد محمود ربیع عبد الفتاح٦١٤٦

٠احمد محمود رمضان امام٦١٤٧

٠احمد محمود عباس محمد٦١٤٨

٠احمد محمود عبد اللطیف السید٦١٤٩

٠احمد مسعد عالم محمد٦١٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٩١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد مصطفى اسماعیل السید اسماعیل٦١٥١

٠احمد مصطفى فھمى عبد الرحیم٦١٥٢

٠احمد مصلحى فرج محمد٦١٥٣

٠احمد معوض شاكر احمد٦١٥٤

٠احمد ممدوح احمد محمد موسى٦١٥٥

٠احمد منصور حنفي محمد٦١٥٦

٠احمد میھوب حلمى السید سلمان٦١٥٧

٠احمد نادى حسین حسن٦١٥٨

٠احمد ناصر السید عباس٦١٥٩

٠احمد ناصر فوزى الصاوى٦١٦٠

٠احمد ناصر مصطفى مرسى٦١٦١

٠احمد ھشام لبیب موسى٦١٦٢

٠احمد وحید ثابت بیومى فرج٦١٦٣

٠احمد وفقى سعد على٦١٦٤

٠احمد یحى احمد عطیھ٦١٦٥

٠احمد یحیى زكریا محمد متولى٦١٦٦

٠احمد یسر محروس ابو العال٦١٦٧

٠احمد یسرى محمد محمود محمد٦١٦٨

٠احمد یوسف احمد سید٦١٦٩

٠احمد یوسف عبدهللا احمد٦١٧٠

٠ادھم ابراھیم رمضان ظریف٦١٧١

٠ادھم محمد فتحي محمد٦١٧٢

٠ادھم محى الدین عبد هللا قطب٦١٧٣

٠ادھم نبیل حمدي محمد٦١٧٤

٠اریج ماھر رزق مسعد٦١٧٥

٠اسامھ عبداللطیف محمد عبدالحكیم٦١٧٦

٠اسامھ محمد سید عامر٦١٧٧

٠اسامھ محمد على عوض هللا٦١٧٨

٠اسراء احمد على محمود حسن٦١٧٩

٠اسراء خالد مصطفى محمد٦١٨٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٩٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اسراء عبد هللا عبد الستار سید٦١٨١

٠اسراء على امین على(أ.ف)٦١٨٢

٠اسراء مجدى احمد محمود٦١٨٣

٠اسراء محمد عبد الغفار محمد٦١٨٤

٠اسراء محمود خلیفھ الربح٦١٨٥

٠اسراء ھشام امین عبد العزیز٦١٨٦

٠اسالم احمد حسن محمد العقیر٦١٨٧

٠اسالم احمد صابر عبدالحمید٦١٨٨

٠اسالم البرنس محمد فرج (محول)٦١٨٩

٠اسالم السید عید سید احمد٦١٩٠

٠اسالم ایمن مجاھد مجاھد٦١٩١

٠اسالم جمال عبد الفتاح حسن على٦١٩٢

٠اسالم حسن عبدالھادي عبدالمجید٦١٩٣

٠اسالم حسنى نصر محمد٦١٩٤

٠اسالم خالد علي علي٦١٩٥

٠اسالم خالد مسعد على٦١٩٦

٠اسالم زین العابدین احمد عبد الغفار (معادلة)٦١٩٧

٠اسالم سعید احمد سالم٦١٩٨

٠اسالم سعید على خلیل٦١٩٩

٠اسالم سعید فایز متولى٦٢٠٠

٠اسالم سید احمد السید٦٢٠١

٠اسالم سید عاشور سید٦٢٠٢

٠اسالم شوقى حسین على٦٢٠٣

٠اسالم صابر سالم جاد٦٢٠٤

٠اسالم صالح الدین مصطفى مدبولى٦٢٠٥

٠اسالم صالح محمد على٦٢٠٦

٠اسالم عاطف حسن السید٦٢٠٧

٠اسالم عطیة محمد حسن٦٢٠٨

٠اسالم عالء الدین حسن حسن٦٢٠٩

٠اسالم على حسین على٦٢١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٩٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اسالم عمر عبد المطلب احمد شحات٦٢١١

٠اسالم فؤاد عبد العزیز حافظ محمد٦٢١٢

٠اسالم فتحى عبد هللا راشد٦٢١٣

٠اسالم كمال احمد عبد الرحیم٦٢١٤

٠اسالم مبارك مشھود عبدالجواد٦٢١٥

٠اسالم مجاور رجب مجاور٦٢١٦

٠اسالم مجدى محمد محمد فضل٦٢١٧

٠اسالم محمد ابراھیم عطیھ٦٢١٨

٠اسالم محمد عباس امین٦٢١٩

٠اسالم محمد عبد الحمید حجازي٦٢٢٠

٠اسالم محمد عبد الوھاب حسین٦٢٢١

٠اسالم محمد عثمان غنیم٦٢٢٢

٠اسالم محمد عطیھ مصطفى٦٢٢٣

٠اسالم محمود محمد اسماعیل٦٢٢٤

٠اسالم مدحت محمد حسین عرب٦٢٢٥

٠اسالم وجیھ فتحى احمد٦٢٢٦

٠اسالم یوسف حجازى عبد الرحمن٦٢٢٧

٠اسماء ابراھیم عطا احمد٦٢٢٨

٠اسماء ابو بكر عبد القادر عبید٦٢٢٩

٠اسماء خالد رجب علي٦٢٣٠

٠اسماء صبحي ابراھیم محسن٦٢٣١

٠اسماء عادل محمد ابراھیم٦٢٣٢

٠اسماء عبد القوى سعید سلیمان٦٢٣٣

٠اسماء عبد المنعم محمود علي٦٢٣٤

٠اسماء عزت عبد الباقي عبد الغني٦٢٣٥

٠اسماء عصام عبد الحكیم متولي٦٢٣٦

٠اسماء عالء طھ ضیاء ضیاء٦٢٣٧

٠اسماء عنتر حسانین شحاتھ٦٢٣٨

٠اسماء محمد حسان محمد٦٢٣٩

٠اشرف عبد الكریم جبر ابو السعود٦٢٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٩٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اشرف محمد ابراھیم السید٦٢٤١

٠اشرف محمد سالمھ حسن٦٢٤٢

٠اشرف محمد سید محمد رزق٦٢٤٣

٠اشرف محمد عبد الرحمن طایع٦٢٤٤

٠اشرقت سید خلیل محمد٦٢٤٥

٠اشرقت مجدى محمد یاقوت٦٢٤٦

٠اكرم محمد محمود المشھدى٦٢٤٧

٠االء جمال حنفي عبدالجواد٦٢٤٨

٠السید عبد الحكیم السید حسین٦٢٤٩

٠السید محمد السید على٦٢٥٠

٠الموحد با� محمد عبد التواب ابراھیم٦٢٥١

٠الھام محمد عبد المنعم محمود٦٢٥٢

٠امال احمد عبد العزیز السید االطرونى٦٢٥٣

٠امانى احمد محمد احمد سالم٦٢٥٤

٠امجد عبد العاطى ابراھیم طنطاوى محمد٦٢٥٥

٠امجد ماھر محمد محمد٦٢٥٦

٠امل اشرف سید مصطفى٦٢٥٧

٠امل طھ السید عبد الغفار٦٢٥٨

٠امل محمد صبرى عبد الرحمن٦٢٥٩

٠امنیة رمضان عبدالسالم احمد خالد٦٢٦٠

٠امنیة سعد عمران محمد٦٢٦١

٠امنیة طارق سلیمان الجندى٦٢٦٢

٠امنیة عید محمد عبد الرحیم٦٢٦٣

٠امنیة محمد السید حسن٦٢٦٤

٠امنیة محمد خطاب ابراھیم٦٢٦٥

٠امنیة محمد عبد العزیز محمد٦٢٦٦

٠امنیة یحیى عبد الفتاح سید٦٢٦٧

٠امنیھ اسامھ احمد مھدى٦٢٦٨

٠امنیھ ایھاب محمد منصور٦٢٦٩

٠امنیھ محمد عید امام كیالنى٦٢٧٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٩٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠امنیھ مدحت وھبى الشربینى٦٢٧١

٠امیر خالد محمد متولي٦٢٧٢

٠امیر سامى كمال تادرس٦٢٧٣

٠امیر صالح ابراھیم الدح٦٢٧٤

٠امیر نور سعد میخائیل٦٢٧٥

٠امیرة اسامھ ابراھیم ابراھیم٦٢٧٦

٠امیرة ایمن صبحى محمد ابوزید٦٢٧٧

٠امیرة حسن محمد احمد٦٢٧٨

٠امیرة حسین شعبان حسین٦٢٧٩

٠امیرة شریف عبد المالك سكال٦٢٨٠

٠امیرة طارق زكى على٦٢٨١

٠امیره محمد قرنى محمد عمار(أ.ف)٦٢٨٢

٠امین سعید حداد سید٦٢٨٣

٠انجى جمال عبد الناصر زكي حمد خطاب٦٢٨٤

٠انجى سمیر حلیم فھیم٦٢٨٥

٠انجى محمد على مرسى مصطفى٦٢٨٦

٠انس محمد محسب محمد االشقر٦٢٨٧

٠انطون سامي وھیب فرج٦٢٨٨

٠ایمان ابراھیم سلیمان موسى٦٢٨٩

٠ایمان ابراھیم عبد الجواد زناتى٦٢٩٠

٠ایمان اشرف عبدالعزیز بھیج٦٢٩١

٠ایمان امین حمدان السید٦٢٩٢

٠ایمان ایوب عید رضوان٦٢٩٣

٠ایمان باھر ابراھیم محمد٦٢٩٤

٠ایمان رمضان قرشي عبد العال  (محول)٦٢٩٥

٠ایمان رمضان محمود عبدالھادى ابراھیم٦٢٩٦

٠ایمان سامى عبد العاطى محمد٦٢٩٧

٠ایمان محمود محمد محمود٦٢٩٨

٠ایمان مصطفى عبد المنعم السید٦٢٩٩

٠ایمان ناجى احمد حسن٦٣٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٩٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ایمن محمود موسى رزق٦٣٠١

٠ایناس محمد ابراھیم مصطفى٦٣٠٢

٠ایھ ابراھیم فكرى ابراھیم٦٣٠٣

٠ایھ احمد احمد عبد هللا٦٣٠٤

٠ایھ هللا محمد راشد عبدالرحمن٦٣٠٥

٠ایھ ایمن محمد محمد احمد٦٣٠٦

٠ایھ توفیق على توفیق٦٣٠٧

٠ایھ جمال عبد العاطى محمد حسن٦٣٠٨

٠ایھ جمال عمر عبدالعال٦٣٠٩

٠ایھ خالد محمد احمد عبد العزیز٦٣١٠

٠ایھ صبرى ابراھیم على٦٣١١

٠ایھ عادل بھى الدین سید٦٣١٢

٠ایھ عشرى محمد عبد الحمید٦٣١٣

٠ایھ على فتوح على٦٣١٤

٠ایھ عماد بیومى ابراھیم٦٣١٥

٠ایھ فؤاد شعبان رزق عبد ربھ٦٣١٦

٠ایھ لطفى احمد نبوى٦٣١٧

٠ایھ محمد جودة محمد٦٣١٨

٠ایھ محمد عبد السالم احمد٦٣١٩

٠ایھ محمد نعمان مصطفى(محول)٦٣٢٠

٠ایھ محمد یوسف محمد٦٣٢١

٠ایھ محمود عبد الحمید محمد٦٣٢٢

٠ایھ محمود محمد عبد الفتاح٦٣٢٣

٠ایھ مصطفى محمد عبد البارى٦٣٢٤

٠ایھ ناصر محمد سلومة ٦٣٢٥

٠ایھ ھشام عبد الستار عبد الحمید٦٣٢٦

٠ایھ یحیى احمد السید٦٣٢٧

٠ایھاب ابراھیم محمد شقیر٦٣٢٨

٠ایھاب اسامھ محمد صبرى حافظ٦٣٢٩

٠ایھاب محسن سمیر محمد٦٣٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٩٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ایھاب محمد صبرى عبد الرازق٦٣٣١

٠باسم احمد عبده احمد٦٣٣٢

٠باسم سیف الدین سید عبد الحمید٦٣٣٣

٠باسم فرج هللا جابر محمد سالم٦٣٣٤

٠باسم فرحات فوزى عبد الرحمن٦٣٣٥

٠باھر بطرس میخائیل بسطا٦٣٣٦

٠باھر مصطفى احمد على حجازي٦٣٣٧

٠بدر احمد على حسن٦٣٣٨

٠بسام سعید سید محمد٦٣٣٩

٠بسمھ محمد محمد عبد العال٦٣٤٠

٠بسنت صالح الدین احمد قندیل٦٣٤١

٠بسنت عالء الدین احمد سید٦٣٤٢

٠بسنت محمد عبد الرازق سید رجب٦٣٤٣

٠بسنت محمد عزت ندا٦٣٤٤

٠بالل اشرف عبدالنبى مصطفى٦٣٤٥

٠بھاء اشرف مدحات مدحات٦٣٤٦

٠بوال رزق تاوضروس حنا٦٣٤٧

٠بوال سمیر بالك فرج٦٣٤٨

٠بوال مجدى بسیط بسطا٦٣٤٩

٠بوال نادى شنودة شحاتھ٦٣٥٠

٠بیشوى كمال رسمى داود٦٣٥١

٠تغرید خالد احمد خالد٦٣٥٢

٠تقى احمد یوسف محمود٦٣٥٣

٠تقى السید بكرى عبد السالم٦٣٥٤

٠تقى حسین على شمروخ٦٣٥٥

٠تقى عبد الحمید ابراھیم عبد الحمید٦٣٥٦

٠تقى محمد عبد المجید عبد الوارث٦٣٥٧

٠جاسم احمد محمد٦٣٥٨

٠جرجس عزیز غالى جبرائیل٦٣٥٩

٠جرجس نبیل حلیم حبیب٦٣٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٩٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠جالل كمال السید مجاھد عماره٦٣٦١

٠جمال خالد جمال الدین ابراھیم٦٣٦٢

٠جمال عبد الناصر حسین حماد٦٣٦٣

٠جھاد حسام فاروق علي٦٣٦٤

٠جھاد شریف عبد الحى طاھر٦٣٦٥

٠جورج سامى فایز جورجي٦٣٦٦

٠جولیانا ثروت ثابت جرجس(أ.ف)٦٣٦٧

٠جیھان محمد على احمد محمود علي(ا.ف)٦٣٦٨

٠حاتم رجب عودة سید سلیمان٦٣٦٩

٠حازم عفت فتحى موسى٦٣٧٠

٠حازم كمال عبد السید عبد الصمد٦٣٧١

٠حامد محمد حامد على محمد٦٣٧٢

٠حبیبھ عاطف احمد محمد٦٣٧٣

٠حبیبھ محمد على حسن الشماع٦٣٧٤

٠حجاج حسین محمد صالح الدین عالم٦٣٧٥

٠حسام ابراھیم عبد هللا امین٦٣٧٦

٠حسام احمد رمضان محمود محمد٦٣٧٧

٠حسام الدین جمال محمد مصیلحى٦٣٧٨

٠حسام الدین مصطفى محمد صالح ٦٣٧٩

٠حسام ایمن عبد الحكیم عبد النعیم على٦٣٨٠

٠حسام حسن على حسن٦٣٨١

٠حسام صالح الدین عبد المنعم خلیل٦٣٨٢

٠حسام عدلى عبد الرحمن على٦٣٨٣

٠حسام عالء الدین توفیق٦٣٨٤

٠حسام على عبد الحمید محمد٦٣٨٥

٠حسام محمد عبد الواحد علي٦٣٨٦

٠حسام محمد عبد الوھاب امین٦٣٨٧

٠حسام محمد على عبدالعزیز٦٣٨٨

٠حسام محمد عوض محمد٦٣٨٩

٠حسام محمد محمود ابراھیم٦٣٩٠
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠حسن احمد أمین حسن٦٣٩١

٠حسن اسامھ حسن احمد٦٣٩٢

٠حسن اشرف حسن محمد٦٣٩٣

٠حسن جمال حسن خلیل٦٣٩٤

٠حسن رمضان حسن احمد٦٣٩٥

٠حسن عادل حسن امین٦٣٩٦

٠حسن على حسن محمد٦٣٩٧

٠حسن محمد حسین عمران٦٣٩٨

٠حسن محمد ربیع على الجندى٦٣٩٩

٠حسن ممدوح عبدالعال مصطفى نایل٦٤٠٠

٠حسن نجیب سید امام رواش٦٤٠١

٠حسن وائل ابو سریع عبد الحلیم٦٤٠٢

٠حسین اسامھ نور الدین محمد تھامى٦٤٠٣

٠حسین خالد عبد القادر عبد هللا الجابرى٦٤٠٤

٠حسین سید حسین صبحى٦٤٠٥

٠حسین عاطف احمد على٦٤٠٦

٠حسین عبد الجواد عباس ملكى٦٤٠٧

٠حسین عثمان حسین عثمان٦٤٠٨

٠حسین على عبد العظیم سراج الدین٦٤٠٩

٠حلیم مكرم حلیم بطرس٦٤١٠

٠حنان توفیق صالح الدین محمد مصطفى٦٤١١

٠حنان سید محمد امین٦٤١٢

٠حنان صبحى محمد ابراھیم٦٤١٣

٠خالد جمال ابراھیم عوض٦٤١٤

٠خالد رجب فتحي رجب٦٤١٥

٠خالد سعید محمد عبد الجواد٦٤١٦

٠خالد عادل سید حامد٦٤١٧

٠خالد ماجد سید كامل٦٤١٨

٠خالد مجدي كمال محمد٦٤١٩

٠خالد محمد بشیر عبادي علي٦٤٢٠
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٠خالد محمد حسن محمد(أ.ف)٦٤٢١

٠خالد محمد كرم محمد٦٤٢٢

٠خالد مصطفى محمد ندا٦٤٢٣

٠خدیجھ عبد المنعم محمد عیسى(أ.ف)٦٤٢٤

٠خلود احمد عبد الحمید محمد٦٤٢٥

٠خلود خالد احمد عبد المنعم٦٤٢٦

٠خلود خالد عبد اللطیف عبده(أ.ف)٦٤٢٧

٠دعاء ابراھیم ابراھیم طلحة٦٤٢٨

٠دعاء خالد محمد فرحات٦٤٢٩

٠دعاء سید حسین سید٦٤٣٠

٠دعاء شعبان على ابراھیم٦٤٣١

٠دمیانھ وفیق شحاتھ تاوضروس٦٤٣٢

٠دنیا رمضان محمد ابراھیم٦٤٣٣

٠دنیا منصور رمضان على٦٤٣٤

٠دینا ابراھیم عبد الھادي محمد سالمة٦٤٣٥

٠دینا بدرى عبد هللا محمد٦٤٣٦

٠دینا حلمي احمد فؤاد حلمي٦٤٣٧

٠دینا خالد عبدالرازق على محمد٦٤٣٨

٠دینا سعید على عبد الحمید٦٤٣٩

٠دینا عاید خلف جبرائیل(أ.ف)٦٤٤٠

٠دینا عبد التواب جمعھ محمد٦٤٤١

٠دینا عوض هللا محمد عوض هللا٦٤٤٢

٠رامز اشرف نجیب جندي٦٤٤٣

٠رامى ھشام عبد الھادى السید٦٤٤٤

٠رانا عادل عبد المجید محمود٦٤٤٥

٠رانا مصطفى عبد الفتاح مرسي السید٦٤٤٦

٠راندا سعد حسین محمد٦٤٤٧

٠راندا عبد المالك دھایبى ھندى٦٤٤٨

٠رانیا احمد مصطفى محمد احمد٦٤٤٩

٠رانیا حسن محمود احمد٦٤٥٠
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠رانیا حماده ابوسریع احمد٦٤٥١

٠رانیا على محمد احمد (اعاد قید)٦٤٥٢

٠رانیا محمد سلیمان محمود٦٤٥٣

٠رانیا محمود الدسوقي حامد ایراھیم٦٤٥٤

٠راینا خالد شعبان محمد٦٤٥٥

٠رأفت ماھر رأفت محروس٦٤٥٦

٠ربیع حسین ربیع محمد٦٤٥٧

٠رجاء خالد عبد الھادى السید٦٤٥٨

٠رحاب احمد عبد الحلیم حمیده٦٤٥٩

٠رحاب محسن السید على عطیة٦٤٦٠

٠رحمھ احمد عبد النعیم عزب٦٤٦١

٠رحمھ عبد الرحمن محمد امام٦٤٦٢

٠رحمھ عصام الدین عبد السمیع بیومى٦٤٦٣

٠رضا مجدى محمد بركھ(محول)٦٤٦٤

٠رضوى احمد صبحى زكى عبد الھادى٦٤٦٥

٠رضوى شحاتة عطا� احمد ایوب٦٤٦٦

٠رفعت محمد حسین محمد موسى عثمان٦٤٦٧

٠رمزى سمیر ریاض زخارى(محول)٦٤٦٨

٠رنا رمضان عبد العاطي تمیم٦٤٦٩

٠رنیھ سعید خلیل رزق٦٤٧٠

٠روجیھ نبیل فؤاد نقوال٦٤٧١

٠روفیدا مسعود سعید مسعود٦٤٧٢

٠روماریو نادى حبیب شحاتھ٦٤٧٣

٠رومانى عبدالمالك شوقى خلھ٦٤٧٤

٠ریم خالد طھ احمد٦٤٧٥

٠ریم محمد زكریا محمد٦٤٧٦

٠ریمون مراد ثروت القمص٦٤٧٧

٠ریمون نبیل رفعت وھبھ٦٤٧٨

٠ریھام ابراھیم عبد العزیز ابراھیم٦٤٧٩

٠ریھام جوده حمیده محمود مبروك٦٤٨٠
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٠ریھام محمود سمیر توفیق٦٤٨١

٠زھره جمعھ زكریا اسماعیل٦٤٨٢

٠زیاد طارق حسن بحر٦٤٨٣

٠زیاد عبد الرحمن سید عبد الرحمن٦٤٨٤

٠زینب جمال عبد الناجى عثمان٦٤٨٥

٠زینب سلطان ھاللى ابو العال٦٤٨٦

٠سارة ابراھیم حافظ ابراھیم٦٤٨٧

٠سارة احمد محمدى حسن٦٤٨٨

٠سارة جمال عمر عبدالعال٦٤٨٩

٠سارة دسوقى عمرو عثمان٦٤٩٠

٠سارة عاطف وھبة مرقس٦٤٩١

٠سارة محمد بدر محمد٦٤٩٢

٠ساره شحاتھ مرشدى محمد(أ.ف)٦٤٩٣

٠سالى خالد محمد صالح الدین محمود المھدى٦٤٩٤

٠سالى محمد سلیمان سلیمان البسیوني٦٤٩٥

٠سامح جرجس نعیم عزیز٦٤٩٦

٠ساندى عصام فوزي بنیامین٦٤٩٧

٠سحر عبد الرحیم عبد الغفار عبد الرحیم٦٤٩٨

٠سعاد السید محمد عطیة٦٤٩٩

٠سعد محمد سعد محمود حسنین٦٥٠٠

٠سعد محمود سعد محمد٦٥٠١

٠سعید احمد سعید على٦٥٠٢

٠سعید حسن عابدین عواد٦٥٠٣

٠سعید سمیر احمد ابو العال حافظ٦٥٠٤

٠سعید فرج انور سید٦٥٠٥

٠سلسبیل حمدى عبد الرحیم فرج هللا٦٥٠٦

٠سلسبیل طارق ابراھیم مبروك٦٥٠٧

٠سلمى احمد احمد محمد٦٥٠٨

٠سلمى جمال سعد عبدالحلیم٦٥٠٩

٠سلمى حامد محمد السید٦٥١٠
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٠سلمى شعبان سعد سید٦٥١١

٠سلمى عالءالدین محمد احمد٦٥١٢

٠سلوى خالد محمد انیس٦٥١٣

٠سلیمان فكرى سلیمان محمد االبحر٦٥١٤

٠سماء الحسن محمد محمود٦٥١٥

٠سمر احمد محمد احمد٦٥١٦

٠سمر سید امین سید حسین٦٥١٧

٠سمر عبد السالم على شلبى٦٥١٨

٠سمر محمد الشحات احمد ٦٥١٩

٠سمیة شمس الدین مختار حسن٦٥٢٠

٠سمیحھ مصطفى جابر مصطفى٦٥٢١

٠سمیر سمیر قریاقوس محارب٦٥٢٢

٠سمیر محمد سمیر حسین٦٥٢٣

٠سمیره احمد سعد محمد مكى٦٥٢٤

٠سمیره مصطفى احمد محمد سید٦٥٢٥

٠سھا ھشام ابراھیم حسن٦٥٢٦

٠سید اشرف السید عبدالمجید٦٥٢٧

٠سید حلمى محمد احمد٦٥٢٨

٠سید عماد حسن سالم٦٥٢٩

٠سید محمد عبد الفتاح احمد عبده٦٥٣٠

٠سیف الدین ایمن سامي محمد٦٥٣١

٠سیف الدین سمیر عبد العظیم اسماعیل٦٥٣٢

٠سیف الدین مصطفى شبل مصطفى٦٥٣٣

٠سیف صالح الدین سید٦٥٣٤

٠شادى ایمن محمود عبد الفتاح الدیب٦٥٣٥

٠شادى بشرى سلیم مصطفى٦٥٣٦

٠شادى عبد المنعم محمد على٦٥٣٧

٠شادى محمد عبد هللا على٦٥٣٨

٠شاھر محمد صالح الدین سلطان٦٥٣٩

٠شروق خالد السید محمد شمس الدین٦٥٤٠
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٠شروق طارق حسن محمد٦٥٤١

٠شروق عمرو احمد عوض٦٥٤٢

٠شروق محمد حامد منصور یوسف٦٥٤٣

٠شروق محمد مصطفى احمد٦٥٤٤

٠شروق محمود حافظ محمد٦٥٤٥

٠شروق ھانى سید حسن محمد٦٥٤٦

٠شروق یسرى مصطفى حسن٦٥٤٧

٠شروق یوسف منصور محمد حسن٦٥٤٨

٠شریف اسامھ یحیى شامخ٦٥٤٩

٠شریف سید احمد علي٦٥٥٠

٠شریف طھ محمد عبده٦٥٥١

٠شریف مصطفي احمد عبد الجلیل٦٥٥٢

٠شرین سالم عواد احمد الشریف(محول)٦٥٥٣

٠شمس عصام عبد التواب ابراھیم٦٥٥٤

٠شھاب ابراھیم محمود ابراھیم٦٥٥٥

٠شھاب محمد على صابر٦٥٥٦

٠شھیره سید سعد رضوان٦٥٥٧

٠شیرین حسن عفیفى حسن٦٥٥٨

٠شیرین محمد السایح محمد عوض٦٥٥٩

٠شیماء اسامة حلمى على٦٥٦٠

٠شیماء رجب جمعھ محمد٦٥٦١

٠شیماء رضا حامد عبدالقادر٦٥٦٢

٠شیماء سید عبد المجید على٦٥٦٣

٠شیماء طارق عبدالنبى عبدالعظیم٦٥٦٤

٠شیماء عدلى فوقى السید٦٥٦٥

٠صالح حسین محمد ابو الحمد احمد٦٥٦٦

٠صباح فتحى عبد العظیم ابو النور٦٥٦٧

٠صفاء احمد محمد على حسین٦٥٦٨

٠صالح عبد الفتاح عبد المجید عبد الرحیم٦٥٦٩

٠صالح نبیل محمد العربى٦٥٧٠
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠صموئیل سمیر جرجس مجلع٦٥٧١

٠ضحى امام احمد امام٦٥٧٢

٠ضحى خالد عبدالحكیم محمد٦٥٧٣

٠ضحى رجب احمد خفیر٦٥٧٤

٠ضحى صالح بیومى احمد(أ.ف)٦٥٧٥

٠ضحى مصطفى محمد محمود محمد٦٥٧٦

٠طارق تامر عابدین بكیر٦٥٧٧

٠طارق ھشام عبد العال حسن٦٥٧٨

٠طھ یحیى طھ عبد الواحد٦٥٧٩

٠عائشھ مجدى خلیفھ جاد هللا(أ.ف)٦٥٨٠

٠عادل ادھم عبد المطلب على٦٥٨١

٠عادل خالد علي احمد٦٥٨٢

٠عاصم محمد حمدى فخرى محمود٦٥٨٣

٠عاطف محمد خمیس عبد الرحیم٦٥٨٤

٠عبد البدیع یاسر عبد البدیع محمود٦٥٨٥

٠عبد الحمید ابراھیم عبد الحمید امین٦٥٨٦

٠عبد الحمید حسام احمد فؤاد محمد الریس٦٥٨٧

٠عبد الرحمن احمد صالح محمد على٦٥٨٨

٠عبد الرحمن احمد عبد الحكیم عبد العال٦٥٨٩

٠عبد الرحمن احمد محمد حنفى٦٥٩٠

٠عبد الرحمن اسامھ السید عبداللطیف٦٥٩١

٠عبد الرحمن اسماعیل رسمي علي عید٦٥٩٢

٠عبد الرحمن اشرف محمود حسنین٦٥٩٣

٠عبد الرحمن السید فتحي حسن البدوي٦٥٩٤

٠عبد الرحمن ایمن یحیى عثمان٦٥٩٥

٠عبد الرحمن بالل عبد الرحمن بالل٦٥٩٦

٠عبد الرحمن جبریل على جبریل٦٥٩٧

٠عبد الرحمن خالد محمد مصطفي٦٥٩٨

٠عبد الرحمن خالد محمود محمد٦٥٩٩

٠عبد الرحمن رمضان مصطفي حسن٦٦٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(٩٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبد الرحمن ریاض سعید عبد الرحمن٦٦٠١

٠عبد الرحمن سید محمد عبد السمیع احمد٦٦٠٢

٠عبد الرحمن صالح محمد عثمان عبد الرازق٦٦٠٣

٠عبد الرحمن طاھر عبده محمد٦٦٠٤

٠عبد الرحمن عاطف عبده عبد هللا٦٦٠٥

٠عبد الرحمن عبد المنعم عطیھ ابراھیم٦٦٠٦

٠عبد الرحمن على السید علي٦٦٠٧

٠عبد الرحمن عماد انور ھدیھ٦٦٠٨

٠عبد الرحمن عید محمد عبد الحافظ٦٦٠٩

٠عبد الرحمن فایز احمد محمد على٦٦١٠

٠عبد الرحمن فیصل سید سید عیسى ٦٦١١

٠عبد الرحمن كرم محمد رشاد حسین٦٦١٢

٠عبد الرحمن ماھر قاسم سید٦٦١٣

٠عبد الرحمن مجدى عثمان عبدالرحیم٦٦١٤

٠عبد الرحمن محمد احمد ابراھیم٦٦١٥

٠عبد الرحمن محمد السید مرسى٦٦١٦

٠عبد الرحمن محمد عبد الحمید حسن بیدق٦٦١٧

٠عبد الرحمن محمد غانم ابراھیم٦٦١٨

٠عبد الرحمن محمد محمد حسانین٦٦١٩

٠عبد الرحمن محمد محمد حمزة محمد٦٦٢٠

٠عبد الرحمن محمود حسین ابراھیم سالمھ٦٦٢١

٠عبد الرحمن مصطفى فؤاد سید محمود٦٦٢٢

٠عبد الرحمن ناصر خلیل حسین٦٦٢٣

٠عبد الرحمن یاسر عبد الفتاح احمد٦٦٢٤

٠عبد الصبور سید عبد الصبور سید٦٦٢٥

٠عبد العزیز حسام الدین عباس ابو العال٦٦٢٦

٠عبد العزیز طارق عبد العزیز عبد الرحیم٦٦٢٧

٠عبد العزیز محمود محمد محمد٦٦٢٨

٠عبد العزیز ناصر عبدالعزیز محمد٦٦٢٩

٠عبد الفتاح محمد عبد الفتاح محمد٦٦٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(٩٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبد اللطیف راضى عبد اللطیف ھنیدى٦٦٣١

٠عبد هللا احمد محفوظ عفیفى٦٦٣٢

٠عبد هللا اسامھ سعد توفیق(أ.ف)٦٦٣٣

٠عبد هللا حمزه ابراھیم عبد اللطیف٦٦٣٤

٠عبد هللا زغلول سعد عبد القادر٦٦٣٥

٠عبد هللا سید احمد عبد هللا٦٦٣٦

٠عبد هللا صالح عثمان صالح٦٦٣٧

٠عبد هللا عادل عبد الرؤف محمد٦٦٣٨

٠عبد هللا عاطف حسن حسن سویلم٦٦٣٩

٠عبد هللا عبد الرحمن سید نصر٦٦٤٠

٠عبد هللا كمال عبد الحفیظ محمد علي٦٦٤١

٠عبد هللا مجدى احمد حسن٦٦٤٢

٠عبد هللا محمد احمد حسن٦٦٤٣

٠عبد هللا محمد احمد عبد هللا٦٦٤٤

٠عبد هللا محمد احمد محمد ابوالھدى٦٦٤٥

٠عبد هللا محمد عبدهللا مرسي مصطفي٦٦٤٦

٠عبد هللا محمد عطا عبد اللطیف٦٦٤٧

٠عبد هللا محمود عبدهللا احمد٦٦٤٨

٠عبد هللا ھشام على السید٦٦٤٩

٠عبد المجید احمد عبد المجید عنبر٦٦٥٠

٠عبد المنعم بدوى عبد المنعم محمد٦٦٥١

٠عبدالرازق جمال عبدالرازق٦٦٥٢

٠عبیر محمد احمد تمام٦٦٥٣

٠عرفھ احمد عرفھ عرفھ الزغبى٦٦٥٤

٠عرفھ محمد عبد القادر مرعى٦٦٥٥

٠عز الدین ھانى عزقالنى حسین٦٦٥٦

٠عزت عادل محمد عبد الھادى٦٦٥٧

٠عزمى ھشام سعد ابراھیم٦٦٥٨

٠عزه محمود سیف النصر عبد الجواد محمود٦٦٥٩

٠عزیز اسامھ عزیز معوض٦٦٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١٠٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عزیز محمد عبدالعزیز الدیب٦٦٦١

٠عصام الدین عبد الرحمن على سید مرعى٦٦٦٢

٠عال مصطفى محمد على٦٦٦٣

٠عالء السید عبدربھ عبد المطلب٦٦٦٤

٠عالء صبرى رجب محمد٦٦٦٥

٠عالء عبد الحمید محمد خیرى٦٦٦٦

٠عالء محمد عزت محمد كامل٦٦٦٧

٠عالء محمد محمود محمد(أ.ف)٦٦٦٨

٠على ابراھیم عوض معوض(أ.ف)٦٦٦٩

٠على احمد صادق على البزار٦٦٧٠

٠على ایھاب على جمال النبى مصطفى٦٦٧١

٠على جمال على حسن٦٦٧٢

٠على حسن على عبده عبد العال٦٦٧٣

٠على رضا حنفى محمود٦٦٧٤

٠على صابر على حنفى حنفي٦٦٧٥

٠على عبد الرحمن محمد ابراھیم٦٦٧٦

٠على عبد الستار محمد عبد المھدى٦٦٧٧

٠على عبد العظیم على عبد العظیم  (محول)٦٦٧٨

٠على محمد عبد هللا عیسى٦٦٧٩

٠على محمد محمود احمد٦٦٨٠

٠على ناصر على مرسى٦٦٨١

٠علیاء عمرو محمد ابراھیم٦٦٨٢

٠عماد حمدى محمد محمود٦٦٨٣

٠عماد سمیر حنسى سوس٦٦٨٤

٠عمار وحید مظلوم رجب٦٦٨٥

٠عمر ابراھیم عبدالسمیع احمد٦٦٨٦

٠عمر احمد فؤاد محمد محمود٦٦٨٧

٠عمر احمد محمد احمد٦٦٨٨

٠عمر اشرف احمد محمد٦٦٨٩

٠عمر اشرف محمد احمد محمد٦٦٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١٠٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عمر اشرف محمد محمد٦٦٩١

٠عمر بدر ریاض توفیق٦٦٩٢

٠عمر حسن احمد ابوعمره٦٦٩٣

٠عمر حسن احمد محمود٦٦٩٤

٠عمر خالد امین احمد٦٦٩٥

٠عمر خالد محمد موسى٦٦٩٦

٠عمر رضا على محمد الجیزاوى٦٦٩٧

٠عمر سمیر السید احمد٦٦٩٨

٠عمر صالح على محمد٦٦٩٩

٠عمر طارق على محمد شلبى٦٧٠٠

٠عمر طارق فتحي عوض٦٧٠١

٠عمر عبد الحلیم محمود ابراھیم٦٧٠٢

٠عمر عبد الرحیم احمد عبد الرحیم٦٧٠٣

٠عمر عبد اللطیف رشاد امین٦٧٠٤

٠عمر عبد المنعم عبد المحسن معوض٦٧٠٥

٠عمر عدنان محمد احمد٦٧٠٦

٠عمر عصام عبد المعز محمد٦٧٠٧

٠عمر عالء الدین عبد البصیر عبد الغفور٦٧٠٨

٠عمر على رجب على٦٧٠٩

٠عمر محمد حامد محمد عمر٦٧١٠

٠عمر ناصر على حسن شندى٦٧١١

٠عمر ھانى محمد محمد٦٧١٢

٠عمر ھشام بدر الدین محمود٦٧١٣

٠عمر ھشام محمد محمد حسنین٦٧١٤

٠عمر یوسف ابوالعطا یوسف٦٧١٥

٠عمرو احمد حسین حسن على(محول)٦٧١٦

٠عمرو احمد ریاض محمود حسن٦٧١٧

٠عمرو احمد محمد على على٦٧١٨

٠عمرو رضا سید شعبان٦٧١٩

٠عمرو زكریا بندارى عبد العزیز٦٧٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١٠١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عمرو سعید محمد ابراھیم٦٧٢١

٠عمرو طھ محمود ابراھیم٦٧٢٢

٠عمرو عاطف فتح هللا حسن٦٧٢٣

٠عمرو عبد المنعم محمد محسب٦٧٢٤

٠عمرو عماد عطیھ ابراھیم٦٧٢٥

٠عمرو محمد جالل مرسى٦٧٢٦

٠عمرو محمد عبد الرازق محمد احمد٦٧٢٧

٠عمرو محمد عویس عید(أ.ف)٦٧٢٨

٠عمرو محمد قناوى السید٦٧٢٩

٠عمرو محمود عبد العلیم دسوقى٦٧٣٠

٠عنتر عید عبد الرازق حسین٦٧٣١

٠عھد حسام الدین حمزه عبد العزیز٦٧٣٢

٠عید محمد عبد المقصود حامد٦٧٣٣

٠غادة رجب عبد الجواد محمد٦٧٣٤

٠غادة رضا احمد السید٦٧٣٥

٠غدیر احمد سعید سلیمان نجدى٦٧٣٦

٠فؤاد ھشام عبدالعزیز ریاض٦٧٣٧

٠فادى اشرف جمیل فرید٦٧٣٨

٠فادى وھیب عبدالعزیز اسعد جرجس٦٧٣٩

٠فاروق سعد فاروق رمضان٦٧٤٠

٠فاطمھ ابراھیم عباس ابراھیم زاید٦٧٤١

٠فاطمھ احمد صادق حسان٦٧٤٢

٠فاطمھ احمد عنتر القطان٦٧٤٣

٠فاطمھ الزھراء محمد على محمد٦٧٤٤

٠فاطمھ ایمن عبد الحمید عبد العزیز٦٧٤٥

٠فاطمھ جمال احمد الجبلى٦٧٤٦

٠فاطمھ خالد السید عبدالعزیز٦٧٤٧

٠فاطمھ رشاد محمد محمد٦٧٤٨

٠فاطمھ رضا عبد الفتاح محمود٦٧٤٩

٠فاطمھ شحاتھ محمود احمد ابو عمیره٦٧٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١٠١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠فاطمھ عیسى سید ابراھیم٦٧٥١

٠فاطمھ محمد عبد الفتاح مصطفى٦٧٥٢

٠فاطمھ محمد فوزى عبدالعزیز٦٧٥٣

٠فاطمھ محمود عبد المجید محمود٦٧٥٤

٠فاطمھ یسرى احمد على منصور٦٧٥٥

٠فتحى عاطف فتحى حلمى٦٧٥٦

٠فتحى محمد فتحى محمد رفاعى٦٧٥٧

٠فرید سامي سعید ساورس٦٧٥٨

٠فھمى صبحى فھمى عبد الغفار٦٧٥٩

٠كریم ابراھیم عبد ربھ الشافعى٦٧٦٠

٠كریم احمد زاید زاید البنا٦٧٦١

٠كریم احمد صالح بدوي شرف الدین٦٧٦٢

٠كریم احمد محمد خلیفة٦٧٦٣

٠كریم اسامھ ماھر احمد٦٧٦٤

٠كریم حسام محمد صبرى ملیجى٦٧٦٥

٠كریم صالح فوزى عبد العاطى٦٧٦٦

٠كریم طاھر حسني محمود٦٧٦٧

٠كریم محمد فوزى على یوسف٦٧٦٨

٠كریم محمد محمود احمد الدرى٦٧٦٩

٠كریم محمد ھاشم احمد محمود٦٧٧٠

٠كریم مصطفى مرسى جاد أحمد٦٧٧١

٠كریم ناصر سالم محمد٦٧٧٢

٠كریمة حسن محمود حسن ٦٧٧٣

٠كمال ابو العطا عبد الرحمن محمد العمیرى٦٧٧٤

٠كمال سید حسن عاطف٦٧٧٥

٠كمال محمد حلمى عبد هللا سلیمان٦٧٧٦

٠كمال محمد كمال محمد٦٧٧٧

٠كیرلس شكرى غطاس حنا٦٧٧٨

٠كیرلس نادر امین فھمي٦٧٧٩

٠مؤمن محمد ابوزید محمد٦٧٨٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١٠٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مؤمن محمد احمد علي٦٧٨١

٠مؤمن محمد محمود البندارى٦٧٨٢

٠ماجد انور عبد الرحمن محمد٦٧٨٣

٠ماجد عماد محمد السید٦٧٨٤

٠مارى عزت ثروت جورجى برزى٦٧٨٥

٠ماریز موریس ماكین روفائیل٦٧٨٦

٠مارینا اشرف عطا خلیل٦٧٨٧

٠مارینا بخیت عزمى اسطفانوس٦٧٨٨

٠مارینا جمال جرجس شنوده٦٧٨٩

٠مارینا رأفت شاكر متاوؤس٦٧٩٠

٠مارینا محفوظ فایز حلیم عطیھ٦٧٩١

٠ماریھان ناصر سید عبد العال٦٧٩٢

٠ماریو ممدوح محب موافق٦٧٩٣

٠مازن احمد محمد محمد نجاتى عثمان٦٧٩٤

٠ماھر سعید مسعود واصف٦٧٩٥

٠مبارك ایمن حسن محمود٦٧٩٦

٠مجدولین ھانى انور لیون٦٧٩٧

٠مجدى عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالحمید٦٧٩٨

٠مجدى محمد مصطفى حسین٦٧٩٩

٠مجدى مسعود عبده حنا(أ.ف)٦٨٠٠

٠محسن عبدالستار على علي٦٨٠١

٠محمد ابراھیم ابراھیم عبد الحلیم٦٨٠٢

٠محمد ابراھیم احمد صالح٦٨٠٣

٠محمد ابراھیم حسین ابراھیم٦٨٠٤

٠محمد ابراھیم عبدالرحیم حسان٦٨٠٥

٠محمد ابراھیم على ابراھیم٦٨٠٦

٠محمد ابراھیم محمد احمد٦٨٠٧

٠محمد ابراھیم مھدي سعید٦٨٠٨

٠محمد ابو الحجاج جاد محمود٦٨٠٩

٠محمد ابو المعاطي سلیمان عباس عویس٦٨١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١٠٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد احمد ابو العنین على٦٨١١

٠محمد احمد احمد ابو الھنا٦٨١٢

٠محمد احمد جوده عبد الدایم٦٨١٣

٠محمد احمد سید عبد المجید٦٨١٤

٠محمد احمد صالح الدین شرف٦٨١٥

٠محمد احمد عبد الرحمن محمد٦٨١٦

٠محمد احمد عبد الظاھر رمضان٦٨١٧

٠محمد احمد عبد الفتاح حسن٦٨١٨

٠محمد احمد عبد هللا محمد٦٨١٩

٠محمد احمد عبد المنعم احمد مرزبان٦٨٢٠

٠محمد احمد عرابي محمد محمد الدیب٦٨٢١

٠محمد احمد على عبد الرحمن٦٨٢٢

٠محمد احمد فتحى عباس٦٨٢٣

٠محمد احمد فتحى محمد سلیمان٦٨٢٤

٠محمد احمد محمد السید محمد٦٨٢٥

٠محمد احمد محمد بحر محمد٦٨٢٦

٠محمد احمد محمد بنداري٦٨٢٧

٠محمد احمد محمد راشد٦٨٢٨

٠محمد احمد محمد عبد الحمید٦٨٢٩

٠محمد احمد محمد عبد الرحمن٦٨٣٠

٠محمد احمد محمد محمد٦٨٣١

٠محمد احمد مصطفى محمد اسماعیل٦٨٣٢

٠محمد احمد یوسف حسن٦٨٣٣

٠محمد اسامھ ابوسریع احمد امین٦٨٣٤

٠محمد اشرف اسماعیل محمد٦٨٣٥

٠محمد اشرف السعید عبدالسالم٦٨٣٦

٠محمد اشرف عبد الغفار عبد المجید٦٨٣٧

٠محمد اشرف فوزى ابو العزم٦٨٣٨

٠محمد اشرف محمد طلبھ٦٨٣٩

٠محمد اشرف محمد عبد العزیز زھران٦٨٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١٠٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد السید احمد ابو زینھ٦٨٤١

٠محمد السید عبد الرحمن عبد المطلب٦٨٤٢

٠محمد امین رجب امین٦٨٤٣

٠محمد ایمن حسن عزیز محمد٦٨٤٤

٠محمد ایمن محمد احمد٦٨٤٥

٠محمد ایمن محمد عبد الفتاح على٦٨٤٦

٠محمد ایمن مغاورى سید٦٨٤٧

٠محمد بخیت محمد عزوز٦٨٤٨

٠محمد بدر الدین محمد محمد٦٨٤٩

٠محمد بدر محمد قطب متولى٦٨٥٠

٠محمد تامر محمد نبیل طاھر٦٨٥١

٠محمد جابر سید جابر٦٨٥٢

٠محمد جمال سالم سالم٦٨٥٣

٠محمد جمال عبد الخالق محمد٦٨٥٤

٠محمد جمال عبد الونیس محجوب٦٨٥٥

٠محمد جمال نصر عبد الواحد٦٨٥٦

٠محمد جمعھ على احمد٦٨٥٧

٠محمد جمیل شاكر محمد٦٨٥٨

٠محمد حازم عبد السالم فھمى٦٨٥٩

٠محمد حازم محمد فھمي٦٨٦٠

٠محمد حجازي امام حجازي٦٨٦١

٠محمد حسام سعید داود(أ.ف)٦٨٦٢

٠محمد حسام محمد ربیع٦٨٦٣

٠محمد حسن عبد العاطى حسن حشیش٦٨٦٤

٠محمد حسن على حسن٦٨٦٥

٠محمد حسنى سید سلیمان٦٨٦٦

٠محمد حسنى نعمین فیصل٦٨٦٧

٠محمد حسین حسنى حسین٦٨٦٨

٠محمد حسین رمضان عباس٦٨٦٩

٠محمد حسین محمد سعید٦٨٧٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١٠٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد حمدى عبد الباقى ابراھیم٦٨٧١

٠محمد حمدى منصور سید عمر٦٨٧٢

٠محمد خالد احمد راغب٦٨٧٣

٠محمد خالد رفعت عبد العزیز الفقى٦٨٧٤

٠محمد خالد عبد الرازق عبدالرازق٦٨٧٥

٠محمد خالد على محمد٦٨٧٦

٠محمد خالد محمود على٦٨٧٧

٠محمد خالد مصطفى كمال٦٨٧٨

٠محمد خلف هللا عبدالودود سید٦٨٧٩

٠محمد ربیع عبد المنجي حسین٦٨٨٠

٠محمد رجب فارس رفاعى٦٨٨١

٠محمد رزق لطیف لطیف سالمھ٦٨٨٢

٠محمد رضا سید عفیفى٦٨٨٣

٠محمد رضا محمد مصطفى٦٨٨٤

٠محمد رفعت انور حسن٦٨٨٥

٠محمد زكریا عالم ابو العباس٦٨٨٦

٠محمد زیدان عبد البر زیدان٦٨٨٧

٠محمد ساعد منصور احمد٦٨٨٨

٠محمد سامى بیومى محمد(أ.ف)٦٨٨٩

٠محمد سعد محمد سعید٦٨٩٠

٠محمد سعید حسن الشاعر٦٨٩١

٠محمد سعید عبد الواحد محمد٦٨٩٢

٠محمد سالمة على محمد على٦٨٩٣

٠محمد سمھان رفعت ریاض٦٨٩٤

٠محمد سمیر انور حسن٦٨٩٥

٠محمد سمیر جمیل احمد٦٨٩٦

٠محمد سمیر زغلول سید(محول)٦٨٩٧

٠محمد سید حامد سید٦٨٩٨

٠محمد سید عبد الصبور احمد٦٨٩٩

٠محمد سید عبد الصبور جابر٦٩٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١٠٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد سید عبد الظاھر عبد العال٦٩٠١

٠محمد سید قرنى طھ على الجزار٦٩٠٢

٠محمد سید قرنى عبد الفتاح٦٩٠٣

٠محمد شعبان السید ابراھیم٦٩٠٤

٠محمد شكرى القوتلى سید عبد الحمید٦٩٠٥

٠محمد شكرى سمیر ابو زید٦٩٠٦

٠محمد شكل عبد الونیس احمد٦٩٠٧

٠محمد شوقى عبد المنصف یس٦٩٠٨

٠محمد صابر ابراھیم على٦٩٠٩

٠محمد صابر رزق احمد شلتوت٦٩١٠

٠محمد صابر زغلول سید٦٩١١

٠محمد صابر محمد احمد٦٩١٢

٠محمد صبحى صادق أبو المجد٦٩١٣

٠محمد صبرى شعبان عاشور٦٩١٤

٠محمد صبرى عبد الخالق عبد هللا٦٩١٥

٠محمد ضیاء الدین عبد الحمید على٦٩١٦

٠محمد طارق العلیمى عزب٦٩١٧

٠محمد طارق توفیق مصطفى االمام٦٩١٨

٠محمد طارق زینھم ابراھیم٦٩١٩

٠محمد طارق محمد صبرى محمد٦٩٢٠

٠محمد طایع حسن احمد٦٩٢١

٠محمد طھ حسن عبید(محول)٦٩٢٢

٠محمد عادل سید قطب٦٩٢٣

٠محمد عادل عبد المحسن فاروق٦٩٢٤

٠محمد عادل عزمى مصطفى٦٩٢٥

٠محمد عادل فتحى على سلیمان (محول)٦٩٢٦

٠محمد عادل فوزى عبد الحلیم٦٩٢٧

٠محمد عادل محمد احمد٦٩٢٨

٠محمد عادل محمد فؤاد الحفناوى٦٩٢٩

٠محمد عادل محمود شمس٦٩٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١٠٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد عاصم سعد اسماعیل٦٩٣١

٠محمد عاطف توفیق عبد الرحمن٦٩٣٢

٠محمد عاطف محمد عباس٦٩٣٣

٠محمد عاطف محمد عثمان٦٩٣٤

٠محمد عباس انور عباس٦٩٣٥

٠محمد عبد الباسط صابر حسن٦٩٣٦

٠محمد عبد الحلیم اسماعیل مصطفى عبدالحافظ٦٩٣٧

٠محمد عبد الحمید محمد سید٦٩٣٨

٠محمد عبد الخالق حسن عبد الخالق٦٩٣٩

٠محمد عبد الخالق سید عبد الفتاح٦٩٤٠

٠محمد عبد الرحمن عبد الصادق عبد الرحمن٦٩٤١

٠محمد عبد الظاھر عبد السمیع(محول)٦٩٤٢

٠محمد عبد العال مدنى عبدالعال٦٩٤٣

٠محمد عبد العزیز محمد عبدالعزیز٦٩٤٤

٠محمد عبد اللطیف عالم عبد اللطیف٦٩٤٥

٠محمد عبید احمد احمد٦٩٤٦

٠محمد عربى عبدالعزیز شاذلى٦٩٤٧

٠محمد عربى فرج جاد الحق٦٩٤٨

٠محمد عز الدین حنفى سالم٦٩٤٩

٠محمد عز الدین عواد محمد٦٩٥٠

٠محمد عزمى محمود محمد٦٩٥١

٠محمد عصام محمود عبد الباقى٦٩٥٢

٠محمد عالء محمد السید٦٩٥٣

٠محمد عالم عبد العلیم عواد عالم٦٩٥٤

٠محمد على تعلب محمد على٦٩٥٥

٠محمد على سعید على ابراھیم٦٩٥٦

٠محمد على عبد الجواد السید٦٩٥٧

٠محمد على عبد السالم اسماعیل٦٩٥٨

٠محمد على فتحى على٦٩٥٩

٠محمد على فرج على٦٩٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١٠٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد عماد فتحى ھاشم٦٩٦١

٠محمد عید امین عبدهللا٦٩٦٢

٠محمد فایز احمد عبد الباسط٦٩٦٣

٠محمد فتحى احمد الدھشورى٦٩٦٤

٠محمد فتحى اسماعیل حسین عرفات٦٩٦٥

٠محمد فتحى انور عبد الجواد٦٩٦٦

٠محمد فرغلى صدیق محمد٦٩٦٧

٠محمد قطب غزولى قطب االسود٦٩٦٨

٠محمد قناوي عبد النبي بسطاوى (محول)٦٩٦٩

٠محمد كرم سعد محمد٦٩٧٠

٠محمد مؤمن محمد عثمان٦٩٧١

٠محمد ماھر محمد سید٦٩٧٢

٠محمد مبروك عبد المجید محمد٦٩٧٣

٠محمد مجدى احمد محمد السید٦٩٧٤

٠محمد مجدى حسن صالح محمد صالح٦٩٧٥

٠محمد مجدى عمر عمر العجمى٦٩٧٦

٠محمد مجدى كامل محمد اسماعیل٦٩٧٧

٠محمد مجدى محمد حسن الدالي٦٩٧٨

٠محمد مجدى محمد حنفى٦٩٧٩

٠محمد مجدى محمد نصار٦٩٨٠

٠محمد مجدى محمود حنفى٦٩٨١

٠محمد محسن على احمد٦٩٨٢

٠محمد محمد عبد العظیم محمد٦٩٨٣

٠محمد محمد عبدالعظیم احمد سید٦٩٨٤

٠محمد محمود سید احمد٦٩٨٥

٠محمد محمود عثمان محمود٦٩٨٦

٠محمد محمود محمد خلیل٦٩٨٧

٠محمد محمود محمد محمود٦٩٨٨

٠محمد محمود محمد مسعد محمود٦٩٨٩

٠محمد مختار محمد توفیق٦٩٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١٠٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد مصطفى الشبراوى الدسوقى٦٩٩١

٠محمد مصطفى شرف دسوقي٦٩٩٢

٠محمد مصطفى عبد العزیز محمد٦٩٩٣

٠محمد مصطفى محمد سید٦٩٩٤

٠محمد مصطفى محمد عبد الدایم٦٩٩٥

٠محمد مصطفى محمود محمد٦٩٩٦

٠محمد مفرج عسران محمد٦٩٩٧

٠محمد ممدوح خلف محمد٦٩٩٨

٠محمد ممدوح محمد محمد الفوانیسى٦٩٩٩

٠محمد ممدوح محى الدین سید٧٠٠٠

٠محمد موسى احمد محمد٧٠٠١

٠محمد ناصر سالم بدوى٧٠٠٢

٠محمد نصر احمد الطاھر شلبى٧٠٠٣

٠محمد ھاشم عبدالحمید سید٧٠٠٤

٠محمد ولید على عبدالمقصود٧٠٠٥

٠محمد یاسر عبد الدایم عبد الحمید٧٠٠٦

٠محمد یاسر محمد فراج فتوح٧٠٠٧

٠محمد یوسف احمد كمال٧٠٠٨

٠محمد یوسف محمد یوسف على٧٠٠٩

٠محمود ابو بكر احمد فرج هللا٧٠١٠

٠محمود احمد احمد ابراھیم السیسى٧٠١١

٠محمود احمد طھ السید ھالل(محول)٧٠١٢

٠محمود احمد عبد الوھاب السید٧٠١٣

٠محمود احمد محمود عبدالسمیع٧٠١٤

٠محمود اسماعیل مصطفى عبد الحلیم٧٠١٥

٠محمود اشرف احمد حسن عبد هللا٧٠١٦

٠محمود السید عبد السمیع یس٧٠١٧

٠محمود السید عبد العال احمد٧٠١٨

٠محمود امجد عبده عبدالنعیم٧٠١٩

٠محمود اوسامھ احمد سید٧٠٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١٠٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمود ایمن عبد المحسن محمود٧٠٢١

٠محمود جابر عبد الغفار عبد الھادي٧٠٢٢

٠محمود جمال حسنین حسن غیث٧٠٢٣

٠محمود حسنین عبد الغفار عبد الرحمن٧٠٢٤

٠محمود حمید حسین عبدالمحسن٧٠٢٥

٠محمود خالد حسن احمد٧٠٢٦

٠محمود خالد محمود الفقي٧٠٢٧

٠محمود رأفت سالم حسانین٧٠٢٨

٠محمود رمضان شحات بدري خلیل٧٠٢٩

٠محمود سامى طھ عبدالكریم٧٠٣٠

٠محمود سامى محمد محمد احمد٧٠٣١

٠محمود سعد سید طھ حسن عبد الحق٧٠٣٢

٠محمود سمیر احمد سالم٧٠٣٣

٠محمود سمیر محمد احمد٧٠٣٤

٠محمود سید على عبد الاله٧٠٣٥

٠محمود سید على محمد٧٠٣٦

٠محمود شریف فارس عبد الفتاح٧٠٣٧

٠محمود شعبان عبد الرازق عبد الحافظ٧٠٣٨

٠محمود شعبان فكري حمدان٧٠٣٩

٠محمود صبرى صابر احمد٧٠٤٠

٠محمود طارق السید محمد السید٧٠٤١

٠محمود طاھر رفاعى توفیق٧٠٤٢

٠محمود عاطف سعد عبدالحمید٧٠٤٣

٠محمود عبد الرحمن محمد حسین عباد٧٠٤٤

٠محمود عبد الفتاح ابو المعاطى عفیف٧٠٤٥

٠محمود عبد الفتاح حسن سعد٧٠٤٦

٠محمود عبد هللا محمد امین سالم٧٠٤٧

٠محمود عصام عبد الوھاب العیسوي٧٠٤٨

٠محمود عالء الدین عبد الرحمن محمد عثمان٧٠٤٩

٠محمود عالء الدین محمود عیسى٧٠٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١٠٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمود على زكى سلیم٧٠٥١

٠محمود على محمد امین٧٠٥٢

٠محمود عوض السید حمزه٧٠٥٣

٠محمود عید محمد حامد٧٠٥٤

٠محمود غانم ابراھیم غانم٧٠٥٥

٠محمود ماھر فاروق محمد٧٠٥٦

٠محمود مجدى محمود اسماعیل٧٠٥٧

٠محمود محمد احمد عبد هللا٧٠٥٨

٠محمود محمد السید عبد الواحد موسى٧٠٥٩

٠محمود محمد حسن السعید٧٠٦٠

٠محمود محمد زكریا محمد٧٠٦١

٠محمود محمد زیدان محمد٧٠٦٢

٠محمود محمد سالمھ محمد٧٠٦٣

٠محمود محمد شعبان محمد عبد المنعم٧٠٦٤

٠محمود محمد عبد المحسن عبده٧٠٦٥

٠محمود محمد محمد محمد السید شحاتھ٧٠٦٦

٠محمود محمد محمود السید٧٠٦٧

٠محمود محمد محمود الشیخ٧٠٦٨

٠محمود محمد محمود فاضل٧٠٦٩

٠محمود محمد محمود قریشى٧٠٧٠

٠محمود مصرى عبد الحمید سالم محمود٧٠٧١

٠محمود مصطفى السید احمد٧٠٧٢

٠محمود مصطفى سید عبدالفتاح٧٠٧٣

٠محمود ممدوح حسین محمد احمد٧٠٧٤

٠محمود نبیل محمد عبد الرحمن٧٠٧٥

٠محمود نور الدین على صالح٧٠٧٦

٠محمود ھاشم محمود الزم٧٠٧٧

٠محمود یاسر فتحى سید٧٠٧٨

٠مراد كرم محمد ثروت٧٠٧٩

٠مرام عبدالرؤوف صالح احمد٧٠٨٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١٠٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مروان محمد محمود مرسال٧٠٨١

٠مروان محمد نزیھ محمد٧٠٨٢

٠مروه بدر باسم كمال محمد خالد٧٠٨٣

٠مروه حمدي عبد الحي سالمھ٧٠٨٤

٠مروه خالد ابوزید محمد سعید٧٠٨٥

٠مروه سعید مصطفي عبد السالم٧٠٨٦

٠مروه محمد انور السید٧٠٨٧

٠مروه محمد حسن حسن٧٠٨٨

٠مریانھ صادق ریاض جرجس٧٠٨٩

٠مریم احمد عبد العزیز سید٧٠٩٠

٠مریم السید سعید راشد٧٠٩١

٠مریم محمود منصور محمد السید٧٠٩٢

٠مریم ناصر عطا هللا محمد(محول)٧٠٩٣

٠مریم ھشام السید عبدالمقصود٧٠٩٤

٠مصطفى ابراھیم محمد ابو المواھب٧٠٩٥

٠مصطفى احمد خلیفة احمد عبد الواحد٧٠٩٦

٠مصطفى احمد صابر حسن٧٠٩٧

٠مصطفى احمد یاسین احمد٧٠٩٨

٠مصطفى اسامھ رمضان محمد٧٠٩٩

٠مصطفى السید محمد عطیھ٧١٠٠

٠مصطفى الشحات عبد المطلب رزق٧١٠١

٠مصطفى جمال عبد المنجى شاھین٧١٠٢

٠مصطفى جمعھ صدقى عبد الحلیم٧١٠٣

٠مصطفى حسن محمد مراد٧١٠٤

٠مصطفى رضا سید سعید٧١٠٥

٠مصطفى سعد مصطفى احمد٧١٠٦

٠مصطفى سمیر محمد عبد الواحد٧١٠٧

٠مصطفى سید عبد الاله احمد٧١٠٨

٠مصطفى سید فتحى سید٧١٠٩

٠مصطفى ضیاء السید غریب٧١١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١٠٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مصطفى عامر عبد هللا على٧١١١

٠مصطفى عبد العال احمد عبد العال٧١١٢

٠مصطفى عبد المجید عبد العزیز منصور٧١١٣

٠مصطفى عصام حسین سید٧١١٤

٠مصطفى عید ضیف هللا محمد٧١١٥

٠مصطفى فاروق ابو زید احمد٧١١٦

٠مصطفى فرج ابراھیم محمد سعدان٧١١٧

٠مصطفى محسن مرسى ابراھیم٧١١٨

٠مصطفى محمد احمد ابراھیم٧١١٩

٠مصطفى محمد الضوى احمد محمد٧١٢٠

٠مصطفى محمد سید حسن محمد٧١٢١

٠مصطفى محمد فھمي محمد عبد التواب٧١٢٢

٠مصطفى محمد فوزى احمد٧١٢٣

٠مصطفى محمد مصطفى عبد العزیز٧١٢٤

٠مصطفى محمود ابو بكر محمود رسالن٧١٢٥

٠مصطفى محمود حسن السید مرزوق٧١٢٦

٠مصطفى محمود عبد المجید محمد٧١٢٧

٠مصطفى محمود محمد عبدالعاطى٧١٢٨

٠مصطفى محمود مصطفى عبد ربھ٧١٢٩

٠مصطفى محمود یحى رضوان٧١٣٠

٠مصطفى منصور لطفى ابو العز٧١٣١

٠مصطفى منیر محمد الشرقاوى٧١٣٢

٠مصطفى نبیل ابراھیم عبد الحمیدعلي٧١٣٣

٠معاذ محمد جالل الدین محمود٧١٣٤

٠معتز محمد احمد محمد ٧١٣٥

٠مغفره محمود بدوى زھرى٧١٣٦

٠ممدوح ناھض صدقى محمود االستاذ٧١٣٧

٠منار احمد لطفي ابو طالب٧١٣٨

٠منار محمد یوسف على حسین٧١٣٩

٠منار محمود احمد حسن٧١٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١٠٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠منة هللا ابراھیم سید غرباوى٧١٤١

٠منة هللا اكرم صالح الدین محمد٧١٤٢

٠منة هللا عبد السالم جمال ابراھیم٧١٤٣

٠منصور عنتر عبد المنعم محمد٧١٤٤

٠منھ هللا سیف االسالم عبد الفتاح محمد(محول)٧١٤٥

٠منھ هللا طارق فاروق عبد العزیز٧١٤٦

٠منھ هللا عصام عبد العزیز المعداوى٧١٤٧

٠منھ هللا ممدوح محمد عبد الظاھر٧١٤٨

٠منى مدحت محمود محمد٧١٤٩

٠منى منتصر محمد یسن٧١٥٠

٠مھا مصطفي محمد عمر خطاب٧١٥١

٠مھاب طارق احمد السید عثمان٧١٥٢

٠مھند احمد ابراھیم السید الجارحى٧١٥٣

٠مھند حسین علیوة فرجانى على٧١٥٤

٠مھند محمد محمد محمد٧١٥٥

٠موسى نسیم موسى بھنام٧١٥٦

٠مى اسماعیل محمد محمد٧١٥٧

٠مى عاطف ابراھیم محمد٧١٥٨

٠مى عاطف نورالدین محمد٧١٥٩

٠مى محمد ابو العطا احمد٧١٦٠

٠مى محمد حافظ امام٧١٦١

٠میاده اشرف محمد السید احمد٧١٦٢

٠میاده على باھي اسماعیل محمد٧١٦٣

٠میرنا احمد عبد العال٧١٦٤

٠میرنا اشرف سعید عبد الحمید(محول)٧١٦٥

٠میرنا رجب ابو زید مصطفى٧١٦٦

٠میرنا عمرو صالح حنفى٧١٦٧

٠میرنا یوسف رزق یوسف٧١٦٨

٠میشیل عماد عباس یوسف٧١٦٩

٠میالد شوقى فوزى سمعان٧١٧٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١٠٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مینا جمال عزیز عبده٧١٧١

٠مینا رضى فایق راتب٧١٧٢

٠مینا كمال كامل فھمي سعید٧١٧٣

٠مینا مجدى حلمى فؤاد٧١٧٤

٠مینا نبیل سعید یوسف٧١٧٥

٠نادر یحي سعید طھ٧١٧٦

٠نادى محمد عبد الصمد عبد الحمید٧١٧٧

٠نجاه عادل محمد كمال اسماعیل٧١٧٨

٠نجوى ابراھیم سید خلیل٧١٧٩

٠ندا عصام سعداوى على٧١٨٠

٠ندا على زین العابدین عزت ھیكل٧١٨١

٠ندى اشرف محمد ابراھیم٧١٨٢

٠ندى حسن على اسماعیل٧١٨٣

٠ندى حنفي سید مصطفى٧١٨٤

٠ندى ریان احمد حسن٧١٨٥

٠ندى صالح حسین مصطفى٧١٨٦

٠ندى عثمان محمد عثمان٧١٨٧

٠ندى مجدى محمد مصطفى عبیدو٧١٨٨

٠ندى مجدى یاسین امین٧١٨٩

٠ندى محمد عابدین محمود٧١٩٠

٠ندى محمود سعد زغلول٧١٩١

٠نسرین مسعد حسین سلیمان٧١٩٢

٠نسمة احمد محمد عبد الموجود٧١٩٣

٠نعمھ طھ سعد خلیل٧١٩٤

٠نھال محمد على ابراھیم٧١٩٥

٠نھلة حمدي محمد على٧١٩٦

٠نھى شكرى ابراھیم محمد٧١٩٧

٠نھى صالح جمال الدین احمد حسنین٧١٩٨

٠نھى عادل عبد المجید عبد العزیز٧١٩٩

٠نور الدین اشرف محمود صابر٧٢٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١٠٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نور الدین باسم عبد الظاھر حامد جعفر٧٢٠١

٠نور الدین طارق احمد حسن عبدهللا٧٢٠٢

٠نور الھدى مجدي جمعھ عبد هللا٧٢٠٣

٠نورا احمد اسماعیل السید عبد هللا٧٢٠٤

٠نورا خالد فتحى السید٧٢٠٥

٠نورا عبد الناصر محمد مرسي٧٢٠٦

٠نورا عمرو ربیع ادریس٧٢٠٧

٠نورا كمال حسن محمد احمد٧٢٠٨

٠نورا محمد احمد عبد الرحمن٧٢٠٩

٠نورا مسعد احمد عبدالمقصود٧٢١٠

٠نوران محمد احمد محمد مصطفى٧٢١١

٠نوران محمد عبد العظیم فھمى٧٢١٢

٠نوران یاسر سید محمود احمد حسن٧٢١٣

٠نوره سالم متولي محمد٧٢١٤

٠نورھان احمد محمد سید٧٢١٥

٠نورھان السید احمد البغدادى٧٢١٦

٠نورھان ثروت سید عبد ربھ٧٢١٧

٠نورھان جمال رفاعى رفاعى٧٢١٨

٠نورھان حمدى عباس احمد٧٢١٩

٠نورھان خالد محمود احمد٧٢٢٠

٠نورھان مجدى لبیب عبد الھادى٧٢٢١

٠نورھان محمد محمود احمد عصر٧٢٢٢

٠نورھان محمود مصطفى رفاعى٧٢٢٣

٠نورھان ھشام حسنین ابو سعده٧٢٢٤

٠نیرة محمد فوزي ابراھیم٧٢٢٥

٠ھاجر احمد عبدالرحمن موسى٧٢٢٦

٠ھاجر الزین احمد مصطفى٧٢٢٧

٠ھاجر بھاءالدین سید حسن٧٢٢٨

٠ھاجر حسین سید حسین٧٢٢٩

٠ھاجر خلیل مصطفي خلیل٧٢٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١٠٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھاجر ربیع محمد محمد٧٢٣١

٠ھاجر فرج محمد فرج٧٢٣٢

٠ھاجر مجدى قرنى صاوى٧٢٣٣

٠ھاجر محمد متولى محمد٧٢٣٤

٠ھاجر محمود محمد عفیفى٧٢٣٥

٠ھاجر منصور عبد البصیر ابراھیم٧٢٣٦

٠ھاجر ناصر محمد فرج محمد٧٢٣٧

٠ھاجر نصر عفیفى سید٧٢٣٨

٠ھادى عبد الحكیم حسن عبد النبى٧٢٣٩

٠ھالة السید محمود حسین٧٢٤٠

٠ھالة مصطفى الشافعى السید٧٢٤١

٠ھامیس ھانى عبد العلیم طھ٧٢٤٢

٠ھایدى نصیف نصحى ادیب٧٢٤٣

٠ھبھ هللا ابراھیم محمود ابراھیم٧٢٤٤

٠ھبھ هللا عبد المطلب محمود عبد الكافى٧٢٤٥

٠ھبھ سمیر سعد فاضل االكشر٧٢٤٦

٠ھبھ كرم سید حسن٧٢٤٧

٠ھبھ محمد محمود سالم٧٢٤٨

٠ھبھ نصحى میخائیل مجلى٧٢٤٩

٠ھدى ماجد محمد احمد٧٢٥٠

٠ھدى مصطفي جابر  محمد النمر٧٢٥١

٠ھدیر شوقى عبد الغنى عبد المجید٧٢٥٢

٠ھدیر مصطفى عبد المنعم جاد الرب٧٢٥٣

٠ھشام ابراھیم حسین٧٢٥٤

٠ھشام احمد حسن عبد الموجود٧٢٥٥

٠ھشام احمد سعد احمد احمد٧٢٥٦

٠ھشام احمد عبد السمیع محمد٧٢٥٧

٠ھشام احمد محمد خلیل٧٢٥٨

٠ھشام احمد محمد عبد اللطیف٧٢٥٩

٠ھشام ایمن حسن محمد٧٢٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١١٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھشام شحاتة محمد شحاتھ٧٢٦١

٠ھشام عبد العاطى محمد الدمرداش٧٢٦٢

٠ھشام عرفة حنفى عبد الخالق٧٢٦٣

٠ھشام محمد رجب عرابى٧٢٦٤

٠ھشام محمد سید ابراھیم٧٢٦٥

٠ھناء صالح رجب تركى٧٢٦٦

٠ھند طارق على عباس٧٢٦٧

٠ھند عاطف احمد ابراھیم٧٢٦٨

٠ھند على احمد على طھ٧٢٦٩

٠ھند محمد ھاشم محمد٧٢٧٠

٠ھیام وسام محمد صالح٧٢٧١

٠ھیثم عبد المنعم عثمان٧٢٧٢

٠والء جمال عبد الغنى احمد٧٢٧٣

٠والء رجب عبده على الشریف٧٢٧٤

٠ولید عادل نصر عبد المجید شكر٧٢٧٥

٠ولید مجدى خلف احمد منصور٧٢٧٦

٠یارا اشرف محمد دھشان٧٢٧٧

٠یارا مجدى عبدالمنعم محمد٧٢٧٨

٠یارا محمد فوزى عبد المقصود٧٢٧٩

٠یارا محمد یاسر صبحى٧٢٨٠

٠یاسر عبد الناصر على حسین٧٢٨١

٠یاسر على حسین عبد الوھاب٧٢٨٢

٠یاسر محمد عاطف عبدالفتاح تھامي ٧٢٨٣

٠یاسمین اكرم كمال شاكر٧٢٨٤

٠یاسمین جابر اسماعیل متولى٧٢٨٥

٠یاسمین سید عبد الشكور مراد(أ.ف)٧٢٨٦

٠یاسمین محمد عاطف محمد الصغیر٧٢٨٧

٠یاسمین محمد عبد الرحمن محمد٧٢٨٨

٠یاسمین ناصر حسن مصطفى٧٢٨٩

٠یسرا محمد مصطفى مصطفى٧٢٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١١٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠یمنى محمود على محمود٧٢٩١

٠یوساب تادرس رمزى تادرس٧٢٩٢

٠یوستینا نبیھ سلیم فرج٧٢٩٣

٠یوسف احمد على بدر٧٢٩٤

٠یوسف احمد محمد یونس٧٢٩٥

٠یوسف احمد یوسف محمود٧٢٩٦

٠یوسف صالح الدین الحسینى ابراھیم٧٢٩٧

٠یوسف عبد المغیث عبد المولى محمد عمار٧٢٩٨

٠یوسف عبد الناصر على احمد٧٢٩٩

٠یوسف فرید مسعد میخائیل٧٣٠٠

٠یوسف محمد محروس محمد حسن٧٣٠١

٠یوسف ھانى احمد شوقى٧٣٠٢

٠یوسف ھانى یوسف حسنى٧٣٠٣

٠بابانوب عادل توفیق عبدالنور٧٣٠٤

٠بابراھیم احمد ابراھیم احمد٧٣٠٥

٠بابراھیم احمد ابراھیم امام٧٣٠٦

٠باحالم مبروك جمعھ عبد العزیز٧٣٠٧

٠باحمد اسامھ عبد الخالق سالم٧٣٠٨

٠باحمد حسن عبد التواب حسن٧٣٠٩

٠باحمد حمدى سید مصطفى٧٣١٠

٠باحمد خالد صالح طھ٧٣١١

٠باحمد سعید عبد المجید عبد الحمید٧٣١٢

٠باحمد سالمھ وھدانى سالمھ یوسف٧٣١٣

٠باحمد سلیمان عبد الغفار محمد٧٣١٤

٠باحمد سمیر خلیفھ٧٣١٥

٠باحمد عمار تركى محمد٧٣١٦

٠باحمد عمر على ابراھیم٧٣١٧

٠باحمد فؤاد سعد احمد٧٣١٨

٠باحمد محمد عزت عبد الموجود٧٣١٩

٠باحمد محمد على عبد السالم٧٣٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١١١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد محمد محمود سلیمان٧٣٢١

٠باحمد محمدین عبد الموجود محمد على٧٣٢٢

٠باحمد مصطفى محمد على٧٣٢٣

٠باحمد منصور امام على٧٣٢٤

٠بأحمد نھاد عبد الباقي یوسف٧٣٢٥

٠باحمد وحید على سلطان٧٣٢٦

٠باستیر ابراھیم اسحق زكى٧٣٢٧

٠باسحاق محمد اسحاق حسن٧٣٢٨

٠باسالم محمد خلیل محمد٧٣٢٩

٠باسماء ابراھیم جوده عبد العزیز٧٣٣٠

٠باسماء رمضان عوض احمد عویس٧٣٣١

٠باسماء فتحى عبده محمد٧٣٣٢

٠باشرف حسین احمد ابوزید٧٣٣٣

٠بالسید محمد السید محمد رضوان٧٣٣٤

٠بامیره اشرف محمد عبدالغنى٧٣٣٥

٠بانجى ھشام عبد هللا مصطفى٧٣٣٦

٠بایفون عیاد عبد السید سلیمان٧٣٣٧

٠بایمن محمد عبد المنعم ابراھیم٧٣٣٨

٠بایھ صالح مندوه حسن٧٣٣٩

٠بایھ محمد ابراھیم عبد اللطیف٧٣٤٠

٠بایھ محمد محمود محمد مطر٧٣٤١

٠بایھ محمود حسن محمد٧٣٤٢

٠بایھ مصطفى محمد عبدالرازق٧٣٤٣

٠بباسم احمد محمد احمد السید٧٣٤٤

٠بباسم حسنى سلیمان محمود٧٣٤٥

٠ببسنت حسن كمال حسن٧٣٤٦

٠بتامر ثروت ادوارد صادق٧٣٤٧

٠بتقى اشرف محمد محمد ضیف٧٣٤٨

٠بتقى صفوت محمد ابو سریع٧٣٤٩

٠بحازم محمود احمد المغربى٧٣٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١١١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بحسام احمد محمد عبد العاطي٧٣٥١

٠بحسام حسن محمد عبدالمطلب٧٣٥٢

٠بحسام سمیر عبد المرضى حسن٧٣٥٣

٠بحسن محمد حسین مصطفى٧٣٥٤

٠بحسین محمد حسین محمود محمد٧٣٥٥

٠بخالد احمد فؤاد امین عبد العال٧٣٥٦

٠بخالد محمد عبد الرحمن شریف٧٣٥٧

٠بخالد مصطفى عویس محمد٧٣٥٨

٠بدینا جمال الدین خلف خالد٧٣٥٩

٠بدینا عبده محمد على٧٣٦٠

٠برضا شوقى صدقى سید٧٣٦١

٠بزیاد یاسر محمد أنیس٧٣٦٢

٠بزینب عویضھ عبد الرحمن على٧٣٦٣

٠بسحر محمد فوزى مصطفى٧٣٦٤

٠بسعد وجدى سالمھ سلیمان٧٣٦٥

٠بسمیره عالء رشاد احمد٧٣٦٦

٠بشروق مصطفى مسعد موسى٧٣٦٧

٠بشریف سامح صبحى محمد بدران٧٣٦٨

٠بشھاب الدین احمد عبد الباسط على٧٣٦٩

٠بشیماء محمد ممدوح عبد الفتاح٧٣٧٠

٠بعبد الحمید عبد الرحیم ابراھیم السید٧٣٧١

٠بعبد الرحمن احمد عبد المنعم مبارك٧٣٧٢

٠بعبد الرحمن حمزه سلیمان حمزه٧٣٧٣

٠بعبد الرحمن طلعت احمد محمد٧٣٧٤

٠بعبد الرحمن محمد سعید خلیل رسمي٧٣٧٥

٠بعبد الرحمن محمود محمد فتحى الحسین٧٣٧٦

٠بعبد المنعم ھشام محمد عبد الوھاب٧٣٧٧

٠بعلى حسن البنا على السباعى خزیم٧٣٧٨

٠بعلى ماھر عبد هللا الشربینى٧٣٧٩

٠بعلى محمد رمضان احمد٧٣٨٠
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                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١١٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بعلى محمد عبد المطلب مبروك٧٣٨١

٠بعمر عصام رجب عبد القادر٧٣٨٢

٠بعمر محمد فاروق حسین٧٣٨٣

٠بفاطمھ احمد عبد النبى مصطفى٧٣٨٤

٠بفاطمھ محمد سالم معوض٧٣٨٥

٠بفاطمھ محمود محمود سلیمان٧٣٨٦

٠بفایزه ھشام على ابراھیم٧٣٨٧

٠بفلایر سامى ابراھیم عوف٧٣٨٨

٠بكریم اسامھ محمد شحاتة٧٣٨٩

٠بكریم ناصر محمد على ماھر٧٣٩٠

٠بكریم وحید فاروق محمود٧٣٩١

٠بكریم یسرى عبد اللطیف نوار٧٣٩٢

٠بلمیاء محمد قناوى حسن٧٣٩٣

٠بماریو سمیر فؤاد سالمھ٧٣٩٤

٠بمحمد جمال زكریا حسن٧٣٩٥

٠بمحمد جمال محمد عبد الحى٧٣٩٦

٠بمحمد حسن فاروق خلف٧٣٩٧

٠بمحمد حسین اسماعیل محمد حسین٧٣٩٨

٠بمحمد حسین زكي٧٣٩٩

٠بمحمد خالد محمود خلیل٧٤٠٠

٠بمحمد رمضان محمود عبد الرافع على٧٤٠١

٠بمحمد سامى محمد امام٧٤٠٢

٠بمحمد سلیمان محمد الھندى سلیمان٧٤٠٣

٠بمحمد سید رضا سید نصار٧٤٠٤

٠بمحمد سید عبد المجید محمد محمود٧٤٠٥

٠بمحمد صبرى محمود عبد الرحمن٧٤٠٦

٠بمحمد صالح الباز موسى٧٤٠٧

٠بمحمد صالح سعد زغلول٧٤٠٨

٠بمحمد طارق احمد محمد دسوقى٧٤٠٩

٠بمحمد طارق محمد مصطفى٧٤١٠
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                    ٣-                              التوقیع:
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١١٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد عبد العظیم محمد عبدالعظیم٧٤١١

٠بمحمد عبد هللا محمد احمد٧٤١٢

٠بمحمد عزت اسماعیل رمضان٧٤١٣

٠بمحمد عزیز محمد صالح٧٤١٤

٠بمحمد عفت عبد المنعم مھنى٧٤١٥

٠بمحمد فرید ابراھیم احمد عمار٧٤١٦

٠بمحمد فیصل عبد العزیز ادم٧٤١٧

٠بمحمد مجدى رمضان عطیھ٧٤١٨

٠بمحمد محمد عبد المنعم محمد حسین٧٤١٩

٠بمحمد محمود عبد الفتاح ابوزید٧٤٢٠

٠بمحمد محمود یونس على٧٤٢١

٠بمحمد یاسر سعید عید٧٤٢٢

٠بمحمد یحیى حسان محمد٧٤٢٣

٠بمحمود احمد سعد محمد٧٤٢٤

٠بمحمود احمد عبد الحمید عبد الخالق٧٤٢٥

٠بمحمود احمد نظیف احمد٧٤٢٦

٠بمحمود خالد محمد محمود٧٤٢٧

٠بمحمود عباس عبد الروؤف٧٤٢٨

٠بمحمود مصطفى عابدین علي٧٤٢٩

٠بمریم مھدى فوزى فلتس٧٤٣٠

٠بمصطفى حسین احمد محمود٧٤٣١

٠بمصطفى رمضان عبدالرحیم جاد الرب٧٤٣٢

٠بمصطفى سعید ابراھیم محمد٧٤٣٣

٠بمصطفى فرحات عبد الحارس٧٤٣٤

٠بمصطفى كامل عبده السباعى٧٤٣٥

٠بمصطفى وجیھ محروس عبدالحمید٧٤٣٦

٠بمصطفى وحید فھمى خلیل٧٤٣٧

٠بمعاذ سعید عبد العظیم السید٧٤٣٨

٠بمعتز عماد محمد الشحات٧٤٣٩

٠بمعتز محمد محمد احمد٧٤٤٠
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                    ٢-                              التوقیع:
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١١٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمنھ عادل جمعھ حسن٧٤٤١

٠بمھیب عماد على عیسوى ٧٤٤٢

٠بمونیكا راتب صالح یوسف٧٤٤٣

٠بمى رشدى ابو الیزید عبد المقصود٧٤٤٤

٠بمینا ماجد اسحق اسعد٧٤٤٥

٠بنادر صبرى حسین قرنى حسین٧٤٤٦

٠بنجالء محمد احمد موسى٧٤٤٧

٠بندى احمد عبد العظیم احمد٧٤٤٨

٠بندى محمد ابراھیم السید سالمھ٧٤٤٩

٠بنھلھ حسن محمد احمد٧٤٥٠

٠بنورھان جمال ابراھیم مرسى قندیل٧٤٥١

٠بھاشم ثروت محمد عبد المقصود٧٤٥٢

٠بھدى اشرف خلیل محمود٧٤٥٣

٠بھدیر محمد محمد عبد هللا٧٤٥٤

٠بھدیر محمود حسن محمود على٧٤٥٥

٠بھشام سمیر محمد شافعى محمد٧٤٥٦

٠بود عصام محمد حسین٧٤٥٧

٠بوالء عزت شعبان محمد سالم٧٤٥٨

٠بولید محمد محمد علي٧٤٥٩

٠بیاسمین سامى محمد رضا عبد الستار٧٤٦٠

٠خ١احمد اشرف سعید ابراھیم٧٤٦١

٠خ١احمد حسن سعید عبد الحمید٧٤٦٢

٠خ١احمد عبد المجید محمد حسین٧٤٦٣

٠خ١احمد عمرو الحاج على سید محمد٧٤٦٤

٠خ١ادھم خالد محمود٧٤٦٥

٠خ١باسم خالد محمد عبدالفتاح٧٤٦٦

٠خ١ساره جمال صالح محمد٧٤٦٧

٠خ١شریف فوزى مدبولى محمد٧٤٦٨

٠خ١شیرین محمد محمد وجیھ٧٤٦٩

٠خ١عبد اللطیف على حسین على٧٤٧٠
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١١٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١عمر احمد مصطفى نور الدین٧٤٧١

٠خ١محمد اكرم ابراھیم الدردیرى٧٤٧٢

٠خ١محمد سعید عبد الغفار٧٤٧٣

٠خ١محمد سعید محمد عبد الجلیل٧٤٧٤

٠خ١محمد عبد العزیز على حسین٧٤٧٥

٠خ١محمود سید عبد الجواد مرسى٧٤٧٦

٠خ١مریم عزت محمد احمد٧٤٧٧

٠خ١مصطفى محمد جوده عطیھ٧٤٧٨

٠خ١مصطفى محمد مصطفى حسنین٧٤٧٩

٠خ١مینا سامى ایلیا ذكرى٧٤٨٠

٠خ١ھشام على على محمود٧٤٨١

٠خ١ولید خلیل على عبد النبى٧٤٨٢

٠خ٢احمد سعودى على احمد محمد٧٤٨٣

٠خ٢احمد محمد ابراھیم محمد ابو شھیھ ٧٤٨٤

٠خ٢باسم محمد احمد ابوضیف٧٤٨٥

٠خ٢عبیر محمود عبد العلیم٧٤٨٦

٠خ٢على عبدالعال احمد عبدالجواد٧٤٨٧

٠خ٢عمر عبدالفتاح محمد عبدالرحمن٧٤٨٨

٠خ٢محمد السید محمد بخیت ٧٤٨٩

٠خ٢محمد عادل محمد احمد٧٤٩٠

٠خ٢محمد عزت سید محمد ابو الفضل ٧٤٩١

٠خ٢محمد على عبد الشافى محمد٧٤٩٢

٠خ٢محمود عبد التواب عبد الحمید٧٤٩٣

٠خ٢محمود عصام محمود ایوب ٧٤٩٤

٠خ٢مصطفى سمیر حسن سالمھ ٧٤٩٥

٠خ٢مصطفى شرف الدین رسمى٧٤٩٦

٠خ٢مصطفى محمد مصطفى محمد ٧٤٩٧

٠خ٢ھناء حسن عبد العزیز عویس ٧٤٩٨

٠خ٣اسالم احمد محمود احمد الصعیدى٧٤٩٩

٠خ٣بیشوى نبیل حبیب معوض٧٥٠٠
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ٣جرجس عجیب الیون عطا� ٧٥٠١

٠خ٣حسام الدین محمد عبد العزیز ٧٥٠٢

٠خ٣ساھر سعد شحات سالم ٧٥٠٣

٠خ٣فرنك فایق خلیل جرجس ٧٥٠٤

٠خ٣محمد السید عبد الفتاح احمد٧٥٠٥

٠خ٣منى ھالل ثابت عبد اللطیف ٧٥٠٦

٠خ٣مینا دیمترى فھیم دیمترى ٧٥٠٧

٠خ٣ھانى عبد الفتاح دیب حسن ٧٥٠٨

٠خ+احمد حمدى حافظ عبدهللا٧٥٠٩

٠خ+احمد مصطفى عبدالمنعم عبدالعزیز٧٥١٠

٠خ+اسالم جالل مصطفى ابراھیم٧٥١١

٠خ+اسماء شعبان عبد السالم٧٥١٢

٠خ+الشاذلى صالح الدین احمد لبیب٧٥١٣

٠خ+ایمان حامد قرنى على حسن٧٥١٤

٠خ+ایمن محمد رجب احمد فراج٧٥١٥

٠خ+ایھاب محمد سالم احمد٧٥١٦

٠خ+أندرو إبراھیم تكال غبلایر ٧٥١٧

٠خ+إسالم محمود سعد حسن٧٥١٨

٠خ+جمعھ جاد المولى حسن الرابح٧٥١٩

٠خ+جورج راضى عطیھ عزیز٧٥٢٠

٠خ+حسام الدین محمد عثمان ھالل٧٥٢١

٠خ+حسام فؤاد ثروت حنفى السید٧٥٢٢

٠خ+خالد محمد عوض نادى خضر٧٥٢٣

٠خ+رامز عبدهللا شحاتھ سعد٧٥٢٤

٠خ+رامى نبیل فھیم ارمانیوس٧٥٢٥

٠خ+رجب سعید عبدالعلیم معوض٧٥٢٦

٠خ+رومیثاء طارق عبد الحفیظ ابراھیم٧٥٢٧

٠خ+سامح عبدالرازق عبدالرازق ابوالمعاطى٧٥٢٨

٠خ+سمر السید جمعة أحمد٧٥٢٩

٠خ+طارق جابر عبدالفتاح حسن٧٥٣٠
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ+طومان اسماعیل محمد خطاب٧٥٣١

٠خ+عادل نبیل محمد حسنى احمد شعیب٧٥٣٢

٠خ+عبدهللا محمد مصطفى ابراھیم٧٥٣٣

٠خ+عبدالمنعم عبدالفتاح على محمد٧٥٣٤

٠خ+عصام جعفر محمد محمد اللبان٧٥٣٥

٠خ+ماجى حنا نزیھ حنا ٧٥٣٦

٠خ+مایكل فخرى فؤاد توفیق٧٥٣٧

٠خ+محروس محمود ابوالیزید اسماعیل٧٥٣٨

٠خ+محمد احمد محمد نجیب احمد٧٥٣٩

٠خ+محمد السید مصطفى العربى٧٥٤٠

٠خ+محمد سعد نور محمود٧٥٤١

٠خ+محمد سعید سید محمد٧٥٤٢

٠خ+محمد عبدالعزیز عزوز ٧٥٤٣

٠خ+محمد عطیھ حسن محمد٧٥٤٤

٠خ+محمد على محمود على٧٥٤٥

٠خ+محمد فتحى محمد ابوالحسن  ٧٥٤٦

٠خ+محمد محمد على عبدالفتاح السید٧٥٤٧

٠خ+محمد مرضى محمد المرسى٧٥٤٨

٠خ+محمود جمعة محمود جمعة٧٥٤٩

٠خ+محمود عادل ابوزید عیسى ٧٥٥٠

٠خ+مروان سیف فاید ھاشم٧٥٥١

٠خ+مسیحھ یعقوب ابوالسعود یعقوب٧٥٥٢

٠خ+مصطفى سید جمال محمد على٧٥٥٣

٠خ+مصطفى شاكر عبدالوھاب امان٧٥٥٤

٠خ+مصطفى محمد عبدالبصیر عیسى٧٥٥٥

٠خ+مصطفى محمود دسوقى نعیم٧٥٥٦

٠خ+منال رفعت محمد عبدالغفور٧٥٥٧

٠خ+ھدى محمد بدوى محمد٧٥٥٨

٠خ+ھشام عبد العزیزابو الحسن٧٥٥٩

٠خ+ولید حسین محمد احمد ابوسعدة٧٥٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١١٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بابانوب خالد فاروق نجیب٧٥٦١

٠بابانوب مالك ذكرى سمعان٧٥٦٢

٠بابراھیم سید حسنین عمر قشطھ٧٥٦٣

٠باحمد حسن احمد سید٧٥٦٤

٠باحمد سالم عبد الحمید سید٧٥٦٥

٠باحمد محمد جابر ابراھیم احمد٧٥٦٦

٠باحمد محمد سید عبد الظاھر عطیھ٧٥٦٧

٠باسراء صبحى مصطفى ابراھیم٧٥٦٨

٠باسراء مرسى احمد فؤاد محمد٧٥٦٩

٠باسالم محمد جیالنى نادى٧٥٧٠

٠باسماء عید زك محمد رزق٧٥٧١

٠بایمان ماھر فوزى محمد امام٧٥٧٢

٠بثروت فتحى محمد احمد٧٥٧٣

٠بحسن محمود عبد الغفار محمد قناوى٧٥٧٤

٠بحسین عادل حسین عبد ربھ٧٥٧٥

٠بخالد عجمى عثمان قرنى حسن٧٥٧٦

٠برامى تادرس رزق سمعان٧٥٧٧

٠برانیا سعید صالح على٧٥٧٨

٠برحاب على سید على٧٥٧٩

٠بریم عماد سید محمد شھاب٧٥٨٠

٠بساره على وفدى على عیسى٧٥٨١

٠بساره منصور محمد امام٧٥٨٢

٠بسامى العلیمى احمد العلیمى ابوالنور٧٥٨٣

٠بعبد البدیع مصطفى عبد البدیع على٧٥٨٤

٠بعبد الرحمن محمد عبد الرحمن على٧٥٨٥

٠بعبد هللا على حسین محمد٧٥٨٦

٠بعال عماد محمود عبد الحى٧٥٨٧

٠بعالء احمد ابو العال عبد الباقى٧٥٨٨

٠بقمره محمد سعد عبد العلیم٧٥٨٩

٠بكریم وحید فوقى رمضان محمد٧٥٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١١٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بكمال تامر كمال الدین عبد العزیز فرغلى٧٥٩١

٠بلیلى احمد نادر محمد احمد٧٥٩٢

٠بمحمد احمد محمد امین عبدهللا٧٥٩٣

٠بمحمود احمد محمود محمد محمود٧٥٩٤

٠بمحمود رجائى عبد النعیم طایع عبد النعیم٧٥٩٥

٠بمحمود سامى امین ابراھیم٧٥٩٦

٠بمحمود فھمى محمد خلیفة٧٥٩٧

٠بمحمود محمد امین متولى سلیم٧٥٩٨

٠بمحمود محمد حمید خالد٧٥٩٩

٠بمحمود ناصر محمود حسین٧٦٠٠

٠بمحمود یسرى على الجوھرى٧٦٠١

٠بمصطفى عادل بدوى ابراھیم٧٦٠٢

٠بمصطفى ماھر ابراھیم محمد٧٦٠٣

٠بمعتز با� محمود محمد محمد عید٧٦٠٤

٠بمیار مدحت محمود حسین٧٦٠٥

٠بمیسھ شعبان محمد یمانى٧٦٠٦

٠بنورھان محمود محمد مصطفى سلیمان٧٦٠٧

٠بیاسمین السید السید عریف٧٦٠٨

٠بیمنى احمد حسین السید النشار٧٦٠٩

٠خ١احمد على احمد طلب٧٦١٠

٠خ١اندرو مجدى مرزوق سمعان٧٦١١

٠خ١بیشوى رأفت فؤاد ابراھیم٧٦١٢

٠خ١جھاد حسنى محمد سلیمان٧٦١٣

٠خ١دیفید طلعت فاروق فھمى٧٦١٤

٠خ١عبد الرحمن عمرو عبد العاطى محمد زھیر٧٦١٥

٠خ١محمد مصطفى محمد احمد٧٦١٦

٠خ١محمد یوسف سید یوسف٧٦١٧

٠خ١مریم اسامھ الدسوقى حسین٧٦١٨

٠خ٢احمد مجدى عبد النبى ابوالحسن٧٦١٩

٠خ٢احمد محمد سعید ابوبكر٧٦٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٣٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١١٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ٢بدور عادل رمضان رى فرج٧٦٢١

٠خ٢حسن اسماعیل عبدالجواد اسماعیل٧٦٢٢

٠خ٢روضة محمد محمد عید٧٦٢٣

٠خ٢مینا عبد الرؤوف كامل سعد ٧٦٢٤

٠خ٢ھالھ محمد سعد عبدالمجید یوسف٧٦٢٥

٠خ٢یاسمین فرحات فرجانى ابراھیم ٧٦٢٦

٠خ٣صالح على صالح عبد العال ٧٦٢٧

٠خ٣عماد حسین حمزه حسنین عامر٧٦٢٨

٠خ٣ھبھ محمد فوزى احمد٧٦٢٩

٠خ+احمد جالل محمدى محمد٧٦٣٠

٠خ+احمد محمود عبدالعزیز صالح٧٦٣١

٠خ+اسراء عاكف عبد الحكیم سید احمد٧٦٣٢

٠خ+اًیة هللا حسن حسنى ابراھیم السروجى٧٦٣٣

٠خ+ایمن عصمت عبدالعزیزمرسى على٧٦٣٤

٠خ+تامر محمد صالح احمد٧٦٣٥

٠خ+جھاد مجدى معتمد محمد٧٦٣٦

٠خ+رنا ایمن عصام الدین عباس٧٦٣٧

٠خ+ریھام عادل على عبدالوھاب٧٦٣٨

٠خ+سالي عماد الدین سعد لبیب٧٦٣٩

٠خ+سماح عبداللطیف عبدالبر حسن٧٦٤٠

٠خ+شامھ حامد محمد على جبر٧٦٤١

٠خ+شروق  محمد أبوالسعود إمام٧٦٤٢

٠خ+شنودة خلیفھ شفیق شفیق خلیفھ٧٦٤٣

٠خ+شیماء عوض زكى حسن٧٦٤٤

٠خ+عبدهللا ھشام مصطفى كامل ٧٦٤٥

٠خ+محمد جالل عبد القادر ندا٧٦٤٦

٠خ+محمد حسنى الغنیمى مصطفى٧٦٤٧

٠خ+محمد عبدالوھاب محمود سلیمان ٧٦٤٨

٠خ+محمود احمد احمد عبدهللا حسانین٧٦٤٩

٠خ+مصطفى عبده محمد حسین٧٦٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٣٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١١٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ+منى عادل عودة إسماعیل ٧٦٥١

٠خ+میرفت أمین عبدالمنعم عبدالسالم٧٦٥٢

٠خ+ھاني اسماعیل عبدالعال درنكى٧٦٥٣

٠خ+ھبة محمد عبادة محمود ٧٦٥٤

٠خ+وردة حسن محمد شرف الدین٧٦٥٥

٠خ+یوسف سعد فوزى فرج٧٦٥٦

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(١٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(تابع١١٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ابراھیم محمد ابراھیم حسان٩١٤١

٠احمد كمال احمد ابراھیم٩١٤٢

٠اسالم اسامھ السید احمد محمد٩١٤٣

٠سھا مصطفى احمد وھبة الخشن٩١٤٤

٠محمود مصطفى حنفى فؤاد٩١٤٥

٠یسن على محمد عبد الخالق٩١٤٦

٠بجاكلین عزت شحاتھ عبدالمالك٩١٤٧

٠بحسام الدین سید طاھر سید٩١٤٨

٠خ١حسن كمال مصطفى محمد٩١٤٩

٠خ+ایمان سعید محمد حسنین٩١٥٠

٠خ+عماد مبروك محمد النحراوي٩١٥١

٠خ+عمرو سید الفرغلي محمد٩١٥٢

٠بكمال محمد فكرى على سالم٩١٥٣

٠بكمال اسماعیل ابراھیم الخولى (معادلة)٩١٥٤

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١١٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ابانوب جرجس عبد المالك تناغو٧٦٦١

٠ابانوب سمیر جرجس تادرس٧٦٦٢

٠ابانوب عادل حلیم لوقا٧٦٦٣

٠ابراھیم حامد محمد عبد الاله٧٦٦٤

٠ابراھیم حسین شحاتھ ابراھیم٧٦٦٥

٠ابراھیم عادل مصطفى دردیر٧٦٦٦

٠ابراھیم عبد النبى ابراھیم منصور٧٦٦٧

٠ابو بكر احمد ابو بكر عبد العال٧٦٦٨

٠احمد ابراھیم صالح ابراھیم٧٦٦٩

٠احمد ابو الحجاج النوالى احمد٧٦٧٠

٠احمد ابوالعنین احمد ابوالعنین٧٦٧١

٠احمد اسامھ احمد عبدالمقصود٧٦٧٢

٠احمد اسامھ السید ابراھیم٧٦٧٣

٠احمد اسماعیل سالم ابو المعاطى٧٦٧٤

٠احمد اشرف لبیب ابراھیم٧٦٧٥

٠احمد اشرف محمد سعید٧٦٧٦

٠احمد اشرف محمد محمد الملیجى٧٦٧٧

٠احمد اشرف محمود محمد عوض٧٦٧٨

٠احمد السید عبد السالم علي٧٦٧٩

٠احمد السید محمد جاد٧٦٨٠

٠احمد القذافي عربي سعد٧٦٨١

٠احمد امیر محمد رشاد على یونس٧٦٨٢

٠احمد جابر عبد السالم احمد٧٦٨٣

٠احمد جمال عبد الشھید عبد الحمید٧٦٨٤

٠احمد حسام احمد متولى٧٦٨٥

٠احمد حسن احمد حسن ابراھیم٧٦٨٦

٠احمد حسن عبد الفتاح محمد٧٦٨٧

٠احمد حسنین سعد حسنین٧٦٨٨

٠احمد حماد منصور حماد٧٦٨٩

٠احمد حمدى احمد محمد الجمیل٧٦٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١١٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد حمدى عبدالعال القواشتى٧٦٩١

٠احمد حمدى فاروق عامر٧٦٩٢

٠احمد خالد محمد شندى٧٦٩٣

٠احمد رجب جابر عبد ربھ الجمل٧٦٩٤

٠احمد رجب عبد اللطیف ابوبكر٧٦٩٥

٠احمد رجب محمود عطیھ على٧٦٩٦

٠احمد سامى مصطفى االمام٧٦٩٧

٠احمد سامى مصطفى محمود٧٦٩٨

٠احمد سمیر الدسوقى فھمى٧٦٩٩

٠احمد سمیر عبدهللا علي٧٧٠٠

٠احمد سید عبد الرحمن داود٧٧٠١

٠احمد شحاتھ محمد عبدالمقصود٧٧٠٢

٠احمد شعبان عبدالحفیظ مشعل٧٧٠٣

٠احمد شوقى محمود سید٧٧٠٤

٠احمد صالح سالم صبحى سلمان٧٧٠٥

٠احمد ضاحى عبد السید مصطفى٧٧٠٦

٠احمد طارق محمود احمد٧٧٠٧

٠احمد عادل رشدى محمد٧٧٠٨

٠احمد عادل زكى عبد الرازق٧٧٠٩

٠احمد عادل عید فرج٧٧١٠

٠احمد عبد الجواد عبد الرازق عبد الحمید٧٧١١

٠احمد عبد الفتاح احمد محمد ابراھیم٧٧١٢

٠احمد عبد المعطى محمد محمود٧٧١٣

٠احمد عبد الھادى ابراھیم عبد الھادي٧٧١٤

٠احمد عزت محمد حسن٧٧١٥

٠احمد عصام على قرنى٧٧١٦

٠احمد عالء الدین سید عارف٧٧١٧

٠احمد على احمد احمد ابو داود٧٧١٨

٠احمد على محمد على عبد الرحمن٧٧١٩

٠احمد عمرو احمد محمد٧٧٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١١٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد عمرو رفاعى عباس احمد الدھیمى٧٧٢١

٠احمد عوض محمود السید٧٧٢٢

٠احمد فھمى ابراھیم ابراھیم٧٧٢٣

٠احمد كمال عبد الجواد ھریدى٧٧٢٤

٠احمد مجاھد عبد العظیم سلیمان٧٧٢٥

٠احمد مجدى احمد عبد القادر٧٧٢٦

٠احمد مجدى احمد على طاحون٧٧٢٧

٠احمد مجدى متولى محمد العزب٧٧٢٨

٠احمد محمد ابراھیم محمود٧٧٢٩

٠احمد محمد ابو الفتوح الجنیدى٧٧٣٠

٠احمد محمد احمد بكر٧٧٣١

٠احمد محمد احمد جبر٧٧٣٢

٠احمد محمد اسماعیل مختار٧٧٣٣

٠احمد محمد حسن عبد البر٧٧٣٤

٠احمد محمد زغلول عاشور٧٧٣٥

٠احمد محمد سعید زھدى٧٧٣٦

٠احمد محمد سعید عبد الرحیم٧٧٣٧

٠احمد محمد سند محمد٧٧٣٨

٠احمد محمد عبد العظیم عبدالحفیظ٧٧٣٩

٠احمد محمد عبد الفضیل حسب هللا٧٧٤٠

٠احمد محمد عبد الاله احمد٧٧٤١

٠احمد محمد كامل محمد٧٧٤٢

٠احمد محمد محمد صبحى عبده٧٧٤٣

٠احمد محمد محمد محمد الدھشان٧٧٤٤

٠احمد محمد مختار احمد محمد٧٧٤٥

٠احمد مصطفى احمد عبد الحمید٧٧٤٦

٠احمد مصطفى عبد المعز عبد المنعم٧٧٤٧

٠احمد ممدوح عبد الرحمن احمد٧٧٤٨

٠احمد ممدوح محمد عوده٧٧٤٩

٠احمد مھدى عجیب سالم٧٧٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١١٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد یاسر عبد الظاھر احمد٧٧٥١

٠احمد یحى زكریا طلبھ الصاوى٧٧٥٢

٠احمد یحیى احمد عثمان٧٧٥٣

٠ادھم شریف احمد عبده٧٧٥٤

٠ادھم شعبان سعد عبد الھادي٧٧٥٥

٠ادھم طاھر احمد ابو المعاطى٧٧٥٦

٠ادھم عبد الحمید محمد نور الدین٧٧٥٧

٠ارمیا جورج حنا جبرة٧٧٥٨

٠اسامھ ایمن احمد الوردانى٧٧٥٩

٠اسامھ محمد احمد محمد٧٧٦٠

٠اسراء خلیفھ عالم خلیفة٧٧٦١

٠اسراء عبد هللا احمد عبد المولى٧٧٦٢

٠اسراء لطفى عبد الرؤوف عبد المجید٧٧٦٣

٠اسراء مجدى احمد حسین٧٧٦٤

٠اسراء محمد سید عبدالجلیل٧٧٦٥

٠اسراء محمد محمود ابوزید٧٧٦٦

٠اسراء محمد محمود محمد مزید٧٧٦٧

٠اسالم احمد عبدالحمید الحسیني٧٧٦٨

٠اسالم احمد محمد محمد السید٧٧٦٩

٠اسالم عادل السید محمد مصطفى٧٧٧٠

٠اسالم عامر عامر محمد صقر٧٧٧١

٠اسالم فتحى طھ حمزه٧٧٧٢

٠اسالم مجدى عبود احمد٧٧٧٣

٠اسالم مجدى غریب حسین احمد٧٧٧٤

٠اسالم محمد احمد محمد٧٧٧٥

٠اسالم محمد الوسطانى محمود٧٧٧٦

٠اسالم محمد رأفت محمد رشاد٧٧٧٧

٠اسالم محمد رمضان حجازى٧٧٧٨

٠اسالم محمد سید سلیمان٧٧٧٩

٠اسالم محمد سید سیف٧٧٨٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١١٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اسالم محمد طھ محمد٧٧٨١

٠اسالم محمد یوسف رشوان٧٧٨٢

٠اسالم نبیل محمود حسین٧٧٨٣

٠اسالم ولید بیومى احمد٧٧٨٤

٠اسماء ابوبكر عبد الحمید حسن٧٧٨٥

٠اسماء حسن ابو الحدید محمد٧٧٨٦

٠اسماء رجب علي فراج٧٧٨٧

٠اسماء طارق حسن ابو السعود٧٧٨٨

٠اسماء عبد الرحمن احمد امین٧٧٨٩

٠اسماء عید احمد سالمة٧٧٩٠

٠اسماء محمد عبد الحمید حسن٧٧٩١

٠اسماء مصطفى عبد الفتاح ابو زید٧٧٩٢

٠اسماء یاسین عبداللطیف یاسین٧٧٩٣

٠اسماعیل احمد شحاتھ وھبھ٧٧٩٤

٠اسماعیل محمد ابو العال رضوان٧٧٩٥

٠اسماعیل یوسف اسماعیل سید٧٧٩٦

٠اشرف سید حسنین حسن٧٧٩٧

٠اشرف مصطفى احمد صادق محمد٧٧٩٨

٠اشرف ممدوح رمزى كامل٧٧٩٩

٠اشرقت بدر محمد سلیمان٧٨٠٠

٠اشرقت بھاء الدین محمد محمود٧٨٠١

٠اصالھ صالح الدین احمد ابراھیم٧٨٠٢

٠اكرام سعید التھامى عبد الفتاح٧٨٠٣

٠االء عماد عبد العزیز خلیل٧٨٠٤

٠االء ممدوح مھدي محمود عبد الحمید٧٨٠٥

٠السید احمد سعید السید٧٨٠٦

٠السید نھاد على احمد المتبولي٧٨٠٧

٠الطاھرة مسلم محمد ابراھیم٧٨٠٨

٠الغیداء محمد ھانىء سعد محمود العشرى٧٨٠٩

٠امانى طھ ابراھیم احمد عامر٧٨١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١١٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠امانى محمد احمد مصطفى الجندي٧٨١١

٠امجد السعید عبد الرازق الشناوى٧٨١٢

٠امجد حمدى محمد عبد المنعم٧٨١٣

٠امجد مصطفى حافظ مصطفى٧٨١٤

٠امل اسعد توفیق عبد هللا٧٨١٥

٠امل محمد عبد العظیم محمد٧٨١٦

٠امل محمد محمد على٧٨١٧

٠امل مصباح محمد احمد٧٨١٨

٠امنیة جمال احمد محمد٧٨١٩

٠امنیة محمود سلیمان خلیل٧٨٢٠

٠امنیة ھانى عبد السالم عبد ربھ٧٨٢١

٠امنیھ حسن بكر سالم٧٨٢٢

٠امنیھ رأفت على محمود٧٨٢٣

٠امنیھ سمیر ابراھیم على مرعى٧٨٢٤

٠امنیھ محمد سعد عبد العزیز٧٨٢٥

٠امیر محمد فكرى معوض٧٨٢٦

٠امیر محمود على عبدالمنعم٧٨٢٧

٠امیرة احمد محمد رشاد احمد بكر٧٨٢٨

٠امیرة جمعة على نصار٧٨٢٩

٠امیرة حسین محمد احمد٧٨٣٠

٠امیرة سالم محمود سالم٧٨٣١

٠امیرة عبد هللا محمد عبد الحمید٧٨٣٢

٠امیرة محمد عبد الفتاح على٧٨٣٣

٠امیرة محمد فتحى محمد السید٧٨٣٤

٠امیره حسن عبد العزیز ابو العینین٧٨٣٥

٠انجى مجدى اسحق بدیع٧٨٣٦

٠انجى محمود محمود محمد ابراھیم٧٨٣٧

٠انس عادل علوانى محمد٧٨٣٨

٠انس مطھر على محمد الجرادى٧٨٣٩

٠انطونیوس رأفت فكرى نان٧٨٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١٢٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ایات طھ عبد الحلیم حمد٧٨٤١

٠ایات معتز مختار یوسف٧٨٤٢

٠ایاد مجدى محمود احمد٧٨٤٣

٠ایمان ابراھیم على احمد٧٨٤٤

٠ایمان ابراھیم ممدوح العبساوى٧٨٤٥

٠ایمان اشرف عبدالمنعم عبدالخالق٧٨٤٦

٠ایمان سعید محمد الصادق٧٨٤٧

٠ایمان ناجى بسیونى عبد الواحد٧٨٤٨

٠ایمن شاكر عبد الحمید سلطان٧٨٤٩

٠ایھ احمد سالم مصطفى٧٨٥٠

٠ایھ السید ابراھیم الدسوقي٧٨٥١

٠ایھ ایمن محمد سیف الدین احمد٧٨٥٢

٠ایھ خالد احمد عبدالخالق٧٨٥٣

٠ایھ خالد محمد على عبدالخالق٧٨٥٤

٠ایھ زین العابدین سلیمان ابراھیم٧٨٥٥

٠ایھ شریعي انور یونس٧٨٥٦

٠ایھ شریف عبد الفتاح السید الشوربجى٧٨٥٧

٠ایھ طارق محمود محمد٧٨٥٨

٠ایھ عالء الدین محمد حماد السید٧٨٥٩

٠ایھ عماد نعیم بدوى٧٨٦٠

٠ایھ محمد ابراھیم على ابراھیم٧٨٦١

٠ایھ محمد دبركى ابو الحدید٧٨٦٢

٠ایھ محمد رفعت محمد٧٨٦٣

٠ایھ محمد عبد هللا زھران٧٨٦٤

٠ایھ محمد محمود احمد على٧٨٦٥

٠ایھاب سید ابو سریع على٧٨٦٦

٠باسل مراد محمد محمد محفوظ٧٨٦٧

٠باسم ابراھیم خلیل ابراھیم٧٨٦٨

٠باسم محمد معوض محمد٧٨٦٩

٠باسم محمد وھبھ قاسم٧٨٧٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١٢٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باسم محمود حسنى مصطفى٧٨٧١

٠باھر طارق قناوى ابو القاسم٧٨٧٢

٠باھر مدحت جرجس عبد الملك٧٨٧٣

٠بثینھ محمد شوقى محمد٧٨٧٤

٠بدر شریف محمد على قطب٧٨٧٥

٠بسام خالد عبد الرؤوف محمد٧٨٧٦

٠بسام ھشام عبد المعطي فضالي٧٨٧٧

٠بسمھ جمال سید احمد٧٨٧٨

٠بسمھ حسن محمد عمران٧٨٧٩

٠بسمھ محمد معبد محمد٧٨٨٠

٠بسنت حمودة احمد حموده٧٨٨١

٠بسنت شریف احمد مرسى مرزوق٧٨٨٢

٠بسنت عادل فتحي معوض٧٨٨٣

٠بسنت محمد مصطفى محمد السید٧٨٨٤

٠بالل حسن عبد هللا احمد سراج الدین٧٨٨٥

٠بالل عبدالحمید اسماعیل محمد٧٨٨٦

٠بالل محمد احمد ابراھیم قندیل٧٨٨٧

٠بیتر اشرف ابراھیم میخائیل٧٨٨٨

٠بیتر حمدي فكري جاد الرب٧٨٨٩

٠بیتر نصر اسحاق برھام٧٨٩٠

٠بیشوى جمیل ایوب متوشلح٧٨٩١

٠تاج الدین مھدى حسن مھدى٧٨٩٢

٠تریزه سمیر فوزى مرقص٧٨٩٣

٠تسنیم یسرى فتحى ذكى٧٨٩٤

٠تسنیم یسرى محمد شبل٧٨٩٥

٠تقوى طلعت محمد محمود٧٨٩٦

٠تقى اسامھ فتحي محمد٧٨٩٧

٠تقى خالد رشاد عبد الرحمن٧٨٩٨

٠جاسر سید احمد عبد الحمید الفرماوى٧٨٩٩

٠جاسمین احمد عثمان محمد مصطفى٧٩٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األرضى (أ))رقم اللجنة:(١٢١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠جمال جبریل ابراھیم عبد اللطیف٧٩٠١

٠جمال عبد هللا محمد محمود القللى٧٩٠٢

٠جمال عبدالحمید حسن محمد٧٩٠٣

٠جھاد عبد اللطیف السید عبد اللطیف٧٩٠٤

٠جیالن رأفت محمد طھ محمود٧٩٠٥

٠حاتم صفوت صالح الدین صالح٧٩٠٦

٠حازم سعید عطا عبد الخالق٧٩٠٧

٠حازم فیصل عبدالدایم قریش٧٩٠٨

٠حامد حمدي حامد ثابت٧٩٠٩

٠حامد نایف حامد محمد٧٩١٠

٠حسام الدین جمال حمدى محمد٧٩١١

٠حسام جمال محمود عبد ربھ٧٩١٢

٠حسام حسن ابراھیم سعید٧٩١٣

٠حسام حسن نور الدین عثمان٧٩١٤

٠حسام حنفى عبد الحمید علي٧٩١٥

٠حسام دسوقى محمود دسوقى٧٩١٦

٠حسام مسعد عبد المعطي موسى٧٩١٧

٠حسن ابراھیم مصطفى مصطفي محمد٧٩١٨

٠حسن احمد محمد حامد٧٩١٩

٠حسن اشرف حسن عبد الرحمن٧٩٢٠

٠حسن عبد الغنى حسن شحاتھ٧٩٢١

٠حسناء سید احمد احمد(محول)٧٩٢٢

٠حسین حامد محمد عبد الفتاح٧٩٢٣

٠حسین عبد المنعم السید محمد على٧٩٢٤

٠حنان عبد الحلیم عبد التواب عبد الحلیم٧٩٢٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األرضى (أ))رقم اللجنة:(١٢١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠حنان محمد رفاعي محمد٧٩٢٦

٠خالد حسن علي علي٧٩٢٧

٠خالد حمدى على على عیسى٧٩٢٨

٠خالد سعید عبد الرازق عبد الوھاب٧٩٢٩

٠خالد سید زكریا مصطفى٧٩٣٠

٠خالد فتحى احمد مھران٧٩٣١

٠خالد مجدى على احمد٧٩٣٢

٠خالد محمد احمد عبد الرازق٧٩٣٣

٠خالد محمد بدر محمد جاد٧٩٣٤

٠خالد محمود حسن محمد٧٩٣٥

٠خلود خالد فھیم علیوه٧٩٣٦

٠دالیا محمد مجدى خلیل محمود٧٩٣٧

٠دعاء خالد محمد حسن٧٩٣٨

٠دعاء سمیر اسماعیل ابراھیم٧٩٣٩

٠دعاء محمد مصطفى عبدالمقصود٧٩٤٠

٠دیانا نان میخائیل نان٧٩٤١

٠دینا احمد حسین سید محمد٧٩٤٢

٠دینا احمد عرابى محمد٧٩٤٣

٠دینا جالل فاروق جالل٧٩٤٤

٠دینا خالد حسین احمد٧٩٤٥

٠دینا عمر فتحى عبد العزیز٧٩٤٦

٠دینا محمد عبد هللا رضوان٧٩٤٧

٠دینا محمد لطفى عباس نجیب٧٩٤٨

٠دینا ھانى یوسف محمد عبد هللا٧٩٤٩

٠راجیھ محمد ابراھیم سید٧٩٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األرضى (أ))رقم اللجنة:(١٢٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠راندا عصام أمام اسماعیل٧٩٥١

٠رانیا سمعان احمد على٧٩٥٢

٠رانیا محمود توفیق عبد العزیز٧٩٥٣

٠رباب رزق حسن محمد جمعھ٧٩٥٤

٠ربى محمود حسین عبد الرحیم٧٩٥٥

٠رجب عمرو رجب محمد٧٩٥٦

٠رحاب محمد قاسم محمد احمد٧٩٥٧

٠رحاب مسلم صالح سلیم عالم٧٩٥٨

٠رحمھ احمد كراره عبد الرحیم٧٩٥٩

٠رشاد عماد رشاد صالح٧٩٦٠

٠رضوى احمد عرفھ وھبھ٧٩٦١

٠رضوى رشدى احمد محمد(أ.ف)٧٩٦٢

٠رضوى مجدى واسطى عوض٧٩٦٣

٠رضوى ولید جمال محمد(أ.ف)٧٩٦٤

٠رغده محمد فاروق العروسى٧٩٦٥

٠رفعت ابراھیم عبد الباسط عطیة٧٩٦٦

٠رنا احمد محمود حسن٧٩٦٧

٠رنا سید انس یاسین محمد٧٩٦٨

٠رودینا رضا بدوى محمد٧٩٦٩

٠روضھ عاطف محمد عبد الصبور٧٩٧٠

٠رومانى رفعت نجیب عوض٧٩٧١

٠ریم اشرف محمود عبد السالم٧٩٧٢

٠ریم طارق امام مصطفى٧٩٧٣

٠ریھام احمد صبرى محمد٧٩٧٤

٠ریھام سید عبد الفتاح مرسي٧٩٧٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األرضى (أ))رقم اللجنة:(١٢٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ریھام عصام الدین محمد عبد الحمید٧٩٧٦

٠ریھام ماھر صابر احمد٧٩٧٧

٠زھره محمد احمد یوسف احمد الحداد٧٩٧٨

٠زھره یاسر طلعت خلف هللا٧٩٧٩

٠زینب عبد الجواد فارس نور الدین٧٩٨٠

٠زینب عصام جالل ابراھیم٧٩٨١

٠زینب محمد محمد عبد الحافظ ٧٩٨٢

٠زینب وحید سعد الدین طھ٧٩٨٣

٠سارا ناجح مسعد بخیت٧٩٨٤

٠سارة سید محمد كامل محمد٧٩٨٥

٠سارة محمد ابراھیم محمد٧٩٨٦

٠سارة محمود محمد محمود ابراھیم٧٩٨٧

٠سارة یحیى حسن محمد الشریف٧٩٨٨

٠سامح محمد ابراھیم محمود٧٩٨٩

٠سامح محمد صالح الدین احمد٧٩٩٠

٠سامى خلف سام حنین٧٩٩١

٠سامیھ حسین محمود عبد الحكم٧٩٩٢

٠سحر عسیلي محمد محمد٧٩٩٣

٠سعد غریب سعد هللا ابراھیم٧٩٩٤

٠سعد مجدى عكاشھ ابوالمكارم٧٩٩٥

٠سعید محمد رجب عبد المجید٧٩٩٦

٠سعید محمد سعید محمد٧٩٩٧

٠سالمة سید سالمة سرور٧٩٩٨

٠سلفیا مجدى ثابت ابو الدھب٧٩٩٩

٠سلمى اشرف ابو الوفا محمد محمد عبد هللا٨٠٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األرضى (أ))رقم اللجنة:(١٢٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠سلمى اشرف احمد السید٨٠٠١

٠سلمى ایمن عبد الرحمن الجبالى٨٠٠٢

٠سلمى ایھاب محمد السید٨٠٠٣

٠سلمى حسام الدین كمال سعداوي٨٠٠٤

٠سلمى خالد محمود خلیفة٨٠٠٥

٠سلمى شحاتھ فرغلى محمد٨٠٠٦

٠سلمى عثمان ابراھیم عبده٨٠٠٧

٠سلمى محمد احمد حسین٨٠٠٨

٠سلمى محمد فؤاد محمود٨٠٠٩

٠سلوى عبدالباسط عمران محمود٨٠١٠

٠سلوى عزمى عباس الدالى٨٠١١

٠سلیم مجدى سلیم جوھر٨٠١٢

٠سلیمان جمال سلیمان محمد بیبرس٨٠١٣

٠سما عاطف احمد محمد عبد المجید٨٠١٤

٠سماح احمد محمد صبره(أ.ف)٨٠١٥

٠سمر جمال مصطفى احمد٨٠١٦

٠سناء احمد عبد المحسن عبد الجواد٨٠١٧

٠سناء اشرف محمد عبد الوھاب٨٠١٨

٠سندس ھشام عادل عبد المعبود٨٠١٩

٠سھام عدلى عواد الصاوى٨٠٢٠

٠سھیلھ محمد انس سلیمان ابو خزیم٨٠٢١

٠سید حمدى سید احمد٨٠٢٢

٠سید عبد هللا مبروك محمد على٨٠٢٣

٠سیف الدین حاتم محمد ریاض٨٠٢٤

٠سیف مسعد السید محمد٨٠٢٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األرضى (أ))رقم اللجنة:(١٢٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠شادى مجدي حسن علي٨٠٢٦

٠شادى محمد عالء الدین عبد العزیز٨٠٢٧

٠شروق حموده محمد على٨٠٢٨

٠شروق خالف احمد على٨٠٢٩

٠شروق صالح الدین سعد عبد المعبود(محول)٨٠٣٠

٠شروق طارق فؤاد طھ٨٠٣١

٠شریف اشرف ھالل سید٨٠٣٢

٠شریف جمال مصطفي محمد٨٠٣٣

٠شریف عرفات سالم سالم٨٠٣٤

٠شرین احمد عبد الغفار احمد٨٠٣٥

٠شعبان حسین شعبان احمد٨٠٣٦

٠شھاب الدین عید محمود بیومي٨٠٣٧

٠شیرین عبد العزیز احمد سلیم٨٠٣٨

٠شیماء سالمھ عبد الستار محمد٨٠٣٩

٠شیماء عبد المقصود عبد العاطى عبد الكریم٨٠٤٠

٠صباح محمد احمد شحاتھ٨٠٤١

٠صفاء عثمان سلیمان سالم٨٠٤٢

٠صالح الدین سید یوسف على٨٠٤٣

٠ضحى شریف وفیق كامل٨٠٤٤

٠طارق حسام محمود محیى الدین٨٠٤٥

٠طارق نبیل اسماعیل محمود البغدادي٨٠٤٦

٠طھ مجدى طھ البكرى٨٠٤٧

٠عاطف یاسر محمد عبده٨٠٤٨

٠عبد الرحمن احمد حسین عبد هللا٨٠٤٩

٠عبد الرحمن احمد صالح سید رمضان٨٠٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األرضى (ب))رقم اللجنة:(١٢٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبد الرحمن اشرف محمود محمد٨٠٥١

٠عبد الرحمن افراح عبد النبي امین٨٠٥٢

٠عبد الرحمن السعید عبده مصطفى٨٠٥٣

٠عبد الرحمن خالد احمد محمد٨٠٥٤

٠عبد الرحمن خالد الحسینى محمد٨٠٥٥

٠عبد الرحمن سمیر محمد مسعود٨٠٥٦

٠عبد الرحمن سید اسماعیل عبد الموجود٨٠٥٧

٠عبد الرحمن سید عبد المنعم مصطفى٨٠٥٨

٠عبد الرحمن عاطف محمد مبروك٨٠٥٩

٠عبد الرحمن عبد النبى سید شحات٨٠٦٠

٠عبد الرحمن فتحى محمد عبد الرحیم٨٠٦١

٠عبد الرحمن فتحى مصطفى قطب٨٠٦٢

٠عبد الرحمن محروس صدیق على٨٠٦٣

٠عبد الرحمن محمد حسن احمد٨٠٦٤

٠عبد الرحمن محمد حسین محمد٨٠٦٥

٠عبد السالم محمود عبدالسالم ابراھیم٨٠٦٦

٠عبد الاله انور عبد الاله علي عبد الرحمن٨٠٦٧

٠عبد هللا ادم علي رجب٨٠٦٨

٠عبد هللا جمال محمد صابر٨٠٦٩

٠عبد هللا زكریا عبد الوھاب عبد الحمید٨٠٧٠

٠عبد هللا عادل السید عبد السالم٨٠٧١

٠عبد هللا عاشور رجب٨٠٧٢

٠عبد هللا مجدى محمد رزق٨٠٧٣

٠عبد هللا محمد حسنین سالم٨٠٧٤

٠عبد هللا محمد عبدهللا عبدالعزیز٨٠٧٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األرضى (ب))رقم اللجنة:(١٢٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبد هللا محمد محمود على العنانى٨٠٧٦

٠عبد هللا محمود محمد شعبان٨٠٧٧

٠عبد المعبود شریف عبد المعبود سلمان٨٠٧٨

٠عبد الوھاب عادل شعبان محى الدین٨٠٧٩

٠عبدالرحمن عارف یوسف سید احمد٨٠٨٠

٠عرفھ شوقى عرفھ فھیم٨٠٨١

٠عزه وجیھ السید ابراھیم٨٠٨٢

٠عصام الدین احمد عبد العاطى احمد٨٠٨٣

٠عصام الدین رضا نجاح حسن على الحشاش٨٠٨٤

٠عصام الدین محمد فوزى عبد ربھ ابراھیم٨٠٨٥

٠عال جمال محمود یوسف٨٠٨٦

٠عال عادل سید ادم٨٠٨٧

٠عالء محمد سید احمد عبد هللا٨٠٨٨

٠على حمدى محمد محمد٨٠٨٩

٠على محمد عبدالحمید مصطفى٨٠٩٠

٠على محمود جوده احمد٨٠٩١

٠علیاء ابراھیم حسین على٨٠٩٢

٠علیاء احمد عبد الفتاح صادق٨٠٩٣

٠عماد السید سعد احمد٨٠٩٤

٠عماد سعد انور ابراھیم٨٠٩٥

٠عمار ابراھیم الدسوقى محمد٨٠٩٦

٠عمار یاسر محمد احمد٨٠٩٧

٠عمر احمد عبد العاطى محمد٨٠٩٨

٠عمر احمد عبد العلیم السید٨٠٩٩

٠عمر اسامھ عبد الراضى عبد الرسول٨١٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األرضى (ب))رقم اللجنة:(١٢٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عمر اشرف سعید على٨١٠١

٠عمر ایمن الباز الدیاسطى٨١٠٢

٠عمر ایمن محمد السید٨١٠٣

٠عمر ایمن محمد عباس٨١٠٤

٠عمر حسن ابراھیم حسن٨١٠٥

٠عمر خالد جمال رمضان٨١٠٦

٠عمر خالد فتحى مصطفى٨١٠٧

٠عمر خطاب فرج خطاب٨١٠٨

٠عمر عادل حسن محمد٨١٠٩

٠عمر عصام محمد احمد٨١١٠

٠عمر فتحى محمد محمود٨١١١

٠عمر ماجد امین مصطفى٨١١٢

٠عمر محمد كمال قرني٨١١٣

٠عمر محمد محمود السید(أ.ف)٨١١٤

٠عمر مفرج عبد المعطى عبد اللطیف٨١١٥

٠عمرو احمد النجدي سلیمان٨١١٦

٠عمرو احمد عبد الحمید على مصطفى٨١١٧

٠عمرو اشرف عبد العاطى احمد٨١١٨

٠عمرو حسام الدین مصطفى محمد٨١١٩

٠عمرو سعید محمد كامل٨١٢٠

٠عمرو طارق عمر مختار قاسم٨١٢١

٠عمرو عاطف منصور الجوھرى٨١٢٢

٠عمرو عبد العزیز خفاجى ابراھیم٨١٢٣

٠عمرو محمد السید محمد عاشور٨١٢٤

٠عمرو محمد على عبد الظاھر٨١٢٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األرضى (ب))رقم اللجنة:(١٢٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عمرو مدحت كامل حسین٨١٢٦

٠عمرو ناصر رمضان رمضان٨١٢٧

٠عمرو نبیل محمود قریش٨١٢٨

٠عمرو ھشام معوض زنقل٨١٢٩

٠عمرو یاسین طھ عبد الحلیم٨١٣٠

٠غادة احمد محمد محمد حسانین٨١٣١

٠فادى رأفت فكرى فھیم٨١٣٢

٠فادى رمزى رزق میخائیل٨١٣٣

٠فادى عادل خلیفة ابراھیم٨١٣٤

٠فاطمھ ابراھیم مصطفى ابراھیم على٨١٣٥

٠فاطمھ الزھراء على محمد الدمرداش٨١٣٦

٠فاطمھ رأفت احمد السید٨١٣٧

٠فاطمھ رأفت عبد الفتاح على٨١٣٨

٠فاطمھ سید محمد محمود٨١٣٩

٠فاطمھ كمال عبد الاله احمد٨١٤٠

٠فاطمھ محمد السید عطیھ٨١٤١

٠فاطمھ محمد المھدى عبد العلیم ابو الدھب٨١٤٢

٠فاطمھ محمد حسین فرج هللا٨١٤٣

٠فاطمھ محمود عبد هللا محمود(محول)٨١٤٤

٠فبرونیا ماجد فوكیھ سدراك٨١٤٥

٠فتحى محمد فتحى محمد٨١٤٦

٠فوده احمد سعید حسین٨١٤٧

٠قدریھ جالل حسین على٨١٤٨

٠كاترین ھانى حلمى فھیم ابراھیم٨١٤٩

٠كریستوفر ادمون حنا شكرى٨١٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األرضى (ب))رقم اللجنة:(١٢٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠كریستینا یوسف صالح یوسف٨١٥١

٠كریم اشرف ابراھیم سعید٨١٥٢

٠كریم خالد محمد كامل محمد٨١٥٣

٠كریم سلیمان على عبد الجواد٨١٥٤

٠كریم سید عجمى اسماعیل٨١٥٥

٠كریم طارق رشاد رجب٨١٥٦

٠كریم عادل عید منصور٨١٥٧

٠كریم عاطف محمد شاكر٨١٥٨

٠كریم على احمد علي٨١٥٩

٠كریم ھشام محمد محمود٨١٦٠

٠كریمان مجدى سعید محمد٨١٦١

٠كریمة سعد معتوق محمد شعیب٨١٦٢

٠كمال مجدى كمال محمد٨١٦٣

٠كمال مرزوق كمال عبد المقصود٨١٦٤

٠كیرلس عاطف یوسف عبد الشھید٨١٦٥

٠لؤى عصام محمد محمد موسى٨١٦٦

٠لؤى ناجى بسیونى محمد عبد الموجود٨١٦٧

٠المیس محمد شعبان احمد٨١٦٨

٠لیدیا فارس وزیرى ناشد(أ.ف)٨١٦٩

٠لیلى ابراھیم احمد حمدى٨١٧٠

٠مؤمن اشرف كمال ابراھیم٨١٧١

٠مؤمن رضا حنفي عبدالفتاح٨١٧٢

٠مؤمن عالء الدین عبد الودود محمود٨١٧٣

٠مؤمن فتحى سید مصطفى٨١٧٤

٠مؤمن ناصر احمد٨١٧٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األرضى (ب))رقم اللجنة:(١٢٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ماجى ھانى یوسف صموئیل٨١٧٦

٠مادونا وجیھ وھبھ خلیل٨١٧٧

٠مارتینا معزوز فرج قلدس٨١٧٨

٠مارتینا میالد حلیم فانوس٨١٧٩

٠مارجریت ناصر حلمى یعقوب٨١٨٠

٠مارى منیر ریاض خلھ٨١٨١

٠مارینا عبده عزیز عبده٨١٨٢

٠مارینا فرج ھابیل فؤاد٨١٨٣

٠مارینا ناجى اترى فایق٨١٨٤

٠مازن احمد محمد احمد٨١٨٥

٠مازن جمال الدین مصطفى درویش٨١٨٦

٠مازن عصام فخرى األقصرى٨١٨٧

٠مازن عالء مصطفى كمال محجوب٨١٨٨

٠مازن محمد رمضان محمد٨١٨٩

٠مجدي عالء حلمي محمد ابراھیم٨١٩٠

٠محمد ابراھیم محمد محمد سعد٨١٩١

٠محمد احمد احمد یوسف المصرى(أ.ف)٨١٩٢

٠محمد احمد الدسوقي عبدالعال ناصر٨١٩٣

٠محمد احمد على محمد العشماوى٨١٩٤

٠محمد احمد محمد السید ابراھیم٨١٩٥

٠محمد احمد محمد محمد زاید٨١٩٦

٠محمد احمد محمدین ابو سریع٨١٩٧

٠محمد احمد نوح الدمرداش٨١٩٨

٠محمد اشرف عبد الرازق عبد الحكیم٨١٩٩

٠محمد السید ابو مندور على العیارى٨٢٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األرضى (جـ))رقم اللجنة:(١٢٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد المعتصم با� منصور علي٨٢٠١

٠محمد امین احمد محمد یوسف٨٢٠٢

٠محمد بدر شبل عبدالعزیز٨٢٠٣

٠محمد بكر عبده الزھرى عبد النبى٨٢٠٤

٠محمد جبر امین جبر مرجان٨٢٠٥

٠محمد جمال عبد اللطیف عیسى٨٢٠٦

٠محمد جمال محمد عبدالفتاح الطونسي٨٢٠٧

٠محمد جمال محمد محمد السید خلیفة٨٢٠٨

٠محمد جمال مدبولى احمد٨٢٠٩

٠محمد حسن جابر عرفان٨٢١٠

٠محمد حسن صبره احمد٨٢١١

٠محمد حسن طھ محمد الطباخ٨٢١٢

٠محمد حسنى عباس شحاتھ٨٢١٣

٠محمد حسین عبد هللا محمد٨٢١٤

٠محمد حسین عوض حسین٨٢١٥

٠محمد حسین محمد احمد٨٢١٦

٠محمد حسین محمد رمضان٨٢١٧

٠محمد حمدى محمد ابراھیم٨٢١٨

٠محمد خالد صالح صالح ابراھیم٨٢١٩

٠محمد خالد محمد عفیفي٨٢٢٠

٠محمد خالد محمد علیوه٨٢٢١

٠محمد خالد موسى علي صالح٨٢٢٢

٠محمد رضا احمد احمد الفقي٨٢٢٣

٠محمد رمضان حسین محمد ابراھیم٨٢٢٤

٠محمد رمضان على یوسف٨٢٢٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األرضى (جـ))رقم اللجنة:(١٢٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد رمضان محمد بخیت٨٢٢٦

٠محمد رمضان محمد زكى احمد المنسى٨٢٢٧

٠محمد سالم جعفر سالم٨٢٢٨

٠محمد سعد الشحات ابراھیم٨٢٢٩

٠محمد سعد معاذ عبد هللا٨٢٣٠

٠محمد سعید سید ابراھیم الشیمى٨٢٣١

٠محمد سعید محمد محمود احمد٨٢٣٢

٠محمد سلیم محمد سلیم٨٢٣٣

٠محمد سید احمد محمد٨٢٣٤

٠محمد سید فؤاد ابو سریع٨٢٣٥

٠محمد سیف ماضي فضل رجب٨٢٣٦

٠محمد شریف صالح غانم قناوى٨٢٣٧

٠محمد شریف عبد الحمید اسماعیل٨٢٣٨

٠محمد شعبان احمد حسنین٨٢٣٩

٠محمد صبرى فتحي جاد عبد السالم٨٢٤٠

٠محمد صالح شعبان مصطفي٨٢٤١

٠محمد طارق احمد ابراھیم على٨٢٤٢

٠محمد طارق محمد ابراھیم بركات٨٢٤٣

٠محمد طاھر احمد محمود٨٢٤٤

٠محمد عبد البارى على مجاھد٨٢٤٥

٠محمد عبد الجواد الطنطاوى عبدالجواد٨٢٤٦

٠محمد عبد الحمید ناصر ادریس٨٢٤٧

٠محمد عبد الخالق ابراھیم محمد أبواحمد٨٢٤٨

٠محمد عبد الرحمن احمد احمد٨٢٤٩

٠محمد عبد العظیم عبد هللا ابراھیم٨٢٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األرضى (جـ))رقم اللجنة:(١٢٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد عبد الغني محمد عبد الغنى٨٢٥١

٠محمد عبد المجید محمد عبدالمجید٨٢٥٢

٠محمد عزت على محروس٨٢٥٣

٠محمد عصام عبد الفتاح یوسف٨٢٥٤

٠محمد عصام كمال بیومى٨٢٥٥

٠محمد عصام محمد راشد٨٢٥٦

٠محمد عصام نعمان محمد٨٢٥٧

٠محمد عالء عثمان سلیمان٨٢٥٨

٠محمد على سید جاد(محول)٨٢٥٩

٠محمد عمرو سعد محمد عطیھ٨٢٦٠

٠محمد عنتر علي عباس٨٢٦١

٠محمد عید عفیفى احمد٨٢٦٢

٠محمد عید محمد سید٨٢٦٣

٠محمد فتحى حنفى مرزوق٨٢٦٤

٠محمد فتحى قاسم عطوه٨٢٦٥

٠محمد فتوح كمال راضي عبد هللا٨٢٦٦

٠محمد فرج فھمى عبد العزیز٨٢٦٧

٠محمد كریم السید عبد هللا٨٢٦٨

٠محمد ماجد محمد جمعھ٨٢٦٩

٠محمد مجدى ابراھیم النبوى٨٢٧٠

٠محمد مجدى حسیني بشیر٨٢٧١

٠محمد مجدى سید عبد الحمید٨٢٧٢

٠محمد مجدى محمود حسني٨٢٧٣

٠محمد محمود طلعت عبد الحمید٨٢٧٤

٠محمد محمود عبد الفتاح محمود٨٢٧٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األرضى (جـ))رقم اللجنة:(١٢٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد محمود عبد المنعم كامل٨٢٧٦

٠محمد مصطفى حمزه علیوه٨٢٧٧

٠محمد مصطفى على احمد مصطفى٨٢٧٨

٠محمد ممدوح محمود ابو طالب سلیمان٨٢٧٩

٠محمد منصور محمد متولى٨٢٨٠

٠محمد نبیل ابو ھشیمھ محمد عطاهللا٨٢٨١

٠محمد ھشام احمد عطیة٨٢٨٢

٠محمد یوسف صابر عبد العزیز تاج الدین٨٢٨٣

٠محمود احمد محمد علي٨٢٨٤

٠محمود جمال سعید عبدالمجید٨٢٨٥

٠محمود حسن السید متولي بخیت٨٢٨٦

٠محمود حمدى عبد السالم محمد٨٢٨٧

٠محمود خمیس محمود خمیس٨٢٨٨

٠محمود ربیع عبد الجابر واصف٨٢٨٩

٠محمود ربیع عبد العزیز مرزوق٨٢٩٠

٠محمود رشدى محمد السید عثمان٨٢٩١

٠محمود سلیمان بیومى ابراھیم٨٢٩٢

٠محمود سمیر محمد وھبھ الطحان٨٢٩٣

٠محمود شكرى عبدالسمیع محمد خطاب٨٢٩٤

٠محمود صابر محمود شیشتاوي٨٢٩٥

٠محمود صالح محمد السعید اسماعیل٨٢٩٦

٠محمود عبد العظیم احمد سید الغرابلى٨٢٩٧

٠محمود عبد المنعم عبد الرحمن محمد٨٢٩٨

٠محمود عصام الدین احمد متولى٨٢٩٩

٠محمود عوض محمد عوض٨٣٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األرضى (جـ))رقم اللجنة:(١٢٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمود محمد حلمى محمد٨٣٠١

٠محمود محمد عبد الحمید مھنى٨٣٠٢

٠محمود محمد فرید الدسوقى عوض٨٣٠٣

٠محمود مدحت محمد عیاد٨٣٠٤

٠محمود نبیل رجب ابو ضیف فرغلي٨٣٠٥

٠مراجي منصور مراجي محمد (محول)٨٣٠٦

٠مرام سمیر فایز میخائیل٨٣٠٧

٠مروان عربى امین محمد٨٣٠٨

٠مروان مصطفى سید محمد علي٨٣٠٩

٠مروه محمود مصطفى سید٨٣١٠

٠مریم امیل انور مالك٨٣١١

٠مریم فرید اسعد برتلة٨٣١٢

٠مریم مصطفى ھاشم محمد(أ.ف)٨٣١٣

٠مریم وحید فھمى صموئیل٨٣١٤

٠مصطفى احمد عبد الحمید محمد٨٣١٥

٠مصطفى احمد محمد فرج صبیح٨٣١٦

٠مصطفى جمعھ محمد عبد الرحیم٨٣١٧

٠مصطفى حازم فاروق محمد٨٣١٨

٠مصطفى رضا حمدي حسن٨٣١٩

٠مصطفى رمضان محمد عبدالعزیز٨٣٢٠

٠مصطفى عماد محمود سالم٨٣٢١

٠مصطفى فرید ابراھیم السید٨٣٢٢

٠مصطفى محمد حسین شاھین٨٣٢٣

٠مصطفى محمد عبد المنعم ابراھیم٨٣٢٤

٠مصطفى محمد فریج احمد٨٣٢٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األرضى (جـ))رقم اللجنة:(١٢٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مصطفى محمد محمود السید محمد كمال٨٣٢٦

٠مصطفى محمود صالح ابراھیم٨٣٢٧

٠مصطفى ممدوح عبد الھادى حسن٨٣٢٨

٠مصطفى ھشام محمد حسن٨٣٢٩

٠معتز عبد العاطى حسین عبد العلیم٨٣٣٠

٠معتز محمد علي ابراھیم٨٣٣١

٠منار ایھاب فتحى عبدالرازق٨٣٣٢

٠منار رمضان صابر عبدالرحمن ابراھیم٨٣٣٣

٠منار طارق محمد كمال٨٣٣٤

٠منار محمود محمد احمد٨٣٣٥

٠منال محمود ابوسیف سلیمان٨٣٣٦

٠منة هللا احمد عبدالرحمن محمد٨٣٣٧

٠منة هللا عبد العظیم احمد٨٣٣٨

٠منة هللا عبد الناصر مصطفى السید٨٣٣٩

٠منة هللا عصام صابر فرغلى٨٣٤٠

٠منة هللا على احمد محمود٨٣٤١

٠منة هللا محمد رضا محمود٨٣٤٢

٠منھ هللا احمد عبد القادر لبیب٨٣٤٣

٠منھ هللا محمد السید محمد٨٣٤٤

٠منى وحید ابو العال حسن٨٣٤٥

٠منى یس محمد محمد سلیمان٨٣٤٦

٠مھا سمیر زكى یونس٨٣٤٧

٠مھاب عالء محمد محمود عبد الشافى٨٣٤٨

٠مھند صابر صدقى محمد٨٣٤٩

٠مھند ممدوح احمد على٨٣٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األول (أ))رقم اللجنة:(١٣٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مونیكا ثروت رمزي منصور٨٣٥١

٠مى محمود فایز عبدالحمید٨٣٥٢

٠مى مختار ثابت محمود٨٣٥٣

٠میاده اشرف عبد الشافى بشیر٨٣٥٤

٠میار عاطف احمد محمد٨٣٥٥

٠میار على محمد عبد المنعم٨٣٥٦

٠میار مجدي محمد ابراھیم٨٣٥٧

٠میار محمد حسن على خلیل٨٣٥٨

٠میرفت امین محمد امین٨٣٥٩

٠میرفت محى محمد مصطفى٨٣٦٠

٠میرنا كمال احمد عبد العزیز٨٣٦١

٠میرھان عبد المعز محمد عبد الرحمن٨٣٦٢

٠میریت میالد مكارى یوحنا٨٣٦٣

٠میشیل رفعت سعد هللا رملھ٨٣٦٤

٠مینا ابراھیم حلمى ابراھیم٨٣٦٥

٠مینا اشرف ابادیر فھیم٨٣٦٦

٠مینا عماد یوحنا نجیب٨٣٦٧

٠مینا فایز الجمل حنا٨٣٦٨

٠نادر سید عبد النبي محمد٨٣٦٩

٠نادى محمود محمد الدیب٨٣٧٠

٠نانسى طلعت احمد محمد٨٣٧١

٠ندا ابوزید امین على٨٣٧٢

٠ندا محمد سعید حسن٨٣٧٣

٠ندى جاد الكریم احمد علي٨٣٧٤

٠ندى حسین احمد محمد٨٣٧٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األول (أ))رقم اللجنة:(١٣٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ندى زكریا محمد حسن٨٣٧٦

٠ندى عادل امین عبد الصادق حسن٨٣٧٧

٠ندى عالء عبد الدایم سند٨٣٧٨

٠ندى عماد الدین فضل حسن٨٣٧٩

٠ندى مجدى امین ابراھیم٨٣٨٠

٠ندى محمد عبد هللا على٨٣٨١

٠ندى وحید مصطفى محمد٨٣٨٢

٠نرمین سمیر مصطفى حماد٨٣٨٣

٠نرمین عادل عبد التواب اسماعیل٨٣٨٤

٠نرمین عالء انور شعبان٨٣٨٥

٠نرمین مسعد رجب حسن٨٣٨٦

٠نسمة فتحى المنشاوى على٨٣٨٧

٠نسمھ رمضان محمد حسن٨٣٨٨

٠نسمھ عصام محمد احمد الخولى٨٣٨٩

٠نعیمة عاطف فوزى عبد المھیمن٨٣٩٠

٠نھاد عماد عید البیلى عبد المعطى٨٣٩١

٠نھلھ ابراھیم حسین طھ٨٣٩٢

٠نوال ثروت ذكى جرجس٨٣٩٣

٠نور الھدى احمد فؤاد احمد مبروك٨٣٩٤

٠نورا احمد عبد التواب عاشور٨٣٩٥

٠نورا حسن فتحى سلیمان٨٣٩٦

٠نورا عمر على وھبى (أ.ف)٨٣٩٧

٠نورا محمد محمد مھدى٨٣٩٨

٠نوران احمد احمد احمد الشامى٨٣٩٩

٠نوران محمد سامي بھجت٨٤٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األول (أ))رقم اللجنة:(١٣١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نورھان تامر صالح حسن٨٤٠١

٠نورھان حسام الدین احمد عبد المنعم٨٤٠٢

٠نورھان رضا ابراھیم عبد الواحد٨٤٠٣

٠نورھان سعید محمد عالم٨٤٠٤

٠نورھان شریف محمود حسنین٨٤٠٥

٠نورھان عبد الرحمن احمد محمد٨٤٠٦

٠نورھان مجدى زینھم حنفى٨٤٠٧

٠نورھان محمد شحاتھ عبدالحفیظ٨٤٠٨

٠نورھان محمود امین صالح٨٤٠٩

٠نورھان مصطفى عوض جالل عوض٨٤١٠

٠نورھان مصطفى محمد جاد٨٤١١

٠ھاجر احمد عبد الغنى محمد٨٤١٢

٠ھاجر جمال فتحى عبد الحمید٨٤١٣

٠ھاجر زكریا محمد عباس محمد٨٤١٤

٠ھاجر عاطف عبد القادر مصطفى٨٤١٥

٠ھاجر على محمد محمد٨٤١٦

٠ھاجر كاظم مصطفى احمد محمد٨٤١٧

٠ھاجر محمد سنوسى یونس٨٤١٨

٠ھاجر محمود عبدالعاطى ابراھیم٨٤١٩

٠ھادى ھانى سعید شربیني٨٤٢٠

٠ھالة عبد الرازق سید عید خلیفھ٨٤٢١

٠ھالة وحید احمد صالح عماره٨٤٢٢

٠ھایدى ابراھیم موسى ابراھیم٨٤٢٣

٠ھبھ هللا سامح حسنى ابراھیم٨٤٢٤

٠ھبھ هللا كامل انور مصطفى فھمى٨٤٢٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األول (أ))رقم اللجنة:(١٣١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھبھ خالد بن الولید احمد سیف٨٤٢٦

٠ھبھ مصطفى كامل على٨٤٢٧

٠ھبھ نبیل احمد فرغلي٨٤٢٨

٠ھدى احمد سعد حامد العشرى٨٤٢٩

٠ھدى اشرف احمد حسن٨٤٣٠

٠ھدیر احمد سالم على٨٤٣١

٠ھدیر صالح طاھر حامد٨٤٣٢

٠ھدیر طھ زكریا محمد حسن٨٤٣٣

٠ھدیر عادل عبد هللا محسن٨٤٣٤

٠ھدیر عصام محمد احمد٨٤٣٥

٠ھدیر عمرو محمود عبد الرحیم٨٤٣٦

٠ھدیر محمد سالم محمد٨٤٣٧

٠ھدیر ناصر محروس حافظ٨٤٣٨

٠ھشام اشرف محمد رشاد٨٤٣٩

٠ھشام رأفت فؤاد مرسى٨٤٤٠

٠ھشام سعید سید مصطفى٨٤٤١

٠ھشام سعید عبد المنعم ابراھیم٨٤٤٢

٠ھشام محمود عبد الفتاح محمد عبده خالد٨٤٤٣

٠ھشام وحید انور سید٨٤٤٤

٠ھند ضیاء عبد النبى حسین(أ.ف)٨٤٤٥

٠ھند عصام محمد سعد(أ.ف)٨٤٤٦

٠وائل محمد معبد محمد٨٤٤٧

٠وعد حسن عبد العزیز عبد المقصود٨٤٤٨

٠والء یسن محمد عبد الظاھر٨٤٤٩

٠ولید صالح محمد مرسى٨٤٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األول (أ))رقم اللجنة:(١٣٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ولید محمد عبد الھادى عبد الرحمن٨٤٥١

٠یاسر ابراھیم عبدالعلیم ابراھیم٨٤٥٢

٠یاسر محسن سید محمد٨٤٥٣

٠یاسر مصطفى احمد مصطفى٨٤٥٤

٠یاسمین ابراھیم شعبان محمد٨٤٥٥

٠یاسمین حسین یحیى احمد٨٤٥٦

٠یاسمین خالد محمد نور حسن٨٤٥٧

٠یاسمین محمد جامع محمد الصادق٨٤٥٨

٠یاسمین محمد عبد السالم مرسى٨٤٥٩

٠یاسمین محمد على احمد سالم٨٤٦٠

٠یاسمین محمد عید محمد قطب٨٤٦١

٠یاسمین محمود حسین محمود٨٤٦٢

٠یحیى السید یحیى متولي محمد٨٤٦٣

٠یحیى جمال یوسف محمد٨٤٦٤

٠یسرا احمد محمد احمد ابراھیم٨٤٦٥

٠یسرا محمد كامل یوسف٨٤٦٦

٠یمنى نبیل حسنى رفاعى محمد٨٤٦٧

٠یوسف عبد العال كامل٨٤٦٨

٠یوسف محمد على محمد٨٤٦٩

٠یوسف محمد یوسف محمد یوسف٨٤٧٠

٠یونس عبد الكریم یونس على محمد٨٤٧١

٠بابتسام على محمد على٨٤٧٢

٠باحمد خالد محمد محمود٨٤٧٣

٠باحمد ربیع عبدالحمید سید٨٤٧٤

٠باحمد سعد وھبة عبد االلطیف٨٤٧٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األول (أ))رقم اللجنة:(١٣٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد سلطان عبد هللا جاب هللا٨٤٧٦

٠باحمد شریف احمد كمال ابراھیم٨٤٧٧

٠باحمد شعیب شعیب عبد الباسط٨٤٧٨

٠باحمد طاھر سید عبد المجید٨٤٧٩

٠باحمد عادل حجاج امین قناوى٨٤٨٠

٠باحمد عادل محمد حافظ٨٤٨١

٠باحمد عباس عبد النبي عباس٨٤٨٢

٠باحمد عبد الحمید احمد یونس٨٤٨٣

٠باحمد عبد الستار عباس خلیل٨٤٨٤

٠باحمد عبد هللا ربیع عبد هللا٨٤٨٥

٠باحمد عبد المحسن عبد العظیم عبد المحسن٨٤٨٦

٠باحمد عدلى عمر عبد الشافى٨٤٨٧

٠باحمد عالء كمال محمد٨٤٨٨

٠باحمد وحید محمد متولى٨٤٨٩

٠باریج محمد عبد الوھاب حسان٨٤٩٠

٠باسراء جمال عبد الھادى محمد٨٤٩١

٠باسراء على محمد شحاتھ٨٤٩٢

٠باسالم احمد فتحى احمد٨٤٩٣

٠باسالم عبد المنجى عز العرب سنوسى٨٤٩٤

٠باسالم نجاح عدلى احمد٨٤٩٥

٠باسماء حسین عبد المنعم السید٨٤٩٦

٠باسماء صالح ابو زید حسن٨٤٩٧

٠باصالھ عبد الحمید عبد هللا زنفل٨٤٩٨

٠بامانى السید مصطفى محمد٨٤٩٩

٠بامانى عید محمود محمد احمد٨٥٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األول  (ب))رقم اللجنة:(١٣٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بامیره ابراھیم سلیمان على الحلوانى٨٥٠١

٠بامیره صفوت مختار حنا هللا٨٥٠٢

٠بامینھ عبد الرحمن احمد على٨٥٠٣

٠بایات محسن صالح عبد العزیز٨٥٠٤

٠بایمان اشرف محمود محمد عطا٨٥٠٥

٠بایھ رشاد سمان احمد٨٥٠٦

٠بایھ محمد زاید عطیھ٨٥٠٧

٠ببثینھ محمد عبدالوھاب حلمي٨٥٠٨

٠ببسنت عصام عطیھ محمود٨٥٠٩

٠بتقى حمدى محمد جاد الكریم٨٥١٠

٠بجرجس منیر جرجس رزق٨٥١١

٠بجھاد سید ضوى احمد٨٥١٢

٠بحسام حسن الدرانى محمد ابراھیم٨٥١٣

٠بحسن سعید حسن محمد٨٥١٤

٠بحسناء سامى محمد السید شعراوى٨٥١٥

٠بحنان طارق امین ٨٥١٦

٠بخالد مجدى سامى محمد ابراھیم٨٥١٧

٠بخالد ولید محمد عطیھ عبد الخالق٨٥١٨

٠بدعاء السید عبد الجواد السید٨٥١٩

٠بدمیانھ جرجس عاطف كریوس٨٥٢٠

٠بدنیا فتحى محمد على البطران٨٥٢١

٠بدنیا محمد مصطفى عبد الرازق٨٥٢٢

٠بدینا محمد عبد الحمید على٨٥٢٣

٠برفیق طارق احمد كمال شحاتھ٨٥٢٤

٠بریتا صالح نجیب خزام٨٥٢٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األول  (ب))رقم اللجنة:(١٣٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بریم محمد عبد الرحیم السید٨٥٢٦

٠بساره سید عبد المنعم خلیل٨٥٢٧

٠بساره ماھر فھمي السید٨٥٢٨

٠بساندى سعید لبیب جاب هللا٨٥٢٩

٠بساندى سعید نبیھ غطاس عبید٨٥٣٠

٠بسلیمان سید حسین مرسي٨٥٣١

٠بسمر صبرى عبد الحلیم حمیده٨٥٣٢

٠بسندس احمد على قاسم٨٥٣٣

٠بشروق فرج عبدالحكیم جابر٨٥٣٤

٠بشیماء محمود احمد محمود٨٥٣٥

٠بعائشھ عماد حسان محمد حسن٨٥٣٦

٠بعبد الرحمن احمد السید على٨٥٣٧

٠بعبد الرحمن احمد جبر تونى٨٥٣٨

٠بعبد الرحمن سید عثمان صادق٨٥٣٩

٠بعبد الرحمن محمود محمد فوزى عبد المجید٨٥٤٠

٠بعبد هللا سید محمد حافظ٨٥٤١

٠بعبد هللا مصطفى عبد المؤمن عبد الوالى٨٥٤٢

٠بعلى خالد على حسن محسن٨٥٤٣

٠بعلى مجدى على السید٨٥٤٤

٠بعمر محمد سید العقبي٨٥٤٥

٠بعمرو محمد سلیمان رمضان٨٥٤٦

٠بغاده حسام الدین سید محمد عبد الرحیم٨٥٤٧

٠بفھد حسین اللیثى جامع اللیثى٨٥٤٨

٠بمحمد احمد محمد السید الطوبجى٨٥٤٩

٠بمحمد احمد محمد عبد الجواد الفخرانى٨٥٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األول  (ب))رقم اللجنة:(١٣٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد اسماعیل فتحى احمد٨٥٥١

٠بمحمد ایھاب سعید الجندي٨٥٥٢

٠بمحمد حمدى كامل عبده٨٥٥٣

٠بمحمد خالد حسان عبد هللا٨٥٥٤

٠بمحمد خالد نسیم محمد٨٥٥٥

٠بمحمد سید محمد ابوھشیمة٨٥٥٦

٠بمحمد عبد الناصر اسماعیل امین اسماعیل٨٥٥٧

٠بمحمد عطیھ محمد محمد٨٥٥٨

٠بمحمد عماد محمد عبد المجید السید خلیل٨٥٥٩

٠بمحمد مجدى عبده محمد سلطان٨٥٦٠

٠بمحمود حسین محمود اسماعیل عوض هللا٨٥٦١

٠بمحمود طھ محمود محمد فوده٨٥٦٢

٠بمحمود عبد العزیز كامل محمد٨٥٦٣

٠بمروه احمد عبد الكریم احمد سالم٨٥٦٤

٠بمریم نبیل زكریا روفائیل٨٥٦٥

٠بمصطفى احمد سباعى محمد الشیخ سالم٨٥٦٦

٠بمصطفى احمد مصطفى محمد راضى٨٥٦٧

٠بمصطفى جمال مصطفى عبد الجواد٨٥٦٨

٠بمصطفى عبد هللا احمد محمد محمد الشال٨٥٦٩

٠بمصطفى على محمد عبد الحافظ محمد٨٥٧٠

٠بمصطفى فؤاد عبد الراضى جاد٨٥٧١

٠بمصطفى فاضل ربیع محمد٨٥٧٢

٠بمصطفى ماھر عبد الباقى رفاعى كساب٨٥٧٣

٠بمصطفى محمد احمد ابو السعود ھاشم٨٥٧٤

٠بمصطفى محمود حسن محمود سلیمان٨٥٧٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األول  (ب))رقم اللجنة:(١٣٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمعتز با� محمود عبد المؤمن٨٥٧٦

٠بمعتز عید رشدى محمود عید٨٥٧٧

٠بمنال بالل احمد عبد العال٨٥٧٨

٠بمنال سعید عبد النبى احمد٨٥٧٩

٠بمنھ هللا محمد سید عبد الرحیم٨٥٨٠

٠بمھند عالء الدین السید علي٨٥٨١

٠بمینا سمیر عزدون ویصا٨٥٨٢

٠بناریمان على عبدهللا الشیخ٨٥٨٣

٠بنرمین ناصر محمد على٨٥٨٤

٠بنھلھ یحى احمد محمود الجبرى٨٥٨٥

٠بنورھان خالد عبد السالم علي٨٥٨٦

٠بنورھان محمد عبد الحمید محمد كریشھ٨٥٨٧

٠بھاجر على سالمھ على٨٥٨٨

٠بھالھ مصطفى محمود عویس٨٥٨٩

٠بھانم جابر عبد الحمید محمد٨٥٩٠

٠بھایدي محمود عبدالفتاح محمد٨٥٩١

٠بھبھ حمدى محمد احمد٨٥٩٢

٠بھبھ شاكر ھالل محمد٨٥٩٣

٠بھیالنا سلیمان احمد صالح٨٥٩٤

٠بوسیم سامى سند سیدھم٨٥٩٥

٠بیاسمین جمال محمد على٨٥٩٦

٠بیاسمین عبد الوھاب شوقى عبد الوھاب٨٥٩٧

٠بیسرا محمود محمد الھادى محمد٨٥٩٨

٠بیمنى اسامھ حسن حلمى٨٥٩٩

٠بیونس ابراھیم یونس حسین٨٦٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األول  (ب))رقم اللجنة:(١٣٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١احمد سید احمد محمد٨٦٠١

٠خ١اسالم عبدهللا محمد عبدهللا٨٦٠٢

٠خ١حسین عبدالرحمن حسین عبدالغني٨٦٠٣

٠خ١محمد احمد دیاب حسن٨٦٠٤

٠خ٢انجى جمال وھبھ عبدهللا٨٦٠٥

٠خ٢محمد حامد حسن اسماعیل٨٦٠٦

٠خ٢محمود محمد عباس عبد السمیع٨٦٠٧

٠خ٢مصطفى بدوى حسین عبد المجید على٨٦٠٨

٠خ٢مینا عطاهللا عطیھ عازر٨٦٠٩

٠خ٢یسن محروس عباس سید حموده٨٦١٠

٠خ٣اسالم كمال ادریس ابراھیم٨٦١١

٠خ٣عبد هللا فتحى حسن عبد الحافظ٨٦١٢

٠خ٣محمد لطفي عبد العزیز الشباسي٨٦١٣

٠خ+أحمد صالح حسن ابوزید٨٦١٤

٠خ+إیمان صالح محمد سید٨٦١٥

٠خ+جورج فرج عطا هللا ساویرس٨٦١٦

٠خ+جیزال فرنسیس صلیب طانیوس٨٦١٧

٠خ+جیھان محمد حامد محمد الفولى٨٦١٨

٠خ+حازم عادل عبد الوھاب حسن ٨٦١٩

٠خ+حسام محمد فتحى عبدهللا٨٦٢٠

٠خ+دعاء عبد القوى محمد على ٨٦٢١

٠خ+رانده عبدالحلیم درویش محمد٨٦٢٢

٠خ+شادى سالم عبدالحمید احمد٨٦٢٣

٠خ+عبدالمنعم عبدالمنعم حسني الصیاد٨٦٢٤

٠خ+عماد زھیر سري حبیب كیرلس٨٦٢٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األول  (ب))رقم اللجنة:(١٣٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ+فادى محمد ابراھیم سید حزین٨٦٢٦

٠خ+كریم محسن محفوظ عباس٨٦٢٧

٠خ+ماجد صالح محمد محمود٨٦٢٨

٠خ+ماري شاكر شكري عبید٨٦٢٩

٠خ+ماریان یسرى سالمھ ویصا٨٦٣٠

٠خ+محمد رفعت على عبدالرزاق٨٦٣١

٠خ+محمد عاطف حامد منصور٨٦٣٢

٠خ+محمد ھاشم اسماعیل محمود٨٦٣٣

٠خ+مروه فاروق نبوى السید٨٦٣٤

٠خ+مصطفى احمد عدالن جاد ٨٦٣٥

٠خ+نسمھ ابراھیم احمد ابراھیم٨٦٣٦

٠خ+نیفین یعقوب مكاوى مقار٨٦٣٧

٠خ+ھبھ بدر عبدالسمیع بدر٨٦٣٨

٠خ+ھشام صابر خمیس صابر٨٦٣٩

٠خ+ھیام محمد على عبدهللا٨٦٤٠

٠خ+یحى فھمى على عثمان٨٦٤١

٠بابراھیم محمد احمد محمد مرسى٨٦٤٢

٠باثار احمد صابر بشیر٨٦٤٣

٠باحمد رأفت عید عمر على٨٦٤٤

٠باحمد صبحى محمد حلمى عطاهللا٨٦٤٥

٠باحمد صالح فاید نصرالدین٨٦٤٦

٠باسالم احمد جمعھ محمد٨٦٤٧

٠باسماء سمیر السید البسیونى٨٦٤٨

٠باشرف منصور عبدالغفار عبدالعزیز٨٦٤٩

٠بامینة عادل محمد عبد الفتاح٨٦٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األول  (جـ))رقم اللجنة:(١٣٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بایمان احمد كامل محمد٨٦٥١

٠بایھ عصام احمد محمد على٨٦٥٢

٠بایھ عمر على خیرى الشھابى٨٦٥٣

٠بتقى محمد فتحى عبد العزیز٨٦٥٤

٠بجاسر احمد سید محمود محمد٨٦٥٥

٠بحازم عبدالمولى عبدالمولى عبداللطیف٨٦٥٦

٠بخلود خالد محمود عبد الغنى محمد٨٦٥٧

٠بدینا عبد الحكم عبد الحكم عبد المنعم٨٦٥٨

٠برضوى احمد عبد الرؤف عبد الحمید٨٦٥٩

٠بریم ریاض یوسف محمد الزاید٨٦٦٠

٠بریھام عالء عثمان محمد حسن٨٦٦١

٠بسعاد الحاج سید على السید٨٦٦٢

٠بسمیھ كمال عبد هللا عبد العاطى٨٦٦٣

٠بشحاتھ معوض شحاتھ عبد القادر٨٦٦٤

٠بشروق شریف ھنداوى فؤاد٨٦٦٥

٠بشیماء ابراھیم عبد النبى الجامع٨٦٦٦

٠بعبد العزیز جمعھ عبد الشكور خلیل٨٦٦٧

٠بعبد هللا محمد عبد المعطى عبد الموجود٨٦٦٨

٠بعزه ھانى عبد العظیم عبد الحمید القاضى٨٦٦٩

٠بعماد عادل نصیف خلیل٨٦٧٠

٠بعمر اشرف محمود محمد سید احمد٨٦٧١

٠بعمرو محمد عمر الحلوانى٨٦٧٢

٠بكالرا اسامھ عبد هللا حبیب٨٦٧٣

٠بلمیاء سامى محمد ربیع عبالرحیم٨٦٧٤

٠بمادونا صلیب كامل جرجس٨٦٧٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األول  (جـ))رقم اللجنة:(١٣٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد ابراھیم جمعة ابراھیم٨٦٧٦

٠بمحمد احمد عبد هللا عبد العلیم٨٦٧٧

٠بمحمد ایمن نصر الدین محمد ابوالعزائم٨٦٧٨

٠بمحمد حسین محمد حسین اللیثي٨٦٧٩

٠بمحمد شحاتھ عبد العزیز محمد٨٦٨٠

٠بمحمد صالح محمد صالح٨٦٨١

٠بمحمد طنطاوى احمد مرزوق٨٦٨٢

٠بمحمد عمر عبد الفضیل عمر٨٦٨٣

٠بمحمد فؤاد محمد معوض٨٦٨٤

٠بمحمد یوسف احمد عبد النعیم٨٦٨٥

٠بمحمود رجب شرقاوى ابو بكر٨٦٨٦

٠بمحمود عبد التواب محمد محمد سالم٨٦٨٧

٠بمحمود محمد سید محمد٨٦٨٨

٠بمرام عمر محمد بازرعة٨٦٨٩

٠بمریم محمد مصطفى محمود السید٨٦٩٠

٠بمصطفى اشرف صابر یونس٨٦٩١

٠بمصطفى محمد جمیل سعد هللا٨٦٩٢

٠بمصطفى محمود ثابت محمود٨٦٩٣

٠بمعتز عالء نجم الدین محمد٨٦٩٤

٠بمنھ هللا ابراھیم محمد ابو كریشة٨٦٩٥

٠بنورا احمد على احمد٨٦٩٦

٠بنیره جمال حسن على٨٦٩٧

٠بھاجر سید عزت محمد ابوزید٨٦٩٨

٠بھادى اشرف عبد الھادى حسان٨٦٩٩

٠بھدیر شعبان عبد الحمید عطیة٨٧٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٣٧)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األول  (جـ))رقم اللجنة:(١٣٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بیحیى حاتم عبد اللطیف عبد هللا٨٧٠١

٠خ١كریم محمد ابراھیم محمد حماد٨٧٠٢

٠خ١محمد عاطف محمد زكي على٨٧٠٣

٠خ١محمد عماد شحاتھ محمد یوسف٨٧٠٤

٠خ٢محسن سید السید ابر اھیم ٨٧٠٥

٠خ٢نسمھ سید زكریا احمد٨٧٠٦

٠خ٣شعبان محمد شعبان عبدالعلیم٨٧٠٧

٠خ+اسماء صالح ھریدى ابراھیم٨٧٠٨

٠خ+امیره محمود عبدالقادر عبدالجواد٨٧٠٩

٠خ+ایات حسن عبدالحمید اسماعیل٨٧١٠

٠خ+أحالم طاھر على وھبھ ٨٧١١

٠خ+دینا خالد عبدالصادق السید مصطفى٨٧١٢

٠خ+رامى شوقى عبدالمنعم حسن٨٧١٣

٠خ+رغده عطیھ عبدالحمید عطیھ ٨٧١٤

٠خ+ساره سید عبدالوھاب احمد٨٧١٥

٠خ+ساره عباس عبد الخالق یوسف٨٧١٦

٠خ+سعاد العربى نعمان محمد السید٨٧١٧

٠خ+شیماء ابراھیم عبدالحافظ عبدالرحمن٨٧١٨

٠خ+عالء انور محمد البنا٨٧١٩

٠خ+عمرو احمد مراد عبدالعزیز متولى٨٧٢٠

٠خ+محمد احمد صفوت احمد ٨٧٢١

٠خ+محمد محمود حسن سلیمان سنجر٨٧٢٢

٠خ+محمود ابراھیم محمود فتح هللا٨٧٢٣

٠خ+محمود عبدالمحسن محمد السید٨٧٢٤

٠خ+مروه محجوب عبدالمجید محمد سلیمان٨٧٢٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (أنتساب)

عدد الطالب:(٣٧)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األول  (جـ))رقم اللجنة:(١٣٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ+مصطفى السید مصطفى حسن العطار٨٧٢٦

٠خ+مصطفى یحى شلبى محمد حموده٨٧٢٧

٠خ+منصور احمد رشوان محمد٨٧٢٨

٠خ+مھا محمد محمود على ٨٧٢٩

٠خ+مى محمد عید حسن عرابى ٨٧٣٠

٠خ+نرمین احمد عبدالحمید سلیم٨٧٣١

٠خ٣نور الدین محمد عبدالرحمن ٨٧٣٢

٠خ+ھبھ جمال عید تفیان٨٧٣٣

٠خ+ھبھ ماجد موسى عبدالنعیم٨٧٣٤

٠خ+ھدى النحاس كمال محمد جنیدى٨٧٣٥

٠خ+ھدى أحمد محمد  صابر ٨٧٣٦

٠خ+ھیثم مصطفى محمد سید ٨٧٣٧

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األول  (جـ))رقم اللجنة:(١٣٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ابانوب سامح سامى كامل٨٧٤١

٠ابانوب طارق فایق عبد النور٨٧٤٢

٠ابتسام طارق محمد حسین(أ.ف)٨٧٤٣

٠ابراھیم جمال صابر محمد٨٧٤٤

٠ابراھیم مسعد ابراھیم احمد٨٧٤٥

٠احمد احمد حشمت محمد٨٧٤٦

٠احمد احمد محمود السید٨٧٤٧

٠احمد السید ابو المجد محمد٨٧٤٨

٠احمد السید على محمد عناني(محول)٨٧٤٩

٠احمد بھاء الدین عبد الحمید محمد محمود ٨٧٥٠

٠احمد حسین عید ریاض٨٧٥١

٠احمد حمدى السید حسین٨٧٥٢

٠احمد خالد احمد حمدان٨٧٥٣

٠احمد خالد احمد محمد حنفي٨٧٥٤

٠احمد رشاد مصطفى السید٨٧٥٥

٠احمد سامى سعید فرج الجندى٨٧٥٦

٠احمد سعید عبد هللا محمد٨٧٥٧

٠احمد شكرى عبد الرحمن ابراھیم٨٧٥٨

٠احمد طلعت سید احمد شكرى٨٧٥٩

٠احمد عادل یوسف محمد٨٧٦٠

٠احمد عاطف احمد محمد٨٧٦١

٠احمد عاطف عطیة عبد المجید٨٧٦٢

٠احمد عباس عبدالسمیع عباس٨٧٦٣

٠احمد عبد الغنى محمد عبید٨٧٦٤

٠احمد عبد الناصر محمد على٨٧٦٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األول  (جـ))رقم اللجنة:(١٣٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد عز الدین احمد محمد محمد٨٧٦٦

٠احمد عزیز الدین عبد الرؤف عبد القادر٨٧٦٧

٠احمد عصام صبحي محمود٨٧٦٨

٠احمد عصام عبد الكریم حسن٨٧٦٩

٠احمد عصام محمد احمد موسي٨٧٧٠

٠احمد عماد سید خلیل٨٧٧١

٠احمد عمر عبدالرحمن فالحة٨٧٧٢

٠احمد عمرو ابراھیم حسن منصور٨٧٧٣

٠احمد عنانى امام على٨٧٧٤

٠احمد فایز النبوى السید٨٧٧٥

٠احمد فرج محمد على٨٧٧٦

٠احمد فوزى فرید حسانین٨٧٧٧

٠احمد كمال احمد احمد٨٧٧٨

٠احمد مجدى احمد عبد البر٨٧٧٩

٠احمد مجدى صالح احمد زكى٨٧٨٠

٠احمد محسن محمد حسین٨٧٨١

٠احمد محسن محمود بركات٨٧٨٢

٠احمد محمد احمد احمد حسن علي٨٧٨٣

٠احمد محمد رزق عبد الحافظ٨٧٨٤

٠احمد محمد سامى محمد مصطفى الجندى٨٧٨٥

٠احمد محمد عبد الرحمن علي٨٧٨٦

٠احمد محمد كمال على محمد٨٧٨٧

٠احمد محمد محمد حافظ٨٧٨٨

٠احمد محمود رشدى محمد احمد٨٧٨٩

٠احمد محمود ضاحى عبد النعیم٨٧٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى (أ))رقم اللجنة:(١٣٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد محمود على سید عبدهللا٨٧٩١

٠احمد مصطفى محمد حامد احمد٨٧٩٢

٠احمد ناصر حمدى قلید علوان٨٧٩٣

٠احمد ھانى احمد السید محمد دیاب٨٧٩٤

٠احمد یحیى سلیمان على٨٧٩٥

٠اسراء جالل نبیل حسن٨٧٩٦

٠اسراء جمال عبد العظیم٨٧٩٧

٠اسراء ماھر مصطفى امین(أ.ف)٨٧٩٨

٠اسراء مطراوى محمود مصطفى٨٧٩٩

٠اسالم اشرف امام احمد٨٨٠٠

٠اسالم اشرف سعدالدین لطفى٨٨٠١

٠اسالم اشرف محمد احمد٨٨٠٢

٠اسالم اشرف محمد حسني٨٨٠٣

٠اسالم سعید عبد العزیز محمد٨٨٠٤

٠اسالم عادل فتحى الصعیدى٨٨٠٥

٠اسالم ھشام عبدالباسط محمد٨٨٠٦

٠اسالم یحي محمد علي دسوقي٨٨٠٧

٠اسماء احمد فؤاد احمد٨٨٠٨

٠اسماء حسین محمد محمود٨٨٠٩

٠اسماء رفعت احمد محمد الشناوى٨٨١٠

٠اسماء محمد على خلیفھ٨٨١١

٠اسماء محمود فضل سعد الدین٨٨١٢

٠اسماعیل رواش راشد رواش٨٨١٣

٠اسماعیل فكرى محمد متولى٨٨١٤

٠االء سامى حلمى عبداللطیف٨٨١٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى (أ))رقم اللجنة:(١٣٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠الشیماء احمد حامد٨٨١٦

٠امانى ابراھیم احمد محمد٨٨١٧

٠امانى عادل امین طلبة نعیم٨٨١٨

٠امل اتحاد العرب عبد الحفیظ محمد٨٨١٩

٠امل مجدى لطفى عبد السمیع٨٨٢٠

٠امنیة احمد محمد احمد٨٨٢١

٠امنیھ كمال السید عبد الصادق٨٨٢٢

٠امنیھ مصطفى عبده عبد الرحیم(أ.ف)٨٨٢٣

٠امیرة ایمن محمد مصطفى٨٨٢٤

٠امیرة سعید محمد عبد المجید٨٨٢٥

٠امیرة فایق شفیق رزق٨٨٢٦

٠امیره موافى عبد الرازق محمد(محول)٨٨٢٧

٠اندرو مراد ولیم تادرس٨٨٢٨

٠اندرو یسرى توفیق٨٨٢٩

٠ایھ خالد محمد حنفى٨٨٣٠

٠ایھ سلیمان عبد الرشید سلیمان سلیمان٨٨٣١

٠ایھ عبد الرشید احمد علي٨٨٣٢

٠ایھ عماد حمدي احمد٨٨٣٣

٠ایھ محمد عبد الرحمن حسن٨٨٣٤

٠بدور محمود حمزه خلیفھ(أ.ف)٨٨٣٥

٠برسوم كمال جورج جان٨٨٣٦

٠بسمھ بدر الدین عبد الكریم٨٨٣٧

٠بالل سید انور محمد صالح٨٨٣٨

٠بھلول سالمة كامل عبدالفتاح٨٨٣٩

٠بیشوى عصام برسوم حبیب٨٨٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى (أ))رقم اللجنة:(١٤٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠جھاد خلیل محمد الشافعي٨٨٤١

٠جھاد رفعت محمد على٨٨٤٢

٠جھاد طارق غازى عبدالجواد٨٨٤٣

٠جھاد على  محمد  على یوسف٨٨٤٤

٠حازم عصام محمد محمد٨٨٤٥

٠حازم محمد السید السید٨٨٤٦

٠حازم محمد السید عالم٨٨٤٧

٠حبیبھ ماجد احمد محمد٨٨٤٨

٠حسام حسن تھامى مصطفي حسن ناصف٨٨٤٩

٠حسام مصطفى على مھران٨٨٥٠

٠حسین فوزى حسین حامد٨٨٥١

٠حنان عبد الجواد العزب عبد الجواد٨٨٥٢

٠خالد سعید فؤاد عبداللطیف٨٨٥٣

٠دانا عماد لطفى عمر٨٨٥٤

٠دعاء جمال فھمى محمد٨٨٥٥

٠دعاء رشاد سمان احمد٨٨٥٦

٠دعاء محمد ابراھیم محمد٨٨٥٧

٠دنیا اشرف شریف عبده٨٨٥٨

٠دینا محمد فوزى محمد محمود٨٨٥٩

٠رامي ایمن شحاتھ طلبھ٨٨٦٠

٠راندا صالح حسین محمد٨٨٦١

٠رانیا احمد محمد عرفھ سعودي٨٨٦٢

٠رقیھ نور محمد زكى٨٨٦٣

٠رنا جمال ابراھیم عبد الرحمن٨٨٦٤

٠رنا ممدوح صابر احمد الزغبى٨٨٦٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى (أ))رقم اللجنة:(١٤٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠رنا ممدوح عبده محمد الوكیل٨٨٦٦

٠روان صبحى یحیى محمد عثمان٨٨٦٧

٠روان محمد محمود یس عبد الفتاح٨٨٦٨

٠ریھام محمد احمد محمد٨٨٦٩

٠زیاد صالح عبد الخالق عبد الخالق عمر٨٨٧٠

٠زینب احمد نور الدین عبد هللا٨٨٧١

٠زینب حسین محمد مصطفى٨٨٧٢

٠سارة ابراھیم الزغبي ابراھیم٨٨٧٣

٠سارة رمضان حافظ عبد الھادى٨٨٧٤

٠سارة شحات احمد محمد٨٨٧٥

٠سارة یوسف محمد عبدالعظیم٨٨٧٦

٠سالى حلیم ماھر حلیم٨٨٧٧

٠سامح عادل عبده سند٨٨٧٨

٠سعاد حسن حمدى عطیة٨٨٧٩

٠سعد محمد محمود عتمان٨٨٨٠

٠سعید سید سعید سید٨٨٨١

٠سلمى محمد حسن سید٨٨٨٢

٠سمعان لطفي رسمى حكیم٨٨٨٣

٠سندس نبیل سمیر محمود٨٨٨٤

٠سھیلھ حمدى محمد شوقى٨٨٨٥

٠سھیلھ رأفت احمد احمد خلیل٨٨٨٦

٠سیف الدین السید عبد الرؤف االمیر٨٨٨٧

٠شروق محمد عبدهللا ثابت٨٨٨٨

٠شریف عواد محمد عواد٨٨٨٩

٠شرین عابد زیدان عبد القادر٨٨٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى (أ))رقم اللجنة:(١٤١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠شیماء شعبان محمود عید جمعھ٨٨٩١

٠شیماء محمود احمد یوسف٨٨٩٢

٠شیماء یاسر المتولى مغاورى٨٨٩٣

٠صابرین نبیل محمد زكى بیومى٨٨٩٤

٠طھ احمد طھ خالد السید٨٨٩٥

٠عادل خالد محمود حامد٨٨٩٦

٠عبد الحمید عبد ربھ ابراھیم عبد الحمید٨٨٩٧

٠عبد الرحمن ابراھیم مصطفى ابوالقاسم٨٨٩٨

٠عبد الرحمن خالد على محمد٨٨٩٩

٠عبد الرحمن رضا جمیل محمود٨٩٠٠

٠عبد الرحمن صبرى حسن محمد٨٩٠١

٠عبد الرحمن محمد حسان حسانین٨٩٠٢

٠عبد الرحمن محمد طارق سلیمان السید٨٩٠٣

٠عبد الرحمن محمد عبدالرحمن عبدهللا٨٩٠٤

٠عبد العزیز عاشور عبد العزیز محمد جویده٨٩٠٥

٠عبد هللا رأفت امام عسران٨٩٠٦

٠عبد هللا عبد العزیز توفیق عبد العزیز٨٩٠٧

٠عبد هللا محمد عز الدین متولى محمد٨٩٠٨

٠عبد الناصر خلف ابو زید محمد(أ.ف)٨٩٠٩

٠عصام ابراھیم عبد الخالق ابراھیم٨٩١٠

٠عال طارق احمد محمود٨٩١١

٠على محمد سلیمان خمیس عودة٨٩١٢

٠عمر احمد عبد العال محمد نجم٨٩١٣

٠عمر حسام الدین مصطفى حامد٨٩١٤

٠عمر سید حسن سید٨٩١٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى (أ))رقم اللجنة:(١٤١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عمر مجدى محمود السید٨٩١٦

٠عمر محمد ابراھیم احمد سلطان٨٩١٧

٠عمر مصطفى حجازى عبد الحمید٨٩١٨

٠عمر ھشام صالح على صالح٨٩١٩

٠عمرو ابراھیم احمد سنوسى٨٩٢٠

٠عمرو ایھاب علي فھمي حسونھ٨٩٢١

٠عمرو رمضان محمد حمدى رمضان٨٩٢٢

٠عمرو عاشور محمد سلیمان٨٩٢٣

٠عمرو فرید عبد العظیم سلیمان٨٩٢٤

٠عمرو محمود محمد محمود٨٩٢٥

٠عمرو محى احمد محمد٨٩٢٦

٠غادة عبد الباقى احمد عبدالباقى٨٩٢٧

٠غاده كامل عبد المنجى احمد٨٩٢٨

٠فادى بدرى نجیب غبلایر٨٩٢٩

٠فادى جمال بطرس ارنست٨٩٣٠

٠فادى جمال عبد المسیح حكیم٨٩٣١

٠فادى جمیل نجیب شنوده٨٩٣٢

٠فادى رأفت كامل مسعد٨٩٣٣

٠فادى مجدى حنین بشارة٨٩٣٤

٠فاطمھ ابراھیم عید ابراھیم٨٩٣٥

٠فاطمھ احمد سید محمد٨٩٣٦

٠فاطمھ سمیر عطیھ عبد الھادى٨٩٣٧

٠فاطمھ كرم مصطفى احمد٨٩٣٨

٠فاطمھ محمود عباس زیدان٨٩٣٩

٠فتحى محمد فتحى محمد سالم٨٩٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (ب))رقم اللجنة:(١٤٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠فھمى صالح فتحي حسین٨٩٤١

٠كریم عادل سید العربى محمد٨٩٤٢

٠كریم عادل عبد هللا سلیم٨٩٤٣

٠كریم عبد الونیس حسین رشدى٨٩٤٤

٠كیرلس فایز صاروفیم صادق٨٩٤٥

٠مؤمن احمد محمد محمد شلبى٨٩٤٦

٠ماجد ھشام ابراھیم احمد٨٩٤٧

٠مادونا بولس سیدھم بولس٨٩٤٨

٠مارك ایمن عیاد عبد الشھید٨٩٤٩

٠مارینا ظریف بركات عزیز٨٩٥٠

٠مارینا نسیم فوزى نسیم٨٩٥١

٠ماریو فایز صدیق سعید٨٩٥٢

٠ماھیتاب خالد خلیل الطوخي٨٩٥٣

٠محمد احمد شوقى اسماعیل٨٩٥٤

٠محمد احمد عبد الصبور مصطفى سلیم٨٩٥٥

٠محمد احمد عبد النبى محمد السید٨٩٥٦

٠محمد احمد محمد حنفي شاھین٨٩٥٧

٠محمد احمد محمد عثمان٨٩٥٨

٠محمد احمد محمود محمد٨٩٥٩

٠محمد اشرف حسن احمد٨٩٦٠

٠محمد اشرف سعید سید٨٩٦١

٠محمد اشرف محمد احمد٨٩٦٢

٠محمد اشرف محمد فنتو٨٩٦٣

٠محمد السید محمد سرور٨٩٦٤

٠محمد المتولى فھیم المتولى٨٩٦٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (ب))رقم اللجنة:(١٤٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد ایمن محمد عبد الصمد٨٩٦٦

٠محمد ایمن محمد متولى٨٩٦٧

٠محمد ایمن محمود عبدالرؤف٨٩٦٨

٠محمد بركات انور محمد٨٩٦٩

٠محمد جمال السید احمد محمود٨٩٧٠

٠محمد جمال محمود عبد الھادى٨٩٧١

٠محمد حسن عیسى عبد الصادق٨٩٧٢

٠محمد خالد سید حسن میزو٨٩٧٣

٠محمد خالد محمد مصطفى٨٩٧٤

٠محمد رضا محمد صبحى٨٩٧٥

٠محمد زكریا عبد المنعم حسن على٨٩٧٦

٠محمد سید محمد مسعد٨٩٧٧

٠محمد صابر محمد نوح٨٩٧٨

٠محمد طارق احمد خمیس٨٩٧٩

٠محمد طارق عبد العزیز محمد٨٩٨٠

٠محمد عبد الحمید عبد العاطى سعودى٨٩٨١

٠محمد عبد العزیز محمد ناجى٨٩٨٢

٠محمد عبد هللا عبدالعزیز عبدالسالم٨٩٨٣

٠محمد عبد هللا محمد مصطفى٨٩٨٤

٠محمد عصام عطیھ عبدالعال احمد٨٩٨٥

٠محمد عصام على محمود٨٩٨٦

٠محمد عصام محمد عبده٨٩٨٧

٠محمد عالء محمود سالم٨٩٨٨

٠محمد عماد محمد عبد الحمید الفقى (محول)٨٩٨٩

٠محمد فؤاد مرسى مصطفى مرسى٨٩٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (ب))رقم اللجنة:(١٤٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد فرغلى انور فرغلي٨٩٩١

٠محمد مجدى سید حسن٨٩٩٢

٠محمد مجدى نصر هللا فرج٨٩٩٣

٠محمد محمود رشدى محمد٨٩٩٤

٠محمد محمود عبد الرازق عبد الجواد٨٩٩٥

٠محمد مصطفى كمال عبد العظیم٨٩٩٦

٠محمد ممدوح فرج حسن٨٩٩٧

٠محمد وحید جمال منصور٨٩٩٨

٠محمود احمد محمد احمد دراج٨٩٩٩

٠محمود اسماعیل عبدالجابر سید٩٠٠٠

٠محمود سعید عبد هللا عبد العزیز٩٠٠١

٠محمود سید النعسان عبد الصابر٩٠٠٢

٠محمود طارق حسن احمد وصفي٩٠٠٣

٠محمود عبده احمد على٩٠٠٤

٠محمود محمد عبد الھادى محمد سعد٩٠٠٥

٠محمود محمد عبدالمنعم محمد٩٠٠٦

٠محمود نادى على جندى٩٠٠٧

٠مروان كامل احمد محمود كامل٩٠٠٨

٠مروه ابراھیم موسى عبد الوھاب٩٠٠٩

٠مریم ابراھیم صدقى ابراھیم٩٠١٠

٠مریم رمضان قرنى حسان٩٠١١

٠مریم عزت میالد فھمى٩٠١٢

٠مریم ممدوح محمد احمد محمد٩٠١٣

٠مصطفى رضا عبد العزیز احمد٩٠١٤

٠مصطفى سید احمد فھمى٩٠١٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (ب))رقم اللجنة:(١٤٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مصطفى عبد الرحمن احمد محمود٩٠١٦

٠مصطفى عطیھ عبد الغني محمد٩٠١٧

٠مصطفى على عبد المالك فھمي٩٠١٨

٠مصطفى محمد ابراھیم عبدربھ٩٠١٩

٠مصطفى محمود سلیمان محمد٩٠٢٠

٠مصطفى مدحت محمود كامل٩٠٢١

٠مصطفى ھالل خلیفھ عبدالحمید٩٠٢٢

٠منال عاطف حسن عزام٩٠٢٣

٠منال محمد شكرى حسین٩٠٢٤

٠منة هللا احمد عبد هللا محمود٩٠٢٥

٠منصور سید منصور محمد٩٠٢٦

٠منھ هللا سعید ابراھیم حسن٩٠٢٧

٠منھ هللا محمد محمد سالمین٩٠٢٨

٠منھ هللا ھشام السید محمد الشاذلى٩٠٢٩

٠منى محمد السید وصیفى٩٠٣٠

٠مھا محمد ذكى محمد٩٠٣١

٠مھا مصطفى حسن محمد خلیل٩٠٣٢

٠مھاب ابراھیم عبد الرحمن الحفناوى٩٠٣٣

٠مھاب سمیر حنفى محمود٩٠٣٤

٠مونیكا نبیل سعد بسطا٩٠٣٥

٠مى محمد احمد علي٩٠٣٦

٠میرنا مصطفى خالد مصطفى٩٠٣٧

٠نادر محمد زكى محمد٩٠٣٨

٠ناصر شعبان نفادى امام٩٠٣٩

٠نانسى حسین علي حسین علي٩٠٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (ب))رقم اللجنة:(١٤٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نجاة اشرف عبد العاطى محمد٩٠٤١

٠ندى طارق رمضان احمد٩٠٤٢

٠ندى عادل عبد الرحمن مخیمر٩٠٤٣

٠ندى ناصرالدین على مھنى٩٠٤٤

٠نسمة انور عبدهللا عبدالرحمن٩٠٤٥

٠نسمھ عبد الناصر محمد عبدالمقصود٩٠٤٦

٠نھى احمد نبیل احمد٩٠٤٧

٠نھى فؤاد ابراھیم على٩٠٤٨

٠نھى یحیى عبد النبي جمعھ٩٠٤٩

٠نوال یاسر صالح فرحات٩٠٥٠

٠نور الھدى عادل ھالل محمد٩٠٥١

٠نورا اشرف محمد عبد العال٩٠٥٢

٠نورھان ابراھیم حنفى محمد٩٠٥٣

٠نورھان خالد یونس على السیوفي٩٠٥٤

٠نورھان رجب ابراھیم عبد المقصود على٩٠٥٥

٠نورھان مجدى محمد على عطویھ٩٠٥٦

٠نورھان مصطفى عبد العزیز عبده٩٠٥٧

٠نیرمین لبیب احمد لبیب محمود٩٠٥٨

٠نیره عبد الرحمن محمد صالح٩٠٥٩

٠ھاجر ھدایا سعد ابراھیم٩٠٦٠

٠ھالھ عدلى سید عویس٩٠٦١

٠ھایدى السید مصطفى السید مصطفى٩٠٦٢

٠ھبھ هللا خالد على محمد٩٠٦٣

٠ھبھ جمال على عبده٩٠٦٤

٠ھدى احمد عبد هللا ابو الغیط٩٠٦٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (ب))رقم اللجنة:(١٤٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھدیر رضا محمد شبل٩٠٦٦

٠ھدیر محمد محمد عبد الھادى٩٠٦٧

٠ھدیر مصطفى عبد هللا السید مصطفى٩٠٦٨

٠ھشام عبد الفضیل سید عبد السالم٩٠٦٩

٠ھنا احمد محمد عبد الحمید٩٠٧٠

٠یارا اشرف سید السید محمد٩٠٧١

٠یارا ھشام احمد محمد جاد هللا٩٠٧٢

٠یاسمین احمد جمعھ نور الدین٩٠٧٣

٠یاسمین راضي احمد راضي٩٠٧٤

٠یاسمین محمدین ابو على فیزى٩٠٧٥

٠یمنى فتحى محمد امین احمد٩٠٧٦

٠یوسف احمد معوض عبدالمطلب٩٠٧٧

٠یوسف محمد ابراھیم احمد٩٠٧٨

٠یوسف ولید وجدى مظھر٩٠٧٩

٠بابراھیم محمد محمد االمین وافى٩٠٨٠

٠باحمد جمال محمد محمد ابراھیم٩٠٨١

٠باحمد سعید محمد محمد منصور٩٠٨٢

٠باحمد محمد ابراھیم محمد حسن٩٠٨٣

٠ببالل محمد على عبد الغنى ٩٠٨٤

٠برویدا احمد عبد الخالق ناجي٩٠٨٥

٠بعالء حسن عبد التواب حسن٩٠٨٦

٠بعمر حسن ابو المعاطى حسانین٩٠٨٧

٠بفاطمھ جمال حسین عبد السالم٩٠٨٨

٠بمحمد سید امام سید٩٠٨٩

٠بمحمد فرج عبد الرحیم فرج٩٠٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (جـ))رقم اللجنة:(١٤٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمریم محمد طھ عبد العزیز٩٠٩١

٠بمصطفى عصام احمد على٩٠٩٢

٠بمنھ هللا عزت عبد الفتاح اسماعیل٩٠٩٣

٠خ١انجي كرم عبدهللا بباوى٩٠٩٤

٠خ٢بشرى حسن محمد مرسى ٩٠٩٥

٠خ٢ساره ناصر محمد عبدالعظیم٩٠٩٦

٠خ٢محمد سمیر صدیق محمد السید٩٠٩٧

٠خ٢مصطفى حسام الدین صابر حجاج٩٠٩٨

٠خ٢ھدیر حمدى طنطاوى الشحات٩٠٩٩

٠خ٣جون خیرت فھیم خالف٩١٠٠

٠خ٣دینا محمد امام عفیفى٩١٠١

٠خ٣رباب عبدالفتاح احمد عبدالقادر٩١٠٢

٠خ٣ماجد محمد عبدالفتاح سید٩١٠٣

٠خ+احمد طارق مبروك بدر الضبع٩١٠٤

٠خ+بسمھ حسن محمد محمد حسن٩١٠٥

٠خ+حازم اسماعیل محمد مصطفى ٩١٠٦

٠خ+حنان فتح هللا محمد على٩١٠٧

٠خ+ربیع سعد عبدالعال احمد٩١٠٨

٠خ+سھى فتحى مسلم دیاب٩١٠٩

٠خ+شریف محروس منصور ابراھیم٩١١٠

٠خ+عبدالرحمن محمد وجدى محمد عبدالوھاب٩١١١

٠خ+كمال موسى عبدالمقصود موسى٩١١٢

٠خ+مایكل امیر عزمى سدرة٩١١٣

٠خ+محمد احمد محمود سلیمان٩١١٤

٠خ+محمد عبدالمنعم صبحى عبدالمنعم ٩١١٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (جـ))رقم اللجنة:(١٤٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ+میرى شاكر عجایب واصف٩١١٦

٠خ+یاسر ابراھیم عبدالمجید بیومى٩١١٧

٠باحمد سید محمود سلیمان٩١١٨

٠بایمان احمد امام احمد حسن٩١١٩

٠ببیشوى وجیھ فتحى عبد الملك٩١٢٠

٠بعبد الرحمن ناصر شاذلى عیسى ٩١٢١

٠بعبد الرحمن ناصر فرج فرحات٩١٢٢

٠بعبد العزیز مصطفى عبد العزیز عبد الرازق نصار٩١٢٣

٠بمحمد اشرف محمد شندي٩١٢٤

٠بمحمد حسام محمد كامل ابراھیم٩١٢٥

٠بمحمد مصطفى رمضان اسماعیل ٩١٢٦

٠بنفیسھ حمدى عبد الحمید محمود االبیارى٩١٢٧

٠بیاسمین ظریف انس محمد حسن٩١٢٨

٠خ١محمود حمدي سید محمد على٩١٢٩

٠خ٢حسن عبدالخالق رجب قطب٩١٣٠

٠خ٣جھاد حسن سید رجب یوسف٩١٣١

٠خ+ابراھیم على ابراھیم على٩١٣٢

٠خ+حسانین محمد احمد حسنین٩١٣٣

٠خ+سلمى نصر حسن فرغلى ٩١٣٤

٠خ+محمد سمیر طھ مرسى٩١٣٥

٠خ+محمد ممدوح عبدالمالك عبدالقادر٩١٣٦

٠خ+مریم غالى فرید خلیل٩١٣٧

٠بمحمد سمیر عبد اللطیف غازى (معادلة)٩١٣٨

٠ب*امانى عادل عبد المسیح (معادلة)٩١٣٩

٠ب*محمد محمود محمد عبد هللا (معادلة)٩١٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إحصاء تطبیقيالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٣٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (جـ))رقم اللجنة:(١٤٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ابانوب ماجد كرم بولس خلھ٩١٦١

٠احمد صبحى ابراھیم عبد النبى٩١٦٢

٠احمد محمود عبد الرازق السید٩١٦٣

٠اسراء محمد برعي یاسین٩١٦٤

٠اسماء سعد على رضوان٩١٦٥

٠اسماء عزالدین خمیس حامد حسن٩١٦٦

٠اسماعیل احمد ھشام اسماعیل عبدالحمید٩١٦٧

٠السید احمد احمد عبد الونیس٩١٦٨

٠امانى حسن محمد على٩١٦٩

٠دعاء عماد یوسف ابراھیم٩١٧٠

٠زینب عبد المرید عبد العظیم نور الدین٩١٧١

٠سارة سید مرزوق ابو العنین٩١٧٢

٠شذا احمد محمد على٩١٧٣

٠شیماء خیرى عبد العظیم احمد٩١٧٤

٠عزه مجدى محمد محمود٩١٧٥

٠عالء حماده سید عبد الرحمن٩١٧٦

٠محمد اشرف عزت بیومي٩١٧٧

٠محمد مبروك حلمي مبروك٩١٧٨

٠مصطفى محمود یحیى محمود٩١٧٩

٠منى عادل مصطفى سویفي٩١٨٠

٠ھدى محمود حسن عبد هللا٩١٨١

٠ولید محمد على حسن الدش٩١٨٢

٠بابو عبیده عبد الفتاح على ابو بكر٩١٨٣

٠بایمان سید جمال عبدالعزیز عمران٩١٨٤

٠بباسم رمضان امام حسان٩١٨٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: إحصاء تطبیقيالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٣٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (جـ))رقم اللجنة:(١٤٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بجوسى جمال نسیم رزق اللـھ٩١٨٦

٠بدعاء نورالدین احمد ذكى٩١٨٧

٠خ+فبروینا الیاس وھبھ رزق٩١٨٨

٠خ+ایناس صالح الدین اسماعیل فرج٩١٨٩

٠بعبد الرحمن احمد ابراھیم احمد٩١٩٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: العلوم السیاسیةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٢٤)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (جـ))رقم اللجنة:(١٤٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد جمال مصطفى ھمام٩١٩١

٠احمد عبد الحمید على عبد المجید العطفى٩١٩٢

٠اسراء محمد السید حامد٩١٩٣

٠اسماء محمد على عبد الخالق محمد ٩١٩٤

٠الھام رضا عبد العزیز موسى٩١٩٥

٠امیر الفونس فكرى ناشد٩١٩٦

٠ایھ رضا على محمد٩١٩٧

٠باسم اشرف رسمى عبد الحلیم٩١٩٨

٠دنیا ماھر سلیم متى٩١٩٩

٠زینب حسن على ابراھیم٩٢٠٠

٠ساره السید محمد صدیق٩٢٠١

٠شوقى سید العربى ابراھیم٩٢٠٢

٠شیرى مجدى جرجس ابراھیم٩٢٠٣

٠على محمد معوض حسن احمد٩٢٠٤

٠مجدى احمد علي محمد طلعت٩٢٠٥

٠محمد احمد السید محمد٩٢٠٦

٠محمد رمضان احمد عبد الحافظ احمد٩٢٠٧

٠محمد سامى عبد العظیم یوسف٩٢٠٨

٠محمود زكى عویس زكى٩٢٠٩

٠محمود عبد الشافي محمد محمود٩٢١٠

٠مى وحید محمد ابراھیم٩٢١١

٠مینا قدیس سامي لوقا٩٢١٢

٠نوران محمد مصطفى محمود٩٢١٣

٠نورھان خالد سعید حسن٩٢١٤

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عالقات دولیةالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(٢)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (جـ))رقم اللجنة:(تابع١٤٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ٢كریم على سید على٩٢٢١

٠خ+سوزى فرنسیس حلیم ابراھیم٩٢٢٢

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٤٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ابانوب سمیر عبد المسیح ابو السعد٢٢٠٠١

٠ابانوب صبرى نصحى مطران٢٢٠٠٢

٠ابانوب عزت رزق هللا ونس٢٢٠٠٣

٠ابانوب عالء نصر جندى٢٢٠٠٤

٠ابانوب مجدى جرس مقار٢٢٠٠٥

٠ابانوب نبیل عزمى شاكر٢٢٠٠٦

٠ابرام رمزي سعد ابراھیم٢٢٠٠٧

٠ابرام فیلیب حلمى كراس حنا٢٢٠٠٨

٠ابراھیم عزت محمد السید٢٢٠٠٩

٠ابراھیم محمد رضوان على٢٢٠١٠

٠احمد ابراھیم محمود جاد٢٢٠١١

٠احمد ابراھیم مصطفى ابراھیم٢٢٠١٢

٠احمد احمد سید عبده خلیل٢٢٠١٣

٠احمد اسامة احمد ابو شنب٢٢٠١٤

٠احمد اسامة لطفي عباس٢٢٠١٥

٠احمد اسماعیل یوسف عبدالمجید٢٢٠١٦

٠احمد اشرف دسوقى الشحات٢٢٠١٧

٠احمد اشرف محمد شمس الدین٢٢٠١٨

٠احمد السعید مصطفى٢٢٠١٩

٠احمد السید كمال مفتاح٢٢٠٢٠

٠احمد امین عبدالوالي معوض٢٢٠٢١

٠احمد ایھاب صبرى جمال شعراوى٢٢٠٢٢

٠احمد جمال ابوزید محفوظ٢٢٠٢٣

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٤٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد جمال حلمى مرسى٢٢٠٢٤

٠احمد جمال عبدالقوى حسین٢٢٠٢٥

٠احمد حاتم محمد عبدالخالق بركات٢٢٠٢٦

٠احمد حامد احمد سیف النصر٢٢٠٢٧

٠احمد حامد محمود سید احمد٢٢٠٢٨

٠احمد حسین احمد محمد٢٢٠٢٩

٠احمد حمدى سعید نادى٢٢٠٣٠

٠احمد حمدى صالح سید٢٢٠٣١

٠احمد خالد فاروق محمد٢٢٠٣٢

٠احمد خمیس فضل عبدالسالم٢٢٠٣٣

٠احمد راشد راشد عبد الوھاب٢٢٠٣٤

٠احمد ربیع سید قرني٢٢٠٣٥

٠احمد ربیع عبد الوھاب حسین٢٢٠٣٦

٠احمد رجب محمد عبد الحمید٢٢٠٣٧

٠احمد رفعت علي امام٢٢٠٣٨

٠احمد رفعت فؤاد رفاعى٢٢٠٣٩

٠احمد رمزي محمد عبد الرؤف٢٢٠٤٠

٠احمد سمیر عبدالعاطى السید٢٢٠٤١

٠احمد سید عبدالعظیم عبدالسمیع٢٢٠٤٢

٠احمد سید على احمد٢٢٠٤٣

٠احمد سید محمد سرحان٢٢٠٤٤

٠احمد شریف احمد ابراھیم محمد٢٢٠٤٥

٠احمد شعبان احمد محمد عمر٢٢٠٤٦

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٤٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد صابر احمد حسین٢٢٠٤٧

٠احمد عادل عبد القوي محمد٢٢٠٤٨

٠احمد عبد الفضیل حسن محمود حسن٢٢٠٤٩

٠احمد عبد المحسن سعید عبد الوھاب٢٢٠٥٠

٠احمد عز الدین محمد عبد العظیم٢٢٠٥١

٠احمد علي سعید علي٢٢٠٥٢

٠احمد علي عبدالودود محمد٢٢٠٥٣

٠احمد عماد سید عبدالرحمن٢٢٠٥٤

٠احمد عماد شعبان عبدالكریم٢٢٠٥٥

٠احمد عماد عبد المنعم احمد الجمال٢٢٠٥٦

٠احمد فایز صالح الصقیلى٢٢٠٥٧

٠احمد كامل عبد الجابر البیومى٢٢٠٥٨

٠احمد ماھر على السید٢٢٠٥٩

٠احمد مجدى سید حسین فرج هللا٢٢٠٦٠

٠احمد مجدي سید وھبھ ٢٢٠٦١

٠احمد محمد احمد الدیب٢٢٠٦٢

٠احمد محمد احمد بدر٢٢٠٦٣

٠احمد محمد جمعھ عبد المجید سلیمان٢٢٠٦٤

٠احمد محمد رفاعى عبد الغنى٢٢٠٦٥

٠احمد محمد عبد التواب ھاشم٢٢٠٦٦

٠احمد محمد عبد الغفار زكي٢٢٠٦٧

٠احمد محمد على عبد القادر٢٢٠٦٨

٠احمد محمد علي ابوسیف٢٢٠٦٩

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٤٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد محمد محمود منصور٢٢٠٧٠

٠احمد محمود خلف عبد هللا٢٢٠٧١

٠احمد مصطفى ابو الحجاج احمد٢٢٠٧٢

٠احمد نادي ابراھیم عبد الوھاب٢٢٠٧٣

٠احمد ناصر عبد العال بدري٢٢٠٧٤

٠احمد نبیل احمد محمد٢٢٠٧٥

٠احمد ھشام عبد العزیز مراد٢٢٠٧٦

٠احمد وحید ابراھیم عبد العزیز نصر٢٢٠٧٧

٠احمد ولید عبد الحلیم عبد اللطیف٢٢٠٧٨

٠احمد یاسر عبد اللطیف محمود٢٢٠٧٩

٠اسامة رمضان عبد التواب محمد٢٢٠٨٠

٠اسامة عز الرجال حسن حسن٢٢٠٨١

٠اسامة مصطفى معوض أحمد٢٢٠٨٢

٠اسامھ جمال عبدالسید زیدان٢٢٠٨٣

٠اسراء حامد عبد العزیز محمد٢٢٠٨٤

٠اسراء حمدى الشحات محمد بدر٢٢٠٨٥

٠اسراء خمیس عبد المجید على٢٢٠٨٦

٠اسراء رزق سالم رزق علي٢٢٠٨٧

٠اسراء سامى زكریا محمد٢٢٠٨٨

٠اسراء صفوت حسن عبد الحلیم٢٢٠٨٩

٠اسراء عبدالباسط احمد علي ھارون٢٢٠٩٠

٠اسراء عصام عوض وھبھ٢٢٠٩١

٠اسراء عمر عبدالعزیز محمد٢٢٠٩٢

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٥٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اسراء كمال أحمد رمضان٢٢٠٩٣

٠اسراء محمود عبد الحمید عوض٢٢٠٩٤

٠اسالم احمد احمد دعالبة٢٢٠٩٥

٠اسالم احمد تمیم تمیم٢٢٠٩٦

٠اسالم احمد حمزاوى محمد على٢٢٠٩٧

٠اسالم احمد سالمھ محمد٢٢٠٩٨

٠اسالم احمد محمد عبد هللا٢٢٠٩٩

٠اسالم اسماعیل ابراھیم عبده٢٢١٠٠

٠اسالم السید قطب السید٢٢١٠١

٠اسالم السید مھدي أحمد٢٢١٠٢

٠اسالم سید حبیب عبد المولى٢٢١٠٣

٠اسالم صبره عبدالمنعم صبره٢٢١٠٤

٠اسالم عاطف حامد عبد الخالق٢٢١٠٥

٠اسالم عبدالحلیم احمد عبدالحلیم٢٢١٠٦

٠اسالم عماد الدین یونس ابوزید٢٢١٠٧

٠اسالم فتحي محمود عبدهللا٢٢١٠٨

٠اسالم مجدى محمد رشاد٢٢١٠٩

٠اسالم محمد توفیق السید٢٢١١٠

٠اسالم محمد حسین احمد٢٢١١١

٠اسالم محمود محمود حسین٢٢١١٢

٠اسالم منصور حسین إبراھیم٢٢١١٣

٠اسماء حمدى عبد المجید عبد المحسن٢٢١١٤

٠اسماء محمد فتحى محمد٢٢١١٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٥٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اسماعیل محمد عبد السالم اسماعیل احمد٢٢١١٦

٠اشرف احمد حسین علي٢٢١١٧

٠اشرف سعد صالح شحاتھ٢٢١١٨

٠اشرقت صادق عبدالمنعم صادق٢٢١١٩

٠اكمل محمد اسماعیل محمود ابراھیم٢٢١٢٠

٠االء حمودة عبدهللا حسنین٢٢١٢١

٠االء شعبان عبد ربھ السید شریف٢٢١٢٢

٠االء ماھر فرحات السید٢٢١٢٣

٠البدرى احمد عویس عبدهللا٢٢١٢٤

٠امل سید احمد عبد الرحمن٢٢١٢٥

٠امل طھ محمد عبدالفتاح٢٢١٢٦

٠امل عبد الغنى محمد رشاد مصطفى٢٢١٢٧

٠امنیة عبدالخالق ابراھیم عبدالحكیم البحیري٢٢١٢٨

٠امنیھ سالم مصطفى سالم٢٢١٢٩

٠امنیھ عالء عبد اللطیف السید فراج٢٢١٣٠

٠امنیھ محمد سید عباس محمد٢٢١٣١

٠امیره حجازى خلیل احمد٢٢١٣٢

٠امیره حمادة محمد أحمد٢٢١٣٣

٠امیره رجب عبد الرازق عزب٢٢١٣٤

٠امیره ظریف عدلي واصف٢٢١٣٥

٠امیره فوزي علي اسماعیل علي عویس٢٢١٣٦

٠امیره یوسف حمزة محمد٢٢١٣٧

٠اندرو سامى حلمى جرجس٢٢١٣٨

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٥١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اندرو عادل زكرى دبشھ٢٢١٣٩

٠اندرو یسى اندراوس بطرس٢٢١٤٠

٠انطونیوس فارس ظریف بخیت٢٢١٤١

٠اھداء ایمن ابو الفتوح عدلي٢٢١٤٢

٠اولیفیا ماجد انورفھیم٢٢١٤٣

٠ایرینى كمال صبحى عبید٢٢١٤٤

٠ایرینى ھانى صموئیل یعقوب ٢٢١٤٥

٠ایمان احمد محمد سعید٢٢١٤٦

٠ایمان سعد عبد المنعم السید٢٢١٤٧

٠ایمان صالح عبدالباقي علي بطران٢٢١٤٨

٠ایمان عادل محمد السید٢٢١٤٩

٠ایمان محمود سعید الرھیوى٢٢١٥٠

٠ایمن صبرى ابراھیم محمد٢٢١٥١

٠ایمن عادل حامد بشیر على٢٢١٥٢

٠ایمن محمد ثابت عبد الجید٢٢١٥٣

٠ایھ هللا حسام صدیق حسین٢٢١٥٤

٠ایھ هللا خالد حسین احمد٢٢١٥٥

٠ایھ ایمن صالح محمود حسن احمد ٢٢١٥٦

٠ایھ حسین عبد العال سلیم علي٢٢١٥٧

٠ایھ خالد احمد على عنانى٢٢١٥٨

٠ایھ خمیس سید محمد٢٢١٥٩

٠ایھ خمیس فرج ھیسھ٢٢١٦٠

٠ایھ سعید سید یاسین٢٢١٦١

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٥١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ایھ صالح الدین حسین خضر٢٢١٦٢

٠ایھ طارق عبدالوارث محمد ٢٢١٦٣

٠ایھ طلعت محمد على٢٢١٦٤

٠ایھ عمر محمود نعمان٢٢١٦٥

٠ایھ محمد سید ھنداوى٢٢١٦٦

٠ایھ محمد عبد الغني امین٢٢١٦٧

٠ایھ محمد كامل محمد٢٢١٦٨

٠ایھاب سامى فكرى فرید٢٢١٦٩

٠باسل حاتم حسین سلیمان٢٢١٧٠

٠باسم یوسف ابراھیم ابراھیم٢٢١٧١

٠باسنت حامد احمد فراج٢٢١٧٢

٠برسوم ابراھیم راغب جندي٢٢١٧٣

٠بسنت احمد محمد محسن حسن٢٢١٧٤

٠بسنت حسیني عبد الظاھر السید٢٢١٧٥

٠بسنت سمیر فرحات على٢٢١٧٦

٠بسنت طلعت احمد٢٢١٧٧

٠بوال ایمن ماھر عزیز٢٢١٧٨

٠بیتر جمال امین كامل٢٢١٧٩

٠بیشوى عصام بدر سید٢٢١٨٠

٠بیشوى عماد برسوم عبد المسیح٢٢١٨١

٠بیشوى وھیب عازر مالك٢٢١٨٢

٠تسنیم مصطفى محمد عبدالرازق مصطفى٢٢١٨٣

٠تغرید عزت عطیھ السید٢٢١٨٤

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٥٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠تفى عمران طاھر مرسى٢٢١٨٥

٠تقوى سید حسین عثمان٢٢١٨٦

٠تقى حسن مصطفى عمر٢٢١٨٧

٠تقى عبد السالم ابو القاسم٢٢١٨٨

٠تقى مدحت محمد فاروق٢٢١٨٩

٠تقى ممدوح كمال احمد عمر٢٢١٩٠

٠تقى نبیل احمد شعیب٢٢١٩١

٠جابر یحیى سید جابر٢٢١٩٢

٠جھاد احمد نصر عبدالقادر ٢٢١٩٣

٠جورجیوس عزت بشرى عزیز٢٢١٩٤

٠جومانا منیر اسحاق سرحان٢٢١٩٥

٠حازم صالح عادل محمد٢٢١٩٦

٠حازم على محمد حسن٢٢١٩٧

٠حازم كرم محمود فھمى٢٢١٩٨

٠حسام السید حسین محمد٢٢١٩٩

٠حسام جمعھ محمود سالم٢٢٢٠٠

٠حسام حسین عبدالسالم حسین٢٢٢٠١

٠حسام رمضان عبدالعزیز محمد٢٢٢٠٢

٠حسام سید حسن علي ٢٢٢٠٣

٠حسام سید على السید٢٢٢٠٤

٠حسن سید حسن محمد احمد على٢٢٢٠٥

٠حسن عثمان حسین عمر٢٢٢٠٦

٠حسن محمد جمال محمد سمیر محمود قطب٢٢٢٠٧

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٥٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠حسن نبیل ابراھیم محمد٢٢٢٠٨

٠حسین حسن حسین حسن٢٢٢٠٩

٠حسین خالد محمود سید٢٢٢١٠

٠حمادة منصور كامل بسیوني٢٢٢١١

٠حنا مجدى صادق فرج٢٢٢١٢

٠حنان خیري محمد عبد النبي٢٢٢١٣

٠حور أیمن عصمت فوزي٢٢٢١٤

٠خالد اسماعیل عبد الغني بشیر٢٢٢١٥

٠خالد اشرف سید احمد٢٢٢١٦

٠خالد رمضان كامل منصور٢٢٢١٧

٠خالد سعید محمد على عبد السالم٢٢٢١٨

٠خالد مجدى مصطفى محمد٢٢٢١٩

٠خلود خالد عبده محمد عطیھ٢٢٢٢٠

٠خلود راشد مصطفى ابو الیزید٢٢٢٢١

٠دالیا بدرى محمود سید٢٢٢٢٢

٠دعاء حسن فتحى القاضى٢٢٢٢٣

٠دنیا محمد عبد الحافظ ابراھیم٢٢٢٢٤

٠دنیا محمد قاسم سالم عبده٢٢٢٢٥

٠دینا خالد حسن سلیمان٢٢٢٢٦

٠دینا سمیر محمد مجاھد٢٢٢٢٧

٠دینا سمیر مھاود خلیل٢٢٢٢٨

٠دینا صابر عبد الحمید الراوي٢٢٢٢٩

٠دینا عبدهللا محمد عبدهللا٢٢٢٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٥٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠دینا یحي السید سویلم٢٢٢٣١

٠رامز سمیر بطرس بسطوروس٢٢٢٣٢

٠رامى محمد فؤاد مصطفى٢٢٢٣٣

٠رانا اسامة محمود محمد ٢٢٢٣٤

٠رانا رزق حنفى رزق٢٢٢٣٥

٠رانا ناصر سید الحسن محمد بشیر٢٢٢٣٦

٠رانیا جمال عز الدین محمد٢٢٢٣٧

٠رانیا لطفى عبد الرحمن محمد٢٢٢٣٨

٠رانیا محمد نحاس ھاشم٢٢٢٣٩

٠رباب رضا عبدهللا محمد٢٢٢٤٠

٠رباب سامي بكر عبد الرحمن٢٢٢٤١

٠رحاب صالح محمد محمد القماش٢٢٢٤٢

٠رحاب عمر عبد العظیم احمد٢٢٢٤٣

٠رحمة ابراھیم محمد ابراھیم٢٢٢٤٤

٠رحمة حمدي إبراھیم أحمد٢٢٢٤٥

٠رحمھ سید ابوسریع محمد٢٢٢٤٦

٠رضوى ابراھیم سعد ابراھیم٢٢٢٤٧

٠رضوى احمد محمد على٢٢٢٤٨

٠رغده حسن رجب بدیر على٢٢٢٤٩

٠رمضان سید رمضان سید٢٢٢٥٠

٠رنا حسین عید حسین٢٢٢٥١

٠رنا رأفت امام ابراھیم٢٢٢٥٢

٠رودینا محمد ابراھیم محمد٢٢٢٥٣

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٥٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠روشان اسامھ مصطفي كمال عبد الحلیم٢٢٢٥٤

٠روماریو وجدى ذكرى عجایبى٢٢٢٥٥

٠رومانى رشید حزین صلیب٢٢٢٥٦

٠ریم عادل عبد العزیز سالم٢٢٢٥٧

٠ریم عبد الفتاح عبد الفتاح محمد بدیر٢٢٢٥٨

٠ریھام رجب فرج شحاتھ٢٢٢٥٩

٠ریھام طارق محمود كامل٢٢٢٦٠

٠ریھام عیاد عطیھ عیاد٢٢٢٦١

٠ریھام محمد طھ عبد الوھاب٢٢٢٦٢

٠ریھام مدحت محمود حلمي حافظ٢٢٢٦٣

٠ریھام مصطفى عدلى مصطفى٢٢٢٦٤

٠زینب ابراھیم أحمد ضیف٢٢٢٦٥

٠زینب بدر محمد محمد بدر٢٢٢٦٦

٠ساره ابراھیم عبدهللا ابراھیم٢٢٢٦٧

٠ساره ابراھیم علي محمد ٢٢٢٦٨

٠ساره اسامة عبد السالم الجبالي٢٢٢٦٩

٠ساره حماده مصطفى عبد السند٢٢٢٧٠

٠ساره خالد أحمد ناصر٢٢٢٧١

٠ساره سمیر عطاهللا جرجس٢٢٢٧٢

٠ساره سید على السید٢٢٢٧٣

٠ساره طارق سعد هللا زید مسعود٢٢٢٧٤

٠ساره عبد السالم احمد محمود٢٢٢٧٥

٠ساره عماد حمدى رشاد٢٢٢٧٦

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٥٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ساره فوزى على احمد٢٢٢٧٧

٠ساره مدبولى مدبولى سعد٢٢٢٧٨

٠ساره مصطفى عبد الكریم أمین٢٢٢٧٩

٠ساره نبیل محمود حماد٢٢٢٨٠

٠سالى حسن عاطف الجمیل٢٢٢٨١

٠ساندرا مجدى اسكندر میخائیل٢٢٢٨٢

٠سحر محمد عالء الدین علي٢٢٢٨٣

٠سعید شعبان احمد محمد٢٢٢٨٤

٠سالمھ عامر فوزي سالمھ٢٢٢٨٥

٠سلمى محمد عبدهللا على٢٢٢٨٦

٠سلمى مصطفى قاسم ابراھیم٢٢٢٨٧

٠سلمي خالد محمد احمد٢٢٢٨٨

٠سلوان محمود احمد عبدالفتاح السید٢٢٢٨٩

٠سمر أحمد سید أحمد٢٢٢٩٠

٠سمراء عمر حسن عوض هللا٢٢٢٩١

٠سمر رضا بحورعبدالحلیم٢٢٢٩٢

٠سمیة ایھاب عبد الفتاح عبد الصمد على ٢٢٢٩٣

٠سمیة ربیع عبد المغنى محمود٢٢٢٩٤

٠سید محمد سید عبد هللا٢٢٢٩٥

٠سیف الدین عبد العظیم عبد العزیز على٢٢٢٩٦

٠سیف حازم حبشى عبد الواحد٢٢٢٩٧

٠سیلفانا عادل صالح اسكاروس٢٢٢٩٨

٠شادى فتحى فاروق محمد٢٢٢٩٩

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٥٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠شاھنده محمد عبده فتح الباب٢٢٣٠٠

٠شروق ابراھیم عبد الحمید غزال٢٢٣٠١

٠شروق احمد رضوان ابراھیم٢٢٣٠٢

٠شروق احمد عبد الحمید احمد٢٢٣٠٣

٠شروق سید علي ھالل٢٢٣٠٤

٠شروق عبدالفتاح محمد عبدالفتاح٢٢٣٠٥

٠شروق عماد سید علي٢٢٣٠٦

٠شریف كمال ابو المعاطى محمد٢٢٣٠٧

٠شھاب یوسف اسماعیل عبدالحمید٢٢٣٠٨

٠شیرین خالد احمد عبدالسمیع٢٢٣٠٩

٠شیرین صالح الدین حلمى محمد٢٢٣١٠

٠شیرین عماد محمد صالح الدین سید مرسي ٢٢٣١١

٠شیماء ابوبكر احمد ابوبكر٢٢٣١٢

٠شیماء احمد ابراھیم احمد٢٢٣١٣

٠شیماء حافظ إسماعیل محمود٢٢٣١٤

٠شیماء صبرى رجب على٢٢٣١٥

٠صموئیل رجائى فتحى ابراھیم٢٢٣١٦

٠ضیاء عبدالجید عبدالعظیم عبد الرازق٢٢٣١٧

٠طارق عمرو صالح الدین احمد الھوارى٢٢٣١٨

٠عاصم صالح جاد سید٢٢٣١٩

٠عائشة ممدوح محمد فھمى ٢٢٣٢٠

٠عبد الرحمن احمد السید سید٢٢٣٢١

٠عبد الرحمن العارف عبدالرحمن محمود٢٢٣٢٢

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٥٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبد الرحمن ایھاب امین محمد عثمان٢٢٣٢٣

٠عبد الرحمن جمال عبد الفتاح محمود عبید٢٢٣٢٤

٠عبد الرحمن حمدي علي علوان ٢٢٣٢٥

٠عبد الرحمن سلیمان رباح محمود شلدان٢٢٣٢٦

٠عبد الرحمن سید حسنى عباس٢٢٣٢٧

٠عبد الرحمن صبحي حسن محمد٢٢٣٢٨

٠عبد الرحمن عادل محمد حسن٢٢٣٢٩

٠عبد الرحمن عبدالفتاح محمود سید زھران٢٢٣٣٠

٠عبدالرحمن عید محمد ابراھیم٢٢٣٣١

٠عبد الرحمن محمد حسین صدیق٢٢٣٣٢

٠عبد الرحمن محمد حلمى عبد الھادى٢٢٣٣٣

٠عبد الرحمن محمد عتریس محمد٢٢٣٣٤

٠عبد الرحمن محمد عید جاد٢٢٣٣٥

٠عبد الرحمن محمد فوزي الشافعي٢٢٣٣٦

٠عبد الرحمن مصطفى محمد مھران٢٢٣٣٧

٠عبد الرحمن نبیل مصطفي علي٢٢٣٣٨

٠عبد الرحمن ھشام محمد عبدالدایم٢٢٣٣٩

٠عبد العزیز جمال عبد العزیز٢٢٣٤٠

٠عبد العزیز عید عبد العزیز كامل٢٢٣٤١

٠عبد العزیز قاسم سید قاسم٢٢٣٤٢

٠عبد الغنى عماد عبد الغنى عبد هللا٢٢٣٤٣

٠عبد القادرعزالدین عبد القادر عبد الفتاح٢٢٣٤٤

٠عبد هللا أحمد محمد حسین الروبي٢٢٣٤٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٥٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبد هللا جمال عبد الجواد محمد٢٢٣٤٦

٠عبد هللا خالد سعد فتوح٢٢٣٤٧

٠عبد هللا صابر السمان حسن٢٢٣٤٨

٠عبد هللا عمر عبد الرحمن٢٢٣٤٩

٠عبد هللا مصطفي عبدهللا مصطفي٢٢٣٥٠

٠عبد هللا مصطفي محمود محمد٢٢٣٥١

٠عبد هللا ھاني ھنداوي سید٢٢٣٥٢

٠عبد هللا وحید توفیق ابوزید٢٢٣٥٣

٠عبد هللا یحیى عبدالحمید سالمة٢٢٣٥٤

٠عبیر فرج عبدالرؤف محمد حسن ٢٢٣٥٥

٠عز الدین محمد احمد رجب٢٢٣٥٦

٠عز الدین محمد محمود عبد النبي٢٢٣٥٧

٠عزة رضا ابراھیم حبیب٢٢٣٥٨

٠عصام علي صبرة صابر٢٢٣٥٩

٠عفاف اشرف عبد الحمید نصر٢٢٣٦٠

٠عال عاصم ابراھیم عبد العال٢٢٣٦١

٠عال عصام محمد صالح الدین٢٢٣٦٢

٠عالء الدین اشرف محمود ابراھیم حسین٢٢٣٦٣

٠عالء محمد فتحى سالم عبدالرحمن٢٢٣٦٤

٠على سعید عبد الغفار عبد القادر٢٢٣٦٥

٠على سمیر على صالح٢٢٣٦٦

٠على محمد على ابراھیم قاسم٢٢٣٦٧

٠علي حسن ابراھیم احمد٢٢٣٦٨

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٥٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠علي عبدالرحمن عبداللطیف عبدالعزیز٢٢٣٦٩

٠علیاء عاطف عبدالمنعم عبدهللا٢٢٣٧٠

٠علیاء عصام محمد عبد الرحمن٢٢٣٧١

٠عمار سراج الدین محمد غنیم ٢٢٣٧٢

٠عمر احمد فؤاد محمد٢٢٣٧٣

٠عمر جمال عبد الناصر سید عبد الواحد٢٢٣٧٤

٠عمر حامد حسین فھمى٢٢٣٧٥

٠عمر خالد ابراھیم عبد الحكیم٢٢٣٧٦

٠عمر خالد عبدالغفار٢٢٣٧٧

٠عمر شریف محمد محمود٢٢٣٧٨

٠عمر عاطف حسن عمر٢٢٣٧٩

٠عمر عالء الدین عمار٢٢٣٨٠

٠عمر عالء عبد اللطیف زیدان٢٢٣٨١

٠عمر مجدي محمد حسن منسي٢٢٣٨٢

٠عمر محمد النبراوى محمد٢٢٣٨٣

٠عمر محمد حنفى محمود حسن٢٢٣٨٤

٠عمر محمد نبیل محمد٢٢٣٨٥

٠عمر ھشام فتحي طھ٢٢٣٨٦

٠عمر وائل رجب حمیدو٢٢٣٨٧

٠عمر یحیى زكریا محمد٢٢٣٨٨

٠عمرو احمد حامد محمود٢٢٣٨٩

٠عمرو اشرف حفظى تھامى٢٢٣٩٠

٠عمرو امیر أحمد بھى الدین محمد٢٢٣٩١

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٥٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عمرو خلیل كامل مصطفي٢٢٣٩٢

٠عمرو عبدالقادر محمود احمد٢٢٣٩٣

٠عمرو على عطیھ محمد٢٢٣٩٤

٠عمرو مصطفي محمد عبد المحسن٢٢٣٩٥

٠غادة الصادق عیسي محمد٢٢٣٩٦

٠غادة محمد عبدالباقى احمد٢٢٣٩٧

٠غفران محمود حلمي العریني أمین توني٢٢٣٩٨

٠غنا عبد الحمید محمد شدید رضوان٢٢٣٩٩

٠فاطمھ اشرف عطیة عبدالمالك٢٢٤٠٠

٠فاطمھ الزھراء عبد البارى مغربى٢٢٤٠١

٠فاطمھ جمال سید عقبي محمد٢٢٤٠٢

٠فاطمھ جمال شدید حداد٢٢٤٠٣

٠فاطمھ عبد المحسن محمد بیومي٢٢٤٠٤

٠فاطمھ محمد احمد محمد محمود مزروع٢٢٤٠٥

٠فاطمھ محمد عبد الحق علي٢٢٤٠٦

٠فاطمھ محمود فوزي٢٢٤٠٧

٠فاطمھ مدحت محمد محمد٢٢٤٠٨

٠فاطمھ منصور سلیمان عبد المجید٢٢٤٠٩

٠فرج احمد حلمى عبد المحسن٢٢٤١٠

٠فلایر خالد محمد عبد هللا٢٢٤١١

٠فریده ماجد محمد علي٢٢٤١٢

٠فھمي سید فھمي عبد الحلیم٢٢٤١٣

٠كارولین رمسیس برتي بخیت٢٢٤١٤

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٥٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠كریم احمد عبد هللا على٢٢٤١٥

٠كریم أحمد أحمد محمد٢٢٤١٦

٠كریم كرم شعبان محمود٢٢٤١٧

٠كریم محمد صدیق عبد القادر٢٢٤١٨

٠كریم ممدوح محمد سلیمان حسن٢٢٤١٩

٠كریم وجدي محمد محمد٢٢٤٢٠

٠كلودیا ایمن ابراھیم ذكى٢٢٤٢١

٠كیرلس اشرف رزق حبیب٢٢٤٢٢

٠كیرلس طارق عیاد مینا٢٢٤٢٣

٠لطفى احمد لطفى السید٢٢٤٢٤

٠لقاء نبیل محمد حسن٢٢٤٢٥

٠لمیاء محسن محمد عبد العزیز٢٢٤٢٦

٠لوجین اجمد احمد فضل٢٢٤٢٧

٠مادونا عیاد عبد المسیح باسیلیوس٢٢٤٢٨

٠مارك شنوده حزین میخائیل٢٢٤٢٩

٠مارك ماھر ابراھیم سوس٢٢٤٣٠

٠ماركو مجدى صلیب عطا٢٢٤٣١

٠مارى ماھر سمعان بطرس٢٢٤٣٢

٠ماریان مجدى زخرى جندى٢٢٤٣٣

٠ماریانا اسحق یواقیم یوسف٢٢٤٣٤

٠مارینا ذكریا ذكى بولس٢٢٤٣٥

٠مارینا ماجد جورجى وھیب٢٢٤٣٦

٠مارینا ماجد مكرم میخائیل٢٢٤٣٧

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٥٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مارینا مجدى زاھر كیرلس٢٢٤٣٨

٠مارینا ممتاز رمزى میخائیل٢٢٤٣٩

٠مارینا نادر نجیب قلدس٢٢٤٤٠

٠مارینا ناصف نجیب یني٢٢٤٤١

٠مازن محمد حسنین عبد المعطي٢٢٤٤٢

٠مایكل طارق جمیل ابراھیم٢٢٤٤٣

٠مایكل مجدى نجیب مقار٢٢٤٤٤

٠محمد احمد صبحى مصطفى٢٢٤٤٥

٠محمد احمد عبدهللا عبد الباسط٢٢٤٤٦

٠محمد احمد محمد عبد العظیم٢٢٤٤٧

٠محمد احمد محمد عبدالسالم٢٢٤٤٨

٠محمد ادھم صالح الدین ابراھیم٢٢٤٤٩

٠محمد اسامة محمد الفیشاوى٢٢٤٥٠

٠محمد اسامھ محمد مصطفى٢٢٤٥١

٠محمد اشرف رشاد محمد٢٢٤٥٢

٠محمد اشرف ریاض سید٢٢٤٥٣

٠محمد اشرف محمد البحیري٢٢٤٥٤

٠محمد اشرف محمد عبد الحفیظ٢٢٤٥٥

٠محمد الطاھر احمد عبد العظیم٢٢٤٥٦

٠محمد انور محمد احمد العراقي٢٢٤٥٧

٠محمد ایمن طھ العدوي٢٢٤٥٨

٠محمد جمال عبد الحمید عبد الحلیم٢٢٤٥٩

٠محمد جمال محمد السید٢٢٤٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٥٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد جمال محمد متولى٢٢٤٦١

٠محمد جمعة عبد المنعم ابراھیم٢٢٤٦٢

٠محمد حسام محمد سالمة٢٢٤٦٣

٠محمد حسن مصطفي نور الدین٢٢٤٦٤

٠محمد حسین عبد العاطى حسانین٢٢٤٦٥

٠محمد خالد عبد العلیم عبد العلیم٢٢٤٦٦

٠محمد خالد محمد العدوي٢٢٤٦٧

٠محمد خالد محى الدین عفیفى٢٢٤٦٨

٠محمد رأفت محمد رشاد٢٢٤٦٩

٠محمد رمضان یعقوب محمد٢٢٤٧٠

٠محمد سالمھ فتحى سالمھ٢٢٤٧١

٠محمد سمیر محمود حسن٢٢٤٧٢

٠محمد شعبان عبد العزیز احمد٢٢٤٧٣

٠محمد شعبان مصطفي محمد ٢٢٤٧٤

٠محمد صابر ھنداوي سلیمان٢٢٤٧٥

٠محمد صالح احمد محمد٢٢٤٧٦

٠محمد طارق فاروق محمد على عثمان٢٢٤٧٧

٠محمد طھ امین عبد اللطیف٢٢٤٧٨

٠محمد عادل محمد عبدالتواب ٢٢٤٧٩

٠محمد عبد الرحمن عبد الفضیل٢٢٤٨٠

٠محمد عبد الصبور علي محمود٢٢٤٨١

٠محمد عبد الكریم محمد على ٢٢٤٨٢

٠محمد عبد هللا عبدالمنصف السید٢٢٤٨٣

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٥٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد عصام حسین عبد الكریم٢٢٤٨٤

٠محمد عصام عبدالشافي٢٢٤٨٥

٠محمد عالء الدین ثابت عبده٢٢٤٨٦

٠محمد على مصطفى السید ٢٢٤٨٧

٠محمد علي فرغلي احمد ٢٢٤٨٨

٠محمد قرنى عبد الحلیم عبد هللا صفا٢٢٤٨٩

٠محمد مجدى احمد مصطفى ٢٢٤٩٠

٠محمد محسن محمد احمد٢٢٤٩١

٠محمد محمود رجب محمود ٢٢٤٩٢

٠محمد محمود محمد محمد٢٢٤٩٣

٠محمد مختار محمد عبد الحمید٢٢٤٩٤

٠محمد مرزوق مھدى ابراھیم٢٢٤٩٥

٠محمد مشیر محى الدین مصطفى٢٢٤٩٦

٠محمد مصطفى رمضان عبد الحمید٢٢٤٩٧

٠محمد مصطفى محمد عبد العزیز محمد٢٢٤٩٨

٠محمد منیر مصطفي احمد٢٢٤٩٩

٠محمد ھشام سعید حسن٢٢٥٠٠

٠محمد ھشام محمد ماھر عثمان٢٢٥٠١

٠محمد ھشام محمد یوسف٢٢٥٠٢

٠محمد ولید محمد فكرى٢٢٥٠٣

٠محمود احمد حافظ محمود٢٢٥٠٤

٠محمود احمد سالمھ صبیح٢٢٥٠٥

٠محمود اشرف محمود محمد٢٢٥٠٦

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٥٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمود امیر امین عبدالرحیم٢٢٥٠٧

٠محمود جمال سید احمد٢٢٥٠٨

٠محمود جمال محمد احمد سلطان٢٢٥٠٩

٠محمود جمعھ أحمد زید٢٢٥١٠

٠محمود حبشى محى حبشى٢٢٥١١

٠محمود حداد حامد محمود٢٢٥١٢

٠محمود سامى محمد على٢٢٥١٣

٠محمود شعبان سلیمان سالمة٢٢٥١٤

٠محمود عادل رجب مرزوق٢٢٥١٥

٠محمود عادل محمود عبد ربھ٢٢٥١٦

٠محمود عز الدین محمود السید٢٢٥١٧

٠محمود عزام حسن محمد٢٢٥١٨

٠محمود عالء محمد رفعت حسن العرینى٢٢٥١٩

٠محمود مصطفى كمال ابراھیم ٢٢٥٢٠

٠مدحت موریس ودیع ذكى٢٢٥٢١

٠مروه أحمد فؤاد أحمد٢٢٥٢٢

٠مروه حسام الدین حامد شعبان٢٢٥٢٣

٠مریم أحمد ریاض محمد ٢٢٥٢٤

٠مریم أحمد مصرى أحمد٢٢٥٢٥

٠مریم خالد محمد محمود عمر٢٢٥٢٦

٠مریم سمیر بیومي محمد٢٢٥٢٧

٠مریم مصطفى عبداللطیف بكر٢٢٥٢٨

٠مصطفى ابراھیم عفیفى ابراھیم٢٢٥٢٩

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٥٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مصطفى احمد الدردیرى محمد٢٢٥٣٠

٠مصطفى احمد محمود حسن٢٢٥٣١

٠مصطفى جودة فضل جودة٢٢٥٣٢

٠مصطفى حسین سید ضاحى٢٢٥٣٣

٠مصطفى طارق محمود احمد٢٢٥٣٤

٠مصطفى عبادى مصطفى عبادى٢٢٥٣٥

٠مصطفى عبد الفتاح احمد عبد الفتاح٢٢٥٣٦

٠مصطفى عبد الحى مصطفى عبد الحى كیره٢٢٥٣٧

٠مصطفى محمد ابراھیم على٢٢٥٣٨

٠مصطفى محمد حنفى حسین٢٢٥٣٩

٠مصطفى محمد رفعت سمیر رفعت السید ٢٢٥٤٠

٠مصطفى محمد سلیمان محمد٢٢٥٤١

٠مصطفى محمد منصور احمد٢٢٥٤٢

٠مصطفى مدحت مصطفى محمد٢٢٥٤٣

٠مصطفى ممدوح عبدالرازق سید٢٢٥٤٤

٠مصطفي أحمد غریب محمد٢٢٥٤٥

٠مصطفي عصام فتحي عبدالعظیم٢٢٥٤٦

٠مصطفي یاسر نور الدین خلیل محمد٢٢٥٤٧

٠معاذ محمد عبد العاطى أحمد٢٢٥٤٨

٠معتز عصام احمد ابراھیم٢٢٥٤٩

٠منار على عبد الستار على٢٢٥٥٠

٠منار محمد شعبان علي٢٢٥٥١

٠منة هللا ماجد منیر رضوان٢٢٥٥٢

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٦٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠منة هللا محمد محمد كامل ٢٢٥٥٣

٠منھ هللا ربیع علي عبد الغني٢٢٥٥٤

٠منھ هللا سید محمد محمد٢٢٥٥٥

٠منھ هللا محمد جابر احمد٢٢٥٥٦

٠منھ هللا مصطفى مغازى تمام٢٢٥٥٧

٠منھ أشرف یوسف محمد٢٢٥٥٨

٠منھ حسن عباس علي٢٢٥٥٩

٠منھ منصور حسین على٢٢٥٦٠

٠منى عبده درویش عبده٢٢٥٦١

٠مھا سعد الدین محمد ابراھیم٢٢٥٦٢

٠مھا مجدى جابر حسن٢٢٥٦٣

٠مونیكا وسام ولسن جرس٢٢٥٦٤

٠مؤمن عماد محمد بیومى٢٢٥٦٥

٠مي عادل فوزي نجا٢٢٥٦٦

٠مي علي شاذلي علي٢٢٥٦٧

٠میاده محمد عبد المنعم على نصر٢٢٥٦٨

٠میار علي محمد جالل٢٢٥٦٩

٠میدرونا أشرف فكري ذكي٢٢٥٧٠

٠میرام ھشام حسن محمد٢٢٥٧١

٠میرنا مجدي عزمي محمود حافظ٢٢٥٧٢

٠میرنا مسعد انور اسكندر٢٢٥٧٣

٠میشیل نبیل عبد المالك فرج٢٢٥٧٤

٠مینا ممدوح صبرى فرنسیس٢٢٥٧٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٦٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مینا وفیق مترى رزق هللا٢٢٥٧٦

٠مینا وھیب فخري سمعان٢٢٥٧٧

٠نادر لطفي سالمھ علي٢٢٥٧٨

٠نادى عماد نادى جورجى٢٢٥٧٩

٠نادین ایھاب حامد رزق٢٢٥٨٠

٠ناردین صفوت زكري بشاي٢٢٥٨١

٠ناریمان احمد عبد الفتاح احمد٢٢٥٨٢

٠ناریمان كرم غالى بقطر٢٢٥٨٣

٠نانسى صالح ماھر عبد الخالق٢٢٥٨٤

٠نانسى نزیھ اسعد ابراھیم٢٢٥٨٥

٠نانسي سالمة السید أحمد محمود البنھاوى٢٢٥٨٦

٠ندا عصام صبحى حسن٢٢٥٨٧

٠ندا محمد حمیده محمد٢٢٥٨٨

٠ندى السید عبد العال محمد٢٢٥٨٩

٠ندى ایمن محمد عرفھ٢٢٥٩٠

٠ندى حسین محمد محمد٢٢٥٩١

٠ندى ناصر سلیم محمد٢٢٥٩٢

٠نرمین حازم عبد المجید عبد المجید٢٢٥٩٣

٠نرمین ناصر صبحى ابراھیم رزق٢٢٥٩٤

٠نسرینا عمرو بن العاص محمد فھمي٢٢٥٩٥

٠نصر صابر نصر موسي٢٢٥٩٦

٠نھاد ابوزید محمد ابوزید ھالل٢٢٥٩٧

٠نھال عزت عبد الرحمن عبد العزیز٢٢٥٩٨

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٦١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نھال كریم سید كریم خطاب٢٢٥٩٩

٠نھى عمرو سید ابراھیم٢٢٦٠٠

٠نھى نبیل عبد الحمید محمد مھنى٢٢٦٠١

٠نھي فوزي السید محمد٢٢٦٠٢

٠نھیر جمال سعید السید٢٢٦٠٣

٠نور حاتم محمد رمضان٢٢٦٠٤

٠نور عصام عبد الحلیم عبد العزیز٢٢٦٠٥

٠نورا احمد عبد الفتاح محمود٢٢٦٠٦

٠نوران عادل فایز احمد٢٢٦٠٧

٠نورھان ابراھیم عبد العظیم ابراھیم٢٢٦٠٨

٠نورھان احمد محمود احمد٢٢٦٠٩

٠نورھان خالد احمد محمد٢٢٦١٠

٠نورھان رجب محمد عباس٢٢٦١١

٠نورھان سمیر ودیع حكیم٢٢٦١٢

٠نورھان صبرى عبد الحى عبدالعزیز٢٢٦١٣

٠نورھان عبد اللطیف عبد الجید محمد٢٢٦١٤

٠نورھان عالء الدین احمد معتمد٢٢٦١٥

٠نورھان كمال محمد محمد٢٢٦١٦

٠نورھان محمد عبد الباري البندارى٢٢٦١٧

٠نورھان محمد علي حسن٢٢٦١٨

٠نورھان وحید عبد الحمید احمد٢٢٦١٩

٠نورھان یوسف عبد اللطیف بیومى ٢٢٦٢٠

٠نیرة أحمد محمد سویفى٢٢٦٢١

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٦١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھاجر صفوت عبد الفتاح محمد٢٢٦٢٢

٠ھاجر طارق محمد محمود٢٢٦٢٣

٠ھاجر علي فراج محمد٢٢٦٢٤

٠ھاجر محمد خلیل محمد٢٢٦٢٥

٠ھاجر محمد طارق أبوالعال٢٢٦٢٦

٠ھاجر محمود صابر محمد٢٢٦٢٧

٠ھاشم خالد عید ابو سعدة٢٢٦٢٨

٠ھانى محسن محمد ابراھیم٢٢٦٢٩

٠ھبة هللا خالد على محمد٢٢٦٣٠

٠ھبة محسن عبد النبى عامر محمد٢٢٦٣١

٠ھبة محمد عثمان عوض٢٢٦٣٢

٠ھبة هللا سعید محمد على ٢٢٦٣٣

٠ھبھ ذكي عیسي ذكي٢٢٦٣٤

٠ھدى عالء على عبد الرحیم حلوة٢٢٦٣٥

٠ھدیر خالد سالمھ ابراھیم ٢٢٦٣٦

٠ھدیر محمد حسام محمود٢٢٦٣٧

٠ھدیر منصور سید ابو الحسن٢٢٦٣٨

٠ھشام عادل عبد الباسط٢٢٦٣٩

٠ھشام مجدى مطاوع عبد الحلیم٢٢٦٤٠

٠ھشام محمد صادق حسن٢٢٦٤١

٠وسام جمال محمد سنوسي٢٢٦٤٢

٠وفاء عبد هللا بھلول عبد هللا٢٢٦٤٣

٠والء ربیع علي حفنى٢٢٦٤٤

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٠)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٦٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠والء عصام عبد الحمید حسین٢٢٦٤٥

٠ولي الدین سامح سعد مرسي٢٢٦٤٦

٠ولید أحمد عرفان عبد الرسول٢٢٦٤٧

٠ولید حامد نظیر رستم٢٢٦٤٨

٠یارا سمیر محمد حسین٢٢٦٤٩

٠یاسر خالد حسن غالي٢٢٦٥٠

٠یاسمین حافظ سعد حافظ٢٢٦٥١

٠یاسمین رأفت عبد الحمید محمد٢٢٦٥٢

٠یاسمین طھ احمد محمد٢٢٦٥٣

٠یاسمین عادل عبد العزیز الباجورى٢٢٦٥٤

٠یاسمین عبد الحلیم ابوضیف حسن عبد الحلیم٢٢٦٥٥

٠یاسمین عبد هللا عبد السالم محمد٢٢٦٥٦

٠یاسمین عماد شحاتة ابراھیم٢٢٦٥٧

٠یاسمین محمد ریاض محمد بدیع سید٢٢٦٥٨

٠یمنى حسن محمد على٢٢٦٥٩

٠یوأنا إمیل مارونى سیفین٢٢٦٦٠

٠یوستینا تادرس حنا جبره٢٢٦٦١

٠یوسف عبد المجید رمضان عبد المجید٢٢٦٦٢

٠یوسف عبدالرحمن سعد ابوالعال٢٢٦٦٣

٠یوسف على حامد رضوان٢٢٦٦٤

٠یوسف محمد خطاب ریاض خطاب٢٢٦٦٥

٠یوسف محمد عبد المنعم عبد السالم٢٢٦٦٦

٠یوسف محمد یوسف حسن٢٢٦٦٧

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات - انتظام)

عدد الطالب:(٤٠)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٦٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠یوسف مدحت انور احمد٢٢٦٦٨

٠باحمد خیرى ابراھیم سلیم٢٢٦٦٩

٠بمحمد احمد عبد هللا مصطفى عبد هللا٢٢٦٧٠

٠بمحمد اسامھ عارف حسین٢٢٦٧١

٠خ١كاترین عریان كمال فھیم٢٢٦٧٢

٠خ١محمود عبد الرحمن محمد طھ مرغني٢٢٦٧٣

٠خ٢فادى مرقص صبحى سرور٢٢٦٧٤

٠خ٣عالء محمد نبیل احمد محمد خریبھ٢٢٦٧٥

٠خ+اندرو أنسى ذكرى ذكى٢٢٦٧٦

٠خ+حسن محمود حسن ابراھیم٢٢٦٧٧

٠خ+محمد رجب عبدالعاطى على٢٢٦٧٨

٠خ+محمد سلیمان محمد سلیمان٢٢٦٧٩

٠خ+محمد محسن محمد منصور٢٢٦٨٠

٠بامنیھ احمد محمد محمود حموده٢٢٦٨١

٠باسالم اكرم یاقوت عبد الباقى ٢٢٦٨٢

٠ببھاء وسیم عید محمد بركات٢٢٦٨٣

٠بعمر حمدى والى محمد٢٢٦٨٤

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ابانوب ناجي جوده معوض٢٣١٦١

٠ابتھال ناصر ادم جاد٢٣١٦٢

٠احمد اسامة مصطفى رشاد٢٣١٦٣

٠احمد حمدى محمد معوض٢٣١٦٤

٠احمد حمدي عاشور كامل٢٣١٦٥

٠احمد خالد عبد المجید الفقى٢٣١٦٦

٠احمد خیري حسني احمد٢٣١٦٧

٠احمد رمضان محمد رمضان٢٣١٦٨

٠احمد سید عواد نصرهللا٢٣١٦٩

٠احمد صالح احمد محمد عصام الدین٢٣١٧٠

٠احمد صالح على الروبى٢٣١٧١

٠احمد فھمى خلف٢٣١٧٢

٠احمد ماھر عبد الباقى كساب٢٣١٧٣

٠احمد محمد توفیق احمد توفیق٢٣١٧٤

٠احمد محمد عبد هللا فتحى٢٣١٧٥

٠احمد محمد محمد عبدهللا ابودنیا٢٣١٧٦

٠احمد محمود عبد الغنى ھوارى٢٣١٧٧

٠احمد مسعود سمیر سید٢٣١٧٨

٠اسامة نبیل ابراھیم سید٢٣١٧٩

٠اسراء زینھم عبد العزیز سعد٢٣١٨٠

٠اسالم سید عبدالنبي سلیمان علي٢٣١٨١

٠اسماء  محمود عباس احمد٢٣١٨٢

٠اسماء حارس عبدالھادي بغدادي٢٣١٨٣

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اسماء محسن محمد عثمان خلیفة٢٣١٨٤

٠اشرف جمال الدین محمد ابراھیم٢٣١٨٥

٠اصالة فتحى عبد الحمید السید٢٣١٨٦

٠االء عالء الدین على عبد الغنى٢٣١٨٧

٠الشریف محمد الشناوى ابراھیم٢٣١٨٨

٠امانى السید حلمى احمد٢٣١٨٩

٠انجي ممدوح محمد حسان٢٣١٩٠

٠اندرو ماجد كرم راغب٢٣١٩١

٠انس محمد حنفي محمد٢٣١٩٢

٠انطونیوس عادل جبرة واصف٢٣١٩٣

٠اولیفیا عادل ودید توفیق٢٣١٩٤

٠ایمان عبد الغفار عبد المؤمن محمود٢٣١٩٥

٠ایھ عصام سید حسنین٢٣١٩٦

٠ایھ ماھر على الفرماوي٢٣١٩٧

٠بسنت عصام اسماعیل مصطفى ٢٣١٩٨

٠بسنت محمد محمد ابو الفتوح٢٣١٩٩

٠بوال ادیب شوقى ابراھیم٢٣٢٠٠

٠بیتر رزیقى طونى محارب٢٣٢٠١

٠بیشوى ماجد یوسف توما٢٣٢٠٢

٠جاسر احمد عبد اللة الشافعي٢٣٢٠٣

٠حسن احمد حسن سید٢٣٢٠٤

٠حسناء محمد مصیلحي مھدي البدوى٢٣٢٠٥

٠حسین اشرف حسین عبد الكربم٢٣٢٠٦

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خالد جمال فھمى مصطفى٢٣٢٠٧

٠دینا ممدوح جمال یوسف٢٣٢٠٨

٠رانیا سالم طھ صدیق٢٣٢٠٩

٠راویھ عالء الدین عبدالفتاح عبدالعال٢٣٢١٠

٠رحمھ جمعھ أومیا الكو٢٣٢١١

٠رحیم ھانى على محمد البرماوى٢٣٢١٢

٠رضوة محمد محمود بسیوني٢٣٢١٣

٠رضوى محمد عبدالحمید عبداللطیف ٢٣٢١٤

٠رنا نبیل محمد سند٢٣٢١٥

٠رنیم احمد عالء الدین عبد الوھاب احمد٢٣٢١٦

٠رومیساء محمود محمد محمود٢٣٢١٧

٠ریم ناصر سعد الجوھرى٢٣٢١٨

٠ریمون مجدي سعید حلیم٢٣٢١٩

٠ریموندا رمزي عطا� سدراك٢٣٢٢٠

٠رین جمال نصیف رزق٢٣٢٢١

٠ریھام شعبان رمضان عویس٢٣٢٢٢

٠زینب الجوھرى عبد القادر ابو النصر٢٣٢٢٣

٠ساندي عاطف حلمي بباوي٢٣٢٢٤

٠ساھر ممدوح سعد٢٣٢٢٥

٠سعید محمد سعید احمد٢٣٢٢٦

٠سلمى سعید محمود الكیالنى٢٣٢٢٧

٠سلمى محمد عبدالرؤوف قندیل٢٣٢٢٨

٠سلمى ھانى حسین على٢٣٢٢٩

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠سمر عید محمد عباس درویش٢٣٢٣٠

٠شروق مجدى محمد الشافعى٢٣٢٣١

٠شیرین حسن على البدرى محمد٢٣٢٣٢

٠ضحي عماد الدین بدوي سید حسن٢٣٢٣٣

٠طارق محمد عبد الحفیظ محمد٢٣٢٣٤

٠عبد الرحمن اشرف اسماعیل احمد٢٣٢٣٥

٠عبد الرحمن اشرف فتحي عبد الحمید٢٣٢٣٦

٠عبد الرحمن عزام سید احمد٢٣٢٣٧

٠عبد الرحمن محمد ابوعیاد السید٢٣٢٣٨

٠عبد العزیز جمال عبدالعزیز سید٢٣٢٣٩

٠عبدهللا خالد محمد كمال الدین٢٣٢٤٠

٠عصماء عالء الدین محمد بسیم٢٣٢٤١

٠عالء الدین احمد الدسوقى السید٢٣٢٤٢

٠على الدین مغاورى شلبى على٢٣٢٤٣

٠على محمد على احمد حسن الوكیل٢٣٢٤٤

٠علي بدر علي عبد الجواد٢٣٢٤٥

٠عماد عصام صابر ابراھیم٢٣٢٤٦

٠عمر ابراھیم محمد محمد عوض٢٣٢٤٧

٠عمر احمد بحر محمود٢٣٢٤٨

٠عمر احمد سید على٢٣٢٤٩

٠عمر مجدى عمر حسن٢٣٢٥٠

٠عمر ولید أبراھیم سید٢٣٢٥١

٠عمرو عصام شعبان سید٢٣٢٥٢

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عمرو عید على راشد٢٣٢٥٣

٠عھود رمضان فاروق محمد٢٣٢٥٤

٠فاطمھ جمال علي عرابي٢٣٢٥٥

٠كریستین جرجس سیداروس بقطر٢٣٢٥٦

٠كیرلس عادل ونیس شنوده٢٣٢٥٧

٠لقاء محمد عالء الدین عبد الرؤف٢٣٢٥٨

٠ماجى ماھر فایز صموئیل٢٣٢٥٩

٠ماریان ناجى نجیب نصیر ٢٣٢٦٠

٠ماریھان مجدى رمزى حكیم٢٣٢٦١

٠محمد السید محمد عبد التواب٢٣٢٦٢

٠محمد امین على حامد٢٣٢٦٣

٠محمد ایمن عبد هللا سالمھ شكر٢٣٢٦٤

٠محمد ایمن على عبد الرحیم٢٣٢٦٥

٠محمد ایمن محمد صالح یونس٢٣٢٦٦

٠محمد حسین محمد محمد٢٣٢٦٧

٠محمد سعید ابراھیم عبد الھادى٢٣٢٦٨

٠محمد سید محمد محمد٢٣٢٦٩

٠محمد عادل شوقي الراوي٢٣٢٧٠

٠محمد عبد المنعم احمد محمد٢٣٢٧١

٠محمد عثمان سعید أحمد٢٣٢٧٢

٠محمد محمد نوضى ھیبھ السید٢٣٢٧٣

٠محمد محمود ابو سریع٢٣٢٧٤

٠محمد مصطفى سید مصطفى٢٣٢٧٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد یاسر رزق محمد٢٣٢٧٦

٠محمود ابراھیم حسن ابراھیم احمد٢٣٢٧٧

٠محمود عبد الفتاح حسن ابراھیم٢٣٢٧٨

٠محمود كارم محمود سید٢٣٢٧٩

٠مروه عالء الدین أحمد محمد٢٣٢٨٠

٠مریم احمد محمد احمد٢٣٢٨١

٠مریم أسامة سامي عبد هللا٢٣٢٨٢

٠مریم محب جرجس عیاد٢٣٢٨٣

٠مریھان ایمن عیاد زخاري٢٣٢٨٤

٠مصطفى ابراھیم زكي حسین٢٣٢٨٥

٠مصطفى جمال حامد محمد٢٣٢٨٦

٠مصطفى محمد احمد زعفان٢٣٢٨٧

٠مصطفي محمود عزب عبد النعیم٢٣٢٨٨

٠مصطفي محمود لبیب مرعي٢٣٢٨٩

٠منار معتز محمد طلعت٢٣٢٩٠

٠منة هللا جمال مصیلحي نجم محمد٢٣٢٩١

٠منھ هللا زكریا ضوى مرشد٢٣٢٩٢

٠منھ هللا مدحت محمد محمد٢٣٢٩٣

٠مھا عبد الحمید قطب محمد٢٣٢٩٤

٠مونیكا رضا بشاره عبدالشھید٢٣٢٩٥

٠میاده محمد محمود احمد٢٣٢٩٦

٠میرا وسلى ولیم یوسف٢٣٢٩٧

٠میرنا صبحى مكرم لوندى٢٣٢٩٨

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٢)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠میرنا وائل على احمد٢٣٢٩٩

٠میریت عاطف فھمى یوسف٢٣٣٠٠

٠ندى اشرف عبدالفتاح عبداللـھ٢٣٣٠١

٠ندى عمادالدین عبده شراقة٢٣٣٠٢

٠ندى محمود الشافعى الشافعى٢٣٣٠٣

٠ندي سید محمد سالم٢٣٣٠٤

٠ندي عبد هللا فیض هللا محمد٢٣٣٠٥

٠نرمین ممدوح عبد الوھاب ابراھیم٢٣٣٠٦

٠نھیر كمال عبد الفتاح ابراھیم حجازى٢٣٣٠٧

٠نورا محمد عبد التواب عزب محمود٢٣٣٠٨

٠نوران فتحى كمال الدیب٢٣٣٠٩

٠نوران محمد ریاض حامد٢٣٣١٠

٠نوران یاسر فتحى احمد محسب٢٣٣١١

٠نورھان جمعة عبد الذاكر احمد٢٣٣١٢

٠نورھان محمود عبده محمد٢٣٣١٣

٠نیرمین عالء محمد خلیل٢٣٣١٤

٠ھبة هللا سمیر محمد حافظ٢٣٣١٥

٠ھبة جمال دیاب إبراھیم٢٣٣١٦

٠ھدى یسرى على ذكى٢٣٣١٧

٠ھدیر احمد حامد حافظ٢٣٣١٨

٠ھدیر خالد محمد داود٢٣٣١٩

٠یاسمین سمیر محمد احمد محمد٢٣٣٢٠

٠یوسف احمد محمد صالح الدین احمد٢٣٣٢١

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٢)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد ابراھیم سالم عبد الفتاح ٢٣٣٢٢

٠بباسل خالد فاروق عبدالحمید٢٣٣٢٣

٠بباسنت السید ابراھیم مصطفى ٢٣٣٢٤

٠ببیتر عاطف شكرهللا عبدالمسیح٢٣٣٢٥

٠بجون اشرف جورج جرجس٢٣٣٢٦

٠بزینب عصمت احمد عبد العزیز٢٣٣٢٧

٠بعلى صالح الدین احمد محمد ٢٣٣٢٨

٠بمحمد مجدى احمد مرزوق٢٣٣٢٩

٠بمحمد ممدوح عبد السالم مصطفى ٢٣٣٣٠

٠بیوسف عاطف یوسف محمد٢٣٣٣١

٠خ١بوال عادل خلیل رزق٢٣٣٣٢

٠خ١محمد عبدالمجید محمد عبدالمجید٢٣٣٣٣

٠باحمد سالم سلیم سالم صالح٢٣٣٣٤

٠بعائشة عبد الوھاب محمد حسن٢٣٣٣٥

٠بمرام محمد سنوسى عكاشھ٢٣٣٣٦

٠بمنھ هللا خالد حسن محمد ٢٣٣٣٧

٠بیوستینھ سامح فرحات حنا ٢٣٣٣٨

٠خ١كرستین فوزى شكرى بسطا٢٣٣٣٩

٠خ+علیھ صالح الدین مصطفى محمد٢٣٣٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: ادارة أعمالالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ابانوب إبراھیم خلیل سمعان٢٢٦٩١

٠ابراھیم عادل ابراھیم فرج٢٢٦٩٢

٠احمد ابراھیم حسنین أحمد٢٢٦٩٣

٠احمد انور عبدالمنعم محمد٢٢٦٩٤

٠احمد أبوالقاسم فتحي أبوالقاسم٢٢٦٩٥

٠احمد حاتم عبد هللا الدكروى٢٢٦٩٦

٠احمد حسن رشوان حسین٢٢٦٩٧

٠احمد حسین موسي حسین٢٢٦٩٨

٠احمد حمدى عوض موسى٢٢٦٩٩

٠احمد خالد احمد خالد٢٢٧٠٠

٠احمد سعید عبد الحمید عبد القادر شحاتة٢٢٧٠١

٠احمد صابر عبدالواحد على ادریس٢٢٧٠٢

٠احمد عالء الدین سعید احمد٢٢٧٠٣

٠احمد عالء شعبان ابو الحارث٢٢٧٠٤

٠احمد عماد الدین مصطفي عبدالرحمن٢٢٧٠٥

٠احمد فتحى مبروك سید عبود٢٢٧٠٦

٠احمد محمد أحمد صالح٢٢٧٠٧

٠احمد محمد رزق عبد اللطیف٢٢٧٠٨

٠احمد محمد سمیح عبدالبر٢٢٧٠٩

٠احمد محمد عبده مرسي السید٢٢٧١٠

٠احمد محمد محمود عباس٢٢٧١١

٠احمد مصطفى احمد شوقى محمد٢٢٧١٢

٠احمد ممدوح عبد الواحد عبد العال٢٢٧١٣

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: ادارة أعمالالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد منصور عبدالفتاح صالح ٢٢٧١٤

٠احمد ناصر حسین عمر٢٢٧١٥

٠ادھم اسامھ عاشور خاطر ٢٢٧١٦

٠اسامھ ابراھیم خلیل سعید٢٢٧١٧

٠اسراء اشرف اسماعبل معوض٢٢٧١٨

٠اسراء رضا عبد العاطى عباس٢٢٧١٩

٠اسراء زین العابدین محمود حسانین٢٢٧٢٠

٠اسراء سلیم بشیر ابراھیم٢٢٧٢١

٠اسراء عبد الصمد اسماعیل احمد ٢٢٧٢٢

٠اسراء عماد جمال حسانین٢٢٧٢٣

٠اسراء عماد على محمد ھریدى٢٢٧٢٤

٠اسراء محمد احمد عبد هللا٢٢٧٢٥

٠اسراء محمد مصطفي محمد٢٢٧٢٦

٠اسالم اسامة محمد سید٢٢٧٢٧

٠اسالم ایمن ابراھیم ابراھیم عثمان٢٢٧٢٨

٠اسالم رفعت عبد العال محمد٢٢٧٢٩

٠اسالم عماد الدین عبد الرحمن السید٢٢٧٣٠

٠اسالم ماھر متولى محمد٢٢٧٣١

٠اسالم محمد حسن سید٢٢٧٣٢

٠اسالم محمد مصطفي علي ٢٢٧٣٣

٠اسالم محمد یوسف عبدالحمید٢٢٧٣٤

٠اسماء اسماعیل علي عبد العاطي مرسي٢٢٧٣٥

٠اسماء حسین محمد حسین الشریف٢٢٧٣٦

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: ادارة أعمالالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اسماء رمضان على محمد٢٢٧٣٧

٠اسماعیل ابراھیم شعبان عبد المحسن٢٢٧٣٨

٠االء أحمد علي حسن ابراھیم٢٢٧٣٩

٠االء أحمد فتح هللا عمر٢٢٧٤٠

٠االء حامد محمود محمد٢٢٧٤١

٠االء زكریا محمد مصباح٢٢٧٤٢

٠االء مجدى شحاتة ابوسریع٢٢٧٤٣

٠االء مصطفى محمد عبد اللطیف٢٢٧٤٤

٠الھام احمد محمد احمد٢٢٧٤٥

٠امانى عبدالفتاح السید طنطاوى٢٢٧٤٦

٠اماني حسین محمد حسن٢٢٧٤٧

٠امجد محمد شاكر الحنفى٢٢٧٤٨

٠امل یحیى حافظ احمد على٢٢٧٤٩

٠امنیھ سامى احمد محمد٢٢٧٥٠

٠امیرة محمد فتحى شعبان٢٢٧٥١

٠امیره  عبدالعزیز محمد محمد أحمد٢٢٧٥٢

٠امیره ابراھیم یوسف مصطفى٢٢٧٥٣

٠امیره جمیل ابراھیم حسن٢٢٧٥٤

٠امیره سید على سید٢٢٧٥٥

٠امیره عماد محمود شرف٢٢٧٥٦

٠امیره محمد خضیري محمد٢٢٧٥٧

٠انجى احمد محمد السید٢٢٧٥٨

٠انجي ابراھیم محمد انور٢٢٧٥٩

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: ادارة أعمالالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ایمان اشرف محمد اسماعیل٢٢٧٦٠

٠ایمان خالد فضل محمود٢٢٧٦١

٠ایمان محمد السید شریف٢٢٧٦٢

٠ایمان محمود محمد على علم الدین٢٢٧٦٣

٠ایمان مصطفي فرج محمود٢٢٧٦٤

٠ایمن عبدالفتاح عبدالفتاح شرقاوى٢٢٧٦٥

٠ایناس عصام الدین احمد حسین٢٢٧٦٦

٠ایھ هللا محمد جابرعبد العزیز٢٢٧٦٧

٠ایھ هللا محمود جابر حامد مراد٢٢٧٦٨

٠ایھ جمال كمال احمد٢٢٧٦٩

٠ایھ حسام الدین خیرى السید ٢٢٧٧٠

٠ایھ عبده محمد ابراھیم یوسف٢٢٧٧١

٠ایھ محمد غریب علي٢٢٧٧٢

٠ایھ وائل محمد عامر٢٢٧٧٣

٠باسل طارق طلعت محمد المغربى٢٢٧٧٤

٠باسم حسن عبدالعال حسن٢٢٧٧٥

٠باسم صبحي توفیق شحات٢٢٧٧٦

٠باسم طارق سعید عبد الرازق٢٢٧٧٧

٠باسم عادل محمودعبدالرحمن٢٢٧٧٨

٠باسم محمد على حسن وسیة٢٢٧٧٩

٠باسم ھشام كمال الدین٢٢٧٨٠

٠باسنت محمود محمد البدرى٢٢٧٨١

٠باھى ثروت حسن٢٢٧٨٢

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: ادارة أعمالالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بسام امجد لطفى خلة٢٢٧٨٣

٠بسمة مؤمن حسن مصطفى٢٢٧٨٤

٠بسنت طلعت علي محمد٢٢٧٨٥

٠بسنت مصطفي سعد مصطفي٢٢٧٨٦

٠بالل حسن عبد العزیز محمد٢٢٧٨٧

٠بوال سامى حزقیال بشاى٢٢٧٨٨

٠بیتر مكرم ولیم توفیق٢٢٧٨٩

٠بیتر وجدى حلمى راغب٢٢٧٩٠

٠بیجاد طارق فواد حسانین٢٢٧٩١

٠بیشوي ابراھیم صالح غطاس٢٢٧٩٢

٠بییر اشرف حناوي متي٢٢٧٩٣

٠تقى ابراھیم محمد عبدهللا٢٢٧٩٤

٠تقى احمد عدلى محمد٢٢٧٩٥

٠تقى مجدى حسن عبد هللا٢٢٧٩٦

٠تقى محمد باشا عبد النعیم٢٢٧٩٧

٠تقى محمد صفى الدین مصطفى صادق مصطفى٢٢٧٩٨

٠تقى مصطفى جمعھ محمد احمد٢٢٧٩٩

٠جون مجدى لبیب میخائیل٢٢٨٠٠

٠حازم حسین عبد العزیز یس٢٢٨٠١

٠حازم محمد یحیى زكریا٢٢٨٠٢

٠حسام صبرى عبدالرحمن محمد٢٢٨٠٣

٠حسام ماھر مرسى عبدالقادر الجندى٢٢٨٠٤

٠حسان عادل حسان حسن٢٢٨٠٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: ادارة أعمالالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠حسن ابراھیم حسن ابراھیم٢٢٨٠٦

٠حسن ھشام سید حامد٢٢٨٠٧

٠حسناء الصباح حلمى محمود٢٢٨٠٨

٠حسناء حسام سعید جوده٢٢٨٠٩

٠حسین محمد فرید ابراھیم٢٢٨١٠

٠خالد حسن السید احمد ثابت٢٢٨١١

٠خلود أشرف فھمى مالح٢٢٨١٢

٠خلود خالد محمد عبدربھ٢٢٨١٣

٠خلود طارق محمد عاشور٢٢٨١٤

٠خلود ماھر بكري محمد٢٢٨١٥

٠دالیا جمال صالح الدین عبد الرحمن٢٢٨١٦

٠دعاء صابر محمد البدري٢٢٨١٧

٠دعاء فرحات حسن فرحات٢٢٨١٨

٠دالل سعید محمد محمود٢٢٨١٩

٠دھب عبد العزیز صالح حامد٢٢٨٢٠

٠دینا سامح احمد محمد٢٢٨٢١

٠دینا طارق محمد محروس٢٢٨٢٢

٠دینا كرم عبد الحكیم اسماعیل٢٢٨٢٣

٠دینا محمد احمد على ٢٢٨٢٤

٠دینا محمد رشوان محمد٢٢٨٢٥

٠دینا محمود احمد محمد٢٢٨٢٦

٠رباب محمد عبد العبود عبد الستار٢٢٨٢٧

٠رحاب ممدوح السید روبى٢٢٨٢٨

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: ادارة أعمالالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٧٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠رضوى السید عبد القادر محمد٢٢٨٢٩

٠رضوى حسام حسین حافظ٢٢٨٣٠

٠رغده عمر محمد یوسف خاطر٢٢٨٣١

٠رنا رمضان محمود حسین٢٢٨٣٢

٠رنا طاھر مصطفى محمود قاسم٢٢٨٣٣

٠رنا مجدى السید سالم٢٢٨٣٤

٠رنا محمد احمد محمود٢٢٨٣٥

٠روان عالء الدین عبدهللا عبدالباري٢٢٨٣٦

٠روان ھشام مھتدى عبد الصمد محمد٢٢٨٣٧

٠رودان مجدى محمد عبد الرحمن صالح٢٢٨٣٨

٠ریم جمال حسین احمد٢٢٨٣٩

٠ریم عالءالدین یسن عبدالسالم٢٢٨٤٠

٠ریموندا لطفى فرج روفائیل٢٢٨٤١

٠زكریا سالمة فرحان ساري٢٢٨٤٢

٠زیاد طارق محمد محمد٢٢٨٤٣

٠زینب اسامھ عبد الرشید احمد٢٢٨٤٤

٠زینب فتحى حسنى حسین على٢٢٨٤٥

٠سارة مجدى عبد السمیع احمد الجوھرى٢٢٨٤٦

٠ساره رفعت شكري عبد المسیح٢٢٨٤٧

٠ساره سعد نصر حسین٢٢٨٤٨

٠ساره سیف الدین محمد ابراھیم٢٢٨٤٩

٠ساره لطفى كمال مصطفى٢٢٨٥٠

٠ساره مصطفى عبدالحمید مصطفى٢٢٨٥١

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: ادارة أعمالالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٧٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ساره ھاشم عابدین حسین٢٢٨٥٢

٠سلمى سعید محمود على٢٢٨٥٣

٠سلمي شكري البدراوي مصطفي٢٢٨٥٤

٠سلمي عادل حسن علي٢٢٨٥٥

٠سھر رمضان سید محمد٢٢٨٥٦

٠سھیر سعید محمد رفعت٢٢٨٥٧

٠سیف عبد الحمید عبد هللا٢٢٨٥٨

٠سیلفیا ایھاب رفعت نصیف٢٢٨٥٩

٠شادى رفعت محمد النبوى السید٢٢٨٦٠

٠شروق السید عبد العظیم محمد٢٢٨٦١

٠شروق امجد زغلول الفولي عمر٢٢٨٦٢

٠شروق محمد سالم محمد٢٢٨٦٣

٠شریف احمد شرف الدین حسن٢٢٨٦٤

٠شیرین صالح الدین محمد محمود ٢٢٨٦٥

٠شیماء امین احمد امین٢٢٨٦٦

٠شیماء عبد النبى متولى احمد٢٢٨٦٧

٠شیماء عزت سید محمد٢٢٨٦٨

٠صالح محمد سید محمد٢٢٨٦٩

٠طارق خالد سید مسعود٢٢٨٧٠

٠طارق علي احمد عطیة هللا٢٢٨٧١

٠طارق محمد رمضان عبدالعزیز٢٢٨٧٢

٠عبد الرؤوف سید عبد الرؤوف٢٢٨٧٣

٠عبد الرحمن احمد محمود محمد٢٢٨٧٤

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: ادارة أعمالالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٧١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبد الرحمن سامي سید منصور٢٢٨٧٥

٠عبد الرحمن عالء الدین مصطفى صالح٢٢٨٧٦

٠عبد الرحمن مجدى خلف هللا احمد على٢٢٨٧٧

٠عبد الرحمن محمد ابراھیم السید٢٢٨٧٨

٠عبد الرحمن محمد فاروق عبدالھادى٢٢٨٧٩

٠عبد الرحمن محمد كامل حسن٢٢٨٨٠

٠عبد الرحمن محمد محمد علي٢٢٨٨١

٠عبد الرحمن محمد موسى رباحة٢٢٨٨٢

٠عبد الرحمن محمود دیاب السید٢٢٨٨٣

٠عبد العزیز حامد عبد النعیم عبدالعزیز حسان٢٢٨٨٤

٠عبد الغني محمد عبدالغني محمد٢٢٨٨٥

٠عبد هللا رزق سید رزق طنطاوي٢٢٨٨٦

٠عبدالرحمن اشرف عمر عبدالحمید٢٢٨٨٧

٠علیاء عبدهللا عباس محمد سلیمان٢٢٨٨٨

٠علیاء على زكى ریاض احمد٢٢٨٨٩

٠عمر خالد عزت سلیمان٢٢٨٩٠

٠عمر محمد اسماعیل احمد٢٢٨٩١

٠عمر محمد ضیاءالدین السید االلفى٢٢٨٩٢

٠عمر محمد على الدسوقى٢٢٨٩٣

٠عمر محمود محمد عبد العزیز٢٢٨٩٤

٠عمرو السید حسن عبدالحلیم٢٢٨٩٥

٠عمرو حسام الدین عبد العزیز احمد٢٢٨٩٦

٠عمرو عبد المنعم محمد عبده الشرقاوى٢٢٨٩٧

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: ادارة أعمالالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٧١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عمرو مصطفى عبد القادر٢٢٨٩٨

٠عنان ھشام السید عبدالمجبد٢٢٨٩٩

٠عھد عماد الدین عبد الجلیل بخیت ٢٢٩٠٠

٠غفران شعبان علي محمود٢٢٩٠١

٠فادى احمد فرج وھبة٢٢٩٠٢

٠فاطمھ سید عبدالوھاب محمد٢٢٩٠٣

٠فاطمھ عاطف سلیمان حسن٢٢٩٠٤

٠كارولین سامى نصیف سعداللـھ٢٢٩٠٥

٠كرستینا كرم عزمي عطیھ٢٢٩٠٦

٠كریستین مدحت منسى تاوضروس٢٢٩٠٧

٠كریم احمد رجب عبد المنعم٢٢٩٠٨

٠كریم اشرف تیسیر علي٢٢٩٠٩

٠كریم جابر احمد السید٢٢٩١٠

٠كریم عبد الناصر احمد عبد العظیم٢٢٩١١

٠كریم مجدى ذكى ابراھیم٢٢٩١٢

٠كریم محمد عادل حامد٢٢٩١٣

٠لوجین محمد السید ابو الیزید٢٢٩١٤

٠ماجد مصطفي ابراھیم متولي٢٢٩١٥

٠ماجد میشیل انور مسعود٢٢٩١٦

٠مادونا جرجس بباوى حناوى٢٢٩١٧

٠مادونا حكیم ثابت ونیس٢٢٩١٨

٠مادونا رأفت خلیل غبلایر٢٢٩١٩

٠مارتینا سمیر حنا سلیمان٢٢٩٢٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: ادارة أعمالالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٧٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مارتینا ماھر شكرى توفیق٢٢٩٢١

٠مارك سامح صموئیل اسحق٢٢٩٢٢

٠مارك وصفى فرج هللا یعقوب٢٢٩٢٣

٠مارلین مدحت حلمى نصیف٢٢٩٢٤

٠مارینا جرجس خلیل میخائیل٢٢٩٢٥

٠مارینا جمال رزق قالده٢٢٩٢٦

٠مارینا سمیر موریس میخائیل٢٢٩٢٧

٠مارینا مجدى كامل میخائیل٢٢٩٢٨

٠مارینا نبیل عطیة عازر٢٢٩٢٩

٠مارینا نشأت النوبى نورى٢٢٩٣٠

٠ماریو رأفت مفید مغاریوس٢٢٩٣١

٠ماریو مجدي یوسف فؤاد٢٢٩٣٢

٠ماھیتاب صبرى محمد عبد العلیم٢٢٩٣٣

٠مایا عالء ابراھیم حسین٢٢٩٣٤

٠مایكل جرجس نسیم جرجس٢٢٩٣٥

٠مایكل سامي صموئیل اسحق٢٢٩٣٦

٠محمد احمد الھامي عبد الباقي٢٢٩٣٧

٠محمد احمد عبد الفتاح محمد٢٢٩٣٨

٠محمد احمد عبد المنعم احمد ٢٢٩٣٩

٠محمد احمد عبد المنعم عبد هللا٢٢٩٤٠

٠محمد احمد لبیب حسن٢٢٩٤١

٠محمد احمد محمد سید محمد جاد خطاب٢٢٩٤٢

٠محمد اشرف سید عبد الغنى٢٢٩٤٣

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: ادارة أعمالالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٧٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد جمال عبد الناصر٢٢٩٤٤

٠محمد جمال محمد سید٢٢٩٤٥

٠محمد حسام الدین یوسف حسن٢٢٩٤٦

٠محمد حسن أحمد حسن٢٢٩٤٧

٠محمد حسن عبده حسن عثمان٢٢٩٤٨

٠محمد حسین محمد نعیم الصادق٢٢٩٤٩

٠محمد خالد كامل عبد المجید٢٢٩٥٠

٠محمد خالد محمد مھران٢٢٩٥١

٠محمد خالد محمود رمزى٢٢٩٥٢

٠محمد زكى حبیب زكى محمد٢٢٩٥٣

٠محمد صالح كامل حسین العطار٢٢٩٥٤

٠محمد صالح محمود حسن الشافعى٢٢٩٥٥

٠محمد عادل عبدالمنعم البشبیشي٢٢٩٥٦

٠محمد عبدالناصرمحمد حسن حسن٢٢٩٥٧

٠محمد عالء الدین عبد العزیز حسن٢٢٩٥٨

٠محمد على عطاهللا على٢٢٩٥٩

٠محمد عماد محمد الصغیر سید٢٢٩٦٠

٠محمد عید محمود عثمان رزق٢٢٩٦١

٠محمد كعب االنوار احمد حسن٢٢٩٦٢

٠محمد مجدي كامل سلیمان٢٢٩٦٣

٠محمد محمود شوقى محمود٢٢٩٦٤

٠محمد مختار میالد محمد٢٢٩٦٥

٠محمد مدحت زكي بخیت٢٢٩٦٦

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: ادارة أعمالالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٧٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد مسعود سعودى احمد ٢٢٩٦٧

٠محمد منصور عبد التواب منصورحسین٢٢٩٦٨

٠محمد منوفى محمود عبد السمیع٢٢٩٦٩

٠محمد نادر سید نصر الدین محمد بھجت٢٢٩٧٠

٠محمد یاسر حامد عبدالسالم بھجت٢٢٩٧١

٠محمد یاسر محمود مراد نجیب٢٢٩٧٢

٠محمد یحیى حامد عبد الفتاح٢٢٩٧٣

٠محمود احمد سید مدبولي٢٢٩٧٤

٠محمود احمد فوزى عبدة سلیمان جادهللا٢٢٩٧٥

٠محمود احمد ناصف فازع٢٢٩٧٦

٠محمود صالح الدین محمود محمد٢٢٩٧٧

٠محمود صالح محمود عبده٢٢٩٧٨

٠محمود عبدالجواد صالح عبدالجواد٢٢٩٧٩

٠محمود على حسانین صالحین٢٢٩٨٠

٠محمود علي شفیق رزق٢٢٩٨١

٠محمود فرحات علیان حسن٢٢٩٨٢

٠محمود محمد احمد سعدالدین شلبى٢٢٩٨٣

٠محمود محمد حنفى حسین٢٢٩٨٤

٠مرقس مكرم مقار مترى٢٢٩٨٥

٠مروان اسامھ محمد محمد٢٢٩٨٦

٠مروه احمدعبد السمیع سید٢٢٩٨٧

٠مروه حسن محمد حسن٢٢٩٨٨

٠مروه عصام ابراھیم محمد٢٢٩٨٩

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: ادارة أعمالالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٧٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مریم اشرف كمال احمد٢٢٩٩٠

٠مریم امین ابراھیم امین٢٢٩٩١

٠مریم حمدي احمد محمود٢٢٩٩٢

٠مریم رافت منیر عبد المالك٢٢٩٩٣

٠مریم رأفت رشدي منصور٢٢٩٩٤

٠مریم سعید زھیان راغب٢٢٩٩٥

٠مریم عبد الجلیل شحاتھ عبد الجلیل٢٢٩٩٦

٠مریم عبد العزیز محمد عبد الحلیم العبد٢٢٩٩٧

٠مریم عالء محسوب عبد السالم ٢٢٩٩٨

٠مریم على منتصر عبد السالم٢٢٩٩٩

٠مریم محمد محمد أحمد٢٣٠٠٠

٠مریم محمود فتح الباب محمود٢٣٠٠١

٠مریم مصطفى فھمي مصطفى٢٣٠٠٢

٠مریم وائل جمال عبدالفتاح٢٣٠٠٣

٠مشیره طارق السید احمد االصفر٢٣٠٠٤

٠مصطفى اسماعیل شحات٢٣٠٠٥

٠مصطفى السعید محمد فرید ابراھیم بدران٢٣٠٠٦

٠مصطفى رمضان محمد امین٢٣٠٠٧

٠مصطفى سید عبد القوى عبد اللطیف٢٣٠٠٨

٠مصطفى عادل رأفت السید٢٣٠٠٩

٠مصطفى عادل مغاورى على٢٣٠١٠

٠مصطفى محمد مصطفى عبدالسمیع٢٣٠١١

٠مصطفي محمد إبراھیم خلیل٢٣٠١٢

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: ادارة أعمالالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٧٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠منار احمد على محمود٢٣٠١٣

٠منار سید سعد محمد٢٣٠١٤

٠منار عطاي عمران عطاي٢٣٠١٥

٠منة هللا عالء محمد سعد الدین مصطفى٢٣٠١٦

٠منة هللا فوزى طلبة متولى٢٣٠١٧

٠منھ هللا رحیم العشرى رحیم٢٣٠١٨

٠منھ هللا صابر عبد الموجود عبد الغني٢٣٠١٩

٠منھ هللا عالء سید جمال٢٣٠٢٠

٠منھ هللا محمد حنفي أحمد علي٢٣٠٢١

٠منھ هللا محمود عبد الفتاح محمد٢٣٠٢٢

٠مني رزق محمد رزق٢٣٠٢٣

٠مھا احمد محمد امین٢٣٠٢٤

٠مونیكا عادل رزق میخائیل٢٣٠٢٥

٠مونیكا عزیز ناشد داود٢٣٠٢٦

٠مونیكا فاضل سلیمان داود٢٣٠٢٧

٠مونیكا نادي ثروت عیاد حنا٢٣٠٢٨

٠مونیكا ھانى كمال لبیب٢٣٠٢٩

٠مونیكا وجدى عیاد عبد المالك٢٣٠٣٠

٠مى جمال الدین الوھیدى عبد الرحمن٢٣٠٣١

٠مى عالء الدین محمد حسین٢٣٠٣٢

٠مى محمد حسن عبدالرسول٢٣٠٣٣

٠مي عاطف امام حجازي٢٣٠٣٤

٠میاده حناوى حسن احمد٢٣٠٣٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: ادارة أعمالالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٧٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠میاده سعد حسن حسان٢٣٠٣٦

٠میاده على امام الشافعى٢٣٠٣٧

٠میار حسام صالح نصر٢٣٠٣٨

٠میخائیل شاكر بشارة مسعود٢٣٠٣٩

٠میرنا سمیر رشدى عوض٢٣٠٤٠

٠میرنا محمد مختار محمد٢٣٠٤١

٠میرھام محیي الدین محمد احمد٢٣٠٤٢

٠میرھان محمد عبدالعظیم على٢٣٠٤٣

٠میریام ناصر تقي فاضل٢٣٠٤٤

٠میریت اشرف فؤاد عزت٢٣٠٤٥

٠مینا عیسى مرجان عیسى٢٣٠٤٦

٠مینا ماجد میخائیل قالدة٢٣٠٤٧

٠ناردین عادل نجیب غطاس٢٣٠٤٨

٠نجوى عبد اللطیف عبد الجابر جودة٢٣٠٤٩

٠ندا محمد عاشور ھاشم محمد٢٣٠٥٠

٠ندى محمد عادل على رضا عبد المطلب ٢٣٠٥١

٠ندي اشرف محمد حافظ٢٣٠٥٢

٠ندي یاسر حنفي علي٢٣٠٥٣

٠نسمة رأفت خالد توفیق٢٣٠٥٤

٠نسمة معتز أحمد عبد الخیر٢٣٠٥٥

٠نسمھ جمال عبدالرؤف ابراھیم٢٣٠٥٦

٠نھال شعبان على معوض٢٣٠٥٧

٠نھى احمد عبد المنعم عبد العاطى خلیل٢٣٠٥٨

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: ادارة أعمالالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٧٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نھى فوزى محمد الھادى محمد٢٣٠٥٩

٠نوال محمد لطفى محمد٢٣٠٦٠

٠نور الدین حسین محمودعبد المجید٢٣٠٦١

٠نور الدین محمد احمد مصطفى٢٣٠٦٢

٠نور الدین یاسر ابراھیم محمود٢٣٠٦٣

٠نورا احمد محمد عبد الرحمن٢٣٠٦٤

٠نورا سید حسن مصطفي٢٣٠٦٥

٠نورا صفوان عبد الخالق سعودى٢٣٠٦٦

٠نورھان حمدى سعید محمد ٢٣٠٦٧

٠نورھان محمود محمد حسن دقماق٢٣٠٦٨

٠نورھان مدحت محمد احمد٢٣٠٦٩

٠ھاجر امیر محمد محمد احمد مؤمن٢٣٠٧٠

٠ھاجر ایمن مصطفى محمد٢٣٠٧١

٠ھاجر جمال سعدالدین عواد٢٣٠٧٢

٠ھاجر على حسانین رضوان٢٣٠٧٣

٠ھاجر محمود رافت محمد توفیق حسن٢٣٠٧٤

٠ھاجر یحیى سعد الدین٢٣٠٧٥

٠ھادى محمد اسامھ فخر الدین٢٣٠٧٦

٠ھبة هللا یاسر كمال محمد على٢٣٠٧٧

٠ھبھ بدوى سولایر بدوى٢٣٠٧٨

٠ھدیر خالد یونس علي حرازه٢٣٠٧٩

٠ھدیر عصام احمد الخولى٢٣٠٨٠

٠ھدیر عصام الدین محمود محمد٢٣٠٨١

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: ادارة أعمالالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٧٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھدیر محمود ابراھیم ابراھیم٢٣٠٨٢

٠ھدیر نادي عبدالغفار عبدالغني٢٣٠٨٣

٠ھدیر یسرى ابراھیم محمود٢٣٠٨٤

٠ھدیل مصطفي مامون محمد٢٣٠٨٥

٠ھشام شعبان على السید٢٣٠٨٦

٠ھشام على صبرة صابر٢٣٠٨٧

٠ھشام محمد رفعت احمد حسانین٢٣٠٨٨

٠وئام رضا كامل كریم٢٣٠٨٩

٠وائل اشرف محمد ذكي٢٣٠٩٠

٠وردة سید عبد العال محمد٢٣٠٩١

٠وسام عماد ایوب بیومى٢٣٠٩٢

٠ولید حنفى عبدالباقى محمد ٢٣٠٩٣

٠یارا اشرف عبد المجید عبد العظیم٢٣٠٩٤

٠یارا رضا عبد الحمید رشوان سلیمان٢٣٠٩٥

٠یارا مھدى سمیر عنانى٢٣٠٩٦

٠یاسمین احمد محمد محمد معوض٢٣٠٩٧

٠یاسمین اسماعیل ابراھیم علي٢٣٠٩٨

٠یاسمین جمال فارس ابوفارس٢٣٠٩٩

٠یاسمین محمد زكي محمد عاشور٢٣١٠٠

٠یاسمین ھشام اسماعیل محمد الزینى٢٣١٠١

٠یمنى یحیي مصطفى محمد شفیق٢٣١٠٢

٠یوحنا نشأت یوسف جرجس٢٣١٠٣

٠یوسف عادل جاه هللا حمزة٢٣١٠٤

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: ادارة أعمالالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٧٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠یوسف محمود سعد غانم٢٣١٠٥

٠باسالم نبیل ابوحمده احمد٢٣١٠٦

٠بامین بكرى امین حسنین٢٣١٠٧

٠بخمیس على عبد القادر احمد ٢٣١٠٨

٠بدینا عمر عبدالعزیز ابوقاضره٢٣١٠٩

٠بسعیده ابراھیم على احمد على٢٣١١٠

٠بكریم اسامھ عبد السالم على محمد٢٣١١١

٠بمحمد صالح الدین عبد العلیم الشرقاوى٢٣١١٢

٠بمنھ هللا مجدى طھ محمد ٢٣١١٣

٠بمیار اسامھ السید عبد السمیع٢٣١١٤

٠بمینا جورج لویس اسكاروس٢٣١١٥

٠بنسمات كسبان محمد سرور٢٣١١٦

٠بنیفین مجدى محمد كامل ٢٣١١٧

٠بیوسف جمیل انور جید٢٣١١٨

٠خ١ابانوب جرجس شاكر سدره٢٣١١٩

٠خ١عمرو عادل حسن عبد القادر٢٣١٢٠

٠خ٢خالد محمد عبد الرحمن الغزولى٢٣١٢١

٠خ+شادى السید حسن عبدالفتاح الجداوى٢٣١٢٢

٠باحمد جابر كامل احمد٢٣١٢٣

٠باحمد حمدى مفضل بكر٢٣١٢٤

٠باحمد رمضان صالح محمد طاھر ٢٣١٢٥

٠باحمد سمیر صالح خفاجھ٢٣١٢٦

٠باحمد عبد الرحمن احمد محمود٢٣١٢٧

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: ادارة أعمالالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٧٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد عبد الناصر عبد الرحمن ابو العال٢٣١٢٨

٠باحمد عالء الدین مصطفى عبد الرازق القط٢٣١٢٩

٠باحمد عماد سعد الدین فھمى ٢٣١٣٠

٠باحمد كمال محمود جبریل٢٣١٣١

٠باحمد محمود عفیفى حسنین٢٣١٣٢

٠باحمد مصطفى عبد العزیز عبد اللطیف٢٣١٣٣

٠باحمد مصطفى محمود على فرحات٢٣١٣٤

٠باحمد وحید محمد عاطف السید رجب٢٣١٣٥

٠باسراء خالد محمد سید ٢٣١٣٦

٠باسالم عبد الحلیم عبدربھ عبدالحلیم ونس٢٣١٣٧

٠باالء محمد فواد دسوقى ٢٣١٣٨

٠بایمان عاطف احمد منصور٢٣١٣٩

٠ببسنت اكرم محمد عبد العزیز شاھین٢٣١٤٠

٠بخالد ھشام جاد عبد العزیز ٢٣١٤١

٠بدعاء صابر مصطفى محمد ٢٣١٤٢

٠بطارق اسماعیل حماد على حماد٢٣١٤٣

٠بطارق عادل محمد عبد العال٢٣١٤٤

٠بعبد الرحمن سید محمود احمد بركات٢٣١٤٥

٠بعلى سمیر على عبد الغنى محمد٢٣١٤٦

٠بعمرو صالح محمد احمد٢٣١٤٧

٠بمحمد عبد التواب ابراھیم مرسى٢٣١٤٨

٠بمحمد عبد الرحمن صفوت حسین حسن٢٣١٤٩

٠بمروه سید عنتر حسین ٢٣١٥٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: ادارة أعمالالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(١٠)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٧٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بنورا عبد المحسن عباس احمد ندیم٢٣١٥١

٠بھاجر بھجت عبد السالم مھدى٢٣١٥٢

٠بھبھ سید نصار حجاب٢٣١٥٣

٠بھدى محمد باشا سیف٢٣١٥٤

٠بولید عالء مصطفى احمد محمد ٢٣١٥٥

٠بیاسمین احمد حسانین على ٢٣١٥٦

٠خ١یاسر صالح الدین فتحى نجیب٢٣١٥٧

٠خ٣صباح فھیم مظلوم فھیم٢٣١٥٨

٠خ+ماھیناز مصطفى عباس احمد عسكر٢٣١٥٩

٠خ+منھ هللا وجیھ سید ابوالسعود٢٣١٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: احصاء تطبیقيالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(١٩)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع١٧٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد اشرف فولي سلیمان٢٣٤١١

٠االء عبد الرحیم محمد عبد الرحیم٢٣٤١٢

٠امنیھ حسن على حسن٢٣٤١٣

٠جمال عیسوى محمود عیسوى٢٣٤١٤

٠رمضان فوزى احمد كیالنى٢٣٤١٥

٠على محمد على حسین٢٣٤١٦

٠علي سامي علي عبد المطلب٢٣٤١٧

٠محمد عصام جامع حسین٢٣٤١٨

٠مروه محمد انور عبد الرشید٢٣٤١٩

٠منھ هللا مجدى سلیمان محمد٢٣٤٢٠

٠میاده اكرم بسیونى على٢٣٤٢١

٠میاده سمیر حسان عوض٢٣٤٢٢

٠میار محمد عید نعمان٢٣٤٢٣

٠مینا میشیل اسعد٢٣٤٢٤

٠بیتر ماھر عبد المالك قریاقص٢٣٤٢٥

٠باحمد شریف زینھم احمد ٢٣٤٢٦

٠باحمد محمد فاروق محمد الكنارى٢٣٤٢٧

٠بفاطمھ محمد زین العابدین حسین ٢٣٤٢٨

٠بمایكل مدحت عیاد حنین ٢٣٤٢٩

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الرابعة (لغات- انتساب)

عدد الطالب:(٢)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع١٧٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ+تامر مصطفى وجیھ محمود٢٣٤٢١

٠خ+محمد محمد ممدوح محمد قطب٢٣٤٢٢

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الرابعة (لغات- انتساب)

عدد الطالب:(٣)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع١٧٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ+دالیا محمود زكى عیسى براده٢٣٤٣١

٠خ+مروه عاطف توفیق سلیمان٢٣٤٣٢

٠خ+محمد فارس محمد عبدالحلیم٢٣٤٣٣

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة:إدارة األعمالالفرقة: الرابعة (لغات- انتساب)

عدد الطالب:(٢)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع١٧٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ+ریمون جبرائیل جورج جبرائیل٢٣٣٤٦

دور سبتمبرخ+ساره محمد سامح على ابراھیم٢٣٣٤٧

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٧٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ابراھیم اسامھ عبد العظیم٢٣٣٥١

٠احمد كمال جبر علي٢٣٣٥٢

٠اسراء ایمن محمد حنفى٢٣٣٥٣

٠امال احمد محمود احمد علي٢٣٣٥٤

٠امل عادل محمود حنفي عبدالحمید٢٣٣٥٥

٠امنیة احمد عبد الصمد محمد شعراوى٢٣٣٥٦

٠امیر جرجس رزق الللھ الوندى٢٣٣٥٧

٠امیره سمیر عبد الحفیظ عبد المجید٢٣٣٥٨

٠امیره محمد اسماعیل السید٢٣٣٥٩

٠انس عماد الدین عبد الحلیم ابراھیم٢٣٣٦٠

٠تسنیم احمد كامل عاشور٢٣٣٦١

٠تقى ماھر ابو المجد سعد٢٣٣٦٢

٠تقى نصر على حسن٢٣٣٦٣

٠جالل أشرف جالل أحمد٢٣٣٦٤

٠خلود حماده محمد الجزار٢٣٣٦٥

٠دینا احمد عبد العظیم بدیر٢٣٣٦٦

٠دینا طلعت حمودي عبدهللا٢٣٣٦٧

٠رحاب عاطف عبدالتواب محفوظ٢٣٣٦٨

٠رحاب محمد محمود محمد٢٣٣٦٩

٠رحمة سالمة محمد حسین٢٣٣٧٠

٠ریم محسن عبد الرحمن سالم٢٣٣٧١

٠ساره محمد عبدالشافي محمد٢٣٣٧٢

٠سالي سامي احمد وفاء٢٣٣٧٣

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٧٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠سلمي علي محمود علي٢٣٣٧٤

٠شاھنده طھ عبد الرازق محمود٢٣٣٧٥

٠عالء سعد محمد محمود٢٣٣٧٦

٠عمر اشرف احمد احمد٢٣٣٧٧

٠فاطمھ مرسى مرسى حسین السجینى٢٣٣٧٨

٠كرستین عیسى سامي عبد النور٢٣٣٧٩

٠كیرلس ایمن حنا یوسف٢٣٣٨٠

٠محمد سعد عبد التواب دویدار٢٣٣٨١

٠محمد محمود محمد على٢٣٣٨٢

٠محمد محمود یوسف حسین٢٣٣٨٣

٠محمد مصطفي صدیق محمد٢٣٣٨٤

٠محمد یوسف سعد علي٢٣٣٨٥

٠محمود توفیق صالح الدین محمود٢٣٣٨٦

٠محمود محسن محمد الصباحى٢٣٣٨٧

٠محمود محمد عبدالباسط مصطفى٢٣٣٨٨

٠محمود مساعد اسبتان سلیم سویلم٢٣٣٨٩

٠مصطفي عزت ابراھیم سید احمد٢٣٣٩٠

٠نادر كمال فؤاد الیاس٢٣٣٩١

٠نادر محمود صابر٢٣٣٩٢

٠ناریمان محمد مختار عبد الدایم٢٣٣٩٣

٠نسرین نبیل عباس خلیل ٢٣٣٩٤

٠نشوى سید ضیف محمد٢٣٣٩٥

٠نورھان طارق صالح٢٣٣٩٦

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادالفرقة: الرابعة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(١٢)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٧٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھاجر سعد نصر عبد المقصود٢٣٣٩٧

٠ھدیر احمد عبد العزیز محمد٢٣٣٩٨

٠وعد محمود فتحي محمد٢٣٣٩٩

٠یحیي زكریا انور جبریل٢٣٤٠٠

٠یوسف طاھر ابراھیم السید٢٣٤٠١

٠یوسف محمد حلمى محمد٢٣٤٠٢

٠یوسف محمد عبد المتعال محمد٢٣٤٠٣

٠برضوى مصطفى عبد الفتاح محمد ٢٣٤٠٤

٠خ١فاطمھ محمد عبدالمنعم عبدالرازق ٢٣٤٠٥

٠خ+احمد محمد عبدالمحسن مصطفى٢٣٤٠٦

٠خ+حازم محمود عبدالعظیم الكومى٢٣٤٠٧

٠خ١امنیھ اشرف محمد جبر جالل٢٣٤٠٨

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتساب)

عدد الطالب:(٢٣)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(تابع١٧٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد احمد محمد احمد شافعي٢٤٨٠١

٠احمد عالء الدین احمد حسن٢٤٨٠٢

٠احمد محمود سید احمد زوام٢٤٨٠٣

٠احمد محمود محمد عرفة محمد٢٤٨٠٤

٠حسن محمد سید بیومى٢٤٨٠٥

٠دالیا محمد علي بدري٢٤٨٠٦

٠زیاد سامي عبد السالم حسنین٢٤٨٠٧

٠زیاد محمد احمد عبد المولى٢٤٨٠٨

٠سارة اكرم شاكر السید شمس٢٤٨٠٩

٠سلمى عمرو كمال الدین ابراھیم٢٤٨١٠

٠عبد الرحمن طارق مصطفى اصمعي٢٤٨١١

٠عبد الرحمن ھاني مبروك عبد المقصود٢٤٨١٢

٠عبد هللا امجد علي محمد٢٤٨١٣

٠عبد المجید ھشام مصطفى عبد الباقي٢٤٨١٤

٠عمر صالح الدین محمد صابر٢٤٨١٥

٠عمرو احمد محمد نیازي٢٤٨١٦

٠محمد صالح محمد عطا٢٤٨١٧

٠محمد مجدي محمد احمد٢٤٨١٨

٠مروان احمد محمود احمد٢٤٨١٩

٠منة هللا محمد عبد الحمید سنبل٢٤٨٢٠

٠میرنا ماھر الفي جرس٢٤٨٢١

٠یوسف سید شحات عبد العزیز٢٤٨٢٢

٠ب*محمد سویلم عبد الحمید سویلم الشین (محول)٢٤٨٢٣

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٨٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ابرام جرجس فتحى عوض هللا٢٣٥٠١

٠ابرام مجدى عبد القادر سعدهللا٢٣٥٠٢

٠ابراھیم السید ابراھیم محمد٢٣٥٠٣

٠ابراھیم السید بخیت احمد٢٣٥٠٤

٠ابراھیم سامى ابراھیم عمار٢٣٥٠٥

٠ابراھیم سمیر عبد العظیم محمد محمد نصار٢٣٥٠٦

٠ابراھیم عبد الصمد ابو بكر عبد الصمد الجابرى٢٣٥٠٧

٠ابراھیم عبد المعطى ابراھیم عبد المعطى٢٣٥٠٨

٠ابراھیم عزت ابراھیم علیمى٢٣٥٠٩

٠ابراھیم عصام السید عطیھ٢٣٥١٠

٠ابراھیم محمد احمد ابراھیم٢٣٥١١

٠ابوبكر عبد الغنى ابوبكر دسوقى٢٣٥١٢

٠احمد اسامھ خلیفھ عزیز٢٣٥١٣

٠احمد اشرف محمد عبد اللطیف٢٣٥١٤

٠احمد السید ابو السعود ابو السعود٢٣٥١٥

٠احمد ایمن احمد عبد اللطیف٢٣٥١٦

٠احمد جمال الدین احمد زاید٢٣٥١٧

٠احمد جمال الدین على شدید٢٣٥١٨

٠احمد جمعھ محمد عبد البدیع٢٣٥١٩

٠احمد حامد سید احمد صیام٢٣٥٢٠

٠احمد حسن محمود حسن٢٣٥٢١

٠احمد حسین سید حامد محمد٢٣٥٢٢

٠احمد خالد احمد عبدهللا٢٣٥٢٣

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٨٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد خالد علي حسن٢٣٥٢٤

٠احمد خالد فایز عبد السمیع احمد٢٣٥٢٥

٠احمد رمضان فھمي سالمة٢٣٥٢٦

٠احمد سامح عبد الرحمن ملیجى٢٣٥٢٧

٠احمد سامى عطاهللا حامد٢٣٥٢٨

٠احمد سید احمد على٢٣٥٢٩

٠احمد شریف محمد احمد٢٣٥٣٠

٠احمد شعبان احمد عوض٢٣٥٣١

٠احمد شعبان رجب عبد المجید٢٣٥٣٢

٠احمد طارق محمد حامد محمد٢٣٥٣٣

٠احمد عادل عبدالرحمن الحصري٢٣٥٣٤

٠احمد عامر عبد العظیم احمد٢٣٥٣٥

٠احمد عالء الدین على ابو السعود٢٣٥٣٦

٠احمد على محمود ابراھیم٢٣٥٣٧

٠احمد محمد السید محمود٢٣٥٣٨

٠احمد محمد صالح عبد العلیم٢٣٥٣٩

٠احمد محمد عبد المنعم محمد زین٢٣٥٤٠

٠احمد محمد عبد المنعم یوسف حسن٢٣٥٤١

٠احمد محمد عبدالرازق ابراھیم٢٣٥٤٢

٠احمد محمد ملیجى محمد٢٣٥٤٣

٠احمد محمود عبد السالم على٢٣٥٤٤

٠احمد محمود محمود حنفي٢٣٥٤٥

٠احمد مصطفى عزت محمد٢٣٥٤٦

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٨١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد ممدوح محمد الحسینى محمد٢٣٥٤٧

٠احمد ناجح احمد السید٢٣٥٤٨

٠احمد ھشام فوزى عبد الرحمن٢٣٥٤٩

٠احمد وجیھ رشدى عمار٢٣٥٥٠

٠احمد ولید مصطفى سید٢٣٥٥١

٠ادھم محمد محمود وھدان٢٣٥٥٢

٠ارسانیوس امجد ابادیر حنا فام٢٣٥٥٣

٠اسامھ على احمد محمد٢٣٥٥٤

٠اسراء ابراھیم عبدهللا محمد٢٣٥٥٥

٠اسراء احمد شیخون صدیق٢٣٥٥٦

٠اسراء اسامھ انور عبد هللا٢٣٥٥٧

٠اسراء حمدى عبدالمحسن فولى٢٣٥٥٨

٠اسراء رجب حمدي ابراھیم٢٣٥٥٩

٠اسراء رضا عبد العظیم ابو سیف٢٣٥٦٠

٠اسراء شریف احمد ابو العز٢٣٥٦١

٠اسراء شریف سعید محمد الجابرى٢٣٥٦٢

٠اسراء عید صالح عید محمد فروجھ٢٣٥٦٣

٠اسراء محمد عبد العال سید٢٣٥٦٤

٠اسراء محمد عبدهللا حمید اتى محمد٢٣٥٦٥

٠اسراء مصطفى محمد حسن٢٣٥٦٦

٠اسراء ناصر عبد الرازق عبد اللطیف٢٣٥٦٧

٠اسالم احمد محمد محمد عبده٢٣٥٦٨

٠اسالم صالح ابوبكر جاب هللا٢٣٥٦٩

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٨١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اسالم طارق صالح السید محمد٢٣٥٧٠

٠اسالم عبد العال عبد الحمید على٢٣٥٧١

٠اسالم على احمد محمود٢٣٥٧٢

٠اسالم فتحي احمد محمد٢٣٥٧٣

٠اسالم فرح صادق محمد٢٣٥٧٤

٠اسالم محمد عبد الحمید محمد٢٣٥٧٥

٠اسالم محمد عبد الفتاح محمد٢٣٥٧٦

٠اسماء جابر محمد حسن٢٣٥٧٧

٠اسماء عصام عمر غنیم٢٣٥٧٨

٠اسماء كمال محمد محمد٢٣٥٧٩

٠اسماعیل اكرم زیدان محمد٢٣٥٨٠

٠اسماعیل خالد اسماعیل بیومى الفقى٢٣٥٨١

٠اسماعیل عاشور محمود یوسف٢٣٥٨٢

٠اشرقت احمد عبد الحمید احمد٢٣٥٨٣

٠اشرقت احمد محمد الھادي السید٢٣٥٨٤

٠اشرقت مدحت محمد موسى محمد٢٣٥٨٥

٠االء جمال عابد احمد الراشدى٢٣٥٨٦

٠االء شعبان زین العابدین حسن٢٣٥٨٧

٠االء محمد زكریا محمد٢٣٥٨٨

٠االء یسرى سید على٢٣٥٨٩

٠البرت ایمن عیاد كیاد٢٣٥٩٠

٠السید محمد فاروق محمد٢٣٥٩١

٠امانى ابراھیم االزھري احمد٢٣٥٩٢

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٨٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠امانى عادل عبدالقادر محمد رضوان٢٣٥٩٣

٠امجد محمد نجیب ابراھیم٢٣٥٩٤

٠امنیة حمدي المنسي یوسف٢٣٥٩٥

٠امنیھ محمد عبد المؤمن السبعاوي٢٣٥٩٦

٠امنیھ محمود مدبولى عبد العال٢٣٥٩٧

٠امیر ادوارد ھابیل اسكندر٢٣٥٩٨

٠امیره انور احمد محمد احمد٢٣٥٩٩

٠امیره جمال الدین محمد منصور٢٣٦٠٠

٠امیره سعید فایز محمد٢٣٦٠١

٠امیره عمرو محمد عبد الرسول ھمام٢٣٦٠٢

٠امیره وحید محمد محمد جلھوم٢٣٦٠٣

٠ان اشرف الفرید مكسیموس٢٣٦٠٤

٠انتونى سامى سلیمان رزق هللا (محول)٢٣٦٠٥

٠انجى ابراھیم حسن حسن سالم (محول)٢٣٦٠٦

٠انجي مصطفي فؤاد قاسم٢٣٦٠٧

٠اندرو جورج سامى حبیب٢٣٦٠٨

٠اندرو سامح جورجى رزق هللا صلیب٢٣٦٠٩

٠اندرو فادي عزیز عبده٢٣٦١٠

٠اندرو ھدیھ عزیز فرج هللا٢٣٦١١

٠اندروا نجیب اسحاق نجیب٢٣٦١٢

٠انطون عدلى فرنسیس مجلى٢٣٦١٣

٠ایاد ھشام مصطفى شاكر٢٣٦١٤

٠ایثار محمد السید عثمان عرفات٢٣٦١٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٨٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ایمان اسماعیل صابر محمد صابر٢٣٦١٦

٠ایمان خالد طھ حسن٢٣٦١٧

٠ایمان مجدى عبد العلیم یوسف على ندا٢٣٦١٨

٠ایمان محمد مغاوري محمد٢٣٦١٩

٠ایمان محمود فاروق دسوقى٢٣٦٢٠

٠ایھ ابو بكر المتولى محمد٢٣٦٢١

٠ایھ بدر على السنوسى٢٣٦٢٢

٠ایھ حاتم عبد المنعم على (محول)٢٣٦٢٣

٠ایھ حسنى ابراھیم سالمھ٢٣٦٢٤

٠ایھ خلف على حسین٢٣٦٢٥

٠ایھ سوكارتو احمد بیومى٢٣٦٢٦

٠ایھ شریف فكرى محمد بھجت٢٣٦٢٧

٠ایھ عادل احمد ابوالخیر٢٣٦٢٨

٠ایھ عاطف رمضان محمد٢٣٦٢٩

٠ایھ على سلیمان على سلیمان (محول)٢٣٦٣٠

٠ایھ ماھر حلمى احمد الرفاعي٢٣٦٣١

٠ایھ محمود محمد مجاور٢٣٦٣٢

٠ایھ مصطفى ابو الحسن احمد٢٣٦٣٣

٠ایھ نبیل فؤاد محمد٢٣٦٣٤

٠ایھ یاسر عبد الھادي عتریس٢٣٦٣٥

٠ایھاب احمد عبد العزیز محمد٢٣٦٣٦

٠بتول اسعد صابر رزق هللا٢٣٦٣٧

٠بسمة طارق انور عبد هللا٢٣٦٣٨

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٨٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بسمة محمد سید محرم٢٣٦٣٩

٠بسمة مدحت یسري أمین٢٣٦٤٠

٠بسمھ ربیع احمد نجیب٢٣٦٤١

٠بسمھ عالء محمد محمد (محول)٢٣٦٤٢

٠بسنت ایھاب السید مرسى٢٣٦٤٣

٠بسنت حامد حسین سید٢٣٦٤٤

٠بسنت عالء الدین احمد امین الشناوى٢٣٦٤٥

٠بسنت محمد حلمى حسین٢٣٦٤٦

٠بسنت مدحت محمود على الملیجى٢٣٦٤٧

٠بسنت مصطفى مبروك عبد العلیم٢٣٦٤٨

٠بسنت ھشام محمد عبد اللطیف٢٣٦٤٩

٠بالل محمد عبد العزیز سیف النصر٢٣٦٥٠

٠بوال عطیھ امین سلیمان٢٣٦٥١

٠بوال مدحت فھیم جندي٢٣٦٥٢

٠بیتر شنودة ابراھیم عجبان٢٣٦٥٣

٠بیتر منیر ابراھیم اسكندر٢٣٦٥٤

٠بیشوي عماد فھیم انطونیوس٢٣٦٥٥

٠تادرس ناجح غالى اسحق٢٣٦٥٦

٠توماس راضى سلیمان وانس سولایر٢٣٦٥٧

٠تونى عزت مجدى بقطر٢٣٦٥٨

٠جورج اشرف فاروق شفیق ناشد٢٣٦٥٩

٠جورج عیسى واصف موسى٢٣٦٦٠

٠جون جرجس انیس زكي٢٣٦٦١

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٨٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠جیرمین جوزیف منیر لبیب غبلایر٢٣٦٦٢

٠جیھان بدیع بنیامین٢٣٦٦٣

٠حازم احمد مصطفى معوض٢٣٦٦٤

٠حازم محمود حسین محمد عبد الھادى٢٣٦٦٥

٠حسام الدین عماد محمد محمد محمد یوسف٢٣٦٦٦

٠حسام انور جابر موسى٢٣٦٦٧

٠حسام حمدى ممدوح حامد٢٣٦٦٨

٠حسن خالد حسن جاد٢٣٦٦٩

٠حسن عبد العظیم حافظ ابو الحمد٢٣٦٧٠

٠حسن محمد امین االشوح٢٣٦٧١

٠حسنى محسن حسنى محمد٢٣٦٧٢

٠حسین خالد الرفاعى٢٣٦٧٣

٠حسین محمد احمد محمود٢٣٦٧٤

٠حسین مسعود عبد التواب محروس٢٣٦٧٥

٠حمزه عادل محمود حسن٢٣٦٧٦

٠خالد نبوي سید عبده٢٣٦٧٧

٠خلود خالد نجم جعفر٢٣٦٧٨

٠خلود صفوت صالح قرنى٢٣٦٧٩

٠خلود محمد السید محمد عبد الرحمن٢٣٦٨٠

٠دالیا عبد التواب ایوب محمد٢٣٦٨١

٠دانیال ابراھیم شنوده عطیھ٢٣٦٨٢

٠دعاء رشدى عبدالمعبود محمد٢٣٦٨٣

٠دعاء عثمان محمد ابو بكر٢٣٦٨٤

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٨٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠دمیانھ عزمى فیلبس دانیال٢٣٦٨٥

٠دنیا حسن محمد احمد٢٣٦٨٦

٠دولت زھیر شحاتھ عبده٢٣٦٨٧

٠دیفید جمال الدین صابر جرجس٢٣٦٨٨

٠دیفید فوزى عجایبى حبیب٢٣٦٨٩

٠دیفید ناثان خلیل فھمي٢٣٦٩٠

٠دینا خلیفھ عبده ربیل٢٣٦٩١

٠دینا مجدى مصطفى محمد٢٣٦٩٢

٠دینا محمد حسن نصر حسن (محول)٢٣٦٩٣

٠دینا محمود عبد اللطیف محمود٢٣٦٩٤

٠ذكریا طھ على عبدالوھاب٢٣٦٩٥

٠رانا خالد محمد حسن الكردى٢٣٦٩٦

٠رحمھ على طایل محمد خفاجى٢٣٦٩٧

٠رحمھ محمد جابر محمد خلیل٢٣٦٩٨

٠رضوى احمد حسین عبد المحسن برعي٢٣٦٩٩

٠رضوى رأفت ابراھیم حسین٢٣٧٠٠

٠رضوى محمد عبد الرؤوف احمد نجم٢٣٧٠١

٠رنا طارق عاطف متولى محمد٢٣٧٠٢

٠روان احمد رمزي محمد٢٣٧٠٣

٠روان جمال ماھر عنان٢٣٧٠٤

٠ریم صابر محمد حسنین٢٣٧٠٥

٠ریم طارق احمد محمد٢٣٧٠٦

٠ریم مصطفى حسانین محمد٢٣٧٠٧

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٨٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ریم یاسر محمود محجوب عساكر٢٣٧٠٨

٠ریمون ممدوح محفوظ حنا٢٣٧٠٩

٠ریھام رضا عبد الفتاح عبد الرحمن عباس٢٣٧١٠

٠ریھام عادل احمد عبد المقصود٢٣٧١١

٠ریھام عید مصطفى احمد٢٣٧١٢

٠ریھام مصطفى فتحي حسین٢٣٧١٣

٠ریھام ولید ابراھیم محمد٢٣٧١٤

٠زیاد طارق حسنین ابو العال٢٣٧١٥

٠زینھ طارق ولید عبد الرحمن٢٣٧١٦

٠ساره اسامھ السید متولى٢٣٧١٧

٠ساره انور عیسى جاد٢٣٧١٨

٠ساره جمال عبدالرحمن محمد٢٣٧١٩

٠ساره رجب حسن شرف٢٣٧٢٠

٠ساره صالح سعد احمد٢٣٧٢١

٠ساره عالء الدین حسین مصطفى٢٣٧٢٢

٠ساره محمد عبد الخالق محمد٢٣٧٢٣

٠ساره ھانى محمد عباس٢٣٧٢٤

٠سامر یسرى فایز حبیب٢٣٧٢٥

٠سلفانا رافت سمیر حزقیال٢٣٧٢٦

٠سلمى اشرف على نصر الدین عبد الحمید (محول)٢٣٧٢٧

٠سلمى اشرف محمد ھالل٢٣٧٢٨

٠سلمى حسام احمد حسن٢٣٧٢٩

٠سلمى سمر عفیفى درویش٢٣٧٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠سلمى سید احمد محمد تھامى٢٣٧٣١

٠سلمى عاطف حسن السید خضر٢٣٧٣٢

٠سلمى محمد احمد خیر الدین٢٣٧٣٣

٠سلمى محمد حفنى محمود محمد٢٣٧٣٤

٠سلمى محمود حسین بھجت٢٣٧٣٥

٠سلمى محمود عارف فؤاد٢٣٧٣٦

٠سلمى یحیى حبشى اسماعیل٢٣٧٣٧

٠سماء محمد على السید (محول)٢٣٧٣٨

٠سمر سامح عبد المعز عثمان٢٣٧٣٩

٠سمر یوسف عبد الكامل حسن٢٣٧٤٠

٠سمیرنا موریس ایلیا موسي٢٣٧٤١

٠سندس عاطف محمد احمد٢٣٧٤٢

٠سھا ھشام محمد محمد محمد السید٢٣٧٤٣

٠سھر مجدى محمد سید٢٣٧٤٤

٠سیف الدین بكر محمد ابو بكر٢٣٧٤٥

٠سیف الدین زینھم حسین محمد٢٣٧٤٦

٠سیف الدین محمد محمد النبوى احمد موسى٢٣٧٤٧

٠سیمون ایھاب نسیم یعقوب٢٣٧٤٨

٠شادى شكرى عزیز عطیھ٢٣٧٤٩

٠شادى موریس فوزى حنا٢٣٧٥٠

٠شروق ابراھیم محمد ابراھیم٢٣٧٥١

٠شروق خالد عبد العزیز عبد الھادى (محول)٢٣٧٥٢

٠شروق طارق احمد بیومي ھیكل٢٣٧٥٣

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠شروق عبدالفتاح السید بسیونى٢٣٧٥٤

٠شروق عزت یوسف محمود الروبى٢٣٧٥٥

٠شریف صالح احمد یوسف السحترى٢٣٧٥٦

٠شمس خیرت عبد الحفیظ عبد الحلیم یوسف٢٣٧٥٧

٠شھاب الدین مدحت محمد احمد٢٣٧٥٨

٠شھاب علي حسن علي داود٢٣٧٥٩

٠شھنده ابراھیم محمد اسماعیل٢٣٧٦٠

٠شیماء حمدى محمد عبدهللا٢٣٧٦١

٠شیماء طارق الجبلي السید شعلھ٢٣٧٦٢

٠ضحى جمال عبد الحفیظ قطب٢٣٧٦٣

٠ضحى رأفت عباس محمد٢٣٧٦٤

٠طارق احمد على محمد٢٣٧٦٥

٠ب*طلعت صابر مصطفى كمال احمد شعبان (محول)٢٣٧٦٦

٠عادل محمود السید محمود الغرباوى٢٣٧٦٧

٠عاشور نبیل عاشور عبدالعال٢٣٧٦٨

٠عایده عادل جرجس عزیز٢٣٧٦٩

٠عبد الحكیم یونس منصور الدایخ٢٣٧٧٠

٠عبد الرحمن ابراھیم السید ابو النھى٢٣٧٧١

٠عبد الرحمن احمد محمود تكروني٢٣٧٧٢

٠عبد الرحمن اشرف سید ابراھیم٢٣٧٧٣

٠عبد الرحمن اشرف محمد محمود حشاش٢٣٧٧٤

٠عبد الرحمن حمدى ابراھیم السید٢٣٧٧٥

٠عبد الرحمن طارق محمد عبد الھادى مندور٢٣٧٧٦

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبد الرحمن عاطف حسن احمد٢٣٧٧٧

٠عبد الرحمن على یونس یونس٢٣٧٧٨

٠عبد الرحمن عماد عید احمد٢٣٧٧٩

٠عبد الرحمن عمر سید عمر٢٣٧٨٠

٠عبد الرحمن محمد عبد الجلیل یوسف٢٣٧٨١

٠عبد الرحمن ناجى سید عبد الوھاب٢٣٧٨٢

٠عبد الرحمن ناصر امام عاشور (محول)٢٣٧٨٣

٠عبد الرحمن ھیثم محمد صابر٢٣٧٨٤

٠عبد العزیز حسن عبد العزیز خطاب٢٣٧٨٥

٠عبد العزیز طارق عبد العزیز عبد المقصود٢٣٧٨٦

٠عبد العزیز محمود عبد العزیز محمد سالم٢٣٧٨٧

٠عبد اللطیف خالد عبد اللطیف محمد٢٣٧٨٨

٠عبد هللا سید عبدهللا السید٢٣٧٨٩

٠عبد هللا صافى فوزى محمود٢٣٧٩٠

٠عبد هللا مجدى محمد حسین٢٣٧٩١

٠عبد هللا محمد حسن محمد٢٣٧٩٢

٠عبد هللا محمد محمد عبد الحافظ احمد٢٣٧٩٣

٠عبد المحسن السید ابراھیم على٢٣٧٩٤

٠عبد الوھاب محمد عبد الوھاب الشعراني٢٣٧٩٥

٠عبدالحلیم عادل عبدالحلیم رجب٢٣٧٩٦

٠عصماء عبد هللا علي حسن محمد٢٣٧٩٧

٠عالء السید على محمد٢٣٧٩٨

٠على احمد عبد العظیم مرسى٢٣٧٩٩

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠على اسامھ رمضان على٢٣٨٠٠

٠على السید على حسن٢٣٨٠١

٠على حسام حسنین عبد الحمید٢٣٨٠٢

٠على حسن محمد على٢٣٨٠٣

٠على سلیمان على سلیمان٢٣٨٠٤

٠علي ماھر شعبان محمد٢٣٨٠٥

٠عماد السید محمد رشاد٢٣٨٠٦

٠عمار یاسر السید توفیق٢٣٨٠٧

٠عمر احمد سید احمد٢٣٨٠٨

٠عمر احمد محمد عمر٢٣٨٠٩

٠عمر محسن عبدالرحمن ربیع یمنى٢٣٨١٠

٠عمر محمد حسین منصور السید٢٣٨١١

٠عمر محمد شاكر خلف٢٣٨١٢

٠عمر محمد طھ محمد٢٣٨١٣

٠عمر محمود فؤاد محمود (محول)٢٣٨١٤

٠عمر مسلم الشحات اسماعیل٢٣٨١٥

٠عمرو اسامھ فتوح حسن٢٣٨١٦

٠عمرو صالح احمد یوسف السحترى٢٣٨١٧

٠عمرو عبدالحمید حسن عواد ابراھیم٢٣٨١٨

٠ب*عمرو عبده على عبده (محول)٢٣٨١٩

٠عمرو عماد بخیت مھران (محول)٢٣٨٢٠

٠عمرو محمود عبد الخالق محمود٢٣٨٢١

٠فادى حسین عبد الرحمن حسین٢٣٨٢٢

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠فاطمة اسامة محمود محمد٢٣٨٢٣

٠فاطمھ جمال عبد الرحیم یسن٢٣٨٢٤

٠فاطمھ شعبان عبدالحلیم محمد٢٣٨٢٥

٠فاطمھ عاطف یوسف شاكر٢٣٨٢٦

٠فایزه محسن مرسي غنیم٢٣٨٢٧

٠فرونیكا رجائى دریاس سالمھ٢٣٨٢٨

٠فلایر محمد عثمان على٢٣٨٢٩

٠فؤاد ناصر انور محمد عبد هللا٢٣٨٣٠

٠كریم اشرف محمد عبد الوھاب٢٣٨٣١

٠كریم حازم امین احمد الجابري٢٣٨٣٢

٠كریم حسن محمد ابراھیم دیاب٢٣٨٣٣

٠كالرا ھانى ودیع عبده٢٣٨٣٤

٠كیرلس انیس فھمى انیس٢٣٨٣٥

٠كیرلس جمیل فایز قلدس٢٣٨٣٦

٠كیرلس جورج شھدى محروس٢٣٨٣٧

٠كیرلس فیلبس فاخر لبس٢٣٨٣٨

٠كیرلس مینا لبیب رفلة٢٣٨٣٩

٠لجین ھیثم وجیھ محمد٢٣٨٤٠

٠لمیاء جمال ابو القاسم عبد اللطیف٢٣٨٤١

٠لیلى فرج محمد محمود محمد٢٣٨٤٢

٠مارتینا رفعت حلمي فھیم٢٣٨٤٣

٠مارجریت فایق عبد المالك طناس٢٣٨٤٤

٠مارى عماد صبحى خلیفھ٢٣٨٤٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ماریا كرم كمیل جندى٢٣٨٤٦

٠مارینا ابراھیم ذكري عبد السید٢٣٨٤٧

٠مارینا سعید حلیم رمسیس٢٣٨٤٨

٠مارینا صابر رشدى حنا سلیمان٢٣٨٤٩

٠مارینا عادل بولس حنین٢٣٨٥٠

٠مارینا عاطف لبیب سویسھ٢٣٨٥١

٠مارینا نادى سعد عیسى٢٣٨٥٢

٠ماریھ نسیم صبحى عوض هللا٢٣٨٥٣

٠ماریو كامل سعدان شحاتھ٢٣٨٥٤

٠مازن نجیب جمال احمد٢٣٨٥٥

٠محمد ابراھیم عبد المطلب محمد دریوه٢٣٨٥٦

٠محمد ابو عثمان ریحان مرتضى٢٣٨٥٧

٠محمد احمد احمد اسماعیل٢٣٨٥٨

٠محمد احمد سید احمد حسانین٢٣٨٥٩

٠محمد احمد عبد هللا عاشور٢٣٨٦٠

٠محمد احمد عبد الھادى متبولى٢٣٨٦١

٠محمد احمد محمد التطاوى٢٣٨٦٢

٠محمد احمد محمد حسن٢٣٨٦٣

٠محمد احمد محمد محمد الجریسى٢٣٨٦٤

٠محمد اسامة محمد محمود درویش٢٣٨٦٥

٠محمد اسامھ محمد الدكرورى٢٣٨٦٦

٠محمد اشرف حسن محمد حسین٢٣٨٦٧

٠محمد البازیدى محمد احمد٢٣٨٦٨

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد السید جمیل محمد٢٣٨٦٩

٠محمد امام حسین ابوھجرس٢٣٨٧٠

٠محمد اوسامھ صالح محمود٢٣٨٧١

٠محمد ایمن محمد محمد جمعھ٢٣٨٧٢

٠محمد جمال محمد محمد موسى٢٣٨٧٣

٠محمد حسن حنفى محمد٢٣٨٧٤

٠محمد حسنى حجازى رسالن٢٣٨٧٥

٠محمد حمادة عبد السمیع عبد الھادى٢٣٨٧٦

٠محمد حمدى نصر الجابرى٢٣٨٧٧

٠محمد خالد ابو الفتوح فرج على٢٣٨٧٨

٠محمد خالد حجازى عبد العزیز٢٣٨٧٩

٠محمد خالد عویس فرج٢٣٨٨٠

٠محمد رشاد مھنى صالح٢٣٨٨١

٠محمد رمضان احمد ابراھیم٢٣٨٨٢

٠محمد رمضان جمعھ محمد٢٣٨٨٣

٠محمد زكریا سید على٢٣٨٨٤

٠محمد سالم محمد محمد البرعى٢٣٨٨٥

٠محمد سمیر السید على٢٣٨٨٦

٠محمد سید عبده سلیم٢٣٨٨٧

٠محمد شریف سالم امین٢٣٨٨٨

٠محمد شریف عبدهللا احمد٢٣٨٨٩

٠محمد شریف محمد جمال الدین سرور٢٣٨٩٠

٠محمد شعبان صابر ابراھیم٢٣٨٩١

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد شعبان عبد التواب سالم (محول)٢٣٨٩٢

٠محمد صالح فھمى محمد٢٣٨٩٣

٠محمد طارق حسن سید درویش٢٣٨٩٤

٠محمد طلعت السید رزق٢٣٨٩٥

٠محمد عاصم محمد عبد الرحمن٢٣٨٩٦

٠محمد عاطف احمد عبد الوھاب (محول)٢٣٨٩٧

٠محمد عبد هللا كمال طھ٢٣٨٩٨

٠محمد عبد المنعم محمد ابراھیم٢٣٨٩٩

٠محمد عزب محمد عبد الستار٢٣٩٠٠

٠محمد على عبد العظیم عوض٢٣٩٠١

٠محمد على محمود عبد العال٢٣٩٠٢

٠محمد علي ابراھیم علي منصور٢٣٩٠٣

٠محمد عمر محمد عثمان٢٣٩٠٤

٠محمد عوض ابراھیم٢٣٩٠٥

٠محمد مجدى محمد خمیس حسینى٢٣٩٠٦

٠محمد محمود عبد الرحمن السید٢٣٩٠٧

٠محمد محمود عبدالحلیم محمد٢٣٩٠٨

٠محمد محمود على محمد٢٣٩٠٩

٠محمد محمود عواد زامل٢٣٩١٠

٠محمود احمد محمود احمد٢٣٩١١

٠محمود اسماعیل كمال اسماعیل٢٣٩١٢

٠محمود جمال احمد السمان٢٣٩١٣

٠محمود حسین عشري حسین٢٣٩١٤

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمود عادل محمد السید شلتوت٢٣٩١٥

٠محمود عبدالرحیم سید مرزوق٢٣٩١٦

٠محمود فتحى عبد البصیر عبد البدیع٢٣٩١٧

٠محمود محمد شریف محمد بصل٢٣٩١٨

٠محمود محمد محمود احمد٢٣٩١٩

٠محمود محمد محمود امام٢٣٩٢٠

٠محمود محمد محمود حسین٢٣٩٢١

٠محمود مصطفى عبد النبى محمود الكومیھ٢٣٩٢٢

٠محمود ناصر حمدى مدنى على٢٣٩٢٣

٠محمود یوسف اسعد ابراھیم٢٣٩٢٤

٠مراد عاطف طلعت جودة٢٣٩٢٥

٠مرام عطا حسن عطا٢٣٩٢٦

٠مریم احمد محمد مؤمن حسین٢٣٩٢٧

٠مریم ارمیا لوندى سمعان٢٣٩٢٨

٠مریم عصام بغدادى دوس فلتاووس٢٣٩٢٩

٠مریم لطیف توفیق بھنان٢٣٩٣٠

٠مریم محمود سید قطب٢٣٩٣١

٠مریم مدحت عیاد تاوضروس٢٣٩٣٢

٠مریم مراد عزیز عوض هللا٢٣٩٣٣

٠مصطفى احمد احمد اسماعیل٢٣٩٣٤

٠مصطفى احمد شحاتھ حسن رفاعى٢٣٩٣٥

٠مصطفى ایھاب فوزى محمود٢٣٩٣٦

٠مصطفى جمال على احمد٢٣٩٣٧

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مصطفى جیوشى عبدهللا اسماعیل٢٣٩٣٨

٠مصطفى عبد الغنى حسن الحینى٢٣٩٣٩

٠مصطفى محمد صالح الدین محمود٢٣٩٤٠

٠مصطفى ممدوح محمد على حسن٢٣٩٤١

٠مصطفى ھانى عفیفى محمود٢٣٩٤٢

٠مصطفي محمود خلیل عبد المنعم٢٣٩٤٣

٠معتز احمد عبد الھادى احمد٢٣٩٤٤

٠معتز محمد حسن محمد٢٣٩٤٥

٠منار فرید نعمانى محمود٢٣٩٤٦

٠منھ هللا اسامة احمد شیبھ٢٣٩٤٧

٠منھ هللا حسن محمد حسن٢٣٩٤٨

٠منھ هللا سلیمان رباح شلدان٢٣٩٤٩

٠منھ هللا عاطف فندى على عبد الكریم (محول)٢٣٩٥٠

٠منھ هللا عبدالعزیز محمدى محمود٢٣٩٥١

٠منھ هللا محمد شحاتة عبد الحسیب٢٣٩٥٢

٠منھ هللا مسعد احمد رفاعى٢٣٩٥٣

٠منھ فرج عبدالغفار حسن٢٣٩٥٤

٠منى حسین محمود حسین حسب النبى٢٣٩٥٥

٠مھند اسامھ عثمان عبد الحمید٢٣٩٥٦

٠مونیكا رسمى عطا لبیب٢٣٩٥٧

٠مونیكا رفعت اسحاق٢٣٩٥٨

٠مونیكا طارق معوض خلیل٢٣٩٥٩

٠مونیكا ممدوح ثابت یعقوب٢٣٩٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مى اشرف عبد العظیم عبد المحسن٢٣٩٦١

٠مى الحسین زیدان محمد٢٣٩٦٢

٠مى رمضان على عبدالعال٢٣٩٦٣

٠مى ممدوح محمود محمد٢٣٩٦٤

٠مي احمد محمد احمد٢٣٩٦٥

٠مي اشرف محمد عبد الواحد٢٣٩٦٦

٠میار اسامھ حسن عبد هللا٢٣٩٦٧

٠میار ایمن محمد البسیونى٢٣٩٦٨

٠میار ایمن محمد عبد المعطى فتح هللا٢٣٩٦٩

٠میار محمد احمد عبد الحمید ھنداوى٢٣٩٧٠

٠میران محمد السید العربي٢٣٩٧١

٠میرنا عصام مقار میخائیل٢٣٩٧٢

٠میرنا عماد صادق خلیل٢٣٩٧٣

٠میرنا عماد فوزى بشتھ٢٣٩٧٤

٠میرنا میشیل حكیم فھیم٢٣٩٧٥

٠میرى جمیل عبدالمالك تادرس٢٣٩٧٦

٠میریام عماد فاروق یونان٢٣٩٧٧

٠مینا رأفت سامى اسحق٢٣٩٧٨

٠مینا عدلى صالح حنا٢٣٩٧٩

٠مینا ماجد فاروق ریاض٢٣٩٨٠

٠مینا نشات فایق٢٣٩٨١

٠نادین ابراھیم محمد عبد الحمید٢٣٩٨٢

٠نادین اسامھ فھمى احمد٢٣٩٨٣

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نادیھ على سید على٢٣٩٨٤

٠نانسى سعید ابراھیم ابراھیم٢٣٩٨٥

٠نجوى فؤاد عویضھ عطیھ٢٣٩٨٦

٠ندا عصام محمد رفعت٢٣٩٨٧

٠ندا محمد عبد الوھاب الرفاعي٢٣٩٨٨

٠ندا ممدوح احمد علي علیوه٢٣٩٨٩

٠ندى احمد جمعھ محمدعمر٢٣٩٩٠

٠ندى حافظ صالح حافظ٢٣٩٩١

٠ندى رمضان ابراھیم محمد٢٣٩٩٢

٠ندى سعید كامل علي حسن محمد٢٣٩٩٣

٠ندى سید ابراھیم على احمد٢٣٩٩٤

٠ندى طارق سید عبد المعطى٢٣٩٩٥

٠ندى عادل محمد عبد العزیز٢٣٩٩٦

٠ندى محمد ابراھیم محمد عبد الحلیم٢٣٩٩٧

٠ندى محمد زین العابدین علیوه٢٣٩٩٨

٠ندى محمد عبدالحمید حامد٢٣٩٩٩

٠ندى محمود محمد خلیفھ٢٤٠٠٠

٠ندى مدحت عطیھ شعراوى٢٤٠٠١

٠ندى ھاني حسن محمود٢٤٠٠٢

٠ندى یاسر ابراھیم احمد عرابى٢٤٠٠٣

٠ندى یحى احمد على حنفى٢٤٠٠٤

٠نرمین عبد النبى عبد الحمید على٢٤٠٠٥

٠نرمین محمد احمد كمال نجم٢٤٠٠٦

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نرمین ھانى نبیل عبده٢٤٠٠٧

٠نسمھ محمد فوزي سید٢٤٠٠٨

٠نغم اشرف حمدى حسن٢٤٠٠٩

٠نھال مصطفي یوسف محمد یوسف٢٤٠١٠

٠نھى عبد الحمید غنیم عبد الحمید٢٤٠١١

٠نور الدین ابراھیم عیسى على٢٤٠١٢

٠نور الدین خالد عبده حسین٢٤٠١٣

٠نور محمد عبدالحكیم عبدالعظیم٢٤٠١٤

٠نورا حسن عبدالرحیم على عبد الوارث٢٤٠١٥

٠نوران عماد محمد عبدالحافظ٢٤٠١٦

٠نورھان ایمن دسوقى محمد٢٤٠١٧

٠نورھان سامى ابراھیم عبد الوھاب حسنین٢٤٠١٨

٠نورھان شریف السید ابراھیم٢٤٠١٩

٠نورھان طارق عبد الرحمن احمد٢٤٠٢٠

٠نورھان عاطف محمد طھ٢٤٠٢١

٠نورھان محمد ابراھیم السید٢٤٠٢٢

٠نورھان محمد فاروق محمد٢٤٠٢٣

٠نورھان محمد مصطفى موسى٢٤٠٢٤

٠نورھان ناصر عبدالعاطى ابوزید٢٤٠٢٥

٠نورھان وجیھ فؤاد خلیل٢٤٠٢٦

٠نورھان ولید غریب محمد٢٤٠٢٧

٠نیرة طارق عشماوى احمد٢٤٠٢٨

٠نیره السعید محمد عبد العزیز عطا٢٤٠٢٩

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نیره مسعد محمد عبد الغني محمد٢٤٠٣٠

٠نیفین محمود محمد عبد الحمید٢٤٠٣١

٠ھاجر ابوسریع صادق محمد٢٤٠٣٢

٠ھاجر حسین حسین مصطفى٢٤٠٣٣

٠ھاجر فتحى سعید محمد موسى٢٤٠٣٤

٠ھاجر محمد رفاعى مرسى٢٤٠٣٥

٠ھاجر محمد عبد الاله شرقاوي٢٤٠٣٦

٠ھاجر مصطفى احمد محمد٢٤٠٣٧

٠ھاجر ھشام احمد محمود منصور٢٤٠٣٨

٠ھالھ كمال احمد عبد العال٢٤٠٣٩

٠ھانى شكرى اثناسیوس شكرى٢٤٠٤٠

٠ھایدى جمال نبیھ میخائیل٢٤٠٤١

٠ھبھ احمد محمد محمد المصري٢٤٠٤٢

٠ھبھ جمال الدین توفیق ابراھیم٢٤٠٤٣

٠ب*ھبھ عصام الدین احمد محمد (محول)٢٤٠٤٤

٠ھدیر اسامھ تونى على التونى٢٤٠٤٥

٠ھدیر مصطفى محمد ابراھیم٢٤٠٤٦

٠ھشام رفعت احمد محمد٢٤٠٤٧

٠ھشام ظھیر الحسینى رمضان٢٤٠٤٨

٠ھشام نعمان على عبد هللا٢٤٠٤٩

٠ھمس جمال على عبد هللا٢٤٠٥٠

٠ھناء رمضان سید جبیلى٢٤٠٥١

٠ھند ربیع عبد الحلیم حسن٢٤٠٥٢

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٥١)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھند محمد الدسوقى على سلیمان٢٤٠٥٣

٠ھند محمود عبد الحفیظ بكرى٢٤٠٥٤

٠وفاء احمد مصطفى قطب الوراقى٢٤٠٥٥

٠وفاء ناصر محمود سید٢٤٠٥٦

٠والء محمد محمد الشرقاوى (محول)٢٤٠٥٧

٠یارا سید عبد الرحمن السید على٢٤٠٥٨

٠یاره ماھر سید على حسن٢٤٠٥٩

٠یاسر احمد محمد صادق٢٤٠٦٠

٠یاسمین خالد عبد اللطیف عبد اللطیف٢٤٠٦١

٠یاسمین محمد عبد العلیم على٢٤٠٦٢

٠یاسمین نور صالح احمد٢٤٠٦٣

٠یاسمینا عبد الفتاح احمد بیومي٢٤٠٦٤

٠یمنى اسامھ اسماعیل احمد یوسف٢٤٠٦٥

٠یمنى حاتم صالح٢٤٠٦٦

٠یوستینا مراد عطیھ یوسف٢٤٠٦٧

٠یوستینا ھدیة عطیھ شانودى٢٤٠٦٨

٠یوسف حسن احمد خلیل٢٤٠٦٩

٠یوسف حسنى اسماعیل فھمى٢٤٠٧٠

٠یوسف سید فوزى محمد السید٢٤٠٧١

٠یوسف شوقى محمود سلیمان٢٤٠٧٢

٠یوسف صفوت صبري ابو الفضل٢٤٠٧٣

٠یوسف عید احمد البدرى محمد٢٤٠٧٤

٠ب*احمد خالد صدیق محمد (محول)٢٤٠٧٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: محاسبةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٥١)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ب*احمد مجدى حسن على یونس (محول)٢٤٠٧٦

٠ب*امجد یاسر محمود محمد شافعى (محول)٢٤٠٧٧

٠ب*ایھ طارق انور عبد العال (محول)٢٤٠٧٨

٠ب*بطرس میالد لبان صلیب (محول)٢٤٠٧٩

٠ب*حازم محمد حسین شافعى (محول)٢٤٠٨٠

٠ب*رنا عبد المنعم حسن احمد (محول)٢٤٠٨١

٠ب*عبد الرحمن حسنى عبد السالم عبد التواب (محول٢٤٠٨٢

٠ب*عبد الرحمن رضا محمد النجیلى (محول)٢٤٠٨٣

٠ب*محمد احمد توفیق اسماعیل (محول)٢٤٠٨٤

٠ب*مروان اسامھ احمد البدوى محمد حلمى (محول)٢٤٠٨٥

٠ب*مصطفى ابراھیم محمد ابراھیم (محول)٢٤٠٨٦

٠ب*مصطفى عید مصطفى محمد صالح (محول)٢٤٠٨٧

٠ب*نورھان محمد نجیب عبود (محول)٢٤٠٨٨

٠ب*ھدیر رجب عزب محمود عیسى (محول)٢٤٠٨٩

٠ب*یوسف محمود یوسف محمود محمد طنطاوى (محول٢٤٠٩٠

٠باحمد محمد بیومى محمد مطاوع٢٤٠٩١

٠بحسن عماد الدین حسن على الجندى٢٤٠٩٢

٠ب*دعاء ایمن خلیل٢٤٠٩٣

٠بشاھنده صالح محمد محمد٢٤٠٩٤

٠بشروق سامي یسري مرزوق٢٤٠٩٥

٠بشوقى أحمد عبد الحمید السید٢٤٠٩٦

٠بعلى خالد على احمد٢٤٠٩٧

٠بغاده محمد على نافع٢٤٠٩٨

٠بفاطمھ عادل محمد سعید٢٤٠٩٩

٠بمحمد مدحت عبد هللا٢٤١٠٠

٠بمصطفى طارق احمد رمزى ذكى٢٤١٠١

٠بممدوح فتح هللا محمد جاب هللا٢٤١٠٢

٠بنوره اشرف كرمى حنا٢٤١٠٣

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ابانوب سامي زھیان راغب٢٤١١١

٠ابراھیم رجب ابراھیم عبد الرحیم٢٤١١٢

٠ب*ابراھیم عبد الغفار عبد الھادى (محول)٢٤١١٣

٠ابرھیم احمد ابراھیم احمد٢٤١١٤

٠ب*احمد اسامة احمد ابوزید (محول)٢٤١١٥

٠احمد اسامھ فؤاد على٢٤١١٦

٠احمد اشرف مختار ابو العال٢٤١١٧

٠احمد ایمن محمد احمد٢٤١١٨

٠احمد جالل احمد حسن حبیش (محول)٢٤١١٩

٠احمد حسنى سید على العادلى٢٤١٢٠

٠احمد حسنین محمد حنفى٢٤١٢١

٠احمد خالد محمد شوقى٢٤١٢٢

٠احمد سامح محمود محمد٢٤١٢٣

٠احمد سامي عبد الغني عبد الھادي٢٤١٢٤

٠احمد سید عبد العلیم احمد اسماعیل٢٤١٢٥

٠احمد عبد الجواد احمد على٢٤١٢٦

٠احمد عبد العظیم عبد العظیم حسن٢٤١٢٧

٠احمد عبد القادر عبد القادر سعد (محول)٢٤١٢٨

٠احمد عبد هللا حماده عبد هللا٢٤١٢٩

٠احمد عالء محمد حسن٢٤١٣٠

٠احمد مجدى حسن حجازى٢٤١٣١

٠احمد مجدي ذكي عطیھ٢٤١٣٢

٠احمد مجدي عبد السالم السید٢٤١٣٣

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد محجوب محمود محمد٢٤١٣٤

٠ب*احمد محمد اسماعیل محمد عطیة (محول)٢٤١٣٥

٠احمد محمد امین محمد محمد٢٤١٣٦

٠احمد محمد سید كامل٢٤١٣٧

٠احمد محمد عبد هللا محمد٢٤١٣٨

٠احمد محمد فاروق محمد٢٤١٣٩

٠احمد محمد فتوح قرشي٢٤١٤٠

٠احمد نبیل شوقي توفیق٢٤١٤١

٠احمد نور عباس جالل٢٤١٤٢

٠احمد یحیى زھران محمد٢٤١٤٣

٠ادھم محمد صبرى عبد الرحیم٢٤١٤٤

٠اسامھ كمال سید احمد٢٤١٤٥

٠اسراء رزق عبود منصور الخولى٢٤١٤٦

٠اسراء عبدالعزیز محمدى محمود٢٤١٤٧

٠اسراء ماھر علي محمد حلوة٢٤١٤٨

٠اسراء محمد محمد حسن٢٤١٤٩

٠اسراء محمد یحیى مكاوى٢٤١٥٠

٠اسراء محمود بطیخ محمد٢٤١٥١

٠اسراء منیر محمد محمد حسن٢٤١٥٢

٠اسالم جمعھ عبد الستار محمود٢٤١٥٣

٠اسالم محمد كمال محمد٢٤١٥٤

٠اسماء خالد فاروق محمد٢٤١٥٥

٠االء ایمن محمد رجب٢٤١٥٦

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠االء عصام على على یونس٢٤١٥٧

٠االء نبیل محمود عبد اللطیف عیسى٢٤١٥٨

٠االء وحید سعید محمد محمد٢٤١٥٩

٠االمیرة لیلى رمضان حسن محمد٢٤١٦٠

٠السید رجب السید غانم٢٤١٦١

٠الشیماء محمد شحات خلیل٢٤١٦٢

٠امانى خالد محمد بھیاج٢٤١٦٣

٠امنیھ محمد سید حسن٢٤١٦٤

٠امیرة اسماعیل حسین محمد٢٤١٦٥

٠امیرة جمال محمد احمد محمد شحاتھ٢٤١٦٦

٠امیره صالح شاكر ثابت٢٤١٦٧

٠امیره عباس مرسى مرسى٢٤١٦٨

٠امیره عمر جودة السید٢٤١٦٩

٠امین ماھر امین عبد الموجود٢٤١٧٠

٠ب*امینھ عثمان السید محمود ھنیدى (محول)٢٤١٧١

٠انجي رشدى عریان زكى٢٤١٧٢

٠ب*اندرو رأفت عطیھ سلیمان (محول)٢٤١٧٣

٠اندریا رزق یوسف رزق٢٤١٧٤

٠انس جمال عبد التواب عبدربھ٢٤١٧٥

٠ایمان خالد احمد عبد الرحمن حجازى٢٤١٧٦

٠ایمان شعبان حسنى محمد٢٤١٧٧

٠ایمان صبري عبد المنعم محمد٢٤١٧٨

٠ایناس عمر حسن سعد سالم٢٤١٧٩

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ایھ احمد محمد ناجى زكى٢٤١٨٠

٠ایھ خالد حافظ محمد٢٤١٨١

٠ایھ خالد زكى حسین٢٤١٨٢

٠ایھ رمضان محمود رمضان٢٤١٨٣

٠ایھ سعد عبد هللا محمد٢٤١٨٤

٠ایھ عادل سید احمد محمد على٢٤١٨٥

٠ایھ عبد النبى جالل سید٢٤١٨٦

٠ایھ فایز محمد عبد العال٢٤١٨٧

٠ایھ محمد عبد المجید عبد الال٢٤١٨٨

٠ایھ مصطفى على محمد شاكر٢٤١٨٩

٠ب*باسل احمد محمد ابو العال نعمان (محول)٢٤١٩٠

٠باسل یاسر امام محمد٢٤١٩١

٠بسمھ سماح محمد عبد الجلیل٢٤١٩٢

٠بسنت اشرف انور عبده محمود٢٤١٩٣

٠بسنت بدر كمال الدین محمود سلیم٢٤١٩٤

٠بسنت جمال عطیھ عبد العزیز٢٤١٩٥

٠بسنت خالد عبد الباسط عبد السالم٢٤١٩٦

٠بسنت عادل محمد حلمى محمد ذكى٢٤١٩٧

٠بسنت كمال عبد الحمید محمد٢٤١٩٨

٠بسنت نبیل راشد ابراھیم٢٤١٩٩

٠بشرى محمود سعد عبد الھادى عشرى٢٤٢٠٠

٠بھادر محمد مصطفى الجندى (محول)٢٤٢٠١

٠بوال عزت عزیز عیاد٢٤٢٠٢

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بیتر عدلي یحي عبید٢٤٢٠٣

٠بیشوى نبیل حنین بانوب٢٤٢٠٤

٠تیسیر محمد حمدان على محمد٢٤٢٠٥

٠جرجس رافت توفیق ناشد٢٤٢٠٦

٠جمال جمال لطفي عبد العزیز٢٤٢٠٧

٠جھاد ایمن حافظ محمد٢٤٢٠٨

٠جون فھمى ریاض فھمى٢٤٢٠٩

٠جیالن یاسر احمد مندى ابراھیم٢٤٢١٠

٠جیھان عصام حسن فؤاد٢٤٢١١

٠حازم مصطفى سید احمد٢٤٢١٢

٠حبیبھ عادل عبد السمیع عبد الخالق٢٤٢١٣

٠حبیبھ عصام ذكى عبدالمقصود٢٤٢١٤

٠حبیبھ مجدى محمد اسماعیل ابراھیم٢٤٢١٥

٠حسام حسن برعى محمد٢٤٢١٦

٠حسام حسن جوده فرج٢٤٢١٧

٠حسام حسن مرسي عثمان٢٤٢١٨

٠حسام عادل محمد جمعھ٢٤٢١٩

٠حسن عادل علي شعبان٢٤٢٢٠

٠حسن محمد شعراوى اسماعیل٢٤٢٢١

٠حسن محمد قطب فرحات٢٤٢٢٢

٠حسین محمد عبد الستار عبد الفتاح محمد٢٤٢٢٣

٠حنین سید یوسف حسین٢٤٢٢٤

٠خالد احمد بدر احمد الغنام٢٤٢٢٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خالد طارق رفعت عبد الرحمن النجدى (محول)٢٤٢٢٦

٠خالد نایل حسن محمد٢٤٢٢٧

٠دمیانھ بطرس امین ابراھیم٢٤٢٢٨

٠دنیا جمال احمد محمد ابراھیم٢٤٢٢٩

٠دنیا صالح الدین على على ھالل٢٤٢٣٠

٠دنیا طارق محمد المغازى٢٤٢٣١

٠دنیا محمد فتحي عبد الحمید٢٤٢٣٢

٠دینا جمال السید  حسین٢٤٢٣٣

٠دینا نبیل محمد سند٢٤٢٣٤

٠ذیاد حسین احمد جالل٢٤٢٣٥

٠راشد خالد مھدى ابو سیف (محول)٢٤٢٣٦

٠رافت نور رافت احمد٢٤٢٣٧

٠رانا حسن سید امام العوامرى٢٤٢٣٨

٠رانا محمد فتحى ھانى٢٤٢٣٩

٠رانیم نصر عوض هللا احمد٢٤٢٤٠

٠رحاب ابراھیم محمد مرسى زیدان٢٤٢٤١

٠رحمھ كارم عبد الكریم محمد٢٤٢٤٢

٠رضوى احمد یوسف شحات٢٤٢٤٣

٠رضوى حسام ربیع امام٢٤٢٤٤

٠رضوى عمر عبد العزیز حسن٢٤٢٤٥

٠رقیھ ابو المجد احمد على٢٤٢٤٦

٠رمزى عصمت رمزى عیسى٢٤٢٤٧

٠رمضان عبد المنعم فھمى شحاتھ٢٤٢٤٨

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠رنا خالد سید احمد محمد٢٤٢٤٩

٠رنا محمد عماد الدین محمد عز الدین٢٤٢٥٠

٠روان رضا محمد حافظ٢٤٢٥١

٠رویدا مصطفى خلیل احمد٢٤٢٥٢

٠ریاض عادل السید محروس٢٤٢٥٣

٠ریتا مدحت كرم شنوده٢٤٢٥٤

٠ریم احمد محمود على٢٤٢٥٥

٠ریم اشرف لویس عزیز٢٤٢٥٦

٠ریم ایمن ابراھیم محمد٢٤٢٥٧

٠ریم عبداللطیف عباس عبداللطیف٢٤٢٥٨

٠ریم یاسر سامى فرج٢٤٢٥٩

٠ریمون كرم كامل حنین٢٤٢٦٠

٠ریمون مجدى خلیل مسیحھ (محول)٢٤٢٦١

٠زیاد نورالدین محمد سعید عبد الواحد٢٤٢٦٢

٠زینب خالد سعد ایوب٢٤٢٦٣

٠زینب عربى محمد محمد احمد٢٤٢٦٤

٠سارا میالد حفیظ تاوضروس٢٤٢٦٥

٠ساره احمد عبد العزیز مبروك٢٤٢٦٦

٠ساره رأفت میشیل اسكندر٢٤٢٦٧

٠ساره كرم محمد على٢٤٢٦٨

٠ساره محمد احمد حمیده٢٤٢٦٩

٠ساره محمد محمود امام٢٤٢٧٠

٠سامح عبد الحلیم رجب قطب٢٤٢٧١

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ساندرا رومانى ھنرى ارمانیوس٢٤٢٧٢

٠ساندى فھیم عویض فھیم٢٤٢٧٣

٠سلسبیل اشرف علي عبد الحلیم٢٤٢٧٤

٠سلمى احمد عبد الراضى توفیق٢٤٢٧٥

٠سلمى اسماعیل محمود احمد٢٤٢٧٦

٠سلمى عاطف السنوسى حسن٢٤٢٧٧

٠سلمى عصام ابراھیم محمد حبیب٢٤٢٧٨

٠سلمى ھانى عبد المعطى محمد٢٤٢٧٩

٠سمر ولید ابو الیزید فرماوى٢٤٢٨٠

٠سمیرنا سمیر سامى عبد الملك (محول)٢٤٢٨١

٠سندس یحیى زكریا حسن٢٤٢٨٢

٠سھیلھ سعید محمد احمد٢٤٢٨٣

٠سھیلھ محمود محمد شلقامى٢٤٢٨٤

٠ب*سیلفیا كمال زاھر ابراھیم بشاره (محول)٢٤٢٨٥

٠شاذلیة حسن فتوح عبد العظیم٢٤٢٨٦

٠شام الدین محمد زكریا امین٢٤٢٨٧

٠شروق جمال توفیق سالم حسن٢٤٢٨٨

٠شروق عادل یونس ابراھیم٢٤٢٨٩

٠شروق عالء احمد مكاوى ابو ھجان٢٤٢٩٠

٠شروق محمد احمد عبد الحمید٢٤٢٩١

٠شریف اشرف محمد عبد المجید٢٤٢٩٢

٠شریف شعبان محمود احمد محمد٢٤٢٩٣

٠شیماء اكرم محمد الشحات االشھب٢٤٢٩٤

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠شیماء على حسن على٢٤٢٩٥

٠ضحى عادل سعد الدین عبد المجید٢٤٢٩٦

٠ضحى محي الدین انور حسن٢٤٢٩٧

٠طة حمدى محمد رشاد محمود العلیمى٢٤٢٩٨

٠طلعت ممدوح عیسوى محمد عیسوى٢٤٢٩٩

٠عاطف محمد عاطف جمال٢٤٣٠٠

٠عالیھ محمد محمد عبد المنعم٢٤٣٠١

٠عبد الرحمن ابراھیم عبدالحكیم سالم٢٤٣٠٢

٠عبد الرحمن جمال عبد العاطي محمد٢٤٣٠٣

٠عبد الرحمن زھران محمد عزوز٢٤٣٠٤

٠عبد الرحمن عباس فرید عبدالحمید٢٤٣٠٥

٠عبد الرحمن مجدى احمد محمد٢٤٣٠٦

٠عبد الرحمن محمد ابراھیم احمد٢٤٣٠٧

٠عبد الرحمن محمد صالح محمود٢٤٣٠٨

٠عبد الرحمن محمد عبد الحمید عبده٢٤٣٠٩

٠عبد الرحمن محمد محمود محمد خلیل٢٤٣١٠

٠عبد الرحمن محمود سید محمود٢٤٣١١

٠عبد الرحمن یاسر بدوى حسن محمد النجار٢٤٣١٢

٠عبد هللا محمد طارق عبدهللا احمد٢٤٣١٣

٠عبد هللا محمد محمد الخضرى٢٤٣١٤

٠عبد هللا محمود محمد احمد٢٤٣١٥

٠عبد هللا مصطفى على محمد٢٤٣١٦

٠عبد هللا ممدوح عبد الخالق عبد هللا٢٤٣١٧

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبدهللا محمد عبد هللا فرج٢٤٣١٨

٠عز الدین سعید حسن عبد الحافظ٢٤٣١٩

٠على احمد احمد السید٢٤٣٢٠

٠على اسامھ على حسین٢٤٣٢١

٠على محمد حسن حسن ابوذكرى٢٤٣٢٢

٠على محمد عبد هللا احمد بازرعة٢٤٣٢٣

٠على مختار محمد عابد٢٤٣٢٤

٠ب*عمر جمال محمد ھندى (محول)٢٤٣٢٥

٠عمر خالد محمود بھى٢٤٣٢٦

٠عمر رمضان محمد لواش٢٤٣٢٧

٠عمر سامي محمد محمد٢٤٣٢٨

٠عمر عبد هللا محمد وھبھ محمد٢٤٣٢٩

٠عمر عالء سید محمد٢٤٣٣٠

٠عمر مجدى محمد سعد٢٤٣٣١

٠عمر مجدي محمد احمد٢٤٣٣٢

٠عمر ھشام امین محمود٢٤٣٣٣

٠عمر ھشام كمال محمد توفیق عونى (محول)٢٤٣٣٤

٠عمرو اشرف صابر فرج٢٤٣٣٥

٠عمرو رمضان محمد احمد (محول)٢٤٣٣٦

٠عمرو طارق محمد رشاد على الشافعى٢٤٣٣٧

٠عمرو عبد العزیز حسین٢٤٣٣٨

٠عمرو عصام عاشور عبد اللطیف٢٤٣٣٩

٠عمرو محمد امین٢٤٣٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عمرو محمد مرسى محمد٢٤٣٤١

٠عمرو مدحت انور ابراھیم٢٤٣٤٢

٠عھود حسن رضا عبد الحمید٢٤٣٤٣

٠عید هللا غانم اسماعیل٢٤٣٤٤

٠غدیر اشرف مصطفى محمد٢٤٣٤٥

٠فادى ھانى ابراھیم ایوب٢٤٣٤٦

٠فاروق عادل محمد الفحام٢٤٣٤٧

٠فاطمھ عبد المجید حسین سلیمان٢٤٣٤٨

٠فاطمھ عبد الناصر ابراھیم عبد النبى٢٤٣٤٩

٠فاطمھ عطیھ مصطفى احمد٢٤٣٥٠

٠فریده مجدى جاد احمد٢٤٣٥١

٠فیرونیا امیر منیر فرید٢٤٣٥٢

٠فیرینا ابراھیم فرج حنس جرجس٢٤٣٥٣

٠كرستین اشرف خیر هللا عاصى جبره٢٤٣٥٤

٠كرستینا فارس بدرى حكیم٢٤٣٥٥

٠كریم ایھاب عبد الغني محمد٢٤٣٥٦

٠كریم صالح عبد الكریم محمد٢٤٣٥٧

٠كریم محمد صالح محمد٢٤٣٥٨

٠كریم نور مصطفى ابوالعال٢٤٣٥٩

٠كریم یسرى فوزى مصطفى٢٤٣٦٠

٠كیرلس حسام جمال توفیق٢٤٣٦١

٠كیرلس عادل شاكر مھني٢٤٣٦٢

٠كیرلس ماجد میالد ابراھیم٢٤٣٦٣

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠كیرلس مكرم كرم ناشد٢٤٣٦٤

٠كیرلس نادى كمال شاكر٢٤٣٦٥

٠لمیس محسن رمضان احمد٢٤٣٦٦

٠لؤة رمضان عطیھ على٢٤٣٦٧

٠مادونا فھمى رمزى حبیب٢٤٣٦٨

٠مارتینا ھاني جمال نظیر٢٤٣٦٩

٠ماركو وجیھ بخیت بشاره (محول)٢٤٣٧٠

٠مارینا طلعت مرید ناشد٢٤٣٧١

٠مارینا فایز فھمى امین٢٤٣٧٢

٠مارینا ناصف فتحي فنیار٢٤٣٧٣

٠مارینا وجیھ جوزیف نصیف٢٤٣٧٤

٠ماریو مراد مكرم رزق هللا٢٤٣٧٥

٠مازن ناصر محمد عبدالرحمن٢٤٣٧٦

٠محمد ابراھیم عبد الحلیم ابراھیم٢٤٣٧٧

٠محمد ابراھیم عبد الفتاح روبى٢٤٣٧٨

٠محمد احمد عبد الرحیم٢٤٣٧٩

٠محمد احمد فھیم بدر٢٤٣٨٠

٠محمد اسامة السید على الحجار٢٤٣٨١

٠محمد اسامة فوزى عبدالفتاح٢٤٣٨٢

٠محمد السید فرحات محمد شحاتھ (محول)٢٤٣٨٣

٠محمد توفیق زكي حسن٢٤٣٨٤

٠محمد حسام الدین محمود شوقى٢٤٣٨٥

٠محمد حمدى انور محمد اللیثى (محول)٢٤٣٨٦

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد حنفى عبد الھادى محمد٢٤٣٨٧

٠محمد خالد حجاج حسین٢٤٣٨٨

٠محمد خالد على محمود٢٤٣٨٩

٠محمد ذكریا عبد هللا علي٢٤٣٩٠

٠محمد رضا فتحى مصطفى٢٤٣٩١

٠محمد سعید محمد السید (محول)٢٤٣٩٢

٠محمد سمیر شكرى طلبة٢٤٣٩٣

٠محمد سمیر محمد علي٢٤٣٩٤

٠محمد صالح زكریا محمد٢٤٣٩٥

٠محمد عبد الجید عادل عبد الجید٢٤٣٩٦

٠محمد عبده محمد احمد٢٤٣٩٧

٠محمد عصام الدین محمد عبد هللا٢٤٣٩٨

٠محمد عالء الدین عبدهللا على احمد٢٤٣٩٩

٠محمد عماد الدین سید توفیق احمد٢٤٤٠٠

٠محمد فرید عبد النبى احمد٢٤٤٠١

٠محمد مبارك عبد الباسط مرسى٢٤٤٠٢

٠محمد مجدى عبوده محمود٢٤٤٠٣

٠محمد محسوب ابراھیم ابرھیم٢٤٤٠٤

٠محمد محمود توفیق٢٤٤٠٥

٠محمد محمود عثمان علي٢٤٤٠٦

٠محمد مصطفى احمد حسن روق٢٤٤٠٧

٠محمد موسي فھمي احمد البدراوي٢٤٤٠٨

٠محمد ناصر محمد عبد السالم٢٤٤٠٩

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد والء حسین محمود٢٤٤١٠

٠محمود باھر محمود نور الدین محمد (محول)٢٤٤١١

٠محمود سامى طھ احمد الجمل٢٤٤١٢

٠محمود صبحي شعراوي امام٢٤٤١٣

٠محمود صالح محمد  طمان (محول)٢٤٤١٤

٠محمود عبد الباقى صوفى٢٤٤١٥

٠محمود محمد عبدالملیك محمد احمد٢٤٤١٦

٠محمود محمد محمد خلیفھ٢٤٤١٧

٠محمود محمد محمود صالح٢٤٤١٨

٠محمود ناصر محمود عبد المجید ابو العال٢٤٤١٩

٠محمود ھشام محمد محروس٢٤٤٢٠

٠مروان احمد ابراھیم احمد محمد رواش٢٤٤٢١

٠مروان اشرف عبد المعطي مفید٢٤٤٢٢

٠مروان حسین احمد حسن٢٤٤٢٣

٠مروان محمود عبد الغنى السقا٢٤٤٢٤

٠مروه شاذلى مھدى محمد٢٤٤٢٥

٠مروه ماھر عبد الرحمن كمال٢٤٤٢٦

٠مروه نبیل محمد مرزوق حمودة٢٤٤٢٧

٠مریم عماد خلیل حكیم٢٤٤٢٨

٠مریم عوض عوض هللا٢٤٤٢٩

٠مشیره احمد عبدالرحیم عبدالرازق٢٤٤٣٠

٠مصطفى ابراھیم عبد المعبود محمود (محول)٢٤٤٣١

٠مصطفى احمد احمد عبد المقصود٢٤٤٣٢

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مصطفى عبد الفتاح على عبد الفتاح٢٤٤٣٣

٠منتصر ایمن ابراھیم محمد٢٤٤٣٤

٠منصور محمد منصور خلف٢٤٤٣٥

٠منھ هللا طارق احمد فھمى عبد الخالق٢٤٤٣٦

٠منھ هللا طارق عبدالرحمن دسوقى٢٤٤٣٧

٠منھ هللا عادل على احمد سلیم٢٤٤٣٨

٠منھ هللا مجدى حسن فھمى٢٤٤٣٩

٠منھ هللا محمد سعید عبد الفتاح٢٤٤٤٠

٠منھ هللا مصطفى عبد العزیز مصطفى٢٤٤٤١

٠منى محمود عبده خالد عفیفى٢٤٤٤٢

٠مھا عماد احمد اسماعیل٢٤٤٤٣

٠مھند حاتم محمود داود٢٤٤٤٤

٠مھند حمدى على مرسى٢٤٤٤٥

٠مھند فؤاد عبدالظاھر محمود٢٤٤٤٦

٠مھند ولید طلعت عبده رحمو٢٤٤٤٧

٠مى صبرى عبدالفتاح محمد٢٤٤٤٨

٠مى عالء محمد حسن٢٤٤٤٩

٠مي ایھاب محمد المعداوي٢٤٤٥٠

٠میار احمد زغلول توفیق جمعھ٢٤٤٥١

٠میرنا شریف نعیم عطیھ٢٤٤٥٢

٠میرنا ماجد مالك٢٤٤٥٣

٠میسون احمد ثابت محمد٢٤٤٥٤

٠میسون عماد احمد منیر٢٤٤٥٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نادین حسام الدین صبحي امام٢٤٤٥٦

٠نادین سامى عبد القادر سعید٢٤٤٥٧

٠نادین محمد السید محمود السید٢٤٤٥٨

٠ندى احمد رفاعي عبد الحلیم٢٤٤٥٩

٠ندى احمد محمود محمد شعبان٢٤٤٦٠

٠ندى حسین الجابري محمد٢٤٤٦١

٠ندى محمد شبل محمد٢٤٤٦٢

٠ندى نبیل محمد عبد النبى٢٤٤٦٣

٠نھى احمد محمود حسن٢٤٤٦٤

٠نھى خالد خاطر رضا على٢٤٤٦٥

٠نورا عادل صالح احمد٢٤٤٦٦

٠نوران ایمن مصطفى السید٢٤٤٦٧

٠نوران حسین محمد صدیق٢٤٤٦٨

٠نوران محمد احمد محمد٢٤٤٦٩

٠نورھان احمد اسماعیل دغیش٢٤٤٧٠

٠نورھان حمدى رجب محمد السید٢٤٤٧١

٠نورھان عادل ریاض عثمان٢٤٤٧٢

٠نورھان محمد احمد محمد٢٤٤٧٣

٠نورھان محمد صابر٢٤٤٧٤

٠نورھان محمد فتحي عبد العزیز٢٤٤٧٥

٠نورھان یسرى محمد عبد العال٢٤٤٧٦

٠نیرة محمد مرسى مرسى٢٤٤٧٧

٠نیره بدر محمود حامد حجاج٢٤٤٧٨

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نیره محمد سید محمود بركات٢٤٤٧٩

٠ھاجر ابراھیم زكریا ابراھیم (محول)٢٤٤٨٠

٠ھاجر سالم على سالم٢٤٤٨١

٠ھبھ هللا عمادالدین حاتم توفیق حمدى٢٤٤٨٢

٠ھبھ هللا محمد على محمد٢٤٤٨٣

٠ھبھ محمد محمود محمد٢٤٤٨٤

٠ھدى عالء الدین یوسف ابراھیم٢٤٤٨٥

٠ھدیر ابراھیم یونس عبد اللطیف یونس٢٤٤٨٦

٠ھدیر اسماعیل محمد بدر٢٤٤٨٧

٠ھدیر محي الدین سید محمد٢٤٤٨٨

٠ھدیر ھشام ابراھیم حسن٢٤٤٨٩

٠ھنا اشرف امین محمد امین العقبى٢٤٤٩٠

٠ھیالنھ صالح فؤاد صالح٢٤٤٩١

٠وسام عفت عبد الحلیم عبد الھادي٢٤٤٩٢

٠وفاء ابراھیم محمد ابراھیم٢٤٤٩٣

٠والء السید عبدالستار عبدالخالق٢٤٤٩٤

٠والء رجب شحاتھ مصطفى ھالل (محول)٢٤٤٩٥

٠والء محمد جمال صادق٢٤٤٩٦

٠ولید سعید حسن محمود٢٤٤٩٧

٠یاسمین اسامھ محفوظ ابراھیم٢٤٤٩٨

٠یاسمین جمال مطراوى الریس٢٤٤٩٩

٠یاسمین حسن ابراھیم على٢٤٥٠٠

٠یاسمین فرحات مصیلحى فرحات٢٤٥٠١

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠یاسمین محمد محمد صبحى٢٤٥٠٢

٠یاسمینا ھشام منصور السید٢٤٥٠٣

٠یاسین سامي حامد حسان٢٤٥٠٤

٠یمنھ طارق سید طھ٢٤٥٠٥

٠یوستینا اسحاق لمعى جریس٢٤٥٠٦

٠یوستینا مجدى شكرهللا شحاتھ٢٤٥٠٧

٠یوسف احمد ابوالیزید احمد٢٤٥٠٨

٠یوسف روماني یوسف جاب هللا٢٤٥٠٩

٠یوسف محمد عبد النبى محمد شدید (محول)٢٤٥١٠

٠یوسف مدحت كمال ابو الفتوح٢٤٥١١

٠ب*ایھ خالد عبد المرضى محمد اسماعیل (محول)٢٤٥١٢

٠ب*محمد نبیل محمد الفار (محول)٢٤٥١٣

٠باحمد ابراھیم محمد محمد ٢٤٥١٤

٠باحمد خالد محى الدین عفیفى٢٤٥١٥

٠باحمد سامى محمد عبد هللا٢٤٥١٦

٠باحمد سعید عبد المقصود البنا٢٤٥١٧

٠باحمد فتحي عبده ابو الحدید یوسف٢٤٥١٨

٠باحمد محمد عبد الرازق غریب٢٤٥١٩

٠باحمد محمد كامل الرشیدي٢٤٥٢٠

٠باحمد محمود محمد احمد٢٤٥٢١

٠بادھم عاطف عشماوي عبد العاطي٢٤٥٢٢

٠باسماء عبد الرحمن على محمد٢٤٥٢٣

٠باسماء مسعد محمدي السید٢٤٥٢٤

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٣٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بایھ محمد احمد عبد الغفار٢٤٥٢٥

٠بایھ محمود محمد طلعت محمود٢٤٥٢٦

٠ببسنت صالح الدین محمد عدلى محمود ٢٤٥٢٧

٠بجالل فتحي حسن محمد٢٤٥٢٨

٠بحازم محمد یسن ھاشم ٢٤٥٢٩

٠بحمادة عمران مصطفي عبدالغني٢٤٥٣٠

٠بدالیا حمدى عبد هللا مصطفى داود٢٤٥٣١

٠بدعاء سید محمد رشاد٢٤٥٣٢

٠بدولت مراد عكاشة مراد اسماعیل٢٤٥٣٣

٠بدینا أشرف عباس محمد٢٤٥٣٤

٠بدینا محمود محمد محمد٢٤٥٣٥

٠بروان احمد فتحى عبدالمجید٢٤٥٣٦

٠بریم ایھاب راشد٢٤٥٣٧

٠بساره سعید عدلى ابو الیمین٢٤٥٣٨

٠بساره مصطفى حسین محمود٢٤٥٣٩

٠بسھیلة سعید شكرى خلیل٢٤٥٤٠

٠بسید محسن سید عبد الغنى٢٤٥٤١

٠بعبد هللا فرید عبود طنطاوي ٢٤٥٤٢

٠بعصام عادل عبده نسیم٢٤٥٤٣

٠بعصام محمد السعید محمود٢٤٥٤٤

٠بعمر خالد فراج محمد٢٤٥٤٥

٠بمازن دسوقى سعید دسوقى ٢٤٥٤٦

٠بمحمد اشرف ابراھیم عدلي٢٤٥٤٧

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: إدارة أعمالالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٣٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد صبرى عبدالظاھر شعراوى٢٤٥٤٨

٠بمحمد عادل اسماعیل عبدالحمید٢٤٥٤٩

٠بمحمد محمود عزیزالدین احمد٢٤٥٥٠

٠بمحمد نشات محمد سید٢٤٥٥١

٠بمحمود السعید محمد البشیر٢٤٥٥٢

٠بمصطفى خالد محمد محمد٢٤٥٥٣

٠بمصطفى ربیع مصطفى احمد٢٤٥٥٤

٠بمیار مدحت یوسف عبد الباسط٢٤٥٥٥

٠بھدیر محمد حسن عجب هللا٢٤٥٥٦

٠خ١احمد بخیت حسنین على٢٤٥٥٧

٠خ١اندرو رزق رسمى٢٤٥٥٨

٠خ١محمد ایھاب فتحى٢٤٥٥٩

٠خ٢نورھان حسین عبد اللطیف٢٤٥٦٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ابراھیم محمد ابراھیم على ابو یوسف٢٤٥٦١

٠احمد جمال محمد محمود٢٤٥٦٢

٠احمد شعبان على فیض هللا٢٤٥٦٣

٠احمد صفوت یوسف مصطفى٢٤٥٦٤

٠احمد یسري احمد شعبان٢٤٥٦٥

٠اسراء یاسر محمد محمدى٢٤٥٦٦

٠اسالم محمد احمد زھران٢٤٥٦٧

٠اسماء حسن زیدان احمد٢٤٥٦٨

٠اسماء عبداللطیف مصطفى عبد اللطیف عطا٢٤٥٦٩

٠امیر نیسان بشاى اسحق٢٤٥٧٠

٠ایمان ابراھیم السید عبدالحلیم(محول)٢٤٥٧١

٠ایمان محمد محمد صالح٢٤٥٧٢

٠ایمان ھاني محمد علي محمد٢٤٥٧٣

٠ایھ سعید ھارون السید٢٤٥٧٤

٠ایھاب أحمد على حطبھ٢٤٥٧٥

٠باسل محمد كامل عبدالقادر٢٤٥٧٦

٠باھى بھجت عبد هللا نصر٢٤٥٧٧

٠بسمة احمد سید توفیق٢٤٥٧٨

٠تغرید عبد الحق احمد محمد حسن الروبي٢٤٥٧٩

٠جمال طارق عبدهللا مصطفى شمس٢٤٥٨٠

٠جون جمال حلیم ابراھیم٢٤٥٨١

٠حازم محمود محمد عبدالباسط٢٤٥٨٢

٠حازم مصطفى محمد مصطفى ھندام٢٤٥٨٣

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠حسام ایھاب ابراھیم محمد  رزق٢٤٥٨٤

٠حسن خالد عبدهللا ھندى٢٤٥٨٥

٠حسن فؤاد ابراھیم فؤاد حجازى (محول)٢٤٥٨٦

٠خلود زكریا دیاب محمد دیاب٢٤٥٨٧

٠دالیا ابراھیم محمد ابرھیم٢٤٥٨٨

٠دینا على سلیمان عبداللطیف٢٤٥٨٩

٠دینا مجدي علي عبد المجید٢٤٥٩٠

٠رقیھ محمد محمد شوقي٢٤٥٩١

٠روان محمد عبده محمود احمد (محول)٢٤٥٩٢

٠زینب رجائي محمد ابراھیم٢٤٥٩٣

٠ساره جمال كمال حفنى حسن٢٤٥٩٤

٠ساره سمیر فھمى رزق (محول)٢٤٥٩٥

٠ساره مومن عكاشھ محمد٢٤٥٩٦

٠سلمى محمد عبد السالم عبد الباسط٢٤٥٩٧

٠شروق خالد على ابراھیم٢٤٥٩٨

٠شروق نبیل احمد رأفت٢٤٥٩٩

٠صموئیل محسن رومانى اسكاروس٢٤٦٠٠

٠عبد الرحمن محمود محمود عرفان٢٤٦٠١

٠عبد الفتاح عالء عبد الفتاح محمد٢٤٦٠٢

٠عمار ابراھیم احمد عبد العاطي٢٤٦٠٣

٠عمر احمد عامر احمد٢٤٦٠٤

٠عمر عادل فرحات مصطفى٢٤٦٠٥

٠عمر عبدالفتاح احمد السید٢٤٦٠٦

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عمر ھشام مصطفى عوض٢٤٦٠٧

٠غاده محمد شوقى عبد هللا٢٤٦٠٨

٠فاطمھ عبد النعیم امیر عبد النعیم٢٤٦٠٩

٠فكرى منصور مختار منصور٢٤٦١٠

٠كرستین سمیر ولیم سیف٢٤٦١١

٠كریم محمد عبد هللا احمد٢٤٦١٢

٠كیرلس یسرى انور جرجس٢٤٦١٣

٠لمیس عمادالدین سید عبده احمد٢٤٦١٤

٠ماجد محمد محى الدین موسى٢٤٦١٥

٠مایكل سمیر شنودة ابراھیم٢٤٦١٦

٠محمد جمال حامد خلیل٢٤٦١٧

٠محمد جوده طھ ھاشم٢٤٦١٨

٠محمد حمدى حسین سراج٢٤٦١٩

٠محمد حمدى محمد یونس٢٤٦٢٠

٠محمد خالد رشاد٢٤٦٢١

٠محمد رمضان صادق ابو سریع٢٤٦٢٢

٠محمد رمضان محمد سید٢٤٦٢٣

٠محمد سید محمد رفعت عبد الناصر٢٤٦٢٤

٠محمد عادل عبد العزیز عبد الغفار٢٤٦٢٥

٠محمد عبدالحكیم رزق ابراھیم محمد٢٤٦٢٦

٠محمد عزت حسین سید٢٤٦٢٧

٠محمد عالء الدین صالح محمد (محول)٢٤٦٢٨

٠محمد وائل محمد یسري احمد محمد٢٤٦٢٩

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمود رزق محمد رزق٢٤٦٣٠

٠محمود محمد عبد القادر محمود٢٤٦٣١

٠محمود یحیى حسن احمد٢٤٦٣٢

٠مصطفى صالح مدنى رضوان٢٤٦٣٣

٠مصطفى طھ عبدالجواد عدلى٢٤٦٣٤

٠مصطفى عبد المتجلى عبد المجید خلیل٢٤٦٣٥

٠مصطفى محمد عزیز لبیب (محول)٢٤٦٣٦

٠معاذ السید فتیان محمد موسى٢٤٦٣٧

٠معتصم ممدوح عبد السالم٢٤٦٣٨

٠منھ اسامة عبد العزیز نیازي٢٤٦٣٩

٠منھ هللا عبده حسن احمد٢٤٦٤٠

٠منھ هللا ممدوح عاشور ابراھیم٢٤٦٤١

٠منھ هللا وائل حسن ابراھیم٢٤٦٤٢

٠میرنا صالح سید عبد العال٢٤٦٤٣

٠مینا سامى مكرم عبده٢٤٦٤٤

٠نانسى رافھ موسى رزق٢٤٦٤٥

٠ندى جمال حافظ حسین٢٤٦٤٦

٠نغم عصام الدین عبد الرحمن احمد٢٤٦٤٧

٠نھال محمد احمد احمد خفاجى٢٤٦٤٨

٠نور محمد احمد محمد٢٤٦٤٩

٠نوران جمال انور الدسوقى عرب٢٤٦٥٠

٠نوره سنوسي محمد ابو سریع٢٤٦٥١

٠نورھان نصر محمد یوسف٢٤٦٥٢

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٢٣)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٠٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھاجر محمد عبدالفتاح احمد حسن٢٤٦٥٣

٠ھشام ایمن عباس٢٤٦٥٤

٠یاسمین حسین احمد محمد٢٤٦٥٥

٠یوسف طارق عباس حلیم محمود٢٤٦٥٦

٠یولیانھ یوسف سالمھ یوسف٢٤٦٥٧

٠ب*مارینا سعدون ایوب محروص (محول)٢٤٦٥٨

٠بابراھیم حسین جودة محمد٢٤٦٥٩

٠باحمد محمد محمود جمعھ٢٤٦٦٠

٠باسالم ایمن عبد البدیع ابراھیم٢٤٦٦١

٠باسالم حسنى مھدى عفیفى٢٤٦٦٢

٠بعبد الرحمن ابراھیم السید عبدالمحسن٢٤٦٦٣

٠بعمر ایمن محمد سیف النصر٢٤٦٦٤

٠بكریم عید محمد محمد٢٤٦٦٥

٠بمحمد خالد عبده احمد البربرى٢٤٦٦٦

٠بمحمد عصام عبدالحافظ حسین٢٤٦٦٧

٠بمحمد عماد الدین سعد حسین٢٤٦٦٨

٠بمحمد عمرو احمد داود٢٤٦٦٩

٠بمحمود جمعھ محروس العباسي٢٤٦٧٠

٠بیوسف ایمن محمد زاھر٢٤٦٧١

٠خ١خالد ابراھیم عبد العزیز محمد٢٤٦٧٢

٠خ١عمار یاسر عبد اللطیف٢٤٦٧٣

٠خ١مارینا ھانى ودیع٢٤٦٧٤

٠خ١محمد یاسر عطا ابراھیم٢٤٦٧٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: احصاء تطبیقيالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٢١)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع٢٠٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد ربیع محمد سالمھ٢٤٧٥١

٠احمد محمد سید احمد حسین٢٤٧٥٢

٠االء اشرف السید عبد العزیز٢٤٧٥٣

٠امیر حسنین محمد االمیر٢٤٧٥٤

٠ریم ایھاب سامى محمود٢٤٧٥٥

٠سلمى حسن محمد على ابوقمر٢٤٧٥٦

٠سلمى خالد عبدالوھاب عبدالھادى٢٤٧٥٧

٠سلمى خمیس على عبد اللطیف٢٤٧٥٨

٠سلمى صبحى مصطفى محمد٢٤٧٥٩

٠ضحى احمد فاضل احمد (محول)٢٤٧٦٠

٠طھ محمود فوزي عمار٢٤٧٦١

٠عمرو عبد الجواد احمد محمد (محول)٢٤٧٦٢

٠فاطمھ الزھراء جمال محمد احمد المصرى٢٤٧٦٣

٠فاطمھ مجدى راشد محمد٢٤٧٦٤

٠مارینا خلیل ھارون فھمى٢٤٧٦٥

٠محمد اسامھ عبد المجید على (محول)٢٤٧٦٦

٠محمد حمدى محمد على جمال الدین٢٤٧٦٧

٠مصطفى الدسوقى نزیھ الدسوقى  (محول)٢٤٧٦٨

٠ھشام سید امام ابوالمجد٢٤٧٦٩

٠باحمد محمد سامى مصطفى احمد٢٤٧٧٠

٠خ١ھدى سمیر سید شطا٢٤٧٧١

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٠٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ابراھیم محمد عبد العزیز حسن٢٤٦٨١

٠احمد بدوي فرجاني بدوي ابو الدھب٢٤٦٨٢

٠احمد جمال محمود مصطفى٢٤٦٨٣

٠احمد محمد امین عبدالرحمن٢٤٦٨٤

٠اسراء النادى محمد السید دسوقى٢٤٦٨٥

٠اسراء شوقى سید عبده سلمان٢٤٦٨٦

٠اسراء محمد على اسماعیل٢٤٦٨٧

٠اسماء محمد سید رمضان٢٤٦٨٨

٠االء عبد الحمید محمد محمد رمضان٢٤٦٨٩

٠االء ھشام فتحى محمد عبد الھادى٢٤٦٩٠

٠امنیھ محمد عبدالرحمن السید٢٤٦٩١

٠انس فادي مصطفى المنزالوي٢٤٦٩٢

٠باسل محمد خالد عبد الجواد محمود٢٤٦٩٣

٠باسم عصام مدبولى محمد٢٤٦٩٤

٠بیتر میشیل مالك روفائیل٢٤٦٩٥

٠تغرید ایمن اسماعیل عبد العظیم٢٤٦٩٦

٠حسین جودة السید جودة٢٤٦٩٧

٠حنین لطفى محمد محمد احمد٢٤٦٩٨

٠رحاب محمود سلیم عودة سلیم٢٤٦٩٩

٠ساره محمد مجاھد السید٢٤٧٠٠

٠ساره ھشام محمود عبد الحلیم٢٤٧٠١

٠سلمى سامي مرغني عبد الحمید٢٤٧٠٢

٠سلمى عبداللطیف ابو النصر محمد ادیب٢٤٧٠٣

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٠٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠سیلفیا نبیل سمیر اسكندر٢٤٧٠٤

٠شروق اشرف عبد الصبور سلیمان٢٤٧٠٥

٠عبد الرحمن شعبان محمود محمد٢٤٧٠٦

٠عبد الرحمن مجداد حسن شحاتھ٢٤٧٠٧

٠عبد هللا على عبد الرازق على٢٤٧٠٨

٠فرح طارق عبدالمجید حسین٢٤٧٠٩

٠كرستینا ناجى حلیم جورجى٢٤٧١٠

٠محمد احمد احمد مصطفى منصور سرج٢٤٧١١

٠محمد احمد رضوان احمد رضوان٢٤٧١٢

٠محمد حمدى سالمھ عبد الحمید٢٤٧١٣

٠محمد رضا محمود محمد٢٤٧١٤

٠محمد سالمھ محمد مھنى٢٤٧١٥

٠محمد سمیر محمود السید٢٤٧١٦

٠محمد محمود عبدالكریم محمود٢٤٧١٧

٠محمد ناصر احمد محمد٢٤٧١٨

٠محمد ھیثم محمد ادیب السمان٢٤٧١٩

٠محمود احمد عبد الحمید عطیھ حجازى٢٤٧٢٠

٠محمود رمضان السید محمد٢٤٧٢١

٠محمود محمد ابوزید على متولي٢٤٧٢٢

٠مریم فایز مختار خلیفھ علفھ٢٤٧٢٣

٠مصطفى طھ محمد احمد٢٤٧٢٤

٠مصطفي اشرف عبد الحمید محمد٢٤٧٢٥

٠منھ هللا احمد عبد الواحد محمد على٢٤٧٢٦

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادالفرقة: الثالثة (لغات- انتظام)

عدد الطالب:(١٢)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٠٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مى السعید العبد عوض٢٤٧٢٧

٠مینا عادل ناروز حبشى٢٤٧٢٨

٠ندى ایھاب صالح الدین كامل٢٤٧٢٩

٠ندى حسین عبد الحمید عبد الغنى٢٤٧٣٠

٠نور محمود عبد العزیز عمر٢٤٧٣١

٠یارا كرم محمود جاد هللا٢٤٧٣٢

٠یارا محسن عبد القادر یوسف٢٤٧٣٣

٠یمنى محمد عید موسى٢٤٧٣٤

٠یوستینا اشرف زكى عبد هللا٢٤٧٣٥

٠بریم مبروك محمد مبروك٢٤٧٣٦

٠بزینب شریف سعد عبد الرازق٢٤٧٣٧

٠بنورھان خالد رضا حسین العتر٢٤٧٣٨

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (لغات- انتساب)

عدد الطالب:(٩)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع٢٠٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠امیرة حازم حسین محمد٢٤٨٤١

٠خلود راشد عید على٢٤٨٤٢

٠عبد الحمید محمد عبد الحمید محمد٢٤٨٤٣

٠عمر خالد صدیق محمد٢٤٨٤٤

٠عمر محمد احمد عبد الكریم٢٤٨٤٥

٠مریم طارق رمضان عبد القادر٢٤٨٤٦

٠نور الدین مجدي ابوزید حسن٢٤٨٤٧

٠یوسف ھشام حسین حسني٢٤٨٤٨

٠ب*مصطفى خالد على ابراھیم ھمام (محول)٢٤٨٤٩

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: ادارة األعمالالفرقة: الثالثة (لغات- انتساب)

عدد الطالب:(١٤)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع٢٠٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد رافت احمد محمد حسن٢٤٨٢٦

٠احمد محمد مبروك محمد٢٤٨٢٧

٠امنیة صالح الدین احمد علي٢٤٨٢٨

٠امینة ولید عبد الوھاب حسین٢٤٨٢٩

٠رحمھ حمدى محمد بھنسى٢٤٨٣٠

٠عبد الرحمن محمد عبد الدایم حسن٢٤٨٣١

٠عبد هللا محمد محمد شحاتھ٢٤٨٣٢

٠فیرونیكا رامز صفوت راغب٢٤٨٣٣

٠محمد سعید زكي دسوقي٢٤٨٣٤

٠محمد صالح سالم عثمان٢٤٨٣٥

٠محمد محمد احمد عبد الكریم٢٤٨٣٦

٠نور مصطفى محمد عمر٢٤٨٣٧

٠تقى محمد السید الصباحى (محول)٢٤٨٣٨

٠محمد السید عزوز خلیل٢٤٨٣٩

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادالفرقة: الثالثة (لغات- انتساب)

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع٢٠٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبكود الطالب

٠٠معاذ رمضان سلیمان محمد٢٤٨٥١٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: بریدالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٣٧)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢٠٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ+ابراھیم حسنى عبدالجلیل احمد٥٣٣١

٠خ+احمد سید فرج عفیفى٥٣٣٢

٠خ+احمد مبروك احمد محمد٥٣٣٣

٠خ+السید عبدهللا السید نوار٥٣٣٤

٠خ+جمال سعد على محمود٥٣٣٥

٠خ+حسام محمد النویھى عمر السید ٥٣٣٦

٠خ+حسن امین حسن صالح٥٣٣٧

٠خ+خالد عبدالعاطى محمد السعید الدمرداش٥٣٣٨

٠خ+رانیا عثمان محمد بیومى محمد عثمان٥٣٣٩

٠خ+ربیع عقل السید عبدهللا٥٣٤٠

٠خ+سعاد سمیر فرج فرج٥٣٤١

٠خ+عادل سمیر حبیب حنا٥٣٤٢

٠خ+على عبدالسالم جعفر طلب٥٣٤٣

٠خ+عمرو حامد احمد عبدالعزیز العرب٥٣٤٤

٠خ+فرید محمود قمرالدولھ البربرى٥٣٤٥

٠خ+لیلى مصطفى مسلوب مصطفى٥٣٤٦

٠خ+محمد امین فرج أبوعلى٥٣٤٧

٠خ+محمد شوقت محمد احمد سویلم٥٣٤٨

٠خ+محمد عید محمد سالم٥٣٤٩

٠خ+محمد فاروق احمد محمود٥٣٥٠

٠خ+مصطفى منصور مرسى محمد ٥٣٥١

٠خ+ھالھ كمال على خلیل٥٣٥٢

٠خ+ولید احمد ھریدى السید٥٣٥٣

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: بریدالفرقة: الرابعة (انتظام)

عدد الطالب:(٣٧)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢٠٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ+یاسر سید على مرسى٥٣٥٤

٠خ+امانى واصف عبدالمالك جندى٥٣٥٥

٠خ+إبراھیم محمد عبدالعظیم عبدالرحیم العطار٥٣٥٦

٠خ+تامر البسطویسى البسطویسى الدسوقى٥٣٥٧

٠خ+حسام محمد محمد حفنى٥٣٥٨

٠خ+دالیا السعید فاید السعدنى٥٣٥٩

٠خ+دیاب محمد كامل صالح رجب٥٣٦٠

٠خ+سامح ربیع عبدالعلیم ابراھیم٥٣٦١

٠خ+طلعت الطوخى السید أبومحمد٥٣٦٢

٠خ+عمرو فتحى عبداإلمام ابراھیم٥٣٦٣

٠خ+محمد محمد احمد عبدالدایم٥٣٦٤

٠خ+مدحت محمد ابراھیم محمد فوده٥٣٦٥

٠خ+ھشام عبدهللا أحمد مصطفى٥٣٦٦

٠خ+ھشام محمد محمد عبدالحلیم٥٣٦٧

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: بریدالفرقة: الرابعة (انتساب)

عدد الطالب:(١٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(تابع٢٠٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ٢ابراھیم صالح ابراھیم درویش٩٢٣١

٠خ+احمد كامل محمد قندیل٩٢٣٢

٠خ+األمیر رجب على على ابراھیم٩٢٣٣

٠خ+ایمن  صفوت عبد المجید مرسى٩٢٣٤

٠خ+حجاج عماد حسن محمود عمار٩٢٣٥

٠خ+زاید شوال عبدالفتاح حسن٩٢٣٦

٠خ+سیف االسالم أسامھ محمد متولى ٩٢٣٧

٠خ+صابر عبدالفتاح مبروك عبدالدایم٩٢٣٨

٠خ+على احمد على القدیم٩٢٣٩

٠خ+محمد خلیل كامل زاید٩٢٤٠

٠خ+محمد عبدالرحمن محمد عبداللطیف٩٢٤١

٠خ+محمد على عبدالحلیم عبدالمجید٩٢٤٢

٠خ+ھانى ماھر عیاد خلیل٩٢٤٣

٠خ+ابراھیم عبدهللا عبدالسمیع السید٩٢٤٤

٠خ+السید محمد السید عبدالمعز٩٢٤٥

٠خ+ولید عادل مؤمن عبدالباسط٩٢٤٦

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


