
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ابانوب ایمن طلعت مھنى٤٥٥٠١

٢٩٩٠٨٠٥٠١٠٥١١٤-ابانوب جرجس عزمى منصور٤٥٥٠٢

٠-ابانوب جمال رزق خلیل٤٥٥٠٣

٢٩٩١١٢٧٢١٠٣٥٩٥-ابانوب داود تقاوى وھیب٤٥٥٠٤

٢٩٩٠١١٥٠١٠٢٩٧٥-ابانوب شكرى عزیز مقار٤٥٥٠٥

٢٩٨٠٣٠٩٢١٠٠٦٣٩-ابانوب صبحى لبیب مرزوق٤٥٥٠٦

٢٩٨١١٢١٢٦٠٠٦٧٦-ابانوب طلعت حلیم عبده٤٥٥٠٧

٠-ابانوب عادل جاب هللا عطیھ موسى٤٥٥٠٨

٠-ابانوب عادل كامل حبیب٤٥٥٠٩

٢٩٩٠٧٠٨٠١٠٣١٩٥-ابانوب عوض وھیب عوض٤٥٥١٠

٠-ابانوب فادى فایز لمعى٤٥٥١١

٠-ابانوب ماجد ایلیا سند٤٥٥١٢

٣٠٠٠١٠١٢٤١٤٣٣٢-ابانوب مجدى تقى حبیب٤٥٥١٣

٢٩٩٠١١٣٠١٠٢٤٥٦-ابانوب مدحت ناجى ندھا٤٥٥١٤

٠-ابانوب ناجح جرجس سعد٤٥٥١٥

٠-ابانوب نبیل سمیر شاكر سلیمان٤٥٥١٦

٢٩٧٠٤١٠٠١٠٤٤٧١-ابانوب نبیل غبلایر كامل٤٥٥١٧

٢٩٨١٠٢٥٢١٠٤٧١٣-ابانوب نتعى میخائیل عبد هللا٤٥٥١٨

٠-ابانوب نزیھ راغب برسوم٤٥٥١٩

٢٩٩٠٤١٦٠١٠٠٨٥٦-ابانوب ھانى لمعى ریاض٤٥٥٢٠

٢٩٨٠٨١٢٢١٠١٥٨١-ابتسام ابراھیم رمضان بدوى٤٥٥٢١

٠-ابرام عزت كامل دمیان٤٥٥٢٢

٢٩٧١١٢٧٠١٠٣٧٥١-ابرام عصام دكسیس حبیب٤٥٥٢٣

٠-ابرام ممدوح بدیع رمزى٤٥٥٢٤

٢٩٩٠٢٢٨٠١٠٢٣٣٧-ابراھیم ابو سریع ابراھیم سید٤٥٥٢٥

٢٩٩١٢١٣٢١٠٢١٣٧-ابراھیم احمد حسین عبد القوى٤٥٥٢٦

٠-ابراھیم احمد محمد ادریس٤٥٥٢٧

٠-ابراھیم اسامھ ابراھیم یاسین٤٥٥٢٨

٠-ابراھیم اسامھ اسماعیل عبد الرحمن٤٥٥٢٩

٠-ابراھیم السید حافظ ابراھیم٤٥٥٣٠
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٢٩٨١٠٢٠٠١٠٠٤٩٣-ابراھیم السید محمود السید٤٥٥٣١

٢٩٨١١١١٠١٠٢٧٥٢-ابراھیم حاتم ابراھیم عنتر٤٥٥٣٢

٢٩٩١٠٢٧٢١٠٠٠٧٧-ابراھیم حامد ابراھیم حسن٤٥٥٣٣

٠-ابراھیم حسن محمد حسن جبر٤٥٥٣٤

٠-ابراھیم حسن محمود عبد البى٤٥٥٣٥

٢٩٩٠٧٠٦٠١٠١٤٣٩-ابراھیم حسین ابراھیم یوسف٤٥٥٣٦

٠-ابراھیم حمدى احمد ابراھیم٤٥٥٣٧

٠-ابراھیم حمدى عبد اللطیف احمد راشد٤٥٥٣٨

٠-ابراھیم خالد ابراھیم محمد٤٥٥٣٩

٢٩٩٠٩٠٦٠١٠٣٥١٥-ابراھیم خالد بحبوح محمد٤٥٥٤٠

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٥١١١-ابراھیم خلیل ابراھیم اسكندر٤٥٥٤١

٣٠٠٠٢٠٧٠١٠٤٧٧٣-ابراھیم خلیل ابراھیم عبدهللا٤٥٥٤٢

٢٩٩٠٣٠٨٢٣٠١٩٥٩-ابراھیم ربیع حسین عبد الحمید٤٥٥٤٣

٢٩٩٠٧٠٨٠١٠٦٠٩٧-ابراھیم سامي ابراھیم حسونھ٤٥٥٤٤

٠-ابراھیم سعد محمد محمد٤٥٥٤٥

٢٩٩٠٢١٦٢١٠٢٢٣٣-ابراھیم سید احمد یونس محمد٤٥٥٤٦

٣٠٠٠٨٠١٢١١٨٢١٥-ابراھیم سیف الیزل عباس سید٤٥٥٤٧

٠-ابراھیم صابر امام محمد٤٥٥٤٨

٢٩٩٠٣٣٠٢١٠٢١٣٨-ابراھیم صباح جمعھ سعد محمد٤٥٥٤٩

٠-ابراھیم صبحى محمد السید٤٥٥٥٠

٢٩٩٠٢١٩٠١٠١٩٩٤-ابراھیم صبرى محمد احمد٤٥٥٥١

٠-ابراھیم صالح ابراھیم محمد محمد٤٥٥٥٢

٢٩٩٠٩٢٦٢٦٠٢١٧٣-ابراھیم صالح جاد محمد٤٥٥٥٣

٢٩٧٠٤٢٥٢١٠١٣٩٦-ابراھیم طارق السید محمد٤٥٥٥٤

٠-ابراھیم طلعت ابراھیم محمد٤٥٥٥٥

٣٠٠٠٢٢٨٠١٠٢٦٩٢-ابراھیم طھ السید طھ عفیفى٤٥٥٥٦

٢٩٩٠٦٠٤٠١٠٢٠١٧-ابراھیم عادل فاروق محمد عبد اللطیف٤٥٥٥٧

٢٩٩٠٧٠١٢١٠٤١٥٩-ابراھیم عاطف ابراھیم عبد الغنى٤٥٥٥٨

٠-ابراھیم عاطف عبد الفتاح احمد٤٥٥٥٩

٠-ابراھیم عبد الجلیل مكاوى جوده٤٥٥٦٠
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٠-ابراھیم عبد الستار رزق٤٥٥٦١

٢٩٨١٠٢٣٢١٠١٢١١-ابراھیم عبد المنعم شعبان على٤٥٥٦٢

٢٩٩١٠٠١٢١٠٤٤٧٨-ابراھیم عبد الناصر ابراھیم الغریب٤٥٥٦٣

٢٩٨٠٢١٣٠١٠٣٨٩٦-ابراھیم عبدالمعبود رفاعى مصطفى٤٥٥٦٤

٢٩٩٠٥٠١١٧٠٤٨٧٧-ابراھیم على عبد الحمید یونس٤٥٥٦٥

٢٩٩٠٤٠٢٢١٠١٣٣٧-ابراھیم فوزى امام ابراھیم٤٥٥٦٦

٢٩٨١١٠٧٠١٠٢٧١١-ابراھیم فؤاد لطفي احمد٤٥٥٦٧

٠-ابراھیم محسن محمد احمد عید٤٥٥٦٨

٢٩٩٠٦٠١٠١٠١٥٩٨-ابراھیم محمد ابراھیم قطرى٤٥٥٦٩

٢٩٨١٠٣٠٠١٠١٧١٣-ابراھیم محمد السید محمد عبدالرحمن٤٥٥٧٠

٢٩٩٠٥٢٤٢١٠٠٤٣٥-ابراھیم محمد بكر قطب٤٥٥٧١

٢٩٩٠٩٢٧٠١٠٦٤٩٥-ابراھیم محمد عبدالعظیم المرصفاوى٤٥٥٧٢

٢٩٩٠٨٢٨٠١٠٥٥٧١-ابراھیم محمد عبید محمد عثمان٤٥٥٧٣

٠-ابراھیم محمد عطیھ محمد بیومى٤٥٥٧٤

٢٩٩١١٢٧٢١٠١٢١٥-ابراھیم محمد محمد محى الدین عبد الحمید٤٥٥٧٥

٢٩٩٠٢٢٣٠١٠٠٤٧٣-ابراھیم محمود ابراھیم عبد الحافظ٤٥٥٧٦

٢٩٩٠٢١٥٢١٠٥٩٩٤-ابراھیم محمود سید محمود٤٥٥٧٧

٠-ابراھیم موسى عمران حمدان٤٥٥٧٨

٣٠٠٠٣٢٠٢١٠١٧٧٥-ابراھیم نادى یحى فتوح الشیمى٤٥٥٧٩

٢٩٩٠٧٢٥٢١٠٥٧٩٩-ابراھیم ناصر ابراھیم جمعة٤٥٥٨٠

٠٠الغـــــــى٤٥٥٨١

٢٩٩٠٦٠٧٢١٠٢٠٣٥-ابو المجد محمد السید ابو المجد٤٥٥٨٢

٢٩٩٠١١٧٢١٠٢٨٣٩-ابو بكر عادل محمد ابو بكر٤٥٥٨٣

٠-ابو بكر كمال محمد طھ٤٥٥٨٤

٢٩٧٠١٠٣٠١٠٠١١٢-ابو بكر مجدى على مصطفى٤٥٥٨٥

٠-ابوبكر حسین محمد الصادق٤٥٥٨٦

٢٩٩٠٩١٥٢١٠٣٧٥٩-ابوسریع سعد ابوسریع عبد النبى٤٥٥٨٧

٠-احمد ابراھیم ابوالفتوح ابراھیم٤٥٥٨٨

٢٩٩١٠٠١١٢٢١٤٩٧-احمد ابراھیم احمد العراقى ابوسمري٤٥٥٨٩

٢٩٨٠٧١٤٢١٠٣٦٧٢-احمد ابراھیم احمد سالم٤٥٥٩٠
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٢٩٨١٠٢٠٢٣٠٠٧٣٢-احمد ابراھیم امین عبد الغفار٤٥٥٩١

٠-احمد ابراھیم جالل موسى٤٥٥٩٢

٢٩٩٠٦١٤٢١٠١٩٥٣-احمد ابراھیم دسوقى محمود٤٥٥٩٣

٢٩٩٠٣٠٧٠١٠٥٢٩١-احمد ابراھیم راتب مصطفى٤٥٥٩٤

٢٩٩٠٩٠٩٠١٠٦٦٧٥-احمد ابراھیم سعد محمد٤٥٥٩٥

٠-احمد ابراھیم سعداوى عباس٤٥٥٩٦

٢٩٩٠٩٠٦٢١٠٣٤٣١-احمد ابراھیم عباس السید محمد٤٥٥٩٧

٢٩٩٠٦١٨٢١٠١٥١٤-احمد ابراھیم عبد الحكیم ابراھیم الجمل٤٥٥٩٨

٠-احمد ابراھیم عبد هللا جوده٤٥٥٩٩

٢٩٩٠٣٢٦٠٢٠٠٦٥٧-احمد ابراھیم عبدالظاھر محمود احمد٤٥٦٠٠

٢٩٩٠٢١٣٢١٠٣٦٩٣-احمد ابراھیم عویس امام٤٥٦٠١

٢٩٨٠١٠١٢٤١٧٥٩٦-احمد ابراھیم ماھر فولى٤٥٦٠٢

٢٩٩٠٦٢٠٨٨٠٠٧١٨-احمد ابراھیم محمد ابراھیم٤٥٦٠٣

٢٩٨١١١٩٢١٠٠٤٣٤-احمد ابراھیم محمد سالم٤٥٦٠٤

٢٩٨١٢٠٣٠١٠٣١١٨-احمد ابراھیم محمد عبد الرحمن٤٥٦٠٥

٠-احمد ابراھیم محمد محمود٤٥٦٠٦

٢٩٩٠٢١٢٠١٠٠٩١٥-احمد ابراھیم محمد مصطفى٤٥٦٠٧

٢٩٩٠٧٠١٢١١٥١١٨-احمد ابو السعود بخاطره ابو السعود٤٥٦٠٨

٢٩٩٠٧١٢٢١٠١٧٧٥-احمد ابو الفتوح ابراھیم دراز٤٥٦٠٩

٠-احمد ابو بكر عبد الواحد حسین٤٥٦١٠

٢٩٩٠٤٠١٢١٠٠٨٧١-احمد اسامة زكریا حامد٤٥٦١١

٢٩٨١٢١٠٠١٠٦٣٥٧-احمد اسامة سعودى مسعود٤٥٦١٢

٠-احمد اسامھ احمد منیر عبد العزیز٤٥٦١٣

٠-احمد اسامھ حسین بیومى٤٥٦١٤

٢٩٩٠٦١٢٠١٠٠٩٥٣-احمد اسامھ عبد اللطیف سلیم٤٥٦١٥

٢٩٩٠٧٢٤٠١٠٦١٣٧-احمد اسعد على حسن٤٥٦١٦

٢٩٩٠٧٠٢٠١٠٤٦١٣-احمد اسعد محمد بشیر حسن٤٥٦١٧

٢٩٩٠٢٠٩٢١٠٢٦٩٩-احمد اسالم عبد الخالق عبد الرحمن٤٥٦١٨

٢٩٨٠٥٢٨٠١٠٢٥٩٥-احمد اسالم عبد هللا حسن٤٥٦١٩

٢٩٩٠٢٠١٢١١٦٠١٥-احمد اسماعیل عویس محمود٤٥٦٢٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٨٠٣٠٢٢١٠١٠٣٤-احمد اشرف ابراھیم حسین٤٥٦٢١

٢٩٩٠٤٢٠٢١٠٣٣٩٧-احمد اشرف ابراھیم سید على٤٥٦٢٢

٢٩٨١٢٠٧٠١٠٥٧٣٣-احمد اشرف احمد زھران٤٥٦٢٣

٢٩٨٠٧٠٦٠١٠٠٠٣٩-احمد اشرف احمد عبد العزیز عویس٤٥٦٢٤

٢٩٩٠٩١٥٠١٠٦٥١٣-احمد اشرف احمد محمد ابراھیم٤٥٦٢٥

٠-احمد اشرف السید احمد٤٥٦٢٦

٠-احمد اشرف امین عبد الجواد٤٥٦٢٧

٠-احمد اشرف حسین محمد٤٥٦٢٨

٢٩٩٠٤١٧٢١٠٣٤٩٤-احمد اشرف حمید محمد احمد٤٥٦٢٩

٢٩٩٠٤٢٨٢١٠١٢٩٢-احمد اشرف خلیل كساب٤٥٦٣٠

٢٩٨١٢١٤٠١٠٠١٧٣-احمد اشرف سمیر حافظ٤٥٦٣١

٢٩٨٠٣٠٩٠١٠٢٣٥٩-احمد اشرف سید عبد القادر٤٥٦٣٢

٢٩٨٠٧٠١٠١٠١٠٥١-احمد اشرف سید محمود٤٥٦٣٣

٠-احمد اشرف صالح الدین احمد٤٥٦٣٤

٢٩٩٠٩١٣٢١٠٥٠١١-احمد اشرف عبد الرسول محمد٤٥٦٣٥

٢٩٩٠٥٠٦٠١٠١٣٧١-احمد اشرف عبد الفتاح عثمان٤٥٦٣٦

٠-احمد اشرف عدلى مدبولى البنجى٤٥٦٣٧

٢٩٩٠٦١٣٢١٠٠٣٣٩-احمد اشرف عطیھ ھاشم محمد٤٥٦٣٨

٢٩٨٠٤٢٨٢١٠٠٥٧٧-احمد اشرف كمال الدین عبد القادر٤٥٦٣٩

٢٩٩٠٨٠١١٤٠٩٩٣٩-احمد اشرف محمد عبد اللطیف٤٥٦٤٠

٢٩٩٠١٢٣٠١٠٤٣٣٢-احمد اشرف محمد عبدالفتاح٤٥٦٤١

٢٩٩١٠٢٥١٤٠٣٢٥٨-احمد اشرف مصطفى عبد الحمید٤٥٦٤٢

٢٩٨١١٠١٠١٠٥٣٣٩-احمد اشرف نجیب محمد٤٥٦٤٣

٢٩٩٠٥١٩٢١٠٢٣١٨-احمد اشرف نصر عبد الكریم٤٥٦٤٤

٣٠٠٠٢١٧٠١٠٠٩٥٣-احمد الحسین عبد العزیز محمود حمزه٤٥٦٤٥

٢٩٩٠٨١٩٠١٠٢١١٥-احمد السید ابراھیم فیاض٤٥٦٤٦

٢٩٩٠٧١٦٠١٠٠٩٧٩-احمد السید لطفى السید عفیفى٤٥٦٤٧

٢٩٨٠٧٠٥٢١٠٣٣٩٨-احمد السید محمود مرسى عسل٤٥٦٤٨

٢٩٨١٠٢٨١٢٠١٢٩٩-احمد العوضى رضا العوضى٤٥٦٤٩

٠-احمد الموحد با� احمد محمد خلیل٤٥٦٥٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد امین عبد الغنى منصور٤٥٦٥١

٢٩٩٠٦٢٧١٤٠١٥٩٩-احمد انور احمد كشاف٤٥٦٥٢

٢٩٩٠٧١٨٢١٠٠١١٥-احمد ایمن ابراھیم السید٤٥٦٥٣

٠-احمد ایمن ابراھیم محمد٤٥٦٥٤

٠-احمد ایمن احمد الجابرى٤٥٦٥٥

٢٩٩٠٩٢٩٠١٠٩١٩٩-احمد ایمن احمد محمود٤٥٦٥٦

٢٩٨١٠٢٣٠١٠٢٣٩٣-احمد ایمن بدر مرشدى٤٥٦٥٧

٢٩٦٠٤٢٧٠١٠١١٩٦-احمد ایمن زكریا عبد الحمید٤٥٦٥٨

٠-احمد ایمن سعد محمد٤٥٦٥٩

٢٩٩٠٦٢٥٠١٠٣٧٩٢-احمد ایمن سید توفیق٤٥٦٦٠

٣٠٠٠٣١٩٢١٠٠٠٣١-احمد ایمن عبد الحمید عبد الراضي٤٥٦٦١

٢٩٨١٢١٧٠١٠٤٠٧٦-احمد ایمن محمد عبد العال٤٥٦٦٢

٠-احمد ایھاب توفیق محمد٤٥٦٦٣

٠-احمد ایھاب طھ موسى٤٥٦٦٤

٢٩٩٠٨٢٩٠١٠١١١٦-احمد ایھاب محمد عبد الرحمن٤٥٦٦٥

٠-احمد ایھم فؤاد احمد عبدالبارى٤٥٦٦٦

٢٩٩٠٥٢٢٠١٠٣٦٣٥-احمد بخیت على التونى٤٥٦٦٧

٢٩٨٠٣٠٢٠١٠٢٨٥٨-احمد بدر الدین حلمى عبد الرازق٤٥٦٦٨

٢٩٩٠٣٢٩٠١٠١٧٩٣-احمد بدر شبل عبدالعزیز٤٥٦٦٩

٠-احمد بدر كمال عباس طھ٤٥٦٧٠

٢٩٩٠٨١٨٠١٠٣٤٥٨-احمد بدیر عبدهللا بدیر٤٥٦٧١

٠-احمد بدیر على على السید٤٥٦٧٢

٠-احمد بربرى محمود احمد٤٥٦٧٣

٣٠٠٠٢٠٣٠١٠٤٣٩٨-احمد بركات بركات محمد٤٥٦٧٤

٠-احمد بھجت محمود السید راجح٤٥٦٧٥

٠-احمد تامر حسنى السید سلیمان٤٥٦٧٦

٠-احمد توفیق شعبان محمد٤٥٦٧٧

٠-احمد ثروت عبد الرسول عبد العال٤٥٦٧٨

٢٩٩٠٨٠٨٠١٠٧٥٥٣-احمد جالل عبدالعزیز متولى٤٥٦٧٩

٠-احمد جالل محمد حسن٤٥٦٨٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠١١٧٠١٠٥٣٩٣-احمد جالل محمد عبد الحفیظ٤٥٦٨١

٠-احمد جالل نصر محمود٤٥٦٨٢

٢٩٨١١١١٢١٠١٧٥٣-احمد جمال ابراھیم على٤٥٦٨٣

٢٩٩٠٢٠١٢١٠١٠٣٤-احمد جمال اسماعیل حسین٤٥٦٨٤

٢٩٩٠١١٢٠١٠٢٠٣٢-احمد جمال الدین ابراھیم محمد٤٥٦٨٥

٢٩٨٠٧٣٠٠١٠١٨٣٦-احمد جمال الدین احمد عبد العظیم٤٥٦٨٦

٢٩٩٠١١٨٠١٠٢٠٥٨-احمد جمال الدین حسن على٤٥٦٨٧

٠-احمد جمال زكى محمد٤٥٦٨٨

٢٩٨٠٢١٤٢١٠١٦٥١-احمد جمال صابر راشد٤٥٦٨٩

٢٩٩٠٩٠١٠١٠٤١٩٧-احمد جمال عبد الجواد محمود٤٥٦٩٠

٢٩٩٠٨٠٤٠١٠٣٩٩٧-احمد جمال عبد الناصر یوسف٤٥٦٩١

٢٩٩٠١٠٣٠١٠٢٣٧٨-احمد جمال فتحى عبد الحمید٤٥٦٩٢

٢٩٩٠٥٠٥٢١٠٢٠٥٩-احمد جمال فتحي حداد٤٥٦٩٣

٠-احمد جمال محمد امام٤٥٦٩٤

٢٩٩٠٧٢٥٠١٠٢٥٥٥-احمد جمعھ عرفات عویس٤٥٦٩٥

٠-احمد جمیل على عبد النبى٤٥٦٩٦

٢٩٨٠٨٠٦٠٢٠٠٣٧٤-احمد جھاد السید ابراھیم رمضان٤٥٦٩٧

٠-احمد حاتم احمد المالكى٤٥٦٩٨

٠-احمد حاتم فوزى احمد٤٥٦٩٩

٢٩٩٠٨٣١٢١٠١٨٥٩-احمد حاتم محمد اسماعیل محمد٤٥٧٠٠

٢٩٩٠٣١٣٢١٠٢٣٩١-احمد حازم شعبان حسن ادریس٤٥٧٠١

٢٩٩٠٩٢٥٠١٠٧٦٥٧-احمد حامد على احمد مصطفى٤٥٧٠٢

٢٩٩٠٩٠٩٢١١١٦٩٢-احمد حامد محروس حامد٤٥٧٠٣

٠-احمد حامد محمد متولي٤٥٧٠٤

٠-احمد حامد محمود حسین٤٥٧٠٥

٠-احمد حبیب محمد حبیب٤٥٧٠٦

٢٩٩٠٨٣١١٥٠٠٤٧٤-احمد حسام الدین حسنى محمد اسماعیل٤٥٧٠٧

٠-احمد حسن ابراھیم حافظ٤٥٧٠٨

٢٩٩٠١٠١٢١٣٤٤١٦-احمد حسن ابراھیم سلیمان خلیفھ٤٥٧٠٩

٠-احمد حسن احمد یحیى٤٥٧١٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٤١٥٠١٠٤٣١٤-احمد حسن اسماعیل حسن٤٥٧١١

٢٩٨١٢٢١٢١٠٤١٣٦-احمد حسن جالل سالمھ٤٥٧١٢

٢٩٨٠٢٠٤٢١٠٢٧٥٨-احمد حسن حلمى عبد الحمید٤٥٧١٣

٢٩٨١١٢٧٠١٠١٨٣٣-احمد حسن سعید محمود٤٥٧١٤

٠-احمد حسن عبد الرحیم حسن٤٥٧١٥

٢٩٨١٠٢٥٠١٠٥٧٩٨-احمد حسن عزت عبدالقادر٤٥٧١٦

٠-احمد حسن محمد ابوالمعاطى٤٥٧١٧

٠-احمد حسن محمد احمد الدارجینى٤٥٧١٨

٠-احمد حسن محمد حسن٤٥٧١٩

٠-احمد حسین جاد عفیفى٤٥٧٢٠

٢٩٩١٠٠١٢١١٥٩٣٣-احمد حسین صابر عبد الجابر٤٥٧٢١

٢٩٨١١٢٥٢٣٠٢٤١٤-احمد حسین على سالم٤٥٧٢٢

٢٩٨١٠٠١٢٧١٧٧٣٤-احمد حفنى محمد حفني٤٥٧٢٣

٠-احمد حلمى محمد بخیت٤٥٧٢٤

٢٩٨١٢٢٠٢٤٠٥٣٧٥-احمد حماد عبد الحكیم ابوزید٤٥٧٢٥

٠-احمد حمدى احمد البابلى٤٥٧٢٦

٠-احمد حمدى حسن طھ٤٥٧٢٧

٢٩٩٠٢٢٤٢١٠١١١٤-احمد حمدى رجب احمد٤٥٧٢٨

٠-احمد حمدى رمضان عبد هللا٤٥٧٢٩

٠-احمد حمدى صابر محمد على مدین٤٥٧٣٠

٠-احمد حمدى صالح محمد ابراھیم٤٥٧٣١

٠-احمد حمدى عبد هللا محمود٤٥٧٣٢

٠-احمد حمدى محمد عبد العاطى٤٥٧٣٣

٢٩٩٠٤٢٩٢١٠١٢٣١-احمد حمدى محمود ابوطالب٤٥٧٣٤

٢٩٩٠٨١٢٨٨٠٠١١٦-احمد حمدي محمد عوض ھالل٤٥٧٣٥

٢٩٨١٢١٤٢١٠٠٣٧٥-احمد حمودة ابراھیم محمود سالمة٤٥٧٣٦

٢٩٩٠٨٢٥٠١٠١١٧٢-احمد حنفي شلبي عبد العزیز٤٥٧٣٧

٢٩٨٠٢٠٩٠١٠٢١٥٨-احمد خالد ابراھیم عبد هللا٤٥٧٣٨

٢٩٩٠٨١٦٠١٠١٦٥٣-احمد خالد احمد سید٤٥٧٣٩

٢٩٩٠٦٣٠٠١٠٣٤٥٤-احمد خالد السید سباعي٤٥٧٤٠
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٠-احمد خالد السید عبد العزیز٤٥٧٤١

٢٩٨١٢٠١٢١٠٤٧٣٥-احمد خالد السید محمد٤٥٧٤٢

٠-احمد خالد حسن محمد ریحان٤٥٧٤٣

٢٩٩٠٤١٨٢١٠٢٥٣٤-احمد خالد خضر محمد٤٥٧٤٤

٠-احمد خالد خلف عبدالمطلب٤٥٧٤٥

٠-احمد خالد خمیس عبد الحمید٤٥٧٤٦

٠-احمد خالد ربیع ابو السعود٤٥٧٤٧

٢٩٩٠٨١٨٠١٠٣٧١٧-احمد خالد رمضان سید احمد٤٥٧٤٨

٢٩٩٠٤٢١٠١٠٢٠٥٧-احمد خالد سعید سید عفیفى٤٥٧٤٩

٢٩٨١٠٣٠٢١٠٠٨٥٤-احمد خالد شعبان احمد٤٥٧٥٠

٠-احمد خالد عبد التواب ابراھیم٤٥٧٥١

٢٩٨١٢٢٦٠١٠٠٦٧٣-احمد خالد على عبدالرحیم٤٥٧٥٢

٢٩٩٠١١٨٠١٠٠٩٣٤-احمد خالد على محمود عبد الحلیم٤٥٧٥٣

٢٩٩٠٢٠١٢١١٣٤٧٤-احمد خالد محمد حنفي٤٥٧٥٤

٣٠٠٠١١٥٢١٠١٥١٢-احمد خالد محمد خضرى٤٥٧٥٥

٢٩٨١١٢٦٠١٠١٩٧٥-احمد خالد محمد خلیل٤٥٧٥٦

٠-احمد خالد محمد محمد على ٢٨-٧-٤٥٧٥٧١٩٩٨

٠-احمد خالد محمد محمد على ١٥-١-٤٥٧٥٨٢٠٠٠

٢٩٩٠٩٠٦٠١٠٢٩٧٧-احمد خالد محمد محمود٤٥٧٥٩

٢٩٩٠١٠١٢١٢٦٨٣٩-احمد خطاب سعید خطاب٤٥٧٦٠

٢٩٨٠٧٠٦٠١٠٥٨٧١-احمد خلیل ابراھیم امین٤٥٧٦١

٠-احمد خمیس حلمى محمد٤٥٧٦٢

٣٠٠٠١٠٩٠١٠٤٨١١-احمد دسوقى حسن محمد٤٥٧٦٣

٠-احمد دسوقى فرج دسوقى٤٥٧٦٤

٠-احمد دسوقي رمضان علي٤٥٧٦٥

٢٩٩٠٩٢٠٠١٠٢٩٥٦-احمد رافت حلمى محمد٤٥٧٦٦

٠-احمد رأفت احمد احمد محمد بیومى٤٥٧٦٧

٢٩٩١٠٠١٢١٠٩٨٩٥-احمد رأفت رشدى عبدالعزیز٤٥٧٦٨

٠-احمد ربیع احمد محفوظ٤٥٧٦٩

٢٩٨٠٩٠٣٢١٠٠٢١٢-احمد ربیع طھ حسین عبدربھ٤٥٧٧٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد رجب حجازى عبد المنطلب٤٥٧٧١

٢٩٨١١٢٣٢٣٠١٠٥٥-احمد رجب صالح احمد٤٥٧٧٢

٣٠٠٠٣٠٧٢١٠٣٣٩٨-احمد رجب عبد الكریم عبد السالم٤٥٧٧٣

٢٩٨٠١٠٦٠١٠١٠١١-احمد رجب عبد الكریم محمود٤٥٧٧٤

٢٩٩٠٧١٤٢١٠١٤٣٧-احمد رجب عبد الوھاب احمد٤٥٧٧٥

٠-احمد رجب كامل محمود٤٥٧٧٦

٢٩٨١١٠٦٠١٠٣٧٥٢-احمد رجب محمد جوده٤٥٧٧٧

٠-احمد رزق متولى عبد هللا٤٥٧٧٨

٣٠٠٠٢٠٥٠١٠٤١٥٧-احمد رشاد احمد محمود خلیل٤٥٧٧٩

٢٩٩٠٢١٤٢١٠٣٢٣٣-احمد رضا ابراھیم ابو العطا٤٥٧٨٠

٠-احمد رضا اسماعیل سید٤٥٧٨١

٢٩٩٠٥٢٣٢١٠٢٨١٢-احمد رضا عبد الغفار عبد الرسول٤٥٧٨٢

٢٩٩٠٩٠٣٠١٠٢٣٩٥-احمد رضا عبد المحسن عبد الباري٤٥٧٨٣

٢٩٩٠١٢١٢١٠١٩٥٤-احمد رضا على حسن٤٥٧٨٤

٣٠٠٠١١٦٢١٠٠٦٩٧-احمد رضا كمال صادق٤٥٧٨٥

٠-احمد رضوان شعبان رضوان٤٥٧٨٦

٢٩٩٠٦٢٣٢١٠٢٧١١-احمد رفعت حسن انور٤٥٧٨٧

٠-احمد رفعت محمد ابراھیم شلبى٤٥٧٨٨

٢٩٩٠٤٣٠٢١٠١٢٩٤-احمد رمزى دیاب كامل محمد٤٥٧٨٩

٢٩٩٠٩٠١٢١١٨٣١٤-احمد رمضان دیاب رمضان٤٥٧٩٠

٠-احمد رمضان رمضان حسن٤٥٧٩١

٢٩٩١٢١٣٢١٠٢٦٩٢-احمد رمضان عبد الباسط عبد الفتاح٤٥٧٩٢

٢٩٩٠٧٢٧٠١٠٢٦٧٥-احمد رمضان على محمد٤٥٧٩٣

٢٩٩٠٣١٤٠١٠١٩١٤-احمد ریاض عبد الفتاح محمد على٤٥٧٩٤

٠-احمد زكریا محمد محمد الشیمى٤٥٧٩٥

٢٩٩٠٩١١٠١٠٤٨٥٢-احمد زینھم سالم محمد٤٥٧٩٦

٠-احمد زینھم صالح أبو طالب٤٥٧٩٧

٢٩٨١١١٤٠١٠٥٠١٢-احمد زینھم محمد احمد٤٥٧٩٨

٠-احمد سالم جالل سالم٤٥٧٩٩

٢٩٨١٠٢٧٢١٠٠٨١١-احمد سامح انور السید٤٥٨٠٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٩١٥٠١٠٧٨٣٨-احمد سامح سعید السید٤٥٨٠١

٢٩٩٠٣٢٢١٤٠٠٣٣٩-احمد سامى رشاد عبد الواحد٤٥٨٠٢

٠-احمد سامى سالمھ محمود٤٥٨٠٣

٢٩٩٠٥٢٥٠١٠٢٧٥٧-احمد سامى محمد بشیر٤٥٨٠٤

٠-احمد سامى محمود على٤٥٨٠٥

٢٩٩١٢٠١٢١١١٨٧٦-احمد سامي حسن صالح٤٥٨٠٦

٠-احمد سامي عاشور محمد٤٥٨٠٧

٠-احمد سباعى عبد الراضى رضوان٤٥٨٠٨

٠-احمد سعد الدین سید مجاھد٤٥٨٠٩

٢٩٨١١٠١٢١٠٤٩١٧-احمد سعد على محمود٤٥٨١٠

٢٩٩٠٥١٠٢١٠٠٥١٦-احمد سعید احمد احمد٤٥٨١١

٢٩٩٠٨١٧٢١٠٣٦١٩-احمد سعید احمد اسماعیل شادى٤٥٨١٢

٠-احمد سعید احمد سید٤٥٨١٣

٠-احمد سعید حسنى معوض٤٥٨١٤

٢٩٩٠٩٠٤١٤٠٢٤٥٥-احمد سعید سعداوى محمد٤٥٨١٥

٠-احمد سعید سید حسن٤٥٨١٦

٢٩٩٠٧٢٢٢١٠١٣٥٧-احمد سعید عبد الستار محمود٤٥٨١٧

٢٩٩٠١٣١٢١٠٠٢١١-احمد سعید عبد العاطى سلیمان٤٥٨١٨

٢٩٨٠١١٥١٤٠١٧٥١-احمد سعید غریب محمد الطباخ٤٥٨١٩

٢٩٩٠٨٠٨٠١٠٥١٩٤-احمد سعید فتحى ابراھیم عبیان٤٥٨٢٠

٠-احمد سعید محمد صابر٤٥٨٢١

٢٩٩٠٥١٢٢١٠١١٧٩-احمد سعید محمد محمد٤٥٨٢٢

٠-احمد سعید محمد محمود٤٥٨٢٣

٢٩٩٠٧٠١٠١٠٠٥١٢-احمد سعید مصطفى صبحى٤٥٨٢٤

٢٩٩٠١١٥٢١٠٠٠٥٨-احمد سلیمان محمد حسنین٤٥٨٢٥

٠-احمد سمیح احمد نمر٤٥٨٢٦

٠-احمد سمیر احمد محمد٤٥٨٢٧

٠-احمد سمیر رمضان سعید٤٥٨٢٨

٢٩٩٠٨٢٦٠١٠١٢٥١-احمد سمیر رواش فرماوى٤٥٨٢٩

٢٩٨١١٠١٠١٠٣٣٧٩-احمد سمیر عبد المجید صنع هللا٤٥٨٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد سمیر عبد المنعم عبد الحمید٤٥٨٣١

٢٩٧١٠٣١٢١٠٠٢٩٧-احمد سمیر عبدهللا احمد٤٥٨٣٢

٢٩٩٠٥١٧٢٨٠٠٥٣١-احمد سمیر على عبد اللطیف٤٥٨٣٣

٠-احمد سید ابراھیم محمد ابو النجا٤٥٨٣٤

٠-احمد سید احمد السید٤٥٨٣٥

٢٩٩٠٥٢٩٢٢٠١٥٧٧-احمد سید احمد حسن٤٥٨٣٦

٠-احمد سید احمد عبد التواب٤٥٨٣٧

٢٩٩٠٨٢٧٠١٠٣٨٧٢-احمد سید احمد عبد الفتاح٤٥٨٣٨

٢٩٩٠٣٢٦٠١٠١٣٥٧-احمد سید احمد محمد اسماعیل٤٥٨٣٩

٠-احمد سید حسین خضر٤٥٨٤٠

٢٩٨١٠١٥٠١٠٣٩٩٢-احمد سید رمضان احمد٤٥٨٤١

٢٩٨١٢٠٥٢١٠١٦١٥-احمد سید ساعد قرنى٤٥٨٤٢

٠-احمد سید صبرى احمد٤٥٨٤٣

٢٩٩١١٢٧٠١٠٠٩١٢-احمد سید عبد العزیز اسماعیل٤٥٨٤٤

٠-احمد سید عبد الوھاب السید٤٥٨٤٥

٢٩٩٠٩٠١٢١٠٩١٥٣-احمد سید عبدالستار عبدالرازق٤٥٨٤٦

٠-احمد سید محمد على٤٥٨٤٧

٢٩٩٠٥٠٣٣١٠٠٠٩٦-احمد سید محمد قرني محمد حسن البحیرى٤٥٨٤٨

٠-احمد سید محمود محمد (سوھاج)٤٥٨٤٩

٠-احمد شامى صادق عبد الرحیم٤٥٨٥٠

٢٩٩٠٤١٥٠١٠٢٤١٩-احمد شریف عبدالجواد احمد٤٥٨٥١

٠-احمد شعبان عبد اللطیف احمد٤٥٨٥٢

٠-احمد شعبان على زكى٤٥٨٥٣

٢٩٩٠٤٠١٢١٠٨٣٩٢-احمد شوقى ذكى كریم٤٥٨٥٤

٢٩٨١١٠١٠١٠٨٤٧٨-احمد صابر عبد الفتاح خلیل٤٥٨٥٥

٢٩٩١٠١٤٨٨٠٠٤٥١-احمد صابر عبد هللا محمود عبد الحي٤٥٨٥٦

٢٩٩٠٤١٠٢١٠٤٣٩٦-احمد صابر محمد ادریس٤٥٨٥٧

٢٩٩٠٣٠٣٠١٠٠٢١١-احمد صابر محمد عبد العزیز٤٥٨٥٨

٠-احمد صابر محمد عبد هللا٤٥٨٥٩

٢٩٩٠٨١٨٠١٠٥٠٥١-احمد صابر محمد علي٤٥٨٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٢٢١٠١٠٢٦١٥-احمد صالح عبد الحلیم صالح٤٥٨٦١

٢٩٩٠٨٠٧٠١٠٣٦٥٧-احمد صالح محمد ابراھیم٤٥٨٦٢

٢٩٩٠٧١٢٠١٠٠٥١٨-احمد صبحى صالح حافظ٤٥٨٦٣

٢٩٩٠٣١٨٠١٠٠٢٧٩-احمد صبحى محمد مشعال٤٥٨٦٤

٢٩٩٠٤٠٩٢٨٠٠١١٩-احمد صبحى محمود محمد احمد٤٥٨٦٥

٠-احمد صبرى فھمى شدید٤٥٨٦٦

٢٩٩٠٨٠٧٢٦٠١٤٣٣-احمد صبرى فؤاد حسن٤٥٨٦٧

٠-احمد صبرى یوسف عوده٤٥٨٦٨

٢٩٩٠٧١٧٢١٠٠٠٥٢-احمد صالح ابوضیف احمد٤٥٨٦٩

٠-احمد صالح احمد عبدالواحد٤٥٨٧٠

٢٩٩٠٨٠١٢١١٥٢٣٨-احمد صالح الدین حسین على٤٥٨٧١

٢٩٩١٠٢٦٠١٠٠٥١٩-احمد صالح الدین عبد العزیز السید٤٥٨٧٢

٢٩٩٠٥١٢١٢٠١١٥٣-احمد صالح الدین عبدالحمید اسماعیل٤٥٨٧٣

٠-احمد صالح الدین محمد على٤٥٨٧٤

٢٩٩١١٠٧٠١٠٥٤١٣-احمد صالح رشدى محمد٤٥٨٧٥

٠-احمد صالح سعید السید٤٥٨٧٦

٠-احمد صالح سلیمان احمد سلیمان٤٥٨٧٧

٠-احمد صالح صالح مدنى٤٥٨٧٨

٠-احمد صالح عبد الرازق احمد٤٥٨٧٩

٢٩٨٠٧١٦٠١٠٤٥٣٨-احمد صالح عبدالحلیم احمد٤٥٨٨٠

٠-احمد صالح محمد عبد السالم٤٥٨٨١

٠-احمد طارق احمد حسین٤٥٨٨٢

٢٩٩٠٨٢٠٠١٠٣٤٧٦-احمد طارق احمد وجیھ محمد٤٥٨٨٣

٢٩٨٠٣١٢٢١٠١٣٧٦-احمد طارق حسن محمد٤٥٨٨٤

٠-احمد طارق حسین ابراھیم٤٥٨٨٥

٢٩٩٠٢٢٥٢١٠٢٧٣٩-احمد طارق خلیل عبد الحمید٤٥٨٨٦

٢٩٩٠٦٢٣٠١٠٠٠٥٣-احمد طارق سالمھ محمد ابراھیم٤٥٨٨٧

٢٩٩١٢٠٤٢١٠٣٢٧٤-احمد طارق سمیر سید٤٥٨٨٨

٢٩٩٠٣٠٥٢١٠١٥١٣-احمد طارق عبد الغفار سلیمان٤٥٨٨٩

٢٩٩٠٣٠٢١٥٠٠١٧٧-احمد طارق عبد هللا رمضان٤٥٨٩٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٢٠٦٠١٠١٧٧١-احمد طارق محمد رزه٤٥٨٩١

٠-احمد طارق محمد محمد٤٥٨٩٢

٠-احمد طارق محمود محمد ابراھیم٤٥٨٩٣

٢٩٩٠٤٠٧٢١٠٣٥١٩-احمد طلعت عبد الحفیظ حسن٤٥٨٩٤

٢٩٩٠٤٢٥٠١٠٢٢١١-احمد طویل محمد على محمد٤٥٨٩٥

٠-احمد ظریف شعبان سعید٤٥٨٩٦

٢٩٩٠٥٢٦٠١٠٢٠٩٧-احمد عادل احمد محمد ٢٥-٤-٤٥٨٩٧١٩٩٩

٢٩٩٠٨٠٨٠١٠١٩٣٨-احمد عادل احمد محمد ٢٦-٥-٤٥٨٩٨١٩٩٩

٢٩٩٠١١٨٠١٠٣١٣٥-احمد عادل حامد محمد٤٥٨٩٩

٢٩٩٠٨١٤٢١٠٢٣٥٩-احمد عادل حسین خلیل٤٥٩٠٠

٢٩٦١٠١٦٢١٠٠٧٥٢-احمد عادل حسین عبد الفتاح٤٥٩٠١

٢٩٩١٠٠١٢١٣٢٧١٤-احمد عادل خمیس عبدالحلیم٤٥٩٠٢

٠-احمد عادل خیرى محمود٤٥٩٠٣

٠-احمد عادل سید دیاب٤٥٩٠٤

٠-احمد عادل شوقى امین٤٥٩٠٥

٠-احمد عادل عبد الرحمن صالح٤٥٩٠٦

٢٩٩٠١٢٧٠١٠٠١٣٥-احمد عادل عبد الواحد امین٤٥٩٠٧

٢٩٩٠٩٣٠٢١١٠٦٧٨-احمد عادل فتوح عبد الھادي٤٥٩٠٨

٠-احمد عاشور عبد النبى محمد السعدنى٤٥٩٠٩

٢٩٩٠٨٠١١٤٠٦٢٥٥-احمد عاطف احمد سعید٤٥٩١٠

٢٩٩٠٩١٦٢١٠٣٥٩٥-احمد عاطف اسماعیل عطیة٤٥٩١١

٢٩٩٠٩٠٩٢١٠١٦٣٨-احمد عاطف جمیل محمود٤٥٩١٢

٢٩٩٠٣٢٣٢١٠٢٧٧١-احمد عاطف عبد اللطیف محمد على٤٥٩١٣

٣٠٠٠١٠٥٢١٠٢٦٧٨-احمد عاطف على محمد اسماعیل٤٥٩١٤

٢٩٩٠٣١٩٢٤٠٠٩٩٥-احمد عاطف محمد احمد٤٥٩١٥

٢٩٩٠٢٢٥٠١٠٠٢٥٩-احمد عامر عبد التواب راشد٤٥٩١٦

٢٩٩١٠١٠٢١٠٣٢٧٦-احمد عامر مصطفى مصطفى٤٥٩١٧

٢٩٩٠٣٣١٠١٠١٧٧٩-احمد عباس عبد الفتاح حسن٤٥٩١٨

٢٩٩٠٧١٦٠١٠٤٠٩٥-احمد عبد الباسط محمد على٤٥٩١٩

٠-احمد عبد الحكیم ابوزید خضیرى٤٥٩٢٠
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٣٠٠٠٣٠١٢١٠٧٩٥٥-احمد عبد الحكیم عامر على٤٥٩٢١

٠-احمد عبد الحلیم حافظ ابراھیم٤٥٩٢٢

٠-احمد عبد الحلیم حافظ محمد خلیل٤٥٩٢٣

٢٩٨٠٣٠٢٢١٠٢٩٥٢-احمد عبد الحمید خالد الباز٤٥٩٢٤

٢٩٨١٠٢٥٢١٠٣٠٩١-احمد عبد الحمید عبد التواب محمد٤٥٩٢٥

٢٩٨٠٩١٦٢١٠٠٤٧٨-احمد عبد الحمید على عبد الحمید٤٥٩٢٦

٠-احمد عبد الحمید محمود٤٥٩٢٧

٢٩٩٠٥٢٠٢١٠٢٢٧٣-احمد عبد الرحمن عبد الحمید عفیفى السید٤٥٩٢٨

٢٩٨٠٩٠٤٠١٠١٨٧٢-احمد عبد الرحمن محمد دیاب٤٥٩٢٩

٢٩٩٠٩٢٩٠١٠٩٠١٦-احمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن٤٥٩٣٠

٢٩٩٠٧٢٧٢١٠٢٧٥٣-احمد عبد السالم احمد السید٤٥٩٣١

٠-احمد عبد السالم احمد منصور٤٥٩٣٢

٢٩٩٠٦٠١٢١٠٥٩١٤-احمد عبد السید اسماعیل البدوي٤٥٩٣٣

٢٩٩٠٨٢٣٠١٠٢١٩٩-احمد عبد الصبور احمد محمد٤٥٩٣٤

٢٩٩١٢٢٤٢١٠١٢٧٦-احمد عبد العزیز یوسف عبد المقصود٤٥٩٣٥

٠-احمد عبد العظیم محمد علي٤٥٩٣٦

٢٩٩٠٤٠٥٠١٠٥١١٩-احمد عبد القادر رفاعى صبره٤٥٩٣٧

٢٩٩٠٢١٠٠١٠٦٨٩٥-احمد عبد هللا سید بیومى جمعھ٤٥٩٣٨

٠-احمد عبد هللا عبد الحى عبد الرحمن٤٥٩٣٩

٢٩٨٠٣٠١٢١١١٧٩١-احمد عبد المقصود محمد فؤاد٤٥٩٤٠

٠-احمد عبد المنعم عبد العظیم عبد الرحمن٤٥٩٤١

٢٩٩٠٩٢٤٠١٠٣٢٥٤-احمد عبد المؤمن عبد الماجد عبد المجید٤٥٩٤٢

٠-احمد عبد الناصر عبد البارى محمد٤٥٩٤٣

٠-احمد عبد الناصر عبد الرؤف عبد المجید٤٥٩٤٤

٢٩٩١٠٠١٠١٢٧٦٥٩-احمد عبد الناصر على محمد٤٥٩٤٥

٠-احمد عبد الناصر مرسى محمود٤٥٩٤٦

٢٩٨١١٣٠٠١٠٣٨٣٦-احمد عبد الوھاب عبد العزیز حسن٤٥٩٤٧

٢٩٩٠٥١٧٢١٠٠١٥٧-احمد عبد ربھ على حسن٤٥٩٤٨

٢٩٩٠٤٠١٢١٠٠٣٣٢-احمد عبدالجواد حامد عبدالجواد٤٥٩٤٩

٢٩٩٠٣٠٢٠١٠٢٠٩٧-احمد عبدالحمید عبدالوھاب فضل البحیرى٤٥٩٥٠
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٢٩٨١١٢٥٠١٠٠٢٥٣-احمد عبدالعزیز محمد محمد٤٥٩٥١

٢٩٩٠٥٢٩٠١٠١٤٣٥-احمد عبدالمنعم سید حسن٤٥٩٥٢

٢٩٩٠٤١٥٠١٠٣٥١٢-احمد عبده شمس الدین عبدالموجود٤٥٩٥٣

٢٩٩٠٤٠٣٠١٠٣٣٧٣-احمد عبده محمد المعز لدین هللا٤٥٩٥٤

٠-احمد عثمان احمد صالح٤٥٩٥٥

٢٩٩٠٨٠٧٢١٠٠٦١٢-احمد عثمان شعبان عثمان٤٥٩٥٦

٢٩٩٠١٠١٢١٣٤٣٥١-احمد عثمان على سید محمد٤٥٩٥٧

٢٩٩٠٨١٥٢١٠٤٩٣٧-احمد عرابى مخیمر السید جاد٤٥٩٥٨

٢٩٩١١١٧٢١٠١٧٧٣-احمد عز الدین ماھر مھدى٤٥٩٥٩

٢٩٩٠٩١٢٠١٠٦٠١٢-احمد عزت احمد عبد الجواد٤٥٩٦٠

٠-احمد عزت عبد ربھ جاد هللا٤٥٩٦١

٠-احمد عزت محمد محمد٤٥٩٦٢

٢٩٩٠٥٢١٠١٠٤٢٩٣-احمد عشرى زكى عبدالكریم٤٥٩٦٣

٠-احمد عصام احمد احمد٤٥٩٦٤

٠-احمد عصام احمد علي شریف٤٥٩٦٥

٠-احمد عصام الدین كامل شدید حسن٤٥٩٦٦

٠-احمد عصام حمدى حسین راضى٤٥٩٦٧

٢٩٩٠٣٢٤٢١٠٠٢٥٤-احمد عصام سید احمد٤٥٩٦٨

٢٩٩٠٢٢٦٠١٠٢٠١٢-احمد عصام سید محمد٤٥٩٦٩

٠-احمد عصام شحتھ عوض هللا٤٥٩٧٠

٠-احمد عصام صالح حنفى٤٥٩٧١

٢٩٩٠٢٠٧٢١٠١٠٣٣-احمد عصام عبدالغني فرغلي٤٥٩٧٢

٠-احمد عصام على حسن٤٥٩٧٣

٢٩٩٠١٢٢٠١٠٤١٥٦-احمد عصام فؤاد على٤٥٩٧٤

٠-احمد عصام مصطفى السید٤٥٩٧٥

٢٩٨١٢٠٥٢٥٠١٠٥٢-احمد عطا السعید محمد٤٥٩٧٦

٢٩٩٠٤٣٠٠١٠٢٤٩٨-احمد عطفي احمد محمد٤٥٩٧٧

٢٩٩٠٧٣٠٢١٠٢٠٣٦-احمد عالء الدین عبد الرحمن عبد الغنى٤٥٩٧٨

٢٩٩١٠٣١٠١٠١٦٥١-احمد عالء الدین على محمد٤٥٩٧٩

٠-احمد عالء محمد یوسف٤٥٩٨٠
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٢٩٩٠٥٠٦٢١٠١٨٥٩-احمد عالءالدین عبدالحمید زكى٤٥٩٨١

٠-احمد على احمد على مخیمر٤٥٩٨٢

٢٩٩٠٩١٢٢١٠٣٥٧٦-احمد على حسین على ابورحمة٤٥٩٨٣

٢٩٨٠٧٠١٢١٠٣٣٩٥-احمد على سعید حسنین٤٥٩٨٤

٢٩٩٠١٠٧٠١٠٣٨٧٣-احمد على صابر على حسن٤٥٩٨٥

٢٩٩٠٩١٤٠١٠٥٢٩٢-احمد على عبدالسالم علي عبد السالم٤٥٩٨٦

٢٩٩٠٥٠٦٨٨٠٠٢٥٢-احمد على عبدالعال سلطان٤٥٩٨٧

٠-احمد على عز العرب احمد٤٥٩٨٨

٢٩٧٠٢١٧٠١٠٤٣٧٨-احمد على محمد السید٤٥٩٨٩

٠-احمد على محمد محمود٤٥٩٩٠

٢٩٩٠٧٢٥٢١٠٢٨٩٧-احمد على محمود السید٤٥٩٩١

٢٩٩٠٩٢٥٠١٠٢٤٣٤-احمد على نجم على خورشید٤٥٩٩٢

٢٩٨٠٢٢٠٨٨٠٠٥٧٢-احمد عماد السید محمد حلمى٤٥٩٩٣

٣٠٠٠١١٩٠١٠٣٣٩١-احمد عماد محمد احمد٤٥٩٩٤

٢٩٩٠٢٢٢٢١٠٣٤٩٨-احمد عماد محمد عبدالقادر٤٥٩٩٥

٢٩٩٠١٢٤١٣٠١٥٥٥-احمد عماد محمد عثمان احمد ابوعطمھ٤٥٩٩٦

٢٩٩٠٩٢٩٠١٠٠٠٧٨-احمد عمادالدین محمد الطاھر محمد٤٥٩٩٧

٠-احمد عمر الفاروق سید٤٥٩٩٨

٠-احمد عمر محمد صادق حافظ٤٥٩٩٩

٢٩٨١٢١٤٢١٠١٤٥٢-احمد عمرو احمد حامد الجندى٤٦٠٠٠

٢٩٩٠٣٠١٠١٠١٣٩٤-احمد عمرو حلمى عبد المقصود فؤاد٤٦٠٠١

٣٠٠٠١٠٩٠١٠٥٢٥٧-احمد عمرو عبدالحمید عبدالخالق٤٦٠٠٢

٢٩٩٠٤١٧٠١٠١٢٥٧-احمد عمرو عفیفي كامل احمد٤٦٠٠٣

٢٩٩٠٤٠٤٢١٠٥٢٣١-احمد عمرو محمد شوقى٤٦٠٠٤

٠-احمد عنتر السید محمد٤٦٠٠٥

٠-احمد عوض هللا احمد عوض هللا٤٦٠٠٦

٢٩٩٠٣٠٣٢١٠٤٥٧٥-احمد عویس انور عمران٤٦٠٠٧

٢٩٨١٢٠٣٢١٠٢٧٥٥-احمد عید محمود عید٤٦٠٠٨

٠-احمد فارس صابر احمد٤٦٠٠٩

٢٩٩٠١٠١٢١١١٠١٧-احمد فارس محمد محمد الجندى٤٦٠١٠
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٢٩٩٠٤٢٢٢٢٠٠٦٧٤-احمد فاروق السید عبد الحمید٤٦٠١١

٢٩٦١٢٠٨٠١٠٥٦٣٥-احمد فتح هللا محمد سعد هللا٤٦٠١٢

٠-احمد فتحى ابراھیم عبد المؤمن٤٦٠١٣

٠-احمد فتحى رزق عبد الرحمن عیسى٤٦٠١٤

٢٩٨١١٢٩٠١٠٠٤٣٤-احمد فتحى سعد الصعیدى٤٦٠١٥

٠-احمد فراج عبد العاطى متولى٤٦٠١٦

٠-احمد فرج عباس بخیت٤٦٠١٧

٠-احمد فرید اسماعیل محمود احمد٤٦٠١٨

٠-احمد فرید سعد حسن٤٦٠١٩

٢٩٩٠٥١٧٠١٠٣٠٣٥-احمد فكرى احمد محمد٤٦٠٢٠

٠-احمد فوزي محمد حسن٤٦٠٢١

٢٩٩٠٢٠٢٠١٠٢٣٣٣-احمد فؤاد محمد مصطفى٤٦٠٢٢

٠-احمد فیض هللا محى الدین محمد٤٦٠٢٣

٠-احمد قاسم احمد قاسم٤٦٠٢٤

٢٩٩٠٣٢٨٢١٠١٤٣١-احمد كامل احمد كامل٤٦٠٢٥

٠-احمد كامل عبد الحكیم كامل درویش٤٦٠٢٦

٢٩٩٠٦٢٨٢٣٠٠٦٩٧-احمد كرم على السید على مرعى٤٦٠٢٧

٢٩٩٠٨٢٢٠١٠٣٥٩٦-احمد كمال السید بكر٤٦٠٢٨

٠-احمد كمال ثابت ابو زید٤٦٠٢٩

٢٩٨١١١٧٢١٠٠٩٧٧-احمد كمال رشید حامد٤٦٠٣٠

٠-احمد ماجد عبد السالم عبد الرحمن٤٦٠٣١

٢٩٩٠٢٢٨٢١٠٣٤٥٤-احمد ماھر احمد ابو النجا٤٦٠٣٢

٢٩٩٠٧١٤٢١٠١٣٩٩-احمد ماھر انور مجاور٤٦٠٣٣

٠-احمد ماھر عثمان بیومى٤٦٠٣٤

٢٩٩٠٦٠٥٠١٠٤٢٩٨-احمد ماھر محمد محمد٤٦٠٣٥

٢٩٩٠٧٢٣٠١٠٠٨٣١-احمد متولى احمد كامل عبد اللطیف٤٦٠٣٦

٠-احمد مجدى احمد محمود٤٦٠٣٧

٢٩٩١٠٢٢٢١٠١٢٩٣-احمد مجدى ربیع على٤٦٠٣٨

٢٩٩١٠٠١٢١١٦١٥٨-احمد مجدى رجب مغاورى٤٦٠٣٩

٢٩٩٠٦٢٨٠١٠٣٦٥٧-احمد مجدى رسمى عزب٤٦٠٤٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٤٠٦٢١٠١٩١٧-احمد مجدى عبد الرحمن العطار٤٦٠٤١

٢٩٩٠٧٢٥٠١٠٧٧٩٤-احمد مجدى محمد عبد المجید٤٦٠٤٢

٢٩٩٠٩٠١٠١٠٤٠٧٣-احمد مجدى محمد على ابراھیم٤٦٠٤٣

٠-احمد مجدى موسى موسى٤٦٠٤٤

٢٩٨٠٥٠٩٢١٠٢٦٣٤-احمد مجدى یوسف داغر٤٦٠٤٥

٢٩٨٠٥٢٧٠١٠٣٩١٧-احمد مجدي سعید عبد الجواد٤٦٠٤٦

٢٩٩٠٣١٧٠١٠٠٥١٣-احمد محروس حسب النبى محسب رضوان٤٦٠٤٧

٢٩٩٠٦٠٢٠١٠٢٧٥٤-احمد محسن احمد عبد الحافظ٤٦٠٤٨

٠-احمد محسن احمد محمد٤٦٠٤٩

٠-احمد محسن سعد عبد ربھ٤٦٠٥٠

٢٩٨١١٠٤٠١٠١١١٧-احمد محسن عبد اللطیف محمد٤٦٠٥١

٠-احمد محسن على حسن٤٦٠٥٢

٠-احمد محسن محمد عبد الغني٤٦٠٥٣

٢٩٩٠٩٣٠٠١١٤٧٥٧-احمد محمد ابراھیم عبد العزیز٤٦٠٥٤

٢٩٩٠٩١١٢١٠٤٨٩٢-احمد محمد ابراھیم محمد ھالل٤٦٠٥٥

٢٩٨١١٢٦٠١٠٢٣٩٤-احمد محمد ابو العال محمد احمد٤٦٠٥٦

٢٩٩٠١٠٢٠١٠١٦١٦-احمد محمد ابوبكر حسن٤٦٠٥٧

٢٩٩٠٧٢٤٠١٠١٨٧٩-احمد محمد احمد عبد الرحیم٤٦٠٥٨

٢٩٩٠٨٣٠٢١٠٠٦١٧-احمد محمد احمد عبد العزیز٤٦٠٥٩

٢٩٩٠٩٣٠١٤١٤٧٩٧-احمد محمد احمد عبد العلیم٤٦٠٦٠

٣٠٠٠٤٠٦٢١٠١٧١٧-احمد محمد احمد عبد الفتاح٤٦٠٦١

٢٩٩٠٨١٥٠١٠٢٠١٥-احمد محمد احمد قمصان٤٦٠٦٢

٢٩٩٠٤٢٤٠١٠٣١٩٨-احمد محمد احمد محرم٤٦٠٦٣

٠-احمد محمد احمد محمد٤٦٠٦٤

٠-احمد محمد احمد مصطفى سبسوبھ٤٦٠٦٥

٣٠٠٠٢٠٢٢١٠٣٩٩٤-احمد محمد اسماعیل محمد محمد٤٦٠٦٦

٢٩٩٠٢٠٢٢١٠٢٠٣٩-احمد محمد اشرف احمد٤٦٠٦٧

٢٩٩٠٤٠١٢١٠٤٦٧٢-احمد محمد االمین محمود سید٤٦٠٦٨

٢٩٩٠٢١٧٠١٠٣٠٩٥-احمد محمد السعید محمد٤٦٠٦٩

٠-احمد محمد السید حسن جاد هللا٤٦٠٧٠
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عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٨٠٨٠٧٢١٠٢٥٧٢-احمد محمد السید سید احمد٤٦٠٧١

٢٩٨١٢١٥٢١٠٣٩٩٢-احمد محمد باسل حسین٤٦٠٧٢

٢٩٩٠٨١٠٢١٠٠١٩١-احمد محمد بكرى عبد السید٤٦٠٧٣

٢٩٧١٢١٥٢١٠٠٠٣٤-احمد محمد توفیق احمد٤٦٠٧٤

٠-احمد محمد جعفر عبد العال٤٦٠٧٥

٠-احمد محمد حازم ابو المكارم٤٦٠٧٦

٠-احمد محمد حسانین محمد٤٦٠٧٧

٢٩٩١١٢٦٠١٠٣٩٩٩-احمد محمد حسن حسین محمد٤٦٠٧٨

٢٩٩٠٣٠٦٢١٠٣٨٩١-احمد محمد حسن فرج٤٦٠٧٩

٢٩٩٠٤٠١٢١١٢٦١٦-احمد محمد حنفي محمد٤٦٠٨٠

٢٩٩٠٣١٠٠١٠١٣٩٣-احمد محمد خالف محمد عمر٤٦٠٨١

٠-احمد محمد خلیل عبد الھادى٤٦٠٨٢

٢٩٩٠٤٠٦٠١٠٢٥٧٦-احمد محمد ربیع احمد عبد المحسن٤٦٠٨٣

٢٩٩٠٢٢٠٠١٠٣٠٩٥-احمد محمد ربیع الطاھر محمد٤٦٠٨٤

٠-احمد محمد ربیع على محمد الجارحى٤٦٠٨٥

٠-احمد محمد سعید عطیة٤٦٠٨٦

٠-احمد محمد سلیمان محمد٤٦٠٨٧

٢٩٩٠٧١٠٢١٠٢٢٣٦-احمد محمد سمیر محمود٤٦٠٨٨

٢٩٩٠٨٠٤٠١٠٥٥٥٨-احمد محمد سید عبد الحلیم عبد العال٤٦٠٨٩

٢٩٩١٠١٠٢١٠٤٠٣٥-احمد محمد سید محمد ٤-٨-٤٦٠٩٠١٩٩٩

٢٩٧١١١١٠١٠١٥٥٧-احمد محمد شحاتھ احمد٤٦٠٩١

٠-احمد محمد شحاتھ الضبع٤٦٠٩٢

٢٩٩٠٨٢١٠١٠٤٤٩٧-احمد محمد شعبان محمد٤٦٠٩٣

٠-احمد محمد صالح عبد القوى٤٦٠٩٤

٠-احمد محمد صبحى عبد هللا٤٦٠٩٥

٢٩٨٠٧١١٣١٠٠٠٧٩-احمد محمد عباس عبد هللا٤٦٠٩٦

٠-احمد محمد عبد الحمید احمد٤٦٠٩٧

٢٩٩٠٤٠٢٢١٠٢٧٥٩-احمد محمد عبد الحمید اسماعیل٤٦٠٩٨

٢٩٩٠٥١٧٢٣٠٠٥٩٨-احمد محمد عبد الحمید عبد الرحمن٤٦٠٩٩

٢٩٨١٢٠١٢١٠٣١١٩-احمد محمد عبد الرحمن حسن٤٦١٠٠
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                    ٢-                              التوقیع:
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عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٨١٢٠٥٢١٠٤٥٧٦-احمد محمد عبد الرحمن محمد٤٦١٠١

٠-احمد محمد عبد العال محمود٤٦١٠٢

٠-احمد محمد عبد العزیز عطیھ٤٦١٠٣

٢٩٩٠٧٠٨٢١٠١٦٣٧-احمد محمد عبد العظیم امام٤٦١٠٤

٢٩٩٠٧٠٦٠١٠١٣١٥-احمد محمد عبد هللا محمد حسین الجمال٤٦١٠٥

٢٩٩٠٣٠١٠١٠٩١٣١-احمد محمد عبد النبى محمد خلیل٤٦١٠٦

٢٩٩١١٢٥٠١٠١٨٥٨-احمد محمد عبد الواحد فرج٤٦١٠٧

٣٠٠٠٣١٠١٤٠٢٢٥١-احمد محمد عبدالحمید الجبلى٤٦١٠٨

٢٩٩٠٥٠٨٠١٠٣٩٣١-احمد محمد عبدالسالم حسن قندیل٤٦١٠٩

٢٩٨١١٢٨٠١٠١٩٣٩-احمد محمد عبدالعزیز على٤٦١١٠

٢٩٩٠٤٠١٠١٠٥٠٣٥-احمد محمد عبدالعلیم السید سلیمان٤٦١١١

٢٩٩٠٦١٤٠١٠٤٠٩٢-احمد محمد عبدالمنعم محمد٤٦١١٢

٢٩٩٠٩٠٨٢١٠٠٢٧٧-احمد محمد عزت محمد٤٦١١٣

٢٩٩٠٨١٩٠١٠٤٣٩٨-احمد محمد عزیز لبیب٤٦١١٤

٢٩٨١٢٠٦٠١٠٥١١٥-احمد محمد عطیھ مصطفى٤٦١١٥

٠-احمد محمد على احمد حسن الوكیل٤٦١١٦

٢٩٨١١٠٩٠١٠٢٨١٥-احمد محمد على اسماعیل٤٦١١٧

٢٩٩٠٨٢٠٠١٠٥٢١٥-احمد محمد على السید٤٦١١٨

٢٩٩٠٣٢٧٠١٠٣١٥٣-احمد محمد على محمد ٢٠-٨-٤٦١١٩١٩٩٩

٣٠٠٠١٠١٢١٤١٢١٢-احمد محمد عوده عواد٤٦١٢٠

٠-احمد محمد عویس عوض هللا٤٦١٢١

٣٠٠٠١٠١١٤٠٩٦٩٦-احمد محمد عید محمد٤٦١٢٢

٢٩٩٠٨٢١٠١٠١٠٥٦-احمد محمد فاروق احمد٤٦١٢٣

٠-احمد محمد فاروق محمد عبد البارى٤٦١٢٤

٠-احمد محمد فتحى على٤٦١٢٥

٢٩٩٠٤٠١٢١٠٢٤٩١-احمد محمد فتوح محمد٤٦١٢٦

٣٠٠٠٣٢٥٢١٠٠٧٥٣-احمد محمد فرحان محمد٤٦١٢٧

٢٩٨١٢٢٦٢١٠٢٠٥٣-احمد محمد فھمى حسن٤٦١٢٨

٢٩٨٠٣٠٦٠١٠١٨٧١-احمد محمد فوزى السید داود٤٦١٢٩

٠-احمد محمد فوزى محمد عزام٤٦١٣٠
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد محمد كیالنى محمد٤٦١٣١

٢٩٨٠١١١٠١٠٠٧٩٧-احمد محمد لبیب السید محمد سعد٤٦١٣٢

٢٩٨١١١٤٢١٠٣٧٣٤-احمد محمد محمد طھ محمد حسن٤٦١٣٣

٢٩٩٠٦٠٥٠١٠٣٨٩٥-احمد محمد محمد عبد التواب٤٦١٣٤

٠-احمد محمد محمود حمزه٤٦١٣٥

٢٩٩٠١١٥٢١٠٠٢٣٦-احمد محمد محمود عبد الرحمن٤٦١٣٦

٢٩٨١٠٠٦٠١٠٣٣٥٧-احمد محمد مخیمر ابراھیم عبد الرحمن٤٦١٣٧

٢٩٩٠٥٢٩٠١٠٢٣٣٤-احمد محمد مسعد محمد٤٦١٣٨

٠-احمد محمد مصطفى داغر٤٦١٣٩

٢٩٩٠٤١٣٠١٠٠٦١٤-احمد محمد ملیم حسنین یوسف٤٦١٤٠

٢٩٩٠٨٠٣٠١٠٥٥١٧-احمد محمد ناھض احمد٤٦١٤١

٢٩٧٠٥٢٣٠١٠٣٣٩١-احمد محمد نجیب عبدالمنعم٤٦١٤٢

٢٩٩٠٣٠٤٢١٠٣٩١٧-احمد محمد ھشام حامد ابراھیم٤٦١٤٣

٢٩٨١١١٠٠١٠١٦٩٣-احمد محمد یوسف على٤٦١٤٤

٢٩٨١١١٥٢١٠٢٣٣٧-احمد محمدى على الدین االكحل٤٦١٤٥

٠-احمد محمدى محمد عبد الھادى٤٦١٤٦

٠-احمد محمود احمد اسماعیل٤٦١٤٧

٠-احمد محمود امام جمال على٤٦١٤٨

٠-احمد محمود امام محمود٤٦١٤٩

٢٩٩٠٣٠٤٢١٠٣٢٣٢-احمد محمود بنداري محمود٤٦١٥٠

٢٩٩٠٥٣٠٠١٠١٢٩٣-احمد محمود حسن علیش٤٦١٥١

٢٩٨٠٩٠٢٢١٠٢٥٥١-احمد محمود ربیع محمد٤٦١٥٢

٠-احمد محمود رمضان محمود٤٦١٥٣

٢٩٨١٠٢٩٢٣٠٠٥٥٨-احمد محمود سید یوسف حسن٤٦١٥٤

٢٩٩١٢١٥٢١٠٥٦٧١-احمد محمود شعبان رجب٤٦١٥٥

٠-احمد محمود عبد العاطى محمود رشوان٤٦١٥٦

٢٩٩٠٩٢٨٠١٠٦٠١٩-احمد محمود عبد الفتاح بدوى٤٦١٥٧

٠-احمد محمود غریب امین٤٦١٥٨

٠-احمد محمود فرج محمود ثابت٤٦١٥٩

٢٩٨٠٦١٩٢١٠١٢١٦-احمد محمود فھیم ابراھیم حسام الدین٤٦١٦٠
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                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٨١١٢٩٢١٠١٦١٦-احمد محمود محمد ابراھیم٤٦١٦١

٢٩٩٠٥٠٩٠١٠٣١٥٨-احمد محمود محمد احمد جمعة٤٦١٦٢

٢٩٩١١١٢٠١٠٣٧٣٥-احمد محمود محمد سید٤٦١٦٣

٢٩٨١٢١٧٠١٠٠٧٣٩-احمد محمود محمد عبد العاطى٤٦١٦٤

٢٩٩٠٨٠٣٢١٠٣٦١٩-احمد مدحت انور عبدالكریم٤٦١٦٥

٣٠٠٠٢٠٦٢١٠٠٤١٦-احمد مدحت ثابت عبد المجید٤٦١٦٦

٢٩٩٠٢٢٧٠١٠١٢٣٥-احمد مدحت عربى سالم٤٦١٦٧

٠-احمد مدحت عصمت محمد٤٦١٦٨

٠-احمد مرسى محمد مرسى٤٦١٦٩

٢٩٩٠٧٢٧٢١٠٤٩٧٧-احمد مسعد عبد العظیم عبد المحسن٤٦١٧٠

٢٩٨٠٢١٢٠١٠٥٤٥٩-احمد مسعد فضل السعداوى٤٦١٧١

٠-احمد مصطفى احمد اسماعیل٤٦١٧٢

٢٩٩٠٢١٢٠١٠٢٦١٦-احمد مصطفى احمد عبدالراضي٤٦١٧٣

٢٩٩٠٦١٨٠١٠٢٠٣٣-احمد مصطفى احمد محمد٤٦١٧٤

٢٩٨١٢١٠٠١٠٢٩٩٨-احمد مصطفى احمد محمد شلش٤٦١٧٥

٠-احمد مصطفى احمد مصطفى٤٦١٧٦

٢٩٩٠٥١٥٠١٠٤٧٣٦-احمد مصطفى امین مصطفى محمد٤٦١٧٧

٠-احمد مصطفى حسن مصطفى٤٦١٧٨

٢٩٩٠٨١٤٢١٠٠٤٣٧-احمد مصطفى دیاب محمد مرسى٤٦١٧٩

٢٩٩٠٥٠١٠١٠٢٤٥٨-احمد مصطفى عبد الحلیم ابراھیم٤٦١٨٠

٠-احمد مصطفى كمال مصطفى٤٦١٨١

٢٩٨١١٢٣٢١٠٠٦٣٧-احمد مصطفى محمد درویش٤٦١٨٢

٢٩٩٠٤٢٦٠١٠١١٧٥-احمد مصطفى محمد مصطفى ٢٣-١١-٤٦١٨٣١٩٩٨

٢٩٩١٠٠١٢١٢٤٨٩٤-احمد مصطفى محمود عید٤٦١٨٤

٢٩٩٠١٢٢٠١٠٣٩٣١-احمد مصطفي نعمان مصطفي نعمان٤٦١٨٥

٢٩٩٠٥٠٩٢١٠٣٠١٥-احمد معتز ماجد ابراھیم٤٦١٨٦

٢٩٩٠٧٠١٢١٠٢٣٧٧-احمد معیقل عبد الرحیم محمد٤٦١٨٧

٢٩٩٠٧٢٦٠١٠١٨٩١-احمد ممتاز رضوان طراد٤٦١٨٨

٠-احمد ممدوح احمد محمد حسن٤٦١٨٩

٠-احمد ممدوح جالل ابراھیم٤٦١٩٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٨١١١٩٢١٠٣٥١٤-احمد ممدوح صادق امین٤٦١٩١

٢٩٨٠٤٢٦٠١٠٣٤٥٩-احمد ممدوح عویس محمد٤٦١٩٢

٠-احمد منیر سید اسماعیل٤٦١٩٣

٢٩٨٠٦٢٢٢١٠١٨٥٢-احمد مھاب احمد عبد الرحمن٤٦١٩٤

٢٩٩٠٤٠٦٠١٠٠٨٧٥-احمد مھران احمد عبد البدیع٤٦١٩٥

٢٩٩٠٢١٧٠١٠٤٩٥٤-احمد ناجى عبد السالم عبد الرسول٤٦١٩٦

٠-احمد نادر حسن محمد صبرى٤٦١٩٧

٠-احمد نادى عبد العزیز عبد الصمد٤٦١٩٨

٠-احمد نادى فیصل على٤٦١٩٩

٢٩٩٠٢٠٨١٣٠١١٧٧-احمد ناصر ابوالفتوح ھمام٤٦٢٠٠

٢٩٩٠٤١٠١٢٠٤١١٧-احمد ناصر احمد حسین٤٦٢٠١

٠-احمد ناصر حسان رمضان٤٦٢٠٢

٠-احمد ناصر رمضان كامل محمد٤٦٢٠٣

٠-احمد ناصر سالمھ عبد العاطى٤٦٢٠٤

٠-احمد ناصر عبد الحمید احمد٤٦٢٠٥

٠-احمد ناصر عبد العلیم زاد الدین٤٦٢٠٦

٢٩٩٠١٢٧٠١٠٢٢٣٥-احمد ناصر عبدالجلیل محمد بدران٤٦٢٠٧

٠-احمد ناصر عزت مرسى٤٦٢٠٨

٠-احمد ناصر فھیم عبد الرحمن٤٦٢٠٩

٠-احمد ناصر محمد منصور٤٦٢١٠

٠-احمد نبیل احمد حمزه٤٦٢١١

٢٩٩٠٤١٥٠١٠٠٨٣١-احمد نبیل حسین صالح٤٦٢١٢

٢٩٩٠٣٢٢٠١٠٥٢٣٦-احمد نبیل سعید احمد مصطفى٤٦٢١٣

٢٩٩٠٢٢١٠١٠٠٣٥٣-احمد نصر احمد ابراھیم٤٦٢١٤

٠-احمد نصر فاروق حسین٤٦٢١٥

٠-احمد ھاشم عبد المنعم٤٦٢١٦

٠-احمد ھاشم عكاشھ محمد٤٦٢١٧

٠-احمد ھانى محمد نور الدین محمد٤٦٢١٨

٢٩٩٠٢٢١٠١٠١٨١٣-احمد ھریدى فتحى محمد محمد٤٦٢١٩

٠-احمد ھشام ابو الفتوح مھدى٤٦٢٢٠
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                    ٢-                              التوقیع:
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عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد ھشام رجب حماد٤٦٢٢١

٠-احمد ھشام عبد المنعم احمد٤٦٢٢٢

٠-احمد ھشام عبد الواحد عبد المحسن٤٦٢٢٣

٠-احمد ھشام على عطوه طاحون٤٦٢٢٤

٢٩٩٠٩٣٠٠١١٦٢٩٦-احمد ھشام محمد طھ٤٦٢٢٥

٠-احمد وائل احمد عبد الرحمن٤٦٢٢٦

٠-احمد وائل جمال الدین احمد٤٦٢٢٧

٣٠٠٠٢٠٢٢١٠٢٩٣٩-احمد وجیھ حسن طھ٤٦٢٢٨

٠-احمد وحید محمد جعفر٤٦٢٢٩

٠-احمد وفیق عبد الخالق الطوخى٤٦٢٣٠

٢٩٩٠٥١٩٠١٠٢٥٥٨-احمد ولید عبد العزیز ابراھیم٤٦٢٣١

٢٩٩٠٧٠٢١٢٠٠١٣٦-احمد وھبھ عبداللطیف وھبھ٤٦٢٣٢

٢٩٩٠٢١٨٠١٠١٢٣٦-احمد یاسر فتحى محمد٤٦٢٣٣

٢٩٩٠٥١٩٠١٠٣١٩٨-احمد یاسر لطفى ابراھیم٤٦٢٣٤

٠-احمد یاسر محمد صالح الدین٤٦٢٣٥

٢٩٩٠٦٠١٢١٠٧٨٥٢-احمد یاسر محمد محمد عبد الرؤف٤٦٢٣٦

٣٠٠٠٣٢٨٠١٠٣٧٧٦-احمد یاسر محمود محمود عبد الواحد٤٦٢٣٧

٢٩٩٠٤١٧١٤٠٢٢١٨-احمد یاسر مصطفى خلیل٤٦٢٣٨

٢٩٨١١٠١٠١٠٠٧٥٢-احمد یاسر مصطفى محمد محمد٤٦٢٣٩

٠-احمد یحى عبد الفتاح عبد الحافظ٤٦٢٤٠

٠-احمد یسرى عبد الرؤوف عبد المحسن٤٦٢٤١

٢٩٩٠٩٠٩١٤٠١٢٠٤-احمد یوسف نور الدین یوسف٤٦٢٤٢

٢٩٩٠٧٠١٢١٠٨٣٥٩-اخالص سعدون ادیب حنا٤٦٢٤٣

٢٩٩٠٣٠٤٢٦٠٠٦٣٥-ادھم ابراھیم عثمان على٤٦٢٤٤

٢٩٩٠٣٢١٢١٠٢٨٥٦-ادھم احمد عبد العظیم احمد٤٦٢٤٥

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٩٦٩٩-ادھم احمد محمود احمد٤٦٢٤٦

٣٠٠٠١٢٠٠١٠٠١٩١-ادھم جمال عبدالناصر سعد محمد ابراھیم٤٦٢٤٧

٢٩٩٠٣٢٥٠١٠٢٣٧١-ادھم حسام الدین محمد امین محمد٤٦٢٤٨

٢٩٩٠٦٢٩٢١٠١١٩٦-ادھم سید محمد احمد جاب هللا٤٦٢٤٩

٠-ادھم شریف عبد الحفیظ شمس٤٦٢٥٠
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٢٩٨٠٨٢٤٠١٠٢٤٧٨-ادھم طلعت زكریا حسن٤٦٢٥١

٢٩٩٠٩١٧٠١٠٢٣٩٥-ادھم عبد الحلیم سید عبد الحلیم٤٦٢٥٢

٢٩٩٠٨٠٥٠١٠٢٤٩٢-ادھم على احمد على٤٦٢٥٣

٢٩٩١١٠٥٢١٠٢٥٣٩-ادھم على حسین احمد٤٦٢٥٤

٢٩٨٠٨١٦٠١٠٥٧١٩-ادھم فرج امین احمد٤٦٢٥٥

٢٩٨١١٠٥٠١٠٥٣٥٨-ادھم محمد حسن مسعود٤٦٢٥٦

٢٩٩٠٥٠٤٢١٠٢٧١٩-ادھم محمد فتحى سلیمان٤٦٢٥٧

٠-ادھم محمد محمود شریف٤٦٢٥٨

٢٩٩٠٦٢٠٠١٠٠٩٩٧-ادھم محمود رمضان محمد٤٦٢٥٩

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٠٩٧٧-ادھم نبیل عبد الخالق محمد٤٦٢٦٠

٢٩٩٠٧١٧٢١٠١٧٤١-ادھم ولید محمود احمد عطیة٤٦٢٦١

٠-ادھم یسرى السید سالم٤٦٢٦٢

٠-ادوارد عطیھ ادوارد عطیھ٤٦٢٦٣

٢٩٩٠٩١٦٠١٠٠٢١١-ارزاق سید محمد سید٤٦٢٦٤

٣٠٠٠٢٢٢٠١٠٠٦٣١-ارسالن عالء ارسالن محمد رشدى٤٦٢٦٥

٣٠٠٠١٢٧٨٨٠٠٢٥٤-اسامة صبحى ابراھیم السید٤٦٢٦٦

٠-اسامة عید محمد علي عطوة٤٦٢٦٧

٢٩٩٠٢٠٨٢٤٠٢١٩٨-اسامھ احمد محمد حلمى٤٦٢٦٨

٢٩٩٠٥٢٧٠١٠١٠٥٦-اسامھ اسحق ناجح خلیل٤٦٢٦٩

٢٩٩٠٣١٥٢١٠٠٩١٣-اسامھ اشرف فوزى عبد الراضى٤٦٢٧٠

٢٩٩٠٩٠٥٠١٠٥٨٥٤-اسامھ دسوقى مصطفى محمد٤٦٢٧١

٢٩٩٠٩١١٠١٠٠٣٧٧-اسامھ ریان احمد عبد الموجود٤٦٢٧٢

٢٩٩٠٩٢٧٢١٠٣٩٥٧-اسامھ سعید سعد عبد العال٤٦٢٧٣

٢٩٩٠٨٠٧٢١٠٣٠٧٧-اسامھ سید صیام عبد المجید٤٦٢٧٤

٢٩٩٠٩٠٥٢١٠٣٤١٧-اسامھ سید محمد عبد الرحیم٤٦٢٧٥

٢٩٩٠١١٧٢٦٠٠٦٩٣-اسامھ سید نیازى عبد الحمید٤٦٢٧٦

٠-اسامھ صالح عبد الصمد شندى٤٦٢٧٧

٠-اسامھ عصام صبحى السید شحاتھ٤٦٢٧٨

٢٩٨٠٨٣١١٤٠٠٣٥١-اسامھ لطفى یحیى عبداللطیف٤٦٢٧٩

٢٩٩٠٥٠٩٠١٠٠٢٥٦-اسامھ مجدى عبد السمیع عبد المقصود٤٦٢٨٠
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٢٩٩٠٩١٥٢١٠٢٤١٨-اسامھ محمد اسامھ محمد٤٦٢٨١

٢٩٩٠٥٢٦٠١٠١١١٢-اسامھ محمد السید دربالھ٤٦٢٨٢

٠-اسامھ محمد سید حسین٤٦٢٨٣

٢٩٨٠٤١٣٠١٠٣٧٩١-اسامھ محمد ضیفي عبدون٤٦٢٨٤

٠-اسامھ محمد محمد على٤٦٢٨٥

٢٩٩٠٤٣٠٠١٠٢٠٧٢-اسامھ محمود عبد الفتاح ابراھیم٤٦٢٨٦

٠-اسامھ محمود عبده احمد٤٦٢٨٧

٠-اسامھ مصطفى عبد العزیز سید٤٦٢٨٨

٢٩٩٠٤١٠٠١٠٥٧٨٦-اسامھ مؤمن فاروق عباس محمد٤٦٢٨٩

٠-اسحق بقطر فضل اسحق٤٦٢٩٠

٢٩٩٠١٢٨٠١٠٤١٤٧-اسراء ابراھیم عبد الفتاح ابراھیم٤٦٢٩١

٢٩٨١٢١٧٢١٠٣٥٤٩-اسراء ابو العال كمال ابو العال٤٦٢٩٢

٠-اسراء ابو الفتوح محمد العزب٤٦٢٩٣

٠-اسراء ابوالحدید حسین شحاتة٤٦٢٩٤

٢٩٩٠٧٠٣٢١٠٣١٠٨-اسراء احمد سید محمد٤٦٢٩٥

٢٩٩٠٨٠٥٠١٠٥٠٢٥-اسراء احمد محمود عیسى٤٦٢٩٦

٢٩٩٠٨١٥٢١٠٩١٢٢-اسراء اسامة السید رضوان٤٦٢٩٧

٠-اسراء اسالم احمد عوض٤٦٢٩٨

٢٩٩٠٩٠٤٠١٠٣٢٢٥-اسراء اشرف عبد النبى عبده٤٦٢٩٩

٢٩٨٠٩٢١٠١٠٤٦٢٦-اسراء اشرف محمود محمد٤٦٣٠٠

٣٠٠٠٣٢٢٠١٠٤١٨٨-اسراء السید بدر حسان٤٦٣٠١

٢٩٩٠٨١٤٠١٠٢٣٨٦-اسراء السید على السید٤٦٣٠٢

٢٩٩٠٩٠١٠١٠٣٦٠٣-اسراء بدر الدین فاروق خلیل٤٦٣٠٣

٢٩٩٠١١٩٠١٠٢٧٦٥-اسراء ثابت ابوالیزید الراوى٤٦٣٠٤

٢٩٩٠٦٠٦٠١٠٤٨٦٥-اسراء جمال السید محمد زكى٤٦٣٠٥

٢٩٩١١٠٤٠١٠١٥٠٢-اسراء جمال عبدالرحمن امین عبدالرحمن٤٦٣٠٦

٢٩٨١٢١٢٠١٠١٨٠٧-اسراء جمال عبدالرحمن عبدالسالم٤٦٣٠٧

٢٩٨١٢٠١٠١٠٢٣٢٨-اسراء حسن عبد المجید عبد المجید شرف٤٦٣٠٨

٢٩٨١٢٠٨٠١٠١٤٢٦-اسراء حسین محمد ابو النصر٤٦٣٠٩

٢٩٩٠٢١٩٠١٠٣٣٨٥-اسراء حمدى عبدالفتاح محمد مصطفى٤٦٣١٠
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٠-اسراء حمدى منصور السید٤٦٣١١

٢٩٩٠٧١٧٠١٠٣٠٨٩-اسراء خالد عبده عكاشھ٤٦٣١٢

٠-اسراء خالد فوزى طھ٤٦٣١٣

٠-اسراء خالد یسن یسن محمد٤٦٣١٤

٢٩٩٠٧٣٠٢١٠١٥٤٤-اسراء رأفت محمد احمد٤٦٣١٥

٢٩٩٠٨١٢٠١٠١٣٨٣-اسراء رضا قناوى احمد٤٦٣١٦

٢٩٩٠٧٠١٠١٠٨٦٤٥-اسراء رمضان عبد الخالق عبد الرحمن٤٦٣١٧

٢٩٩٠٦١٤٠١٠١٤٤١-اسراء سامى عبد الرحمن عبد الرحمن٤٦٣١٨

٢٩٧١٠٢٩٠١٠٠٥٨١-اسراء سعید احمد محمد٤٦٣١٩

٢٩٩١١٠٦٠١٠٢١٠٦-اسراء سعید عبدالقادر عبده٤٦٣٢٠

٢٩٩٠٤١١٢١٠٢٥٨٨-اسراء سعید محمد سالمھ حسین٤٦٣٢١

٢٩٩٠٦٢٢٢١٠٢٨٨٨-اسراء سمیر شعبان رمضان٤٦٣٢٢

٠-اسراء شریف علیوه السید٤٦٣٢٣

٠-اسراء شعراوى عبدالحمید محمد٤٦٣٢٤

٢٩٩١٠٠١٠١٢٢٤٠١-اسراء صالح احمد حسنین٤٦٣٢٥

٢٩٩٠٤٠٤٢١٠٥٥٠٩-اسراء صالح احمد عبد الحمید٤٦٣٢٦

٢٩٩٠٤٠٧٠١٠٠٢٦١-اسراء صالح توفیق رشوان٤٦٣٢٧

٢٩٨١٠٣٠٢١٠١٧٦١-اسراء صالح محمود عبد العزیز٤٦٣٢٨

٢٩٩٠١٢٠١٦٠٠٠٤٥-اسراء عادل شوقى محمد مجاھد٤٦٣٢٩

٠-اسراء عادل قرنى عبد الخالق٤٦٣٣٠

٢٩٩٠٣٠٧٠١٠٠٨٦٩-اسراء عاطف على احمد الطحان٤٦٣٣١

٠-اسراء عاطف محمد فؤاد محمد ابو شلیب٤٦٣٣٢

٢٩٧١٠١٩٢١٠٢١٦٩-اسراء عبد الحكیم مصطفى محمد٤٦٣٣٣

٢٩٩١١٠٩٠١٠٠١٨٣-اسراء عبد الرحمن زكى احمد٤٦٣٣٤

٢٩٩٠٤٢٩٠١٠٠٢٠٣-اسراء عبد الرحمن محمد عبد العلى٤٦٣٣٥

٣٠٠٠٣٢٥٠١٠١٧٨٧-اسراء عبدالحلیم عبدالتواب عبدالحلیم٤٦٣٣٦

٢٩٨١٢٠٤٠١٠٣٦٦٣-اسراء عسران سید محمد عسران٤٦٣٣٧

٢٩٩٠١١١٠١٠٤٥٢٥-اسراء على محمود النحاس٤٦٣٣٨

٠-اسراء على نور الدین على٤٦٣٣٩

٢٩٨١١١٦٢١٠٠٧٨٢-اسراء عماد عباس یوسف٤٦٣٤٠
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٢٩٨١١٢٧٠١٠١٢٦٤-اسراء كمال عبد العلیم محمد٤٦٣٤١

٠-اسراء كمال عمر متولى٤٦٣٤٢

٢٩٩٠٧١٩٢١٠٠٧٤١-اسراء مجدى جالل محمد٤٦٣٤٣

٢٩٩٠٨٢٦٠١٠٤٩٨٦-اسراء محمد ابراھیم عبد الفتاح٤٦٣٤٤

٢٩٩٠٩٢٧٠١٠٣٣٠٥-اسراء محمد احمد فتوح٤٦٣٤٥

٢٩٨١٢٠٢٠١٠٣٩٨٥-اسراء محمد احمد محمد نافع٤٦٣٤٦

٢٩٨١٢١٢٢١٠٣١٦٥-اسراء محمد الشافعى احمد٤٦٣٤٧

٢٩٩٠١٠٨٠١٠٤٢٨٢-اسراء محمد سید عبد الاله٤٦٣٤٨

٠-اسراء محمد شبل احمد٤٦٣٤٩

٠-اسراء محمد عبد الرؤوف محمد ٤٦٣٥٠

٢٩٨١٢١٧٠١٠١٣٨٧-اسراء محمد عبداللطیف عبدالعزیز٤٦٣٥١

٢٩٨١٢٠٦٠١٠٤٧٠٤-اسراء محمد محمد محمود٤٦٣٥٢

٢٩٩٠٤١٣٠١٠٤٢٠٢-اسراء محمد محمود فرغلى٤٦٣٥٣

٠-اسراء محمود اسماعیل عبد اللطیف٤٦٣٥٤

٢٩٩٠١٠١٢١٣٤٩٠٤-اسراء محمود اسماعیل محمد٤٦٣٥٥

٣٠٠٠٣٢٠٠١٠٥٢٢٦-اسراء محمود عبد الرؤوف سید٤٦٣٥٦

٢٩٩٠٢٠٦٠١٠٣١٤٦-اسراء محمود مصطفى محمود٤٦٣٥٧

٢٩٨١٠٢٤٠١٠٣٣٦٣-اسراء مصطفى السید مصطفى٤٦٣٥٨

٢٩٨١٠٢٥٢١٠٢٠٠١-اسراء مصطفى محمود حافظ٤٦٣٥٩

٢٩٩٠٦٠٧٢١٠٣٢٢٨-اسراء ممدوح خضر على٤٦٣٦٠

٢٩٩٠٣٢٩٠١٠٢٣٦٦-اسراء منصور احمد شحاتھ٤٦٣٦١

٢٩٨١٠٣١٢١٠٢٠٤٩-اسراء نصر محمد عبدالباقى٤٦٣٦٢

٠-اسراء ھانى یحى سعید٤٦٣٦٣

٢٩٩٠٧٠١٠١٠٦٧٢٣-اسراء یحى حسنى على٤٦٣٦٤

٢٩٩٠٣٣٠٠١٠٢٥٧٢-اسراء یسرى عماد عبد الرحمن٤٦٣٦٥

٢٩٩٠١١٩٠١٠٢٦٩٢-اسطفانوس عماد اسطفانوس بشاى٤٦٣٦٦

٢٩٩٠٥٠٦٠١٠٢٥٧٢-اسالم ابراھیم العرابى ابراھیم٤٦٣٦٧

٢٩٩٠٩٢٦٢٢٠٠٦٩٥-اسالم احمد جابر احمد٤٦٣٦٨

٢٩٨٠٥٢٢٠١٠٢٢٣٥-اسالم احمد شمردل محمود٤٦٣٦٩

٢٩٩١٢٢٢٠١٠٠٧٩٩-اسالم احمد عبدالرحیم محمد٤٦٣٧٠
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٢٩٩٠٩٠١٢١٠٦١٥٤-اسالم احمد على احمد٤٦٣٧١

٠-اسالم احمد عید محمد یمانى٤٦٣٧٢

٢٩٩١١٢٥١٦٠٢٥٩١-اسالم احمد قنع عبد المجید محمد خلیل٤٦٣٧٣

٠-اسالم احمد كامل حامد٤٦٣٧٤

٢٩٨٠١٠١٢٣١٣٧١٥-اسالم احمد محمد عبد الوھاب٤٦٣٧٥

٢٩٩١٠١٥٠١٠٤٧٥٦-اسالم احمد محمود جوده٤٦٣٧٦

٢٩٩٠١١٤٠١٠٣١٣٢-اسالم اسامھ ابوالسعود ابراھیم٤٦٣٧٧

٢٩٩٠٧٠١٢١١٥٢٣١-اسالم اسامھ احمد دیاب٤٦٣٧٨

٢٩٨٠١٠٧٠١٠٤٩٧٢-اسالم اسامھ سعد عبد اللطیف٤٦٣٧٩

٢٩٩٠٦١٢٢١٠٢١١٢-اسالم اسماعیل مبروك محمد٤٦٣٨٠

٠-اسالم اشرف دسوقى احمد ٤٦٣٨١

٠-اسالم اشرف سالم سید٤٦٣٨٢

٠-اسالم اشرف صابر مندوه٤٦٣٨٣

٢٩٩٠٦٠١٢١٠٧٥٣٤-اسالم اشرف كمال عبد العلیم٤٦٣٨٤

٢٩٩٠٥٠٣٠١٠٠٨٣٤-اسالم اشرف مجلى حسن٤٦٣٨٥

٢٩٨٠٩٢٨٠١٠٤٣١٣-اسالم اشرف محمد عبد الرحمن٤٦٣٨٦

٢٩٩٠٢٠٥٠١٠١٤١٢-اسالم السید حسین دسوقى٤٦٣٨٧

٠-اسالم السید محمد عبد الحمید الصعیدى٤٦٣٨٨

٠-اسالم ایھاب رجب شحاتھ٤٦٣٨٩

٢٩٨٠٩٠٥٢١٠٥٠٩١-اسالم ایھاب سید حسن٤٦٣٩٠

٠-اسالم جمال عوض علي٤٦٣٩١

٢٩٩٠٦٠٧٠١٠٢١٣٥-اسالم جمعھ محمد البدرى مرعى محمد٤٦٣٩٢

٢٩٨٠٥١٠٠١٠٤٥٣٦-اسالم حسام الدین محمد محمود٤٦٣٩٣

٢٩٨١٠٢٥٠١٠٤٢٧٩-اسالم حسن سعد الدین نورالدین٤٦٣٩٤

٠-اسالم حسن على حسن٤٦٣٩٥

٢٩٨١٠٣٠٢٤٠١٣٣١-اسالم حسن فاضل محمد سلیمان٤٦٣٩٦

٢٩٩٠١٠١٠١٢١٩٥٣-اسالم حسني عبد العظیم محمد٤٦٣٩٧

٢٩٩٠٩٢٧٠١٠١٨٩٢-اسالم حمدى محمد ابراھیم٤٦٣٩٨

٢٩٨٠٣٠٦٠١٠١٥٣٦-اسالم خالد محمد احمد السید٤٦٣٩٩

٢٩٩٠٩٠٣٠١٠١١٩٤-اسالم خالد محمد محمد سلیم٤٦٤٠٠
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٢٩٩٠٨٠٦٢١٠٢٣٣١-اسالم خمیس رجب احمد الراوى٤٦٤٠١

٠-اسالم رجب عبد الوھاب احمد٤٦٤٠٢

٠-اسالم رضا عثمان عبد القادر٤٦٤٠٣

٢٩٩٠٨١٢٠١٠٢٢٥٨-اسالم رضا فتحى محمد٤٦٤٠٤

٢٩٨٠٤٠١٢١١٢٢٥٥-اسالم سامح عبد المؤمن عبد الباقى٤٦٤٠٥

٠-اسالم سعد عبد هللا مرسي٤٦٤٠٦

٠-اسالم سعید حسن ابراھیم البوشي٤٦٤٠٧

٢٩٩٠٣٢٢٠١٠٠٣٧٤-اسالم سعید رمضان سعید العرابى٤٦٤٠٨

٢٩٩٠٥٠٧٢١٠٢٦٩١-اسالم سمیر احمد محمد عامر٤٦٤٠٩

٢٩٩٠٩١٩٠١٠١٨٧٥-اسالم سید امام محمود٤٦٤١٠

٠-اسالم سید عبد الحمید السباعى٤٦٤١١

٠-اسالم صابر عبده عبدربھ محمد٤٦٤١٢

٢٩٩٠٩٠٢٠١٠٢٠٣٦-اسالم صالح محمد السید٤٦٤١٣

٠-اسالم صبرى سلیمان محمد٤٦٤١٤

٠-اسالم طارق امام ابراھیم٤٦٤١٥

٠-اسالم طارق محمد ماھر مأمون٤٦٤١٦

٠-اسالم طھ حامد عبد الحمید٤٦٤١٧

٠-اسالم طھ محمد عمر محمد٤٦٤١٨

٢٩٨٠٣٢١٢٤٠٤٨٧٤-اسالم عادل صبحى محمود٤٦٤١٩

٠-اسالم عادل قرنى محمود٤٦٤٢٠

٢٩٨٠٢١٨٠١٠٣٩٩٤-اسالم عادل مبروك متولى٤٦٤٢١

٢٩٩٠٥١٦٠١٠٢٣٧٥-اسالم عادل محمد حسن٤٦٤٢٢

٠-اسالم عاطف امین على٤٦٤٢٣

٠-اسالم عاطف عرب عبد الرجال على٤٦٤٢٤

٢٩٨١١٢٣٢١٠٠٨٥٨-اسالم عبد الحمید عید عبد الحمید٤٦٤٢٥

٠-اسالم عبد العزیز صابر عبد العزیز٤٦٤٢٦

٢٩٩٠٢٠٦٢١٠٢١٩٨-اسالم عبد العزیز ظھران الجزیرى٤٦٤٢٧

٠-اسالم عبد العظیم محمد ابراھیم٤٦٤٢٨

٠-اسالم عبد الفتاح محمد حسن٤٦٤٢٩

٢٩٩٠٥١٨٢١٠٠٨١٣-اسالم عبدالرحمن سید محمود٤٦٤٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٨٠٧٠١٠٤٣٧٨-اسالم عبده احمد خیرى٤٦٤٣١

٢٩٩٠١٠٧٠١٠١٥٧٩-اسالم عطیة السید عطیة٤٦٤٣٢

٠-اسالم عطیھ عرفھ على٤٦٤٣٣

٠-اسالم على ابو بكر الغزالى٤٦٤٣٤

٢٩٩٠٤٢١٠١٠٠٣١٣-اسالم على بیومى بدر٤٦٤٣٥

٢٩٨١٢٢١٢١٠٢٦٥٦-اسالم على محمد على صالح٤٦٤٣٦

٢٩٩٠٥٠٤٠١٠٢٣٧١-اسالم فارس یحي احمد٤٦٤٣٧

٢٩٩٠٤١٧٠١٠٠٧٧٣-اسالم فوزى حسین ابراھیم الشین٤٦٤٣٨

٠-اسالم قرنى عباس جمعھ٤٦٤٣٩

٢٩٩٠١١٥٢١٠١٤٩٦-اسالم كمال حسن عبد المجید٤٦٤٤٠

٠-اسالم ماھر فوزى محمد٤٦٤٤١

٢٩٩٠٨٠٧٢١٠٤٧٧٤-اسالم مجدى ابراھیم بیومى٤٦٤٤٢

٢٩٩٠٥١٩٢١٠٠٩٩٤-اسالم مجدى السید صاوى٤٦٤٤٣

٢٩٩١١٠٥٠١٠١٨٩٦-اسالم محمد ابراھیم عبد الحافظ٤٦٤٤٤

٠-اسالم محمد ابراھیم محمد٤٦٤٤٥

٢٩٩٠٤١٢٢١٠١٥١٢-اسالم محمد احمد حسین٤٦٤٤٦

٢٩٨٠٩٠٣٢١٠٤٢١٨-اسالم محمد احمد عبد البدیع٤٦٤٤٧

٣٠٠٠١٠١٢١٤٣٩١٦-اسالم محمد احمد محمد عطوة٤٦٤٤٨

٢٩٩٠٨٢٥٢١٠٦١١٢-اسالم محمد احمد یوسف عبد الدایم٤٦٤٤٩

٠-اسالم محمد السید الصغیر محمد٤٦٤٥٠

٢٩٩١٢٠٢٢٥٠١٦٥٦-اسالم محمد الغریب ابراھیم٤٦٤٥١

٢٩٧١١١٠٠١٠١٠٣٦-اسالم محمد انور عبد النعیم٤٦٤٥٢

٠-اسالم محمد جمعھ عبد الحلیم٤٦٤٥٣

٣٠٠٠١١٢٠١٠٥٤٣٥-اسالم محمد حسن محمد حسن٤٦٤٥٤

٢٩٨١١١٨٢١٠٣٨٣٤-اسالم محمد خلیل السید٤٦٤٥٥

٢٩٨١١١٤٠١٠١١٧٣-اسالم محمد رجب عید٤٦٤٥٦

٢٩٩١١٠٧٠١٠٤٨٩١-اسالم محمد رمضان حجازى٤٦٤٥٧

٢٩٩٠٤١٥٠١٠٣٣١٨-اسالم محمد سید محمد سید٤٦٤٥٨

٢٩٩٠١٠٢٠١٠١٨٩٦-اسالم محمد شبل ابراھیم عاشور٤٦٤٥٩

٠-اسالم محمد عبد الرحمن ابراھیم٤٦٤٦٠
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شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٧)
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٠-اسالم محمد عبد الستار احمد٤٦٤٦١

٢٩٩٠٣٠٣١٧٠٢٤٣٦-اسالم محمد عبد المنعم بدوى٤٦٤٦٢

٢٩٩٠٩٢٠١٤٠١١٥٩-اسالم محمد عثمان عبد السمیع٤٦٤٦٣

٠-اسالم محمد عطا هللا محمد٤٦٤٦٤

٠-اسالم محمد عفیفى محمد عفیفى٤٦٤٦٥

٠-اسالم محمد كمال الدین عبد العال٤٦٤٦٦

٢٩٩٠٦٢٥٠١٠٥٧٩٥-اسالم محمد محمد ابراھیم خمیس٤٦٤٦٧

٢٩٩١٠٠١٠١٠٩١١١-اسالم محمد محمد محمد غانم٤٦٤٦٨

٢٩٨٠١٢٤٢١٠١١٩٩-اسالم محمد محمود احمد٤٦٤٦٩

٠-اسالم محمد محمود الحوفي٤٦٤٧٠

٢٩٨١١٠٦٢١٠٢٠٥٢-اسالم محمد مھدي محمد٤٦٤٧١

٠-اسالم محمد ھالل احمد٤٦٤٧٢

٠-اسالم مدحت محمد عبد البي٤٦٤٧٣

٢٩٩٠٨٢٤٠١٠١١٣١-اسالم مصطفى جمعھ محمد٤٦٤٧٤

٢٩٩٠٩٢٠٠١٠٥١١٤-اسالم مصطفى حسین سلیمان محمد٤٦٤٧٥

٢٩٩٠٨٢٠٠١٠٤٢٩٤-اسالم مصطفى عبد السمیع مصطفى٤٦٤٧٦

٠-اسالم مصطفى كامل ریاض٤٦٤٧٧

٢٩٩٠٨٠٥٠١٠٣٢٣٥-اسالم مصطفى محمد محمد٤٦٤٧٨

٠-اسالم مؤمن محمد محمد٤٦٤٧٩

٢٩٨١٢٢٩٢١٠٠٨٣٧-اسالم ناجى محمد كمال٤٦٤٨٠

٠-اسالم نادر محمد ھدھود٤٦٤٨١

٠-اسالم ناصر حسن ابراھیم٤٦٤٨٢

٢٩٩٠٩٢٧٢١٠٥١٩٤-اسالم ناصر عبد الموجود محمد٤٦٤٨٣

٢٩٩٠٨٢١٠١٠٤٦٥٩-اسالم نبیل عبدالحمید على حامد٤٦٤٨٤

٠-اسالم ھانى صبحى محمدى٤٦٤٨٥

٠-اسالم ھانى نادى روبى٤٦٤٨٦

٠-اسالم ھشام طھ قاید٤٦٤٨٧

٠-اسالم ھشام محمد ابراھیم٤٦٤٨٨

٠-اسالم ھمام عبد العزیز امین٤٦٤٨٩

٠-اسالم یاسر فؤاد بیومى٤٦٤٩٠
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٢٩٩٠٢٠١٢١١٥٤٤٢-اسالم یوسف مصطفى حسین٤٦٤٩١

٢٩٩٠٥٠٨٠١٠٢٠٦٤-اسالمة شریف فتحى عبد الحمید٤٦٤٩٢

٠-اسماء ابوبكر محمد یوسف٤٦٤٩٣

٢٩٩٠٧٢٣٠١٠٤٢٠٩-اسماء احمد صالح حسین حسن٤٦٤٩٤

٢٩٩٠٥٠١٠١٠٣١٨٧-اسماء احمد محمد احمد٤٦٤٩٥

٢٩٨١٢٠٢٢١٠٣٤٨٦-اسماء احمد محمد رمضان٤٦٤٩٦

٢٩٨١١٢٣٠١٠٣٦٦٣-اسماء احمد محمد عبد الغني٤٦٤٩٧

٢٩٨٠٦٢٦٠١٠١١٦٥-اسماء اسامھ احمد عبده٤٦٤٩٨

٢٩٨١١٠٧٢١٠٢٦٨٩-اسماء باسم جالل الدین محمد٤٦٤٩٩

٣٠٠٠١٠٣٠١٠٥٢٠٧-اسماء جمال یحى یوسف٤٦٥٠٠

٠-اسماء حسین مصطفى اسماعیل دویدار٤٦٥٠١

٢٩٩١١٢٧٢١٠٢٠٢٥-اسماء خالد محمد ابو العال سلطان٤٦٥٠٢

٢٩٩٠١٠١٢١٠٦٦٢٥-اسماء خالد محمد سید احمد٤٦٥٠٣

٠-اسماء رفیق عوض هللا محمد٤٦٥٠٤

٢٩٨٠٦١١٠١٠٣٣٢١-اسماء رمضان عبد السالم عبد العزیزالنمر٤٦٥٠٥

٢٩٨١١٢٣٠١٠١٣٦٩-اسماء سعید احمد محمد دسوقى٤٦٥٠٦

٢٩٩٠٥٢٥٢١٠٢٩٨٣-اسماء سعید امین عبد المجید٤٦٥٠٧

٢٩٨١٢٢١٢١٠١٣٠٧-اسماء سلیم احمد سلیم٤٦٥٠٨

٢٩٨٠٧٣١٢١٠١٠٦٨-اسماء سید بخیت بدرى٤٦٥٠٩

٠-اسماء شریف سید سید٤٦٥١٠

٢٩٩٠٦٠٥٠١٠٠٣٢٢-اسماء طارق انس الوجود محمد٤٦٥١١

٢٩٩٠٥٢٤٠١٠٢٧٦٧-اسماء طارق عزت محمد٤٦٥١٢

٢٩٩١٢٢٦٢٨٠٠١٠٣-اسماء محمد احمد حسین٤٦٥١٣

٢٩٩٠٨٢٤٠١٠٥٧٠٦-اسماء محمود عبد الوھاب احمد٤٦٥١٤

٢٩٨٠٢٢٨٠١٠٠٦٦٦-اسماء مصطفى خیرى رفاعى٤٦٥١٥

٠-اسماء مصطفى عبد اللطیف احمد٤٦٥١٦

٢٩٨١٢٠٥٢١٠٥١٤٩-اسماء معمر القذافى ابو الوفا على٤٦٥١٧

٢٩٨١٢٢٦٠١٠٣٢٥٧-اسماء نبیل نصر محمد٤٦٥١٨

٠-اسماعیل ایمن حسن سید٤٦٥١٩

٠-اسماعیل ایمن ممدوح على٤٦٥٢٠
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٢٩٨١٢٠٦٠١٠٢٤٩٣-اسماعیل ایھاب رمضان عباس٤٦٥٢١

٢٩٩١١٢٨٠١٠٤٣٩٨-اسماعیل رضا اسماعیل عبدالمقصود٤٦٥٢٢

٠-اسماعیل سعید اسماعیل غریب٤٦٥٢٣

٠-اسماعیل عبد القادر اسماعیل بردى٤٦٥٢٤

٠-اسماعیل محمد ابراھیم محمد عبد المعطي٤٦٥٢٥

٢٩٨١١٢١٢١٠١٢٦٢-اسماعیل ولید اسماعیل زاید٤٦٥٢٦

٢٩٩٠٤٢٠٠١٠٥٢٥٢-اشجان حمدى عبد الھادى عبد الھادى٤٦٥٢٧

٣٠٠٠١٠٦٠١٠٦١١٩-اشرف احمد عبد المنعم اسماعیل٤٦٥٢٨

٢٩٩٠٧٠٦٠١٠٢٢٥٧-اشرف اشرف محمد احمد المكاوي٤٦٥٢٩

٢٩٩٠٢١١٢١٠٣٧٩٤-اشرف خالد ابراھیم على ربیع٤٦٥٣٠

٢٩٩٠٢٢١٢١٠٢٠٩٤-اشرف شحاتھ سید على٤٦٥٣١

٢٩٩٠٢٠٤٠١٠٣١٦٦-اشرف صادق حامد السمان٤٦٥٣٢

٠-اشرف عادل عنتر فارس٤٦٥٣٣

٠-اشرف عبد هللا احمد احمد٤٦٥٣٤

٠-اشرف محمد ابراھیم درویش٤٦٥٣٥

٠-اشرف محمد عمر ٤٦٥٣٦

٠-اشرف محمد محمد السید ٤٦٥٣٧

٠-اشرف ممدوح محمد حسین حسین٤٦٥٣٨

٠-اشرف ناجى عبده لوندى٤٦٥٣٩

٢٩٩١٢٠٣٠١٠٢٧٤٤-اشرقت ابراھیم ابو بكر عبد الجواد خلیفھ٤٦٥٤٠

٢٩٩٠٨٢٣٠١٠٠٨٦٢-اشرقت ابراھیم السید شعالن٤٦٥٤١

٢٩٩٠٣٣٠٢١٠١٩٢١-اشرقت اشرف عبدالسالم احمد٤٦٥٤٢

٢٩٨١١٢٣٢١٠٢٧٢٩-اشرقت ثروت سعید محمود٤٦٥٤٣

٢٩٩٠٨١٤٢١٠٣٠٦١-اشرقت جمال احمد موسى شعیب٤٦٥٤٤

٠-اشرقت سمیر محمد احمد یونس٤٦٥٤٥

٢٩٩٠٣١١٢٦٠٠٧٩٤-اغادیر محمد اسماعیل محمد٤٦٥٤٦

٢٩٩٠٥٢٢٠١٠٠٨٢٢-افرایم حازم شھدى جاد٤٦٥٤٧

٢٩٨١١١٦٠١٠٥٥٦٦-افرونیا ابراھیم صابر شانودى٤٦٥٤٨

٢٩٨١١٢٠٢٣٠٠٥٨٥-اكرام فتحى عبد العال فراج عبد العال٤٦٥٤٩

٢٩٨١٢٠٣٠١٠٤٣٧٨-اكرام كامل عبد المولي عبد العاطى سلطان٤٦٥٥٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٨)
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٢٩٩٠٣١١٠١٠١٩٧٩-اكرم اسامھ فاروق خلیفھ٤٦٥٥١

٢٩٩٠٣١٥٠١٠٤٦٧٩-اكرم اشرف فاروق محمد٤٦٥٥٢

٢٩٩١٠١٧٠١٠٣٦٢٤-اكرم عالءالدین محمد على٤٦٥٥٣

٠-اكرم وحید حامد سید احمد زھره٤٦٥٥٤

٢٩٩٠٤٢٧١٧٠١٢٤٧-االء احمد حسن محمد عثمان٤٦٥٥٥

٢٩٩١١٢٨٠١٠٢٥٠٦-االء احمد على احمد٤٦٥٥٦

٢٩٩١٠٠١٠١١٨٧٦٥-االء احمد محمد على٤٦٥٥٧

٣٠٠٠٣١٥٠١٠٣٧٦٦-االء اشرف عبد العاطى السید٤٦٥٥٨

٣٠٠٠٣٢٢٢١٠٠٧٠٨-االء ایمن شعبان قرني ابراھیم٤٦٥٥٩

٢٩٩٠٢١٢٠١٠٣٧٤٤-االء ایمن محمد ندا حموده٤٦٥٦٠

٢٩٩٠٦١٦٠١٠٣٨٨٢-االء بدر حسن احمد القطان٤٦٥٦١

٢٩٩٠٧٢٩٢١٠١٠٨٧-االء حمدى عبد الغفار عفیفي٤٦٥٦٢

٢٩٩٠٧٢٠٠١٠١٣٠٢-االء خالد كمال جبرى٤٦٥٦٣

٢٩٩٠٩٢١٠١٠٤٦٠٤-االء سعید محمد بیومى٤٦٥٦٤

٢٩٩٠٨١٣٠١٠١٨٦١-االء طارق احمد محمد البواب٤٦٥٦٥

٢٩٨٠٤١٨٢١٠٠٩٠١-االء طلعت شوقى عباس٤٦٥٦٦

٢٩٧٠٦٠٥٠١٠٢٢٦١-االء عاطف محمد احمد معبد٤٦٥٦٧

٢٩٩٠٢٢٣٠١٠٢٦٨٩-االء محمد حسن السید القزاز٤٦٥٦٨

٢٩٩٠٦٢٢٠١٠٢٢٤٤-االء محمد طھ عبدالسالم سلیمان٤٦٥٦٩

٠-االء محمد فاروق عطیة٤٦٥٧٠

٢٩٩١٢١٢٠١٠٧٢٠٦-االء محمد فتحى على٤٦٥٧١

٢٩٩٠١٠١٢١٢٧٠٨٨-االء مسعد محمد عبد الجلیل٤٦٥٧٢

٢٩٩٠٧٢٩١٣٠١٨٤٨-االء مصطفى محمد قطب٤٦٥٧٣

٠-االء مصطفي محمد محمود٤٦٥٧٤

٢٩٩٠٥٠٨٢١٠٢٩٠٨-االء موسى حسین محمد القرناوى٤٦٥٧٥

٢٩٩١١٠٢٠١٠٢٣٨٣-االء ھشام حسن محمد االسالمبولي٤٦٥٧٦

٢٩٩٠٥٠٥٢١٠٣٨٥٣-االء یاسر محمد امین٤٦٥٧٧

٢٩٩٠٩٠١٢٤٠٤٠٧٤-البراء ابراھیم احمد مبروك ابو موسى٤٦٥٧٨

٢٩٨٠٨١٩٠١٠٢٨٧١-البراء محمد عبد الحلیم محمد٤٦٥٧٩

٢٩٩٠٦٠٩٠١٠٣٢٥١-البیر سامى فؤاد فھیم٤٦٥٨٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٨٠٢٢٤٠١٠٢٠٨٩-الحسین احمد محمد ذاكر٤٦٥٨١

٠-السید صالح السید عبد الرازق٤٦٥٨٢

٠-السید عالء الدین عبد الخالق عبد الخالق عطیة٤٦٥٨٣

٠-السید محمد السید السید منیس٤٦٥٨٤

٢٩٩٠٩٢٥٠١٠٦٠٥٧-الشیماء سید محمد شعبان٤٦٥٨٥

٣٠٠٠٢٢٢٢١٠٤٥٣٧-الضوى محمد عطیة رمضان٤٦٥٨٦

٢٩٩٠٤٢٩٢٨٠٠٠٣٢-المعتصم با� محمود سعید سلیمان بیومى٤٦٥٨٧

٢٩٩٠٣٠١٢٥٠٨٦٥٣-المنتصر با� سلیمان محمود سلیمان٤٦٥٨٨

٢٩٨٠٢١١٠١٠١٢٤٢-المھدى مصطفى احمد على عبد هللا شعى٤٦٥٨٩

٢٩٩٠٨٢٠٢١٠٤٠٠٣-الھام حسن على احمد٤٦٥٩٠

٢٩٨٠٤١٦٢١٠٢٢٨٢-الھام محمد احمد نجدى٤٦٥٩١

٠-امال احمد طھ محمد عثمان٤٦٥٩٢

٢٩٩٠٩٠٥٢١٠٤٧٨٢-امال على یونس حسن على٤٦٥٩٣

٢٩٨٠٨٠٣٠١٠٢٠٤١-امال ناصر رزق هللا یوسف٤٦٥٩٤

٢٩٩٠٥١٥٢١٠٠٧٨٩-امال نبیل محمد عبدالباقي٤٦٥٩٥

٢٩٩٠١١٩٠١٠٤١٤٨-امانى ابراھیم حسین عبد الرحمن٤٦٥٩٦

٢٩٩٠٩١٤٠١٠٢١٨٨-امانى سید البساتینى حسن٤٦٥٩٧

٢٩٩٠٧٢٣٠١٠٥٩٠٦-امانى عصام احمد خلف احمد٤٦٥٩٨

٠-امانى محمود محمد عطیھ٤٦٥٩٩

٢٩٨١١١١٢١٠٢٧٤١-امانى نصر محمد على محمد٤٦٦٠٠

٣٠٠٠٢١١٨٨٠٠٦٣٧-اماني سعید على عوض٤٦٦٠١

٠-امجد حسن محمود عبد الحق٤٦٦٠٢

٢٩٩٠١٣١٠١٠٢٠٠٤-امجد مصطفي عبد القادر عبد الحمید٤٦٦٠٣

٠-امل احمد سعید احمد٤٦٦٠٤

٢٩٩٠٧١٦١٣٠١١٠٢-امل اشرف امام حداد٤٦٦٠٥

٢٩٨١١١٨٢١٠٣١٤١-امل اشرف شعبان عبد المنعم٤٦٦٠٦

٠-امل اشرف عبد الفتاح محمد٤٦٦٠٧

٢٩٨٠٥٢٥٢١٠٤٥٨٢-امل ایمن عبد الحمید محمد٤٦٦٠٨

٢٩٩٠٤٢٩٠١٠٢٠٠١-امل بالل حسن بیومى٤٦٦٠٩

٢٩٨١١٠٥٢١٠٣٥٦٥-امل جمال محمد عبد المطلب٤٦٦١٠
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٤٠٦٢١٠٢٠٦٩-امل حسین اسماعیل محمود٤٦٦١١

٢٩٧٠٤١٠٢١٠٣٣٨٢-امل حمدى محمد حمید٤٦٦١٢

٢٩٩٠١١٢٢٤٠١٩٢٤-امل فاروق محمد محمد احمد٤٦٦١٣

٠-امل كامل الدسوقى الدسوقى٤٦٦١٤

٠-امل محمد عبد المنعم عبد الرازق٤٦٦١٥

٢٩٩١٢١٦٢١٠٣٢٤٣-امل مخائیل عبد المالك مخائیل٤٦٦١٦

٢٩٩٠٥٠٣٠١٠١١٠٥-امل یحیى سید اسماعیل٤٦٦١٧

٢٩٩٠٧٠١٢١١٢٧٦٣-امنة حمدى ماھر مبروك عبدالرجال٤٦٦١٨

٢٩٨١٠٢٣٢١٠٠٩٨٣-امنة فیصل موسى العطار٤٦٦١٩

٢٩٩٠٧١٤٢١٠٠٩٢٩-امنیة احمد محمد محمد٤٦٦٢٠

٢٩٨١٠٢٦٠١٠٢٠٦١-امنیة اسماعیل حداد محمد٤٦٦٢١

٢٩٨١٢٠٧٢١٠٢٥٦١-امنیة حسین محمد مسعد٤٦٦٢٢

٢٩٩١١١٩٠١٠٣١٤٧-امنیة خمیس عبد الكریم حامد الشریف٤٦٦٢٣

٢٩٩٠٦١٩٠١٠٣٣٠٥-امنیة طارق عبدالنبى عبدالحلیم٤٦٦٢٤

٣٠٠٠١٠٦٢٦٠١٥٦٧-امنیة ماھر عوض عبد السید٤٦٦٢٥

٢٩٩٠٨٠٤٢١٠٣٦٠٩-امنیة محسن محفوظ عبد المبدئ٤٦٦٢٦

٠-امنیة محمود حسین محمود٤٦٦٢٧

٢٩٩٠٢٠١٠١٠٥٣٨٥-امنیھ ابراھیم خلیل ابراھیم٤٦٦٢٨

٢٩٨١١١٤٠١٠٤٨٦٥-امنیھ احمد حسین عبد الرحیم احمد٤٦٦٢٩

٢٩٩٠٣١١٠١٠٤٩٤٣-امنیھ احمد صبرى محمد حسنین٤٦٦٣٠

٢٩٩٠٨٢٣٠١٠٤٣٤٥-امنیھ اشرف عمر مصطفى٤٦٦٣١

٢٩٩٠٥٢٥٠١٠٣١٤١-امنیھ اشرف محمد عبدالمنعم٤٦٦٣٢

٢٩٩٠٣١١٠١٠٠٦٠٣-امنیھ خالد عبدالعاطى محمد٤٦٦٣٣

٢٩٩٠٨٢٩٠١٠٤٥٠٦-امنیھ ربیعى السید عبد اللطیف٤٦٦٣٤

٢٩٨١١٢٧٠١٠٠٧٦٤-امنیھ رشدى عارف عباس٤٦٦٣٥

٠-امنیھ سید سامى عبد المعطى٤٦٦٣٦

٢٩٩١١١٠٠١٠٣٤٤٥-امنیھ شوقى محمد حلمى٤٦٦٣٧

٢٩٨٠٦٠١٠١٠٧١٨٤-امنیھ عبدهللا انور عبدالرحیم٤٦٦٣٨

٢٩٩٠٥١٣٠١٠١١٦١-امنیھ على رمضان على٤٦٦٣٩

٢٩٨٠٧٠٩٠١٠٤٥٨٦-امنیھ محمد احمد عبده٤٦٦٤٠
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٠-امنیھ محمد عبد الخالق عبد الحافظ٤٦٦٤١

٢٩٧١٠٢٩٨٨٠٠٧٣٦-امنیھ محمود عبدهللا محمد٤٦٦٤٢

٢٩٩٠٧٢٦٠١٠٠٣٥٦-امیر احمد عادل زكى محمد٤٦٦٤٣

٠-امیر اسامھ السید احمد محمد٤٦٦٤٤

٠-امیر بخیت سیدین رزق هللا٤٦٦٤٥

٢٩٩٠٧٠١٠١٠٩٩٧٨-امیر خالد حسین محمود٤٦٦٤٦

٢٩٨١٠٢٠٠١٠٣٠١٨-امیر طلعت محمد محمود٤٦٦٤٧

٠-امیر عماد ناجح شفیق٤٦٦٤٨

٢٩٨١٠١٧٠١٠١٨٩٩-امیر مجدي عبد هللا حسین٤٦٦٤٩

٢٩٨١١١٧٠١٠٢٨١٦-امیر محمد فھیم حسنین٤٦٦٥٠

٢٩٨١٠٢٩٢١٠٢٩٦٩-امیر ھشام سلیم متولى٤٦٦٥١

٢٩٩١٠٠١٢١١٥٧٦٣-امیرة ابراھیم نصرالدین السید٤٦٦٥٢

٢٩٩٠٦١١٢١٠٠٩٠١-امیرة احمد زكى محمد٤٦٦٥٣

٣٠٠٠٣٠٥٠١٠٤٠٦٤-امیرة اسامھ احمد محمود٤٦٦٥٤

٢٩٩١١٠٢٠١٠٣٠٤٥-امیرة اشرف فاروق حلمى٤٦٦٥٥

٢٩٨٠٦١٨٢١٠٢٧٤٥-امیرة السید ابراھیم السید٤٦٦٥٦

٢٩٩٠٦٠٣٢١٠٠٩٤٣-امیرة ایھاب عبد الشھید سیدھم٤٦٦٥٧

٠-امیرة صفوت محمد جبر٤٦٦٥٨

٢٩٩٠٢٠٥٠١٠٤٢٤١-امیرة عبد العاطى رمضان طنطاوى٤٦٦٥٩

٢٩٨١١١٢٠١٠٤١٤١-امیرة عزت عبدالمنعم عبدالعزیز٤٦٦٦٠

٢٩٩٠٤١٠٠١٠٦١٨٩-امیرة محمد عبدالسالم محمد اسماعیل٤٦٦٦١

٠-امیرة محمود محمد مصطفى٤٦٦٦٢

٢٩٩٠٣٣٠٠١٠١٦٤٩-امیرة ناصر عبدالفتاح صالح٤٦٦٦٣

٢٩٩٠٣٠٢٠١٠١٨٠٥-امیره اسامھ جمعھ محمد٤٦٦٦٤

٢٩٩٠٥٢٤٠١٠٢٤٦٥-امیره اسماعیل سالم محمد سالم٤٦٦٦٥

٠-امیره اسماعیل مبروك محمد٤٦٦٦٦

٠-امیره جابر محمد محمود٤٦٦٦٧

٢٩٨٠٩٠١٠١٠٠٩٦١-امیره حمدى عبد هللا محمود٤٦٦٦٨

٢٩٩٠٩١١٠١٠٢٢٦٤-امیره خالد الحسینى عبد العظیم٤٦٦٦٩

٠-امیره خالد عبد المجید عبد المجید٤٦٦٧٠
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٢٩٩٠٥٢٥٢١٠٢٥٠٩-امیره سید عبد الحمید محمد معروف٤٦٦٧١

٠-امیره طارق سمیر عبد العزیز داود٤٦٦٧٢

٢٩٩٠٥٢١٠١٠٢١٦٩-امیره فتحى احمد الصاوى امین٤٦٦٧٣

٢٩٩١٢٠٧٠١٠٢١٢٧-امیره مجدى فوزى السید٤٦٦٧٤

٠-امیره محمد احمد حسین٤٦٦٧٥

٢٩٩٠٧٣١٠١٠٢٨٨٦-امیره محمد جالل حسن٤٦٦٧٦

٢٩٩٠٧٢١٠١٠١١٤٩-امیره محمد عنانى عنانى على٤٦٦٧٧

٢٩٨٠٦١٢٠١٠٤٨٢٢-امیره محمود حسن على٤٦٦٧٨

٢٩٩١٠٠١٠١٢٢٠٠٢-امیره مراد محمد العزب٤٦٦٧٩

٣٠٠٠٣٠٨١٤٠١٥٥٥-امیره ھشام فھیم غنیم٤٦٦٨٠

٢٩٩١٠٢٧٠١٠١٨٦٦-امیل اسامة زكریا فھمى٤٦٦٨١

٢٩٨١١٠١٣١٠٠٤٠١-امیمة احمد محمد مرسى٤٦٦٨٢

٠-امیمھ خالد نبیھ منصور٤٦٦٨٣

٢٩٨١١٢١٠١٠٤٩٤٩-امیمھ صابر فھمى مصطفى٤٦٦٨٤

٢٩٩٠٣٠١٠١٠٥٢٦٨-امیمھ عبد الغفار سلیمان حموده٤٦٦٨٥

٠-امین حافظ امین على٤٦٦٨٦

٠-امین خالد حسانین ابوسریع٤٦٦٨٧

٢٩٨١٠١٨٠١٠٤٢٠٩-امینة السید فراج متولى٤٦٦٨٨

٢٩٩٠٢٢١٠١٠٠٧٨٧-امینة محمود محمد احمد بیومى٤٦٦٨٩

٠-امینھ زكریا نجیب عبد الجواد٤٦٦٩٠

٢٩٩١١٠١٠١٠٥٥٨٩-امینھ شاكر رشوان شاكر٤٦٦٩١

٢٩٩١٢١١٢١٠٢٥٠٥-امینھ عادل معروف فھمى٤٦٦٩٢

٢٩٨٠٨٠٨٢١٠٧٤٢٤-انتصار محسن السید على٤٦٦٩٣

٠-انجى احمد محمود احمد٤٦٦٩٤

٢٩٩٠١٢٧٢١٠١٥٠٣-انجى عادل ابراھیم محمود على٤٦٦٩٥

٠-انجى مدحت عبد الحلیم الوردانى٤٦٦٩٦

٢٩٩٠١٢٩٠١٠٣٦٢٩-انجي احمد كامل حسین٤٦٦٩٧

٢٩٩٠٩١٥٠١٠٥٩٧٥-انجیل رزق هللا زكى رزق هللا٤٦٦٩٨

٢٩٩١٠٠١٠١٠٩٠١٤-اندرو اسامة ذكرى سلیمان٤٦٦٩٩

٠-اندرو اشرف فاروق قصد هللا٤٦٧٠٠
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٢٩٩٠٧٢٢٠١٠٣٤٣٣-اندرو امیر ولسن حنا٤٦٧٠١

٠-اندرو جاد تماس جاد٤٦٧٠٢

٢٩٩١١٢٤٢١٠٠٦٩٩-اندرو جمال عبد الناصر لبیب٤٦٧٠٣

٢٩٨٠٥١١٠١٠١١٧٩-اندرو دافید البیر راغب٤٦٧٠٤

٢٩٩٠٥١٩٢١٠٠٨٣٨-اندرو رمسیس عبد العزیز معوض٤٦٧٠٥

٠-اندرو رومانى نظیر جرس٤٦٧٠٦

٠-اندرو سمیر جرجس یوسف٤٦٧٠٧

٠-اندرو صفوت عزمى عبدالمسیح٤٦٧٠٨

٢٩٩٠٧٠٢٠١٠٢٧١٨-اندرو نبیھ بسخرون طنیوس٤٦٧٠٩

٢٩٨٠٢١١١٤٠٢٢٥٤-انس جمال الدین على محمود٤٦٧١٠

٠-انس حسن عزب محمد٤٦٧١١

٢٩٩٠٨٢٠٢١٠٢٨٣٣-انس محمد سلیمان فتوح٤٦٧١٢

٢٩٩٠٦١٥٠١٠٢٠٣٩-انصارى اسامھ عبد الستار عبد الخالق٤٦٧١٣

٢٩٩٠٦٢٠٠١٠٦٨٣٩-انطون ثروت ناروز بشاي٤٦٧١٤

٢٩٩١٠٠١١٣٣٢٠٧٨-انطون صبرى عشم شنوده٤٦٧١٥

٢٩٩٠١١٩٠١٠٥٠٧١-انطون عزت محروس عزیز٤٦٧١٦

٢٩٩٠٦١٦٢١٠٣٩٩٥-انطونیوس جمیل سارح ریاض بقطر٤٦٧١٧

٠-انطونیوس سعد نظیر سالمھ٤٦٧١٨

٠-انغام عبد الھادى محمد عثمان٤٦٧١٩

٢٩٩٠٥٠٥٠١٠٢٩٠٦-انور محمود انور حسن٤٦٧٢٠

٢٩٩١٠٠٧٠١٠١٠٦٣-اولیفیا فایق حلیم صلیب٤٦٧٢١

٣٠٠٠١١٨٢١٠١٧٥٤-ایات هللا سعید اسماعیل محمد٤٦٧٢٢

٢٩٩٠٩٠٩٠١٠٦٢٢٥-ایاد خالد محمد احمد٤٦٧٢٣

٢٩٨٠٢١٥٠١٠٣١٨٣-ایة هللا مصطفى حسن حسین٤٦٧٢٤

٢٩٩٠٤٠٤٠١٠٢٥٨٨-ایة هللا ھانى محمد عبد العزیز٤٦٧٢٥

٢٩٩٠٩٢١٠١٠١٤٢٧-ایة جمال محمد على عمر٤٦٧٢٦

٢٩٩٠٦١٥٠١٠٣٣٠٢-ایة عادل سعید حسین٤٦٧٢٧

٢٩٩٠١١٥٠١٠١٠٦٥-ایة عاطف عبدهللا مصطفى٤٦٧٢٨

٢٩٩٠٧٢٤٠١٠٤٧٨٩-ایة محمود محمد حسین٤٦٧٢٩

٢٩٩٠٥٠٤٠١٠٢٤٨٧-ایة مصطفى السید عطیھ٤٦٧٣٠
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٢٩٩٠٨٢٧٢١٠٣٣٢٢-ایتن محمد على محمد حیدره٤٦٧٣١

٢٩٩٠٤٢١٢١٠٠٩٢٢-ایرینى ایمن نان ابو الخیر٤٦٧٣٢

٢٩٩١٢١٠٢١٠٠٤٦٦-ایرینى عادل جاد مترى٤٦٧٣٣

٢٩٩١٠٠١٢١٢٩٨٠٢-ایرینى عبد المسیح عزیز ابراھیم٤٦٧٣٤

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٣١٢٧-ایریني خالد ناجح متري٤٦٧٣٥

٢٩٨٠١١١١٣٠١٢٢٢-ایلین شنودة حنا واصف٤٦٧٣٦

٠-ایمان احمد ابراھیم احمد٤٦٧٣٧

٢٩٩٠١١٠٢٣٠٣٤٤٦-ایمان احمد السید احمد محمد٤٦٧٣٨

٢٩٩٠٨١٩٠١٠٣٢٢٧-ایمان احمد على مصباح٤٦٧٣٩

٢٩٩٠١٠١٢١٣٢٦٤٢-ایمان اسامھ ابوالعال محمد٤٦٧٤٠

٢٩٩٠٢١٧٠١٠٤٥٠٤-ایمان اسامھ احمد المداح٤٦٧٤١

٢٩٩٠٨١٢٢٤٠٠٦٦٣-ایمان ایمن جابر اسماعیل٤٦٧٤٢

٢٩٩١١٢٨٠١٠٤٩٦٧-ایمان جمال محمد حسن٤٦٧٤٣

٠-ایمان رافت عیسي اسماعیل٤٦٧٤٤

٢٩٩٠٦٢٩٠١٠٤٥٦٢-ایمان رجب عزام سلیمان٤٦٧٤٥

٢٩٩٠٦٠٤٠١٠١٥٤١-ایمان رمضان عبدهللا حسن٤٦٧٤٦

٢٩٩٠٥٠١٢١٠٠٩٠٨-ایمان سعید عثمان عمر٤٦٧٤٧

٢٩٩٠٦٢٦٢١٠٢١٠٤-ایمان سمیر عبد الحمید شحات٤٦٧٤٨

٢٩٩٠٩٠١٢١٠٩٦٨٤-ایمان سمیر فتحي عبد القادر٤٦٧٤٩

٢٩٩١٠٠١٠١١٣٤٢٩-ایمان صبرى كمال دیاب٤٦٧٥٠

٢٩٩١٠٠١٢١٠٧٥٨٢-ایمان صالح الدین محمد سید٤٦٧٥١

٢٩٩٠٦٣٠٢١٠٠٢٠٧-ایمان طارق عبد الحلیم جاد المولى٤٦٧٥٢

٢٩٩٠٢١٥٢٣٠٣٧٨٨-ایمان طلعت یسرى یوسف٤٦٧٥٣

٢٩٩٠٥٠٣٠١٠٢٨٠٢-ایمان عادل لملوم شعیب٤٦٧٥٤

٢٩٩٠٩٢٣٠١٠٢٨٨٨-ایمان عادل مصطفى درویش٤٦٧٥٥

٣٠٠٠٣٣٠٠١٠٣٣٤٤-ایمان عبد الفتاح سید حسن٤٦٧٥٦

٢٩٩٠٩٠٧٠١٠٤٦٤١-ایمان عبدالحمید مصطفى عبدالحمید٤٦٧٥٧

٢٩٩٠٤١٩٢١٠١١٤٥-ایمان عبدالوھاب طھ على٤٦٧٥٨

٢٩٨١١٢٤٠١٠٠٥٦٥-ایمان عزت عبد العال محمد٤٦٧٥٩

٢٩٩٠٩٠٥٢١٠٤٦٨٥-ایمان عالء رضا على الحداد٤٦٧٦٠
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٢٩٩٠٥٠٥٢١٠٥٣٨٤-ایمان على حسن احمد الشافعي٤٦٧٦١

٠-ایمان على محمد حسن٤٦٧٦٢

٢٩٨١٢١٩٢١٠١٤٤٥-ایمان محمد ابراھیم الدسوقى٤٦٧٦٣

٠-ایمان محمد احمد رمضان٤٦٧٦٤

٢٩٩٠٧٠٣١٣٠٠١٠٤-ایمان محمد عبد الفتاح احمد٤٦٧٦٥

٢٩٩٠٧٢٩٠١٠٢٣٠٢-ایمان محمود محمد جمال عماره٤٦٧٦٦

٢٩٨٠٩٠٨١٢٠٠٢٤٩-ایمان مصطفى انور یوسف٤٦٧٦٧

٣٠٠٠٢١٨٠١٠٤٨٨٤-ایمان منصور طھ شقیر٤٦٧٦٨

٠-ایمان موسى عبد الجید نخلھ٤٦٧٦٩

٠-ایمان ھشام سعید محمد٤٦٧٧٠

٢٩٨٠٦٢٨٠١٠٢٠٤٤-ایمان وجیھ عبد السمیع السید٤٦٧٧١

٢٩٩٠٦١٨٠١٠٣٦٧٦-ایمان یحیي عمران كمال الدین٤٦٧٧٢

٢٩٨٠٤٠٤٢١٠٢٢٣٨-ایمن احمد عبد الرحیم ابراھیم٤٦٧٧٣

٠-ایمن احمد عبد القادر احمد٤٦٧٧٤

٠-ایمن جمال عبد العال عبد الاله٤٦٧٧٥

٢٩٩٠٢١٩٢١٠٢٣٣٥-ایمن حسنین عوض منصور٤٦٧٧٦

٢٩٨١١٢٨٢١٠٢٩٥٩-ایمن رضوان احمد اسماعیل٤٦٧٧٧

٢٩٩٠٨١٥٠١٠٨٠٩٩-ایمن سعید حسن حسن بدر ھمام٤٦٧٧٨

٢٩٨٠٩١٠٨٨٠٠٩٣٦-ایمن عادل جرجس اسحاق٤٦٧٧٩

٢٩٨٠٧٢٧٨٨٠٠١٧٢-ایمن عید مھدى محمد مھدى٤٦٧٨٠

٢٩٩١١٢٨٠١٠١٠٣٨-ایمن محمد توفیق محمد شفیق الحضرى٤٦٧٨١

٢٩٩٠٩١٤٠١٠٤٦٩٥-ایمن محمد جوده محمد٤٦٧٨٢

٢٩٩٠٧٠٦٠١٠٤٩٩٣-ایمن محمد مصطفى احمد٤٦٧٨٣

٢٩٩٠٩١٥٠١٠٠٩٨١-ایمن ھشام عبدالمعطى خضرى٤٦٧٨٤

٠-ایمن ولید عبد المنعم عبد الجواد خلیف٤٦٧٨٥

٠-ایمن ولید عز الدین محمد٤٦٧٨٦

٢٩٩٠٣٢٤٠١٠٤٠٨٢-ایناس احمد خلیل عبدالمجید٤٦٧٨٧

٢٩٩٠٨٠١٠١٠٠٨٦١-ایناس سید احمد احمد٤٦٧٨٨

٢٩٩٠٧٣٠٠١٠٠٦٤٨-ایھ ابراھیم محمد ابراھیم٤٦٧٨٩

٢٩٩٠٤٠٥٠١٠٠٤٨٦-ایھ احمد سید عبد الفتاح٤٦٧٩٠
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٣٠٠٠٢١٤٢١٠٣٨٠٧-ایھ احمد عبد المتجلى مكاوى٤٦٧٩١

٢٩٩٠٧١٥٢٧٠٢٣٠٧-ایھ احمد ھاشم یسن٤٦٧٩٢

٠-ایھ اسامھ محمد یوسف٤٦٧٩٣

٢٩٩٠١٢٤٢١٠٠٨٠٤-ایھ اسماعیل احمد محمد٤٦٧٩٤

٠-ایھ اشرف كمال یوسف سعد٤٦٧٩٥

٢٩٩٠٢٢٧٠١٠١١٤٦-ایھ السید سلیمان على٤٦٧٩٦

٢٩٧١٠٢٩٠١٠٠٥٦٥-ایھ السید محمد محمد عبد الفتاح٤٦٧٩٧

٠-ایھ هللا اسامھ محمود ابوالعزم٤٦٧٩٨

٢٩٩٠٧٢٥٠١٠١٥٠٨-ایھ هللا سعید عبدالقادر عبده٤٦٧٩٩

٢٩٩٠٤١٨٠١٠١٤٦٨-ایھ امین عید ابراھیم٤٦٨٠٠

٠-ایھ ایمن ابراھیم حسن٤٦٨٠١

٣٠٠٠٣٣١٨٨٠٠٦٤٦-ایھ بحیرى رشاد عامر٤٦٨٠٢

٢٩٩٠٩٢١٠١٠٠٨٦٢-ایھ بھاء الدین مختار احمد حسن٤٦٨٠٣

٢٩٩٠٩٠٩٢١٠٥١٠٢-ایھ بھاءالدین محمد فتح هللا٤٦٨٠٤

٠-ایھ جمال الدین محمد حسن٤٦٨٠٥

٢٩٩٠٩٠٦٠١٠٢٨٨٨-ایھ جمال سلیمان طراد٤٦٨٠٦

٠-ایھ حسن محمد حسن حسانین٤٦٨٠٧

٠-ایھ خاطر متولى محمود٤٦٨٠٨

٠-ایھ خالد حسین محمود٤٦٨٠٩

٢٩٩٠٤٠٧٠١٠٣٧٦٧-ایھ رمضان فتحى حسین٤٦٨١٠

٠-ایھ زكى سعید زكي٤٦٨١١

٢٩٨٠٩٠٣٢١٠٠١٨٢-ایھ سمیر حامد محمد فوده٤٦٨١٢

٠-ایھ سید احمد مصطفى البھنسى٤٦٨١٣

٢٩٩٠٧١٥٢١٠٤٧٠١-ایھ سید محمود محمد٤٦٨١٤

٠-ایھ صابر محمد محمد ٤٦٨١٥

٢٩٨١٠٠٥٠١٠١٣٠٥-ایھ صبحى عبده محمد مصطفى٤٦٨١٦

٢٩٩٠٩١٣٠١٠٣٩٢٥-ایھ عادل عیسى على خلیل٤٦٨١٧

٠-ایھ عادل محمود السید الدخمیس٤٦٨١٨

٠-ایھ عبد الجواد شربینى عبد اللطیف٤٦٨١٩

٢٩٩٠٧٢٨٢١٠٢٥٤٩-ایھ عبد العاطى عبد هللا عبد العاطي٤٦٨٢٠
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٢٩٨١٢٠٢٢١٠٠٥٤١-ایھ عبد اللطیف محمد ھندي٤٦٨٢١

٢٩٩٠١٠٣٠١٠٤٨٦٩-ایھ عبد المنعم عبد السالم موسى٤٦٨٢٢

٢٩٩٠٨٢٤٢١٠١٣٤١-ایھ عبدالفتاح احمد متولي ابراھیم٤٦٨٢٣

٢٩٩٠٨٠١٢١٠٠٨٨٥-ایھ متولى المحمدى عبد العال٤٦٨٢٤

٢٩٩٠٣١٦٠١٠٢٦٨٢-ایھ مجدى عبده محمود٤٦٨٢٥

٠-ایھ محمود احمد محمد٤٦٨٢٦

٢٩٩٠٥١٩٠١٠٢١٨٣-ایھ محمد السید جاد المولى٤٦٨٢٧

٢٩٩٠٣١٣٢١٠٢١٠٣-ایھ محمد انور عبد الحى٤٦٨٢٨

٢٩٨١١١٢٢١٠٣٢٨٢-ایھ محمد جمیل عابدین٤٦٨٢٩

٢٩٩٠٧١٦٠١٠٠٥٨٨-ایھ محمد عبد الحفیظ عبد الرحیم٤٦٨٣٠

٠-ایھ محمد قرنى احمد٤٦٨٣١

٢٩٩١٢٠١٠١٠٩٤٦٧-ایھ مصطفى عبد الحمید ابراھیم٤٦٨٣٢

٢٩٩٠٦٠٦٠١٠٤٨٤٩-ایھ میمى قاسم متولى٤٦٨٣٣

٢٩٨٠٦١٢٠١٠٠٣٤٧-ایھ ناصر مصطفى حسن٤٦٨٣٤

٠-ایھ ولید ابراھیم عبد الھادى٤٦٨٣٥

٢٩٩٠١٢٠٢٣٠٤٣١٨-ایھاب ابراھیم السباعى محمد٤٦٨٣٦

٠-ایھاب ابوالوفا سید احمد حسن٤٦٨٣٧

٢٩٩٠٣١١٢٣٠٠٨٧١-ایھاب احمد على عبد المجید٤٦٨٣٨

٢٩٨٠١٠٨٢١٠٢٧١١-ایھاب خالد احمد توفیق٤٦٨٣٩

٢٩٩٠٧٢٢٠١٠١١٩٨-ایھاب خالد محمود فھمى٤٦٨٤٠

٢٩٩٠٥٠١٢١١٠٥٩٨-ایھاب سعید صابر احمد٤٦٨٤١

٢٩٩٠٩٣٠٠١١٣٩٣٩-ایھاب سعید عبد الوارث محمد٤٦٨٤٢

٢٩٩٠٩٢٣٠١٠٥٧٥٥-ایھاب صبحى ابو سیف حسین٤٦٨٤٣

٢٩٩٠٧١٠٠١٠٦١٣٧-ایھاب عطیھ محمد مھنى٤٦٨٤٤

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٣٥٩٣-ایھاب محمد امین اسماعیل٤٦٨٤٥

٢٩٩٠٨١٥٠١٠٩١٣٣-ایھاب محمد عبد الاله مطاوع٤٦٨٤٦

٢٩٩٠٧٢١٠١٠٦١٧٥-ایھاب ھدایھ سعودى على محمد٤٦٨٤٧

٢٩٩٠٩٠٩٢١٠٣٤٩٥-ایھاب وائل خیرى محروس٤٦٨٤٨

٢٩٩١٠١٩٢١٠٠١٧٣-ایھاب یاسر مبروك عبد الحمید٤٦٨٤٩

٠-ایھ مصطفى ابراھیم خلیل٤٦٨٥٠
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٠-باسل اسماعیل على محمد عبد الحمید٤٦٨٥١

٢٩٩٠٥٢١٢١٠١٩٧٦-باسل اكرم محمود حنفى احمد سلیمان٤٦٨٥٢

٠-باسم حسن بیومى یوسف٤٦٨٥٣

٢٩٩٠٧٢٠٠١٠٥٥٣٧-باسم حمدى كامل على مصطفى٤٦٨٥٤

٢٩٩٠٣٠٧٢١٠٠٥٧٢-باسم خالد عبدربھ محمد٤٦٨٥٥

٢٩٨١٠٢٢٢١٠٢٣٧٦-باسم راضي محمد سرور٤٦٨٥٦

٢٩٩٠٨١٢٢١٠٣٨٩٨-باسم عبد الفتاح عزب عبد الفتاح٤٦٨٥٧

٠-باسم عز الدین قطب على٤٦٨٥٨

٢٩٨١٢٢٩٠١٠٣٢١٩-باسم محمد احمد ابو العال٤٦٨٥٩

٢٩٩١٢٠٤٠١٠٥٠٥٩-باسم محمد اسماعیل عبدالرحیم٤٦٨٦٠

٠-باسم محمد سید سلیمان جمعھ٤٦٨٦١

٠-باسم محمد عبد الغفار محمد٤٦٨٦٢

٠-باسم محمد محمود حامد٤٦٨٦٣

٢٩٩٠٩٠٧٠١٠٣٥٤٨-باسم محمد مختار مصطفى٤٦٨٦٤

٢٩٨١٢٢٦٠١٠٢٦١٧-باسنتى عبد الستار كامل عثمان٤٦٨٦٥

٢٩٩٠٨٠٢٠١٠٣٦٩٩-باھى جمال حلمى عبد ربھ السید٤٦٨٦٦

٠-بجاد احمد بھجت احمد٤٦٨٦٧

٢٩٩٠١١٦٢٥٠٣٤٩٥-بدر احمد امام عبد العزیز٤٦٨٦٨

٢٩٩٠١٠٩٢١٠٠٥٩٢-بدر حماده بدر صدیق٤٦٨٦٩

٢٩٩٠٦٠٢٢١٠٣١١١-بدر عبد المنعم سید محمود ابراھیم٤٦٨٧٠

٠-بدر عالء الدین احمد اسماعیل٤٦٨٧١

٠-بدر محمد بدر عبد اللطیف٤٦٨٧٢

٢٩٨١١٢٩٠١٠٥٠٨٨-بدر وائل ابو سریع عبد الحلیم٤٦٨٧٣

٠-بدرالدین اسامھ خیرى عبد الفتاح٤٦٨٧٤

٢٩٩٠٦٠٢٠١٠١٩٢٨-بدور فرید ابراھیم عبداللطیف٤٦٨٧٥

٢٩٩١١١٠٠١٠٤٩٠٥-بدور محمد عبدالرشید جمعھ٤٦٨٧٦

٢٩٩٠٩٠٤٠١٠٠٩٩٤-بریھان احمد سعید عبد هللا٤٦٨٧٧

٠-بریھان خالد السید احمد٤٦٨٧٨

٢٩٨٠٩٢١٠١٠٤٣١٦-بسام ایھاب شكرى فھمى٤٦٨٧٩

٢٩٨٠٩٢٤٠١٠٥١٧١-بسام حسام سید حسن٤٦٨٨٠
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٢٩٨٠٧٣٠٢١٠١٣٥٣-بسام حسن محمد خالد محمد٤٦٨٨١

٣٠٠٠٢٠٥٠١٠٦٩١٥-بسام خالد بھادي الفولي٤٦٨٨٢

٢٩٩٠١٠٣٠١٠٣٢٩٣-بسام سعید فھمى موسى٤٦٨٨٣

٢٩٩٠٦٢٠٠١٠٥٧١٩-بسام عبد الرؤوف محمد حسن٤٦٨٨٤

٢٩٨٠٥٠٥٠١٠٦٠٣٦-بسام عصام اسماعیل اسماعیل٤٦٨٨٥

٢٩٨٠١٢٦٢١٠٢١٨٣-بسام محمد سید ابراھیم٤٦٨٨٦

٢٩٩٠٧٢٥٠١٠٥٣٤١-بسمة اشرف حسن محمد احمد٤٦٨٨٧

٢٩٩٠٩١٥٢١٠٣٩٠٢-بسمة حسن محمد سالم٤٦٨٨٨

٢٩٩٠٦١٣٠١٠٠٢٤٢-بسمة صبري احمد عبد العزیز محمد٤٦٨٨٩

٢٩٩٠٥٠٩٢١٠١٦٠٨-بسمة طارق على محمود مرسى٤٦٨٩٠

٢٩٩٠٩٢٩٠١١٠١٠٣-بسمة مصطفى سعید رضوان٤٦٨٩١

٢٩٩٠١٣٠٠١٠٢٨٦٣-بسمھ دسوقى محمد محمد ابو بكر٤٦٨٩٢

٠-بسمھ سعید عبد البدیع متولي العیاط٤٦٨٩٣

٢٩٨١٢٠١٢١٠٤٣٢٨-بسمھ عاشور محمد عبدالمجید٤٦٨٩٤

٠-بسمھ عالء الدین محمد محمد السید٤٦٨٩٥

٠-بسمھ نبیل عبد التواب رجب٤٦٨٩٦

٢٩٩١١٠١١٤٠٢٨٠٣-بسنت احمد احمد جادو٤٦٨٩٧

٢٩٨١١٢٢٠١٠٤٢٤٦-بسنت احمد عبد المعبود قطب٤٦٨٩٨

٢٩٩٠٩٠٥٠١٠٧٤٢٣-بسنت احمد محمد محمود عمر٤٦٨٩٩

٠-بسنت ایمن امین عبد اللطیف٤٦٩٠٠

٢٩٩٠٣٠٣٠١٠٠٧٢٦-بسنت جمال السید مصطفي٤٦٩٠١

٢٩٨١٢٢١٢٢٠٠١٢٧-بسنت حسام الدین فؤاد البدیوى محمود٤٦٩٠٢

٠-بسنت حسانین على حسانین٤٦٩٠٣

٢٩٩٠٩١٥٠١٠٣١٦٦-بسنت حسن زكى عطا علي٤٦٩٠٤

٠-بسنت خالد محمد احمد٤٦٩٠٥

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٣٥٨٥-بسنت سعید طلبھ محمد الشرقاوى٤٦٩٠٦

٢٩٩٠٦٠٣٢١٠٠٧٤٩-بسنت سید محمد فتحى٤٦٩٠٧

٢٩٩٠٨٢٥٠١٠٠٢٤٩-بسنت صابر السید محمد عبد الشافى٤٦٩٠٨

٢٩٩٠٨١٨٠١٠٥٢٠٥-بسنت صابر محمد عبدربھ٤٦٩٠٩

٢٩٩٠٥٢٠٠١٠٠٠٤٤-بسنت صبرى غنیوه عبدالونیس٤٦٩١٠
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٣٠٠٠١١٥٢١٠٤٧٢٤-بسنت صالح حسن مصطفى٤٦٩١١

٢٩٩٠٩٢٩٠١٠٦٧٦٩-بسنت صالح كمال صادق جرجس٤٦٩١٢

٢٩٩٠٥٠٦٠١٠٠٢٤٣-بسنت طاھر حسن یوسف عبد الحمید٤٦٩١٣

٢٩٩٠٤١٩٢١٠١٩٤٣-بسنت على ھانئ حسن على٤٦٩١٤

٢٩٩١٠٠١٠١٠٤٣٢٢-بسنت عماد حسن زكى عبد الفتاح٤٦٩١٥

٢٩٩٠٩٢٦٠١٠٦٤٨٩-بسنت محمد ابراھیم عبد الصمد٤٦٩١٦

٢٩٩٠٨١٠٢١٠٠٩٢٢-بسنت محمد سالم عبدالمجید٤٦٩١٧

٠-بسنت محمد سید على٤٦٩١٨

٢٩٩٠٩١٩٢٢٠٠٩٨٦-بسنت محمد سید كامل٤٦٩١٩

٢٩٨١١١٨٠١٠٠٨٤٦-بسنت محمد فكرى معوض٤٦٩٢٠

٢٩٩٠٤٠٥٢١٠٠٠٨٤-بسنت معوض فؤاد عبد ربھ٤٦٩٢١

٢٩٩٠٦١٦٠١٠١٩٤٤-بسنت منیر ابراھیم عنانى المراكبى٤٦٩٢٢

٢٩٩١١٢٢١٤٠٠١٢٩-بسنت نبیل توفیق عبدهللا٤٦٩٢٣

٢٩٩٠٩٠٢٠١٠٤٨٨٨-بسنت ھشام عبد العزیز السید عبد الجواد٤٦٩٢٤

٢٩٩٠٧١٠٢١٠٢٩٢٩-بسنت یاسر عبدالمنعم مصطفي محمد٤٦٩٢٥

٢٩٩٠٥٢٠٢١٠٣٠١٦-بشرى صالح حسن رویعى٤٦٩٢٦

٢٩٩٠٤٠١٢١٠٢١١٤-بالل البدرى عبد السمیع محمود٤٦٩٢٧

٠-بالل جمال عرفھ محمود احمد٤٦٩٢٨

٢٩٩٠٧٣١٠١٠٢٩٩١-بالل حسین صابر على ابو النصر٤٦٩٢٩

٠-بالل حنفى محمود السید حسن٤٦٩٣٠

٢٩٩٠٥٠٧٢١٠٢٨٣٧-بالل ربیع السعید محمد٤٦٩٣١

٢٩٩٠٦٢٤٠١٠٤٤٩٩-بالل عادل عبد الفتاح طھ٤٦٩٣٢

٢٩٨١٠٣٠٢١٠٠٦٩٢-بالل عبد هللا محمد عبد هللا٤٦٩٣٣

٠-بالل عمرو عبد العزیز عبد العال٤٦٩٣٤

٢٩٩٠١١٨٢١٠٤٣١٧-بالل فرج حامد سید احمد شملة٤٦٩٣٥

٢٩٩٠٩١١٢١٠٣٦٧٥-بالل مصطفى محمد حسن٤٦٩٣٦

٢٩٩٠١١٦٢١٠٠٥٩٥-بالل نصرالدین عبد التواب بھواش٤٦٩٣٧

٠-بنیامین خلیل عبد هللا یوسف٤٦٩٣٨

٢٩٨١١٢٤٠١٠١٤٩٩-بھاء الدین احمد طلعت عبد المجید٤٦٩٣٩

٢٩٩٠٥١٦٢١٠٠٦٧١-بھاء ایمن محمد المھدى٤٦٩٤٠
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٣٠٠٠١٢٦٠١٠٢١٩٣-بھاء محمد مصطفي احمد٤٦٩٤١

٢٩٩٠٦١٠٠١٠٧٠١٣-بوال امیل میشیل عزیز٤٦٩٤٢

٢٩٩٠٥١٧٠١٠١٩٩٧-بوال رضا كامل اسرائیل بطرس٤٦٩٤٣

٠-بوال نبیل ناجى كامل٤٦٩٤٤

٢٩٩٠٤٢٠٢١٠٦٠٩٤-بوال وجدى سمیر وھیب٤٦٩٤٥

٠-بیتر زكریا جابر بخیت تاوضروس٤٦٩٤٦

٢٩٩٠١٢٩٠١٠١٨١٢-بیتر سمیر فؤاد یوسف٤٦٩٤٧

٢٩٨١٢٠٣٠١٠١٤١٧-بیتر شكرى عازر اندراوس٤٦٩٤٨

٢٩٩٠٣٢٨٠١٠٠٥٧٨-بیتر عاطف ولیم جید٤٦٩٤٩

٣٠٠٠٢٠١٠١٠٥٨١٩-بیشوى ادوارد میخائیل نسیم٤٦٩٥٠

٢٩٩٠٦١٩٢١٠٠٥١٦-بیشوى بخیت حبیب عطیة٤٦٩٥١

٠-بیشوى رابح عزمى بطرس٤٦٩٥٢

٣٠٠٠٢١٥٠١٠٢١٧٨-بیشوى رزق عبد هللا رزق٤٦٩٥٣

٢٩٩٠٧١٤٢٥٠٢٠٧٥-بیشوى سمیر عبد هللا غالى٤٦٩٥٤

٠-بیشوى سمیر نصحى عبدهللا٤٦٩٥٥

٢٩٩١٠١٧١٤٠١٩١٢-بیشوى صموئیل یواقیم میخائیل٤٦٩٥٦

٢٩٩٠٥٠٥٢١٠٥٣٧٦-بیشوى عاطف نقوال سیدھم٤٦٩٥٧

٠-بیشوى عاطف ولیم فؤاد٤٦٩٥٨

٠-بیشوى عماد صالح ناشد٤٦٩٥٩

٢٩٩٠٤٢٣٠١٠٠٢٧١-بیشوى مجدى بدیع عبد الملك٤٦٩٦٠

٣٠٠٠١٢٠١٤٠٢٣٩٦-بیشوى مجدى بشاى عویضھ٤٦٩٦١

٠-بیشوى منصور فرج تاوضروس٤٦٩٦٢

٣٠٠٠١٠٩١٤٠٢١٨٢-بیشوى ھدیة فایز جید٤٦٩٦٣

٢٩٩٠٨١٦٢١٠٠٥٤٩-ترفیانا ناصر راتب شحاتھ٤٦٩٦٤

٢٩٨٠٨١٧٠١٠١٥٦٨-تسنیم بھاء الدین حسن حسانین احمد٤٦٩٦٥

٢٩٩٠٩٢٠٠١٠٣٤٤٨-تسنیم جمال محمد حسنین سید احمد٤٦٩٦٦

٢٩٨١٢٢١٠١٠٠٣٠٣-تغرید شعبان ابو الیزید علي٤٦٩٦٧

٢٩٩٠٩٠٥٢١٠٥٥٨٤-تغرید عبده سعد ابوالعز٤٦٩٦٨

٢٩٨٠٦٢٠٢١٠٠٤٨٥-تغرید محمد حسن جبر حسن غالى٤٦٩٦٩

٢٩٩٠٧١٦٠١٠٠٦٦٩-تغرید محمد عبد الرحمن على ابراھیم٤٦٩٧٠
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٢٩٩٠٥٠١٠١٠٩٣٠٤-تقى بكر سید احمد٤٦٩٧١

٢٩٩٠٧١٤٠١٠١٧٦٦-تقى حلمى حلمى عبداللطیف٤٦٩٧٢

٢٩٩٠٢٠٢٠١٠٣٢٢٤-تقى سامح محمد توفیق٤٦٩٧٣

٢٩٩٠٢٠١٠١٠٣٢٤٢-تقى سعید نحمده سید٤٦٩٧٤

٢٩٩٠٦١٤١٤٠١٠٨٢-تقى صالح الدین محجوب عبد السالم٤٦٩٧٥

٢٩٩٠٦٢٦٠١٠٣٩٤٤-تقى عبد الغنى سید حسن٤٦٩٧٦

٢٩٩١٢٢٣٢١٠١٠٠٦-تقى عبده محمد احمد٤٦٩٧٧

٢٩٩٠٣٢٥٢١٠١٢٢٤-تقى عطوه عبد الھادى عطوه٤٦٩٧٨

٢٩٨١٢١٥٠١٠٦٠٤٨-تقى مجدى حرب ابو سریع٤٦٩٧٩

٢٩٩٠٧٣٠٠١٠٣٩٨١-تقى محمد السعید عبد الفتاح محمد عطیھ٤٦٩٨٠

٢٩٩٠٨٠١٠١١١٧٢٣-تقى محمد عبدالتواب عبدالكریم٤٦٩٨١

٢٩٩٠٢١٧٠١٠٤٨٧٣-تقى مصطفى حسین محمد٤٦٩٨٢

٠-توفیق ریاض توفیق السعید٤٦٩٨٣

٢٩٩٠٢٠٥٠١٠١٦١٧-توفیق محمد توفیق حسن٤٦٩٨٤

٢٩٨٠٩٠٥٠١٠١٥٤٤-توماس وجیھ توفیق سعید٤٦٩٨٥

٠-ثریا رضا عبد المنعم حسین خاطر٤٦٩٨٦

٢٩٩١٢٢٠٠١٠٥٥٧٣-ثناء محمد احمد جمعھ عبدالعزیز٤٦٩٨٧

٢٩٩٠٧٠١١٤٠٥٦٩٤-جاد حسام الدین جاد هللا محمد٤٦٩٨٨

٠-جاسر سید فؤاد فرغلى٤٦٩٨٩

٢٩٩١١٢٠٢١٠٣٣٤٢-جاسر محمد ابراھیم حسن٤٦٩٩٠

٠-جاسر محمد حسام حسن٤٦٩٩١

٢٩٧٠٣١٥٠١٠٥٢١٨-جاسمین رؤوف عطا بسیط٤٦٩٩٢

٠-جرجس سعید كامل حبیب٤٦٩٩٣

٢٩٩٠٤٠٤٠١٠٤٣٧٨-جالل صابر احمد طھ٤٦٩٩٤

٢٩٩٠١١٩٠١٠١٧٧٧-جالل محمد جالل على٤٦٩٩٥

٠-جمال السید طلعت عبد الحلیم٤٦٩٩٦

٢٩٨٠٤٢٩٠١٠٢٦٣٥-جمال صالح عبدالوھاب عبدالوھاب٤٦٩٩٧

٢٩٩٠٨٠٢٢١٠٣٥٦٤-جمال عطیة محمد قاسم٤٦٩٩٨

٠-جمال عید رمضان ابو سریع٤٦٩٩٩

٠-جمال مجدى على السید ھالل٤٧٠٠٠
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٢٩٩١١٠١٠١٠٩٦٠٦-جنة ابو الوفا عبد السمیع عبد الغفار٤٧٠٠١

٢٩٩٠٣٠٦٠١٠٥٥٢٨-جنة احمد حلمى یحیى٤٧٠٠٢

٢٩٩٠٣٢١٢١٠٣٩٦٨-جھاد احمد جابر احمد٤٧٠٠٣

٢٩٩٠٣٠١٢١٠٤٥٢٨-جھاد حمدي یوسف السید الشاعر٤٧٠٠٤

٢٩٩٠٢٢١٠١٠٢٩٠٩-جھاد صبرى بسیونى طھ٤٧٠٠٥

٢٩٩٠٩٠٩٢١٠٣٦٨١-جھاد عاطف خمیس احمد٤٧٠٠٦

٢٩٩٠٣٢٨٠١٠٣٧٦٣-جھاد محمد محمود حسن٤٧٠٠٧

٢٩٩٠٨١٦٢١٠٠٨٦٧-جھاد محمد مرسى محمد مرسي٤٧٠٠٨

٢٩٨١١٠٩٢٢٠٠٨٧٣-جھاد محمود محمد سید٤٧٠٠٩

٢٩٩٠٧٠٧٠١٠٥٣٩٤-جورج جابر حنین سعد٤٧٠١٠

٢٩٨٠٦٠١٠٣٠٠٦٥١-جورج سمیر غردون ویصا٤٧٠١١

٠-جورج عصمت رزیقى عبد المالك٤٧٠١٢

٠-جورج ناصر برسوم بنیامین عوض٤٧٠١٣

٢٩٩٠١٠١٠١١١٩١٥-جوزیف اشرف ادوارد حلیم٤٧٠١٤

٢٩٩١٠٣١٠١٠٤٨٤٧-جوزیف الدكر عبد التواب حنا٤٧٠١٥

٢٩٩٠٦١٨١٤٠٢٣٩١-جولى خلیل بولس خلیل٤٧٠١٦

٢٩٩٠٢٢٧٠١٠٣٤٣٢-جون رشدى زخارى میخائیل٤٧٠١٧

٢٩٨١١١٠٢٤٠٤٦٩٣-جون سعید باقى جاد هللا٤٧٠١٨

٢٩٩٠٨١٤٠١٠٥٣١٨-جون میالد رمزى حنا٤٧٠١٩

٢٩٩٠٤٠١٢١٠٥٣٨٥-جون نبیل میخائیل ابراھیم٤٧٠٢٠

٠-جون ھانى ودیع یوسف٤٧٠٢١

٢٩٩٠٦٠٤٢١٠١٧٣٥-جوھرة محمد ابو الیزید محمد ابو العنین٤٧٠٢٢

٢٩٩٠٤٠١٢١٠٢٥٢١-جیستن جمیل فتحى ودیع٤٧٠٢٣

٢٩٩٠٦١٨٢١٠١٧٩٤-جیھان عبد النبى السید امام٤٧٠٢٤

٢٩٩٠٢٠٦٠١٠٣٠٥٧-حاتم ایمن حسن عبد الوھاب٤٧٠٢٥

٣٠٠٠١١٦٠١٠٠٧٥٤-حاتم ایھاب عبدالحكیم السید٤٧٠٢٦

٠-حاتم حامد سید حسین الشواربى٤٧٠٢٧

٠-حاتم صالح الدین سید٤٧٠٢٨

٣٠٠٠٢١٢٠١٠٢٧١٨-حاتم عالء عبد الصادق السطوحى٤٧٠٢٩

٠-حازم ابراھیم سعد الصعیدى٤٧٠٣٠
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امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠١٠٧١٤٠٠١٥٩-حازم احمد صفوت عبد المنعم محمد٤٧٠٣١

٠-حازم اسامة عبد الفتاح عبد هللا٤٧٠٣٢

٣٠٠٠١٠١٠١٢٣٧١٣-حازم اسامھ جمال قرنى٤٧٠٣٣

٢٩٩١١١٤٢١٠١٢٩٩-حازم باھى مشھدى حسن٤٧٠٣٤

٢٩٩٠٣١٠٢١٠٠٨١٥-حازم حسین محمد عبدالعزیز٤٧٠٣٥

٢٩٩٠٧١٣٢١٠٢٥٧٥-حازم حماده امام سید عثمان٤٧٠٣٦

٢٩٨٠٥١٠٠١٠٠٥٥٧-حازم حماده محمد عبد القادر٤٧٠٣٧

٠-حازم خالد محمد قاسم٤٧٠٣٨

٢٩٩٠٥٣٠٢١٠١٦١٤-حازم زینھم عبداللطیف احمد صابر٤٧٠٣٩

٢٩٩٠٤٢٧٠١٠٣٩١٥-حازم سعید كمال محمد٤٧٠٤٠

٢٩٩٠٦٠٥٠١٠٣٠٩٧-حازم طارق رشاد عبدالعزیز٤٧٠٤١

٠-حازم طارق محمد احمد٤٧٠٤٢

٣٠٠٠٢٢٢٢١٠١٩٥٣-حازم طارق محمد محمد موسى٤٧٠٤٣

٢٩٩٠٦٢٩٠١٠٣٦٣٩-حازم عادل عبد الظاھر الجنیدى٤٧٠٤٤

٠-حازم عبد القادر محمد عبدالقادر٤٧٠٤٥

٠-حازم عبد الناصر محمد المحمدي٤٧٠٤٦

٠-حازم عزت محمود عوض٤٧٠٤٧

٢٩٨١١٢٤٢١٠١٦٥٨-حازم عماد شافعى عنانى٤٧٠٤٨

٠-حازم عمار امام محمود امام٤٧٠٤٩

٢٩٩٠٢٠٢٢١٠٦١٧٤-حازم فتحي احمد كامل٤٧٠٥٠

٢٩٩٠٥١٢٠١٠٣٩١٣-حازم فرحات ابراھیم محمد بیومى٤٧٠٥١

٣٠٠٠١١٣٠١٠٣٦٧٨-حازم محمد بكرى سالمھ٤٧٠٥٢

٢٩٩٠٨١٤٢١٠١٤٧٦-حازم محمد حلمى الباھى٤٧٠٥٣

٣٠٠٠١٠١٠١٣٤٤٩٩-حازم محمود احمد حسنین٤٧٠٥٤

٢٩٩٠٥٢٨٢١٠٢١٧١-حازم مصطفى عبدالمنعم عباس٤٧٠٥٥

٢٩٩٠٥٠٧٠١٠١٥٠٧-حازم یحیى حسین محمود٤٧٠٥٦

٠-حامد قضابى عبد هللا قضابى٤٧٠٥٧

٠-حامد محمد حامد یوسف٤٧٠٥٨

٢٩٩٠٥٢١٠١٠٢٧٤٦-حبیبة احمد محمد عرفھ٤٧٠٥٩

٢٩٩٠٤٢٢٠١٠٣٣٨٨-حبیبة خالد سید على حسین٤٧٠٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٢٢٧٠١٠١٤٠٥-حبیبة خالد محمد محمد٤٧٠٦١

٢٩٩٠٦٠٤٠١٠٢٧٨٥-حبیبة رامي عبدالباقي عبدالجواد عصر٤٧٠٦٢

٢٩٩٠٥٠١٢١٠٥١٤٤-حبیبة رأفت العادلى العادلى٤٧٠٦٣

٢٩٩٠٨١٢٠١٠٥٣٤٦-حبیبة محمدي ماھر احمد على٤٧٠٦٤

٢٩٩٠٥٠٧٠١٠١٤٢٦-حبیبة محمود سید محمود مصطفى٤٧٠٦٥

٢٩٩٠١١١٠١٠٤٢٨٢-حبیبة محمود یحیى محفوظ٤٧٠٦٦

٢٩٩٠٥٢٥٠١٠٠٥٦٨-حبیبھ احمد محمد عبدهللا٤٧٠٦٧

٢٩٩٠٥٠١٠١١٠٠٢٧-حبیبھ اشرف سید على احمد٤٧٠٦٨

٢٩٩٠٨١١٠١٠٣٧٤٤-حبیبھ خالد حسین عبد السمیع النواوى٤٧٠٦٩

٢٩٨٠٩٢٨٠١٠٨٣٤٣-حبیبھ رافت حسین احمد احمد٤٧٠٧٠

٢٩٩٠٣٠١٠١٠٨٤٦١-حبیبھ سعد صالح حسن٤٧٠٧١

٢٩٩٠٦١٣٠١٠٣٥٨٦-حبیبھ سعید سلیم محمد٤٧٠٧٢

٢٩٨٠٧٠٩٠١٠٠٥٨١-حبیبھ شریف احمد حسن٤٧٠٧٣

٢٩٩٠٩٢٩٠١٠٩٩٠٣-حبیبھ عاطف عبد الھادى احمد٤٧٠٧٤

٠-حبیبھ عبد الباعث احمد السید٤٧٠٧٥

٠-حبیبھ عالء محمد عبد الجواد٤٧٠٧٦

٠-حبیبھ محمد عبد العال محمد٤٧٠٧٧

٠-حبیبھ مختار السعید زیادة٤٧٠٧٨

٢٩٩٠٩١٧٢١٠٢٦١٩-حبیبھ وائل مختار محمد٤٧٠٧٩

٢٩٨٠٦١٨٢١٠٣٩٥٤-حسام احمد ابراھیم احمد محمد٤٧٠٨٠

٣٠٠٠١١٤٢١٠٣٤٧٩-حسام احمد عبد الحمید عبد الرحیم٤٧٠٨١

٢٩٩٠٧١٥٠١٠٧٧٩٧-حسام احمد محمد احمد٤٧٠٨٢

٢٩٩٠١٠٧٠١٠١٨٩٧-حسام احمد محمد محمد على٤٧٠٨٣

٠-حسام البطش حسین سلیمان٤٧٠٨٤

٢٩٨١٠٠٨٠١٠١٢٥٣-حسام الدین اشرف امین احمد قطب٤٧٠٨٥

٢٩٩٠٥٢٨٠١٠٢٨٩١-حسام الدین حاتم محمد ریاض علي٤٧٠٨٦

٢٩٩٠٦٠٣٢١٠٠٢١٨-حسام الدین سعید زكى السبع٤٧٠٨٧

٢٩٨١٢١٠٠١٠١٨٣٥-حسام الدین سید ناصر احمد٤٧٠٨٨

٢٩٨١١١٧٠١٠٢٠٣٤-حسام الدین صابر السید محمد حسن٤٧٠٨٩

٠-حسام الدین عبد الرحمن السید٤٧٠٩٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٩٣٠٠١١٩٥٩٧-حسام الدین على رمضان عبدالجید٤٧٠٩١

٢٩٩٠٤٠٢٠١٠١٨٩٥-حسام الدین عمران اسماعیل رفاعى٤٧٠٩٢

٢٩٩٠٤٠٣٠١٠٤٢٧٢-حسام الدین محمد حفنى االمین جادو٤٧٠٩٣

٢٩٩١١١٥٠١٠٦٠٣٨-حسام الدین محمد سعد زغلول احمد٤٧٠٩٤

٠-حسام الدین محمد على حسن٤٧٠٩٥

٢٩٩٠٩٠٧٠١٠٥٤١٩-حسام الدین محمد محمود محمد٤٧٠٩٦

٢٩٨١١٠٢٢١٠٤١٧٦-حسام السید محمد احمد٤٧٠٩٧

٠-حسام السید محمود محمد٤٧٠٩٨

٢٩٩٠٤١٠٢٣٠١١١٦-حسام بندارى محمود محمود٤٧٠٩٩

٠-حسام جالل انور جالل٤٧١٠٠

٢٩٩٠٨١٤٠١٠٢١٧٣-حسام جمال الصوفى حسان٤٧١٠١

٠-حسام جمعة عبدالرحیم جمعة٤٧١٠٢

٠-حسام حسن احمد عبد الباقى بدوى٤٧١٠٣

٠-حسام حسن حلمي الصادق٤٧١٠٤

٢٩٩٠٤١٣٠١٠١٧١٨-حسام حسن سلیم سلیمان٤٧١٠٥

٢٩٩٠٧٠٥٢١٠١٦١٦-حسام حسن عبد الحلیم محمد دویدار٤٧١٠٦

٢٩٩٠٩١٩٢١٠٣١٣١-حسام حسن عبد الرحمن عبد المنعم٤٧١٠٧

٠-حسام حسن عبد الفتاح على٤٧١٠٨

٠-حسام حسن عبد المنعم٤٧١٠٩

٠-حسام حسن على ابراھیم٤٧١١٠

٢٩٩٠١١٠٠١٠٢٢٥٧-حسام حسین ابراھیم عبد القادر٤٧١١١

٢٩٨١٢٢١٢٣٠١٣١٤-حسام حسین احمد محمد٤٧١١٢

٢٩٩٠١١٨٠١٠١٤٣٤-حسام ربیع حسن صالح٤٧١١٣

٠-حسام سامى عبد العزیز خطاب٤٧١١٤

٢٩٩٠٥٢٠٠١٠٤٣٧٦-حسام سید حامد عبدربھ٤٧١١٥

٢٩٩٠٢١٤٢١٠٣٧١٣-حسام سید ربیع سید٤٧١١٦

٢٩٨١٢١١٠١٠٠٦٧٥-حسام سید عبد الكریم مرجان٤٧١١٧

٠-حسام شحات محمود احمد٤٧١١٨

٠-حسام شریف على هللا سید٤٧١١٩

٢٩٩١٠٠١٠١٠٤٧١٣-حسام طارق عبد العدل حامد٤٧١٢٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٦٠٦٠١٠٥٧٧٢-حسام طارق عبد هللا حسانین٤٧١٢١

٢٩٩٠٤٢٢٢١٠١٠٧٢-حسام على احمد ابوشامھ٤٧١٢٢

٢٩٩٠١١٦٢١٠١٩١٥-حسام على محمد على عبد الصالحین٤٧١٢٣

٠-حسام علي امین أنیس٤٧١٢٤

٠-حسام فتحى عبد النبى محمد٤٧١٢٥

٣٠٠٠٢١٥٠١٠٠٠٩٤-حسام محمد صالح الدین محمود٤٧١٢٦

٢٩٩٠٢٠٤٢١٠٠٢٩٦-حسام محمد عبد الرؤف صالح٤٧١٢٧

٢٩٩٠٥١٤٠١٠٣٠٥٧-حسام محمد عبد المعبود على٤٧١٢٨

٠-حسام محمد على محمود٤٧١٢٩

٢٩٩٠٩٢٣٢١٠٣٨١٤-حسام محمد محمود عبد هللا٤٧١٣٠

٠-حسام محمد مرسى احمد محمد٤٧١٣١

٢٩٩٠٦٠٧٢١٠٣٠٥٨-حسام محمود حسن سلیمان٤٧١٣٢

٢٩٨١١٢٨٠١٠١٣٥١-حسام مدحت حسین منصور٤٧١٣٣

٢٩٩٠٩٠٥٠١٠٣٥٧٦-حسام مسعد سعید محمود٤٧١٣٤

٢٩٨٠٩٠٧٠١٠١٨٥١-حسام منصور زاید موسى٤٧١٣٥

٢٩٨١٢٢١٠١٠٣٥٧٤-حسام ناصر عبد الرحیم عبد الكریم٤٧١٣٦

٢٩٩٠٣٢٤٢١٠٢٣٣٨-حسام ھشام اسماعیل احمد٤٧١٣٧

٠-حسن ابراھیم رمضان خلف٤٧١٣٨

٣٠٠٠١٠١٠١١٢٢٧٤-حسن احمد حسن خلیل٤٧١٣٩

٢٩٩٠٨٠٩٢١٠٣٤٩٩-حسن اشرف حسن حلمى محمد حلمي٤٧١٤٠

٢٩٨١١٢٦٠١٠٠١٩٧-حسن السید حسن محمد الطنطاوى٤٧١٤١

٢٩٩٠٦١٣٢١٠٠٩٥٩-حسن انور امام كامل٤٧١٤٢

٢٩٨٠٩٠٦٢١٠٤٠٣٤-حسن جمال حسن محمود٤٧١٤٣

٢٩٨٠٩١٧٠١٠٣٣١١-حسن جمال كمال سالم٤٧١٤٤

٠-حسن حسام حسن دسوقى٤٧١٤٥

٢٩٨٠٩٢٩٢١٠٤٧٩٣-حسن خالد بن الولید حسن على حسن٤٧١٤٦

٢٩٩٠٣١١٠١٠٣٩٥٥-حسن خالد محمد عثمان٤٧١٤٧

٢٩٩٠٧٢٤٨٨٠٠٨٥٧-حسن خیرى حسن محمود٤٧١٤٨

٢٩٩١٠٢٣٢١٠٠١١٢-حسن زھیر عبد الرحمن النجار٤٧١٤٩

٢٩٩٠٩٠١٢١٠٥٦٣٨-حسن سامى حسن عویس٤٧١٥٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٩٣٠٢١٠٣٢٩٩-حسن سعید عبد المنصف عبد المطلب٤٧١٥١

٢٩٩٠٧١٥٠١٠٦٩٥٢-حسن سلطان حسن عبد الغنى٤٧١٥٢

٠-حسن سید بدوى حنفي٤٧١٥٣

٢٩٩١٠٠١٠١٢١٤١٣-حسن سید حسن محمد على٤٧١٥٤

٢٩٩٠٨٠٩٢١٠٢٤٩٢-حسن شعبان مصطفى عبدالعظیم٤٧١٥٥

٢٩٨١١١٥٠١٠٥٣١٢-حسن صالح شیمى سعد٤٧١٥٦

٠-حسن طاھر حسن عباس٤٧١٥٧

٢٩٩٠٧٢٧٠١٠٠٥٥٩-حسن عادل موسى حسن٤٧١٥٨

٢٩٩٠٦١٧٠١٠٤٧١٢-حسن عبد الحمید احمد محمد موسى٤٧١٥٩

٢٩٩٠٩١٩٢١٠٠٢٥٦-حسن عبده حسن مرسى٤٧١٦٠

٠-حسن عبید حسن اسماعیل٤٧١٦١

٠-حسن عفیفى حسن عفیفى٤٧١٦٢

٠-حسن عمر حسن حسنین٤٧١٦٣

٢٩٩٠٨٠١٠١٠٠٤٩٧-حسن ماجد عبد الجواد حسن٤٧١٦٤

٠-حسن محمد السید حسن٤٧١٦٥

٢٩٩٠٨٢٢١٤٠١٧٣٦-حسن محمد حسن ابوالسعود٤٧١٦٦

٢٩٩٠٩٢٢٢١٠٢١٩٤-حسن محمد حسن السید٤٧١٦٧

٢٩٩٠٦١٠١٤٠٣١١٢-حسن محمد حسن حسین٤٧١٦٨

٢٩٨١٠٣٠٠١٠١٣١٤-حسن محمد حسن سالم٤٧١٦٩

٠-حسن محمد حسن محمد على٤٧١٧٠

٢٩٩٠٨٢٦٢١٠١٣٥٦-حسن محمد طارق حسن حسن٤٧١٧١

٢٩٩٠٣٢٤٨٨٠٠٣٧١-حسن محمد على ابراھیم٤٧١٧٢

٠-حسن محمود احمد محمود٤٧١٧٣

٢٩٩٠٩٠٩٢١٠٢٧١٥-حسن محمود حنفى حسن٤٧١٧٤

٠-حسن مصطفى حسن ابازید٤٧١٧٥

٠-حسن مصطفى حسن محمود٤٧١٧٦

٢٩٩٠٣٠٧٠١٠٠٤٧٨-حسن ممدوح حسن عوض٤٧١٧٧

٠-حسن مھدى حسن خلیل٤٧١٧٨

٢٩٩٠١١١٢١٠٠١٧٩-حسن ناصر حسن احمد محمد٤٧١٧٩

٣٠٠٠١٠١٠١١٢٥٧٦-حسن نصر احمد محمد٤٧١٨٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-حسن وحید عامر حسن٤٧١٨١

٢٩٨١٢٢٤٠١٠٢٢٨٩-حسن یحیى حسن امام٤٧١٨٢

٢٩٩٠٧٢٨٠١٠١٠١٤-حسنھ سید جالل سید٤٧١٨٣

٠-حسنى حمدى عبد الحمید جاد الرب٤٧١٨٤

٢٩٩٠٨٠٥٠١٠٣٣١٦-حسنى محمد حسنى احمد٤٧١٨٥

٢٩٩٠١١٦٢١٠٠٤٣٩-حسین ابوبكر عبدالحمید على٤٧١٨٦

٢٩٩٠٦٠٣٠١٠٤٨٣٦-حسین احمد حسین على٤٧١٨٧

٠-حسین احمد متولى قوشتي٤٧١٨٨

٢٩٩٠٨٢٣٠١٠٥٨٧٢-حسین احمد مجدى محمد٤٧١٨٩

٠-حسین احمد محمود حسین٤٧١٩٠

٢٩٨١٢٠٧٢١٠٢٢٩٤-حسین اسعد حسن شحاتھ حسین٤٧١٩١

٢٩٩٠٤٢١٠١٠٢٩٥٢-حسین السید صابر عبد الاله٤٧١٩٢

٢٩٩٠٤٠٩٢١٠٢٩٧٧-حسین جمال حسین سید محمد٤٧١٩٣

٠-حسین رجب حسین محمد٤٧١٩٤

٠-حسین سید حسین عباس٤٧١٩٥

٢٩٩٠٨٠١٠١٠٤٨٥٩-حسین شریف حسین برعي٤٧١٩٦

٢٩٩٠٨١٥٠١٠٠٩٩٣-حسین صالح حسین محمد على٤٧١٩٧

٠-حسین صبرى حسین شحاتھ٤٧١٩٨

٠-حسین طارق زینھم ابراھیم٤٧١٩٩

٠-حسین عابدین حسن خربتلى٤٧٢٠٠

٠-حسین عاشور حسین محمود٤٧٢٠١

٢٩٩٠٨٠٧٠١٠٤١١٤-حسین عبد الكریم حسان احمد٤٧٢٠٢

٣٠٠٠١٢٠١٢٠٣٠١٦-حسین عبدالخالق صادق محمد٤٧٢٠٣

٢٩٩٠٤٢٦٠١٠١٦٧١-حسین عمر السید السید بكرى٤٧٢٠٤

٢٩٩٠٢١٦٢١٠٠٣٣٨-حسین مجدى حسین حسن قندیل٤٧٢٠٥

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٩٨١٨-حسین محمد حسین عبد العزیز ١٦-٢-٤٧٢٠٦١٩٩٩

٢٩٩٠٨٣١٢١٠١٤٧٦-حسین محمد حسین عبد العزیز شعالن ٣٠-٩-٤٧٢٠٧١٩٩٩

٠-حسین محمد سید مشرف٤٧٢٠٨

٢٩٩٠٣٠١٠١٠٨٦١٥-حسین محمد عبد الباسط طھ٤٧٢٠٩

٢٩٩٠٣١٣٠١٠٢٣١٩-حسین مصطفي حسن محمد٤٧٢١٠
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٠-حسین یوسف حسین یوسف٤٧٢١١

٠-حمدى بلیغ حمدى عبدالرؤوف٤٧٢١٢

٢٩٨١٢٠٧٠١٠٢٧٣٤-حمدى رشاد احمد ادریس٤٧٢١٣

٢٩٩٠٧٠٣٢١٠٠٦٩٩-حمدى عاصم حمدى محمد اسماعیل٤٧٢١٤

٢٩٩١٠١٥٠١٠١٥٩٥-حمدى نصر عبد السالم محمد٤٧٢١٥

٢٩٩٠٩١٧٢١٠١٨٤١-حمدي مدحت حمدي السید٤٧٢١٦

٢٩٩٠٤٢٧٢٣٠٠٥١٣-حمدیھ ھانى على عبد الوھاب٤٧٢١٧

٢٩٩٠٦٠٤٢١٠٠٦٥٨-حمزه جمعھ محمد محمد٤٧٢١٨

٢٩٨١٠٢٠٠٤٠٠٢٠٩-حمزه عبد الناصر مصطفى عبد هللا٤٧٢١٩

٠-حمزه عثمان سید محمد٤٧٢٢٠

٠-حمزه مصطفى عبد المقصود عبد الفتاح٤٧٢٢١

٢٩٩٠٢١٤٠١٠٠١٢١-حنان سمیر مفید سیفین٤٧٢٢٢

٣٠٠٠١٢٢٢١٠٠١٤٤-حنان صفوت عبد العزیز حسن٤٧٢٢٣

٢٩٩٠٥١٩٠١٠٠٢٤٥-حنین حسن عبد الفتاح محمد٤٧٢٢٤

٢٩٩٠٨٠٤٢١٠١٤٩٥-حیاه فرحات محمد شبل٤٧٢٢٥

٢٩٩٠٦١١٠١٠٢٧٣٧-خالد احمد محمود سید الشوربجى٤٧٢٢٦

٢٩٩٠٩٠٢٠١٠٠٣٧٨-خالد اشرف عبد الغفار محمد٤٧٢٢٧

٠-خالد اشرف عزت عبد الحمید محمد٤٧٢٢٨

٠-خالد اشرف فخرى زكى٤٧٢٢٩

٠-خالد السید خلف هللا عبد العال٤٧٢٣٠

٢٩٩٠٧٠١١٣١٨١٩٨-خالد ایمن احمد المصرى٤٧٢٣١

٢٩٩٠٥٢١٢١٠١٥٧٧-خالد ثروت عبد الاله عبد الفتاح٤٧٢٣٢

٣٠٠٠١١٢٠١٠٠٢٣٩-خالد حسن محمد حسن سلیمان٤٧٢٣٣

٠-خالد حمدى بدر عبد الغنى احمد٤٧٢٣٤

٠-خالد رضا حسین خطاب٤٧٢٣٥

٠-خالد رضوان محمود مرسى٤٧٢٣٦

٠-خالد سامى عید عبد المجید٤٧٢٣٧

٢٩٨١٠٢٠٢١٠١٣٧٣-خالد سعید السید محمد٤٧٢٣٨

٠-خالد سمیر جمعة سالم٤٧٢٣٩

٠-خالد سید احمد عبد الحمید الفرماوي٤٧٢٤٠
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٢٩٨١١١١٠١٠٣١٣٩-خالد سید اسماعیل سید٤٧٢٤١

٠-خالد سید عبد الحمید سالم٤٧٢٤٢

٠-خالد شرف الدین فاروق احمد سید٤٧٢٤٣

٠-خالد صالح محمد احمد٤٧٢٤٤

٢٩٩٠٦٢٥٠١٠٤٥٣٥-خالد ضیاء الدین محمد السید٤٧٢٤٥

٢٩٩٠٤٢٨٠١٠٣١٧٤-خالد طارق فؤاد ابوزید٤٧٢٤٦

٢٩٩٠٨٠٥٠١٠٣٤١٣-خالد عادل سید عبد المجید٤٧٢٤٧

٢٩٩٠١٠٣٢١٠٠١٥١-خالد عباس عراقى ابراھیم٤٧٢٤٨

٢٩٩٠٩٢٩٢١٠٨٣١٩-خالد عبد الرحمن كمال عبد الحمید سید غیاض٤٧٢٤٩

٠-خالد عبد الغفار عید جوده٤٧٢٥٠

٢٩٩٠٥٢٣٢١٠١٢٣٩-خالد عبد الكریم عبد المنصف عبد الكریم٤٧٢٥١

٢٩٨١٠٠٦٢٣٠١١١٣-خالد عزت عكاشة محمدین٤٧٢٥٢

١٣+٢.٩٨٠٩٣E-خالد عصام عبد اللطیف سلیمان٤٧٢٥٣

٠-خالد عالء لطفى محمد٤٧٢٥٤

٢٩٩٠٨١٣٢١٠١١٩٢-خالد على عثمان حسن٤٧٢٥٥

٠-خالد عماد حسن على٤٧٢٥٦

٠-خالد عماد خیرى صدیق٤٧٢٥٧

٢٩٩١٠٠١٠١٢٢٦٥٧-خالد عمر عبد الرحمن محمود٤٧٢٥٨

٠-خالد عید عبد هللا محمد٤٧٢٥٩

٢٩٩٠٦٠٩٠١٠١٥٣٤-خالد فتحى سید ابراھیم٤٧٢٦٠

٠-خالد كمال جوده محمد٤٧٢٦١

٠-خالد كمال حمد هللا حامد٤٧٢٦٢

٢٩٨١١٢٦٢١٠٢٧٥٨-خالد ماھر محمد عبد الجواد٤٧٢٦٣

٠-خالد مجدى انور عثمان٤٧٢٦٤

٠-خالد محمد ابراھیم فرج٤٧٢٦٥

٢٩٩٠٦١٨٠١٠٤٠٩٥-خالد محمد الصادق فاروق٤٧٢٦٦

٣٠٠٠١٢١٠١٠٠٤١٦-خالد محمد زكى عباس٤٧٢٦٧

٣٠٠٠٢١٣٠١٠١٩٧٣-خالد محمد سالم محمد نصار٤٧٢٦٨

٢٩٨٠٩١٠١٥٠٣٢٥١-خالد محمد عبد الدایم محمد٤٧٢٦٩

٢٩٩٠٤٠٤٠١٠٥٦٩٢-خالد محمد عبد الفتاح على٤٧٢٧٠
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٣٠٠٠١٠٨٢١٠٠١٥٧-خالد محمد على بكرمحمد٤٧٢٧١

٢٩٨١١٠٨٢١٠١٠٣٦-خالد محمد فتحى الصادق٤٧٢٧٢

٢٩٩٠٨٢٢٠١٠٦٨٧١-خالد محمود محمد البكرى ابراھیم٤٧٢٧٣

٢٩٩٠٩٢٠٢١٠٠٩٧٧-خالد محمود محمود دسوقى٤٧٢٧٤

٠-خالد مصطفى عبد السالم احمد عبد الحمید٤٧٢٧٥

٢٩٩٠٩٣٠٢١٠٢٥١٩-خالد مندى صبحى عبد ربھ٤٧٢٧٦

٠-خالد منیر عبد التواب غرباوى٤٧٢٧٧

٢٩٩٠٨٣١٠١٠٣٩٨٦-خالد نبیل عبد الغنى محمود٤٧٢٧٨

٠-خالد ھانى السید على حسن طھ٤٧٢٧٩

٠-خالد ولید محمود محمد٤٧٢٨٠

٠-خالد یسرى رشاد على٤٧٢٨١

٢٩٩٠٨٠٧٠١٠٢٧٦٦-خدیجة عصام الدین محمود محمد حسن٤٧٢٨٢

٢٩٩٠٩١٧٠١٠١٤٨٨-خدیجھ عید رفاعى احمد٤٧٢٨٣

٣٠٠٠١١٢٢١٠٤٣٠٤-خلود احمد یوسف یوسف٤٧٢٨٤

٢٩٩٠١٠٧٢١٠٣٧٤٩-خلود حسن محمد محمود مسعود٤٧٢٨٥

٢٩٩٠٨٢٠٠١٠٦٢٤٦-خلود حسین محمد حسین٤٧٢٨٦

٢٩٩٠٥٠٢٢١٠٠٥٦٦-خلود خالد عبد العال سلطان٤٧٢٨٧

٠-خلود صبحى عبد الحى ربیع٤٧٢٨٨

٠-خلود صالح محمود محمد٤٧٢٨٩

٢٩٨١١١٨٢١٠٣٣٤٦-خلود عبد النبى سید عبد اللطیف٤٧٢٩٠

٣٠٠٠٣١٥٠١٠٢٤٨٤-خلود محمد عبد الحمید اسعد٤٧٢٩١

٢٩٩٠٨٢٢١٦٠٠٧٠٤-خلود محمد عزالعرب عبدالحكیم٤٧٢٩٢

٢٩٩٠١٠٦٢١٠١٥٤٣-خلود محمد محمد عید٤٧٢٩٣

٢٩٩٠٥٢٢٠١٠٢٩٢٢-خلود محمد محمود صالح٤٧٢٩٤

٠-خلود منصور على عبدالعال٤٧٢٩٥

٠-خلود وائل محمد عید محمد٤٧٢٩٦

٠-خلود یحیى سعد محمد٤٧٢٩٧

٠-خیرى عالء الدین خیرى عبد القادر٤٧٢٩٨

٢٩٨١٢١٨٢١٠١١٢٩-خیرى محمد خیرى محمود٤٧٢٩٩

٢٩٩٠٩٠٩٢١٠٧٧٤١-دالیا جمال قطب محمد٤٧٣٠٠
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٣٠٠٠١١٧٠١٠٠٨٢٥-دالیا حاتم بدوى ابراھیم٤٧٣٠١

٢٩٩٠٢٠١٠١٠٢٢٠٣-دالیا صالح حامد كفراوى٤٧٣٠٢

٢٩٩٠٧١١٢١٠٣٩٠٧-دالیا طارق عبد الوھاب علي٤٧٣٠٣

٢٩٩١٠١١٠١٠٠١٨٩-دالیا عادل حافظ على٤٧٣٠٤

٢٩٩٠٢٢١٠١٠٣٦٠٣-دالیا عادل فودة حامد٤٧٣٠٥

٢٩٩٠٩٢٧٠١٠٢٧٠٨-دالیا عبدالمنعم عبدالقادر عبدالمنعم٤٧٣٠٦

٢٩٨٠٦١٨٠١٠٢٥٢٧-دالیا محمد عبد العظیم عبده٤٧٣٠٧

٢٩٩٠٤٠٣٠١٠٣٧٢١-دالیا ھاشم حمزة فودة سبع٤٧٣٠٨

٢٩٩٠٨٠٦٠١٠١٧٦١-دعاء احمد سید حنفى٤٧٣٠٩

٢٩٩٠١٢٠٠١٠٦١٨٧-دعاء السید محمد محمد عامر٤٧٣١٠

٢٩٩٠٩٢٦٢١٠٠٨٠١-دعاء جمال حسنین محروس٤٧٣١١

٢٩٩٠١٣٠٠١٠٤٣٨٦-دعاء رمضان على حسن٤٧٣١٢

٢٩٩٠٩٠٧٨٨٠٠٢٤٨-دعاء سعید محمود عبدالرازق٤٧٣١٣

٢٩٩٠٩١٢٢١٠٣٧٤٦-دعاء مجدى طلبھ عبدربھ٤٧٣١٤

٠-دعاء محمد احمد طھ٤٧٣١٥

٠-دعاء محمد فرج هللا احمد٤٧٣١٦

٠-دعاء محمد محمود حسانین٤٧٣١٧

٣٠٠٠٢١٠٠١٠٢١٨٥-دعاء محمد ناجي ابراھیم٤٧٣١٨

٢٩٩٠٣٠٥١٤٠٢١٤٥-دنیا ابراھیم عبد الفضیل عبد الھادى٤٧٣١٩

٠-دنیا ابراھیم محمد ابراھیم٤٧٣٢٠

٢٩٩٠٢٢١٠١٠٠٤٦٩-دنیا احمد محمد سعید عباس٤٧٣٢١

٢٩٩٠٨٠٦٠١٠٢٢٤٥-دنیا اسامھ فتحى حافظ٤٧٣٢٢

٢٩٩٠٩٢٦٢٢٠٠٢٨٨-دنیا اشرف عبدالعزیز الحسینى٤٧٣٢٣

٠-دنیا خالد محمد محمد٤٧٣٢٤

٢٩٩٠٤٠٧٠١٠١٩٨٥-دنیا رضا ابراھیم السید الفقى٤٧٣٢٥

٢٩٩٠٦٢٢٢١٠٠١٤١-دنیا سامى فؤاد عبده صالح٤٧٣٢٦

٢٩٨١٠١٦٠١٠٢٣٨٢-دنیا شریف ابو العال سید٤٧٣٢٧

٢٩٨١٠٢٠٢١٠٥٦٦٢-دنیا شریف عبدهللا اسماعیل٤٧٣٢٨

٢٩٩٠٩٠٥٠١٠٠٨٢٨-دنیا صبحى حسین محمد٤٧٣٢٩

٢٩٩٠٩٠٩٢٥٠١٧٤١-دنیا طلعت احمد محمود٤٧٣٣٠
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٠-دنیا عز الدین محمد عبد الصادق٤٧٣٣١

٢٩٩٠٥٢٦٢١٠٣٢٤٤-دنیا عالء محمود على٤٧٣٣٢

٢٩٩٠٤٢٠٠١٠٠٦٨٤-دنیا محروص شاكر عبد الغنى٤٧٣٣٣

٢٩٨١٢٢٥٠١٠٤٣٠١-دنیا محمد سالم محمود حلمى٤٧٣٣٤

٠-دنیا محمد عبد المقتدر الطنطاوى٤٧٣٣٥

٢٩٩٠٧٠٥٠١٠١٦٨٦-دنیا محمد محمود محمد٤٧٣٣٦

٠-دنیا محمود عبد الحى محمود٤٧٣٣٧

٣٠٠٠١٠٥٠١٠٣٨٤٧-دنیا محمود على سلیمان٤٧٣٣٨

٢٩٩٠٤١٢٠١٠٣٠٨٩-دنیا محمود قمرالدولھ ابراھیم٤٧٣٣٩

٢٩٩٠٢٠٦٠١٠٠٤٦٥-دنیا ھشام مفضل عبد المھیمن٤٧٣٤٠

٠-دنیا ھالل ابراھیم احمد مراد٤٧٣٤١

٢٩٩٠٤٠١٠١٠٥٩٥٧-دنیا یحى سید عبدالغنى٤٧٣٤٢

٠-دیانا ابراھیم یوسف بولس٤٧٣٤٣

٠-دیانا سالمھ ابراھیم عبد النور٤٧٣٤٤

٢٩٨٠٣٠٢٢٧٠٢١٣٥-دیفید رضا رشدى تادرس٤٧٣٤٥

٢٩٨١١١٦٠١٠٥٠٣٥-دیفید عادل سمیع مرقص٤٧٣٤٦

٢٩٨٠٣٠١٠١٠٤٤٦١-دیفید مجدى صبحى نسیم٤٧٣٤٧

٢٩٨١٢٢٨٠١٠٠٤٦٧-دینا ابراھیم سالمة ابراھیم٤٧٣٤٨

٢٩٩٠٨٢٠١٧٠٠٦٦٤-دینا احمد حسن امام٤٧٣٤٩

٠-دینا احمد یوسف احمد٤٧٣٥٠

٣٠٠٠٣٠٦٠١٠١٧٢١-دینا اشرف عبد هللا السید محرم٤٧٣٥١

٢٩٩٠٧٢٦٢١٠٠٨٦٨-دینا اشرف عبدالفتاح عبدالاله ابراھیم٤٧٣٥٢

٢٩٩٠٥١٥٢١٠١٢٨٩-دینا امین صالح امین٤٧٣٥٣

٢٩٩٠٥٢٧٠١٠٢٣٦٢-دینا جمال حسن عبد الفتاح٤٧٣٥٤

٠-دینا حافظ حافظ عالم٤٧٣٥٥

٢٩٩٠٦٢٧٠١٠٣٢٦٨-دینا خالد حجاج اسماعیل٤٧٣٥٦

٢٩٨٠٤٢٦٢٦٠٢٠٦١-دینا رأفت محمد مرجان سالم٤٧٣٥٧

٢٩٩٠٢٠٨٢١٠٣٢٦٣-دینا رأفت مصطفى جمعھ٤٧٣٥٨

٠-دینا زنیھم محمد عبده٤٧٣٥٩

٢٩٩٠٢١٠٠١٠٢٩٤٦-دینا عادل شحاتھ السید محمد الجناینى٤٧٣٦٠
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٢٩٩٠٤٠١٢١٠٧٥٠٧-دینا عبد هللا محمد مھدى٤٧٣٦١

٢٩٩٠٦٠٣٠١٠٣٩٢٩-دینا عبد الناصر رمضان محمد٤٧٣٦٢

٢٩٩٠٨٢٥٠١٠٥٥٦٩-دینا عبده صالح الدین المرصفى٤٧٣٦٣

٠-دینا عصام سعید محمد٤٧٣٦٤

٢٩٩٠٨١٩٢١٠٣٥٤٢-دینا عالءالدین محمود محمد یحیى٤٧٣٦٥

٢٩٨١١١١٠١٠٠٥٤٧-دینا فتحى احمد عبد العزیز٤٧٣٦٦

٠-دینا كرم ذكي محمد٤٧٣٦٧

٢٩٩٠١١٦٢١٠١٣٤٦-دینا مجدى محمد نبیل٤٧٣٦٨

٢٩٩٠٥٠١٠١٠٢١٢١-دینا محسن محمود على٤٧٣٦٩

٢٩٩٠١٢٠٠١٠٣٢٤٢-دینا محمد مبروك محمد٤٧٣٧٠

٢٩٩٠٤٢٨٢١٠٠٣٨٥-دینا محمد محمد السعید التھامى٤٧٣٧١

٢٩٩٠٨٢٢٢١٠٣٦٦٦-دینا محمد محمد یوسف٤٧٣٧٢

٢٩٩٠٥٠١٠١٠٤٤٦٩-دینا محمد مشرقي على٤٧٣٧٣

٠-دینا مدحت عبد هللا عبد الرؤوف٤٧٣٧٤

٠-دینا ممدوح احمد حسین٤٧٣٧٥

٣٠٠٠٣٠٩١٤٠١٧٠٧-دینا ھشام عباس احمد٤٧٣٧٦

٢٩٨١٠٠١٠١٢٢٧٦٨-دینا ولید عصام الدین على٤٧٣٧٧

٢٩٩١٢٢١٠١٠٣٩١٩-دینار اسامھ محمد محمد مصطفى٤٧٣٧٨

٢٩٩٠٨٠٢٠١٠٣٠٥٢-ذیاد احمد طھ عبد الصمد٤٧٣٧٩

٠-راحیل احمد عباس محمود ابو العنین٤٧٣٨٠

٢٩٩٠٨١٦٢١٠٠٦٣٨-راغب صالح راغب عبدالمجید٤٧٣٨١

٣٠٠٠١١٩٠١٠٢٥٢٢-راغب عربى راغب شعبان٤٧٣٨٢

٠-راغب محمد راغب عبد المجید٤٧٣٨٣

٢٩٨٠٦٠٩٠١٠٤٦٩٥-راما السید عبد العال حسن٤٧٣٨٤

٠-رامز میالد حلیم ماسخ٤٧٣٨٥

٢٩٩٠٧٢٤٠١٠٣٦٧٧-رامى احمد فؤاد ابو العال٤٧٣٨٦

٠-رامى اسعد بشرى عبد المسیح٤٧٣٨٧

٠-رامى اشرف عبد الكریم سالم٤٧٣٨٨

٢٩٧١١٢٧٢١٠٢٣٣٦-رامى رأفت شفیق بولس٤٧٣٨٩

٠-رامى زین العابدین عبد الحمید محمود٤٧٣٩٠
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٠-رامى محمد محمود محمد الفیشاوى٤٧٣٩١

٢٩٨٠٨٢٦٠١٠٤٤٤٢-رانا بدوى السید على٤٧٣٩٢

٠-رانا رءوف شوقى فلتاوس٤٧٣٩٣

٢٩٩١٢٢٤٢١٠٠٤٠٧-رانا عصام فتحى بدر خلیل٤٧٣٩٤

٣٠٠٠٢٠١٠١٠٧٠٠٥-رانا محمد حسن العزب٤٧٣٩٥

٢٩٩٠٦٠٦٠١٠١٥٠٥-رانا محمد عبدالرحیم الضوى٤٧٣٩٦

٠-رانا محمد محمد محمد٤٧٣٩٧

٢٩٩٠٣٠٥٢١٠٢٨٦٢-رانا ھدایت حلمى محمد موسى٤٧٣٩٨

٠-رانا ھشام عبد العزیز عبد المجید٤٧٣٩٩

٢٩٨٠٥٢٤٠١٠٠٥٦٥-راندا محمد عبد القادر عید٤٧٤٠٠

٢٩٨١٢١٩٠١٠٢٠٤٥-رانیا احمد محمد خلیل٤٧٤٠١

٢٩٩٠٦٢٤٢١٠٢١٢٤-رانیا السید فتحى على مسلم٤٧٤٠٢

٢٩٨١١١٥٢١٠٢٦٦٣-رانیا امین صابر امین٤٧٤٠٣

٢٩٩٠١٠٧٢١٠٤٠٤٤-رانیا ایمن محمد محمود احمد٤٧٤٠٤

٢٩٩٠٧٢١٠١٠٣٧٢٩-رانیا رمضان فرحان تقى بولس٤٧٤٠٥

٢٩٨١٠١٧٢١٠٢٥٠٧-رانیا صالح الدین عبدالمنعم السید٤٧٤٠٦

٢٩٩٠٥٠٤٠١٠٠٦٨٩-رانیا على احمد على احمد٤٧٤٠٧

٠-رانیا على حسن بدیع٤٧٤٠٨

٣٠٠٠٣٠٢٠١٠٤٢٢١-رانیا عمر عبدالعال احمد الشوربجى٤٧٤٠٩

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٦٩٦٧-رانیا فرید شوقى ربیعى٤٧٤١٠

٢٩٩٠٧٢٣١٤٠٣٢٢٦-رانیا ماجد محمود حسین٤٧٤١١

٢٩٩٠٢٠٧٢١٠٢٦٢٥-رانیا ماھر عثمان طلب عثمان٤٧٤١٢

٢٩٩٠٣٠٢٠١٠٢٣٩٩-رانیا نصر احمد نصر٤٧٤١٣

٠-رائف فایز روبیر روفائیل٤٧٤١٤

٢٩٨١٢٠٦٢١٠٣٦٩١-رأفت احمد رافت ابراھیم٤٧٤١٥

٠-رأفت احمد عصمت السید٤٧٤١٦

٢٩٩٠٦١٠٠١٠٦٦٣٧-رأفت ایمن رأفت عبد العزیز٤٧٤١٧

٢٩٩٠٨٠٤٠١٠٢١٦٨-ربیع محمود مصطفي محمد٤٧٤١٨

٠-رتاج رجب شیخون بدوى٤٧٤١٩

٠-رجاء محمد سید زاید٤٧٤٢٠
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٢٩٩١١٢٠٢١٠٥٧٩٥-رجاء ناصر توفیق محمد٤٧٤٢١

٢٩٩٠٢١٩٠١٠٤٢٢٥-رجب محمد سیف النصر بیومى٤٧٤٢٢

٢٩٩٠٧١٢٠١٠٣٥٤١-رحاب حمدى اسماعیل فرج٤٧٤٢٣

٠-رحاب دسوقى حسین دسوقى محمد٤٧٤٢٤

٢٩٨١١٠٣٢١٠٢٩٢٩-رحاب سامى حسن محمد حسن٤٧٤٢٥

٢٩٩٠٥٢٣٢١٠١١٨٢-رحاب سید جمال الدین عطیھ٤٧٤٢٦

٢٩٨٠٧١٧٢١٠٢٢٢١-رحاب طارق سید مرسى٤٧٤٢٧

٠-رحاب عادل كمال جاد الكریم٤٧٤٢٨

٢٩٨١٢١٧٠١٠١٧٤٣-رحاب عبد العزیز عبد هللا٤٧٤٢٩

٢٩٨١١١٦٠١٠٤٣٦٥-رحاب محسن محمد عبدالمقصود٤٧٤٣٠

٢٩٩٠٩١٧٢١٠١٥٢٣-رحاب محمد السید جاب هللا عبدالقادر٤٧٤٣١

٢٩٩٠١١٦٠١٠٢٥٠٧-رحاب محمد عمر محمد٤٧٤٣٢

٢٩٩١١٢٣٢١٠٢١٠٣-رحاب محمد فتحى عبد هللا عبد الواحد٤٧٤٣٣

٢٩٩٠٤١٣٢١٠٤١٨٨-رحاب محمد محمود محمد عبد المقصود٤٧٤٣٤

٢٩٩٠٨١٠٠١٠٨٢٢٥-رحمة احمد سید ضمى٤٧٤٣٥

٢٩٩٠٧٠٢٢١٠١٦٤٦-رحمة سعید عبدالفتاح طلبھ٤٧٤٣٦

٢٩٩٠١٣٠٢١٠٣٩٦٤-رحمة عالء الدین شوقي عبد الصمد٤٧٤٣٧

٢٩٨٠٩٣٠٠١١٧٥٤٩-رحمة محمد على محمد الزغبى٤٧٤٣٨

٢٩٩٠٥١٠٠١٠٠٦٦٧-رحمھ احمد حسین عبد الجواد٤٧٤٣٩

٢٩٨١٢٠٩٠١٠٠٠٤٥-رحمھ احمد عبد الرحمن موسى٤٧٤٤٠

٢٩٩٠٧١٦٠١٠١٨٢٧-رحمھ احمد محمد محمود٤٧٤٤١

٠-رحمھ حسنین سید جاد٤٧٤٤٢

٠-رحمھ حسین زكى محمد مدحت٤٧٤٤٣

٠-رحمھ صالح الدین خلیل ابراھیم٤٧٤٤٤

٠-رحمھ عاطف السید عبد الھادى٤٧٤٤٥

٢٩٩٠٩٢٠٠١٠٤٨٨٦-رحمھ عبد العزیز محمود عبد العزیز٤٧٤٤٦

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠١٥٢٣-رحمھ عید سید حجازى٤٧٤٤٧

٢٩٩٠٣٠٧٢٥٠٢٦٠٣-رحمھ ھشام محمود محمد٤٧٤٤٨

٠-رشا احمد رشاد محى الدین٤٧٤٤٩

٢٩٩١٢٢٢٢١٠٢١٩٥-رشا میالد جورجى شحات٤٧٤٥٠
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شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٣)
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٢٩٨٠٩٠٦٠١٠٤٣٣٩-رشاد احمد رشاد احمد خلیل عیسى٤٧٤٥١

٢٩٨١٢١١٠١٠٤٠٣٤-رشاد اشرف رشاد سالم٤٧٤٥٢

٠-رشاد سمیر محمد محمد٤٧٤٥٣

٠-رشدى عادل عبد التواب ریاض٤٧٤٥٤

٠-رشدى محمد عبد العظیم حسن٤٧٤٥٥

٢٩٩٠٣١٠٠١٠١١٢١-رضا ابراھیم احمد عبدالحافظ٤٧٤٥٦

٢٩٩١٠٠١٢١٢٩٩٨٥-رضا سید محمد حسن٤٧٤٥٧

٠-رضا عادل محمد احمد اسماعیل٤٧٤٥٨

٠-رضا عبد هللا احمد حافظ٤٧٤٥٩

٠-رضوى حسام محمود على٤٧٤٦٠

٢٩٩٠٩٠٢٢١٠٠٣٨٣-رضوى خالد حلمى عبد المجید ابراھیم٤٧٤٦١

٢٩٩٠٩٢٩٠١١٠٧٠٧-رضوى سید حسانین عبد السالم حسانین٤٧٤٦٢

٢٩٩٠٩٠٨٢١٠٠٧٤٩-رضوى سید سید سعید٤٧٤٦٣

٣٠٠٠١٠١٠١٢٨٩٢٨-رضوى طارق عبد الرؤوف جوده٤٧٤٦٤

٢٩٩٠٥٠٨٠١٠٤٦٤٤-رضوى عادل حسنین حامد٤٧٤٦٥

٢٩٩٠٦٠٢٢١٠٠٥٨٩-رضوى عبدهللا على سلیم البھنساوى٤٧٤٦٦

٣٠٠٠٣١٠٢١٠٢٠٦٥-رضوى محسن محمود ابراھیم٤٧٤٦٧

٠-رضوى ھشام ابو الفتوح حسب النبى٤٧٤٦٨

٢٩٩٠١٠٩٢١٠١٧٢٦-رضوى ولید احمد عبد الوھاب٤٧٤٦٩

٢٩٩٠٨٠٦١٦٠٠٥٢٤-رضوى یاسر السعید عبد هللا٤٧٤٧٠

٢٩٨١٠١٩٢١٠٠٩٩٣-رغده احمد خیرى ناجى٤٧٤٧١

٢٩٧١٠٠٤٢١٠٠٨٦٩-رفاعى مصطفى سعید عبد السالم٤٧٤٧٢

٢٩٩٠٨٢١٠١٠٢٠٠١-رقیة احمد جالل احمد الجداوى٤٧٤٧٣

٢٩٩١١١٩٠١٠٤٨٠١-رقیة حسام الدین عمر ابراھیم٤٧٤٧٤

٢٩٨٠٤٠٤٠١٠٤٤٣٨-رقیھ اشرف ابو المجد ابو العال٤٧٤٧٥

٢٩٩٠١٠٢٢١٠٧٣٧٩-رمزى ناجح رمزى نادر٤٧٤٧٦

٠-رمضان ابو الوفا السید محمد٤٧٤٧٧

٢٩٩٠١١٦٠١٠٤٠٩٧-رمضان شعبان رمضان بدوى٤٧٤٧٨

٠-رمضان عامر رمضان احمد ابو بكر٤٧٤٧٩

٠-رمضان على حسن عبد الحكیم٤٧٤٨٠
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٢٩٩٠٧٢٧٠١٠٥٢٨٣-رمضان مختار رمضان عبد العزیز٤٧٤٨١

٠-رمضان نافع صالح رمضان٤٧٤٨٢

٢٩٩٠٤٢٨٠١٠٢٩٦٨-رنا اسماعیل محمد صابر اسماعیل٤٧٤٨٣

٢٩٩٠٩٣٠٠١١١٩٨٧-رنا امین محمد السباعى٤٧٤٨٤

٢٩٩٠٨١٢٢١٠١٦٢٣-رنا ایمن محمد صابر٤٧٤٨٥

٢٩٩٠٩٢٨٢١٠٢٨٤٣-رنا جمال محمد على جبالى٤٧٤٨٦

٢٩٩٠٧٣١٢١٠٢٥٤٩-رنا حمدى محمد عباس٤٧٤٨٧

٠-رنا سید احمد سید٤٧٤٨٨

٢٩٩٠٨١٩٢١٠٠٦٦٧-رنا سید ھاشم شومان٤٧٤٨٩

٢٩٩٠٥٠١٠١٠٩٤٤٤-رنا عالء حسنى متولى٤٧٤٩٠

٢٩٩٠٧٢٥٠١٠٠٩٤٣-رنا عمادالدین صادق امین٤٧٤٩١

٢٩٩٠٤٢٢٢١٠١٨٨٩-رنا فتوح مصطفى فتوح على٤٧٤٩٢

٠-رنا محمد احمد عبده٤٧٤٩٣

٣٠٠٠٢١٤٢١٠٣١٦٥-رنا محمد حسین طاھر٤٧٤٩٤

٢٩٩١٠٠١٠١١٧٤٠٨-روان ابراھیم محمد ابراھیم احمد٤٧٤٩٥

٠-روان طارق مأمون عبد السالم٤٧٤٩٦

٠-روان عبد المنعم ابراھیم محمد٤٧٤٩٧

٢٩٩٠٢١٨٢١٠٣٨٢١-روان عالء عبدالحلیم عبدهللا٤٧٤٩٨

٢٩٨١٢٠٩٠١٠٥٣٠٦-روان مصطفى كامل جمعھ٤٧٤٩٩

٢٩٩٠٦١٢٠١٠١٩٧٦-روان وطنى غنام عبدالعزیز٤٧٥٠٠

٠-روبا محمد السید عثمان حسین٤٧٥٠١

٢٩٨١٢٠٨٠١٠٤١٨٢-روبیر رفیق حبیب جرجس٤٧٥٠٢

٢٩٩٠٨٢١٠١٠٠٥٢١-رودینا على حباشى بربرى٤٧٥٠٣

٠-رودینا محى الدین محمد محمد٤٧٥٠٤

٢٩٨٠٧١٢٠١٠٠٥٠٥-روضھ عالء عبد هللا محمد مخیمر٤٧٥٠٥

٢٩٩٠٨٢٠٠١٠٠٤٨٥-روضھ محمد عبدالوھاب سرور٤٧٥٠٦

٢٩٨٠١١٠٠١٠١٢٢١-روفیدا مدحت سید شحاتة٤٧٥٠٧

٢٩٩٠١١١١٤٠١٥٢٣-روال ایھاب نبیل ابراھیم٤٧٥٠٨

٠-رومانى مجدى لبیب عویضھ٤٧٥٠٩

٢٩٩١٢٢٠٢١٠١٢٨١-رومیساء خالد محمد محمد البرناوى٤٧٥١٠
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٠-ریاض سمیر ریاض سعید٤٧٥١١

٠-ریم بالل عبد الحمید محمود٤٧٥١٢

٢٩٩٠٥٢٥٠١٠٠١٤٢-ریم حسام عبد هللا الدیب مصباح٤٧٥١٣

٢٩٩١١٣٠٨٨٠٠٠٨٥-ریم حمدى بھى الدین محمد٤٧٥١٤

٠-ریم عصام الدین محمد عبد الحسیب٤٧٥١٥

٠-ریم عماد عبدالصمد محمد عماره٤٧٥١٦

٠-ریم محمد احمد محمد خلیفھ٤٧٥١٧

٢٩٩٠٧٠٢٠١٠٤٥٠٨-ریم محمود حمدى على محمود٤٧٥١٨

٢٩٨٠٥٢٣٠١٠٤٨٢١-ریم وائل محمد حسن السید٤٧٥١٩

٢٩٨٠٣٠٦٢١٠٠٠٣١-ریماس ناجى نجیب عبد الحفیظ مرعى٤٧٥٢٠

٠-ریمون رفعت لوندى فانوس٤٧٥٢١

٢٩٩٠٤٢٠٢١٠٣٢١٤-ریمون زاھى عریان واصف میخائیل٤٧٥٢٢

٢٩٩٠٧٢٦٠١٠٠٥١٨-ریمون سامح ناجح سعد٤٧٥٢٣

٠-ریمون ماھر نصحى عزیز٤٧٥٢٤

٢٩٨٠٥٣٠٢١٠٢٦٠٨-ریھام اسامھ عبد الشافى٤٧٥٢٥

٢٩٨١٢١٢٠١٠٦٧٢٨-ریھام اشرف محمد سلیم٤٧٥٢٦

٢٩٩٠١٠٣٠١٠٠٣٦٧-ریھام ایھاب عبد الرحمن محمد٤٧٥٢٧

٢٩٩٠٩١٢٢١٠٥٦٤١-ریھام حمدى احمد مھدى٤٧٥٢٨

٢٩٩٠٨١٠٠١٠٦٤٨٦-ریھام سامى محمود بشندى٤٧٥٢٩

٠-ریھام سعید حنفي محمود٤٧٥٣٠

٢٩٨١٢١٩٠١٠٠٣٢٨-ریھام عصام على حسن خمیس٤٧٥٣١

٢٩٩٠١١٧٠١٠٣٤٦٣-ریھام فتحى ابراھیم السید٤٧٥٣٢

٠-ریھام ماھر فھمى محمد احمد٤٧٥٣٣

٢٩٩٠٢٢٠٢١٠٠٠٨٥-ریھام محمد امین ابو رجیلھ٤٧٥٣٤

٣٠٠٠٢٢٤٠١٠٤١٦١-ریھام محمد حمدي عبد الرؤوف بكري٤٧٥٣٥

٢٩٨١٢٠٤٢١٠٢٢٢٢-ریھام مصطفى عبدالقادر مصطفى٤٧٥٣٦

٢٩٨١١٠٨٢١٠١٨٤٢-ریھام ناصر حسن صالح٤٧٥٣٧

٢٩٩٠٩١٨٢١٠٤٦٧٩-ریھام ھمام محمود احمد٤٧٥٣٨

٠-ریوان نبیل محمد محمد ٤٧٥٣٩

٢٩٨١٢٠٨٢١٠٢٧٧٢-زكریا عز الدین زكریا محمد٤٧٥٤٠
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٨١٢٠٩٢١٠٢٦١٤-زكى عماد محمد زكى اسماعیل٤٧٥٤١

٠-زھراء عبد الحمید عبد المنعم٤٧٥٤٢

٢٩٨١٠٢٥٢١٠٣٥٤٧-زھران ضاحى زھران اسماعیل٤٧٥٤٣

٢٩٩٠٦٠٣٠١٠٤١٥١-زھره محمد فتحى محمد٤٧٥٤٤

٢٩٩٠٦١٠٢١٠٢٨٩٢-زیاد ابراھیم محمود عبدالعلیم٤٧٥٤٥

٠-زیاد احمد السعید محمد٤٧٥٤٦

٢٩٩١٠٣٠٠١٠٤١٩٩-زیاد احمد محمد حیدر عبود عبد العزیز٤٧٥٤٧

٢٩٩٠٨٢٠٠١٠٠٣٩٦-زیاد احمد محمد مرسى٤٧٥٤٨

٢٩٩٠٩٢٩٠١١٤٤٣٥-زیاد اسامھ ابراھیم السید٤٧٥٤٩

٠-زیاد اسامھ عبد التواب مھدى جامع٤٧٥٥٠

٢٩٩١٢١٦٠١٠١٤٩٩-زیاد ایمن عاطف عثمان موسي٤٧٥٥١

٠-زیاد ایھاب محمد حسن محمد٤٧٥٥٢

٢٩٩١١٢٠٢١٠٢٧٩٦-زیاد راشد عبدالغفار راشد٤٧٥٥٣

٢٩٩٠٦٠٦١٦٠١٨١١-زیاد ربیع محمد توفیق٤٧٥٥٤

٢٩٨١١١٧٠١٠٤٥٣٣-زیاد رفعت احمد عبد المنعم٤٧٥٥٥

٠-زیاد سامى امام عبد المجید٤٧٥٥٦

٢٩٨٠٣٢١٠١٠٠٩٣٢-زیاد سعید عبده على عبد هللا٤٧٥٥٧

٢٩٩٠٥١٥٠١٠٤٨٩٢-زیاد سید محمد عبدالعزیز نوار٤٧٥٥٨

٢٩٩٠٧١٩٠١٠٥٩٧٥-زیاد شریف مندوه ابراھیم شاھین٤٧٥٥٩

٢٩٩١١١٩٠١٠٣٣٩٢-زیاد عبد الباسط حسین على٤٧٥٦٠

٠-زیاد كرم امین السید٤٧٥٦١

٢٩٩١٢٠١٠١٠١٠٣٢-زیاد محمد السید عبدالسالم جمعھ٤٧٥٦٢

٣٠٠٠١٢١٠١٠٠٤٣٢-زیاد محمد حسن محمد احمد النشار٤٧٥٦٣

٢٩٩٠٣٠١٢١١٠٩٩٤-زیاد محمد سالم محمد نصار٤٧٥٦٤

٢٩٩٠٣٠٩٠١٠٢٠٧٨-زیاد محمد عبد الباقى عبد القوى٤٧٥٦٥

٢٩٩٠١١٤٢١٠١٧٧٣-زیاد محمد عبد الھادى محمد نصر٤٧٥٦٦

٢٩٩١٠٠٢٢١٠١٤٧٧-زیاد محمود محمد كمال٤٧٥٦٧

٠-زیاد ممدوح معیقل محمد٤٧٥٦٨

٠-زیاد ناصر محمد على فرحات٤٧٥٦٩

٠-زیاد ناصر محمد منصور٤٧٥٧٠
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٢٩٩٠٨١٣٢١٠٢٢٣٧-زیاد نبیل السید النبوى٤٧٥٧١

٢٩٨١٠٣١٠١٠٠٣٩١-زیاد نور یحى عبدربھ خلیل٤٧٥٧٢

٢٩٩١٢١٩٠١٠٠٨٣٧-زیاد ھشام عبدالجلیل على٤٧٥٧٣

٢٩٩١٢٢٠٠١٠١٣٧٣-زیاد ولید محمد بھاء الدین٤٧٥٧٤

٢٩٩٠٧١٠٢١٠٥٨٠٤-زیاد یاسر عوض متولى عفیفي٤٧٥٧٥

٠-زین العابدین محمد زین العابدین عمر٤٧٥٧٦

٢٩٧١١٢٧٨٨٠٠٥٠٧-زینب ابراھیم عبد الرؤف ابراھیم٤٧٥٧٧

٠-زینب حسن على عبد هللا٤٧٥٧٨

٢٩٩٠٩٠٩٠١١٢٦٠٨-زینب حسین حنفى عبد المجید ٤٧٥٧٩

٢٩٨١٢٢٧٢١٠٠٢٨٨-زینب حمدى احمد حسن٤٧٥٨٠

٢٩٩٠٦٢٨٠١٠١٩٦٤-زینب رزق احمد عبد الرازق٤٧٥٨١

٢٩٩٠٨٠٣٠١٠٣٥٠٦-زینب طارق شعبان سید٤٧٥٨٢

٢٩٨٠٦٠١١٥٠٣٩٨٩-زینب عبد الفتاح عبد الحلیم ابراھیم٤٧٥٨٣

٢٩٩١١١١٢١٠٠٤٦٨-زینب عبد القادر احمد عبد القادر موسى٤٧٥٨٤

٢٩٨٠١٠٢٢١٠٢٦٦٦-زینب عبد المنتصر عبد المنعم الصاوي٤٧٥٨٥

٠-زینب مجدى محمود حامد٤٧٥٨٦

٢٩٩٠٩٠٥٠١٠١٠٢٦-زینب محمد على السید شعیره٤٧٥٨٧

٢٩٩٠٦١٧٠١٠١٨٤٥-زینب محمد محمد سید٤٧٥٨٨

٢٩٩٠٩١٤٢١٠٢٧٠٣-زینب محمود عبد الحمید محمد٤٧٥٨٩

٢٩٨١٢٠١٢١٠٨٦٨٤-سارة احمد السید فھمى موافى٤٧٥٩٠

٢٩٧٠٣١٥٢١٠٤٠٢٢-سارة احمد عبد الرؤف احمد٤٧٥٩١

٢٩٨٠٢٢٤٠١٠٣٩٠٥-سارة اشرف حامد احمد٤٧٥٩٢

٢٩٩٠٩٣٠٢١٠٤٢٠١-سارة ایمن جمعھ محمد٤٧٥٩٣

٢٩٧٠٩١٧٠١٠٠٢٠٢-سارة حسن محمدى محمد٤٧٥٩٤

٢٩٩٠٣٢٦٠١٠٠٩٠٣-سارة حنفى عبد العزیز حسین٤٧٥٩٥

٢٩٩٠٥٢٢٢١٠٠١٨٨-سارة سالمة الخضرى صابر٤٧٥٩٦

٢٩٩٠١٠١٢١٢٢٣٦١-سارة سید محمد عبدالقادر منصور٤٧٥٩٧

٢٩٨٠٥٠٥٠١٠٢٥٠٢-سارة عبد اللطیف سید عبد اللطیف قالمى٤٧٥٩٨

٢٩٩١١١٠٠١٠٠٧٠٥-سارة عمرو امبابى ابو العال٤٧٥٩٩

٢٩٩٠٧١٧٠١٠٣٢٢٤-سارة محمد ابراھیم احمد٤٧٦٠٠
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٢٩٩٠٨٠١٢١٠٨٥٠٩-سارة محمد حسین محمد عثمان٤٧٦٠١

٢٩٩٠٨٠٩٢١٠١٣٢١-سارة محمد عبد المقصود عبد هللا٤٧٦٠٢

٢٩٩٠٥٠٢٢١٠٣١٦٦-سارة مصطفى احمد على٤٧٦٠٣

٢٩٨١٠١٩٢١٠٢٣٤١-سارة مصطفى حسن رمضان٤٧٦٠٤

٣٠٠٠٢١٢٢١٠٠٨٢٨-سارة ناصر عبد العزیز محمد٤٧٦٠٥

٢٩٩٠١٢٤٠١٠٢٧٢٩-سارة نبیل احمد مختار٤٧٦٠٦

٠-ساره احمد ابراھیم عبد الحمید٤٧٦٠٧

٠-ساره اسامھ حسن محمود٤٧٦٠٨

٠-ساره اشرف محمد معوض ھوازل٤٧٦٠٩

٢٩٩٠٢٢٨٠١٠١٨٨٨-ساره رجب كمال الدین٤٧٦١٠

٢٩٨١٠٢٨٠١٠٠٣٦٧-ساره رومانى نقى بسطاوروس٤٧٦١١

٢٩٨١١١٤٠١٠٢٢٤٢-ساره سید صبحى السید عشماوى٤٧٦١٢

٢٩٨٠٢١٥٢١٠٣٨٨١-ساره صبرى ابراھیم عبد المنعم محمد٤٧٦١٣

٢٩٩٠٦٠٩٠١٠٣٠٢٢-ساره صالح حسن حسین احمد٤٧٦١٤

٠-ساره طارق عبدالمجید محمد٤٧٦١٥

٠-ساره عاطف السید محمد راضى٤٧٦١٦

٠-ساره عاطف عبد الخالق محمد٤٧٦١٧

٠-ساره عبد الجلیل فتحى عبد الجلیل٤٧٦١٨

٠-ساره عماد جمعھ شاكر٤٧٦١٩

٠-ساره عماد محمد سعید٤٧٦٢٠

٢٩٩٠٧١١٢٢٠٠٣٤١-ساره عمر احمد عثمان٤٧٦٢١

٠-ساره محمد عصام الدین محمود جابر٤٧٦٢٢

٢٩٩١٠٠١٠١١٣٠٦٢-ساره مصطفى حسین حسانین٤٧٦٢٣

٢٩٩٠٦٢٣٠١٠٢٢٢٦-ساره نادر نصرالدین نصر٤٧٦٢٤

٢٩٨٠٣٣٠٠١٠١١٤٨-ساره ھاشم جالل احمد٤٧٦٢٥

٢٩٩٠٥١٠٢١٠٠٥٧٥-ساره ھشام سید ھاشم٤٧٦٢٦

٢٩٩٠٩١٤٠١٠٢٩٨٦-سالم رشاد محمود خلیفھ عطیھ٤٧٦٢٧

٢٩٩٠٨٢٤١٣٠٢٣٥١-سالمھ محمود حسن عبد البارى٤٧٦٢٨

٠-سامح عادل احمد ابوسریع٤٧٦٢٩

٠-سامح كرم قناوى عبد الحمید٤٧٦٣٠
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٢٩٩٠٧٢٧٠١٠٦٩٧٢-سامح وھیب صبحى بسخرون٤٧٦٣١

٢٩٩٠٦٠٩٠١٠١٦٥٨-سامر فؤاد عید محمد سلیمان٤٧٦٣٢

٠-سامر ماھر مفید قیصر٤٧٦٣٣

٣٠٠٠١١٩٠١٠٦٢٣٤-سامى محمود الدیب محمد٤٧٦٣٤

٠-سامي احمد عبد التواب احمد٤٧٦٣٥

٠-سامیھ على عبد الرحیم ٤٧٦٣٦

٠-ساندرا سامى كمال عبد المسیح٤٧٦٣٧

٠-ساندرا یوسف اسحاق جید٤٧٦٣٨

٠-ساھر سمیر ابراھیم محمد٤٧٦٣٩

٢٩٨٠٩٢٥٢١٠٥٤٢٨-سحر جمال امین عبد الفتاح٤٧٦٤٠

٢٩٩٠٧٢٥٠١٠٣٥٢٧-سحر رمضان محمد محمد٤٧٦٤١

٠-سحر على جمال الدین على٤٧٦٤٢

٢٩٩٠٣١٨٠١٠١٨٤٤-سعاد اسامھ فارس عنتر٤٧٦٤٣

٠-سعاد جمال عبدالغفار عبدالقادر٤٧٦٤٤

٢٩٨١٢١١٠١٠١١٨٣-سعاد شعبان عبدالھادى احمد٤٧٦٤٥

٢٩٩٠٥١٢٠١٠٠٤٣٤-سعاد عبدالناصر عبدالحمید سلیم٤٧٦٤٦

٠-سعاد مجدى عبد التواب طھ٤٧٦٤٧

٠-سعاد محمد عبد الفتاح محمد٤٧٦٤٨

٢٩٩١٠٢٤٠١٠٤٥٩٣-سعید ایمن سعید ابراھیم٤٧٦٤٩

٢٩٨٠٥١٨٢١٠١٨٧٤-سعید جالل محمد احمد٤٧٦٥٠

٠-سعید رضا سعید محمد٤٧٦٥١

٠-سعید شریف سعید حسنین٤٧٦٥٢

٢٩٨١٠٠٦٢١٠٠٦٧٣-سعید طارق سعید سفینھ٤٧٦٥٣

٢٩٩٠٣١٧٢١٠٣٩١٩-سعید مجدى عبد العلیم عفیفى٤٧٦٥٤

٢٩٩٠١٠٣٢١٠٣٩٧٥-سعید محمد ابو المجد محمود٤٧٦٥٥

٠-سعید مدحت السعید حفنى٤٧٦٥٦

٠-سعید مصطفى سعید مصطفى٤٧٦٥٧

٢٩٨٠٦٠١٢١٠٧٩٩٨-سعید نبیل عبد الوھاب سعودى٤٧٦٥٨

٢٩٩٠٣١٣٢١٠٢٣٦٧-سعید وحید عبده حجاج٤٧٦٥٩

٠-سالمھ حسن محمد اسماعیل٤٧٦٦٠
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٢٩٩٠٩٠٦٠١٠١١٦٤-سلفانا عماد فھیم حنا٤٧٦٦١

٠-سلمان اشرف عزت عبد التواب٤٧٦٦٢

٢٩٨١٠١٧٠١٠٢٤٤٥-سلمى احمد السید مصطفى٤٧٦٦٣

٢٩٩١٢٠٥٠١٠٤٩٤٨-سلمى احمد حسن حامد٤٧٦٦٤

٢٩٩٠٩١٣٠١٠٠٣٠٦-سلمى احمد حسین احمد حنفى٤٧٦٦٥

٢٩٨١٠٢٧٠١٠٢٨٨٤-سلمى احمد محمد احمد٤٧٦٦٦

٠-سلمى احمد محمد حفنى على٤٧٦٦٧

٢٩٩٠٧١٧٠١٠٥٠٠٦-سلمى احمد محمد رشدي٤٧٦٦٨

٠-سلمى ایمن حلمي حسن٤٧٦٦٩

٢٩٩٠٨٢٩٠١٠٥٨٠٤-سلمى ایمن عبدالسالم اسماعیل الرفاعى٤٧٦٧٠

٢٩٨٠٩١١٠١٠١٤٦٨-سلمى بدوى عبده عبد المجید بدوى٤٧٦٧١

٢٩٩٠٨١٣٠١٠١٢٦٨-سلمى حسام عبدالغفار عبدالمنعم٤٧٦٧٢

٢٩٩٠٥٠٢٢١٠١١٤٧-سلمى حماده عطیھ حماده٤٧٦٧٣

٠-سلمى خالد كمال قطب٤٧٦٧٤

٢٩٩١١١٥٢١٠٢٣٦٦-سلمى رجب ربیع محمد الوكیل٤٧٦٧٥

٢٩٩٠٤٠١٠١٠٣٢٤٥-سلمى رمضان سید احمد محمود٤٧٦٧٦

٢٩٩٠٨٠١٢١٠١١٤٨-سلمى سعید سلیم محمد٤٧٦٧٧

٢٩٩٠٦١٥٢١٠١٣٢٣-سلمى سعید محمد عبدالفتاح٤٧٦٧٨

٢٩٨٠٢٠٤٠١٠١٦٠٦-سلمى سید عبد الحمید عبد الجواد٤٧٦٧٩

٢٩٨٠٩٢٩٢١٠١٨٠٨-سلمى سیف الدین سید محمد٤٧٦٨٠

٢٩٩٠٩٠١٠١١٢٢٤٦-سلمى عبد الرحمن عبد العزیز عبد الرحمن٤٧٦٨١

٢٩٩٠٨٠٧٠١٠٠٦٠٧-سلمى عصام محمد لبیب٤٧٦٨٢

٢٩٩٠٧٢٦٠١٠٠٤٨٨-سلمى عالء محمد عبد الحمید٤٧٦٨٣

٢٩٦٠٩٣٠٠١٠٤٤٤٨-سلمى على ابراھیم على المالح٤٧٦٨٤

٠-سلمى على على الشافعى٤٧٦٨٥

٣٠٠٠٣١٥٢١٠٤٧٤٣-سلمى على محمد محمد٤٧٦٨٦

٠-سلمى عماد محمد عزت حافظ٤٧٦٨٧

٣٠٠٠١٢٠٨٨٠٠٨٤٢-سلمى عمران محمد عبد الفتاح٤٧٦٨٨

٢٩٩٠٥١٤٠١٠١٨٨٧-سلمى مجدى عبد السمیع عفیفى٤٧٦٨٩

٢٩٩٠١٠٢٠١٠٢٧٤٤-سلمى محمد عبد المنعم سید٤٧٦٩٠
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٢٩٩٠٣١٧٢١٠٢٨٢٣-سلمى محمد عبدالحمید محمد٤٧٦٩١

٢٩٩١٠٠١٠١١٤٠٦٩-سلمى محمد على على٤٧٦٩٢

٢٩٩٠٤٠٦٠١٠١٣٦٧-سلمى محمد محمود محمد كامل٤٧٦٩٣

٢٩٩٠٨٠٩٠١٠٦٠٠٨-سلمى محمود عبد الحلیم محمد احمد٤٧٦٩٤

٢٩٩٠٤١٧٠١٠٢٥٦٣-سلمى محمود محمد السید٤٧٦٩٥

٢٩٩٠١٠١٠١٢٥٨٨٦-سلمى مسعد عبدالعظیم حسن٤٧٦٩٦

٢٩٩٠٤١٤٠١٠٢٢٦٧-سلمى مصطفى احمد خلیفھ٤٧٦٩٧

٢٩٩٠٥٠٩٠١٠٠٥٦٦-سلمى ناصر انور عبد الظاھر٤٧٦٩٨

٠-سلمى ناصر عالم نور الدین٤٧٦٩٩

٢٩٩٠٨١١٠١٠٢٨٦١-سلمى ناصر محمد احمد ابراھیم٤٧٧٠٠

٢٩٩٠٧١١٠١٠٣٩٨٥-سلمى ولید احمد عبد العظیم٤٧٧٠١

٢٩٩٠٧١٢٠١٠١٠٤٢-سلمي اسامة صبحي اسماعیل٤٧٧٠٢

٢٩٩٠٨٣٠٠١٠١٩٢٦-سلمي حسین محمد حسین٤٧٧٠٣

٢٩٩١٠٢٥٠١٠٠٦٦٩-سلوى سمیر صبرى عبد الحلیم٤٧٧٠٤

٢٩٨٠٢٠٣٠١٠٢٦٣٩-سلوى مصطفى احمد عبد الفتاح٤٧٧٠٥

٢٩٩٠٥١٦٠١٠٤١١٤-سلیم طلعت فاضل سلیم٤٧٧٠٦

٠-سلیمان احمد سلیمان محمد جبریل٤٧٧٠٧

٢٩٩٠٧١٣٢١٠٣١٩٩-سلیمان سامى سلیمان محمد٤٧٧٠٨

٢٩٩٠٩٢٥٠١٠٦٤٧٢-سلیمان شعبان سلیمان محمد٤٧٧٠٩

٢٩٩٠٤٠٤٠١٠١٢٦٣-سلیمان عبد الفتاح سلیمان عبد الفتاح٤٧٧١٠

٠-سلیمان عصام سلیمان امین٤٧٧١١

٠-سلیمان محمود مصطفى عبد العزیز احمد حسن٤٧٧١٢

٣٠٠٠١٠٩٠١٠٤٥٤٤-سما اسالم حامد شحاتھ٤٧٧١٣

٢٩٩٠٢١٩٠١٠٣٩٨٩-سما امین سعید امین٤٧٧١٤

٢٩٩٠٣٠٣٠١٠٣٨٨١-سماء سمیر محمد صدیق٤٧٧١٥

٢٩٩٠٦٢١٠١٠٤٢٨١-سماح ابراھیم محمد عبد الرحیم٤٧٧١٦

٢٩٩١٠١٨٠١٠٢٨٤٧-سماح احمد فاروق محمد٤٧٧١٧

٢٩٩٠١٢٠٢١٠٦٥٠٨-سماح اشرف ابراھیم دسوقى محمد٤٧٧١٨

٢٩٩٠٣٢١٠١٠٤٣٦٣-سماح اشرف احمد ھمام٤٧٧١٩

٢٩٩٠٩٢٨٠١٠٩٢٦٣-سماح رمضان حیدر عبد الرسول٤٧٧٢٠
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٢٩٩٠٣٢٧٠١٠٠٣٢٤-سماح عادل ابراھیم یوسف٤٧٧٢١

٢٩٩٠٨٠٢٠١٠١٧٤٢-سماح محمد السید على٤٧٧٢٢

٢٩٨١١١٣٢١٠٢٥٢٧-سمر رافت محمود امال٤٧٧٢٣

٠-سمر سمیر السید عبد الوھاب٤٧٧٢٤

٢٩٨١١٠٥٢١٠٢٤٢٩-سمر طلعت عبد اللطیف احمد٤٧٧٢٥

٢٩٩٠٥٢٢٢١٠٣٣٧٣-سمیة احمد محمد احمد٤٧٧٢٦

٢٩٩٠٤٠٨٠١٠٠١٩٧-سمیر احمد صبرى امام٤٧٧٢٧

٠-سمیر ایمن سمیر زكى٤٧٧٢٨

٢٩٩٠١٠١٠١٢٣٨٥٩-سمیر رجب حسن محمد حسن٤٧٧٢٩

٠-سمیر مجدى فھمى على٤٧٧٣٠

٢٩٩٠٧٢٥١٧٠٢٨٦٦-سمیر محمد محمد محمود٤٧٧٣١

٠-سمیر محمود حسن حسین٤٧٧٣٢

٠-سمیر محمود سمیر حنفى احمد٤٧٧٣٣

٠-سمیر ھانى مكرم نمر٤٧٧٣٤

٠-سمیره اسامھ محمد النبوي٤٧٧٣٥

٢٩٩٠٩٢٠٠١٠٠٥٦٢-سمیره عبد هللا عبد الواحد محمد٤٧٧٣٦

٢٩٨٠٥٢٤٠١٠٣٣٢٧-سمیھ السید محمد قطب٤٧٧٣٧

٠-سمیھ عبد العزیز احمد سید احمد٤٧٧٣٨

٠-سمیھ مجدى ابراھیم السید٤٧٧٣٩

٢٩٧١٢٢٥٠١٠١٣٤١-سندس احمد محمد عبد المنعم٤٧٧٤٠

٢٩٩٠٦١٥٠١٠٣٤٤٢-سندس اشرف سامى عبد البارى٤٧٧٤١

٢٩٩٠٩٢٠٠١٠٠٩٢٩-سندس محمود عبدالعزیز احمد٤٧٧٤٢

٢٩٨١٢٠١٠١٠٦١٨٨-سھا سمیر محمد متولى عوض٤٧٧٤٣

٢٩٩٠٥٢٤٠١٠٠٨٤٥-سھا عصمت محمد احمد٤٧٧٤٤

٢٩٩٠٨٠١٠١٠٩٦٠٥-سھام عزیز مصطفى امام٤٧٧٤٥

٢٩٩٠١٠١٠١١٣٩٦٩-سھر سمیر حشمت عبد الحق٤٧٧٤٦

٠-سھر عماد الدین ابو المحاسن محمد٤٧٧٤٧

٢٩٨١٢٠١٢١١٣١٦٥-سھر محمود عبد العال ابو العال٤٧٧٤٨

٢٩٩٠٣١٠٢١٠٥٦٤٧-سھیر عباس السید حسن٤٧٧٤٩

٢٩٩٠٩٢٧٢١٠٥١٤٣-سھیر یسرى فرج عبد الباقى الضباع٤٧٧٥٠
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٠-سھیلة احمد صالح الضوي٤٧٧٥١

٢٩٩٠٤٢٩٢١٠٠٤٢١-سھیلة حسین محمد زیدان٤٧٧٥٢

٢٩٩١١٠٩٠١٠٢٠٤٦-سھیلة حنفى احمد حنفى الشربتلى٤٧٧٥٣

٢٩٨٠٥١٠٠١٠٥٥٨٣-سھیلھ احمد محمد ذكى عبد هللا٤٧٧٥٤

٢٩٩١٢٢٩٠١٠١٨٠٦-سھیلھ رفعت سید حسن٤٧٧٥٥

٢٩٩٠٧١٠٠١٠٧٢٢٢-سھیلھ عصام نورالدین محمد٤٧٧٥٦

٢٩٩٠٦١٧٠١٠٣٢٠١-سھیلھ عماد عبدالقادر طھ٤٧٧٥٧

٣٠٠٠٣٠١٠١٠٧٢٦٥-سھیلھ عمرو نبیل سلیم٤٧٧٥٨

٣٠٠٠١٠١٢١٢٥٣٠٦-سھیلھ مجدى عبدالسمیع ھیكل٤٧٧٥٩

٢٩٩٠٤١١٠١٠٠٨٦٣-سھیلھ محمد جاد محمد صالح٤٧٧٦٠

٢٩٩٠٣٢٨٠١٠٠٦٢٤-سھیلھ ولید الشربینى حسین٤٧٧٦١

٢٩٩٠٤١٠٠١٠٥١١٥-سوسن ابراھیم حافظ عبد المجید٤٧٧٦٢

٢٩٨١١٠٥٠١٠٣٤٩٥-سید ابراھیم ابوالیزید على٤٧٧٦٣

٠-سید احمد سید على٤٧٧٦٤

٢٩٨١٢١٧٠١٠١٤٧٦-سید اسامھ سید محمد حسن٤٧٧٦٥

٢٩٩٠٦٠٦٠١٠٣٦٥٦-سید اسعد سید عبدالحسیب٤٧٧٦٦

٠-سید حسن فتحى السنوسى٤٧٧٦٧

٢٩٨١٢٠٩٠١٠٢٨١١-سید حسین سید حسین على٤٧٧٦٨

٠-سید رشدى عبد اللطیف ابراھیم٤٧٧٦٩

٢٩٩٠٦٢٥٢١٠٣٨٣٨-سید سعید سید مدبولي مصطفي٤٧٧٧٠

٢٩٩٠١٠١٠١٣١٧٩٧-سید سمیر سید بكرعلى٤٧٧٧١

٠-سید عادل جمعھ محمد حسن٤٧٧٧٢

٢٩٨١١٢٠٢١٠٤٨١٦-سید عادل سید حسن٤٧٧٧٣

٠-سید عالء السید عبد العزیز٤٧٧٧٤

٢٩٨١١٢١٠١٠٢٧٣٣-سید على سید على حسن٤٧٧٧٥

٢٩٩١٢٠٧٠١٠٢٢٥٩-سید عماد سید عبدالصادق٤٧٧٧٦

٢٩٩١٢٠١٠١٠٦٥٧٣-سید عمرو السید محمود٤٧٧٧٧

٠-سید قاسم محمود حسن شیحة٤٧٧٧٨

٢٩٩١٢٢٧٢١٠٠٤٣٦-سید مجدى السید عبدالھادى٤٧٧٧٩

٠-سید محمد السید محمد٤٧٧٨٠
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٢٩٩٠٤١٢٢١٠١٠١٦-سید محمد سید محمد٤٧٧٨١

٢٩٩٠٧١٣٢١٠٢٩٥٨-سید محمد سید یسن٤٧٧٨٢

٢٩٩٠٨٠٦٠١٠٣٥٩٤-سید محمد طایع احمد یوسف٤٧٧٨٣

٠-سید مصطفى محمد مصطفى سلیمان٤٧٧٨٤

٢٩٩٠٥٢٧٠١٠١٦٩٢-سید ممدوح السید محمد المتولي٤٧٧٨٥

٠-سید ناصر سید عبد الھادى٤٧٧٨٦

٢٩٩٠٤٢٠٢١٠٢٢٧٧-سیف ابراھیم احمد محمد بیومى٤٧٧٨٧

٢٩٨٠٨١٣٠١٠٢٩٥٢-سیف االسالم محمد عوض هللا محمد عوض هللا٤٧٧٨٨

٠-سیف الدین ابراھیم كامل ٤٧٧٨٩

٢٩٩٠٤٢٦٠١٠١٧٣٦-سیف الدین احمد محمود السید جاد٤٧٧٩٠

٢٩٩٠٣٠٢٠١٠١٢٩٥-سیف الدین السید احمد سید احمد٤٧٧٩١

٢٩٩٠٣٢١٢١٠١١١٦-سیف الدین جمال فھیم السید٤٧٧٩٢

٢٩٩١١٠٧٢١٠٢٢٩٢-سیف الدین حسام فاروق طلبھ٤٧٧٩٣

٠-سیف الدین حسن حامد حماد٤٧٧٩٤

٠-سیف الدین سید عبد البي عبد القادر٤٧٧٩٥

٠-سیف الدین على سیف الدین على٤٧٧٩٦

٢٩٩٠٨٢٤٠١٠١٧١٩-سیف الدین عماد عبد الجواد السید الجلیل٤٧٧٩٧

٠-سیف الدین مجدى فتحى عبد العزیز٤٧٧٩٨

٠-سیف الدین محمد سامح احمد محمد٤٧٧٩٩

٢٩٩٠٢٠٦٠١٠٢٣٩٥-سیف الدین محمود عبد الواحد السید النجار٤٧٨٠٠

٢٩٩٠٢١٥٠١٠٣٨٩٧-سیف الدین ھشام عبد القادر فھمى٤٧٨٠١

٢٩٩١٠٠٧٢١٠١٣٩٧-سیف الدین یاسر محمد سعید٤٧٨٠٢

٠-سیف ایھاب صالح الدین عبد الوھاب٤٧٨٠٣

٢٩٩٠٤١٥٢١٠٥٤٧٤-سیف سامر سید محمد٤٧٨٠٤

٠-سیف سعید صادق عبدالرحمن٤٧٨٠٥

٢٩٩٠٤٠٦٠١٠١٤٧٢-سیف صالح الدین دھب سلیمان٤٧٨٠٦

٢٩٨١٢١٨٠١٠١٥١٢-سیف كمال محمد سالمھ٤٧٨٠٧

٣٠٠٠١٢٢٠١٠٢٥٥٧-سیف ماھر سیف ماھر٤٧٨٠٨

٠-سیف محمد زكى على٤٧٨٠٩

٢٩٩٠٦١٣٨٨٠٠٤١٣-سیف محمد على طلب٤٧٨١٠
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٢٩٩٠١٢٧٢١٠٤١٣٨-سیف مدحت عبدالمجید بشیر٤٧٨١١

٢٩٩٠٢٢٠٠١٠١٣٧٨-سیف معتصم كامل السید٤٧٨١٢

٢٩٨٠٢٠٩٠١٠١٠٩٧-شادى ابراھیم عبدالمتجلى عبدالعلیم٤٧٨١٣

٢٩٩٠٤٠٧٠١٠٢٨١٧-شادى خالد شنوده زكى٤٧٨١٤

٢٩٩١٠٠٥٠١٠٠٦٧٢-شادى صفوت رزق هللا مكارى٤٧٨١٥

٢٩٦٠٧٠٣٠١٠١٢٩٥-شادى عادل محمد محمد شاھین٤٧٨١٦

٠-شادى عاطف مدبولى محمد٤٧٨١٧

٠-شادى فوزى حبیب عیاد تكال٤٧٨١٨

٢٩٨٠٨٠١٠١٠٤٩٣٥-شادى محمد ابو العال عبد الرحمن٤٧٨١٩

٢٩٨٠٥٢١٠١٠٢٣١٨-شادى محمد رزق محمد٤٧٨٢٠

٠-شادى محمود حامد ابراھیم٤٧٨٢١

٢٩٩٠٤١٤٢١٠٠٢٣٧-شادى ھانى سعد یوسف٤٧٨٢٢

٠-شادى یاسر محمد فكرى صالح٤٧٨٢٣

٢٩٩٠٩٢٩٢١٠٢٨٧٦-شادي اشرف محمد عبده٤٧٨٢٤

٢٩٩٠١٠٢٢١٠٣٢٩٢-شادي عبد الوھاب ابراھیم عبد الوھاب٤٧٨٢٥

٢٩٨١٢٢٥٠١٠١٥٢٣-شادي كرم فھمي سعید٤٧٨٢٦

٠-شاھر ایھاب محمد عبد هللا٤٧٨٢٧

٠-شاھر عبد المنعم فھمى عبد المنعم٤٧٨٢٨

٠-شاھنده احمد محمد على٤٧٨٢٩

٠-شروق ابراھیم على محمد٤٧٨٣٠

٣٠٠٠١٠٢٠١٠٣٤٢٧-شروق احمد سعید عبد الخالق٤٧٨٣١

٠-شروق احمد عبد السالم السید٤٧٨٣٢

٢٩٩٠٢٢٢٠١٠٦٠٠٧-شروق اسامھ محمد عواد٤٧٨٣٣

٢٩٩١٠٢٠٢١٠٤٦٠١-شروق ایمن ابراھیم ابراھیم٤٧٨٣٤

٢٩٩٠٥٢٥١٧٠١١٢٣-شروق ایمن اسماعیل سید٤٧٨٣٥

٢٩٩٠١٣١٠١٠٢٢٦٨-شروق ایھاب عبد العظیم حجازى٤٧٨٣٦

٢٩٩٠٧١٣٠١٠٣٢٤٨-شروق حسنین سید حسنین٤٧٨٣٧

٢٩٩٠٢٢٥٢١٠٣٣٢٨-شروق حمادة محمود على سالم٤٧٨٣٨

٢٩٩٠٧١٤٢١٠٢٩٢١-شروق خالد محمد ابراھیم٤٧٨٣٩

٢٩٩٠٨٢٤٠١٠٠٢٦٧-شروق طارق عبد اللطیف عبد المقصود٤٧٨٤٠
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٠-شروق عبد الرحیم ابراھیم الدسوقى حسن محمد٤٧٨٤١

٠-شروق عبد العظیم سید على٤٧٨٤٢

٢٩٨١٢٠٦٢١٠٠٥٢٨-شروق عبدالستار رمضان على٤٧٨٤٣

٠-شروق عالء الدین شحات الشحات٤٧٨٤٤

٢٩٩١٠٢٨٢١٠١٥٨٦-شروق على محمود احمد٤٧٨٤٥

٠-شروق كمال كامل عبدالسالم٤٧٨٤٦

٢٩٩٠٥٢٣٢١٠١٤٦٨-شروق محمد عبد الجلیل یوسف٤٧٨٤٧

٢٩٨٠١٠١٠١٢٧٩٨١-شروق محمد عبد الصادق محمد٤٧٨٤٨

٢٩٨٠٤٢٤٠١٠٢٨٤٧-شروق محمد عبدالحمید عثمان٤٧٨٤٩

٢٩٩٠٣١٠٢١٠٤٩٢٦-شروق مصطفي كامل عبدالعزیز٤٧٨٥٠

٢٩٩٠٣٠٦٠١٠٣١٢٦-شروق ناصر محمد معوض٤٧٨٥١

٠-شروق نصر سلیمان سلومھ٤٧٨٥٢

٢٩٩٠٩١١٠١٠٤٥١٨-شروق ھشام ابراھیم السید٤٧٨٥٣

٠-شریف اشرف عبد السمیع خلیفھ٤٧٨٥٤

٠-شریف اشرف محمد ابراھیم٤٧٨٥٥

٠-شریف اشرف محمد فاضل الوكیل٤٧٨٥٦

٢٩٩٠٧٠٧٠١٠٤٣١٢-شریف امین مرسى محمد٤٧٨٥٧

٢٩٩٠٢١٥٢١٠٧١١٣-شریف تامر متولى السید٤٧٨٥٨

٢٩٨٠٧٢٣٠١٠٠٩٩٣-شریف ثابت عطیھ عیسى مسلم٤٧٨٥٩

٠-شریف حمدى عبد الرازق محمد عبد هللا٤٧٨٦٠

٣٠٠٠١٠١٠١١٨٢١٣-شریف خالد محمد صبحى محمد٤٧٨٦١

٠-شریف سمیر محمود ریاض٤٧٨٦٢

٠-شریف عادل محمد احمد٤٧٨٦٣

٠-شریف عبد السالم عبد الرشید عامر٤٧٨٦٤

٠-شریف عبد المنعم عبد اللطیف محمد الشوره٤٧٨٦٥

٢٩٩٠١٠١٢٤٢٦٢١٢-شریف عثمان ابراھیم الدسوقى٤٧٨٦٦

٠-شریف عماد عبد المنجى احمد٤٧٨٦٧

٢٩٧٠٥٣١٠١٠١٨٩٦-شریف فضل محمد عبدالغنى٤٧٨٦٨

٢٩٩٠٤٠٢٠١٠٣٦٩٣-شریف كمال حسان مرعى٤٧٨٦٩

٢٩٩٠٧١٧٢١٠١٧٦٨-شریف محمد سعد محمد٤٧٨٧٠
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٢٩٩٠٩٢٦٢١٠٠٣٤٨-شریفھ حمدى مرسى محمود مرسى٤٧٨٧١

٠-شرین اسعد راتب عبد العاطى٤٧٨٧٢

٢٩٩٠٩٢٧٢١٠٢٣٧٣-شرین محمد محمد محمد٤٧٨٧٣

٢٩٢٠٥٠٤٢١٠٠٢١٨-شعبان محمود شعبان صاوى٤٧٨٧٤

٢٩٩٠٣٠٥٠١٠٠١٥٣-شعبان نادى عبد الرحمن عبد العزیز٤٧٨٧٥

٢٩٩٠٨٢٩٠١٠٠٣٤٩-شفیق سید شفیق السید العزب٤٧٨٧٦

٠-شمس عصام الدین سنوسى بكر٤٧٨٧٧

٢٩٨٠٦٠٥٢١٠١٣١٣-شمس نبیل المتولى على ندا٤٧٨٧٨

٢٩٩٠٢٠١١٧١١٢٩٧-شنوده عید حسني ونیس٤٧٨٧٩

٢٩٩٠١٠٨٠١٠٤١٩٣-شھاب ابراھیم سعید محمد الطنطاوى٤٧٨٨٠

٠-شھاب احمد برعى محمود٤٧٨٨١

٠-شھاب الدین سید عبد الحمید ابراھیم٤٧٨٨٢

٢٩٩٠٢٢٢٠١٠٢٦٧٢-شھاب الدین كامل محمد محارب٤٧٨٨٣

٠-شھاب الدین محمد عبد السالم عبد العزیز٤٧٨٨٤

٠-شھاب الدین محمد عمران حسین٤٧٨٨٥

٠-شھاب الدین محمد محمود حسین٤٧٨٨٦

٢٩٩٠٣٠٧٠١٠١٥٥٥-شھاب الدین ناصر محمد محمد٤٧٨٨٧

٢٩٨٠٣٠٥٢١٠١٦٧٥-شھاب ایھاب انور اسماعیل٤٧٨٨٨

٢٩٩٠٣٠٢٠١٠١٨٥٦-شھاب حمدى احمد السید٤٧٨٨٩

٠-شھاب خالد عبد السمیع علي٤٧٨٩٠

٠-شھاب رجب حجاج سالم٤٧٨٩١

٣٠٠٠١٢٨٠١٠٢٩٣٩-شھاب سید فھمى زیان غنیم٤٧٨٩٢

٢٩٩٠٩١٥٠١٠٤٢٩٤-شھاب شریف حسیب ابراھیم٤٧٨٩٣

٢٩٩٠٧٠٧٠١٠٢٩١٣-شھاب طارق صالح الدین عبد الرحمن٤٧٨٩٤

٣٠٠٠٢٠٨٠١٠٤١٩٤-شھاب محسن حسن محمد٤٧٨٩٥

٠-شھاب محمد رضا محمود٤٧٨٩٦

٠-شھاب محمد عبد العاطى احمد٤٧٨٩٧

٢٩٩٠٢٢٧٢١٠٠٧١٦-شھاب محمد موسى عبد العظیم٤٧٨٩٨

٢٩٩٠١١٣٠١٠٤٦٤٥-شھاب مھنى محفوظ احمد٤٧٨٩٩

٢٩٨١٠١٦٠١٠٠٤٦١-شھد جمال عبد النبى حسن٤٧٩٠٠
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٢٩٩٠٨٢٩٠١٠١٠٩٤-شھد سید حامد اسماعیل٤٧٩٠١

٢٩٩٠٧٢٤٢١٠١٢٠٥-شوقى جرجس شوقى ساویرس٤٧٩٠٢

٠-شوكت خالد محمد حافظ عبد هللا٤٧٩٠٣

٢٩٨٠٧٠٦٠١٠٥٢٤٣-شیرین ابراھیم النوبى ابراھیم٤٧٩٠٤

٢٩٩٠٣١٩٠١٠٣٥٢٧-شیرین جمال سعد ابوالمجد٤٧٩٠٥

٢٩٩٠١١٤٠١٠٣٧٤٤-شیرین طارق سعید ابوزید٤٧٩٠٦

٢٩٩٠٨٠٤٠١٠٢٠٢٨-شیرین محمد عبد الموجود محمد٤٧٩٠٧

٢٩٩٠٦١٣٠١٠٤١٢٤-شیرین محمد على على سالمھ٤٧٩٠٨

٠-شیرین ولید فایز محمد على٤٧٩٠٩

٢٩٩٠٩٢١٢١٠٢١٤٥-شیماء اسماعیل عبدالجواد احمد٤٧٩١٠

٠-شیماء ایمن حسن محمد حسن٤٧٩١١

٢٩٨١٠١٢٢١٠٢١٦٦-شیماء ایمن محمد على٤٧٩١٢

٢٩٨١١١٩٢١٠١٩٠٢-شیماء جمال فاروق جمعھ٤٧٩١٣

٢٩٩٠٩٢٨٢١٠١٦٨٥-شیماء جمعھ فتحى قرنى٤٧٩١٤

٠-شیماء حسن محمد فھمى٤٧٩١٥

٢٩٩٠٥١٩٠١٠٠٧٠٩-شیماء حمدى ابوسریع عبد المجید٤٧٩١٦

٢٩٩٠٦٠١٢١٠٥٢٠٥-شیماء خالد احمد زكى٤٧٩١٧

٢٩٩٠١٠١٠١٠٢٤٢٨-شیماء خالد على على٤٧٩١٨

٢٩٩٠٩٢٣٠١٠٣٤٨٥-شیماء سید احمد صالحین٤٧٩١٩

٢٩٩٠٧٠٦٠١٠٤٧٦٤-شیماء سید رضوان سید٤٧٩٢٠

٢٩٧١٠٠٤٢١٠٠٧٤٥-شیماء شعبان ابوزید حسن٤٧٩٢١

٢٩٨١١٢٧١٣٠٠٥٨٩-شیماء عبد المنعم محمد زكى٤٧٩٢٢

٢٩٩٠٦٢٤٠١٠١٤٢٢-شیماء عبدالسالم فتحى محمود٤٧٩٢٣

٠-شیماء عصام قرني عبد الحمید٤٧٩٢٤

٢٩٨١٠١٣٠١٠٠٦٨٧-شیماء عماد قندیل محمد٤٧٩٢٥

٣٠٠٠١٢٠٠١٠٤٦٦٩-شیماء فوزى بكرى عبد الرحیم٤٧٩٢٦

٢٩٩٠٦٠٨٠١٠٤٢٨٤-شیماء محمد احمد شلبى٤٧٩٢٧

٢٩٩٠٥١٩٢١٠٢٠١٦-شیماء محمد احمد محمود٤٧٩٢٨

٠-شیماء محمد محمود محمد التركى٤٧٩٢٩

٠-شیماء نجیب عبد العلیم محمد٤٧٩٣٠
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٠-شیماء ھانى عادل عبد الحلیم٤٧٩٣١

٢٩٩٠٨٠٩٠١٠٤٣٦٦-صابر محمود فؤاد عبد الرءوف٤٧٩٣٢

٠-صابر مصطفى صابر عبد العزیز٤٧٩٣٣

٢٩٩٠٣٢٩٠١٠١٥٢١-صابرین دیاب عطیة صبره ابوزید٤٧٩٣٤

٢٩٨١٠٢٦٢١٠١٧٧١-صابرین محمد عبد المنعم احمد٤٧٩٣٥

٠-صالح ابراھیم سید طلب حسان٤٧٩٣٦

٢٩٩٠١٢٧٢١٠٤١٩٧-صالح سعید صالح عویس٤٧٩٣٧

٠-صالح سلیم سید ابو زید٤٧٩٣٨

٢٩٨١٢١٣٢١٠٣١٣٩-صالح صابر صالح ذكى٤٧٩٣٩

٣٠٠٠١٢١٠١٠٤٥٥١-صالح فتحي صالح محمد٤٧٩٤٠

٢٩٩٠٩٣٠٠١١٨٣٥٣-صالح محمد عبدالسالم صالح٤٧٩٤١

٢٩٩٠٧٢٨٠١٠٣٨٥٨-صالح محمد عید محمد قطب٤٧٩٤٢

٢٩٩١٠٠١٢١١٠٨٣٤-صالح ناصر محمد یوسف٤٧٩٤٣

٢٩٧١٢٠٧٠١٠١٥٩٨-صبحى جمال جرجس عبد المالك عریان٤٧٩٤٤

٢٩٩٠٢٢٢٠١٠١٠٢١-صبرى احمد صبرى عبد الرحمن٤٧٩٤٥

٠-صبرى مصلحى صبرى مصلحي٤٧٩٤٦

٠-صفا احمد على محمود محمد الملیجى٤٧٩٤٧

٢٩٩٠٨١٤٢١٠٢٦٤٢-صفاء عبد الراضى محمد عبد الاله٤٧٩٤٨

٢٩٨٠٦٢٤٢١٠٢٧١٥-صفیة عبد الحكیم سید سید امین رضوان٤٧٩٤٩

٢٩٩٠٥١٤٠١٠٠٠٣١-صالح احمد سعید محمود٤٧٩٥٠

٢٩٩٠٢٠٧٢١٠٠٢٥٨-صالح الدین احمد محمد رجب نصر٤٧٩٥١

٢٩٩٠٨١٣٠١٠٢٣٥٣-صالح جمال صالح سید٤٧٩٥٢

٢٩٩٠٧٢١٢١٠٢٤٥٢-صالح جھاد صالح عبدالقادر٤٧٩٥٣

٢٩٩٠٢٠١٢١٠٨٩٩٣-صالح عادل محمود الزھرى٤٧٩٥٤

٢٩٩٠٩٢٥٠١٠٥٣٩٥-صالح عصام كامل نادى٤٧٩٥٥

٢٩٩٠٨٢٤١٤٠٠٩٤٩-صھیب شحاتھ محمد محمود٤٧٩٥٦

٢٩٩٠٧٢٠٠١٠٤٢٤٧-ضحى الدسوقى محمد البابلى٤٧٩٥٧

٢٩٩٠٤٠٥٠٢٠١٠٠٢-ضحى محمد جمعھ جمعھ٤٧٩٥٨

٢٩٨١٠١٨٠١٠٢٦٤٨-ضحى محمد فوزى عبدالقادر سید احمد٤٧٩٥٩

٢٩٩١٠١١٢١٠٢٢٥١-ضحى مصطفى عثمان محمد٤٧٩٦٠
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٠-ضحى ناصر حسن حسن٤٧٩٦١

٢٩٩٠١٢١٢٢٠٠٩٧٩-ضیاء یسرى حسن محمد٤٧٩٦٢

٠-طارق احمد حسن رشوان٤٧٩٦٣

٢٩٨١٢٠١٠١٠٦٤٩٨-طارق احمد عوض معوض٤٧٩٦٤

٢٩٨١٢١٥٢١٠٥٢٣٥-طارق احمد محمد احمد٤٧٩٦٥

٠-طارق حسن مصطفى حسن٤٧٩٦٦

٢٩٩٠٦١٢٠١٠٠٨٥٦-طارق سعید على محمد٤٧٩٦٧

٠-طارق شعبان سید احمد٤٧٩٦٨

٠-طارق عبد اللطیف عبد الحمید عبد التواب٤٧٩٦٩

٠-طارق عصام بالل محمد على٤٧٩٧٠

٢٩٨١١٣٠٠١٠٠٦٧٥-طارق محمد عبد المعطى محمد٤٧٩٧١

٠-طارق محمد على محمود٤٧٩٧٢

٠-طارق محمد فتحى الشحات٤٧٩٧٣

٢٩٩٠١٠١٢١٠٠٧١٦-طارق محمد ممدوح عباس٤٧٩٧٤

٢٩٩٠٧٢٨٢١٠٠٨٩٩-طارق محمود مخیمر محمد٤٧٩٧٥

٠-طارق مصطفى محمد حسیب٤٧٩٧٦

٢٩٩٠٥٢٤٠١٠٠٤١١-طارق نصر خلف حسن٤٧٩٧٧

٢٩٩٠٤٠٣٢١٠١٤١٦-طارق ھانى مختار السباعى٤٧٩٧٨

٠-طارق یسرى جمعھ عبد الحافظ٤٧٩٧٩

٠-طاھر السید طاھر مرسي٤٧٩٨٠

٢٩٩١١٢٦٢١٠١١٧٩-طاھر عید خالد على٤٧٩٨١

٠-طلبھ سید عبدالعظیم عویس٤٧٩٨٢

٠-طلعت البان لمعى بدروس بدروس٤٧٩٨٣

٠-طھ ربیع عبد الستار عبد الرحمن٤٧٩٨٤

٠-طھ سید رجب محمد٤٧٩٨٥

٢٩٩٠٢١٤٠١٠٥٢٩٨-طھ شریف سید عبد هللا بركات٤٧٩٨٦

٢٩٨٠٢٢١٢٤٠١٢٣٢-طھ شریف عبد المنعم محمد٤٧٩٨٧

٢٩٩٠٢١٤٠١٠٣٣٣٣-طھ عبد الكریم شاكر عبد الباقى٤٧٩٨٨

٠-طھ ماھر سلیمان عید٤٧٩٨٩

٠-عابدین احمد حزین مصطفى٤٧٩٩٠
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٠-عادل احمد المرسي السویدي٤٧٩٩١

٠-عادل اسماعیل سید فرج٤٧٩٩٢

٢٩٩٠٨٢٨٢١٠٣٥٣٣-عادل بطرس نصیف میخائیل٤٧٩٩٣

٢٩٩٠٨٢٢٠١٠٠٧٣٢-عادل جمال جندى حبیب٤٧٩٩٤

٠-عادل عاطف محمد المعتصم٤٧٩٩٥

٠-عادل عمرو عادل حسین٤٧٩٩٦

٢٩٩١٢٠٦٠١٠٣٦١٣-عادل محمود علوان عمر٤٧٩٩٧

٠-عادل ھاشم محمد اسماعیل٤٧٩٩٨

٠-عاصم ابراھیم محمود ابراھیم٤٧٩٩٩

٢٩٩٠٨٢٦٢١٠٠٤١٤-عاصم ایمن احمد احمد فرج هللا٤٨٠٠٠

٠-عاصم فاروق مصطفى رمضان٤٨٠٠١

٢٩٩٠١١١٢١٠٢٥٣٨-عاصم فرج محمود الجابرى٤٨٠٠٢

٢٩٨٠٦٢٠٨٨٠٠٣١٤-عاصم محمد رجب الشناوى٤٨٠٠٣

٢٩٨٠٥١٥١٤٠١٥٣٥-عاصم وحید بدیع الشرملسى٤٨٠٠٤

٢٩٩٠٨٢٣٠١٠١٩٣١-عاطف رمضان احمد حسین٤٨٠٠٥

٢٩٧٠٨٠١٠١٠٢٩١١-عاطف عادل محمد احمد٤٨٠٠٦

٠-عاطف عماد تادرس داود٤٨٠٠٧

٢٩٩١١٢٤٠١٠٣٤٠٢-عامر مصطفى محمد حسن٤٨٠٠٨

٢٩٩٠٧٣١٢١٠٠٥٠٣-عایده زكریا احمد على٤٨٠٠٩

٠-عایده ھشام سید العربى محمد٤٨٠١٠

٣٠٠٠١٢٣٠١٠٥١٦٣-عائشة محمد عبد الحمید على٤٨٠١١

٢٩٩٠٧٢٨١٤٠٢٤٩٢-عائشھ عبد الفتاح محمد ذكى٤٨٠١٢

٢٩٩١٠٠٦٠١٠١٩٧٩-عبد الباسط السید عبد الباسط قناوي٤٨٠١٣

٠-عبد التواب اسامھ عبد التواب الدیب٤٨٠١٤

٣٠٠٠٣٢١٠١٠٥٦٣١-عبد الجواد احمد معوض محمد٤٨٠١٥

٢٩٩١٠١٠٠١٠١٢٧٦-عبد الحكیم سید عبد الحكیم عطیة٤٨٠١٦

٢٩٩٠٣٠٨٢١٠٢٨٧٥-عبد الحكیم مجدى عبد النبى عامر٤٨٠١٧

٢٩٩١٠٠١٠١١٩٨٣٤-عبد الحلیم ابراھیم عبد الحلیم محمد٤٨٠١٨

٢٩٩٠٣٢٩٢١٠١٧٧٤-عبد الحلیم رمضان عبد الحلیم عبد اللطیف٤٨٠١٩

٢٩٨٠٤١٤٢١٠٢٧٣١-عبد الحلیم مصطفى عبد الحلیم دسوقى٤٨٠٢٠
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٢٩٨١٢٠٨٢١٠١١٥٦-عبد الحمید احمد محمدین عبد الجید٤٨٠٢١

٢٩٩٠٦٢٠٢١٠١٥٣٢-عبد الحمید سعید عبد الحمید احمد٤٨٠٢٢

٢٩٩٠١٠١٠١١٧٢٣٩-عبد الحمید شوقى عبد الحمید محمود٤٨٠٢٣

٠-عبد الحمید عادل عبد الحمید محمود٤٨٠٢٤

٢٩٩١١١٩٢١٠٠٩٩٤-عبد الحمید كرم تھامى عبد هللا٤٨٠٢٥

٢٩٩٠٥٢٢٢١٠٠٨١١-عبد الحمید محسن محمد رشاد محمد٤٨٠٢٦

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٥٩٧٩-عبد الحمید محمود عبد الحمید عبد الحمید٤٨٠٢٧

٠-عبد الحمید منصور عبد الحمید سالم٤٨٠٢٨

٢٩٩١٠٠١٢١٠٩٥٩٣-عبد الخالق ایمن عبد الخالق محمود٤٨٠٢٩

٢٩٩٠٢٠٧٠١٠٣٤٥٤-عبد الراضي محمد عبد الراضي شحات٤٨٠٣٠

٢٩٩٠٩١٦٢١٠٤٥٩١-عبد الرحمن ابراھیم دسوقى سید٤٨٠٣١

٠-عبد الرحمن ابراھیم عبد الواحد محمد٤٨٠٣٢

٣٠٠٠٣٠٥٢١٠٣٨٩٨-عبد الرحمن ابراھیم عویس ابراھیم٤٨٠٣٣

٠-عبد الرحمن ابراھیم محمد محمد٤٨٠٣٤

٢٩٨١٠٠٦٠١٠٤٧٥٢-عبد الرحمن ابراھیم محمود ابراھیم٤٨٠٣٥

٠-عبد الرحمن احمد اسماعیل السید٤٨٠٣٦

٢٩٩٠٥٠٦٢٥٠٢٠١٢-عبد الرحمن احمد السید احمد عالم٤٨٠٣٧

٠-عبد الرحمن احمد جالل٤٨٠٣٨

٠-عبد الرحمن احمد حسن ابراھیم٤٨٠٣٩

٠-عبد الرحمن احمد خلیل ابراھیم الجمیزي٤٨٠٤٠

٠-عبد الرحمن احمد سالمھ احمد٤٨٠٤١

٠-عبد الرحمن احمد شعبان احمد٤٨٠٤٢

٢٩٩٠٨٢٥٢١٠٢٤٧٨-عبد الرحمن احمد صبور احمد٤٨٠٤٣

٢٩٩٠١٠٣٠١٠٤٣٥٤-عبد الرحمن احمد عبد الرؤف عیسى٤٨٠٤٤

٠-عبد الرحمن احمد عبد العظیم عثمان٤٨٠٤٥

٠-عبد الرحمن احمد عبد الفتاح ابراھیم٤٨٠٤٦

٢٩٩٠١١١٢١٠٠٨٩٦-عبد الرحمن احمد عبد الاله عبد النظیر٤٨٠٤٧

٠-عبد الرحمن احمد عبدالعال رمضان٤٨٠٤٨

٠-عبد الرحمن احمد عرفھ حسنین٤٨٠٤٩

٢٩٩١٠٠٦٢١٠٣١٣٨-عبد الرحمن احمد عطوه احمد العمرى٤٨٠٥٠
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٠-عبد الرحمن احمد عطیھ على٤٨٠٥١

٠-عبد الرحمن احمد عوض محمد٤٨٠٥٢

٠-عبد الرحمن احمد فاروق احمد٤٨٠٥٣

٢٩٩٠٦٢٠٠١٠١٠٣٩-عبد الرحمن احمد فخرى عبد المجید٤٨٠٥٤

٠-عبد الرحمن احمد فكرى عبد الصمد٤٨٠٥٥

٠-عبد الرحمن احمد محمود محمد٤٨٠٥٦

٠-عبد الرحمن اسامھ حسن عتریس حمزه٤٨٠٥٧

٠-عبد الرحمن اسامھ صابر محمد٤٨٠٥٨

٢٩٧١١٠٦٢١٠٢٨٧٢-عبد الرحمن اسامھ محمد محمود محمد النجومي٤٨٠٥٩

٢٩٩٠١٠٧١٤٠١٢٥٨-عبد الرحمن اشرف امین اسماعیل جوالى٤٨٠٦٠

٠-عبد الرحمن اشرف محمد زكى عزت٤٨٠٦١

٠-عبد الرحمن اشرف محمد عبد السمیع٤٨٠٦٢

٠-عبد الرحمن اشرف محمد مدبولي حسن٤٨٠٦٣

٢٩٩١٢١٣٢١٠١٣١٩-عبد الرحمن اشرف محمد یوسف٤٨٠٦٤

٢٩٩١١٢١٠١٠٢٥١٧-عبد الرحمن انور عبد الرحیم طنطاوي٤٨٠٦٥

٢٩٩٠٩٠٢٢١٠٤٩٧٤-عبد الرحمن ایمن مصطفى خلیل٤٨٠٦٦

٢٩٩٠٤١٣٠١٠٣٩٧٤-عبد الرحمن بدر محمد العفیفى زكى٤٨٠٦٧

٠-عبد الرحمن بدوى ثابت علیوة٤٨٠٦٨

٠-عبد الرحمن تامر مسعد عطا٤٨٠٦٩

٠-عبد الرحمن توفیق معوض٤٨٠٧٠

٠-عبد الرحمن جمال بسطاوى على٤٨٠٧١

٠-عبد الرحمن جمال محمد احمد٤٨٠٧٢

٢٩٩١٠٠١٢١١٩٠١٧-عبد الرحمن جمال محمد محمد٤٨٠٧٣

٠-عبد الرحمن جمال محمد یسن٤٨٠٧٤

٢٩٩١١٠٦٠١٠١٣١٢-عبد الرحمن حاتم سعید عبد الباسط٤٨٠٧٥

٢٩٩٠٤٠١٢١٠٨٥٣٨-عبد الرحمن حسام مصباح عبد الرحمن٤٨٠٧٦

٠-عبد الرحمن حسن حنفى حسن٤٨٠٧٧

٠-عبد الرحمن حسن سید محمد حسن٤٨٠٧٨

٢٩٩٠٩٠٩١٤٠٦٩٧٤-عبد الرحمن حسن صالح على٤٨٠٧٩

٠-عبد الرحمن حسن عبد الرحیم مصطفي٤٨٠٨٠
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٠-عبد الرحمن حسن عبده حسن٤٨٠٨١

٢٩٩٠١٢٤٠١٠٠٩٣٩-عبد الرحمن حسین محمد شحاتھ٤٨٠٨٢

٠-عبد الرحمن حسین محمد محمد٤٨٠٨٣

٢٩٩٠٧٠٣٢١٠٢١٧٩-عبد الرحمن حمدى امین عزب٤٨٠٨٤

٢٩٩٠٧٣١٠١٠٤٨١١-عبد الرحمن حمدى حلمى محمد٤٨٠٨٥

٢٩٩٠٣١٨٢١٠١٨١٧-عبد الرحمن حمدى رمضان عبد المعبود٤٨٠٨٦

٢٩٩١١١٩٠١٠٠٠٣٢-عبد الرحمن حمدى عبد العلیم شحات الرملى٤٨٠٨٧

٢٩٩٠٣٢٩٠١٠٢٨١١-عبد الرحمن خالد ابو سریع محمد٤٨٠٨٨

٠-عبد الرحمن خالد حسنى علیان٤٨٠٨٩

٣٠٠٠٢١٧٨٨٠٠٠٧٥-عبد الرحمن خالد سید محمد٤٨٠٩٠

٠-عبد الرحمن خالد عبد الرحمن محمود٤٨٠٩١

٢٩٩٠٩١٠٢١٠٢٤٧٦-عبد الرحمن خالد عزیز عزت ابراھیم٤٨٠٩٢

٠-عبد الرحمن خالد فاروق احمد٤٨٠٩٣

٢٩٨١١٢٦٠١٠١٥٩٢-عبد الرحمن خالد كمال رشاد٤٨٠٩٤

٠-عبد الرحمن رأفت زكى یوسف ابو الدھب٤٨٠٩٥

٠-عبد الرحمن رجائى حسن٤٨٠٩٦

٢٩٩٠٩٢٧٢١٠١١٧٢-عبد الرحمن رجب السید مبروك٤٨٠٩٧

٢٩٩١٠٠١٢١٢٠٢٧٩-عبد الرحمن رجب مدبولى محمود فراج٤٨٠٩٨

٣٠٠٠٣٢٥٢١٠٣١٥٩-عبد الرحمن رزق احمد محمود٤٨٠٩٩

٠-عبد الرحمن رضا رجب حسن٤٨١٠٠

٠-عبد الرحمن رضا مرزوق على٤٨١٠١

٠-عبد الرحمن رفعت جمعة موسى٤٨١٠٢

٢٩٩٠٦١٩٠١٠١٥٧٤-عبد الرحمن زكي اسماعیل زكي٤٨١٠٣

٠-عبد الرحمن سامح عبد الرحمن ابراھیم٤٨١٠٤

٠-عبد الرحمن سامح محمد عبد الجید٤٨١٠٥

٠-عبد الرحمن سامى احمد عثمان٤٨١٠٦

٠-عبد الرحمن سامى حسنى محمد٤٨١٠٧

٠-عبد الرحمن سعید ابراھیم ھمام٤٨١٠٨

٢٩٨١١٣٠٢١٠١٢٩٦-عبد الرحمن سعید احمد غزال٤٨١٠٩

٠-عبد الرحمن سعید لبیب عبد المقصود٤٨١١٠
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٢٩٩٠٨١٠٢١٠٠٨٩٢-عبد الرحمن سعید محمد عبد السالم٤٨١١١

٢٩٩٠٢٠٢٠١٠١٢١٣-عبد الرحمن سعید محمد عبد ربھ٤٨١١٢

٠-عبد الرحمن سالمھ احمد فؤاد٤٨١١٣

٢٩٩٠٧١٨٢١٠١١٣٨-عبد الرحمن سالمھ محمد على٤٨١١٤

٠-عبد الرحمن سمیر احمد عبدالسمیع٤٨١١٥

٢٩٩٠٧٠١٢١٠٨٢٩٤-عبد الرحمن سمیر عبد المنعم محمد٤٨١١٦

٢٩٩٠٩١٢٢١٠١١١٥-عبد الرحمن سمیر عبد النبي عبد الفتاح٤٨١١٧

٠-عبد الرحمن سید احمد حسن٤٨١١٨

٠-عبد الرحمن سید احمد عبد الكریم٤٨١١٩

٠-عبد الرحمن سید تقى محمود٤٨١٢٠

٢٩٩٠٩١٦٠١٠١٧٧٣-عبد الرحمن سید عبد الستار موسى محمود٤٨١٢١

٢٩٨٠٩٢٩١٤٠٢٢٧٨-عبد الرحمن سید عبد الواحد حسن٤٨١٢٢

٠-عبد الرحمن سید محمود سید٤٨١٢٣

٠-عبد الرحمن سید مصطفى محمد مصطفى٤٨١٢٤

٣٠٠٠١٠٣٠١٠٤٢٣٥-عبد الرحمن شریف احمد احمد عبد المعطى٤٨١٢٥

٠-عبد الرحمن شریف عبد الباقى على٤٨١٢٦

٢٩٩٠٧٠١٢١٠٠٢٧٧-عبد الرحمن شعبان احمد یعقوب٤٨١٢٧

٢٩٧١١٠١٢١٠٠٥١٨-عبد الرحمن شعبان عباس عبد المحسن محمد٤٨١٢٨

٢٩٩١٠٢٣٢١٠٣٢٧٨-عبد الرحمن شعبان فضل اسماعیل٤٨١٢٩

٠-عبد الرحمن شكرى عبد الغنى ابراھیم٤٨١٣٠

٢٩٨١٠٢٧٠١٠٤٧٩٨-عبد الرحمن صابر عباس عبد الغنى جاد الرب٤٨١٣١

٠-عبد الرحمن صادق امام احمد٤٨١٣٢

٠-عبد الرحمن صبحى خلف هللا حسن٤٨١٣٣

٠-عبد الرحمن صبحى عید محمد٤٨١٣٤

٢٩٩٠٨٠٨٢١٠٥١١٦-عبد الرحمن صبرى سعد عبد المعبود٤٨١٣٥

٢٩٩٠٦٠٨٠١٠١٩٥١-عبد الرحمن طارق عباس عبد الرحمن٤٨١٣٦

٠-عبد الرحمن طارق عبدالرحمن السید على٤٨١٣٧

٢٩٩٠٢٠٧٢١٠٢٠١٣-عبد الرحمن طارق فؤاد بیومى محمد٤٨١٣٨

٢٩٩٠٨١٢٢١٠٣٤٧٢-عبد الرحمن عادل احمد على٤٨١٣٩

٠-عبد الرحمن عادل عبدة حسین٤٨١٤٠
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٠-عبد الرحمن عادل محمد على٤٨١٤١

٠-عبد الرحمن عاشور دسوقى دسوقى٤٨١٤٢

٣٠٠٠١١١٠١٠٣١٣٢-عبد الرحمن عاطف على احمد٤٨١٤٣

٠-عبد الرحمن عاطف محمود عبد العزیز٤٨١٤٤

٠-عبد الرحمن عبد الحمید محمد اسماعیل٤٨١٤٥

٠-عبد الرحمن عبد العزیز عبد اللطیف محمد٤٨١٤٦

٢٩٩٠٩٢٤٢١٠١٣١٣-عبد الرحمن عبد القادر محمد٤٨١٤٧

٢٩٩١٢٢٩٠١٠٢٩١٨-عبد الرحمن عبد النبي عمر اسماعیل٤٨١٤٨

٢٩٩٠٤١٧٠١٠٠٨١١-عبد الرحمن عصام عبد الرحمن على٤٨١٤٩

٠-عبد الرحمن عصام عبدالرحیم مصطفى٤٨١٥٠

٠-عبد الرحمن عصام علیوه على٤٨١٥١

٠-عبد الرحمن عصام وھبھ وھبھ المكاوى٤٨١٥٢

٠-عبد الرحمن عالء الدین عبدالحمید سلیم٤٨١٥٣

٠-عبد الرحمن عالء الدین محمد اسماعیل٤٨١٥٤

٠-عبد الرحمن عالء خلف حسن٤٨١٥٥

٢٩٧١١٢٩٢١٠٠٦١٥-عبد الرحمن عالء عبد الرحیم٤٨١٥٦

٠-عبد الرحمن عالء فتحى حسن٤٨١٥٧

٢٩٩٠٨٠١٢١١٠٦١٩-عبد الرحمن على رمضان على٤٨١٥٨

٢٩٩٠٦٠٩٢١٠١٢١٣-عبد الرحمن على سنوسى ابراھیم٤٨١٥٩

٠-عبد الرحمن على عویس على٤٨١٦٠

٠-عبد الرحمن على قطب محمد٤٨١٦١

٠-عبد الرحمن على مامون خیر٤٨١٦٢

٠-عبد الرحمن على محمد عباس٤٨١٦٣

٠-عبد الرحمن عماد الدین ھاشم محجوب٤٨١٦٤

٢٩٩٠٧٠٩٠١٠١٨١٦-عبد الرحمن عماد عبد العزیز عبد الرازق٤٨١٦٥

٠-عبد الرحمن عمرو محمد حسن٤٨١٦٦

٠-عبد الرحمن عنتر رمضان عبد الحافظ٤٨١٦٧

٠-عبد الرحمن عویس امام حسان٤٨١٦٨

٢٩٩١١٠٩٢١٠١٦٧٥-عبد الرحمن عویس سید محمد٤٨١٦٩

٠-عبد الرحمن عید شعبان سیف٤٨١٧٠
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٢٩٨٠١٠٣٠١٠٠٤٩٤-عبد الرحمن فارس محمد بدوى٤٨١٧١

٠-عبد الرحمن فایز مصطفي فرج٤٨١٧٢

٢٩٩٠٤١٤٢١٠٤٣٩٩-عبد الرحمن فتحى حامد محمد٤٨١٧٣

٢٩٩٠٥٢٧٠١٠٠٤٧٥-عبد الرحمن فتحى درویش محمود٤٨١٧٤

٠-عبد الرحمن فتحى شوقى عوض ٤٨١٧٥

٢٩٩٠٥١٣٠١٠٢١١٧-عبد الرحمن فتحى عبد البر محمد٤٨١٧٦

٠-عبد الرحمن فتحى عبد الرحمن سند٤٨١٧٧

٠-عبد الرحمن فتحى محمد عبد العال٤٨١٧٨

٢٩٩٠٤١٨٠١٠٢٢٥١-عبد الرحمن فتحي محمد سبیھ٤٨١٧٩

٠-عبد الرحمن فوزى طلعت عباس٤٨١٨٠

٠-عبد الرحمن فوزى محمود سید٤٨١٨١

٠-عبد الرحمن ماھر امین محمد٤٨١٨٢

٢٩٩٠٨٠٤١٤٠١٥٣٣-عبد الرحمن ماھر محمد عبده٤٨١٨٣

٢٩٩٠٦٠٥٢١٠٢٧٥٦-عبد الرحمن مجدى رشوان على جاد الرب٤٨١٨٤

٢٩٩٠٩٢٤٠١٠٢٢١٥-عبد الرحمن مجدى عبد الرحمن حسن٤٨١٨٥

٢٩٩١١١٢٢١٠٢٣٩٦-عبد الرحمن مجدى فتح هللا ابراھیم٤٨١٨٦

٢٩٨١١٢٥٢١٠٣١٥٢-عبد الرحمن مجدى محمد سامى ابراھیم٤٨١٨٧

٠-عبد الرحمن محروس محمد حجازي٤٨١٨٨

٠-عبد الرحمن محسن شعبان عثمان٤٨١٨٩

٢٩٩٠٨٣١٠١٠٢٠٩٢-عبد الرحمن محمد ابراھیم حسن٤٨١٩٠

٢٩٩١٢١٣٠١٠٢٣٧٧-عبد الرحمن محمد ابو العال محمد٤٨١٩١

٠-عبد الرحمن محمد احمد عبد الرحیم على٤٨١٩٢

٠-عبد الرحمن محمد احمد عطیة٤٨١٩٣

٢٩٨٠٨٠١٢١٠٠٦٣٥-عبد الرحمن محمد احمد محمود سالم٤٨١٩٤

٢٩٩١١٠٤٢١٠٠٨٧٢-عبد الرحمن محمد اسماعیل محمود اسماعیل٤٨١٩٥

٢٩٩٠٥١٣٠١٠٢٣٩٧-عبد الرحمن محمد السید االمیر٤٨١٩٦

٠-عبد الرحمن محمد بدوى فھیم احمد٤٨١٩٧

٢٩٨١١٠٨٠١٠٥٤٣٣-عبد الرحمن محمد ثابت سلیمان٤٨١٩٨

٠-عبد الرحمن محمد جمعھ على٤٨١٩٩

٢٩٧١٠٢٢٠١٠١٦١١-عبد الرحمن محمد جوھرى السید رفاعى٤٨٢٠٠
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٠-عبد الرحمن محمد حسانین محمد منیسى٤٨٢٠١

٢٩٨١٠١١٠١٠٢٥٧٨-عبد الرحمن محمد حسن عثمان٤٨٢٠٢

٢٩٩١٠١٨٢١٠١٩٣٧-عبد الرحمن محمد حنفى محمود٤٨٢٠٣

٢٩٩٠٩٢٩٢١٠٠٣٣٤-عبد الرحمن محمد ربیع محمد٤٨٢٠٤

٢٩٧١١١٣٠١٠٠٦٥٤-عبد الرحمن محمد رجب مبروك٤٨٢٠٥

٢٩٩٠٥٠١٢١٠٠٢١٥-عبد الرحمن محمد زكریا عبد الرحمن٤٨٢٠٦

٢٩٩٠١٢٤٢١٠١٧٣٨-عبد الرحمن محمد صادق محمد٤٨٢٠٧

٠-عبد الرحمن محمد صدیق خلیل ابراھیم٤٨٢٠٨

٠-عبد الرحمن محمد طھ عبدالمحسن٤٨٢٠٩

٢٩٩١٢٢٨٢١٠١٦٧٨-عبد الرحمن محمد عبد االتواب محمد٤٨٢١٠

٠-عبد الرحمن محمد عبد التواب فرج٤٨٢١١

٢٩٩٠٦١٠٢١٠٠٦٥٢-عبد الرحمن محمد عبد الحلیم محمد٤٨٢١٢

٢٩٨١٠٢٥٢٤٠٣٣٧١-عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد شلبى٤٨٢١٣

٠-عبد الرحمن محمد عبد العاطى عبد المجید٤٨٢١٤

٠-عبد الرحمن محمد عبدالعزیز على٤٨٢١٥

٠-عبد الرحمن محمد عبدالغنى محمد٤٨٢١٦

٢٩٩٠٩٢٤٠١٠٢٥٩٢-عبد الرحمن محمد على حسن٤٨٢١٧

٢٩٩٠٩١٨٠١٠٥٠٣١-عبد الرحمن محمد فتحى فرج٤٨٢١٨

٢٩٩٠٥٠٧٢١٠١١١٣-عبد الرحمن محمد فوزى محمد٤٨٢١٩

٢٩٩٠٦٢٨١٤٠٢١٥١-عبد الرحمن محمد فؤاد محمد سید٤٨٢٢٠

٢٩٨١٢١٧٠١٠١٨٩١-عبد الرحمن محمد محمد احمد محمود عبد المجید٤٨٢٢١

٢٩٩١٢٢١٢١٠١٤٧٦-عبد الرحمن محمد محمود محمد اسماعیل٤٨٢٢٢

٠-عبد الرحمن محمد محى الدین امین٤٨٢٢٣

٢٩٩٠١١٦٢١٠٢٠٧٥-عبد الرحمن محمد مصطفى مرسى محمد٤٨٢٢٤

٠-عبد الرحمن محمد ممدوح درویش٤٨٢٢٥

٢٩٩٠٦١٠٢١٠٤٦١٥-عبد الرحمن محمود اسماعیل السید٤٨٢٢٦

٠-عبد الرحمن محمود امام عبد العزیز٤٨٢٢٧

٠-عبد الرحمن محمود سعید جوده٤٨٢٢٨

٢٩٩٠٢٢٢٠١٠٢٤٧٨-عبد الرحمن محمود سید عبد الباقى خلیل٤٨٢٢٩

٠-عبد الرحمن محمود عبد العظیم محمد٤٨٢٣٠
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٢٩٨١١٢٧٠١٠٤٣٣٦-عبد الرحمن محمود على محمد٤٨٢٣١

٠-عبد الرحمن مسعد محمد توفیق٤٨٢٣٢

٢٩٩١٠٢٤٢١٠٠٨٥٤-عبد الرحمن مسعود مختار حافظ٤٨٢٣٣

٠-عبد الرحمن مصطفى احمد محمد عبدالعال٤٨٢٣٤

٠-عبد الرحمن مصطفى سعد احمد٤٨٢٣٥

٠-عبد الرحمن مصطفى ضیاء الدین محمد محمد٤٨٢٣٦

٠-عبد الرحمن مصطفى عبد العظیم عبدالمقصود٤٨٢٣٧

٠-عبد الرحمن مصطفى على حجاج٤٨٢٣٨

٢٩٩١٠٣٠٢١٠٢٤٩٥-عبد الرحمن مصطفى محمد عبد الرحمن٤٨٢٣٩

٠-عبد الرحمن مصطفى محمد محمود٤٨٢٤٠

٢٩٧١٠٠٥٢١٠١٦٧٧-عبد الرحمن ممدوح محمد مصطفى٤٨٢٤١

٠-عبد الرحمن ناجي محمد امام٤٨٢٤٢

٢٩٨١١١١٢١٠٣٣٥٧-عبد الرحمن ناصر حسن فرحات ابراھیم٤٨٢٤٣

٣٠٠٠١١٩٢١٠٠٣٧٣-عبد الرحمن ناصر مغربى فاوى٤٨٢٤٤

٠-عبد الرحمن ھانى ابراھیم حمدى٤٨٢٤٥

٣٠٠٠١١٣٢١٠٠٣٥٨-عبد الرحمن ھانى سعید محمود عوض٤٨٢٤٦

٢٩٩٠١١٧٢١٠٣٠٩٦-عبد الرحمن ھشام محمد یاسین٤٨٢٤٧

٠-عبد الرحمن وادى مصطفى رضوان٤٨٢٤٨

٠-عبد الرحمن وجیھ محمود السید٤٨٢٤٩

٠-عبد الرحمن وحید سید سلیمان٤٨٢٥٠

٢٩٩٠٧١٩٠١٠٣٠١٨-عبد الرحمن ولید صفوت صالح عبد اللطیف٤٨٢٥١

٢٩٩٠٣١٧٢١٠٠١٩٧-عبد الرحمن یاسر حسن سید٤٨٢٥٢

٢٩٩٠١٠١٢١٠٥٠١٧-عبد الرحمن یاسر سالم محمد٤٨٢٥٣

٠-عبد الرحمن یاسر فاروق٤٨٢٥٤

٠-عبد الرحمن یاسر محمد احمد٤٨٢٥٥

٠-عبد الرحمن یاسر محمد حسین٤٨٢٥٦

٢٩٩١٠٠٩١٧٠١١٧٦-عبد الرحمن یحى احمد على٤٨٢٥٧

٠-عبد الرحمن یحیي سید حسن٤٨٢٥٨

٠-عبد الرحمن یسرى رزق عبد الحافظ٤٨٢٥٩

٠-عبد الرحمن یسرى عبد العزیز محمد عبد العال٤٨٢٦٠
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٠-عبد الرحمن یوسف خلیفھ یوسف٤٨٢٦١

٢٩٩٠٦٠١٠١٠٣٧٣٦-عبد الرحیم محمد السید مخیمر٤٨٢٦٢

٠-عبد الرؤف محمود عبد المنعم زرنیة٤٨٢٦٣

٢٩٨١١٢٩٢١٠٠٣٩٣-عبد السالم احمد عبد السالم حسین٤٨٢٦٤

٠-عبد السالم سعد مصطفى عبدالسالم٤٨٢٦٥

٣٠٠٠٣٠٣٢١٠٢٤٣٧-عبد السالم عاشور عبد السالم ابراھیم النمر٤٨٢٦٦

٠-عبد العاطى محمد عبد العاطى محمد حسانین جبر٤٨٢٦٧

٠-عبد العزیز ابراھیم عبد العزیز محمود٤٨٢٦٨

٢٩٩٠٢٢٢٠١٠٥٥٧٤-عبد العزیز ابو بكر احمد مصطفى طرابیھ٤٨٢٦٩

٠-عبد العزیز احمد عبد الرحمن محمد سلیمان عالم٤٨٢٧٠

٢٩٩٠٦٢٣٢١٠٢٩٩١-عبد العزیز احمد عبد العزیز عبد هللا٤٨٢٧١

٠-عبد العزیز ایمن محمد خالد االزھرى٤٨٢٧٢

٢٩٨١١١٥٢٢٠١٦٥٣-عبد العزیز حسنى عبد العزیز احمد٤٨٢٧٣

٠-عبد العزیز خالد سید مرسى٤٨٢٧٤

٠-عبد العزیز ربیع محمد على٤٨٢٧٥

٢٩٩٠٧٠٤٢١٠٠٩٧٢-عبد العزیز سید عبد العظیم عبد العزیز٤٨٢٧٦

٠-عبد العزیز عبد الواسع محمود عبد العزیز٤٨٢٧٧

٠-عبد العزیز عمرو محمد عبد العزیز٤٨٢٧٨

٢٩٩٠٢١٢٢١٠٣٣٩٣-عبد العزیز محمد سعد مدبولى٤٨٢٧٩

٠-عبد العزیز محمد عبد العزیز خلیل٤٨٢٨٠

٢٩٩٠٦٢٦٢٧٠٠٣٥٤-عبد العزیز محمود عبد العزیز اسماعیل٤٨٢٨١

٢٩٩٠٤١٨٢٨٠٠١٧٧-عبد العزیز ناصر انور صیام٤٨٢٨٢

٠-عبد العزیز ھشام عبد العزیز ریاض٤٨٢٨٣

٢٩٩٠٣١٠٢١٠٠٥٧٢-عبد العظیم عمرو عبد العظیم عبد الحفیظ٤٨٢٨٤

٠-عبد العظیم محمد عبد العظیم محمد٤٨٢٨٥

٠-عبد الكریم عثمان عبد الكریم عبد المعز٤٨٢٨٦

٠-عبد اللطیف جمال عبد اللطیف ابراھیم٤٨٢٨٧

٢٩٩٠٩٢٩١٣٠٨٩٧٧-عبد اللطیف خالد عبد اللطیف ابراھیم٤٨٢٨٨

٢٩٩٠٤٢٠٢١٠١٢٩٧-عبد هللا ابراھیم عبد الموجود محمد موسى٤٨٢٨٩

٢٩٨٠٨٢٥٠١٠٦٩٩٤-عبد هللا احمد بدوى محمد٤٨٢٩٠
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٢٩٩٠٤٠٤٢١٠٥٧٣٨-عبد هللا احمد صبحى فھیم٤٨٢٩١

٢٩٩٠١٣١٢١٠٠٢٣٨-عبد هللا احمد عبد العاطى ابراھیم٤٨٢٩٢

٠-عبد هللا احمد عبد هللا محمد٤٨٢٩٣

٠-عبد هللا احمد عبد النعیم نور الدین٤٨٢٩٤

٢٩٨١١١٢٠١٠٠٤٧٢-عبد هللا احمد متولى حسن٤٨٢٩٥

٢٩٨٠٦٠١٨٨٠٠٠٣٢-عبد هللا احمد محمد حسانین٤٨٢٩٦

٠-عبد هللا احمد محمد مصطفى على٤٨٢٩٧

٠-عبد هللا احمد محمود محمد عید٤٨٢٩٨

٠-عبد هللا اسامھ السید فؤاد٤٨٢٩٩

٢٩٩٠٤١١٠١٠٢٣٩٤-عبد هللا اسامھ محمد حسن٤٨٣٠٠

٢٩٩٠٦٠٣٢١٠٢١٧٢-عبد هللا اشرف ابراھیم على٤٨٣٠١

٣٠٠٠٢٠٢٢١٠٢١٧٣-عبد هللا اشرف سلیمان على٤٨٣٠٢

٢٩٩٠٢٢٨٢١٠٠٩٥١-عبد هللا انور حسن ابراھیم٤٨٣٠٣

٠-عبد هللا انور سید مصطفى٤٨٣٠٤

٢٩٩٠٩٢٤٨٨٠٠٤٧٧-عبد هللا ایھاب محمد احمد٤٨٣٠٥

٠-عبد هللا جاد الرب احمد اسماعیل٤٨٣٠٦

٢٩٩٠٩٠٥١٢٠١١٧٢-عبد هللا جمال عبد هللا عبد المجید مرعى٤٨٣٠٧

٢٩٨١٢٠٢٢١٠٣٩١٥-عبد هللا جمال محمد احمد٤٨٣٠٨

٢٩٩١٠٠١٢١٣٢٩٣٥-عبد هللا جھاد عبد هللا غیث٤٨٣٠٩

٠-عبد هللا حسین عبده حامد٤٨٣١٠

٢٩٩٠٣٣١٠١٠٣٠٥٤-عبد هللا خالد فاروق سلیمان٤٨٣١١

٢٩٩٠٢٢٥٢١٠٢٦٧٤-عبد هللا خیرهللا عبد هللا على٤٨٣١٢

٠-عبد هللا رأفت ضیف هللا محمد٤٨٣١٣

٢٩٩٠٢٠٧٠١٠٣٠٧١-عبد هللا رأفت محمد حامد٤٨٣١٤

٢٩٩٠٥٠٧٠١٠١٦١٢-عبد هللا رجب زكى محمد٤٨٣١٥

٠-عبد هللا رجب محمود احمد خلیل٤٨٣١٦

٠-عبد هللا سامى محمود عبد الستار٤٨٣١٧

٠-عبد هللا سعد عبد هللا حنفى محمد٤٨٣١٨

٢٩٧٠٧١١٢١٠٠٩١٧-عبد هللا سید ابراھیم حسین٤٨٣١٩

٢٩٩٠٢١١٢١٠٣٩٩٩-عبد هللا سید طھ احمد٤٨٣٢٠
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٢٩٩٠٧١٢٢١٠١٧٩١-عبد هللا شحاتھ سید على٤٨٣٢١

٠-عبد هللا صبحى عبد الفتاح محمد٤٨٣٢٢

٢٩٩٠٣١٩٠١٠٠٣١٥-عبد هللا ضیاء صالح یس٤٨٣٢٣

٠-عبد هللا طارق شعبان قاسم٤٨٣٢٤

٢٩٩٠٩١٦٢١٠٢٦٣٧-عبد هللا طلعت عبد هللا عبد السالم٤٨٣٢٥

٠-عبد هللا عادل احمد محمد٤٨٣٢٦

٠-عبد هللا عادل عبد العظیم احمد محمد٤٨٣٢٧

٢٩٩٠٤١٤٠١٠٥٢٥٨-عبد هللا عادل عبد الفتاح عبد العال٤٨٣٢٨

٠-عبد هللا عبد الرحمن على ابوموسى٤٨٣٢٩

٠-عبد هللا عبد الناصر الزغبى عسران٤٨٣٣٠

٢٩٩١٢٢٠٠١٠٢٤٣٤-عبد هللا عصمت عبد هللا شحاتھ٤٨٣٣١

٢٩٨١٢٢٣٢١٠١٦٥٦-عبد هللا عالء الدین عباس مزید٤٨٣٣٢

٢٩٧١٠١٣٠١٠٠٠٩٧-عبد هللا عالء الدین عبد هللا على٤٨٣٣٣

٠-عبد هللا عماد السید محمد علي٤٨٣٣٤

٢٩٩٠٢١٧٢١٠٤١٥٣-عبد هللا ماجد منصور محمود محمد٤٨٣٣٥

٢٩٩٠٧٢٨٠١٠٢٢٥٨-عبد هللا محمد ابراھیم محمد مدین٤٨٣٣٦

٠-عبد هللا محمد احمد فوزى٤٨٣٣٧

٠-عبد هللا محمد السید مصطفى٤٨٣٣٨

٠-عبد هللا محمد سید محمود٤٨٣٣٩

٢٩٩٠١١٣٠١٠٣٦٥٧-عبد هللا محمد شمس الدین امین٤٨٣٤٠

٢٩٩٠٢٠٢٢١٠٥٣١٣-عبد هللا محمد عبد السالم احمد٤٨٣٤١

٠-عبد هللا محمد عبد هللا السید عیسوى٤٨٣٤٢

٢٩٧١٠٠١٢١٠٢٧١٩-عبد هللا محمد عبد هللا محمد٤٨٣٤٣

٠-عبد هللا محمد على حسین مصطفى الخواص٤٨٣٤٤

٢٩٨٠٧٣٠٢١٠٣٢١٦-عبد هللا محمد على یاسین٤٨٣٤٥

٢٩٩٠٧٢١٢١٠٣٦٩٦-عبد هللا محمد محمود عبد السالم٤٨٣٤٦

٠-عبد هللا محمود احمد محمد٤٨٣٤٧

٢٩٩٠٧٢٢٢١٠٤٣٧٢-عبد هللا محمود محمد عبد الظاھر٤٨٣٤٨

٠-عبد هللا محمود یوسف محمد٤٨٣٤٩

٢٩٩١٠٠١٢١٠٧١٥٩-عبد هللا مصطفي سعید محمد٤٨٣٥٠
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٢٩٨١١٠٨٢١٠٣٥٧٨-عبد هللا ممدوح حامد مرزوق٤٨٣٥١

٢٩٩١٢٣١٢١٠٠٥١٥-عبد هللا ناصر سید حافظ٤٨٣٥٢

٠-عبد هللا ناصر فؤاد عبدالحلیم٤٨٣٥٣

٣٠٠٠٢٠٥٢١٠٠٦١٢-عبد هللا نصار عوده عید محمد٤٨٣٥٤

٢٩٩٠٤٢٠٠١٠٥٢٧٩-عبد هللا ھانى احمد ابراھیم٤٨٣٥٥

٠-عبد هللا ھشام عبد المنعم شفیق٤٨٣٥٦

٠-عبد هللا ھشام علي حسن٤٨٣٥٧

٠-عبد هللا ولید غنیم عبد الحمید٤٨٣٥٨

٢٩٩٠٦٢٦٢١٠٢٨٧٢-عبد المجید طارق عبد المجید محمد٤٨٣٥٩

٢٩٧١٢٠٤٢١٠٢٨٧٢-عبد المعز محمد فاروق صادق٤٨٣٦٠

٢٩٨١٢٠١٢٤٠٢٤٩٣-عبد الملك عثمان عبد الفتاح محمد رفاعى٤٨٣٦١

٠-عبد المنعم احمد عبد المنعم سید عبد اللطیف٤٨٣٦٢

٢٩٩٠٤١٨٢١٠٣١١٥-عبد المنعم اوسامھ عبد المنعم عبد العزیز٤٨٣٦٣

٠-عبد المنعم عاطف عبد المنعم حسین٤٨٣٦٤

٢٩٩٠٦١٩٠١٠٢١٣٩-عبد المنعم محمد عبد المنعم محمد٤٨٣٦٥

٠-عبد المھیمن محمد نجیب٤٨٣٦٦

٠-عبد الھادى خالد عبد الھادى محمد٤٨٣٦٧

٢٩٧١١٢٥٢١٠٠٥١٥-عبد الھادى سید یوسف عالم٤٨٣٦٨

٢٩٩٠٣١٥٠١٠٣٧٩٦-عبد الھادى صالح عبد الھادى عكاشھ٤٨٣٦٩

٢٩٩٠٨١٦٠١٠١٣٧٨-عبدالحمید جمال عبدالحمید امین٤٨٣٧٠

٢٩٩٠٦٠٨٠١٠٣٨٥٧-عبدالحمید مجدى عبد الحمید دردیري٤٨٣٧١

٢٩٩١٢٢٤٨٨٠٠٤٣٥-عبدالرازق جمیل فكرى محمود٤٨٣٧٢

٢٩٩٠٨٢٤٠١٠٦٠٥٢-عبدالرحمن احمد سعد احمد عاشور٤٨٣٧٣

٠-عبدالرحمن احمد لبیب راشد حسین٤٨٣٧٤

٢٩٩٠٥٠٩٠١٠١٦٧٨-عبدالرحمن السید محمد نور الدین٤٨٣٧٥

٢٩٩٠٨٠١٠١٠٧٩٧١-عبدالرحمن ایمن حسینى رزق٤٨٣٧٦

٢٩٩٠٧٠٤٠١٠٤٩٥٤-عبدالرحمن جمال محمد رشاد٤٨٣٧٧

٢٩٨١١٠٢٢١٠٤٢١٤-عبدالرحمن جمال محمد سید حسین٤٨٣٧٨

٢٩٧٠٩٠٢٠١٠١٣٩١-عبدالرحمن جمال مصطفى امین٤٨٣٧٩

٢٩٩٠٤٢٠٠١٠١٨١٨-عبدالرحمن حسن اسماعیل حسن٤٨٣٨٠
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٢٩٨١٢٢٢٠١٠٢٧٣٨-عبدالرحمن حسنى محمد حسن٤٨٣٨١

٢٩٨١٢٠١٠١٠٥٢٩٧-عبدالرحمن حسین ادریس على٤٨٣٨٢

٢٩٧٠٨١٥٢١٠٠٣٧١-عبدالرحمن رضا محمد سعید شھاب٤٨٣٨٣

٢٩٩٠٤٢١٠١٠٠١١٩-عبدالرحمن ساعى عبدالمجید عبدالنعیم٤٨٣٨٤

٢٩٨١١٠٢١٤٠١٢٥٨-عبدالرحمن سامى سید حافظ٤٨٣٨٥

٢٩٩٠٥٢١٠١٠٠٦٥٤-عبدالرحمن سعید مصطفى عبداللطیف٤٨٣٨٦

٢٩٩٠٥٠٦٠١٠٣٦٩٢-عبدالرحمن سالمھ حسنى تالوى٤٨٣٨٧

٢٩٩٠١٠٩٠١٠٤٨٧٦-عبدالرحمن سمیر مھدى محمود٤٨٣٨٨

٢٩٩٠٢١٦٠١٠٤٢٧١-عبدالرحمن شاكر عبدالفتاح محمد بغدادى٤٨٣٨٩

٢٩٩٠٨٢٨٠١٠٠٤١٣-عبدالرحمن شعبان ابراھیم ابراھیم٤٨٣٩٠

٢٩٩٠٨٠٣٢١٠٤٤٣٧-عبدالرحمن شوقى ابراھیم ھندى٤٨٣٩١

٠-عبدالرحمن صفوت عبدالغنى عبدالمجید٤٨٣٩٢

٢٩٩١٠٢٢١٢٠٠١٥٨-عبدالرحمن صالح الدین عبدالعزیز عبدالرحیم٤٨٣٩٣

٢٩٩٠٤٠٩٠١٠٢٨٧٢-عبدالرحمن طاھر محمد محمد الریس٤٨٣٩٤

٢٩٩٠٧٢٣٠١٠٦٢٩٥-عبدالرحمن طھ سید طھ محمد٤٨٣٩٥

٢٩٩٠٩٠٩٠١١٤٦٩٤-عبدالرحمن على ابراھیم على شریف٤٨٣٩٦

٢٩٩٠٨٠٤٠١٠٤٢٧٦-عبدالرحمن على محمد محمد٤٨٣٩٧

٢٩٩٠٩٠٩٠١١١٤٣١-عبدالرحمن عماره ابراھیم عماره٤٨٣٩٨

٢٩٨١٢٠٦٠١٠٤٩٩٢-عبدالرحمن عمرو عصمت ابراھیم عبدالمنعم٤٨٣٩٩

٢٩٩٠٦٠٩١٤٠٢١٣٩-عبدالرحمن فتحى صالح على حبیب٤٨٤٠٠

٢٩٩٠١١٠٠١٠١٢٣٤-عبدالرحمن كمال یونس محمد النوحى٤٨٤٠١

٣٠٠٠٢٠٨٠١٠٢١٧٥-عبدالرحمن مجدى فھمى بیومى٤٨٤٠٢

٢٩٩١١١٣٠١٠١٤٣٩-عبدالرحمن محمد احمد عبدالعلیم٤٨٤٠٣

٢٩٩٠٥٠٢٠١٠١٧٩٤-عبدالرحمن محمد احمد محمد٤٨٤٠٤

٢٩٩٠٩١٣٠١٠٤٥٧٣-عبدالرحمن محمد احمد مسعد٤٨٤٠٥

٢٩٩٠١٢٠٠١٠٦٦٩١-عبدالرحمن محمد صدیق عبدالنعیم محمد٤٨٤٠٦

٢٩٩٠٦١٥٠١٠٦٠٧٧-عبدالرحمن محمد عبده توفیق٤٨٤٠٧

٢٩٩٠٧٠١٠١٠٢٦١٢-عبدالرحمن محمد فؤاد محمد٤٨٤٠٨

٢٩٨٠٨٠٥٠١٠٦١٣٢-عبدالرحمن محمود الشریف فؤاد محمد٤٨٤٠٩

٢٩٩٠٨٢٠٠١٠٢٢٥٩-عبدالرحمن منیر مھدى السید سالمة٤٨٤١٠
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٢٩٩٠٥٢٨٠١٠١٨٣٦-عبدالرحمن نبیل جالل موسى عبدالوھاب٤٨٤١١

٢٩٩٠٩١٥٠١٠٣٢٥٥-عبدالرحمن ھاشم بیومى محمد٤٨٤١٢

٢٩٩٠٥٠١٠١٠٥١٥٥-عبدالسالم اسامھ عبدالسالم محمد٤٨٤١٣

٢٩٩٠٣١٨٠١٠٣٥٥٣-عبدالعزیز ابراھیم ابراھیم على٤٨٤١٤

٢٩٩٠٦١٩٠١٠٤٤٧٦-عبدالعزیز ابراھیم حجازى حنفى٤٨٤١٥

٢٩٨١١١٦٠١٠٣٤٣١-عبدالعزیز ابراھیم محمد عزب٤٨٤١٦

٢٩٩٠٤٠٨٠١٠٢١٧٣-عبدالعزیز احمد عبدالعزیز فھمى٤٨٤١٧

٢٩٨٠٩١٥٠١٠٦٢١٧-عبدالعزیز اشرف عبدالعزیز احمد السیسى٤٨٤١٨

٢٩٩٠٣٣٠٢١٠٠١١٩-عبدالعزیز سمیر عبدالعزیز عبدالسالم٤٨٤١٩

٢٩٩٠٦٢٠٠١٠٥٢٩٨-عبدالعزیز محمد سالم مصطفى٤٨٤٢٠

٢٩٨٠٤١٤٢١٠١٢١٢-عبدالعزیز محمد سید قباري٤٨٤٢١

٢٩٩٠٦١٠٠١٠٥١١٨-عبدالعظیم احمد فارس عبدالعظیم٤٨٤٢٢

٢٩٨٠١٠٦٠١٠١٨٣٥-عبدالفتاح محمد عبدالفتاح محمد٤٨٤٢٣

٢٩٩٠١٢٧١٣٠١٧٥٤-عبدالقادر حمدي عبدالقادر حسن٤٨٤٢٤

٢٩٩٠٣١٢٠١٠٠٠٩١-عبدالقادر سید عبدالقادر متولى٤٨٤٢٥

٢٩٨١١٢٢٢١٠٤٣٣٢-عبداللطیف اشرف عبداللطیف على٤٨٤٢٦

٢٩٦٠٩٠١١٣٤٣٠٩٤-عبداللطیف عصام عبداللطیف مصطفى٤٨٤٢٧

٢٩٩٠٧٠٨٠١٠١٣١١-عبدهللا احمد محمود السید٤٨٤٢٨

٣٠٠٠٢١٩٠١٠٢٧١٥-عبدهللا احمد محمود بدیر على٤٨٤٢٩

٢٩٨١٠١٨٠١٠٣٤٧٤-عبدهللا اشرف على سلیمان٤٨٤٣٠

٢٩٩٠٧٠٩٢١٠٠٢٧٢-عبدهللا تیتو عبدالرؤوف عوض٤٨٤٣١

٢٩٩٠٧٢٣٠١٠٦٤٥٧-عبدهللا جمال احمد محمد احمد جمعھ٤٨٤٣٢

٢٩٩٠٢٠١٠١٠٨٨٥٦-عبدهللا حمزه عبدالعظیم ابو بكر٤٨٤٣٣

٢٩٩٠٩٢١٠١٠٢٠١٦-عبدهللا خالد عبدهللا احمد محمد٤٨٤٣٤

٢٩٩١٠١٥٠١٠٤٩٩٣-عبدهللا رمضان محمود عبدالحمید٤٨٤٣٥

٢٩٩١٠٢٣٠١٠٠٣٣٦-عبدهللا سلیم رجب سلیم٤٨٤٣٦

٢٩٩٠٢١٦٠١٠٤٦٣٨-عبدهللا سلیمان سلیم عید٤٨٤٣٧

٢٩٩٠١١٦٠١٠٤٥٩٣-عبدهللا شحات سید عبداللطیف٤٨٤٣٨

٢٩٨٠٧٢٣١٣٠٠٧٥٩-عبدهللا عصام سعد محمد٤٨٤٣٩

٢٩٩٠٦٠٧٠١٠١٣٩٢-عبدهللا عطیھ محمد محمد٤٨٤٤٠
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٢٩٩٠٨٠٩٠١٠١٨٩٨-عبدهللا على حسن احمد حسن٤٨٤٤١

٢٩٨١١١٧٠١٠٣٢٧٨-عبدهللا فاروق محمد احمد عمر٤٨٤٤٢

٣٠٠٠٢١٥٢٨٠٠٠٣٤-عبدهللا محمد ابوالمجد عبدهللا٤٨٤٤٣

٢٩٩٠٥٠١٠١٠٠٩٩٤-عبدهللا محمد سید محمد٤٨٤٤٤

٢٩٩٠٧٢٤١٤٠٣٠٣٨-عبدهللا محمد محمود عبدالكریم٤٨٤٤٥

٢٩٨٠٦٠١٠١٠٣٨٩٨-عبدهللا محمود احمد محمود جعفر٤٨٤٤٦

٢٩٩٠٣٠٥٠١٠١٤٩٤-عبدهللا مصطفى على عبادى سلیمان٤٨٤٤٧

٢٩٨١١٠٧٢١٠٣٨٠٤-عبدالمنعم سعید عبدالمنعم محمد٤٨٤٤٨

٠-عبده محمد منصور صالح ضیف٤٨٤٤٩

٠-عبیر عصام فتحي حسن٤٨٤٥٠

٢٩٨٠٥٠٨٠١٠٠٧٦٨-عبیر مجد محمد على٤٨٤٥١

٢٩٨١٢٠١٢١٠١٥٧٤-عبیر محمد على حسن٤٨٤٥٢

٢٩٩٠١٢٣٢٤٠٤٠٧٤-عثمان جمال كمال ابراھیم٤٨٤٥٣

٢٩٩٠٦٢١٠١٠٤١٣٣-عجایبى مكسموس عجبان مكسموس٤٨٤٥٤

٢٩٩٠٥٢٣٠١٠٣١٩٦-عدنان سید احمد محمد٤٨٤٥٥

٠-عرفھ محمد محمد عبد الحافظ٤٨٤٥٦

٠-عز الدین ھانى عز الدین٤٨٤٥٧

٠-عزاز ایمن شحاتھ محمد٤٨٤٥٨

٢٩٩٠٩١٨٢١٠٠٩٥٩-عزت اشرف عزت سلیمان محمد٤٨٤٥٩

٢٩٩٠١٠١٢١٢٤٣٢١-عزت محمد السید ھارون سلیمان٤٨٤٦٠

٢٩٩١٠٠١٠١١٨٦٨٤-عزیزة فتحى فؤاد ھیبھ٤٨٤٦١

٢٩٩٠١٠١٠١١٧٠٨٥-عزیزه جمال عباس محمد٤٨٤٦٢

٢٩٨٠٩٢٨٢١٠٥٠١٥-عزیزه مصطفى ابراھیم قاسم٤٨٤٦٣

٠-عصام جمال انور سید٤٨٤٦٤

٢٩٨٠٩٢٩٠١٠٤٢١٤-عصام خالد رجب السید٤٨٤٦٥

٠-عصام عادل دسوقى على عبید٤٨٤٦٦

٠-عصام عطوه جاد الرب عطا هللا٤٨٤٦٧

٠-عصام عالء عبد الرحمن احمد٤٨٤٦٨

٢٩٨١٢٢٥٠١٠٥٤٥٦-عصام كارم محمود حسن٤٨٤٦٩

٢٩٩٠٦١٩٠١٠٠٣٧٣-عصام محمد العرمبى محمد٤٨٤٧٠
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٠-عصام محمد سعد محمد٤٨٤٧١

٢٩٩٠١١٦٠١٠١٥٨٦-عصام محمد محمد یوسف وھبھ٤٨٤٧٢

٠-عصام مصرى سعید عباس٤٨٤٧٣

٠-عصام نبیل عبد المنعم عبد الفتاح٤٨٤٧٤

٢٩٩٠٣١٩٠١٠٠٤٠٤-عصماء حسام حسنى دسوقى٤٨٤٧٥

٢٩٩٠٣١٥٢١٠٣٩٠٤-عفاف ابراھیم محمد مصطفى احمد٤٨٤٧٦

٢٩٩٠٩٠٩٢١١٠٩٦٣-عفاف عنتر خمیس عبد الحكیم عبد الواحد٤٨٤٧٧

٣٠٠٠٢٢٧٠١٠٢١٤٧-عال حسان النوبى احمد٤٨٤٧٨

٢٩٩٠٩٠٣٠١٠١٦٢٣-عال زكریا عاشور ابراھیم٤٨٤٧٩

٢٩٩٠٧١١٠١٠٣٠٩٨-عال سید مصطفى عبد العال٤٨٤٨٠

٠-عال عبد الحلیم محمد عبد الحلیم٤٨٤٨١

٢٩٨٠١٠٩٠١٠٤٠٣١-عالء احمد عبد اللطیف محمود٤٨٤٨٢

٢٩٩٠٤١٤٠١٠٤٩٥٢-عالء الدین اشرف شعبان ھاشم٤٨٤٨٣

٢٩٨١٢٢٨٠١٠١٥٣٦-عالء الدین سعد محمد عبد السمیع٤٨٤٨٤

٢٩٩٠٢٢٨٠١٠١٧٩٩-عالء الدین سمیر ابو النجا ابوالعال٤٨٤٨٥

٠-عالء الدین عبد القادر محمد عبد القادر٤٨٤٨٦

٠-عالء الدین عبد الناصر رجب عبد العزیز٤٨٤٨٧

٠-عالء الدین عبد الھادى عوض عبد الھادي٤٨٤٨٨

٠-عالء الدین مسعد قرنى مھدى٤٨٤٨٩

٠-عالء الدین مصطفى محمد جمعھ٤٨٤٩٠

٢٩٨٠٦٠٧٠١٠٢٤٧٥-عالء الدین یاسر احمد سلیم٤٨٤٩١

٣٠٠٠٢٠١٢١١٤٨٥٨-عالء خالد ابو الحسن محمد حسن٤٨٤٩٢

٠-عالء رمضان سالم منصور ابو سریع٤٨٤٩٣

٢٩٩١٠١٨٠١٠٠٤٥٣-عالء صالح حلمى عبد الواحد٤٨٤٩٤

٢٩٩٠٣٠٥٠١٠٠٢١٨-عالء طارق اسماعیل عواد٤٨٤٩٥

٢٩٩٠٢٠١٢١٠٧١٥٦-عالء طھ عبد النبى على٤٨٤٩٦

٠-عالء عادل السید محمد٤٨٤٩٧

٠-عالء عادل ھاشم عبد الرحیم٤٨٤٩٨

٠-عالء عبد الرازق حمیده عبده٤٨٤٩٩

٢٩٨٠٧٢١٠١٠٢٢٩٩-عالء عبد الستار عبد الحمید عبد الاله٤٨٥٠٠
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٠-عالء عماد الدین ابراھیم المتناوى٤٨٥٠١

٠-عالء فوزى عبد الرحمن محمد٤٨٥٠٢

٢٩٩٠٣٢٦٠١٠١٩٧٧-عالء محمد فتحى احمد٤٨٥٠٣

٢٩٩٠٩٠٩٠١٠٣٥٧٩-على ابراھیم احمد عبد القادر٤٨٥٠٤

٠-على ابراھیم سمیر محمد٤٨٥٠٥

٠-على ابراھیم عبد الخالق سید احمد٤٨٥٠٦

٠-على ابراھیم على حسن حسین٤٨٥٠٧

٢٩٩٠٤٠١٠١٠٠٥١٣-على ابراھیم على دسوقى٤٨٥٠٨

٢٩٩٠٩٢٩٠١١١٦١٤-على ابراھیم على زینھم٤٨٥٠٩

٠-على احمد السید محى الدین عبد العال٤٨٥١٠

٢٩٩١٠٠١٢١٠٧٥٣١-على احمد سید احمد٤٨٥١١

٢٩٩٠٦١٠٢٢٠٢٣٧٤-على احمد عبد العال محمود٤٨٥١٢

٢٩٩٠٧٢٢١٤٠١٢٩٢-على احمد عبد العظیم احمد٤٨٥١٣

٢٩٩١٠٢١٠١٠٣٣١٢-على احمد عبدالرحمن احمد٤٨٥١٤

٢٩٧٠٦٢٤٢١٠٠٣٧٨-على احمد على ابراھیم٤٨٥١٥

٢٩٩٠٨٠٥٠١٠٥٩٣٩-على اشرف على حسین٤٨٥١٦

٠-على اشرف على محمد٤٨٥١٧

٢٩٩٠٥١٠٢١٠١١٧٢-على الدین جبریل عبد الرحمن شعبان خطاب٤٨٥١٨

٠-على الدین عادل على الدین محمود٤٨٥١٩

٢٩٩٠٤١٩٢١٠٠٦٩٦-على امام محمد محمد فرج٤٨٥٢٠

٢٩٨١٠٢٠٠١٠٤٦٧٧-على حاتم على حسین٤٨٥٢١

٢٩٩٠٨٠٣٢١٠٢٨١٧-على حامد اسماعیل حامد٤٨٥٢٢

٢٩٩٠٩٠٩٠١١٤١١٢-على حسام على السید٤٨٥٢٣

٠-على حسن حسین ابراھیم عرام٤٨٥٢٤

٢٩٨١٢٢١٠١٠٢٠١٢-على خالد شعبان محمد عبدالرازق٤٨٥٢٥

٢٩٩٠٤٠١٢١٠٨٨٧٢-على خالد على حسوبھ٤٨٥٢٦

٢٩٩٠٥٢٧٠١٠٠٥٧٢-على خالد على محمد تركى٤٨٥٢٧

٢٩٩٠٧٢٠٠١٠٣٢٩١-على خالد محمد عبدالعزیز اصیلھ٤٨٥٢٨

٢٩٩٠٨١٤٢١٠١٢٧١-على خالد محمد محمد٤٨٥٢٩

٢٩٩٠٧٠١٠١٠٧٢٣١-على رضا فتحى محمود محمد٤٨٥٣٠
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٠-على زیاد على زیاده٤٨٥٣١

٠-على سامح السید البیومى٤٨٥٣٢

٢٩٨١١٠١٠١٠١٧٩١-على سید على بكرعبد المطلب٤٨٥٣٣

٢٩٩٠١٠١٠١٢٨٨٩٣-على سید محمد ابراھیم٤٨٥٣٤

٢٩٩٠١١٠٠١٠٥٤٩٣-على سید محمد السعید٤٨٥٣٥

٣٠٠٠٢٠٤٠١٠٢٦٩٥-على شحاتھ سید على٤٨٥٣٦

٢٩٩٠٧٠٩٠١٠٣٤٧٩-على صادق احمد امین٤٨٥٣٧

٠-على صالح محمد صالح٤٨٥٣٨

٢٩٩١٢١٣٠١٠٢٨١٤-على طارق جابر على بخیت٤٨٥٣٩

٢٩٨٠٤١٢٢١٠٤٣١٢-على طارق على السید ابوالنجا٤٨٥٤٠

٢٩٩٠٦٢١٠١٠٤٥٩١-على طلعت على امام محمد سعد٤٨٥٤١

٠-على عادل حسن عبد الحلیم٤٨٥٤٢

٣٠٠٠١٠٣٢١٠١٤١١-على عبد الحمید شبل محمد٤٨٥٤٣

٠-على عبد الرازق على محمود٤٨٥٤٤

٢٩٩٠٢٠١٢١٠٠١١٩-على عبد الكریم احمد على٤٨٥٤٥

٢٩٩٠٧١٧٠١٠٦٨٥١-على عبد المنعم على محمد على جندیھ٤٨٥٤٦

٣٠٠٠١٠١٠١٢٢٧٧٦-على عبدالبدیع عبدالحق متولى٤٨٥٤٧

٢٩٨١٠١٥٠١٠١٨٣٣-على عبدهللا على عبدهللا غریب٤٨٥٤٨

٢٩٩٠٧٠١٢١٠٥٣٣٣-على عبدالمجید بیومى عبدالمجید٤٨٥٤٩

٢٩٩٠١١٢٠١٠٤١٩١-على عجمى صالح عجمى٤٨٥٥٠

٠-على عصام على حسن محمد٤٨٥٥١

٢٩٩١١٠٣٢١٠٢٥٥٩-على عصام فوزى ابراھیم٤٨٥٥٢

٢٩٨٠٤٠٤٢١٠١٦٣١-على عالء الدین حسنى محمد٤٨٥٥٣

٠-على عالء مسعود جبریل٤٨٥٥٤

٢٩٩٠١١٤٢١٠٣٢٥٣-على عماد السید عبد الرحیم٤٨٥٥٥

٢٩٩٠٩٠٣٢١٠٠٩١٨-على فوزي على ابراھیم٤٨٥٥٦

٢٩٨١١٢٦٠١٠١٥١٧-على كارم على محمد على٤٨٥٥٧

٢٩٩٠١٠٧٠١٠٤١٧٩-على ماھر خضر یاسین٤٨٥٥٨

٢٩٧١٠١٣٠١٠١٢٥٥-على مجدى على مھدى٤٨٥٥٩

٢٩٩٠١٠٤٢١٠٣١٣٢-على محمد احمد السید٤٨٥٦٠
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٠-على محمد بشیر احمد٤٨٥٦١

٠-على محمد حسن صالح٤٨٥٦٢

٢٩٨١١٠١٢١١٠٢٧٥-على محمد سید احمد٤٨٥٦٣

٠-على محمد على قطب محمد٤٨٥٦٤

٠-على محمد على لیسى حسین٤٨٥٦٥

٠-على محمد على محمد ابوالسعود ١-١١-٤٨٥٦٦١٩٩٨

٢٩٩٠٥٢٣٠١٠٢٢٩٧-على محمد على محمد ٢٣-٥-٤٨٥٦٧١٩٩٩

٠-على محمد على محمود موسى٤٨٥٦٨

٠-على محمد على معنى٤٨٥٦٩

٢٩٩٠٨٢٧٠١٠٢٦٥٥-على محمد قاسم محمد٤٨٥٧٠

٠-على محمد محمود عبد اللطیف٤٨٥٧١

٢٩٧١٠٢٧٢١٠٢٧٣٩-على محمد محمود مرسى٤٨٥٧٢

٢٩٩٠٦٢٥٢١٠٠٨٩٨-على محمود احمد عثمان٤٨٥٧٣

٢٩٩٠٦٠٨٠١٠٠٦٥٣-على محمود عبد الوھاب محمود٤٨٥٧٤

٠-على محمود عبده عامر٤٨٥٧٥

٢٩٨١٠١٣٢١٠١٥٩١-على محمود عدلى محمد٤٨٥٧٦

٠-على محمود على محمود٤٨٥٧٧

٢٩٩٠٥٢٩٢١٠٠٠٩٦-على محمود محمد احمد سعودي٤٨٥٧٨

٢٩٩٠٣١٩٠١٠١٥٧٥-على مصطفى شیخون محمد٤٨٥٧٩

٢٩٩٠٩٢٥٠١٠١٦١٦-على مصطفى عبدالرحمن ابراھیم٤٨٥٨٠

٠-على ھشام محمد عفیفى كیوسى٤٨٥٨١

٠-علي حربي حسني محمد٤٨٥٨٢

٠-علي حسین علي حسن مصطفى ٤٨٥٨٣

٢٩٨١٢٢٧٠١٠٢٢١٦-علي رفعت علي مرعي٤٨٥٨٤

٢٩٩٠٥٠٢٠١٠٢١١١-علي عصام محمد عبداللطیف٤٨٥٨٥

٢٩٩٠٨٠٥٠١٠٥١٨١-علي محسن علي احمد عبدالعال٤٨٥٨٦

٣٠٠٠١٠٤٠١٠٤٦٦٧-علیاء ایمن مصطفى احمد شعبان٤٨٥٨٧

٢٩٩٠٦٢٢٢١٠١٦٧٩-علیاء محمود محمد عارف٤٨٥٨٨

٢٩٩١٢٠٢٠١٠٥٤٧٨-عماد الدین حامد حسن محمد ابراھیم٤٨٥٨٩

٢٩٩٠٨١١٠١٠٣٧٧٩-عماد بدر فارس حنفى٤٨٥٩٠
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٢٩٩٠٩١٤٠١٠٣٥٩١-عماد على عبدالنور محمد البنا٤٨٥٩١

٠-عمار احمد على محمد٤٨٥٩٢

٢٩٩٠٨٠٧٠١٠٥٤٥٥-عمار حاتم سلیمان غنیم٤٨٥٩٣

٠-عمار شعبان مصطفى ابو نعمھ٤٨٥٩٤

٠-عمار محمد عبد العظیم حسن٤٨٥٩٥

٢٩٩٠٨٠٣٠١٠٠٤١٨-عمار مصطفى رافت العراقي٤٨٥٩٦

٢٩٩٠٧٠١٢١٠٦٦٥٨-عمار یاسر سید غریب٤٨٥٩٧

٠-عمار یاسر عبد السمیع عالم٤٨٥٩٨

٠-عمر ابو طالب حسن مبروك٤٨٥٩٩

٢٩٧٠٨٢٤٠١٠٣٦٩١-عمر احمد احمد عابدین٤٨٦٠٠

٢٩٨٠٩١٥٠١٠١٧٣٨-عمر احمد حمید فرج٤٨٦٠١

٢٩٩١٢٠١٢١١٢٣١٧-عمر احمد رمضان امام٤٨٦٠٢

٠-عمر احمد شحاتھ السید٤٨٦٠٣

٢٩٩٠٧٢٥٠١٠٥٩٩٦-عمر احمد عبد الظاھر عبد الاله٤٨٦٠٤

٢٩٩٠٤٠١٠١٠٤٥١٩-عمر احمد عبدالمنعم محمد احمد٤٨٦٠٥

٢٩٩٠٦١٦٢١٠٠٤٧٣-عمر احمد عبدالمنعم محمد نصار٤٨٦٠٦

٠-عمر احمد عمر مجاھد٤٨٦٠٧

٠-عمر احمد محمد محمد٤٨٦٠٨

٣٠٠٠١٠٢١٥٠١٥٧٤-عمر اشرف جود هللا الصغیر٤٨٦٠٩

٠-عمر اشرف عبد الفتاح عبد الغني ٤٨٦١٠

٢٩٩٠٦٢٨٠١٠٢٩٣٦-عمر السعید دحدوح احمد حمام٤٨٦١١

٠-عمر السید على السید عبد الجواد٤٨٦١٢

٠-عمر الفاروق عثمان منصور محمد٤٨٦١٣

٢٩٩٠٤٢٥٠١٠١٣٣٩-عمر امجد احمد محمد ابوالعال٤٨٦١٤

٢٩٩١١١٩٢١٠٢٥٩٨-عمر بدري عبد الستار على٤٨٦١٥

٣٠٠٠٣١٤٠١٠١٤٣٩-عمر تقى حبشى طالیع الدسوقى٤٨٦١٦

٣٠٠٠٣٢١٠١٠٧٠٥٧-عمر توفیق محمود على٤٨٦١٧

٠-عمر جمال احمد على٤٨٦١٨

٠-عمر جمعھ سید متولى٤٨٦١٩

٢٩٩٠٦٢١٠١٠٢٥٩٩-عمر حاتم عبدالحمید احمد فودة٤٨٦٢٠
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٠-عمر حربى حسنین حسنین٤٨٦٢١

٢٩٨٠٨١٤٠١٠١١٩٩-عمر حسام الدین محمد توفیق٤٨٦٢٢

٠-عمر حسن محمد محمد سلیمان٤٨٦٢٣

٢٩٩٠٨٠٥٠١٠٧٤٣٥-عمر حمدى محمد قندیل ابراھیم٤٨٦٢٤

٠-عمر خالد ابراھیم طھ٤٨٦٢٥

٢٩٨٠٣١٥٠١٠٣٧٧٥-عمر خالد ابراھیم عبد الحلیم٤٨٦٢٦

٢٩٨٠٦٠١٠١٠٦٤٩٨-عمر خالد الھادى علي٤٨٦٢٧

٢٩٩٠٧٣١٠١٠٣٨٧٤-عمر خالد رضوان محمد٤٨٦٢٨

٠-عمر خالد عبد الحمید احمد مرزوق٤٨٦٢٩

٢٩٨٠٦١٤٠١٠٤٩١٨-عمر خالد عبد العزیز السباعى٤٨٦٣٠

٠-عمر خالد عبد العظیم محمد٤٨٦٣١

٠-عمر خالد عبد هللا محمد على٤٨٦٣٢

٣٠٠٠٣٢٧٢١٠٢٣٩٦-عمر خالد عبدالقادر البدرى٤٨٦٣٣

٢٩٩١٢١٤٠١٠٠١٧٨-عمر خالد فتحى احمد٤٨٦٣٤

٢٩٨٠٧٢٠٠١٠٧٢١٧-عمر خالد محمد بھى الدین عبد الفتاح یوسف٤٨٦٣٥

٢٩٩٠٥٠٨٢١٠٣٨١٥-عمر خالد محمد عبدالفتاح علیان٤٨٦٣٦

٠-عمر خالد محمد عطوه٤٨٦٣٧

٠-عمر خالد محمد محمد جبریل٤٨٦٣٨

٠-عمر خالد محمود ابو المجد٤٨٦٣٩

٢٩٩٠٩٢٩٠١٠٩٨٧٣-عمر رزق محمد عبدالمجید السید٤٨٦٤٠

٢٩٩٠٨٠١٢١٠٠٠٩٥-عمر زكریا عبدالمنعم ابراھیم٤٨٦٤١

٠-عمر سامى سعید ابراھیم٤٨٦٤٢

٢٩٩٠٥٢٥٢١٠١٤١٣-عمر سامى عبد الستار عامر٤٨٦٤٣

٢٩٩٠١٠٨٢١٠٠٧٥٦-عمر سامى كامل بیومى٤٨٦٤٤

٢٩٩٠٨٢٣٨٨٠٠٣٧٥-عمر سعد طھ ابوداغر٤٨٦٤٥

٠-عمر سعید البیومى عبد هللا٤٨٦٤٦

٢٩٨١٢٢٧٢١٠١١٥٢-عمر سعید سید حویط٤٨٦٤٧

٢٩٩٠٧١٨٢١٠١٩٣٦-عمر سعید صابر محمد٤٨٦٤٨

٢٩٩١١٢١٠١٠٠٧٣٥-عمر سعید عبد السالم خفاجى٤٨٦٤٩

٠-عمر سعید عمر محمد٤٨٦٥٠
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٢٩٩١١٢٦٠١٠٣٦٥٤-عمر سید حسن عبد الباري٤٨٦٥١

٢٩٩٠٤٠٨٠١٠٠٢١٩-عمر سید حسن محمود٤٨٦٥٢

٢٩٩٠١٠٨٠١٠٣٥٥٣-عمر سید عبدالستار احمد٤٨٦٥٣

٢٩٩٠٥٠٤٢١٠٢٣٥٢-عمر سید محمد على٤٨٦٥٤

٢٩٩٠٩٢٥٢١٠٤٦٧١-عمر شحاتھ حسن عبید٤٨٦٥٥

٢٩٩١١٠٢٢١٠٤٠١٤-عمر شریف على حمدى٤٨٦٥٦

٠-عمر شریف فاروق عویس٤٨٦٥٧

٠-عمر شریف فایز سید٤٨٦٥٨

٢٩٩٠٧١٩٢١٠٠٠٩١-عمر شعبان حسب هللا على ھیكل٤٨٦٥٩

٣٠٠٠١٠١٢١٠٦٢٥٥-عمر شعبان على محمد٤٨٦٦٠

٢٩٨١٠٢٧٢١٠٣٥١٩-عمر صالح الدین حامد عبد العال(دمج)٤٨٦٦١

٠-عمر ضیاء الدین اسماعیل ابراھیم٤٨٦٦٢

٢٩٩١٢٠٦٢١٠٠٧٥١-عمر طارق زكریا على الحداد٤٨٦٦٣

٢٩٩١١٢٨٢١٠٢١٧١-عمر طارق محمد محمد الفطایرى٤٨٦٦٤

٢٩٩٠٤٢٩٠١٠١٠٧٢-عمر طھ انور احمد٤٨٦٦٥

٢٩٨١٠٣٠٢١٠٠٣٥٨-عمر عباس انور محمد ابراھیم٤٨٦٦٦

٠-عمر عبد الرؤف عبد المولى حسن٤٨٦٦٧

٠-عمر عبد العال احمد طھ٤٨٦٦٨

٠-عمر عبد العلیم سعید احمد٤٨٦٦٩

٢٩٩٠٨٠٦٢١٠٠٥٩٢-عمر عبد الفتاح عمر عبد العزیز٤٨٦٧٠

٠-عمر عبد اللطیف عبد اللطیف محمد الفقى٤٨٦٧١

٢٩٩٠٤٠٦٠١٠٤٢١٨-عمر عبد المنعم راغب سالم شحاده٤٨٦٧٢

٠-عمر عبد الناصر ابراھیم عطیھ٤٨٦٧٣

٢٩٩٠٦٠٩٢١٠٣٣١٣-عمر عبد الناصر محمد محمود٤٨٦٧٤

٢٩٩٠٧٠٩٠١٠٣٨٥١-عمر عبدالحمید على محمد الزھانى٤٨٦٧٥

٢٩٩١٢٠١٠١٠٠٣٩٧-عمر عبدالسالم فرج عبد ربھ٤٨٦٧٦

٢٩٩٠٧٣١١٢٠٠٦٣٦-عمر عبدالعزیز محمد الطنطاوي٤٨٦٧٧

٢٩٨١٠٢٢٠١٠٤٥٣٣-عمر عبدالفتاح ابراھیم محمد الصنادیرى٤٨٦٧٨

٢٩٨١٠١٣٢١٠١٥٥٩-عمر عثمان احمد ابراھیم٤٨٦٧٩

٣٠٠٠١٠١٠١٤٠١٩٧-عمر عرفھ مرغنى عبد الواحد٤٨٦٨٠
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٠-عمر عز الدین حسن علي٤٨٦٨١

٠-عمر عزت محمد السید٤٨٦٨٢

٢٩٩٠٨٠١٠١٠١٢١٣-عمر عصام سلیم محمد٤٨٦٨٣

٢٩٩١١٢٢٠١٠٤٨٩٥-عمر عصام صادق ابو القاسم٤٨٦٨٤

٠-عمر عصام محمد الشاھد سعد٤٨٦٨٥

٢٩٨١٢٠٨٠١٠١٩٥٧-عمر عالء ابو الفتوح محمد٤٨٦٨٦

٢٩٩٠٧٢٢٠١٠٣٨٧٥-عمر عالء الدین احمد محمد٤٨٦٨٧

٣٠٠٠٣٠٥٠١٠٢٨٧٨-عمر عالء الدین سید سالمھ٤٨٦٨٨

٢٩٨٠٨٢٤٠١٠١٢٣٤-عمر عالء الدین محمود السید٤٨٦٨٩

٢٩٩٠٦٢٢٢١٠١٤٣١-عمر عالءالدین فاروق عبدالونیس٤٨٦٩٠

٠-عمر عماد حمدى مسعد٤٨٦٩١

٢٩٩٠٧٠٨٢١٠٤٠٩١-عمر عماد صابر موسى٤٨٦٩٢

٢٩٩٠٥١٢٢١٠١٢٣٣-عمر عماد عرفات صابر٤٨٦٩٣

٢٩٩٠٣٠١٢١١١٩٧٤-عمر عمرو عالء الدین زیدان٤٨٦٩٤

٢٩٩٠٢٠١٠١٠٩٠٥٤-عمر فتحى صابر ابراھیم نعناع٤٨٦٩٥

٢٩٩٠٤٠٧٢١٠٤١١٦-عمر فتحى عبد الفتاح زحالن النجار٤٨٦٩٦

٢٩٩٠١١٩٠١٠٠٦٥٧-عمر فرج سلیمان امین٤٨٦٩٧

٢٩٨٠٨١٣٢١٠٢٨٩٥-عمر فرحات عبدالصادق زكي٤٨٦٩٨

٠-عمر كرم محمود عبد المجید٤٨٦٩٩

٢٩٩٠٧٣١٠١٠٠٤١٧-عمر ماجد فاروق محمود٤٨٧٠٠

٢٩٩٠١٠٩٠١٠٢١٧٢-عمر مجدى احمد بیومى٤٨٧٠١

٠-عمر مجدى رشاد على حسن٤٨٧٠٢

٢٩٨٠١٠١٠١٠٣٩٩٣-عمر مجدى عزت عبده السید٤٨٧٠٣

٢٩٩٠٧٢٥٠١٠٥٤١٤-عمر مجدى محمد عمر متولى٤٨٧٠٤

٠-عمر محمد ابو الفتوح الجنیدى٤٨٧٠٥

٢٩٨١٠٢٩٠١٠١٨١٧-عمر محمد احمد مصطفى٤٨٧٠٦

٠-عمر محمد اسماعیل محمد٤٨٧٠٧

٢٩٩١١٠٣٠١٠٣٣٣٧-عمر محمد اشرف شحاتة٤٨٧٠٨

٠-عمر محمد السعید عمر بخیت٤٨٧٠٩

٢٩٩١٢١٨٢١٠١٩٧٢-عمر محمد الشافعى محمد٤٨٧١٠
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٠-عمر محمد المھدى شعبان٤٨٧١١

٠-عمر محمد بدر حمزه٤٨٧١٢

٠-عمر محمد رشدى عباس٤٨٧١٣

٠-عمر محمد ریدى احمد عوض٤٨٧١٤

٢٩٩٠٧٢١٠١٠٤٦٧٩-عمر محمد سعید جوده سید احمد٤٨٧١٥

٢٩٩٠٣٠١٢١٠٨٦٥٥-عمر محمد سالمة سالمة٤٨٧١٦

٠-عمر محمد سید مبروك٤٨٧١٧

٢٩٩٠٤٠٧٠١٠٠٣١٨-عمر محمد شحاتھ عبد المجید٤٨٧١٨

٠-عمر محمد صابر عبد الحلیم٤٨٧١٩

٢٩٩٠٢١٥٠١٠٤٦٥٦-عمر محمد صبرى فھیم محمد٤٨٧٢٠

٠-عمر محمد عبد الحمید امین٤٨٧٢١

٢٩٩٠٤٢٠٢١٠٠٣٧١-عمر محمد عبد العال احمد٤٨٧٢٢

٢٩٩٠٤٢٢٢١٠١٦٩٢-عمر محمد عبد العظیم محمد٤٨٧٢٣

٢٩٨١١١٨٢١٠٢٢٣٤-عمر محمد عبد الفتاح محمد٤٨٧٢٤

٢٩٩٠٨٢٩١٧٠١٤٩٤-عمر محمد عبد الوارث محمد٤٨٧٢٥

٠-عمر محمد عبد الوھاب عبد الحمید٤٨٧٢٦

٢٩٩٠٩٢٩٢١٠٤٣٥٦-عمر محمد عبدالرسول حسن٤٨٧٢٧

٢٩٩٠٧٠٥٠١٠١٩٥٣-عمر محمد عثمان مصطفى٤٨٧٢٨

٢٩٨١٢١٧٢١٠١٠١٥-عمر محمد عز الدین سالم٤٨٧٢٩

٢٩٩٠٩٠٢٠١٠١٦٣٣-عمر محمد على السید٤٨٧٣٠

٢٩٩١١٠١٠١٠٢٦٧٩-عمر محمد على سید٤٨٧٣١

٢٩٩٠٦٠٧٠١٠١٢٩٥-عمر محمد على محمد الخرقانى٤٨٧٣٢

٠-عمر محمد عمر محمد٤٨٧٣٣

٢٩٩٠٥١١٠١٠٠٣٧١-عمر محمد فاروق محمد٤٨٧٣٤

٢٩٨١١٢٠٢١٠٣٩٣٣-عمر محمد محمد حسن احمد٤٨٧٣٥

٢٩٩٠٥٠٣٢١٠١٥٩٥-عمر محمد محمد عكاشة حسین٤٨٧٣٦

٢٩٩٠١٢١٠١٠٣٠١١-عمر محمد محمد كامل عبد الرحیم٤٨٧٣٧

٢٩٩٠٢١٠٢١٠٥١٣٦-عمر محمد محمود ابو زید احمد٤٨٧٣٨

٢٩٩٠٧١٠٠١٠٤٥٧٦-عمر محمد مصطفى محمد٤٨٧٣٩

٢٩٩٠٩٢٥٢١٠٨٩٣٦-عمر محمود مصطفى زكى٤٨٧٤٠
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٢٩٩٠٩٠٩٠١٠٩٥٣٤-عمر مختار على جالل٤٨٧٤١

٢٩٩٠٩٢٥٢١٠١٣٩٧-عمر مدحت محمد محمد٤٨٧٤٢

٢٩٩٠٣٢٨٠١٠٣٨٩٥-عمر مسعد على على٤٨٧٤٣

٢٩٩١٢٢٢١٢٠١٠٧٦-عمر مصطفى ثابت عبد الجابر٤٨٧٤٤

٢٩٩٠٨٢٤٢١٠٢٨٣٦-عمر مصطفى حسانین امام سلیمان٤٨٧٤٥

٢٩٨٠٧٢٩٢١٠٢٦٩١-عمر مصطفى عبدهللا محمد٤٨٧٤٦

٢٩٩٠٦١٠٢١٠٢٥٥٨-عمر مصطفى محمد احمد٤٨٧٤٧

٠-عمر منصور فھمى عمر برعى٤٨٧٤٨

٠-عمر ناجى شعبان عبد الجواد٤٨٧٤٩

٠-عمر ناصر حسن خمیس٤٨٧٥٠

٢٩٩١١١٠٢١٠٠٠٣٦-عمر ناصر حسین عبد الموجود٤٨٧٥١

٢٩٩٠٩٠١٠١١٣٨١١-عمر ناصر عبد الحى عبد هللا٤٨٧٥٢

٢٩٩٠٦١٥٢١٠٤١٥٢-عمر ھاني التوني عبد العزیز٤٨٧٥٣

٣٠٠٠٣١٢٢١٠٣٨١٥-عمر وجیھ سعید عبد الحمید٤٨٧٥٤

٠-عمر وحید محمد رمضان٤٨٧٥٥

٢٩٩١٢٠٥٢١٠٠٩٧٤-عمر یاسر احمد محمد٤٨٧٥٦

٠-عمر یاسر محمد شلبى٤٨٧٥٧

٠-عمر یاسر محمود محمد حموده٤٨٧٥٨

٠-عمرو ابو بكر المتولى السید٤٨٧٥٩

٠-عمرو احمد عبد الغفار محمود٤٨٧٦٠

٢٩٩٠٩١٩٢١٠١٩٩٦-عمرو احمد فضل عبد المجید٤٨٧٦١

٠-عمرو احمد فكرى محمد٤٨٧٦٢

٠-عمرو احمد محمود ابراھیم٤٨٧٦٣

٠-عمرو احمد محمود ادریس٤٨٧٦٤

٢٩٩٠٤٠٨٠١٠٠٩٧٩-عمرو اشرف امام قرني٤٨٧٦٥

٢٩٩٠١١٩٢١٠١٩٥٢-عمرو اشرف بھنساوى علي٤٨٧٦٦

٢٩٨١١٠٢٠١٠١٨٩٧-عمرو اشرف حامد مرسى الجزار٤٨٧٦٧

٢٩٩٠٦١٧٠١٠٤٥٩٣-عمرو القمحى احمد سلیمان٤٨٧٦٨

٢٩٩٠٩٢٥٠١٠٣٤٥٧-عمرو ایمن شحتھ السید٤٨٧٦٩

٢٩٩٠٦١١٢١٠٠٥٣٧-عمرو ایھاب عبد الحلیم بیومى٤٨٧٧٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٥٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٨١٢٢٣٠١٠٣١٥٥-عمرو بدوى محمد طایع٤٨٧٧١

٠-عمرو جمال رسالن احمد٤٨٧٧٢

٢٩٩٠٥٠٤٠١٠٢٧١١-عمرو جمال محمد ابراھیم٤٨٧٧٣

٢٩٩٠٦٢٧٢٧٠٠١١٥-عمرو جمال نافع جاد٤٨٧٧٤

٢٩٨١٢١٧٢١٠٣٤٩٢-عمرو حسن محمد رضوان٤٨٧٧٥

٢٩٩٠٢٠٦٢١٠٤٦٥٤-عمرو حسنى احمد احمد٤٨٧٧٦

٠-عمرو خالد فتحى عبد القوى٤٨٧٧٧

٠-عمرو خالد محمد حمزه٤٨٧٧٨

٢٩٨١٠٢٨٢١٠٢٥٥٣-عمرو رائد ممدوح طلبة٤٨٧٧٩

٢٩٩٠٩٠٣٢١٠١٨١٧-عمرو رضا عبد الرازق عبد هللا٤٨٧٨٠

٢٩٨٠٣١٥٠١٠٦٨٣٩-عمرو سامى عبد العزیز زیدان٤٨٧٨١

٢٩٨١٢٠٦٢١٠٣٨٣٧-عمرو سامى على حسن٤٨٧٨٢

٢٩٩١٠٢٩٠١٠٥٢٥٦-عمرو سامي عبد الرازق ابراھیم٤٨٧٨٣

٠-عمرو سعید شبل عیسى ابراھیم٤٨٧٨٤

٢٩٨٠٤٠١٢١٠٨٢٧٤-عمرو سعید عبد هللا عشري٤٨٧٨٥

٢٩٩١٠٠١٠١٢٠٦٥٤-عمرو سید احمد محمود٤٨٧٨٦

٢٩٩١٠٠١٢٣٠٤٤١٨-عمرو سید حمدى خالد حسن٤٨٧٨٧

٠-عمرو سید عبدالعزیز السید٤٨٧٨٨

٢٩٩٠٧٢٣٠١٠٥٠٣٥-عمرو سید محمود سید٤٨٧٨٩

٠-عمرو صابر ابراھیم محمد٤٨٧٩٠

٠-عمرو صالح الدین عبد هللا عبد المطلب٤٨٧٩١

٠-عمرو صالح زھران نصر زھران٤٨٧٩٢

٢٩٨٠٨١٦٠١٠١٤٥٤-عمرو صالح محمد محفوظ٤٨٧٩٣

٢٩٩٠٤١٨٠١٠٢٥٣٧-عمرو طارق الحسینى احمد٤٨٧٩٤

٠-عمرو عادل رضوان عبد العال٤٨٧٩٥

٢٩٨٠٩٣٠٢١١١٤٩١-عمرو عبد العزیز مصطفى عبد السالم٤٨٧٩٦

٢٩٦١٠٠١٢١٠٩٥٣١-عمرو عبد العظیم عبد الحكیم اسماعیل خلیل٤٨٧٩٧

٢٩٩٠١٠٣٢١٠٥٢٧٧-عمرو عبدالنبى صادق محمد٤٨٧٩٨

٢٩٩٠٨٣٠٢١٠٠٧٥٧-عمرو عبده عویس عبدالھادى٤٨٧٩٩

٣٠٠٠١١٤٢١٠١٢٩٨-عمرو عبده محمد عبد الھادى٤٨٨٠٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٨٠٤٠٧٢١٠٢٥١٨-عمرو عزت كمال عبد العزیز امام٤٨٨٠١

٠-عمرو عصام الدین محمد ھالل٤٨٨٠٢

٠-عمرو عصام سید عباس٤٨٨٠٣

٢٩٨١١٢١١٣٠١٧٧٢-عمرو عصام عبد الفتاح اسماعیل٤٨٨٠٤

٣٠٠٠١٠١٠١٣٩٠٥٩-عمرو عصام محمد ابراھیم٤٨٨٠٥

٢٩٩٠٥٢٧٠١٠١٧١٤-عمرو عصام مصطفى احمد السلوسي٤٨٨٠٦

٣٠٠٠١١٢٠١٠٢٢٧٤-عمرو عكاشة على عكاشة٤٨٨٠٧

٠-عمرو عالء الدین سرور محمد٤٨٨٠٨

٠-عمرو عالء الدین سید ابراھیم٤٨٨٠٩

٢٩٩٠٨١٣٠١٠٠٩٥٤-عمرو عالء الدین فتحى عبد العزیز٤٨٨١٠

٣٠٠٠٣٠١٢١١٢٥١٧-عمرو عالءالدین محمود محمد ماضى٤٨٨١١

٠-عمرو على حسن حسن ٤٨٨١٢

٢٩٨١٢٠٩٠١٠٢٤٣٩-عمرو على یوسف ابراھیم٤٨٨١٣

٢٩٨٠٣١٣٠١٠٢٣٧٣-عمرو عماد الدین عبدالغنى على٤٨٨١٤

٢٩٩٠٤٠٨٠١٠٣٩٩٤-عمرو عنتر ابراھیم خلیفة٤٨٨١٥

٢٩٩٠٦٠٢٠١٠٠٤٩٢-عمرو غریب عبدالحمید عبدالكریم٤٨٨١٦

٠-عمرو فتحى جاد بدر٤٨٨١٧

٠-عمرو فتحى حسن على٤٨٨١٨

٠-عمرو ماجد مرزوق عبد المنعم محمد٤٨٨١٩

٣٠٠٠٢١٢٢١٠٥٩٧٨-عمرو ماھر احمد عبد الرحیم٤٨٨٢٠

٢٩٨٠١١٥٠١٠٤١٥٩-عمرو متولى محمد متولى٤٨٨٢١

٢٩٨٠٣٠٣٢١٠٣٠١٩-عمرو مجدى عبد الموجود عبد العال٤٨٨٢٢

٠-عمرو مجدى محمود عباده٤٨٨٢٣

٢٩٩٠١٠٢٠١٠٢٢٥٦-عمرو محمد ابو الفتوح على٤٨٨٢٤

٢٩٩٠١٠٧٠١٠١٦١٧-عمرو محمد احمد ابراھیم٤٨٨٢٥

٠-عمرو محمد احمد عباس٤٨٨٢٦

٢٩٨١١٢٨٠١٠٠٤٥٢-عمرو محمد السید عبدالمنتصر٤٨٨٢٧

٠-عمرو محمد السید محمد حسن٤٨٨٢٨

٣٠٠٠٢١٧٢١٠٠٧١٣-عمرو محمد حسنى عبدالعاطى٤٨٨٢٩

٢٩٩٠٢٠٦٢٤٠١٣٥٧-عمرو محمد عبد العال احمد٤٨٨٣٠
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عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عمرو محمد عبد القادر السید٤٨٨٣١

٠-عمرو محمد كامل ادریس٤٨٨٣٢

٠-عمرو محمد نعمان محمد الربى٤٨٨٣٣

٢٩٩٠٩٢٠٠١٠٨٨٥٧-عمرو محمود دیاب محمد٤٨٨٣٤

٢٩٨١٢٠٢٢١٠٣٨٩٣-عمرو محمود عبد المنعم محمود٤٨٨٣٥

٠-عمرو محمود على محمود عبد الوھاب٤٨٨٣٦

٢٩٩١٠١١١٤٠٠٧٧١-عمرو مصطفى عبد الرحمن اسماعیل٤٨٨٣٧

٠-عمرو مصطفى كامل احمد٤٨٨٣٨

٠-عمرو ممدوح سعید محمد سنوسى٤٨٨٣٩

٢٩٩٠٣٢٤٠١٠٢٦٧٥-عمرو ناصر احمد محمد٤٨٨٤٠

٠-عمرو نبیل محفوظ محمود عبد الغفار٤٨٨٤١

٠-عمرو نصر عبد اللطیف على٤٨٨٤٢

٠-عمرو نصر عبد ربھ محمود٤٨٨٤٣

٠-عمرو ھانى السید قطب٤٨٨٤٤

٠-عمرو ھانى حامد شاكر٤٨٨٤٥

٢٩٩٠٨٢٩٢١٠٠٠٧٩-عمرو ھشام محمود ریاض٤٨٨٤٦

٢٩٩٠٥٢٩٢١٠٠٣٠٤-عمرو یاسر حامد عبدالسالم٤٨٨٤٧

٠-عمرو یاسر محمد محمد٤٨٨٤٨

٠-عنان طارق حسنى ابراھیم٤٨٨٤٩

٢٩٨١٢٢٢٠١٠٠٤٤١-عنبھ ابو طالب محمود احمد٤٨٨٥٠

٠-عنتر عنتر یوسف خلیل ٤٨٨٥١

٢٩٩١٠٠١٠١٠١١٥٣-عھد احمد عبدالرحمن احمد٤٨٨٥٢

٠-عید جمال عید محمد٤٨٨٥٣

٢٩٩٠٩٠١٠١١٠٠٨١-عیسى محمد عیسى حسان٤٨٨٥٤

٢٩٩٠٥١٩٢١٠٢٧٢٥-غادة اشرف شحات على٤٨٨٥٥

٢٩٨٠٤٢٦٠١٠٣٤٨٣-غادة سعید امام عبد الوھاب شوره٤٨٨٥٦

٣٠٠٠٢٠٦٢١٠١٥٤٤-غادة عبدالناصر عبدالحمید محمد٤٨٨٥٧

٢٩٩٠٢٠٣٠١٠٤١٦٤-غادة محمد محمد مھدى على٤٨٨٥٨

٢٩٩٠٩١٢٠١٠٢١٤٩-غاده محمد احمد احمد٤٨٨٥٩

٠-غاده محمد سعد عبدالمجید٤٨٨٦٠
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٠-غاده محمد سید علي٤٨٨٦١

٢٩٩٠١٢٢٢١٠٠١٢٣-غاده ناصر امین حسین٤٨٨٦٢

٠-غالیھ مجدى احمد ابراھیم٤٨٨٦٣

٠-غدیر فھد درویش٤٨٨٦٤

٢٩٨٠٩٠٩٠١٠٢٤٤٦-غدیر یوسف محمد محمد عبد هللا٤٨٨٦٥

٢٩٩٠٦١١٠١٠٠٥٦٤-غلیا على محمود على٤٨٨٦٦

٣٠٠٠١٠٦٠١٠٢٨٤٩-فاتن محمد السید ابراھیم٤٨٨٦٧

٢٩٩٠٦٠١٠١٠٤٢٧٩-فاتن محمود عطیھ محمد عطیھ٤٨٨٦٨

٣٠٠٠١٢٥٠١٠٣٣٩٦-فادى جرجس سعد حنا٤٨٨٦٩

٢٩٨١٢٢٠٠١٠٠٤٩٦-فادى زكریا جاد عبدالمالك٤٨٨٧٠

٢٩٩٠٦١٢٠١٠١٥٩٣-فادى سعد بشاى فرج هللا٤٨٨٧١

٠-فادى سید عبد المنعم محمود احمد٤٨٨٧٢

٢٩٨٠٨٢٠٠١٠٦٤٥٤-فادى عادل انور فؤاد جندى٤٨٨٧٣

٠-فادى عادل نبیھ نمر٤٨٨٧٤

٠-فادى لبیب عزیز لبیب٤٨٨٧٥

٠-فادى ماھر فوزى غطاس٤٨٨٧٦

٢٩٩١٢٠٦٠١٠٠٩١٦-فادى نادر ثابت معوض٤٨٨٧٧

٢٩٩٠٣٢٢٠١٠٣٣٢٢-فادى نادر فكرى راجى٤٨٨٧٨

٠-فادى وفیق زكى عوض٤٨٨٧٩

٢٩٩٠٨١٤٠١٠٤١٣٣-فادیة حسن سید فخري٤٨٨٨٠

٢٩٩٠٩٠١٢١١٧٠١٦-فارس رضا عید عبدالمجید٤٨٨٨١

٢٩٨١١٠٨٢١٠٤١٣٢-فارس محمد منصور فاضل٤٨٨٨٢

٢٩٩٠١٠٧٢١٠٣٢٣٤-فاروق سامي فاروق محمد٤٨٨٨٣

٠-فاروق سعد عزوز محمد٤٨٨٨٤

٢٩٩٠١٢١٠١٠٤٤٦٨-فاروق عبد المنعم محمود عبد المنعم٤٨٨٨٥

٠-فاروق ھشام فاروق على محمد٤٨٨٨٦

٢٩٩٠٧٢٨٢١٠٣٩٨٧-فاطمة ابراھیم صالح عبدالحمید٤٨٨٨٧

٢٩٩٠٨٢٨٠١٠٢٨٦٦-فاطمة احمد حسین احمد٤٨٨٨٨

٢٩٨١٢١٢٢١٠١٧٢٣-فاطمة امیر حسن محمد٤٨٨٨٩

٢٩٩٠٣٠٦٢١٠٤٤٠٥-فاطمة جمال ثابت توفیق٤٨٨٩٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٥٠٩٢١٠٢٢٢١-فاطمة خالد رجب عبد الستار٤٨٨٩١

٢٩٨١٢٢٦٢١٠٠٦٦٢-فاطمة رأفت عبد هللا محمد محمد٤٨٨٩٢

٢٩٩٠٩٢٨٢١٠٠٦٠٣-فاطمة سعد احمد سعد محمد الشاھد٤٨٨٩٣

٢٩٩٠٩١٦٢١٠٠٤٠٥-فاطمة سعید عبد الرحمن اسماعیل٤٨٨٩٤

٢٩٩٠٥٠١٢١٠٣٤٢٧-فاطمة سید احمد عبد المعطى٤٨٨٩٥

٢٩٩٠٦١٧٠١٠٢٢٠٥-فاطمة سید عبد المنعم حسانین٤٨٨٩٦

٣٠٠٠١٠١٠١٢٢٢٤٥-فاطمة شریف احمد محمد٤٨٨٩٧

٣٠٠٠١٢٨٢١٠١٦٠٣-فاطمة عاطف السید احمد الشبكھ٤٨٨٩٨

٢٩٩١٠٢٦٠١٠٢٥٠٣-فاطمة عبد الغفار محمد جاد٤٨٨٩٩

٢٩٨٠٣٠٨٢١٠١١٤٩-فاطمة علي صابر احمد٤٨٩٠٠

٢٩٩٠٤٢١٠١٠٠٥٨٥-فاطمة ماجد حسین عبد المنعم٤٨٩٠١

٢٩٩٠٧١٢٠١٠٥٨٨٩-فاطمة محمود محمد عبد القادر٤٨٩٠٢

٢٩٩١٠٢٦٠١٠١٨٨٤-فاطمة نبیل عبدالعظیم عبدالحمید٤٨٩٠٣

٠-فاطمھ احمد سلیمان على٤٨٩٠٤

٠-فاطمھ اسالم محمد محمد٤٨٩٠٥

٢٩٩٠٣١٠٠١٠٥٩٢٥-فاطمھ الزھراء عماد على احمد٤٨٩٠٦

٢٩٨١٠٢٣٠١٠٣٩٨٥-فاطمھ الزھراء محمد السعید احمد عبد المجید٤٨٩٠٧

٠-فاطمھ الزھراء محمد حسین محمد٤٨٩٠٨

٢٩٩٠٧٠٩٠١٠١٥٠٦-فاطمھ حمدى عبدالباسط محمد ابراھیم٤٨٩٠٩

٠-فاطمھ خالد فوزى احمد سید٤٨٩١٠

٠-فاطمھ ربیع عبد الباسط كفافى٤٨٩١١

٣٠٠٠٢٠٢٠١٠٦٦٢٧-فاطمھ رضا محمد سیف الدین٤٨٩١٢

٢٩٩٠٩١٢٠١٠٤١٤١-فاطمھ زینھم حسن محمد٤٨٩١٣

٢٩٩٠٥٣٠٠١٠١٢٦٩-فاطمھ سمیر رجب محمد البسوسي٤٨٩١٤

٢٩٨١٠٢٨٠١٠٢٦٨٨-فاطمھ شریف یسرى عبدالعزیز٤٨٩١٥

٠-فاطمھ صابر محمد احمد اسماعیل٤٨٩١٦

٢٩٨١٢٠٣٠١٠٤٨٠٧-فاطمھ صابر محمد سیف٤٨٩١٧

٠-فاطمھ صالح احمد عارف٤٨٩١٨

٠-فاطمھ عبد الرحمن انور محمد٤٨٩١٩

٣٠٠٠١٠١٠١٣٣٦٤٦-فاطمھ عبد المنعم عبد العزیز حسنین٤٨٩٢٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٣١٢٠١٠٤٤٤٥-فاطمھ على عبدالفتاح منصور٤٨٩٢١

٢٩٩٠٩٣٠٠١١١١٨٩-فاطمھ عماد ابو ذكرى عبد الحمید٤٨٩٢٢

٢٩٩١٠٢٠٠١٠١٢٦٥-فاطمھ محمد عبد الرازق محمد٤٨٩٢٣

٢٩٩١٢٢٢٨٨٠٠١٦١-فاطمھ محمد عبد هللا میزار(دمج)٤٨٩٢٤

٢٩٩٠٥١٨٠١٠٣١٨١-فاطمھ نبیل ریاض عید محمد٤٨٩٢٥

٠-فاطمھ نصر منصور عبد الجلیل٤٨٩٢٦

٢٩٨١٢٠٤٠١٠٣٢٢١-فاطمھ ھشام محسن امام٤٨٩٢٧

٠-فاطمھ ھشام محمود محمد(دمج)٤٨٩٢٨

٢٩٨١١٢١١٦٠٢٨٠٢-فاطمھ یحیى عبد الرازق ابو العزم٤٨٩٢٩

٢٩٩٠٨٢٥١٣٠٣٦٦٦-فایزة السید على احمد٤٨٩٣٠

٢٩٨١٢٣١٢١٠٠٨٣٩-فایزه سعد صابر محمد٤٨٩٣١

٣٠٠٠٢٢٤٢١٠٢٢٩٨-فتحى اشرف فتحى حسن٤٨٩٣٢

٢٩٩٠٢٢٤٠١٠١٥٧٥-فتحى اشرف فتحى عباس٤٨٩٣٣

٢٩٩٠٦١٦٠١٠٠٣٩٥-فتحى ایمن فتحى مصطفى٤٨٩٣٤

٠-فتحى سعید فتحى حسن٤٨٩٣٥

٢٩٩١٠٠١١٦٠٤٠٣٥-فتحى عادل فتحى عطیھ٤٨٩٣٦

٢٩٨١١٢٥٠١٠٦٠٧٣-فتحى عبد هللا عبد الفتاح احمد شواطة٤٨٩٣٧

٠-فتحى ماھر فتحى احمد كریدى٤٨٩٣٨

٠-فتحى مجدى فتحى حكیم٤٨٩٣٩

٢٩٩١١٠٦٠١٠٤٥٥٩-فتحى محمد ابو الیزید محمد٤٨٩٤٠

٢٩٩٠٩٠٩٠١٠٩٠٣٨-فتحى محمد عبدالرحمن عبدالحمید٤٨٩٤١

٢٩٩٠٤٢٢٢١٠٠٦٥٣-فتحى محمد فتحى محمد ٢٢-٤-٤٨٩٤٢١٩٩٩

٠-فتحى محمد فتحى محمد٤٨٩٤٣

٠-فتحى میمى فتحى محمد٤٨٩٤٤

٠-فتحى ھشام فتحى ریاض٤٨٩٤٥

٢٩٩٠٤٢٠٢١٠٦٦٩٨-فتحي سعید رمضان رمضان٤٨٩٤٦

٣٠٠٠٢٢٠٢١٠٤١٨٢-فخر الدین ابراھیم صالح موسى٤٨٩٤٧

٢٩٩٠١٠١٠١٠٧٨٨٨-فرح حسین عبده ھارون٤٨٩٤٨

٢٩٩٠٦٢٨٠١٠٢٤٤٨-فرح فضل صالح فضل مرجان٤٨٩٤٩

٠-فرح محمد احمد فھمى٤٨٩٥٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٢٠٤٢١٠٢٢٤٢-فرح محمد بدر عبد الدایم٤٨٩٥١

٢٩٩٠٢١٤٢١٠١٨٨٥-فرح محمد عطیھ تمام٤٨٩٥٢

٢٩٩٠١١٢٠١٠٤١٠٨-فرح وائل عبد القادر ابو الوفا٤٨٩٥٣

٢٩٩٠٩٠٦٠١٠٥٣٦٤-فرح یاسر محمد فكرى صالح٤٨٩٥٤

٢٩٩٠٩٢١٠١٠٢٢٦١-فرحھ فتحى على احمد٤٨٩٥٥

٢٩٩٠٨١٢٠١٠٠١٨٢-فرحھ مصطفى محمد عبد البارى٤٨٩٥٦

٢٩٩٠٨٠٧٠١٠١٣٥٢-فردوس محمد اسماعیل محمد٤٨٩٥٧

٢٩٩٠٤٠١٢١٠٠٧٦٦-فرید فتحى رمضان السمان٤٨٩٥٨

٠-فرید یاسر محمود فرید٤٨٩٥٩

٢٩٩٠٥١٦٢١٠٢٠٤٦-فریدة خالد سمیر جمیل٤٨٩٦٠

٢٩٩٠٨٢٠٢١٠٢٩٢٢-فریدة محمد رمضان عبد الحمید محمد٤٨٩٦١

٢٩٩٠٢٠٧٠١٠٣٧٠٥-فریدة نصر راغب محمود٤٨٩٦٢

٢٩٨١٠٢٥٠١٠٥٦٨٢-فریده طھ یحیى مصطفى الدخمیسى٤٨٩٦٣

٢٩٩٠٩٠٣٠١٠١٨٨٧-فریده ممدوح عبد الظاھر احمد٤٨٩٦٤

٢٩٩٠٨٢٨٠١٠٣٣٥٨-فرینا نبیل فخرى جرس٤٨٩٦٥

٢٩٩٠٦٠٣٢١٠٢٥٥٥-فكرى طارق فكرى عبد العزیز٤٨٩٦٦

٠-فلوباتیر ناجى ابو سیف رزق هللا٤٨٩٦٧

٢٩٧٠٧١١٢١٠٠٦٣١-فلیمون فرید شوقى سلیمان٤٨٩٦٨

٢٩٩٠٣١٢٠١٠٤٧١٢-فھد السید محمد سید عامر ٤٨٩٦٩

٢٩٩٠٦٢٦٠١٠٥٣٥١-فھد جمال عبد الحلیم محمد٤٨٩٧٠

٢٩٨١١٢٠٢١٠٦١٩٣-فوزى شحاتھ عبدهللا محمد٤٨٩٧١

٢٩٨٠٦٠٣٠١٠٢٧٧٤-فؤاد خالد فؤاد عواد٤٨٩٧٢

٢٩٨٠٩١٠٠١٠٢٥٠٤-فؤاد مصطفى محمد فؤاد محمد الدمرداش٤٨٩٧٣

٢٩٩١١٢٦٢١٠١٦٦٧-فیروز طارق سید ابراھیم٤٨٩٧٤

٢٩٨١١٢٣١٤٠١٢٨٥-فیروز عادل محمد محمود٤٨٩٧٥

٢٩٩٠٩٢٢٢١٠٣٠١٨-فیرینا مجدى لحظى عبد المالك٤٨٩٧٦

٠-فیصل خالد محمد ابراھیم٤٨٩٧٧

٢٩٩٠٥١٧١٩٠٠٢٢٢-فیصل منیر سید محمد عبد المجید٤٨٩٧٨

٢٩٩٠٣١٥٢٣٠٠٥٤٨-فیفیان فؤاد عبده جاب هللا٤٨٩٧٩

٢٩٩٠٣٢٣٠١٠٠٩٩٢-فیوال عیاد امین مسیحة٤٨٩٨٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-قاسم صبحى ابو القاسم حسین٤٨٩٨١

٢٩٩٠٤٠١٢١٠٧٤٩٣-قدرى خالد محمد ذكى٤٨٩٨٢

٢٩٨٠٨٢٥٠١٠٠٧٠٨-قطب سامى قطب فتح٤٨٩٨٣

٢٩٩٠٥٠٩٠١٠٢٤٨٨-كاترین صالح رزق عبد المالك سالمھ٤٨٩٨٤

٢٩٩٠٦٢٢٠١٠٣٣١٣-كاترین نزیھ رتیب شفیق٤٨٩٨٥

٠-كارم محمد على البرعى٤٨٩٨٦

٢٩٩٠٥٠٨٢١٠٣٧٩٣-كامل جمال كامل محمد احمد٤٨٩٨٧

٢٩٨١١٢٣٢١٠٣٧٦٨-كامل محمود كامل محمود محمد٤٨٩٨٨

٢٩٥٠٣٢٣٠١٠٢٢٠٢-كرستینا تامر ذكرى بولس٤٨٩٨٩

٢٩٩٠٧٢٤٢١٠٣٨٩٥-كرستینا حربى عكاشة بسخرون٤٨٩٩٠

٢٩٨١٠٢١٠١٠٣٢٢٩-كرم عادل مصباح امین٤٨٩٩١

٢٩٨١١٠١٠١٠٢٧٤٧-كرمة ماھر عز الدین على٤٨٩٩٢

٢٩٨١١١٥٠١٠٣١٧٤-كریستین ماھر فؤاد عبد المسیح٤٨٩٩٣

٢٩٩٠١٠١٢١٠٥٢٩٧-كریم ابراھیم عبدالجلیل على٤٨٩٩٤

٠-كریم ابو الفتوح مصطفى مسعود٤٨٩٩٥

٢٩٩٠١١١٠١٠١٩٣٣-كریم احمد سعید عطیھ٤٨٩٩٦

٢٩٩١٢٠٣٢١٠١٤٣٥-كریم احمد سید حسن٤٨٩٩٧

٢٩٩٠٤٢٧٢١٠١٠٧٣-كریم احمد سید كمال٤٨٩٩٨

٢٩٨٠٥٠٨٠١٠٢٢٧٢-كریم احمد شعبان محمود٤٨٩٩٩

٢٩٩٠٦٠٤٠١٠٣٣٥٨-كریم احمد عبد الحافظ محمد٤٩٠٠٠

٠-كریم احمد محمد سید شاھین٤٩٠٠١

٠-كریم احمد محمد عبد الحمید٤٩٠٠٢

٠-كریم اشرف حسن احمد٤٩٠٠٣

٢٩٩٠٨٢٩٠١٠٥٢٣٥-كریم اشرف سلیمان احمد٤٩٠٠٤

٢٩٨١٢٠٤٢١٠٢٠٥٢-كریم اشرف عبد العزیز عثمان٤٩٠٠٥

٢٩٩٠٢١١٠١٠٢٤١٣-كریم اشرف عثمان محمد سالم٤٩٠٠٦

٢٩٩٠٥٢٠٠١٠٢١٩٥-كریم السید عبد العظیم السید٤٩٠٠٧

٠-كریم السید عبد اللطیف محمد الدالى٤٩٠٠٨

٢٩٩٠٧٢٨٠١٠٥٣٥٤-كریم المتولى محمود عبد الوھاب٤٩٠٠٩

٢٩٩٠٥٠٤٢١٠٣٧١٥-كریم انور عبدهللا محمود٤٩٠١٠
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                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠١٢٧٠١٠٢٥٣٧-كریم اوسام عبد الموجود محمد٤٩٠١١

٢٩٩٠٩٢٥٠١٠٦٣٩١-كریم ایمن فوزى سلیم٤٩٠١٢

٠-كریم ایھاب عبد الجواد سلیمان٤٩٠١٣

٢٩٩٠٥٢٠٠١٠٢٧٩٩-كریم ایھاب على حسین األشرم٤٩٠١٤

٠-كریم بیومى عبد الحفیظ بیومى٤٩٠١٥

٠-كریم تاج السر حسن السمان٤٩٠١٦

٢٩٩٠٦١٢٢١٠١١٩١-كریم جمال ابراھیم على عبد هللا٤٩٠١٧

٠-كریم حسین احمد عبدالقادر٤٩٠١٨

٢٩٨١١١٢٢١٠٢١٥٤-كریم حمدي توكال حسن٤٩٠١٩

٢٩٩١٢٢٥٠١٠٤٥٥١-كریم حمیده على حمیده٤٩٠٢٠

٠-كریم خالد عزت ھمام٤٩٠٢١

٠-كریم رشدى عبده عبد الستار٤٩٠٢٢

٠-كریم رمضان فوزى دسوقى٤٩٠٢٣

٢٩٩٠٨٠٩٢١٠٤٢٧٤-كریم سامح انور سید محمد٤٩٠٢٤

٢٩٨١١٢٤٠١٠٣٣٩٤-كریم سامح جوده محمد زغلول٤٩٠٢٥

٢٩٨٠٢٠٢٢١٠١٤٥٣-كریم سامى سالمھ محمد٤٩٠٢٦

٢٩٩٠٤٢١٠١٠١٧٣٥-كریم سعید حسن امبابى٤٩٠٢٧

٢٩٩٠٦٢٥٠١٠٢٠٩٥-كریم سمیر لطفى عبد الرحمن٤٩٠٢٨

٠-كریم شفیق شفیق عبد الوھاب٤٩٠٢٩

٠-كریم صالح محمد صالح٤٩٠٣٠

٢٩٩١٢١٠٠١٠٠٧٩٥-كریم صبري محمود عبدالرحمن٤٩٠٣١

٢٩٩٠١٠٧٢١٠١٣٩٨-كریم صالح طایع حسین٤٩٠٣٢

٠-كریم عادل فھمى احمد٤٩٠٣٣

٢٩٨٠٩٢٦٢١٠٠٣٣٥-كریم عبد الستار عبد الظاھر عبد القادر٤٩٠٣٤

٠-كریم عبد الشافى ابو المجد احمد موسى٤٩٠٣٥

٠-كریم عبد القادر محمد یحیى٤٩٠٣٦

٢٩٩٠٦١٦٠١٠٢٤٩٥-كریم عبد اللطیف سید عبد اللطیف٤٩٠٣٧

٠-كریم عالء محمد مھنى٤٩٠٣٨

٢٩٩٠٣٠٨٠١٠٠٨١٦-كریم عماد الدین احمد عبد الجواد٤٩٠٣٩

٠-كریم فراج عبد الحمید حموده٤٩٠٤٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٩٢٥٠١٠١٠٧١-كریم فؤاد حسن فؤاد مرسى٤٩٠٤١

٢٩٩٠٥٠٩٢١٠٣٠٥٨-كریم فؤاد محمد السید٤٩٠٤٢

٢٩٩٠١٠٧٠١٠٤٧٩٩-كریم كامل رجب حسن٤٩٠٤٣

٠-كریم لملوم عبد الغنى محمود٤٩٠٤٤

٢٩٩٠٦٢٤٠١٠٢٧١٢-كریم مجدى ابوالعباس صالح٤٩٠٤٥

٠-كریم محسن حسین عبد العظیم٤٩٠٤٦

٢٩٩٠٢٠٣٠١٠٠٣٥٥-كریم محسن سید محمد الصفتى٤٩٠٤٧

٢٩٩٠١١٧٢١٠٣٥١٧-كریم محمد السید رضوان٤٩٠٤٨

٢٩٩٠٧٢٨١٤٠٢٢٣٩-كریم محمد السید عبد الصمد٤٩٠٤٩

٢٩٩٠٧٢٥٠١٠٦٦٥٨-كریم محمد حمدى محمد٤٩٠٥٠

٢٩٩١١٢٦٢١٠٢٩١٤-كریم محمد عبد الكریم محمد٤٩٠٥١

٢٩٩٠٧١٠٢١٠١١٧٥-كریم محمد فضل قطب الحمزاوى٤٩٠٥٢

٠-كریم محمد قرنى عبد الرحمن٤٩٠٥٣

٢٩٩٠٨٢١٠١٠١٩٥١-كریم محمد محمود عبد العال٤٩٠٥٤

٢٩٩٠٩٢٨٠١٠٨١٧٨-كریم محمد مصطفى على المغربى٤٩٠٥٥

٠-كریم محمود عبد الرحمن محمد حماد٤٩٠٥٦

٢٩٩٠٣٢٧٠١٠٢١٥٧-كریم محمود فاروق حسنین٤٩٠٥٧

٠-كریم محمود نصر الدین محمد نبوى٤٩٠٥٨

٠-كریم مسعد رشاد حنفى محمد٤٩٠٥٩

٢٩٨١٠٢٧٢١٠٠٦٧٦-كریم مصطفى على مصطفى حسن٤٩٠٦٠

٢٩٩٠٦٠٥٠١٠٤٩١٣-كریم مصطفى محى الدین سید٤٩٠٦١

٢٩٩٠٤٠١٢١١٠٢١٤-كریم ممدوح عبد المعبود مصیلحى٤٩٠٦٢

٢٩٨٠٥٠٦٠١٠١٤٩١-كریم ناجى ابراھیم محمد السید٤٩٠٦٣

٠-كریم ناصر محمد عبد الحافظ٤٩٠٦٤

٢٩٩٠٦٢٣٢١٠٢٤٧٩-كریم ھانى عبد الكریم على محمد٤٩٠٦٥

٣٠٠٠١٠١٠١٠١٣٣٧-كریم ھشام على مصطفى عابدین٤٩٠٦٦

٠-كریم وائل شعبان محمد٤٩٠٦٧

٢٩٨١٠١١٢١٠٢٤٣٥-كریم ولید عید السید محمد الحریرى٤٩٠٦٨

٢٩٩٠٤٠٨٠١٠٠٤٦٤-كریم یونان عوض نوح٤٩٠٦٩

٠-كریمان عزالدین ابراھیم عبد المعز٤٩٠٧٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠١٠١٠١٢٥٢٦٦-كریمھ عبده عباس حسین معوض٤٩٠٧١

٢٩٩٠٤٢٧٠١٠٤٠٠٨-كریمھ محمد السید سید احمد٤٩٠٧٢

٢٩٩٠٤٢٧٠١٠٠٤٠١-كریمھ محمد عبداللطیف مصطفى٤٩٠٧٣

٢٩٨١١٢٢٠١٠٤٠٣٣-كریمھ ھشام قطب على٤٩٠٧٤

٠-كمال احمد كمال احمد بیومى٤٩٠٧٥

٢٩٩٠٦١٧٠١٠٤١١٩-كمال الدین حسین كمال رشید٤٩٠٧٦

٠-كمال الدین محرم كمال الدین محمود٤٩٠٧٧

٢٩٩٠٤٢٣٠١٠٢١١٨-كمال امین كمال امین٤٩٠٧٨

٢٩٩١١١٦٠١٠٥٣٥٨-كمال محمد كمال محمد٤٩٠٧٩

٢٩٩٠٨٠٩٢١٠٤٣٤٧-كمال محمد كمال محمد علي٤٩٠٨٠

٢٩٩٠٦٠٦٠١٠٣٦٠٥-كوثر احمد سعید قطب٤٩٠٨١

٢٩٩٠٦١٣٠١٠٣٧١٣-كوثر محمود احمد السید٤٩٠٨٢

٠-كیرلس ابراھیم سعید ابراھیم٤٩٠٨٣

٣٠٠٠١٠١٢٦٥٠٥٩١-كیرلس اسامة شوقى نصیر٤٩٠٨٤

٠-كیرلس بخیت جورج بشاى٤٩٠٨٥

٢٩٨٠٧٠٥٠١٠٦٧٧٢-كیرلس بولس عجایبى عوض٤٩٠٨٦

٠-كیرلس جرجس ناشد عطاهللا٤٩٠٨٧

٢٩٩٠٧٢٤٠١٠٤٧١١-كیرلس ذكرى برسوم سولایر٤٩٠٨٨

٠-كیرلس رأفت حلیم روفائیل جرجس٤٩٠٨٩

٢٩٩١٠٠٦٢٢٠١١٥٦-كیرلس رضا فرید میالد٤٩٠٩٠

٠-كیرلس سامى عبده سلطان٤٩٠٩١

٢٩٩٠٨١٥٢١٠٨٠٣٧-كیرلس صموئیل لمعى ریاض٤٩٠٩٢

٣٠٠٠١٠١٠١١٨١١٦-كیرلس عادل شوقى عبد الونیس٤٩٠٩٣

٢٩٨١٢٢٢٠١٠٣٧٣٤-كیرلس عماد عبدمریم كامل٤٩٠٩٤

٢٩٩٠٨٠١٢٥٠٦٨٧٣-كیرلس عماد فتحى صالح٤٩٠٩٥

٠-كیرلس كمال نظیر عویضة٤٩٠٩٦

٠-كیرلس مایز ظریف ایلیا٤٩٠٩٧

٢٩٩٠٧١٨٢١٠٠٨١٦-كیرلس محروس صالح متى٤٩٠٩٨

٠-كیرلس ممدوح میخائیل شفیق٤٩٠٩٩

٠-كیرلس میالد عیاد حنین٤٩١٠٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-كیرلس وھیب بولس سعید٤٩١٠١

٢٩٩٠٨١٥٠١٠٨١٣٧-كیرلس یوسف صدقي امین٤٩١٠٢

٢٩٨٠٣٢٩٢١٠٠٦٨٤-كیرلس یوسف عطیھ یوسف عطیھ٤٩١٠٣

٠-المیس جمال محمد صالح الدین٤٩١٠٤

٢٩٩٠٧٣١٠١٠٠٠٩٣-لبنى جمال فتوح ھریدى٤٩١٠٥

٢٩٨١١١٢٢١٠٣٢٦٦-لملوم محمد لملوم حسن٤٩١٠٦

٢٩٩٠٧٢٩١٦٠١٠٢٧-لمیس اسامھ محمد محمد٤٩١٠٧

٠-لمیس طارق فاروق فھمى خمیس٤٩١٠٨

٢٩٩٠٩٠٦٠١٠٤١٦٣-لمیس عبد الفتاح محمد القزاز٤٩١٠٩

٢٩٩٠٢٠٢٢١٠٥٤٩٦-لمیس محمد عبد هللا محمد٤٩١١٠

٠-لورانس عصام ادوار الیاس٤٩١١١

٢٩٨٠٢٢١٢١٠٣٣١٢-لوئ سامي عواد محمد٤٩١١٢

٢٩٩٠٦١٦٠١٠٤٢٧٧-لوئى محمد سلطان عبد اللطیف٤٩١١٣

٢٩٨٠٣٠٣٠١٠٣٨٦١-لؤى على صالح حسن إبراھیم٤٩١١٤

٠-لؤى محمد على طھ٤٩١١٥

٠-لؤى ممدوح حمدى احمد عبدهللا٤٩١١٦

٢٩٩٠٣٢٥٢١٠١٧٠٤-لیدیا عادل فایق امیر٤٩١١٧

٢٩٨١٢٣٠٢١٠٠٣٢٦-لیلى حافظ احمد حافظ٤٩١١٨

٢٩٩٠٩٣٠١٤٠٨٦٠٦-لیلى عمرو محمد سامى ابراھیم٤٩١١٩

٣٠٠٠٣٠٣٠١٠٢٨٦٣-لیلى مدحت عبد العزیز بیومى٤٩١٢٠

٢٩٦١٢٢٠٠٢٠٠٤٤١-لیلى مصطفى عید شعبان٤٩١٢١

٢٩٨١٢٢١٢١٠١٣١٥-ما دلین مصطفى السید عبد الرحمن٤٩١٢٢

٢٩٩٠١٠١٢١٢٤٤٦١-ماجد البیر فرنسیس ابراھیم٤٩١٢٣

٢٩٩٠٣١٠٠١٠٥٣٤٨-ماجدة رمضان حسان عبد العزیز٤٩١٢٤

٠-ماجده سید محمد على ٤٩١٢٥

٢٩٨٠٨٠٥٠١٠٦١٨٣-مادلین على حسن عبد الناصر٤٩١٢٦

٢٩٩٠٧٠٣٢١٠١٢٦١-مادلین مجدى انور مرجان٤٩١٢٧

٢٩٩٠٥٢٦٢٥٠١٦٤٩-مادونا ابراھیم ذكى بشاى٤٩١٢٨

٢٩٩٠٢٠١٢١٠٤٦٦١-مادونا انور سلیمان ریاض٤٩١٢٩

٢٩٨٠١٠٩٠١٠١٨٢١-مادونا مخائیل شحاتة مخائیل٤٩١٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٨٠٦١٠٢٦٠٠٤٩٩-مادونا وجدى فتحى تادرس٤٩١٣١

٢٩٩١٢٠٧٢١٠١٢٣٣-مارتن امجد اسحق عبدالسید٤٩١٣٢

٢٩٩٠٤٢٣٠١٠٠٣٠١-مارتن رزق اللة سیف المسیح عبد المسیح٤٩١٣٣

٠-مارتن مراد لطیف وھبھ٤٩١٣٤

٣٠٠٠١٢٤٠١٠٠٨٢٨-مارتینا اشرف نبیھ حبیب٤٩١٣٥

٢٩٩١٠٠١٠١٠٨٣٢٨-مارتینا صالح موسى صالح٤٩١٣٦

٢٩٩٠٩٢٥٠١٠٨٦٦١-مارتینا میشیل منیر رفلھ٤٩١٣٧

٢٩٩٠٥٢٥٠١٠٢٣١٥-مارجریت حنا ذكى حنا٤٩١٣٨

٠-مارسیل عبدالملك عزمى عبدالملك٤٩١٣٩

٢٩٩٠٥٢٥٠١٠٣٦٢١-ماركو رأفت عبده حنا٤٩١٤٠

٢٩٩٠٦٠٤٠١٠١١٢٦-مارى جرجس ایلیا كیرلس٤٩١٤١

٢٩٩٠٨٢٢٠١٠٣٥٦١-مارى جرجس ثابت جرجس٤٩١٤٢

٢٩٩٠١٣١٠١٠١٠٠٨-مارى جرجس موریس عجیب٤٩١٤٣

٢٩٨٠٨١٨٢١٠٠٤٤٣-مارى سامى شلبى حبیب٤٩١٤٤

٣٠٠٠٢٠٩٠١٠٠٨٦٣-مارى وفیق فھمى داود٤٩١٤٥

٢٩٩٠٧١٥٠١٠٦١٠٣-ماریا اشرف فھیم فھمى٤٩١٤٦

٢٩٨١٠٠٥٠١٠١٥٢٦-ماریان اشرف ودیع بباوى٤٩١٤٧

٢٩٩٠٧٠٣٠١٠٥٥٢٩-ماریان سمیر بخیت عبده٤٩١٤٨

٢٩٩٠٦٠٣٠١٠٢٦٠٤-ماریان عماد عدلى ماھر٤٩١٤٩

٢٩٩٠٩٢٠٠١٠٤٥٢٥-ماریز عزت عیاد ھارون٤٩١٥٠

٢٩٨١٢٠٧٠١٠٤٩٨٢-ماریز عزیز فؤاد سید اروس٤٩١٥١

٢٩٨٠٦٢١٠١٠١٦٦١-ماریز ناجى شاكر سرجیوس٤٩١٥٢

٢٩٩٠٧١٢٢٣٠٠٤٨٤-مارینا ادوار رشدى متى ابراھیم٤٩١٥٣

٢٩٨٠٧١٠٢٤٠٠٩٨٤-مارینا سامر شكرى حنا٤٩١٥٤

٢٩٨١٢١٨٠١٠١٢٢٩-مارینا سعد زكى تاوضروس٤٩١٥٥

٢٩٩٠٧٠٧٢١٠٤٣٢٨-مارینا سمیر توفیق جرجس٤٩١٥٦

٢٩٩٠٨٠١٠١٠٢٣٢٥-مارینا سمیر ثابت خلیل٤٩١٥٧

٢٩٩١٢٠٩٠١٠٤٢٦٦-مارینا عادل حلیم نبیھ٤٩١٥٨

٢٩٩٠٣٢٣٠١٠٣٠٤٥-مارینا عاطف فرج هللا ابراھیم٤٩١٥٩

٢٩٩٠٧١٩٢١٠٠٧٠٩-مارینا لویز نسیم شرموخ٤٩١٦٠
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٢٩٩٠٤١٦٠١٠١٩٠٩-مارینا مجدى عطیھ مسعود٤٩١٦١

٢٩٩٠٤٢٠٢٤٠٠٤٤٨-مارینا مجدى غبلایر برسوم٤٩١٦٢

٣٠٠٠١٠٧٠١٠٢٠٨١-مارینا مراد لمعي معزوز٤٩١٦٣

٢٩٩٠٧٢٨٠١٠٠٣٠١-مارینا ممدوح عدلى قطیط٤٩١٦٤

٢٩٩٠١٠١٢١٢٠٦٨٧-مارینا ممدوح محروس بطرس٤٩١٦٥

٢٩٨٠٣٢٩٠١٠٠٣٩٣-مارینا میالد فارس ارمیس٤٩١٦٦

٠-ماریھان اسامھ عبد الفتاح محمد٤٩١٦٧

٢٩٩١٠٠١٠١٠٣٤١٥-ماریو كامل فوزى كامل٤٩١٦٨

٠-ماریو محب عزیز بخیت٤٩١٦٩

٠-ماریو وجیھ عیاد جید٤٩١٧٠

٢٩٩٠٨٢٠٨٨٠٠٥٥٩-مازن جمال جالل محمد علي٤٩١٧١

٠-مازن طارق ماھر محمود الحجار٤٩١٧٢

٢٩٩٠٤١٨٠١٠١٤٧٦-مازن مجدى جبر علي عبد ربھ٤٩١٧٣

٢٩٩٠٧٠٥٠١٠٢٤٣٧-مازن مجدى عابدین احمد محمود٤٩١٧٤

٢٩٩١١٠١٢١٠٤٧٣٣-مازن محمد سمیر محمد٤٩١٧٥

٢٩٨٠٨٠٨٢١٠٦٤٨٧-مازن مصطفى السید محمد السقیلى٤٩١٧٦

٠-ماھر حسن رمضان محمد مرسى٤٩١٧٧

٠-ماھر مجدى محروس حنس٤٩١٧٨

٠-ماھیتاب السید عطیھ السید فضل٤٩١٧٩

٢٩٩٠٩٠٩٠١١١٠٢٤-ماھیتاب سامح عبد الرحمن عبد العاطى٤٩١٨٠

٢٩٩٠٦١٤٠١٠٤٣٨٦-ماھیر اسامھ محمد طلعت محمود٤٩١٨١

٢٩٧١٢٢٥٢٣٠١٥١٧-ماھینور سمیر صالح الدین محمد٤٩١٨٢

٠-مایكل بشرى موریس ذكرى٤٩١٨٣

٢٩٨١٢٢٢٠١٠٤٢٧٧-مایكل غایس سلیمان خلیل٤٩١٨٤

٠-مایكل فوزى توفیق عبدالمسیح٤٩١٨٥

٠-مایكل مجدى ھنرى سالمھ٤٩١٨٦

٢٩٨٠٦٠٤٢١٠١٢٧٧-مایكل ممدوح دانیال بطرس٤٩١٨٧

٢٩٩٠٩٢٠٠١٠٠١٣٩-مایكل وھبھ میالد نقوال٤٩١٨٨

٠-مبارك صالح على ابوالخیر٤٩١٨٩

٢٩٩٠٦٠٢٢١٠٠٦٣٥-مجد جورج شفیق عبد السید٤٩١٩٠
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٠-مجدى اسامھ السید حسن٤٩١٩١

٠-مجدى توفیق فؤاد غنیم عبد اللطیف٤٩١٩٢

٠-مجدى سامى جرجس سامى٤٩١٩٣

٢٩٨١٠٢٨٠١٠٥٦٧٩-مجدى سعید محمود ادریس٤٩١٩٤

٢٩٩٠٢٢٠٠١٠٥٨٣٧-مجدى عبدالغنى ابراھیم عبدالغنى٤٩١٩٥

٠-مجدى عماد احمد عبد الحمید٤٩١٩٦

٢٩٩٠٥٠٨٢١٠١٤٤٨-مجدى ولید شفیق احمد سالم٤٩١٩٧

٠-مجدي سمیر فھیم حسین٤٩١٩٨

٢٩٩٠٣٢٢٢١٠٣٩١٥-محاسن صالح الدین رضا محمود٤٩١٩٩

٢٩٩٠٨١٨٠١٠٠٩٩٨-محسن اكمل عبد المحسن عبد الخالق٤٩٢٠٠

٠-محمد ابراھیم ابراھیم حسن٤٩٢٠١

٢٩٨٠١٠٥٢١٠٥٣٧٦-محمد ابراھیم احمد احمد٤٩٢٠٢

٢٩٩٠٢٠٩٠١٠٤٨٥٦-محمد ابراھیم بدرى مكى٤٩٢٠٣

٠-محمد ابراھیم حسین عبد العزیز٤٩٢٠٤

٠-محمد ابراھیم سالم السید٤٩٢٠٥

٠-محمد ابراھیم شحاتھ ابراھیم٤٩٢٠٦

٣٠٠٠٢٢٩٠١٠٠١٧٥-محمد ابراھیم شعبان سلیمان٤٩٢٠٧

٣٠٠٠١٠١٠١٣٦٦٥٣-محمد ابراھیم صالح احمد٤٩٢٠٨

٣٠٠٠٣٢١٢١٠٠٣٧٨-محمد ابراھیم عبد الحمید محمد فرج٤٩٢٠٩

٢٩٩٠٣١٧٠١٠١٤٥٥-محمد ابراھیم عبد الغفار محمد٤٩٢١٠

٢٩٩٠٨٢٣٠١٠٥٠٧٤-محمد ابراھیم عبدالمعبود مصطفى٤٩٢١١

٠-محمد ابراھیم على عاشور٤٩٢١٢

٠-محمد ابراھیم محمد ابراھیم ( البساتین)٤٩٢١٣

٢٩٩١٠٠٧٠١٠٠٩٣٨-محمد ابراھیم محمد احمد٤٩٢١٤

٢٩٨٠٨١٢٢١٠٠٣٧١-محمد ابراھیم محمد عبد العاطي٤٩٢١٥

٠-محمد ابراھیم محمد عبد الوھاب سلیمان٤٩٢١٦

٢٩٩٠٢٢٣٠١٠٢٩٥٦-محمد ابراھیم محمد على٤٩٢١٧

٠-محمد ابراھیم محمد فتح الباب٤٩٢١٨

٢٩٩٠٨٢٨٢١٠٣٨٩٤-محمد ابراھیم محمود على٤٩٢١٩

٠-محمد ابراھیم محمود محمد٤٩٢٢٠
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٠-محمد ابراھیم یوسف محمود٤٩٢٢١

٢٩٨٠٦٠١٢٧٠٣٥٩١-محمد ابو العال حنفى حسن٤٩٢٢٢

٠-محمد ابو القاسم محمد انور٤٩٢٢٣

٢٩٩١٠٠١٠١٠٧٤٥٣-محمد ابو المجد محمد عبد الرحیم٤٩٢٢٤

٠-محمد ابو طالب جاب هللا رضوان٤٩٢٢٥

٢٩٩٠٨١١٢١٠٠٠٧٦-محمد ابوالسعود شاكر ابوالسعود٤٩٢٢٦

٢٩٩٠٨٣٠٢٨٠٠١٧١-محمد ابوطالب محمد احمد٤٩٢٢٧

٣٠٠٠١١٦٢١٠٢١٩٣-محمد احمد ابراھیم ابو المجد٤٩٢٢٨

٢٩٩٠٤٢٥٢١٠١٧٩٤-محمد احمد ابراھیم محمد ١٦-١-٤٩٢٢٩٢٠٠٠

٢٩٩٠١٣٠١٤٠٢٢١٦-محمد احمد ابراھیم محمد ٢٥-٤-٤٩٢٣٠١٩٩٩

٢٩٩٠٥٢٠٢١٠٠٧٧٧-محمد احمد ابراھیم محمد زكى٤٩٢٣١

٢٩٩٠٤٠٢٢١٠٠٩٣٤-محمد احمد ابو الیزید محمود عبد هللا٤٩٢٣٢

٠-محمد احمد احمد فؤاد احمد القاضي٤٩٢٣٣

٠-محمد احمد اسماعیل المتولى٤٩٢٣٤

٠-محمد احمد السید صالح٤٩٢٣٥

٠-محمد احمد جاد احمد٤٩٢٣٦

٢٩٩٠٨٢١٢١٠٢٧٣٤-محمد احمد جوده مصلحي٤٩٢٣٧

٠-محمد احمد حامد احمد٤٩٢٣٨

٠-محمد احمد حسن حامد٤٩٢٣٩

٠-محمد احمد حسنى عبد العزیز٤٩٢٤٠

٠-محمد احمد حمدان سطوحى٤٩٢٤١

٢٩٩٠٢٠٧٠١٠٢٧٩٢-محمد احمد حمدى محمد٤٩٢٤٢

٠-محمد احمد ربیع السید٤٩٢٤٣

٢٩٩١٢٢٠٠١٠٠٧٧٦-محمد احمد رزق على٤٩٢٤٤

٢٩٨٠٥٢٠٢١٠١٧٩٥-محمد احمد سعید احمد٤٩٢٤٥

٠-محمد احمد سوابى السید٤٩٢٤٦

٠-محمد احمد سید محمد٤٩٢٤٧

٠-محمد احمد صالح سید٤٩٢٤٨

٢٩٩٠٧١٥١٢٠٢٢٥٤-محمد احمد صالح على حسن٤٩٢٤٩

٢٩٩٠٦٢٤٠١٠٠٨٩٢-محمد احمد عبد الحلیم محمد خلف٤٩٢٥٠
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٢٩٩٠٥٢٠٠١٠٥١٣٥-محمد احمد عبد الحمید ابراھیم٤٩٢٥١

٢٩٨٠٤٠٥٢١٠١٧٩٥-محمد احمد عبد الحمید عبد الحافظ٤٩٢٥٢

٢٩٩٠٤٢٣٨٨٠٠٢٩٩-محمد احمد عبد الحمید محمد٤٩٢٥٣

٢٩٨١٢٢٠٢٢٠٠٥٩٥-محمد احمد عبد الخالق محمود٤٩٢٥٤

٢٩٨١٠٠٨٠١٠٢١٩٥-محمد احمد عبد العاطى عبد الفتاح٤٩٢٥٥

٢٩٨١١١١٢١٠٣٧٧٢-محمد احمد عبد العال قرنھ٤٩٢٥٦

٣٠٠٠٢٠٧٠١٠٠٠٣٤-محمد احمد عبد العظیم حسان٤٩٢٥٧

٢٩٩١١٢٧٠١٠٤٢٧٦-محمد احمد عبد العظیم عبد ربھ٤٩٢٥٨

٣٠٠٠٢١٩١٢٠١٤٣١-محمد احمد عبد العظیم محمد٤٩٢٥٩

٢٩٩٠٩١٣١٤٠٢٥٥١-محمد احمد عبد العلیم عبد النبى نور٤٩٢٦٠

٢٩٩٠٧٠٦٢١٠٢٦٩٦-محمد احمد عبد هللا بركات٤٩٢٦١

٢٩٩٠٨٠٣٨٨٠٠١٩٢-محمد احمد عبدالحمید ابراھیم٤٩٢٦٢

٠-محمد احمد عبدالعاطى الخولى٤٩٢٦٣

٢٩٩٠٧٠٦٢١٠٠٨٩٨-محمد احمد عبدالمقتدر منصور٤٩٢٦٤

٢٩٩٠٦٢٨٠١٠٤٤٣٢-محمد احمد على عبود احمد٤٩٢٦٥

٣٠٠٠٣٠٨٢١٠٠٥٧٥-محمد احمد عواد على٤٩٢٦٦

٠-محمد احمد عید محمد نصر٤٩٢٦٧

٢٩٨١٠١٧٠١٠٠٩٣١-محمد احمد فرید محمد٤٩٢٦٨

٢٩٨٠٧١٥٢١٠٠٨٩٢-محمد احمد محمد احمد٤٩٢٦٩

٠-محمد احمد محمد احمد ابو السعود٤٩٢٧٠

٠-محمد احمد محمد احمد حفناوى٤٩٢٧١

٠-محمد احمد محمد اسماعیل العباسى٤٩٢٧٢

٢٩٨١٠٢٩٠١٠٢٩٥٣-محمد احمد محمد عبد الحلیم عابد٤٩٢٧٣

٢٩٨١٠١٧١٤٠١٤٩٧-محمد احمد محمد عبد السالم٤٩٢٧٤

٠-محمد احمد محمد عبد السالم٤٩٢٧٥

٠-محمد احمد محمد عبد العزیز٤٩٢٧٦

٢٩٩٠٤٢٢٢٨٠٠٠٩٤-محمد احمد محمد عبد العظیم٤٩٢٧٧

٠-محمد احمد محمد عبد الوھاب٤٩٢٧٨

٢٩٩١٢٢٥٠١٠٣٥١٢-محمد احمد محمد على٤٩٢٧٩

٢٩٨١١٢٦٠١٠٣٨٥٤-محمد احمد محمد غالى٤٩٢٨٠
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٣٠٠٠١١١٢١٠٠١٥٧-محمد احمد محمد قناوى٤٩٢٨١

٢٩٨٠٧٠٩٢١٠٢٩٣٩-محمد احمد محمد كامل٤٩٢٨٢

٠-محمد احمد محمد مصطفى٤٩٢٨٣

٠-محمد احمد محمود احمد عبد الرحیم٤٩٢٨٤

٠-محمد احمد محمود محمد٤٩٢٨٥

٣٠٠٠١٢٤٢١٠٠٠٩٤-محمد احمد نادى عبد العظیم٤٩٢٨٦

٢٩٩٠٦٢٩٠١٠٤٨٧٢-محمد احمد یوسف یوسف٤٩٢٨٧

٢٩٨٠٩٣٠٠١١٥٦٣٥-محمد ادھم السید شحاتة٤٩٢٨٨

٢٩٩٠٣٢٥٠١٠٤١٣٧-محمد اسامھ السید ابوالعال٤٩٢٨٩

٢٩٨١١٠١٠١٠٧٥٣٦-محمد اسامھ حنفى ابراھیم٤٩٢٩٠

٠-محمد اسامھ سعد ابراھیم٤٩٢٩١

٠-محمد اسامھ عبد الحفیظ محمد٤٩٢٩٢

٠-محمد اسامھ عبد المجید عبد العزیز٤٩٢٩٣

٢٩٩٠٩٠٧٠١٠٠٤٧٦-محمد اسامھ كمال عبد الفتاح٤٩٢٩٤

٢٩٩٠٣١٣٢١٠٠٨٥٢-محمد اسامھ محمد ابو العنین٤٩٢٩٥

٠-محمد اسامھ محمد حسن٤٩٢٩٦

٣٠٠٠١٢٢٠١٠٥٢٥٤-محمد اسامھ مسعود عبد الحمید٤٩٢٩٧

٢٩٩٠٨٠٨٠١٠١٥٩٨-محمد اسامھ مصطفى احمد٤٩٢٩٨

٠-محمد اسامھ مصطفى احمد سید٤٩٢٩٩

٢٩٩٠١٢٩٠١٠١٩٣٦-محمد اسالم محمد سید٤٩٣٠٠

٢٩٩٠٨٠٣٠١٠٦٨٥٨-محمد اسماعیل حسانین اسماعیل٤٩٣٠١

٠-محمد اسماعیل شبل محمد٤٩٣٠٢

٢٩٩٠٩١٤٠١٠٣٧٥٣-محمد اسماعیل محمد ابراھیم٤٩٣٠٣

٢٩٩٠٥٠١٢١١٠٤٧٤-محمد اسماعیل محمد اسماعیل٤٩٣٠٤

٠-محمد اسماعیل محمد عبد العزیز٤٩٣٠٥

٢٩٩٠٧٠٣٠١٠٤٣٣٦-محمد اسماعیل محمد عبد اللطیف٤٩٣٠٦

٢٩٩٠٦١٧٢١٠١٦٧٢-محمد اشرف ابراھیم حلمى محمد نافع٤٩٣٠٧

٢٩٨١٠٠١٢١١٠٣١٧-محمد اشرف ابراھیم عشماوى٤٩٣٠٨

٠-محمد اشرف احمد زكى٤٩٣٠٩

٢٩٩٠٩٣٠٢١١٠٠٧٤-محمد اشرف احمد عدلى٤٩٣١٠
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٣٠٠٠٢٠٥٠١٠١١٣١-محمد اشرف احمد محمد٤٩٣١١

٠-محمد اشرف احمد محمود محمد٤٩٣١٢

٠-محمد اشرف حسن محمد٤٩٣١٣

٠-محمد اشرف سعید حافظ محمد٤٩٣١٤

٢٩٨١٢١٦٢١٠١٩٩٨-محمد اشرف سید مصطفى٤٩٣١٥

٣٠٠٠١٠١٢١٢٧٥٩٧-محمد اشرف صابر محمد سالم٤٩٣١٦

٢٩٩٠٣١٠١٤٠٢١٣٣-محمد اشرف عاشور حسین٤٩٣١٧

٢٩٩٠٤١٧٢١٠٣٤٧٨-محمد اشرف عبد السالم على احمد٤٩٣١٨

٢٩٩٠٩١٢٠١٠٤٧٣٧-محمد اشرف عبد العزیز جوده٤٩٣١٩

٢٩٩٠٦٢٨٢١٠٢٣٩٩-محمد اشرف عبد العزیز عبد القادر الفقي٤٩٣٢٠

٢٩٩١١٠٩٠١٠٢٥٧٧-محمد اشرف عبد المنعم عبد الحلیم٤٩٣٢١

٠-محمد اشرف عبد الموجود سلیمان٤٩٣٢٢

٠-محمد اشرف عبد النبى فرج٤٩٣٢٣

٣٠٠٠٢٠٨٢١٠٠٩٣٥-محمد اشرف عبدالعظیم لبیب٤٩٣٢٤

٠-محمد اشرف فاروق على٤٩٣٢٥

٢٩٩٠١١٢٠١٠٤٢٥٦-محمد اشرف محمد تمام حسین٤٩٣٢٦

٢٩٩٠٥٠٥٠١٠٣١٩٨-محمد اشرف محمد حربي٤٩٣٢٧

٠-محمد اشرف محمد حسان٤٩٣٢٨

٢٩٩١٢١٦١٤٠١١٣٥-محمد اشرف محمد رفعت٤٩٣٢٩

٢٩٩٠٩٢٦٢١٠٤٤٩١-محمد اشرف محمد سلیمان٤٩٣٣٠

٣٠٠٠٢٢٨٢١٠٠٥٥٧-محمد اشرف محمد عبد العزیز محمد٤٩٣٣١

٢٩٩١٢٠٣٢١٠٠٧١٤-محمد اشرف محمد عبده محمد كاشف٤٩٣٣٢

٠-محمد اشرف محمد عساف٤٩٣٣٣

٢٩٨٠٣٣٠٠١٠٣٥٧٤-محمد اشرف محمد محمد٣٠-٣-٤٩٣٣٤١٩٩٨

٠-محمد اشرف محمد محمد محمد عبد هللا٤٩٣٣٥

٢٩٧١٢٢٠٢١٠١٦٥٧-محمد اشرف محمد محمد عامر٤٩٣٣٦

٢٩٩٠١٠٤٠١٠١٣٥٣-محمد اشرف محمود محمد٤٩٣٣٧

٠-محمد اشرف محمود محمد دسوقى٤٩٣٣٨

٠-محمد اشرف مصطفى سید٤٩٣٣٩

٢٩٨١٢٠٧٠١٠٢٦٩٦-محمد الراوى محمد الراوي٤٩٣٤٠
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٢٩٩٠٣١٥٢١٠٢٣٥٥-محمد السید جالل راضى عبدالحكم٤٩٣٤١

٠-محمد السید سباعى محمد على٤٩٣٤٢

٢٩٨٠٦٠٩٠١٠٤٨١٤-محمد السید شعبان محمود٤٩٣٤٣

٢٩٨١٠٢٣٢١٠٠٢٥٨-محمد السید عبد الحمید جودة السید٤٩٣٤٤

٠-محمد السید عبد الرشید السید٤٩٣٤٥

٢٩٩٠١٠٥٠١٠٤٥١٢-محمد السید فرج صالح٤٩٣٤٦

٢٩٩١٢١٥٠١٠٥٨٣٦-محمد السید قطب الروبي٤٩٣٤٧

٢٩٩٠٨٢٥٢١٠١١٣٧-محمد السید محمد السید مھدي٤٩٣٤٨

٢٩٩٠٦٠١٢١٠٦١٧١-محمد السید محمد العوضى٤٩٣٤٩

٢٩٩٠٤٢٤٠١٠١١٩٥-محمد السید محمد عبد الحمید عطیھ٤٩٣٥٠

٢٩٨١٢٢١٠١٠٢٦٥٩-محمد الھام الدین عبد المعطى عبد المقصود٤٩٣٥١

٢٩٨١١١٥٢١٠٤٦٧٤-محمد امام عید مصطفى٤٩٣٥٢

٢٩٩٠٨٢٨٢١٠١٦١١-محمد امام محمد امام محمد٤٩٣٥٣

٢٩٩٠٥٣٠٠١٠٣٧١٧-محمد امیر درویش محمود سبسوبھ٤٩٣٥٤

٠-محمد امین امین مصطفى خلیل٤٩٣٥٥

٢٩٩٠٩٠٤٢٤٠٣٩٧٨-محمد امین عبد ربھ السید٤٩٣٥٦

٠-محمد انور سید طھ٤٩٣٥٧

٢٩٩٠٦١٦١٦٠١٧٩٧-محمد انور محمود عبد هللا٤٩٣٥٨

٢٩٩٠٩٢٩٠١١٣٢١٨-محمد ایمن سالم عبد الشفوق٤٩٣٥٩

٢٩٩٠٧٢٠٠١٠٥٦٣٤-محمد ایمن سعد حسن رزق٤٩٣٦٠

٠-محمد ایمن سید عواد٤٩٣٦١

٢٩٩١٢٣١٠١٠١٢٣٩-محمد ایمن صالح الدین محمود٤٩٣٦٢

٠-محمد ایمن عبد السالم بیومي٤٩٣٦٣

٠-محمد ایمن عوض محمد٤٩٣٦٤

٢٩٩١٠٠١٠١٠١٣٥٨-محمد ایمن فؤاد احمد٤٩٣٦٥

٢٩٩٠٧١٧٠١٠٧٢٩٧-محمد ایمن محمد ابراھیم٤٩٣٦٦

٣٠٠٠١٠١٢١٢٢٤٧١-محمد ایمن مصطفى سید٤٩٣٦٧

٠-محمد ایمن مصطفى محمد٤٩٣٦٨

٢٩٩٠١١٧٠١٠٦٦٣٢-محمد ایمن یحیى على مصطفى٤٩٣٦٩

٢٩٩١١٠٩٠١٠٣٨٩١-محمد ایمن یوسف عفیفي غریب٤٩٣٧٠
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٠-محمد ایھاب امین حامد على الدین٤٩٣٧١

٢٩٩٠٨١٨٠١٠٤٠٣٩-محمد ایھاب سید محمد على٤٩٣٧٢

٠-محمد ایھاب عبد الحكیم فخرالدین٤٩٣٧٣

٠-محمد ایھاب قاسم حافظ٤٩٣٧٤

٢٩٩٠١١١٢١٠٢٢٥٢-محمد ایھاب مبروك عبدالحلیم٤٩٣٧٥

٢٩٩٠٧١٩٠١٠٤٨١٢-محمد ایھاب محمد محمد عبد الجواد٤٩٣٧٦

٢٩٩٠٣١٦٠١٠١٢٧٩-محمد بخیت قاعود عبدالعال٤٩٣٧٧

٢٩٩٠٦٢٦٠١٠٤٧٣٨-محمد بركات السید حسان٤٩٣٧٨

٠-محمد بكر محمد بسیونى٤٩٣٧٩

٢٩٩٠٩٠١٢١٠٥٢٣٩-محمد بالل عبدالعزیز تعلب٤٩٣٨٠

٠-محمد تامر عابدین بكیر٤٩٣٨١

٢٩٩١٠٢٧٠١٠١١١٤-محمد تامر محسن عبد الحمید٤٩٣٨٢

٢٩٩٠٣٠١٢١١١٧٥٣-محمد تبارك عبدالوھاب محمد عطیھ٤٩٣٨٣

٢٩٨١٠٢٠٠١٠١٠٧٤-محمد توفیق محمد احمد حسن٤٩٣٨٤

٠-محمد ثروت سعد عبد الحمید٤٩٣٨٥

٢٩٩١٢١٠٠١٠٠٢١٣-محمد ثروت سعد محمد٤٩٣٨٦

٢٩٨١١٢٧٠١٠٣٦١٥-محمد ثروت محمد رمضان منصور٤٩٣٨٧

٠-محمد جابر احمد حسن٤٩٣٨٨

٢٩٨٠٥١٥٠١٠٥٩٥٩-محمد جابر عبد الحمید ھمام٤٩٣٨٩

٢٩٨٠٨٣٠٢١٠٢٥٥١-محمد جبریل عبد الخالق محمد٤٩٣٩٠

٠-محمد جعفر على مھنى٤٩٣٩١

٢٩٩١٠٠١٢١٠٧٢٥٦-محمد جالل عبدالفتاح محمد٤٩٣٩٢

٢٩٩٠٩٢٩٠١١٤١٩٢-محمد جمال احمد على٤٩٣٩٣

٢٩٩٠٥٢٩٢١٠١١٧٣-محمد جمال السید احمد شلبى٤٩٣٩٤

٢٩٨١١٢٣٢١٠٠٠٣٣-محمد جمال امام حسانین٤٩٣٩٥

٢٩٨٠٦٢٦٢١٠٢٠١١-محمد جمال توفیق محمد عبد الرازق٤٩٣٩٦

٠-محمد جمال حسن عبد القادر٤٩٣٩٧

٠-محمد جمال حسنى عبد الحلیم٤٩٣٩٨

٢٩٩٠١١٣٢١٠٠٠٧٨-محمد جمال سید محمود٤٩٣٩٩

٠-محمد جمال عبد العزیز سعد خضر٤٩٤٠٠
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٨٠٣٠١٠٤٥٥٣-محمد جمال عبد القوى محمود٤٩٤٠١

٠-محمد جمال عبد النبى حسن٤٩٤٠٢

٠-محمد جمال عزت محمد٤٩٤٠٣

٢٩٨١٢٢٩٢١٠١٧٣٦-محمد جمال فتحى محمد على٤٩٤٠٤

٢٩٩١٠١٨٨٨٠٠٤٩٧-محمد جمال قاسم حسین الطیار٤٩٤٠٥

٠-محمد جمال قرنى على٤٩٤٠٦

٢٩٨٠٨٢٨٨٨٠٠٧٣٨-محمد جمال كرم سلیمان٤٩٤٠٧

٠-محمد جمال محروس حسب النبى٤٩٤٠٨

٠-محمد جمال محمد حسن٤٩٤٠٩

٢٩٩٠٧٠٨٠١٠٢٢٣٧-محمد جمال محمد خلیفھ٤٩٤١٠

٢٩٨٠٤١٩٢١٠٠٥٥١-محمد جمال محمد دیاب٤٩٤١١

٢٩٩٠٦١١٢١٠١٨٧٨-محمد جمال محمد محمد عبدالعال٤٩٤١٢

٠-محمد جمال محمد محمود شعبان٤٩٤١٣

٢٩٩٠٨٢٢٢١٠٤٥٥٧-محمد جمال مصطفى احمد الطویل٤٩٤١٤

٠-محمد جمال معاذ محمود٤٩٤١٥

٢٩٨٠٩١٠٢٦٠٦١٣٥-محمد جمال نصر محمد٤٩٤١٦

٢٩٨١١٠١٢١٠٢٦٧١-محمد جمعھ صابر محمد٤٩٤١٧

٢٩٨١٢٢٨٠١٠٣٤١٥-محمد جمیل ابو بكر فراج٤٩٤١٨

٢٩٩١١٢٥٢١٠١٢٣٥-محمد حاتم محمود محمود٤٩٤١٩

٢٩٩١٢١٢٢١٠٢٤٧٣-محمد حامد سلیم حامد٤٩٤٢٠

٠-محمد حجاج شعبان على٤٩٤٢١

٠-محمد حجاج عبد العلیم احمد٤٩٤٢٢

٠-محمد حسام الدین محمد قندیل ابراھیم٤٩٤٢٣

٠-محمد حسام السید محمود٤٩٤٢٤

٢٩٨٠٧١٤٠١٠٢٤٣١-محمد حسام عبد هللا محمود٤٩٤٢٥

٣٠٠٠٢١٣٠١٠١١١٦-محمد حسام محمد سعید٤٩٤٢٦

٢٩٧١٠١٨٠١٠٢٦٧٨-محمد حسام مختار اسماعیل٤٩٤٢٧

٢٩٩٠٩٢٩٠١٠٦٨٧٤-محمد حسانین عبد الاله محمد٤٩٤٢٨

٢٩٨٠١٣٠٠١٠٢٩١٥-محمد حسن احمد مصباح٤٩٤٢٩

٢٩٩٠٦١٥١١٠٠١٥٣-محمد حسن السید حسن٤٩٤٣٠
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امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
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٢٩٩٠٢٠٥٠١٠٥٢٧٢-محمد حسن امین النجار٤٩٤٣١

٢٩٨١٢٠١٢١٠٢٠٥٨-محمد حسن حماد احمد٤٩٤٣٢

٠-محمد حسن ربیع حسن عبد الرحمن٤٩٤٣٣

٢٩٩٠٦٠١٠١٠٧٩٧٩-محمد حسن سعد السید٤٩٤٣٤

٠-محمد حسن سید احمد٤٩٤٣٥

٢٩٩١٢٢٧٠١٠٢٢٥٣-محمد حسن صبحى حسن٤٩٤٣٦

٢٩٩٠٧٢٦٠١٠٤١١٤-محمد حسن عبدالغنى ابوزید٤٩٤٣٧

٣٠٠٠٢١٩٠١٠٠٢٩١-محمد حسن على محمود٤٩٤٣٨

٢٩٨٠٨١٢٠١٠٠٠٧٢-محمد حسن مبارك حسن محمود٤٩٤٣٩

٢٩٩١١٠١٢١٠٦٥٧٤-محمد حسن محمد حسان عبدالعزیز٤٩٤٤٠

٢٩٩٠٩٠٩٠١١٣١٩١-محمد حسن محمد حسن٤٩٤٤١

٢٩٩٠٧١٠٠١٠٠١٧١-محمد حسن محمد ھاشم٤٩٤٤٢

٠-محمد حسنى عبد المنعم زكى٤٩٤٤٣

٠-محمد حسین امام محمد ٤٩٤٤٤

٠-محمد حسین عبد الجید عباس٤٩٤٤٥

٢٩٨١٢٢٩٢١٠٠٤٩٧-محمد حسین على غانم غریب٤٩٤٤٦

٢٩٨١٢١٥٠١٠٣٣٧٥-محمد حسین محمد السید٤٩٤٤٧

٠-محمد حسین محمد السید حسن٤٩٤٤٨

٢٩٩٠١١٠٠١٠٢٩٣١-محمد حسین محمد جبر٤٩٤٤٩

٠-محمد حسین محمد متولى٤٩٤٥٠

٢٩٩٠٦١٠٢١٠٠٦٩٥-محمد حسین محمود احمد٤٩٤٥١

٠-محمد حسین مدبولى ھنیدى٤٩٤٥٢

٢٩٨١١١٠٠١٠١٤٧٢-محمد حشمت عبد هللا عبد الجواد٤٩٤٥٣

٢٩٩٠٧٢٢٠١٠٤٥٣٧-محمد حماد راشد سلیمان٤٩٤٥٤

٢٩٨٠٤٢٩٠١٠٢٥٥٤-محمد حمدى الزھرى محمد٤٩٤٥٥

٢٩٩٠٣٢٨٢١٠٠٩١٥-محمد حمدى انور رفاعى٤٩٤٥٦

٢٩٩٠٨٠١٢١١٤٩١٦-محمد حمدى سید ابراھیم سید٤٩٤٥٧

٠-محمد حمدى على ابراھیم٤٩٤٥٨

٢٩٨٠١١٠٠١٠٢٢٩٥-محمد حمدى محمد حسن٤٩٤٥٩

٢٩٩٠٤١٩٠١٠٠٦١٣-محمد حمدى محمد سید٤٩٤٦٠
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٢٩٩٠٣٢٠٢١٠٣٠١٣-محمد حمدى محمود احمد٤٩٤٦١

٢٩٨١٠٠٢٠١٠١١٥٧-محمد حمدى مصطفى احمد٤٩٤٦٢

٠-محمد حموده حموده شلبى٤٩٤٦٣

٠-محمد حنفى احمد على٤٩٤٦٤

٢٩٨١١١٠٢١٠٠٤٥٧-محمد حنفى خیرى ابراھیم٤٩٤٦٥

٢٩٩٠٦١٥٠١٠٦٠٣٤-محمد خالد ابو بكر الصدیق٤٩٤٦٦

٠-محمد خالد ابوالمعاطى یوسف احمد الباشتلى٤٩٤٦٧

٢٩٩٠٤٢٣٠١٠٣٩٩٨-محمد خالد احمد عمران٤٩٤٦٨

٢٩٨١٢٠٢٠١٠٠٩٥١-محمد خالد السید السید٤٩٤٦٩

٠-محمد خالد المرسى شحاتة٤٩٤٧٠

٢٩٩١٢١٠٢١٠١٥٣٥-محمد خالد حسنى عبید سید٤٩٤٧١

٢٩٩٠٨١٧٠١٠٣٤١٧-محمد خالد زكي عالم٤٩٤٧٢

٢٩٨١٠١٩٠١٠٣١١١-محمد خالد سعد عبد العاطى ھارون٤٩٤٧٣

٠-محمد خالد سعید محمد٤٩٤٧٤

٣٠٠٠١٠١٠١٤٣٢١٨-محمد خالد سید احمد٤٩٤٧٥

٢٩٨٠١٣٠٢١٠٢٠٣٣-محمد خالد عباس محمد٤٩٤٧٦

٢٩٩٠٢٢١٢١٠١٥٥١-محمد خالد عبد الحلیم على عنبر٤٩٤٧٧

٣٠٠٠١٢٤٢١٠١٠٧٤-محمد خالد عبد الرازق قاسم٤٩٤٧٨

٠-محمد خالد عبد الغفار سلطان٤٩٤٧٩

٢٩٩٠٦١٥٢١٠٣٩٥٤-محمد خالد عبد الغنى سید٤٩٤٨٠

٠-محمد خالد عبد الفتاح اسماعیل٤٩٤٨١

٢٩٩٠٢٠٧٨٨٠٠٢١٩-محمد خالد عبد المنعم محمد٤٩٤٨٢

٢٩٩٠٩١٦٠١٠٠٤١٦-محمد خالد عبدالفتاح السید جمعھ٤٩٤٨٣

٢٩٩٠٥٠٤٠١٠٠٢٣٩-محمد خالد عبدالوھاب سالم عرفھ٤٩٤٨٤

٠-محمد خالد عفیفى سالم٤٩٤٨٥

٠-محمد خالد على امین٤٩٤٨٦

٢٩٧١١١٤٢١٠٠٣٧٤-محمد خالد فتحى السید محمد٤٩٤٨٧

٢٩٨١١٢٩٢١٠٣١٣٩-محمد خالد فھمى ابراھیم٤٩٤٨٨

٢٩٨١١٢٦٢١٠٠٢٩١-محمد خالد كمال عبد العظیم عبد المولى٤٩٤٨٩

٣٠٠٠٢٢٥٠١٠١٦٩١-محمد خالد محمد ابراھیم٤٩٤٩٠
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٢٩٩٠٦١٦٠١٠٤١٣٧-محمد خالد محمد احمد٤٩٤٩١

٢٩٩٠٨٢٨٠١٠١٢٥٨-محمد خالد محمد عبد المنعم٤٩٤٩٢

٢٩٩٠٦٢٦٢١٠٣٨٧٩-محمد خالد محمد عبده٤٩٤٩٣

٠-محمد خالد محمد عفیفى٤٩٤٩٤

٠-محمد خالد محمد على (الجیزة)٤٩٤٩٥

٠-محمد خالد محمد على (المطریة)٤٩٤٩٦

٢٩٨١١٢٦٠١٠٢٧٣٤-محمد خالد محمد عیسوى٤٩٤٩٧

٣٠٠٠٢٢١٢١٠٢٤١٢-محمد خالد محمد محمد٤٩٤٩٨

٢٩٩١١٢٠٠١٠٠٩٧٤-محمد خالد محمد محمد حموده٤٩٤٩٩

٠-محمد خالد محمود احمد مراد٤٩٥٠٠

٣٠٠٠٢٢٠٠١٠٣٢٥١-محمد خالد محمود مرزوق٤٩٥٠١

٢٩٨١٢١٦٢١٠٢١٥٣-محمد خالد نصر عبد هللا٤٩٥٠٢

٢٩٨١٢٠٢٢١٠٣٤٧٨-محمد خمیس سالم توفیق٤٩٥٠٣

٢٩٩٠٢٠٦٠١٠٠٢٣٦-محمد راضى عبدالحمید صالح٤٩٥٠٤

٢٩٩٠٣١٠٠١٠٢٠٥٥-محمد رأفت ابراھیم دراز٤٩٥٠٥

٢٩٩٠١١٩٢١٠٢٨٧٨-محمد رأفت صالح سید٤٩٥٠٦

٠-محمد رأفت فتحى محمود٤٩٥٠٧

٢٩٩٠١٠٦٠١٠٠٧٧٩-محمد رأفت محمد عبد الرحیم رابح٤٩٥٠٨

٠-محمد ربیع سید حسان ابراھیم٤٩٥٠٩

٠-محمد رجاء على مصطفى٤٩٥١٠

٢٩٩٠٧٣١٠١٠٢٨٣٥-محمد رجائى السید محمد٤٩٥١١

٢٩٧١٠١٦٢١٠١٧١١-محمد رجب جمعھ رجب٤٩٥١٢

٢٩٩٠٣١٥٢٣٠٢٤٥١-محمد رجب حمیده محمود٤٩٥١٣

٠-محمد رجب خلیل ابراھیم٤٩٥١٤

٣٠٠٠٢٢٢٢١٠١٥٣٨-محمد رجب شعبان رمضان٤٩٥١٥

٢٩٩٠٣٢٠٢٣٠٣٧٩٩-محمد رجب عبد التواب سید٤٩٥١٦

٢٩٩٠٦٠٩٢١٠٣١٥١-محمد رجب محمد عقل٤٩٥١٧

٢٩٩٠٨٠٧٢١٠٣٢١٢-محمد رجب محمد مبروك٤٩٥١٨

٢٩٨١١١٩٠١٠٤٩٣٩-محمد رشدى محمد السید الصانع٤٩٥١٩

٢٩٨١٠٢٠٢١٠٠٨٧٣-محمد رضا زكریا سعد٤٩٥٢٠
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٢٩٩٠٦٠٣٠١٠٢٨٧٦-محمد رضا عبد المتعال الحاج محمد٤٩٥٢١

٠-محمد رضا فاروق محمد ابراھیم٤٩٥٢٢

٠-محمد رضا متولى سید احمد٤٩٥٢٣

٠-محمد رضا محمد محمد صالح٤٩٥٢٤

٢٩٩٠٦٢٢٢١٠٢٩١٨-محمد رفعت محمد احمد ربیع٤٩٥٢٥

٢٩٩٠٢٢٨٠١٠٤٣١٣-محمد رمضان البدرى احمد٤٩٥٢٦

٣٠٠٠٣٢١٢١٠١٣١٥-محمد رمضان امین حسن٤٩٥٢٧

٢٩٩٠٢٠٢٢١٠٢٣٥٧-محمد رمضان خلیفة محمد٤٩٥٢٨

٠-محمد رمضان سعید بیومى٤٩٥٢٩

٢٩٩١٠٠٩٨٨٠٠٤١٢-محمد رمضان سید محمد٤٩٥٣٠

٢٩٩٠٩٢٥٢١٠٢٤٣١-محمد رمضان عبد الحمید زین الدین٤٩٥٣١

٢٩٩١١٠٥٠١٠٠٨٧٣-محمد رمضان عبدالعظیم سعداوى٤٩٥٣٢

٢٩٨٠٥١١٢١٠٢٥٩٨-محمد رمضان محمد احمد ابو العال٤٩٥٣٣

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٨٧٧٣-محمد رمضان محمد حسانین٤٩٥٣٤

٢٩٨٠٦٢٥٠١٠٤٧٩٤-محمد رمضان محمد عفیفى٤٩٥٣٥

٢٩٨٠٦٢٢٢٣٠٠٧٥٨-محمد رمضان مرزوق حمدان محمد٤٩٥٣٦

٢٩٨٠١١٠٠١٠٥٢١٩-محمد روبي احمدي بریك٤٩٥٣٧

٠-محمد ریاض امین محمد٤٩٥٣٨

٢٩٩٠٩٠٤٠١٠١٤٥١-محمد زكریا ابراھیم محمد٤٩٥٣٩

٠-محمد زكریا محمد عثمان٤٩٥٤٠

٢٩٩٠٨٢٦٢١٠٠٠٣١-محمد زكریا محمد محمد بیومى٤٩٥٤١

٢٩٩١٠٢٧٢١٠٠٩٩٩-محمد زیدان عبدالتواب زیدان٤٩٥٤٢

٠-محمد زین العابدین معوض على٤٩٥٤٣

٠-محمد زینھم حسنین عبد الحمید٤٩٥٤٤

٠-محمد زینھم داش محمد احمد٤٩٥٤٥

٢٩٩٠٥٢٠٢١٠٤٤٩٧-محمد سامح محمد ابراھیم٤٩٥٤٦

٠-محمد سامى ابو السعود محمد عبد هللا٤٩٥٤٧

٠-محمد سامى سعید مھدى٤٩٥٤٨

٣٠٠٠١١٣٢١٠٢٧٩٢-محمد سامى سالمھ على٤٩٥٤٩

٢٩٩١١٢٦٢١٠١٢١٧-محمد سامى محمد جمعة٤٩٥٥٠
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٢٩٩١٠١٤٠١٠٣٦٣٨-محمد سامى محمد طھ محمد٤٩٥٥١

٠-محمد سامي حسب هللا عجمي٤٩٥٥٢

٠-محمد سعد احمد رشوان٤٩٥٥٣

٠-محمد سعد السید عامر٤٩٥٥٤

٢٩٩٠٩٠٥٢١٠٣٣٥٢-محمد سعد بدوى عبدالحافظ٤٩٥٥٥

٠-محمد سعد حسن ابراھیم٤٩٥٥٦

٢٩٩٠٧٠٨٠١٠١٩٥٨-محمد سعد راضى عبد العظیم٤٩٥٥٧

٠-محمد سعد زكى محمد٤٩٥٥٨

٢٩٩٠٥٠٣٢١٠٢٠٣٦-محمد سعد صابر حسانین٤٩٥٥٩

٢٩٩٠٥٢٦٢١٠٣٣١٧-محمد سعد صبحى عبد ربھ٤٩٥٦٠

٠-محمد سعد عثمان سید٤٩٥٦١

٢٩٩٠٧٢٨٠١٠٥١١٧-محمد سعد محمد سلیمان٤٩٥٦٢

٠-محمد سعود عبد السالم عبد السالم٤٩٥٦٣

٢٩٩٠٢١٠٠١٠٣١٩٥-محمد سعید ابراھیم عبد الحمید٤٩٥٦٤

٠-محمد سعید احمد على سالمة٤٩٥٦٥

٢٩٩٠٧١٥٢١٠٤٥٥٨-محمد سعید اسماعیل راشد٤٩٥٦٦

٢٩٨٠٧٠١٠١٠٣٦٧٣-محمد سعید السید احمد احمد ابراھیم٤٩٥٦٧

٢٩٩٠٨٢٥٠١٠٠١٩٢-محمد سعید حسنى محمد٤٩٥٦٨

٠-محمد سعید رجب عبد الحفیظ٤٩٥٦٩

٢٩٩٠٨١٧٠١٠١٧٧٥-محمد سعید سید سید٤٩٥٧٠

٢٩٩٠٧٠١٢١١١٠٣١-محمد سعید صدیق السعید٤٩٥٧١

٢٩٩٠١٠١٢١٠٥٩٥٥-محمد سعید عبد الرحمن على٤٩٥٧٢

٢٩٩٠٣٢١٢١٠٢٥٣٨-محمد سعید عبد النبى عبد المنعم٤٩٥٧٣

٢٩٩٠٤١٢٠١٠٣٥٣٤-محمد سعید عبداللطیف فرج٤٩٥٧٤

٠-محمد سعید على عبد الحمید٤٩٥٧٥

٢٩٩٠٨٠١٢١٠٥٧٧١-محمد سعید كمال محمود٤٩٥٧٦

٢٩٨١١٢٨٠١٠٦١٥٩-محمد سعید محمد سید٤٩٥٧٧

٢٩٨١٢٢٣٠١٠٤٣٧٢-محمد سعید محمد محمد ٢٨-١١-٤٩٥٧٨١٩٩٨

٠-محمد سلطان عبد المجید عبد القادر٤٩٥٧٩

٠-محمد سلیمان سالم سالمھ٤٩٥٨٠
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٢٩٩٠٩٠٥٢١٠٥٥٩٢-محمد سمیر ابو سریع خلیل٤٩٥٨١

٢٩٩٠١١١٢١٠١٠١٩-محمد سمیر حاللھ عطا٤٩٥٨٢

٠-محمد سمیر رشدى الشونى٤٩٥٨٣

٠-محمد سمیر رمضان احمد٤٩٥٨٤

٢٩٨١٢٢٢٠١٠٤٥٧٩-محمد سمیر عبد الحلیم عطیھ ابوكیلھ٤٩٥٨٥

٢٩٩٠٧٠٥٠١٠٦٩٥٥-محمد سمیر فھمى على ابراھیم٤٩٥٨٦

٠-محمد سمیر فوزى محمد٤٩٥٨٧

٢٩٩٠٩٠٦٢١٠٣٧٧٦-محمد سمیر محمد زكى٤٩٥٨٨

٠-محمد سید ابراھیم سالم٤٩٥٨٩

٠-محمد سید ابراھیم سید٤٩٥٩٠

٢٩٩٠٩٢٦٠١٠٣٣٥٨-محمد سید احمد رفاعى٤٩٥٩١

٢٩٨١٠٢١٠١٠١٥٥٢-محمد سید حامد عرابى٤٩٥٩٢

٠-محمد سید حنفى عبدالھادى٤٩٥٩٣

٢٩٩٠٧٢٥٢١٠٢٩٧٨-محمد سید خلیفة سید٤٩٥٩٤

٢٩٩١١٢٢٢١٠٠٨٩٧-محمد سید رواش محمد محمد٤٩٥٩٥

٠-محمد سید سید احمد٤٩٥٩٦

٢٩٨١٠٢٥٠١٠٢٣٥٧-محمد سید طھ عبد القادر٤٩٥٩٧

٢٩٩٠٧٠٢٠١٠٢٢٥٤-محمد سید عبدالفتاح عبدالرحیم٤٩٥٩٨

٠-محمد سید عطیھ عبد الجواد٤٩٥٩٩

٢٩٩٠٦٠١٢١٠٩٢٩٤-محمد سید محمد الفیشاوى٤٩٦٠٠

٠-محمد سید محمد سید احمد٤٩٦٠١

٢٩٧١٠١٧٠١٠٢٦٥٣-محمد سید محمد عبد اللطیف٤٩٦٠٢

٢٩٩٠٦٠٧٢١٠٣٠٧٤-محمد سید محمود محمد٤٩٦٠٣

٠-محمد سید نصر الدین على٤٩٦٠٤

٢٩٩٠٥٢٣٢١٠١٤٣٣-محمد شحات بشندى بشندى عبد الصمد٤٩٦٠٥

٢٩٩٠٦٠١٠١١٠٠٣١-محمد شحات عبد السالم محمد٤٩٦٠٦

٠-محمد شرف الدین محمد احمد٤٩٦٠٧

٠-محمد شریف حشمت عبد العلیم٤٩٦٠٨

٠-محمد شریف رمضان على٤٩٦٠٩

٢٩٩٠٢١١٠١٠١٨٥٩-محمد شریف شعبان مصیلحى٤٩٦١٠
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٠-محمد شریف فاروق ابو العال٤٩٦١١

٠-محمد شریف فاروق سید٤٩٦١٢

٢٩٩٠٩٣٠٠١١٤٤٣٩-محمد شریف محمد احمد٤٩٦١٣

٢٩٩٠٧٠٣٢١٠٠٦٥٦-محمد شریف نبوى عمارة شاھین٤٩٦١٤

٠-محمد شعبان احمده عبد الفتاح٤٩٦١٥

٢٩٨١٠٢٧٠١٠١١٥٢-محمد شعبان السید سید٤٩٦١٦

٢٩٨١١١٥٢٤٠٣٨١٧-محمد شعبان رمضان عبد الحمید٤٩٦١٧

٠-محمد شعبان صالح على٤٩٦١٨

٠-محمد شعبان محمد محمد سویلم٤٩٦١٩

٢٩٩٠٨١١٠١٠٤٢٧٩-محمد شعبان مراد احمد٤٩٦٢٠

٢٩٩٠٧٠٣٠١٠٢٩٣٧-محمد صابر اللیثى محمد عبد الرحیم٤٩٦٢١

٢٩٩٠٧٢٣١٧٠٣٠٣٣-محمد صابر بشیر على٤٩٦٢٢

٢٩٩١٠٠١١٤٠٢٢٩٧-محمد صابر معوض شحاتھ سلیم٤٩٦٢٣

٢٩٩٠٨١٥٠١٠٠١٣٦-محمد صادق عبدالغفار احمد٤٩٦٢٤

٢٩٦١٠٢٧٠١٠٢٥٩١-محمد صافى شعبان حسنین٤٩٦٢٥

٢٩٨١٢٠٩٠١٠٢٤٩٨-محمد صالح احمد حامد٤٩٦٢٦

٢٩٩٠٧٢٩٠١٠٤٠٣٨-محمد صالح صالح سید مصطفى٤٩٦٢٧

٢٩٩٠٨٠٥٠١٠٥٢٥٤-محمد صبحى عبد الفتاح حنفى٤٩٦٢٨

٢٩٨٠٦٠٦١٦٠٢٦٧٨-محمد صبحى عبدالحمید احمد٤٩٦٢٩

٢٩٨٠٦٢٥٢١٠٥٤٥٣-محمد صبحى محمد حلمى٤٩٦٣٠

٢٩٩٠٦٠٩٢١٠٠٣٧٣-محمد صبرى محمد امین٤٩٦٣١

٢٩٩٠٩٠٥٠١٠١٢٥٥-محمد صفوت محروس محمد٤٩٦٣٢

٢٩٨٠٦١٥٠١٠٢٩٧٢-محمد صفوت محمد ابراھیم٤٩٦٣٣

٢٩٩١١١٨٠١٠٢٦٧٣-محمد صفوت محمد منتصر٤٩٦٣٤

٢٩٨١١٢٠٠١٠٤٥٧٦-محمد صالح الدین محمد اسماعیل٤٩٦٣٥

٠-محمد صالح الدین محمد محمد٤٩٦٣٦

٠-محمد صالح الدین محمود عبداللطیف٤٩٦٣٧

٢٩٩٠٧١٨٢١٠٤٥٩٥-محمد صالح جمیل حسن٤٩٦٣٨

٢٩٩٠٧١٢٢١٠٥١١٨-محمد صالح ذكى محمد٤٩٦٣٩

٢٩٩١٠٠١٢١٠٩١٣٥-محمد صالح على محمد٤٩٦٤٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩١١١١٢١٠١٨٥٥-محمد صالح فرج محمد عبد العال٤٩٦٤١

٠-محمد صالح فھمي عبد المطلب٤٩٦٤٢

٠-محمد صالح محمد ابراھیم٤٩٦٤٣

٢٩٩٠٤٢١٢١٠٢١٥١-محمد صالح محمد حسن٤٩٦٤٤

٠-محمد صالح محمد صدیق بیومى سالم٤٩٦٤٥

٣٠٠٠٢٠١٠١٠٣٦٣٨-محمد صالح یوسف ابورواش یوسف٤٩٦٤٦

٢٩٩٠٨١٢٢١٠١٣٧٢-محمد طارق ابراھیم رفعت٤٩٦٤٧

٢٩٩٠٧١٥٢١٠٣٠٩٨-محمد طارق احمد جاب هللا٤٩٦٤٨

٠-محمد طارق احمد محمد٤٩٦٤٩

٠-محمد طارق رمضان احمد عرابى٤٩٦٥٠

٠-محمد طارق سعید ابراھیم الفطرانى٤٩٦٥١

٠-محمد طارق صبحى على على٤٩٦٥٢

٢٩٩٠٥١٣٠١٠٢٧٥٣-محمد طارق عامر عبد العلیم٤٩٦٥٣

٠-محمد طارق محمد حسین٤٩٦٥٤

٢٩٨٠٤٢٦٠١٠٢١١٨-محمد طارق محمد دردیرى٤٩٦٥٥

٢٩٨١١١٦٠١٠٠٥٧٢-محمد طارق محمد عبد العال الحنبوشى٤٩٦٥٦

٠-محمد طارق محمد عبد الواحدعلى٤٩٦٥٧

٢٩٩٠٧١٥٢١٠٠٠٩٩-محمد طارق محمد فرج هللا٤٩٦٥٨

٢٩٨١١١٤٠١٠٤٦٩٥-محمد طارق محمد محمود٤٩٦٥٩

٠-محمد طارق نبیھ منصور٤٩٦٦٠

٠-محمد طاھر محمد رمضان٤٩٦٦١

٢٩٩٠٢٢٥٠١٠٢٦٧٧-محمد طالل شاكر حسن٤٩٦٦٢

٣٠٠٠٢٠٤٠١٠٤٨١٧-محمد طلعت رمضان احمد٤٩٦٦٣

٢٩٩٠٧١٨٠١٠٢٤٩٨-محمد طلعت على محمد٤٩٦٦٤

٠-محمد ظریف شعبان سعید٤٩٦٦٥

٢٩٩٠٩٢٩٠١٠٥٤٩٥-محمد عادل احمد عنتر٤٩٦٦٦

٠-محمد عادل السید عبد الحفیظ٤٩٦٦٧

٢٩٩١٢١٢٠١٠٦٤٩٨-محمد عادل جاد الكریم عبدالرحمن٤٩٦٦٨

٢٩٩٠٧٢٨٢١٠٢٩١٣-محمد عادل حسن مصطفى٤٩٦٦٩

٢٩٩٠٥٠١٢١٠٢٩١٩-محمد عادل زین العابدین بسیونى٤٩٦٧٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد عادل سعدى عبد هللا٤٩٦٧١

٢٩٨٠١٠١٢١٢٣٦٣١-محمد عادل سند عبد الستار٤٩٦٧٢

٢٩٨٠٨١٠٢١٠٣٩٩٤-محمد عادل عبده على موسى٤٩٦٧٣

٢٩٩٠٩٣٠٠١١١٠٧٣-محمد عادل عید شعبان٤٩٦٧٤

٢٩٩٠٩٢٩٢١٠٤٢١٦-محمد عادل محمد احمد حسن٤٩٦٧٥

٢٩٩٠٥١٤٠١٠١٧٩٨-محمد عادل محمد زكى محمود٤٩٦٧٦

٢٩٩٠٥٢٩٠١٠٠٥٩٥-محمد عادل محمد عبد الغفار٤٩٦٧٧

٠-محمد عادل محمد عبد القادر٤٩٦٧٨

٠-محمد عادل مصطفى كمال امین٤٩٦٧٩

٠-محمد عاشور صدیق محمد عباس٤٩٦٨٠

٠-محمد عاصم حسن على٤٩٦٨١

٠-محمد عاصم عبد الوھاب احمد٤٩٦٨٢

٢٩٩٠١٠٢٢١٠٦٥٧٧-محمد عاصم محمد على٤٩٦٨٣

٠-محمد عاطف حافظ شعیب٤٩٦٨٤

٢٩٩٠٣٢٠٠١٠٠٨١٥-محمد عاطف رشدى توفیق معوض٤٩٦٨٥

٠-محمد عاطف عبد الفتاح شعبان٤٩٦٨٦

٠-محمد عاطف عبد هللا احمد٤٩٦٨٧

٢٩٨١٢٠٣٠١٠٥١٣٧-محمد عاطف محمد السید٤٩٦٨٨

٢٩٩٠٧١٥٢١٠٢٤٣١-محمد عاطف محمود عبد الحمید٤٩٦٨٩

٢٩٩٠٧١٥٠١٠٣٤٧٣-محمد عامر طھ محمد الدموكى٤٩٦٩٠

٠-محمد عبد البارى زینھم عواد٤٩٦٩١

٢٩٨٠٩١٠٢١٠٠٩٥٩-محمد عبد الجواد على مسلم٤٩٦٩٢

٢٩٩٠٦٢٦٢١٠٢١٧١-محمد عبد الحكیم سید احمد٤٩٦٩٣

٠-محمد عبد الحكیم عامر عثمان٤٩٦٩٤

٢٩٩١٢٢١٠١٠٥٣٣٤-محمد عبد الحكیم عبد العظیم حسن٤٩٦٩٥

٢٩٩٠٧٣٠٠١٠٠٣٥٤-محمد عبد الحمید حامد احمد٤٩٦٩٦

٢٩٩٠٩١٥٠١٠٠١١٦-محمد عبد الحمید حسین عبد الحمید٤٩٦٩٧

٢٩٩١٠١٦٢١٠١٢٧٢-محمد عبد الحمید محمد عبد الحمید٤٩٦٩٨

٢٩٩٠٣١٥٢١٠٣٩١٢-محمد عبد الخالق احمد عبد الخالق٤٩٦٩٩

٢٩٩٠١٠٢١٤٠١١٧٦-محمد عبد الخالق عبد المنعم عبد الخالق٤٩٧٠٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد عبد الخالق محمد عمر٤٩٧٠١

٠-محمد عبد الخالق محمود احمد نصر منطاوى٤٩٧٠٢

٢٩٨٠٨٠١٠١٠٧٣٧٣-محمد عبد الراضى فھمى جبر٤٩٧٠٣

٠-محمد عبد الرحمن احمد عبدالرحمن عبد الحافظ٤٩٧٠٤

٠-محمد عبد الرحیم محمد االشقر٤٩٧٠٥

٢٩٩٠١٠١٢١٠٤٥٣٣-محمد عبد الرؤوف صالح علي٤٩٧٠٦

٢٩٩٠٩١٨٠١٠٣٢٣٣-محمد عبد السالم محمد عبد السالم٤٩٧٠٧

٠-محمد عبد العاطى عفیفى سید٤٩٧٠٨

٢٩٩٠٢٢٢٠١٠٢١٧٦-محمد عبد العال حسن عبد الحمید٤٩٧٠٩

٠-محمد عبد العزیز السید الطوخى٤٩٧١٠

٠-محمد عبد العزیز محمد عبد العزیز٤٩٧١١

٢٩٩٠٧١٦٠١٠٢٧٣٤-محمد عبد العزیز محمد محمد٤٩٧١٢

٢٩٩٠٢٠٢٢١٠٥٧٣٩-محمد عبد العزیز محمود حسن عبد القادر٤٩٧١٣

٢٩٩٠٤٠٦٢٣٠٢٠١٧-محمد عبد العزیز ھارون صدیق٤٩٧١٤

٠-محمد عبد العظیم عبد الصبور حسن٤٩٧١٥

٠-محمد عبد العظیم محمود عبد العظیم٤٩٧١٦

٠-محمد عبد الفتاح سید عویس٤٩٧١٧

٠-محمد عبد الفتاح عبد الخالق عبد الفتاح٤٩٧١٨

٠-محمد عبد اللطیف محمد قللى عبداللطیف٤٩٧١٩

٠-محمد عبد هللا السید سلیمان عطیھ٤٩٧٢٠

٠-محمد عبد هللا رشدى عبد هللا٤٩٧٢١

٢٩٩٠٨٢٧٢١٠٢٣٩٣-محمد عبد هللا سلومھ ابراھیم٤٩٧٢٢

٢٩٩١١٢٣٠١٠٤٩٧٤-محمد عبد هللا محمد على سعفان٤٩٧٢٣

٠-محمد عبد هللا محمود سالمان٤٩٧٢٤

٠-محمد عبد المحسن جالل نعمة هللا٤٩٧٢٥

٠-محمد عبد المنعم شحاتھ٤٩٧٢٦

٢٩٩٠١٠٥٢١٠٢٠٥٣-محمد عبد الناصر حشمت عبد اللطیف٤٩٧٢٧

٠-محمد عبد الناصر رشوان عقل٤٩٧٢٨

٣٠٠٠١٠٥٠١٠٢١٧٤-محمد عبد النبى عبد القادر عوض هللا٤٩٧٢٩

٠-محمد عبد النبى متولى ابو المعاطى٤٩٧٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
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عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد عبد الواحد سید عبد الواحد٤٩٧٣١

٢٩٨١٠١٣٠١٠٢١٥٩-محمد عبد الوھاب محمد عبد الوھاب٤٩٧٣٢

٢٩٨١١٠٥٠١٠١٦١١-محمد عبدالعاطى عبدالحى عبدالعاطى٤٩٧٣٣

٢٩٩١٠٢٢٠١٠٤٣٩٢-محمد عبدالناصر احمد على٤٩٧٣٤

٢٩٩٠٩٠٩٠١٠٩٣١٣-محمد عبدالناصر رضوان عبد الحمید البش٤٩٧٣٥

٢٩٩٠٦١٣٠١٠٠٥٧٩-محمد عبدالھادى حسن عبدالھادى٤٩٧٣٦

٢٩٩٠٥٢٥٢٤٠١٨٥٩-محمد عبده حسن عبده٤٩٧٣٧

٠-محمد عثمان ابراھیم ابوبكر٤٩٧٣٨

٢٩٩٠٨٠٢٠١٠١٠١٧-محمد عثمان مشالى محمد٤٩٧٣٩

٠-محمد عز الدین عبد العاطى رجب٤٩٧٤٠

٢٩٩٠٩٢٨٢١٠٣٦٥٣-محمد عزت سعد قندیل٤٩٧٤١

٢٩٩٠٢١١٨٨٠٠٣٧٣-محمد عزت عاشور فرج هللا٤٩٧٤٢

٢٩٨٠٢١٨١٦٠١٠٧٦-محمد عزت عبد الرحمن یونس٤٩٧٤٣

٠-محمد عزت عبد الرحیم عبد الحمید٤٩٧٤٤

٢٩٩٠٨١٤٠١٠٢١٥٧-محمد عزت عبد الفتاح سالمھ٤٩٧٤٥

٢٩٩١١٢٩٠١٠٤٤١٨-محمد عزت عزالدین عبدالرحیم٤٩٧٤٦

٣٠٠٠١٠١٢١٤١٩٩٩-محمد عزت محمد احمد سلیم٤٩٧٤٧

٢٩٨١٠٢٤٢٥٠٢٠٧٩-محمد عصام الدین محمد حمودى٤٩٧٤٨

٠-محمد عصام الدین محمد محمود٤٩٧٤٩

٢٩٩٠٢٢٦٢١٠٢٧٥٣-محمد عصام الدین مصطفى عبدالغنى٤٩٧٥٠

٠-محمد عصام بحیرى السید زھران٤٩٧٥١

٢٩٩٠٧٠٦٠١٠٢٣٣٨-محمد عصام جاد شقیر٤٩٧٥٢

٠-محمد عصام سعد محمود علي٤٩٧٥٣

٠-محمد عصام سید عبد العزیز٤٩٧٥٤

٢٩٩١٠٠١٠١٢٤٠١٣-محمد عصام عبد العظیم محمد٤٩٧٥٥

٢٩٩٠٤٢٥٢١٠٤٩١٢-محمد عصام على محمد٤٩٧٥٦

٠-محمد عصام فتحى عبد المجید٤٩٧٥٧

٢٩٩٠١١٤٢١٠١٩٣٥-محمد عصام محمد ابراھیم٤٩٧٥٨

٢٩٩٠٤٠٣٠١٠٣٧٩٩-محمد عصام محمد بسطاوى٤٩٧٥٩

٠-محمد عصام محمد عبد العواض٤٩٧٦٠
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٠-محمد عصام محمد على٤٩٧٦١

٠-محمد عصام محمد على الرشیدى٤٩٧٦٢

٢٩٩١١١٢٢١٠٢٦٩٨-محمد عالء الدین رجب على٤٩٧٦٣

٢٩٩٠٦٠٧٠١٠٤٣١٦-محمد عالء الدین محمد احمد ١٢-١١-٤٩٧٦٤١٩٩٩

٠-محمد عالء الدین محمد فھمى٤٩٧٦٥

٠-محمد عالء الدین محمد یونس سعید٤٩٧٦٦

٢٩٩٠٢٢٧٠١٠١٧١٥-محمد عالء السید مصطفى منیع٤٩٧٦٧

٢٩٩٠٨٣٠٢١٠١٠٥٢-محمد عالء عطیھ سلطان٤٩٧٦٨

٢٩٩١٠١٨٠١٠٤٥٩٩-محمد عالء فضل على البشالوى٤٩٧٦٩

٢٩٩٠٣٠٣٠١٠٢٠٣٦-محمد عالء محمد ابو الفتوح٤٩٧٧٠

٢٩٩٠٥٠١٢١١١٥٩٤-محمد عالء محمود احمد٤٩٧٧١

٢٩٩٠٨٢١٠١٠٥٥٥٨-محمد عالء محمود الدسوقى٤٩٧٧٢

٢٩٨١١١٧٠١٠٢٩٥٦-محمد عالءالدین على معوض على٤٩٧٧٣

٢٩٧٠١١٨٠١٠٤٦١٢-محمد عالءالدین محمد احمد على جاد٤٩٧٧٤

٣٠٠٠١٢٥٠١٠٢٤٥٤-محمد عالءالدین محمد البدرى حافظ٤٩٧٧٥

٠-محمد على احمد حسن٤٩٧٧٦

٢٩٩١١١٤٠١٠٥٩١٢-محمد على السید على ٢٥-١-٤٩٧٧٧٢٠٠٠

٠-محمد على انور السید٤٩٧٧٨

٢٩٩٠٦٠٢٢١٠٢٠٩٣-محمد على توفیق عفیفى٤٩٧٧٩

٢٩٩٠٨٠٢٠١٠٤٣٩٣-محمد على جابر رویعي٤٩٧٨٠

٢٩٩٠٦١٣٢١٠٠٩٧٥-محمد على حسن السید٤٩٧٨١

٠-محمد على راشد على٤٩٧٨٢

٠-محمد على سعد محمدین٤٩٧٨٣

٠-محمد على سید على٤٩٧٨٤

٢٩٩٠٧٢٣٠١٠٥٥٧٤-محمد على عبد الحافظ على٤٩٧٨٥

٠-محمد على عبد العزیز على٤٩٧٨٦

٢٩٩٠٣٠٦٠١٠٢٩٣٦-محمد على عبد المنصف علوانى محمد٤٩٧٨٧

٢٩٩٠٩٠٣٢١٠٣٢١٦-محمد على فھیم عبدالمولى٤٩٧٨٨

٠-محمد على لیثى محمد٤٩٧٨٩

٠-محمد على محمد ابراھیم (حدائق حلوان)٤٩٧٩٠
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٢٩٩٠٩٠٤٢٢٠٢٠٣٤-محمد على محمد على خفاجى٤٩٧٩١

٠-محمد على محمد على  سلیمان٤٩٧٩٢

٠-محمد على محمد على احمد٤٩٧٩٣

٠-محمد على محمد على محمود٤٩٧٩٤

٢٩٩٠٤٢٤٠١٠٣٥٥٤-محمد على مرعى مشاضى٤٩٧٩٥

٢٩٩٠٥١٧٢١٠٠٧٩٣-محمد عماد احمد ابوالعال موسى٤٩٧٩٦

٢٩٨١١٢٦٠١٠٣٨٣٨-محمد عماد احمد قندیل٤٩٧٩٧

٢٩٨٠١١٧١٤٠٠٥٧٢-محمد عماد الدین احمد اسماعیل٤٩٧٩٨

٠-محمد عماد الدین محمد بسیونى الشبیني٤٩٧٩٩

٠-محمد عماد عبد العزیز محمد٤٩٨٠٠

٢٩٨١٠١٨٢١٠٢١٥٧-محمد عماد عبد المحسن عبد الرحمن٤٩٨٠١

٢٩٩٠٣١٤٢١٠٠٥٧٥-محمد عماد كمال سید٤٩٨٠٢

٠-محمد عماد محمد عبد الجابر٤٩٨٠٣

٢٩٨٠٧١٧٢١٠٠٨٧٢-محمد عماد محمد عطیھ٤٩٨٠٤

٢٩٩٠٩٢٩٠١١٠١٩٧-محمد عماد محمد محمد ابراھیم٤٩٨٠٥

٢٩٩٠٤٢٥٢١٠١٣٧٩-محمد عماد محمد مسرور محمود٤٩٨٠٦

٠-محمد عماد محمود رشدي٤٩٨٠٧

٢٩٩٠٩٢٣٢١٠٣٥٣٩-محمد عمر حامد على مبروك٤٩٨٠٨

٢٩٩٠٩١٧٠١٠٢٦٩٧-محمد عمر حمد محمود السعداوى خطاب٤٩٨٠٩

٢٩٩٠٧٢٣٠١٠٤٨٣٧-محمد عمر عبد العزیز محمود٤٩٨١٠

٠-محمد عمر محمد على٤٩٨١١

٢٩٩٠٥٢٧٢١٠٠٦٣٤-محمد عمر نصرالدین على٤٩٨١٢

٢٩٩٠٦٠٦٠١٠٥١٧٩-محمد عمرو عبد النبى محمد٤٩٨١٣

٠-محمد عمرو محمد عبد المطلب٤٩٨١٤

٢٩٩٠٤٠٥٢١٠٥٥٧٤-محمد عمرو محمد على٤٩٨١٥

٠-محمد عمرو محمد محمد اسماعیل٤٩٨١٦

٠-محمد عمیره عبد اللطیف محمد٤٩٨١٧

٢٩٩٠١٢٢٢١٠٢٣٥٥-محمد عید صالح عفیفى٤٩٨١٨

٠-محمد عید محمد صالح٤٩٨١٩

٠-محمد عید منصور فھمى ابو العال٤٩٨٢٠
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٢٩٩١٠٠١٠١١١٩٧٣-محمد عیسى رمضان عیسى٤٩٨٢١

٢٩٩٠٥٠٢٠١٠٠٥٩٣-محمد عیسي احمد عبدالفتاح٤٩٨٢٢

٢٩٨١٢٠١٢١٠٨٤٣٩-محمد فاروق حمیدة محمد٤٩٨٢٣

٢٩٨٠٨٠٢٠١٠٤٤٥٣-محمد فائق حسن حسن٤٩٨٢٤

٠-محمد فتحى عبد الغني سید٤٩٨٢٥

٠-محمد فتحى عبد المنعم حسین٤٩٨٢٦

٢٩٨١٢١٨٢١٠١٩٧٨-محمد فتحى عبدالحمید عطیھ حسن٤٩٨٢٧

٠-محمد فرج صابر السید٤٩٨٢٨

٢٩٩٠٧٢٨١٢٠١٠٧١-محمد فرج نسیم عبد هللا٤٩٨٢٩

٢٩٩٠٧٢٧١٧٠٠٢٣١-محمد فرحات السید محمد عبدالمجید٤٩٨٣٠

٠-محمد فرحات یحى احمد احمد٤٩٨٣١

٢٩٩١٠٠١٠١٠٢٧٥٣-محمد فرید ابو المناصر بدر٤٩٨٣٢

٠-محمد فرید احمد على٤٩٨٣٣

٢٩٩٠٧٠٩٠١٠٤٣٩٤-محمد فوزى سید اسماعیل٤٩٨٣٤

٠-محمد فؤاد السید محمد السید٤٩٨٣٥

٠-محمد فؤاد لطفى على٤٩٨٣٦

٠-محمد كرم حسنین عبد النعیم٤٩٨٣٧

٢٩٨١١٠٩٢١٠٣١٧٧-محمد كرم محروس محمد٤٩٨٣٨

٢٩٩٠٦٢٥٠١٠٤٧٩٩-محمد كمال احمد محمود٤٩٨٣٩

٠-محمد كمال ثابت ابو زید٤٩٨٤٠

٠-محمد كمال حسین محمد حسین٤٩٨٤١

٢٩٩٠٦٠٥٠١٠٢٥٩٧-محمد كمال عبد الظاھر عبد الموجود٤٩٨٤٢

٠-محمد كمال فرید محمد٤٩٨٤٣

٢٩٨٠٦٢٢٠١٠١٤٩٩-محمد كمال محمد اسماعیل٤٩٨٤٤

٢٩٩٠٩٠٩٢١٠٥٣٧٤-محمد كمال محمد حفنى٤٩٨٤٥

٢٩٨٠٨٢٤٠١٠١٧٧٣-محمد لطفى السید عبد المقصود٤٩٨٤٦

٠-محمد ماھر محمد احمد٤٩٨٤٧

٠-محمد ماھر محمود خلیل٤٩٨٤٨

٢٩٩٠٥١٦٠١٠٤٦٣٧-محمد مبروك عطیھ سید٤٩٨٤٩

٠-محمد مجدى ابراھیم عبد هللا ھالل٤٩٨٥٠
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٠-محمد مجدى ابو الصفا محمود٤٩٨٥١

٢٩٩٠٨١٥٢١٠٧٤٧٢-محمد مجدى احمد جابر٤٩٨٥٢

٢٩٨٠٣٠١٢١٠١٤٩٤-محمد مجدى احمد على٤٩٨٥٣

٠-محمد مجدى جالل احمد٤٩٨٥٤

٢٩٩٠٨٢٤٠١٠٤٣١٩-محمد مجدى رزق عبد المطلب٤٩٨٥٥

٢٩٩٠٩٢٧٢١٠٢١٩٥-محمد مجدى ركابى احمد٤٩٨٥٦

٢٩٩٠١٠٥٠١٠٤٢٥٣-محمد مجدى رمضان عبد التواب٤٩٨٥٧

٠-محمد مجدى سالم محمد٤٩٨٥٨

٢٩٩٠٧١٢٠١٠٥٩٣٥-محمد مجدى سیف الدین محمود٤٩٨٥٩

٠-محمد مجدى طھ اسماعیل٤٩٨٦٠

٢٩٩١١٢١٠١٠٣٦٣٧-محمد مجدى عادل السید٤٩٨٦١

٢٩٩٠٧١١٠١٠٢٠١٦-محمد مجدى عبد المجید عبد الحلیم٤٩٨٦٢

٠-محمد مجدى عبد الوھاب السید٤٩٨٦٣

٢٩٩٠٨٠٥٠١٠٥٣١٩-محمد مجدى محمد احمد مكاوى٤٩٨٦٤

٢٩٩٠١٠١٠١٢٢٦١٥-محمد مجدى محمد عفیفى٤٩٨٦٥

٠-محمد مجدى محمد محمد٤٩٨٦٦

٢٩٩٠٦٢٤٠١٠٤٢٣٥-محمد مجدى نوح حسن٤٩٨٦٧

٢٩٨١٠٠١٢١٢٢٣١٥-محمد مجدي أحمد السید ابراھیم٤٩٨٦٨

٠-محمد مجدي عبد اللطیف السید٤٩٨٦٩

٢٩٩٠٤٠٢٢١٠٢٧٣٢-محمد مجدي علي عبداللطیف٤٩٨٧٠

٢٩٩١٠٢١٠١٠١٧١٩-محمد مجدي محمد حافظ٤٩٨٧١

٢٩٩٠٧٢١٠١٠٤٠٧٥-محمد محسن احمد حموده٤٩٨٧٢

٠-محمد محسن عبد الفتاح محمد٤٩٨٧٣

٢٩٨١٠١٦٠١٠٢٣٣١-محمد محسن محمد محمد٤٩٨٧٤

٢٩٨٠٣١٥٠١٠٠٣٣٤-محمد محسن محمد مصلح٤٩٨٧٥

٢٩٩٠٦١٦٠١٠٤٣٧٤-محمد محسن ناجى احمد ابو العال٤٩٨٧٦

٠-محمد محمد حسن محمد المنشاوي٤٩٨٧٧

٠-محمد محمد عبد هللا الناصر٤٩٨٧٨

٠-محمد محمد عبد المحسن البشبیشى٤٩٨٧٩

٣٠٠٠١٢٢٠١٠٠٥١١-محمد محمد مطیع عبداللطیف سلیمان٤٩٨٨٠
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٠-محمد محمد یوسف احمد٤٩٨٨١

٢٩٩٠٦١٢٠١٠٣٣٣٢-محمد محمود السید احمد محمود٤٩٨٨٢

٢٩٨١١١٠٢١٠١٤٣٧-محمد محمود الطاھر محمود٤٩٨٨٣

٠-محمد محمود حامد عبد الشكور٤٩٨٨٤

٢٩٨٠٣١٢٠١٠٢٢٩٤-محمد محمود حسن اسماعیل٤٩٨٨٥

٢٩٩٠٨١٦١٤٠٢٠٣٧-محمد محمود رفاعي حسن٤٩٨٨٦

٢٩٨٠١١٧٢١٠٣٢٥٣-محمد محمود رمضان مصطفى٤٩٨٨٧

٢٩٩٠١١٤٠١٠٢٩٩٣-محمد محمود سید خلیفھ٤٩٨٨٨

٠-محمد محمود سید عبد الحمید٤٩٨٨٩

٠-محمد محمود صابر محمد٤٩٨٩٠

٠-محمد محمود عبد القادر سید٤٩٨٩١

٠-محمد محمود على حسن٤٩٨٩٢

٢٩٩٠٩٢٩٢١٠٥٨١٦-محمد محمود على عبدهللا٤٩٨٩٣

٢٩٩٠٣٠٣٢١٠٠٩٥٢-محمد محمود فاروق محمد محمد٤٩٨٩٤

٢٩٩٠٩١١٠١٠٢٤٧٧-محمد محمود فتحى اسماعیل٤٩٨٩٥

٢٩٩١١٠٨١٤٠١٩٧٩-محمد محمود فوزى ابو العنین٤٩٨٩٦

٣٠٠٠١٠٧٠١٠٢٤٩٩-محمد محمود مبروك السید٤٩٨٩٧

٢٩٩٠٨١٤٠١٠٢٢٩٧-محمد محمود محمد حنفى٤٩٨٩٨

٠-محمد محمود محمد شلبى سیداحمد٤٩٨٩٩

٠-محمد محمود محمد عبد المنعم٤٩٩٠٠

٢٩٨١١١١٠١٠٦٣٩١-محمد محمود محمد عبد الوھاب٤٩٩٠١

٢٩٩٠٩١٦٠١٠١٩٩٤-محمد محمود محمد محمود خفاجھ٤٩٩٠٢

٢٩٨٠٧٠٧٢١٠٤١٥٣-محمد محمود مدنى محمد٤٩٩٠٣

٠-محمد محمود نبوى محمود٤٩٩٠٤

٢٩٨٠٧١٣٢١٠٠٥٥١-محمد محى الدین محمد عثمان٤٩٩٠٥

٠-محمد محي الدین محمود فرغلي٤٩٩٠٦

٢٩٩١٠٢٣٠١٠١١٣٨-محمد محیى صدیق عبدالحلیم عبدالوھاب٤٩٩٠٧

٢٩٨٠٣٢٥٠١٠٠٦٩٢-محمد مختار صالح مختار٤٩٩٠٨

٢٩٩٠٥٢٢٠١٠٠٢٩٦-محمد مختار محمد محمود عبد هللا٤٩٩٠٩

٠-محمد مدحت سید عواض٤٩٩١٠
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٢٩٩٠٤٠٤٠١٠١٧٧٨-محمد مدحت عبدالمنعم مصطفى٤٩٩١١

٠-محمد مدحت محمد سلیمان٤٩٩١٢

٠-محمد مدحت مصطفى محمود٤٩٩١٣

٠-محمد مدحت نصار عبد هللا٤٩٩١٤

٢٩٨٠٤١٥٢١٠٥١٣٥-محمد مسعد سید اسماعیل٤٩٩١٥

٠-محمد مسعد محمد الصادق امام٤٩٩١٦

٢٩٩٠٣٢١١٣٠٠٨٥٩-محمد مصطفى احمد السید٤٩٩١٧

٠-محمد مصطفى السید عبد القادر٤٩٩١٨

٢٩٩٠٨٠٩٠١٠١٣٩١-محمد مصطفى امام محمد٤٩٩١٩

٢٩٩٠٩٢٤٠١٠١٧٣١-محمد مصطفى زكریا بكرى٤٩٩٢٠

٠-محمد مصطفى سعد مصطفى٤٩٩٢١

٢٩٩١٠٠١٠١٠٠٩٧١-محمد مصطفى صابر عبدالعزیز٤٩٩٢٢

٢٩٩١١١٩٢١٠٢٢٥٣-محمد مصطفى طھ محمد٤٩٩٢٣

٢٩٩٠١٠٩٠١٠٥٠١٥-محمد مصطفى عباس محمود٤٩٩٢٤

٢٩٨٠٤٠٣٢١٠١٥٣٥-محمد مصطفى عباس محمود حسین٤٩٩٢٥

٠-محمد مصطفى عبد المحسن عبد الدایم٤٩٩٢٦

٠-محمد مصطفى عبد المعز احمد٤٩٩٢٧

٠-محمد مصطفى محمد ابراھیم سلیم٤٩٩٢٨

٠-محمد مصطفى محمد فتوح٤٩٩٢٩

٠-محمد مصطفى محمد مصطفى فرج٤٩٩٣٠

٠-محمد مصطفى مرسى معوض٤٩٩٣١

٢٩٩٠٨١٧٠١٠٠٨٧٦-محمد مصطفي عبده اسماعیل٤٩٩٣٢

٢٩٩٠٧٠٧٢١٠١١٩١-محمد معتز با� مصطفى رفعت حسن٤٩٩٣٣

٢٩٩٠٨٠٩٠١٠٤١٩٦-محمد معتز محمد ابراھیم٤٩٩٣٤

٢٩٩١٠٣١٢١٠١٠٥٥-محمد ممدوح احمد محمد٤٩٩٣٥

٢٩٩٠١٢١٠١٠١٢٥٦-محمد ممدوح احمد محمد احمد٤٩٩٣٦

٠-محمد ممدوح رشدى عبدالمنعم٤٩٩٣٧

٠-محمد ممدوح عبد الحكیم عمر٤٩٩٣٨

٠-محمد ممدوح عبد الندیر عبد االمام٤٩٩٣٩

٠-محمد ممدوح محمد محمد٤٩٩٤٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد ممدوح محمود عبد الخالق٤٩٩٤١

٠-محمد منصور ابراھیم عبد المقصود٤٩٩٤٢

٠-محمد منصور انور محمد٤٩٩٤٣

٢٩٩٠٤٢٨١٣٠٠٣٩٩-محمد منصور حسن معوض٤٩٩٤٤

٢٩٨٠٦٢٢٠١٠٢٩١٦-محمد منصور على محمد سلیمان٤٩٩٤٥

٠-محمد منصور عویس سالم٤٩٩٤٦

٠-محمد منصور مدنى فداوى٤٩٩٤٧

٢٩٩٠١٠١٢١٠٧٨١٨-محمد منیر عبد الرازق عید٤٩٩٤٨

٢٩٩٠٩٢٤٠١٠١٢٩٤-محمد مھدى توفیق مھدى٤٩٩٤٩

٠-محمد ناجى انور السید مصطفى٤٩٩٥٠

٢٩٩٠١٠٧٠١٠١٧٧٣-محمد ناجى محمد جمعة الغرباوى٤٩٩٥١

٢٩٩٠٩٢٦٢١٠١١١٥-محمد ناجى محمد عثمان٤٩٩٥٢

٢٩٩٠٥١٠٠١٠٥٤٩٩-محمد نادر احمد سالمھ٤٩٩٥٣

٢٩٩٠٣٠٨٢٢٠٠٦٧٢-محمد نادر محمد ھدھود٤٩٩٥٤

٢٩٩٠٩٠٥٢١٠٦٥٥٦-محمد نادى محمد طھ٤٩٩٥٥

٢٩٨١٠١٤٠١٠٠٦١٨-محمد نادى محمد عبد العزیز٤٩٩٥٦

٢٩٩٠٥١٩٠١٠٢٨٣٣-محمد نادى محمد على٤٩٩٥٧

٠-محمد ناصر احمد ابراھیم على٤٩٩٥٨

٢٩٦٠٥٢٦٢٨٠٠١٣٨-محمد ناصر سعید محمد٤٩٩٥٩

٠-محمد ناصر محمد ابراھیم٤٩٩٦٠

٢٩٩٠٥٠١٢١٠٧٠٣١-محمد ناصر محمد اسماعیل٤٩٩٦١

٠-محمد ناصر محمد حسنین ھمام٤٩٩٦٢

٠-محمد ناصر محمد طلبھ٤٩٩٦٣

٢٩٩١١١٦٠١٠٢٧٣١-محمد ناصر محمد عبد العزیز٤٩٩٦٤

٠-محمد ناصر محمود محمد٤٩٩٦٥

٢٩٩٠٢٢٦٠١٠٠٣٣٨-محمد نبیل ابراھیم شحاتة٤٩٩٦٦

٣٠٠٠٣١٦١٢٠٠٩٩٢-محمد نبیل خمیس محمد خلیل٤٩٩٦٧

٢٩٩١٢١٠٠١٠١٠٥٨-محمد نبیل فھمى فرید عبداللطیف٤٩٩٦٨

٢٩٩١٢١٣٠١٠١٩٣١-محمد نبیل محمد عبدالحمید٤٩٩٦٩

٠-محمد نبیل محمد محمد٤٩٩٧٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٣٠٧٢١٠٢٢٣٥-محمد نبیل محمود على٤٩٩٧١

٠-محمد نبیھ عشرى ابراھیم محمد٤٩٩٧٢

٠-محمد نصر فراج٤٩٩٧٣

٠-محمد نصر محمد نصر فتح الباب٤٩٩٧٤

٠-محمد ھارون محمدخیر جالل٤٩٩٧٥

٠-محمد ھانى عبد الكریم على٤٩٩٧٦

٢٩٩٠٥١٥٠١٠١١٣٣-محمد ھانى عنتر قرنى٤٩٩٧٧

٠-محمد ھانى محمد السید٤٩٩٧٨

٢٩٩٠٤١٤٠١٠١٦٥١-محمد ھانى محمد ریاض احمد جمعة٤٩٩٧٩

٢٩٩٠٣٢٠٠١٠١٤٣٩-محمد ھانى محمد محمد عبدالفتاح٤٩٩٨٠

٢٩٨٠٩٢٩٢١٠٠٧٣٩-محمد ھانى محمد محمود ٢٠-٣-٤٩٩٨١١٩٩٩

٢٩٩٠٦٠٩٠١٠٣٧٧٤-محمد ھاني عبد اللطیف ابراھیم٤٩٩٨٢

٠-محمد ھشام ابراھیم محمود٤٩٩٨٣

٠-محمد ھشام السعید حسن٤٩٩٨٤

٠-محمد ھشام رشاد محمد شاھین٤٩٩٨٥

٠-محمد ھشام سعد حسن٤٩٩٨٦

٢٩٨٠٣٠٤٠١٠١٦٥٣-محمد ھشام سید اسماعیل٤٩٩٨٧

٠-محمد ھشام شفیق محمد محمد٤٩٩٨٨

٢٩٩٠٨٠١٢١٠٢٧٥٦-محمد ھشام صبحى عبدالقادر٤٩٩٨٩

٠-محمد ھشام عبد العلیم ابراھیم حسن٤٩٩٩٠

٠-محمد ھشام فتحى عبد الرحیم٤٩٩٩١

٢٩٩٠٩٠١٢١١٠٤٣٧-محمد ھشام فیصل خلیل٤٩٩٩٢

٣٠٠٠٢٠٥٠١٠٢٤٩٩-محمد ھشام كمال الدین ابراھیم٤٩٩٩٣

٠-محمد ھشام محمد المصرى٤٩٩٩٤

٠-محمد ھشام محمد عبد الرحیم٤٩٩٩٥

٢٩٨١١٠٨٠١٠١٨٩٦-محمد ھشام محمد عبدالحمید٤٩٩٩٦

٢٩٨٠٦١٥٠١٠٦٠٧٢-محمد ھشام محمد على شرف الدین٤٩٩٩٧

٢٩٨١٠٢٢٠١٠١٥٩٣-محمد ھشام محمد محمد موسى٤٩٩٩٨

٠-محمد ھشام محمود خیرى٤٩٩٩٩

٢٩٩٠٦٢٧٠١٠٤٢١٣-محمد ھشام مصطفى كامل عبدالناصر٥٠٠٠٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة جـ)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٢٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٧٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد ھاللى عبد الرحیم حسین٥٠٠٠١

٣٠٠٠٣٠٧٠١٠١٣١٢-محمد ھیثم رمضان احمد٥٠٠٠٢

٠-محمد وائل حسنى السید٥٠٠٠٣

٠-محمد وجدى محمد قاسم٥٠٠٠٤

٠-محمد وجیھ جمیل محمد٥٠٠٠٥

٠-محمد وجیھ عبد الرحمن محمود٥٠٠٠٦

٠-محمد وحید عبد هللا اسماعیل٥٠٠٠٧

٢٩٩٠١٠٤٠١٠٠٩٩٣-محمد وفیق حسن ابراھیم٥٠٠٠٨

٠-محمد ولید السید ابراھیم٥٠٠٠٩

٢٩٩١١٢٩٠١٠٣٩٩٣-محمد ولید عزیز سعد٥٠٠١٠

٠-محمد ولید محمد زین العابدین٥٠٠١١

٢٩٩٠٩٢٣٢١٠٢٤١٩-محمد یاسر فاروق بسطاوى٥٠٠١٢

٢٩٩١٠٣٠٢١٠٢٥٧٦-محمد یاسر محسوب عبد الغني٥٠٠١٣

٠-محمد یاسر محمد اسماعیل٥٠٠١٤

٢٩٩٠٦٢٨٢١٠١٠٥٨-محمد یاسر محمد محمد٥٠٠١٥

٢٩٨١١١٧٢٤٠٣١٩٨-محمد یاسر یحیى زكریا٥٠٠١٦

٢٩٨٠٣٠١٢١١٤٣١٦-محمد یحى رمضان زید٥٠٠١٧

٢٩٩٠٣١٦٢١٠٣٦٩٤-محمد یحى محمد محمود(دمج)٥٠٠١٨

٠-محمد یحى نصر ابو سریع٥٠٠١٩

٠-محمد یحیى سلیمان حسن طاھر٥٠٠٢٠

٠-محمد یحیى سید ابو العال حسین٥٠٠٢١

٢٩٩١٠٠١٢١٠٣٩١٩-محمد یوسف شعبان جاد٥٠٠٢٢

٠-محمد یوسف محمد یوسف٥٠٠٢٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٥٢٧٠١٠٢٠٥٢-محمود ابراھیم امین عبد السالم٥٠٠٢٤

٠-محمود ابراھیم سالمھ ابراھیم٥٠٠٢٥

٠-محمود ابراھیم محمد عمر٥٠٠٢٦

٢٩٩١٢١٢٠١٠٣٣٣٢-محمود احمد السید عباس٥٠٠٢٧

٢٩٩٠٤١٨٢١٠٠٦٥٥-محمود احمد حجاج قناوي٥٠٠٢٨

٢٩٨٠٣١٢٢١٠١٣٣٣-محمود احمد حمید زیدان٥٠٠٢٩

٠-محمود احمد عبد التواب جاد محجوب٥٠٠٣٠

٠-محمود احمد عبد السالم الصغیر٥٠٠٣١

٢٩٧٠٤٠٧٢١٠١٨١٩-ادھم حسین على محمود٥٠٠٣٢

٢٩٩٠٩٠٩٢١٠١٥٤٩-فاطمھ محمد محمود عبد العزیز صالح٥٠٠٣٣

٠-محمود احمد عبد العزیز على٥٠٠٣٤

٢٩٨١٠٠٦٢٢٠٠٦٣٥-محمود احمد عبد القادر عبد العال احمد٥٠٠٣٥

٠-محمود احمد عبد هللا نجاتى٥٠٠٣٦

٠-محمود احمد عبده احمد٥٠٠٣٧

٢٩٩٠١١٩٢١٠٢٢٧٤-محمود احمد على محمد٥٠٠٣٨

٢٩٨١٢١٨٠١٠٤٦٧٨-محمود احمد على مسلم٥٠٠٣٩

٢٩٨٠٩٠٣٢١٠٢٤٥٢-محمود احمد عید احمد عوض٥٠٠٤٠

٢٩٩٠٩٢٧٠١٠٧٤١٦-محمود احمد محمد احمد٥٠٠٤١

٢٩٨١٠٢٩٢١٠١٧١٧-محمود احمد محمد احمد سلیمان٥٠٠٤٢

٢٩٨١٢٠٩٠١٠٣٢١٤-محمود احمد محمد السید ابراھیم٥٠٠٤٣

٢٩٩٠٧٢٧٢١٠٠١٧٣-محمود احمد محمد عبد الجواد٥٠٠٤٤

٠-محمود احمد محمود حسن٥٠٠٤٥

٠-محمود احمد محمود درویش٥٠٠٤٦

٢٩٩٠٩٠١٠١٠٢٦٥٨-محمود احمد محمود على٥٠٠٤٧

٢٩٨٠٥٢٢٠١٠٤٢٧١-محمود احمد محمود محمد ١-٩-٥٠٠٤٨١٩٩٩

٠-محمود احمد مدبولى مطاوع٥٠٠٤٩

٢٩٩٠٨١٨٢١٠٤٤١٩-محمود احمد نصر بدوى٥٠٠٥٠

٠-محمود احمد یسرى السید٥٠٠٥١

٠-محمود اسامھ شمس الدین عبد الحفیظ٥٠٠٥٢

٢٩٨٠٣١٢٢١٠١٣١٧-محمود اسامھ عبد الفتاح حسن٥٠٠٥٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمود اسامھ محمد صبرى٥٠٠٥٤

٢٩٩٠٢٠٥٠١٠٢٤١٩-محمود اشرف السید محمد ابو سریع٥٠٠٥٥

٠-محمود اشرف ایوب محجوب٥٠٠٥٦

٢٩٩٠٥١٥٢١٠١٧٩٣-محمود اشرف سید احمد مندوه٥٠٠٥٧

٢٩٩٠٧٣٠٠١٠١٩١١-محمود اشرف عبد الملك فھیم٥٠٠٥٨

٠-محمود اشرف عثمان احمد عثمان٥٠٠٥٩

٠-محمود اشرف محمد جلھوم٥٠٠٦٠

٢٩٩٠٥١٩٢٣٠٠٠٥٥-محمود اشرف محمد عبدالمجید٥٠٠٦١

٠-محمود اشرف محمد یونس محمد٥٠٠٦٢

٠-محمود اشرف محمود محمد عثمان٥٠٠٦٣

٠-محمود االمین محمود االمین٥٠٠٦٤

٢٩٩٠٦٠١٢١٠٣٧٩٢-محمود الحسین محمد نورعلى٥٠٠٦٥

٢٩٨١٠٢٨٢١٠٠١١٩-محمود السید شعبان عبد الحلیم٥٠٠٦٦

٠-محمود السید على عبد الرسول٥٠٠٦٧

٠-محمود السید محمد الدیب٥٠٠٦٨

٠-محمود امیر انیس محمود٥٠٠٦٩

٢٩٩١٠٠١٠٢٠٠٩٧٦-محمود امین احمد عبد هللا٥٠٠٧٠

٢٩٨٠٣٠١٢١٠٧٢٧١-محمود ایمن على محمد٥٠٠٧١

٠-محمود ایمن محمود احمد على٥٠٠٧٢

٣٠٠٠١٠٩٠١٠٢٧٥٤-محمود بالل عبد المجید محمود سلیم٥٠٠٧٣

٢٩٨١١٢٧٠١٠١٣٥٣-محمود بالل محمود محمد الشیخ٥٠٠٧٤

٠-محمود بھیج محمود على٥٠٠٧٥

٢٩٩٠٦١٩٠١٠٢٦٩٤-محمود تحسین محمود جاد٥٠٠٧٦

٢٩٩٠٣٠٨٢١٠٢٢٣٩-محمود جالل احمد حافظ٥٠٠٧٧

٢٩٩١٢١٤١٤٠٢٤٩٦-محمود جمال احمد السید٥٠٠٧٨

٢٩٩٠٥٢٨٠١٠٣١٣٨-محمود جمال احمد عثمان٥٠٠٧٩

٠-محمود جمال رشدى السید عطا٥٠٠٨٠

٢٩٩١٠٢٧٠١٠١٥٥٦-محمود جمال محمد احمد سلیمان٥٠٠٨١

٢٩٨١١٠٢٢٤٠٣٢٣٨-محمود جمعة عبدالنبى محمد مسلم٥٠٠٨٢

٢٩٩٠٨١٦٨٨٠٠١٩٤-محمود جمعھ سعد صالح٥٠٠٨٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمود حاتم صالح الدین امین٥٠٠٨٤

٣٠٠٠٣٠٩٠١٠٠٦٧٣-محمود حسام احمد صالح٥٠٠٨٥

٢٩٨١١٠١٢١٠٢٣٥٣-محمود حسام محمود مرسى٥٠٠٨٦

٢٩٨١١٢٨٣١٠٠٠٩٧-محمود حسانین مرسى حسانین عبد النبى٥٠٠٨٧

٠-محمود حسن خلیل حسن٥٠٠٨٨

٢٩٨٠٤١٢٢١٠٢٥٧٣-محمود حسن محمود حسن٥٠٠٨٩

٠-محمود حسنین عبد العظیم حسنین٥٠٠٩٠

٢٩٩٠٧٠٣٢٨٠٠٦١٥-محمود حمدى احمد محمد٥٠٠٩١

٠-محمود حمدى زكریا بسطاوي٥٠٠٩٢

٢٩٩٠٨٠٣٢١٠٢٧٥٢-محمود حمدى عبادى على٥٠٠٩٣

٢٩٩٠٣٠٦٢١٠٠١٧٥-محمود خالد حمدى عبد الحمید٥٠٠٩٤

٢٩٧١١٠٤٠١٠٣٩٥٦-محمود خالد رجب اسماعیل٥٠٠٩٥

٠-محمود خالد سید ابراھیم٥٠٠٩٦

٢٩٨١٢٢٦٠١٠٠٧١١-محمود خالد عبد الرازق الشافعي٥٠٠٩٧

٠-محمود خالد عبد المنعم احمد٥٠٠٩٨

٢٩٩٠٦٢٣٢١٠٠١٥٨-محمود خالد على عبدالرحیم٥٠٠٩٩

٢٩٨١٢٢١٨٨٠٠٨٧٨-محمود خالد فكرى عبد الجواد٥٠١٠٠

٢٩٩٠٨٠٣٢١٠٠٢٥٣-محمود خالد محمود ابراھیم٥٠١٠١

٢٩٩٠١٠٢٢١٠١٨٩٣-محمود خالد محمود احمد حمامة٥٠١٠٢

٢٩٩١٠٠١٠١٢٢٤٩٥-محمود خالد محمود عبد الحمید٥٠١٠٣

٠-محمود خلیل سمیر سعودى٥٠١٠٤

٢٩٩١١١٩٠١٠٤٢١٦-محمود رافت محمد محمود٥٠١٠٥

٠-محمود رأفت عبد الحكیم احمد٥٠١٠٦

٢٩٩٠٨٠٥٠١٠١٦٥٨-محمود ربیع محسب السید ابراھیم٥٠١٠٧

٢٩٩٠١٠١٢١٢٤٥١٨-محمود رجب دیب عبد الھادى٥٠١٠٨

٢٩٩٠١١٩٠١٠٣١٧٦-محمود رجب عبد المقصود خلیل٥٠١٠٩

٠-محمود رضا سعید شندي٥٠١١٠

٢٩٩٠١٠٣٠١٠٢١٥٧-محمود رضا شعبان محمد٥٠١١١

٢٩٩٠٧٠٤٢١٠٤٤٩٨-محمود رضا عبدالحمید دكرورى٥٠١١٢

٢٩٩٠١٠١٢١١٢١٥٣-محمود رمضان احمد محمد٥٠١١٣
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عدد الحاضرین:
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عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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٠-محمود زینھم یاسین سلیمان٥٠١١٤

٢٩٨٠٩٠١٢١١٦٩٥٣-محمود سامح امام الحارتى٥٠١١٥

٢٩٩١١٢١٠١٠٤٥٥٢-محمود سامى جبریل خمیس٥٠١١٦

٢٩٨١٢١٠٠١٠٣٠٧٢-محمود سامى سعید عبدالشافي٥٠١١٧

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٩٠٧٩-محمود سامى عبد العزیز جویده٥٠١١٨

٢٩٩٠٩٢٠٠١٠٧٨١٨-محمود سامى محمد رضا عبدالستار٥٠١١٩

٢٩٩١١٢٨٠١٠١٩٧٦-محمود سعد صابر عبد الرحیم٥٠١٢٠

٠-محمود سعید احمد عبد الصمد٥٠١٢١

٢٩٨١١١٩٠١٠٣٥١٧-محمود سعید سید خلیل٥٠١٢٢

٢٩٨٠٦٠٣٨٨٠٠٣٧٣-محمود سعید عبد الرؤوف صدیق محمد٥٠١٢٣

٠-محمود سعید عبد الستار سید احمد٥٠١٢٤

٠-محمود سعید على حافظ٥٠١٢٥

٢٩٧١٠٢٣٢١٠٢٩٥٧-محمود سعید معوض عباس٥٠١٢٦

٠-محمود سلیمان محمد سلیمان٥٠١٢٧

٠-محمود سید حسن احمد حسین٥٠١٢٨

٢٩٨١٠٠٦٠١٠٤١٩١-محمود سید حسن السید٥٠١٢٩

٠-محمود سید طھ عمر٥٠١٣٠

٠-محمود سید محمد امین محمد خلیل٥٠١٣١

٠-محمود سیف عبید جمعھ عبید٥٠١٣٢

٠-محمود شحتھ محمود مصطفي٥٠١٣٣

٢٩٩٠٤١٧٠١٠٢٤١٥-محمود شعبان عبد الغنى على حسان٥٠١٣٤

٠-محمود شوقى ابوشامھ محمد عبد هللا٥٠١٣٥

٢٩٩٠٦٠٥٢١٠٤٨٧٢-محمود صابر احمد ابراھیم٥٠١٣٦

٠-محمود صابر جمعھ على٥٠١٣٧

٠-محمود صابر محمود ضاحى٥٠١٣٨

٢٩٨٠٦٠٩٢١٠١٣٥٩-محمود صبحى محمد عبد القادر عقل٥٠١٣٩

٢٩٩٠٧٠٣٢١٠٥٤٩٦-محمود صبحي عبد المجید عبد الفتاح٥٠١٤٠

٢٩٩٠٨٠٥٠١٠٤٠٩٦-محمود صالح احمد عبد الرحمن٥٠١٤١

٢٩٩١٠٠١٢١٠٧٠٥١-محمود صالح حلمى حسن على٥٠١٤٢

٠-محمود عادل عباس قطب احمد٥٠١٤٣
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٢٩٩٠٤١٥٠١٠٤٦٩١-محمود عادل عبد الرحیم مصیلحى موسى٥٠١٤٤

٠-محمود عادل عبد النور محمد٥٠١٤٥

٢٩٩٠٧١٧٢١٠٠٣٣٨-محمود عادل محمد ابراھیم قاعود٥٠١٤٦

٢٩٩١٠٠١٠١٢٠٣٣٦-محمود عادل محمد صمیده٥٠١٤٧

٠-محمود عادل محمد كامل٥٠١٤٨

٠-محمود عادل محمود السید الدخمیس٥٠١٤٩

٠-محمود عاشور سید عید٥٠١٥٠

٠-محمود عاطف احمد یونس٥٠١٥١

٢٩٨١١١٥٢١٠١٤١١-محمود عاطف محمود عبدالرحمن٥٠١٥٢

٢٩٩٠٤١٨٠١٠٢٥٥٣-محمود عاطف منوفى السید٥٠١٥٣

٢٩٨١٢١٦٢١٠١٩٧١-محمود عبد الرحمن احمد عبد الرحمن٥٠١٥٤

٢٩٩٠٣١٢٢١٠١٣٩٧-محمود عبد العال احمد عبد العال٥٠١٥٥

٠-محمود عبد العال زینھم محمد٥٠١٥٦

٢٩٨١١٢٣٢١٠٠٩٧١-محمود عبد العدل عبد القدوس ایوب٥٠١٥٧

٢٩٩٠٧٢٤٠١٠٠٣٧٦-محمود عبد العزیز صالح محمد٥٠١٥٨

٢٩٩٠٤٠١٠١٠٧٠١١-محمود عبد العزیز عبد الفتاح عبد العزیز٥٠١٥٩

٠-محمود عبد العزیز عبد المجید السید راشد٥٠١٦٠

٢٩٨٠١١٩٢١٠١٥١٦-محمود عبد العزیز محمد تمام٥٠١٦١

٢٩٨١٠٢٠٠١٠٠٩١٤-محمود عبد العزیز محمد عبد العزیز٥٠١٦٢

٠-محمود عبد العلیم عبد هللا عید٥٠١٦٣

٠-محمود عبد الفتاح عبد النبى محمود٥٠١٦٤

٠-محمود عبد هللا محمود محمد٥٠١٦٥

٢٩٨١٠٠٧٢١٠٠٥٥٨-محمود عبد المنعم عبد العظیم محمد٥٠١٦٦

٢٩٩٠٧٠٥٢١٠٥٢٩٨-محمود عبد الھادى فاروق عبد الفضیل٥٠١٦٧

٢٩٩٠٩٢٠٨٨٠٠٧٣٣-محمود عبدالحمید محمد ابوطالب٥٠١٦٨

٢٩٩٠٤١٤٠١٠١٠٣١-محمود عبدهللا احمد عبدهللا٥٠١٦٩

٢٩٩٠٢٠٦٢١٠٢٧١٦-محمود عبدالمنعم عبدالنبى شعبان٥٠١٧٠

٢٩٩٠٩٢٠٢١٠١٣٩٦-محمود عبده محمود غزال حسن٥٠١٧١

٠-محمود عثمان محمود عثمان٥٠١٧٢

٢٩٩٠٨١٩٢١٠١١٩١-محمود عز الدین عبد العظیم محمد الحفنى٥٠١٧٣
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٠-محمود عصام احمد عبد الجواد الدالى٥٠١٧٤

٠-محمود عصام بسیونى عبد القادر٥٠١٧٥

٠-محمود عصام فتحى عتریس٥٠١٧٦

٢٩٨١١٠٥٢١٠١٢٣٦-محمود عصام محمود اسماعیل٥٠١٧٧

٠-محمود عطیھ محمود عثمان٥٠١٧٨

٢٩٨١٠٢٥٠١٠٢٢٣٣-محمود عالء محروس بیومي٥٠١٧٩

٠-محمود عالء محمود بیومى٥٠١٨٠

٢٩٩٠٨١٢٢١٠٣٣٧٥-محمود عالم محمد مصطفى٥٠١٨١

٠-محمود على احمد عبد العزیز الشوربجى٥٠١٨٢

٠-محمود على محمود احمد٥٠١٨٣

٢٩٩٠٦٢٧٠١٠٣٩٣٤-محمود عماد سعید فضل٥٠١٨٤

٢٩٩٠٧١٢٠١٠١٨٣٢-محمود عماد مھدى سید٥٠١٨٥

٢٩٨١١١٤٠١٠٣٦١٣-محمود عمر عبد الرحیم مختار٥٠١٨٦

٠-محمود عمر عبد المولى احمد عطا هللا٥٠١٨٧

٠-محمود عمر محمد احمد٥٠١٨٨

٠-محمود عمر محمد العادلى محمود٥٠١٨٩

٠-محمود عمرو محمد أدریس٥٠١٩٠

٢٩٩١١٢٦٢١٠٠٠٩١-محمود عیادى عبدالحلیم خاطر٥٠١٩١

٢٩٨٠٦١٧٠١٠٣٦٣١-محمود عید صبري عبد القادر٥٠١٩٢

٠-محمود عید محمود ثابت٥٠١٩٣

٢٩٩٠٣١١٠١٠٠٥٥٧-محمود عیسى نصر الدین عیسى٥٠١٩٤

٠-محمود غریب سلمان سید٥٠١٩٥

٠-محمود غریب سید مؤمن مبارك٥٠١٩٦

٠-محمود فراج رشدى اسماعیل٥٠١٩٧

٢٩٨١١١٤١٧٠٢٣٣٢-محمود فرید سعد سید٥٠١٩٨

٢٩٨٠١٢٥٠١٠٦٢٥٦-محمود فوزى احمد عبد الھادى٥٠١٩٩

٢٩٩٠٧٣٠٠١٠٣٣٩٦-محمود فوزى سالم ابراھیم٥٠٢٠٠

٢٩٩١٢١٣٠١٠١٠٣٦-محمود كامل محمود محمد٥٠٢٠١

٢٩٩٠٣٠٧٨٨٠٠٢٥٨-محمود كمال على احمد العوام٥٠٢٠٢

٠-محمود مبروك عبد القادر محمد٥٠٢٠٣
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٠-محمود مجدى حسن عبد المنعم٥٠٢٠٤

٢٩٩٠٨١٤٢١٠٤١١٤-محمود مجدى حسین احمد ابراھیم٥٠٢٠٥

٢٩٨٠٧١٢٢١٠٢٦٩٦-محمود مجدى محمد قطب سلیم٥٠٢٠٦

٢٩٩٠٨٠٨٢١٠٣٣٧٧-محمود مجدى محمود ابراھیم عبده عامر٥٠٢٠٧

٢٩٩٠٢٢٥١٨٠٠٢١١-محمود مجدى محمود عوض هللا٥٠٢٠٨

٢٩٨١٢٢٣٠١٠٣١٧١-محمود مجدي كمال لبدة٥٠٢٠٩

٢٩٩٠٦٠١٠١٠٦٤٣٣-محمود محرم لطفى ابوالسعود ھالل٥٠٢١٠

٢٩٩٠٦١٦٢١٠٣٨٧١-محمود محسن سید محمد٥٠٢١١

٢٩٩٠٧٢٥٠١٠٧٩١٣-محمود محمد ابراھیم عبد هللا٥٠٢١٢

٢٩٩١١٢٠٠١٠٣٩٥٧-محمود محمد ابراھیم عمر٥٠٢١٣

٠-محمود محمد ابراھیم متولى٥٠٢١٤

٠-محمود محمد احمد حسن السعداوى٥٠٢١٥

٢٩٨١٢٢٥٠١٠٢٦٧٨-محمود محمد احمد سلیمان٥٠٢١٦

٢٩٩١١١٩٢١٠١٩٣١-محمود محمد احمد عیسوى محمد٥٠٢١٧

٣٠٠٠٣٢٠٢١٠٨٤٧٨-محمود محمد السید ابراھیم٥٠٢١٨

٣٠٠٠٣١٩٢١٠٣١٥٤-محمود محمد النبوي محمد٥٠٢١٩

٢٩٩٠٢١١٠١٠٠١٩٤-محمود محمد حسب هللا احمد٥٠٢٢٠

٢٩٩٠٩٢٧٠١٠٣٦٥٨-محمود محمد حسن محمود٥٠٢٢١

٢٩٩٠٧٢٥٢١٠٠٤٣٦-محمود محمد حسین شحاتة٥٠٢٢٢

٠-محمود محمد خطاب حموده مسلم٥٠٢٢٣

٠-محمود محمد زكي انور٥٠٢٢٤

٠-محمود محمد سلیم عبدالحمید٥٠٢٢٥

٠-محمود محمد سید محمد٥٠٢٢٦

٠-محمود محمد شحاتھ السید٥٠٢٢٧

٢٩٩٠١٠٣٠١٠٥٨١٤-محمود محمد عبد الحلیم عبد اللطیف سعید٥٠٢٢٨

٠-محمود محمد عبد السالم عبدالتواب٥٠٢٢٩

٠-محمود محمد عبد الصمد محمد٥٠٢٣٠

٢٩٩٠١٣٠٠١٠١١٧٤-محمود محمد عبد العظیم حسان٥٠٢٣١

٠-محمود محمد عبد الفتاح على صابر٥٠٢٣٢

٠-محمود محمد عبد القادر محمد٥٠٢٣٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمود محمد عبد هللا فوده٥٠٢٣٤

٢٩٩١٠٠١٠١١٤٨١٦-محمود محمد عبدالحمید حسن٥٠٢٣٥

٢٩٨٠٥٢٩٣٣٠٠٠٩٤-محمود محمد على احمد عبدهللا٥٠٢٣٦

٠-محمود محمد على طھ سالمھ٥٠٢٣٧

٢٩٩١١٠٤٢١٠٠٦٩٤-محمود محمد عویس عبد هللا٥٠٢٣٨

٠-محمود محمد مجدى محمود محمد منصور٥٠٢٣٩

٠-محمود محمد محمد على٥٠٢٤٠

٣٠٠٠٣١٠٠١٠٣٠١٣-محمود محمد محمود محمد ٢٠-١٢-٥٠٢٤١١٩٩٩

٢٩٩١٢٢٠٠١٠١٠٣٩-محمود محمد محمود محمد على٥٠٢٤٢

٢٩٩١٠٠١٠١١٠٢٧٦-محمود محمد مصرى احمد طھ٥٠٢٤٣

٢٩٩٠١٠٥٢١٠٠٢١٢-محمود محمد مصطفى ابراھیم العتر٥٠٢٤٤

٠-محمود محمد مصطفى محمد الصغیر٥٠٢٤٥

٢٩٨١١٢٧٠١٠٣٧١٢-محمود محمد معروف على٥٠٢٤٦

٠-محمود محمد نور الدین محمد٥٠٢٤٧

٠-محمود مدحت ماجد مصطفي٥٠٢٤٨

٢٩٩٠٣٢٢٢١٠٣٢٧٣-محمود مسعد مصطفى عبد العلیم٥٠٢٤٩

٢٩٩٠٧٠٩٢١٠٢٥١٨-محمود مسعود ابراھیم محمد٥٠٢٥٠

٠-محمود مصطفى احمد كامل٥٠٢٥١

٢٩٨١١٠١٢١٠٨٥٧٢-محمود مصطفى احمد محمد تلیمھ٥٠٢٥٢

٢٩٩٠٩١٥٢١٠٠٣١٨-محمود مصطفى شحاتھ اصمعى٥٠٢٥٣

٠-محمود مصطفى فارس حسین٥٠٢٥٤

٠-محمود مصطفى محمد بخیت٥٠٢٥٥

٠-محمود مصطفى محمد عبد المولى٥٠٢٥٦

٠-محمود مصطفى محمود عویس٥٠٢٥٧

٠-محمود مصطفى مرسى محمد٥٠٢٥٨

٠-محمود مكاوى عیسى احمد٥٠٢٥٩

٢٩٩٠٦٠٥٢١٠٣٢٥٦-محمود ممدوح احمد عبدالجواد٥٠٢٦٠

٠-محمود ناجى سید على٥٠٢٦١

٠-محمود ناجى عبد المجید على٥٠٢٦٢

٠-محمود نادى احمد محمد٥٠٢٦٣
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٠-محمود ناصر عبد المنعم على٥٠٢٦٤

٢٩٩٠٧١٠٠١٠١٤٥٣-محمود ناصر فؤاد جابر٥٠٢٦٥

٢٩٩٠٨٠٧٠١٠٤٧٩٣-محمود ناصر محمد حسان٥٠٢٦٦

٠-محمود ناصر نادى عبد الحكم٥٠٢٦٧

٠-محمود نافع احمد جمعھ٥٠٢٦٨

٠-محمود نبیل طھ محمد عفیفى٥٠٢٦٩

٠-محمود نبیل عبد الحمید متولى٥٠٢٧٠

٣٠٠٠١٠٢٠١٠٣٧٥٣-محمود نبیل عطیة مرزوق٥٠٢٧١

٢٩٩٠٦٠٦٠١٠٥٢٩٢-محمود نجیب حنفى ابراھیم٥٠٢٧٢

٢٩٩٠١٠١٠١٢٩٣٧٧-محمود نیازى زكى محمد بكري٥٠٢٧٣

٣٠٠٠٣٢١٠١٠٢٤١١-محمود ھانى محمود ابو سریع٥٠٢٧٤

٠-محمود ھوارى صالح مھدى٥٠٢٧٥

٢٩٨٠٨١٥٠١٠١٩٥٢-محمود وحید حمدان سید٥٠٢٧٦

٠-محمود ولید محمود رمضان٥٠٢٧٧

٢٩٨٠٢٠١٠١٠٣٩٣١-محمود یاسر محمود عبد العزیز٥٠٢٧٨

٢٩٩١١٢٠٠١٠٠٥٧٥-محمود یحیى محمود عرابى٥٠٢٧٩

٠-محمود یسرى محمد ابراھیم٥٠٢٨٠

٢٩٩٠٧٠٤٢١٠٢٧٩٧-مختار نبیل مختار مرسى٥٠٢٨١

٠-مدحت باسل مصطفى حسین٥٠٢٨٢

٢٩٩٠٣٠٢٠١٠٥٧٩٧-مدحت عماد الدین محمد عبد المطلب٥٠٢٨٣

٢٩٩٠٣٢٥٢١٠١٥٨٥-مدحت مجدى محمد عبد هللا٥٠٢٨٤

٠-مدحت معتز محمد مرسى٥٠٢٨٥

٢٩٩١٠٠٦٨٨٠٠٤٨٥-مدیحة حامد حمدى محمد٥٠٢٨٦

٢٩٨٠٨١٥٠١٠٣١٨١-مرام جمال فتحى عبد السمیع٥٠٢٨٧

٢٩٩٠٣٢٤٢١٠٠٦٥٣-مرام كامل محمد ابراھیم حمید٥٠٢٨٨

٠-مرام محمد عبد الباقى صادق٥٠٢٨٩

٠-مرزوق محمد مرزوق محمد٥٠٢٩٠

٠-مروان احمد عبد العظیم السید٥٠٢٩١

٢٩٩٠٦١٥٢١٠٣٧٣٣-مروان جمال محمود على٥٠٢٩٢

٢٩٨٠٧٢٩٢١٠٣٢٣٩-مروان حاتم عبد الفتاح حسانین غراب٥٠٢٩٣
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٠-مروان سلیمان محمد عبد الحمید٥٠٢٩٤

٠-مروان عادل سید محمد٥٠٢٩٥

٠-مروان عادل محمد عبد هللا٥٠٢٩٦

٠-مروان عصام توفیق عبده عبادة٥٠٢٩٧

٠-مروان عصام جمعھ فرج٥٠٢٩٨

٣٠٠٠١٢٢٠١٠٤٧٥٤-مروان محمد احمد محمد٥٠٢٩٩

٣٠٠٠٢٢٠٠١٠١٥٩٣-مروان محمد رمضان عبد العزیز٥٠٣٠٠

٣٠٠٠١٠٥٠١٠٥٢٣٨-مروان محمد سید حمزة٥٠٣٠١

٢٩٩٠٧٠٢٢١٠١٦١١-مروان محمد على جبریل٥٠٣٠٢

٠-مروان محمد محمود صالح٥٠٣٠٣

٠-مروان مصطفى عوض راغب٥٠٣٠٤

٣٠٠٠٣٢٨٢١٠٠١٠٣-مروان ھشام نصر حسین٥٠٣٠٥

٣٠٠٠١٠١٠٤٠٢٩٠٦-مروة محمد منیر محمد مصطفى٥٠٣٠٦

٢٩٩٠٣٠٧٠١٠٤٩٠٢-مروه حمدى عبدالوھاب محمد٥٠٣٠٧

٢٩٨٠٤١١٢١٠٢٩٨٢-مروه رضا محمد مبروك٥٠٣٠٨

٢٩٩٠٨١٤٠١٠٠٤٠٥-مروه شعبان میھوب سید الغرابلى٥٠٣٠٩

٢٩٩٠٢٢٢٠١٠٢٣٨٩-مروه صبرى مرسى اسماعیل٥٠٣١٠

٢٩٩٠٣٢٤٢٨٠٠٢٢١-مروه عبد المنعم عبد الرحمن ابراھیم٥٠٣١١

٢٩٩٠٦١٠٠١٠٤٩٨٧-مروه عالء محمد توفیق٥٠٣١٢

٢٩٩٠١٢٦٠١٠٣٩٦٩-مروه محمد مختار احمد٥٠٣١٣

٢٩٩٠٩٢٥٠١٠٦٤٦٤-مروه ممدوح محمود عبد الوھاب٥٠٣١٤

٢٩٩٠٩٣٠٢١٠٣٦٠٤-مروه نجیب عبدهللا محمد عاصم٥٠٣١٥

٢٩٩٠٦٠٥٢١٠٠٤٨٦-مریم ابراھیم على الشریف٥٠٣١٦

٢٩٨١١١٦٠١٠٢٦٢١-مریم ابراھیم محمد على السید٥٠٣١٧

٠-مریم احمد اسماعیل عاشور٥٠٣١٨

٢٩٩٠٨٢٢٠١٠٤١٤٢-مریم احمد حسینى رزق٥٠٣١٩

٣٠٠٠١١٩٠١٠٥٥٤٨-مریم اسامة سید على٥٠٣٢٠

٢٩٨١١١٩٢١٠٠٣٤٥-مریم ایمن رؤؤف ملك٥٠٣٢١

٣٠٠٠١٠١٢١٣٦٥٤٥-مریم ایمن سید تونى٥٠٣٢٢

٢٩٩٠٣٠٢٠١٠١٣٤١-مریم ایھاب حسن شعراوي٥٠٣٢٣
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٢٩٨١٢٢٢٢١٠٣٣٨٣-مریم آمر محمد البربرى زكى٥٠٣٢٤

٢٩٩١٢٠١٠١٠٣٤٦٩-مریم بدیع لبیب بطرس٥٠٣٢٥

٢٩٨١٢٠٤٠١٠٣٤٢٦-مریم خالد عبد الحمید جابر٥٠٣٢٦

٢٩٩٠٣٠٦٠١٠٣٢٦٦-مریم رجب عبد العاطى محمد٥٠٣٢٧

٢٩٩٠٧١٥٢١٠٠١٠٢-مریم رضا احمد محمد٥٠٣٢٨

٢٩٩٠٨١٤٢١٠٢٣٦٧-مریم زینھم ابراھیم نصر٥٠٣٢٩

٢٩٩٠٢٠٥٠١٠٢٢٠٦-مریم سامى نظیر عزیز٥٠٣٣٠

٢٩٩٠٥٠١٠١١٠٣٦١-مریم سمیر عبداللطیف حسن٥٠٣٣١

٢٩٨١٢١٥٠١٠٤٩٠٨-مریم صبحى على حسن٥٠٣٣٢

٢٩٩٠٤٢٣٨٨٠٠١٢٤-مریم صالح سلیمان علي٥٠٣٣٣

٢٩٨١٢٠٦٠١٠٣٨٦٤-مریم صالح محمد عبدالمعطى٥٠٣٣٤

٢٩٨١١٢١٢١٠٢٤٤٧-مریم طلعت محمود زكى٥٠٣٣٥

٢٩٩٠٩٠٩٨٨٠٠٧٠٨-مریم عادل الحفنى محمد٥٠٣٣٦

٢٩٩٠٨٠٨٠١٠٤٤٦٥-مریم عبد الستار محمود على٥٠٣٣٧

٢٩٩٠٦٠٤٠١٠٠٧٨٢-مریم عبد الغنى عاطف سید٥٠٣٣٨

٢٩٩٠٧١٧٢١٠٥٣٠٥-مریم عبد الفتاح حسن عبد الفتاح٥٠٣٣٩

٢٩٩٠١٠٣١٣٠٢٧٤٥-مریم عبد هللا احمد عبید٥٠٣٤٠

٢٩٩٠٩٢٢٠١٠٠٦٦٦-مریم عصام الحسینى فوزى٥٠٣٤١

٢٩٩٠٤٢٤٢١٠٣٠٤٧-مریم عصام محمد فرید٥٠٣٤٢

٠-مریم على صالح الدین محمد على٥٠٣٤٣

٠-مریم غریب یوسف غریب٥٠٣٤٤

٢٩٩٠٩٠٦٠١٠٢٠٤٧-مریم فرید حسن محمد على٥٠٣٤٥

٢٩٩٠٦٢٦٢١٠٢٣٠٩-مریم فوزى توفیق ابراھیم٥٠٣٤٦

٢٩٩٠٥٢٩٠١٠٢٨٢٢-مریم كرم طوخي مكي٥٠٣٤٧

٠-مریم كمال مصطفى محمد٥٠٣٤٨

٢٩٩٠٤٠٦٢١٠٠٧٠٨-مریم محسن صالح السید صبح٥٠٣٤٩

٢٩٩٠٦٢٩٠١٠١٤٢٣-مریم محسن فتحى السید٥٠٣٥٠

٢٩٨١٠١٨٠١٠٤٣٢٢-مریم محمد امام حسن٥٠٣٥١

٣٠٠٠١٣١٢١٠١١٠٧-مریم محمد سعد احمد٥٠٣٥٢

٢٩٩٠٣٣٠٠١٠٠٥٨٨-مریم محمد سعید على٥٠٣٥٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٨٠١١٠٢١٠٤٠٦٦-مریم محمد على عبدالمجید٥٠٣٥٤

٢٩٩٠٧١٨٢١٠٤٦٨٤-مریم محمود عبد الحمید احمد٥٠٣٥٥

٢٩٩٠٩١٨٢١٠٣٥٦٧-مریم محمود مراد توفیق٥٠٣٥٦

٢٩٩٠٥٢٧٢١٠٠٩٢٨-مریم مصطفى سید محمد٥٠٣٥٧

٢٩٩١١١٤٠١٠٢٠٨٥-مریم مصطفى فوزى حامد٥٠٣٥٨

٢٩٩٠٩١٨٢١٠٣٣٦٢-مریم مظھر سید حسین٥٠٣٥٩

٢٩٩٠٦٢٧٠١٠٢١٦٤-مریم مكرم منصور حنس٥٠٣٦٠

٠-مریم ناصر الدین سید عطیھ عبد الرحیم٥٠٣٦١

٢٩٩٠٥٠٨٠١٠٠٣٤٧-مریم نسیم موسى حنا٥٠٣٦٢

٢٩٩٠٧٢٧٢١٠٤٢٢٥-مریم ھشام احمد الشین عبد الباقى٥٠٣٦٣

٢٩٩٠١١٧٠١٠٥٦٢٨-مریم ھشام یسرى حمدى٥٠٣٦٤

٣٠٠٠٣٢١٠١٠٤٣٦٨-مریم وجیھ عبدالرشید یوسف٥٠٣٦٥

٢٩٩١٢٢٢٠١٠١٨٦٨-مریم ولید زغلى على احمد جمعة٥٠٣٦٦

٢٩٩٠٦١٢٠١٠٠٧٨٣-مریم ولید محمد نور الدین٥٠٣٦٧

٢٩٩٠٢٢٣٠١٠٥٧١٨-مریم یاسر سید محمد السید٥٠٣٦٨

٢٩٩٠٨١٥٠١٠٠٧١٣-مسعد سید مسعد سید سلیم٥٠٣٦٩

٠-مسعود السید عنتر عبد الحافظ٥٠٣٧٠

٠-مصطفى ابراھیم عبد الحلیم عبد الجواد٥٠٣٧١

٢٩٩٠١١٢٠١٠٠٤٣٩-مصطفى ابراھیم على الضاوي٥٠٣٧٢

٢٩٩١١٢٠٢١٠١٠٧٢-مصطفى ابراھیم محمد رشاد٥٠٣٧٣

٢٩٩٠٣١٠٠١٠٠٢٧٣-مصطفى ابراھیم محمد عبد العال٥٠٣٧٤

٢٩٩٠٨١٧٠١٠٠٧٩٥-مصطفى ابو الفرج احمد عبد المنعم٥٠٣٧٥

٠-مصطفى ابو المعارف محمد شوقى٥٠٣٧٦

٢٩٨٠٥١٥٠١٠١٣٩٢-مصطفى ابوزید احمد محمد ابوزید٥٠٣٧٧

٢٩٩٠٧١٩٢١٠١٤٥٤-مصطفى احمد ابو المجد الضوي٥٠٣٧٨

٣٠٠٠٣٢١٢١٠٥٨١٧-مصطفى احمد حسن احمد٥٠٣٧٩

٢٩٩٠٦٢٥٢١٠٠٧٥٨-مصطفى احمد سید سلمان الجھینى٥٠٣٨٠

٢٩٩٠٧٠٢٠١٠٢٦٣٧-مصطفى احمد سید محمد٥٠٣٨١

٣٠٠٠١٢٣٢١٠١٩٣٩-مصطفى احمد صابر محمد موسى٥٠٣٨٢

٢٩٩٠٩٢١٠١٠٣٣١٤-مصطفى احمد صبحي مصطفى٥٠٣٨٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٥١٠٢١٠٤٣٣٣-مصطفى احمد فوزى طھ٥٠٣٨٤

٢٩٨٠٦٢٨٠١٠٤٥٥١-مصطفى احمد محمد یوسف٥٠٣٨٥

٢٩٨٠٨١١٠١٠٢٢٥٥-مصطفى احمد مصطفى توفیق٥٠٣٨٦

٢٩٨٠٤٢٧٢١٠٠٣٥٨-مصطفى احمد مصطفى عبد الفضیل٥٠٣٨٧

٢٩٧٠٥١٧٠١٠٢٨٥٤-مصطفى احمد مصطفى عبد هللا٥٠٣٨٨

٢٩٩٠٢١٦٠١٠٢٤١٤-مصطفى احمد ممدوح محمد سید٥٠٣٨٩

٠-مصطفى احمد منصور مصطفى٥٠٣٩٠

٢٩٩٠٤١٦١٤٠١٣٩٦-مصطفى احمد منیر محمد مرسى٥٠٣٩١

٢٩٩٠٩٠١٠١١٣٣١٥-مصطفى احمد نصر عبد الجواد٥٠٣٩٢

٢٩٩٠٣٠٩٠١٠٠٤٧٤-مصطفى اسماعیل ابوالفتوح اسماعیل٥٠٣٩٣

٢٩٩٠٩٠٨٠١٠١٠٣٩-مصطفى اشرف عبدالغفار عبدالبر٥٠٣٩٤

٢٩٨١١١٤٠١٠٣٩٥٨-مصطفى اشرف عطا حسان احمد٥٠٣٩٥

٠-مصطفى اشرف محمد مصطفى٥٠٣٩٦

٢٩٩٠٤٢٥٠١٠٠٩٧٩-مصطفى السید بربرى بربرى٥٠٣٩٧

٢٩٨١٠١٧٠١٠٣٩٩٩-مصطفى السید جادالحق سلیمان٥٠٣٩٨

٢٩٨١١٠٤٠١٠٢٩١١-مصطفى الشناوى عبدالفتاح محمد٥٠٣٩٩

٢٩٩٠٨٢٧٠١٠٢١٩١-مصطفى امام محمد محمد مساعد٥٠٤٠٠

٠-مصطفى امجد مصطفى عفیفى٥٠٤٠١

٢٩٧٠٣٢٠٢١٠٢٢٧١-مصطفى ایمن محمد جباره٥٠٤٠٢

٠-مصطفى ایمن مصطفى محمد٥٠٤٠٣

٠-مصطفى ایھاب غنیم عبد الحلیم٥٠٤٠٤

٢٩٩٠٦١٠٠١٠١٨١٣-مصطفى جمال عبد العال محمد٥٠٤٠٥

٠-مصطفى جمال عبدالرحیم سید على٥٠٤٠٦

٠-مصطفى جمال عثمان قرنى٥٠٤٠٧

٠-مصطفى جمال فوزى عبد الحمید٥٠٤٠٨

٠-مصطفى جمال محمد احمد٥٠٤٠٩

٠-مصطفى حاتم جاد عبدالبى٥٠٤١٠

٣٠٠٠١١٧٢٦٠١٣٩٢-مصطفى حسام الدین حنفى احمد٥٠٤١١

٠-مصطفى حسن ابراھیم حسن عبدون٥٠٤١٢

٢٩٩٠٧٠٦٠١٠٣٠٣٢-مصطفى حسن البكرى على٥٠٤١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٧١١٠٣٠١٠٣٦٥٦-مصطفى حسن انور صدیق٥٠٤١٤

٢٩٨٠٧١٩٢١٠٣٥١٧-مصطفى حسن محمود خلف٥٠٤١٥

٢٩٩٠٩٢٦٠١٠٠٢٣٥-مصطفى حسنى صادق عثمان٥٠٤١٦

٠-مصطفى حسین فاروق حسین٥٠٤١٧

٢٩٧١٢٠١٢١٠١٦٧٧-مصطفى حلمى محمد على حماد٥٠٤١٨

٠-مصطفى خالد حسین احمد٥٠٤١٩

٢٩٩٠٧٠٥٠١٠٠٨٧٦-مصطفى خالد خمیس احمد٥٠٤٢٠

٠-مصطفى خالد سعید محمد سلیمان٥٠٤٢١

٢٩٩٠١١٦٠١٠٢٠٣٥-مصطفى خالد شعبان احمد٥٠٤٢٢

٢٩٩٠٥١١٠١٠٠٨٩٤-مصطفى خالد عادل عبدالقادر٥٠٤٢٣

٢٩٩٠٤٠٦٠١٠٤٩٩٤-مصطفى خالد عبد الرحیم ابراھیم ندا٥٠٤٢٤

٢٩٩٠٢٢٠٠١٠٠٨٣٥-مصطفى خالد عبد العزیز ابو العنین٥٠٤٢٥

٢٩٨١٢٢٧٠١٠٣٨٩١-مصطفى خالد عبد الواحد عبد الوھاب٥٠٤٢٦

٠-مصطفى خالد عبد الونیس بدوى٥٠٤٢٧

٠-مصطفى خالد قطب عبد الدایم٥٠٤٢٨

٢٩٩٠٦٢٠٢١٠٤٧٥٢-مصطفى خالد مصطفى محمد٥٠٤٢٩

٠-مصطفى خالد یونس علي٥٠٤٣٠

٠-مصطفى رامى مصطفى عبده٥٠٤٣١

٠-مصطفى رأفت حسن عبدالھادى٥٠٤٣٢

٢٩٩٠٢٠١٢١٠٩٣٣٧-مصطفى رجب عبد الرازق محمد تلیمھ٥٠٤٣٣

٢٩٩٠٨٠٨٢١٠٥٩١٤-مصطفى رجب عبدالتواب فھمي محمد٥٠٤٣٤

٢٩٩٠٩١٥٠١٠٨٥١٦-مصطفى رجب عویس محمد٥٠٤٣٥

٠-مصطفى رضا حسین حسین٥٠٤٣٦

٢٩٩٠٧٠٥٢١٠١٠٥٥-مصطفى زكى یاسین زكى٥٠٤٣٧

٢٩٩١٠٠١٠١١٢٣٧٦-مصطفى سالم محمد محمد٥٠٤٣٨

٢٩٩٠١٠٩٠١٠١٠٧٩-مصطفى سعد عبید حسین٥٠٤٣٩

٢٩٩٠٥٢٩٠١٠٣٢٩٢-مصطفى سعید محمد سلیمان٥٠٤٤٠

٢٩٩٠٩٠٩٠١٠٤١١٧-مصطفى سمیر حسین مرزوق٥٠٤٤١

٠-مصطفى سید شعبان سید٥٠٤٤٢

٠-مصطفى سید محمد عبد الرحمن فوده٥٠٤٤٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٥٢٣٢١٠١٨٩١-مصطفى شحاتھ سید شحاتھ٥٠٤٤٤

٢٩٩٠٨١٦٠١٠٠١١٨-مصطفى شریف ادھم محمد٥٠٤٤٥

٢٩٩٠٦١٥٢١٠٣٥٥٥-مصطفى شریف عبد هللا السید٥٠٤٤٦

٢٩٨٠١٠١٢١٢٨١٥٢-مصطفى شعبان عبد النبى على٥٠٤٤٧

٢٩٩٠٧٠٨٠١٠٤٣٥٣-مصطفى شعبان محمد حامد٥٠٤٤٨

٢٩٩٠١٠٨٠١٠٤٩٣٢-مصطفى صبحى حامد مرسى٥٠٤٤٩

٠-مصطفى صبحى حسن مشرف٥٠٤٥٠

٠-مصطفى صبحى عبد الصادق عبد العزیز٥٠٤٥١

٢٩٩٠٣٠٥١٩٠٠٥٥٢-مصطفى طھ معبد احمد٥٠٤٥٢

٠-مصطفى عادل حنفى حسن٥٠٤٥٣

٠-مصطفى عاصم جاب هللا الجنزورى٥٠٤٥٤

٠-مصطفى عاطف حامد عبد الھادى٥٠٤٥٥

٠-مصطفى عاطف محمود عبد الحمید٥٠٤٥٦

٠-مصطفى عبد التواب محمد سید محفوظ٥٠٤٥٧

٢٩٩٠١٠١٠١٠٢٨٧٨-مصطفى عبد الحمید عبد العال السید٥٠٤٥٨

٠-مصطفى عبد الرحمن حسین احمد٥٠٤٥٩

٠-مصطفى عبد السمیع على حسنین٥٠٤٦٠

٠-مصطفى عبد الفتاح السید حسن٥٠٤٦١

٠-مصطفى عبد القادر محمد قطب٥٠٤٦٢

٢٩٩٠٤٠٥٢١٠١٢٣٤-مصطفى عبدالحكیم عبدالعظیم ابراھیم٥٠٤٦٣

٢٩٩٠١١٧٢١٠٣٣١٢-مصطفى عبدالعظیم ریاض محمد عثمان٥٠٤٦٤

٢٩٩٠١٠٣٠١٠٠٩٩٥-مصطفى عبدالكریم سید عبدالكریم٥٠٤٦٥

٠-مصطفى عبده عربى محمد احمد٥٠٤٦٦

٢٩٨٠٢٠٥٢١٠٣٦٣٩-مصطفى عزالدین السید السید٥٠٤٦٧

٠-مصطفى عزت عبد الجواد سید٥٠٤٦٨

٠-مصطفى عصام محمد على٥٠٤٦٩

٢٩٩٠٦٢٠٠١٠٦٥٥٣-مصطفى عصام محمد مرسى٥٠٤٧٠

٢٩٨١١٣٠٠١٠٣٥٣٤-مصطفى عالء زینھم عبدالوھاب٥٠٤٧١

٢٩٩٠٧١٤٢١٠١٢٣٢-مصطفى عالء على محمد محمود٥٠٤٧٢

٢٩٩٠٩٠٣٢١٠٣٢٣٢-مصطفى عالء محمد عثمان محمد٥٠٤٧٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-مصطفى على عبد الاله عمر٥٠٤٧٤

٢٩٩٠٨١٤٠١٠٠٨٣٩-مصطفى على لیثي محمد٥٠٤٧٥

٢٩٨٠٤١٧٢١٠١٠٩٨-مصطفى على محمد محمد٥٠٤٧٦

٢٩٩٠٧١٨٠١٠٢١٣٧-مصطفى عمر عبد اللطیف محمد الرافعى٥٠٤٧٧

٠-مصطفى عمرو السید على٥٠٤٧٨

٢٩٨١١١٩٢١٠١٦٩٤-مصطفى عنتر جابر سید٥٠٤٧٩

٢٩٩٠٦١٢٢١٠١١٧٥-مصطفى عنتر رمضان غانم٥٠٤٨٠

٠-مصطفى غریب یحى عبد المجید٥٠٤٨١

٠-مصطفى فارس ابراھیم عبد الخالق٥٠٤٨٢

٢٩٩٠٢٢١٢١٠٢١٥٩-مصطفى فتحى محمد ابراھیم٥٠٤٨٣

٢٩٩٠٣٠٢٢١٠٥٠٧٧-مصطفى فتحى محمد عفان٥٠٤٨٤

٢٩٩٠٧٢٩٠١٠٠٤٣١-مصطفى فرید عرفة فرید٥٠٤٨٥

٢٩٩٠٣٠٦٢١٠٢٩٧٦-مصطفى فوزى عبد الحمید عبد الدایم٥٠٤٨٦

٢٩٩٠٥١٥٢٣٠٠٥١٦-مصطفى فوزى عبد السالم رضوان٥٠٤٨٧

٢٩٩٠٨٠٥٢١٠٢٠٣١-مصطفى كامل محمد ابراھیم٥٠٤٨٨

٢٩٨١١٠١٠١٠٣١٧٤-مصطفى كرم محمود عبد الشافى٥٠٤٨٩

٣٠٠٠١٠٤٠١٠٥٦٩٨-مصطفى ماجد محمد محمد٥٠٤٩٠

٢٩٨٠٢٠١٠١٠١٣٣٤-مصطفى مجدى حسن عوض٥٠٤٩١

٢٩٩٠٣٢٠٢١٠٣٤١٢-مصطفى مجدى سمیر محمد مصطفى٥٠٤٩٢

٣٠٠٠٢٠٦٠١٠٢٤٣٨-مصطفى مجدى عطیھ فخرى٥٠٤٩٣

٠-مصطفى مجدى كامل منیفى٥٠٤٩٤

٢٩٩٠٥٠٩٢١٠١٧٥٦-مصطفى مجدى متولى السید ابراھیم٥٠٤٩٥

٠-مصطفى محسن محمد ابراھیم قاسم٥٠٤٩٦

٢٩٨١٠١٢٢١٠١٩١٧-مصطفى محسن محمد السید مصطفى٥٠٤٩٧

٠-مصطفى محمد ابراھیم عوض٥٠٤٩٨

٢٩٩١٢١٥٠١٠٦٦١١-مصطفى محمد ابو بكر على٥٠٤٩٩

٠-مصطفى محمد احمد مصطفى خلیل٥٠٥٠٠

٠-مصطفى محمد السید ابراھیم٥٠٥٠١

٢٩٩٠٣١٧٠١٠٠٥٥٦-مصطفى محمد انور متولى خضر٥٠٥٠٢

٣٠٠٠١٠١٠١٤٤٧٣٧-مصطفى محمد بدران احمد٥٠٥٠٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٩٢٠٠١٠٣٤٥٦-مصطفى محمد جاد الرب احمد٥٠٥٠٤

٢٩٨١١٠٣١٤٠٠٢٩٢-مصطفى محمد حاتم عبد الوھاب٥٠٥٠٥

٠-مصطفى محمد رمضان خمیس٥٠٥٠٦

٢٩٩٠٦٢٩٠١٠٢٤٥٤-مصطفى محمد شحاتھ عبدالعزیز٥٠٥٠٧

٢٩٩٠٩٢٤٢١٠١٨٩٥-مصطفى محمد صالح محمد محمد٥٠٥٠٨

٢٩٩٠٣١٩٢١٠٠٤٧٩-مصطفى محمد ضاحى عبد المعطى٥٠٥٠٩

٢٩٩٠١٢٨٠١٠١٨٧٣-مصطفى محمد عبد الرحمن على٥٠٥١٠

٢٩٨٠١١٠٠١٠٦٧٥٤-مصطفى محمد عبد السالم مرسى٥٠٥١١

٠-مصطفى محمد عبد المنعم عرفة٥٠٥١٢

٠-مصطفى محمد عبد النبى محمد رشوان٥٠٥١٣

٢٩٩٠٤٢٩٠١٠٣٤٣١-مصطفى محمد عبدالسالم محمد٥٠٥١٤

٢٩٩٠٥١٠٢١٠١٧٣٣-مصطفى محمد عبدالمنعم عمر٥٠٥١٥

٢٩٨١١١٣٢١٠٢٨٣٧-مصطفى محمد على احمد٥٠٥١٦

٢٩٩٠٩١٨٠١٠٢٩١١-مصطفى محمد فتحى عطا هللا٥٠٥١٧

٠-مصطفى محمد فرج عبد الجواد٥٠٥١٨

٢٩٩٠٦١٠٠١٠٣٣٣٦-مصطفى محمد محمود عمارة٥٠٥١٩

٠-مصطفى محمد مصطفى عبد الرازق٥٠٥٢٠

٢٩٩٠٨١٤٠١٠٢٦٣٧-مصطفى محمد مصطفى على عبد الجواد٥٠٥٢١

٢٩٩٠١٢٩٢١٠٢٤٧٦-مصطفى محمود امام العشرى٥٠٥٢٢

٠-مصطفى محمود حافظ محمود٥٠٥٢٣

٣٠٠٠١١٥٠١٠١٣٩٦-مصطفى محمود حجاج عبد الفتاح٥٠٥٢٤

٢٩٩٠٨٠٣٠١٠٢٢٩١-مصطفى محمود حسن حسانین٥٠٥٢٥

٣٠٠٠٢١١٢١٠٢٤٣١-مصطفى محمود حسن عبد هللا٥٠٥٢٦

٢٩٩٠٦١١٠١٠٠٩٧١-مصطفى محمود حسنین محمد٥٠٥٢٧

٢٩٩٠٢١٧٠١٠٤٦٩٥-مصطفى محمود حلمى عشرى٥٠٥٢٨

٠-مصطفى محمود حمیدو علي٥٠٥٢٩

٠-مصطفى محمود خلیل بشیر٥٠٥٣٠

٢٩٨٠٢١١٢١٠١١٣٤-مصطفى محمود سید زكى٥٠٥٣١

٢٩٩٠٨٠٩٠١٠٤٨٥٤-مصطفى محمود عبده شحاتھ٥٠٥٣٢

٢٩٨٠٦٢٨٠١٠١٢٥١-مصطفى محمود متولى مصطفى٥٠٥٣٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠١٠١٠١٤١٨٩٤-مصطفى محمود محمد السعید٥٠٥٣٤

٢٩٩٠١٠١٢١٣٨٧٧٢-مصطفى محمود محمد سید٥٠٥٣٥

٠-مصطفى محمود محمد محمد٥٠٥٣٦

٣٠٠٠٢٠٢٢١٠٠٤٩٩-مصطفى محمود محمد محمود احمد٥٠٥٣٧

٢٩٨١١٠٧٢١٠٤٩١٦-مصطفى محمود محمود عبد اللطیف٥٠٥٣٨

٢٩٧٠٩٢٨٢١٠٥٩٩١-مصطفى محمود مراد فرید عیسي٥٠٥٣٩

٠-مصطفى محمود مصطفى حسن٥٠٥٤٠

٠-مصطفى محمود مصطفى عبد المطلب٥٠٥٤١

٢٩٩٠٨٢٨٠١٠٤٨٧٧-مصطفى محى الدین سید حسنین جاد٥٠٥٤٢

٠-مصطفى مدحت عبد الفتاح عبد المعطى٥٠٥٤٣

٢٩٨٠١٣١٠١٠٣٢٧٨-مصطفى مدحت محمد عبد العزیز٥٠٥٤٤

٢٩٩٠٦٢٦٢١٠٠٥٩٤-مصطفى معتمد زكى مصطفى٥٠٥٤٥

٠-مصطفى منصف رشدى عبد الواحد٥٠٥٤٦

٠-مصطفى مھدى سالم محمد٥٠٥٤٧

٠-مصطفى ناجى السید ابراھیم النجار٥٠٥٤٨

٠-مصطفى ناجى مصطفى عبد هللا٥٠٥٤٩

٠-مصطفى نادر احمد كمال یوسف٥٠٥٥٠

٢٩٩٠٨٢٦٠١٠٥٣٣٨-مصطفى ناصر عبد الباسط عبد الغفار٥٠٥٥١

٢٩٩٠٢٢٠٠١٠٣٤٥١-مصطفى نبیل انور ابراھیم٥٠٥٥٢

٠-مصطفى نبیل عبد الفتاح محمد الھوارى٥٠٥٥٣

٢٩٩٠٧٢٣٠١٠٦١٧١-مصطفى نبیل محمود سید ابو العطا٥٠٥٥٤

٠-مصطفى ھانى شعبان انور٥٠٥٥٥

٢٩٨٠٩٣٠٠١١٧٥٥٧-مصطفى ھانى عبد هللا محمد٥٠٥٥٦

٠-مصطفى ھانى محروس شعبان٥٠٥٥٧

٠-مصطفى ھشام انور حسنین٥٠٥٥٨

٢٩٩١١١٣١٤٠٢٤٧٥-مصطفى ھشام حسن یوسف٥٠٥٥٩

٢٩٩٠٩٠٤٢١٠١٣٧٨-مصطفى ھشام عبدالحمید عبدالجواد٥٠٥٦٠

٢٩٩٠١٢١٢١٠٢٥٧٨-مصطفى ھشام عبدالمطلب عدلى٥٠٥٦١

٠-مصطفى ھشام فوزى سعید٥٠٥٦٢

٠-مصطفى ھشام وجیھ محمود٥٠٥٦٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٥٠٧٠١٠٢٥٣٨-مصطفى ھالل شرف امام على٥٠٥٦٤

٠-مصطفى وجدى سید احمد٥٠٥٦٥

٢٩٩٠٣١٠٢١٠٥٩٧٣-مصطفى یاسر مصطفى عبد الغنى٥٠٥٦٦

٠-مصطفى یسرى عبد الرحمن محمد٥٠٥٦٧

٠-مصطفى یوسف انور حمیده٥٠٥٦٨

٠-مصطفى یوسف سید یوسف٥٠٥٦٩

٢٩٨١٢٠٥٢١٠٥٥٥٦-مصطفى یوسف مصطفى احمد٥٠٥٧٠

٢٩٩٠٩٢٩٢١٠٣١٣٩-مصطفي احمد محمد عبد القادر٥٠٥٧١

٠-مصطفي حسن فضل عبد الجواد٥٠٥٧٢

٢٩٩٠٦٢٩٢١٠٢٨١٨-مصطفي خالد مصطفي على٥٠٥٧٣

٠-مصطفي رجب صالح عبد هللا٥٠٥٧٤

٢٩٩٠٧٠١٢١٠٧٠٩٣-مصطفي عادل سیف النصر الضوى٥٠٥٧٥

٢٩٨١٠٢٢٢١٠١١٣٢-مصطفي عبد الرسول محمود بسیوني٥٠٥٧٦

٢٩٩٠٨١٧٠١٠٣٤٩٢-مصطفي عبد العزیز محمود عبد العزیز٥٠٥٧٧

٢٩٩١٢٣٠٢١٠٠٦١٤-مصطفي عبدالمقصود عید محمد٥٠٥٧٨

٠-مصطفي كامل عبد العزیز محمد نعناع٥٠٥٧٩

٠-مصطفي محمود عبد اللطیف محمد فرج٥٠٥٨٠

٢٩٨١٢٠٥٢١٠٣١٣٨-مصطفي نادر سعید حسین٥٠٥٨١

٠-مصعب اشرف فتحى احمد على٥٠٥٨٢

٠-معاذ جمعھ عبد الاله محمود٥٠٥٨٣

٠-معاذ حسن محمد على٥٠٥٨٤

٠-معاذ خالد محمد فراج٥٠٥٨٥

٠-معاذ سمیر مصطفى محمد الھوارى٥٠٥٨٦

٢٩٩١٠٠١٢١١٢٦٩١-معاذ شعبان محمد عبد الظاھر٥٠٥٨٧

٢٩٩١١٢١٨٨٠٠١٩١-معاذ متولى محمد على٥٠٥٨٨

٢٩٨١١١٧٢١٠٠٨٣٧-معاذ محمد عبد الحمید جوده حسان٥٠٥٨٩

٢٩٨١١١٩٠١٠٣١٣٤-معاذ محمود احمد محمود٥٠٥٩٠

٢٩٨١١٠١٢١٠٣٥٣٨-معاذ ناصر مصطفى محمد٥٠٥٩١

٢٩٩٠٩٣٠٢١٠١٣٣٤-معاذ یسرى عبد هللا عبد المذل٥٠٥٩٢

٢٩٩٠٧١٢٠١٠٤٥١٣-معاز ممدوح رمضان عبد العزیز٥٠٥٩٣
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٠-معتز احمد فتحى احمد نجم٥٠٥٩٤

٠-معتز جمال عبد السید عمر٥٠٥٩٥

٠-معتز حسین امام محمد٥٠٥٩٦

٢٩٩٠٢٠٢٠١٠١٠٥١-معتز خالد عبدالمنعم عزب٥٠٥٩٧

٠-معتز رزق عبد هللا الراوى٥٠٥٩٨

٣٠٠٠١١٣٠١٠٦٢٥١-معتز رمضان عبد الحلیم محمود٥٠٥٩٩

٠-معتز سامح ابراھیم عبد الفتاح٥٠٦٠٠

٢٩٩١١١٣٠١٠٢١٧٦-معتز عبد الناصر محمد عطا٥٠٦٠١

٢٩٩٠٦٢٦٠١٠٣١٣٨-معتز عزت على السعدني٥٠٦٠٢

٠-معتز عالء عتریس السید٥٠٦٠٣

٢٩٨٠٨٠٣٠١٠٠٦١٨-معتز محى الدین محمد احمد٥٠٦٠٤

٢٩٩٠٦٠٢٠١٠٤١٣٧-معتز ھانى ابراھیم محفوظ٥٠٦٠٥

٢٩٩٠٨٢٤٠١٠٦٤٧٨-معتصم ولید جنیدى عمر جنیدى٥٠٦٠٦

٢٩٩٠٣٣١٠١٠٢٢٥٢-مكارى نبیل یوسف تاوضروس٥٠٦٠٧

٠-مكرم رأفت مكرم كیرلس٥٠٦٠٨

٢٩٩٠٦١١٠١٠٠٥٩٩-مالك صبحى ناشد سدراك٥٠٦٠٩

٠-ممد احمد رشوان احمد٥٠٦١٠

٢٩٩٠٤٠٩١٤٠٠٣٩٧-ممدوح رضا عبدالفتاح محمد٥٠٦١١

٣٠٠٠٢١٥٠١٠٣٩٠٥-ممدوح مصطفى محمد مصطفى٥٠٦١٢

٣٠٠٠١٢٧٠١٠١٩٨٥-منار ابراھیم درویش ابراھیم٥٠٦١٣

٢٩٩٠٣١٨٢٥٠٠٧٨٩-منار احمد عبد العزیز السید٥٠٦١٤

٢٩٩١٠١٨٠١٠٠٠٦٢-منار اشرف ھمام سید٥٠٦١٥

٢٩٩٠٨٢١٠١٠٠٧٢٦-منار الحسینى حسن حسانین٥٠٦١٦

٢٩٩٠٥٠١٢١٠٨٧٠٤-منار انور محمد احمد٥٠٦١٧

٣٠٠٠٢١١٠١٠٤٧٦٣-منار ذكرى عبد البارى حسن نصر٥٠٦١٨

٢٩٩٠٨١٤٠١٠٥٣٦٩-منار سعید بھجت السید٥٠٦١٩

٣٠٠٠١٢٣٠١٠١٠٠١-منار سید فوزى احمد٥٠٦٢٠

٢٩٩٠٧٢٢٢١٠١٤٠٣-منار عادل محمد احمد٥٠٦٢١

٢٩٩٠٧٠٣٠١٠٢٣٨٤-منار محمد انور السید محمد٥٠٦٢٢

٢٩٨١١٠٣٢١٠٢٧٢٤-منار محمد لطفى صبح النادى٥٠٦٢٣
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٢٩٨٠١٣١٠١٠١٧٤٧-منار محمود سید صابر٥٠٦٢٤

٢٩٩٠٤١٣٢١٠٠٢٦٣-منار محمود محمد نور الدین٥٠٦٢٥

٢٩٩٠٤٢٣٠١٠٠٩٤٨-منار وائل محمد محمود٥٠٦٢٦

٢٩٩١١٢٢٠١٠٢٩٢٢-منال احمد عبد الاله احمد٥٠٦٢٧

٠-منال حنفى احمد ابوخزیم٥٠٦٢٨

٢٩٩٠٨٠٨٠١٠٥٢٢٤-منة هللا ابراھیم بیومى السید٥٠٦٢٩

٢٩٨١٠٢٦٠١٠٢٢٠٧-منة هللا احمد سید محمد یوسف٥٠٦٣٠

٢٩٩١١٠٣٠١٠٠١٢٥-منة هللا احمد عبد هللا احمد٥٠٦٣١

٣٠٠٠٤٠١٠١٠٧٧٢٥-منة هللا احمد عبد هللا عبد الرحمن٥٠٦٣٢

٢٩٩٠١٠٩٠١٠٠٨٨٩-منة هللا احمد فاروق احمد٥٠٦٣٣

٢٩٩٠٤١٣٢١٠٠٧٢٧-منة هللا احمد محمد احمد٥٠٦٣٤

٢٩٩٠٥١٣٢١٠٠٧٦٦-منة هللا اشرف نصحى راغب٥٠٦٣٥

٢٩٩٠٩٢٨٢١٠٣١٠٦-منة هللا ایمن شوقى عبد الحافظ٥٠٦٣٦

٢٩٩٠٤٢٦٢١٠٢٧٤٨-منة هللا ایھاب فؤاد كامل٥٠٦٣٧

٢٩٩٠٥٢٧٠١٠٢٨٨٥-منة هللا جمال عبد الباسط محمد٥٠٦٣٨

٢٩٩٠٤٢٩٢١٠٠٢٨٦-منة هللا جمال عطا حافظ احمد٥٠٦٣٩

٢٩٩٠٣٠٧٠١٠٤٠٨٢-منة هللا حاتم فھمى محمد٥٠٦٤٠

٢٩٩٠٧١٩٠١٠٢٤٨٨-منة هللا حسن البدرى حسن٥٠٦٤١

٢٩٩٠٩٢٩٢١٠٥٥٤٩-منة هللا حسنى حامد احمد محمد٥٠٦٤٢

٢٩٨٠١٢٤٠١٠٠٧٢١-منة هللا رضا عبدهللا خالد عبدهللا٥٠٦٤٣

٢٩٩٠٣٠٨٢١٠١٦٦٦-منة هللا سالم عبد الحلیم محمود٥٠٦٤٤

٢٩٩٠٢٢٧٢١٠٢١٢٣-منة هللا سید عثمان محمد٥٠٦٤٥

٢٩٨٠٦٠١٠١١١٦٠٢-منة هللا عادل فاروق محمد٥٠٦٤٦

٣٠٠٠١١٧٠١٠٢٩٤١-منة هللا عبد الھادى صابر عبد الھادى٥٠٦٤٧

٢٩٩١٠٢٨٢١٠٠١٤٨-منة هللا عصام حسن عبد الغفار٥٠٦٤٨

٢٩٨١٢١٨٢١٠٠٦٦١-منة هللا عماد بدر الدین على خلیل٥٠٦٤٩

٢٩٩٠٢١٥٠١٠٠٧٠٧-منة هللا عماد حسن حنفى٥٠٦٥٠

٢٩٩٠٩١٩٢١٠٣١٠٧-منة هللا محمد ابراھیم فایز٥٠٦٥١

٢٩٩٠٥١٤٢١٠١٣٠٢-منة هللا محمد زاید محمد٥٠٦٥٢

٢٩٨١٢٠٣٠١٠٢٥٦١-منة هللا محمود ابراھیم ابوجریش٥٠٦٥٣
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٢٩٨١٢٠٦٠١٠٤٦٠٧-منة هللا محمود احمد محمد٥٠٦٥٤

٢٩٩١٠٢٠٢١٠٤٠٨٣-منة هللا محمود كامل احمد٥٠٦٥٥

٢٩٩٠٤١٧٠١٠٠٧٢٢-منة هللا مصطفى اسماعیل محمود٥٠٦٥٦

٢٩٩٠١٢٧٠١٠٥١٦١-منة هللا مصطفى عباس مصطفى٥٠٦٥٧

٢٩٩٠٢١٦٠١٠٣٠٨٩-منة هللا ھشام احمد مرسى٥٠٦٥٨

٢٩٩٠٤١٠٠١٠٣٤٦٥-منة هللا ولید سعید زكى مصطفى٥٠٦٥٩

٢٩٩١٠٢٦٢١٠١٢٨٨-منة هللا یاسر عبد الظاھر ابوسریع٥٠٦٦٠

٢٩٧١٠٠٩٠١٠١٨٥١-منة عاطف محمد عبد الحمید٥٠٦٦١

٢٩٩٠٦١٣٠١٠٠٣٢٣-منصور محمد ابراھیم محمد٥٠٦٦٢

٠-منھ هللا اسماعیل محمد عجمى٥٠٦٦٣

٠-منھ هللا اشرف صبرى ابراھیم السید٥٠٦٦٤

٣٠٠٠٢١٩٠١٠٤٦٨٨-منھ هللا عمادالدین طھ السطوحى٥٠٦٦٥

٢٩٩١٢١٦٠١٠٤٢٤٢-منھ هللا فتحى رضوان عبدالجلیل٥٠٦٦٦

٢٩٩٠٩٢٥٨٨٠٠٤٠٨-منھ هللا مجدى صالح محمود٥٠٦٦٧

٠-منھ هللا محمد احمد٥٠٦٦٨

٢٩٩٠١١٣٠١٠١٥٠٦-منھ هللا محمد عبدالشافى فھیم سند٥٠٦٦٩

٢٩٩٠٩٣٠٠١١١٦٨٥-منھ هللا محمد عبدالنبى دھب محمد٥٠٦٧٠

٢٩٧١٢١٥٠١٠٤٠٤١-منھ هللا مختار محمد عبدالحافظ٥٠٦٧١

٢٩٩٠٧٠٨٠١٠٢٦٢٨-منھ هللا نادر فؤاد جمعھ٥٠٦٧٢

٢٩٩٠٤١٠١٤٠٣٨٦١-منھ هللا ولید شحاتھ عفیفى٥٠٦٧٣

٠-منھ هللا یاسر عنتر قاسم ٥٠٦٧٤

٢٩٩٠٧٢٣٠١٠٠٦٤٥-منھ بالل عبدالعاطى ابراھیم٥٠٦٧٥

٢٩٨٠٦١٢٨٨٠٠٣٠٥-منى اشرف السید على٥٠٦٧٦

٢٩٩٠٣٢٥٠١٠٥٦٢١-منى الحسینى محمد احمد٥٠٦٧٧

٣٠٠٠٣١٤٢١٠٣٣٢٣-منى ایھاب احمد زغلول٥٠٦٧٨

٢٩٩٠٤٠١٠١٠٤١٠١-منى خالد محمد محمود٥٠٦٧٩

٢٩٨٠٩١٠٠١٠٠٩٤٣-منى زكریا اللیسى عبد المنعم٥٠٦٨٠

٢٩٩٠٣١٩٠١٠١٦٠٥-منى سید مبروك محمد ابوزید٥٠٦٨١

٢٩٩٠٣١٧٠١٠٠١٨١-منى صبحى حامد محمد٥٠٦٨٢

٢٩٩٠٥١٨٢١٠١٨٤٤-منى عبد الرحمن محمد یونس خلیفة٥٠٦٨٣
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٢٩٩٠٩٠١٠١٠٤٩٢٨-منى عبد الكریم حامد امام٥٠٦٨٤

٣٠٠٠٣١٥٠١٠٣٥٢٩-منى عصام السید یونس٥٠٦٨٥

٢٩٩٠٤٢٢٢١٠٣٠٠٨-منى على حسن عبد السمیع أحمد٥٠٦٨٦

٢٩٧١٢٢٦٠١٠٠٢٦١-منى محمد جبر عباس٥٠٦٨٧

٢٩٩٠٢٠٥٠١٠٣٠٨٣-منى مصطفى اسماعیل محمد٥٠٦٨٨

٢٩٩٠٧٢١٢١٠٠٤٩٢-منى ھاشم حسن عبدالعال٥٠٦٨٩

٠-منى یحى محمد علي٥٠٦٩٠

٢٩٨١٠٠١٠١٠٤٨٠٨-منیر محمد منیر ریاض٥٠٦٩١

٠-منیره محمد عبد الدایم محمد٥٠٦٩٢

٠-مھا جمال عبد العظیم محمد٥٠٦٩٣

٢٩٩٠٦١٦٢١٠٠٣٤١-مھا رمضان عبد النظیر عبد الودود٥٠٦٩٤

٢٩٨١٠٢٧٢١٠٢٤٠٧-مھا عبد هللا محمد عبد هللا٥٠٦٩٥

٠-مھا محسن مختار السباعى٥٠٦٩٦

٢٩٩٠٧٠٣٠١٠٢٥٠٣-مھا مدحت شبل احمد٥٠٦٩٧

٢٩٩٠٢١٣٠١٠٤٠٧٢-مھا ھشام على حسین٥٠٦٩٨

٠-مھاب صالح الدین احمد عبد البى٥٠٦٩٩

٠-مھاب عبدالمحسن احمد حسن٥٠٧٠٠

٣٠٠٠١٠١٠١٢٤٦٩٨-مھاب محمد مصیلحى عبد هللا٥٠٧٠١

٢٩٩٠٥٠٥٢١٠٦٤٨٨-مھاب ممدوح محمد منیر زكى٥٠٧٠٢

٠-مھدى عبد الفتاح محمود عبد الفتاح٥٠٧٠٣

٠-مھرائیل سمیر جرجس غالى٥٠٧٠٤

٠-مھرائیل عبد المسیح كمال عدلي قریصة٥٠٧٠٥

٣٠٠٠٢٢٦٢١٠٢٢٥١-مھرائیل نعیم موریس خلة٥٠٧٠٦

٣٠٠٠١٠٨١٤٠١٥٥٢-مھند خالد فاروق احمد٥٠٧٠٧

٢٩٩٠٩١٠٠١٠٣٠٩٢-مھند سامح محمد احمد٥٠٧٠٨

٢٩٩٠٩٠٣٨٨٠٠٥٧١-مھند عمرو عبد المنعم بدوى احمد٥٠٧٠٩

٢٩٨٠٥٠٦٠١٠٠١٩٢-مھند عنتر محمد السید حسنین٥٠٧١٠

٢٩٨١٢٠١٠١٠٣١٥٤-مھند مجدى متولى محمد٥٠٧١١

٢٩٩٠٨٠٩٢١٠٢٥١٤-مھند محسن فتحى ابراھیم٥٠٧١٢

٢٩٩٠٥٠٧٠١٠١٥٨٢-مھند محمد احمد سید٥٠٧١٣
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٠-مھند محمد عبد العزیز محمد٥٠٧١٤

٠-مھند محمد عرفھ عبد الحمید٥٠٧١٥

٢٩٩٠٧١٦٠١٠٠٨٤٧-مھیتاب سمیر عبدالعاطى محمد حنفى٥٠٧١٦

٢٩٨١٢١٢١٤٠٢٩٥٩-مھیتاب عاطف عبد الحمید عبد الرحمن٥٠٧١٧

٢٩٩١١٠٧٠١٠١٨٠٩-موسى صفوت حلیم جرس٥٠٧١٨

٢٩٨١٠٠١٠١٠٧٧٢٦-مونیكا ایمن یوسف بشاى٥٠٧١٩

٢٩٨١٢٠٩٠١٠٢٠٤٨-مونیكا جرجس ادیب حنا٥٠٧٢٠

٢٩٩٠١٠٢٠١٠٢٨٠٩-مونیكا جرجس وھیب صھیون٥٠٧٢١

٢٩٨١٠٢٢٠١٠٢٩٤٨-مونیكا رأفت الكسان بطرس٥٠٧٢٢

٢٩٩٠٦٢٠٠١٠٣٣٠٩-مونیكا عادل شحاتھ ویصا٥٠٧٢٣

٢٩٨٠٥٢٨٠١٠٣٤٨٦-مونیكا عادل عوض ابراھیم٥٠٧٢٤

٢٩٩٠٨٢٧٠١٠٣٥٤٦-مونیكا عاطف عبده رزق٥٠٧٢٥

٢٩٩٠٧٢٠٢١٠٥٤٣٧-مونیكا كامل رزق ابراھیم عبد هللا٥٠٧٢٦

٠-مونیكا وجدى جرجس عبد المالك٥٠٧٢٧

٢٩٨١١١٢٠١٠١٦٥٧-مؤمن احمد على احمد الشافعى٥٠٧٢٨

٠-مؤمن احمد محمد رشدي٥٠٧٢٩

٢٩٩٠٨٢٤٢١٠٢٧٩٨-مؤمن احمد مھران سید٥٠٧٣٠

٠-مؤمن اسامھ ممتاز یاسین٥٠٧٣١

٢٩٨٠٩٠٣٠١٠٠٠٣٧-مؤمن ایمن عبد الرؤوف على٥٠٧٣٢

٠-مؤمن بدوى عبدالمنعم ابوالمكارم٥٠٧٣٣

٠-مؤمن خالد ابراھیم عبد الوھاب٥٠٧٣٤

٠-مؤمن سلیمان ابراھیم سلیمان٥٠٧٣٥

٠-مؤمن عبد الناصر احمد محمد٥٠٧٣٦

٠-مؤمن عبد رب النبى احمد٥٠٧٣٧

٠-مؤمن عزوز حنفى خلیل٥٠٧٣٨

٠-مؤمن عمر محمد شندى٥٠٧٣٩

٢٩٩٠١٠٤٢١٠٤١٣٩-مؤمن ماجد عبد الجواد محمد٥٠٧٤٠

٠-مؤمن مجدى عثمان امام٥٠٧٤١

٢٩٩٠٩١١٠١٠٠٧٢٥-مؤمن محمد زكریا على٥٠٧٤٢

٠-مؤمن محمد عبد القادر مصطفى٥٠٧٤٣
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٢٩٩١٠٠١٢١١٠٥٨٣-مى ابراھیم حسین عبدهللا٥٠٧٤٤

٠-مى احمد صابر احمد ابراھیم٥٠٧٤٥

٢٩٩٠٤٠١٠١٠٧٠٦٢-مى احمد عطا هللا حسن٥٠٧٤٦

٣٠٠٠١١٥٠١٠٧٢٤٦-مى اسامھ بغدادى حنفى٥٠٧٤٧

٢٩٩١١٠١٢١٠٤٧٨٤-مى اشرف على محمد عبدالرحمن٥٠٧٤٨

٢٩٩٠٨٢٦٢١٠١٨٤٤-مى الحسن زغلول امین٥٠٧٤٩

٢٩٩٠٨٠٤٠١٠٣٢٨٨-مى صابر عبدالفتاح محمد٥٠٧٥٠

٢٩٩٠٩٠٦٢١٠٢٩٨٢-مى صالح موسى احمد ندا٥٠٧٥١

٠-مى عبد الرازق بركات ٥٠٧٥٢

٢٩٩٠٦٠٦٠١٠١٠٠٩-مى عبد هللا حسین رمضان٥٠٧٥٣

٢٩٩٠٩٢٢٢١٠٠٧٨٧-مى عالء الدین رشاد عبد النبى٥٠٧٥٤

٠-مى محسن احمد ابراھیم٥٠٧٥٥

٢٩٨٠٥١٧٢١٠٢٣٢٥-مى محمد احمد ابراھیم٥٠٧٥٦

٠-مى محمود كمال امین٥٠٧٥٧

٢٩٩٠٥١٥١٦٠١٨٢٢-مى نادى خفاجھ حمیده٥٠٧٥٨

٢٩٨٠١٢٧٢١٠٣٤٦٣-مى نشأت كرم الدین محمد٥٠٧٥٩

٢٩٩٠٩١٢٠١٠١٤٢٨-مي رمضان محمد احمد٥٠٧٦٠

٠-میاده ماھر على السید٥٠٧٦١

٢٩٩٠٥١٥٠١٠٤٧٨٧-میار احمد سعید حسین٥٠٧٦٢

٢٩٩٠١٢٦٢١٠٣٣٤٦-میار احمد محمود محمد سالمھ٥٠٧٦٣

٢٩٨٠٩٠١٢١٠٧٨٠٦-میار اشرف سعد حسن٥٠٧٦٤

٢٩٨٠٨٠١٠١٠٧٦٢٤-میار خالد مراد حسن٥٠٧٦٥

٢٩٩٠٢٠٤٠٢٠٠٨٨٩-میار سید ذكى محمد رفاعى٥٠٧٦٦

٢٩٩١١١٥٢١٠١٥٠٥-میار طلعت حفنى معوض على٥٠٧٦٧

٢٩٩٠٩١٣٢١٠٤٦٢٧-میار عماد ابراھیم منصور٥٠٧٦٨

٠-میار عمرو سید بیومى٥٠٧٦٩

٢٩٨١٠٠١٢١٠٤٩٨٨-میار محبوب عبد السالم محبوب٥٠٧٧٠

٢٩٩١١١١٢١٠٤٢٦٩-میار محمد حسین ابراھیم٥٠٧٧١

٢٩٩٠٧٢٣٢١٠١٠٦١-میار محمد سید سلطان٥٠٧٧٢

٢٩٨١٢١٩٠١٠١٠٢٢-میار محمد عبد الجلیل ابراھیم٥٠٧٧٣
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٢٩٩٠٤٠١٢١٠٢٦٢٩-میار مدحت محمد محمود٥٠٧٧٤

٢٩٩٠٨١٥٠١٠١٣٠٢-میار مؤنس مصطفى محمد٥٠٧٧٥

٠-میار ناصر محمد احمد٥٠٧٧٦

٠-میار نور الدین حسن السید٥٠٧٧٧

٠-میار یسرى ھاشم امین٥٠٧٧٨

٢٩٨١٠٠١٠١٠٢٦٥١-میخائیل جرجس مرزوق مسعد٥٠٧٧٩

٢٩٩٠٧٢١٠١٠٣٧٦١-میخائیل سامى شكرهللا شحاتھ٥٠٧٨٠

٠-میرا جورج شفیق ینى٥٠٧٨١

٢٩٨٠٩٣٠٠١٠٤٧٨١-میرا ممدوح رضا توفیلس٥٠٧٨٢

٢٩٩٠٣١١٠١٠٠٣٤٤-میرام شعبان عبد الفتاح محمد٥٠٧٨٣

٢٩٩٠٣٢١٠١٠٥٩٠٤-میرنا احمد حسین حسن٥٠٧٨٤

٢٩٩٠٢٢٥٠٢٠١٣٠٦-میرنا احمد حمدى حسن السروجى٥٠٧٨٥

٢٩٩٠٢٢٢٠١٠٢٧٠٢-میرنا احمد محمود رجب على٥٠٧٨٦

٢٩٩١١٠٣٠١٠٣٤٨٥-میرنا اشرف شوقى فھمى٥٠٧٨٧

٢٩٨٠٦٢٠٢١٠٠٦٦٣-میرنا ایھاب ولیم زكى٥٠٧٨٨

٢٩٩٠٥١٢١٦٠١٧٠٤-میرنا جون شوقى دمیان٥٠٧٨٩

٢٩٩٠٤٢٢٠١٠٢٥٢٧-میرنا حاتم حسني االجدر٥٠٧٩٠

٢٩٨٠٣١١٢١٠٣٠٢٨-میرنا دمیان جاد هللا دمیان٥٠٧٩١

٢٩٩١٢١٥٢١٠١١٨٨-میرنا صابر فاروق شحاتھ٥٠٧٩٢

٢٩٩٠٨٠٢٠١٠٤٧٦٨-میرنا عادل صبري صادق٥٠٧٩٣

٢٩٩٠٨٠٦٠١٠٣١٢٨-میرنا عبد الناصر عبد العظیم محمد٥٠٧٩٤

٢٩٩٠٧٢٥٢٦٠٣٨٨٨-میرنا مدحت موریس اسكندر٥٠٧٩٥

٢٩٩٠٩٠٦٠١٠٤١١٢-میرى انور وردى صلیب٥٠٧٩٦

٠-میریت رفعت نصیف سلیمان٥٠٧٩٧

٢٩٩٠٧٠٧٠١٠٦٠٧٢-میسره محى الدین محمد احمد٥٠٧٩٨

٢٩٩٠١١٠٢١٠٦٢١٧-میشیل مجدى ابراھیم فام٥٠٧٩٩

٣٠٠٠١١٨٠١٠٢٠٥٢-میالد مجدى زخارى غطاس٥٠٨٠٠

٠-مینا اشرف نعیم جبره٥٠٨٠١

٢٩٩٠١٠٩٢٦٠٣٢١٧-مینا انسى عزت خلبوصى٥٠٨٠٢

٠-مینا بولس عزت سابا٥٠٨٠٣
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٢٩٩٠٧٢٩٢٦٠١٣١٤-مینا رأفت صدقى عطیھ٥٠٨٠٤

٢٩٩٠٨٢٥٠١٠٠٠٩٥-مینا رؤف ابراھیم ناشد٥٠٨٠٥

٢٩٩١٠١٧٠١٠٥٥٣٨-مینا سمیر حبیب بخیت٥٠٨٠٦

٠-مینا صفوت یعقوب عبد المالك٥٠٨٠٧

٢٩٨١٢١٠٠١٠٣٧٧٣-مینا ظریف نادى ثابت٥٠٨٠٨

٢٩٧٠٩٠٩٠١٠٦٢٩٣-مینا عادل وھیب خلیل٥٠٨٠٩

٢٩٩٠٧٢٢٠١٠٥٣٧١-مینا عاطف نسیم بشاى٥٠٨١٠

٠-مینا عزمى خلیفھ جرجس٥٠٨١١

٢٩٩٠٦١٣٠١٠٢٣٣٤-مینا فرید شوقى حاجب٥٠٨١٢

٢٩٩٠٩٠١٢٦١٤٦٩٩-مینا مجدى عزیز یوسف٥٠٨١٣

٢٩٩٠٧٣١٠١٠٢٨١٩-مینا مخلص عبدالقدوس شاكر٥٠٨١٤

٢٩٩٠٧٢٨٠١٠١٨١٢-مینا مدحت فھیم عطیھ٥٠٨١٥

٢٩٩٠٥٠٤٠١٠٤٠٥٦-مینا ھانى صابر میخائیل٥٠٨١٦

٢٩٨٠٧٣٠٠١٠١٤٨٨-مینا وصفى مصرى اندراوس٥٠٨١٧

٢٩٩٠٣٠٥٠١٠٠٩٥١-میھان عبداللطیف ابو المجد عبدالعال٥٠٨١٨

٢٩٨١٠٠٦٠١٠١٣١١-ناجى محمد زكى امین٥٠٨١٩

٢٩٩٠٩٠٩٢١١١٤٥٥-نادر السید محمود اسماعیل٥٠٨٢٠

٢٩٨٠٥٠٢٢١٠٤٠٣٦-نادر جمال ابراھیم خلیل٥٠٨٢١

٠-نادر حاتم اسماعیل ابراھیم٥٠٨٢٢

٢٩٨١٢٢٠٠١٠٤٥١٣-نادر سلیمان حسن سلیمان٥٠٨٢٣

٠-نادر سمیر عباس خوجلى محمد٥٠٨٢٤

٠-نادر سمیر فاروق سید٥٠٨٢٥

٠-نادر سید عبد الغنى مرسى٥٠٨٢٦

٢٩٩٠٢٢٧٠١٠٤٢٨٥-نادر محمد عوض سید٥٠٨٢٧

٢٩٩٠٤٢٦٢١٠٠٣٠٣-نادره سید فاروق عبد الخالق٥٠٨٢٨

٣٠٠٠١٢٦٢١٠٢٣٨٧-نادین اشرف حافظ محمد جاد٥٠٨٢٩

٠-نادین اشرف منیر عطیھ٥٠٨٣٠

٢٩٨٠٥٣١٢١٠٢٠٠٢-نادین خالد محمد ابو العال٥٠٨٣١

٢٩٩١٢١٨٠١٠٥١٢١-نادین ربیع محمود بحر٥٠٨٣٢

٢٩٩٠٧١٤١٤٠٠٩٨٨-نادین محمد احمد محمد رزق٥٠٨٣٣
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٠-نادیھ احمد عبد العلیم احمد٥٠٨٣٤

٢٩٩١٠٢٠٠١٠١٥٦٧-ناریمان احمد على حسن٥٠٨٣٥

٣٠٠٠١١٧٢١٠٠٠٨٣-ناریمان شریف احمد عبده احمد٥٠٨٣٦

٢٩٩٠٧٠٥٠١٠٢٠٣٨-ناریمان شریف حسنى على٥٠٨٣٧

٠-ناریمان عادل عبد العزیز محمد على٥٠٨٣٨

٢٩٩٠٩٣٠٢١٠٤١٥٥-ناصر صالح عبد الستار عبد المتجلى٥٠٨٣٩

٢٩٨٠٩٠٦٠١٠٣٩٢٨-ناصر عمر فاروق عوض٥٠٨٤٠

٠-ناصر یاسر ناصر محمد٥٠٨٤١

٠-نانسى جمال صابر علي٥٠٨٤٢

٢٩٨٠٨١٤٠١٠١٠٠٨-نانسى رفیق موریس مرقص٥٠٨٤٣

٢٩٩٠٨٢٤٢١٠٣٥٠٦-نانسى عبد الناصر احمد عبده٥٠٨٤٤

٢٩٨١١١٤٢١٠٢٠٢٩-ناھد احمد محمد على٥٠٨٤٥

٠-ناھد اشرف عبد العواض احمد٥٠٨٤٦

٢٩٩١١١٧٠١٠٠٤٧٨-ناھد صالح صالح صالح٥٠٨٤٧

٠-نائل محمد سرحان فرحان٥٠٨٤٨

٠-نبیل ابراھیم محمد بھجت محمد٥٠٨٤٩

٢٩٨٠٨٢١٢٨٠٠٢٤١-نبیل ایھاب صبرى عزیز٥٠٨٥٠

٢٩٩٠٦١٠٨٨٠٠٨٦٩-نجاة احمد محمد احمد٥٠٨٥١

٢٩٩٠٦٠٦٠١٠٢٦٨٤-نجالء احمد السید ھاشم٥٠٨٥٢

٠-نجالء محمود احمد عثمان٥٠٨٥٣

٢٩٨٠٢٠١٢١٠٧٤٨٨-نجوى احمد عبدهللا الخولى٥٠٨٥٤

٢٩٩٠٣٢٢٠١٠٣٨٠٢-نجوى حیدر حسین الدسوقى٥٠٨٥٥

٢٩٩١٢١٦٢١٠٠٦٤٣-ندا احمد عبدهللا عبدالحلیم٥٠٨٥٦

٢٩٩٠٧١٥٠١٠٣٧٦٧-ندا اشرف سید العربى٥٠٨٥٧

٢٩٩٠٨٠٨٢١٠٣١٤٨-ندا بدوى عبد المنعم بدوى٥٠٨٥٨

٢٩٩٠٨١٠٠١٠٣٥٢٥-ندا رضوان محمد رضوان٥٠٨٥٩

٣٠٠٠٣٢١٠١٠٠٦٤٨-ندا ریان محمود السید٥٠٨٦٠

٠-ندا سمیر حسن أحمد الحاتى٥٠٨٦١

٢٩٩٠٨٠٧٠١٠٥١٨٨-ندا عربى محمد محمود٥٠٨٦٢

٢٩٩٠١٢٠٢١٠٤٢٠٣-ندا محمد فتحى مصطفى٥٠٨٦٣
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٢٩٨١٢٢٠٠١٠٣٩٦٧-ندا ناصر صالح صادق٥٠٨٦٤

٢٩٩٠٦٣٠٠١٠٣١٢٨-نداء عادل ابو الفتوح شاھین٥٠٨٦٥

٣٠٠٠٢١٤٠١٠١٨٠٧-ندى ابراھیم حسین امین عبدالظاھر٥٠٨٦٦

٢٩٩٠٧١٢٠١٠١٢٦٣-ندى ابو العال محمد ابو العال٥٠٨٦٧

٢٩٩٠٨٠٥٠١٠٤٧٠٣-ندى احمد سید لبیب٥٠٨٦٨

٢٩٩٠٨٢٥٠١٠٢٥٢٧-ندى احمد طھ عقیل٥٠٨٦٩

٢٩٩٠٢٠١٢١٠١١٢٣-ندى احمد محمد دیاب٥٠٨٧٠

٢٩٩٠٨٠١٠١٠٧٨٨٢-ندى احمد مصطفى دیاب٥٠٨٧١

٢٩٩٠٢٢٧٠١٠٠٦٨٩-ندى اسامھ سعد حسن٥٠٨٧٢

٢٩٩٠٤٢٩٠١٠٠٩٤٧-ندى اسامھ عبدالعزیز محمود٥٠٨٧٣

٣٠٠٠١٢٣٨٨٠٠٠٦٥-ندى اشرف عبد الحمید محمد٥٠٨٧٤

٢٩٩٠٧١٨٠١٠٥٠٤٧-ندى اشرف فؤاد عباس٥٠٨٧٥

٣٠٠٠١٠٨٠١٠١١٦٤-ندى اشرف محمد احمد٥٠٨٧٦

٢٩٨٠٨١٥٠١٠١٦٤٢-ندى اكرم فؤاد محمد الخطیب٥٠٨٧٧

٢٩٩٠٧٢٥٠١٠٦٠٤٦-ندى البدري سلیمان احمد٥٠٨٧٨

٢٩٩٠٦٠٥٠١٠٣٢٠٨-ندى ایمن صابر رمضان٥٠٨٧٩

٢٩٨٠٩٢٨٢١٠٥٤٤٩-ندى ایمن كامل رجب٥٠٨٨٠

٢٩٩٠٩٢٤٠١٠٢٨٤٣-ندى جمال صالح جمعة٥٠٨٨١

٢٩٨٠١٠٤١٦٠٢٦٠٢-ندى جمال عبد الناصر عشرى ابراھیم٥٠٨٨٢

٠-ندى جمعھ عرفھ عویس٥٠٨٨٣

٣٠٠٠١٢٢٢١٠١٩٤٩-ندى حامد عطیھ عبد الفتاح٥٠٨٨٤

٢٩٩٠١٢٩٠١٠٣٤٠٨-ندى حسن احمد حسن حسین٥٠٨٨٥

٢٩٩٠٢٢٥٠١٠٤٢٠٣-ندى حسن الدریني محمد ابراھیم٥٠٨٨٦

٢٩٩٠٤٠٥٢١٠٣٤٦٦-ندى حسن رمضان محمود٥٠٨٨٧

٢٩٩٠٩٢٥٢١٠٠١٠٢-ندى حسنى خالد محمد٥٠٨٨٨

٢٩٩٠٥١١٢١٠٠٩٦٤-ندى خالد ابو السعود محمد٥٠٨٨٩

٣٠٠٠١٢٤٢١٠١٣٨٤-ندى خالد السید محمود حسن٥٠٨٩٠

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٩٧٨٨-ندى خالد رمضان بسیونى٥٠٨٩١

٠-ندى رضا عز الرجال رمضان٥٠٨٩٢

٣٠٠٠١٢٤٠١٠١٦٠٣-ندى سامح ابو المكارم یوسف٥٠٨٩٣
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٢٩٩٠٥١٧٠١٠٠٧٨٨-ندى سعد حسن محمد حسن٥٠٨٩٤

٢٩٩٠٤٣٠٠١٠٢٢٨٥-ندى سعید ابوالقمصان محمد ھیكل٥٠٨٩٥

٢٩٩٠٧٢٩٠١٠٣٤٢٢-ندى سید حسن بیومى٥٠٨٩٦

٢٩٩٠٨١٠٠١٠٤٠٨٤-ندى سید محمد شعراوى٥٠٨٩٧

٢٩٩٠٩٢٢٠١٠٢٥٠٢-ندى صبحى صابر محمد٥٠٨٩٨

٢٩٩٠٦١٨٠١٠٣٥٢٨-ندى صالح محمد محمود٥٠٨٩٩

٣٠٠٠١٠١٠١١٠١٠٧-ندى طارق احمد محروس وھبھ٥٠٩٠٠

٢٩٨١٢٠٤٠١٠٣٠٨٦-ندى طارق حسن حسین محمد٥٠٩٠١

٢٩٩٠٩٢٨٢١٠١٤٦٤-ندى طارق محمد السمان٥٠٩٠٢

٢٩٩٠٩٢٣٠١٠٥٤٠٢-ندى طارق محمد محمود٥٠٩٠٣

٢٩٩٠٨٢٠٢١٠٤٥٨٥-ندى عادل عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف٥٠٩٠٤

٠-ندى عبد الباسط لطفى محمد٥٠٩٠٥

٠-ندى عبد الرحیم محمد محمد عبد القوى٥٠٩٠٦

٣٠٠٠٣١٨٢١٠٢٧٨٨-ندى عبد السالم عطیھ على عطیھ٥٠٩٠٧

٠-ندى عبد السمیع عبد الظاھر محمد٥٠٩٠٨

٢٩٩٠٩٢٢٠١٠٢٨٤٧-ندى عبد الفتاح السید عبد الفتاح٥٠٩٠٩

٢٩٨١٠٠١٠١٢٥٠٨٢-ندى عبدالباسط سید عبدالمجید٥٠٩١٠

٢٩٩٠٤٢٠٠١٠٢٤٨٢-ندى عبدالحكیم محمد محمد حامد٥٠٩١١

٣٠٠٠٢١٦٢١٠٠٩٠١-ندى عبدالرازق عبدالحى محمد٥٠٩١٢

٢٩٨١١٢٢٢١٠٣٧٢٧-ندى عزت عبد العزیز احمد٥٠٩١٣

٢٩٩٠٩١٢٠١٠٥٢٤٥-ندى عصام عبداللطیف مصطفى٥٠٩١٤

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٨١٢٩-ندى عصام محمود المھدى٥٠٩١٥

٢٩٩٠٨٢٢٠١٠٥٩٠٤-ندى على سید فخرى٥٠٩١٦

٢٩٨١١٢٩٠١٠١١٦٣-ندى على عبدالسالم سید احمد٥٠٩١٧

٢٩٩١٠١٩٠١٠٣٠٨٦-ندى عماد السید عبد الحمید٥٠٩١٨

٠-ندى عماد محمد كشك٥٠٩١٩

٢٩٩٠٨٢٤٠١٠١٥٠٦-ندى عمرو امان محمد٥٠٩٢٠

٢٩٩٠٦٠٢٠١٠٣٥٦٤-ندى عمرو عبدالمنعم على مھران٥٠٩٢١

٢٩٩٠٩٠٦٢١٠٠٤٢٤-ندى عیسى صالح احمد٥٠٩٢٢

٣٠٠٠٢١٤٠١٠١٦٦١-ندى فتحى على محمد سالم٥٠٩٢٣
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٢٩٩٠١١٨٢١٠١٠٦٧-ندى مجدى محمد عامر٥٠٩٢٤

٢٩٩٠٩٠٧٠١٠١٤٤٨-ندى محفوظ عویس عبد السالم٥٠٩٢٥

٠-ندى محمد حسن محمد٥٠٩٢٦

٢٩٩٠٤٢٤٢١٠١١٠٩-ندى محمد زكریا البدرى٥٠٩٢٧

٢٩٩٠٧٢٥٢١٠١٠٤١-ندى محمد صبري محمد زكي الشیخ٥٠٩٢٨

٠-ندى محمد عبد الواحد محمد حسانین٥٠٩٢٩

٢٩٩٠٨٣١٠١٠٢٦٨٨-ندى محمد فرغلى طھ٥٠٩٣٠

٢٩٨٠٥٠٩٠١٠٣٩٠١-ندى محمد محمد محمد عثمان٥٠٩٣١

٢٩٩٠١١٣٠١٠٤٨٦٦-ندى محمود السید جالل٥٠٩٣٢

٢٩٨١١١٥٠١٠٥١٢٦-ندى محمود سعدان محمود٥٠٩٣٣

٢٩٩٠٦٠٤٠١٠٠٥٢٩-ندى محمود عبد المنعم السید٥٠٩٣٤

٢٩٧٠١٠٧٠١٠٢٧٨٩-ندى مدحت محمد ابو العزم٥٠٩٣٥

٠-ندى مصطفى فاروق اسماعیل٥٠٩٣٦

٢٩٩٠٨١٨٠١٠٥٨٠٩-ندى مصطفى محمد محمد فؤاد٥٠٩٣٧

٢٩٩٠٨٠٩٢١٠٢٨٢٤-ندى ممدوح مصطفى سید عفیفى٥٠٩٣٨

٢٩٧١٢١٠٠١٠١٨٦٥-ندى منصور احمد سید٥٠٩٣٩

٢٩٩٠٤١١٢١٠١٤٨٤-ندى میسر صبحى عدوى٥٠٩٤٠

٢٩٨١٢١٤٠١٠٤٢٤١-ندى نادر محفوظ محمود٥٠٩٤١

٠-ندى ناصر بكیر عبد المجید٥٠٩٤٢

٢٩٩٠٩٠١٢١٠٠٠٨٣-ندى ناصر جمیل٥٠٩٤٣

٠-ندى نبیل فتحى السید٥٠٩٤٤

٢٩٩٠٨٢٣٨٨٠٠٦٨٥-ندى ھشام حامد خلیل٥٠٩٤٥

٠-ندى ولید مھدى ملیجى٥٠٩٤٦

٢٩٩٠٤٢١٢١٠١٧٢٤-ندي محمد احمد سلیمان٥٠٩٤٧

٢٩٨١١٠٦٢١٠١٦٢٥-نرمین احمد عبد السمیع سكران٥٠٩٤٨

٢٩٩٠٨١٧٢١٠٠٦٨٧-نرمین جمال انور اسماعیل٥٠٩٤٩

٢٩٩٠٢١٧٢١٠١٩٤٤-نرمین حمدى محمد سلیمان٥٠٩٥٠

٢٩٩٠١١٢٠١٠٢٣٦٩-نرمین على حسن محمود٥٠٩٥١

٢٩٩٠٣١٣٠١٠٠٩٤٤-نرمین كروم ولیم عبدالسید٥٠٩٥٢

٣٠٠٠١١٥٠١٠٧٥٠٥-نرمین محمود محمد عبدالموجود٥٠٩٥٣
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٢٩٨٠٢١٦٢١٠٠١٤٧-نرمین ھشام محمد احمد٥٠٩٥٤

٢٩٩٠٥٢٤٢١٠١٢٠٢-نسمة احمد على محمود٥٠٩٥٥

٢٩٨١٢١٠٠١٠٤٣٨٩-نسمة اسامھ عبد الحي محمد السید٥٠٩٥٦

٢٩٩١٢٠٣٢١٠٠٤٤٧-نسمة حمدى حسین على٥٠٩٥٧

٢٩٩١١٠٦٢١٠٣١٤٢-نسمة محمد احمد مصطفى٥٠٩٥٨

٢٩٨١٢٢٧٠١٠٠١٨٣-نسمة محمود عباس سید٥٠٩٥٩

٢٩٩٠٧٢٥٠١٠٢٧٢٥-نسمھ عادل عبد هللا ابراھیم الحوفى٥٠٩٦٠

٠-نسمھ ناصر عابدین مصطفى٥٠٩٦١

٢٩٩٠٩٠٥٢١٠٥٤٥٢-نشوى عبد المنعم كمال احمد٥٠٩٦٢

٢٩٨١١١٥٢١٠١٦٠٨-نصر اشرف سیف النصر عبد الغنى٥٠٩٦٣

٢٩٨١١٢٨٠١٠٤٣٦٩-نعمة سید لبیب عبد اللطیف٥٠٩٦٤

٢٩٨١١٢١٢١٠٢٠٢١-نعمة عادل منصور غطاس٥٠٩٦٥

٢٩٩٠٣١٣٢١٠١٨٨٣-نعمة عبد الواحد عبد المحسن احمد٥٠٩٦٦

٢٩٩٠٥٠١٢١٠٩٦٦٢-نعمة عماد الدین عبد الحلیم زكى٥٠٩٦٧

٣٠٠٠١٢٩٠١٠٠٨٤٥-نعیمھ صبرى شعبان سعید عفیفى٥٠٩٦٨

٢٩٩٠٨٢٨٢١٠٠١٤٣-نھاد محمد محمود محمد٥٠٩٦٩

٢٩٩٠٥١٠٠١٠٢٣٦٨-نھال بھاء الدین عبد الحمید بدر رضوان٥٠٩٧٠

٢٩٩١٢٢٦٠١٠٠٤٤٩-نھلھ حسام احمد احمد٥٠٩٧١

٣٠٠٠٤٠١٢١٠٧٠٤٨-نھلھ مصطفى احمد ابراھیم٥٠٩٧٢

٢٩٩٠٨١٤٠١٠٦٠٤٧-نھى ایمن سید محمد٥٠٩٧٣

٠-نھى حاتم عبدهللا فكرى اسماعیل٥٠٩٧٤

٢٩٩٠٤٠٧٠١٠٢٣٢٩-نھى رأفت حمدى صالح٥٠٩٧٥

٢٩٩٠١٢٠٢١٠٦٢٢٢-نھى عمادالدین محمد على النظیر عیاد٥٠٩٧٦

٢٩٩٠٦٠١٠١٠٩١٦٥-نھى قاسم محمد قاسم٥٠٩٧٧

٢٩٩٠١١٦٢١٠٢٧٢٥-نھى محمد حسین حسین٥٠٩٧٨

٢٩٩٠٢١٠٢١٠٣٥٢٤-نھى محمد عطا حسن٥٠٩٧٩

٢٩٨٠٦١٣٠١٠٤٧٨٢-نھى ناجى سمعان جرجس٥٠٩٨٠

٢٩٩٠٨٢٣٢١٠٣٦٩٩-نھیر عماد احمد محمد عبده٥٠٩٨١

٢٩٨٠٨٢٥٠١٠٦٨٥٤-نور الدین اشرف نور عبید٥٠٩٨٢

٢٩٩١١٢١٠١٠٤٨١١-نور الدین جمال محمد عبد الموجود الشوربجي٥٠٩٨٣
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٢٩٨١٢٠٥٠١٠٠٧٥١-نور الدین طھ عبید دیاب٥٠٩٨٤

٠-نور الدین عاطف عبد المنعم عبد هللا٥٠٩٨٥

٢٩٩٠٩١٢٠١٠٠٩٥٢-نور الدین محمد انور عبد الحلیم٥٠٩٨٦

٢٩٩١٠٠١١٧٠٢٣٤٧-نور الدین محمد ضبعى محمد٥٠٩٨٧

٢٩٩٠٦٢٨٢١٠٢٠٥٤-نور الھدى عصام زكریا كساب٥٠٩٨٨

٢٩٩٠٨١٠٢١٠٧٥٩٥-نور امین حسن محمد حسن قویشھ٥٠٩٨٩

٠-نور زكریا محمد عبد الحكیم٥٠٩٩٠

٢٩٩٠٧٠٨٠١٠٤٢٢١-نور سید سید محمد٥٠٩٩١

٢٩٨١١١٧٢١٠٤٥١٤-نور عرفات انور احمد٥٠٩٩٢

٢٩٩٠٩١٠٠١٠٢٦١٤-نور كمال زینھم احمد٥٠٩٩٣

٠-نور مجدى عزت عبد المجید٥٠٩٩٤

٢٩٩٠١٠١٢٦٠١٢٤٣-نور ناصر محمد زاھر٥٠٩٩٥

٠-نور ھشام عبد الحمید العزب٥٠٩٩٦

٢٩٩٠٤١١٠١٠٣٨٠٣-نورا اشرف محمود ابراھیم٥٠٩٩٧

٠-نورا رضا حامد عبد الغنى٥٠٩٩٨

٢٩٩٠٦٢٦٠١٠١٨٨٧-نورا سید عبد الجواد محمود٥٠٩٩٩

٢٩٩٠٣١٠٢١٠٣٢٨٨-نورا سیف االسالم سید نصر٥١٠٠٠

٢٩٩١٠٢١٠١٠٢٦٨٥-نورا عاطف كمال محمد٥١٠٠١

٢٩٩٠١٠١١٦٠٧٢٤٨-نورا عاطف مالك شاكر٥١٠٠٢

٢٩٩١٢١٦٠١٠٢٦٢٢-نورا عبد العاطى عبد الرحمن محمد الفخرانى٥١٠٠٣

٢٩٨٠٧٢١٨٨٠٠٥٠٥-نورا عالء الدین محمد احمد٥١٠٠٤

٣٠٠٠٢١٠٠١٠٤١٨٨-نورا فتحى عبدهللا رمضان٥١٠٠٥

٠-نورا مجدى بیومى مسعد٥١٠٠٦

٢٩٩٠٩٠٧٢١٠٣٧٨٢-نورا محمد الزین عبدهللا محسوب٥١٠٠٧

٢٩٩٠٧١٧٠١٠٤٣٨٧-نورا محمد خالد محمود٥١٠٠٨

٣٠٠٠٢١٦٠١٠٢٠٣٦-نورا محمد عبد العزیز سالم٥١٠٠٩

٣٠٠٠٢٠٢٠١٠٥٦٧١-نورالدین احمد احمد محمد حسن٥١٠١٠

٢٩٩٠٣١٤٠١٠٢١٣٩-نورالدین حمدى سعید عبدالھادى٥١٠١١

٢٩٨١٢٢٥٠١٠٠٣٥٧-نورالدین خالد ابراھیم عبدالمجید٥١٠١٢

٢٩٩٠٥٠٩٠١٠٣٠٤٢-نورالدین خالد یوسف المشد٥١٠١٣
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٣٠٠٠٢١١٠١٠٠٨٦٥-نورالھدى محمد على عبد الخالق٥١٠١٤

٠-نوران خالد رزق عثمان٥١٠١٥

٣٠٠٠٢٠١٠١٠٤٨٤٧-نوران سعید محمود اسماعیل٥١٠١٦

٢٩٩٠٨٠٥٠١٠٥٥٦٤-نوران سید یوسف محمود٥١٠١٧

٢٩٩٠٢٠٦٠١٠٤٦٦٥-نوران فؤاد حسن حسن شلبایة٥١٠١٨

٠-نوران ھشام محمود سامى٥١٠١٩

٢٩٩٠٨٢٨٢١٠٢٧٨٢-نوره محمد عبد الحفیظ عبد الخالق٥١٠٢٠

٢٩٩٠٩٠٩٠١٠٢٢٠٣-نورھان ابراھیم على على احمد اللھوانى٥١٠٢١

٢٩٩٠٨٢٥٢١٠١١٤٥-نورھان احمد طارق فاروق٥١٠٢٢

٢٩٧١١٢٩٠١٠٢٧٤٢-نورھان احمد مصطفى احمد٥١٠٢٣

٢٩٩٠١٢٧٠١٠٣٢٢٣-نورھان اسامھ ھندى محمود٥١٠٢٤

٢٩٨١١٢٥٢١٠٥٨٠٥-نورھان الحسن محمد عبدالھادى٥١٠٢٥

٢٩٩٠٦١١٠١٠٠٤٦٧-نورھان امین ابراھیم امین٥١٠٢٦

٠-نورھان ایمن زینھم على٥١٠٢٧

٢٩٧٠٦١٤٠١٠٢٨٦٤-نورھان جاد مبروك السید٥١٠٢٨

٠-نورھان جمال ابراھیم عبد الرحمن٥١٠٢٩

٢٩٩٠٦٠٩٢١٠١٤٨٥-نورھان جمال احمد حسن٥١٠٣٠

٢٩٩١٢٢٦٠١٠٢٤٦٨-نورھان جمال سید راغب قطب٥١٠٣١

٢٩٩٠٦٢٦٠١٠٢٥٤٩-نورھان جمال عصمت ادھم٥١٠٣٢

٢٩٩٠٤١٨٢١٠٤٤٢١-نورھان جمال محمد حسن٥١٠٣٣

٢٩٩٠٤٢٩٠١٠١٧٤٩-نورھان حامد فراج مسعد٥١٠٣٤

٢٩٩١٠٠١٠١١٩٦٠٥-نورھان حسام احمد حماد٥١٠٣٥

٢٩٩٠٧٢٣٢١٠٢٤٢٤-نورھان حسن فاروق بسطامى عبد الصمد٥١٠٣٦

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٤٦٦٢-نورھان حسن محمد عبد النبى محمد٥١٠٣٧

٢٩٩٠٧٢٢٠١٠٠٧٨٧-نورھان حسن مصطفى یوسف٥١٠٣٨

٢٩٩٠٣٠٩٠١٠٣٩٤٥-نورھان حمدى محمود فرید٥١٠٣٩

٢٩٩١١٢٢٢١٠٠٦٦٨-نورھان خالد عادل حسین محمود٥١٠٤٠

٢٩٩١١١٤٠١٠٢٤٤١-نورھان خالد عید عبدالحلیم٥١٠٤١

٢٩٩٠٩٠١٢١١٤٦٨٨-نورھان خالد محمود ابراھیم احمد٥١٠٤٢

٢٩٩١١٢٨٠١٠٤٠٨٨-نورھان رجب عبد الظاھر محمود٥١٠٤٣
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٢٩٩٠٧٠١٠١٠٤٤٠٢-نورھان رضا عبدالرحمن عبدالحمید٥١٠٤٤

٢٩٩٠٢١٧١٤٠١٩٢٨-نورھان رفعت اسماعیل محمد٥١٠٤٥

٢٩٩٠٧٠٩٢١٠٠٦٦٣-نورھان رمزى امین عبد العزیز علم الدین٥١٠٤٦

٢٩٩٠١٠٢٠١٠٤٨٠١-نورھان سعید طھ محمود٥١٠٤٧

٢٩٩٠٩٠٩٠١٠٣٤٤٧-نورھان سمیر محمد عبد المنعم٥١٠٤٨

٢٩٧١٢٢٠١٩٠٠٦٢٩-نورھان سید عبد الفتاح عطیھ٥١٠٤٩

٢٩٩٠٧٢٢٠١٠٤٢٨٦-نورھان سید محمد محمود٥١٠٥٠

٢٩٨١٢١١٠١٠١٢٢١-نورھان شعبان حسن موسى٥١٠٥١

٢٩٨٠٨٠١٢١٠٠٠٨٢-نورھان عبد الحمید حسن عبد الحمید٥١٠٥٢

٢٩٩٠٤١٦١٤٠٠٢٠٩-نورھان عبد السالم احمد عبد السالم٥١٠٥٣

٢٩٩٠٣٢٢١٣٠٠٣٨٥-نورھان عبدالسمیع عبدالرحمن عبدالسمیع٥١٠٥٤

٢٩٨٠٦٠٧٠١٠١٥٦٨-نورھان عبدالعال على عبدالعال٥١٠٥٥

٢٩٨١١٢٦٠١٠٢٦٢٩-نورھان عبدالمعز احمد احمد ھیبھ٥١٠٥٦

٢٩٩٠٥٠٦١٤٠٠٢٨٣-نورھان عبده حلمى عبدالرحمن٥١٠٥٧

٢٩٩٠٣٠٣٠١٠٦٤٢٢-نورھان على محمد على٥١٠٥٨

٢٩٩٠٩١١٠١٠٤٠٦٢-نورھان مجدى حسن حافظ٥١٠٥٩

٠-نورھان مجدى عبد المنعم فضل عبد الفتاح٥١٠٦٠

٢٩٩٠٣١٩٠١٠٢٢٢٩-نورھان محسن سعید محمود علي٥١٠٦١

٢٩٩٠٩٠٣٠١٠٢٠٤٢-نورھان محمد ابراھیم عبده٥١٠٦٢

٢٩٨٠٦١٢٠١٠١٤٨٣-نورھان محمد احمد نادى٥١٠٦٣

٢٩٩٠١٠١٢١٠٩٨٦١-نورھان محمد الحسینى موسى عفر٥١٠٦٤

٠-نورھان محمد جالل محمد٥١٠٦٥

٢٩٩٠٩١٧٢١٠٢٩٢٩-نورھان محمد حنفى بكر٥١٠٦٦

٢٩٩٠٦٠٦٠١٠١١٠٦-نورھان محمد سید امام٥١٠٦٧

٠-نورھان محمد طلعت على حجازي٥١٠٦٨

٢٩٩٠٢٠٦١٣٠٤٠٢١-نورھان محمد عبد التواب محمد٥١٠٦٩

٢٩٩٠٤٠٧٠١٠١٣٨١-نورھان محمد عبد العزیز ابراھیم٥١٠٧٠

٢٩٨١١١١٠١٠٣١٠٤-نورھان محمد عبدالحمید محمد٥١٠٧١

٢٩٩٠٣٠٥٠١٠٣٨٨٨-نورھان محمد عبدالرازق محمد٥١٠٧٢

٠-نورھان محمد فتحى عبد السمیع٥١٠٧٣
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٢٩٩٠٤٠٤٠١٠٢٦٤٢-نورھان ممدوح فتحى محمد٥١٠٧٤

٢٩٩٠٥٠٨٢١٠٢٩٢٤-نورھان منیر محمد على٥١٠٧٥

٠-نورھان ھانى ابو العال عبد الظاھر٥١٠٧٦

٠-نوھاد حسن عبد المنعم ابراھیم٥١٠٧٧

٢٩٨٠٨٣١٢١٠٠٣٢٧-نیرة رضا محمد محمد٥١٠٧٨

٢٩٩١٢٠٤٠١٠٣٨٨٩-نیرة طارق عبد المقصود ادریس٥١٠٧٩

٢٩٧٠٦١٢٠١٠٠٥٢١-نیره السید محروس ابراھیم٥١٠٨٠

٢٩٩١٠١٩٠١٠١٨٦٥-نیره صالح محمد امام٥١٠٨١

٢٩٩٠١٠١٠١٠٠٣٠١-نیره محمد حفنى محمد موسى٥١٠٨٢

٢٩٨٠٨١٧٠١٠١٢٨٢-نیروز عصام حسین مصطفى٥١٠٨٣

٢٩٩٠١١٩٠١٠٥٣٢٢-ھاجر احمد صبحى محمد٥١٠٨٤

٣٠٠٠١٠٥٠١٠٣٣٦٧-ھاجر احمد عبد الرحمن عبد الحمید٥١٠٨٥

٠-ھاجر احمد محمد محمود٥١٠٨٦

٢٩٩٠٣٠٨٢١٠٠٢٨٧-ھاجر حسن توفیق علي٥١٠٨٧

٢٩٩٠٧٠٢٠١٠٢٠٠٩-ھاجر حسن سعد هللا على٥١٠٨٨

٢٩٨٠٥٢٣٠١٠١٨٠٦-ھاجر حسین عبدالعزیز حسین٥١٠٨٩

٢٩٩١٢١٧٠١٠٠٥٠٤-ھاجر حمدى عبده حامد٥١٠٩٠

٢٩٨١٢٠٩٠١٠١٢٨٩-ھاجر رضا اسماعیل احمد٥١٠٩١

٢٩٩٠٩١٥٢١٠٣٨٦٤-ھاجر رفعت محمد عبد الحلیم٥١٠٩٢

٢٩٩١٠٠١٢١٢٣٥٤٥-ھاجر زكریا عبد الحمید محمد٥١٠٩٣

٢٩٩٠٦٢١٢١٠١٩٢١-ھاجر زینھم فتحى محمد٥١٠٩٤

٢٩٩٠٧٠٣٠١٠٢٣٤١-ھاجر سامى سعد عبد الحمید٥١٠٩٥

٢٩٩٠١١٠٠١٠٠٩٦٣-ھاجر سعید طھ عیسى٥١٠٩٦

٠-ھاجر سید عبده حسان٥١٠٩٧

٢٩٩٠٨٠٧٠١٠٠٠٤٦-ھاجر سید محمد عبدالرحمن٥١٠٩٨

٢٩٩٠٧٢٠٠١٠٥٧٨٢-ھاجر صالح رشدى نصر٥١٠٩٩

٠-ھاجر صالح محمود عبد الحمید٥١١٠٠

٢٩٨٠٥٢٨٨٨٠٠٦٨٢-ھاجر ضیاء الدین صبري القرني٥١١٠١

٢٩٩٠٧٠٢٠١٠٢٧٢٦-ھاجر عاطف حسن سلطان٥١١٠٢

٢٩٧١٢٢٩٢١٠١٢٤٣-ھاجر عبد الدایم على ابراھیم راضي٥١١٠٣
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٨١٢١٢٠١٠٢٩٢٧-ھاجر عصام محمد سید٥١١٠٤

٢٩٩٠٨٢٢٠١٠٢٩٤٨-ھاجر عطا عبدالرحمن ھمام٥١١٠٥

٢٩٩١٠٠١٢١٠٥٦٠١-ھاجر عالء یسرى سید حسن٥١١٠٦

٠-ھاجر على احمد قطب٥١١٠٧

٢٩٩٠١٢٤٠١٠٢٠٤٤-ھاجر على عبد الحلیم رمضان٥١١٠٨

٢٩٩٠١١٣٠١٠١٥٦٥-ھاجر فتحي اسماعیل محمود٥١١٠٩

٢٩٩٠٨١٧٢١٠٢٤٦٩-ھاجر محمد خلیفھ عبد الاله٥١١١٠

٢٩٩٠٢٠٣٢١٠٢٥٤١-ھاجر محمد سرى الختم عوض هللا٥١١١١

٣٠٠٠٣١٢٠١٠٣٨٤٢-ھاجر محمد عبدالمنعم اسماعیل٥١١١٢

٢٩٨٠٦١٣٠١٠٢٠٤٦-ھاجر محمد على احمد٥١١١٣

٢٩٩٠٦٢١٠١٠٣٤٦٣-ھاجر محمد على حسن ١٣-٦-٥١١١٤١٩٩٨

٢٩٨١٢٢٦٠١٠٢٥٨٧-ھاجر محمد فتحى محمد على٥١١١٥

٢٩٩٠٤٠٤٠١٠٤٦٠٢-ھاجر محمد كمال محمد شلبي٥١١١٦

٠-ھاجر مصطفى احمد منصور٥١١١٧

٢٩٩١٢٠٣٠١٠٢٦٦٣-ھاجر مصطفى عبدالمعطى محمد شحاتھ٥١١١٨

٠-ھاجر ممدوح حسن صدیق٥١١١٩

٢٩٩١٢٢٦٠١٠١٨٢٨-ھاجر ناصر السید ابراھیم٥١١٢٠

٢٩٩٠٥١٤٢١٠١٦١٢-ھاجر ولید راغب عبد العاطى٥١١٢١

٢٩٩٠٩٠١٠١٠٧٥٣٦-ھادى حسن على حسن٥١١٢٢

٢٩٩٠٩٠٢٢١٠٠١٨٩-ھادى حسین احمد احمد٥١١٢٣

٠-ھادى خالد یوسف صالح الدین٥١١٢٤

٠-ھادى شاكر مختار على٥١١٢٥

٠-ھادى شریف كمال جالل٥١١٢٦

٠-ھادى عاطف سعد ابراھیم٥١١٢٧

٠-ھادى عصام محمد عبد النبى٥١١٢٨

٠-ھادى محمود عبد البصیر توفیق٥١١٢٩

٢٩٩٠٩٢٩٠١١٢٤٨٣-ھالة عماد محمد محمد ابراھیم٥١١٣٠

٣٠٠٠٢٢٣٠١٠٤٥٦٢-ھالة محمد طارق فوزى٥١١٣١

٢٩٩٠٨٠٣٠١٠٢١٢٧-ھالھ صالح محمد محمود٥١١٣٢

٢٩٩٠٧٠١٠١١١٠٣٤-ھالھ عبدالباسط احمد صدیق٥١١٣٣
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٠-ھانى حسام محمود زید٥١١٣٤

٢٩٩٠٨١٦٢١٠٣٠٩٢-ھانى حسانین حسانین عبدالجلیل٥١١٣٥

٢٩٨٠٩٢٢٢١٠٢٣٣٥-ھانى صبرى عبد العزیز عبد الصمد٥١١٣٦

٠-ھانى عبد العال ابراھیم عبد الدایم٥١١٣٧

٠-ھانى ماھر حنا زكي٥١١٣٨

٢٩٩٠٤٢٦٠١٠٣٩٧٦-ھانى محسن محمود عبد الحمید٥١١٣٩

٢٩٨١١١٩٠١٠٠٢٦٧-ھانى محمد عبد العاطى عباس٥١١٤٠

٠-ھانى نصر احمد عبد الجواد٥١١٤١

٢٩٩٠١٠٥٠١٠٤١٤٨-ھانیا حاتم حسین محمد ھالل رجب٥١١٤٢

٢٩٩٠٧٢٧٠١٠٦٦٦٢-ھایدى احمد اسماعیل ابراھیم٥١١٤٣

٢٩٩٠٩١٧٠١٠٠٣٤١-ھایدى اشرف حسانین مرزوق٥١١٤٤

٣٠٠٠٣١٠٠١٠٣٧٠٦-ھایدى اشرف محمد احمد بدوى٥١١٤٥

٠-ھایدى جمال دسوقى ضمرمحمد٥١١٤٦

٢٩٩٠٤٢٧٢١٠٠٧٤٣-ھایدى حسن سلیمان سید٥١١٤٧

٠-ھایدى حماده طلبھ احمد٥١١٤٨

٢٩٩١١١٢٠١٠٠٣٤٥-ھایدى رمضان عبد الفتاح عبد العزیز٥١١٤٩

٢٩٩١١٠٣٠١٠٣١٨٣-ھایدى سعید عبد اللطیف حسن٥١١٥٠

٢٩٩٠٥١١٠١٠٠٤٠١-ھایدى سمیر محمد محروس٥١١٥١

٢٩٩٠٢٠٨٠١٠١٣٠١-ھایدى طھ عزمى عبد هللا٥١١٥٢

٢٩٩١١١٥٢٢٠٢٧٤٣-ھایدى عادل یحى سعد٥١١٥٣

٢٩٩٠٩٢٦٠١٠٦٠٤٧-ھایدى عباس محمود عباس٥١١٥٤

٢٩٩٠٩١٩٠١٠٦٨٦٩-ھایدى على على السید على٥١١٥٥

٢٩٩٠١٠١٢١٣٣٨٤٣-ھایدى مجدى فاروق مبروك٥١١٥٦

٠-ھایدى محسن محمد سلیم٥١١٥٧

٢٩٩٠٣٠٦٠١٠١٩٦٤-ھایدى محمد سعید عبد الحمید٥١١٥٨

٢٩٩٠٢٠١٠١٠٢٢٤٦-ھایدى نادر ثابت كامل٥١١٥٩

٢٩٩٠٨٠١٠١١٢٦٢٢-ھایدى نبیل الطوخى احمد٥١١٦٠

٢٩٩٠٤١٠٠١٠٥٩٢١-ھایدى ھانى كمال على٥١١٦١

٢٩٩٠٨٢٩٢١٠٠٠٤٤-ھایدى ھانى محمد محمد٥١١٦٢

٢٩٩٠٩١٧٢١٠٢٦٤٣-ھایدى ھشام فتحى عبد الحمید٥١١٦٣
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٢٩٩٠٤٢٦٢١٠٠٢٤٩-ھایدى ولید متولى سعد عطیھ٥١١٦٤

٠-ھایدى یحیى زكریا احمد٥١١٦٥

٢٩٩٠٦١٩٢١٠١١٤٨-ھایدي رجب السید ابراھیم٥١١٦٦

٢٩٩٠٨٠٩٠١٠٠٣٨٧-ھبة اشرف موسى امین٥١١٦٧

٢٩٩٠٣١٧٠١٠٤٢٨٤-ھبة هللا احمد محمد البخارى ابراھیم٥١١٦٨

٢٩٩٠٣١١٠١٠١٢٨٦-ھبة هللا صبحي صبري خطاب٥١١٦٩

٢٩٩٠٧٠٣٢١٠١١٦٤-ھبة هللا عابد محمود عابد البقلى٥١١٧٠

٢٩٩٠٨٠١٢١١٤٢٨٢-ھبة هللا محمد عبد العال حسن٥١١٧١

٢٩٩٠٦٢١٠١٠٠٧٠٧-ھبة هللا محمد فاروق عبید٥١١٧٢

٢٩٩٠٤٠٤٠١٠٠٩٨٤-ھبة هللا محمد محمد عبد المقصود٥١١٧٣

٢٩٨١٠٢٠٢١٠٠٨٨١-ھبة هللا مصطفى محمد راشد٥١١٧٤

٢٩٩٠٨٠٦٠١٠٣٦٦٧-ھبة جابر احمد سالم٥١١٧٥

٣٠٠٠٣٠٦٢١٠٠٦٨٤-ھبة رجب شحاتة محمد٥١١٧٦

٢٩٩٠٩٢٠٠١٠٣١٦٢-ھبة ھانى فراج عبد اللطیف٥١١٧٧

٠-ھبھ هللا احمد صبحى عبد الشكور٥١١٧٨

٠-ھبھ هللا سید احمد سید٥١١٧٩

٢٩٩٠٩٢٢٠١٠٤١٦٥-ھبھ هللا وحید عبد الرحمن محمد٥١١٨٠

٢٩٨١١١٣٠١٠٢٩٠٢-ھبھ حسن ابراھیم مراد٥١١٨١

٢٩٩٠٦٠٩٠١٠٣٤٢١-ھبھ صابر محمود محمد٥١١٨٢

٢٩٩٠٤١٨٠١٠٤١٢٢-ھبھ محمد رمضان عبد الصمد٥١١٨٣

٢٩٩٠٩٣٠٠١١٩١٦٣-ھبھ ناصر مصطفى مدبولى٥١١٨٤

٢٩٩٠٤٠٤٠١٠٤٥٦٤-ھدایة ھانى سید حافظ٥١١٨٥

٢٩٩٠٦٢٠٠١٠٣٠٨٢-ھدى حامد حسین محمد٥١١٨٦

٢٩٨١٢١١٠١٠٢١٤٧-ھدى حسن محروس حسن٥١١٨٧

٢٩٩٠٧٢٧٠١٠٥٦٠٧-ھدى صالح محمد عبد العزیز عمر٥١١٨٨

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٨٠٤٨-ھدى عبد الفضیل عبد المنعم عبد الفضیل٥١١٨٩

٣٠٠٠٣١٤٢١٠١٩٨٣-ھدى محمد عبد الحكیم محمد٥١١٩٠

٠-ھدى محمد عبد هللا صدیق٥١١٩١

٢٩٩١٢١٨٠١٠١٩٢٤-ھدى یحیى على احمد٥١١٩٢

٢٩٩٠٧٢٥٠١٠٧٦٦٢-ھدي سید صالح امام عبدهللا٥١١٩٣
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شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(٩٦)
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٢٩٩٠٤٢٠٢٦٠٠٦٠٩-ھدیر ابراھیم محمد على محروس٥١١٩٤

٢٩٨١٢١٣٢١٠٢٤٨٥-ھدیر احمد حسن على٥١١٩٥

٠-ھدیر اشرف عید محمد عفیفى٥١١٩٦

٣٠٠٠١٢٢٠١٠١٩٠٩-ھدیر بركات موسى ابراھیم٥١١٩٧

٣٠٠٠١١٣٠١٠٠٩٤٦-ھدیر حسین بكرى عبدالرحمن٥١١٩٨

٠-ھدیر خالد سید طھ٥١١٩٩

٢٩٩١٠١٤١٤٠١٢٦٨-ھدیر خالد على سالم٥١٢٠٠

٢٩٩٠٨٠٨٢١٠٢٢٨١-ھدیر خیرى ابو زید ابو عید٥١٢٠١

٢٩٩٠٩١٩٠١٠٠٣٢١-ھدیر زھیر سعد عبد الجواد٥١٢٠٢

٢٩٩٠٥٠٦٠١٠٠٥٠٢-ھدیر سامى حمدى محمود محمد٥١٢٠٣

٢٩٩٠٥٠١٢١٠٣٧٢٩-ھدیر سعید عبدهللا عیسوى٥١٢٠٤

٢٩٩٠٨٠٧٢١٠٣٦٦٢-ھدیر سلیمان محمد سلیمان٥١٢٠٥

٢٩٨١٢٢٨٠١٠٣٦٤٤-ھدیر سید سعد جاد٥١٢٠٦

٠-ھدیر صالح زاید عبد السالم٥١٢٠٧

٢٩٩٠٤٢٢٢١٠١٨٦٢-ھدیر طارق محمد خلیل٥١٢٠٨

٢٩٩٠٤٠٩٠١٠١٨٠٩-ھدیر عادل دسوقى محمد حسن٥١٢٠٩

٢٩٩٠٩٣٠٠١١٠٣٢٨-ھدیر عادل عبد المنعم على٥١٢١٠

٢٩٧١١١٩٠١٠٠٦٦١-ھدیر عبد الحمید محمد على عثمان٥١٢١١

٢٩٨١٢٠٧٢١٠١٥٠٦-ھدیر عبد الفتاح مصطفى عبد الفتاح٥١٢١٢

٢٩٩٠١٠٥٠١٠٢٦٤١-ھدیر فرید فتحى محمد٥١٢١٣

٢٩٨١١٢٠٠١٠٢٦٠٣-ھدیر مجدى حلمى عبد الحق٥١٢١٤

٢٩٩٠٥١٠٠١٠٠١٨٧-ھدیر محمد رضوان على٥١٢١٥

٠-ھدیر محمد سامح صالح عبده احمد٥١٢١٦

٢٩٩٠٤٠٤٢١٠٥١٢٦-ھدیر محمد منیر عبد الھادى٥١٢١٧

٠-ھدیر محمود ربیع محمود٥١٢١٨

٢٩٨١٢١٦٠١٠٤١٦٧-ھدیر محمود على محمود سلیمان٥١٢١٩

٢٩٨١١٠١٠١٠٣٥٤٩-ھدیر مصطفى عبد المنعم عباس٥١٢٢٠

٢٩٩٠٣٠٨٠١٠٤٠٠٥-ھدیر ناصر محمود احمد٥١٢٢١

٢٩٨٠٩٠٣٠١٠١١٠٦-ھدیر نبیل ذكى قسط٥١٢٢٢

٢٩٨٠٤٠٧٠١٠٣٠٠٢-ھدیر ھانى محمد محمد على٥١٢٢٣
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٢٩٨١٢١٤٠١٠٣١٦٤-ھدیر ھشام السید خلیفھ٥١٢٢٤

٢٩٩٠٨٢٤٢١٠٣٥٢٢-ھدیر ھشام شوقى مھنى٥١٢٢٥

٢٩٩٠٢٢٧٠١٠٣٧٦٩-ھدیر ھشام مرجان دسوقى٥١٢٢٦

٣٠٠٠١٠١١٤٠٩٣٣٥-ھدیر وائل حسن دیاب٥١٢٢٧

٠-ھدیل محمد محسوب عرابي٥١٢٢٨

٢٩٩٠٨٠٨٠١٠٦٩١٣-ھشام ابراھیم جاد الرب حسین على٥١٢٢٩

٢٩٩٠٩٠٩٠١٠٧٦٣٩-ھشام احمد شعبان احمد حسانین٥١٢٣٠

٢٩٨٠٦١٨٢٦٠١٤٥٨-ھشام احمد محمد عبد المجید قلمھ٥١٢٣١

٣٠٠٠١٠١٢١٠٣٤٩٣-ھشام احمد محمدین رمضان٥١٢٣٢

٢٩٩٠٨٣٠٢١٠٢٣٩٣-ھشام احمد وطنى محمد٥١٢٣٣

٠-ھشام اسامھ ابراھیم عبد الرحمن٥١٢٣٤

٢٩٨١٢٠١٢١٠٣٢٧٥-ھشام اشرف عامر احمد على٥١٢٣٥

٢٩٨١١١٩٠١٠٢٧٣١-ھشام اشرف یحیى علي٥١٢٣٦

٢٩٨١٠١٤٢١٠٠٣٧٢-ھشام السید عبدالعزیز احمد٥١٢٣٧

٣٠٠٠٢٠٢٢١٠٧٥٣١-ھشام جمال عبده محمد الخولى٥١٢٣٨

٢٩٩٠٥٢٠٢٣٠٤٣١٣-ھشام جمال محمد عبد الجلیل٥١٢٣٩

٢٩٩٠٦١٥٢١٠٣٦٧٩-ھشام حسن على محمد٥١٢٤٠

٠-ھشام حنفى احمد محمود ابراھیم٥١٢٤١

٢٩٩٠٥٢٧٠١٠٤١٩٥-ھشام خمیس راجح عبد المقصود٥١٢٤٢

٢٩٨١١٢٠٢١٠٥٠٥٧-ھشام رزق محمد ابو زید٥١٢٤٣

٢٩٩٠٧١٣٢٢٠١٧٩٤-ھشام سعید عبد الحكیم عبد السالم٥١٢٤٤

٠-ھشام سلیمان عبد الخالق محمد سلیم٥١٢٤٥

٢٩٨٠١٠٨٢١٠١٣٩١-ھشام سید محمد حسین على٥١٢٤٦

٢٩٨١٢٠٩٠١٠٤٧٣٣-ھشام شعبان محمد عبد الحمید٥١٢٤٧

٠-ھشام طارق صبحى عباس٥١٢٤٨

٠-ھشام طارق عبد الوھاب محمد٥١٢٤٩

٠-ھشام طارق عز عبد الرحیم٥١٢٥٠

٢٩٨٠٥٢٦٠١٠١٧٣٨-ھشام طالل فرج محمد درویش٥١٢٥١

٠-ھشام عادل حسانین على موسى الجزار٥١٢٥٢

٢٩٨١٠٢٦٢١٠٣٩٥٢-ھشام عباس صالح الدین عباس٥١٢٥٣
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عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
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٢٩٩٠٣٠١٢٢٠٣٩٧٦-ھشام عبد الجلیل محمد حسن٥١٢٥٤

٠-ھشام عبد العال كامل امبابى٥١٢٥٥

٣٠٠٠١٠٥٢١٠٠٩٩٣-ھشام عبد الناصر محمد سید محمد٥١٢٥٦

٢٩٩٠٤١٥٠١٠٤٩٣٤-ھشام عالء الدین رمضان حسن٥١٢٥٧

٢٩٩٠٤١١٢١٠٠٠٣٨-ھشام على رمضان احمد٥١٢٥٨

٠-ھشام كمال یحیي عبد الحافظ٥١٢٥٩

٠-ھشام مجدى خمیس مصطفى٥١٢٦٠

٠-ھشام محمد ثروت حافظ٥١٢٦١

٢٩٩٠٩٢٥٠١٠٩٥٢٨-ھشام محمد جوده على٥١٢٦٢

٠-ھشام محمد فؤاد محمد ابراھیم٥١٢٦٣

٠-ھشام محمد نمر عبد هللا٥١٢٦٤

٠-ھشام معتمد محمد عبد العزیز٥١٢٦٥

٠-ھشام یحى ابوسریع عوض هللا٥١٢٦٦

٠-ھشام یحیى حنفى حسن٥١٢٦٧

٠-ھالل حسن ھالل حسن٥١٢٦٨

٠-ھمام احمد عید محمد٥١٢٦٩

٢٩٩٠٢٠٢١٤٠١٩٠٣-ھمس ھشام السعید صالح ابوالنجا٥١٢٧٠

٢٩٩٠٨٢١٢١٠٣٧٦٥-ھمسھ سید محمد على الشین٥١٢٧١

٢٩٩٠٨٠٢٠١٠٠٦٤٩-ھناء عاشور عمر غنیم زرزور٥١٢٧٢

٢٩٨١٢٠٩٠١٠١٧٨٥-ھند خالد السید عبد الفضیل٥١٢٧٣

٠-ھند خیرى محمد نورالدین٥١٢٧٤

٢٩٨١١٢٧٢١٠١٤٨٢-ھند سید عبد الفتاح سید٥١٢٧٥

٢٩٧١١٠٥٢١٠٠٩٨٧-ھند عبد الموجود محمد خلیل٥١٢٧٦

٢٩٩١٠٠١٠١١٥٤٦٤-ھند عبدالوھاب محمد محب الدین٥١٢٧٧

٢٩٩٠٨٢٩٢١٠١٧٠٩-ھند عماد متولى السید٥١٢٧٨

٢٩٩٠٦٠٧٠١٠٢١٢٧-ھند مختار صبحي اسماعیل٥١٢٧٩

٢٩٩٠٩٣٠٢١٠٥٩٤١-ھوزانا اسحق بخیت بنیامین٥١٢٨٠

٢٩٩١١٢٨٠١٠٢٢٠٤-ھیا وائل سید احمد٥١٢٨١

٢٩٩٠٤٢٠٢٦٠٣٤٥٤-ھیالنا خلیل ابراھیم اندراوس٥١٢٨٢

٢٩٨١١١١٢٧٠٠٩٩١-وائل السید بكرى عثمان٥١٢٨٣
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٢٩٩٠١٠٣٠١٠٤٠٣٦-وائل سعید محمود ابراھیم٥١٢٨٤

٢٩٩٠١١٢٢١٠٣٢١٤-وائل ولید محمد السید٥١٢٨٥

٢٩٩٠٩٠٥٢١٠١٣٣٣-وجدى سعید على حسین٥١٢٨٦

٢٩٩٠١١٧٠١٠٤٤٤٣-وجدى محمد حسین عبدالعزیز٥١٢٨٧

٠-ورده محمد طھ محمد٥١٢٨٨

٠-وفاء امیر امام محمد السید٥١٢٨٩

٢٩٩١٢٠٦٠١٠٢٧٤٩-وفاء خالد السید احمد٥١٢٩٠

٢٩٩٠٨٠١٢١٠٣١٠٨-وفاء سمیر محمود احمد٥١٢٩١

٢٩٩٠٨١٠٠١٠٧٦٠١-وفاء صابر محمد عبدالرحیم٥١٢٩٢

٢٩٩١٢٢٥٠١٠٣٧٨٤-وفاء عادل محمد شعراوى٥١٢٩٣

٠-والء عادل محمد عبد الرزاق منیب٥١٢٩٤

٣٠٠٠٢٢٨٠١٠١٥٠٥-والء عاطف عبد الحمید محروس٥١٢٩٥

٢٩٩٠٢٠٢٢١٠٤٩٢٩-والء محمد احمد محمد عبد التواب٥١٢٩٦

٢٩٨١١٠٦٠١٠٢٥٣٥-والء محمد بیومى عبد القادر٥١٢٩٧

٢٩٩١٠٠١٢١١٦٥١٤-ولى الدین محمد ابراھیم محمود٥١٢٩٨

٢٩٩٠٩١٨٢٣٠٠٠٥٢-ولید خالد عبده سلیم محمد٥١٢٩٩

٢٩٩١٢٠٧٢١٠١٤١١-ولید رمضان عبد الحفیظ ابو الحسب٥١٣٠٠

٠-ولید صبحى عوض هللا عطیھ٥١٣٠١

٢٩٧١٢٠١٢١١٠١٩٦-ولید عبد الرحمن ابراھیم عثمان٥١٣٠٢

٠-ولید عبد الھادى شوقى ریاض٥١٣٠٣

٢٩٩٠٢٠٩٢١٠٠١٧٣-ولید عید عبدالمنعم عبدالوھاب٥١٣٠٤

٠-ولید فكرى محمد محمد االدبس٥١٣٠٥

٢٩٩٠١٠٩٢١٠٠٦٥٧-ولید فوزى محمد رمضان٥١٣٠٦

٢٩٩٠٩٢١٢١٠١٩٥٥-ولید محمد عبد الصبور محمد٥١٣٠٧

٢٩٩٠٤١٨٢١٠٤٠٤٩-ولیم ولید ولیم عازر٥١٣٠٨

٢٩٩٠٣٢٨٠١٠١٣٢٩-یارا اشرف احمد عبد السالم٥١٣٠٩

٢٩٩٠٤٠١٠١٠٩١٤٦-یارا ایھاب فتحى ابوسریع٥١٣١٠

٢٩٩٠٧٢٢٢١٠١٣٨١-یارا ایھاب محمد مصطفى٥١٣١١

٢٩٩١٠١٩٠١٠٠٣٨٩-یارا حامد عبد هللا حامد ابو الیزید٥١٣١٢

٢٩٩٠٨١٦٠١٠٤٩٦٢-یارا حسنى محمد حنفى٥١٣١٣
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٢٩٩٠٧٢٩٠١٠٥٥٤٩-یارا خالد لطفى عبد الھادى٥١٣١٤

٢٩٩٠٨٠٩٠١٠٥٢٠٦-یارا رأفت حمدى حامد فراج٥١٣١٥

٠-یارا سید عبد الحمید جابر٥١٣١٦

٢٩٩١٢١٩٢١٠٢٢٤١-یارا صبحى عبد الستار عبد الشافى٥١٣١٧

٢٩٩٠٩٢٩٢١٠٥٧٢٧-یارا صدیق حسن عبد الراضي٥١٣١٨

٢٩٩٠٨١٢٠١٠٠٤٢٥-یارا طارق على احمد٥١٣١٩

٢٩٩٠٨٢٧٠١٠٢٧٠١-یارا عادل محمد حامد٥١٣٢٠

٠-یارا عالء عبد العظیم محمد٥١٣٢١

٢٩٩٠٩٢٧١٧٠١٠٨٧-یارا على عبد الدایم على عبد الدایم٥١٣٢٢

٢٩٩١٠٠٧٠١٠٢٠٨٦-یارا كمال عبد الفتاح عبد الرازق عبد الجلیل٥١٣٢٣

٢٩٩٠٣٢٥٠١٠٢٠٨٨-یارا محمد حسن محمد موسى٥١٣٢٤

٢٩٩٠٧٢٩٢١٠٠١٢٩-یارا محمد شعبان قطب ابراھیم٥١٣٢٥

٠-یارا ھانى محمد عبد العزیز٥١٣٢٦

٢٩٩٠٥١٣٠١٠٠٦٩٦-یارا وھبھ على محمود٥١٣٢٧

٠-یارا یاسر احمد انور٥١٣٢٨

٠-یارا یسرى ابراھیم احمد٥١٣٢٩

٠-یاسر احمد جابر حسن٥١٣٣٠

٢٩٩٠٤١٣٠١٠٣٥٣٢-یاسر خالد عاشور عطیھ٥١٣٣١

٠-یاسر عالء صالح الدین محمد٥١٣٣٢

٢٩٨١١٢٨٠١٠٤٧٩٢-یاسر عمرو فتحى عبد العظیم٥١٣٣٣

٢٩٩١٠٠١٠١٢٣٧٨٥-یاسر كمال سعید طھ نورالدین٥١٣٣٤

٠-یاسر محمد صابر محمد٥١٣٣٥

٠-یاسر مصطفى محمود على٥١٣٣٦

٠-یاسمین احمد حسنین محمد٥١٣٣٧

٠-یاسمین احمد طنطاوى احمد٥١٣٣٨

٣٠٠٠٢١١٢١٠١٣٤٦-یاسمین اسماعیل ابراھیم عبد الحمید٥١٣٣٩

٠-یاسمین اشرف عبد الفتاح عبد العظیم٥١٣٤٠

٠-یاسمین السید مصطفى قطب صالح٥١٣٤١

٢٩٩٠٧٢٩٢١٠٠١٠٢-یاسمین بیومى صالح بیومى٥١٣٤٢

٢٩٨١٢١٧٢١٠٢٢٨٣-یاسمین حسن عبد الوھاب محمد٥١٣٤٣
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٢٩٩٠٦٠٤٠١٠٢٦٦١-یاسمین حنفى محمد حنفى٥١٣٤٤

٣٠٠٠٢١٤٢١٠١٧٨٢-یاسمین رضا حسین احمد٥١٣٤٥

٢٩٩٠٣٢٥٢١٠٥٠٢٥-یاسمین رفاعى عربى رفاعى٥١٣٤٦

٢٩٩٠٩٠١٠١١٢٥٢١-یاسمین سعید دسوقى عباس على٥١٣٤٧

٢٩٩٠٣٠٥٠٣٠٠٢٤١-یاسمین سعید محمد السید٥١٣٤٨

٢٩٩٠٨٢٧٠١٠٣٤٢٢-یاسمین سمیر حسن محمد الطبنجى٥١٣٤٩

٠-یاسمین شعبان عواد عبد المحسن٥١٣٥٠

٢٩٩٠٦١٦٠١٠٥٦٢١-یاسمین صبحى عبد التواب محمد٥١٣٥١

٢٩٩٠٦١٨٠١٠٠٦٤٢-یاسمین عادل سعید على خلیل٥١٣٥٢

٢٩٩٠٨٠٦٢١٠١٧٤٢-یاسمین عادل عبدالحمید محمد٥١٣٥٣

٢٩٩٠٣١٧٢١٠١٦٦٥-یاسمین عبد الحمید محمود احمد٥١٣٥٤

٢٩٩٠٨٠٢٢١٠٣١٤٩-یاسمین عبد الناصر محمد مرسى٥١٣٥٥

٢٩٩١١٠٨٨٨٠٠٧٦٣-یاسمین عثمان اسماعیل عثمان٥١٣٥٦

٢٩٩٠٧٠٧٠١٠٢٧٨٦-یاسمین على على عثمان٥١٣٥٧

٢٩٨١١٢٥٢١٠٤٦٤٧-یاسمین على مخیمر عطیھ٥١٣٥٨

٠-یاسمین على مغاورى محمد٥١٣٥٩

٢٩٩٠١٠١٠١٢٠٦٠٤-یاسمین لطفى شحاتھ عبد الملك٥١٣٦٠

٢٩٩٠٦١٧٠١٠٣٣٨٤-یاسمین مجدى محمد عبدالعظیم٥١٣٦١

٢٩٩٠١٠٣٠١٠١٠٠٢-یاسمین محمد احمد محمد٥١٣٦٢

٢٩٩٠٦٠٣٠١٠٤٠٨٩-یاسمین محمد سید محمود٥١٣٦٣

٢٩٨١٢١٥٠١٠١٨٨٧-یاسمین محمد على عبد الظاھر٥١٣٦٤

٢٩٩٠٤١٥٠١٠٤٢٢٥-یاسمین محمد محمد ریاض٥١٣٦٥

٢٩٧١١٢١٠١٠٣٤٤١-یاسمین معوض صالح معوض٥١٣٦٦

٢٩٩٠٢١٥٠١٠٠٤٦٤-یاسمین موسى رسمى محمد٥١٣٦٧

٢٩٩٠٨١٤٢١٠٠٥٩٣-یاسمین یوسف مھنى یوسف ٥١٣٦٨

٢٩٩٠٧١٣٠١٠٠٧٩٦-یاسین ابراھیم یاسین یوسف٥١٣٦٩

٢٩٩٠٦٠٨٢١٠٠٣٧٥-یاسین شھاب الدین فتحى عبد اللطیف٥١٣٧٠

٢٩٩٠٥٠٦٠١٠٠١٩٧-یاسین طارق محمد محمود الخطیب٥١٣٧١

٢٩٩٠٨١١٠١٠٣٧٢٨-یاسین عصام سید مندى٥١٣٧٢

٠-یاسین محمود یاسین محمود٥١٣٧٣
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عدد الحاضرین:
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-یاسین وھبھ عبد الكریم عبد الكریم٥١٣٧٤

٢٩٨١٠١٧٢١٠٠٦٩٥-یثرب احمد سلیمان نصر احمد٥١٣٧٥

٠-یحى احمد عبد العزیز یحى٥١٣٧٦

٠-یحى حامد محمد عوض٥١٣٧٧

٠-یحى زكریا محمد عالم٥١٣٧٨

٢٩٩٠٨٠٢٠١٠٠٣١٢-یحى شعبان عبد الرسول احمد٥١٣٧٩

٢٩٩٠٩٠١٢١١٤٠٣٣-یحى عادل عبدالوھاب ابراھیم العرابى٥١٣٨٠

٢٩٩١١١١٠١٠١٩٥٥-یحى مصطفى جادالحق حسن٥١٣٨١

٠-یحیى عاطف رضا محمد٥١٣٨٢

٠-یحیى لطفى سعدى محمد٥١٣٨٣

٠-یحیى محمد عبد الستار على٥١٣٨٤

٠-یحیى وائل یحیى كامل٥١٣٨٥

٢٩٩٠٨٠٦٠١٠٠١٩٦-یحیى یسرى جاد قاسم٥١٣٨٦

٢٩٩٠٨٢٢٠١٠٤٤٢٨-یحیي ایھاب ابراھیم المكاوى٥١٣٨٧

٢٩٩١٠٢٥٠١٠٢٦٦١-یسر محمد عبد هللا مرسال٥١٣٨٨

٣٠٠٠٤٠١٠١٠٤١٧٣-یسرا جمال شحاتھ محمود٥١٣٨٩

٠-یسرى ھانى عبد الرحمن عبد الرحمن٥١٣٩٠

٢٩٩٠٥٢٧٠١٠٤٣٤٩-یسرى وائل ابراھیم طھ٥١٣٩١

٢٩٩٠٦١٥٠١٠١٧٨٤-یمنى ایمن محمد كمال احمد على٥١٣٩٢

٣٠٠٠٣٠٨٢١٠٠٩٨٢-یمنى حسام ابراھیم محمد مراد٥١٣٩٣

٢٩٩١٠٠٦٢١٠٢٥٦٥-یمنى سید احمد محمد على٥١٣٩٤

٢٩٩٠٦٢٧٢١٠٢٧٤٩-یمنى عالء الدین سعد عبد السالم٥١٣٩٥

٠-یمنى على محمود على٥١٣٩٦

٢٩٩٠٢٢٠٢١٠٣٧٤٢-یمنى محمد احمد عمر٥١٣٩٧

٢٩٨٠٩٣٠٠١٠٤٩٨٦-یمني عادل مدبولي حسن٥١٣٩٨

٢٩٩١١٠٢٠١٠٠٧٤٧-یوستینا اشرف فلى فرح٥١٣٩٩

٢٩٨٠٣٠٧٠١٠١٤٤٥-یوستینا جرجس سیداروس بقطر٥١٤٠٠

٢٩٩٠٣١٠٠١٠٣٤٦٩-یوستینا رأفت نصیف بشاى٥١٤٠١

٢٩٩٠٤٠١٠١٠٨٧٨٦-یوستینا فرج ثابت فھیم٥١٤٠٢

٢٩٩٠٤١١٠١٠٠٣٨٣-یوستینا میالد عوض مرقص٥١٤٠٣
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٢٩٩٠٧١٤٢١٠٠٧٨٣-یوستینا نبیھ نجیب ابراھیم٥١٤٠٤

٢٩٩٠٧١٢٠١٠٣٥١٧-یوستینا ھشام سمیر جورجى٥١٤٠٥

٢٩٩٠٨٢٢٢١٠١٦٧١-یوسف ابراھیم حداد ابراھیم٥١٤٠٦

٢٩٩٠٢٠٤٠١٠٣١٧٤-یوسف ابراھیم سید عبد التواب٥١٤٠٧

٢٩٩٠٩١٣٢١٠٢٨٩٦-یوسف ابراھیم عبد القادر ابراھیم٥١٤٠٨

٢٩٩٠٥١٥٢١٠٥١٧٩-یوسف ابراھیم محمد شحاتھ٥١٤٠٩

٢٩٩٠٧٢٩٠١٠٣١٣٩-یوسف ابراھیم محمد محمد٥١٤١٠

٠-یوسف احمد ابراھیم بدرى٥١٤١١

٠-یوسف احمد سید حسین٥١٤١٢

٢٩٩٠٨٣١٢١٠١٦١١-یوسف احمد سید محمد عبد الرحمن٥١٤١٣

٢٩٩٠٦١٠٠١٠٢٦٣١-یوسف احمد عبد الھادى احمد٥١٤١٤

٠-یوسف احمد عمر احمد٥١٤١٥

٠-یوسف احمد فتوح احمد فتوح٥١٤١٦

٢٩٩٠٩١٣٠١٠٣٨٣٦-یوسف احمد محمد ابوھاشم٥١٤١٧

٠-یوسف احمد محمود حسن٥١٤١٨

٢٩٨١٢١٧٠١٠١١١٥-یوسف احمد محمود محمد رمضان٥١٤١٩

٣٠٠٠٢٢٣٠١٠٤٠٧٤-یوسف احمد مصطفى احمد٥١٤٢٠

٢٩٩٠٣١٨٢١٠١٢٩٩-یوسف اسامھ محمد العربى یوسف٥١٤٢١

٠-یوسف اسامھ محمد على٥١٤٢٢

٢٩٩٠٧٢٦٨٨٠٠٥٥١-یوسف اسامھ محمد یوسف٥١٤٢٣

٠-یوسف اسحق یوسف یعقوب٥١٤٢٤

٢٩٩١٠٠١٠٢١٣١٩٩-یوسف اسماعیل عمر عبدالرحیم٥١٤٢٥

٢٩٩٠٨٢٢٠١٠٠٣١٧-یوسف اشرف رمضان مرسى٥١٤٢٦

٢٩٩٠٩٠٩٢١١١٣٧٤-یوسف اشرف سامى عبد الرحیم٥١٤٢٧

٠-یوسف اشرف سلیمان حسن٥١٤٢٨

٢٩٩٠٤٢٥٠١٠٥٥٣٩-یوسف اشرف صالح الدین محمود٥١٤٢٩

٢٩٩١١٢٦٢١٠٢٧٧٩-یوسف اشرف عباس عباس٥١٤٣٠

٢٩٩١١٠١٠١٠٦١١٩-یوسف اشرف فراج عبد الوھاب٥١٤٣١

٢٩٩١١١٦٢١٠٢١٩٤-یوسف اشرف كامل جمعھ٥١٤٣٢

٢٩٩٠٧٣٠٠١٠٢٢١٧-یوسف السید احمد السید احمد فاضل٥١٤٣٣
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عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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٢٩٩٠٩٠٣٠١٠٢٨٧٥-یوسف السید محمد عزت عبد السالم٥١٤٣٤

٢٩٩٠٤٢١٠١٠٤٢٣٨-یوسف ایمن خلیل عبده الشاعر٥١٤٣٥

٢٩٨١٢٠٤٠١٠٢٧١٣-یوسف ایمن محمد عبدالرحمن٥١٤٣٦

٣٠٠٠١٠١٢١٠٥٢٩١-یوسف ایھاب احمد السید٥١٤٣٧

٢٩٨٠٤٠١٢١١٠٢٧٩-یوسف ایھاب خلیفة محمد٥١٤٣٨

٢٩٨٠٩٢٤٢١٠٠٥٩٢-یوسف ایھاب سعد ابراھیم٥١٤٣٩

٢٩٩٠١٠٩٠١٠٢٢٩٦-یوسف ایھاب شعبان احمد٥١٤٤٠

٠-یوسف ایھاب صالح محمد عبد العزیز٥١٤٤١

٢٩٩١٢٢٣٠١٠٤٢٣٧-یوسف جمال فھمى محمد على٥١٤٤٢

٢٩٩٠٧٢٥٠١٠٥٧٣٢-یوسف جمعھ محمد رزق٥١٤٤٣

٠-یوسف حسام الدین اسماعیل احمد ابو السعود٥١٤٤٤

٠-یوسف حسام فاروق محمد٥١٤٤٥

٢٩٩١٢٠٤٠١٠٣٢٣٤-یوسف حسن خلیل ابراھیم٥١٤٤٦

٢٩٩٠٦٠٦٠١٠٦٣٩٦-یوسف حسن فتحى حسن٥١٤٤٧

٢٩٩١١٠٨٨٨٠٠٥٣٤-یوسف حماده شیخون محمد٥١٤٤٨

٢٩٩٠٨٢٤٠١٠٥٤١٢-یوسف حماده عبد المحسن عبد الفتاح٥١٤٤٩

٠-یوسف حمدى حامد محمد٥١٤٥٠

٠-یوسف حمدى طلبھ طلبھ٥١٤٥١

٢٩٩٠٤٠٩٢١٠٠٩٧٤-یوسف حنفى عبد الحمید موسى٥١٤٥٢

٢٩٩٠٢٠٧٢١٠٣٤١٩-یوسف خالد محمد احمد٥١٤٥٣

٠-یوسف خالد محمد احمد حسین٥١٤٥٤

٢٩٩٠٤٠٥٠١٠٤٠٥٨-یوسف خالد محمد سعودى٥١٤٥٥

٣٠٠٠٣٢٨٠١٠٢٠٣٦-یوسف خیرى یوسف امین٥١٤٥٦

٢٩٩٠٣١٧٢١٠١٦١٤-یوسف رافت حسن عثمان٥١٤٥٧

٢٩٩٠٧١٩٠١٠١٦١٩-یوسف رضا جاب هللا امین٥١٤٥٨

٠-یوسف رفیق محمد مرعي٥١٤٥٩

٠-یوسف سامح عبد الجواد السید الشخص٥١٤٦٠

٣٠٠٠٢١٦٠١٠٤٦٥٩-یوسف سامى على سامى على٥١٤٦١

٢٩٩٠٨٠٦٢١٠١٥٥٦-یوسف سامى یوسف طلب٥١٤٦٢

٢٩٩٠١٠١٠١١٠٣٣١-یوسف سعد احمد عمر٥١٤٦٣
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٠-یوسف سعید عبد اللطیف احمد٥١٤٦٤

٣٠٠٠٢٠٩٠١٠٢٩١٢-یوسف سعید على اسماعیل٥١٤٦٥

٣٠٠٠١٠١٢١٤٧٩٥٤-یوسف سعید محمد محمد عبدهللا٥١٤٦٦

٢٩٩٠٣٢٥٠١٠٥٥٩١-یوسف سعید محمود عویس٥١٤٦٧

٢٩٨٠٨٠١٠١١٢٣٣٤-یوسف سید رشاد حسن خلیل٥١٤٦٨

٢٩٩٠٩٠٥٢١٠٥٩٥٩-یوسف سید رشاد محمود محمد٥١٤٦٩

٢٩٩١٢٠٦٢١٠٠٨٩١-یوسف سید عید سید سید٥١٤٧٠

٢٩٩٠٣٠٥٢١٠٢٠٥٦-یوسف سید لطفى مدنى٥١٤٧١

٢٩٨١١٣٠٠١٠٠٦٥٩-یوسف سید محمد فرج خلف٥١٤٧٢

٢٩٩٠٧١٩٢١٠٠٢٥٣-یوسف سید محمد محمد ابراھیم٥١٤٧٣

٢٩٩١٠٢٢٢١٠٠٣٣٥-یوسف شریف كمال متولى دسوقى٥١٤٧٤

٢٩٩٠٩٢١٠١٠١٠٣٦-یوسف شعبان امین ھمام٥١٤٧٥

٠-یوسف شعبان جمعھ سید٥١٤٧٦

٢٩٩٠٨٠١٠١١١٨١٢-یوسف صبحى سیف النصر جمعھ٥١٤٧٧

٠-یوسف طارق حسین حامد٥١٤٧٨

٣٠٠٠١٠١٢١٠٤٢٧٩-یوسف طارق عبدالاله عثمان احمد٥١٤٧٩

٢٩٩٠١٢١٢١٠٠٥٥٩-یوسف طارق عطیھ ابراھیم عامر٥١٤٨٠

٢٩٨٠٧١٤٢١٠٣٤٣٥-یوسف طارق محمد عبد المجید٥١٤٨١

٢٩٩٠٥١٢٢١٠٣٩٥٣-یوسف طارق محمد محمود٥١٤٨٢

٠-یوسف طارق محمود ابراھیم٥١٤٨٣

٢٩٩٠٣٣٠٠١٠١٢١٥-یوسف طنطاوى فوزى صابر٥١٤٨٤

٢٩٩٠٧٠٤٠١٠١٢٣٨-یوسف طھ عبد الحق یوسف٥١٤٨٥

٢٩٩٠٨٠١١٧٠٧٩٥٦-یوسف عادل ابراھیم محمد٥١٤٨٦

٢٩٨١٢٢١٠١٠١٠٧٥-یوسف عادل السید احمد٥١٤٨٧

٢٩٩٠٣١٤٠١٠٠٢٧٦-یوسف عادل جمیل بیومى٥١٤٨٨

٢٩٩٠٥٣٠٢١٠٠٦٩٣-یوسف عادل عبدهللا محمود٥١٤٨٩

٢٩٩٠٦١٩٢١٠١٧١٧-یوسف عادل محمد عبد هللا حجاج٥١٤٩٠

٢٩٩٠٦١٠٠١٠٥٠٩٦-یوسف عامر حنفي حامد٥١٤٩١

٠-یوسف عامر عبد الھادى عامر السرساوى٥١٤٩٢

٢٩٨١١١١٠١٠٤٢٩١-یوسف عبد الحمید عبد الرحمن عبد الحمید٥١٤٩٣
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٠-یوسف عبد الرحمن محروس عبد الرحمن٥١٤٩٤

٢٩٩١٠١٦٠١٠١٤٣٧-یوسف عبد الصمد عبد الفتاح مصطفى٥١٤٩٥

٢٩٩٠٨٢٦٠١٠١١٩٧-یوسف عبد الفتاح عبد هللا ادم٥١٤٩٦

٢٩٩٠٤٠٨٠١٠٢٧٣٤-یوسف عبد اللطیف محمد عبد اللطیف٥١٤٩٧

٢٩٩٠٥٢٨٠١٠٢١٣١-یوسف عبد الناصر حسینى عبد المعطي٥١٤٩٨

٠-یوسف عبد النبى محمود خلیل٥١٤٩٩

٢٩٩١٠٢١٠١٠٢٤٩٩-یوسف عصام حسن عمومي٥١٥٠٠

٢٩٩٠٦١٤٢١٠٠٠٩٤-یوسف عالء الدین عبد الفتاح متولى٥١٥٠١

٢٩٩٠٤٢٧٠١٠٢٩٩٤-یوسف عالء محمد سویلم٥١٥٠٢

٢٩٨٠٦٢٥٢١٠٤٠٥٨-یوسف على حسن علي٥١٥٠٣

٢٩٩٠٥١٨٠١٠١٨٧١-یوسف على حمدى محمد ابراھیم٥١٥٠٤

٢٩٩٠١١٥٠١٠٠٤٩٢-یوسف على محمد الحسینى الموافى٥١٥٠٥

٢٩٩٠٩٢٨٠١٠١٩٣٩-یوسف علي صدیق علي٥١٥٠٦

٢٩٩٠٤١٣٠١٠٤١٩٩-یوسف عماد فاروق ابراھیم٥١٥٠٧

٢٩٩٠٧٠٣٠١٠٥٢٩٤-یوسف عمادالدین محمد ابراھیم٥١٥٠٨

٣٠٠٠١٠١٢١٤٩٦٥٥-یوسف عمر الحسینى محمد صالح٥١٥٠٩

٢٩٩٠٤٢٩٠١٠٠٩١٢-یوسف عمرو عبد الرؤف حسین٥١٥١٠

٢٩٩٠٩٢٧٠١٠٢٤٧٣-یوسف فاروق مصطفى محمد٥١٥١١

٢٩٩٠٨٠٤٢١٠٠٥٩٦-یوسف فھمى فھمى محمد العربى٥١٥١٢

٢٩٩٠٣١٥٢١٠٢٢٣١-یوسف قاسم صالح محمد عمر٥١٥١٣

٢٩٩٠٤٢٣٢١٠١٠٥٤-یوسف قدرى فرید على الشیخ٥١٥١٤

٠-یوسف كرم محمد محمد منصور٥١٥١٥

٢٩٩٠٨٢٦٠١٠٠٧٣٥-یوسف كمال نصر محمود٥١٥١٦

٢٩٩٠٤١٥٠١٠٦٣٧٦-یوسف ماھر محروس مدبولى٥١٥١٧

٢٩٩٠٥٠٦٠١٠١٠٥٣-یوسف مجدى ابراھیم السید٥١٥١٨

٢٩٨١١٢٦٠١٠٠٨٩٨-یوسف مجدى فاروق الضوى٥١٥١٩

٢٩٨٠١٢٢٢١٠٢١٥٦-یوسف مجدى كامل رزق٥١٥٢٠

٢٩٩٠١١٦٢١٠٢٥٧١-یوسف محمد احمد على عبد الحى٥١٥٢١

٢٩٩٠٥٠٩٢١٠٢٦٥٥-یوسف محمد احمد محمد السید٥١٥٢٢

٣٠٠٠٣٠٦٠١٠٢٧٧٩-یوسف محمد اسماعیل ابراھیم٥١٥٢٣
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-یوسف محمد توفیق حسین٥١٥٢٤

٣٠٠٠١٢١٠١٠٢٩١٥-یوسف محمد جالل منصور٥١٥٢٥

٠-یوسف محمد جمال عبد الحمید٥١٥٢٦

٢٩٩٠٢١٠٠١٠٦١٧٨-یوسف محمد حسن عبد اللطیف٥١٥٢٧

٣٠٠٠٢٠٦٠١٠٤٤٧٣-یوسف محمد سلیمان عبدهللا٥١٥٢٨

٠-یوسف محمد سید احمد٥١٥٢٩

٠-یوسف محمد صابر محمد٥١٥٣٠

٢٩٩٠٦١٤٠١٠١٩٧٢-یوسف محمد عبد الحفیظ عبد المقصود٥١٥٣١

٢٩٩٠٨٣١٢١٠١٤١٧-یوسف محمد عبد الحمید محمد٥١٥٣٢

٢٩٩٠٩٠٩٢١٠٨٧٩٩-یوسف محمد عبد العلیم حافظ٥١٥٣٣

٠-یوسف محمد عبد العلیم منصور٥١٥٣٤

٠-یوسف محمد عبد الفتاح عبد الفتاح٥١٥٣٥

٣٠٠٠٣٢٠٠١٠٠٤٩٦-یوسف محمد عبد الفتاح محمد عثمان٥١٥٣٦

٠-یوسف محمد عبد هللا احمد٥١٥٣٧

٠-یوسف محمد عبد المنعم على٥١٥٣٨

٢٩٩٠٩٣٠٠١١١٥٥٣-یوسف محمد عبدالمحسن یوسف٥١٥٣٩

٢٩٩٠٦١٥٠١٠١٧١٧-یوسف محمد عطیھ زاھر٥١٥٤٠

٠-یوسف محمد عید محمد السید٥١٥٤١

٠-یوسف محمد فتحى محمد احمد٥١٥٤٢

٢٩٩٠١٠١٠١١٣٩٣٤-یوسف محمد محمد أحمد ابراھیم٥١٥٤٣

٠-یوسف محمد محمد عبد المقصود٥١٥٤٤

٢٩٩٠٨١٩٢١٠٠١٥٢-یوسف محمد محمدي عطیة٥١٥٤٥

٠-یوسف محمد محمود حنفى٥١٥٤٦

٠-یوسف محمد محمود عوده٥١٥٤٧

٠-یوسف محمد یسرى محمد عبد الرحمن٥١٥٤٨

٠-یوسف محمود حسن محمود٥١٥٤٩

٠-یوسف محمود خلیفھ غزالن٥١٥٥٠

٢٩٩٠٦٢٠٠١٠٧٢٧٤-یوسف محمود سید على٥١٥٥١

٠-یوسف محمود عبد الباسط احمد٥١٥٥٢

٠-یوسف محمود عبد العظیم محمود٥١٥٥٣
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٢٩٩٠٩٠٧٠١٠٤٧١٤-یوسف محمود عبد القادر حسیب٥١٥٥٤

٢٩٩٠٩١٣٠١٠٣٤٩٦-یوسف محمود عبد المجید اسماعیل٥١٥٥٥

٢٩٩٠٨٠٨٢١٠٣٥١٢-یوسف مدحت احمد محمد٥١٥٥٦

٢٩٩٠٨٢٤٠١٠١٢١٢-یوسف مدحت سعد عبد هللا٥١٥٥٧

٢٩٩٠٢٢٣٢١٠٠٢١٧-یوسف مراد نجیب مجلع٥١٥٥٨

٢٩٩١١١٨٠١٠١٢٣٥-یوسف مصطفى على احمد٥١٥٥٩

٢٩٧١٢٢١٠١٠٢٢٥٥-یوسف مصطفى فؤاد یوسف٥١٥٦٠

٣٠٠٠٣٠٩٠١٠٤٠٩١-یوسف ناصر احمد حسین٥١٥٦١

٢٩٩٠٨٠٨٠١٠٣٣٣٧-یوسف ناصر مدبولى ابو السعود٥١٥٦٢

٠-یوسف نجیب بخیت فرج٥١٥٦٣

٢٩٩٠٩٢٦٢١٠٢٣٥٩-یوسف نصر بكرى على٥١٥٦٤

٠-یوسف نصر یوسف عبد هللا٥١٥٦٥

٢٩٩٠٥٠٨٠١٠٠٢٧٤-یوسف نظیر بارح سدراك٥١٥٦٦

٢٩٩٠٥١٠٠١٠١٦١٢-یوسف ھشام احمد الشین عبدالباقي٥١٥٦٧

٢٩٩١١١١٠١٠٤٢٥٣-یوسف ھشام عطیھ عبدالعزیز٥١٥٦٨

٢٩٨٠٩٠٨٠١٠٠١٧٨-یوسف ھشام محمد رشاد٥١٥٦٩

٢٩٨١١٠١٠١٠٩٦٥٢-یوسف ھشام محمود محمد على٥١٥٧٠

٣٠٠٠٣٢١٠١٠٥٧٣٩-یوسف وجیھ ناجى فھمى٥١٥٧١

٣٠٠٠١٠١٠١١٣٦٥٣-یوسف ولید فتحى محروس٥١٥٧٢

٢٩٩٠٤٢٨١٧٠٠٥١٦-یوسف یاسر عبدالسالم ابراھیم٥١٥٧٣

٢٩٩٠٤٢٢١٤٠١٧٧٣-یوسف یسرى فوزى خالف٥١٥٧٤

٣٠٠٠٢٢٣٢١٠٢٥٩١-یوسف یعقوب عیاد عبد المالك٥١٥٧٥

٠-یونان ممدوح شنودة ھارون٥١٥٧٦

٣٠٠٠٣٢٠٢١٠٥٤٩٥-ابراھیم طارق ابراھیم ابراھیم (محول)٥١٥٧٧

٢٩٧٠٣٠٧٠١٠١٨٧٤-احمد حاتم مغاورى یوسف (محول)٥١٥٧٨

٢٩٨٠٢٠٦٢٣٠٠٨٧٤-احمد خالد رأف هللا لملوم (محول)٥١٥٧٩

٢٩٩٠٩٠٥٢٣٠٠٢٥٥-احمد رجب حسین عبد الستار (محول)٥١٥٨٠

٠-احمد رمضان مصطفى محمد (محول)٥١٥٨١

٢٩٨٠٨٠٦٠١٠٢٥٥١-احمد سمیر عبد النبى ابراھیم سید (محول)٥١٥٨٢

٠-احمد سید محمد حسن السید (محول)٥١٥٨٣
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٢٩٨٠٢٠١٠١١٢٧٥١-احمد ماھر على السید (محول)٥١٥٨٤

٠-احمد محمد شكرى حسن (محول)٥١٥٨٥

٢٩٦١٢١٦٢٣٠٠٩١٦-احمد محمد عبد الباقى عبد المولى (محول)٥١٥٨٦

٢٩٧١٠١٤٢١٠٠٤٥٩-احمد محمد عبد الخالق عرفات (محول)٥١٥٨٧

٢٩٩٠٣٠٩٨٨٠٠٨٥٨-احمد محمد عبد العظیم على شرف (محول)٥١٥٨٨

٠-احمد محمد فوزى امین (محول)٥١٥٨٩

٢٩٧٠٥٣١٢١٠٠٣٣١-اسالم محمود حلمى محمود (محول)٥١٥٩٠

٢٩٦٠٦٢٥٢٣٠٠٩١٥-اسالم مصطفى حافظ السید (محول)٥١٥٩١

٢٩٩٠٢١٥٠١٠٣٣٠٧-اسماء السعید متولى سالم (محول)٥١٥٩٢

٢٩٩٠١٣٠٢٧٠٠٤٨٢-االء زارع مصطفى محمود (محول)٥١٥٩٣

٢٩٨١٢١٦٢١٠٢٣٨٢-امیره ذو الفقار على عبد الباسط (محول)٥١٥٩٤

٢٩٨٠٥٢٨٠١٠٢٣١٥-انس خالد طھ عبد العال (محول)٥١٥٩٥

٢٩٩١٠٠١٢٣٠٢٢٥٣-جاد عبد السمیع عبد الرحمن عبد السمیع (محول)٥١٥٩٦

٢٩٨٠١٠١٢٣٠٢٣١٤-حسن خالد حسن سید (محول)٥١٥٩٧

٢٩٩٠٧١٢٠١٠٣١٣٤-حمدى عماد محمد حمدى (محول)٥١٥٩٨

٢٩٧٠٣٢١٠٢٠١٠٢٥-ساره محمد صابر عبد الجواد خضر (محول)٥١٥٩٩

٠-سمیره عمرو عبد الشافى الدسوقى (محول)٥١٦٠٠

٠-سید خلیفھ السید عبد القوى (محول)٥١٦٠١

٢٩٨٠٢١٥٢٣٠٢٦١٢-عبد الرحمن راتب عبد اللطیف راتب (محول)٥١٦٠٢

٢٩٨٠٩٠٨٢١٠١٦٧٨-عبد الرحمن عمر عبد العزیز متولى (محول)٥١٦٠٣

٢٩٨٠١١٠٢٣٠٢٠٩٧-عصام محمد محمد مصطفى (محول)٥١٦٠٤

٠-كریم ھانى طلعت داود (محول)٥١٦٠٥

٢٩٩٠١١٧٠١٠١٩٢٤-كریمان عامر عبد الرازق خلیفھ (محول)٥١٦٠٦

٢٩٨١٢١٢٢٥٠٣٨٠٥-لمیاء محمد عالء الدین كامل محمد (محول)٥١٦٠٧

٠-ماریھ جمال مختار فارس (محول)٥١٦٠٨

٠-محمد احمد حسب هللا حسنین (محول)٥١٦٠٩

٢٩٧٠٤٠٣٠١٠١٦٣٧-محمد اشرف عبد الدایم عبده (محول)٥١٦١٠

٢٩٨٠٩٢٥٢١٠٥٧١١-محمد السید محمد خلف (محول)٥١٦١١

٠-محمد حسن وصفى محمد (محول)٥١٦١٢

٢٩٩٠٦٠٩٠١٠٣٤٩٩-محمد حمدى عبد الرحمن عبد القادر (محول)٥١٦١٣
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٠-محمد حمید عبد الاله محمد (محول)٥١٦١٤

٠-محمد خالد حسین الصاوى (محول)٥١٦١٥

٢٩٩٠١١٣٢١٠٠٦١٢-محمد رمضان ابو على اسماعیل (محول)٥١٦١٦

٢٩٧١٠٢٧٢١٠٢٩٣٣-محمد سید سید سید (محول)٥١٦١٧

٢٩٨١٤١٤٨٨٠٠٨١٦-محمد عبد هللا محمد الصعیدى (محول)٥١٦١٨

٢٩٨٠٨٢٦٢١٠٢٦٩٢-محمد ھشام فؤاد على المعایرجى (محول)٥١٦١٩

٠-محمود احمد محمد عبد الجواد (محول)٥١٦٢٠

٢٩٧١٠٠١٢١٠٣١٩٧-محمود محمد زكى ماضى (محول)٥١٦٢١

٢٦٦٠٦٠٤١٧٠١٠٧٦-مریم یونس حامد محمد (محول)٥١٦٢٢

٢٩٩٠٨٢٨٠١٠٠٤٩٩-مصطفى طارق ندا على (محول)٥١٦٢٣

٢٩٩٠١٢٤٢١٠٣٣٧٧٣-مصطفى محمد كمال حسن (محول)٥١٦٢٤

٠-مؤمن عبد الرحمن مصطفى عبد النبى (محول)٥١٦٢٥

٢٩٩٠١٠١٢٦٥٩٨٣٧-مینا صفوت ولیم حبیب (محول)٥١٦٢٦

٠-ندى ھشام عبد هللا دیاب (محول)٥١٦٢٧

٣٠٠٠١١٩٢٤٠١٢٠٩-ھدیر مجدى عبد الرحیم محمد (محول)٥١٦٢٨

٠-ھدیر محمود عبد هللا سلیمان (محول)٥١٦٢٩

٢٩٨٠٧٠١٠٢٠٦٨١٢-یوسف احمد صابر عبد الجواد خضر (محول)٥١٦٣٠

٢٩٨٠٣١١٢١٠١٣٩٤-یوسف عادل یوسف داغر (محول)٥١٦٣١

٢٩٠٦٣١٣٠١٠٢٠١٨-ابراھیم محمد محمد سعید علي حجاب (أ.ف)٥١٦٣٢

٢٩٨٠٥٢٣٢٦٠٠٦١٣-احمد جمعھ عبدالنعیم جمعھ (أ.ف)٥١٦٣٣

٢٩٨٠٥٢٥٣٠٢٠٥٨-احمد رمضان عبدالعزیز متولى (أ.ف)٥١٦٣٤

٢٩٨٠١٠٧٢١٠١٩٣٨-احمد صبحى عبدالحكیم عبدالفتاح (أ.ف)٥١٦٣٥

٢٩٨٠٧٠١٢٤٠٦٨٣٥-احمد فولي خلف عبد الرحیم (أ.ف)٥١٦٣٦

٢٩٨٠٢١٣٢٣٠٠٠٩٥-احمد مصطفى احمد معوض خمیس (أ.ف)٥١٦٣٧

٠-احمد ناصر نبوى حسین (أ.ف)٥١٦٣٨

٠-اسالم فرید ماھر محمود (أ.ف)٥١٦٣٩

٢٥٥٠٨٠٢٢١٠٠٠٧٤-اسماء بدوى رمضان عقل (أ.ف)٥١٦٤٠

٢٩٨٠٩١٥٢١٠٢٢٤٣-الشیماء عالء الدین ابو الغیط جمعھ (أ.ف)٥١٦٤١

٢٩٨٠٨٠٦٠١٠٠٧٤٤-انجى مجدى سمعان عبدالسید (أ.ف)٥١٦٤٢

٢٩٨٠٥١٢٠١٠١٦٠٦-ایمان ھانى مخیمر ابوزید (أ.ف)٥١٦٤٣
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٢٩٦٠٢٠٩٠١٠٢٤٨٥-ایھ جمال فتحى حنفى (أ.ف)٥١٦٤٤

٢٩٦٠٧٢٦٢١٠١٤٢٩-ایھ سید بخیت ھریدى (أ.ف)٥١٦٤٥

٢٩٦١٢٠٨٢١٠٣٥٧٥-باسم عاطف رمضان احمد حمدان (أ.ف)٥١٦٤٦

٢٩٧١٠٢٦٢١٠٢١٠٢-تھانى سركیس شنوده یوسف (أ.ف)٥١٦٤٧

٢٩٧١٠٣١٠١٠٠٤٥١-حسام محمد حسن زكى حسن (أ.ف)٥١٦٤٨

٢٩٨٠٦٢٠٢٣٠٠٩٥٦-حمدى احمد حسانین على (أ.ف)٥١٦٤٩

٢٩٨٠٧١٩٠١٠١٦٢٢-رانیا احمد فؤاد سلیم (أ.ف)٥١٦٥٠

٢٩٨٠٤٣٠٢١٠١٩٦٦-رضوى محمد عنتر سلیم احمد السودانى (أ.ف)٥١٦٥١

٢٩٨٠٤١٠٢٣٠٢٨٤٣-رغده رفعت احمد ابراھیم (أ.ف)٥١٦٥٢

٢٩٧٠٦١٤٠١٠٠٢٩٢-روجیھ وجدي رؤوف شفیق (أ.ف)٥١٦٥٣

٢٩٨٠٩٢٩٠١٠٩٠٠٣-زینب علي حسن علي (أ.ف)٥١٦٥٤

٢٩٨٠١٢٩٢٢٠٠١٢١-ساره سید محمود عبدالحافظ  (أ.ف)٥١٦٥٥

٢٩٨٠٩١٨٠١٠١٦٠١-ساره عماد الدین فتحى على الزامل (أ.ف)٥١٦٥٦

٢٩٨٠١١٤٠١٠٢٣٢٨-سامیة عبدالرؤف محمد عبدهللا (أ.ف)٥١٦٥٧

٢٩٥٠٩٠٥٠١٠٢٧٩٢-سلمان حسین عبدالسمیع محمد (أ.ف)٥١٦٥٨

٢٩٨٠٨٢٦٠١٠٤٧٠١-سلمى طلعت منصور محفوظ (أ.ف)٥١٦٥٩

٢٩٦١٠٢٨٢١٠٢٣٤١-سماح موریس بسطاوى ناشد (أ.ف)٥١٦٦٠

٢٩٨٠١٠١٢٣١٦٢٨٥-سمر مصطفى سعد عتریس (أ.ف)٥١٦٦١

٢٩٧٠٢٠١٢٣٠٣٠٢٩-سمیھ صابر عبدالتواب حموده (أ.ف)٥١٦٦٢

٢٩٨٠١٠١٢٣٠٥٠١١-شادى صالح حسن صالح (أ.ف)٥١٦٦٣

٢٩٧٠١٢٨٢٣٠٠٩٥٥-عبدالرحمن ابراھیم عبدالرحمن یوسف (أ.ف)٥١٦٦٤

٢٩٦٠٩٢٩٢١٠٧٠٩٢-علي كامل على احمد داود (أ.ف)٥١٦٦٥

٢٩٦١١٠٣٠١٠٣٨٢١-علیاء نور الدین السید حامد (أ.ف)٥١٦٦٦

٢٩٨٠٩٠٩٢١٠٣٠٧٥-عمار عصام حسین سعید (أ.ف)٥١٦٦٧

٢٩٩٠٣١٣٢١٠١١٥٨-عمرو اشرف عبدهللا محمد عبدالصمد (أ.ف)٥١٦٦٨

٢٩٨٠١٠١٢٢٠٨٢٥٣-عمرو على حسن عبد الفتاح (أ.ف)٥١٦٦٩

٢٩٧٠٩٠٦٢٣٠٠٤٣٢-عمرو نبیل عبدالحكیم جوده (أ.ف)٥١٦٧٠

٢٩٧٠٨٠٤٢٣٠١١٤٢-فاطمھ فرج عبدالسالم عطیھ (أ.ف)٥١٦٧١

٢٩٨٠٢٠٩٢٢٠١٦٤١-كوثر حسین حسن محفوظ (أ.ف)٥١٦٧٢

٢٩٨٠٩٣٠٢١٠٤٨٥١-محمد جمال طھ عبدالقادر (أ.ف)٥١٦٧٣
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٢٩٦٠٤٢٤٠١٠٣٧٩٨-محمد حسن عویس عبداللطیف (أ.ف)٥١٦٧٤

٢٩٦٠٣٠٣٢٦٠١٣٥٤-محمد خلف یوسف جاد (أ.ف)٥١٦٧٥

٢٩٧١٠٠٧٣١٠٠٠٣٤-محمد رفاعى سعدى محمد (أ.ف)٥١٦٧٦

٢٩٧٠٣٢٥٢٦٠١٥٥٤-محمد رمضان ابراھیم على (أ.ف)٥١٦٧٧

٢٩٦٠٥١٦٢١٠٢٥٥٧-محمد سید شرقاوى محمد (أ.ف)٥١٦٧٨

٢٩٦٠٨١٦٢١٠٠١٧١-محمد سید طھ سید (أ.ف)٥١٦٧٩

٢٩٧١٢٠١٢٣٠٠١٥٧-محمد سید عبدالتواب عبدالحفیظ (أ.ف)٥١٦٨٠

٢٩٨٠٥٠٤٢١٠٢٠٧٢-محمد طارق محمد العزب (أ.ف)٥١٦٨١

٢٩٦١٠٢٣٢٣٠٠٦١٤-محمد عبدالجید ابراھیم عبدالجید (أ.ف)٥١٦٨٢

٢٩٥١٠٢٩٢٢٠٠٢١٥-محمد عبدالعال عبدالحمید عبدالعال (أ.ف)٥١٦٨٣

٢٩٨٠٦٢٢٠١٠٠١٥٨-محمود سید مسعد ابراھیم فوده (أ.ف)٥١٦٨٤

٢٩٧١٢١٨٢١٠٢٩٤٥-مریم عصام محمد جاد مصطفى نوار (أ.ف)٥١٦٨٥

٢٩٨٠٧٠٥٢١٠٤٤٨٣-مریم میالد مشرقى ابو ضیف (أ.ف)٥١٦٨٦

٢٩٥١١١٤٢٢٠٠١١٦-مصطفى ابوغنیمھ مصطفى عرابى (أ.ف)٥١٦٨٧

٢٩٨٠١١٤٢٤٠٠٥٣٩-مصطفى اسماعیل عبد الحكیم احمد (أ.ف)٥١٦٨٨

٢٩٨٠٩١١٠١٠٠١٩٤-مصطفى جمال حسن حسن سرور (أ.ف)٥١٦٨٩

٢٩٧١٠١٠٣١٠٠١٩١-مصطفى محمد عبد الحي محمد (أ.ف)٥١٦٩٠

٢٩٨٠٤٢٩٢٢٠١٣٤٧-منال عاطف فرج هللا سالمة (أ.ف)٥١٦٩١

٢٩٨٠٧٢٦٢١٠٣٦٤١-منھ الـلھ محمد عبدالمنعم عبدالـلھ (أ.ف)٥١٦٩٢

٢٩٨١١٢٧٠١٠١٩٦٥-نانسى ھانى ودیع غطاس (أ.ف)٥١٦٩٣

٢٩٧٠٢٠٩٢١٠٢٩٦٧-ندى على درویش منصور (أ.ف)٥١٦٩٤

٢٥٥٠٨٠٢٢١٠٠٠٧٤-ندى محمد عبدالباسط احمد (أ.ف)٥١٦٩٥

٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠-ندى محمد فوزى بخیت (أ.ف)٥١٦٩٦

٢٩٣٠٩٠٩١٢٠٤٢٨٢-نسمھ مصطفى ابراھیم الشریف (أ.ف)٥١٦٩٧

٢٩٨٠٨١٥٢٦٠٠٤٨٤-نعیمة محمد علیو محمد (أ.ف)٥١٦٩٨

٢٩٨٠١١٩٠١٠١٦٤١-نورا خالد محمد السید (أ.ف)٥١٦٩٩

٢٩٨٠٣٢٢٢٦٠١٥٣٧-ھیثم مجدى محمود حمید (أ.ف)٥١٧٠٠

٢٩٨٠٩٢٨٠١٠٤٤٦١-وفاء رزق عبدالسید فروج (أ.ف)٥١٧٠١

٢٩٥٠٩٣٠١٤٠١٣٤٤-وفاء صالح مصطفى حافظ (أ.ف)٥١٧٠٢

٠-یوسف محمود عبدالدایم حسین (أ.ف)٥١٧٠٣
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٠بابانوب ثابت نخلھ اقالدیوس٥١٧٠٤

٠بابانوب سعدان قالده مجلع (أ.ف)٥١٧٠٥

٠بابانوب عدلى یوسف منصور٥١٧٠٦

٠بابانوب عید وھبة حنا٥١٧٠٧

٠بابانوب نبیل عادلى كامل٥١٧٠٨

٠بابانوب ھیمان میخائیل یوسف٥١٧٠٩

٠بابرام فھمى فاروق یوسف(محول)٥١٧١٠

٠بابراھیم احمد ابراھیم الدسوقى٥١٧١١

٠بابراھیم اشرف ابراھیم السید شھاب الدین٥١٧١٢

٠بابراھیم الدسوقى محمد سعد٥١٧١٣

٠بابراھیم جاد ابراھیم احمد (أ.ف)٥١٧١٤

٠بابراھیم حسن عبد السالم على٥١٧١٥

٠بابراھیم خلیل ابراھیم خلیل٥١٧١٦

٠بابراھیم صابر عبد الراضى محمد٥١٧١٧

٠بابراھیم عصام نبیل مناع٥١٧١٨

٠بابراھیم فتحى ابراھیم محمد علي ثابت٥١٧١٩

٠بابراھیم فؤاد عبد البدیع عبد العال٥١٧٢٠

٠بابراھیم محمد ابراھیم البسطویسى(محول)٥١٧٢١

٠بابراھیم محمد ابراھیم عوض٥١٧٢٢

٠بابراھیم محمد بیومى عبد العال٥١٧٢٣

٠بابراھیم محمد عبدالحارس احمد یوسف٥١٧٢٤

٠بابراھیم محمد على یسن٥١٧٢٥

٠بابراھیم وجدى سید شحاتھ٥١٧٢٦

٠بابراھیم یحى رشاد جابر خمیس٥١٧٢٧

٠بابو بكر جمل ابو بكر شرف٥١٧٢٨

٠بابوبكر عبد الرحمن ابراھیم حسین٥١٧٢٩

٠بابوبكر محمود عبد الوھاب محمود٥١٧٣٠

٠باحالم على سید على٥١٧٣١

٠باحمد ابراھیم ذكى الشورى٥١٧٣٢

٠باحمد ابراھیم سعد ابراھیم خلیل٥١٧٣٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد ابراھیم شوقى محمد٥١٧٣٤

٠باحمد ابراھیم عبد العلیم عبید٥١٧٣٥

٠باحمد ابراھیم عبدالدایم یوسف (أ.ف)٥١٧٣٦

٠باحمد ابراھیم محمد محمد عمار٥١٧٣٧

٠باحمد ابو الخیر منصور رمضان٥١٧٣٨

٠باحمد ابو سریع غریب ابورواش٥١٧٣٩

٠باحمد احمد التھامى محمد احمد٥١٧٤٠

٠باحمد احمد عبد الغنى محمد٥١٧٤١

٠باحمد اسامھ حسن مصطفى٥١٧٤٢

٠باحمد اسامھ عبد المنعم عبد التواب٥١٧٤٣

٠باحمد اسامھ عید محمد٥١٧٤٤

٠باحمد اسامھ محروس الشحات٥١٧٤٥

٠باحمد اسماعیل سید اسماعیل٥١٧٤٦

٠باحمد اسماعیل عبد الفتاح علي٥١٧٤٧

٠باحمد اشرف احمد احمد فارس٥١٧٤٨

٠باحمد اشرف ثابت احمد٥١٧٤٩

٠باحمد اشرف سلطان عبد النبى٥١٧٥٠

٠باحمد اشرف فخرى امین٥١٧٥١

٠باحمد السید احمد السید٥١٧٥٢

٠باحمد السید عطیھ خلیفة٥١٧٥٣

٠باحمد السید مصطفى السید٥١٧٥٤

٠باحمد امام محمد فھمى٥١٧٥٥

٠باحمد امین السید احمد عبد الرحیم٥١٧٥٦

٠باحمد انیس محمد دعبس٥١٧٥٧

٠باحمد ایمن احمد عبد الرحیم٥١٧٥٨

٠باحمد ایمن حسن حنفى(محول)٥١٧٥٩

٠باحمد ایمن حمدى عبد الجواد٥١٧٦٠

٠باحمد ایمن فاروق محمد٥١٧٦١

٠باحمد ایھاب عبد الغفار حسین٥١٧٦٢

٠باحمد بھجت محمد محمد عید٥١٧٦٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد بیومى كفافى بیومى٥١٧٦٤

٠باحمد تغیان احمد ھمام٥١٧٦٥

٠باحمد جالل احمد حامد٥١٧٦٦

٠باحمد جالل اسماعیل أمین٥١٧٦٧

٠باحمد جالل حامد حافظ اسماعیل٥١٧٦٨

٠باحمد جمال حمدى محمد٥١٧٦٩

٠باحمد جمال عبد الحلیم فاضل٥١٧٧٠

٠باحمد جمال عبد الراضى سلیمان٥١٧٧١

٠باحمد جمال عبد القادر عطا�٥١٧٧٢

٠باحمد جمال لطیف سلیمان٥١٧٧٣

٠باحمد جمال محمد محمد٥١٧٧٤

٠باحمد جمال محمود محمود محمد٥١٧٧٥

٠باحمد حربى على محمد محمد٥١٧٧٦

٠باحمد حسن محمد عبد الحمید٥١٧٧٧

٠باحمد حسنى طھ على(محول)٥١٧٧٨

٠باحمد حسین عبد المؤمن حسین بیومى٥١٧٧٩

٠باحمد حسین محمود محمد حسین٥١٧٨٠

٠باحمد حلمى محمود على٥١٧٨١

٠باحمد حماده حسین احمد٥١٧٨٢

٠باحمد حمدى فؤاد ابراھیم٥١٧٨٣

٠باحمد حنفى محمد حنفى ٢٤-٨-٥١٧٨٤١٩٩٨

٠باحمد حنفى محمد حنفى السید٥١٧٨٥

٠باحمد خالد احمد الشبینى٥١٧٨٦

٠باحمد خالد سید عبد العال٥١٧٨٧

٠باحمد خالد عبادى احمد٥١٧٨٨

٠باحمد خالد عبد الجابر عبد الصبور٥١٧٨٩

٠باحمد خالد عبد الحمید عبد الرحمن٥١٧٩٠

٠باحمد خالد عبد الرازق ریاض شنب٥١٧٩١

٠باحمد خالد عبد هللا سعید السیسي٥١٧٩٢

٠باحمد خالد على حسن سعید٥١٧٩٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد خالد فضیل ابراھیم٥١٧٩٤

٠باحمد خالد محمد احمد بیومى٥١٧٩٥

٠باحمد خالد محمد فؤاد٥١٧٩٦

٠باحمد دسوقى عبد المنعم دسوقى٥١٧٩٧

٠باحمد رأفت محمد ابراھیم٥١٧٩٨

٠باحمد رجب احمد مفتاح ابو زید٥١٧٩٩

٠باحمد رجب عبد الفتاح محمد٥١٨٠٠

٠باحمد رحمى سعید ابراھیم حسنین٥١٨٠١

٠باحمد رضا محمد محمد٥١٨٠٢

٠باحمد سامح محمود مصطفى٥١٨٠٣

٠باحمد سعد عبد الفتاح حسین٥١٨٠٤

٠باحمد سعید عبد العزیز عبد المنعم٥١٨٠٥

٠باحمد سعید عبد العظیم محمد٥١٨٠٦

٠باحمد سعید محمد عبد الواحد٥١٨٠٧

٠باحمد سید احمد سید٥١٨٠٨

٠باحمد سید رمضان محمد (أ.ف)٥١٨٠٩

٠باحمد سید متولى محمد٥١٨١٠

٠باحمد سید محمد ابراھیم(محول)٥١٨١١

٠باحمد سید مخلوف شحاتھ٥١٨١٢

٠باحمد سید منصور محمد٥١٨١٣

٠باحمد شریف حسین احمد٥١٨١٤

٠باحمد شعبان سید عیاد٥١٨١٥

٠باحمد شعبان فھمي حسن٥١٨١٦

٠باحمد شكرى كامل عامر عطا٥١٨١٧

٠باحمد شوقى رجب موسى٥١٨١٨

٠باحمد شوقى كامل السید٥١٨١٩

٠باحمد صالح حسن عبد المجید٥١٨٢٠

٠باحمد ضیاء الدین فتح هللا احمد٥١٨٢١

٠باحمد طارق امین احمد٥١٨٢٢

٠باحمد طارق حسن اسماعیل٥١٨٢٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد طارق سید یوسف٥١٨٢٤

٠باحمد طارق صالح السید٥١٨٢٥

٠باحمد طارق على ابراھیم٥١٨٢٦

٠باحمد طارق عنتر محمد٥١٨٢٧

٠باحمد طارق فاروق محمد٥١٨٢٨

٠باحمد طلعت عباس ھنداوى٥١٨٢٩

٠باحمد طھ خلیل طھ٥١٨٣٠

٠باحمد عادل خلف امین٥١٨٣١

٠باحمد عادل صاوى محمود٥١٨٣٢

٠باحمد عادل عبد العزیز محمود٥١٨٣٣

٠باحمد عادل محمد محمد السید٥١٨٣٤

٠باحمد عادل وھبھ محمد٥١٨٣٥

٠باحمد عاطف ابراھیم محمد٥١٨٣٦

٠باحمد عاطف احمد ابراھیم٥١٨٣٧

٠باحمد عاطف عبد الرسول على ھاشم٥١٨٣٨

٠باحمد عاطف عبد العزیز عبد هللا٥١٨٣٩

٠باحمد عبد الحمید زكى ابو العینین٥١٨٤٠

٠باحمد عبد الستار عبد السمیع احمد٥١٨٤١

٠باحمد عبد الستار منصور عدلى٥١٨٤٢

٠باحمد عبد السالم احمد عبد السالم٥١٨٤٣

٠باحمد عبد العزیز درویش مصطفى٥١٨٤٤

٠باحمد عبد الفتاح حسن ابو العنین٥١٨٤٥

٠باحمد عبد الفتاح سید عبد السالم٥١٨٤٦

٠باحمد عبد المجید عبد الحمید على٥١٨٤٧

٠باحمد عبده فضل عبده٥١٨٤٨

٠باحمد عرفھ محمود محمد(محول)٥١٨٤٩

٠باحمد عصام احمد حسن٥١٨٥٠

٠باحمد عصام عبد العظیم عبد المنصف٥١٨٥١

٠باحمد عصام محمد عبد هللا نافع٥١٨٥٢

٠باحمد عصام محمود ابراھیم٥١٨٥٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد عطوه رمضان محمد٥١٨٥٤

٠باحمد عطیھ عفیفى بندارى٥١٨٥٥

٠باحمد عالء الدین سعد محمد قاسم٥١٨٥٦

٠باحمد عالء الدین طھ عبد الحلیم٥١٨٥٧

٠باحمد عالء محمد عبد المعطى٥١٨٥٨

٠باحمد على محمد عبد الحفیظ الشاعر٥١٨٥٩

٠باحمد على محمد على٥١٨٦٠

٠باحمد على محمد على الشیمى٥١٨٦١

٠باحمد على محمد متولى٥١٨٦٢

٠باحمد على مرزوق محمد٥١٨٦٣

٠باحمد عماد احمد السید٥١٨٦٤

٠باحمد عمرو على ابوزید٥١٨٦٥

٠باحمد عواد عبد الحافظ عواد٥١٨٦٦

٠باحمد عید رمضان محمد٥١٨٦٧

٠باحمد عیسى عثمان موسى٥١٨٦٨

٠باحمد غریب على عبد العزیز٥١٨٦٩

٠باحمد غریب محمد غریب٥١٨٧٠

٠باحمد فتحى سعد السید متولى٥١٨٧١

٠باحمد فتحى عبد الظاھر خمیس٥١٨٧٢

٠باحمد فوزى محمود احمد سید٥١٨٧٣

٠باحمد فیصل السید عبد العزیز٥١٨٧٤

٠باحمد كارم محمود موسي٥١٨٧٥

٠باحمد كرم محمد صدیق٥١٨٧٦

٠باحمد كمال احمد محمد٥١٨٧٧

٠باحمد ماھر حسنى عزام حجاج٥١٨٧٨

٠باحمد ماھر حمد عبد هللا٥١٨٧٩

٠باحمد ماھر محمد حسین عبد السالم٥١٨٨٠

٠باحمد ماھر محمد محمد حسن٥١٨٨١

٠باحمد مجدى راضى على حسن٥١٨٨٢

٠باحمد مجدى رأفت ابراھیم المرشدى٥١٨٨٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد مجدى عبد الوھاب عبد الوھاب٥١٨٨٤

٠باحمد مجدى فتحى احمد٥١٨٨٥

٠باحمد محسن ابراھیم حافظ٥١٨٨٦

٠باحمد محمد ابوبكر محمد٥١٨٨٧

٠باحمد محمد احمد عبد الحلیم(محول)٥١٨٨٨

٠باحمد محمد احمد ھاشم٥١٨٨٩

٠باحمد محمد اسماعیل محمد عبد القادر٥١٨٩٠

٠باحمد محمد اكرم مھندى محمد٥١٨٩١

٠باحمد محمد السید محمود على٥١٨٩٢

٠باحمد محمد امین محمد٥١٨٩٣

٠باحمد محمد انور ابراھیم٥١٨٩٤

٠باحمد محمد حامد محمد ٢-٢-٥١٨٩٥١٩٩٦

٠باحمد محمد حسین عبد السالم٥١٨٩٦

٠باحمد محمد حلمى فھمى٥١٨٩٧

٠باحمد محمد دسوقى اسالم٥١٨٩٨

٠باحمد محمد رضا عبد المھدى خلیل٥١٨٩٩

٠باحمد محمد سعد محمد٥١٩٠٠

٠باحمد محمد سعید یونس٥١٩٠١

٠باحمد محمد سمیر منصور٥١٩٠٢

٠باحمد محمد صفوت محمود ابو بكر٥١٩٠٣

٠باحمد محمد عباس ابراھیم٥١٩٠٤

٠باحمد محمد عبد الحلیم ھمام٥١٩٠٥

٠باحمد محمد عبد العزیز محمد قرنى٥١٩٠٦

٠باحمد محمد عبد الفتاح عبد الفتاح رزق٥١٩٠٧

٠باحمد محمد عبد الفتاح عبد ربھ٥١٩٠٨

٠باحمد محمد عبد الفتاح محمد٥١٩٠٩

٠باحمد محمد عبد المعطى محمد٥١٩١٠

٠باحمد محمد عبد المنعم السید٥١٩١١

٠باحمد محمد عبد المنعم محمد٥١٩١٢

٠باحمد محمد عبد الھادى عماره٥١٩١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد محمد عبد الوھاب حافظ٥١٩١٤

٠باحمد محمد عرابى تھامى٥١٩١٥

٠باحمد محمد عطیھ محمد٥١٩١٦

٠باحمد محمد على محمد٥١٩١٧

٠باحمد محمد على محمود حسن٥١٩١٨

٠باحمد محمد عونى كریم٥١٩١٩

٠باحمد محمد عویس عویس٥١٩٢٠

٠باحمد محمد عید دروش٥١٩٢١

٠باحمد محمد عیسى مھنى٥١٩٢٢

٠باحمد محمد فتحى محمد٥١٩٢٣

٠باحمد محمد قاسم على٥١٩٢٤

٠باحمد محمد قبیصى احمد عبد العزیز٥١٩٢٥

٠باحمد محمد كمال حلمى٥١٩٢٦

٠باحمد محمد مجدى محمود٥١٩٢٧

٠باحمد محمد محمد النقاش٥١٩٢٨

٠باحمد محمد محمود عبد هللا٥١٩٢٩

٠باحمد محمد مصلح حجازى٥١٩٣٠

٠باحمد محمد نجیب حسنین حسین٥١٩٣١

٠باحمد محمد ھاشم محمد عبد هللا٥١٩٣٢

٠باحمد محمد ھالل عباس٥١٩٣٣

٠باحمد محمود ابراھیم محمد٥١٩٣٤

٠باحمد محمود احمد الشنھاب٥١٩٣٥

٠باحمد محمود احمد شعبان٥١٩٣٦

٠باحمد محمود احمد محمود عزام٥١٩٣٧

٠باحمد محمود انور محمد (أ.ف)٥١٩٣٨

٠باحمد محمود جبر مجاور٥١٩٣٩

٠باحمد محمود حسن محمد٥١٩٤٠

٠باحمد محمود عبد الھادى سید٥١٩٤١

٠باحمد محمود على احمد٥١٩٤٢

٠باحمد محمود على محمد٥١٩٤٣
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                    ٢-                              التوقیع:
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عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد محمود فھمى مبروك٥١٩٤٤

٠باحمد محمود محمد ابراھیم٥١٩٤٥

٠باحمد محمود محمد على شھاب الدین٥١٩٤٦

٠باحمد محمود محمد محمود٥١٩٤٧

٠باحمد محمود محمد محمود (سوھاج)٥١٩٤٨

٠باحمد محمود محمد ھریدي٥١٩٤٩

٠باحمد محمود یوسف محمد٥١٩٥٠

٠باحمد محى الدین سید محمد٥١٩٥١

٠باحمد مختار حسنین مختار٥١٩٥٢

٠باحمد مختار محمد ماضى٥١٩٥٣

٠باحمد مدحت محمد احمد عبد الاله٥١٩٥٤

٠باحمد مصطفى احمد راغب٥١٩٥٥

٠باحمد مصطفى توفیق عبد المحسن٥١٩٥٦

٠باحمد مصطفى رمضان عبد الجواد٥١٩٥٧

٠باحمد مصطفى عفیفى السید عفیفى٥١٩٥٨

٠باحمد مصطفى عنتر مصطفى٥١٩٥٩

٠باحمد مصطفى محمد عبد العزیز احمد٥١٩٦٠

٠باحمد معوض عبد الرازق معوض٥١٩٦١

٠باحمد مفرح عبد المعطى عبد اللطیف٥١٩٦٢

٠باحمد ممدوح ابراھیم محمد٥١٩٦٣

٠باحمد ممدوح فكرى محمود٥١٩٦٤

٠باحمد ناصر حلمى حسین٥١٩٦٥

٠باحمد نبیل محمد اسماعیل٥١٩٦٦

٠باحمد نبیل ھاشم عویس٥١٩٦٧

٠باحمد ھشام احمد ابراھیم دیاب٥١٩٦٨

٠باحمد یاسر محمد المھدى بسیونى٥١٩٦٩

٠باحمد یحیى احمد عبد الغفور٥١٩٧٠

٠باحمد یحیى عبد العظیم عبد السالم٥١٩٧١

٠باحمد یسرى محمد نورالدین احمد٥١٩٧٢

٠بادھم احمد حسنین محمد٥١٩٧٣

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
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عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بادھم احمد حسین احسان٥١٩٧٤

٠بادھم ایھاب عبد الظاھر جاد محمود٥١٩٧٥

٠بادھم حسن سید عبد العزیز٥١٩٧٦

٠بادھم ھشام كمال عبد الحمید٥١٩٧٧

٠باروى محمد رجب محمد٥١٩٧٨

٠باروى محمود حسن الشاویش٥١٩٧٩

٠بارینى خلف عید ابراھیم٥١٩٨٠

٠باسامھ اشرف سالمھ عبد ربھ٥١٩٨١

٠باسامھ حمدى سالم سید٥١٩٨٢

٠باسامھ رافت الجنیدى جندى٥١٩٨٣

٠باسامھ صالح حفناوى حسن٥١٩٨٤

٠باسامھ عادل مصطفى على٥١٩٨٥

٠باسامھ محمد محمد محمد٥١٩٨٦

٠باسامھ معوض فوزى مندوه٥١٩٨٧

٠باسامھ نجاح عبد المعبود ابراھیم٥١٩٨٨

٠باسامھ ھشام عبد العزیز على٥١٩٨٩

٠باسراء اشرف عبد هللا احمد٥١٩٩٠

٠باسراء سالمھ جوده عفیفي٥١٩٩١

٠باسراء شیبت الحمد نورالدین الربیعى محمد٥١٩٩٢

٠باسراء صالح السید احمد٥١٩٩٣

٠باسراء عادل محمد صالح الدین٥١٩٩٤

٠باسراء محمد احمد عبد اللطیف٥١٩٩٥

٠باسراء محمد زینھم محمد٥١٩٩٦

٠باسراء محمود سید سید٥١٩٩٧

٠باسراء محمود عبدالعاطى احمد (أ.ف)٥١٩٩٨

٠باسراء ناجى احمد محمد٥١٩٩٩

٠باسراء یاسر رمضان عبد الھادى٥٢٠٠٠

٠باسالم ابراھیم محمد احمد حسین٥٢٠٠١

٠باسالم احمد السید ابراھیم٥٢٠٠٢

٠باسالم احمد حسن عطیھ محمد٥٢٠٠٣
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                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باسالم ادھم عبد الفتاح محمد٥٢٠٠٤

٠باسالم جابر محمد صدیق٥٢٠٠٥

٠باسالم جمال رمضان عبد القادر٥٢٠٠٦

٠باسالم حربى عبد الموجود مبروك الغزالي٥٢٠٠٧

٠باسالم حسن حامد حسن عبد اللطیف٥٢٠٠٨

٠باسالم خالد سید جمعھ٥٢٠٠٩

٠باسالم خالد محمد ابو الفتوح خطاب٥٢٠١٠

٠باسالم رجب سید عبد المنعم٥٢٠١١

٠باسالم زكریا ھاشم مبروك٥٢٠١٢

٠باسالم سامى عاشور على٥٢٠١٣

٠باسالم سعید خمیس مصطفى٥٢٠١٤

٠باسالم سعید محمد ابوضیف٥٢٠١٥

٠باسالم سمیر المحمدى محمد عفیفى٥٢٠١٦

٠باسالم سید علي مھني٥٢٠١٧

٠باسالم سیف االسالم سید عبد الحمید٥٢٠١٨

٠باسالم عز ضاحى احمد٥٢٠١٩

٠باسالم عمر زاید ابوزید على٥٢٠٢٠

٠باسالم فارس سید حسن شھاب الدین٥٢٠٢١

٠باسالم فایز سالم عبد الفتاح السید٥٢٠٢٢

٠باسالم كرم سید اسماعیل٥٢٠٢٣

٠باسالم مجدى عبد الرازق فرج٥٢٠٢٤

٠باسالم محمد سعد حسن شلبي٥٢٠٢٥

٠باسالم محمد شعبان ھندى٥٢٠٢٦

٠باسالم محمد صبح طاھر٥٢٠٢٧

٠باسالم محمد عبد الحافظ احمد٥٢٠٢٨

٠باسالم محمد عبد الرحیم ابراھیم٥٢٠٢٩

٠باسالم محمد عبده احمد عبد الرحمن٥٢٠٣٠

٠باسالم ناصر محمد على عبد الجواد٥٢٠٣١

٠باسالم ناصر محمد مصطفى٥٢٠٣٢

٠باسالم ولید فاروق عبدالغنى٥٢٠٣٣
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                    ٢-                              التوقیع:
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عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باسالم یحیى زكریا عبدالعال٥٢٠٣٤

٠باسماء احمد رمضان ابراھیم٥٢٠٣٥

٠باسماء اسماعیل احمد محمد٥٢٠٣٦

٠باسماء اشرف عبد الكریم جاد الكریم٥٢٠٣٧

٠باسماء السید احمد السید٥٢٠٣٨

٠باسماء جمال موسى رمضان موسى٥٢٠٣٩

٠باسماء حنفى محمد احمد٥٢٠٤٠

٠باسماء سمیر عادل حسن٥٢٠٤١

٠باسماء عبد الحمید عبد العال محمد٥٢٠٤٢

٠باسماء عبد الكریم احمد عبد الرازق عفیفى٥٢٠٤٣

٠باسماء فوزى ثابت عبد الجواد٥٢٠٤٤

٠باسماء محمود عبد الخالق عبد الرحیم٥٢٠٤٥

٠باسماء یوسف سید على٥٢٠٤٦

٠باسماعیل احمد عبد المجید ابو العال٥٢٠٤٧

٠باسماعیل اشرف اسماعیل محمود االندلس٥٢٠٤٨

٠باسماعیل عبد الوھاب اسماعیل محمد حسن٥٢٠٤٩

٠باشرف عماد عزت صبحى صاروفیم٥٢٠٥٠

٠باشرف كرم امین محمود٥٢٠٥١

٠باشرف محمد ابراھیم السید٥٢٠٥٢

٠باشرف محمد عباس محمد السیسي٥٢٠٥٣

٠باشرف ناصر عبد المنعم محمد٥٢٠٥٤

٠باشرقت احمد محمد احمد عبد الجواد٥٢٠٥٥

٠باالء سید محمد راضى٥٢٠٥٦

٠باالء عید حسین خلیفة٥٢٠٥٧

٠باالء محسن رفعت محمود٥٢٠٥٨

٠باالء وفائى فرج احمد فرج٥٢٠٥٩

٠بالشیماء حامد رمضان احمد٥٢٠٦٠

٠بالشیماء خالد الدسوقى السید(محول)٥٢٠٦١

٠بالین جرجس فرید جرجس٥٢٠٦٢

٠بامانى ایمن محمد عادل محمد القرموطى٥٢٠٦٣
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٠بامانى حسن سالمھ عبد الرحمن٥٢٠٦٤

٠بامجد محمد سالمھ بیومى٥٢٠٦٥

٠بامل احمد امام محمد خلیفھ٥٢٠٦٦

٠بامل خالد صبحى حسن٥٢٠٦٧

٠بامل ھوارى نصرالدین محمد٥٢٠٦٨

٠بامنھ على حسن حسب النبى (أ.ف)٥٢٠٦٩

٠بامنیھ مدین محسب محمد اسماعیل٥٢٠٧٠

٠بامنیھ مصطفى كامل رفاعى٥٢٠٧١

٠بامنیھ نبیل محمد محمود٥٢٠٧٢

٠بامیر احمد محمد احمد على٥٢٠٧٣

٠بامیر اشرف محمد زكى٥٢٠٧٤

٠بامیر عاطف ابو زید شدید٥٢٠٧٥

٠بامیر عبدالرحمن احمد محمد٥٢٠٧٦

٠بامیر عماد على عطا محمد٥٢٠٧٧

٠بامیر محمد عبد المجید ابراھیم٥٢٠٧٨

٠بامیر محمد فوزى سعید السید٥٢٠٧٩

٠بامیر ممدوح فوزان امین محمد٥٢٠٨٠

٠بامیره اشرف صبحي محمد٥٢٠٨١

٠بامیره امام یوسف سعید امام٥٢٠٨٢

٠بامیره حسن حسنى احمد عبد النبى٥٢٠٨٣

٠بامیره خالد عبدالحمید محمد فراج٥٢٠٨٤

٠بامیره رمضان سعید محمد٥٢٠٨٥

٠بامیره شریف اسحق صموئیل٥٢٠٨٦

٠بامیره عادل فاروق حسن (أ.ف)٥٢٠٨٧

٠بامیره عادل یوسف فرحان (أ.ف)٥٢٠٨٨

٠بامیره عصام سید محمود خلیل٥٢٠٨٩

٠بامیره مجدى السید جالل٥٢٠٩٠

٠بامیره مجدى عبد الحلیم الدسوقى٥٢٠٩١

٠بامیره محمود عطیھ محمود احمد٥٢٠٩٢

٠بانجى صبرى سعد على٥٢٠٩٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بانجى مصطفى محمود على الملیجى٥٢٠٩٤

٠باندرو اشرف ساویرس یوسف٥٢٠٩٥

٠باندرو رومانى شوقى طنیوس٥٢٠٩٦

٠باندرو عماد نمر عبید جندى٥٢٠٩٧

٠باندرو عید ولیم تادرس٥٢٠٩٨

٠بانس طارق شفیق محمد٥٢٠٩٩

٠بانس محمد مھنى عبد العاطى٥٢١٠٠

٠بانطونیوس مجدى لویس ساویرس٥٢١٠١

٠باوجینى محمد احمد عفیفى٥٢١٠٢

٠بایات سعد السید عبد الصادق٥٢١٠٣

٠بایات محمد خلیل ناصف٥٢١٠٤

٠بایرینى سمیر بشرى فھیم٥٢١٠٥

٠بایمان احمد ابراھیم على حجازى٥٢١٠٦

٠بایمان احمد علي رشوان عبد المولى٥٢١٠٧

٠بایمان اسامھ احمد محمد٥٢١٠٨

٠بایمان جمال عبد هللا محمد عبد الصمد٥٢١٠٩

٠بایمان حسن محمد سید٥٢١١٠

٠بایمان حمدى عاطف حسن٥٢١١١

٠بایمان صبحى جاللى ابراھیم٥٢١١٢

٠بایمان عاطف ابراھیم خلیل (أ.ف)٥٢١١٣

٠بایمان عبد الرؤف محمد على٥٢١١٤

٠بایمان محسن سالمھ ابراھیم٥٢١١٥

٠بایمان محمد على صادق٥٢١١٦

٠بایمان مطراوى عبد العظیم صقر٥٢١١٧

٠بایمن احمد محمد المھدى٥٢١١٨

٠بایمن سعید على حسین٥٢١١٩

٠بایمن سالمھ عبد الحمید مدكور٥٢١٢٠

٠بایمن سید حلمى عبد الفتاح٥٢١٢١

٠بایمن صالح محمود محمد رحیم٥٢١٢٢

٠بایمن مجدى محمد اسماعیل٥٢١٢٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بایمن مساعد عبد الحلیم عبد الجواد(محول)٥٢١٢٤

٠بایھ احمد عزت احمد٥٢١٢٥

٠بایھ اشرف محمد محمود ابو زید٥٢١٢٦

٠بایھ السید عبد الحمید السید٥٢١٢٧

٠بایھ ایمن جالل حسن٥٢١٢٨

٠بایھ حسن محمود ابراھیم٥٢١٢٩

٠بایھ رضا سید محمد٥٢١٣٠

٠بایھ سعید جابر محمد عبد هللا٥٢١٣١

٠بایھ صبرى سید احمد٥٢١٣٢

٠بایھ طارق سمیر عبد الفتاح٥٢١٣٣

٠بایھ عاطف حسن محمد٥٢١٣٤

٠بایھ عصام حماده احمد٥٢١٣٥

٠بایھ محمد اسماعیل على٥٢١٣٦

٠بایھ محمد عبد العال شحاتة٥٢١٣٧

٠بایھ محمد عبد العلیم محمد یونس٥٢١٣٨

٠بایھ محمد محمد عبده الصیرفى٥٢١٣٩

٠بایھ محمد محمد محمد عبد السالم٥٢١٤٠

٠بایھ محمود عبد الفتاح سلیمان٥٢١٤١

٠بایھ محمود محمد حسین٥٢١٤٢

٠بایھ مسعد عبد المؤمن الشریف٥٢١٤٣

٠بایھ مصطفى ابراھیم خلیل٥٢١٤٤

٠بایھ یحى توفیق عبدالغني٥٢١٤٥

٠بایھاب اشرف یوسف عبد العزیز٥٢١٤٦

٠بایھاب جمال عبد هللا حمید٥٢١٤٧

٠بایھاب سعید على حسن(محول)٥٢١٤٨

٠بایھاب عمرو رفاعى محمد على٥٢١٤٩

٠بایھاب كفافى محمد كفافى٥٢١٥٠

٠بایھاب محمد رمضان عبد هللا٥٢١٥١

٠بایھاب محمد مبروك ابراھیم احمد٥٢١٥٢

٠بآیھ سید مصطفى احمد (أ.ف)٥٢١٥٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بباسل ایمن احمد علي٥٢١٥٤

٠بباسل عاطف عز الدین عبد السالم٥٢١٥٥

٠بباسل مدحت فتحى عبد الحمید سرور٥٢١٥٦

٠بباسم ابراھیم حسن ابراھیم٥٢١٥٧

٠بباسم عبد الرازق بالل محمود٥٢١٥٨

٠بباسم عماد سعید الزمر٥٢١٥٩

٠بباسم محمد ممدوح سید٥٢١٦٠

٠بباسم مصطفى محمود احمد٥٢١٦١

٠ببدر الدین عصام خلیفھ محمود٥٢١٦٢

٠ببدر صبرى بدر خلیل سلیمان٥٢١٦٣

٠ببدور جمال حامد محمد٥٢١٦٤

٠ببسام ایمن حلمى حافظ٥٢١٦٥

٠ببسام رضا بكر السید بدوي٥٢١٦٦

٠ببسام سامح محفوظ نجیب٥٢١٦٧

٠ببسام عبد هللا عتریس حسن٥٢١٦٨

٠ببسام عماد الدین عوض علي٥٢١٦٩

٠ببسمھ ابراھیم احمد ابراھیم٥٢١٧٠

٠ببسمھ حماده سید عبد هللا٥٢١٧١

٠ببسمھ فرج عبد السالم على٥٢١٧٢

٠ببسنت احمد زكى محمد٥٢١٧٣

٠ببسنت احمد شوقى عطوه سالمھ٥٢١٧٤

٠ببسنت اشرف محروس فرج على٥٢١٧٥

٠ببسنت سعید محمد محمود٥٢١٧٦

٠ببسنت طارق یحیى محمد٥٢١٧٧

٠ببسنت طھ عبد البصیر٥٢١٧٨

٠ببسنت على احمد ابوالفرح٥٢١٧٩

٠ببسنت عوض لطفى البیومى٥٢١٨٠

٠ببسنت محمد احمد غریب٥٢١٨١

٠ببسنت محمد سعید عبد الخالق٥٢١٨٢

٠ببسنت محمد عبد هللا حسین صالح٥٢١٨٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ببسنت محمد عبد النعیم مكاوى٥٢١٨٤

٠ببالل اسامھ عبد الستار شحاتھ٥٢١٨٥

٠ببالل عادل على حسین٥٢١٨٦

٠ببالل ھانى عبد الرحمن محمد٥٢١٨٧

٠ببموا امجد میالد سلیمان٥٢١٨٨

٠ببھاء الدین حمزة ابوضیف عبد العال٥٢١٨٩

٠ببھاء محمد شھاب رمضان٥٢١٩٠

٠ببوال نبیھ اسحاق میخائیل٥٢١٩١

٠ببیتر اسامھ حلیم محروس٥٢١٩٢

٠ببیتر عاطف یعقوب ابادیر٥٢١٩٣

٠ببیتر مراد ابراھیم غالى٥٢١٩٤

٠ببیشوى برسوم كامل جرجس خلیل٥٢١٩٥

٠ببیشوى سمیر نصحى فام٥٢١٩٦

٠ببیشوى صبحى نظمى روفائیل٥٢١٩٧

٠ببیشوى عادل مكرم شنوده٥٢١٩٨

٠ببیشوى ماجد شكري ساویرس٥٢١٩٩

٠ببیشوى مالك بشاى ونیس٥٢٢٠٠

٠بتامر وقیع حسن محمد٥٢٢٠١

٠بتغرید احمد عیداروس محمد٥٢٢٠٢

٠بتقى سمیر زكى محمد احمد٥٢٢٠٣

٠بتقى محمد سید الخضرواى٥٢٢٠٤

٠بثابت اشرف سعید ابراھیم٥٢٢٠٥

٠بثریا محسن سعد محمد٥٢٢٠٦

٠بجاسر اشرف السید ابراھیم٥٢٢٠٧

٠بجاسر خیرى مغاورى احمد٥٢٢٠٨

٠بجاسر راوى حافظ الصعیدى٥٢٢٠٩

٠بجاسر عید فرحات عبد الحلیم٥٢٢١٠

٠بجرجس عماد جرجس سلیمان٥٢٢١١

٠بجالل احمد جالل احمد٥٢٢١٢

٠بجالل مصطفى جالل محمد٥٢٢١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بجمال حسن عبد الحكیم محمود٥٢٢١٤

٠بجمال مبارك محمد سلیمان٥٢٢١٥

٠بجمعھ صبرى جمعھ محمود٥٢٢١٦

٠بجھاد حسنین سید مصطفى٥٢٢١٧

٠بجھاد سید محمد عبد الرحیم٥٢٢١٨

٠بجھاد محمد على سید٥٢٢١٩

٠بجھاد محمود الحبشى محمد٥٢٢٢٠

٠بجھاد مسعود ابراھیم محمد٥٢٢٢١

٠بجورج بھاء مكین سدراك٥٢٢٢٢

٠بجورج جمیل بولس عازر٥٢٢٢٣

٠بجورج عاطف رایق فیلیبس٥٢٢٢٤

٠بجورج مسعود فھیم شنوده٥٢٢٢٥

٠بجوزیف اسحق متى دانیال٥٢٢٢٦

٠بجوزیف نادى عجیب سعید ٥٢٢٢٧

٠بجون صفوت صبحى فھیم٥٢٢٢٨

٠بجون عبد الشھید صلیب عبد الشھید٥٢٢٢٩

٠بجون عماد سعد حنا٥٢٢٣٠

٠بحازم ابراھیم سعد على٥٢٢٣١

٠بحازم السید على السید٥٢٢٣٢

٠بحازم امین فؤاد امین٥٢٢٣٣

٠بحازم ایمن صالح محمد٥٢٢٣٤

٠بحازم حسن شوقى حسن حسن٥٢٢٣٥

٠بحازم حمدى على محمد المداخل٥٢٢٣٦

٠بحازم سلیمان زكي سلیمان محمد٥٢٢٣٧

٠بحازم صبرى عبده محمد بیومى٥٢٢٣٨

٠بحازم طارق عبد الغنى غزالى٥٢٢٣٩

٠بحازم عادل حسنى رمضان٥٢٢٤٠

٠بحازم عبد العال حسین رفاعى٥٢٢٤١

٠بحازم عبد الفتاح عبد الحمید محمد٥٢٢٤٢

٠بحازم محمد محمد عبد العزیز٥٢٢٤٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١١٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بحازم مصطفى فاروق حسن٥٢٢٤٤

٠بحافظ عبد الحلیم حافظ عثمان٥٢٢٤٥

٠بحامد احمد حامد عبد الحافظ٥٢٢٤٦

٠بحامد عبد هللا حامد سید علیان٥٢٢٤٧

٠بحامد محمد حامد فرغلي٥٢٢٤٨

٠بحبیبھ حسین موسى محمد خلیفھ٥٢٢٤٩

٠بحبیبھ طارق محمد عبد هللا حسین٥٢٢٥٠

٠بحبیبھ كمال عبد هللا فراج٥٢٢٥١

٠بحبیبھ محمد سعید احمد٥٢٢٥٢

٠بحسام احمد محمود عبد الجواد٥٢٢٥٣

٠بحسام الدین احمد سید محمد٥٢٢٥٤

٠بحسام حسن زكریا سالمھ٥٢٢٥٥

٠بحسام حسن محمد سید٥٢٢٥٦

٠بحسام خالد ذكى ابو الحمد٥٢٢٥٧

٠بحسام رضا محمد محمد سلیمان٥٢٢٥٨

٠بحسام سامح محمد احمد القنواتى٥٢٢٥٩

٠بحسام صبحى احمد امین٥٢٢٦٠

٠بحسام صبحى جابر السید٥٢٢٦١

٠بحسام صبرى سالمھ محمود حنفى٥٢٢٦٢

٠بحسام طارق سعید عبد العال جاد هللا٥٢٢٦٣

٠بحسام طلعت محمد عبد العلیم٥٢٢٦٤

٠بحسام عبد الحكم عبد الاله ابراھیم٥٢٢٦٥

٠بحسام عبد الحكیم احمد محمد٥٢٢٦٦

٠بحسام عبد هللا محمد محمود عقبھ٥٢٢٦٧

٠بحسام مجدى مبروك عبد العزیز٥٢٢٦٨

٠بحسام محمد سید احمد٥٢٢٦٩

٠بحسام محمد صالح الدین عبد الوھاب٥٢٢٧٠

٠بحسام محمد عبد الستار ابراھیم٥٢٢٧١

٠بحسام محمد على محمد٥٢٢٧٢

٠بحسام محمد عمر عبد الجواد عبد الفتاح٥٢٢٧٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١١٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بحسام مصطفى محمد السید٥٢٢٧٤

٠بحسن ایمن حسن سلیمان٥٢٢٧٥

٠بحسن حمدى جابر عبد الوھاب٥٢٢٧٦

٠بحسن حمدى محمدى بدر٥٢٢٧٧

٠بحسن رضا توفیق محمد٥٢٢٧٨

٠بحسن عاطف عبد الظاھر منصور٥٢٢٧٩

٠بحسن عصام عدلى عباس٥٢٢٨٠

٠بحسن محمد امام حسن٥٢٢٨١

٠بحسن محمد حسن حسن٥٢٢٨٢

٠بحسن محمد سید حسن٥٢٢٨٣

٠بحسن محمد عثمان عبد الرحمن العجیل٥٢٢٨٤

٠بحسن محمد قصراوى عبد الحمید٥٢٢٨٥

٠بحسن مصطفى سعید عفیفى٥٢٢٨٦

٠بحسن نبیل حماده عبد الرحمن احمد٥٢٢٨٧

٠بحسن ھشام حسن محمد السید٥٢٢٨٨

٠بحسناء عنتر احمد محمود قناوى٥٢٢٨٩

٠بحسنى محمد حسنى ثابت٥٢٢٩٠

٠بحسین امین حسن امین حسن٥٢٢٩١

٠بحسین رمضان احمد حسن٥٢٢٩٢

٠بحسین رمضان حسین محمود٥٢٢٩٣

٠بحسین سید احمد حسن عبد الراضى٥٢٢٩٤

٠بحسین عبد المنعم عبد الفتاح البطران٥٢٢٩٥

٠بحسین متولى حسین عبد الھادى٥٢٢٩٦

٠بحسین محمد زھرى عبد الرحیم٥٢٢٩٧

٠بحسین محمد قرنى ذكى٥٢٢٩٨

٠بحسین محمود حسین محمد٥٢٢٩٩

٠بحسین مسعد قطب عبد هللا٥٢٣٠٠

٠بحسین ممدوح حسین على(محول)٥٢٣٠١

٠بحسین نصر شعراوى حسین محمد٥٢٣٠٢

٠بحكمت عالء الدین عبد المعطى عطیھ٥٢٣٠٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بحماده محمد سلیمان عبد الحى٥٢٣٠٤

٠بحمد حسن صالح حسن سلیمان٥٢٣٠٥

٠بحمدى شریف حمدى محمود٥٢٣٠٦

٠بحمدى على عبد الحلیم دایخ٥٢٣٠٧

٠بحمزه جمال سعد عبد السمیع٥٢٣٠٨

٠بحنان جمال سید محمد (أ.ف)٥٢٣٠٩

٠بحنان مجدى سلیمان محمد احمد٥٢٣١٠

٠بحنان ممدوح عبد العال عابد٥٢٣١١

٠بخالد احمد فتحى حسن٥٢٣١٢

٠بخالد احمد محمود محمد٥٢٣١٣

٠بخالد اسماعیل عبد الفتاح عثمان٥٢٣١٤

٠بخالد ایھاب اسماعیل محمود على٥٢٣١٥

٠بخالد جمال احمد ابراھیم٥٢٣١٦

٠بخالد حسام محمد جمال محمد٥٢٣١٧

٠بخالد حسانین فرج حسانین٥٢٣١٨

٠بخالد حسن رشاد محمد٥٢٣١٩

٠بخالد حسن محمد حسن٥٢٣٢٠

٠بخالد حسنى ابو الیزید خضر٥٢٣٢١

٠بخالد رافت موسى حامد راشد٥٢٣٢٢

٠بخالد صابر محمد عبد المجید٥٢٣٢٣

٠بخالد عبد الرحمن سالم عبد الرحمن٥٢٣٢٤

٠بخالد عالء الدین عبد الحكیم على جمعھ٥٢٣٢٥

٠بخالد على مشحوت على٥٢٣٢٦

٠بخالد كامل عبده كامل٥٢٣٢٧

٠بخالد محروس عبد العزیز احمد٥٢٣٢٨

٠بخالد محروس على فاید٥٢٣٢٩

٠بخالد محمد احمد ابراھیم محمد٥٢٣٣٠

٠بخالد محمد احمد عباس٥٢٣٣١

٠بخالد محمد سعید مرزوقى٥٢٣٣٢

٠بخالد محمد سید عمر٥٢٣٣٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بخالد محمد عطیھ ابو السعود علي٥٢٣٣٤

٠بخالد محمد قطب شرف٥٢٣٣٥

٠بخالد محمود ابراھیم محمد٥٢٣٣٦

٠بخالد مصطفى زكى محمد٥٢٣٣٧

٠بخالد مصطفى محمد على٥٢٣٣٨

٠بخالد ولید حسن امام احمد٥٢٣٣٩

٠بخدیجھ منیر صالح عباس صالح٥٢٣٤٠

٠بخدیجھ نصر عبد الغفار احمد٥٢٣٤١

٠بخلود اسامھ المندوه عنتر٥٢٣٤٢

٠بخلود ایھاب حسن محمد٥٢٣٤٣

٠بخلود خالد محمد سلیم٥٢٣٤٤

٠بخلود شعبان فاروق محمد محمد٥٢٣٤٥

٠بخلود طلعت عزت احمد حلمي٥٢٣٤٦

٠بخلود عرفھ محمد صالح عبدالحمید (أ.ف)٥٢٣٤٧

٠بخلود محمد الحسینى ابراھیم٥٢٣٤٨

٠بخلود محمود عبد المجید رشوان٥٢٣٤٩

٠بخلیل احمد خلیل حسن٥٢٣٥٠

٠بدالیا عبد الھادى كمال كامل٥٢٣٥١

٠بدالیا ھشام شعبان عبد الغنى٥٢٣٥٢

٠بدانیال عطا كامل مرزوق٥٢٣٥٣

٠بدعاء حسام محمد عبد المعطى٥٢٣٥٤

٠بدعاء حماده مصطفى ابراھیم٥٢٣٥٥

٠بدعاء رضا كامل ثابت امام٥٢٣٥٦

٠بدعاء مصباح محمد حلمى محمود محمد فوده٥٢٣٥٧

٠بدنیا عبد هللا ابراھیم احمد جاد الحق٥٢٣٥٨

٠بدنیا محمد على محمد٥٢٣٥٩

٠بدنیا مدحت عبد المحسن سید سلیمان٥٢٣٦٠

٠بدھب سامى محمد احمد٥٢٣٦١

٠بدیفید ناجى جورج جبران٥٢٣٦٢

٠بدیما سامح احمد محمد٥٢٣٦٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١١٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بدینا اشرف محمد عبد الرحیم٥٢٣٦٤

٠بدینا السید محمد جاب هللا٥٢٣٦٥

٠بدینا رأفت محمد محمد٥٢٣٦٦

٠بدینا سید احمد حسین٥٢٣٦٧

٠بدینا عبد العزیز محمود عبد العزیز٥٢٣٦٨

٠بدینا عبد الناصر عمار ابرھیم شلقانى٥٢٣٦٩

٠بدینا عز الدین مصطفى على٥٢٣٧٠

٠بدینا محمد احمد على موسى٥٢٣٧١

٠بدینا محمد محمد احمد٥٢٣٧٢

٠بدینا مدحت عرفان عبد الحكم٥٢٣٧٣

٠براضى مجدى راضى على حسن٥٢٣٧٤

٠برامز ثروت فتحى عزیز٥٢٣٧٥

٠برامى احمد محمد عبده محمد٥٢٣٧٦

٠برامى على حسن المتولي٥٢٣٧٧

٠برانا اشرف صالح كامل٥٢٣٧٨

٠برانا محمد یونس محمد٥٢٣٧٩

٠برانده اشرف علیوه عبد هللا٥٢٣٨٠

٠برانیا امل ماھر مصطفى٥٢٣٨١

٠برانیا فرج مینا یوسف٥٢٣٨٢

٠برانیا محمد طارق السید٥٢٣٨٣

٠برانیا محمد عزت عبد الفتاح٥٢٣٨٤

٠برانیا ناصر محمد حسنین عبد هللا٥٢٣٨٥

٠برانیا نصر فتحي حامد٥٢٣٨٦

٠برأفت محسن انور احمد٥٢٣٨٧

٠بربا محمد احمد محمد ابوزید٥٢٣٨٨

٠برحاب ابراھیم محمد محمود الفحل٥٢٣٨٩

٠برحاب سید وردانى عمر٥٢٣٩٠

٠برحاب عبد النبى حلمى عبد السالم٥٢٣٩١

٠برحمة مجدى یوسف عبدالرحمن (أ.ف)٥٢٣٩٢

٠برحمھ اسالم یسن عمر٥٢٣٩٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١١٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠برحمھ اسماعیل حبیب شحاتھ (أ.ف)٥٢٣٩٤

٠برحمھ حسن صالح حسین٥٢٣٩٥

٠برحمھ ھانى صالح الدین محمد٥٢٣٩٦

٠برضا عبد الباسط حسین على٥٢٣٩٧

٠برضوى اشرف رضوان عبد المالك٥٢٣٩٨

٠برضوى بدوى ابو الوفا جاد الرب٥٢٣٩٩

٠برضوى رافت محمد الصیاد٥٢٤٠٠

٠برضوى ضیاء الدین عبد الوھاب عبد هللا٥٢٤٠١

٠برضوى عبد العزیز محمود بخیت٥٢٤٠٢

٠برضوى محمد احمد عبده٥٢٤٠٣

٠برضوى محمود على سعید ٥٢٤٠٤

٠برفعت صبرى على عیسى٥٢٤٠٥

٠برفعت محمد رفعت عبد المقصود٥٢٤٠٦

٠برقیھ اسامھ فتحى على فرج٥٢٤٠٧

٠برمضان سعد ابراھیم حسین٥٢٤٠٨

٠برمیساء فتح هللا حسین محمد٥٢٤٠٩

٠بروفیده احمد عبد هللا على٥٢٤١٠

٠برومانى روؤف حلیم موسى٥٢٤١١

٠برومانى مجدى رؤوف نصیف٥٢٤١٢

٠برؤیھ اسامھ محمد حسن٥٢٤١٣

٠بریاض جمعھ ریاض عبد الحافظ٥٢٤١٤

٠بریتا مرقص جرجس عازر٥٢٤١٥

٠بریم رمضان احمد بدیوى٥٢٤١٦

٠بریم طارق احمد عبدالعظیم٥٢٤١٧

٠بریم عبد الفتاح عبد العاطى ھنداوى٥٢٤١٨

٠بریم مصطفى فتحى على٥٢٤١٩

٠بریمون ھانى عیاد مینا٥٢٤٢٠

٠برینال انور السید عبد الحمید٥٢٤٢١

٠بریھام اشرف سید احمد٥٢٤٢٢

٠بریھام حسن محمود حسین٥٢٤٢٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بریھام طارق حلمى محمد٥٢٤٢٤

٠بریھام عبده عبده العیوطى٥٢٤٢٥

٠بریھام عماد الدین حسن حافظ٥٢٤٢٦

٠بزیاد احمد حسنى عبد الغنى٥٢٤٢٧

٠بزیاد خالد شعبان محمد٥٢٤٢٨

٠بزیاد سلیمان محمد سلیمان٥٢٤٢٩

٠بزیاد محمد عبد الشافى احمد على عمر٥٢٤٣٠

٠بزینب احمد ربیع محمد٥٢٤٣١

٠بزینب شوقى محمد السید٥٢٤٣٢

٠بزینب عمر احمد تھامى٥٢٤٣٣

٠بزینب مجدي محمود عبدالحمید عیسي (أ.ف)٥٢٤٣٤

٠بسارة ممدوح امین العطار (أ.ف)٥٢٤٣٥

٠بساره احمد سید على٥٢٤٣٦

٠بساره احمد عبد هللا احمد٥٢٤٣٧

٠بساره اشرف رفاعى ابراھیم٥٢٤٣٨

٠بساره اشرف محمد سلیمان٥٢٤٣٩

٠بساره حافظ یحى حافظ٥٢٤٤٠

٠بساره حسن حسن احمد (أ.ف)٥٢٤٤١

٠بساره دسوقى على عبد الواحد٥٢٤٤٢

٠بساره رضا كمال محمد٥٢٤٤٣

٠بساره سید ابراھیم محمود٥٢٤٤٤

٠بساره صبحى حامد عبد الخالق٥٢٤٤٥

٠بساره عبد الرحمن جمعھ عبد الرحمن٥٢٤٤٦

٠بساره عنتر احمد فرج٥٢٤٤٧

٠بساره نبیھ صالح عبد العزیز٥٢٤٤٨

٠بسالم عطیھ سالم عطیھ٥٢٤٤٩

٠بسالیناز اسامھ محمود مصطفى محمد٥٢٤٥٠

٠بسامح مصطفى عبد التواب مراد٥٢٤٥١

٠بسامح ولید جابر محمود٥٢٤٥٢

٠بسامى احمد محمد صبحى٥٢٤٥٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بسامى اشرف سامى سعید یوسف٥٢٤٥٤

٠بسامى على قاید محمد(محول)٥٢٤٥٥

٠بسامیھ مسعد نصر احمد٥٢٤٥٦

٠بساندى ایھاب سمیر زكى٥٢٤٥٧

٠بساندى سمعان زكریا مجلى٥٢٤٥٨

٠بساندى عماد ذكى شھیده ابو العواز٥٢٤٥٩

٠بسعد سمیر احمد خلیل٥٢٤٦٠

٠بسعد محمد سعد حافظ٥٢٤٦١

٠بسعد محمد سعد محمد٥٢٤٦٢

٠بسعید حسین عبد العزیز محمد٥٢٤٦٣

٠بسعید ربیع احمد امام٥٢٤٦٤

٠بسعید رمضان عبد العزیز حسن٥٢٤٦٥

٠بسعید محمد مدبولى امام٥٢٤٦٦

٠بسعید منصور سید احمد٥٢٤٦٧

٠بسلمى ابراھیم محمد احمد (أ.ف)٥٢٤٦٨

٠بسلمى اشرف احمد محمد٥٢٤٦٩

٠بسلمى ایمن محمد حماده٥٢٤٧٠

٠بسلمى صالح محمود حسین٥٢٤٧١

٠بسلمى صالح احمد عبدالمجید٥٢٤٧٢

٠بسلمى عاصم ابراھیم عبد الحمید٥٢٤٧٣

٠بسلمى محمد ابراھیم محمد٥٢٤٧٤

٠بسلمى محمد كمال عبد الحمید٥٢٤٧٥

٠بسلمى مصطفى حسنى احمد المنشاوى٥٢٤٧٦

٠بسلمى یحیى احمد محمد٥٢٤٧٧

٠بسلمى یوسف عبدالرحمن یوسف٥٢٤٧٨

٠بسلیمان محمد سلیمان عطیة٥٢٤٧٩

٠بسماح محمد عبد المغنى محمد٥٢٤٨٠

٠بسمر النبوى سلیمان غازى (أ.ف)٥٢٤٨١

٠بسمر ایھاب سمیر محمد٥٢٤٨٢

٠بسمر سمیر دسوقى محمد٥٢٤٨٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بسمر محمد السید حافظ الشال٥٢٤٨٤

٠بسمر وحید كمال صدیق٥٢٤٨٥

٠بسمیر ریاض محمد٥٢٤٨٦

٠بسمیر ولید عبد الرازق عبد المجید٥٢٤٨٧

٠بسمیھ احمد طھ احمد حسانین٥٢٤٨٨

٠بسمیھ محمد محمد محمد حسنین٥٢٤٨٩

٠بسمیھ ناصر محمد عبد العظیم٥٢٤٩٠

٠بسناء صالح محمد حافظ٥٢٤٩١

٠بسندس احمد محمد حسن٥٢٤٩٢

٠بسندس سامى محمد متولى٥٢٤٩٣

٠بسھا خالد العادلى سالم٥٢٤٩٤

٠بسھام سمیر نجیب سلیمان (أ.ف)٥٢٤٩٥

٠بسھى محى الدین عبد الصبور احمد ٥٢٤٩٦

٠بسھیر رمضان موسى رمضان ٥٢٤٩٧

٠بسید احمد سید حسین٥٢٤٩٨

٠بسید رمضان سید یوسف٥٢٤٩٩

٠بسید عاصم سید محمد شركى٥٢٥٠٠

٠بسید على سید على٥٢٥٠١

٠بسید فخرى سید فخرى٥٢٥٠٢

٠بسید محمد عبد المعطى الفقى٥٢٥٠٣

٠بسیف الدین حسن عبد الحمید حسن التلبانى٥٢٥٠٤

٠بسیف رمضان ابرھیم حسن٥٢٥٠٥

٠بسیلفیا ناصر سعید جریس٥٢٥٠٦

٠بشادى احمد مصطفى محمد حسن٥٢٥٠٧

٠بشادى عبد التواب سید میھوب٥٢٥٠٨

٠بشادى مصطفى سید عبد الفتاح٥٢٥٠٩

٠بشادى ناصر ابراھیم محمد٥٢٥١٠

٠بشروق ابراھیم على عبدالعال٥٢٥١١

٠بشروق السید عبدهللا عبدالحمید مصطفى (أ.ف)٥٢٥١٢

٠بشروق سید زینھم محمد الغریب٥٢٥١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بشروق عصام محمد قرنى٥٢٥١٤

٠بشروق عواد خلف على٥٢٥١٥

٠بشروق محمد السید مصطفى٥٢٥١٦

٠بشریف احمد عید على احمد٥٢٥١٧

٠بشریف حسین محمد محمد جبر٥٢٥١٨

٠بشریف خالد ابراھیم عبد الفتاح٥٢٥١٩

٠بشریف سراج شریف سعد٥٢٥٢٠

٠بشریف سعید شریف جامع عید٥٢٥٢١

٠بشریف صالح الدین عبد هللا محمد الھادى٥٢٥٢٢

٠بشریف طھ مشرف سید٥٢٥٢٣

٠بشریف عاطف سید احمد٥٢٥٢٤

٠بشرین صالح محمد ذكى٥٢٥٢٥

٠بشعبان محمد شعبان محمد رضوان٥٢٥٢٦

٠بشھاب احمد محمد على الجالس٥٢٥٢٧

٠بشھاب الدین اشرف محمد سلطان حسن٥٢٥٢٨

٠بشھاب الدین محمد امین محمد٥٢٥٢٩

٠بشھاب عبد المولى عبد المولى عبد اللطیف٥٢٥٣٠

٠بشھاب محمد عبد المنعم السید٥٢٥٣١

٠بشھد ھشام السید بسیم٥٢٥٣٢

٠بشھدان اسامھ عباس على٥٢٥٣٣

٠بشیرین حسین ابراھیم سلیمان٥٢٥٣٤

٠بشیرین نصر شاكر علي٥٢٥٣٥

٠بشیماء ابو الخیر عبد هللا عبد الھادى (أ.ف)٥٢٥٣٦

٠بشیماء احمد سید طھ٥٢٥٣٧

٠بشیماء حمدى سید جاد على٥٢٥٣٨

٠بشیماء شحاتھ احمد على٥٢٥٣٩

٠بشیماء عمر رافت السید٥٢٥٤٠

٠بشیماء محمود عبد العزیز٥٢٥٤١

٠بشیماء ممدوح جادو عبد الكریم٥٢٥٤٢

٠بصابر ربیع تمام عبد القادر٥٢٥٤٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بصابرین احمد جالل الصفطى٥٢٥٤٤

٠بصبحي مسعد صبحي منصور٥٢٥٤٥

٠بصفاء ایمن عبد الحمید ابراھیم٥٢٥٤٦

٠بصالح الدین ایھاب صالح الدین عبد الوھاب٥٢٥٤٧

٠بصالح سعید امام ابراھیم امام جالب٥٢٥٤٨

٠بصالح طارق عبد الحمید عبد الجواد٥٢٥٤٩

٠بصالح عاصم سید عزوز٥٢٥٥٠

٠بصالح عبد الناصر صالح االمیر٥٢٥٥١

٠بصالح محمد صالح صقر٥٢٥٥٢

٠بصالح محمد متولى محمد٥٢٥٥٣

٠بصموئیل اكرم جاد قیصر٥٢٥٥٤

٠بضیاء احمد حنفى احمد على٥٢٥٥٥

٠بضیاء عالء الدین احمد احمد عیاد٥٢٥٥٦

٠بطارق احمد حسن سلیمان٥٢٥٥٧

٠بطارق سعد سید عبد النبى٥٢٥٥٨

٠بطارق عصام حسن محمد عیسى٥٢٥٥٩

٠بطارق قطب سید قطب٥٢٥٦٠

٠بطارق محمد حربى عبد الحارس شعبان٥٢٥٦١

٠بطارق ناصر حسن مصطفى٥٢٥٦٢

٠بطارق ھشام عبدالرحمن محمد ندا٥٢٥٦٣

٠بطارق ھشام على رجب٥٢٥٦٤

٠بطارق ھشام محمد احمد٥٢٥٦٥

٠بطارق یحیى محمد حسن٥٢٥٦٦

٠بطھ احمد طھ محمد٥٢٥٦٧

٠بطھ طلعت عبد الستار عبد هللا٥٢٥٦٨

٠بعادل عزیز مكرم عزیز٥٢٥٦٩

٠بعادل محمد فضل هللا احمد٥٢٥٧٠

٠بعادل محمد یحیى محمد٥٢٥٧١

٠بعادل مدحت احمد عبد الھادي٥٢٥٧٢

٠بعادل مطراوى فاوى الدنجى٥٢٥٧٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بعاطف محمد عاطف مجاھد٥٢٥٧٤

٠بعامر وھبھ ناجى عبد الرؤف٥٢٥٧٥

٠بعائشھ حسن طھ عبد الحافظ٥٢٥٧٦

٠بعائشھ على عبد الستار على٥٢٥٧٧

٠بعبد الحمید خالد عبد الحمید محمود٥٢٥٧٨

٠بعبد الحمید طاھر عبد الحمید سالمھ٥٢٥٧٩

٠بعبد الخالق عصام عبد الخالق حسین٥٢٥٨٠

٠بعبد الرازق اسامھ عبد الرازق ذكر هللا٥٢٥٨١

٠بعبد الرازق ھشام عبد الرازق حسن٥٢٥٨٢

٠بعبد الرحمن احمد توفیق احمد٥٢٥٨٣

٠بعبد الرحمن احمد رفعت مصطفى القطب٥٢٥٨٤

٠بعبد الرحمن احمد سید ابراھیم٥٢٥٨٥

٠بعبد الرحمن احمد عبد الباري حسین اسماعیل٥٢٥٨٦

٠بعبد الرحمن احمد فتحى محمد ٥٢٥٨٧

٠بعبد الرحمن احمد محمد زینھم٥٢٥٨٨

٠بعبد الرحمن اسامھ سید حسن ھاللى٥٢٥٨٩

٠بعبد الرحمن اسامھ فؤاد محمد ابراھیم٥٢٥٩٠

٠بعبد الرحمن اشرف حافظ احمد٥٢٥٩١

٠بعبد الرحمن انور یوسف محمد عثمان٥٢٥٩٢

٠بعبد الرحمن جمال دردیر اسماعیل٥٢٥٩٣

٠بعبد الرحمن حسن محمد رضوان٥٢٥٩٤

٠بعبد الرحمن حسنى سید محمد٥٢٥٩٥

٠بعبد الرحمن حمدى شاذلى احمد٥٢٥٩٦

٠بعبد الرحمن خالد ریاض حامد٥٢٥٩٧

٠بعبد الرحمن خالد شعبان سلیمان٥٢٥٩٨

٠بعبد الرحمن خالد عبد العظیم عطیتو٥٢٥٩٩

٠بعبد الرحمن راشد الجابرى السباعي٥٢٦٠٠

٠بعبد الرحمن رأفت محمد حفنى حسن٥٢٦٠١

٠بعبد الرحمن رضا سعودى سلیمان(محول)٥٢٦٠٢

٠بعبد الرحمن رمضان حسنى رمضان٥٢٦٠٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بعبد الرحمن رمضان عبد الراضى حسین٥٢٦٠٤

٠بعبد الرحمن سالمان فؤاد على٥٢٦٠٥

٠بعبد الرحمن سعد احمد خیر هللا٥٢٦٠٦

٠بعبد الرحمن سعید جابر على٥٢٦٠٧

٠بعبد الرحمن سعید عبد الرحمن عبد المجید٥٢٦٠٨

٠بعبد الرحمن سعید عثمان عبد العال٥٢٦٠٩

٠بعبد الرحمن سعید محمد مرزوق٥٢٦١٠

٠بعبد الرحمن سعید مصطفى صادق٥٢٦١١

٠بعبد الرحمن سمیر سعد محمد عوض هللا٥٢٦١٢

٠بعبد الرحمن سید احمد سالمھ٥٢٦١٣

٠بعبد الرحمن سید احمد عبد الفتاح٥٢٦١٤

٠بعبد الرحمن سید عبد الرحمن عبدالفتاح٥٢٦١٥

٠بعبد الرحمن شعبان عبد الحلیم محمود٥٢٦١٦

٠بعبد الرحمن شعبان على محمود٥٢٦١٧

٠بعبد الرحمن صابر قندیل على حجازى٥٢٦١٨

٠بعبد الرحمن صابر محمود احمد٥٢٦١٩

٠بعبد الرحمن طارق عبد المنعم سیف الیزل٥٢٦٢٠

٠بعبد الرحمن طلعت ابوزید احمد٥٢٦٢١

٠بعبد الرحمن عادل سید محمد٥٢٦٢٢

٠بعبد الرحمن عادل محمد عبد المعطى٥٢٦٢٣

٠بعبد الرحمن عزت عبد الرحمن احمد٥٢٦٢٤

٠بعبد الرحمن على احمد محمد عبد هللا٥٢٦٢٥

٠بعبد الرحمن عمر عبد العاطى محمد٥٢٦٢٦

٠بعبد الرحمن فتحى باشا عبد الجواد٥٢٦٢٧

٠بعبد الرحمن مجدى عبد الرحمن٥٢٦٢٨

٠بعبد الرحمن محسن محمد عباس٥٢٦٢٩

٠بعبد الرحمن محمد السید على٥٢٦٣٠

٠بعبد الرحمن محمد انور عثمان٥٢٦٣١

٠بعبد الرحمن محمد حجازى محمد عبد الرحمن٥٢٦٣٢

٠بعبد الرحمن محمد حسین محمود٥٢٦٣٣

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(١٢٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بعبد الرحمن محمد رمضان احمد٥٢٦٣٤

٠بعبد الرحمن محمد عباس حسن٥٢٦٣٥

٠بعبد الرحمن محمد عباس درویش٥٢٦٣٦

٠بعبد الرحمن محمد لطفى سید٥٢٦٣٧

٠بعبد الرحمن محمد محمود محمد٥٢٦٣٨

٠بعبد الرحمن محمود سید محمود٥٢٦٣٩

٠بعبد الرحمن محمود فایز مخلوف٥٢٦٤٠

٠بعبد الرحمن مصطفى المحمدى محمد٥٢٦٤١

٠بعبد الرحمن مصطفى شحاتھ احمد٥٢٦٤٢

٠بعبد الرحمن منیر راشد محمد٥٢٦٤٣

٠بعبد الرحمن نبیل بدوى السید٥٢٦٤٤

٠بعبد الرحمن نبیل حسین حسین عاشور٥٢٦٤٥

٠بعبد الرحمن نھاد حفنى محمد سعد٥٢٦٤٦

٠بعبد الرحمن یاسر عبد الرحمن احمد٥٢٦٤٧

٠بعبد الرحمن یوسف عبد السالم حسن٥٢٦٤٨

٠بعبد العزیز احمد السید محمود٥٢٦٤٩

٠بعبد العزیز عصام امام صدیق٥٢٦٥٠

٠بعبد العزیز محمد عبد العزیز السید احمد٥٢٦٥١

٠بعبد العظیم عادل عبد العظیم محمد عویس٥٢٦٥٢

٠بعبد العظیم عصام الدین عبد العظیم مصطفى٥٢٦٥٣

٠بعبد الغفار طارق عبد الغفار ابراھیم٥٢٦٥٤

٠بعبد الغنى ایھاب عبد الغنى سید٥٢٦٥٥

٠بعبد الفتاح عاطف عبد الفتاح ابراھیم٥٢٦٥٦

٠بعبد الفتاح محمد عبد الفتاح عبد المنعم ملیجي٥٢٦٥٧

٠بعبد الكریم فایز صابر علي٥٢٦٥٨

٠بعبد اللطیف خلف عبد اللطیف خلف٥٢٦٥٩

٠بعبد هللا احمد جابر عبد الفضیل٥٢٦٦٠

٠بعبد هللا احمد شعبان سلیمان٥٢٦٦١

٠بعبد هللا احمد عبد الفتاح عبد هللا٥٢٦٦٢

٠بعبد هللا جمال رمضان اسماعیل٥٢٦٦٣
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شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بعبد هللا حسن سید حسین٥٢٦٦٤

٠بعبد هللا حسن فرج حسن٥٢٦٦٥

٠بعبد هللا صالح مدبولى على٥٢٦٦٦

٠بعبد هللا طارق اسماعیل عارف٥٢٦٦٧

٠بعبد هللا طارق كمال رمضان٥٢٦٦٨

٠بعبد هللا عابدین عبد هللا سلیمان٥٢٦٦٩

٠بعبد هللا عادل محمد محمد حموده٥٢٦٧٠

٠بعبد هللا عثمان عبد الھادى عبده رمود٥٢٦٧١

٠بعبد هللا عجمى احمد على٥٢٦٧٢

٠بعبد هللا عفیفى عبد هللا خمیس العباسى٥٢٦٧٣

٠بعبد هللا عالء الدین محمد ابراھیم مرسي٥٢٦٧٤

٠بعبد هللا على زین العابدین على٥٢٦٧٥

٠بعبد هللا عمر عبد هللا محمد ابراھیم٥٢٦٧٦

٠بعبد هللا فتحى عبد هللا محمد٥٢٦٧٧

٠بعبد هللا قرنى على سنھاب٥٢٦٧٨

٠بعبد هللا قطب عبد هللا خلف٥٢٦٧٩

٠بعبد هللا كامل سید محمد٥٢٦٨٠

٠بعبد هللا محمد ابراھیم محمد مسعود٥٢٦٨١

٠بعبد هللا محمد ابو الحسن على٥٢٦٨٢

٠بعبد هللا مختار احمد سیف٥٢٦٨٣

٠بعبد هللا مصطفى عبد السمیع محمد٥٢٦٨٤

٠بعبد هللا ھشام محمد عبد هللا حسن٥٢٦٨٥

٠بعبد هللا یحیى عبد هللا احمد٥٢٦٨٦

٠بعبد المحسن ایھاب عبد المحسن احمد٥٢٦٨٧

٠بعبد الھادى نبیل سید مدبولى٥٢٦٨٨
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عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بعبده كرم عبده بطرس٥٢٦٨٩

٠بعبیر محمد ھاشم على القمبشاوى٥٢٦٩٠

٠بعثمان سامى عثمان محمد عثمان٥٢٦٩١

٠بعزت اشرف محمود حلمى مصطفى٥٢٦٩٢

٠بعزت عاطف عزت محمد عبد المطلب٥٢٦٩٣

٠بعال عصام محمد احمد٥٢٦٩٤

٠بعالء احمد رشوان احمد٥٢٦٩٥

٠بعالء الدین یاسر سید صاوى٥٢٦٩٦

٠بعالء حسنى عبد السالم محمد٥٢٦٩٧

٠بعالء عبد الحكیم محمد حسنى٥٢٦٩٨

٠بعالء عمادالدین عزیز محمد على (أ.ف)٥٢٦٩٩

٠بعلى احمد محمد احمد٥٢٧٠٠

٠بعلى حسام على عبدالسمیع (أ.ف)٥٢٧٠١

٠بعلى حسن سید محمد٥٢٧٠٢

٠بعلى خالد مغاورى احمد٥٢٧٠٣

٠بعلى سالم حبیب نصار٥٢٧٠٤

٠بعلى سامح عز الدین احمد٥٢٧٠٥

٠بعلى عبد التواب احمد جبر٥٢٧٠٦

٠بعلى عبد الحمید على محمد٥٢٧٠٧

٠بعلى عبد الصمد على عبد الصمد٥٢٧٠٨

٠بعلى عبد العاطى عبد الواحد محمد فرحات٥٢٧٠٩

٠بعلى عصام عبد الوارث حفنى٥٢٧١٠

٠بعلى عصام محمود ابراھیم٥٢٧١١

٠بعلى محمد على عبد النبى٥٢٧١٢

٠بعلى محمد على محمد احمد عزام٥٢٧١٣
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٠بعلى محمود على محمد موسي٥٢٧١٤

٠بعلى ھانى على عبد السمیع محمد على٥٢٧١٥

٠بعلیاء سید شوقى ابو الیزید٥٢٧١٦

٠بعلیاء عصام الدین عبدالحمید خمیس (أ.ف)٥٢٧١٧

٠بعلیاء عصام محمد عبد العال٥٢٧١٨

٠بعماد محمد نجیب حسب هللا٥٢٧١٩

٠بعمر احمد ابو جبل محمد(محول)٥٢٧٢٠

٠بعمر احمد نور الدین سلیم٥٢٧٢١

٠بعمر اشرف عمر فتحى٥٢٧٢٢

٠بعمر بھاء حسن محمد٥٢٧٢٣

٠بعمر جمال السباعى احمد سرحان٥٢٧٢٤

٠بعمر جمال فیصل محمد شلتوت٥٢٧٢٥

٠بعمر جمال محمد عطا هللا٥٢٧٢٦

٠بعمر حسن السید السید٥٢٧٢٧

٠بعمر خالد رشاد ابراھیم محمود٥٢٧٢٨

٠بعمر خالد محمد سید٥٢٧٢٩

٠بعمر خالد محمد عبد المنعم٥٢٧٣٠

٠بعمر خلیفھ على مصطفى٥٢٧٣١

٠بعمر زكریا محى الدین محمد٥٢٧٣٢

٠بعمر شریف على امام بسیونى٥٢٧٣٣

٠بعمر صالح عبد السمیع الوكیل٥٢٧٣٤

٠بعمر طارق جمال الدین عطیھ٥٢٧٣٥

٠بعمر طارق عبد السالم عبد العاطى یحیى٥٢٧٣٦

٠بعمر طارق عبد هللا حسین٥٢٧٣٧

٠بعمر عادل احمد محمد٥٢٧٣٨
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عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األرضى (أ))رقم اللجنة:(١٢٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بعمر عادل على محمود٥٢٧٣٩

٠بعمر عادل فاروق عبدالسالم٥٢٧٤٠

٠بعمر عاطف حسین محمد٥٢٧٤١

٠بعمر عبد الرحمن عبد الرحمن سید النسناسى٥٢٧٤٢

٠بعمر عبد الشافى محمد احمد محمود٥٢٧٤٣

٠بعمر عبد الناصر محمد على٥٢٧٤٤

٠بعمر عز الدین عبد الرازق عبد العزیز(محول٥٢٧٤٥

٠بعمر عز الدین محمود جاد الرب٥٢٧٤٦

٠بعمر عصام عبد الرحیم محمد٥٢٧٤٧

٠بعمر عطیھ حسن امین٥٢٧٤٨

٠بعمر عالء الدین احمد السید٥٢٧٤٩

٠بعمر عالء الدین محمد حمدى٥٢٧٥٠

٠بعمر على ابراھیم محمد٥٢٧٥١

٠بعمر على عبد هللا محمد٥٢٧٥٢

٠بعمر عماد الدین سید عبد العزیز٥٢٧٥٣

٠بعمر عماد درویش سلیمان٥٢٧٥٤

٠بعمر فیصل حسین محمود٥٢٧٥٥

٠بعمر قاسم ھاشم توفیق٥٢٧٥٦

٠بعمر مجدى احمد سعد٥٢٧٥٧

٠بعمر مجدى عبد هللا على٥٢٧٥٨

٠بعمر محمد بھاء الدین عبدالحلیم تره٥٢٧٥٩

٠بعمر محمد عاطف مھدى٥٢٧٦٠

٠بعمر محمد عبد الفتاح عبد السالم٥٢٧٦١

٠بعمر محمد عبد هللا احمد قاسم٥٢٧٦٢

٠بعمر محمد على احمد ابراھیم٥٢٧٦٣
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٠بعمر محمد كمال احمد٥٢٧٦٤

٠بعمر محمد محمد عبد العزیز٥٢٧٦٥

٠بعمر محمد مصطفى سعید٥٢٧٦٦

٠بعمر محمود ابراھیم حامد محمد سالمان٥٢٧٦٧

٠بعمر محمود احمد كامل٥٢٧٦٨

٠بعمر محمود سعد محمود٥٢٧٦٩

٠بعمر مدحت عبد الجواد مصطفى احمد٥٢٧٧٠

٠بعمر مصطفى السید محمود٥٢٧٧١

٠بعمر مصطفى صفوت مصطفى محمد الدھان٥٢٧٧٢

٠بعمر مصطفى محمد حسن٥٢٧٧٣

٠بعمر مكرم عثمان فھیم٥٢٧٧٤

٠بعمر ممدوح سعد محمد٥٢٧٧٥

٠بعمر ناجى محمد على٥٢٧٧٦

٠بعمران منصور حسن عمران٥٢٧٧٧

٠بعمرو ابراھیم محمد خلیل النجار٥٢٧٧٨

٠بعمرو خالد عبد هللا علي عیسى٥٢٧٧٩

٠بعمرو خالد فتحى احمد٥٢٧٨٠

٠بعمرو رأفت عید السید حسانین٥٢٧٨١

٠بعمرو سید محمد اسناوى احمد(محول)٥٢٧٨٢

٠بعمرو صبرى ابراھیم احمد ابراھیم٥٢٧٨٣

٠بعمرو عماد الدین سیف النصر ابراھیم٥٢٧٨٤

٠بعمرو عنتر عبد الصادق جوده٥٢٧٨٥

٠بعمرو عید سلیم حسن٥٢٧٨٦

٠بعمرو ماجد محمد زیدان٥٢٧٨٧

٠بعمرو محمد احمد محمد٥٢٧٨٨
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٠بعمرو محمد جمال الدین محمد توفیق محمود حسن٥٢٧٨٩

٠بعمرو محمد عبد الحمید عبد العزیز٥٢٧٩٠

٠بعمرو محمد عبد العزیز السید٥٢٧٩١

٠بعمرو مسعد بحیرى عواد الحندیشى٥٢٧٩٢

٠بعمرو منیر سعد محمد٥٢٧٩٣

٠بعمرو ھشام ھاشم محمد٥٢٧٩٤

٠بعھد یونس محمد السید٥٢٧٩٥

٠بعید احمد عید السید٥٢٧٩٦

٠بعیسى محمد عیسى حسین٥٢٧٩٧

٠بغادة ناجح محمد احمد (أ.ف)٥٢٧٩٨

٠بغاده على فكرى عبدالغنى (أ.ف)٥٢٧٩٩

٠بغرام مجاھد محمد فكرى٥٢٨٠٠

٠بغریب اشرف عبد الدایم٥٢٨٠١

٠بفاتن حسین حسني شاذلي٥٢٨٠٢

٠بفادى ایوب رزق ثابت٥٢٨٠٣

٠بفادى سعید مفتاح عطوان٥٢٨٠٤

٠بفادى عزت نجیب مقار٥٢٨٠٥

٠بفادى ماجد رمزى جندى٥٢٨٠٦

٠بفادى مدحت ابراھیم ابو السعد عوض٥٢٨٠٧

٠بفادى نبیل ثابت كراس٥٢٨٠٨

٠بفارس ولید سید رفاعى٥٢٨٠٩

٠بفاروق اشرف محمد سلیمان(محول)٥٢٨١٠

٠بفاروق طارق فاروق ھاشم٥٢٨١١

٠بفاطمھ احمد جالل محمد٥٢٨١٢

٠بفاطمھ الزھراء احمد محمد سید٥٢٨١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بفاطمھ الزھراء مجدى محمد وھبى محمود٥٢٨١٤

٠بفاطمھ جابر عبد المجید اسماعیل٥٢٨١٥

٠بفاطمھ خالد سید محمد٥٢٨١٦

٠بفاطمھ رجب منشاوى محمد٥٢٨١٧

٠بفاطمھ سامى محمد حسن٥٢٨١٨

٠بفاطمھ سمیر محمود على٥٢٨١٩

٠بفاطمھ شعبان عبد العال عوض٥٢٨٢٠

٠بفاطمھ عارف فھمى طوسون٥٢٨٢١

٠بفاطمھ عبد الرحمن على عبده٥٢٨٢٢

٠بفاطمھ عید توفیق عبد المقصود٥٢٨٢٣

٠بفاطمھ محمد عبد هللا محمد٥٢٨٢٤

٠بفاطمھ محمد فؤاد عزوز٥٢٨٢٥

٠بفاطمھ محمد مصطفى محمد على٥٢٨٢٦

٠بفاطمھ مصطفى بریك عبداللطیف (أ.ف)٥٢٨٢٧

٠بفاطمھ وجیھ السید احمد٥٢٨٢٨

٠بفاطیما محمود سید مرسى٥٢٨٢٩

٠بفتحى ضیاء فتحى محمود٥٢٨٣٠

٠بفتحى عزت فتحى امام٥٢٨٣١

٠بفتحى كمال مھدى عبد اللطیف٥٢٨٣٢

٠بفتحى محمد فتحى امین٥٢٨٣٣

٠بفتحیھ مسعد احمد عبدالعزیز٥٢٨٣٤

٠بفرید وائل فرید ابراھیم تمراز٥٢٨٣٥

٠بفھد عبد الناصر حسن عبد الحق٥٢٨٣٦

٠بفیروز مھدى صبحى محمد٥٢٨٣٧

٠بفیصل محمد سلیم سالمان حسین ٥٢٨٣٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بكامل اشرف كامل جاد٥٢٨٣٩

٠بكامیلیا عصام محمد احمد ٥٢٨٤٠

٠بكرستینا رفعت امین توفیق (أ.ف)٥٢٨٤١

٠بكریم احمد سید عبدهللا٥٢٨٤٢

٠بكریم اشرف محمد محمود٥٢٨٤٣

٠بكریم الحسینى على محمود٥٢٨٤٤

٠بكریم جمال رشدى عبدالعظیم٥٢٨٤٥

٠بكریم حمدان تغیان محمود٥٢٨٤٦

٠بكریم حمدى محمد السید٥٢٨٤٧

٠بكریم خالد سعید عبد السمیع٥٢٨٤٨

٠بكریم سید سعد مرداش٥٢٨٤٩

٠بكریم طھ محمد محمود٥٢٨٥٠

٠بكریم عادل عكاشھ على٥٢٨٥١

٠بكریم عاطف حنفى عبد التواب٥٢٨٥٢

٠بكریم محمد ابراھیم ابو سریع٥٢٨٥٣

٠بكریم محمد فھمى حسن٥٢٨٥٤

٠بكریم محمود علوان عمر٥٢٨٥٥

٠بكریم ناصر عبد الفتاح عمران٥٢٨٥٦

٠بكریم ھانى عبد المنعم بیومى٥٢٨٥٧

٠بكریم وردانى احمد سلیمان٥٢٨٥٨

٠بكریم یسري عبد الفتاح اسماعیل٥٢٨٥٩

٠بكریمة سید محمد محجوب٥٢٨٦٠

٠بكریمھ محمود عوض شحات (أ.ف)٥٢٨٦١

٠بكیرلس بشرى حلمى عبد المالك٥٢٨٦٢

٠بكیرلس سامى رزق سالمة٥٢٨٦٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بكیرلس عاطف راتب جریس٥٢٨٦٤

٠بكیرلس فلیب فخرى سفین٥٢٨٦٥

٠بكیرلس كلیم حنا بطرس٥٢٨٦٦

٠بكیرلس ممدوح طلعت ناروز٥٢٨٦٧

٠بكیرلس یعقوب بولس مینا٥٢٨٦٨

٠بلؤى جمال السید حجازى٥٢٨٦٩

٠بلؤى محمد حسین محمود٥٢٨٧٠

٠بلیلى سید نجدى صالح٥٢٨٧١

٠بماجد شعبان الماظ ریحان٥٢٨٧٢

٠بماجد ماھر جندى بشاى٥٢٨٧٣

٠بماجى ماجد مكرم ایوب سعد٥٢٨٧٤

٠بمارك محسن ادیب جید٥٢٨٧٥

٠بماریز مراد ظریف خلة٥٢٨٧٦

٠بمارینا عادل عبد هللا عزیز٥٢٨٧٧

٠بمارینا عماد عزیز عوض (أ.ف)٥٢٨٧٨

٠بمارینا مدحت نعیم داود٥٢٨٧٩

٠بمازن عادل محمد على٥٢٨٨٠

٠بمازن محمد عبد الفتاح محمد٥٢٨٨١

٠بمالك محمد محمد عبد الغفار٥٢٨٨٢

٠بمامون محمد على مامون الدالى ٥٢٨٨٣

٠بمایكل فوزى ونیدس نخلھ٥٢٨٨٤

٠بمایكل ممدوح مراد عوض میخائیل٥٢٨٨٥

٠بمایكل نبیل میخائیل لبس٥٢٨٨٦

٠بمجدى سامى نادى فام٥٢٨٨٧

٠بمجدى محمد جابر حسن٥٢٨٨٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحاسن شریف محمد فتح الباب (أ.ف)٥٢٨٨٩

٠بمحمد ابراھیم السید محمد سالمة٥٢٨٩٠

٠بمحمد ابراھیم سید ابراھیم٥٢٨٩١

٠بمحمد ابراھیم عبد الحى عبد الرحمن٥٢٨٩٢

٠بمحمد ابراھیم محمد السید٥٢٨٩٣

٠بمحمد احمد ابراھیم علي٥٢٨٩٤

٠بمحمد احمد الصغیر مصطفى٥٢٨٩٥

٠بمحمد احمد بدوى عبد هللا٥٢٨٩٦

٠بمحمد احمد خلیل شاكر٥٢٨٩٧

٠بمحمد احمد شعالن عبد الحلیم٥٢٨٩٨

٠بمحمد احمد شمردل محمود٥٢٨٩٩

٠بمحمد احمد عباس حب الدین٥٢٩٠٠

٠بمحمد احمد عبد الحمید عبد العاطى٥٢٩٠١

٠بمحمد احمد عبد العاطى حامد ابراھیم٥٢٩٠٢

٠بمحمد احمد علوانى احمد٥٢٩٠٣

٠بمحمد احمد محمد احمد حسانین٥٢٩٠٤

٠بمحمد احمد محمد عبد الحمید جاب هللا٥٢٩٠٥

٠بمحمد احمد محمد عبدالحمید٥٢٩٠٦

٠بمحمد احمد منیر السید محمد٥٢٩٠٧

٠بمحمد اسامھ عبد الفتاح علي٥٢٩٠٨

٠بمحمد اشرف سعید ابراھیم٥٢٩٠٩

٠بمحمد اشرف سلیمان ابراھیم٥٢٩١٠

٠بمحمد اشرف عبد العظیم عبد الحمید٥٢٩١١

٠بمحمد اشرف عبد العظیم عبد المحسن٥٢٩١٢

٠بمحمد اشرف عبد المنعم طلبھ٥٢٩١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد اشرف عبد النبى بدر٥٢٩١٤

٠بمحمد اشرف على احمد٥٢٩١٥

٠بمحمد اشرف نور الدین رجب محمد٥٢٩١٦

٠بمحمد السید ابو المعارف ضوى فقیر٥٢٩١٧

٠بمحمد السید بكرى امین٥٢٩١٨

٠بمحمد الھامى احمد احمد٥٢٩١٩

٠بمحمد امیر احمد محمود٥٢٩٢٠

٠بمحمد امین محمد امین٥٢٩٢١

٠بمحمد انور سالمھ عیسوى٥٢٩٢٢

٠بمحمد ایمن حسین سیف محمود٥٢٩٢٣

٠بمحمد ایمن عبد الحمید ابراھیم٥٢٩٢٤

٠بمحمد باھر فؤاد عبد الحمید٥٢٩٢٥

٠بمحمد بھاء احمد سید٥٢٩٢٦

٠بمحمد ثابت صالح ابراھیم٥٢٩٢٧

٠بمحمد جالل عبد المنعم حسن٥٢٩٢٨

٠بمحمد جمال ابراھیم جاد٥٢٩٢٩

٠بمحمد جمال ابراھیم محمد٥٢٩٣٠

٠بمحمد جمال سعد سعدهللا (أ.ف)٥٢٩٣١

٠بمحمد جمال عبد الجلیل كریم عبدهللا٥٢٩٣٢

٠بمحمد جمال عبد المجید سید٥٢٩٣٣

٠بمحمد جمال عبد المنعم عبد الرازق٥٢٩٣٤

٠بمحمد جمال على ابراھیم صالح٥٢٩٣٥

٠بمحمد جمال محمد على(الجیزة)٥٢٩٣٦

٠بمحمد جمعھ حموده عبد الصمد٥٢٩٣٧

٠بمحمد جمعھ سید موسى٥٢٩٣٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد جمعھ فرج احمد٥٢٩٣٩

٠بمحمد حسام سید عنتر سید٥٢٩٤٠

٠بمحمد حسن ابراھیم حسن٥٢٩٤١

٠بمحمد حسن عبد المقصود سلیم سید احمد٥٢٩٤٢

٠بمحمد حسن على حسن حسین٥٢٩٤٣

٠بمحمد حسن محمد حجازى٥٢٩٤٤

٠بمحمد حسنى عبد العلیم حامد٥٢٩٤٥

٠بمحمد حسین محمد حسین عمر٥٢٩٤٦

٠بمحمد حمدى محمد جابر٥٢٩٤٧

٠بمحمد خالد احمد متولي٥٢٩٤٨

٠بمحمد خالد جمال الدین محسب٥٢٩٤٩

٠بمحمد خالد شحات بیومى٥٢٩٥٠

٠بمحمد خالد فتحي السید أحمد٥٢٩٥١

٠بمحمد خالد قرنى ابراھیم٥٢٩٥٢

٠بمحمد خالد قطب محمود٥٢٩٥٣

٠بمحمد خالد محمد العبد٥٢٩٥٤

٠بمحمد خالد محمد على٥٢٩٥٥

٠بمحمد خالد محمد محمد معروف٥٢٩٥٦

٠بمحمد خیرى حسن السید٥٢٩٥٧

٠بمحمد رزق عید على٥٢٩٥٨

٠بمحمد رفعت السید ابراھیم٥٢٩٥٩

٠بمحمد رفعت طھ محمد٥٢٩٦٠

٠بمحمد رمضان قرنى محمد٥٢٩٦١

٠بمحمد زارع ابراھیم محمد٥٢٩٦٢

٠بمحمد زناتى صابر السید٥٢٩٦٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد سامح مصطفى سید٥٢٩٦٤

٠بمحمد سعد مصطفى سعد٥٢٩٦٥

٠بمحمد سالمھ عبد الواحد سید٥٢٩٦٦

٠بمحمد سالمھ محمد عطا٥٢٩٦٧

٠بمحمد سلیم عبد الخالق السید على٥٢٩٦٨

٠بمحمد سلیمان عبدالتواب سلیمان (أ.ف)٥٢٩٦٩

٠بمحمد سمیر محمد محمد مرعى٥٢٩٧٠

٠بمحمد سید احمد على سید احمد٥٢٩٧١

٠بمحمد سید اسماعیل عبده٥٢٩٧٢

٠بمحمد سید عبد الحلیم مراد نصر الدین٥٢٩٧٣

٠بمحمد سید محمد السید٥٢٩٧٤

٠بمحمد سید محمد محمد عریبى٥٢٩٧٥

٠بمحمد سیف عبد العزیز سیف٥٢٩٧٦

٠بمحمد شریف انور محمد٥٢٩٧٧

٠بمحمد شریف محمد عبد المحسن٥٢٩٧٨

٠بمحمد شریف محمد على٥٢٩٧٩

٠بمحمد صابر محمد محى الدین ابراھیم٥٢٩٨٠

٠بمحمد صالح ابراھیم سید طلبة٥٢٩٨١

٠بمحمد صالح محمد حسین٥٢٩٨٢

٠بمحمد صالح محمد عبد المطلب٥٢٩٨٣

٠بمحمد صبرى اسماعیل عبد الفتاح٥٢٩٨٤

٠بمحمد صالح ابو العال سید٥٢٩٨٥

٠بمحمد صالح الدین محمد احمد٥٢٩٨٦

٠بمحمد صالح حسان على٥٢٩٨٧

٠بمحمد صالح عبد السمیع ھندى٥٢٩٨٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد صالح محمد حسن٥٢٩٨٩

٠بمحمد طارق احمد احمد٥٢٩٩٠

٠بمحمد طارق صالح توفیق٥٢٩٩١

٠بمحمد طارق عبد السالم قطب٥٢٩٩٢

٠بمحمد طارق محمد اسماعیل٥٢٩٩٣

٠بمحمد طارق محمد حسن٥٢٩٩٤

٠بمحمد طارق محمد على بدر(محول)٥٢٩٩٥

٠بمحمد طارق نصر سید٥٢٩٩٦

٠بمحمد طلعت عبد العال سلیمان٥٢٩٩٧

٠بمحمد طھ صالح على حسن٥٢٩٩٨

٠بمحمد عادل ابوالعطا احمد٥٢٩٩٩

٠بمحمد عادل السید احمد٥٣٠٠٠

٠بمحمد عادل حسن صادق٥٣٠٠١

٠بمحمد عادل حسین محمد٥٣٠٠٢

٠بمحمد عادل عبد الرحیم محمود٥٣٠٠٣

٠بمحمد عادل عیسى عبد الخالق٥٣٠٠٤

٠بمحمد عادل فایز بندارى(محول)٥٣٠٠٥

٠بمحمد عادل محمد ابوھاشم٥٣٠٠٦

٠بمحمد عادل محمد عبد الحلیم٥٣٠٠٧

٠بمحمد عادل محمود عزب متولى٥٣٠٠٨

٠بمحمد عاطف عبدالعلیم عبدالحلیم٥٣٠٠٩

٠بمحمد عاطف مرسى جمعھ٥٣٠١٠

٠بمحمد عامر محمد حمزه محمد٥٣٠١١

٠بمحمد عباس محمد عباس٥٣٠١٢

٠بمحمد عبد البى ابراھیم احمد٥٣٠١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد عبد الحلیم لطفى عبدالحلیم٥٣٠١٤

٠بمحمد عبد الرحمن حسن حسن٥٣٠١٥

٠بمحمد عبد الرحیم مدبولى السید٥٣٠١٦

٠بمحمد عبد الفتاح حسن ابو العینین٥٣٠١٧

٠بمحمد عبد الفتاح عبد الونیس عبد الحلیم٥٣٠١٨

٠بمحمد عبد الفتاح محمد محمود٥٣٠١٩

٠بمحمد عبد هللا موسى عزالدین٥٣٠٢٠

٠بمحمد عبد المرضى موسى عبدالعزیز٥٣٠٢١

٠بمحمد عبد المعطى خلیل عبد المعطى٥٣٠٢٢

٠بمحمد عبد المنعم عبد الرحمن محمود٥٣٠٢٣

٠بمحمد عصام احمد السعدى٥٣٠٢٤

٠بمحمد عصام محمد عبد القادر٥٣٠٢٥

٠بمحمد عصمت عبد الخالق احمد٥٣٠٢٦

٠بمحمد عالء اسماعیل عبد السالم٥٣٠٢٧

٠بمحمد على احمد رجب٥٣٠٢٨

٠بمحمد على سعد على٥٣٠٢٩

٠بمحمد على عبد المعطى عبد الفتاح٥٣٠٣٠

٠بمحمد على عطیھ على عبد الجید٥٣٠٣١

٠بمحمد على عویس القرنى٥٣٠٣٢

٠بمحمد على محمد ابراھیم محمد السید (الشرابیة٥٣٠٣٣

٠بمحمد على محمد حسن٥٣٠٣٤

٠بمحمد على محمد على احمد صیام٥٣٠٣٥

٠بمحمد عماد ابراھیم احمد٥٣٠٣٦

٠بمحمد عمار تركي محمد٥٣٠٣٧

٠بمحمد عید فرید سالم٥٣٠٣٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد غریب عبد اللطیف حسن٥٣٠٣٩

٠بمحمد فتحى ابوضیف سعدالدین٥٣٠٤٠

٠بمحمد فتحى محمد محمد علوان(محول)٥٣٠٤١

٠بمحمد فوزى صبحى عمر٥٣٠٤٢

٠بمحمد كرم محمود ابراھیم٥٣٠٤٣

٠بمحمد كمال احمد علي٥٣٠٤٤

٠بمحمد كمال اسماعیل فرید٥٣٠٤٥

٠بمحمد ماھر ثابت اسماعیل٥٣٠٤٦

٠بمحمد ماھر محمد مدبولي٥٣٠٤٧

٠بمحمد متولى عوض لبیب٥٣٠٤٨

٠بمحمد متولى محمد رشاد٥٣٠٤٩

٠بمحمد مجدى انور ابوالمجد٥٣٠٥٠

٠بمحمد مجدى خلیل ھاشم٥٣٠٥١

٠بمحمد مجدى عز الدین محمد٥٣٠٥٢

٠بمحمد مجدى محمد احمد بیومى٥٣٠٥٣

٠بمحمد مجدى محمد عبده٥٣٠٥٤

٠بمحمد مجدى محمد محمد زكى٥٣٠٥٥

٠بمحمد مجدى محمود عبد اللطیف٥٣٠٥٦

٠بمحمد محسن عبد النبى عبد النبى ھاشم٥٣٠٥٧

٠بمحمد محسن عبد الوھاب حمزة٥٣٠٥٨

٠بمحمد محمد احمد عمر٥٣٠٥٩

٠بمحمد محمد سید ابراھیم٥٣٠٦٠

٠بمحمد محمد عبد الرحمن محمد٥٣٠٦١

٠بمحمد محمد عبد الغنى عبد الصمد٥٣٠٦٢

٠بمحمد محمد محسوب محمد متولي٥٣٠٦٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد محمود الحسینى شاھین٥٣٠٦٤

٠بمحمد محمود السید احمد٥٣٠٦٥

٠بمحمد محمود السید محمد(محول)٥٣٠٦٦

٠بمحمد محمود الكلحى محمد٥٣٠٦٧

٠بمحمد محمود جالل على٥٣٠٦٨

٠بمحمد محمود رمضان عبد العال٥٣٠٦٩

٠بمحمد محمود زیدان احمد٥٣٠٧٠

٠بمحمد محمود شعبان محمود٥٣٠٧١

٠بمحمد محمود صالح حسن٥٣٠٧٢

٠بمحمد محمود عبد الرحمن محمد٥٣٠٧٣

٠بمحمد محمود عبد المعطى محمود٥٣٠٧٤

٠بمحمد محمود عبد المنعم جابر٥٣٠٧٥

٠بمحمد محمود على ابراھیم٥٣٠٧٦

٠بمحمد محمود محمد شحات٥٣٠٧٧

٠بمحمد محمود محمد عبد السید٥٣٠٧٨

٠بمحمد محمود محمد على مغربى٥٣٠٧٩

٠بمحمد محى عبد المعبود شعبان٥٣٠٨٠

٠بمحمد مختار ابراھیم عطیھ٥٣٠٨١

٠بمحمد مدحت بدر منصور٥٣٠٨٢

٠بمحمد مدحت محمد بھى الدین احمد عبد الحمید٥٣٠٨٣

٠بمحمد مدحت محمود حنفى٥٣٠٨٤

٠بمحمد مرسى على مرسى٥٣٠٨٥

٠بمحمد مصطفى حسانین درویش٥٣٠٨٦

٠بمحمد مصطفى شعبان فرحات٥٣٠٨٧

٠بمحمد مصطفى عبد هللا حسان والي٥٣٠٨٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد منصور محمد عبد الفتاح٥٣٠٨٩

٠بمحمد ناجى حسین السید عبد هللا٥٣٠٩٠

٠بمحمد ناصر عبد العزیز على٥٣٠٩١

٠بمحمد نشأت انور ریاض٥٣٠٩٢

٠بمحمد ھانى محمد محمد٥٣٠٩٣

٠بمحمد ھشام امام مصطفى٥٣٠٩٤

٠بمحمد ھشام محمد السید٥٣٠٩٥

٠بمحمد وائل عبد الحمید ھیكل٥٣٠٩٦

٠بمحمد وائل فتحى عبدالھادى٥٣٠٩٧

٠بمحمد ولید عبد العظیم خلیفھ محمود٥٣٠٩٨

٠بمحمد یاسر عبد الحمید جاد٥٣٠٩٩

٠بمحمد یاسر على عبدهللا عبدالرحمن (أ.ف)٥٣١٠٠

٠بمحمد یاسر محمد عبد الغنى٥٣١٠١

٠بمحمد یحى رمضان حسن درویش٥٣١٠٢

٠بمحمد یحى عبد الرؤف مصطفى٥٣١٠٣

٠بمحمد یحي محمد على٥٣١٠٤

٠بمحمد یحیى رمضان مھران٥٣١٠٥

٠بمحمد یحیى محمد عبد المنعم٥٣١٠٦

٠بمحمد یحیى محمد مغربى٥٣١٠٧

٠بمحمد یوسف ابراھیم سالم٥٣١٠٨

٠بمحمد یوسف عبد الرحمن عطیھ٥٣١٠٩

٠بمحمد یوسف عبد العلیم یوسف٥٣١١٠

٠بمحمود ابراھیم احمد عبد السمیع٥٣١١١

٠بمحمود ابراھیم احمد محمد (أ.ف)٥٣١١٢

٠بمحمود احمد صابر احمد سراج الدین٥٣١١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمود احمد عبد هللا احمد٥٣١١٤

٠بمحمود احمد محمود احمد (الساحل)٥٣١١٥

٠بمحمود اسامة عبد الحكیم متولى٥٣١١٦

٠بمحمود ایمن حنفى محمود٥٣١١٧

٠بمحمود تیسیر سالمھ نویتو٥٣١١٨

٠بمحمود جابر احمد عبد الحمید محمد٥٣١١٩

٠بمحمود جمعھ السید بدران جاد هللا٥٣١٢٠

٠بمحمود رجب حامد منصور٥٣١٢١

٠بمحمود رضا رجب علي٥٣١٢٢

٠بمحمود رمضان حسن على٥٣١٢٣

٠بمحمود ریاض عبد المنعم السید٥٣١٢٤

٠بمحمود سعید فتحي عبد العزیز٥٣١٢٥

٠بمحمود سعید محمد سید نصر٥٣١٢٦

٠بمحمود سعید محمد فرج محمد٥٣١٢٧

٠بمحمود سعید محمود البسیونى٥٣١٢٨

٠بمحمود سمیر مامون مامون٥٣١٢٩

٠بمحمود سمیر مھدى امین٥٣١٣٠

٠بمحمود سید عبد الھادى السید٥٣١٣١

٠بمحمود سید على عرفة٥٣١٣٢

٠بمحمود سید محمد ابوزید٥٣١٣٣

٠بمحمود شعبان محمد مرسى٥٣١٣٤

٠بمحمود صالح حسن امام سید٥٣١٣٥

٠بمحمود عادل شرقاوى احمد٥٣١٣٦

٠بمحمود عادل محمود یوسف محمد٥٣١٣٧

٠بمحمود عبد الحمید مصطفى بكرى٥٣١٣٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمود عبد الحى عبد المنعم عبد اللطیف٥٣١٣٩

٠بمحمود عبد هللا حسن ابراھیم٥٣١٤٠

٠بمحمود عربى محمود احمد٥٣١٤١

٠بمحمود عصام عبدالمنعم محمد٥٣١٤٢

٠بمحمود عصام عید محمد سلیمان(محول)٥٣١٤٣

٠بمحمود عصام محمد حسن عبد القادر٥٣١٤٤

٠بمحمود على حسیب على٥٣١٤٥

٠بمحمود عمر احمد محمد٥٣١٤٦

٠بمحمود عمرو حامد عبد اللطیف٥٣١٤٧

٠بمحمود كارم مرسي ابوالسعود٥٣١٤٨

٠بمحمود ماھر عبداللطیف محمد حسن (أ.ف)٥٣١٤٩

٠بمحمود مبارك یوسف اسماعیل ٥٣١٥٠

٠بمحمود محمد رجب محمد٥٣١٥١

٠بمحمود محمد عفیفى دسوقي٥٣١٥٢

٠بمحمود محمد فضل محمد رجب٥٣١٥٣

٠بمحمود محمد محمد عبد الحمید٥٣١٥٤

٠بمحمود محمد محمد محمد یوسف٥٣١٥٥

٠بمحمود محمد محمود حسن٥٣١٥٦

٠بمحمود ناصر محمد ابو العباس٥٣١٥٧

٠بمحمود نصر محمود احمد٥٣١٥٨

٠بمحمود ھانى سید سید٥٣١٥٩

٠بمحمود ھانى محمود سلیمان٥٣١٦٠

٠بمحمود ھشام عبد الحكیم السید ادریس٥٣١٦١

٠بمختار احمد توفیق احمد٥٣١٦٢

٠بمختار اشرف مختار المصیلحى٥٣١٦٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمدكور السید جاد الكریم محمد (أ.ف)٥٣١٦٤

٠بمرنا سعید الفونس عبدالنبى٥٣١٦٥

٠بمروان سید سالم محمود غیتة٥٣١٦٦

٠بمروان سید محمد عبد العزیز٥٣١٦٧

٠بمروان عاطف جاد الكریم رشوان٥٣١٦٨

٠بمروان على على سالم ابوالنور٥٣١٦٩

٠بمروان مجدى محمود طھ٥٣١٧٠

٠بمروة امین سید معوض (أ.ف)٥٣١٧١

٠بمروه جمال عید عبد الحلیم٥٣١٧٢

٠بمروه جمعھ رفاعى عبد الحافظ٥٣١٧٣

٠بمروه حامد عمر ابراھیم٥٣١٧٤

٠بمروه حسنى حسن شرف٥٣١٧٥

٠بمروه رمضان سلمان عبدالحمید احمد٥٣١٧٦

٠بمروه عماد محمد عیسوى٥٣١٧٧

٠بمروه محمد معتصم فؤاد محمد على جاد٥٣١٧٨

٠بمریم عادل محمد صالح٥٣١٧٩

٠بمریم محمد اسماعیل محمد احمد الشربینى٥٣١٨٠

٠بمریم محمد الشیخ عیسى٥٣١٨١

٠بمریم محمد على على الشافعى٥٣١٨٢

٠بمریم محمود یوسف احمد٥٣١٨٣

٠بمریم ھشام السعید قاسم٥٣١٨٤

٠بمصطفى ابو بكر دسوقى الشلقانى٥٣١٨٥

٠بمصطفى احمد ابو السعود احمد٥٣١٨٦

٠بمصطفى احمد السید عبدالنبى٥٣١٨٧

٠بمصطفى احمد حسني عبدالعزیز أحمد٥٣١٨٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمصطفى احمد عبد العزیز محمد٥٣١٨٩

٠بمصطفى احمد عبدالخالق سلیمان٥٣١٩٠

٠بمصطفى امین محمد شمروخ٥٣١٩١

٠بمصطفى حامد مصطفي سلیمان الجعبري٥٣١٩٢

٠بمصطفى حسین عبد الفتاح حسین٥٣١٩٣

٠بمصطفى حسین على حسین٥٣١٩٤

٠بمصطفى خالد جمال احمد اسماعیل٥٣١٩٥

٠بمصطفى ربیع محمد الحسینى مصطفى٥٣١٩٦

٠بمصطفى رمضان سعید عبد الحمید٥٣١٩٧

٠بمصطفى سعد مصطفى سعد٥٣١٩٨

٠بمصطفى سلیم محمدى محمد٥٣١٩٩

٠بمصطفى سید احمد عبدالسالم٥٣٢٠٠

٠بمصطفى سید سید عبدالمقصود٥٣٢٠١

٠بمصطفى شعبان قرنى عبد المجید٥٣٢٠٢

٠بمصطفى صالح محمد السید(محول)٥٣٢٠٣

٠بمصطفى صبحى مصطفى قاسم٥٣٢٠٤

٠بمصطفى عادل عبد الواحد عبد الھادى٥٣٢٠٥

٠بمصطفى عادل مبروك جاب هللا٥٣٢٠٦

٠بمصطفى عادل یونس یوسف ٥٣٢٠٧

٠بمصطفى عبد المنعم محمد محمد٥٣٢٠٨

٠بمصطفى عبد الناصر احمد بخیت٥٣٢٠٩

٠بمصطفى عرفھ عوض حسن٥٣٢١٠

٠بمصطفى عفیفى محمد العربى عفیفى٥٣٢١١

٠بمصطفى عالء على متولى شریف٥٣٢١٢

٠بمصطفى عید عبدالفتاح عبدالرحمن٥٣٢١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمصطفى ماھر احمد تمام٥٣٢١٤

٠بمصطفى محمد احمد محمد عبد الجواد٥٣٢١٥

٠بمصطفى محمد امین طھ٥٣٢١٦

٠بمصطفى محمد سعد احمد٥٣٢١٧

٠بمصطفى محمد سید احمد٥٣٢١٨

٠بمصطفى محمد عبد العال غریب٥٣٢١٩

٠بمصطفى محمد علي سالم٥٣٢٢٠

٠بمصطفى محمد فتحى على ابراھیم٥٣٢٢١

٠بمصطفى محمد محمد ربیع حسن٥٣٢٢٢

٠بمصطفى محمد محمد على ابو العال٥٣٢٢٣

٠بمصطفى محمد محمود سلیمان٥٣٢٢٤

٠بمصطفى محمد مدبولى محمد٥٣٢٢٥

٠بمصطفى محمد مصطفى عبد المعطى٥٣٢٢٦

٠بمصطفى محمود شوقى محمد غریب٥٣٢٢٧

٠بمصطفى محمود عاشور محمود٥٣٢٢٨

٠بمصطفى محمود عرفات عبد الحمید٥٣٢٢٩

٠بمصطفى محمود محمد رشاد٥٣٢٣٠

٠بمصطفى محمود مراد محمد٥٣٢٣١

٠بمصطفى محمود یوسف حسین٥٣٢٣٢

٠بمصطفى مرتضى حسن ابو المجد٥٣٢٣٣

٠بمصطفى منصور مصطفى احمد٥٣٢٣٤

٠بمصطفى مھنى حسان مھنى٥٣٢٣٥

٠بمصطفى ناصر جالل على٥٣٢٣٦

٠بمصطفى نصر فتحى نصر٥٣٢٣٧

٠بمصعب خالد فتحي السید أحمد٥٣٢٣٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمصیلحى عبد الرحمن ابراھیم مصیلحى٥٣٢٣٩

٠بمعاذ عصام الدین على على حسن٥٣٢٤٠

٠بمعتز محمد مسعد احمد حبیب٥٣٢٤١

٠بمعتز محمود جمال الدین عبد المنعم ابراھیم٥٣٢٤٢

٠بمعتز محمود محمد محمد٥٣٢٤٣

٠بمكسیموس ھانى عزمى سعید٥٣٢٤٤

٠بممدوح جمعھ سالم توفیق٥٣٢٤٥

٠بممدوح حربى مھدى عبد الراضى٥٣٢٤٦

٠بمنار السید عطیھ محمد الطاھر٥٣٢٤٧

٠بمنار رأفت رمضان حسن٥٣٢٤٨

٠بمنار محمد ابراھیم عبد الرحمن٥٣٢٤٩

٠بمنال محمد رفعت عبد المنعم٥٣٢٥٠

٠بمنصور امین منصور طھ٥٣٢٥١

٠بمنھ هللا ابراھیم احمد عبده٥٣٢٥٢

٠بمنھ هللا اسامھ محمد توفیق٥٣٢٥٣

٠بمنھ هللا اشرف جمال الدین محمد٥٣٢٥٤

٠بمنھ هللا سعید شعبان ابو العال على٥٣٢٥٥

٠بمنھ هللا سلیمان محمود یوسف٥٣٢٥٦

٠بمنھ هللا غریب ابراھیم تمام٥٣٢٥٧

٠بمنھ هللا محمد احمد غندور٥٣٢٥٨

٠بمنھ هللا محمد فتح هللا محمد٥٣٢٥٩

٠بمنھ هللا مؤمن محمود سید سلطان٥٣٢٦٠

٠بمنھ جمال ابراھیم محمد الدویك٥٣٢٦١

٠بمنى سعید الزین شفیق محمد (أ.ف)٥٣٢٦٢

٠بمنى شریف عبد العزیز محمد٥٣٢٦٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمھند اسامھ السید احمد٥٣٢٦٤

٠بمھند حاتم الخزامى ابراھیم٥٣٢٦٥

٠بمھند حمدى خلیل مدبولى٥٣٢٦٦

٠بمھند خیرى اسماعیل حسین٥٣٢٦٧

٠بمھند صالح محمد عبدالمؤمن٥٣٢٦٨

٠بمھند صالح محمد علي٥٣٢٦٩

٠بمھند محمد سید مسعود٥٣٢٧٠

٠بمؤمن خالد محمد یاسین٥٣٢٧١

٠بمؤمن صالح محمود خطاب٥٣٢٧٢

٠بمؤمن محمد عبد الوھاب ابو الیزید٥٣٢٧٣

٠بمؤمن یسرى عبده محمد٥٣٢٧٤

٠بمؤید محمد سلیمان على الحلوانى٥٣٢٧٥

٠بمى فتحى عباس محمدین٥٣٢٧٦

٠بمى محمود حلمى على موسى٥٣٢٧٧

٠بمى محمود محمد فرید٥٣٢٧٨

٠بمى نجیب عبد الفتاح سعد٥٣٢٧٩

٠بمى ھانى سعید على٥٣٢٨٠

٠بمیاده احمد محمد عبد الموجود٥٣٢٨١

٠بمیاده حسن عفیفى حسن(محول)٥٣٢٨٢

٠بمیاده مصطفى محمود عویس٥٣٢٨٣

٠بمیار احمد رجب على معتوق٥٣٢٨٤

٠بمیرام عمرو احمد كمال عبد الوھاب٥٣٢٨٥

٠بمیرنا مرزوق صلیب یوسف٥٣٢٨٦

٠بمیریت عبد هللا صابر عبد هللا٥٣٢٨٧

٠بمینا البیر شوقى حبشى٥٣٢٨٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمینا امیر حنا وھبھ معوض٥٣٢٨٩

٠بمینا رأفت نادر برسوم٥٣٢٩٠

٠بمینا عادل عبده اخنوخ٥٣٢٩١

٠بنادر خالد حسنى محمد٥٣٢٩٢

٠بنادر عزت محمد بربش٥٣٢٩٣

٠بنادر علي السید احمد حسن٥٣٢٩٤

٠بنادر ناجى نجیب تادرس٥٣٢٩٥

٠بنادر نبیل احمد ابراھیم٥٣٢٩٦

٠بنادین خالد محمد شبل٥٣٢٩٧

٠بنادیھ ابو العزایم جمال الدین مرعي٥٣٢٩٨

٠بناصر سمیر محمد حامد٥٣٢٩٩

٠بنانسى عماد اسحق متى٥٣٣٠٠

٠بنانسى فھمى یوسف رزق٥٣٣٠١

٠بناھد خالد محمد عبد الھادى٥٣٣٠٢

٠بنجوان احمد حسن احمد٥٣٣٠٣

٠بندا احمد یحیى غریب٥٣٣٠٤

٠بندى احمد البدرى عبد الرازق٥٣٣٠٥

٠بندى طھ عبد الحمید امین ابو زارع (أ.ف)٥٣٣٠٦

٠بندى محمد على عثمان٥٣٣٠٧

٠بندى محمد كمال عید٥٣٣٠٨

٠بندى یحیى عبد المعطى احمد٥٣٣٠٩

٠بنرمین نشات جمیل ملك (أ.ف)٥٣٣١٠

٠بنسمة رمضان موسي رمضان ٥٣٣١١

٠بنسمھ كمال عدلى یوسف٥٣٣١٢

٠بنعمھ ابوسریع فتحى فرج هللا٥٣٣١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بنعمھ وجدى محمد احمد٥٣٣١٤

٠بنھال ایھاب كمال مصطفى حسین٥٣٣١٥

٠بنھلھ سمیر مختار سالم٥٣٣١٦

٠بنھى ایمن محمد عمر خلیفھ٥٣٣١٧

٠بنھى عمر عمر عمر٥٣٣١٨

٠بنور الدین ابوالسعود رمضان عبد الرحمن (أ.ف٥٣٣١٩

٠بنور الدین ایمن محمد محمد محمد احمد٥٣٣٢٠

٠بنور الدین شعالن بخیت حسن محمد٥٣٣٢١

٠بنور الدین محمد اسماعیل معالوى٥٣٣٢٢

٠بنور الدین محمد على محمد حسن٥٣٣٢٣

٠بنور الدین محمود جابر محمد٥٣٣٢٤

٠بنور الدین یاسر احمد سلیم٥٣٣٢٥

٠بنور بیومى جاد بیومى٥٣٣٢٦

٠بنور سمیر اسماعیل مصطفى٥٣٣٢٧

٠بنور عادل محمد السید٥٣٣٢٨

٠بنورا حسن مھدى عبده٥٣٣٢٩

٠بنورا عرفھ عبد الرحمن عبد اللطیف٥٣٣٣٠

٠بنورا محمد السید محمد البیومى٥٣٣٣١

٠بنورھان احمد حسن محمد٥٣٣٣٢

٠بنورھان ادھم ابراھیم اسماعیل٥٣٣٣٣

٠بنورھان اشرف عطیھ دردیر٥٣٣٣٤

٠بنورھان اشرف فتحى فھمي٥٣٣٣٥

٠بنورھان حسام احمد قطب عبدالمنعم (أ.ف)٥٣٣٣٦

٠بنورھان سعید محمد حسن٥٣٣٣٧

٠بنورھان شعیب على احمد٥٣٣٣٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بنورھان عبد الحمید عبد العاطى عبد الحمید٥٣٣٣٩

٠بنورھان عثمان نور على٥٣٣٤٠

٠بنورھان عصام عبد الرحمن محمد٥٣٣٤١

٠بنورھان محمد متولى رزق ابراھیم٥٣٣٤٢

٠بنورھان مصطفى سید متولى (أ.ف)٥٣٣٤٣

٠بنورھان مصطفى صابر السید٥٣٣٤٤

٠بنورھان موسى عبد الحمید احمد٥٣٣٤٥

٠بنورھان یسرى شحاتھ حسان٥٣٣٤٦

٠بھاجر ابو الحسن شافع محمود٥٣٣٤٧

٠بھاجر جھاد عبد القادر محمد٥٣٣٤٨

٠بھاجر حسن سلطان احمد٥٣٣٤٩

٠بھاجر على حسن عبد الحمید٥٣٣٥٠

٠بھاجر مسعد فرج عبد الفتاح سالم٥٣٣٥١

٠بھانى رابح محمد كامل٥٣٣٥٢

٠بھانى ماھر فؤاد شرموخ٥٣٣٥٣

٠بھانیا محمد رشدي محمد٥٣٣٥٤

٠بھبة منجى یونس حسین (أ.ف)٥٣٣٥٥

٠بھبھ رضا ھالل عید ابراھیم٥٣٣٥٦

٠بھدي سعد اسماعیل سلیمان عبدالمجید (أ.ف)٥٣٣٥٧

٠بھدیر ابراھیم على بدوى٥٣٣٥٨

٠بھدیر حسن على حسن السید (أ.ف)٥٣٣٥٩

٠بھدیر حلمى سید حلمى٥٣٣٦٠

٠بھدیر سالم عبد المجید سالم٥٣٣٦١

٠بھدیر محمد فھمي نوفل٥٣٣٦٢

٠بھدیر محمود یوسف محمود٥٣٣٦٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بھدیر مرزوق عز الدین محمد٥٣٣٦٤

٠بھشام ابراھیم محمد نصر على (أ.ف)٥٣٣٦٥

٠بھشام احمد وھبھ احمد٥٣٣٦٦

٠بھشام اشرف عبده المھدي٥٣٣٦٧

٠بھشام حسن على محمد٥٣٣٦٨

٠بھشام صالح الدین عبد الحمید عبد السالم٥٣٣٦٩

٠بھشام عزت حسن حسن ابو حمده٥٣٣٧٠

٠بھشام محمود طھ محمد ابراھیم٥٣٣٧١

٠بھویدا محمود یوسف على طلبھ٥٣٣٧٢

٠بورده عبدالناصر لطفى موسى (أ.ف)٥٣٣٧٣

٠بوفاء ممدوح احمد عبدالحي٥٣٣٧٤

٠بوفاء ولید فرنسى عزیز٥٣٣٧٥

٠بولید محمد عبد الفتاح محمد٥٣٣٧٦

٠بولید مصطفى عبد العاطى احمد الشافعى٥٣٣٧٧

٠بولید وجدى نظمى محمد حسین٥٣٣٧٨

٠بیارا احمد صالح احمد٥٣٣٧٩

٠بیارا اسامھ محمد سید مصطفى٥٣٣٨٠

٠بیارا عماد سید محمد٥٣٣٨١

٠بیاسر محمد عادل فرج هللا٥٣٣٨٢

٠بیاسر محمد عبد النبى عبد العواض٥٣٣٨٣

٠بیاسمین حمدى سامى عبد الواحد٥٣٣٨٤

٠بیاسمین خالد حنفى عبد الحفیظ٥٣٣٨٥

٠بیاسمین خالد عمر محمد عمر (أ.ف)٥٣٣٨٦

٠بیاسمین عاشور محمد بیومى٥٣٣٨٧

٠بیاسمین عثمان عوض خلف هللا٥٣٣٨٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بیاسمین محمد على محمود الملیجي٥٣٣٨٩

٠بیاسین ایمن السید احمد محمد السایس٥٣٣٩٠

٠بیاسین محمد طاھر محمد٥٣٣٩١

٠بیحى ھاشم یحى حسن فضل٥٣٣٩٢

٠بیحیى ایھاب عبد الغنى على٥٣٣٩٣

٠بیسرى عاطف عبد العزیز محمود٥٣٣٩٤

٠بیوسف احمد عبد الصبور محمد٥٣٣٩٥

٠بیوسف احمد عبد المنصف محمد٥٣٣٩٦

٠بیوسف اشرف سمیر عبد السالم٥٣٣٩٧

٠بیوسف امام احمد امام٥٣٣٩٨

٠بیوسف ایمن عبد الرسول السعدني٥٣٣٩٩

٠بیوسف حسام الدین مصطفى كامل محمد٥٣٤٠٠

٠بیوسف حسن احمد عبد اللطیف٥٣٤٠١

٠بیوسف رمضان شعبان ابراھیم٥٣٤٠٢

٠بیوسف سامح ابراھیم رضوان٥٣٤٠٣

٠بیوسف سیف الدین یحى عبدالمجید٥٣٤٠٤

٠بیوسف شریف محمد حافظ٥٣٤٠٥

٠بیوسف صالح الدین محمود زھران٥٣٤٠٦

٠بیوسف عبد النعیم یوسف علي٥٣٤٠٧

٠بیوسف عبده حسین عبد الخالق٥٣٤٠٨

٠بیوسف على سعید فرج٥٣٤٠٩

٠بیوسف محمد عزب محمد٥٣٤١٠

٠بیوسف محمد محمود محمد٥٣٤١١

٠بیوسف محمود تیسیر محمد٥٣٤١٢

٠بیوسف مصطفى حامد مصطفى٥٣٤١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بیوسف مصطفى سعید مصطفى٥٣٤١٤

٠بیوسف ھشام عبد هللا حسین٥٣٤١٥

٠خ١ابانوب ایمن صبحى غبلایر٥٣٤١٦

٠خ١ابانوب سامى بھیج حنا٥٣٤١٧

٠خ١ابانوب عماد جرجس سلیمان٥٣٤١٨

٠خ١ابانوب فھمى مجلع عطا هللا٥٣٤١٩

٠خ١ابتسام محمد محمود درویش(أ.ف)٥٣٤٢٠

٠خ١ابتھال فوزى ملیجى محمد٥٣٤٢١

٠خ١ابراھیم جمیل عبد النبى مراد٥٣٤٢٢

٠خ١ابراھیم حسن محمد حسن ابراھیم كشك٥٣٤٢٣

٠خ١ابراھیم حمادة ابراھیم مرزوق٥٣٤٢٤

٠خ١ابراھیم فتحى ابراھیم انور٥٣٤٢٥

٠خ١ابراھیم فرج ابراھیم احمد٥٣٤٢٦

٠خ١ابراھیم محمد حسین محمد٥٣٤٢٧

٠خ١ابراھیم ناصر محمد محمد عبد ربھ٥٣٤٢٨

٠خ١احالم ھیثم عبد الفتاح سید على الجمال٥٣٤٢٩

٠خ١احمد ابراھیم حداد ابراھیم٥٣٤٣٠

٠خ١احمد ابراھیم عبد المقصود على٥٣٤٣١

٠خ١احمد ابراھیم عثمان محمد٥٣٤٣٢

٠خ١احمد ابراھیم عوض محمد٥٣٤٣٣

٠خ١احمد ابراھیم محمود ابو العیش٥٣٤٣٤

٠خ١احمد ابو الجود احمد اسماعیل(أ.ف)٥٣٤٣٥

٠خ١احمد ادریس محمد ادریس٥٣٤٣٦

٠خ١احمد اسامھ احمد امین٥٣٤٣٧

٠خ١احمد اسامھ اسماعیل اسماعیل٥٣٤٣٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١احمد اشرف صالح راغب٥٣٤٣٩

٠خ١احمد ایمن محمد عبد العزیز٥٣٤٤٠

٠خ١احمد حسنى احمد عبد الغنى٥٣٤٤١

٠خ١احمد حسین احمد یوسف٥٣٤٤٢

٠خ١احمد حسین صالح رفاعي٥٣٤٤٣

٠خ١احمد حمدى محمود بیومى٥٣٤٤٤

٠خ١احمد خالد ابراھیم على٥٣٤٤٥

٠خ١احمد دسوقى عبد القادر مھلل٥٣٤٤٦

٠خ١احمد رضا احمد محمود٥٣٤٤٧

٠خ١احمد رضا رمضان عباس٥٣٤٤٨

٠خ١احمد رضا على محمد الشرقاوى٥٣٤٤٩

٠خ١احمد رفاعى عبید احمد حسین٥٣٤٥٠

٠خ١احمد سامح عبد الھادى عطیھ٥٣٤٥١

٠خ١احمد سامى منیر صالح٥٣٤٥٢

٠خ١احمد سعید السید محمود٥٣٤٥٣

٠خ١احمد سعید محمد سالم٥٣٤٥٤

٠خ١احمد سالمھ فتحى محمد الوكیل٥٣٤٥٥

٠خ١احمد سمیر عبد المنعم عبد العزیز٥٣٤٥٦

٠خ١احمد سید سعد محمود٥٣٤٥٧

٠خ١احمد طارق حسن رضوان٥٣٤٥٨

٠خ١احمد عادل محمود كامل٥٣٤٥٩

٠خ١احمد عاطف محمد محمود محمد٥٣٤٦٠

٠خ١احمد عبد الرؤوف عبد الحمید صالح٥٣٤٦١

٠خ١احمد عبد العزیز محروس عبد العزیز٥٣٤٦٢

٠خ١احمد عبد هللا محمد احمد الشریف(أ.ف)٥٣٤٦٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:
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٠خ١احمد عالء الدین احمد عاشور٥٣٤٦٤

٠خ١احمد عالء الدین محروس احمد الدسوقى٥٣٤٦٥

٠خ١احمد على سید محمد بخیت٥٣٤٦٦

٠خ١احمد غزال عبد المجید محمد٥٣٤٦٧

٠خ١احمد فتحى محمد حافظ٥٣٤٦٨

٠خ١احمد كمال معتوق محمد٥٣٤٦٩

٠خ١احمد ماھر محمد احمد٥٣٤٧٠

٠خ١احمد مجدى محمد حامد٥٣٤٧١

٠خ١احمد محروس صالح عبد الوھاب٥٣٤٧٢

٠خ١احمد محمد ابراھیم احمد محمد(محول)٥٣٤٧٣

٠خ١احمد محمد احمد محمد احمد٥٣٤٧٤

٠خ١احمد محمد اشرف رمضان٥٣٤٧٥

٠خ١احمد محمد جمال الدین محمد سید٥٣٤٧٦

٠خ١احمد محمد سعد ابوخشبھ٥٣٤٧٧

٠خ١احمد محمد شبل ابراھیم٥٣٤٧٨

٠خ١احمد محمد محى الدین سید جابر٥٣٤٧٩

٠خ١احمد محمد نجیب سید عبد الخالق٥٣٤٨٠

٠خ١احمد محى الدین داود خلیل٥٣٤٨١

٠خ١احمد مختار عبدالباسط محمد الشافعى٥٣٤٨٢

٠خ١احمد مصطفى حسین زكى٥٣٤٨٣

٠خ١احمد مصطفى محمود دیاب٥٣٤٨٤

٠خ١احمد معتز محمود عبد العزیز٥٣٤٨٥

٠خ١احمد ناصر سعداوى عبد العظیم٥٣٤٨٦

٠خ١احمد ناصر عثمان احمد٥٣٤٨٧

٠خ١احمد نبیل جمعھ محمد السید٥٣٤٨٨

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
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عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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٠خ١احمد ھانى احمد محمد٥٣٤٨٩

٠خ١احمد ھشام الحنفى محمد٥٣٤٩٠

٠خ١احمد ھشام عرفھ حسین٥٣٤٩١

٠خ١احمد یحیى طھ احمد٥٣٤٩٢

٠خ١ادم اشرف ادم توفیق٥٣٤٩٣

٠خ١ادھم صبرى على متولى شریف٥٣٤٩٤

٠خ١ادھم عبد المنعم سید حسن محمود٥٣٤٩٥

٠خ١ادھم مصطفى اسماعیل٥٣٤٩٦

٠خ١اسامھ صابرعبد العزیز محفوظ٥٣٤٩٧

٠خ١اسامھ متولي صبرى محمد٥٣٤٩٨

٠خ١اسامھ محمد القطب احمد٥٣٤٩٩

٠خ١اسراء حسنى شعبان شحاتھ٥٣٥٠٠

٠خ١اسراء عبد العزیز یحیى حافظ٥٣٥٠١

٠خ١اسراء ماجد سید عبد الرحمن٥٣٥٠٢

٠خ١اسراء محمد ابراھیم سلیمان٥٣٥٠٣

٠خ١اسراء مرعي زین العابدین على٥٣٥٠٤

٠خ١اسالم ابو المجد احمد فؤاد٥٣٥٠٥

٠خ١اسالم اسماعیل اسماعیل محمد الجبیلي٥٣٥٠٦

٠خ١اسالم بشیر ھالل محمد٥٣٥٠٧

٠خ١اسالم حسنى على مھنى٥٣٥٠٨

٠خ١اسالم حمدى فاوى درویش٥٣٥٠٩

٠خ١اسالم حمدى محمد احمد(أ.ف)٥٣٥١٠

٠خ١اسالم صالح عید حسین٥٣٥١١

٠خ١اسالم طارق محمد عبد السمیع(أ.ف)٥٣٥١٢

٠خ١اسالم طھ عبد الفتاح حسین٥٣٥١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األول  (جـ))رقم اللجنة:(١٣٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١اسالم عادل سید محمد٥٣٥١٤

٠خ١اسالم عاطف ابو ضیف عوض٥٣٥١٥

٠خ١اسالم عبد التواب شاكر سید٥٣٥١٦

٠خ١اسالم عبد الحكیم محمد بیومي٥٣٥١٧

٠خ١اسالم عبد الناصر حسین حمیده٥٣٥١٨

٠خ١اسالم عزت صالح توفیق٥٣٥١٩

٠خ١اسالم عید سالم محمد٥٣٥٢٠

٠خ١اسالم غریب حسان المھدى٥٣٥٢١

٠خ١اسالم محمد سالمة عبد الظاھر٥٣٥٢٢

٠خ١اسالم محمد عطیھ سلیمان٥٣٥٢٣

٠خ١اسالم مصطفى نصر خلف٥٣٥٢٤

٠خ١اسالم ھدیة موسى ابو الفضل٥٣٥٢٥

٠خ١اسالم یونس محمد عمران٥٣٥٢٦

٠خ١اسماء احمد روحي توفیق٥٣٥٢٧

٠خ١اسماء حسن عویمر ابراھیم٥٣٥٢٨

٠خ١اسماء سالمة عید محمد٥٣٥٢٩

٠خ١اسماء ولید صالح محمد٥٣٥٣٠

٠خ١االمیر یاسر عبد النبى سلیمان٥٣٥٣١

٠خ١الشیماء سامى عبد العاطى عبد هللا٥٣٥٣٢

٠خ١الشیماء طارق صبحى٥٣٥٣٣

٠خ١امال ابراھیم سعید محمد٥٣٥٣٤

٠خ١امجد محسن عبد اللطیف عبد العزیز٥٣٥٣٥

٠خ١امجد محمد احمد محمد٥٣٥٣٦

٠خ١امنیة السید عبدالمنعم ابراھیم٥٣٥٣٧

٠خ١امنیة راوى محمد یوسف٥٣٥٣٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األول  (جـ))رقم اللجنة:(١٣٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١امیر جرجس رمزى سلیمان٥٣٥٣٩

٠خ١امیر مجدى حلمى حامد خلیل٥٣٥٤٠

٠خ١امیرة اشرف محمد عالم محمود٥٣٥٤١

٠خ١امیرة حسین حسن على٥٣٥٤٢

٠خ١امیرة فرج ابوسریع احمد٥٣٥٤٣

٠خ١امیرة محمد عبده سالم٥٣٥٤٤

٠خ١امیرة یحى فھمي كراز٥٣٥٤٥

٠خ١اندرو سامح رمزى فھمى٥٣٥٤٦

٠خ١ایمان مجدى الصاوى محمد(أ.ف)٥٣٥٤٧

٠خ١ایمان محمد محمود السید ابراھیم٥٣٥٤٨

٠خ١ایمن اسامھ السعید عبد العزیز٥٣٥٤٩

٠خ١ایمن محمد عبد العال محمد ٥٣٥٥٠

٠خ١ایمن محمد عبد المنعم اسماعیل٥٣٥٥١

٠خ١ایمن یاسر كمال عبد العزیز٥٣٥٥٢

٠خ١ایھ احمد محمد على٥٣٥٥٣

٠خ١ایھ سید رمضان سید٥٣٥٥٤

٠خ١ایھ محمد السید محمود٥٣٥٥٥

٠خ١ایھ ممدوح احمد رمضان على٥٣٥٥٦

٠خ١باسم زكریا یحیى ابراھیم٥٣٥٥٧

٠خ١باسم طارق علي سلیمان٥٣٥٥٨

٠خ١بسام فھد عبد الحمید معروف٥٣٥٥٩

٠خ١بسمھ حاتم فاروق عبد القادر٥٣٥٦٠

٠خ١بالل صالح فضل السید (أ.ف)٥٣٥٦١

٠خ١بالل عادل مرسي احمد٥٣٥٦٢

٠خ١بھاء عبد الاله شوقى سید٥٣٥٦٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى (أ))رقم اللجنة:(١٣٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١بیشوى اشرف نصر نجیب٥٣٥٦٤

٠خ١بیشوى جورج توفیق٥٣٥٦٥

٠خ١بیشوى مالك شوقي سعید٥٣٥٦٦

٠خ١جالل محمد فاروق محمد٥٣٥٦٧

٠خ١جمال اشرف جمال علي٥٣٥٦٨

٠خ١جیھان على عبد الساتر على٥٣٥٦٩

٠خ١حازم ماھر ابراھیم محمود(أ.ف)٥٣٥٧٠

٠خ١حسام الدین خالد حامد ابراھیم٥٣٥٧١

٠خ١حسام الدین خالد طلعت عبد الناصر٥٣٥٧٢

٠خ١حسام مصطفى محمد عبد الغنى الشحات٥٣٥٧٣

٠خ١حسن حامد حسن حامد٥٣٥٧٤

٠خ١حسن عبد الرحمن حسین عبد العلى جعفر٥٣٥٧٥

٠خ١حسن مجدي  محمد  علي ابو جبل٥٣٥٧٦

٠خ١حسن محمد حسن احمد٥٣٥٧٧

٠خ١حسین احمد محمد عبد هللا٥٣٥٧٨

٠خ١حسین على حسین عباس٥٣٥٧٩

٠خ١حسین محمد ابراھیم عبد الموجود٥٣٥٨٠

٠خ١حسین محمد احمد حسین احمد٥٣٥٨١

٠خ١حسین محمد حسین عبد ربھ قورة٥٣٥٨٢

٠خ١حسین یاسر فوزى محمد احمد٥٣٥٨٣

٠خ١حمزه سمیر محمد عبد الحلیم٥٣٥٨٤

٠خ١خالد اسامھ محمود عبد الرحمن٥٣٥٨٥

٠خ١خالد صالح احمد عارف٥٣٥٨٦

٠خ١خالد مجدى عوض عبد هللا٥٣٥٨٧

٠خ١خالد محمد راغب ابراھیم٥٣٥٨٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى (أ))رقم اللجنة:(١٣٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١خالد محمد قرشى سلطان٥٣٥٨٩

٠خ١دعاء عامر رمضان خلیل ابو منصور٥٣٥٩٠

٠خ١دعاء محمد سید محمود٥٣٥٩١

٠خ١دنیا عبد الھادى عبد هللا٥٣٥٩٢

٠خ١رائد فارس ھاشم حسن٥٣٥٩٣

٠خ١رضوان سمیر ابرھیم ابراھیم٥٣٥٩٤

٠خ١رمضان سالم عبد هللا عبد اللطیف٥٣٥٩٥

٠خ١رنا اشرف عبد العزیز محمد٥٣٥٩٦

٠خ١روماریو ماھر سمیر جادالرب٥٣٥٩٧

٠خ١ریم شوقى عبد هللا ابراھیم٥٣٥٩٨

٠خ١زكریا ابراھیم احمد رفعت٥٣٥٩٩

٠خ١زینب احمد فاروق السید٥٣٦٠٠

٠خ١زینب محمد انور ابراھیم٥٣٦٠١

٠خ١سارة عصام یاسین على٥٣٦٠٢

٠خ١سارة محمود عبد الوھاب احمد٥٣٦٠٣

٠خ١ساره عثمان الرشیدى السید(أ.ف)٥٣٦٠٤

٠خ١ساره محمود امبابى مصطفى(أ.ف)٥٣٦٠٥

٠خ١سامح فرید فھمي محمود٥٣٦٠٦

٠خ١سامى عاطف سامى سلیمان٥٣٦٠٧

٠خ١سالمة احمد سالمة محمود حسین٥٣٦٠٨

٠خ١سلمى محمد عطیھ احمد٥٣٦٠٩

٠خ١سمر منصور جابر خلف اسماعیل(ا.ف)٥٣٦١٠

٠خ١سید حسن احمد صقر٥٣٦١١

٠خ١سیف االسالم شریف بدر اسماعیل٥٣٦١٢

٠خ١سیف الدین صالح عبدالجواد عبدالغنى٥٣٦١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى (أ))رقم اللجنة:(١٤٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١سیف الدین طارق فاروق محمود ابراھیم٥٣٦١٤

٠خ١شادى حسین حسن محمد٥٣٦١٥

٠خ١شریف احمد عبد اللطیف احمد عبد الفتاح٥٣٦١٦

٠خ١شریف احمد محمد حسن٥٣٦١٧

٠خ١شریف اشرف السید احمد شرف٥٣٦١٨

٠خ١شریف عبد المحسن احمد حماد٥٣٦١٩

٠خ١شریف مجدي زینھم محمد عیسوى٥٣٦٢٠

٠خ١شناوى احمد شناوى جاد٥٣٦٢١

٠خ١شھاب الدین احمد ابراھیم حسین٥٣٦٢٢

٠خ١شھاب الدین ایمن محمد عباس٥٣٦٢٣

٠خ١شھاب الدین طارق السید ابراھیم ابواللیل٥٣٦٢٤

٠خ١شھاب الدین فتحى ابو سریع مسعد٥٣٦٢٥

٠خ١شیماء عبد التواب عبد الغني ابراھیم(ا.ف)٥٣٦٢٦

٠خ١شیماء عصام مصطفى عالم٥٣٦٢٧

٠خ١صبرى عبد الاله عبد العزیز احمد٥٣٦٢٨

٠خ١صدام یحیى امام عبدالعلیم٥٣٦٢٩

٠خ١صالح احمد حسن عبد الحلیم(محول)٥٣٦٣٠

٠خ١صالح نصر الدین محمد نور٥٣٦٣١

٠خ١ضیاء الدین سلیم لطفى٥٣٦٣٢

٠خ١ضیاء خالد خلیل محمد٥٣٦٣٣

٠خ١طارق سعید حافظ حسن٥٣٦٣٤

٠خ١طارق عماد سالمھ على٥٣٦٣٥

٠خ١طارق عنتر جمعة محمد٥٣٦٣٦

٠خ١طارق محمد مرسى سید احمد٥٣٦٣٧

٠خ١عاطف عماد جرجس نجیب٥٣٦٣٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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٠خ١عبد الحلیم مجدى عرابى ٥٣٦٣٩

٠خ١عبد الحمید محمد عبد الحمید محمد٥٣٦٤٠

٠خ١عبد الرحمن احمد احمد سطوحي٥٣٦٤١

٠خ١عبد الرحمن احمد ناجى احمد محمد٥٣٦٤٢

٠خ١عبد الرحمن حسن السید منصور ٥٣٦٤٣

٠خ١عبد الرحمن خالد رشید احمد٥٣٦٤٤

٠خ١عبد الرحمن خالد عبد الفتاح مصطفى٥٣٦٤٥

٠خ١عبد الرحمن سعید عبد المعبود عبد الوھاب٥٣٦٤٦

٠خ١عبد الرحمن سید فتحى محمد٥٣٦٤٧

٠خ١عبد الرحمن شوقى ھالل محمد٥٣٦٤٨

٠خ١عبد الرحمن صبرى محمد محمد احمد٥٣٦٤٩

٠خ١عبد الرحمن طارق سامى محمود٥٣٦٥٠

٠خ١عبد الرحمن عادل محمد سعید خیرهللا٥٣٦٥١

٠خ١عبد الرحمن عبد الحكیم نوح حسن٥٣٦٥٢

٠خ١عبد الرحمن عبد الناصر سید عبد هللا٥٣٦٥٣

٠خ١عبد الرحمن عصام الدین محمد كامل٥٣٦٥٤

٠خ١عبد الرحمن على احمد على حسن٥٣٦٥٥

٠خ١عبد الرحمن على النجار ابراھیم٥٣٦٥٦

٠خ١عبد الرحمن محمد الحامولي عبد الرحمن٥٣٦٥٧

٠خ١عبد الرحمن محمد ربیع طنطاوى٥٣٦٥٨

٠خ١عبد الرحمن محمد عامر محمد یوسف٥٣٦٥٩

٠خ١عبد الرحمن محمد على احمد٥٣٦٦٠

٠خ١عبد الرحمن محمد محمود احمد٥٣٦٦١

٠خ١عبد الرحمن محمد مرغني محمد نور٥٣٦٦٢

٠خ١عبد الرحمن محمود سعید محمود٥٣٦٦٣

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١عبد الرحمن محمود عبد الحمید السید٥٣٦٦٤

٠خ١عبد الرحمن محمود عبدالھادى عوض٥٣٦٦٥

٠خ١عبد الرحمن منصور عبد الكامل اسماعیل٥٣٦٦٦

٠خ١عبد الرحمن یاسر ممدوح محمد عبد الوھاب٥٣٦٦٧

٠خ١عبد الرحمن یحیى امام عبدالعلیم٥٣٦٦٨

٠خ١عبد العزیز ناصر احمد٥٣٦٦٩

٠خ١عبد العظیم محمد عبد الرحیم محمود٥٣٦٧٠

٠خ١عبد القادر محمد عبد القادر محمد٥٣٦٧١

٠خ١عبد هللا ابراھیم فؤاد محمد٥٣٦٧٢

٠خ١عبد هللا احمد عبد الجلیل سید عویس٥٣٦٧٣

٠خ١عبد هللا ایھاب محمد صالح٥٣٦٧٤

٠خ١عبد هللا سید عبد اللطیف سید٥٣٦٧٥

٠خ١عبد هللا صالح الدین عبد البارى٥٣٦٧٦

٠خ١عبد هللا عاطف محمود محمد٥٣٦٧٧

٠خ١عبد هللا محمد محمد عبد العال٥٣٦٧٨

٠خ١عبد الھادى محمد عبد الھادى محمود٥٣٦٧٩

٠خ١عبیده عادل بخیت فراج٥٣٦٨٠

٠خ١عبیر زكى جابر احمد٥٣٦٨١

٠خ١عرفھ یحیى عرفة سلیم٥٣٦٨٢

٠خ١عال عید عبد المنعم عبد الفتاح٥٣٦٨٣

٠خ١عالء الدین ابراھیم محمود امین حمدى٥٣٦٨٤

٠خ١عالء على راغب احمد٥٣٦٨٥

٠خ١على اشرف عبد الحمید ابراھیم٥٣٦٨٦

٠خ١على جمال محمد محمود٥٣٦٨٧

٠خ١على سعد عواد عمار٥٣٦٨٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى (أ))رقم اللجنة:(١٤١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١على سعید عبد اللطیف احمد٥٣٦٨٩

٠خ١على عبد هللا عبد التواب محمد محمد٥٣٦٩٠

٠خ١على عبدهللا احمد محمود٥٣٦٩١

٠خ١على غانم توفیق عبدالظاھر٥٣٦٩٢

٠خ١على كمال ابراھیم محمد٥٣٦٩٣

٠خ١على محمد سید سالم ابو رحمة٥٣٦٩٤

٠خ١على محمود سید محمود٥٣٦٩٥

٠خ١على وحید على على٥٣٦٩٦

٠خ١عمر اشرف محمد محمود بدوى(أ.ف)٥٣٦٩٧

٠خ١عمر ایمن محمد حسب النبى٥٣٦٩٨

٠خ١عمر ایمن محمد منیر فرج٥٣٦٩٩

٠خ١عمر حسن عبد العزیز حسن٥٣٧٠٠

٠خ١عمر حسن محمد دشیكاى٥٣٧٠١

٠خ١عمر خالد سید محمد٥٣٧٠٢

٠خ١عمر خالد محمد احمد٥٣٧٠٣

٠خ١عمر رأفت حسن علي٥٣٧٠٤

٠خ١عمر رأفت عبد العزیز عبد المجید٥٣٧٠٥

٠خ١عمر رجب خمیس سالمھ٥٣٧٠٦

٠خ١عمر سمیر احمد على شحاتھ٥٣٧٠٧

٠خ١عمر سمیر محمد احمد حسین٥٣٧٠٨

٠خ١عمر سید على مصطفى٥٣٧٠٩

٠خ١عمر شریف عبد الرحمن دربالھ٥٣٧١٠

٠خ١عمر عباس سعد عباس٥٣٧١١

٠خ١عمر عبد العزیز عبدالفتاح خضیر٥٣٧١٢

٠خ١عمر عبد القادر محمود عبد القادر٥٣٧١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (ب))رقم اللجنة:(١٤٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١عمر عصام محمد محمد٥٣٧١٤

٠خ١عمر عمرو عبدالحمید ابراھیم٥٣٧١٥

٠خ١عمر مجدى موسى حسن٥٣٧١٦

٠خ١عمرو ابراھیم طھ خالد٥٣٧١٧

٠خ١عمرو ایمن ابراھیم على٥٣٧١٨

٠خ١عمرو ایمن على محمد خلیل٥٣٧١٩

٠خ١عمرو سلیمان عبد الصمد سلیم٥٣٧٢٠

٠خ١عمرو سید على بیومى٥٣٧٢١

٠خ١عمرو صالح محسوب مصیلحي٥٣٧٢٢

٠خ١عمرو عبد الرازق عبده محمد٥٣٧٢٣

٠خ١عمرو محمد رضا حنفي محمود مھران٥٣٧٢٤

٠خ١عمرو محمد محمود ابراھیم٥٣٧٢٥

٠خ١عمرو محمود عبد الرحمن محمد٥٣٧٢٦

٠خ١غادة محمد احمد عبد هللا٥٣٧٢٧

٠خ١غاده رأفت عبد المنعم على حسن(أ.ف)٥٣٧٢٨

٠خ١غفران حسین محمد الجمل٥٣٧٢٩

٠خ١فاتن تھامى احمد على نافع(أ.ف)٥٣٧٣٠

٠خ١فادى میشیل تادرس عبد المالك٥٣٧٣١

٠خ١فادى میشیل عبد المسیح عطیھ٥٣٧٣٢

٠خ١فاطمھ شعبان ابو سریع٥٣٧٣٣

٠خ١فھد حسام رمضان یوسف محمد٥٣٧٣٤

٠خ١فوزى سید رشدى فرج(أ.ف)٥٣٧٣٥

٠خ١فؤاد ایھاب فؤاد محمد٥٣٧٣٦

٠خ١فؤاد سید فؤاد عبدالمقصود٥٣٧٣٧

٠خ١كریم حمدى محمد دردیر محمد٥٣٧٣٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (ب))رقم اللجنة:(١٤٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١كریم خالد محمد فھیم٥٣٧٣٩

٠خ١كریم رجب رجب احمد٥٣٧٤٠

٠خ١كریم عادل شعبان صبره٥٣٧٤١

٠خ١كریم عالء فاروق السید٥٣٧٤٢

٠خ١كریم عماد عبد الموجود یوسف٥٣٧٤٣

٠خ١كریم فوزى السید محمد٥٣٧٤٤

٠خ١كریم كارم محمد عزت٥٣٧٤٥

٠خ١كریم محمد خلیل موسى٥٣٧٤٦

٠خ١كریم محمد طھ السید٥٣٧٤٧

٠خ١كریم محمد عبد النبى احمد٥٣٧٤٨

٠خ١كریم محمد على احمد٥٣٧٤٩

٠خ١كریم محمود عبد الحمید العدوى٥٣٧٥٠

٠خ١كریم ممدوح سعید عثمان٥٣٧٥١

٠خ١لورا جرجس بباوى جرجس٥٣٧٥٢

٠خ١لینا سمیح احمد نمر٥٣٧٥٣

٠خ١ماجده سامى عبد الحمید سید خاطر٥٣٧٥٤

٠خ١ماریو ناجى صبحي محروس٥٣٧٥٥

٠خ١محمد ابراھیم رجب محمد٥٣٧٥٦

٠خ١محمد ابراھیم عبد المعطى محمد٥٣٧٥٧

٠خ١محمد احمد حسن رضا٥٣٧٥٨

٠خ١محمد احمد خضرى٥٣٧٥٩

٠خ١محمد احمد رأفت محمود رزق٥٣٧٦٠

٠خ١محمد احمد سعید محمد حمیده٥٣٧٦١

٠خ١محمد احمد عبد القادر ابراھیم٥٣٧٦٢

٠خ١محمد احمد محمد ابو الوفا٥٣٧٦٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (ب))رقم اللجنة:(١٤٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١محمد احمد محمد نور٥٣٧٦٤

٠خ١محمد ادھم قرنى جابر٥٣٧٦٥

٠خ١محمد اسامھ سعید شبل٥٣٧٦٦

٠خ١محمد اسماعیل طھ الصاوى٥٣٧٦٧

٠خ١محمد اشرف ابراھیم عبد الغنى٥٣٧٦٨

٠خ١محمد السعید السید عبدالسالم٥٣٧٦٩

٠خ١محمد ایمن السید محمد٥٣٧٧٠

٠خ١محمد ایمن عبدالحلیم احمد٥٣٧٧١

٠خ١محمد ایمن فاروق محمد٥٣٧٧٢

٠خ١محمد بخیت محمد على٥٣٧٧٣

٠خ١محمد بیومي احمد بیومى٥٣٧٧٤

٠خ١محمد جمال سعد زغلول٥٣٧٧٥

٠خ١محمد جمال محمد قطب٥٣٧٧٦

٠خ١محمد حسن زكي حسن٥٣٧٧٧

٠خ١محمد حسن عبدالعظیم حسن٥٣٧٧٨

٠خ١محمد حسن محمد حسن السید٥٣٧٧٩

٠خ١محمد خالد سید عبدالعظیم٥٣٧٨٠

٠خ١محمد خالد عبد الرازق عبد الصادق٥٣٧٨١

٠خ١محمد خالد عبد العزیز عبد المطلب٥٣٧٨٢

٠خ١محمد خالد محمد بسیونى٥٣٧٨٣

٠خ١محمد رأفت صالح صالح٥٣٧٨٤

٠خ١محمد رباح عادل محمود٥٣٧٨٥

٠خ١محمد رضا ثابت عبد هللا٥٣٧٨٦

٠خ١محمد رضا جابر عبده ابراھیم٥٣٧٨٧

٠خ١محمد سامى محمد خلیل٥٣٧٨٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (ب))رقم اللجنة:(١٤٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١محمد سراج محمد مرسى عبد العال٥٣٧٨٩

٠خ١محمد سعید عبد المحسن بیومى٥٣٧٩٠

٠خ١محمد سید احمد عبد السالم٥٣٧٩١

٠خ١محمد سید سعد قرنى٥٣٧٩٢

٠خ١محمد سید على عبد النبى ربیع٥٣٧٩٣

٠خ١محمد شحات ھالل اسماعیل٥٣٧٩٤

٠خ١محمد شرشر ابراھیم عبد المقصود٥٣٧٩٥

٠خ١محمد شریف محمد ابراھیم٥٣٧٩٦

٠خ١محمد شریف محمد صبحى حسن الصباغ٥٣٧٩٧

٠خ١محمد صبحى یوسف محمد٥٣٧٩٨

٠خ١محمد صالح احمد محمود الجندى٥٣٧٩٩

٠خ١محمد صالح الدین حسن سید٥٣٨٠٠

٠خ١محمد صالح الدین محمد بیومى٥٣٨٠١

٠خ١محمد صالح عبد الموجود عثمان٥٣٨٠٢

٠خ١محمد ضیاء الدین محمود نصر٥٣٨٠٣

٠خ١محمد طارق عبد السمیع٥٣٨٠٤

٠خ١محمد طارق محمد عفیفي٥٣٨٠٥

٠خ١محمد طارق محمود محمد٥٣٨٠٦

٠خ١محمد عادل محمد ابو طالب السید٥٣٨٠٧

٠خ١محمد عاطف جابر السید٥٣٨٠٨

٠خ١محمد عبد الرؤف ابراھیم حسن٥٣٨٠٩

٠خ١محمد عبد العزیز حسن عبد العلیم٥٣٨١٠

٠خ١محمد عبد الكریم محمد احمد٥٣٨١١

٠خ١محمد عبد اللطیف سید عبد اللطیف قالمى٥٣٨١٢

٠خ١محمد عبد المحسن محمد محمود٥٣٨١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (ب))رقم اللجنة:(١٤٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١محمد عبد المقصود عبدالعزیز محمد٥٣٨١٤

٠خ١محمد عربى عبدالمعطى على٥٣٨١٥

٠خ١محمد عزت محمود ابراھیم٥٣٨١٦

٠خ١محمد عصام ابراھیم السید الدیب٥٣٨١٧

٠خ١محمد عصام محمد منصور٥٣٨١٨

٠خ١محمد عالء الدین محمد كامل العزب٥٣٨١٩

٠خ١محمد عالء عبدالغني محمد٥٣٨٢٠

٠خ١محمد عالء فؤاد ابراھیم٥٣٨٢١

٠خ١محمد عماد الدین عطیة عبد السالم٥٣٨٢٢

٠خ١محمد عمر نادى عالم٥٣٨٢٣

٠خ١محمد عمرو عبد اللطیف محمد حماد٥٣٨٢٤

٠خ١محمد عید السید صالح٥٣٨٢٥

٠خ١محمد فایق عبد المطلب محمد مصطفى٥٣٨٢٦

٠خ١محمد فتحى ھالل محمد٥٣٨٢٧

٠خ١محمد كامل فتحى كامل٥٣٨٢٨

٠خ١محمد كمال الدین حسین احمد٥٣٨٢٩

٠خ١محمد كمال محمد كمال سلیمان٥٣٨٣٠

٠خ١محمد ماجد سعد الدین احمد تاج٥٣٨٣١

٠خ١محمد ماھر حسن ابراھیم٥٣٨٣٢

٠خ١محمد متولى عبد العاطى محمد٥٣٨٣٣

٠خ١محمد مجدى ابراھیم صدیق ٥٣٨٣٤

٠خ١محمد مجدى معروف ابو العال٥٣٨٣٥

٠خ١محمد محسن عید محمد٥٣٨٣٦

٠خ١محمد محمد اسماعیل محمد(أ.ف)٥٣٨٣٧

٠خ١محمد محمد محمود عطیھ٥٣٨٣٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (ب))رقم اللجنة:(١٤٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١محمد محمود ابراھیم امین٥٣٨٣٩

٠خ١محمد محمود حسن محمود كارم٥٣٨٤٠

٠خ١محمد محمود عبد المنعم حلمى٥٣٨٤١

٠خ١محمد محمود محمد مصطفى٥٣٨٤٢

٠خ١محمد محمود محمود محمود ابراھیم٥٣٨٤٣

٠خ١محمد محى محمد عبد الوھاب٥٣٨٤٤

٠خ١محمد مصطفى ابو سریع عباس٥٣٨٤٥

٠خ١محمد مصطفى السید محمد مصطفى٥٣٨٤٦

٠خ١محمد مصطفى عثمان عبد اللطیف٥٣٨٤٧

٠خ١محمد مصطفى محمد محمد سالم٥٣٨٤٨

٠خ١محمد مصطفى محمد موسى٥٣٨٤٩

٠خ١محمد معوض شاكر احمد٥٣٨٥٠

٠خ١محمد منصف احمد عبد العال٥٣٨٥١

٠خ١محمد مھران محمد مھران٥٣٨٥٢

٠خ١محمد ناصر عبد الفتاح احمد٥٣٨٥٣

٠خ١محمد ناصر محمد حمدان٥٣٨٥٤

٠خ١محمد نبیل محمد محمد(أ.ف)٥٣٨٥٥

٠خ١محمد نشأت كفافى نصر٥٣٨٥٦

٠خ١محمد نصر زكریا محمد٥٣٨٥٧

٠خ١محمد نصر محمد رشدى٥٣٨٥٨

٠خ١محمد ھشام ابراھیم عبد المعطى٥٣٨٥٩

٠خ١محمد ھشام على حیدر٥٣٨٦٠

٠خ١محمد وجیھ محمود متولى٥٣٨٦١

٠خ١محمد ولید عبد الرحیم فرج٥٣٨٦٢

٠خ١محمد یحى محمد سالم٥٣٨٦٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (جـ))رقم اللجنة:(١٤٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١محمد یحیى زكریا قرنى٥٣٨٦٤

٠خ١محمد یحیى صالح على احمد سالم٥٣٨٦٥

٠خ١محمد یسرى احمد عثمان(محول)٥٣٨٦٦

٠خ١محمد یوسف حسن احمد٥٣٨٦٧

٠خ١محمد یوسف عبد القادر رمضان٥٣٨٦٨

٠خ١محمود ابراھیم عبد السید محمد٥٣٨٦٩

٠خ١محمود ابراھیم محمود ابراھیم٥٣٨٧٠

٠خ١محمود ابو بكر عبد العزیز امین٥٣٨٧١

٠خ١محمود احمد سالم محمود الدیبھ٥٣٨٧٢

٠خ١محمود احمد صبحى غریب٥٣٨٧٣

٠خ١محمود احمد محمد سلیمان٥٣٨٧٤

٠خ١محمود احمد محمد محمود٥٣٨٧٥

٠خ١محمود احمد محمود عبد الباقى٥٣٨٧٦

٠خ١محمود احمد محمود على الصیاد٥٣٨٧٧

٠خ١محمود اسامھ أحمد أحمد الباز٥٣٨٧٨

٠خ١محمود اسماعیل كامل ابراھیم٥٣٨٧٩

٠خ١محمود اشرف محمود السید٥٣٨٨٠

٠خ١محمود السید عبد الحمید محمد عوض٥٣٨٨١

٠خ١محمود ایمن شعبان محمد شرف٥٣٨٨٢

٠خ١محمود جمال محمد محمد٥٣٨٨٣

٠خ١محمود حسام الدین محمود محرم عبدالحلیم٥٣٨٨٤

٠خ١محمود حسین سید محمد٥٣٨٨٥

٠خ١محمود حسین عبد المجید محمد٥٣٨٨٦

٠خ١محمود حسین كامل سید٥٣٨٨٧

٠خ١محمود حلمى محمود خمیس٥٣٨٨٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (جـ))رقم اللجنة:(١٤٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١محمود خالد حسن محمد٥٣٨٨٩

٠خ١محمود خالد عبد العلیم حسن٥٣٨٩٠

٠خ١محمود خالد فوزى محمد عبد هللا٥٣٨٩١

٠خ١محمود رأفت فتحى محمد٥٣٨٩٢

٠خ١محمود ربیع عطیة ابراھیم٥٣٨٩٣

٠خ١محمود رجاء قابیل على٥٣٨٩٤

٠خ١محمود رمضان نادى ھاشم٥٣٨٩٥

٠خ١محمود سمیر احمد امین٥٣٨٩٦

٠خ١محمود سید صابر احمد صباح٥٣٨٩٧

٠خ١محمود شاكر رشدى الماظ٥٣٨٩٨

٠خ١محمود صالح احمد وھبھ زكریا٥٣٨٩٩

٠خ١محمود صالح الدین محمود ابراھیم ندا٥٣٩٠٠

٠خ١محمود صالح حموده قطب٥٣٩٠١

٠خ١محمود صالح محمود احمد٥٣٩٠٢

٠خ١محمود ضاحى حسین عفیفى(أ.ف)٥٣٩٠٣

٠خ١محمود طارق عطیة حفني٥٣٩٠٤

٠خ١محمود عادل احمد الھم٥٣٩٠٥

٠خ١محمود عبد الكریم حماد محمد٥٣٩٠٦

٠خ١محمود عالء الدین سلیمان ابو زید٥٣٩٠٧

٠خ١محمود عالء ممدوح محمود٥٣٩٠٨

٠خ١محمود عماد حسن عبد اللطیف٥٣٩٠٩

٠خ١محمود مجاھد محمود على٥٣٩١٠

٠خ١محمود مجدى محمدى فھمى٥٣٩١١

٠خ١محمود محمد احمد على٥٣٩١٢

٠خ١محمود محمد احمد محمد عبد العال٥٣٩١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (جـ))رقم اللجنة:(١٤٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١محمود محمد حمدى یوسف٥٣٩١٤

٠خ١محمود محمد دسوقى سید٥٣٩١٥

٠خ١محمود محمد سعد الدین محمد٥٣٩١٦

٠خ١محمود محمد عبد العال ابوضیف٥٣٩١٧

٠خ١محمود محمد عبده محمد٥٣٩١٨

٠خ١محمود محمد فاروق محمد٥٣٩١٩

٠خ١محمود محمد لبیب عبد الواحد٥٣٩٢٠

٠خ١محمود مصطفى احمد ابراھیم٥٣٩٢١

٠خ١محمود مصطفى سالمھ حسن(أ.ف)٥٣٩٢٢

٠خ١محمود نبوى ابراھیم یوسف٥٣٩٢٣

٠خ١محمود نبیل رجب عیسى٥٣٩٢٤

٠خ١مختار حسین كامل محمد٥٣٩٢٥

٠خ١مراد محمد احمد سلیم٥٣٩٢٦

٠خ١مروان محمد احمد بكرى٥٣٩٢٧

٠خ١مروان محیى الدین انیس مرسي٥٣٩٢٨

٠خ١مریم عاطف عریان میخائیل٥٣٩٢٩

٠خ١مریم وائل محمد سمیر٥٣٩٣٠

٠خ١مصباح مكرم صالح احمد٥٣٩٣١

٠خ١مصطفى ابراھیم فوزى طھ مرسى٥٣٩٣٢

٠خ١مصطفى احمد السید محمد٥٣٩٣٣

٠خ١مصطفى احمد سرور محمد٥٣٩٣٤

٠خ١مصطفى احمد سید حسن٥٣٩٣٥

٠خ١مصطفى السعید عوض حسانین٥٣٩٣٦

٠خ١مصطفى امام رشاد محمود٥٣٩٣٧

٠خ١مصطفى بدوى عبد العلیم محمد٥٣٩٣٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (جـ))رقم اللجنة:(١٤٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١مصطفى جمعھ قرنى محمد السید٥٣٩٣٩

٠خ١مصطفى حسین سید رضوان٥٣٩٤٠

٠خ١مصطفى خالد سید عبدالاله٥٣٩٤١

٠خ١مصطفى ریاض تحسین عواد٥٣٩٤٢

٠خ١مصطفى سامى عبد الصادق محمد المزین٥٣٩٤٣

٠خ١مصطفى سید خلف عبد الرحمن٥٣٩٤٤

٠خ١مصطفى سید صالح سالم٥٣٩٤٥

٠خ١مصطفى سید عبد الحافظ محمد٥٣٩٤٦

٠خ١مصطفى سید عوض بیومى٥٣٩٤٧

٠خ١مصطفى سید عیسى السید(محول)٥٣٩٤٨

٠خ١مصطفى عبد الرحمن حسن ابراھیم٥٣٩٤٩

٠خ١مصطفى عبد الرحمن عبد العزیز محمد٥٣٩٥٠

٠خ١مصطفى عزام غریب اسماعیل٥٣٩٥١

٠خ١مصطفى على محمد محمد على٥٣٩٥٢

٠خ١مصطفى عماد سید على محمد٥٣٩٥٣

٠خ١مصطفى فتحى ابراھیم على٥٣٩٥٤

٠خ١مصطفى فتحى عبد الحمید امین٥٣٩٥٥

٠خ١مصطفى مجدي رمضان احمد٥٣٩٥٦

٠خ١مصطفى محسن عبد العزیز عثمان٥٣٩٥٧

٠خ١مصطفى محمد ابراھیم محمد٥٣٩٥٨

٠خ١مصطفى محمد حسن محمد٥٣٩٥٩

٠خ١مصطفى محمد سلیمان احمد (أ.ف)٥٣٩٦٠

٠خ١مصطفى محمد صالح ثابت٥٣٩٦١

٠خ١مصطفى محمد متولى ابو شعیشع٥٣٩٦٢

٠خ١مصطفى محمد مرسى مرسى حالوة٥٣٩٦٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (جـ))رقم اللجنة:(١٤٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١مصطفى محمد مرعى حسین٥٣٩٦٤

٠خ١مصطفى محمد مصطفى محمد حسین٥٣٩٦٥

٠خ١مصطفى محمود امام ابو شوشھ٥٣٩٦٦

٠خ١مصطفى محمود یاسین محمود٥٣٩٦٧

٠خ١مصطفى ناصر عبد المنعم محمد٥٣٩٦٨

٠خ١مصطفى نبیل سید عبد الغنى٥٣٩٦٩

٠خ١مصطفى ھشام سعید٥٣٩٧٠

٠خ١معاذ جمال محمد صبري المراكبى٥٣٩٧١

٠خ١معتز احمد عبدالوھاب محمد٥٣٩٧٢

٠خ١مالك جرجس مالك میخائیل٥٣٩٧٣

٠خ١مالك صالح خلھ سلطان٥٣٩٧٤

٠خ١منة هللا ابراھیم ھمام ابراھیم٥٣٩٧٥

٠خ١منة هللا على محمد على٥٣٩٧٦

٠خ١منة هللا محمد صدیق عبدهللا٥٣٩٧٧

٠خ١منة هللا مدحت محمد سعید محمود خمیس٥٣٩٧٨

٠خ١منة سید امین عبد الحمید٥٣٩٧٩

٠خ١منى احمد عبد اللطیف مجاھد٥٣٩٨٠

٠خ١منى رجب مصطفى على٥٣٩٨١

٠خ١منى محمود كمال محمد عمران(أ.ف)٥٣٩٨٢

٠خ١مھا حسن على على حسن(أ.ف)٥٣٩٨٣

٠خ١مھا عطیھ صابر محمد جوده(أ.ف)٥٣٩٨٤

٠خ١مھا محمد محمود عبد هللا(أ.ف)٥٣٩٨٥

٠خ١مھند سعید على حسن٥٣٩٨٦

٠خ١مھند محمد ھشام محمد٥٣٩٨٧

٠خ١مھند محمود جابر محروس٥٣٩٨٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة د)الفرقة: الثانیة (انتساب)

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (جـ))رقم اللجنة:(١٤٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١مونیكا ماھر دانیال رشدي٥٣٩٨٩

٠خ١مؤمن احمد حسن سید٥٣٩٩٠

٠خ١مؤمن احمد عبد الرحمن محمد٥٣٩٩١

٠خ١مؤمن سعد ابو العال على٥٣٩٩٢

٠خ١مؤمن سعید محمد عبدالرحمن٥٣٩٩٣

٠خ١مؤمن محمد سید عبد المجید سید٥٣٩٩٤

٠خ١میاده احمد صدیق محمد٥٣٩٩٥

٠خ١میاده محمد عبدالحمید امین٥٣٩٩٦

٠خ١میار صبحى حافظ محمد٥٣٩٩٧

٠خ١میار محمد محیى حافظ٥٣٩٩٨

٠خ١میران ممدوح مرتضى خلیل٥٣٩٩٩

٠خ١میرنا سمیر ثابت عازر٥٤٠٠٠

٠خ١مینا شكر هللا رزق هللا فاخورى٥٤٠٠١

٠خ١مینا كمال فؤاد شحاتھ٥٤٠٠٢

٠خ١نادر احمد عبد الحمید ابو بكر ٥٤٠٠٣

٠خ١نادر ناصر محمود محمد٥٤٠٠٤

٠خ١نادیھ محمد حسین محمد٥٤٠٠٥

٠خ١ناھد حسین محمد عنتر٥٤٠٠٦

٠خ١ندا عادل خالد محمد٥٤٠٠٧

٠خ١ندى شادى جالل محمد٥٤٠٠٨

٠خ١ندى صالح السید بدوى٥٤٠٠٩

٠خ١نرمین عصمت محمد عبد الرازق٥٤٠١٠

٠خ١نعمھ دسوقى عبید احمد(أ.ف)٥٤٠١١

٠خ١نھال محمد عبد الستار محمد ٥٤٠١٢

٠خ١نھى عادل محمد بغدادي٥٤٠١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتسابالفرقة: الثانیة

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢١٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١نور احمد حسین محمد٥٤٠١٤

٠خ١نور الدین اشرف محفوظ محمد الباز٥٤٠١٥

٠خ١نور الدین وائل محمد عبد الفتاح٥٤٠١٦

٠خ١نور الدین وجیھ فتحى مصطفى٥٤٠١٧

٠خ١نورا عبد النبى عمر سلیمان٥٤٠١٨

٠خ١نوران خالد على محمد السید٥٤٠١٩

٠خ١نورھان احمد االمیر محمد٥٤٠٢٠

٠خ١نورھان صابر مغاورى منصور ٥٤٠٢١

٠خ١نورھان طاھر عزمي مصیلحى٥٤٠٢٢

٠خ١نورھان فتحي محمد صقر٥٤٠٢٣

٠خ١نیرة اشرف عبد الحمید احمد ٥٤٠٢٤

٠خ١نیرة فتحى عبد الرءوف ابراھیم٥٤٠٢٥

٠خ١ھاجر احمد عبدالعزیز ابراھیم٥٤٠٢٦

٠خ١ھادى احمد محمد حسن٥٤٠٢٧

٠خ١ھبھ هللا ھارون مصطفى امام(أ.ف)٥٤٠٢٨

٠خ١ھبھ عمر محمد محمود حسن٥٤٠٢٩

٠خ١ھدى طارق عطیھ خضر عفیفى٥٤٠٣٠

٠خ١ھدیر اسامھ حسن محمد٥٤٠٣١

٠خ١ھدیر امام خلیفھ قواتشتى٥٤٠٣٢

٠خ١ھشام سید عكاشة لبنھ٥٤٠٣٣

٠خ١ھشام صفوت احمد السید(أ.ف)٥٤٠٣٤

٠خ١ھشام محمد سعد عبد الفتاح٥٤٠٣٥

٠خ١وجدان احمد محمود حسن٥٤٠٣٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتسابالفرقة: الثانیة

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢١٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١وحید احمد صالح عزام٥٤٠٣٧

٠خ١وفاء سید محمود عبدالحمید٥٤٠٣٨

٠خ١ولید احمد ابو عوف یحى٥٤٠٣٩

٠خ١ولید زكریا على حسین٥٤٠٤٠

٠خ١ولیم ولیم مكرم عبد السید سعد٥٤٠٤١

٠خ١یارا رمضان عبد المولى عنانى٥٤٠٤٢

٠خ١یاسر عبد المنجى محمود احمد٥٤٠٤٣

٠خ١یاسمین رمضان عبدالحفیظ ابو غالیھ٥٤٠٤٤

٠خ١یاسمین علي محروس حافظ علي٥٤٠٤٥

٠خ١یاسمین كرم اسماعیل اسماعیل(أ.ف)٥٤٠٤٦

٠خ١یاسمین محمد ناصر عبد المنعم٥٤٠٤٧

٠خ١یاسمین مصطفى عاشور حسن٥٤٠٤٨

٠خ١یاسمین یاسر احمد عزمى٥٤٠٤٩

٠خ١یاسمین یسري جوده السید٥٤٠٥٠

٠خ١یمنى شعبان عثمان عبد الحمید٥٤٠٥١

٠خ١یوسف ابراھیم یوسف محمود٥٤٠٥٢

٠خ١یوسف احمد طھ عبد العزیز٥٤٠٥٣

٠خ١یوسف احمد عصام الدین محمد٥٤٠٥٤

٠خ١یوسف اسامھ یوسف عبد الخالق٥٤٠٥٥

٠خ١یوسف اسماعیل سید امین٥٤٠٥٦

٠خ١یوسف اشرف زین العابدین محمد٥٤٠٥٧

٠خ١یوسف اشرف یوسف قسطنطین٥٤٠٥٨

٠خ١یوسف جابر امین فیلبس٥٤٠٥٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتسابالفرقة: الثانیة

عدد الطالب:(١٩)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢١٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١یوسف جمال عبد الرازق محمد دسوقي٥٤٠٦٠

٠خ١یوسف حسن محمود عثمان٥٤٠٦١

٠خ١یوسف طارق عربى توفبق٥٤٠٦٢

٠خ١یوسف عبد المنعم مصطفي احمد٥٤٠٦٣

٠خ١یوسف محمد عبدالعظیم على٥٤٠٦٤

٠خ١یوسف مصطفى مصباح ابراھیم٥٤٠٦٥

٠خ١یوسف ناجح محمود عبد اللطیف٥٤٠٦٦

٠خ+اسماء رجب خلیفھ عبد هللا - اعادة قید٥٤٠٦٧

٠خ+مروه ضاحى عارف ابو زید - اعادة قید٥٤٠٦٨

٠٠نورھان محمود جالل عز الدین٥٤٠٦٩

٠٠فاطمة كمال عبده صالح (معادلة)٥٤٠٧٠

٠٠اسراء محمد محمد محمد (معادلة)٥٤٠٧١

٠٠محمد ایمن محمد ابراھیم (معادلة)٥٤٠٧٢

٠٠ابانوب عادل فوزى میخائیل (معادلة)٥٤٠٧٣

٠٠محمد عادل ابراھیم عبد الرحیم٥٤٠٧٤

٠٠محمد حامد یحیى السید٥٤٠٧٥

٠٠عبد هللا خالد حسین سید٥٤٠٧٦

٠٠ادھم حسین على محمود (محول من انتظام)٥٤٠٧٧

٠٠نورھان عبد الروؤف محمد عمار٥٤٠٧٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٤٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ابانوب جرجس صالح عزیز٢٧١٠١

٠ابانوب صفوت عیاد نصر٢٧١٠٢

٠ابراھم حسن كمال علي مسلم٢٧١٠٣

٠ابراھیم احمد محمد احمد الشیخ٢٧١٠٤

٠ابراھیم محمد عبد هللا منصور٢٧١٠٥

٠ابراھیم محمد فتح هللا مرسى٢٧١٠٦

٠ابراھیم موسي سعد عبد هللا٢٧١٠٧

٠ابراھیم وافى رفاعى احمد٢٧١٠٨

٠احمد ابراھیم بسیونى ابراھیم٢٧١٠٩

٠احمد اسامھ عبد هللا حفنى٢٧١١٠

٠احمد اشرف السید محمد٢٧١١١

٠احمد السید عاید مرسي٢٧١١٢

٠احمد الطیب ابوالیسر اسماعیل٢٧١١٣

٠احمد ایمن عبدالغنى عبدالحلیم٢٧١١٤

٠احمد بدوى عبدالبارى نادى٢٧١١٥

٠احمد حسام محمد عبد الكریم٢٧١١٦

٠احمد حسن على حسن٢٧١١٧

٠احمد حسن محمد احمد٢٧١١٨

٠احمد حمدي عبد المجید محمد٢٧١١٩

٠احمد حموده سید ھاشم٢٧١٢٠

٠احمد خالد احمد ابراھیم٢٧١٢١

٠احمد خالد رمضان محمد على٢٧١٢٢

٠احمد خالد عكاشھ عبدالمعطي٢٧١٢٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٤٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد رأفت احمد على عبد هللا٢٧١٢٤

٠احمد رجب احمد الصغیر٢٧١٢٥

٠احمد رزق عبد العال السید٢٧١٢٦

٠احمد رفعت قرني سعد٢٧١٢٧

٠احمد رمضان حسن محمد بركات٢٧١٢٨

٠احمد سعید محمد محمد٢٧١٢٩

٠احمد سالمھ مصطفي عبد التواب٢٧١٣٠

٠احمد سمیر عبد الجواد عبد الحفیظ٢٧١٣١

٠احمد شاذلي عباس بشیر٢٧١٣٢

٠احمد شعبان احمد جاه الرسول٢٧١٣٣

٠احمد شعبان عبدالتواب محمد٢٧١٣٤

٠احمد شعبان میزار عبد الحفیظ٢٧١٣٥

٠احمد عادل سعد محمد الجزار٢٧١٣٦

٠احمد عادل عبد الوھاب حسین٢٧١٣٧

٠احمد عادل یعقوب احمد ٢٧١٣٨

٠احمد عاطف كامل صدیق٢٧١٣٩

٠احمد عبد الباسط احمد سالمھ٢٧١٤٠

٠احمد عبد التواب عبد الغني غانم٢٧١٤١

٠احمد عبد الرحمن احمد السعید٢٧١٤٢

٠احمد عبد الرحمن احمد طلبھ٢٧١٤٣

٠احمد عبد الرحمن طاھر جمال الدین٢٧١٤٤

٠احمد عبد هللا محمد على٢٧١٤٥

٠احمد عبدالحمید طلبة نصرهللا٢٧١٤٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٤٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد عثمان خلیل احمد٢٧١٤٧

٠احمد عشري محمد محمد٢٧١٤٨

٠احمد علي فتحي علي٢٧١٤٩

٠احمد عماد الدین مصطفي محمد٢٧١٥٠

٠احمد عماد شفیق احمد٢٧١٥١

٠احمد عنتر فرج اسماعیل٢٧١٥٢

٠احمد فتحى عبدالعزیز محمد٢٧١٥٣

٠احمد فرجاني مطاوع عبد الجید٢٧١٥٤

٠احمد فضل خلیفة عبد المنعم٢٧١٥٥

٠احمد كمال كامل عبدالقادر٢٧١٥٦

٠احمد ماجد حلمى صالح٢٧١٥٧

٠احمد مادح مدني رضوان٢٧١٥٨

٠احمد مجدى احمد محمد٢٧١٥٩

٠احمد مجدى سید یحى٢٧١٦٠

٠احمد مجدى عبدالعظیم عبدالرازق٢٧١٦١

٠احمد مجدى محمد محمد٢٧١٦٢

٠احمد محمد احمد صالح٢٧١٦٣

٠احمد محمد احمد علي٢٧١٦٤

٠احمد محمد احمد محمود درویش٢٧١٦٥

٠احمد محمد زكي جمعة٢٧١٦٦

٠احمد محمد عبد الكریم حسن٢٧١٦٧

٠احمد محمد فاروق محمد٢٧١٦٨

٠احمد محمد مختار عبد هللا حسن٢٧١٦٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٤٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد محمد مرسى صادق محمد٢٧١٧٠

٠احمد محمد یاسر عبدالحمید احمد٢٧١٧١

٠احمد محمود احمد الصغیر٢٧١٧٢

٠ادھم اشرف عبد المنعم عبد القادر٢٧١٧٣

٠اسامة محمد احمد الدسوقي٢٧١٧٤

٠اسامھ خالد عبد الحمید عبد الحمید٢٧١٧٥

٠اسامھ محمد فھمي عبدالمطلب٢٧١٧٦

٠اسراء احمد قرنى امین٢٧١٧٧

٠اسراء سمیر احمد عبد الحلیم٢٧١٧٨

٠اسراء عبد التواب جمعھ یاسین٢٧١٧٩

٠اسراء عمر عید محمود٢٧١٨٠

٠اسراء فتحي عوض هللا محمد نصرهللا٢٧١٨١

٠اسراء كمال حسني الدبیكي٢٧١٨٢

٠اسراء محمد امین عبد الحمید٢٧١٨٣

٠اسراء محمود عبد المجید حسن٢٧١٨٤

٠اسراء موسي محمد موسي٢٧١٨٥

٠اسالم احمد حسین جمعھ٢٧١٨٦

٠اسالم سامى سنوسى مسعد٢٧١٨٧

٠اسالم محمد ابراھیم محمد٢٧١٨٨

٠اسالم ناصر محمود سید احمد٢٧١٨٩

٠اسماء یاسر كامل محمد الزیات٢٧١٩٠

٠اسماعیل محمد إسماعیل السید٢٧١٩١

٠اسیل حسني عبدالعال عوض٢٧١٩٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٥٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اشرف ابوالقاسم یحیى عبد الجید٢٧١٩٣

٠اشرف رزق رزق عبد العزیز٢٧١٩٤

٠االء رأفت عبد العزیز سالمھ٢٧١٩٥

٠االء عبد الرحمن محمد محمد٢٧١٩٦

٠االء عبد الناصر عبد البر علي٢٧١٩٧

٠االء عطیھ سید عباس سلیم٢٧١٩٨

٠االء محمد النادي احمد محمد النادي٢٧١٩٩

٠االء محمد رجائي محمد حسن٢٧٢٠٠

٠االء محمود بدراوي محمد٢٧٢٠١

٠االء مصطفي احمد محمود٢٧٢٠٢

٠السید محمد السید علي٢٧٢٠٣

٠امانى ابو الفضل عبد الحمید ابراھیم٢٧٢٠٤

٠امانى امجد یوسف محروس٢٧٢٠٥

٠امل سمیر عبد السالم محمد٢٧٢٠٦

٠امل عمر عبد الغفار محمد٢٧٢٠٧

٠امنیة احمد محمد احمد سالمان٢٧٢٠٨

٠امنیة حسن محمد سلیمان٢٧٢٠٩

٠امنیھ ابراھیم كمال عزوز٢٧٢١٠

٠امنیھ جمعھ غنام جمعھ٢٧٢١١

٠امنیھ حسین محمد عبد الرحمن٢٧٢١٢

٠امیر جمال عواض وسیلى٢٧٢١٣

٠امیر سمیر ابراھیم بخیت٢٧٢١٤

٠امیر عوض توفیق محمد٢٧٢١٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٥٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠امیر ماجد بھى الدین سالم٢٧٢١٦

٠امیر محمد سعید ابو زید٢٧٢١٧

٠امیرة بدران صدیق علي٢٧٢١٨

٠امیره محمد احمد عبد الوھاب٢٧٢١٩

٠انجال عادل كرم راغب٢٧٢٢٠

٠انجى عاطف ایلیا ایوب عبد المالك٢٧٢٢١

٠اندرو الفرید صبحي ذكي٢٧٢٢٢

٠اندرو رأفت حلیم خلھ٢٧٢٢٣

٠ایاد ایمن جابر السید ابو العز٢٧٢٢٤

٠ایاد حازم محمد خاطر٢٧٢٢٥

٠ایاد علي احمد علي محمد٢٧٢٢٦

٠ایالریا ماجد نسیم الیاس٢٧٢٢٧

٠ایلیانا ماجد عیاد سیدھم٢٧٢٢٨

٠ایمان السید عبد الكریم محمد٢٧٢٢٩

٠ایمان الشحات كمال السید٢٧٢٣٠

٠ایمان خلف علي جمعھ٢٧٢٣١

٠ایمان صالح محمد الصادق محمد الطاھر٢٧٢٣٢

٠ایمان عبدالحق محمد علي٢٧٢٣٣

٠ایمان محمد سمیر حسن٢٧٢٣٤

٠ایمن رجب فھمي محمد٢٧٢٣٥

٠ایمن سید محمود عبدالرحیم٢٧٢٣٦

٠ایمن محمد سید محمد٢٧٢٣٧

٠ایناس حسان سید كامل٢٧٢٣٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٥١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ایھ هللا علي عبد الرحمن علي٢٧٢٣٩

٠ایھ ایمن أبوبكر ابراھیم٢٧٢٤٠

٠ایھ أشرف علي طھ منصور٢٧٢٤١

٠ایھ حمدى محمد عبد الحمید٢٧٢٤٢

٠ایھ سعید احمد حجاج٢٧٢٤٣

٠ایھ عادل حجازي سرحان٢٧٢٤٤

٠ایھ عبد المعبود صالح عبد المقصود٢٧٢٤٥

٠ایھ عصام مصطفي رفعت الحناوي٢٧٢٤٦

٠ایھ عالء الدین السید علي٢٧٢٤٧

٠ایھ عالء الدین محمد صالح٢٧٢٤٨

٠ایھ عالء الدین محمود ابراھیم محمد٢٧٢٤٩

٠ایھ علي محمد قرطمة٢٧٢٥٠

٠ایھ محب محمد محمود٢٧٢٥١

٠ایھ محسن سعد عبدالحافظ٢٧٢٥٢

٠ایھ محمد شحاتة محمود٢٧٢٥٣

٠ایھ محمد موسى محمود٢٧٢٥٤

٠باسم طاھر السید احمد٢٧٢٥٥

٠باكینام حسام محمد ابراھیم٢٧٢٥٦

٠باھى محمد احمد حمدى٢٧٢٥٧

٠باھي سید باھي منسي سید٢٧٢٥٨

٠بدر الدین عصام محمد سید محمد٢٧٢٥٩

٠بسملة ھانى حسن شحاتھ٢٧٢٦٠

٠بسنت احمد حسن عبد السالم٢٧٢٦١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٥١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بسنت ایھاب احمد ابراھیم٢٧٢٦٢

٠بسنت خالد محمد محمود عجاج٢٧٢٦٣

٠بسنت عاطف عبد الرازق قطب٢٧٢٦٤

٠بسنت عبد المنعم عبد اللطیف عبد المعبود٢٧٢٦٥

٠بسنت مجدى حلیم یوسف٢٧٢٦٦

٠بالل فوزي عبدالمحسن محمود حسین سالمھ٢٧٢٦٧

٠بموا باسم امیر جرجس٢٧٢٦٨

٠بنان مصطفى محمد حامد٢٧٢٦٩

٠بھاء الدین تیسیر یسري محمود٢٧٢٧٠

٠بوال عادل جرجس شحاتھ جرجس٢٧٢٧١

٠بیشوى مالك صموئیل شحاتة٢٧٢٧٢

٠تادرس عماد عدلي ذكى٢٧٢٧٣

٠تقى خالد عقل عبد الستار٢٧٢٧٤

٠تقى عصام ابراھیم علوانى٢٧٢٧٥

٠تقى مجدى على محمد٢٧٢٧٦

٠تقى مجدي محمد سید٢٧٢٧٧

٠تونى عادل سیدھم جرجس٢٧٢٧٨

٠جرجس فوزى عیاد جندى٢٧٢٧٩

٠جرمین شحاتھ شوقي متي٢٧٢٨٠

٠جنة عماد حمدي فھمي٢٧٢٨١

٠جنھ شریف ابراھیم على الوكیل٢٧٢٨٢

٠جھاد رمضان أبوبكر عبد السالم٢٧٢٨٣

٠جوانا داود دانیال مترى٢٧٢٨٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٥٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠جورج مدحت حبیب بولس٢٧٢٨٥

٠جوستینا یعقوب اسحق ابراھیم٢٧٢٨٦

٠جیھان طارق ابو العال محمد٢٧٢٨٧

٠حاتم خالد عبد الحلیم عبد الرحمن الجابري٢٧٢٨٨

٠حازم احمد فؤاد احمد٢٧٢٨٩

٠حازم اسامھ انور محمد زكى٢٧٢٩٠

٠حازم خلیل عبد الھادي عبدالھادي٢٧٢٩١

٠حامد ناصر حامد محمود٢٧٢٩٢

٠حبیبة عصام ابراھیم درویش المالح٢٧٢٩٣

٠حبیبة عصام محمود صالح٢٧٢٩٤

٠حبیبة عالء السید عبد المقصود٢٧٢٩٥

٠حبیبة مجدي مصطفي محمد٢٧٢٩٦

٠حبیبة محمد محمود حسني احمد٢٧٢٩٧

٠حبیبة محمد محمود محمدعبد السمیع٢٧٢٩٨

٠حبیبھ احمد محمد باھر النحال٢٧٢٩٩

٠حبیبھ حسن احمد موسى٢٧٣٠٠

٠حبیبھ عادل ابراھیم عبدالظاھر٢٧٣٠١

٠حبیبھ على محمد محمد حسن٢٧٣٠٢

٠حبیبھ عمرو حنفي عبد الرحمن٢٧٣٠٣

٠حبیبھ عمرو عبد المنعم اسماعیل٢٧٣٠٤

٠حبیبھ عید عبدالرحمن احمد٢٧٣٠٥

٠حبیبھ محمد محمد مصطفي٢٧٣٠٦

٠حسام الدین محمود سید خلیل٢٧٣٠٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٥٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠حسام كرم رشدي احمد٢٧٣٠٨

٠حسام محمد محمد محمود صالح٢٧٣٠٩

٠حسام معتز حافظ محسن٢٧٣١٠

٠حسن ایمن حسن عبد السالم٢٧٣١١

٠حسن محمد قرني عبد النبي٢٧٣١٢

٠حسناء عاطف محمد جودة٢٧٣١٣

٠حسناء عصام محمد عبدالھادي٢٧٣١٤

٠حسین محمود محمد احمد٢٧٣١٥

٠حماده نور عثمان سید٢٧٣١٦

٠حمدى على محمد عبد الرحمن٢٧٣١٧

٠حمدي عاطف صبحي ابراھیم٢٧٣١٨

٠حنان عصام حسین حسن٢٧٣١٩

٠حنان علي یونس بغدادى٢٧٣٢٠

٠حنین مجدى مرعى محمد٢٧٣٢١

٠حنین محمد فاروق ابوحطب٢٧٣٢٢

٠خالد حسین احمد جوده٢٧٣٢٣

٠خالد رجب ابراھیم عبد المجید٢٧٣٢٤

٠خالد صالح قاسم عبدالعاطي٢٧٣٢٥

٠خالد عبدالناصر مھاود ھریدى٢٧٣٢٦

٠خالد وجیھ احمد الغندور٢٧٣٢٧

٠خلود محمد عبد المجید احمد٢٧٣٢٨

٠خیري محمد عبد الدایم حمد٢٧٣٢٩

٠دارین خالد السید العربى على٢٧٣٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٥٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠دالیا ایھاب مصطفي ربیع٢٧٣٣١

٠دالیا حسن احمد عثمان٢٧٣٣٢

٠دالیا محمد السید الششتاوى٢٧٣٣٣

٠دعاء رجب جمعھ على٢٧٣٣٤

٠دعاء عادل السید عبد العزیز٢٧٣٣٥

٠دعاء محمد محمد سعید صالح٢٧٣٣٦

٠دعاء یاسر عتابي على٢٧٣٣٧

٠دمیانة سامى روحى امبارك٢٧٣٣٨

٠دمیانھ مجدي ناروز عوض٢٧٣٣٩

٠دنیا اشرف سید محمود٢٧٣٤٠

٠دنیا أنور یوسف محمد٢٧٣٤١

٠دنیا بدوي محمد محمد مھدي٢٧٣٤٢

٠دنیا حامد محمد نصر الدین٢٧٣٤٣

٠دنیا صالح الدین انور حسانین٢٧٣٤٤

٠دنیا عبد هللا احمد عبد هللا٢٧٣٤٥

٠دنیا عید محمود عبد الرحمن٢٧٣٤٦

٠دنیا فتحي محمود عبدالحمید٢٧٣٤٧

٠دنیا محمد احمد ابو ضیف٢٧٣٤٨

٠دنیا محمد محمد حسن٢٧٣٤٩

٠دوالجى یسى كامل یسى٢٧٣٥٠

٠دینا احمد محمد ابو العال٢٧٣٥١

٠دینا تامر فكري السید٢٧٣٥٢

٠دینا حامد محمد حامد٢٧٣٥٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٥٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠دینا عبدالعلیم عبدالھادي حسین٢٧٣٥٤

٠دینا یسري احمد حسن٢٧٣٥٥

٠راحیل عاطف احمد جمعھ٢٧٣٥٦

٠رامي عمر عبد الشفیع محمد٢٧٣٥٧

٠رانا ایھاب حمدي عبد الكریم٢٧٣٥٨

٠رانا عصام فتحي محمد٢٧٣٥٩

٠رانیا حسین احمد حسین٢٧٣٦٠

٠رانیا محمد طھ فرغل٢٧٣٦١

٠ربیع ناصر حامد حسن الشافعي٢٧٣٦٢

٠رحاب محمد سعید عبد العزیز٢٧٣٦٣

٠رحاب محمود صالح محمود٢٧٣٦٤

٠رحمة محمد ابوزید عید حسن٢٧٣٦٥

٠رحمھ رجب فرج شحاتھ٢٧٣٦٦

٠رحمھ مجدي ابراھیم شاكر٢٧٣٦٧

٠رضوى حمدي عبدالعال محمدین٢٧٣٦٨

٠رضوي احمد سالم احمد٢٧٣٦٩

٠رضوي اشرف عبد الحسیب عبد الجید٢٧٣٧٠

٠رضوي سعد عبد العزیز الشحات٢٧٣٧١

٠رضوي محمد كامل عبد هللا٢٧٣٧٢

٠رغده رجاء سعید مصطفي٢٧٣٧٣

٠رفیده على محمود عبدالفتاح٢٧٣٧٤

٠رمضان عطیھ عبد الرحمن عنصیل٢٧٣٧٥

٠رنیم عالء الدین رمضان السید٢٧٣٧٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٥٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠رنیم ھانى ابراھیم عبد الرحمن٢٧٣٧٧

٠رنین عبدالناصر صابر محمود علي سالم٢٧٣٧٨

٠روان السید عبدالبدیع عبید٢٧٣٧٩

٠روان خالد عبد الفتاح محمود٢٧٣٨٠

٠روان طارق صابر امین٢٧٣٨١

٠روان عبداللطیف عبدالحى عبداللطیف٢٧٣٨٢

٠روان غریب محمد على٢٧٣٨٣

٠روان محمد محسن مصطفي٢٧٣٨٤

٠روجان جورج شھدي فؤاد٢٧٣٨٥

٠رودینا ایمن حسین ابراھیم٢٧٣٨٦

٠روینا ابراھیم عبد العاطي حسن٢٧٣٨٧

٠رؤیا عاطف محمد خلیل٢٧٣٨٨

٠ریم احمد محمود حجازى٢٧٣٨٩

٠ریم حمدى عبد� عبد المجید٢٧٣٩٠

٠ریم خالد محمد رضا٢٧٣٩١

٠ریھام ابراھیم علي یوسف٢٧٣٩٢

٠ریھام حمدي محمود احمد٢٧٣٩٣

٠ریھام عبد هللا طھ خطاب٢٧٣٩٤

٠ریھام عبدالرؤوف خلیل عبدالرؤوف٢٧٣٩٥

٠ریھام مجدى عبدالغنى مصطفى ٢٧٣٩٦

٠زكریا محمد الشافعى الشافعى٢٧٣٩٧

٠زیاد اسامھ فتحي احمد امام٢٧٣٩٨

٠زیاد شریف عبد الحكیم عبد العزیز٢٧٣٩٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٥٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠زیاد عبد هللا ابراھیم عبد هللا٢٧٤٠٠

٠زیاد محمد احمد امین٢٧٤٠١

٠زیاد محمد احمد طھ٢٧٤٠٢

٠زیاد یاسر محمود مھدي٢٧٤٠٣

٠زید محمد عصمت شرقاوي٢٧٤٠٤

٠سارة ممدوح احمد ابراھیم٢٧٤٠٥

٠ساره ابراھیم السید عزب٢٧٤٠٦

٠ساره ابراھیم محمد ابراھیم٢٧٤٠٧

٠ساره اسالم عبد العزیز السید٢٧٤٠٨

٠ساره السید احمد محمود خطاب٢٧٤٠٩

٠ساره جمال ماجد علي٢٧٤١٠

٠ساره حسني محمد السید٢٧٤١١

٠ساره عبد العظیم صدیق عبد العظیم٢٧٤١٢

٠ساره عبد الكریم عبد الجلیل احمد عبد الجلیل٢٧٤١٣

٠ساره عبدالمحسن احمد عبیدو٢٧٤١٤

٠ساره مجدي فاروق محمد٢٧٤١٥

٠ساره محمد عبد المنعم محمد٢٧٤١٦

٠ساندرا رمزى شحاتھ جادهللا٢٧٤١٧

٠ساھر عمر محمد سعید الشیباوى٢٧٤١٨

٠سحر ایھاب داود محمد٢٧٤١٩

٠سعاد سامح عبدالغنى محمد٢٧٤٢٠

٠سعد خالد سعد الدین حفنى٢٧٤٢١

٠سعید على سعید على٢٧٤٢٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٥٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠سعید ناجى سعید ایراھیم٢٧٤٢٣

٠سلمى سید عبد الشافى محمد٢٧٤٢٤

٠سلمى طارق علیان رفیع٢٧٤٢٥

٠سلمى محمد صبحى محمد الخشاب٢٧٤٢٦

٠سلمى محمد صالح قاسم٢٧٤٢٧

٠سلمى ھشام ممدوح طھ٢٧٤٢٨

٠سلمي احمد نور الدین احمد٢٧٤٢٩

٠سلمي جمال محمد احمد المصري٢٧٤٣٠

٠سلمي حمدى احمد محمد٢٧٤٣١

٠سلمي عاصم سید محمد٢٧٤٣٢

٠سلمي عبد المنعم محمد عبد الحمید٢٧٤٣٣

٠سلمي عصام محمد حبیب٢٧٤٣٤

٠سلمي ماھر سعید عباس٢٧٤٣٥

٠سلمي محمد احمد سلیم٢٧٤٣٦

٠سلمي محمد عرفھ امام٢٧٤٣٧

٠سلمي محمود محمد السید٢٧٤٣٨

٠سلمي ھشام جمال حسن٢٧٤٣٩

٠سلمي ولید السید احمد٢٧٤٤٠

٠سلوي ممدوح صادق محمد٢٧٤٤١

٠سماح احمد محمود توفیق٢٧٤٤٢

٠سمیر محمد سمیر فؤاد٢٧٤٤٣

٠سندس أشرف عبد الجابر ابراھیم٢٧٤٤٤

٠سھیال خالد عبد المقصود حسن٢٧٤٤٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٥٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠سھیلة محمد كمال الدین ریاض حسان٢٧٤٤٦

٠سیف الدین اسامھ فتحى محروس٢٧٤٤٧

٠سیف الدین خالد حلمى ابوسالم٢٧٤٤٨

٠سیف الدین سید حسن حسین٢٧٤٤٩

٠سیف الدین محمد محمد سلیمان٢٧٤٥٠

٠سیف عونى عباس محمد٢٧٤٥١

٠شادى عزت لبن عوض٢٧٤٥٢

٠شادي محمد نسیم محمد٢٧٤٥٣

٠شاھندا احمد علي سلیمان٢٧٤٥٤

٠شاھنده صبري عبد الحمید محمد٢٧٤٥٥

٠شروق فایز عبدالمحسن محمود حسین سالمھ٢٧٤٥٦

٠شروق محمد فھمي حسان٢٧٤٥٧

٠شریفة صالح الدین محجوب عوض٢٧٤٥٨

٠شمس احمد حسن احمد٢٧٤٥٩

٠شیرین مدحت عبد الرحمن ابراھیم٢٧٤٦٠

٠شیرین نبیل حسن ابراھیم٢٧٤٦١

٠شیماء احمد محمد فتح هللا٢٧٤٦٢

٠شیماء زكریا سالمھ احمد الشویخ٢٧٤٦٣

٠شیماء علي محمود محمد٢٧٤٦٤

٠شیماء مجدي منتصر مصطفي٢٧٤٦٥

٠صالح الدین طارق صالح محمد سالم٢٧٤٦٦

٠صالح غانم سلیمان حسن٢٧٤٦٧

٠صموئیل نادي انور یعقوب٢٧٤٦٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٥٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ضحى احمد فتحى عبد الحلیم الیمانى٢٧٤٦٩

٠ضحى عمرو محمود عمر الجرشھ٢٧٤٧٠

٠ضحي عالء احمد محمود٢٧٤٧١

٠ضحي عید محمد عید٢٧٤٧٢

٠ضحي محمود عبدالمنعم محمود٢٧٤٧٣

٠طارق أشرف سید خلیل٢٧٤٧٤

٠عاصم عبدالحكیم ربیع موسى٢٧٤٧٥

٠عبد الحمید فتحى صوفى عبد الباقى٢٧٤٧٦

٠عبد الرحمن احمد عبد اللطیف على٢٧٤٧٧

٠عبد الرحمن احمد عبد هللا غریب٢٧٤٧٨

٠عبد الرحمن اشرف عباس محمد٢٧٤٧٩

٠عبد الرحمن اشرف فتحى صدیق٢٧٤٨٠

٠عبد الرحمن ایمن محمد ابوزید٢٧٤٨١

٠عبد الرحمن جمعة معوض اسماعیل٢٧٤٨٢

٠عبد الرحمن خالد عبد الرحمن محمود٢٧٤٨٣

٠عبد الرحمن سید محمد محمد٢٧٤٨٤

٠عبد الرحمن عادل عبد الباسط ابراھیم٢٧٤٨٥

٠عبد الرحمن عارف محمد عبد الجلیل٢٧٤٨٦

٠عبد الرحمن عبد الوھاب عبد اللطیف عبد الوھاب٢٧٤٨٧

٠عبد الرحمن عبدالمنعم عبدالحارث عزالدین٢٧٤٨٨

٠عبد الرحمن عربى كمال محمد٢٧٤٨٩

٠عبد الرحمن عالء الدین سعد محمد٢٧٤٩٠

٠عبد الرحمن مجدى بدر محمد٢٧٤٩١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٥٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبد الرحمن مجدى حسن٢٧٤٩٢

٠عبد الرحمن مجدي مصطفي عبدالعظیم٢٧٤٩٣

٠عبد الرحمن محمد احمد غریب٢٧٤٩٤

٠عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شعبان٢٧٤٩٥

٠عبد الرحمن محمد عبدالعظیم امین٢٧٤٩٦

٠عبد الرحمن محمد عبده السطوحي٢٧٤٩٧

٠عبد الرحمن محمد محمود احمد غنام٢٧٤٩٨

٠عبد الرحمن محمود جاد احمد٢٧٤٩٩

٠عبد الرحمن مختار علي سید٢٧٥٠٠

٠عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن احمد٢٧٥٠١

٠عبد الرحمن مفید محي الدین محمد محمد٢٧٥٠٢

٠عبد العزیز حسین ابوبكر حسین٢٧٥٠٣

٠عبد هللا احمد جابر حسونھ٢٧٥٠٤

٠عبد هللا احمد علي عبدالسید٢٧٥٠٥

٠عبد هللا احمد فتحي عبد هللا٢٧٥٠٦

٠عبد هللا صالح الدین عبد الوھاب احمد٢٧٥٠٧

٠عبد هللا عادل محمد حلمي محمد السمري٢٧٥٠٨

٠عبد هللا عادل محمد ھاشم٢٧٥٠٩

٠عبد هللا عالء امبارك محمد٢٧٥١٠

٠عبد هللا محمد حسن فرغلى٢٧٥١١

٠عبد هللا محمد عبد القادر محمد٢٧٥١٢

٠عبد هللا محمود السید احمد٢٧٥١٣

٠عبد المحسن ثروت محمد الشعراوي عبد المعطي٢٧٥١٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٥٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبدالمجید مرسي نافع مرسي٢٧٥١٥

٠عبدالمؤمن اسماعیل حسن عبدالفضیل٢٧٥١٦

٠عبیر احمد سعد على٢٧٥١٧

٠عزالدین سعد فضل٢٧٥١٨

٠عصام سالم عبدالخالق محمود٢٧٥١٩

٠عال احمد محمود عمر٢٧٥٢٠

٠عال عبد الحمید احمد محمود٢٧٥٢١

٠عال علي عبدالجواد محمد٢٧٥٢٢

٠عالء محمد حسن ابراھیم٢٧٥٢٣

٠عالء محمد عبد العزیز خلیل٢٧٥٢٤

٠عالء وحید فرید سید٢٧٥٢٥

٠على على ابو بكر عبدالغنى٢٧٥٢٦

٠على محمد عبد العال محمد٢٧٥٢٧

٠علي حمادة علي احمد النویھي٢٧٥٢٨

٠علي محمود محمد محمد٢٧٥٢٩

٠علي ناصر علي محمد عمر٢٧٥٣٠

٠عماد عبد الحلیم حافظ عرفھ٢٧٥٣١

٠عماد عبد الرازق محمد اسماعیل٢٧٥٣٢

٠عمر احمد ابو الغیط جابر٢٧٥٣٣

٠عمر احمد رشدي عفیفي٢٧٥٣٤

٠عمر احمد سعید السید٢٧٥٣٥

٠عمر احمد شحاتھ حسن٢٧٥٣٦

٠عمر اشرف فاروق احمد٢٧٥٣٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٥٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عمر تامر محمد سعید زكي٢٧٥٣٨

٠عمر حسام الدین عبد الغني٢٧٥٣٩

٠عمر خالد محمد على٢٧٥٤٠

٠عمر زكریا محمود حسین٢٧٥٤١

٠عمر سعید عبد الفتاح عبد الحمید٢٧٥٤٢

٠عمر عبد المحسن احمد معوض٢٧٥٤٣

٠عمر عبدالعزیز سعودى ربیعى حسن٢٧٥٤٤

٠عمر عبدهللا على عبدهللا٢٧٥٤٥

٠عمر عصام الدین محمد صبحي محمد عبد الخالق٢٧٥٤٦

٠عمر عصام عثمان ابراھیم٢٧٥٤٧

٠عمر عالء عبد الغنى عباس٢٧٥٤٨

٠عمر فوزى عبده عبدالحمید٢٧٥٤٩

٠عمر محمد احمد عبد الرازق٢٧٥٥٠

٠عمر محمد احمد كامل٢٧٥٥١

٠عمر محمد جالل احمد٢٧٥٥٢

٠عمر محمد سعید تھامى٢٧٥٥٣

٠عمر محمد عبد الوھاب السید٢٧٥٥٤

٠عمر محمد عبدالناصر احمد٢٧٥٥٥

٠عمر محمد كامل حسین٢٧٥٥٦

٠عمر محمد محمد خیر٢٧٥٥٧

٠عمر محمود سمحي محمد٢٧٥٥٨

٠عمر محمود عبد الرؤوف یوسف٢٧٥٥٩

٠عمر مصطفي مقبل مصطفي٢٧٥٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٥٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عمر ناجح راغب امین٢٧٥٦١

٠عمرو احمد خلیل محمد٢٧٥٦٢

٠عمرو السید محمد عبدالغني٢٧٥٦٣

٠عمرو ایمن إسماعیل عبدالنبي٢٧٥٦٤

٠عمرو سعید احمد حسن٢٧٥٦٥

٠عمرو عصام الدین سید عبدالعزیز٢٧٥٦٦

٠عمرو محسن محمد الصباحى٢٧٥٦٧

٠عمرو محمد حامد محمد احمد٢٧٥٦٨

٠عمرو ولید عمر حواس٢٧٥٦٩

٠عنان محمد الحسیني حامد٢٧٥٧٠

٠غادة خالد محمد عزت الجمل٢٧٥٧١

٠غادة محمد علي علي٢٧٥٧٢

٠غاده سامي مصطفي ابوالیزید٢٧٥٧٣

٠فادى سامى عطا هللا جید٢٧٥٧٤

٠فادى سامى لوقا محروس٢٧٥٧٥

٠فادى مجدى محمد على٢٧٥٧٦

٠فادى یاسر نصر الدین مرسى٢٧٥٧٧

٠فارس السید عطا النجدي٢٧٥٧٨

٠فاطمة محمد محمود علي٢٧٥٧٩

٠فاطمة محمود محمد حسن٢٧٥٨٠

٠فاطمھ احمد عبد العزیز جاد٢٧٥٨١

٠فاطمھ الزھراء احمد رجائي صالح٢٧٥٨٢

٠فاطمھ تامر مسعود ابراھیم٢٧٥٨٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٥٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠فاطمھ خالد حنفي السید٢٧٥٨٤

٠فاطمھ عادل عبد الواحد عبد الواحد٢٧٥٨٥

٠فاطمھ محمود محمد حسن٢٧٥٨٦

٠فاطمھ محمود محمد حسن٢٧٥٨٧

٠فاطیما مصطفي سعد مصطفي٢٧٥٨٨

٠فتحي یاسر فتحي محمد٢٧٥٨٩

٠فرح اسامھ لطفي السید٢٧٥٩٠

٠فرح ایمن حسین طھ٢٧٥٩١

٠فرح ایھاب محمد صبحي ٢٧٥٩٢

٠فریدة محمود جابر محمود المغربي٢٧٥٩٣

٠فریده طارق ریاض احمد٢٧٥٩٤

٠فریده عاطف یونس علي خلیل٢٧٥٩٥

٠فریده ھشام رزق سلوت٢٧٥٩٦

٠فضل عبد هللا فضل احمد٢٧٥٩٧

٠فكري اسامة فكري علي محمد السید٢٧٥٩٨

٠فؤاد عباس عباس محمد٢٧٥٩٩

٠فیبى شحاتھ حلیم عبده٢٧٦٠٠

٠فیروز احمد عطیھ حسانین٢٧٦٠١

٠فیروز مجدي محمود رمضان٢٧٦٠٢

٠فیرونیكا مجدي كمال جرجس٢٧٦٠٣

٠فیرونیكا میالد حلیم سعد٢٧٦٠٤

٠كارول جرجس فھیم قلدس٢٧٦٠٥

٠كارولین سمیر میخائیل جریس٢٧٦٠٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٥٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠كرستین ماجد فاروق حبیب٢٧٦٠٧

٠كرستین مجدى بشاى سلیمان٢٧٦٠٨

٠كرستینا زكریا ملك عبد المالك٢٧٦٠٩

٠كرمینا نبیل توفیق رزق هللا٢٧٦١٠

٠كریستینا سلیمان موسي خلیل٢٧٦١١

٠كریستینا نبیل سعدهللا فلبس٢٧٦١٢

٠كریم باسم ابراھیم محمد٢٧٦١٣

٠كریم رزق احمد مرسي٢٧٦١٤

٠كریم محمد رایق احمد٢٧٦١٥

٠كریم محمد مرغني عبد الواحد٢٧٦١٦

٠كریم وائل خیري عبد المنعم٢٧٦١٧

٠كالرا عادل حبیب سفین٢٧٦١٨

٠كمال محمد احمد قاسم٢٧٦١٩

٠كیرلس سامى عوض فلتس٢٧٦٢٠

٠كیرلس میالد سلیمان ابراھیم٢٧٦٢١

٠كیرلس نسیم فؤاد نسیم٢٧٦٢٢

٠لطیفة اشرف رمضان عبد هللا٢٧٦٢٣

٠لطیفھ ھشام حسین مرسي٢٧٦٢٤

٠لؤي محمد السید ابو الیزید٢٧٦٢٥

٠ماتلده اشرف حلمي ریاض٢٧٦٢٦

٠ماجد امام امام السید٢٧٦٢٧

٠ماجدة ولید منیر محمد محمود٢٧٦٢٨

٠ماجي میالد فایز مھنى٢٧٦٢٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٥٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مارتن نادر رضا عیاد٢٧٦٣٠

٠مارتینا ایمن شفیق سكلھ٢٧٦٣١

٠مارتینا ماھر برتي ناشد٢٧٦٣٢

٠مارك سامح حكیم طانیوس٢٧٦٣٣

٠مارك متي ثابت عبد النور٢٧٦٣٤

٠مارك مجدى محروس عریان٢٧٦٣٥

٠مارنیا مالك امین محروس٢٧٦٣٦

٠مارى ایلیا عزى سعد بالمون٢٧٦٣٧

٠ماریا سامح فوزى عزمى٢٧٦٣٨

٠مارینا ایمن فریح عوض٢٧٦٣٩

٠مارینا ایھاب عبدالملك حنا٢٧٦٤٠

٠مارینا إمیل عزمي حنا٢٧٦٤١

٠مارینا روماني فاروق مسعود٢٧٦٤٢

٠مارینا سامى عبد المالك عرض٢٧٦٤٣

٠مارینا فؤاد وھیب مسعد٢٧٦٤٤

٠مارینا مسعد مھنى مسعد٢٧٦٤٥

٠مارینا ناجي عازر موسي٢٧٦٤٦

٠مارینا ناروز حبیب اسحق٢٧٦٤٧

٠مازن احمد حمدي امام٢٧٦٤٨

٠مازن حمادة سید احمد٢٧٦٤٩

٠ماھر محمود عبدالعزیز ثابت٢٧٦٥٠

٠ماىا صبرى عبد الصادق احمد٢٧٦٥١

٠محمد احمد جمعھ سید٢٧٦٥٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٦٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد احمد جودة محمد٢٧٦٥٣

٠محمد احمد حسین عبدالجواد٢٧٦٥٤

٠محمد احمد شافعى مبارك٢٧٦٥٥

٠محمد احمد شوقي موسي٢٧٦٥٦

٠محمد احمد عبد القادر احمد٢٧٦٥٧

٠محمد احمد عبدالحافظ محمد٢٧٦٥٨

٠محمد احمد فرحات محمود٢٧٦٥٩

٠محمد احمد محمد القشاش٢٧٦٦٠

٠محمد اسماعیل محمد یوسف٢٧٦٦١

٠محمد اشرف حسنى محمد٢٧٦٦٢

٠محمد السید محمد محمد صقر٢٧٦٦٣

٠محمد ایمن علي محمد٢٧٦٦٤

٠محمد ایمن محمد السید٢٧٦٦٥

٠محمد بھاء سید محمد٢٧٦٦٦

٠محمد توكل انیس الباس٢٧٦٦٧

٠محمد جالل عبدالماجد ابراھیم٢٧٦٦٨

٠محمد جمال سلیمان محمد٢٧٦٦٩

٠محمد جمال شعبان بدوي سلیمان٢٧٦٧٠

٠محمد جمال عبدالعظیم بدران٢٧٦٧١

٠محمد جمال عبدالفتاح محمد٢٧٦٧٢

٠محمد جمال محمود فتحى٢٧٦٧٣

٠محمد حسن محمد حسن٢٧٦٧٤

٠محمد حسني ابراھیم عبدالسالم٢٧٦٧٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٦٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد حسین محمد مصطفى٢٧٦٧٦

٠محمد خالد عباس السید محمد٢٧٦٧٧

٠محمد خالد عبدالرازق علي٢٧٦٧٨

٠محمد خالد عبدالمنصف عبدالوھاب٢٧٦٧٩

٠محمد رأفت عباس الصاوي٢٧٦٨٠

٠محمد رأفت عبد المرضي الدسوقي٢٧٦٨١

٠محمد رضا محمد احمد٢٧٦٨٢

٠محمد رفعت دسوقى دسوقى٢٧٦٨٣

٠محمد سعد الدین عبد المعز جابر٢٧٦٨٤

٠محمد سعد محمد ضیف هللا٢٧٦٨٥

٠محمد سمیر محمد عبد القادر٢٧٦٨٦

٠محمد سید عبد الفتاح حسن٢٧٦٨٧

٠محمد سید عبد الفضیل حسین٢٧٦٨٨

٠محمد شعبان عید رجب٢٧٦٨٩

٠محمد صابر فرج جادهللا٢٧٦٩٠

٠محمد صفوان محمد محمود٢٧٦٩١

٠محمد صفوت محمد عبدالھادي٢٧٦٩٢

٠محمد صالح الدین السید ابراھیم٢٧٦٩٣

٠محمد صالح محمد فرحات٢٧٦٩٤

٠محمد ضیاء سید عبدالواحد٢٧٦٩٥

٠محمد طارق السید السعید٢٧٦٩٦

٠محمد طارق طھ عطا٢٧٦٩٧

٠محمد طارق عبد العزیز محمد الجوھري٢٧٦٩٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٦١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد طارق محمد عبد السید محروس٢٧٦٩٩

٠محمد عبد هللا سلیمان طھ سلیمان ٢٧٧٠٠

٠محمد عبد الموجود شحاتھ احمد٢٧٧٠١

٠محمد عبد الناصر صابر محمود٢٧٧٠٢

٠محمد عبدالحلیم محمد عبدالمنعم٢٧٧٠٣

٠محمد عبدالعزیز عاكف عبدالعزیز ٢٧٧٠٤

٠محمد عطیة محمد محمد سید٢٧٧٠٥

٠محمد عماد حسین احمد علي٢٧٧٠٦

٠محمد عماد حمدى محمود٢٧٧٠٧

٠محمد عماد عادل علي محمد٢٧٧٠٨

٠محمد مجدي مصطفي كمال٢٧٧٠٩

٠محمد محمد السعید محمد٢٧٧١٠

٠محمد محمود ابراھیم حسن٢٧٧١١

٠محمد محمود السید حجازي٢٧٧١٢

٠محمد محمود حجازى عبد الرحیم٢٧٧١٣

٠محمد محمود حسان حسن٢٧٧١٤

٠محمد محمود حسین امام٢٧٧١٥

٠محمد مصطفى عبد الصمد محمد٢٧٧١٦

٠محمد مصطفى یس عبد الرسول٢٧٧١٧

٠محمد معتز محمد ابراھیم الفراش٢٧٧١٨

٠محمد ممدوح عبد الواحد عبد العال٢٧٧١٩

٠محمد نادر السید محمد٢٧٧٢٠

٠محمد ناصر المصیلحي حجازي٢٧٧٢١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٦١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد ناصر محمد ابراھیم٢٧٧٢٢

٠محمد نبیل فاروق محمد٢٧٧٢٣

٠محمد نجدي بدوي محمود٢٧٧٢٤

٠محمد نور الدین فوزي محمد ٢٧٧٢٥

٠محمد نور صالح احمد٢٧٧٢٦

٠محمد ھاني محمد ابو العزم٢٧٧٢٧

٠محمد ولید أبو الیزید فرماوي٢٧٧٢٨

٠محمد یاسر كرمي شلبي٢٧٧٢٩

٠محمود ابو العطا ھاشم على٢٧٧٣٠

٠محمود ابو العال عبد الحمید محمد٢٧٧٣١

٠محمود امجد عبد هللا سباق٢٧٧٣٢

٠محمود أشرف عوض جعفر٢٧٧٣٣

٠محمود جمال سالم محمد٢٧٧٣٤

٠محمود حافظ عبد الحسیب حافظ٢٧٧٣٥

٠محمود حسن عبد الجلیل محمد٢٧٧٣٦

٠محمود حسني احمد جوده٢٧٧٣٧

٠محمود خالد السید محمد كامل٢٧٧٣٨

٠محمود ربیع محمود ابراھیم٢٧٧٣٩

٠محمود سعید عبد الرازق عبد البارى٢٧٧٤٠

٠محمود طھ عبد المنعم صالح٢٧٧٤١

٠محمود عبد البصیر على محمد السید٢٧٧٤٢

٠محمود عبد الرحمن طھ عبد الرحمن٢٧٧٤٣

٠محمود عبد الستار جودة عبد اللطیف٢٧٧٤٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٦٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمود عبد العلیم محمود رضا٢٧٧٤٥

٠محمود عصام محمود احمد٢٧٧٤٦

٠محمود فرج عبدالباري السید سالم٢٧٧٤٧

٠محمود مجدى عبد هللا على محمد٢٧٧٤٨

٠محمود محمد احمد یوسف٢٧٧٤٩

٠محمود محمد جیوشي عبد المتجلي٢٧٧٥٠

٠محمود محمد عادل محمد عبد الدایم٢٧٧٥١

٠محمود محمد عبد الواحد محمد٢٧٧٥٢

٠محمود محمد عبدالرحمن محمد٢٧٧٥٣

٠محمود محمد عبدهللا سید ٢٧٧٥٤

٠محمود محمد محمد عبد العلیم٢٧٧٥٥

٠محمود محمد مصطفي ابراھیم٢٧٧٥٦

٠مرام جمال الدین محمد على صالح٢٧٧٥٧

٠مروان احممد محمد صالح الدین احمد٢٧٧٥٨

٠مروان اسماعیل حسن احمد٢٧٧٥٩

٠مروان طارق محمد محمد راشد٢٧٧٦٠

٠مروان عالء الدین عبد الحلیم علي٢٧٧٦١

٠مروان محسن عثمان محمد٢٧٧٦٢

٠مروة احمد كامل سالم على٢٧٧٦٣

٠مروة احمد یوسف محمد٢٧٧٦٤

٠مروة عالء الدین عبدالفتاح عبدالخالق٢٧٧٦٥

٠مروه ممدوح محمد امام٢٧٧٦٦

٠مریم ثروت ابراھیم فام٢٧٧٦٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (أ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٦٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مریم حسن محمد محمد علي٢٧٧٦٨

٠مریم خالد عبدالقادر المغربل ٢٧٧٦٩

٠مریم رزق نسیم رزق حنا٢٧٧٧٠

٠مریم رمضان عبدالراضي حسین٢٧٧٧١

٠مریم طارق محمود سعید عثمان٢٧٧٧٢

٠مریم عادل ابراھیم عبد السید٢٧٧٧٣

٠مریم عاطف ودیع امین٢٧٧٧٤

٠مریم عصام رفاعي صدیق على٢٧٧٧٥

٠مریم عماد محمد الغمرى عبد المعبود٢٧٧٧٦

٠مریم فرج سعد فضل هللا٢٧٧٧٧

٠مریم فوزي اسحق عبد هللا٢٧٧٧٨

٠مریم ماھر نعیم فھمى٢٧٧٧٩

٠مریم محمود المرسى البھنسى بدرة٢٧٧٨٠

٠مریم مدحت خضر حسن٢٧٧٨١

٠مریم مصطفى حسین دیاب عطا هللا٢٧٧٨٢

٠مریم مصطفي ابراھیم علي سعد٢٧٧٨٣

٠مریم ھاني حلمي محمد٢٧٧٨٤

٠مصطفى سید على مصطفى٢٧٧٨٥

٠مصطفى عبد الرحمن موسى محمد٢٧٧٨٦

٠مصطفى عبد العظیم مصطفى عبد العظیم٢٧٧٨٧

٠مصطفى محمد ابوسریع سید٢٧٧٨٨

٠مصطفى محمد رشاد ابراھیم٢٧٧٨٩

٠مصطفى محمد عبد العزیز الصاوى٢٧٧٩٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مصطفى محمد عبد هللا ابراھیم٢٧٧٩١

٠مصطفى محمد عزوز عبدالقادر٢٧٧٩٢

٠مصطفي احمد امیر طواب٢٧٧٩٣

٠مصطفي جمال عبداللطیف محمد٢٧٧٩٤

٠مصطفي خمیس سید احمد عبدالقادر٢٧٧٩٥

٠مصطفي رمضان منجود رمضان٢٧٧٩٦

٠مصطفي سعید احمد عبد هللا٢٧٧٩٧

٠مصطفي سمیر فرج ادریس٢٧٧٩٨

٠مصطفي شحات محمد لطفي٢٧٧٩٩

٠مصطفي فتحي مصطفي عبدالعال٢٧٨٠٠

٠مصطفي محمد احمد علي٢٧٨٠١

٠مصطفي محمد ایمن مصطفي اسماعیل٢٧٨٠٢

٠مصطفي محمود حسین شعراوي٢٧٨٠٣

٠مصطفي محمود عبدالحمید احمد٢٧٨٠٤

٠مصطفي مسعد سعد الدین عبدالرازق٢٧٨٠٥

٠مصطفي ھشام محمد العمري عبد الباري٢٧٨٠٦

٠معاذ سامي محمود علي حسین٢٧٨٠٧

٠معتز عبد هللا محمود عبد السالم٢٧٨٠٨

٠معتز مصطفى عبد الغنى رمضان٢٧٨٠٩

٠مغفره محمد عبدالرازق محمد٢٧٨١٠

٠ملك محمد محمود عبد الخالق البحار٢٧٨١١

٠منار رافعي محمد رافعي السید٢٧٨١٢

٠منار محمد احمد محمد المنوفى٢٧٨١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠منار محمد احمد محمد على٢٧٨١٤

٠منار محمد روبى محمد٢٧٨١٥

٠منار محمد مصطفى احمد٢٧٨١٦

٠منار محمد یحي محمود عبدالرازق٢٧٨١٧

٠منة هللا ابراھیم سید ابراھیم٢٧٨١٨

٠منة هللا ابراھیم سید احمد محمد٢٧٨١٩

٠منة هللا احمد مرسي محمد٢٧٨٢٠

٠منة هللا خالد احمد محمد السید٢٧٨٢١

٠منة هللا زغلول جمال عبد العزیز٢٧٨٢٢

٠منة هللا عاطف ربیع كامل٢٧٨٢٣

٠منھ هللا علي عبد العظیم علي٢٧٨٢٤

٠منھ هللا ھشام السید السید٢٧٨٢٥

٠منھ هللا ھیثم سمیر یوسف٢٧٨٢٦

٠منى احمد عبد الحلیم فوده٢٧٨٢٧

٠منى جمال عبد هللا حسن٢٧٨٢٨

٠مھاب حسام الدین احمد محمد غانم٢٧٨٢٩

٠مھرائیل جورج شفیق حبیب٢٧٨٣٠

٠مھند محمد محمد عبدالفتاح٢٧٨٣١

٠مؤمن اسامة احمد محمد٢٧٨٣٢

٠مؤمن ایمن عبدالحى محمد رضوان٢٧٨٣٣

٠مؤمن محسن ذكي علي محمود٢٧٨٣٤

٠مؤمن محمد عبد الحمید فیاض٢٧٨٣٥

٠مؤمن ھشام محمود محمد٢٧٨٣٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مى عبد الحمید محمد سرور٢٧٨٣٧

٠مي سعید عبد الحمید عطیھ٢٧٨٣٨

٠مي طارق فؤاد حامد عبد الكریم ٢٧٨٣٩

٠مي محمد سید محمد٢٧٨٤٠

٠میاده محمود امین محمد٢٧٨٤١

٠میار عصام احمد شاكر٢٧٨٤٢

٠میار یاسر عبد الرازق ابراھیم٢٧٨٤٣

٠میخائیل مجدى نعیم نظیر٢٧٨٤٤

٠میرا مجدي ادیب یوسف٢٧٨٤٥

٠میرنا ایھاب محمد یونس٢٧٨٤٦

٠میرنا فخري رشدي مرقص٢٧٨٤٧

٠میرنا نشأت حبیب برسموس٢٧٨٤٨

٠میرنا وجدى فؤاد فھیم بطرس٢٧٨٤٩

٠میرنا یاسر عنتر عبد النبى٢٧٨٥٠

٠میرونا منیر مسعود تادرس٢٧٨٥١

٠میرى مجدى فؤاد ملك٢٧٨٥٢

٠میریت طارق سمیر میشیل٢٧٨٥٣

٠میشیل صلیب شمعون روفائیل٢٧٨٥٤

٠مینا انیس فھمي انیس٢٧٨٥٥

٠مینا ایمن نان ناروز٢٧٨٥٦

٠مینا جرجس صادق اندراوس٢٧٨٥٧

٠مینا رشاد حمدى لطیف٢٧٨٥٨

٠مینا عادل فؤاد غبلایر٢٧٨٥٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مینا عاطف فرید سلیمان٢٧٨٦٠

٠مینا مدحت الفي زكي٢٧٨٦١

٠مینا میشیل لطفي الیاس٢٧٨٦٢

٠مینا میالد فوزى متى٢٧٨٦٣

٠مینا یاسر میالد جورج٢٧٨٦٤

٠ناجي عماد نادي جورجي٢٧٨٦٥

٠نادین محمد احمد على ابراھیم٢٧٨٦٦

٠نادین محمد أحمد أحمد عریضھ٢٧٨٦٧

٠نادیھ احمد صالح محمود٢٧٨٦٨

٠ناردین افرام فخري بولس٢٧٨٦٩

٠ناردین مجدي كمال وصفي٢٧٨٧٠

٠نانسي عماد نادي جورجي٢٧٨٧١

٠نجاة توفیق مسعود حسین٢٧٨٧٢

٠ندا ماھر ابراھیم منشاوي٢٧٨٧٣

٠ندا محمود فتحي محمد٢٧٨٧٤

٠ندى اسامة ابراھیم عبدالواحد٢٧٨٧٥

٠ندى السید محمد احمد محمد٢٧٨٧٦

٠ندى جمال عزب متولي عزب٢٧٨٧٧

٠ندى محمود سید خلیل٢٧٨٧٨

٠ندى مصطفى احمد عبد الجلیل٢٧٨٧٩

٠ندى ھشام عبداللطیف یوسف٢٧٨٨٠

٠ندى وجدي محمود علي عبده٢٧٨٨١

٠ندي اشرف سید یوسف٢٧٨٨٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ندي سعید عبد السمیع زكي محمد٢٧٨٨٣

٠ندي صالح محمد احمد مندور٢٧٨٨٤

٠ندي عصام صالح محمد صالح٢٧٨٨٥

٠ندي عصام محمد عبد الھادي٢٧٨٨٦

٠ندي عمرو مصطفي عبد العزیز٢٧٨٨٧

٠ندي مصطفي علي خلیل الحلفاوي٢٧٨٨٨

٠ندي نبیل اسماعیل عبده٢٧٨٨٩

٠ندي ھشام ابراھیم احمد مرسى٢٧٨٩٠

٠ندي یحیي محمد عبد الكریم٢٧٨٩١

٠نرمین جمال علي قطب٢٧٨٩٢

٠نرمین عماد محمد عبد العزیز٢٧٨٩٣

٠نسمة حامد احمد حامد٢٧٨٩٤

٠نسمة عصام عبدالظاھر عبد الفتاح٢٧٨٩٥

٠نغم نبیل ابراھیم مرسي٢٧٨٩٦

٠نھال عبد الحمید محمود عبد الحمید٢٧٨٩٧

٠نھیر محمد محمد ابراھیم البھنساوي٢٧٨٩٨

٠نورا حمدي محمد علي٢٧٨٩٩

٠نوران عربى عبد الصادق على٢٧٩٠٠

٠نوران عماد عبد الحمید٢٧٩٠١

٠نوران فتحي حسن حسني٢٧٩٠٢

٠نوران ماھر احمد محمد٢٧٩٠٣

٠نوران مصطفى نوار محمود٢٧٩٠٤

٠نوران ھاني سید محمود الخواص٢٧٩٠٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نورھان ایمن اسماعیل أحمد محمد٢٧٩٠٦

٠نورھان حسن سید محمد خلیل٢٧٩٠٧

٠نورھان خالد عبد المنعم سید٢٧٩٠٨

٠نورھان عصام ابراھیم محمود٢٧٩٠٩

٠نورھان محمد مھدي علي نافع٢٧٩١٠

٠نورھان مسعد عبدالنبي محسب٢٧٩١١

٠نیره محمد عبدالمقصود على٢٧٩١٢

٠نیره محمود معوض محمد٢٧٩١٣

٠ھاجر احمد عبده احمد٢٧٩١٤

٠ھاجر اسماعیل عبدالمولي الدسوقي٢٧٩١٥

٠ھاجر خالد احمد محمد عالوي٢٧٩١٦

٠ھاجر عصام الدین محمد عباس٢٧٩١٧

٠ھاجر عوض عید ابراھیم٢٧٩١٨

٠ھاجر محمد احمد محمود درویش٢٧٩١٩

٠ھاجر مدحت محمد الشافعي٢٧٩٢٠

٠ھادي عمرو جوھر شعبان جوھر٢٧٩٢١

٠ھالة فؤاد احمد عمران ٢٧٩٢٢

٠ھایدى حازم صالح حسنین ٢٧٩٢٣

٠ھایدي دوس توفیق سعید٢٧٩٢٤

٠ھبة نادر عبدالمنعم عبدالرؤووف٢٧٩٢٥

٠ھبھ هللا عادل ابراھیم علي٢٧٩٢٦

٠ھبھ هللا عبد الفتاح عبد الوھاب عبد العال٢٧٩٢٧

٠ھدي عبد السالم محمد عالم٢٧٩٢٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھدیر ھشام احمد محمد٢٧٩٢٩

٠ھدیھ كمال طھ عیسى٢٧٩٣٠

٠ھشام رجب حسن ابوالسعود٢٧٩٣١

٠ھشام عبد الھادي سعد محمود٢٧٩٣٢

٠ھشام عزالدین طھ ابراھیم٢٧٩٣٣

٠ھشام یاسر كامل فوزى٢٧٩٣٤

٠ھالل ھاني ھالل جاد٢٧٩٣٥

٠ھنا حسام نبیل على٢٧٩٣٦

٠ھنا قطب محمد قطب٢٧٩٣٧

٠ھناء علي محمد علي صالح٢٧٩٣٨

٠ھند جبر محمد الھندى سلیمان٢٧٩٣٩

٠ھند صفوت مبروك محمد٢٧٩٤٠

٠ھیثم صالح محمود عبد هللا٢٧٩٤١

٠وفاء اسامھ محمد مراد٢٧٩٤٢

٠وفیق شكرى باھى احمد٢٧٩٤٣

٠والء سعید سعد السید جمال الدین٢٧٩٤٤

٠ولید حمدي محمد حسین٢٧٩٤٥

٠یارا محمود ابراھیم محمود٢٧٩٤٦

٠یارا منعم عزت محمود علي٢٧٩٤٧

٠یارا وجدي ایوب جرجس٢٧٩٤٨

٠یاسر محمد فرید ابراھیم٢٧٩٤٩

٠یاسمین بكرى مصطفى محمد٢٧٩٥٠

٠یاسمین عبدالمحسن احمد علي٢٧٩٥١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠یاسمین مجدي محمود اسماعیل٢٧٩٥٢

٠یاسمین محمد لبیب محمد٢٧٩٥٣

٠یحى ذكریا عبدالعزیز ذكى٢٧٩٥٤

٠یحیى ھانى خلیل سعید٢٧٩٥٥

٠یحیي عمرو كمال مصطفي٢٧٩٥٦

٠یس على راسم على عثمان٢٧٩٥٧

٠یسرا عید ابراھیم محمد٢٧٩٥٨

٠یمني احمد حامد لبیب٢٧٩٥٩

٠یمني محمد حسین محمد علي النحاس٢٧٩٦٠

٠یمني محمد شوكت كمال٢٧٩٦١

٠یوستینا رأفت ادور وھبھ٢٧٩٦٢

٠یوستینا صفوت شكرى عبد المسیح٢٧٩٦٣

٠یوسف احمد ابو زید احمد ابو الدھب٢٧٩٦٤

٠یوسف احمد حجازى حسن عمار٢٧٩٦٥

٠یوسف احمد حسن عید٢٧٩٦٦

٠یوسف اسامة عبدالعزیز محمد ٢٧٩٦٧

٠یوسف أحمد طھ علي مصطفي٢٧٩٦٨

٠یوسف حسام حمدى یوسف٢٧٩٦٩

٠یوسف حمدي عبده حسین جاد٢٧٩٧٠

٠یوسف خالد ابراھیم حسن٢٧٩٧١

٠یوسف شعبان رمضان عبدالرؤوف٢٧٩٧٢

٠یوسف صالح عبد العزیز صالح عبد هللا٢٧٩٧٣

٠یوسف عماد الدین احمد محمد محمد٢٧٩٧٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠یوسف عمر احمد محمد شعبان ٢٧٩٧٥

٠یوسف عید حسن عبدالسالم ٢٧٩٧٦

٠یوسف فتحى جودة محمد٢٧٩٧٧

٠یوسف مایكل فرنسیس غالي٢٧٩٧٨

٠یوسف محمد ابراھیم احمد حموده٢٧٩٧٩

٠یوسف محمد سعد ابراھیم علي٢٧٩٨٠

٠یوسف محمد عبد هللا ابراھیم علي٢٧٩٨١

٠یوسف محمد محمد عبداللطیف٢٧٩٨٢

٠یوسف محمد مصطفى عصمت٢٧٩٨٣

٠یوسف مختار عزیز دیب٢٧٩٨٤

٠یوسف منتصر كمال ھیبھ٢٧٩٨٥

٠یوسف وجیھ ریاض جرجس٢٧٩٨٦

٠یوسف یاسر تمام محمود٢٧٩٨٧

٠یوسف یحیى حسین صدیق٢٧٩٨٨

٠بابانوب جمیل یوسف مسعد٢٧٩٨٩

٠بابراھیم حجازى محمد عبدالكریم٢٧٩٩٠

٠باحمد ابوالسعود سید برسى٢٧٩٩١

٠باحمد اسماعیل عبد العزیز ابراھیم٢٧٩٩٢

٠باحمد حسن حسنى عبد الحمید٢٧٩٩٣

٠باحمد زیور احمد الشازلى٢٧٩٩٤

٠باحمد عبد النعیم حسین احمد٢٧٩٩٥

٠باحمد محمد عز العرب محمد٢٧٩٩٦

٠باحمد ھانى محمد احمد٢٧٩٩٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باسالم محمد شعبان محمود٢٧٩٩٨

٠باالء طارق محمد محمد٢٧٩٩٩

٠باندرو نبیھ مرزوق نصر هللا٢٨٠٠٠

٠بایھاب شوقى ابراھیم السید٢٨٠٠١

٠ببیشوى كرم سلیمان سمعان٢٨٠٠٢

٠بحسام عبد هللا قاسم سید محفوظ٢٨٠٠٣

٠بحسین اشرف محمد السید صدیق٢٨٠٠٤

٠بحسین اكثم سعید ابراھیم نصار٢٨٠٠٥

٠بزیاد محمد خالد محمد٢٨٠٠٦

٠بساره عباس فخرى عباس عطیھ٢٨٠٠٧

٠بسیف الدین مجدى حنفى صالح حسن٢٨٠٠٨

٠بسیف الدین محمد ابراھیم بدر٢٨٠٠٩

٠بسیف هللا ایمن محمد جالل الدین٢٨٠١٠

٠بشریف طارق حسین ریاض٢٨٠١١

٠بعبد الرحمن عامر محمود عمر٢٨٠١٢

٠بعبد الرحمن محمد یوسف محمد٢٨٠١٣

٠بعبدالرحمن عصام محمد الشحات٢٨٠١٤

٠بعبدالرحمن ماھر احمد محمد زاید٢٨٠١٥

٠بعبدهللا محمود عزمى محمود داود٢٨٠١٦

٠بمحمود حسن محمود محمد االشوح٢٨٠١٧

٠بمحمود صالح الدین عبدالكریم محمد احمد٢٨٠١٨

٠بمحمود محمد فوزى ھریدى٢٨٠١٩

٠بمروان فخر الدین فؤاد ابراھیم٢٨٠٢٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٣٠)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمصطفى السعید سید احمد متولى عبدالمجید٢٨٠٢١

٠بمصطفى حسام الدین طھ بخیت محمود٢٨٠٢٢

٠بندى حسن سعد عبد الحمید داود٢٨٠٢٣

٠بنوران عماد الدین عبد الحمید عبد الحافظ٢٨٠٢٤

٠بھدیر سمیر قندیل سلیمان٢٨٠٢٥

٢٨٠٢٦BIS ٠بولید بالل السید عبد هللا - محول من

٠مریم یحیى محمد الصغیر٢٨٠٢٧

٠موسیس اوبیو بول٢٨٠٢٨

٠شھد اسماعیل اسماعیل العبد٢٨٠٢٩

٠لوشیانو اندریا شول٢٨٠٣٠

٠محمد عاطف فرج هللا عثمان٢٨٠٣١

٠الغـــــــــى٢٨٠٣٢

٠اروب اجانق منشول (حول عربى)٢٨٠٣٣

٠ریان سیزار ریتشارد٢٨٠٣٤

٠دوریس فونى البرت٢٨٠٣٥

٠موسیس مارینج جوزیف٢٨٠٣٦

٠سوزان ھادیھ جیمس باتریك٢٨٠٣٧

٠بایزاك الدوكو ناسونا٢٨٠٣٨

٠بمینا سمیر میالد غبلایر٢٨٠٣٩

٠مادونا ثروت فاروق نجیب٢٨٠٤٠

٠اسالم اسامھ ابراھیم مھدى٢٨٠٤١

٠عبد هللا اشرف محمد عبد هللا٢٨٠٤٢

٠باحمد محمد حسن عبد الباقى٢٨٠٤٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتظامالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٣٠)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نوران عادل امام سید ٢٨٠٤٤

٠محمد عصام الدین جبر هللا٢٨٠٤٥

٠لوال بول اییك موندیت٢٨٠٤٦

٠مارلین ارنست دوت وول٢٨٠٤٧

٠بیتى جون ادریانو٢٨٠٤٨

٠محمد عثمان سید٢٨٠٤٩

٠عبد هللا محمد احمد القطرى٢٨٠٥٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ابانوب نادي منصور خلیل٢٨٢٠١

٠ابراھیم اسماعیل ابراھیم عبدالرحمن٢٨٢٠٢

٠ابراھیم جمال ابراھیم یوسف٢٨٢٠٣

٠ابراھیم حسن حسن حافظ٢٨٢٠٤

٠ابراھیم مجدي ابراھیم حسنین حسن٢٨٢٠٥

٠اثار حامد عبد ربھ حامد٢٨٢٠٦

٠احمد ابراھیم عبد الدایم عبد هللا٢٨٢٠٧

٠احمد ابراھیم عبد المعطى احمد٢٨٢٠٨

٠احمد ابو بكر عبد المنعم حجازى٢٨٢٠٩

٠احمد اسماعیل احمد عبدة٢٨٢١٠

٠احمد ایمن جمال السید شلبى٢٨٢١١

٠احمد ایھاب ناھد محمد محمد صالح٢٨٢١٢

٠احمد تامر احمد محمد عبد اللطیف٢٨٢١٣

٠احمد جمال ابراھیم احمد٢٨٢١٤

٠احمد جمال حسن احمد٢٨٢١٥

٠احمد حاتم حمدى توفیق٢٨٢١٦

٠احمد حسام الدین طلعت حسین٢٨٢١٧

٠احمد حسن محمد كمال حسن٢٨٢١٨

٠احمد خالد رشاد سید٢٨٢١٩

٠احمد خالد سعد شحاتھ ٢٨٢٢٠

٠احمد خالد عادل عبد العزیز٢٨٢٢١

٠احمد رامي فاروق احمد سعد موافى٢٨٢٢٢

٠احمد رضا عبد المنعم حسین٢٨٢٢٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد رمضان محمد لواش٢٨٢٢٤

٠احمد سعید احمد زیدان٢٨٢٢٥

٠احمد سمیر احمد محمد٢٨٢٢٦

٠احمد سمیر محمد السید٢٨٢٢٧

٠احمد شریف عادل محمد٢٨٢٢٨

٠احمد طارق اسماعیل االمبابى٢٨٢٢٩

٠احمد طارق حسن صالح٢٨٢٣٠

٠احمد طارق كمال سید٢٨٢٣١

٠احمد طارق محمد توفیق ابو عمیره٢٨٢٣٢

٠احمد طارق محمد محمود٢٨٢٣٣

٠احمد عادل احمد محمود فرید٢٨٢٣٤

٠احمد عبد العال محمد عبد العال أحمد٢٨٢٣٥

٠احمد عبد المجید فتح هللا مكاوى٢٨٢٣٦

٠احمد عزب محمد عبدالستارعزب٢٨٢٣٧

٠احمد عشرى معوض محمد٢٨٢٣٨

٠احمد عالء الدین رافت حسن فھمى٢٨٢٣٩

٠احمد عالء الدین محمد البدرى حافظ سید٢٨٢٤٠

٠احمد عمرو احمد احمد٢٨٢٤١

٠احمد عمرو احمد حسن٢٨٢٤٢

٠احمد عمرو عبد المنعم سید محمد٢٨٢٤٣

٠احمد عمرو محمد عبد العزیز٢٨٢٤٤

٠احمد فیصل عبد العزیز فیصل٢٨٢٤٥

٠احمد مجدى ابراھیم وھبھ٢٨٢٤٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٧٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد محمد احمد سید مرسى٢٨٢٤٧

٠احمد محمد احمد طلعت محمد٢٨٢٤٨

٠احمد محمد امین ابراھیم٢٨٢٤٩

٠احمد محمد رضا یحیى صقر٢٨٢٥٠

٠احمد محمد سمیر مصطفى٢٨٢٥١

٠احمد محمد طلبھ محمود٢٨٢٥٢

٠احمد محمد عبدالنبى جودة٢٨٢٥٣

٠احمد محمد علي عبد السمیع٢٨٢٥٤

٠احمد محمد كمال السید٢٨٢٥٥

٠احمد محمد محمد عبد الرحمن عبد الرحمن٢٨٢٥٦

٠احمد محمد محمود العادلي٢٨٢٥٧

٠احمد مصطفى اسماعیل الصیاد٢٨٢٥٨

٠احمد ناصر شاكر احمد خلیل٢٨٢٥٩

٠احمد ناصر مبارك حسن٢٨٢٦٠

٠احمد وائل فارس عبد العلیم٢٨٢٦١

٠احمد یاسر احمد ابراھیم٢٨٢٦٢

٠ادھم احمد جالل محمود٢٨٢٦٣

٠ادھم جمال محمد ربیع٢٨٢٦٤

٠ادھم ھشام محمد عبد الرحیم٢٨٢٦٥

٠اروى عالءالدین محمد محمد على٢٨٢٦٦

٠اسراء احمد ابراھیم عبدالحق٢٨٢٦٧

٠اسراء احمد احمد مھدى٢٨٢٦٨

٠اسراء احمد فایز احمد٢٨٢٦٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٧٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اسراء احمد محمد محمد٢٨٢٧٠

٠اسراء باسم عبدالھادى على٢٨٢٧١

٠اسراء سعد محمود سید الجلب٢٨٢٧٢

٠اسراء طارق محمد عبدالباقى٢٨٢٧٣

٠اسراء عاطف عبد الودود محمد٢٨٢٧٤

٠اسراء عبد العظیم ابراھیم محمود٢٨٢٧٥

٠اسراء عماد جامع محمد رشوان٢٨٢٧٦

٠اسراء محمد عبد هللا حسن الدیب٢٨٢٧٧

٠اسراء محمد یسرى محمد طلبة٢٨٢٧٨

٠اسراء محمود عبد القادر محمد٢٨٢٧٩

٠اسراء وحید محمد محمد عبد الحمید٢٨٢٨٠

٠اسراء ولید محمد عزیز٢٨٢٨١

٠اسالم عادل مصطفى السید ابوحسین٢٨٢٨٢

٠اسالم عالء الدین عبد السالم عبد هللا٢٨٢٨٣

٠اسالم علي عز الدین عبد الحى٢٨٢٨٤

٠اسالم مجدى جبر عبده٢٨٢٨٥

٠اسالم محمد كمال احمد٢٨٢٨٦

٠اسماء بسیونى مرشد سلطان٢٨٢٨٧

٠اسماء رأفت عبد المقصود موسي٢٨٢٨٨

٠اسماء ناصر عبده محمد الشیمي٢٨٢٨٩

٠اسماعیل صالح فتحى سید٢٨٢٩٠

٠اسماعیل عماد الدین اسماعیل اللیثى٢٨٢٩١

٠اشرف عبد السالم عبد السالم عبد الباقى٢٨٢٩٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٧١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠االء جمال حسن عبد العال٢٨٢٩٣

٠االء حسن محمد عبدالعزیز٢٨٢٩٤

٠االء حسین سید عبدالعزیز٢٨٢٩٥

٠االء صابر محمد محمد العریني٢٨٢٩٦

٠االء محمد مصطفى ابراھیم٢٨٢٩٧

٠االء مصطفى یوسف محمد٢٨٢٩٨

٠الشیماء مصطفى عبدالعظیم یونس صبره٢٨٢٩٩

٠المصطفى رمضان محمد حسین٢٨٣٠٠

٠امنیھ محمد رضوان محمد٢٨٣٠١

٠امنیھ محمد صالح الدین عبد الحافظ محمد الحفناوى٢٨٣٠٢

٠امنیھ محمد على امین٢٨٣٠٣

٠امنیھ محمود ابراھیم مصطفي٢٨٣٠٤

٠امیره احمد محمد السید٢٨٣٠٥

٠امیره عبد الرحمن محمد عبد الرحمن٢٨٣٠٦

٠امیره ھشام رزق محمد٢٨٣٠٧

٠امین احمد امین عبد السالم٢٨٣٠٨

٠امین اسامھ محمود السید عبدالموجود٢٨٣٠٩

٠انجى نادى ذكى بطرس٢٨٣١٠

٠اندرو سمیر عادل عزمى٢٨٣١١

٠اندرو شكرى نعیم عازر حنا٢٨٣١٢

٠انس عبد الرفیع احمد الشافعى٢٨٣١٣

٠انس لطفى عبد الحمید سالم الدھشان٢٨٣١٤

٠انطونیوس منتصر عطا خلھ٢٨٣١٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٧١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠انور محمود انور عیسى٢٨٣١٦

٠ایاد خالد محمد محمد٢٨٣١٧

٠ایاد ھشام حسین طھ احمد٢٨٣١٨

٠ایة هللا اشرف محمد حنفى٢٨٣١٩

٠ایرینى رومانى جاب هللا حلمى یوسف٢٨٣٢٠

٠ایرینى فرج وھیب عزیز٢٨٣٢١

٠ایمن وھبھ محروس وھبھ٢٨٣٢٢

٠ایھ ابو الفتوح عبد المعبود علي محمد موسى٢٨٣٢٣

٠ایھ احمد قبارى عبد الحمید٢٨٣٢٤

٠ایھ ایمن محمود ذكى٢٨٣٢٥

٠ایھ سالم محمد سالم على٢٨٣٢٦

٠ایھ سید احمد السید٢٨٣٢٧

٠ایھ عبد العظیم ابراھیم محمود٢٨٣٢٨

٠ایھ عبدالرؤوف عبدالرسول محمد شامخ٢٨٣٢٩

٠ایھ عالء امام عواد٢٨٣٣٠

٠ایھ عالء علي سیف٢٨٣٣١

٠ایھ على شاھین على٢٨٣٣٢

٠ایھ كمال رمضان عبید٢٨٣٣٣

٠ایھ مجدى سعد حسن الخیاط٢٨٣٣٤

٠ایھ محمد احمد محمد على٢٨٣٣٥

٠ایھاب اشرف عثمان عبد الفتاح٢٨٣٣٦

٠أنس زكریا محمد السید٢٨٣٣٧

٠باسل محمد زینھم علي٢٨٣٣٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٧٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باسل ھاني احمد محمد سالم٢٨٣٣٩

٠بافلى رأفت حنا زكى٢٨٣٤٠

٠باھر باسم احمد سلیم٢٨٣٤١

٠بثینھ رأفت محمد سعید٢٨٣٤٢

٠بسام اشرف فایق منقریوس٢٨٣٤٣

٠بسملھ عبد الخالق محمد محمد٢٨٣٤٤

٠بسملھ ھانى فكرى الجوھرى٢٨٣٤٥

٠بسمھ محمد حسنى مصطفى جمعھ٢٨٣٤٦

٠بسنت اسامھ عبد المنعم محمد٢٨٣٤٧

٠بسنت مبروك اسماعیل محمد٢٨٣٤٨

٠بسنت مجدى محمد عبد الرحمن٢٨٣٤٩

٠بسنت محمد خیري ابو سریع٢٨٣٥٠

٠بھاء الدین احمد بھاء الدین مھدي احمد٢٨٣٥١

٠بوال القس یونان رزق مرزوق٢٨٣٥٢

٠بوال جرجس ثابت جید٢٨٣٥٣

٠بوال مدحت فاروق جرجس٢٨٣٥٤

٠بیتر رفعت شفیق اسكندر٢٨٣٥٥

٠بیشوى سامح فایز جورجى٢٨٣٥٦

٠بیشوى سامح فصیح شلبى تاوضروس٢٨٣٥٧

٠تسنیم صالح ابوالنور صالح٢٨٣٥٨

٠تسنیم عالء الدین عبد الحفیظ على٢٨٣٥٩

٠تمیم فاروق عبد الحكیم محمد٢٨٣٦٠

٠جالل عمرو سید شحاتھ شومان٢٨٣٦١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٧٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠جنة ایمن نبیل محمد٢٨٣٦٢

٠جھاد محمد فؤاد مرسى٢٨٣٦٣

٠جوزیف یعقوب لویس میالد٢٨٣٦٤

٠جولیا جرجس ایلیا عبد المالك٢٨٣٦٥

٠جولیا منیر وھبھ برسوم٢٨٣٦٦

٠جون نبیل شكرى عیاد٢٨٣٦٧

٠جیرمین اشرف اسكندر جونى٢٨٣٦٨

٠جیھان حمدى طھ عبد الخالق ابراھیم٢٨٣٦٩

٠حازم احمد حسین احمد محمد سرى٢٨٣٧٠

٠حازم خلیل ابراھیم خلیل٢٨٣٧١

٠حازم رؤوف فتح الدین عبد الرحمن٢٨٣٧٢

٠حازم عصام عباس محمد٢٨٣٧٣

٠حازم محمد امام احمد٢٨٣٧٤

٠حبیبة عمرو صالح الدین احمد٢٨٣٧٥

٠حبیبة مصطفي سعید محمد٢٨٣٧٦

٠حبیبھ احمد فاروق علي شحات٢٨٣٧٧

٠حبیبھ عالء الدین حامد عوض٢٨٣٧٨

٠حبیبھ محمد مصباح محمد العجمى٢٨٣٧٩

٠حبیبھ ھاني اسماعیل محمد٢٨٣٨٠

٠حبیبھ ھیثم كمال امین٢٨٣٨١

٠حسام حسن حسن حافظ٢٨٣٨٢

٠حسام حسن عبد العال سلیمان٢٨٣٨٣

٠حسام حسن محمود فرغلي٢٨٣٨٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٧٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠حسام عرفات صابر احمد محمد٢٨٣٨٥

٠حسن ابراھیم احمد فاضل٢٨٣٨٦

٠حسن خلف حسن جالل عبدالجلیل٢٨٣٨٧

٠حسین احمد محمد احمد٢٨٣٨٨

٠حسین جابر حسن عبد القادر٢٨٣٨٩

٠حسین عمرو كمال یعقوب٢٨٣٩٠

٠حسین محمد حسین دیب٢٨٣٩١

٠حسین مصطفي عبد الفتاح محمود٢٨٣٩٢

٠حلوه محمد امین عبد الھادى٢٨٣٩٣

٠حیاه نبیل ابوالفتوح سند حجازي٢٨٣٩٤

٠خالد محي الدین منیر محمود٢٨٣٩٥

٠خلود محمد احمد فتح هللا٢٨٣٩٦

٠خلیل طارق خلیل حسن٢٨٣٩٧

٠دالیا حازم محمد الشناوى٢٨٣٩٨

٠دالیا محمد عبد السالم محمد الملیجى٢٨٣٩٩

٠دنیا اشرف صالح الدین عبد المجید٢٨٤٠٠

٠دنیا خالد عبد الرحمن محمود عمران٢٨٤٠١

٠دونیس سامى عوض كامل٢٨٤٠٢

٠دینا محمد ابراھیم محمد٢٨٤٠٣

٠دینا محمد نورالدین محمد انور االشول٢٨٤٠٤

٠دینا محمود فوزى سلطان٢٨٤٠٥

٠دینا مصطفى سعد ابراھیم٢٨٤٠٦

٠رامز ایھاب اسحق زكى٢٨٤٠٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٧٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠رانیا ھانى احمد طھ٢٨٤٠٨

٠رحمھ هللا ایمن عبد الحى عبد العزیز ابراھیم٢٨٤٠٩

٠رحمھ رضوان جابر احمد٢٨٤١٠

٠رحمھ سمیر ابراھیم عطا هللا٢٨٤١١

٠رحمھ یوسف ابراھیم بشاره٢٨٤١٢

٠رحیم محمد سید ابراھیم٢٨٤١٣

٠رضوى مصطفى عبد الرؤف محمد٢٨٤١٤

٠رنا احمد كمال نصار٢٨٤١٥

٠رنا اشرف محمد ریاض الخولى٢٨٤١٦

٠رنا رضا صالح محمد٢٨٤١٧

٠رنا مجدى الباسل عبد الحافظ٢٨٤١٨

٠رنا محمد ابراھیم رجب المصرى٢٨٤١٩

٠رنا محمد احمد جمیع٢٨٤٢٠

٠روان احمد محمود احمد٢٨٤٢١

٠روان عاطف محمد امین٢٨٤٢٢

٠روان محمد عصمت انور محمد٢٨٤٢٣

٠روان وائل فوزي حسین٢٨٤٢٤

٠رودینا جالل ھانى محمد٢٨٤٢٥

٠ریم عمرو عبدالمحسن قنصوه٢٨٤٢٦

٠ریم محمد سمیر ابراھیم٢٨٤٢٧

٠ریمون صفوت بلیغ یني٢٨٤٢٨

٠ریھام محمود محمد محمود٢٨٤٢٩

٠زیاد ایمن رمضان احمد٢٨٤٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٧٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠زیاد عاطف عبد العلیم ابراھیم٢٨٤٣١

٠زیاد على عبد الكریم ابراھیم٢٨٤٣٢

٠زیاد عمادالدین یوسف عبدالرحیم٢٨٤٣٣

٠زیاد عمرو عالء الدین حسن٢٨٤٣٤

٠زیاد محمود ابراھیم محمد٢٨٤٣٥

٠زیاد محمود عاصم محمود٢٨٤٣٦

٠زیاد مدحت محمود السید الشامي٢٨٤٣٧

٠زینا عبد الفتاح حمدى تمام٢٨٤٣٨

٠زینب احمد محمد حلیم سعد البنا٢٨٤٣٩

٠زینب جمال سید محمد٢٨٤٤٠

٠زینب عصام على ابو حمر٢٨٤٤١

٠زینھ محمد السید سید أحمد٢٨٤٤٢

٠سارة انصارى موسى مصطفى٢٨٤٤٣

٠سارة حسن عبد الھادي محمد عبد السالم٢٨٤٤٤

٠سارة خالد احمد عبد المطلب٢٨٤٤٥

٠سارة عاطف حربي محمد ادم٢٨٤٤٦

٠سارة عصام محمد رمضان٢٨٤٤٧

٠سارة فوزى فایق استانیس٢٨٤٤٨

٠سارة محمد عبد العزیز عبد اللطیف٢٨٤٤٩

٠سارة محمد عبدالنعیم نور الدین٢٨٤٥٠

٠سارة ممدوح على عبدالمجید٢٨٤٥١

٠سارة موسى احمد موسى٢٨٤٥٢

٠ساره احمد عبد الرحیم احمد نفادي٢٨٤٥٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٧٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ساره احمد عبد القادر احمد٢٨٤٥٤

٠ساره احمد عبد المجید محسن٢٨٤٥٥

٠ساره مجدى سید ابراھیم٢٨٤٥٦

٠ساره محمد عبدالمنعم محمد دردیر٢٨٤٥٧

٠ساره مصطفى محمد المسلمى٢٨٤٥٨

٠ساره ھشام شوقى عبدالفتاح٢٨٤٥٩

٠سامح جالل مصطفى مصطفى یوسف٢٨٤٦٠

٠سامح محمد مصطفى محمد الشیخ٢٨٤٦١

٠سامى یاسر محمود حسین خلف٢٨٤٦٢

٠ساندرا ثروت صبحى شفوق٢٨٤٦٣

٠ساندرا عصمت جمال فخرى٢٨٤٦٤

٠ساندرا ماھر فھمي عبد الشھید٢٨٤٦٥

٠ساندى فكتور فایز بطرس٢٨٤٦٦

٠ساندي محمد ابو المكارم سلیم علي٢٨٤٦٧

٠سلمى احمد صالح سید٢٨٤٦٨

٠سلمى اشرف احمد فرحان محمد٢٨٤٦٩

٠الغى٢٨٤٧٠

٠سلمى ایمن فرج هللا عبدالمحسن٢٨٤٧١

٠سلمى سامى محمد علي حسن٢٨٤٧٢

٠سلمى سید سعید دیاب٢٨٤٧٣

٠سلمى عصام محمد المھدى ابراھیم٢٨٤٧٤

٠سلمى كمال لطفى ثابت ابوزید٢٨٤٧٥

٠سلمى محمد سید محمود٢٨٤٧٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٧٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠سلمى محمد مصطفى ریاض عبدالرحمن٢٨٤٧٧

٠سلمى محمود محمد حسنى عبد المنعم٢٨٤٧٨

٠سلمى یاسر ابراھیم حافظ٢٨٤٧٩

٠سلمي حسن محمد بشیر٢٨٤٨٠

٠سلمي سید عباس محمود٢٨٤٨١

٠سلمي عماد الدین عزت علي٢٨٤٨٢

٠سماء جمال احمد سرور٢٨٤٨٣

٠سنتیا اشرف سامى شلبى٢٨٤٨٤

٠سندس احمد رفعت حسین البرماوى٢٨٤٨٥

٠سندس عادل عبد الحمید طھ٢٨٤٨٦

٠سندس كمال ابراھیم زكریا٢٨٤٨٧

٠سھیر احمد مصطفى موسى٢٨٤٨٨

٠سھیلة محمد عبد الستار علي٢٨٤٨٩

٠سھیلة محمود محمد المغاورى محمود٢٨٤٩٠

٠سھیلھ تامر ابوالعال طلبة الجندي٢٨٤٩١

٠سھیلھ جمال الدین محمود احمد حجاج٢٨٤٩٢

٠سھیلھ خالد حماد عبد هللا٢٨٤٩٣

٠سھیلھ عصمت احمد حسین٢٨٤٩٤

٠سیف احمد ابراھیم محمود٢٨٤٩٥

٠سیف الدین حازم فوزى الشیخ٢٨٤٩٦

٠سیف الدین طارق محمد اسماعیل االلفى٢٨٤٩٧

٠سیف الدین مدحت بخیت بخیت عطیھ٢٨٤٩٨

٠سیف حسام محمد احمد٢٨٤٩٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٧٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠سیف خالد خالد عبده السرجاني٢٨٥٠٠

٠شادى سید عبدالنعیم عبدالسمیع٢٨٥٠١

٠شادى محمد عباس محمود٢٨٥٠٢

٠شادى مصطفى حسین محمد زكى٢٨٥٠٣

٠شاكر محمد شاكر السید٢٨٥٠٤

٠شاھنده مجاھد نصر الدین دمرانى٢٨٥٠٥

٠شروق خالد عبدالعزیز زكى٢٨٥٠٦

٠شروق عالء الدین احمد مصطفي٢٨٥٠٧

٠شروق محمد احمد محمد٢٨٥٠٨

٠شروق ناصر عبدهللا محمود العمرى٢٨٥٠٩

٠شریف اسامھ رمضان عبد الحمید٢٨٥١٠

٠شریف عصام فتح هللا شویل٢٨٥١١

٠شرین طارق محمد ابوالنصر محمد٢٨٥١٢

٠شریھان عصام الدین محمد شكرى عبد الحمید٢٨٥١٣

٠شمس رأفت شعبان عویس٢٨٥١٤

٠شمس طارق عارف عبدالسالم٢٨٥١٥

٠شھاب شریف عبد الكریم مصطفى٢٨٥١٦

٠شھاب ھشام محمد رشاد٢٨٥١٧

٠شھد محمد الحسینى على عبد الحمید٢٨٥١٨

٠شیرین عماد محمد محمد حسن٢٨٥١٩

٠شیرین محسن مدحت حسن رضوان٢٨٥٢٠

٠شیماء طارق محمد فاروق یونس٢٨٥٢١

٠شیماء محمود على عطیھ على٢٨٥٢٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٧٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠صابرین صالح حسن فرج هللا٢٨٥٢٣

٠صباح محمد محمد مصطفي خلیل٢٨٥٢٤

٠صالح ایمن صالح حمدان٢٨٥٢٥

٠ضحى مجدى حسن عبد هللا٢٨٥٢٦

٠طارق ابراھیم محمد ابراھیم٢٨٥٢٧

٠طارق مصطفى محمد محمد جبر٢٨٥٢٨

٠طھ احمد محمد عصمت احمد محمود٢٨٥٢٩

٠عبد الرحمن اسامھ صالح عبد الرحیم٢٨٥٣٠

٠عبد الرحمن اشرف على محمد قناوى٢٨٥٣١

٠عبد الرحمن جمال احمد علي٢٨٥٣٢

٠عبد الرحمن جمیل عطیھ ابراھیم٢٨٥٣٣

٠عبد الرحمن عادل قرنى محمود ھندى٢٨٥٣٤

٠عبد الرحمن عبد الحمید عبد الرحمن عبد الرحمید٢٨٥٣٥

٠عبد الرحمن عصام الدین حمادة یوسف٢٨٥٣٦

٠عبد الرحمن محمد بھاء احمد عبد الحلیم٢٨٥٣٧

٠عبد الرحمن محمد جالل الدین جابر٢٨٥٣٨

٠عبد الرحمن محمد حسن علي٢٨٥٣٩

٠عبد الرحمن محمد عبد الناصر احمد٢٨٥٤٠

٠عبد الرحمن محمد محمد عاطف عبد الحلیم٢٨٥٤١

٠عبد الرحمن مدحت السید محمد٢٨٥٤٢

٠عبد الرحمن یاسر محمد محمود عثمان٢٨٥٤٣

٠عبد الغنى محمد عبد الغنى توفیق ابراھیم٢٨٥٤٤

٠عبد الكریم محمود عباس مرسى٢٨٥٤٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٧٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبد هللا حامد محمد محمد٢٨٥٤٦

٠عبد هللا رجب حسین خلیفھ٢٨٥٤٧

٠عبد هللا شریف محمد سمیر ابراھیم٢٨٥٤٨

٠عبد هللا عادل محمد عبده٢٨٥٤٩

٠عبد هللا على حسین على٢٨٥٥٠

٠عبد هللا ناصر عبد النبى محمد٢٨٥٥١

٠عبد المنعم طارق محمد عبد المنعم حامد حموده٢٨٥٥٢

٠عبدالتواب حافظ عبدالتواب حافظ احمد٢٨٥٥٣

٠عبدالرحمن حاتم محسن عبد الوھاب الكرارتى٢٨٥٥٤

٠عبدالرحمن خالد انور محمد احمد٢٨٥٥٥

٠عبدالرحمن سامى محمد انور محمد كامل٢٨٥٥٦

٠عبدالرحمن سعید عبدالقادر حسین٢٨٥٥٧

٠عبدالرحمن سید عبدالحمید عبدالاله٢٨٥٥٨

٠عبدالرحمن سید على حسن٢٨٥٥٩

٠عبدالرحمن شریف حسین عرفھ٢٨٥٦٠

٠عبدالرحمن محمد عبدالرؤوف على مصطفى٢٨٥٦١

٠عبدالعزیز خالد سید سید سلیمان٢٨٥٦٢

٠عبدالعزیز صالح محمد صالح عبد السالم٢٨٥٦٣

٠عبدهللا احمد سراج الدین جابر٢٨٥٦٤

٠عبدهللا محمد عبدالرزاق محمد٢٨٥٦٥

٠عبدالوھاب محمد سید محمد اسماعیل٢٨٥٦٦

٠عالء عصام سعید محمود٢٨٥٦٧

٠على احمد صالح احمد٢٨٥٦٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٧٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠على احمد عبد المنعم حسن موسى٢٨٥٦٩

٠على احمد على عطا٢٨٥٧٠

٠على خالد على دیاب٢٨٥٧١

٠على عادل على محمد مرعى٢٨٥٧٢

٠على محمد على حامد - محول من انتظام٢٨٥٧٣

٠على یاسر ابراھیم عبد الرؤف٢٨٥٧٤

٠علیاء محمد نجم الدین على٢٨٥٧٥

٠علیاء محمود ابراھیم محمود٢٨٥٧٦

٠عمار عماد فوزي حسن عبد الحلیم٢٨٥٧٧

٠عمر ابراھیم سلیمان على الحلوانى٢٨٥٧٨

٠عمر اسامھ مختار حسین٢٨٥٧٩

٠عمر اشرف حسین محمد٢٨٥٨٠

٠عمر السید السید عطیة٢٨٥٨١

٠عمر حسام الدین عبدالرحمن عبدالعزیز٢٨٥٨٢

٠عمر حسین حبیب فھمى٢٨٥٨٣

٠عمر خالد احمد صادق٢٨٥٨٤

٠عمر خالد صالح الدین محمد٢٨٥٨٥

٠عمر خالد على محمد - محول من ب انتساب٢٨٥٨٦

٠عمر خالد عیسى حسن٢٨٥٨٧

٠عمر شرف الدین حسن محمد٢٨٥٨٨

٠عمر عادل احمد محمود٢٨٥٨٩

٠عمر عادل مصطفى كمال سلیمان٢٨٥٩٠

٠عمر عبد العزیز عبد الحمید السید عطیفة٢٨٥٩١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولي

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٧٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عمر عبد الكریم عزیز عبد هللا٢٨٥٩٢

٠عمر عبدالعزیز سید احمد عبدهللا النفادى٢٨٥٩٣

٠عمر على محمد عبدالسمیع٢٨٥٩٤

٠عمر علي عبد الھادي على٢٨٥٩٥

٠عمر محمد عبدالسالم احمد٢٨٥٩٦

٠عمر محمد نورالدین محمود٢٨٥٩٧

٠عمر مدحت حسن عبد المجید صیام٢٨٥٩٨

٠عمر مرزوق تمساح تمساح٢٨٥٩٩

٠عمر مصطفى عطیة مصطفى٢٨٦٠٠

٠عمر ھانى عید حسن٢٨٦٠١

٠عمرو احمد صالح محمود على٢٨٦٠٢

٠عمرو احمد عبد الحمید عبد المجید٢٨٦٠٣

٠عمرو احمد محمد احمد٢٨٦٠٤

٠عمرو ایمن احمد عبد الغنى عزب٢٨٦٠٥

٠عمرو جمال رفاعى ابراھیم عبدالعال٢٨٦٠٦

٠عمرو جمال لطفى محمد٢٨٦٠٧

٠عمرو حاتم حسین عبدالمؤمن٢٨٦٠٨

٠عمرو خالد عیسى حسن٢٨٦٠٩

٠عمرو خالد محمد فتحي احمد٢٨٦١٠

٠عمرو سعد محمد موسي احمد٢٨٦١١

٠عمرو سید اسماعیل محمد٢٨٦١٢

٠عمرو ھشام محمد عبد المجید٢٨٦١٣

٠غاده عزت عبد الدایم محمد عبد الجلیل٢٨٦١٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٧٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠فادى اشرف لطفي جاد الرب٢٨٦١٥

٠فادى تادرس تاوضروس بسالى٢٨٦١٦

٠فادى شریف زخارى غبلایر٢٨٦١٧

٠فادي اشرف فھمي صلیب٢٨٦١٨

٠فادیھ شمعون یعقوب اسحق٢٨٦١٩

٠فاطمھ عزت فاروق لبیب٢٨٦٢٠

٠فاطیما خالد حمدى نصر٢٨٦٢١

٠فرح امیر سعید محمد ثابت٢٨٦٢٢

٠فرح عبد الناصر سعید حسن٢٨٦٢٣

٠فرح مجدى محمد السید الجندى٢٨٦٢٤

٠فرح محمد حسین احمد مصطفى٢٨٦٢٥

٠فرح محمد رضا السید الغزالى٢٨٦٢٦

٠فرح محمد مصطفى عبد الوھاب٢٨٦٢٧

٠فرح ھشام طھ سید٢٨٦٢٨

٠فرح ھشام محمد عزت محمد سمره٢٨٦٢٩

٠فریده محروس خضر محمد مھنى٢٨٦٣٠

٠فھد زكریا مختار محمد محمد خلیفھ٢٨٦٣١

٠فؤاد الدین عصام فؤاد محمود٢٨٦٣٢

٠فیرونیا عبد المالك بشارة ابراھیم٢٨٦٣٣

٠فیرینا ماجد سمیر نجیب٢٨٦٣٤

٠فیرینا وجدى عبد هللا فایز٢٨٦٣٥

٠كاترین منیر انور عبد هللا٢٨٦٣٦

٠كریم احمد حسین محمود عبد الناصر٢٨٦٣٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٧٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠كریم جمال عبد الفتاح صادق٢٨٦٣٨

٠كریم عبدهللا محمد على السید٢٨٦٣٩

٠كریم ماجد حسنین حسنین٢٨٦٤٠

٠كریم مجدى شحاتھ حسنین - نقل قید٢٨٦٤١

٠كریم محمد جابر امین٢٨٦٤٢

٠كریم محمود احمد علي٢٨٦٤٣

٠كریم مصطفى صالح محمود٢٨٦٤٤

٠كالرا نبیل نصیف میخائیل٢٨٦٤٥

٠كمال محمد كمال محمد احمد٢٨٦٤٦

٠كیرلس اشرف حنا ایوب حنا٢٨٦٤٧

٠كیرلس اشرف عبده اسكندر٢٨٦٤٨

٠كیرلس ایمن فوزى ارتین٢٨٦٤٩

٠كیرلس ایمن مفید خلھ محارب٢٨٦٥٠

٠كیرلس رافت نظمى منصور٢٨٦٥١

٠كیرلس رأفت ودیع كامل٢٨٦٥٢

٠كیرلس رفلة رفعت فایق٢٨٦٥٣

٠لمیس عماد محمود حسین یوسف٢٨٦٥٤

٠لؤه یسرى محمد عبدهللا٢٨٦٥٥

٠لیلى طارق محمد عصام محمد حسن٢٨٦٥٦

٠مادونا ناجح خلھ موسى٢٨٦٥٧

٠ماذن ایمن خمیس امین الشحات٢٨٦٥٨

٠ماذن محمد حسین عبده٢٨٦٥٩

٠مارجیده محمود سعید فتوح صومع٢٨٦٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٧٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مارك نادر جرجس عازر٢٨٦٦١

٠ماریا ابراھیم بطرس ابراھیم٢٨٦٦٢

٠ماریا حربى شكرى كامل٢٨٦٦٣

٠ماریا مدحت انور وھبھ٢٨٦٦٤

٠مارینا ادوارد حسنى غالى٢٨٦٦٥

٠مارینا ایمن ابو سیف بطرس٢٨٦٦٦

٠مارینا رزق جرجس رزق٢٨٦٦٧

٠مارینا سمیر فرج ریاض٢٨٦٦٨

٠مارینا شاكر ماھر شاكر میخائیل٢٨٦٦٩

٠ماریو ایلیا معز برسوم٢٨٦٧٠

٠ماریو ایمن رزق حبشى٢٨٦٧١

٠ماریو رفعت عیاد تادرس٢٨٦٧٢

٠ماریو طارق صبرى راغب٢٨٦٧٣

٠ماریو مجدي ایلیا عبدهللا٢٨٦٧٤

٠مازن جمال زیدان مرسى٢٨٦٧٥

٠مازن خالد على على٢٨٦٧٦

٠مازن محمد كمال سید محمد٢٨٦٧٧

٠مازن یاسر عبدالرحیم عبدالكریم٢٨٦٧٨

٠ماھیتاب مجدى محمد عبد الرازق٢٨٦٧٩

٠مایا اشرف محمد فوزى٢٨٦٨٠

٠مایكل عماد مالك تادرس٢٨٦٨١

٠محمد احمد محمد عبد العزیز٢٨٦٨٢

٠محمد احمد مصطفى كمال٢٨٦٨٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٧٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد اسماعیل ابو بكر احمد سید احمد٢٨٦٨٤

٠محمد الحسین عبد المنعم حسن عید٢٨٦٨٥

٠محمد السید محمد محمود حسونھ٢٨٦٨٦

٠محمد ایمن احمد حسن ابوعلى٢٨٦٨٧

٠محمد ایمن السید على٢٨٦٨٨

٠محمد ایمن محمد دسوقى٢٨٦٨٩

٠محمد باھر احمد محمود زكي٢٨٦٩٠

٠محمد جابر عبدالتواب عبدالحفیظ٢٨٦٩١

٠محمد جمال احمد عبد هللا٢٨٦٩٢

٠محمد جمال عبدالجابر علي احمد٢٨٦٩٣

٠محمد حسن احمد سید٢٨٦٩٤

٠محمد خالد شوقى عبد اللطیف سلیم٢٨٦٩٥

٠محمد خالد طھ امام ابو النور٢٨٦٩٦

٠محمد خالد محمد سید عبدالعال٢٨٦٩٧

٠محمد خالد محمد عبدالعزیز٢٨٦٩٨

٠محمد رضوان محمد رضوان٢٨٦٩٩

٠محمد رمضان عبد الرحیم حسن٢٨٧٠٠

٠محمد سلیمان محمد سلیمان محمد٢٨٧٠١

٠محمد سید احمد سید عبدالعزیز٢٨٧٠٢

٠محمد شریف حسین عرفھ٢٨٧٠٣

٠محمد شعبان حلمى جوده٢٨٧٠٤

٠محمد صالح الدین صالح محمد سنبل٢٨٧٠٥

٠محمد صالح الدین صالح الدین محمد٢٨٧٠٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٨٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد صالح طھ محمد٢٨٧٠٧

٠محمد صالح محمد محمد٢٨٧٠٨

٠محمد طارق حسین احمد٢٨٧٠٩

٠محمد طارق عباس حلیم محمود٢٨٧١٠

٠محمد طارق عبد الجواد محمد٢٨٧١١

٠محمد عادل عبد اللـھ موسى٢٨٧١٢

٠محمد عادل عبد المنعم حسین٢٨٧١٣

٠محمد عاطف عبد المعطى محمد٢٨٧١٤

٠محمد عاطف عبدالعظیم حمیدة٢٨٧١٥

٠محمد عبد الحارس عمر محمود٢٨٧١٦

٠محمد عبدالفتاح فتحي عبدالحمید٢٨٧١٧

٠محمد عبده محمد فرید عبده٢٨٧١٨

٠محمد عصام الدین محمد الباھى٢٨٧١٩

٠محمد عصام حنفى محمود٢٨٧٢٠

٠محمد عصام عبدالعزیز غنیمى٢٨٧٢١

٠محمد عالء محروس عبد الھادى حسانین٢٨٧٢٢

٠محمد عالءالدین صالح عبدالغنى٢٨٧٢٣

٠محمد عماد السید عبدالقادر عثمان٢٨٧٢٤

٠محمد عماد عبد الحمید على منصور٢٨٧٢٥

٠محمد عمر عوض بدر محمد٢٨٧٢٦

٠محمد عمرو فاروق الشیشیني٢٨٧٢٧

٠محمد عمرو محمد محمد٢٨٧٢٨

٠محمد عنتر سید محمد٢٨٧٢٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٨٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد عید سالم سعد٢٨٧٣٠

٠محمد فؤاد محمد علي الصبان٢٨٧٣١

٠محمد كرم سید احمد٢٨٧٣٢

٠محمد محمود جمال محمد٢٨٧٣٣

٠محمد محمود حسین محمد حسین٢٨٧٣٤

٠محمد منتصر السید ابراھیم٢٨٧٣٥

٠محمد نبیل عید عابد٢٨٧٣٦

٠محمد نبیل محمد ابوعیطھ٢٨٧٣٧

٠محمد نبیل محمد شعبان٢٨٧٣٨

٠محمد نصر اسماعیل المرسى٢٨٧٣٩

٠محمد ھشام عبد الرؤف زلط٢٨٧٤٠

٠محمد یاسر سعد اللیثي٢٨٧٤١

٠محمود احمد حسنین سراج٢٨٧٤٢

٠محمود اشرف محمود ادم٢٨٧٤٣

٠محمود السید حسن على سالم٢٨٧٤٤

٠محمود ایمن محمد حسن٢٨٧٤٥

٠محمود ایمن محمود محمد٢٨٧٤٦

٠محمود جالل محمود عبد ربھ٢٨٧٤٧

٠محمود جمال حسین احمد٢٨٧٤٨

٠محمود خیرى محمد محمود٢٨٧٤٩

٠محمود ربیع كامل عبدالنبي٢٨٧٥٠

٠محمود رمضان لملوم عبد العزیز٢٨٧٥١

٠محمود زین العابدین ابراھیم محمد٢٨٧٥٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٨١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمود شكرى محمود على محمد٢٨٧٥٣

٠محمود صبرى محمد مختار شحاتھ٢٨٧٥٤

٠محمود صالح محمد عبد العزیز عبد الرحیم٢٨٧٥٥

٠محمود عبدالعزیز محمود عبد العزیز شاھین٢٨٧٥٦

٠محمود عالء محمود ابوالدھب٢٨٧٥٧

٠محمود عمر كمال سعید الحناوي٢٨٧٥٨

٠محمود فتحى صدیق محمود٢٨٧٥٩

٠محمود محمد احمد اسماعیل٢٨٧٦٠

٠محمود محمد المغاورى محمد٢٨٧٦١

٠محمود محمد ایمن شعبان سید احمد٢٨٧٦٢

٠محمود محمد رافت ابوالدھب٢٨٧٦٣

٠محمود محمد رفعت احمد٢٨٧٦٤

٠محمود محمد على عبد السالم٢٨٧٦٥

٠محمود محمد فتحي محمد٢٨٧٦٦

٠محمود محمد محسن محمد٢٨٧٦٧

٠مختار خالد محمد صالح٢٨٧٦٨

٠مدحت حسین خلف حسین خلف٢٨٧٦٩

٠مرقس مكرم تامر محارب٢٨٧٧٠

٠مروان احمد صادق عبد القادر٢٨٧٧١

٠مروان حاتم عبد العزیز االشقر٢٨٧٧٢

٠مروان مجدي على عویس٢٨٧٧٣

٠مروان محمد رشاد محمد٢٨٧٧٤

٠مروان مصطفى اسماعیل محمود٢٨٧٧٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٨١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مروان مصطفى حسن مصطفى٢٨٧٧٦

٠مروه رجب عبد العاطى حسن٢٨٧٧٧

٠مریم ایھاب بھجت احمد٢٨٧٧٨

٠مریم بشرى عبد الشھید ابراھیم٢٨٧٧٩

٠مریم بھاءالدین عبدالعزیز محمود٢٨٧٨٠

٠مریم جرجس توفیق جندى٢٨٧٨١

٠مریم رفعت حسن جمال الشوربجى٢٨٧٨٢

٠مریم صالح عبد الفتاح عبد السالم٢٨٧٨٣

٠مریم صلى على النبى عطیھ حسن٢٨٧٨٤

٠مریم صموئیل فتحى سعید٢٨٧٨٥

٠مریم عبدالمنعم محمد محمد محمود٢٨٧٨٦

٠مریم عطیھ فوزى بطرس٢٨٧٨٧

٠مریم عمرو ممدوح عبد القادر٢٨٧٨٨

٠مریم محمد حافظ زكى ابراھیم٢٨٧٨٩

٠مریم محمود محمد فرج هللا٢٨٧٩٠

٠مریم مدحت مجدى لبیب٢٨٧٩١

٠مریم ھشام محمد عبد البدیع٢٨٧٩٢

٠مریم یسرى محمد شبل٢٨٧٩٣

٠مصطفى ابراھیم حسین ابراھیم٢٨٧٩٤

٠مصطفى احمد صالح عبد الحمید٢٨٧٩٥

٠مصطفى ایمن مصطفى محمود محمد٢٨٧٩٦

٠مصطفى ایمن نجدى عبدالعال٢٨٧٩٧

٠مصطفى ایھاب عبدالمنعم احمد دیاب٢٨٧٩٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٨٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مصطفى سامى جابر ملیجى سحبل٢٨٧٩٩

٠مصطفى عبد العظیم یوسف احمد٢٨٨٠٠

٠مصطفى عبد النظیر مجلى محمد٢٨٨٠١

٠مصطفى عصام جابر محمود حسن٢٨٨٠٢

٠مصطفى محمد سمیر عبد الكریم خضر٢٨٨٠٣

٠مصطفى محمد عبدون محمد٢٨٨٠٤

٠مصطفى محمود محمود سلیمان القویسني٢٨٨٠٥

٠مصطفى ھشام فوزى محمود٢٨٨٠٦

٠معتز اسامھ عوض محمد٢٨٨٠٧

٠مكاریوس عبد المسیح فھیم واصف شنوده٢٨٨٠٨

٠منار احمد عبدالفتاح علي٢٨٨٠٩

٠منار صالح فوزى مجاور٢٨٨١٠

٠منار محمد حسن حسنى الصادى٢٨٨١١

٠منار نبیل عبد الھادى حسین٢٨٨١٢

٠منة هللا ایمن عیسى سلیمان٢٨٨١٣

٠منة هللا تامر محمد سمیر محمد احمد٢٨٨١٤

٠منة هللا طارق احمد على٢٨٨١٥

٠منة هللا عادل محمود محمد٢٨٨١٦

٠منة هللا عواد عبد الحمید عبد النعیم٢٨٨١٧

٠منة هللا ماھر احمد ابراھیم مصطفى٢٨٨١٨

٠منة هللا محمد عبد العاطى عبد الحفیظ٢٨٨١٩

٠منھ هللا سیف محمد جادو٢٨٨٢٠

٠منھ هللا كمال لطفى ثابت ابوزید٢٨٨٢١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٨٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠منھ هللا ماھر محمد شفیق شقران٢٨٨٢٢

٠منھ حسن محمد محمد على خلف٢٨٨٢٣

٠منى احمد محمد توفیق محمد٢٨٨٢٤

٠منى امین فوزي امین٢٨٨٢٥

٠مھاب محمد فتحى صحاب٢٨٨٢٦

٠مھرائیل عادل رزق هللا صالح٢٨٨٢٧

٠مھرائیل ھاني ناروز عبد المالك٢٨٨٢٨

٠مھند عماد احمد ابراھیم٢٨٨٢٩

٠مھند مجدى محمود الدھمشاوى٢٨٨٣٠

٠مھند محمد سالم الصوه٢٨٨٣١

٠مھند محمد شلبى عبد الوھاب٢٨٨٣٢

٠مونیكا اشرف حنا جرجس٢٨٨٣٣

٠مونیكا سامى شفیق عرندس٢٨٨٣٤

٠مونیكا سامى فرحات ابراھیم٢٨٨٣٥

٠مونیكا ماھر سمیر جاب هللا٢٨٨٣٦

٠مؤمن عبد الرحمن عبد الحمید طھ٢٨٨٣٧

٠مى عادل فوزى بكر٢٨٨٣٨

٠مى فایز عطیھ احمد٢٨٨٣٩

٠مى محمد فوزى احمد عریبھ٢٨٨٤٠

٠مى محمد ھاشم محمد على الشلودي٢٨٨٤١

٠مى محمود احمد كشك٢٨٨٤٢

٠مى مصطفى عبد المنعم محمود٢٨٨٤٣

٠مى ھشام ابوطالب محمد٢٨٨٤٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٨٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مى ھشام عبداللطیف احمد عكاشھ٢٨٨٤٥

٠میار عصام عادل حسن٢٨٨٤٦

٠میار عالء احمد على احمد٢٨٨٤٧

٠میار محمد كساب محمد٢٨٨٤٨

٠میار محمد محمد الملیجى٢٨٨٤٩

٠میار محمود صالح عبدالمجید٢٨٨٥٠

٠میرال وائل مختار محمد٢٨٨٥١

٠میران اشرف صالح عبد الحفیظ٢٨٨٥٢

٠میران جمال محمد على٢٨٨٥٣

٠میرنا بكیر عبدالحمید بكیر٢٨٨٥٤

٠میرنا عادل فكرى دمیان٢٨٨٥٥

٠میرنا عماد محفوظ غطاس٢٨٨٥٦

٠میرنا ماجد حامد حسن الصغیر٢٨٨٥٧

٠میرنا ماجد سعد جرجس٢٨٨٥٨

٠میرنا ماھر نسیم یؤنس٢٨٨٥٩

٠میرنا ھالل سعد هللا ثابت٢٨٨٦٠

٠میالد یوسف عادل محروس٢٨٨٦١

٠مینا روبین زكى ظریف٢٨٨٦٢

٠مینا طارق فایق عیسى٢٨٨٦٣

٠مینا ممدوح شوقى دانیال٢٨٨٦٤

٠میى مدحت مختار یوسف محمد٢٨٨٦٥

٠ناجى نشأت حسن فرغلى محمد٢٨٨٦٦

٠نادر خالد نورالدین محمد رمضان٢٨٨٦٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٨٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نادى ماجد نادى شفیق٢٨٨٦٨

٠نادین امانى حسین حافظ٢٨٨٦٩

٠نادین جمال محمد خلیل٢٨٨٧٠

٠نادین محمد جمال احمد٢٨٨٧١

٠نادین محمود محمد یسن محمد جالل٢٨٨٧٢

٠نادین ھشام احمد محمد٢٨٨٧٣

٠ناردین ایھاب ولیم داود٢٨٨٧٤

٠ناردین مدحت مشیل بطرس٢٨٨٧٥

٠نانسى ثابت لبیب مرجان٢٨٨٧٦

٠نانسى فرج عبدالجابر حامد خطاب٢٨٨٧٧

٠نانسى مجدى نصر هللا عوض٢٨٨٧٨

٠نجالء احمد رفعت ابوریة ابراھیم٢٨٨٧٩

٠ندا محمد عبد الباري محمد٢٨٨٨٠

٠ندى ابراھیم رجب على ابراھیم٢٨٨٨١

٠ندى احمد یوسف محمد٢٨٨٨٢

٠ندى اسامھ عبد الرحیم خلیفھ٢٨٨٨٣

٠ندى اشرف احمد داود٢٨٨٨٤

٠ندى ایھاب حسن محمد٢٨٨٨٥

٠ندى سامح محمود على محمد٢٨٨٨٦

٠ندى عصام عمر الفاروق طھ٢٨٨٨٧

٠ندى فتحى محمد محمد عطیھ٢٨٨٨٨

٠ندى محمد زكریا عبد الغفار٢٨٨٨٩

٠ندى محمد محمد على٢٨٨٩٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٨٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ندى مصطفى عبدالرافع حسینى٢٨٨٩١

٠ندى ناجى عبد العزیز محمد٢٨٨٩٢

٠ندى ناصر بوبح قرنھ بوبح٢٨٨٩٣

٠ندى وائل طلعت مصطفى٢٨٨٩٤

٠ندى وائل وجیھ محمد٢٨٨٩٥

٠نرفانا ناجي نصیف مسعود٢٨٨٩٦

٠نرمین مجدى امام حسن٢٨٨٩٧

٠نھى احمد ابراھیم مرسى٢٨٨٩٨

٠نور الدین اشرف خلیفھ محمد علي٢٨٨٩٩

٠نور الدین ممدوح شفیق عبد الفتاح٢٨٩٠٠

٠نور عمرو محفوظ میھوب٢٨٩٠١

٠نور محمد عبد هللا على یوسف٢٨٩٠٢

٠نور محمد محمود شمس الدین٢٨٩٠٣

٠نورا مجدى محمد محمود الشعراوي٢٨٩٠٤

٠نورا مدحت محمد محمد٢٨٩٠٥

٠نوران خالد عبدالعلیم عبدالعزیز٢٨٩٠٦

٠نوران سمیر ابراھیم خلیل محمد٢٨٩٠٧

٠نوران صالح تكرونى خلیل سعد٢٨٩٠٨

٠نوران محمد السید ابراھیم٢٨٩٠٩

٠نورز اسامھ محمد یوسف محمد٢٨٩١٠

٠نورھان ابو بكر یوسف صدیق٢٨٩١١

٠نورھان احمد طارق موسي٢٨٩١٢

٠نورھان سعید محمود على٢٨٩١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٨٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نورھان شریف محمد رضا٢٨٩١٤

٠نورھان محمد جمال محمد سمیر محمود قطب٢٨٩١٥

٠نورھان نبیل حسن محمد محمد السید٢٨٩١٦

٠نورھان وائل عبدالواحد ابراھیم٢٨٩١٧

٠نیرفانا جمیل حنا یوسف٢٨٩١٨

٠نیرمین محمد احمد قرنھ٢٨٩١٩

٠نیره سعد احمد على٢٨٩٢٠

٠ھاجر ایمن فؤاد السید عبد الھادى٢٨٩٢١

٠ھاجر حفظى عبد المقصود على٢٨٩٢٢

٠ھاجر طارق صیام محمود٢٨٩٢٣

٠ھاجر طلعت محمد محمود٢٨٩٢٤

٠ھاجر عادل محمد حسن٢٨٩٢٥

٠ھاجر عبد العزیز على عبد العزیز٢٨٩٢٦

٠ھاجر على سید احمد عبدهللا٢٨٩٢٧

٠ھادى السید حسنى محمد على٢٨٩٢٨

٠ھالھ شرین على محمد احمد٢٨٩٢٩

٠ھانا اشرف شبل محمد علي٢٨٩٣٠

٠ھایدى السید عبد العزیز محمد٢٨٩٣١

٠ھایدى عالء الدین حسن احمد ابو ھاشم٢٨٩٣٢

٠ھایدى محمد صالح محمد مصطفى٢٨٩٣٣

٠ھبة الرحمن سعید على عبد العظیم٢٨٩٣٤

٠ھبھ حسن عبد اللطیف على٢٨٩٣٥

٠ھدى نزیھ محمد عبدالفتاح شحاتھ٢٨٩٣٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھدیر عادل الشحات محمد٢٨٩٣٧

٠ھدیر محمود عزیزالدین عبد الغنى محمد٢٨٩٣٨

٠ھدیر نبیل عطیة حسن٢٨٩٣٩

٠ھشام خالد محمد سید٢٨٩٤٠

٠ھشام عید عبدالعزیز محمد٢٨٩٤١

٠ھیا صالح رجب دردیر محمد٢٨٩٤٢

٠ھیام محمد حنفى محمد٢٨٩٤٣

٠وائل مجدى ابو سریع زغلول٢٨٩٤٤

٠وفاء صالح عیسى محمد٢٨٩٤٥

٠ولید خالد ابو بكر السعید٢٨٩٤٦

٠ولید عادل حامد ابوالخیر٢٨٩٤٧

٠یارا اسامة محمد عبد الرحیم٢٨٩٤٨

٠یارا اشرف عبد الجواد محمد٢٨٩٤٩

٠یارا جمال مبارك ابراھیم٢٨٩٥٠

٠یارا خالد جمعة عید محمد٢٨٩٥١

٠یارا شریف سعید سید٢٨٩٥٢

٠یارا نبیل امام خلیل ابراھیم٢٨٩٥٣

٠یاسمین احمد فوزى احمد عویس٢٨٩٥٤

٠یاسمین امین سلیمان مبروك شرف٢٨٩٥٥

٠یاسمین خالد السید محمد احمد حسانین٢٨٩٥٦

٠یاسمین خالد عبد الفتاح محمد٢٨٩٥٧

٠یاسمین محمد سید حسانین سید٢٨٩٥٨

٠یاسمین محمود عارف محمد على الدین٢٨٩٥٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠یاسمین مؤمن محمد عبد الرحمن٢٨٩٦٠

٠یاسمین ھشام محمد جالل٢٨٩٦١

٠یاسمین یاسر محمد معوض٢٨٩٦٢

٠یحیى زكریا احمد سعید٢٨٩٦٣

٠یمنى حسن عبدالمعز عالم٢٨٩٦٤

٠یوستینا ابراھیم غبلایر ساویرس٢٨٩٦٥

٠یوستینا كرم میخائیل موسي٢٨٩٦٦

٠یوسف ابراھیم محمد ھاشم حفني٢٨٩٦٧

٠یوسف ابراھیم یوسف محمد یوسف٢٨٩٦٨

٠یوسف احمد حسن احمد٢٨٩٦٩

٠یوسف احمد لبیب احمد٢٨٩٧٠

٠یوسف احمد محمد بھى الدین ابراھیم٢٨٩٧١

٠یوسف اسامھ محمد عبد المنعم دغیدى٢٨٩٧٢

٠یوسف اشرف محمود محمد محمد٢٨٩٧٣

٠یوسف انور ابراھیم فؤاد٢٨٩٧٤

٠یوسف ایمن حلمى مھران٢٨٩٧٥

٠یوسف باسم عبد الخالق عبد السمیع على٢٨٩٧٦

٠یوسف باسم مصطفى عفیفى٢٨٩٧٧

٠یوسف حسن محمد احمد الزیات٢٨٩٧٨

٠یوسف حسنین احمد ھریدى٢٨٩٧٩

٠یوسف خالد خلیل محمد لبیب٢٨٩٨٠

٠یوسف خالد عبدالحلیم الخشاب٢٨٩٨١

٠یوسف خالد فتح هللا محمد٢٨٩٨٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠یوسف خالد یوسف عباس االبحر٢٨٩٨٣

٠یوسف طارق جمال عبد الحمید٢٨٩٨٤

٠یوسف طارق على محمود٢٨٩٨٥

٠یوسف عادل ابراھیم عطیھ٢٨٩٨٦

٠یوسف عادل محمد فؤاد الحفناوى٢٨٩٨٧

٠یوسف عصام حسین حسین فراج٢٨٩٨٨

٠یوسف عالء مرسى محمد٢٨٩٨٩

٠یوسف عمرو محمد فؤاد عبد العزیز٢٨٩٩٠

٠یوسف فخر الدین فاروق السید منصور الشیخ٢٨٩٩١

٠یوسف فرید عطیھ فرید٢٨٩٩٢

٠یوسف محمد سید عبد الرحیم٢٨٩٩٣

٠یوسف محمد عبدالسمیع محمد٢٨٩٩٤

٠یوسف محمد قناوي السید٢٨٩٩٥

٠یوسف محمد مصطفى احمد٢٨٩٩٦

٠یوسف محمود السید یوسف٢٨٩٩٧

٠یوسف مدحت عبدالرحیم محمد شاھین٢٨٩٩٨

٠یوسف ناصر احمد محجوب٢٨٩٩٩

٠یوسف ھشام زكریا محمد جادو٢٩٠٠٠

٠یوسف ھیثم السید حسین٢٩٠٠١

٠باحمد بالل ابراھیم السید٢٩٠٠٢

٠باحمد تامر محمد السید٢٩٠٠٣

٠باحمد سامح سمیر عبدالعال٢٩٠٠٤

٠باحمد سامح صالح حیده٢٩٠٠٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد سامح محمد عبدالرحمن٢٩٠٠٦

٠باحمد شعبان عزت عبد القادر٢٩٠٠٧

٠باحمد ضیاء الدین عبد الحكیم احمد٢٩٠٠٨

٠باحمد عمرو احمد مصطفى٢٩٠٠٩

٠باحمد مجدى محمد صالح٢٩٠١٠

٠باحمد محمد عبد الرؤف ابراھیم الكراشي٢٩٠١١

٠باحمد محمود احمد محمد٢٩٠١٢

٠باحمد مدحت سید عاشور محمد٢٩٠١٣

٠باحمد ممدوح ریاض عبد الباقي٢٩٠١٤

٠باحمد نبیل عید احمد٢٩٠١٥

٠باحمد یحیى عبد الحمید احمد٢٩٠١٦

٠بادھم خالد فتحى اسماعیل٢٩٠١٧

٠باسراء حسنى یوسف خلیل٢٩٠١٨

٠باسراء خالد سمیر طلبھ٢٩٠١٩

٠باسراء صبرى محمد فاروق حسن طویلھ٢٩٠٢٠

٠باسالم احمد عمر احمد محمد٢٩٠٢١

٠باسالم ولید محمد علي٢٩٠٢٢

٠باشرقت عبدالحمید السید احمد محمد٢٩٠٢٣

٠باكرم خالد فوزى عبد الشافي٢٩٠٢٤

٠باندرو انطون كامل عبد المالك٢٩٠٢٥

٠باندرو عاطف صالح فرج هللا٢٩٠٢٦

٠بایھ ھشام محمد عبد هللا٢٩٠٢٧

٠ببالل طارق ابراھیم طھ دسوقى٢٩٠٢٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ببالل محمد محمود حسن سلیم٢٩٠٢٩

٠ببوال حكیم عطیھ حكیم٢٩٠٣٠

٠ببیتر عصام سامى یسى٢٩٠٣١

٠بجوزیف ینى ودیع سلیمان٢٩٠٣٢

٠بحازم طلعت یونس سالم٢٩٠٣٣

٠بحازم محمود احمد عبدالھادى محمود٢٩٠٣٤

٠بحازم ممدوح عبدالفتاح محمد احمد٢٩٠٣٥

٠بحسام محمد طلعت محمد٢٩٠٣٦

٠بحسن محمد عادل حسن علي رشوان٢٩٠٣٧

٠بخالد مدحت محمد عبد الباري٢٩٠٣٨

٠بدارین خالد بكرى عبد المقصود٢٩٠٣٩

٠بدالیا مجدى كمال عباس٢٩٠٤٠

٠بداود نبیل جرجس حنا٢٩٠٤١

٠بالغى٢٩٠٤٢

٠برامز نشات ظریف حبیب٢٩٠٤٣

٠برامى اشرف انیس ناشد٢٩٠٤٤

٠بربیع فھد ربیع حسین عبد المنعم٢٩٠٤٥

٠بروان رفعت قمر الدولھ سلیمان٢٩٠٤٦

٠بریم محسن عبد العاطى ابوسمره٢٩٠٤٧

٠بزیاد محمد حسن نعیم٢٩٠٤٨

٠بسلمى احمد محمد علي حسن٢٩٠٤٩

٠بسلمى محمد محمود محمد٢٩٠٥٠

٠بسیف الدین عصام محمد محمد٢٩٠٥١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بسیف هللا احمد عبد المنعم شریف٢٩٠٥٢

٠بعادل احمد عمر احمد٢٩٠٥٣

٠بعبد الرحمن اشرف سعید على سعید٢٩٠٥٤

٠بعبد الرحمن خالد صبره خطاب٢٩٠٥٥

٠بالغى٢٩٠٥٦

٠بعبد الرحمن محمد خلیل محمد الباجورى٢٩٠٥٧

٠بعبد الرحمن محمد صالح عبد الرحیم٢٩٠٥٨

٠بعبدالرحمن مجدى خلیل سید عزب٢٩٠٥٩

٠بعبدهللا عصام عبدالمنعم اسماعیل٢٩٠٦٠

٠بعبدهللا عمار احمد خلف قطب٢٩٠٦١

٠بعلى انور عبد العزیز محمد٢٩٠٦٢

٠بعلى حسین على حسن٢٩٠٦٣

٠بعمر احمد محمد غنیمى ابراھیم٢٩٠٦٤

٠بعمر خالد عبدالغنى حافظ٢٩٠٦٥

٠بعمر سعید عیدروس محمد٢٩٠٦٦

٠بعمر طارق ابراھیم طھ دسوقى٢٩٠٦٧

٠بعمر عبد الرحیم احمد محمد عبد هللا سمك٢٩٠٦٨

٠بعمر عصام عبد العزیز احمد٢٩٠٦٩

٠بعمر محمد فؤاد صالح سید٢٩٠٧٠

٠بعمرو زغلول عبدالعلیم قوشتى٢٩٠٧١

٠بفاروق اسامھ فاروق حنفى٢٩٠٧٢

٠بفریده حسین عبد الحمید السید٢٩٠٧٣

٠بكریم طارق عبدالمنعم محمد٢٩٠٧٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمارى شریف شكرى ندا فرج هللا٢٩٠٧٥

٠بمایكل صفوت فھمى فوزي٢٩٠٧٦

٠بمحمد احمد حنفى عبدالقادر٢٩٠٧٧

٠بمحمد احمد محمد السید٢٩٠٧٨

٠بمحمد احمد محمد عبد الصمد احمد٢٩٠٧٩

٠بمحمد امیر محمد سعید محمد حسن٢٩٠٨٠

٠بمحمد ایمن حسن انور٢٩٠٨١

٠بمحمد ایمن عبد اللطیف مصطفى٢٩٠٨٢

٠بمحمد ایھاب محسن سالم٢٩٠٨٣

٠بمحمد جمال اسماعیل محمد٢٩٠٨٤

٠بمحمد حلمى حسن محمد٢٩٠٨٥

٠بمحمد حمدى محمد جمال٢٩٠٨٦

٠بمحمد خالد فتحى محمد النویھى٢٩٠٨٧

٠بمحمد عصام عبد المنعم محمد الشین٢٩٠٨٨

٠بمحمد محمود جوده احمد٢٩٠٨٩

٠بمحمد محمود سعد عبدالعال٢٩٠٩٠

٠بمحمد محمود محمد موسي٢٩٠٩١

٠بمحمد نبیل عبدالسمیع ھالل٢٩٠٩٢

٠بمھند حمدى محمد ابراھیم٢٩٠٩٣

٠بمھند ھشام انور حسین٢٩٠٩٤

٠بمى محمد محمد عبد الفتاح محمد٢٩٠٩٥

٠بمیار اشرف عبد العزیز عبد الحمید٢٩٠٩٦

٠بمیار طارق عزیز محمد٢٩٠٩٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمینا اشرف فتحى لبیب٢٩٠٩٨

٠بنادین عالء محمد شحاتھ٢٩٠٩٩

٠بھایدى ھشام عبد المنعم ابراھیم٢٩١٠٠

٠بھشام سعید شحاتة شحاتة٢٩١٠١

٠بھنا احمد محمد احمد٢٩١٠٢

٠بیاسین كریم سلیمان فؤاد٢٩١٠٣

٠بیوسف صالح عبدالعاطى على عطیة٢٩١٠٤

٠بیوسف عمرو فرغلى بكر٢٩١٠٥

٠بیوسف محمد انور احمد٢٩١٠٦

٠بیوسف محمد حامد جالل٢٩١٠٧

٠بامنیة السید السید بدوى٢٩١٠٨

٠بساره سید حسین نصر عبد الغنى٢٩١٠٩

٠بعمر محمد احمد احمد العثمانى٢٩١١٠

٠بمحمد مصطفى فتحى عبد الرسول٢٩١١١

٠بمحمود عصام سید محمد على٢٩١١٢

٠بمیار ایمن حلمى محمد٢٩١١٣

٠بمیرنا احمد على عبد الجواد٢٩١١٤

٠امین محمد امین سالم ٢٩١١٥

٠منار ناصر على جابر عوض هللا٢٩١١٦

٠نھى حسام الدین ایوب محمد السید٢٩١١٧

٠دعاء طارق حسین محمد٢٩١١٨

٠عبد الرحمن الحسن جاد الرب محمد٢٩١١٩

٠عمر احمد عبد اللطیف غریب٢٩١٢٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بعادل رافت محمد احمد عطیھ٢٩١٢١

٠محمود ناجى محمود على ٢٩١٢٢

٠مارینا حاتم رفعت كامل ٢٩١٢٣

٠عبد الرحمن ابو بكر جالل ابو بكر ٢٩١٢٤

٠رھف نضال محمد صوان٢٩١٢٥

٠نسرین عبد المللك حاج اصطیفى ٢٩١٢٦

٠سامر اسماعیل حماده٢٩١٢٧

٠عبد الرحمن محمد مصطفى احمد٢٩١٢٨

٠محمد عصام الدین عبد العظیم احمد ٢٩١٢٩

٠على اشرف سید عراقى ٢٩١٣٠

٠ابراھیم رضا محمد ابراھیم ٢٩١٣١

٠محمود عبد ربھ عبد النبى  عبد ربھ٢٩١٣٢

٠بسنت ممدوح سید محمد احمد ٢٩١٣٣

٠زینب ایھاب سعد الدین ابراھیم ٢٩١٣٤

٠كالرا بطرس جبرائیل جبره٢٩١٣٥

٠فارس محمد احمد محمود سالم ٢٩١٣٦

٠میار محمد احمد عبد الجلیل ٢٩١٣٧

٠فلوباتیرا ادوار عبید متیاس٢٩١٣٨

٠كریم اشرف معوض على ٢٩١٣٩

٠محمود احمد وحیده حسین٢٩١٤٠

٠على  خالد على حسن٢٩١٤١

٠جورج اشرف امین صادق٢٩١٤٢

٠محمد احمد متولى حسین٢٩١٤٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠یوسف ابراھیم منصور ابراھیم ٢٩١٤٤

٠محمود ھشام مصطفى كمال ٢٩١٤٥

٠بسنت محمد عبد المحسن محمد٢٩١٤٦

٠محمد خالد محمد محمود ٢٩١٤٧

٠ریم محمد على الطویل ٢٩١٤٨

٠مازن محمود احمد محمد ٢٩١٤٩

٠روان محمد عبد الفتاح عیسى ٢٩١٥٠

٠عبد الرحمن جمال محجوب حامد٢٩١٥١

٠اسالم سعید على الدین محمد ٢٩١٥٢

٠امیر ثروت جمیل امین ٢٩١٥٣

٠ادھم محسن عبد الحمید ابو سعده٢٩١٥٤

٠اشرقت اشرف یوسف حسن٢٩١٥٥

٠بسمھ خالد مصطفى عابد حسنین٢٩١٥٦

٠احمد محمد حسین على ٢٩١٥٧

٠سمیھ جمال عبد العال السمنودى ٢٩١٥٨

٠احمد طارق محمد طلعت ٢٩١٥٩

٠میرنا عمرو عبد الحمید محمد ٢٩١٦٠

٠یاسر محمد عبد الرازق احمد ٢٩١٦١

٠بسنت اكرامى زكریا سید ٢٩١٦٢

٠ب*الغى٢٩١٦٣

٠مادونا نشات انور مسیحھ ٢٩١٦٤

٠الغى٢٩١٦٥

٠مالك مجدى میخائیل نصر هللا ٢٩١٦٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٢٥)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبد الرحمن حسین صابر عبد العزیز ٢٩١٦٧

٠مازن تیسیر محمود عرابى ٢٩١٦٨

٠ب*الغى٢٩١٦٩

٠فاطمة اشرف محمد زكى حسن ٢٩١٧٠

٠عدى نصر عبد الرحمن احمد ٢٩١٧١

٠مریم عصام محمد فكرى ٢٩١٧٢

٠ب*الغى٢٩١٧٣

٠عاصم مدحت سعد عبد هللا ٢٩١٧٤

٠ب*محمد رمضان عبد الرحیم حسن (محول)٢٩١٧٥

٠منھ هللا على فتحى شحاتھ السروجى٢٩١٧٦

٠عبد الرحمن احمد متبولى ٢٩١٧٧

٠الغى٢٩١٧٨

٠ب*احمد حسانین بكر حسانین٢٩١٧٩

٠سلمى محمد السید عفیفى ٢٩١٨٠

٠یامن محمد شوقى ٢٩١٨١

٠ب*الغى٢٩١٨٢

٠دالیا محمود صالح محمد٢٩١٨٣

٠ندى احمد على احمد٢٩١٨٤

٠ب*الغى٢٩١٨٥

٠عمر جمال الدین حسنى محمد٢٩١٨٦

٠نورھان رمضان على سلیمان٢٩١٨٧

٠شریف خالد عباس ابراھیم٢٩١٨٨

٠مروان كمال عبد الرحمن عبده٢٩١٨٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: لغات - انتسابالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٢٥)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد عاطف تمام محمد٢٩١٩٠

٠عبد الفتاح سیف النصر عبد الفتاح٢٩١٩١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ابانوب تامر خلیل برسوم٢٩٣٠١

٠ابانوب ریمون انطوان میخائیل٢٩٣٠٢

٠ابانوب صالح عاذر ذكرى٢٩٣٠٣

٠ابانوب عادل فھمي جرجس٢٩٣٠٤

٠ابانوب كرم سلیمان جرجس٢٩٣٠٥

٠ابتسام رمضان متولى حمدون٢٩٣٠٦

٠ابتسام عبد الرحمن احمد عثمان٢٩٣٠٧

٠ابراھیم رجب صابر ابوزید٢٩٣٠٨

٠ابراھیم سامح محمد سلیم٢٩٣٠٩

٠ابراھیم سعید عبد المجید على٢٩٣١٠

٠ابراھیم طارق حزین جاد٢٩٣١١

٠ابراھیم عبدربھ عباس عبد ربھ احمد٢٩٣١٢

٠ابراھیم محمد ابراھیم عبد العاطي٢٩٣١٣

٠ابراھیم محمد ابراھیم على٢٩٣١٤

٠ابراھیم محمود ابراھیم محمود٢٩٣١٥

٠ابراھیم مصطفى ابراھیم محروس٢٩٣١٦

٠ابو سنھ محمود عبد الرازق سید ابو سنھ٢٩٣١٧

٠ابوبكر صدیق محمد احمد٢٩٣١٨

٠احمد ابراھیم على الماحى٢٩٣١٩

٠احمد ابو طالب احمد محمد٢٩٣٢٠

٠احمد اسامھ عبد الحلیم احمد الجابري٢٩٣٢١

٠احمد اشرف احمد محمود٢٩٣٢٢

٠احمد الرفاعى جمال الدین محمد٢٩٣٢٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد السید محمد احمد٢٩٣٢٤

٠احمد السید نصر رزق٢٩٣٢٥

٠احمد ایھاب فاروق زكى٢٩٣٢٦

٠احمد ایھاب محمد محمد شاھین٢٩٣٢٧

٠احمد بدوى محمد بدوى٢٩٣٢٨

٠احمد جمال احمد علي٢٩٣٢٩

٠احمد جمال مسعد ابراھیم٢٩٣٣٠

٠احمد جمعھ امام بدوى٢٩٣٣١

٠احمد جودة على جودة٢٩٣٣٢

٠احمد حامد محمد على٢٩٣٣٣

٠احمد حسام أحمد عثمان الزیني٢٩٣٣٤

٠احمد حسن حفني محمود٢٩٣٣٥

٠احمد حسین ابراھیم صالح٢٩٣٣٦

٠احمد حمدى احمد فرحات٢٩٣٣٧

٠احمد خالد سعد احمد سعد٢٩٣٣٨

٠احمد خالد محمد على٢٩٣٣٩

٠احمد خالد مرسى محمد مرسى٢٩٣٤٠

٠احمد رجب احمد عیسى٢٩٣٤١

٠احمد رضا سید عبد الرحمن٢٩٣٤٢

٠احمد رضا عبد الرحمن عبد الغنى٢٩٣٤٣

٠احمد رمضان عبد التواب سید٢٩٣٤٤

٠احمد سامح عبدالعلیم محمد سلیم٢٩٣٤٥

٠احمد سمیر فتحى عبدالعزیز٢٩٣٤٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد سید احمد محمد٢٩٣٤٧

٠احمد شریف محمد احمد٢٩٣٤٨

٠احمد صابر اسماعیل ابراھیم٢٩٣٤٩

٠احمد طارق امجد احمد٢٩٣٥٠

٠احمد عادل محمد ابراھیم٢٩٣٥١

٠احمد عادل محمد حسانین٢٩٣٥٢

٠احمد عاشور محمد عبد الحمید٢٩٣٥٣

٠احمد عبد الحمید عبد االلھ عبد الحمید٢٩٣٥٤

٠احمد عبد الحمید لطفى على جعفر٢٩٣٥٥

٠احمد عبد الرحمن امبابى على٢٩٣٥٦

٠احمد عبد الفتاح عبد الغفار محمد٢٩٣٥٧

٠احمد عبد المنعم محمد على٢٩٣٥٨

٠احمد عبد الناصر عبد المجید محمد٢٩٣٥٩

٠احمد عبد النبى سید عبد هللا٢٩٣٦٠

٠الغــــــــــي٢٩٣٦١

٠احمد عبدالرازق جمعھ احمد٢٩٣٦٢

٠احمد عصام ابوالمجد عزالعرب٢٩٣٦٣

٠احمد عماد عبد الكریم محمد٢٩٣٦٤

٠احمد عمرو السید السید٢٩٣٦٥

٠احمد فتحى عبد العزیز محمد٢٩٣٦٦

٠احمد فتحى محمود على٢٩٣٦٧

٠احمد كمال الدین احمد محمد٢٩٣٦٨

٠احمد محسن خمیس عبد العظیم٢٩٣٦٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد محمد ابراھیم ھنداوى٢٩٣٧٠

٠احمد محمد احمد عبدالمحسن٢٩٣٧١

٠احمد محمد احمد عثمان٢٩٣٧٢

٠احمد محمد امام على٢٩٣٧٣

٠احمد محمد سعید ثابت٢٩٣٧٤

٠احمد محمد سعید محمد ظریف٢٩٣٧٥

٠احمد محمد عبد الرشید عمر٢٩٣٧٦

٠احمد محمد عبد العزیز محمد٢٩٣٧٧

٠احمد محمد عبد الفتاح محمد٢٩٣٧٨

٠احمد محمد عویس محمد٢٩٣٧٩

٠احمد محمد محمود النجار٢٩٣٨٠

٠احمد محمد محمود محمد٢٩٣٨١

٠احمد محمد معوض محمد٢٩٣٨٢

٠احمد محمد ھاشم عبد الباقي٢٩٣٨٣

٠احمد محیى عبد المعبود شعبان٢٩٣٨٤

٠احمد مصطفى مرعى عبد الواحد٢٩٣٨٥

٠احمد مصطفى ناجي محمد٢٩٣٨٦

٠احمد ممدوح محمد سعید٢٩٣٨٧

٠احمد نادى عبد التواب محمد٢٩٣٨٨

٠احمد ناصر حمدى ابرھیم٢٩٣٨٩

٠احمد نبیل محمد احمد٢٩٣٩٠

٠احمد نصر مالك سید٢٩٣٩١

٠احمد ھاشم عبد المنعم محمود٢٩٣٩٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد وائل محمد عبد الفتاح٢٩٣٩٣

٠احمد یاسر محمد توفیق٢٩٣٩٤

٠ادھم طارق محمد السید٢٩٣٩٥

٠ادھم على عبد العزیز محمد٢٩٣٩٦

٠اسامھ محمد خلیفھ احمد٢٩٣٩٧

٠اسراء ابراھیم احمد علي٢٩٣٩٨

٠اسراء ابراھیم محمد ابراھیم٢٩٣٩٩

٠اسراء احمد ابراھیم خلیل داود٢٩٤٠٠

٠اسراء احمد على على العطار٢٩٤٠١

٠اسراء اكرم یحى عبدالعظیم٢٩٤٠٢

٠اسراء جمال سعید على٢٩٤٠٣

٠اسراء حسن على محمد٢٩٤٠٤

٠اسراء سعید سید احمد٢٩٤٠٥

٠اسراء صالح الدین عبد ربھ عبد هللا٢٩٤٠٦

٠اسراء صالح سید احمد٢٩٤٠٧

٠اسراء عصام الشمردل عبد السالم٢٩٤٠٨

٠اسراء على عبدالحمید محمد حسن٢٩٤٠٩

٠اسراء عمر عطیة عبد العاطى٢٩٤١٠

٠اسراء محمد عبدهللا مختار٢٩٤١١

٠اسراء محمود خیرى محمود٢٩٤١٢

٠اسالم احمد عنتر احمد٢٩٤١٣

٠اسالم احمد محمد احمد٢٩٤١٤

٠اسالم احمد محمد محمد عبدالكریم٢٩٤١٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اسالم اشرف احمد شاكر٢٩٤١٦

٠اسالم ایمن محمود السید٢٩٤١٧

٠اسالم شعبان حسین توفیق٢٩٤١٨

٠اسالم صالح حسن عبد الرحمن٢٩٤١٩

٠اسالم عبد الحمید السید عبد الحمید٢٩٤٢٠

٠اسالم عصام فاروق عباس٢٩٤٢١

٠اسالم كمال عبید احمد٢٩٤٢٢

٠اسالم محمد احمد عبد ربھ٢٩٤٢٣

٠اسالم مصطفى میزار٢٩٤٢٤

٠اسالم ناصر عبد الحمید محمد٢٩٤٢٥

٠اسالم نصر الدین على محمود٢٩٤٢٦

٠اسماء ابراھیم حسن السید محمد٢٩٤٢٧

٠اسماء حسین محمود محمود محمد٢٩٤٢٨

٠اسماء فوزي فرغل محمد٢٩٤٢٩

٠االء ابراھیم حلمى محمد٢٩٤٣٠

٠االء ابراھیم محمد حسن٢٩٤٣١

٠االء خالد سید اسماعیل محمد٢٩٤٣٢

٠االء كامل محمود كامل عمار٢٩٤٣٣

٠االء مجدى عمر محمد٢٩٤٣٤

٠االء محمد حامد على حسن٢٩٤٣٥

٠االء محمد عبدالعزیز محمد القادرى٢٩٤٣٦

٠الحسینى جمال محمد حسنین٢٩٤٣٧

٠الحسیني احمد الحسیني احمد محمد٢٩٤٣٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠الشیماء عصام عبدالمعطى جاد٢٩٤٣٩

٠الشیماء عالء ھالل غمري ھالل٢٩٤٤٠

٠امال سید عبد الحمید جاد احمد٢٩٤٤١

٠امام ابوطالب محمود احمد٢٩٤٤٢

٠اماني طارق عبد الواحد احمد٢٩٤٤٣

٠امنھ سر الختم محمد عثمان ابو الحسن٢٩٤٤٤

٠امنھ عبد العال حسن محمد٢٩٤٤٥

٠امنیھ الشاذلى ابراھیم ابراھیم جاد هللا٢٩٤٤٦

٠امیر انور رزق عبده٢٩٤٤٧

٠امیر سید عبد الغنى مسعود٢٩٤٤٨

٠امیر عوض توفیق محمد٢٩٤٤٩

٠امیر محمد شحاتھ محمد٢٩٤٥٠

٠امیره ابراھیم حسنین عبده٢٩٤٥١

٠امیره اشرف عبد العاطى عبد الحمید٢٩٤٥٢

٠امیره خالد فكرى محمود٢٩٤٥٣

٠امیره ولید محمود عباس٢٩٤٥٤

٠امینھ عمر على عمر سعده٢٩٤٥٥

٠امینھ محمد صابر عباس٢٩٤٥٦

٠انجى بولس فھیم بولس٢٩٤٥٧

٠انجى جرجس جورجى غالى٢٩٤٥٨

٠انجى نشات محمود عبدالعزیز٢٩٤٥٩

٠انطون جمیل جبرائیل مقار٢٩٤٦٠

٠انطون صبحى عزمى صلیب٢٩٤٦١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠انطون وجید كمیل عیاد٢٩٤٦٢

٠انطونیوس ایھاب حبشي رزق هللا٢٩٤٦٣

٠ایات رمضان محمد كرار٢٩٤٦٤

٠ایة صبحى حمدى رفاعى٢٩٤٦٥

٠ایة صبحى لطفى محمد٢٩٤٦٦

٠ایلین اثناسیوس ودیع سلیم٢٩٤٦٧

٠ایمان حمدى رشاد درویش٢٩٤٦٨

٠ایمان ربیع دیاب مبروك٢٩٤٦٩

٠ایمان سلیمان سید عبید٢٩٤٧٠

٠ایمن محمد على حسن٢٩٤٧١

٠ایھ امیر عبد الغفار ابراھیم٢٩٤٧٢

٠ایھ جمال عبد الناصر السید محمد٢٩٤٧٣

٠ایھ سیف الدین على النمر٢٩٤٧٤

٠ایھ طھ عبد الرؤف ابراھیم٢٩٤٧٥

٠ایھ عبد الحمید عبد السالم اسماعیل ابراھیم٢٩٤٧٦

٠ایھ عبد الحمید محمد على٢٩٤٧٧

٠ایھ عبدهللا عبدالمحسن حسین٢٩٤٧٨

٠ایھ عصام سید محمد مصطفى٢٩٤٧٩

٠ایھ محمد ابوالعز محمود٢٩٤٨٠

٠ایھ محمد حسین حنفى٢٩٤٨١

٠ایھ محمد شرف احمد علیوه٢٩٤٨٢

٠ایھ محمد عنانى ابراھیم٢٩٤٨٣

٠ایھ مصطفى دكروري حسین٢٩٤٨٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ایھاب اشرف احمد حلمى عبدالوھاب٢٩٤٨٥

٠ایھاب شوقى شاكر قلتة٢٩٤٨٦

٠ایھاب عاطف عبد التواب محفوظ٢٩٤٨٧

٠أمیرة اسماعیل السید اسماعیل السید٢٩٤٨٨

٠أمیره محمد بشیر ابراھیم٢٩٤٨٩

٠آالء صالح الدین محمد طھ٢٩٤٩٠

٠آیھ أشرف ربیع احمد٢٩٤٩١

٠باسم احمد حامد عبد الرحمن٢٩٤٩٢

٠بستان محمود ریحان عبد اللطیف٢٩٤٩٣

٠بسمھ عبدالرحیم على محمد٢٩٤٩٤

٠بسمھ محمد عبدالوھاب محمد على٢٩٤٩٥

٠بسنت ایمن عبدالرحمن محمد ابراھیم٢٩٤٩٦

٠بسنت بكار محمد عبدالغنى٢٩٤٩٧

٠بسنت فتحى محمد محمد ابراھیم٢٩٤٩٨

٠بسنت فرج احمد محمد٢٩٤٩٩

٠بكر حامد حامد عثمان٢٩٥٠٠

٠بالل بیومي زكریا جعفر٢٩٥٠١

٠بھاء احمد فتحى ھندى٢٩٥٠٢

٠بیتر مراد منیر بشرى٢٩٥٠٣

٠الغى٢٩٥٠٤

٠بیشوى الفى ساویرس وھبة٢٩٥٠٥

٠بیشوى عادل یحیى جرجس٢٩٥٠٦

٠بیشوى عصام بشرى٢٩٥٠٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠تغرید محمد جمال الدین عبد الحكیم٢٩٥٠٨

٠تیمھ جودت محمد طھماز٢٩٥٠٩

٠جوزیف نصیف ذكري شنودة٢٩٥١٠

٠حاتم اشرف عبد الحكم محمد٢٩٥١١

٠حازم خالد حلمي محمد عباس٢٩٥١٢

٠حازم عماد الدین سلیمان احمد٢٩٥١٣

٠حازم مجدى فھمى اسماعیل عثمان قریش٢٩٥١٤

٠حبیبة ایمن رفعت احمد٢٩٥١٥

٠حبیبة عادل محمود محمد٢٩٥١٦

٠حبیبھ احمد فاروق على٢٩٥١٧

٠حبیبھ محمود سید ماجد٢٩٥١٨

٠حبیبھ یاسر احمد شوقى محمد صالح٢٩٥١٩

٠حسام حسن حمدى السید٢٩٥٢٠

٠حسام حسن رمضان حسن٢٩٥٢١

٠حسام حسن محمد محمد على القبانى٢٩٥٢٢

٠حسام حمدى صالح احمد٢٩٥٢٣

٠حسام سالم محمد سالم٢٩٥٢٤

٠حسام عاطف محمد كامل عثمان٢٩٥٢٥

٠حسام عبد المنعم محمد مرسى٢٩٥٢٦

٠حسام عید عبد الدایم عبد الحمید٢٩٥٢٧

٠حسام وائل مندى مرسى٢٩٥٢٨

٠حسن علي حسن الجویلي٢٩٥٢٩

٠حسن محمود حسن محمود الشھالى٢٩٥٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠حسین جمیل احمد عبد اللطیف٢٩٥٣١

٠حسین محمد خضر عبد المجید٢٩٥٣٢

٠حنین اسامھ السعید الدسوقى المھدى٢٩٥٣٣

٠خالد احمد محمود سعد٢٩٥٣٤

٠خالد عاطف حسین سید٢٩٥٣٥

٠خالد محمد احمد الطویل٢٩٥٣٦

٠خالد محمد شاھین مسعود٢٩٥٣٧

٠خالد محمد صبرى عبد الحمید٢٩٥٣٨

٠خالد ممدوح عبدالعزیز علي٢٩٥٣٩

٠خالد ولید یوسف ابو الفتوح٢٩٥٤٠

٠خالد یاسر احمد عبد الحلیم٢٩٥٤١

٠خالد یاسر محمد رضوان٢٩٥٤٢

٠دالیا السید یسرى عوض٢٩٥٤٣

٠دالیا سامح بیان عبدالفتاح٢٩٥٤٤

٠دعاء رجب محمود عبدهللا٢٩٥٤٥

٠دعاء عبدالسالم احمد اسماعیل٢٩٥٤٦

٠دعاء محفوظ عمر محمد٢٩٥٤٧

٠دعاء نبیل محمد مرجان٢٩٥٤٨

٠دنیا غریب سعید سلیم٢٩٥٤٩

٠دنیا محمد فتحى سید عبد النبى٢٩٥٥٠

٠دینا حامد محمد حامد على٢٩٥٥١

٠دینا طھ عبدالعظیم امام٢٩٥٥٢

٠دینا على امین عبد هللا٢٩٥٥٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠دینا محمود مھدى محمود٢٩٥٥٤

٠دینا مصطفى عبده احمد٢٩٥٥٥

٠رامى احمد محمود محمد٢٩٥٥٦

٠رانا منصور ناجى عبد العزیز٢٩٥٥٧

٠رانیا سمیر على محمد٢٩٥٥٨

٠رحاب شرین صالح سنوسى٢٩٥٥٩

٠رحاب مصطفى ابو السعود عبید٢٩٥٦٠

٠رحمھ خالد جابر فھمى عارف٢٩٥٦١

٠رحمھ عصمت محمد نظمى٢٩٥٦٢

٠رحمھ عالء الدین یسري حسن٢٩٥٦٣

٠رحمھ مجدى عبد اللطیف محمد علي٢٩٥٦٤

٠رضوى احمد محمد سعید محمد٢٩٥٦٥

٠رضوى ایمن الشاذلى٢٩٥٦٦

٠رضوى ایھاب مصطفى ابوالعال٢٩٥٦٧

٠رضوى طارق احمد حنفى٢٩٥٦٨

٠رضوى كامل عبد العال محمد٢٩٥٦٩

٠رمزي اسامة رمزي میخائیل٢٩٥٧٠

٠رندا احمد محمود ابو المجد٢٩٥٧١

٠روان احمد محمود راشد٢٩٥٧٢

٠روز رومانى طانیوس عجایبى٢٩٥٧٣

٠روضة خالد محمد على عبد الرحمن برعى٢٩٥٧٤

٠روضھ رمضان عبد الرحمن سلیمان٢٩٥٧٥

٠روناء عزت عبدالمحسن صابر٢٩٥٧٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ب*ریھام حمدي عبد هللا علي ایقاف قید ترم اول٢٩٥٧٧

٠ریھام محمود ابراھیم بیر٢٩٥٧٨

٠ریھام محمود عبد الرحمن احمد٢٩٥٧٩

٠زاھر سمیر زاھر مملوك٢٩٥٨٠

٠زیاد احمد عبده عبده٢٩٥٨١

٠زیاد حامد سعید ابوالجود٢٩٥٨٢

٠زیاد كمال حسین صلیح٢٩٥٨٣

٠زیاد محمد انور السید٢٩٥٨٤

٠زیاد محمد جاد الرب محمد٢٩٥٨٥

٠زیاد ناصر محمود راوي٢٩٥٨٦

٠زیاد ھشام محمد نور محمد٢٩٥٨٧

٠زیزى محمد حسن محمود٢٩٥٨٨

٠زینب عالءالدین عادل علیوه٢٩٥٨٩

٠زینب غریب صبحى محمد٢٩٥٩٠

٠زینب محمد رمضان بركات٢٩٥٩١

٠سارة رجب محمد محمد٢٩٥٩٢

٠ساره السید عبدالرحمن على محمد٢٩٥٩٣

٠ساره خالد احمد محمود٢٩٥٩٤

٠ساره خلیفھ حسن خلیفھ٢٩٥٩٥

٠ساره سامح حسین حسنى سعد السویفى٢٩٥٩٦

٠ساره سعید عبدالعزیز محمد٢٩٥٩٧

٠ساره سمیر محمد ابراھیم محمد٢٩٥٩٨

٠ساره سید طھ خلیل٢٩٥٩٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ساره ممدوح احمد ابراھیم٢٩٦٠٠

٠ساره ممدوح محمود على٢٩٦٠١

٠سامح جالل مصطفى٢٩٦٠٢

٠سامح لیشع جمیل نظیر٢٩٦٠٣

٠سامیھ ایمن سید عبد هللا٢٩٦٠٤

٠سامیھ شریف عبد الرؤوف محمد٢٩٦٠٥

٠ساندى مجدى مسعد فام رزق٢٩٦٠٦

٠ساندى مسعد البدرى شنوده٢٩٦٠٧

٠سعید صالح سید ابوسریع٢٩٦٠٨

٠سعید عبد التواب عبد العزیز عطیھ٢٩٦٠٩

٠سعید عبدالحكیم احمد احمد معوض٢٩٦١٠

٠سالم ثابت سالم بالل٢٩٦١١

٠سالمھ محمد رحیم سلیمان٢٩٦١٢

٠سلمى ایمن احمد محمد الشیخ٢٩٦١٣

٠سلمى جاد اللـھ شحات عبداللـھ٢٩٦١٤

٠سلمى سعد ابراھیم سعد٢٩٦١٥

٠سلمى سعید حامد شطورى٢٩٦١٦

٠سلمى عبدالجید عبدالستار العادلى٢٩٦١٧

٠سلمى عطیھ سالمھ عبد الحمید٢٩٦١٨

٠سلمى فرغلى على عبد الصبور٢٩٦١٩

٠سلمى لطفى محمد عثمان٢٩٦٢٠

٠سلمى یاسر محمد دمرانى٢٩٦٢١

٠سلوى جمال عبد الحافظ احمد٢٩٦٢٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠سلیم محمد على سلیم٢٩٦٢٣

٠سماح خالد احمد عبد الحمید٢٩٦٢٤

٠سھیلھ احمد خلیفھ احمد٢٩٦٢٥

٠سھیلھ شریف محمد محمد شریف٢٩٦٢٦

٠سھیلھ محمود یحیى على٢٩٦٢٧

٠سھیلھ یاسر محمد عبدالمنعم حسین٢٩٦٢٨

٠سوسن جالل احمد الشیخ على٢٩٦٢٩

٠سید صالح رافع عبد الكریم٢٩٦٣٠

٠سیف الدین بیومى عبد المعز سیف نصر٢٩٦٣١

٠شاھد حامد سالمھ على٢٩٦٣٢

٠شروق ابراھیم على احمد٢٩٦٣٣

٠شروق سید عبد هللا عبد السالم٢٩٦٣٤

٠شروق شھاب الدین محمد حسین قاسم٢٩٦٣٥

٠شروق عبد اللطیف محمود٢٩٦٣٦

٠شروق على عبد المحسن شحاتھ٢٩٦٣٧

٠شروق مجدى عبد الظاھر٢٩٦٣٨

٠شروق محمد محمود عرابى٢٩٦٣٩

٠شریف اسامھ رمضان٢٩٦٤٠

٠شریف اشرف عبدالصادق عبدالمجید٢٩٦٤١

٠شھد ایھاب السید على عبد السالم٢٩٦٤٢

٠شیماء احمد سعد محمد٢٩٦٤٣

٠شیماء داعس فاروق محمد عارف٢٩٦٤٤

٠شیماء سعد اسماعیل عبد العظیم٢٩٦٤٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠شیماء محمد جنیدى سید یحي٢٩٦٤٦

٠صابرین سید محمد عبدالعزیز٢٩٦٤٧

٠صالح الدین محمد احمد سالم٢٩٦٤٨

٠ضحى مجدى حسن عبد هللا٢٩٦٤٩

٠ضیاء الدین محمد علي عطیة ضیف٢٩٦٥٠

٠طارق محمد اسماعیل یوسف ابو شعیره٢٩٦٥١

٠طھ رفعت عبد الظاھر طھ٢٩٦٥٢

٠طھ طھ عبد هللا محمد٢٩٦٥٣

٠طھ محمد عبدالفتاح عبدالفتاح٢٩٦٥٤

٠طھ محمود عطیھ محمود٢٩٦٥٥

٠عادل رأفت محمد احمد عطیھ٢٩٦٥٦

٠عادل عاطف نسیم بشاى٢٩٦٥٧

٠عازر مكرم نصیف عوض حنا٢٩٦٥٨

٠عاصم سعید محمد محمد٢٩٦٥٩

٠عبد الرحمن باسل عزت حسین٢٩٦٦٠

٠عبد الرحمن جمال عبد العزیز عبد الرحمن٢٩٦٦١

٠عبد الرحمن حسام الدین محمد خلیل محمد٢٩٦٦٢

٠عبد الرحمن حسن عبد الباسط التھامى عطا٢٩٦٦٣

٠عبد الرحمن زینھم أحمد محمد٢٩٦٦٤

٠عبد الرحمن شعبان عبد التواب روبي٢٩٦٦٥

٠عبد الرحمن شكرى عبد المحسن محمد٢٩٦٦٦

٠عبد الرحمن عالء الدین زكى سالم٢٩٦٦٧

٠عبد الرحمن على صالح محمد ابراھیم٢٩٦٦٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبد الرحمن عماد حسن٢٩٦٦٩

٠ب*عبد الرحمن فتحى حسن دھب حسن ایقاف قید ترم اول٢٩٦٧٠

٠عبد الرحمن محسن محمد احمد٢٩٦٧١

٠عبد الرحمن محمد حسن محمد٢٩٦٧٢

٠عبد الرحمن محمد عبد الفتاح عباس٢٩٦٧٣

٠عبد الرحمن محمد مصطفى محمد٢٩٦٧٤

٠عبد الرحمن ھانى عطیة حسین٢٩٦٧٥

٠الغــــــــــــى٢٩٦٧٦

٠عبد الفتاح حنفي محمود ابراھیم٢٩٦٧٧

٠عبد الفتاح طارق محمد امین٢٩٦٧٨

٠عبد هللا احمد عبد هللا٢٩٦٧٩

٠عبد هللا السید عبد السمیع یسن٢٩٦٨٠

٠عبد هللا جابر عبد هللا دردیر٢٩٦٨١

٠عبد هللا محمد عبد هللا مصطفى٢٩٦٨٢

٠عبد هللا محمود عبد هللا محمد٢٩٦٨٣

٠عبدالرحمن ابراھیم احمد ابو اللیل٢٩٦٨٤

٠عبدالرحمن ابراھیم عبادى حسن٢٩٦٨٥

٠عبدالرحمن بدوى عطیھ عبدالستار٢٩٦٨٦

٠عبدالرحمن ثروت حنفى السید الصاوى٢٩٦٨٧

٠عبدالرحمن سید رجب اسماعیل٢٩٦٨٨

٠عبدالرحمن على محمد على٢٩٦٨٩

٠عبدالرحمن مجدى محمد تامر٢٩٦٩٠

٠عبدالرحمن محمد حمزة مصطفى٢٩٦٩١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبدالرحمن محمد محمد صدیق عیسى٢٩٦٩٢

٠عبدالرحمن محمود محمد خریشى٢٩٦٩٣

٠عبدالرحمن مصطفى محمود سید المصرى٢٩٦٩٤

٠عبدالرحمن ممدوح عبدالعزیز عبدالفتاح٢٩٦٩٥

٠عبدالسالم ابراھیم عبدالسالم عبدهللا٢٩٦٩٦

٠عبدالعزیز عربى عبدالعزیز محمود٢٩٦٩٧

٠عبدالعزیز محمود طلبھ على٢٩٦٩٨

٠عبدالعزیز وائل عبدالعزیز عبدهللا٢٩٦٩٩

٠عبدالعظیم محمود عبدالعظیم عبدالمقصود٢٩٧٠٠

٠عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عبدالكریم٢٩٧٠١

٠عبدهللا احمد محمد جادالرب٢٩٧٠٢

٠عبدهللا سعد سید جادالرب٢٩٧٠٣

٠عبدهللا شعبان محمد جمعة٢٩٧٠٤

٠عبدهللا طھ عبدالفتاح شناوى٢٩٧٠٥

٠عبدهللا محمد محمد محمد عطا هللا٢٩٧٠٦

٠عبدهللا مصطفي فؤاد مصطفي االغا٢٩٧٠٧

٠عبدهللا ممدوح عبدالتواب محمود٢٩٧٠٨

٠عبیر محمد ھاشم محمد٢٩٧٠٩

٠عزه احمد محمد احمد رضوان٢٩٧١٠

٠عصام جمال محمد امین٢٩٧١١

٠عصام عماد محمود حمدي سعید٢٩٧١٢

٠عالء عبدالوھاب توفیق عبدهللا٢٩٧١٣

٠عالء محمد سالم محمد سالم٢٩٧١٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠على احمد سید نصر مراد٢٩٧١٥

٠على اشرف سید عراقى٢٩٧١٦

٠على ایھاب سعید علي٢٩٧١٧

٠على عنتر على عبد العزیز٢٩٧١٨

٠على محمد على عبدالخالق٢٩٧١٩

٠على ناصر سعدهللا فرجانى٢٩٧٢٠

٠على وائل على محمد زاید٢٩٧٢١

٠علیاء حموده عبد المحسن حموده٢٩٧٢٢

٠علیاء سمیر عبدالرحمن رمضان٢٩٧٢٣

٠عماد فتحى حسن ابراھیم٢٩٧٢٤

٠عمار محمد الحسیني مصطفى دلة٢٩٧٢٥

٠عمار یاسر اسماعیل ابراھیم٢٩٧٢٦

٠عمار یاسر محمد مصطفى٢٩٧٢٧

٠عمر احمد سید عبد المجید٢٩٧٢٨

٠عمر ایمن محمود محمد على٢٩٧٢٩

٠عمر حسن سید صالح على٢٩٧٣٠

٠عمر حسین قطب صابر٢٩٧٣١

٠عمر حمزه محمد حمزه عبد المغیث٢٩٧٣٢

٠عمر رافت رمضان طنطاوي٢٩٧٣٣

٠عمر سید احمد حسن٢٩٧٣٤

٠عمر محمد عبد العظیم جبر٢٩٧٣٥

٠عمر محمد كمال مھدى الشیخ٢٩٧٣٦

٠عمر محمود شعبان محمود حماد٢٩٧٣٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عمر محمود عبدالعال ابراھیم٢٩٧٣٨

٠عمر ناصر ھالل محمد٢٩٧٣٩

٠عمر ھاني حنفي محمد٢٩٧٤٠

٠عمر ھاني محمد عثمان٢٩٧٤١

٠عمر یحى سرحان حسین٢٩٧٤٢

٠عمرو احمد محمد سعید٢٩٧٤٣

٠عمرو خالد محمد السباعى٢٩٧٤٤

٠عمرو خالد محمد عبد الفتاح٢٩٧٤٥

٠عمرو خلف محمود عبد الجلیل٢٩٧٤٦

٠عمرو صابر انور ابوالمجد٢٩٧٤٧

٠عمرو عصام محمد دویدار٢٩٧٤٨

٠عمرو عالء احمد احمد الجعفراوى٢٩٧٤٩

٠عمرو فرج حسن عبد المجید٢٩٧٥٠

٠عمرو محمد عبدالحى خلف هللا متولى٢٩٧٥١

٠عمرو محمود محمد جمعھ٢٩٧٥٢

٠عنان حمدى السید محمد حسین٢٩٧٥٣

٠عھود حمدى سالمھ محمد٢٩٧٥٤

٠عواطف محمد فتحى محمد عبد هللا٢٩٧٥٥

٠غاده حسین محمد سید احمد٢٩٧٥٦

٠فابیو عماد محروس ناشد٢٩٧٥٧

٠فاتن عادل عریان عبد هللا٢٩٧٥٨

٠فادى عاطف عطا شفیق٢٩٧٥٩

٠فادى نصحى نجیب جرجس٢٩٧٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠فاطمھ عربى حسن احمد٢٩٧٦١

٠فاطمھ موسى حسن محمد٢٩٧٦٢

٠فاطمھ ناجى جالل على٢٩٧٦٣

٠فاطمھ ھانى فاروق محمود٢٩٧٦٤

٠فھد سید بدیوي عبدالحمید٢٩٧٦٥

٠قمر جمال احمد محمد عبد اللطیف٢٩٧٦٦

٠كاترین یوسف مسعود صالح٢٩٧٦٧

٠كارم حسین عبد الحلیم جاد هللا٢٩٧٦٨

٠كارولین امین عزیز بسطا٢٩٧٦٩

٠كرم ابراھیم رمضان٢٩٧٧٠

٠كریم احمد ابراھیم ابراھیم٢٩٧٧١

٠كریم سید فتحى السید٢٩٧٧٢

٠كریم صبري لیثى محمد٢٩٧٧٣

٠كریم عصام محمد احمد٢٩٧٧٤

٠كیرلس سمیر اسعد سند بسطھ٢٩٧٧٥

٠كیرلس شنوده میخائیل یس٢٩٧٧٦

٠كیرلس فرج ابراھیم جرجس٢٩٧٧٧

٠كیرلس ناصر حسن عزب٢٩٧٧٨

٠لمى سامر جالل الدین٢٩٧٧٩

٠لؤى مجدي صبري عبد النبي٢٩٧٨٠

٠لیدیا ایمن امیر فخرى٢٩٧٨١

٠لیلى وجیة محمد رمضان٢٩٧٨٢

٠مادونا ثروت نجیب فاروق٢٩٧٨٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مادونا مدحت سدراك حنین٢٩٧٨٤

٠مارتینا رمزي منصور حلقة٢٩٧٨٥

٠ماركو امیل منیر زكى٢٩٧٨٦

٠ماریان اشرف فوزى معوض٢٩٧٨٧

٠ماریان فیلبس فاخر لبس٢٩٧٨٨

٠مارینا عادل الفونس جرجس٢٩٧٨٩

٠مارینا عدلى وھیب جندى٢٩٧٩٠

٠مازن احمد صبحي عطیة٢٩٧٩١

٠مازن عبد المنعم كمال احمد٢٩٧٩٢

٠مازن عبدالمنعم محمود محمد٢٩٧٩٣

٠مایبل سامح داود خلیل٢٩٧٩٤

٠مایكل رشدى منقریوس اسحاق٢٩٧٩٥

٠محمد ابراھیم محمد رشیدى٢٩٧٩٦

٠محمد احمد بكرى عوض٢٩٧٩٧

٠محمد احمد حسن اسماعیل٢٩٧٩٨

٠محمد احمد سید على زینھم٢٩٧٩٩

٠محمد احمد محمود السید حسن٢٩٨٠٠

٠محمد احمد یوسف عبده على٢٩٨٠١

٠محمد اسامة عبدالفتاح على٢٩٨٠٢

٠محمد اسامھ محمود محمود٢٩٨٠٣

٠محمد اسماعیل عطیھ ابو راضى٢٩٨٠٤

٠محمد اشرف محمد فتحى٢٩٨٠٥

٠محمد ایمن راشد عبد العزیز٢٩٨٠٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد ثروت حنفى السید الصاوى٢٩٨٠٧

٠محمد جابر محمد صدیق٢٩٨٠٨

٠محمد جمال عبداللطیف بدوى٢٩٨٠٩

٠محمد جمال غنیم حسن٢٩٨١٠

٠محمد حاتم خیرى جابر حسن٢٩٨١١

٠محمد حسن امام محمد٢٩٨١٢

٠محمد حسن محمد احمد٢٩٨١٣

٠محمد حسین محمد على٢٩٨١٤

٠محمد حمدى قرنى محمد٢٩٨١٥

٠محمد حمدى محمد محمد عوض٢٩٨١٦

٠محمد حموده عمر معوض٢٩٨١٧

٠محمد خالد رفاعى على٢٩٨١٨

٠محمد خالد محمد محمد٢٩٨١٩

٠محمد خلف محمد عبدالعال٢٩٨٢٠

٠محمد رجب عبد العزیز محمد٢٩٨٢١

٠محمد رضا عبدالھادى السید محمد٢٩٨٢٢

٠محمد رفعت عطیھ قطب٢٩٨٢٣

٠محمد رمضان عبدالفتاح عبداللطیف٢٩٨٢٤

٠محمد سالم عبدهللا السید٢٩٨٢٥

٠محمد سعد الدین محمد حامد٢٩٨٢٦

٠محمد سعید عبداللطیف محمد٢٩٨٢٧

٠محمد سید ابو الحجاج كامل٢٩٨٢٨

٠محمد سید ابوبكر سالمھ٢٩٨٢٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد سید عزب ابراھیم٢٩٨٣٠

٠محمد سید علي مرسي٢٩٨٣١

٠محمد شحات محمد لطفى٢٩٨٣٢

٠محمد شعبان بكیر مصباح٢٩٨٣٣

٠محمد شعبان حلمى جوده٢٩٨٣٤

٠محمد صابر سالم محمد عبد هللا٢٩٨٣٥

٠محمد صالح محمد بخیت٢٩٨٣٦

٠محمد صبرى احمد ابراھیم٢٩٨٣٧

٠محمد صالح عبدهللا ابراھیم٢٩٨٣٨

٠محمد ضاحى نورالدین فایز٢٩٨٣٩

٠محمد طالل فتحى عبد الحمید٢٩٨٤٠

٠محمد عاطف سالم دیاب٢٩٨٤١

٠محمد عبدالحمید احمد السمان٢٩٨٤٢

٠محمد عبدالرحمن محمد محمد محمد٢٩٨٤٣

٠محمد عبدالصمد محمد السید٢٩٨٤٤

٠محمد عبدهللا عبدالقادر احمد٢٩٨٤٥

٠محمد عبدهللا على محمد٢٩٨٤٦

٠محمد عبدالمحسن عطیھ موسى٢٩٨٤٧

٠محمد عبدالوھاب عبدالمنعم انور٢٩٨٤٨

٠محمد عزت عاشور وھبة٢٩٨٤٩

٠محمد عزمى كمال ھیكل٢٩٨٥٠

٠محمد عطیھ محمد ماھر٢٩٨٥١

٠محمد عالء الدین محمد عز الدین٢٩٨٥٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد عالء عبدالعزیز رفاعي٢٩٨٥٣

٠محمد على محمد على مرسى٢٩٨٥٤

٠محمد عمر الخطاب معوض٢٩٨٥٥

٠محمد غالب احمد السعدى٢٩٨٥٦

٠محمد ماجد محمد احمد٢٩٨٥٧

٠محمد مجدى جمعھ مخیمر٢٩٨٥٨

٠محمد مجدى وھبھ محمد وھبة٢٩٨٥٩

٠محمد محمد جعران فتح الباب٢٩٨٦٠

٠محمد محمود حسن سلیمان٢٩٨٦١

٠محمد محمود محمد احمد یوسف٢٩٨٦٢

٠محمد محمود محمد عبد الرحمن٢٩٨٦٣

٠محمد محمود مھدى محمد منتصر٢٩٨٦٤

٠محمد مصطفى محمد محمود٢٩٨٦٥

٠محمد مصطفى محمد مغربى٢٩٨٦٦

٠محمد مصطفي منصور السید٢٩٨٦٧

٠محمد منتصر جابر حسن٢٩٨٦٨

٠محمد ناصر السید محمد٢٩٨٦٩

٠محمد ناصر درویش عبدالمحسن سالم٢٩٨٧٠

٠محمد نبیل فاروق٢٩٨٧١

٠محمد ھانى محمد عواض٢٩٨٧٢

٠محمد ھشام محمد جمال الدین عزام٢٩٨٧٣

٠محمد وحید محمد سلیمان٢٩٨٧٤

٠محمد ولید طاھر محمود٢٩٨٧٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد یاسر محمد عباس٢٩٨٧٦

٠محمد یحى درویش قرنى٢٩٨٧٧

٠محمد یحیي سید جنیدي٢٩٨٧٨

٠محمد یونس فتحى عبد الباقى٢٩٨٧٩

٠محمود  كامل احمد محمد٢٩٨٨٠

٠محمود احمد محمود محمد٢٩٨٨١

٠محمود اسماعیل ابو العنین اسماعیل السعدنى٢٩٨٨٢

٠محمود انور عبد المجید رمضان٢٩٨٨٣

٠محمود ایمن احمد على٢٩٨٨٤

٠محمود حسنین قندیل یوسف٢٩٨٨٥

٠محمود حسین عبدالروؤف حسین٢٩٨٨٦

٠محمود حمدى محمد على٢٩٨٨٧

٠محمود خالد محمود بھى الدین سید حسن٢٩٨٨٨

٠محمود رزق عنتر محمود٢٩٨٨٩

٠محمود سمیر عبد المقصود عبد العظیم٢٩٨٩٠

٠محمود سمیر عبدالحكیم حسن٢٩٨٩١

٠محمود شوكت منصور على٢٩٨٩٢

٠محمود عصام الدین محمود موسى٢٩٨٩٣

٠محمود على حسن احمد٢٩٨٩٤

٠محمود عماد خیرى الشیخ على٢٩٨٩٥

٠محمود قرنى علیوه محمد٢٩٨٩٦

٠محمود محمد بیومى عبدالعاطى٢٩٨٩٧

٠محمود محمد عبد الفتاح النبایلي٢٩٨٩٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمود محمد عبد الھادى محمود٢٩٨٩٩

٠محمود محمد قرنى عبد الحكیم٢٩٩٠٠

٠محمود مصطفى محمود محمد٢٩٩٠١

٠محمود ھشام محمود عبد الھادى٢٩٩٠٢

٠مراد سمیر عبد العزیز حدیرى٢٩٩٠٣

٠مرثا جرجس ارمل عبد المالك٢٩٩٠٤

٠مروان احمد محمد احمد٢٩٩٠٥

٠ب*مروان ایمن حمدى مخلوف ایقاف قید ترم اول٢٩٩٠٦

٠مروان زین الدین ابراھیم على٢٩٩٠٧

٠مروان یاسر ابو بكر عبد العال٢٩٩٠٨

٠مروه ابراھیم على محروس الشیخ٢٩٩٠٩

٠مروه حمدى احمد سید احمد٢٩٩١٠

٠مروه محمد عبدالعظیم عبد الباقي عزاز٢٩٩١١

٠مریم احمد عبدالفتاح ابراھیم٢٩٩١٢

٠مریم اشرف محمود ابراھیم٢٩٩١٣

٠مریم حسین على ابراھیم٢٩٩١٤

٠مریم صالح عبد الرحیم سید٢٩٩١٥

٠مریم عبد الرؤف عبد الصانع امین٢٩٩١٦

٠مریم فوزى لویز دوس٢٩٩١٧

٠مریم محمد السید محمد٢٩٩١٨

٠مریم محمد السید محمد البدالي٢٩٩١٩

٠مریم نبیل ادیب فانوس٢٩٩٢٠

٠مریم ھانى عبد الفتاح عبدالعزیز على٢٩٩٢١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مریم یحیى محمد الصغیر٢٩٩٢٢

٠مشرف محمود حامد احمد٢٩٩٢٣

٠مصطفى ابراھیم محمد احمد٢٩٩٢٤

٠مصطفى السید مصطفى ابراھیم٢٩٩٢٥

٠مصطفى سامى سعید سلیمان٢٩٩٢٦

٠مصطفى سمیر صبري حفني٢٩٩٢٧

٠مصطفى سید عبدالحمید محمد٢٩٩٢٨

٠مصطفى صابر محمد محمود شعیب٢٩٩٢٩

٠مصطفى عبد الحلیم عبد الھادى محمد٢٩٩٣٠

٠مصطفى عبدهللا زكى عبده٢٩٩٣١

٠مصطفى عصام عیسى عیسوى٢٩٩٣٢

٠مصطفى على عبدالحى على عیاد٢٩٩٣٣

٠مصطفى فتحى عبدالسالم حسن٢٩٩٣٤

٠مصطفى كامل عبد المجید عبد الحمید٢٩٩٣٥

٠مصطفى محمد رمضان محمد٢٩٩٣٦

٠مصطفى محمد عبدالعظیم عباس٢٩٩٣٧

٠مصطفى محمد عبده احمد٢٩٩٣٨

٠مصطفى محمود السعید الحسینى٢٩٩٣٩

٠مصطفى ناصر عبد العال عطیھ٢٩٩٤٠

٠مصطفى ھشام مصطفى امین٢٩٩٤١

٠معتز عبد هللا محمود عبد السالم٢٩٩٤٢

٠مالك میخائیل سمعان خلھ٢٩٩٤٣

٠ملك حسین ابراھیم فرج٢٩٩٤٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٠٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠منار حسن جابر حسن٢٩٩٤٥

٠منار رؤوف ابوعجیلھ احمد٢٩٩٤٦

٠منال مصطفى سالمھ السید٢٩٩٤٧

٠منة هللا عاطف صالح الدین عبد الفتاح٢٩٩٤٨

٠منة هللا فؤاد درویش سلیم٢٩٩٤٩

٠منة هللا ماجد فاروق العالم٢٩٩٥٠

٠منة هللا مختار محمد احمد٢٩٩٥١

٠منھ هللا اشرف عبد النافع عكاشة٢٩٩٥٢

٠منھ هللا ایھاب محمد عبدالمنعم٢٩٩٥٣

٠منھ هللا محمد ھاشم محمود٢٩٩٥٤

٠منھ مجدى على احمد٢٩٩٥٥

٠منى محمد حسنى حسنین٢٩٩٥٦

٠منى محمود عبد الحكیم محمد الصاوى٢٩٩٥٧

٠مھا معاطى فكرى فھمى٢٩٩٥٨

٠مورجینا میالد یوسف ابراھیم٢٩٩٥٩

٠مؤمن ابراھیم محمد مصطفى عبد الرحیم٢٩٩٦٠

٠مؤمن احمد محمد الجابرى٢٩٩٦١

٠مى احمد حمدى عیسى حجاج٢٩٩٦٢

٠مى عماد جیالنى سلیمان٢٩٩٦٣

٠مى مصطفى حسین احمد شحاتھ٢٩٩٦٤

٠میار اشرف محمود عبد الفتاح٢٩٩٦٥

٠میار رجب عمر عبدالرسول٢٩٩٦٦

٠میار سید جالل السید٢٩٩٦٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٠٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠میار طلعت احمد محمد٢٩٩٦٨

٠میار محمود عبد هللا محمد٢٩٩٦٩

٠میار یحي نبیل دسوقى٢٩٩٧٠

٠میرنا اسامھ عید عوف٢٩٩٧١

٠میرنا رأفت مسعود كامل٢٩٩٧٢

٠میرنا عماد فایز جرجس٢٩٩٧٣

٠میرنا میشیل غطاس وھبھ خلیل٢٩٩٧٤

٠میالنیا جورج عبد المسیح فھیم٢٩٩٧٥

٠مینا سامى عدلى شحاتھ٢٩٩٧٦

٠مینا سمیر عدلى السید٢٩٩٧٧

٠مینا عطا زكى یوسف٢٩٩٧٨

٠مینا ھانى جابر جادالكریم٢٩٩٧٩

٠ب*ناجى رمسیس شكرهللا شحاتھ عذر ترم اول عدا محاسبة وادارة٢٩٩٨٠

٠نادین خالد عبد المنعم محمد٢٩٩٨١

٠نادین مھاب مصطفى رفاعى٢٩٩٨٢

٠نادیھ سامى حنفى عبد العزیز محمد٢٩٩٨٣

٠نجوى ابراھیم محمد حسین٢٩٩٨٤

٠ندا جمال عبد هللا مصطفى٢٩٩٨٥

٠ندى اسامھ احمد مصطفى٢٩٩٨٦

٠ندى اشرف صبرى عبد الجواد٢٩٩٨٧

٠ندى اشرف عبد المنعم فرغلى٢٩٩٨٨

٠ندى جمیل راجح جاد حسانین٢٩٩٨٩

٠ندى سیف النصر شتیحى صبره٢٩٩٩٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٠٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ندى عادل سید محمد٢٩٩٩١

٠ندى كمال احمد محمد٢٩٩٩٢

٠ندى مصطفى انور كامل٢٩٩٩٣

٠ندى مھیب محمود امین٢٩٩٩٤

٠نرمین سعید عبد الرحمن یسن صیام٢٩٩٩٥

٠نرمین محمد سید ابو ھریرة٢٩٩٩٦

٠نسمھ احمد عبد الرازق محمد٢٩٩٩٧

٠نھلھ قرشى رزق واصف٢٩٩٩٨

٠نھى احمد محمد احمد٢٩٩٩٩

٠نور الدین حمدى حلمى٣٠٠٠٠

٠نور الھدى جابر محمد حسن السید خلیفھ٣٠٠٠١

٠نور عبده رمضان محمد٣٠٠٠٢

٠نوران ایمن عبد الصادق احمد٣٠٠٠٣

٠نوران ھشام انور محمد ھنداوي٣٠٠٠٤

٠نورھان احمد محمد حسن٣٠٠٠٥

٠نورھان خالد فاروق احمد٣٠٠٠٦

٠نورھان عبدالصبور عبدالراضى على سلیمان٣٠٠٠٧

٠نورھان عید نبوى حسن عسكر٣٠٠٠٨

٠نورھان محمد فوزى احمد٣٠٠٠٩

٠نورھان محمد محمود درویش٣٠٠١٠

٠نورھان ھشام جوده عبدالمعطى٣٠٠١١

٠نیرة احمد محمد عبدالحمید٣٠٠١٢

٠نیرمین عصام عبد الرزاق حسین٣٠٠١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٠٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نیره اشرف عبد الحمید عید٣٠٠١٤

٠ھاجر احمد سید فاضل٣٠٠١٥

٠ھاجر حسین عباس سفینھ٣٠٠١٦

٠ھاجر حمدى عبد هللا محمد القاضى٣٠٠١٧

٠ھاجر عبد الحمید رشدى عمر السنور٣٠٠١٨

٠ھاجر عبداللطیف على محمد حسن قابیل٣٠٠١٩

٠ھاجر على ربیع حسن عبدالحمید٣٠٠٢٠

٠ھاجر محمد ابراھیم على٣٠٠٢١

٠ھاجر محمود عبدالعلیم الشوربجى٣٠٠٢٢

٠ھالھ احمد اسماعیل حسن٣٠٠٢٣

٠ھالھ حسن محمد عامر٣٠٠٢٤

٠ھانیا سامر جالل الدین٣٠٠٢٥

٠ھایدى عاطف ودیع بسخرون٣٠٠٢٦

٠ھبھ سمیح احمد امام٣٠٠٢٧

٠ھدرا نصر نصیف حسیب٣٠٠٢٨

٠ھدى شعبان حمیده محمود٣٠٠٢٩

٠ھدى صالح الدین حسین محمد٣٠٠٣٠

٠ھدى عمرو شعبان ھمام٣٠٠٣١

٠ھدیر صابر فاروق محمد٣٠٠٣٢

٠ھدیر صفوت احمد السید٣٠٠٣٣

٠ھدیر عبدالرحیم احمد على٣٠٠٣٤

٠ھشام ابراھیم مرسى السید٣٠٠٣٥

٠ھنا محمود عبدالرحمن احمد محمود٣٠٠٣٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٠٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھیالنھ فوزى لبیب بطرس٣٠٠٣٧

٠وسام وجیھ صموئیل ایوب٣٠٠٣٨

٠والء حسن عبدالرحمن ابراھیم٣٠٠٣٩

٠والء محسن ھاشم عویس٣٠٠٤٠

٠ولید سعد سعد محمد٣٠٠٤١

٠ولید فتحي محمد یوسف٣٠٠٤٢

٠ولید محمد خیرى عبدالعزیز٣٠٠٤٣

٠یارا مجدى ابراھیم محمد٣٠٠٤٤

٠یاسمین محمد عزت عبد الباقى٣٠٠٤٥

٠یاسمین نجم الدین احمد البسطویسى٣٠٠٤٦

٠یحیى زكریا حسین عبد الفتاح ابو الخیر٣٠٠٤٧

٠یسرا كمال محمد على الدرملى٣٠٠٤٨

٠یمنى احمد عبد السالم عثمان البیار٣٠٠٤٩

٠یوستینا عماد صفوت جرجس٣٠٠٥٠

٠یوستینا ھاني معوض نعیم قدیس٣٠٠٥١

٠یوسف احمد امین على٣٠٠٥٢

٠یوسف احمد عبد الغفار محمد على٣٠٠٥٣

٠یوسف اشرف على طاھر٣٠٠٥٤

٠یوسف ایمن محمد محمد احمد السروجي٣٠٠٥٥

٠یوسف جمال حسن سنوسى٣٠٠٥٦

٠یوسف طارق احمد احمد٣٠٠٥٧

٠یوسف طارق عبدالفتاح احمد٣٠٠٥٨

٠یوسف على مصطفى مھدى٣٠٠٥٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٠٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠یوسف عماد الدین احمد محمد محمد٣٠٠٦٠

٠یوسف محمد جمعة محمد٣٠٠٦١

٠یوسف محمد حسن محمد٣٠٠٦٢

٠یوسف محمد عباس محمد على٣٠٠٦٣

٠یوسف محمود السید محمد حماد٣٠٠٦٤

٠یوسف مختار عبد الحكیم محمد٣٠٠٦٥

٠یوسف موریس حلمى عازر عبود٣٠٠٦٦

٠یوسف یعقوب مرقس٣٠٠٦٧

٠بابانوب سمعان عدلى یونان٣٠٠٦٨

٠بابراھیم بن حسن بن یوسف٣٠٠٦٩

٠بابراھیم حسن محمد عبد العزیز٣٠٠٧٠

٠باثر مجدى محمد محمد٣٠٠٧١

٠باحمد جرحى محروس امام٣٠٠٧٢

٠باحمد جمال محمد عبدالجید٣٠٠٧٣

٠باحمد حسن قرنى سعید٣٠٠٧٤

٠باحمد حماده ابو ضیف دیاب٣٠٠٧٥

٠باحمد رضا عبد العزیز الغمراوى٣٠٠٧٦

٠باحمد سامى حافظ ابراھیم٣٠٠٧٧

٠باحمد سید امام سالمھ٣٠٠٧٨

٠باحمد سید عواد عبد السالم٣٠٠٧٩

٠باحمد صبحى رشاد عبد العزیز٣٠٠٨٠

٠باحمد صبرى فؤاد مصطفى٣٠٠٨١

٠باحمد صالح ابو رواش محمد٣٠٠٨٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢٠٨)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠باحمد طارق عبد المحسن عبده على٣٠٠٨٣

٠باحمد عادل على عبد الفتاح٣٠٠٨٤

٠باحمد عبد الحمید احمد عبد الحمید٣٠٠٨٥

٠ب*احمد محسن محمد فؤاد عبد المحسن - عذر٣٠٠٨٦

٠باحمد محمد سید سعید٣٠٠٨٧

٠باحمد محمد عبد الغفار محمد٣٠٠٨٨

٠باحمد ھانى عبد العاطى السید (محول من لغات)٣٠٠٨٩

٠باسامھ حسن عبد الرحمن ھریدى٣٠٠٩٠

٠باسالم اسامھ عبد المجید - ایقاف قید٣٠٠٩١

٠باسالم رأفت سعودى كامل٣٠٠٩٢

٠باسالم محمد السید ابوالنصر٣٠٠٩٣

٠باسالم محمد عبد الحمید عبد الحمید٣٠٠٩٤

٠باالء ایمن احمد جمال القلش -ایقاف قید٣٠٠٩٥

٠بانس فیصل محمد٣٠٠٩٦

٠بایمن خالد حسینى عبد الخالق -ایقاف قید٣٠٠٩٧

٠بأحمد ممدوح أحمد مصطفى٣٠٠٩٨

٠بباھر محمد الشحات عبدالكریم٣٠٠٩٩

٠ببھاء الدین عمرو جالل احمد - ایقاف قید٣٠١٠٠

٠ببیشوى ایھاب رؤوف بھجت٣٠١٠١

٠بحازم محمد عبد السالم اسماعیل٣٠١٠٢

٠بحسام حسن سید احمد محمد٣٠١٠٣

٠بحسام محمد متولى احمد٣٠١٠٤

٠بحسنى جمال حسنى تمام٣٠١٠٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢٠٨)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠بخالد رفاعى زكى ابراھیم عیسوى٣٠١٠٦

٠بروان احمد محمد عبدهللا٣٠١٠٧

٠بسامح محمد عرفھ محمود٣٠١٠٨

٠بسالم عمر محمد القصار٣٠١٠٩

٠بسلیمان داود سلیمان٣٠١١٠

٠بسلیمان عماد ابراھیم محمد٣٠١١١

٠بسید على السید على٣٠١١٢

٠بسیف الدین طارق سعد سلیمان٣٠١١٣

٠بشادى صبحى عبدالحمید شلبى٣٠١١٤

٠ب*شادى عاطف لیفاز نصیف٣٠١١٥

٠ب*شیماء فرغلى محمد عبد الجلیل٣٠١١٦

٠بصالحھ حسین على سالم٣٠١١٧

٠بضارى محمد مطلق المطیرات٣٠١١٨

٠بطارق عبدالحمید عبدالغفار عبدالحمید٣٠١١٩

٠بطارق محمد محمود ذكى٣٠١٢٠

٠بعبد الرحمن احمد محمد السید محمود٣٠١٢١

٠بعبد الرحمن اشرف كمال الدین ریاض٣٠١٢٢

٠ب*عبد الرحمن السید محمد ابو النور حجازى ٣٠١٢٣

٠بعبد الرحمن حمدان العنزى٣٠١٢٤

٠بعبد الرحمن عادل عثمان محمد٣٠١٢٥

٠بعبد الرحمن عبد المنعم خلیل محمد٣٠١٢٦

٠بعبد الرحمن محمد احمد عوض محمود٣٠١٢٧

٠بعبد العزیز عمر عبد العزیز ابراھیم٣٠١٢٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢٠٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠بعبد هللا اسماعیل عبد البدیع ابراھیم - ایقاف قید٣٠١٢٩

٠بعبد هللا محمد ماضى سدیان٣٠١٣٠

٠بعبدالرحمن محمد عبدالمنعم على٣٠١٣١

٠بعبیر محمد على الكردى٣٠١٣٢

٠بعز الدین ایمن حسینى طھ-ایقاف قید٣٠١٣٣

٠بعصام عبدالفتاح حسین محمد٣٠١٣٤

٠بعلى سلیمان رفیع عودة٣٠١٣٥

٠على عطیھ على ابراھیم٣٠١٣٦

٠بعلیاء عاطف عواد احمد عبد هللا -باق باعادة قید٣٠١٣٧

٠ب*عماد مكرم یوسف عزیز٣٠١٣٨

٠بعمر السید عمر صالح٣٠١٣٩

٠بعمر حسن بخیت عامر٣٠١٤٠

٠ب*عمر سید طة عبد الجلیل-ایقاف قید٣٠١٤١

٠ب*فاطمھ مصطفى حسن على٣٠١٤٢

٠بكامل محمود شمندى محمود٣٠١٤٣

٠ب*كریم محمد عبد الرحمن العراقى-ایقاف قید٣٠١٤٤

٠بكریم محمد عبدالعزیز حسن٣٠١٤٥

٠ب*كریم محمد عبید٣٠١٤٦

٠بماجد فریج عبد هللا العنزى٣٠١٤٧

٠بمایكل فتحى اسحق جوھر٣٠١٤٨

٠بمحمد احمد عبد الوھاب حفنى٣٠١٤٩

٠بمحمد اشرف محمود عبد العزیز٣٠١٥٠

٠بمحمد جمال محمد حسن النمر٣٠١٥١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢٠٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠بمحمد حمدى فكرى عبد العزیز٣٠١٥٢

٠بمحمد خلف شعبان عبد المجید٣٠١٥٣

٠بمحمد سید محمد امام٣٠١٥٤

٠بمحمد عالء مصطفى ابراھیم٣٠١٥٥

٠بمحمد على ماجد ابراھیم٣٠١٥٦

٠ب*محمد مصطفى رمضان مصطفى -ایقاف قید٣٠١٥٧

٠بمحمد ناجى سید وھبھ٣٠١٥٨

٠بمحمد ھشام محمد عبدالرحیم٣٠١٥٩

٠بمحمود احمد لملوم حسن٣٠١٦٠

٠بمحمود خالد عبد الحمید محمود-عذر٣٠١٦١

٠بمحمود خالد عبدالعزیز عطوه٣٠١٦٢

٠بمحمود رمضان عویس معوض٣٠١٦٣

٠بمحمود سید بكرى على٣٠١٦٤

٠بمحمود محمد ابراھیم سلیمان٣٠١٦٥

٠بمحمود محمد الصاوى محمد٣٠١٦٦

٠بمحمود مختار محمد محمود٣٠١٦٧

٠بمحمود مصطفى عبد العزیز مصطفى٣٠١٦٨

٠بمریم حمزه محمد صالح -ایقاف قید٣٠١٦٩

٠بمصطفى احمد نصیف سلیمان٣٠١٧٠

٠بمصطفى ایمن رشدى محمد٣٠١٧١

٠بمصطفى جمال عبد العظیم صادق٣٠١٧٢

٠بمصطفى رجب عبد المعطى على٣٠١٧٣

٠مصطفى صبحي سفینھ علي عذر ترم ثاني٣٠١٧٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢١٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠بمصطفى عاطف حسین عبد الرحمن على٣٠١٧٥

٠بمصطفى عبد البر محمد مصطفى٣٠١٧٦

٠بمصطفى على ابراھیم على٣٠١٧٧

٠بمصطفى عماد محمود الجمال٣٠١٧٨

٠بمصطفى عمر محمود محمد٣٠١٧٩

٠ب*مصطفى محمد سید جالل٣٠١٨٠

٠بمصطفى یحى محمد عبدالباقى٣٠١٨١

٠بمصطفى یسرى محمود فرید محمد٣٠١٨٢

٠بمعتز ماھر حسین محمد (محول من لغات)٣٠١٨٣

٠ب*منة هللا احمد عبد العزیز سلیمان٣٠١٨٤

٠بمنھ هللا سید كامل محمد-ایقاف قید٣٠١٨٥

٠بمیرنا وائل محمد حسین٣٠١٨٦

٠بمینا فتحى خلبوطھ ناشد رزق هللا٣٠١٨٧

٠بنجالء سامى جمال محمد٣٠١٨٨

٠بندا محمد سعید السید٣٠١٨٩

٠بنھاد اشرف دیاب محمد٣٠١٩٠

٠بھاجر محمد رجب محمد جبر٣٠١٩١

٠ب*ھشام حسن فاروق محمود٣٠١٩٢

٠بھشام عبد هللا محمد عبد السالم٣٠١٩٣

٠بولید عادل حسن حسن الطنملى٣٠١٩٤

٠بولید عاید محمد٣٠١٩٥

٠بیاسر عبدالمنعم عبدالحمید على (محول من لغات)٣٠١٩٦

٠ب*یحیى عبد الكریم ابراھیم على الفجال٣٠١٩٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢١٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠بیوسف احمد شاكر محمد٣٠١٩٨

٠بیوسف اشرف سید سعید٣٠١٩٩

٠بیوسف سامى محمود ابراھیم٣٠٢٠٠

٠ب*یوسف عصام عبد العال مرجان٣٠٢٠١

٠بیوسف ناصر محمد رشید٣٠٢٠٢

٠بیوئیل حنا امیر موسى٣٠٢٠٣

٠فتحیھ عثمان حرس٣٠٢٠٤

٠ھدیھ طاھر فارح٣٠٢٠٥

٠اسامھ انور احمد فھمى٣٠٢٠٦

٠ضحى منصور حسن عویس٣٠٢٠٧

٠اسماعیل احمد حسن حسن٣٠٢٠٨

٠محمد بدري جابر عدوي٣٠٢٠٩

٠كلیر سامى فوزى رزیقى٣٠٢١٠

٠كریم احمد محمد صالح٣٠٢١١

٠احمد عادل احمد مغربى٣٠٢١٢

٠محمد ناصر عبدالسمیع السید٣٠٢١٣

٠ھشام على محمد العوضى ٣٠٢١٤

٠محمد محمود محمد السید٣٠٢١٥

٠جھاد سمیر محمد محمد٣٠٢١٦

٠حبیبة محمد كمال محمد رزق٣٠٢١٧

٠ایمان مصطفى احمد مصطفى٣٠٢١٨

٠بعبدالرحمن اشرف كمال الدین ریاض ٣٠٢١٩

٠خالد ھانى محمد عبدالصمد٣٠٢٢٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢١١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠باحمد محمود عبدالعزیز محمود٣٠٢٢١

٠احمد السید ابو الفتوح على٣٠٢٢٢

٠احمد حسین جابر على البابلي٣٠٢٢٣

٠محمد رمضان عبدالفتاح على٣٠٢٢٤

٠احمد عمر احمد على ٣٠٢٢٥

٠احمد ایمن رجب محمد٣٠٢٢٦

٠اسماعیل احمد اسماعیل ابراھیم٣٠٢٢٧

٠اشرف وائل محمد احمد٣٠٢٢٨

٠ایریني سامح حشمت لبیب٣٠٢٢٩

٠سالم منصور احمد منصور٣٠٢٣٠

٠سھیلھ یاسر على محمد عزوز٣٠٢٣١

٠شروق طلعت محمد على٣٠٢٣٢

٠صابرین السید امین عالم٣٠٢٣٣

٠رضوى ایمن الشاذلى ابراھیم٣٠٢٣٤

٠كریم فاروق محمود محمدین٣٠٢٣٥

٠محمد مصطفى نوح امین٣٠٢٣٦

٠میار محمود عبدهللا احمد٣٠٢٣٧

٠بنغم ولید عبدالحكیم حافظ٣٠٢٣٨

٠ھشام ھانى محمود عبدالنبى عبداللطیف٣٠٢٣٩

٠یارا حسن سلیمان حمید٣٠٢٤٠

٠احمد على احمد حسان صالح٣٠٢٤١

٠اروب اجانق منشول٣٠٢٤٢

٠ابت جون شول٣٠٢٤٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢١١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠دیفید اویت باتیستا٣٠٢٤٤

٠فاطمھ عبدالرحمن سعد المعوشرجي٣٠٢٤٥

٠فاطمھ عبدهللا احمد عبدالرسول٣٠٢٤٦

٠احمد عبدالسالم ابراھیم الحارون٣٠٢٤٧

٠اسالم عبدالحكیم عبداللطیف مصطفى٣٠٢٤٨

٠رشید محمد على العكیمى٣٠٢٤٩

٠محسن على حسن العكیمي٣٠٢٥٠

٠عبدالناصر عبدهللا على قاسم٣٠٢٥١

٠بھشام عادل محمد عبدالجواد٣٠٢٥٢

٠عبدهللا على بشیر محمد٣٠٢٥٣

٠نورالدین على صالح حلمى٣٠٢٥٤

٠ندیم امجد حسن رشید٣٠٢٥٥

٠حسام خالد محمد محمد٣٠٢٥٦

٠محمد جمال محمد عبدالنعیم٣٠٢٥٧

٠محمد انور سید محمد ٣٠٢٥٨

٠مریم مجدى سید سلطان٣٠٢٥٩

٠مارك دانیال دیفید یوقو٣٠٢٦٠

٠احمد عبد التواب محمد فیصل٣٠٢٦١

٠احمد عالء الدین حمدى محمد٣٠٢٦٢

٠احمد محمد محمود مصباح٣٠٢٦٣

٠بمحمود جمعھ عبد المجید محمد٣٠٢٦٤

٠عبد هللا جمال عبد هللا حافظ٣٠٢٦٥

٠یوسف عزت السید عبد المجید٣٠٢٦٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربي - انتظامالفرقة: األولى

عدد الطالب:(١٤)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢١٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

٠فاطمھ ایھاب فاروق محمد٣٠٢٦٧

٠اكیج طواء اللیواقوال٣٠٢٦٨

٠رحاب عبد الناصر محمود عبد المجید٣٠٢٦٩

٠نادین عالء موسى الجایدى٣٠٢٧٠

٠محمد ثروت عبد المعطى محمد٣٠٢٧١

٠احمد خالد عبد هللا الغندى٣٠٢٧٢

٠اسالم كامل سالم شدید٣٠٢٧٣

٠محمد رضا مصطفى محمد امبابى٣٠٢٧٤

٠باحمد حسین احمد محمد حسین٣٠٢٧٥

٠بیوسف جمال احمد ابراھیم٣٠٢٧٦

٠بعبد الحمید خالد عبد الحمید كیالنى٣٠٢٧٧

٠احمد سامى محمد الشحات٣٠٢٧٨

٠ب*عبد الرحمن محمد فتحى سید اعادة قید٣٠٢٧٩

٠عبد هللا احمد ماھر حلوى٣٠٢٨٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


