
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٧٣١٠١٠٠٢٥٥-ابانوب انطون حبیب خورس٤٠٠٠١

٣٠٠٠٣١٧٠١٠٠٥٧٧-ابانوب بدیع لطفى طونى٤٠٠٠٢

٢٩٩٠٢٠٩٢٤٠٢٤٣٩-ابانوب جرجس سلیمان قریاقص٤٠٠٠٣

٢٩٩٠٨١٣٠١٠٢٤١٨-ابانوب جمیل انور فالمون٤٠٠٠٤

٢٩٩٠٩٢٠٠١٠٤٥٩٢-ابانوب رشدي ابراھیم ابو سیف٤٠٠٠٥

٢٩٨١١١٥٠١٠٧٠٩٩-ابانوب سمیر میخائیل منصور٤٠٠٠٦

٢٩٩٠٧١٣٠١٠٣٨٧٦-ابانوب عازر شاكر رشدى٤٠٠٠٧

٢٩٩٠٤٠٥٢١٠٢٥١٦-ابانوب عاصم ثابت حنا٤٠٠٠٨

٢٩٨٠٤٠٨٢١٠١٦١٧-ابانوب عبده شوقى نان٤٠٠٠٩

٢٩٨٠٥١١٠١٠١٩٧٧-ابانوب عماد عزیز رزق هللا٤٠٠١٠

٢٩٩٠٣١٢١٤٠١٣٣٨-ابانوب فوزى قلدس سویحة٤٠٠١١

٢٩٩٠٤٢١٠١٠٠١٩٤-ابانوب مجدى راغب سیف٤٠٠١٢

٢٩٩٠٦٢٠٢١٠٧٤٩٢-ابانوب ممدوح سمعان اسحق٤٠٠١٣

٢٩٩٠٢٠٤٠١٠٠٩٥٧-ابانوب یوسف سعد هللا فلبس یوسف٤٠٠١٤

٢٩٩٠١٢٩٠١٠٢١٨٥-ابتسام محسن عبد الفتاح محمد٤٠٠١٥

٣٠٠٠١٢٥٠١٠٦٧٤٣-ابرار صالح مھدى سعد٤٠٠١٦

٢٩٩٠٧١٥٢١٠٤٩١٤-ابرام راضى كرم یوسف٤٠٠١٧

٢٩٩٠٧٢٢٢١٠١٢٩٢-ابرام فتحى حكیم غبلایر٤٠٠١٨

٣٠٠٠٢٢١٢١٠٠٤٧٩-ابراھیم احمد ابراھیم احمد ٢١-٢-٤٠٠١٩٢٠٠٠

٢٩٩٠٨١٦٠١٠١١٧٣-ابراھیم احمد ابراھیم عبدالباقى٤٠٠٢٠

٢٩٩٠٧٢٧٠١٠٠٧٩٦-ابراھیم احمد ابراھیم على٤٠٠٢١

٢٩٩٠٣١٣٠١٠٢٤١٦-ابراھیم احمد ابراھیم محمود٤٠٠٢٢

٢٩٩٠٩٢٥٠١١١٠١٨-ابراھیم احمد القطب حسن غنیم٤٠٠٢٣

٢٩٨١١٢٠٠١٠٠٩٥٣-ابراھیم احمد شعبان ابراھیم٤٠٠٢٤

٢٩٩٠٣٠٩٢٣٠٠٤٩٧-ابراھیم احمد عبد الصادق بشیر٤٠٠٢٥

٣٠٠٠٣٢٥٠١٠٤٩٩٩-ابراھیم احمد عبدالصادق احمد نجم٤٠٠٢٦

٢٩٩٠١٢٥٨٨٠٠٥٥٥-ابراھیم السید ابراھیم ابراھیم محمد العو٤٠٠٢٧

٢٩٩٠٢٠١٠١٠٠٤٩٩-ابراھیم ایمن عوض احمد٤٠٠٢٨

٢٩٩٠٥٠٣٠١٠٣٤١٨-ابراھیم ایھاب ابراھیم محمد٤٠٠٢٩

٢٩٩٠٩٢٣٨٨٠٠٧٥٤-ابراھیم بندر ابراھیم عبد هللا العبد الواحد٤٠٠٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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٢٩٩٠٥١٩٢١٠٢٦٧٩-ابراھیم خلیل احمد البدرى٤٠٠٣١

٢٩٩٠١٢٢٢١٠٠٩٥٦-ابراھیم زكریا محمد طلبھ كیالنى٤٠٠٣٢

٢٩٩٠١٠٦٢١٠٣٢٧٩-ابراھیم سالم سالمان راغب٤٠٠٣٣

٢٩٨١٠٠٣٠١٠١١٧١-ابراھیم سعید ابراھیم السید٤٠٠٣٤

٢٩٩٠٩١٩٢١٠١٠١٥-ابراھیم سعید ابراھیم على حسن٤٠٠٣٥

٢٩٩٠٥٠٢٢١٠١١١٢-ابراھیم شعبان ابراھیم عبد العلیم٤٠٠٣٦

٢٩٩٠٣٠٢٢٣٠٠٦١٩-ابراھیم عادل سعید عبد العاطى٤٠٠٣٧

٢٩٨١١١٠٢٣٠٣٨١١-ابراھیم عبد الصمد ابراھیم فرج هللا٤٠٠٣٨

٢٩٩٠٤٢٦٢٣٠١٢٧٩-ابراھیم عبد العلیم جمعھ عبد المولى٤٠٠٣٩

٢٩٩٠٤٢٩٠١٠٢٠٣٦-ابراھیم محمد احمد محمد الشناوى٤٠٠٤٠

٢٩٩٠١٢٨٠١٠٠٦٥٦-ابراھیم محمد السعید السعید٤٠٠٤١

٢٩٩٠٨٣١٢١٠٠٢٣٢-ابراھیم محمد عبد المتجلي حسن حشاد٤٠٠٤٢

٢٩٧١٠١٢٠١٠١٧٣٧-ابراھیم محمد محمد عبد الفتاح٤٠٠٤٣

٢٩٤٠٢١٤١٤٠٢٢٩٣-ابراھیم منصور ابراھیم عبد اللطیف٤٠٠٤٤

٢٩٩١٠١٣٠١٠١٠٧٦-ابراھیم ناجى اسماعیل عواد الكومى٤٠٠٤٥

٢٩٩٠٧٠٩٠١٠٤٦٩٦-ابراھیم ناجى سامى جندي٤٠٠٤٦

٢٩٩٠١١٠٠١٠٤٨٥٣-ابراھیم ھانى محمود احمد٤٠٠٤٧

٢٩٧١١٠٥٢١٠٢٢١١-ابراھیم یوسف ابراھیم محمد٤٠٠٤٨

٢٩٩٠٧١٧٢١٠٣٢٥٦-ابرھیم محمد ابراھیم الدسوقى السید٤٠٠٤٩

٠-ابو بكر الصدیق محمد یحیي محمد الشیمي٤٠٠٥٠

٢٩٩٠١٢٩٠١٠٢٣٥٥-ابو بكر محمد ابو بكر محمد٤٠٠٥١

٢٩٩٠٤٠٧٠١٠٠٤٣١-ابوالحسن احمد حسن ابوالحسن٤٠٠٥٢

٢٩٩٠٤١٣٢١٠٢٣٦٣-اثار مجدى عبد اللطیف عبد المجید٤٠٠٥٣

٢٩٩٠١١١٠١٠٣٦٦٩-احالم احمد على عبدالمعطى٤٠٠٥٤

٢٩٩٠٨١٨١٧٠٠٧٨٦-احالم عبدالرحمن محمود السید٤٠٠٥٥

٢٩٩٠٣٠٢٠١٠٢٢٣٢-احمد ابراھیم احمد حسن٤٠٠٥٦

٢٩٩٠٧١٦٠١٠٢٨٧٤-احمد ابراھیم رمضان ابراھیم٤٠٠٥٧

٢٩٨٠١٠١٢١١٠٥٣٩-احمد ابراھیم سید احمد ابراھیم٤٠٠٥٨

٢٩٩٠٤١٨٢١٠٠٤٩٣-احمد ابراھیم عبد الستار محمد٤٠٠٥٩

٢٩٩٠٨٢٠٠١٠٠٦٥٥-احمد ابراھیم على سالمة٤٠٠٦٠
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٣٠٠٠٣١٩٠١٠٠٩١٣-احمد ابراھیم محمد عبد العظیم حسانین٤٠٠٦١

٢٩٨١١٢٥٢١٠٤١١٦-احمد ابراھیم محیى الدین ابراھیم٤٠٠٦٢

٢٩٨٠٥١٦٠١٠٠٣٣٥-احمد ابو بكر حسب الرسول محمد٤٠٠٦٣

٢٩٩٠٢٠٢٠١٠١١٣٢-احمد ابوبكر احمد محمد صیرة٤٠٠٦٤

٢٩٩١٠١٩٠١٠٠٠٣٦-احمد اسامھ على السنوسى فرغلى٤٠٠٦٥

٢٩٩١٢٠٨٢١٠٠٣٧٥-احمد اسماعیل مرسى على٤٠٠٦٦

٢٩٩٠٦٠٤٠١٠٢٠٩٢-احمد اشرف حلمى محمود٤٠٠٦٧

٢٩٩٠٥٢٤٢١٠٢٠١٢-احمد اشرف محمد الجیوشى٤٠٠٦٨

٢٩٩٠٥٢٢٠١٠٤١٣٥-احمد اشرف محمد السید  محمد٤٠٠٦٩

٠-احمد اشرف محمد المھدى٤٠٠٧٠

٢٩٩٠٨٠٦٢١٠٢٦١٧-احمد الجوھرى عبد الندیر صادق احمد٤٠٠٧١

٢٩٩٠٦٠١٠١٠٥٢٣٢-احمد السید بسطاوى عبد الكریم محمد٤٠٠٧٢

٢٩٩٠٤٠٦٠١٠٢٧٥٤-احمد السید حسني فرج٤٠٠٧٣

٢٩٩٠٣٠١٢١٠٠٠٧٧-احمد السید عبد هللا بعبیش٤٠٠٧٤

٢٩٩١١١٩٠١٠٤٢٩١-احمد السید عبدالكریم اسماعیل٤٠٠٧٥

٢٩٩٠٧٢٩٠١٠٠٤٧٤-احمد السید فرج سالم٤٠٠٧٦

٠-احمد امام منصور محمود٤٠٠٧٧

٢٩٩٠٥٢٦٢٤٠٠٧٥٣-احمد ایمن سعید محمد٤٠٠٧٨

٣٠٠٠١١٩٢١٠٠٨٩٦-احمد ایمن عبد العزیز ابراھیم٤٠٠٧٩

٢٩٧٠٧٢٧٠١٠٦١٩١-احمد ایھاب جاد الرب خلیفة٤٠٠٨٠

٣٠٠٠١١٩٠١٠٢٢٩٨-احمد ایھاب صابر ابو العال٤٠٠٨١

٢٩٩٠٨٢٠٠١٠٤٦٧٧-احمد ایھاب عمران محمد خلیف٤٠٠٨٢

٢٩٩٠٩٠٣٢٤٠٠٩١١-احمد بدر عوض سعد٤٠٠٨٣

٢٩٩٠١٠١٠١٢٢٨٣٦-احمد بالل محمود ابراھیم٤٠٠٨٤

٢٩٩٠٩٠١٠١٠٥٩١٦-احمد تیسار محمد بیومى٤٠٠٨٥

٢٩٦١٠٢٣٠١٠١٣٩٨-احمد تیسیر محمد محمود كامل٤٠٠٨٦

٣٠٠٠٢٠٢٠١٠٧٠٩٧-احمد جابر فتحى صدیق حسن٤٠٠٨٧

٢٩٩٠١٠٢٠١٠٤٦٣١-احمد جاد المولى ذكر هللا بھنساوى٤٠٠٨٨

٢٩٩٠٢٠١٢٣٠٤٤٥٨-احمد جرئ احمد محمد٤٠٠٨٩

٢٩٨١١٢٤٠١٠١٦٧٧-احمد جمال احمد السمان٤٠٠٩٠
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٢٩٩٠٦٠٤٠١٠٢٩٣٩-احمد جمال عبد الحمید احمد٤٠٠٩١

٢٩٩٠٩٠١٠١٠٠٧٩٥-احمد جمال عبدالظاھر عبدالغنى٤٠٠٩٢

٠-احمد جمال فؤاد محمد٤٠٠٩٣

٢٩٧٠١١٣٠١٠٠١٩٥-احمد جمال محمود ضاحى٤٠٠٩٤

٢٩٩٠٤٢٠٢٣٠٤٢٩٥-احمد جمعھ عبد التواب مفتاح٤٠٠٩٥

٢٩٨٠٥٠٣٠١٠٢٤١٧-احمد حاتم سیف هللا عباس٤٠٠٩٦

٢٩٩٠٨١٠٠١٠٧٦٣٦-احمد حاكم دسوقى عبدهللا٤٠٠٩٧

٣٠٠٠١٠١٠١٣٥٧٥٤-احمد حسام الدین امین النجدى٤٠٠٩٨

٢٩٩٠٥٠١٢٣٠١٥٣٩-احمد حسن على عبد الباسط٤٠٠٩٩

٢٩٩٠١١٩٠١٠١٢٥٤-احمد حسین عبد الفتاح عبد السالم٤٠١٠٠

٢٩٩٠١٠١٢١٠٩٨٥٣-احمد حسین على ابو قناوى٤٠١٠١

٠-احمد حسین محمد ابو عامر٤٠١٠٢

٢٩٩٠١٠١٢٣٠٧١٩١-احمد حماده السید محمد٤٠١٠٣

٢٩٩٠١٠٤٢٣٠٠١١٦-احمد حمد سلیمان منصور٤٠١٠٤

٢٩٩٠٩٢٢٢١٠٣٧١٩-احمد حمدي عبد الحلیم الخطیب٤٠١٠٥

٢٩٩٠٤١٥٢١٠٤٧٥٣-احمد خالد ابراھیم عبد الجلیل٤٠١٠٦

٢٩٩٠١٠١٢١١٥٧٧٢-احمد خالد احمد ابراھیم٤٠١٠٧

٢٩٩٠٧٢٤٠١٠٤٤٥٢-احمد خالد احمد محمد دسوقى٤٠١٠٨

٢٩٩٠٧٣٠٠١٠٢٧١٣-احمد خالد دسوقى ابراھیم محمد٤٠١٠٩

٢٩٩٠٩٢٩٠١٠٢٠١١-احمد خالد رفعت محمود٤٠١١٠

٢٩٩٠٤١٣٠١٠١٢٩٧-احمد خالد عبدالرحمن حمادعثمان٤٠١١١

٢٩٩٠٤١٩٠١٠٣٠٧٨-احمد خالد محروس عبد الرؤف٤٠١١٢

٢٩٩٠٤٠١٠١٠٢٣٩٧-احمد خالد محمد اسماعیل٤٠١١٣

٢٩٩٠٦٠١٠١٠٢٣١٤-احمد خالد محمد علي٤٠١١٤

٢٩٩٠٦٢١٠١٠٠٥٩٦-احمد خالد محمد محمد٤٠١١٥

٢٩٨١٠١٥٢١٠٠٤٣٥-احمد خالد محمد محمود على راشد٤٠١١٦

٢٩٩٠١٠١٠١٠٥٥٩١-احمد خالد محمد مصطفى٤٠١١٧

٢٩٨٠٥٠٧٢١٠٢٣٧٩-احمد خالد محمود عبد الغنى٤٠١١٨

٠-احمد خالدعویس القرني٤٠١١٩

٢٩٧٠٤٢٠٢١٠٥١٥٣-احمد ذكى عبد العزیز اسماعیل٤٠١٢٠
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٢٩٩١٠٣١٢١٠١٥١٩-احمد رأفت انور مصطفى٤٠١٢١

٢٩٨١٠٠٤٢١٠٠٦٧٧-احمد رأفت محمود حسن زھران٤٠١٢٢

٢٩٩٠٤٢٦٢٣٠٠٥٧٤-احمد ربیع محمد شانى٤٠١٢٣

٢٩٩٠٢٠٩٨٨٠٠٤٥٢-احمد رجب احمد یونس ابوزید٤٠١٢٤

٢٩٨٠٢١٦١٦٠٠٢٥١-احمد رجب المغاورى السوداني٤٠١٢٥

٢٩٩٠٤٢٦٢١٠٤٢٩٥-احمد رجب شكرى سید٤٠١٢٦

٢٩٩٠٧١٨٠١٠٥٧١٣-احمد رجب عامر محمد عامر٤٠١٢٧

٢٩٤٠١١٠٠١٠١٠٥٣-احمد رجب عبد العال عبد العاطي٤٠١٢٨

٢٩٧١١١٩٢١٠٢٣١٩-احمد رجب محمود توفیق٤٠١٢٩

٢٩٩٠٤١٧٢١٠٢٢٧٧-احمد رشاد سعد السید السید عبده٤٠١٣٠

٢٩٩٠٨٠٦١٧٠٠٤٥٦-احمد رضا احمد منصور٤٠١٣١

٢٩٩٠١١٦٠١٠٠٤٣١-احمد رضا سنوسى محمود٤٠١٣٢

٢٩٨٠١٠١١٨٢٨٥٧٦-احمد رضا عبد الونیس حسن٤٠١٣٣

٢٩٩٠٥١٩٢٣٠١٤٧٧-احمد رفعت رجب محمود٤٠١٣٤

٢٩٨١١٠٩٢١٠٤٨٧٤-احمد رمضان عبدالحمید على٤٠١٣٥

٠-احمد رمضان متولى على٤٠١٣٦

٢٩٩٠٨٠٦٢٣٠٠٩١٥-احمد زیدان بریقع اسماعیل٤٠١٣٧

٢٩٨١٢٠٧٠١٠١٣٣٩-احمد سامح سید شاذلي٤٠١٣٨

٢٩٩٠٣١٨٢١٠٠٦١٦-احمد سامي محي الدین عبد القادر٤٠١٣٩

٢٩٩٠٧١٩٠١٠١٢٥٢-احمد سعد احمد الغنام٤٠١٤٠

٢٩٨٠٩١٥٠١٠١٩٧٥-احمد سعد محمد زكى٤٠١٤١

٢٩٩٠١٢٠٢١٠٥٥٧٩-احمد سعد مظھر كامل امام٤٠١٤٢

٢٩٩٠٧٢٠٠١٠٦٤٥٢-احمد سعید ابو الوفا سالم٤٠١٤٣

٢٩٩٠٩٢٠٠١٠٦٦٧٦-احمد سعید بھجت على٤٠١٤٤

٢٩٨٠٩٣٠٠١٠٢٣٣٩-احمد سعید عبد الحكیم محمد٤٠١٤٥

٢٩٩٠١٠١٠١١٣٨٩٦-احمد سعید عبدالحسیب عبدالعزیز٤٠١٤٦

٢٩٩٠٦١٥٢١٠٥٨٩٢-احمد سعید عزیز ابوطالب٤٠١٤٧

٢٩٩٠٨١٦٠١٠٢٢٣٤-احمد سعید على عبدالاله٤٠١٤٨

٢٩٩٠١٠٤٢١٠٣٢١٣-احمد سالمة عید محمود٤٠١٤٩

٢٩٩٠٦٠٦٠١٠٠٥١٧-احمد سالمة محمد ابو غازى٤٠١٥٠
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٢٩٩٠٤٠١٢١٠١٣٥٥-احمد سلطان الدردیر االمیر٤٠١٥١

٢٩٩١٠٠١٠١١٠٤٣٨-احمد سلیمان عبدالوھاب على سلیمان٤٠١٥٢

٢٩٩٠١١٦٠١٠٣١٧١-احمد سمسم عبدالرحیم شرف الدین٤٠١٥٣

٢٩٩٠٤٣٠٠١٠١٤٩١-احمد سمیر سید محمود منصور٤٠١٥٤

٢٩٩٠٣١٧٠١٠٤٠١٢-احمد سمیر عبد الاله احمد٤٠١٥٥

٢٩٩٠٦٣٠٠١٠٣٠١٢-احمد سمیر عبد النبى عاشور٤٠١٥٦

٢٩٩٠١٠٢٠١٠٣٧٥٩-احمد سمیر محمد السید٤٠١٥٧

٣٠٠٠١٠٩٠١٠٤١٩٦-احمد سید احمد اسماعیل السیسي٤٠١٥٨

٢٩٩٠٨٠١٢١٠٠٦١٣-احمد سید احمد سید٤٠١٥٩

٢٩٩٠١٢٠٠١٠٢٤١٦-احمد سید عامر عبدالسمیع٤٠١٦٠

٢٩٨١٠٠٦٠١٠٣٦٧٥-احمد شحاتھ خلف على خلف٤٠١٦١

٣٠٠٠١٢٤٠١٠١٧٩٤-احمد شعبان فتحى احمد٤٠١٦٢

٢٩٩٠٨٠٢٢١٠٢٦١٤-احمد شعبان محمد محمد عبد الدایم بدیر٤٠١٦٣

٢٩٩٠٥٠٥٨٨٠٠١١٤-احمد صبحى السباعى محمد سلیمان٤٠١٦٤

٢٩٩٠٧٢٥٠١٠٧٣٧٩-احمد صبحى عبدالعزیز عبدالحمید سالم٤٠١٦٥

٢٩٩١٢٠٢٢٤٠٣٢٩٨-احمد صبرى عبد التواب على٤٠١٦٦

٢٩٩١٠٢٦٠١٠٠٣١٤-احمد صالح الدین عبد العاطى عبد الغفار٤٠١٦٧

٢٩٩٠٥١٣٠١٠٠٧٩٣-احمد صالح زین العابدین حسین الفقى٤٠١٦٨

٢٩٩٠٢١٠٠١٠٥١١٢-احمد صالح عبد العظیم سید٤٠١٦٩

٢٩٩٠٤٢٥٠١٠١٦٧٣-احمد طارق احمد عبد القادر٤٠١٧٠

٢٩٩١٢٠٢٠١٠٥٥٥٩-احمد طلعت احمد احمد٤٠١٧١

٢٩٩٠١١٣٢١٠١٨٩٩-احمد عادل ابوزید ندا٤٠١٧٢

٢٩٩٠٩٠٩٠١١٠٠٣٦-احمد عادل احمد خلیل٤٠١٧٣

٢٩٩٠٩٢٩٠١١١٨٥١-احمد عادل باھى احمد حسن٤٠١٧٤

٢٩٩٠٤١٨٠١٠٢٥٩٦-احمد عادل عبد الحى ابراھیم٤٠١٧٥

٢٩٩٠٦٠٤٠١٠٣٤١٢-احمد عادل محمود صبرى٤٠١٧٦

٢٩٩٠٨٠١٢١٠١٧٧٦-احمد عاطف ابراھیم محمد٤٠١٧٧

٠-احمد عاطف عبد الفتاح محمد٤٠١٧٨

٢٩٩٠٣٠٧٠١٠١٣١٨-احمد عاطف محمود ابراھیم٤٠١٧٩

٢٩٩٠٦٠٨٠١٠٠١٧٣-احمد عبد الحمید سید محمد٤٠١٨٠
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٢٩٩٠٦٢٤٠١٠٠٦١٢-احمد عبد الخالق محمود درویش٤٠١٨١

٢٩٩٠٣٠٥٠١٠١٦٥٦-احمد عبد الرازق محمد اسماعیل٤٠١٨٢

٢٩٩٠٤١٥٢١٠٣٩٥١-احمد عبد الصمد عبد العال عبد الصمد٤٠١٨٣

٢٩٨١٢٠١٠١٠٣٣٧٥-احمد عبد العاطى على محمد٤٠١٨٤

٢٩٧٠٣١٩٢١٠٢١٩٧-احمد عبد العزیز محمد عمران٤٠١٨٥

٢٩٩٠٩١٧٨٨٠٠٥٥٥-احمد عبد الغفار محمود محمد٤٠١٨٦

٢٩٩١٠٠١٢١١٨٦١٤-احمد عبد الغنى الدسوقى عبد الغنى٤٠١٨٧

٢٩٩١١٣٠٠١٠٢١٩٢-احمد عبد الفتاح احمد محمد٤٠١٨٨

٢٩٩٠٢٢٠٢٣٠٤٦٩١-احمد عبد الفتاح مصطفى احمد٤٠١٨٩

٢٩٩٠٨٠٨٢١٠٥٩٥٧-احمد عبد هللا محمد عبد القوى٤٠١٩٠

٢٩٨١١١٩٠١٠٢٥٣٧-احمد عبد المنعم على سید٤٠١٩١

٢٩٥٠٨١٣٢١٠٠٥٥٤-احمد عبد الناصر احمد صالح٤٠١٩٢

٢٩٩٠٣٢٥٢١٠٤٨٧٨-احمد عبد النبى خطاب محمد٤٠١٩٣

٢٩٩١٠٠١٠١٠٧٠٩٧-احمد عبدالحكیم السید احمد٤٠١٩٤

٢٩٩٠١٢٦١٣٠١٧٥٦-احمد عبدالسالم عبدهللا عبدالباقى٤٠١٩٥

٢٩٨١٠٣٠٠١٠٢٨٩٢-احمد عبدالعزیز عاید عبدالعزیز٤٠١٩٦

٢٩٩٠٩٠١٢١٠٧٠٩٦-احمد عبدالفضیل عبدالحلیم یوسف ابراھیم٤٠١٩٧

٢٩٩٠٧٠٦٢١٠١١٩٣-احمد عبده طھ محمد على٤٠١٩٨

٢٩٩٠٨١٣٠١٠٠٠٩١-احمد عثمان حسین محمد٤٠١٩٩

٢٩٨١٢٢٥٢٣٠١٢٥٢-احمد عثمان عبد الحمید حمیده٤٠٢٠٠

٢٩٩٠٨١٠٢١٠٢٢١٦-احمد عثمان محمد ابو المكارم٤٠٢٠١

٢٩٩٠٥١٠٠١٠٢٥٥٤-احمد عرفات محمد بكرى٤٠٢٠٢

٢٩٧١٢٢٣٠١٠٠٢٥٩-احمد عرفھ اسماعیل عرفھ٤٠٢٠٣

٢٩٩٠٢٢١٢٣٠١٧٧١-احمد عز الدین یوسف یوسف٤٠٢٠٤

٢٩٧١٢٠٣٢٣٠٠٨٩٧-احمد عزوز كمال محمد٤٠٢٠٥

٢٩٩٠٤٠٩٢١٠٢٢٧٦-احمد عصام احمد محمد٤٠٢٠٦

٢٩٩٠٣٢١٠١٠١٨٧٩-احمد عصام اسماعیل اسماعیل٤٠٢٠٧

٢٩٩٠٢١٣٠١٠٣٣٣٥-احمد عصام الدین سعید جاد الكریم٤٠٢٠٨

٢٩٨٠٩٢٤٠١٠٣٧٩٩-احمد عصام عطیة بیومى٤٠٢٠٩

٢٩٧١٠٢٧٢٣٠٠٧٩٤-احمد عصام على احمد٤٠٢١٠
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٢٩٩٠٩٣٠٢٧٠٤٣٥٧-احمد عصمت محمد احمد٤٠٢١١

٢٩٩٠٥٢٦٢١٠٢٥٧٤-احمد عفت على حسین٤٠٢١٢

٣٠٠٠٢٠٢٠١٠٦٣١٧-احمد عالء الدین حسنى محمود٤٠٢١٣

٢٩٦١٠١٦٠١٠٢٧١٥-احمد عالء الدین عبد الھادى٤٠٢١٤

٢٩٩٠٣٠٣٢١٠٢٥١٣-احمد عالء السید محمد النفراوي٤٠٢١٥

٠-احمد عالء حسب هللا توفیق٤٠٢١٦

٢٩٨١٢١٢٠١٠٢٣٣١-احمد عالء عفیفى محمود٤٠٢١٧

٢٩٨٠٩٠٤٠١٠٠٩٣١-احمد عالءالدین حسن محمد سعید٤٠٢١٨

٢٩٩٠٧٠٧٢١٠٤٨٥٩-احمد على احمد على ابو النجا٤٠٢١٩

٢٩٩٠٢١٥٢٣٠١٧٧٧-احمد على احمد محمد ١٥-٢-٤٠٢٢٠١٩٩٩

٢٩٩٠٩٠١٢١١٧٨٧٣-احمد على احمد محمد على ١-٩-٤٠٢٢١١٩٩٩

٢٩٨٠٢٠٩٠١٠٢٢٧١-احمد على حسن سالم٤٠٢٢٢

٢٩٩١١١٢٠١٠٤٧١٥-احمد على صابر محمد٤٠٢٢٣

٢٩٩٠٧٠٤٢١٠٢٣٩٨-احمد على قرنى عبد الغنى ابراھیم٤٠٢٢٤

٠-احمد عماد السید عبد المقصود٤٠٢٢٥

٢٩٩٠٨٢٨٠١٠٥٩٣٨-احمد عماد عبد الھادى مخلوف٤٠٢٢٦

٢٩٩٠٨٠٢٠١٠٠٨٩٤-احمد عماد عبدالمنعم حامد٤٠٢٢٧

٢٩٩٠٧٠١٠١٠٦٩٣٦-احمد عماد قاسم محمد٤٠٢٢٨

٢٩٨٠٩١٦٢٣٠٠٦٥٥-احمد عمر عبد الواحد مؤمن٤٠٢٢٩

٢٩٩٠٨١٠٠١٠٢٧٣١-احمد عمرو محمد عبد العاطى٤٠٢٣٠

٢٩٩٠٨٠٩٢١٠١٧٩٨-احمد عید عبدهللا خلیل٤٠٢٣١

٢٩٩٠٩١٢٢٤٠٤٢٣١-احمد عیسى منازع قاسم٤٠٢٣٢

٢٩٩٠٥١٢٢١٠١٦٣٢-احمد فتحى عبد السالم مصطفى٤٠٢٣٣

٢٩٨٠١٠٢٢٣٠٠٥٧٣-احمد فرج محمد محمود٤٠٢٣٤

٢٩٨١٢٠٤١٤٠٠٨٣١-احمد فرحات محمد ابراھیم٤٠٢٣٥

٢٩٩٠٩٢٩٠١٠٣٩٧٢-احمد فوزى كمال محمد٤٠٢٣٦

٠-احمد فؤاد احمد على نور هللا٤٠٢٣٧

٠-احمد كامل احمد محمد٤٠٢٣٨

٢٩٨١٢١٣٠١٠٠٨٩٢-احمد كرم السید حسن٤٠٢٣٩

٢٩٩٠١٠١٠١٠٦٩٥٤-احمد كریم احمد ابوسریع٤٠٢٤٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
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عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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٢٩٨٠٢٢٤٢١٠٣٠٥٨-احمد كمال احمد اسماعیل٤٠٢٤١

٢٩٩٠٩٠٩٢٣٠١٤٩١-احمد كمال احمد محمد٤٠٢٤٢

٠-احمد كمال سعید محمد٤٠٢٤٣

٢٩٩١٢١٥٢١٠٠٠٩٢-احمد لولى حسن محمد٤٠٢٤٤

٢٩٩٠٦١٢٠١٠٢٢٣٩-احمد ماجد ابو سریع عبد العاطى٤٠٢٤٥

٢٩٩٠٨٢٠٢١٠١١٥٢-احمد ماھر ابراھیم عبد السالم٤٠٢٤٦

٢٩٨٠٩١٠٠١٠٧٠١٨-احمد ماھر توفیق اسماعیل٤٠٢٤٧

٢٩٤٠٣١٤٠١٠١٤١٥-احمد ماھر راضي احمد٤٠٢٤٨

٢٩٩٠٣٢٩٢١٠١١٣٨-احمد ماھر عباس محمد٤٠٢٤٩

٢٩٨١٠١٩٠١٠٣٠٧٣-احمد ماھر عبدالمنعم احمد محمد٤٠٢٥٠

٢٩٩١٠٠١٠١٠٩٨١٢-احمد ماھر محمد دسوقى٤٠٢٥١

٢٩٩٠٩٢٤٢١٠٣٤١٣-احمد مجدى الدیساوى عبد الحمید٤٠٢٥٢

٢٩٨١١٢٤٢١٠٠٩٩٦-احمد مجدى محمد عبد العزیز٤٠٢٥٣

٣٠٠٠٣١٠٢١٠٤٠١٧-احمد مجدي ابراھیم عبد الرحمن٤٠٢٥٤

٣٠٠٠٣١٩٢١٠٢٢٩٨-احمد مجدي عبد المجید ابو زید٤٠٢٥٥

٢٩٩١٠٢٧٢١٠٢٩٥٩-احمد محرم شیبھ الحمد المغربى٤٠٢٥٦

٢٩٩١١٠٥٢١٠٢٧٣٣-احمد محرم فؤاد عبد السالم٤٠٢٥٧

٢٩٩١١٢٠٢٣٠٣٥٣٨-احمد محسن مصطفي حسن٤٠٢٥٨

٢٩٩١٠٠١٠١١٣٠٩٧-احمد محمد ابراھیم السید٤٠٢٥٩

٣٠٠٠١٠١٢١٠٣٠٥١-احمد محمد ابراھیم محمد ابراھیم٤٠٢٦٠

٢٩٩٠٨٢٥٠١٠٠٢٧٣-احمد محمد ابوزید عبید٤٠٢٦١

٢٩٨١١١٠٠١٠٤٨٣٨-احمد محمد احمد السید٤٠٢٦٢

٢٩٩٠٣٢٩٠١٠٣٢٥٧-احمد محمد احمد حسین على جنیدى٤٠٢٦٣

٢٩٩٠٤١٤٠١٠٣٣٣٦-احمد محمد احمد طھ٤٠٢٦٤

٢٩٩٠٧٠١٠١٠٤٩٩٢-احمد محمد احمد عواد ابراھیم٤٠٢٦٥

٢٩٩٠٥٠٩٢١٠١٧٧٢-احمد محمد احمد فھمي٤٠٢٦٦

٢٩٩٠٩٠٧٠١٠٠٧٥١-احمد محمد احمد محمد السید٤٠٢٦٧

٢٩٩٠٩٠٦٠١٠٠٩١٥-احمد محمد احمد محمد عبدالكریم٤٠٢٦٨

٢٩٩٠٦٢١٢١٠٢٧١٥-احمد محمد اسماعیل ناصر٤٠٢٦٩

٢٩٩٠٣٣١٠١٠٤٣٩٥-احمد محمد السید السید٤٠٢٧٠
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٤٠١٢١٠٦٦٥٩-احمد محمد السید عبد الھادى٤٠٢٧١

٢٩٤١١٢٨٢٣٠٠٢٧٢-احمد محمد بشیر محمد٤٠٢٧٢

٢٩٨١١٠٨٠١٠١٩٣٤-احمد محمد جبریل سعد٤٠٢٧٣

٠-احمد محمد حامد محمد٤٠٢٧٤

٢٩٩٠٩٢١٠١٠٤١٣٢-احمد محمد حلمى محمد عبد المتعال٤٠٢٧٥

٢٩٩٠٦١٣٠١٠١٢١٤-احمد محمد حمدي احمد٤٠٢٧٦

٢٩٩٠٤٢٩٢١٠١٣٥٥-احمد محمد خلیل اسماعیل خلیل٤٠٢٧٧

٢٩٩٠٤١٢٠١٠٤١١٥-احمد محمد دسوقى فتوح٤٠٢٧٨

٢٩٩٠٨١٥٠١٠٦٩٥٩-احمد محمد سید عباس٤٠٢٧٩

٢٩٨١١١٤٢١٠١٥٩٦-احمد محمد شحاتة محمود٤٠٢٨٠

٢٩٩٠٣٠٣٢١٠٥١٥٦-احمد محمد صدیق ریاض٤٠٢٨١

٢٩٩٠١١٣٠١٠٢٤١٣-احمد محمد عبد الحلیم حلمى٤٠٢٨٢

٢٩٩٠٣٢٠٠١٠٣٣٣٤-احمد محمد عبد العزیز محمد٤٠٢٨٣

٢٩٩٠٩٢٣٠١٠٢١٩٥-احمد محمد عبد العلیم رجب٤٠٢٨٤

٢٩٩٠٧١٥١٢٠٢٧١٨-احمد محمد عبد الفتاح ابراھیم٤٠٢٨٥

٢٩٨٠٦٠٢٢١٠١٥٩٩-احمد محمد عبد الفتاح حامد٤٠٢٨٦

٢٩٩٠٩٢١١٤٠١٤١٦-احمد محمد عبد الفتاح مصطفى محمد٤٠٢٨٧

٢٩٩٠٨١٢٢١٠٣٩٥٢-احمد محمد عبد الفضیل عبده٤٠٢٨٨

٢٩٩٠٨٠٥٠١٠٠٣٧٦-احمد محمد عبد اللطیف اسماعیل٤٠٢٨٩

٣٠٠٠١٣١٠١٠٣٩٣٥-احمد محمد عبد هللا احمد السید٤٠٢٩٠

٢٩٨١٠٢٥٠١٠٦٥١٤-احمد محمد عبد الھادى محمد٤٠٢٩١

٢٩٩٠٧٠٤٠١٠٣١٧٦-احمد محمد عبدالسمیع عبدالرازق٤٠٢٩٢

٢٩٩٠٨١٧٠١٠١٦٣٥-احمد محمد عبدالعزیز محمد٤٠٢٩٣

٢٩٩٠١٢٦٠١٠٣٨٥٣-احمد محمد عبدالوارث محمد٤٠٢٩٤

٢٩٩١٠٠١٠١٠٩٢١٩-احمد محمد عثمان رضوان٤٠٢٩٥

٢٩٩٠٧١١٠١٠٢٣٧٧-احمد محمد عشرى احمد رشوان٤٠٢٩٦

٢٩٩٠٣٢١٢١٠١٧٧٩-احمد محمد على محمد ٢١-٣-٤٠٢٩٧١٩٩٩

٢٩٨١٢٠٦٢١٠٣٢٩٢-احمد محمد فوزى محمود٤٠٢٩٨

٢٩٨١٢١٤٠١٠٤٦١٦-احمد محمد فؤاد سید٤٠٢٩٩

٢٩٨١١٠١٢١٠٧٣١٢-احمد محمد قرنى محمد٤٠٣٠٠
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                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٨١٢٠١٠٤٣٥٨-احمد محمد ماھر محمد٤٠٣٠١

٠-احمد محمد مبروك مصطفى٤٠٣٠٢

٢٩٩٠٨٠١٠١١٢٥١٧-احمد محمد مصطفى محمد٤٠٣٠٣

٢٩٦١٢٠١٢١١٠٠٥١-احمد محمد مصطفي احمد٤٠٣٠٤

٢٩٩٠٨١٤٠١٠٢٤١٦-احمد محمد نصحى عبد الحمید٤٠٣٠٥

٣٠٠٠١٠١٠١٣٠٦٧١-احمد محمد ھاشم مصطفى٤٠٣٠٦

٢٩٨١١٢٤٢٣٠٠٩٧٩-احمد محمد یوسف محمد٤٠٣٠٧

٢٩٩٠٨٠١٢١١٠١٩٨-احمد محمود احمد محمود٤٠٣٠٨

٢٩٨٠١٢٠٢٣٠٢٩٥٧-احمد محمود حامد عبد الحفیظ٤٠٣٠٩

٢٩٩٠٥٢٨٢١٠٠٩١٨-احمد محمود طھ سید٤٠٣١٠

٢٩٨٠٦١٤٢١٠٣٢٣٤-احمد محمود عبدالعلیم محمد مراد٤٠٣١١

٢٩٩٠٥٢٧٠١٠٣٧٩٢-احمد محمود عطیھ الشیمى٤٠٣١٢

٢٩٨٠١٠١٢١٢١١٩١-احمد محمود على محمد ندوه٤٠٣١٣

٢٩٩٠٤٢٨٨٨٠٠٤٣٥-احمد محمود مھدى محمد٤٠٣١٤

٢٩٩١٠٠١٠١٢٥٩١٥-احمد مدحت احمد محمود النیاد٤٠٣١٥

٢٩٨٠٥١١٠١٠٠٥٩٨-احمد مدحت محمد صبرى٤٠٣١٦

٢٩٨١٠٢٨٠١٠٣٧٥٧-احمد مصطفى جمال الدین عبد هللا٤٠٣١٧

٢٩٩١٢٠٨٨٨٠٠٣٣٦-احمد مصطفى خلیل ابو الحسن٤٠٣١٨

٠-احمد مصطفى رمضان صادق٤٠٣١٩

٠-احمد مصطفى محمد مصطفى٤٠٣٢٠

٢٩٩٠٩١٣٠١٠٠٣٧٣-احمد ممدوح احمد على٤٠٣٢١

٢٩٩٠٨٢٨٢١٠١٩١٣-احمد منصور عبده منصور٤٠٣٢٢

٢٩٩٠٢٠١٢٣١٠٧٧٦-احمد منصور محمد رمضان٤٠٣٢٣

٢٩٩٠٩٣٠٢١١١٣٧٢-احمد ناصر سعد عبد العزیز على٤٠٣٢٤

٢٩٩٠٦١٦٢١٠٣٥٥٣-احمد ناصر عابدین طھ احمد٤٠٣٢٥

٢٩٩٠٦٢٢١٧٠١٧٥٣-احمد ناصر عبد الجواد ابراھیم٤٠٣٢٦

٣٠٠٠١٠١٢١٠٩٧٧٧-احمد نبیل عبد المغني یوسف٤٠٣٢٧

٢٩٩٠٤٢٥٢١٠٢١١١-احمد ھشام محمد احمد٤٠٣٢٨

٣٠٠٠٣٣٠٢١٠٣٢٧٩-احمد ھشام مسعد محمد٤٠٣٢٩

٢٩٩٠٨٢٧٢١٠١٢٥٧-احمد ھالل محمد عبد الغنى٤٠٣٣٠
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٢٩٩٠٤٠٧٠١٠١٥٩٤-احمد وحید شعبان شدید٤٠٣٣١

٢٩٩٠٦١١٢١٠٠٩٧٩-احمد ولید احمد العدل٤٠٣٣٢

٢٩٨١١٢٤٠١٠٤٦٩٢-احمد یاسر احمد بدوى محمد٤٠٣٣٣

٢٩٩٠٨٠١٢١٠٠١٧٦-احمد یسرى حنفى حسن مھدى٤٠٣٣٤

٢٩٩١٠١٥٨٨٠٠٠٣٤-احمد یسري احمد ھاشم٤٠٣٣٥

٢٩٩٠٩٣٠٢١١٤٢٧٤-احمد یوسف سید حسن٤٠٣٣٦

٢٩٨٠٥٠٩٢١٠٣١٧٧-احمد یوسف عبد الفتاح ابو بكر سالمھ٤٠٣٣٧

٣٠٠٠٢٢٥٠١٠٥٤٩٢-ادم مصطفى كمال عبدهللا٤٠٣٣٨

٣٠٠٠١٢٢٢١٠٢٠١٥-ادھم اسامھ محمد عبد الحمید٤٠٣٣٩

٢٩٩٠٤٢٦٢١٠٠١٣٣-ادھم سامى حسین محمد اللیثى٤٠٣٤٠

٢٩٨١٢١٥٢١٠٤٧٧٨-ادھم عربى فكرى عثمان٤٠٣٤١

٢٩٩٠١٠١٢١١٠٣١٢-ادھم ماھر جاد هللا محمد القالع٤٠٣٤٢

٢٩٩٠٣٢١٢٣٠٢٢٩٤-ادھم نصرالدین محمد علواني٤٠٣٤٣

٢٩٩٠٨١٢٠١٠٢٧٩٧-ادوارد عاطف عشم ابادیر بولس٤٠٣٤٤

٢٩٩٠٦٢٨٠١٠٠٩٩٢-ارمیا جریس یعقوب شحاتھ٤٠٣٤٥

٣٠٠٠٣١٩٠١٠٤٩٨٦-اروى احمد محمود محمد٤٠٣٤٦

٢٩٩٠٥١٠٢٤٠٦١٨٦-اروى اسامھ ابراھیم عبدالرحمن٤٠٣٤٧

٠-اریج الورد نضال الحناوى٤٠٣٤٨

٢٩٩٠٧٢٠٠١٠٧٤٦٧-ارین الرومانى جورجى فھمى٤٠٣٤٩

٢٩٨١٠٠٤١٧٠٠٧٧٨-اسامة محمد عبدالمنصف ابو عمر٤٠٣٥٠

٢٩٩٠٧٠٨٢١٠١٥٩٩-اسامھ ابراھیم عرابى على ابو الدھب٤٠٣٥١

٠-اسامھ ابو العز ھالل٤٠٣٥٢

٢٩٩٠٨٢٠٠١٠٤١٩٧-اسامھ ایمن محمد فتحى عبد الفتاح٤٠٣٥٣

٢٩٩١٠٠٥٢١٠١٤١٢-اسامھ حمدى عطیھ محمد٤٠٣٥٤

٢٩٩٠٧٣٠٠١٠٠٥٧٥-اسامھ حنفى سید على صالح٤٠٣٥٥

٢٩٩٠٧٢٠٢٧٠٣٥٩٨-اسامھ زكریا حسن على٤٠٣٥٦

٢٩٨١٠٢٣٢١٠٠١٩٣-اسامھ زین العابدین حسن عبد الوھاب٤٠٣٥٧

٢٩٩٠٢٠٩٢٣٠٠٦٥٢-اسامھ سید احمد عبد الباقى٤٠٣٥٨

٢٩٩٠٢٠٨٢٢٠١٣٩٧-اسامھ صاوى عبد المعبود على عبد العلیم٤٠٣٥٩

٢٩٩٠٥٠١٢١٠٧٣١٧-اسامھ صالح عبد الحمید راضي٤٠٣٦٠
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٩٢٩٢١٠٨٥٧٢-اسامھ عصام الدین محمد عبد السالم٤٠٣٦١

٢٩٩٠٨٠٥٢٣٠٢٧١٥-اسامھ عمر على السید٤٠٣٦٢

٢٩٩٠٣٢٨٢١٠١٦٣٦-اسامھ مجدى محمود حسانین سلیم٤٠٣٦٣

٢٩٩٠٣٠١٢١٠٨١١٦-اسامھ محمد احمد على٤٠٣٦٤

٢٩٩١٠٢٣٠١٠١٠١٤-اسامھ محمد سعد الدین احمد سالم٤٠٣٦٥

٢٩٩٠٧٢٣٠١٠٦٣٣٣-اسامھ یاسر محمد احمد الغرباوى٤٠٣٦٦

٢٩٩٠٩١٢١٤٠١٨٧٥-اسامھ یسن عبد الستار یسن٤٠٣٦٧

٢٩٩٠٦٠٩٢٣٠٠٢١٦-استیفن عماد جرجس منقریوس٤٠٣٦٨

٢٩٩٠٨١٨٢١٠٢١٨١-اسراء ابراھیم احمد اسماعیل٤٠٣٦٩

٢٩٨١١٠٥٢١٠١٢٨٧-اسراء ابراھیم عبد الحلیم حسن٤٠٣٧٠

٢٩٩٠٧٠١٢١١٠٧٤٤-اسراء ابراھیم محمد حسین٤٠٣٧١

٢٩٨١١٢٤٠١٠١٥٢٩-اسراء ابو الفتوح احمد احمد٤٠٣٧٢

٢٩٨٠٩١٨٠١٠٣٤٢٥-اسراء احمد امام حشیش٤٠٣٧٣

٢٩٩٠١٠١٢١٣٣٩٨٣-اسراء احمد بدوي حسین٤٠٣٧٤

٢٩٨١١١٣٠١٠٢٧٠٨-اسراء احمد سالم السید٤٠٣٧٥

٢٩٨١١١٥٠١٠٥٢٦٦-اسراء احمد سید حسین٤٠٣٧٦

٢٩٩٠٨٠٩٠١٠٥٣٨٩-اسراء احمد سید محمد ریان٤٠٣٧٧

٢٩٨١١٢٩٠١٠١٩٠٢-اسراء احمد عبد العال محمد على٤٠٣٧٨

٢٩٩٠٦٠٢١٧٠١١٠٤-اسراء احمد عبد العال ھریدى٤٠٣٧٩

٢٩٩٠٢٢٥٠١٠٠٤٦١-اسراء احمد فوزى ابراھیم صبره٤٠٣٨٠

٢٩٩١١١٢٢١٠١١٢٨-اسراء احمد محروس محمد٤٠٣٨١

٢٩٩٠٥١٢٢١٠٠٦٤٤-اسراء احمد محمد على٤٠٣٨٢

٠-اسراء احمد مصطفى محمد عطا هللا٤٠٣٨٣

٢٩٨١٢١٩٠١٠٣٧٦٩-اسراء اسامھ سعد البیومى٤٠٣٨٤

٢٩٨١٢١٢٠١٠١٥٦٤-اسراء اشرف محمد ادم٤٠٣٨٥

٢٩٩٠٨٢٤٢١٠٣٧٤٣-اسراء اشرف محمد بیومى٤٠٣٨٦

٢٩٩٠٤١٠٠١٠٥٦٤٦-اسراء اشرف محمد حسن٤٠٣٨٧

٢٩٨١١١٢٠١٠١٥٢٥-اسراء الحسینى على عبد القادر٤٠٣٨٨

٢٩٨١١١٥٢١٠٣٦٢٧-اسراء امام عبد العزیز ابو الجود٤٠٣٨٩

٢٩٩٠٢٠٤٠١٠٣٤٢٥-اسراء ایمن السید یسن٤٠٣٩٠
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٧١٤٢١٠١٠٨٩-اسراء ایمن عبد الحكیم حسان٤٠٣٩١

٢٩٩٠٢٠٧٠١٠٢٥٦٣-اسراء ایمن على یسن٤٠٣٩٢

٢٩٩٠٩١٣٢١٠٠٣٦٢-اسراء جمال محمد ربیع٤٠٣٩٣

٢٩٩٠٧١١٠١٠٥٢٢٨-اسراء حجازى خلیل احمد٤٠٣٩٤

٢٩٩٠١٠١٠١٢٢٤٢٩-اسراء حسن حسین احمد٤٠٣٩٥

٢٩٩٠٥٢٥٢١٠٣٧٦٩-اسراء حسن عبد الفتاح محمد٤٠٣٩٦

٢٩٩٠٨١٣٠١٠٢١٨٣-اسراء حسن عبدة محمد٤٠٣٩٧

٢٩٩٠٥١١٠١٠٣٠٠١-اسراء حسن على محمود٤٠٣٩٨

٣٠٠٠٣١٢٠١٠٥٣٤٩-اسراء حسن محمود حسن٤٠٣٩٩

٢٩٩٠٤٠١٢١٠٩٩٢٥-اسراء حسنى نجیب عبد الصادق٤٠٤٠٠

٢٩٧١٢٠٢٢١٠٣٥٨٩-اسراء حسین كامل فولى٤٠٤٠١

٣٠٠٠٢٠٢٠١٠٢١٤١-اسراء خالد جمعھ حسن٤٠٤٠٢

٢٩٨١١١٤٠١٠٣٨٤٢-اسراء خمیس عبد السالم رزق على تویج٤٠٤٠٣

٢٩٧١١٢٧٠١٠٢٨٤٣-اسراء رجب سعد عبد الجید رمضان٤٠٤٠٤

٢٩٩١١٠٥٠١٠٤٢٨٣-اسراء رفعت محمد ذكى٤٠٤٠٥

٣٠٠٠١٠٢٠١٠٣٥٠٨-اسراء زكي ابراھیم النعاس٤٠٤٠٦

٢٩٨١١١٦٠١٠١٣٠٧-اسراء سامى جمال محمد عبده٤٠٤٠٧

٢٩٩١٠١٠٠١٠١٠٠٤-اسراء سعد عابد زوام٤٠٤٠٨

٠-اسراء سعید سید ابراھیم٤٠٤٠٩

٢٩٩٠١١٥٠١٠٧١٢٨-اسراء سید ابراھیم كالم٤٠٤١٠

٢٩٩٠٥١٢٠١٠٣٤٠٩-اسراء سید اسماعیل محمد٤٠٤١١

٢٩٨١١٢١١٤٠١٠٤١-اسراء سید عبدالحمید سید٤٠٤١٢

٢٩٩٠٣١٧٠١٠٣٤٢٣-اسراء سید محمد احمد السید٤٠٤١٣

٢٩٨١٢١٢٢١٠١٩٤٤-اسراء سید منصور حسین٤٠٤١٤

٢٩٩٠٩٢٨٠١٠٢١٨٨-اسراء شافعى فاروق حبیب٤٠٤١٥

٢٩٩٠١٠٧٢١٠٢٨٠٧-اسراء شعبان راشد سعودى٤٠٤١٦

٢٩٩٠٦١٧٠١٠٢٥٨٢-اسراء شعبان زكریا موسى٤٠٤١٧

٢٩٩٠٤٢٥٠١٠١١٢٦-اسراء شعبان عبد المطلب محمد٤٠٤١٨

٢٩٩٠٨٠٤٠١٠١٥٨٧-اسراء صبرى حسن عبد الحمید٤٠٤١٩

٢٩٩١٠١٩٠١٠٠١٨٤-اسراء صفوت عبدالفتاح محمد٤٠٤٢٠
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٢٩٩٠٦٣٠٠١٠١٧٨٨-اسراء صالح عید محمود٤٠٤٢١

٢٩٨٠٣٢٩٠١٠٢٢٨١-اسراء طارق احمد محمد٤٠٤٢٢

٢٩٩٠٨١١٠١٠٣١٨٣-اسراء طارق سید محمود٤٠٤٢٣

٢٩٩٠٥١١٠١٠٠٥٠٩-اسراء طارق عثمان محمد غریب٤٠٤٢٤

٢٩٩٠٨١٨٠١٠١٢٢٦-اسراء طارق فتحى حامد٤٠٤٢٥

٢٩٩٠٨١٨٠١٠٤٢٢٥-اسراء عبد هللا غانم السید٤٠٤٢٦

٢٩٩٠٢٠٣٠١٠٣٢٦٥-اسراء عبدالسالم محمد عبدالسالم٤٠٤٢٧

٢٩٩٠٥١٥٠١٠٣٧٢١-اسراء عبدهللا حبشى على شریف٤٠٤٢٨

٢٩٨١١١٨٠١٠٤٢٦٤-اسراء عبدالمنعم سید احمد عفیفي٤٠٤٢٩

٢٩٨١١٢٥٠١٠٤٥٢٦-اسراء عصام محمود رشوان احمد٤٠٤٣٠

٢٩٩٠٢١٩٢١٠٠٦٦٩-اسراء على عبد العال محمد٤٠٤٣١

٢٩٨١٢١٠٢١٠٢٣٦٧-اسراء عماد فاروق قطب٤٠٤٣٢

٢٩٨١٢١٧٢١٠١٠٢٣-اسراء عمر ابراھیم حسین٤٠٤٣٣

٢٩٨١١٠٢٢١٠١٩٦٧-اسراء فتحي محمد محمد٤٠٤٣٤

٢٩٩٠٢٠٢٢١٠١٩٠٣-اسراء فكرى محمد احمد راشد٤٠٤٣٥

٢٩٩٠٤١٤٠١٠٣٧٨٦-اسراء فیصل رجب جمعھ٤٠٤٣٦

٢٩٨٠٤٢٣١٤٠٠٥٢٥-اسراء كمال حسنى محمود٤٠٤٣٧

٢٩٩٠٦٠١٠١٠١٩٦٢-اسراء مجد حسن على فارس٤٠٤٣٨

٢٩٨١١١٩٠١٠١٠٨٥-اسراء مجدى ابو بكر محمد محمد٤٠٤٣٩

٢٩٨١١٢٥٠١٠٣٤٨١-اسراء مجدى حلیم عبدالعاطى٤٠٤٤٠

٢٩٨٠٦١٧٢١٠١١٢١-اسراء مجدى فاروق عبد التواب٤٠٤٤١

٢٩٩٠٦١٣٢١٠١٨٨٢-اسراء مجدي نظمي شاكر٤٠٤٤٢

٢٩٩٠٤٠٤٢١٠٥١٤٢-اسراء محمد ابو بكر احمد٤٠٤٤٣

٢٩٩٠٢٢٣٢١٠٢٢٤٤-اسراء محمد ابو ضیف حجازى٤٠٤٤٤

٢٩٨١٠٣١٢١٠٠١٢٧-اسراء محمد احمد زكى٤٠٤٤٥

٢٩٩٠٥١١٨٨٠٠٦٢٣-اسراء محمد احمد محمد مصطفى٤٠٤٤٦

٢٩٩٠٨٠٩٠١٠٤٧٦٥-اسراء محمد جاد الكریم محمود٤٠٤٤٧

٢٩٩٠٤١٩٠١٠٢٢٨٤-اسراء محمد صدیق الرشیدي٤٠٤٤٨

٢٩٩٠٤١٠٢١٠٦٠٠٣-اسراء محمد طاھر محمد٤٠٤٤٩

٢٩٨١١٠٧٢١٠٠٦٢٧-اسراء محمد عاشور حسن٤٠٤٥٠

أسم 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 أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٨)
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٢٩٩٠٥١١٠١٠٢٦٢٥-اسراء محمد عبده عبده سرحان٤٠٤٥١

٢٩٩٠٤٢٨٠١٠١٨٢١-اسراء مصطفى عبد الخالق السید٤٠٤٥٢

٢٩٩٠٦٢٥٠١٠٥٢٢١-اسراء مصطفى محمود عبدالعال ابراھیم٤٠٤٥٣

٢٩٩٠٥١٨٢١٠٣٢٢٧-اسراء ممدوح محمود على٤٠٤٥٤

٢٩٩٠٧١٥٢١٠٣١٢٨-اسراء منصور عبد الفتاح منصور٤٠٤٥٥

٢٩٩٠١١٥٠١٠٦٩٨٩-اسراء ناصر ابراھیم محمد٤٠٤٥٦

٢٩٨١١١٠٢١٠٣٧٢٣-اسراء ھشام ھاشم رجب٤٠٤٥٧

٢٩٨١٢١٥٠١٠١٨٢٨-اسراء وحید عبدالمنعم عبدالمعطى٤٠٤٥٨

٢٩٩٠١٠٣٠١٠١٨٨٦-اسراء یاسر حامد ابراھیم٤٠٤٥٩

٢٩٩٠٧٠٢٠١٠٢٥٤٨-اسراء یحیى زكریا ابراھیم٤٠٤٦٠

٢٩٩٠٧٠٢٢١٠٠٧٣٩-اسالم ابراھیم رشاد عفیفى٤٠٤٦١

٢٩٩٠٥٠٦٢١٠٠٩١٧-اسالم ابراھیم محمد سعید٤٠٤٦٢

٢٩٩١٢٢٣٠١٠٤٥٧١-اسالم احمد عبد الغنى محمد٤٠٤٦٣

٢٩٨١٢٢٥٠١٠٣٦٣١-اسالم احمد على بخیت٤٠٤٦٤

٢٩٨١١٠٥٢٣٠٢٩٧٥-اسالم احمد محمد احمد٤٠٤٦٥

٣٠٠٠١١٨٢١٠١٨١٩-اسالم احمد مصطفى احمد٤٠٤٦٦

٣٠٠٠٤٠١٢١٠٠٦٩٨-اسالم اشرف محمد البكر٤٠٤٦٧

٢٩٧١٢٠٧٠١٠٢٦٥٩-اسالم السید صدیق عبدالاله٤٠٤٦٨

٢٩٨١٠٠٦٢١٠٠٩٥٩-اسالم السید محمود بیومى نوح٤٠٤٦٩

٢٩٨١٠٢٤٠١٠١٦١١-اسالم امین سید محمد٤٠٤٧٠

٢٩٩٠٩٣٠٢١١٢٥١٤-اسالم ایھاب عبد التواب محمد االلفى٤٠٤٧١

٢٩٧٠٥٣١٢١٠٠٩٧٨-اسالم بدر حسن بدر٤٠٤٧٢

٢٩٩٠٩٣٠٠١٢٣٥٧٨-اسالم حسام محى الدین توفیق٤٠٤٧٣

٢٩٥٠٩١٠١٣١١٠٧٣-اسالم حسن جابر محمد٤٠٤٧٤

٢٩٩٠١٢٩٠١٠٠٤٣٣-اسالم خالد احمد سعید٤٠٤٧٥

٢٩٨٠٨١٣٠١٠٢٢٩٤-اسالم خالد محروس عبد العزیز٤٠٤٧٦

٢٩٩٠٨١١٢١٠٠٢٣٨-اسالم زكریا سعید ابراھیم٤٠٤٧٧

٢٩٩٠٥٢١٢١٠١٢٧٥-اسالم سمیر سعید عبد العال٤٠٤٧٨

٢٩٩١١٠٦٢١٠١٩٥٦-اسالم سمیر كامل عوده٤٠٤٧٩

٢٩٩٠٤٢٥٠١٠٤٣١١-اسالم شاھر ابراھیم احمد٤٠٤٨٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٧٢٠٠١٠٤٤٣٣-اسالم شعبان درویش موسي٤٠٤٨١

٢٩٩٠٦٠٩٠١٠١٣٧٢-اسالم شوقى عبدهللا ابراھیم٤٠٤٨٢

٢٩٩٠٩٠١٢١١٢٣٥٩-اسالم صباح محمد صالح مرزوق٤٠٤٨٣

٢٩٨١٢١٠٠١٠١٤٣٦-اسالم صبحى احمد احمد٤٠٤٨٤

٢٩٩٠٢١٩٢١٠٠٣٣٢-اسالم طارق حسن عواد٤٠٤٨٥

٢٩٩٠٤٢٩٢١٠٠٧٧٤-اسالم طارق محمد فخرى٤٠٤٨٦

٢٩٩٠٣١١٢١٠٠٥٩٧-اسالم عادل حسن رمضان٤٠٤٨٧

٢٩٩١١٠٤٠١٠٥٥٣٢-اسالم عادل سید احمد٤٠٤٨٨

٢٩٩٠٧٠٥٠١٠٥٠٩٦-اسالم عادل محمد خطاب٤٠٤٨٩

٢٩٩٠١٠٩٢٣٠١١٩٩-اسالم عاطف سعد على٤٠٤٩٠

٢٩٩٠٤١٩٢٢٠٠٦٣١-اسالم عبد الحلیم زكى عبد الحمید٤٠٤٩١

٢٩٨٠٤٠١٠١٠٨١٣٧-اسالم عبد الراضى عبد العزیز٤٠٤٩٢

٢٩٨١٢٢٠٢١٠٣٧١٩-اسالم عبد السالم محمد ربیع یونس٤٠٤٩٣

٢٩٨١٠٣٠٢١٠١٨١٨-اسالم عثمان حسین على٤٠٤٩٤

٢٩٨٠١١٦٠١٠١٩٥٦-اسالم عالء فتحى محمود٤٠٤٩٥

٢٩٩١١٠١٠١٠٠٠٥٦-اسالم فرید امام متولى٤٠٤٩٦

٠-اسالم ماھر صالح الدین عبد الوھاب٤٠٤٩٧

٢٩٨٠٨٠٨٠١٠٦٨٩٧-اسالم مجدى احمد مصطفى٤٠٤٩٨

٢٩٩٠١١٢٠١٠٤٣٩٦-اسالم مجدى السید محمد٤٠٤٩٩

٢٩٧١٢١١٢١٠١٥١٨-اسالم مجدى حسن حسین٤٠٥٠٠

٢٩٨١٠٠٨٢٣٠٠٨١٤-اسالم محروس ابراھیم على٤٠٥٠١

٢٩٧٠٧٢٥٢١٠٠٣١٣-اسالم محمد احمد ابراھیم٤٠٥٠٢

٢٩٩١١٠٣٠١٠٣٤٧٧-اسالم محمد حسین حسن٤٠٥٠٣

٢٩٩٠١١٤٢١٠٣٠٧٥-اسالم محمد رمضان محمد٤٠٥٠٤

٢٩٨٠٢٢٨٢١٠٣٠٣٤-اسالم محمد سعید ابوزید٤٠٥٠٥

٢٩٩٠٥١٠٠١٠٤٧٥١-اسالم محمد شحات دسوقى٤٠٥٠٦

٢٩٨١٢٢٧٠١٠٣٥١٤-اسالم محمد صبحى عداروس٤٠٥٠٧

٢٩٨١٢٠٨٢١٠٠٩١٥-اسالم محمد عبد الرحمن متولى٤٠٥٠٨

٢٩٩٠٩٢١٠١٠٢٤٣١-اسالم محمد عبد هللا محمد٤٠٥٠٩

٢٩٨١٠١٦٠١٠٣٢٧٣-اسالم محمد عبد المجید عبد المجید٤٠٥١٠
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٨٠٢١٤٢١٠٣٦٩٧-اسالم محمد على عبد العال حسین٤٠٥١١

٠-اسالم محمد عمر محمود٤٠٥١٢

٢٩٨١١٠٥٠١٠٠١٩٤-اسالم محمود محمد على٤٠٥١٣

٢٩٩١٠٠٣٠١٠١٨١٨-اسالم مصطفى عبد هللا عبد الحمید٤٠٥١٤

٢٩٩٠٤٢١٢١٠٢٨٩٥-اسالم مصطفى فاروق خضر على مشھور٤٠٥١٥

٢٩٨٠٩٠١٠١٠٦٦٥٩-اسالم نبیل جابر عویس٤٠٥١٦

٢٩٦١٠٢٤٠١٠٠٧٩٩-اسالم ھاني محروس عبده٤٠٥١٧

٢٩٩٠٦١٢٢١٠١٨٧٦-اسالم یاسر سعد زغلول محمد على٤٠٥١٨

٢٩٩١١٢٦٠١٠٣٦١١-اسالم یاسر فتحى عمر حجاج٤٠٥١٩

٢٩٩٠٩٠١٢١٠٩٦٩٢-اسالم یاسین السید محمد جمال الدین٤٠٥٢٠

٣٠٠٠٢٢٩٠١٠٢٢٠٨-اسماء ابو بكر عبد الاله محمد امبابى٤٠٥٢١

٢٩٩٠٦٢٤٢١٠٢٤٨٥-اسماء احمد الدیب احمد على٤٠٥٢٢

٢٩٩٠٨٢٨٠١٠٦٤٤٦-اسماء احمد حسن راشد٤٠٥٢٣

٢٩٩٠١٠١٢١٠٨٧٦٨-اسماء احمد سید ابوسریع٤٠٥٢٤

٢٩٩٠٤٢٠٠١٠٣١٤٤-اسماء احمد عبد الحمید جابر٤٠٥٢٥

٢٩٩٠٩٢١٢١٠٢١٦١-اسماء اسماعیل حسین محمد٤٠٥٢٦

٠-اسماء الصدیق بابكر یعقوب٤٠٥٢٧

٢٩٨١٢١٣٠١٠٠٧٤٤-اسماء امین محمد حسن منصور٤٠٥٢٨

٢٩٧٠٦٠٤٢١٠٢٣٨٤-اسماء انور محمد جندى٤٠٥٢٩

٢٩٩٠١٢٠٢٣٠٠٤٨٧-اسماء جمعھ احمد عبد الحمید٤٠٥٣٠

٢٩٩٠٣٠٢٢١٠٠٦٠١-اسماء حمدى عاشور احمد٤٠٥٣١

٢٩٩٠٦١٧٢١٠١٠٠١-اسماء حمدى على عالم٤٠٥٣٢

٢٩٨١١٢٨٠١٠١٦٨٨-اسماء رمضان حسین اسماعیل٤٠٥٣٣

٣٠٠٠٣٠٥٠١٠٤١٤٥-اسماء سامى طھ نصر٤٠٥٣٤

٢٩٨١١٢١٠١٠٠٣٦٦-اسماء سامي مغاورى محمود٤٠٥٣٥

٢٩٩٠٥٢٣٠١٠٣٢٢٦-اسماء سعید سید احمدعطیة٤٠٥٣٦

٢٩٨١٢٠٦٢١٠٣٨٢٩-اسماء سعید عبد الحمید عبد المامور٤٠٥٣٧

٢٩٩٠٤١٦٠١٠٠٣٠٩-اسماء سلیمان حسن سلیمان٤٠٥٣٨

٢٩٩٠٧٠٧٠١٠٤١٢٦-اسماء سید عارف احمد بدران٤٠٥٣٩

٢٩٩٠٩٣٠٢١٠٣٠٢٧-اسماء صالح رمضان على٤٠٥٤٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٩١٢٢٦٠١١٤٢-اسماء صالح محمود الصادق٤٠٥٤١

٢٩٩٠٣٠٣٠١٠٢٠٨٧-اسماء عاطف احمد امین٤٠٥٤٢

٢٩٨٠١١٤٠١٠٣٢٤٣-اسماء عباس عبدالباسط محمد٤٠٥٤٣

٢٩٨١٢٠٧٠١٠٠٥٢٩-اسماء عبد العال ابو حزیم عبد العال٤٠٥٤٤

٢٩٨٠٤٢٢٠١٠٠٠٨٢-اسماء عصام عبدالمجید محروس٤٠٥٤٥

٢٩٩٠٢١٣٢١٠٠٩٤٥-اسماء على نورالدین محمد احمد٤٠٥٤٦

٢٩٨٠٤٢٨٠١٠٢٤٠٨-اسماء فتحى محمد سید على٤٠٥٤٧

٠-اسماء ماكن محمد حسن٤٠٥٤٨

٢٩٩٠٤١٦٠١٠١٨٢٨-اسماء مجدى عبد الغنى مصطفى عبد الواحد٤٠٥٤٩

٢٩٩٠٤٠٣٢١٠٠٢٦٦-اسماء محمد سعید مصیلحى السید٤٠٥٥٠

٢٩٩٠٤١٩٠١٠٠٤٢٧-اسماء محمد طایع محمد عوض٤٠٥٥١

٢٩٩٠١٣٠٢١٠٤٠٦٥-اسماء محمد عبد الحلیم رمضان٤٠٥٥٢

٢٩٨١٠٢١٠١٠٣٧٦٨-اسماء محمد عبد المنعم محمد٤٠٥٥٣

٢٩٩٠٥٢٥٠١٠٥٥٤٣-اسماء محمد عبدالقادر عبدالتواب٤٠٥٥٤

٢٩٩٠٤٠٩٠١٠٠٧٦٤-اسماء محمد على طلب٤٠٥٥٥

٢٩٩٠٢٢٠٠١٠٠٠٨٨-اسماء محمد محمد سید كمال٤٠٥٥٦

٢٩٠١٢١٠٠١٠٣٢٤٦-اسماء مصطفي محمد موسي٤٠٥٥٧

٢٩٨١١١٣٠١٠٠٦٢٤-اسماء منیر محمد احمد٤٠٥٥٨

٢٩٨٠٥٢٥٢١٠٤٢٨١-اسماء مھدى احمد مھدى٤٠٥٥٩

٢٩٩٠٨٢٥٠١٠٤٤٤٩-اسماء نزیھ فج النور ابراھیم ابراھیم٤٠٥٦٠

٢٩٨١٢٠٤٠١٠٣١٨٣-اسماء یاسر محمد القصاص٤٠٥٦١

٢٩٩٠٧١٥٠١٠٤٩٢٥-اسماء یحیى جمعة عبد المنعم٤٠٥٦٢

٢٩٩٠٤١٥٠١٠١٢٤٢-اسماء یسرى احمد محمد٤٠٥٦٣

٢٩٩٠٧٠٧٠١٠٤٨٧٨-اشرف ابراھیم سوتر عازر٤٠٥٦٤

٢٩٨١٢٢٤٢١٠٢١٥٤-اشرف احمد ماھر السید موسى٤٠٥٦٥

٢٩٩٠١١٠٢١٠٠١٣٨-اشرف السید على السید٤٠٥٦٦

٢٩٩٠٣٢٨٠١٠٠٥٩٤-اشرف بطرس ذكى حنا٤٠٥٦٧

٢٩٩٠٨٠١٠١٠٧٧٧٧-اشرف طارق نصر سید خالف٤٠٥٦٨

٢٩٩١٠٢٤٠١٠٠٢٨٨-اشرقت اشرف احمد عبدهللا٤٠٥٦٩

٢٩٧١٢١٨١٤٠١١٨٣-اصالة رجب محمد محمود٤٠٥٧٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩١١٠٢٢١٠٢٦٣١-افرایم ھانى عزت جرجس٤٠٥٧١

٢٩٩٠٧٠٧٢١٠٤٠٨٥-اكرام منصور عبد العال منصور٤٠٥٧٢

٠-اكوان قرنق اوول اكوى٤٠٥٧٣

٢٩٨٠٩٠٥٠١٠٠٢٦٢-االء ابراھیم عبد المقصود عبد الفتاح٤٠٥٧٤

٢٩٩٠٦٠٦٠١٠١٧٤٢-االء ابراھیم محمد ابراھیم٤٠٥٧٥

٢٩٩٠١٢٨٢١٠٢٣٤٦-االء احمد ابوالسعود احمد٤٠٥٧٦

٢٩٩٠٩٢٤٢١٠١٧٤٧-االء احمد الطیب عبد الرازق عبید٤٠٥٧٧

٢٩٩١٠٠١٠١١٢٥٨٩-االء احمد محمد محمد٤٠٥٧٨

٢٩٩٠٨٠٦٢١٠١٦٦١-االء اسر احمد انور٤٠٥٧٩

٢٩٩٠٤٠٣٠١٠٠٨٦٢-االء اسماعیل عبد المنعم مصطفى٤٠٥٨٠

٣٠٠٠٣١١١٤٠٢٤٦٢-االء ایمن حمزه طھ٤٠٥٨١

٢٩٩٠٧٢٤٠١٠٠٢٢٨-االء ایمن محمد أحمد األسود٤٠٥٨٢

٣٠٠٠١١٨٠١٠٠١٤٩-االء ایھاب احمد محمود٤٠٥٨٣

٢٩٩٠٩٢٨٠١٠٩٣٨٧-االء خالد محمد عبد المنعم٤٠٥٨٤

٢٩٩٠٦٢٩٨٨٠٠٧٨٩-االء زكریا عبدالخالق عبده٤٠٥٨٥

٢٩٩٠٦١٥٠١٠٤٦٨٦-االء سامى محمود محمد الحداد٤٠٥٨٦

٢٩٩١٠٠١٢١٠٣٠٠٥-االء سعد سید محمود عثمان٤٠٥٨٧

٢٩٩٠٦٠١٠١٠٥٦٨٢-االء سمیر ابراھیم محمد عیسى٤٠٥٨٨

٢٩٩٠٢٢١٠١٠٣٧٢٧-االء سمیر محمد احمد٤٠٥٨٩

٢٩٩٠٢٠٦٢١٠٢٥٠٣-االء شریف مصطفى محمد٤٠٥٩٠

٢٩٩٠٩٠٢٠١٠٠٩٠٤-االء شعبان عبد الدایم السید٤٠٥٩١

٢٩٨٠٩١٩٠١٠٢٩٠٧-االء عبد الحمید شعبان محمود٤٠٥٩٢

٢٩٩٠٤٠٩٢١٠٢٢٦٨-االء عبد الرحمن سمیر عبد الرحمن على٤٠٥٩٣

٢٩٩٠٦٢٦٢١٠١٥٠٧-االء عبدهللا عبدالحلیم عویس٤٠٥٩٤

٢٩٩١٠٠١٢١٢٤٠٨٨-االء عماد خیري على٤٠٥٩٥

٢٩٩٠٨١١٠١٠٣٤٢٦-االء فراج موسى عمر٤٠٥٩٦

٢٩٩١٢٠١٢١٠٢٧٢٩-االء فرید موسى عبد الفتاح٤٠٥٩٧

٢٩٩٠٩٢٢٠١٠١١٠٧-االء محمد حسین رفاعي٤٠٥٩٨

٢٩٩٠٤٢٥٣١٠٠٠٨٢-االء محمد شحات دھشور٤٠٥٩٩

٢٩٩٠٣٠٤٨٨٠٠٢٦١-االء محمد محمد النادى٤٠٦٠٠
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٢٩٨٠٧٢٣٠١٠٦٧٠٣-االء محمد محمود امین الصاوى٤٠٦٠١

٢٩٨١٢١٣٠١٠٠٨٢٥-االء محمود سید محمود٤٠٦٠٢

٢٩٩٠٢٢٠٠١٠٠١٦٩-االء محمود عبدالفتاح على ابوطالب٤٠٦٠٣

٢٩٩١٠٢٠٢١٠٤٥٦٣-االء محمود على ابوالحدید٤٠٦٠٤

٢٩٩٠٩٢٧٠١٠١٤٤٢-االء ھشام عبدهللا عبدالعاطى٤٠٦٠٥

٢٩٩٠٧١٠٠١٠١٥٤٢-االء ھشام محمد مصطفى ندا٤٠٦٠٦

٢٩٩٠٦٠٣٢١٠٠٣٢٣-االء یحیى السید محمد صالح٤٠٦٠٧

٢٩٨٠٩٠٩٢١٠٠٧١٨-الحسن محمد انور بیومى٤٠٦٠٨

٢٩٩٠٩٢٣٠١٠٣٠٥١-الحسین جمال عبد المنعم برعى سید٤٠٦٠٩

٢٩٩٠٨٣٠٠١٠٤٢١٦-الحسین سامى رفعت ریاض٤٠٦١٠

٢٩٩٠٧٢٤٠١٠٢١٢٣-الزھراء عزت محمود مرسى٤٠٦١١

٢٩٦١٢٢٨٠١٠١٠٧٣-السید محمود السید ابراھیم٤٠٦١٢

٠-الشریف محمد شریف علي٤٠٦١٣

٢٩٩٠١١٥٢١٠٣٧٨٢-الشیماء رمضان منصور احمد٤٠٦١٤

٢٩٩٠٦٢٩٠١٠١٧٨٤-الشیماء سید صادق امام٤٠٦١٥

٢٩٩١٢١٨٢٢٠٢٣٨٨-الشیماء عبد العال زكى جمعھ٤٠٦١٦

٢٩٩٠٤٠٣٠١٠٣٩٢٦-الشیماء محمد عبدالرازق عبدالمجید٤٠٦١٧

٣٠٠٠٣٣٠٠١٠١١٤٧-الشیماء منصور سعد كامل٤٠٦١٨

٢٩٩٠٥٠٤٠١٠٣٤٠٨-الفت یحیى عطیھ دسوقى٤٠٦١٩

٢٩٩٠٤٠٧٠١٠٣١٤٧-الھام سید محمود السید٤٠٦٢٠

٢٩٩٠٦١٠٢١٠٣٠٦٦-الھام نصر عز الدین عبدون٤٠٦٢١

٢٩٥١١٠٥٢١٠٤٠٨٨-امال رجب كامل خلیفة٤٠٦٢٢

٢٩٩٠٨٠١١٤٠٧٦٢٦-امال صالح عبدالحمید صالح محمد٤٠٦٢٣

٢٩٩١٠١٧٠١٠٢٩٦٢-امال ولید جمیل محمد الحلوانى٤٠٦٢٤

٢٩٨١٢٢٨٠١٠١٣٥٨-امام سالم شحاتھ سالم٤٠٦٢٥

٢٩٩٠٧٢٦٢١٠١٨٧٢-امام كمال امام احمد٤٠٦٢٦

٢٩٩٠٥٢٢٢١٠٣٨٢٩-امانى احمد محمد حسن٤٠٦٢٧

٢٩٩١٠٠٤٠١٠٠٤٦١-امانى اشرف عبدالكریم اسماعیل خالد٤٠٦٢٨

٢٩٨٠٩٢٦٠١٠٣٦٠٤-امانى سید عبد الحى عبد الرحمن٤٠٦٢٩

٢٩٨١٢١٤٢١٠٣٧٠٦-امانى عبده شدید عبدالفتاح٤٠٦٣٠
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٢٩٩٠٥١٦٢١٠٢٩٨٤-امانى عمر كامل محمود البربرى٤٠٦٣١

٢٩٩٠١١٠٠١٠٧٥٦٩-امانى عید جمعھ عید٤٠٦٣٢

٢٩٧٠٤٣٠٠١٠١٧٢٧-امانى مجدى احمد محمد٤٠٦٣٣

٢٩٩٠٨١٩٢١٠٤٤٨٤-امانى محمود رمضان محمد٤٠٦٣٤

٢٩٩٠٧١٠٢١٠٥٦٦٩-امانى محمود سعید عبد الحلیم٤٠٦٣٥

٢٩٩٠٨٣٠٠١٠٥٦٠٣-امانى مصطفى عبد المطلب صالح٤٠٦٣٦

٠-اماني قندیل احمد مصطفى علي٤٠٦٣٧

٢٩٩٠٢١٦٢١٠١٧٢٥-اماني محمد مھدي عبد السالم٤٠٦٣٨

٢٩٨١١٠١٢١٠٧١٦٩-اماني مسعد یحى زاید٤٠٦٣٩

٢٩٩٠٨٢٨٠١٠٥٠١٦-امجد احمد محمود السید حماد٤٠٦٤٠

٢٩٨٠١٠١٢١١٣٧٩١-امجد یحى جاب هللا عبد الجواد٤٠٦٤١

٠-امل جمال عبدالحلیم على الروبى٤٠٦٤٢

٢٩٨١١٢١٢١٠٢٦٤١-امل جمال متولى عبد البارى٤٠٦٤٣

٢٩٩٠٨١٠٠١٠٤٩٤٧-امل رضا عبد الرازق ابراھیم٤٠٦٤٤

٢٩٩٠٢٠٨٢١٠١٤٨١-امل سید محمد رجب٤٠٦٤٥

٢٩٩٠٩١٠٠١٠٣٣٤٣-امل عاطف حسن سلیمان٤٠٦٤٦

٢٩٧١٢١٣٢١٠٠٣٠٥-امل عبد الظاھر على عفیفى٤٠٦٤٧

٢٩٩٠٦٢٨٠١٠٠٤٤٥-امل محمد احمد محمد٤٠٦٤٨

٢٩٩٠١١٨٠١٠١٧٠١-امل محمد ثابت مناع حمزه٤٠٦٤٩

٢٩٨١٢٢٠٠١٠١٥٠٦-امل محمد عبد العظیم علي٤٠٦٥٠

٢٩٨٠٨٢٩٢٣٠٠٢٨٦-امنیة احمد جوده محمد٤٠٦٥١

٢٩٩١٢١٤٠١٠٠٦٦٦-امنیة احمد عاید عبد الرحیم٤٠٦٥٢

٢٩٨١٢٠٢٢١٠١٠٨٤-امنیة اشرف محمد محمود٤٠٦٥٣

٢٩٩٠٨١٥٢١٠٣٩٠٦-امنیة خالد عبده احمد٤٠٦٥٤

٢٩٩٠٨٠٩٠١٠١٥٠٢-امنیة خالد محمود مصطفى٤٠٦٥٥

٣٠٠٠٢٠٧٢١٠٠٤٨١-امنیة صالح محمد محمد احمد٤٠٦٥٦

٢٩٩٠١٢٧٢١٠٢٤٢٩-امنیة عادل محمد احمد عبد المجید٤٠٦٥٧

٢٩٩٠٨٠٤٢١٠٠٠٤٩-امنیة عبد التواب محمد عبد الحافظ٤٠٦٥٨

٢٩٩٠٥٢٧٢١٠٢٦٨٨-امنیة عبد الكریم مرسي زكي٤٠٦٥٩

٢٩٩٠٩١٧٢١٠٠٨٦١-امنیة على زینھم الطیار٤٠٦٦٠
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٢٩٩٠٥٢٨٠١٠٣٥٤٥-امنیة محمد احمد ابوراس٤٠٦٦١

٢٩٩٠٥١٠٠١٠٥٣٠٨-امنیة محمد سالمھ حمید البراوى٤٠٦٦٢

٢٩٩٠٩١١٠١٠٣٣٨٤-امنیة میمى حسن محمد٤٠٦٦٣

٢٩٩٠٩٠٤٠١٠٢٦٠١-امنیة نصر عبدالعزیز محمد٤٠٦٦٤

٠-امنیھ اسامھ ابراھیم٤٠٦٦٥

٢٩٩٠٩٢٢٠١٠٣١٦٩-امنیھ حاتم محمد حافظ٤٠٦٦٦

٢٩٩٠١٣٠٠١٠٢٩٢٨-امنیھ صابر احمد قناوى٤٠٦٦٧

٢٩٩١٠٢٧٠١٠١٦٨٨-امنیھ طارق طھ حافظ٤٠٦٦٨

٢٩٩٠٩٠١٠١١٤١٢٥-امنیھ طھ صالح عبدالعزیز٤٠٦٦٩

٢٩٩٠٢٠٣٢١٠٠٣٠١-امنیھ عرفة محمد عبید٤٠٦٧٠

٢٩٨١٢٢١٠١٠١٦٢٨-امنیھ على عبد هللا عبید٤٠٦٧١

٢٩٩٠٩١٥٢١٠٥١٨٢-امنیھ محمد عبدالتواب بیومى محمد٤٠٦٧٢

٢٩٩٠٥٢٤٠١٠٠٢٨٤-امنیھ محمد فوزى محمد الشین٤٠٦٧٣

٢٩٩٠٧٣١٠١٠٤٠٦٤-امنیھ ھشام احمد علي٤٠٦٧٤

٠-امنیھ یسرى جرجیر٤٠٦٧٥

٠-امیر احمد سعید عبد الرازق٤٠٦٧٦

٢٩٩٠٧٠١٠١٠٥٤١٧-امیر ایمن جابر محمود الصغیر٤٠٦٧٧

٢٩٩٠١٠٩٠١٠٢٦٧٩-امیر جمال احمد عبد الرحیم ابو النور٤٠٦٧٨

٢٩٨١٢١٨٠١٠١٦٣٦-امیر عبد هللا جادهللا عبد هللا٤٠٦٧٩

٢٩٨٠٥٢٣٢١٠٢٣١١-امیر محرم فاروق راشد٤٠٦٨٠

٢٩٨١٢٠٢٠١٠٠٨٩٧-امیر محمد ابراھیم مرسى٤٠٦٨١

٠-امیر محمد سید عبد هللا٤٠٦٨٢

٢٩٨٠٦٠٩٨٨٠٠٤٩٦-امیر محمد متولى امام حافظ٤٠٦٨٣

٢٩٩٠٤١٤٢١٠٠٦٠١-امیرة احمد رشاد محمد٤٠٦٨٤

٢٩٨١١١٨٠١٠٣٠٠٤-امیرة اسامة نعیم محمد٤٠٦٨٥

٣٠٠٠١٠١٠١١٣٢٠٣-امیرة ایمن عبد الرحمن محمد شكر٤٠٦٨٦

٢٩٩٠٨٠٥٢١٠٥٣٦٧-امیرة جمال عبد الرؤف یوسف٤٠٦٨٧

٢٩٩٠١٠١٢٦٠٣٧٢٦-امیرة جمال محمد عبد المجید٤٠٦٨٨

٢٩٨٠٤٠٤٨٨٠٠٥٤٩-امیرة حسن عبد هللا محمد جریدة٤٠٦٨٩

٢٩٩٠٩٠٩٢٣٠٣٩٢٣-امیرة حمدي صابر محمد٤٠٦٩٠
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٠-امیرة خالد محمد محمد٤٠٦٩١

٢٩٩٠٥٠٢٠١٠٣٦٨١-امیرة رمزى مطراوى ابو المعاطى٤٠٦٩٢

٢٩٨٠٧١٣٢١٠٣٢٨٣-امیرة زكریا احمد عبد السالم٤٠٦٩٣

٢٩٨١٢١٦٢١٠١٠٢٥-امیرة سامى عبد الحمید محمد٤٠٦٩٤

٣٠٠٠١١٦٠١٠١٧٦٩-امیرة سامى عبدالحمید عبدالرحمن٤٠٦٩٥

٢٩٩٠٦٠٢٢١٠٢٠٤٢-امیرة شوقى كامل سعید٤٠٦٩٦

٣٠٠٠١٠١٨٨٠٠٣٢٣-امیرة صالح ابو النجا بھلول٤٠٦٩٧

٢٩٩٠٦٠١٢١٠٥٣٨٨-امیرة عبد الكریم احمد على٤٠٦٩٨

٢٩٩٠٦١٤٢١٠٠٣٢٩-امیرة محسن دسوقى محمد ابراھیم٤٠٦٩٩

٣٠٠٠٢٢٠٠١٠٥٤٦٧-امیرة محمد احمد مدبولى٤٠٧٠٠

٢٩٧١١٠٦٠١٠٣٨٢١-امیرة محمد رزق محمد الجمل٤٠٧٠١

٢٩٩٠٩٠٤٢١٠٥٠٤٧-امیرة محمد عبد الحمید السید٤٠٧٠٢

٢٩٩٠٩٢٨٢١٠٠٣٠١-امیرة محمد محمود احمد٤٠٧٠٣

٢٩٩٠٣١٧٢١٠٣٤٤٧-امیرة نادى حسین على٤٠٧٠٤

٢٩٩٠٤١٣٠١٠٠١٢٦-امیرة ناصر محمد على٤٠٧٠٥

٢٩٩٠٤٢٤١٦٠١٣٨٨-امیره ابراھیم عبد هللا ابراھیم ابو عاصى٤٠٧٠٦

٢٩٩٠٥١١٠١٠٣٦٦٤-امیره ابوبكر وجیھ امین على٤٠٧٠٧

٢٩٨١١١١١٩٠٠٢٦١-امیره احمد السید احمد٤٠٧٠٨

٢٩٨٠٥٢٢٢٣٠٠٥٢٢-امیره احمد على عبد الجید٤٠٧٠٩

٢٩٩١٠٠١٠١١٥٤٢١-امیره اشرف محمد یسرى٤٠٧١٠

٢٩٨٠٥١٢٠١٠١٠٤٥-امیره جمال عبد الحلیم محمد٤٠٧١١

٢٩٩٠٩٢٩٠١٠١٥٦٢-امیره جمال محمد حسن٤٠٧١٢

٢٩٩٠٦٢٣٠١٠٣٢٢٢-امیره حسن على احمد على٤٠٧١٣

٢٩٩٠٩٠٣٠١٠١٤٢٩-امیره حسین حسن حسین٤٠٧١٤

٢٩٩٠٩٠٥٢١٠٥٦٦٥-امیره خالد حجاج خلیل عبد السالم٤٠٧١٥

٢٩٩٠٧٢٣٢١٠٢١٦٥-امیره سمیر حسنى سید٤٠٧١٦

٢٩٩٠٩٠٩٠١٠٨٣٦٨-امیره سید فتحى احمد٤٠٧١٧

٢٩٨١١٢٦٠١٠٢١٨١-امیره شریف احمد عبد الوھاب٤٠٧١٨

٢٩٩٠٣١٧٣٢٠٠١٢٨-امیره صالح على صالح٤٠٧١٩

٢٩٩٠٣١٢٠١٠٠٧٤١-امیره عاطف حمزه محمد٤٠٧٢٠
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٢٩٩٠٤١٠٠١٠٠٧٠٩-امیره عبد الوھاب سید احمد٤٠٧٢١

٢٩٩٠٣٢١٠١٠٥٨٠٧-امیره عید محمد عید ابراھیم٤٠٧٢٢

٢٩٩٠٦٢٨٠١٠١٧٤٣-امیره فرج العربى محمود٤٠٧٢٣

٢٩٩٠٣١٣٠١٠٣٨٠٣-امیره فرج راشد ابراھیم٤٠٧٢٤

٢٩٩٠٣١٥٠١٠٤٥٤٧-امیره محمد محمود عبد الرحمن٤٠٧٢٥

٢٩٨٠٩٢١٠١٠٤٧٦٦-امیره محمد مصطفى ابراھیم٤٠٧٢٦

٢٩٩٠٩٢٣٠١٠٠٦٢١-امیره محمود ربیعى حسن٤٠٧٢٧

٢٩٩٠٢٠٣٠١٠٢٣٦٦-امیره محمود محمد ابوزید٤٠٧٢٨

٢٩٩٠٩١١٠١٠٠٨٠٦-امینة مجدي اسماعیل محمد٤٠٧٢٩

٢٩٩٠٢١٢٠١٠٢٤٦٢-امینھ تركى جابر رشوان٤٠٧٣٠

٢٩٩٠٤١٢٠١٠٣٩٢٥-امینھ حمدى احمد محمود٤٠٧٣١

٢٩٨١٢٢٨٠١٠١٠٦٤-امینھ عبده یوسف محمد٤٠٧٣٢

٢٩٨٠٩٢٤٠١٠١٠٨٧-انجى جمال فرید احمد٤٠٧٣٣

٢٩٩٠٧١٨٠١٠٤٢٤٥-انجى حربى فالح ایوب٤٠٧٣٤

٢٩٨١٢١٦٠١٠٤٧٤٤-انجى خالد صالح احمد محمد٤٠٧٣٥

٢٩٩٠٥٠٣٠١٠٤١٤٧-انجى عدلى صدقى فوزى٤٠٧٣٦

٢٩٩٠١١٤٢١٠١٢٤٢-انجى عالء عبد القادر حسنى٤٠٧٣٧

٢٩٩٠٩٢٩٠١٠٧٠٤٨-انجى غریب ھارون على ھارون٤٠٧٣٨

٢٩٨١٢١٦٢٦٠٠٢٦٩-انجى فالح كامل بارح٤٠٧٣٩

٢٩٩٠٨٠٩٢١٠٢٥٦٥-انجى مجدى عبد المالك یعقوب٤٠٧٤٠

٣٠٠٠٢٠٧٢١٠٤١٨٥-انجى مجدى فھمى ذكى٤٠٧٤١

٢٩٩٠٥٢١٢١٠٠٤٠٦-انجى نصر محمد على٤٠٧٤٢

٢٩٨١٠١٥٢١٠٤٣٦٨-انجى ھدیة حبیب ولعان٤٠٧٤٣

٢٩٨٠٨٣٠٠١٠٠٣٤٨-انجى ولیم عبد السید ابراھیم٤٠٧٤٤

٢٩٩٠٩١٦٠١٠٣٥٦٣-انجى یاسر عبد الباقى برنس٤٠٧٤٥

٢٩٩٠٦٢٠٠٢٠٠٥٨٤-انجي ثروت عبد هللا بحیره خلیل٤٠٧٤٦

٢٩٩٠٩٢٥٠١٠٧٩٣٢-اندرو انور شفیق قزمان٤٠٧٤٧

٣٠٠٠١٢١٠١٠٣٩٣٨-اندرو ایھاب مكرم جورجى٤٠٧٤٨

٢٩٩٠٧٢٦١٧٠١٦١٢-اندرو سامح جورج لبیب٤٠٧٤٩

٢٩٩١٢٢١٢١٠١٨٥٩-اندرو شوقي كامل اسحق٤٠٧٥٠
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٢٩٩١٢١٧٢١٠٣٤٣٨-اندرو ظریف مكارى متى٤٠٧٥١

٢٩٩٠٨٠١٢٣٠٦٦٩٦-اندرو عادل الیاس یوسف٤٠٧٥٢

٢٩٩١٢١٩٠١٠٣٢٥٩-اندرو عبد المسیح سعد حنا٤٠٧٥٣

٢٩٩٠٦٠٣٠١٠٤٢٣٢-اندرو موسى نعیم ریاض٤٠٧٥٤

٢٩٩٠٩٠٥٢١٠٣١١٥-انس اشرف عبد الرؤف محمد٤٠٧٥٥

٢٩٩٠٦٢٤٠١٠١٥٩٧-انس سید عبدالفتاح محمد٤٠٧٥٦

٢٩٨٠٧٢٠٢٣٠٢٤٥٩-انس محمود على حسین٤٠٧٥٧

٢٩٩٠١٢٥٢١٠٣٧٦٣-انسام امین احمد امین٤٠٧٥٨

٢٩٩٠٨١٠٠١٠٧٠٣٢-انطونیوس وجیة انور شحاتة٤٠٧٥٩

٢٩٩٠٢١٥٠١٠٦٦٨٣-انغام سعید عبدالخالق محمد الوكیل٤٠٧٦٠

٢٩٩٠٦٠٧٠١٠٢٨٤٤-انھار فكرى محمد على٤٠٧٦١

٢٩٩٠٥١١٢١٠٢٩٨٣-اھداء یاسر عبد هللا عیسي٤٠٧٦٢

٢٩٩٠٧٢٨٠١٠٠٦٨٩-اولیفیا ایھاب عادل یوسف٤٠٧٦٣

٢٩٩٠٥١٩٠١٠٢١٢٤-اولیفیا میخائیل ثابت میخائیل٤٠٧٦٤

٣٠٠٠٣١٣٠١٠١٦٤٣-ایات احمد عبد الفتاح محمد٤٠٧٦٥

٣٠٠٠٣١٦٠١٠٣١٠١-ایات حنفى عبدالمنعم طھ٤٠٧٦٦

٣٠٠٠١٣١٢١٠٠٠٦٢-ایات خالد سید على محمد٤٠٧٦٧

٢٩٩٠٧٢٤٢١٠٢٤٤٩-ایات فراج سید على٤٠٧٦٨

٢٩٩٠٨٠٦٢١٠٢٧٠٦-ایات محمد عاشور محمد٤٠٧٦٩

٠-ایات محمود ابراھیم موصل٤٠٧٧٠

٢٩٩١٢٠٢٢١٠٠٥٩٧-ایاد محمد حسن محمد٤٠٧٧١

٢٩٩٠٩٠٤٨٨٠٠٥٢٩-ایة ایمن ناصر احمد عبدهللا٤٠٧٧٢

٢٩٩٠٩١٩٢٦٠٢٠٢٢-ایة جمال عجمى احمد٤٠٧٧٣

٢٩٩٠٩٢٨٠١٠٠٧٨٩-ایة حسن على حسن٤٠٧٧٤

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٠٣٦٥-ایة خالد فتح هللا الدسوقى٤٠٧٧٥

٢٩٩٠٥٠٥٠١٠٣٠٨٢-ایة سرور اسماعیل سرور٤٠٧٧٦

٢٩٩٠٢١٠٠١٠٢٣٦٩-ایة شریف على احمد احمد على٤٠٧٧٧

٢٩٩٠٨٠٧٠١٠٠٦٨٢-ایة طارق مصطفي كمال ابراھیم٤٠٧٧٨

٣٠٠٠٢٢٦٠١٠٠٢٨٦-ایة محمد عطیھ سلیمان سرور٤٠٧٧٩

٢٩٩٠٧١٥٠١٠١٨٦١-ایة محمد محمود محمدرشوان٤٠٧٨٠
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٢٩٩٠٩١٩٠١٠٣٠٢٩-ایة مفرح محمد مصطفى٤٠٧٨١

٢٩٩٠٨٠٥٠١٠٥٨٨٢-ایة یاسر عطوه محمد عبده٤٠٧٨٢

٢٩٩٠١٢٢٠١٠٤٣٤٢-ایرینى ابراھیم صلیب تاوضروس٤٠٧٨٣

٢٩٩٠٧١٣٠١٠٣٠٤٣-ایرینى عازر شاكر رشدى٤٠٧٨٤

٣٠٠٠٣٠٨٢١٠٢٣٦٥-ایرینى ودیع نعیم نصیر٤٠٧٨٥

٢٩٩٠٧٠٣٢١٠٣٨٨٤-ایزبیل خلیل تادرس حنا ابراھیم٤٠٧٨٦

٣٠٠٠٢٠٤١٤٠٠٦٢٢-ایزیس جورج بخیت توفیق٤٠٧٨٧

٢٩٩١٠٠١٠١١١٢٢١-ایمان ابراھیم محمد محمدابورجیلة٤٠٧٨٨

٢٩٩٠٤٢٠٠١٠٦٠٤٦-ایمان احمد رجب ابو سریع٤٠٧٨٩

٢٩٨١١١٧٠١٠٢٤٨٤-ایمان احمد فاروق عثمان٤٠٧٩٠

٢٩٩١٠١٤٠١٠٢٩٢٥-ایمان احمد محمد مصطفى٤٠٧٩١

٢٩٩٠٩١٢٢١٠١١٨٢-ایمان اشرف كمال الدین محمد٤٠٧٩٢

٢٩٩٠٥١٢٨٨٠٠٣٤٦-ایمان ایمن رشاد حمدنا هللا٤٠٧٩٣

٢٩٩٠٣٠٦٠١٠٣٧٨٩-ایمان حاتم السید محمد سالمة٤٠٧٩٤

٢٩٩٠٣٠٣٠١٠٢١٠٩-ایمان حامد محمد حامد٤٠٧٩٥

٢٩٩١١٠١٠١٠١٦٢١-ایمان حماد خلیل محمد عثمان٤٠٧٩٦

٢٩٩٠٢٠٦٠١٠٤٦٨١-ایمان حمدى فخرى محمد٤٠٧٩٧

٢٩٩٠٧٢٠٢١٠٤١٦٣-ایمان رأفت السید احمد٤٠٧٩٨

٢٩٨١٠١٦٠١٠٠٨٢٧-ایمان سعید عبدالعال مجاھد٤٠٧٩٩

٢٩٨٠٨٣١٠١٠١٥٠٤-ایمان صابر طھ على٤٠٨٠٠

٢٩٩٠٤٠٤٢١٠٥٤٠١-ایمان صبحى محمد قناوى٤٠٨٠١

٢٩٩٠٤١٨٠١٠٣٥٤١-ایمان صالح عبد الرؤف ابراھیم٤٠٨٠٢

٢٩٩٠٧٠٨٠١٠٤٩٠٦-ایمان عبد المنعم عبد الخالق ابو حطب٤٠٨٠٣

٢٩٩٠٣١٢٢١٠٠٢٨٥-ایمان عبد الناصر عبد الحكیم حسان٤٠٨٠٤

٢٩٩٠٦٠١٢١١٠١٢٨-ایمان عبد الواجد عبد الواجد خلیل الغرباوى٤٠٨٠٥

٢٩٩٠٦١٥٢١٠٣٨٢٢-ایمان عبد الواحد احمد حافظ٤٠٨٠٦

٢٩٨٠١٢٥٢١٠٣٢٠٣-ایمان عبدالمنعم صالح حسن٤٠٨٠٧

٢٩٩١٠٢٢٢١٠٠٩٤٧-ایمان عثمان حسن عثمان٤٠٨٠٨

٢٩٩٠٣١٧٢١٠٠٦٤٢-ایمان عمر محمد امام٤٠٨٠٩

٢٩٩٠١٠٩٢١٠٤١٢١-ایمان عوض عبده محمد٤٠٨١٠
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٢٩٩١٢٠٣٠١٠٠٥٤٧-ایمان فتحى محمد ابراھیم٤٠٨١١

٢٩٩٠٧٢٥٠١٠٢٣٤٢-ایمان كامل حامد احمد٤٠٨١٢

٢٩٩٠٧١٣٢١٠٠٥٤٨-ایمان ماھر سعد امام٤٠٨١٣

٢٩٩٠٤٢٣٢١٠٢١٢٣-ایمان محمد ابو صبیح قرنى٤٠٨١٤

٢٩٩٠٥١٢٠١٠٣٩٤٨-ایمان محمد عبداللـھ شعبان٤٠٨١٥

٢٩٩١٠٠١٢١٠٤١٨٤-ایمان محمد عزام محمد عبد الجید على٤٠٨١٦

٢٩٨١١٢٨٠١٠٠٥٤١-ایمان محمد فرید ابراھیم٤٠٨١٧

٢٩٧١٠٢١٢١٠٢٧٠٥-ایمان محمد محمد عالم٤٠٨١٨

٢٩٨١٠٠٤٣٥٠٠٠٤١-ایمان محمد مفید شكرى٤٠٨١٩

٢٩٩٠٤١٤٠١٠١٢٤٤-ایمان محمد یسن محمد٤٠٨٢٠

٢٩٩١٠٠١٠١٢١١٨٩-ایمان محمود عبد هللا عبد الھادى٤٠٨٢١

٢٩٧١١٠٨٢١٠١٥٨٩-ایمان مروان بنداري عبد الحكیم٤٠٨٢٢

٢٩٩٠٩١٢٠١٠٤٠٤٤-ایمان نبیل عبد هللا عبد الحمید٤٠٨٢٣

٢٩٨١٠١٥٠١٠٤٠٦٩-ایمان ھشام عبد المنعم احمد ابراھیم٤٠٨٢٤

٢٩٩٠٨١١٠١٠٢٢٠٩-ایمان ولید یوسف السید٤٠٨٢٥

٠-ایمانویال جوزیف ویك٤٠٨٢٦

٢٩٩٠٣٢١٢١٠٥٦١٨-ایمن ابراھیم حسین یونس٤٠٨٢٧

٢٩٦١٠٢٥٢١٠٢٧٣٨-ایمن ربیع طھ اسماعیل٤٠٨٢٨

٢٩٨١٢٠٥٢٣٠٠٦٧٧-ایمن محمد رمضان محمود٤٠٨٢٩

٢٩٩٠١١٥٢١٠٥٢٦٢-ایناس عبد الغني سید عبد الغني٤٠٨٣٠

٢٩٩١٠١٥٢١٠٢٧٢٦-ایناس عبد هللا على محمد حسیب٤٠٨٣١

٠-ایناس محمد عبد هللا نصر٤٠٨٣٢

٢٩٩٠٤٢٣٠١٠١٩٨٧-ایناس موسى حسن عبدون٤٠٨٣٣

٢٩٩٠٧١١٢١٠٠٣٤٧-ایھ ابو بكر صالح یوسف٤٠٨٣٤

٢٩٩٠٣١٥٣١٠٠١٢٧-ایھ احمد ابو عامر محسن٤٠٨٣٥

٢٩٩٠٦٢٥٢١٠٢٩٤٧-ایھ احمد عبد النعیم مكاوي٤٠٨٣٦

٢٩٩٠٣٢٧٠١٠١٥٠٩-ایھ اشرف احمد آمین٤٠٨٣٧

٢٩٩٠١٢٠٠١٠٣١٨٨-ایھ اشرف شعبان خمیس٤٠٨٣٨

٢٩٩٠٥٠٩١٤٠١٢٦٨-ایھ السید البرعى معوض محمد٤٠٨٣٩

٢٩٩٠٧٠٢٠١٠٢٠٢٥-ایھ هللا اسامھ محمد السید٤٠٨٤٠
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٢٩٩١٠١٧٠١٠٢٨٠٦-ایھ هللا جمال بدیع زكى٤٠٨٤١

٢٩٩٠٦٠٦٢١٠٠٣٢٨-ایھ ایھاب زكریا محمد٤٠٨٤٢

٢٩٩٠٨٠٥٣١٠٠٠٦٧-ایھ جابر محمد على مصطفى٤٠٨٤٣

٢٩٨١١١٧٠١٠٣٦٦٩-ایھ جاد الكریم عبدالرحیم محمود٤٠٨٤٤

٢٩٨١٢١٢٠١٠٤٦٠١-ایھ جمال فؤاد خلیل٤٠٨٤٥

٢٩٨١١٢٨٠١٠٤٥٦٣-ایھ حربى عبد الغفار محمد٤٠٨٤٦

٢٩٨٠١١٦٠١٠٣٥٠٩-ایھ حسام مختار حسانین٤٠٨٤٧

٣٠٠٠٢١٦٢١٠٠٧٦٦-ایھ حسن عبد الفتاح حسین٤٠٨٤٨

٢٩٩٠٤٢٨٠١٠٣٥٤٩-ایھ حسین اسماعیل محمود٤٠٨٤٩

٢٩٩٠١١٨٠١٠٥٥٠٢-ایھ حلمى السید محمد٤٠٨٥٠

٣٠٠٠٢٢٦٢١٠٢٥٤٥-ایھ حمدي محمد رشاد محمود العلیمي٤٠٨٥١

٢٩٩٠٨٢٤١٢٠١٥٤٧-ایھ خیري احمد زھران السید٤٠٨٥٢

٢٩٩٠٨٠٦٢١٠٢٢٦٩-ایھ رجب عید رجب حماده٤٠٨٥٣

٠-ایھ سعد عبد المجید ابو ضیف٤٠٨٥٤

٣٠٠٠١١٥٢١٠٣١٨٣-ایھ سعد مصطفى عبد الرحیم٤٠٨٥٥

٢٩٩٠٦٢١٢١٠٠٢٠٨-ایھ سعید على جاد الرب٤٠٨٥٦

٢٩٨٠٣٠٨٠١٠١٠٠١-ایھ سعید مصطفى محمود٤٠٨٥٧

٢٩٩٠٩٣٠٢١١٠٦٤٣-ایھ سمیر ابوزید عفیفى٤٠٨٥٨

٢٩٩٠٣٢٦٢١٠١٦٦٤-ایھ سمیر عبد الموجود ابو الفتوح٤٠٨٥٩

٢٩٩٠٦١٥٣١٠٠٠٨٨-ایھ صالح على عرابى احمد٤٠٨٦٠

٢٩٨١١١٠٢١٠٣٧٦٦-ایھ عادل رجب ابوسریع٤٠٨٦١

٢٩٩١٠٢٤٢١٠١٦٢١-ایھ عادل سید درویش٤٠٨٦٢

٢٩٩٠٨٢٢٠١٠٠٢٨٧-ایھ عبد التواب محمود عبد االمام٤٠٨٦٣

٢٩٩٠٥٢٨٠١٠٢٩٢١-ایھ عبد هللا عبد هللا محمد شاھین٤٠٨٦٤

٢٩٧٠٧١٤٢٤٠٠٤٠١-ایھ عبد هللا محمد اسماعیل٤٠٨٦٥

٢٩٩٠٣١٥٠١٠١٦٦١-ایھ عبد هللا یاسین عبد الراضى٤٠٨٦٦

٢٩٩٠٣٠٧٢١٠١٧٠٦-ایھ عبد المھیمن رضوان السنوسى٤٠٨٦٧

٢٩٨١١٠٨٠١٠٤٢٢٤-ایھ عبده سید عبده٤٠٨٦٨

٢٩٩٠٥٢٥٠١٠٢٣٦٦-ایھ عصمت محمدى عبد اللطیف٤٠٨٦٩

٠-ایھ عطیھ عبدالمولى كرد٤٠٨٧٠
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٢٩٩٠٤٢٨٢١٠١٩٦٩-ایھ عماد حمدى سیف٤٠٨٧١

٢٩٨١٢٢٨٠١٠٢٥٠٨-ایھ عماد موسى عبدالحمید٤٠٨٧٢

٢٩٩٠٨١٠٢١٠٨١٢٥-ایھ عمار عبد التواب عمار٤٠٨٧٣

٢٩٩٠٤٢٨٠١٠١٢٠١-ایھ غریب احمد خلیل٤٠٨٧٤

٢٩٩٠٤٠٣٠١٠١٥٠٨-ایھ فتحى جاد الكریم عبد المولى محمد٤٠٨٧٥

٢٩٩١٢٠٩٢١٠١٧٠١-ایھ ماجد عبد السالم مصطفى٤٠٨٧٦

٢٩٩٠٧٠٢٠١٠٠٥٢٩-ایھ ماھر سعد محمود٤٠٨٧٧

٢٩٩١٠٠١٢١٢٤٩٦٧-ایھ مجدى عبد الرشید بشندى٤٠٨٧٨

٢٩٨١٢١٣٠١٠٠٧٨٧-ایھ مجدى محمد الھادى السید٤٠٨٧٩

٢٩٩٠٤١٥٢١٠٤٢٤٩-ایھ محمد ابو غنیمة حسن٤٠٨٨٠

٢٩٨٠١٠٥٠١٠٢٣٨٨-ایھ محمد احمد فؤاد٤٠٨٨١

٢٩٩٠٩٢٥٠١٠٣٧٨٣-ایھ محمد حسن محمود٤٠٨٨٢

٢٩٧٠٥٢١٠١٠٠٣٤٥-ایھ محمد عبد القادر عید محمد٤٠٨٨٣

٢٩٩٠٩٢٨٠١٠٧٣٨٤-ایھ محمد عبدالعزیز مبروك٤٠٨٨٤

٢٩٩٠١٠٩٠١٠٢٢٢٩-ایھ محمد عفیفى فھمى٤٠٨٨٥

٣٠٠٠٣٢٣٠١٠٠٩٤٦-ایھ محمد مجدى على٤٠٨٨٦

٢٩٩٠٨١٢٠١٠٥٤٤٣-ایھ محمد ممدوح احمد فرید٤٠٨٨٧

٢٩٨٠٧٢٩٠١٠٢٣٨٣-ایھ محمد یوسف درویش٤٠٨٨٨

٢٩٩٠٩٠٣٢١٠٣٢٨٣-ایھ محمود الطیب محمود خلیل٤٠٨٨٩

٢٩٨٠٩٠٧٠١٠٣٠٤٧-ایھ محمود مدبولى دمرداش٤٠٨٩٠

٢٩٩٠٦١٥٢٣٠٠٧٢٥-ایھ مصطفى محمود فرغلى٤٠٨٩١

٢٩٨٠٧٢٤٠١٠٣٩٦٦-ایھ منصور حسن محمد٤٠٨٩٢

٢٩٧١٠١٥٠١٠٤٠٠٥-ایھ مھدى محمد مھدى٤٠٨٩٣

٢٩٨١٠٠٧٢١٠١٧٢٤-ایھ نصر محمد مرسى٤٠٨٩٤

٢٩٩٠٦٠١٠١٠٥٣٤٨-ایھ نصر محمد نصر محمد٤٠٨٩٥

٢٩٩٠٨٠٥٠١٠٦١٠٢-ایھ ھاشم محمد احمد ھاشم٤٠٨٩٦

٢٩٩٠٩٠١٢٤٠٥٢٦٧-ایھ ھشام حمدى عباس٤٠٨٩٧

٢٩٩٠٥٠٩٠١٠٢١٤٣-ایھ ھشام عبد الجلیل محمد٤٠٨٩٨

٢٩٩٠٧١٧٠١٠٣٠٦٢-ایھ ولید كامل ابراھیم محمد٤٠٨٩٩

٢٩٩٠٦٠٢٢١٠١١٢٧-ایھ یاسر سعد الدین احمد٤٠٩٠٠
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٢٩٨٠٥١٠٠١٠٣٢٣٨-ایھاب احمد الحسینى احمد٤٠٩٠١

٢٩٩٠٦٠٤٢١٠٢٣٧٥-ایھاب بیومى عبد المنعم بیومى٤٠٩٠٢

٢٩٨١٠١١٠١٠٢٧٧٢-ایھاب توفیق غریب ابراھیم٤٠٩٠٣

٢٩٩٠٤٠٥٠١٠٢٥٧٨-ایھاب جمال حسن صالح٤٠٩٠٤

٢٩٩٠٨٢١٠١٠٤٥٧٨-ایھاب عبد الغنى عزیز الدین عبد الغنى٤٠٩٠٥

٢٩٩٠٦١٦٢١٠١٠٩٧-ایھاب محمد حسین حسن محمد٤٠٩٠٦

٢٩٩٠٤٢٩٨٨٠٠٤٦٨-إیمان عادل سید حسن٤٠٩٠٧

٢٩٨٠٧١٢٣١٠٠٠٩٣-أحمد محمد أشرف محمود كامل٤٠٩٠٨

٢٩٩٠٢٢٥٠١٠٥٢٤٢-أیھ حسن فرغلى مصطفى٤٠٩٠٩

٢٩٩٠٨٠١٠١٠٢٤٤٩-آیھ صالح محمد احمد٤٠٩١٠

٢٩٨١٠٠١٢١١٣٢٤٣-آیھ ماھر محمد عبد المؤمن٤٠٩١١

٢٩٩٠٧١٢٠١٠٢٠٤٩-آیھ یحى زكریا محمود٤٠٩١٢

٢٩٩٠٧١٢٢١٠١٦٧٨-باسل زین العابدین احمد محمد٤٠٩١٣

٠-باسل محروس حامد مطر٤٠٩١٤

٢٩٩٠٧١٩٢١٠٣٥٣٨-باسم احمد كمال رمضان٤٠٩١٥

٢٩٩٠٧٢٠٢١٠٤٣١٧-باسم اشرف عاطف عبد المنعم٤٠٩١٦

٠-باسم ماجد فرج اسكندر٤٠٩١٧

٢٩٩٠٧١٥٠١٠٥٦١١-باسم محمد محمد عمر٤٠٩١٨

٢٩٩٠٤٢٠٣١٠٠٠٧٣-باسم محمد محمود حسن محمد٤٠٩١٩

٢٩٨١١٠٨٠١٠٣٦٣٥-باھر رأفت فكرى جورجى٤٠٩٢٠

٢٩٨٠١٠٣٢١٠٢٧٥٣-باھر شعبان عبد المنعم عبد العزیز٤٠٩٢١

٢٩٧١٠٠١٠١٠٠٢٦٣-بثینھ زكریا محى الدین٤٠٩٢٢

٢٩٨١١١١٠١٠٢١٨٣-بدریھ فاضل محمد محمود٤٠٩٢٣

٢٩٧١١٢٣٠١٠١٣١٣-براء عصام مختار موسى محمد٤٠٩٢٤

٢٩٩٠٨٢٤٠١٠١٠٣٤-بسام ایھاب محمد جابر احمد٤٠٩٢٥

٢٩٩٠٩٠٩٢١٠٧٧١٧-بسام محمد حسنین ابو زید٤٠٩٢٦

٢٩٩٠٩٠١٢١١٠٩٧٦-بسام محمد فوزى توفیق الطویل٤٠٩٢٧

٢٩٩٠٦١٠٢١٠٠٨٤٩-بسمة جمال شافعى على٤٠٩٢٨

٣٠٠٠٣٠٨٢١٠١٧٠٩-بسمة خالد محمد عبد الرازق٤٠٩٢٩

٢٩٩٠١١٨٢١٠١٣٤٢-بسمة ماھر ھالل محمد٤٠٩٣٠
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٢٩٨١٢٢٣٢١٠٠٦٦٨-بسمة محمد محرز عید خلیفة٤٠٩٣١

٢٩٩٠٢٠٦٠١٠٠٥٦٢-بسمة محمود عطیة بیومى٤٠٩٣٢

٠-بسمة نزیھ رجب السعدنى (حولت لعربى انتظام مستجد٤٠٩٣٣

٢٩٩٠٥١٠٠١٠١٠٤٣-بسملھ سمیر محمود حسن نصار٤٠٩٣٤

٢٩٩٠٩٠٦٠١٠٣٢٤٨-بسملھ عبدهللا محمود عبد هللا البلتاجى٤٠٩٣٥

٢٩٩٠٥٢٣٠١٠٢٧٦٩-بسمھ احمد فتحى محمد صالح٤٠٩٣٦

٢٩٩١٠٢٣٠١٠١٣٢٤-بسمھ جورج شاكر مھنى٤٠٩٣٧

٢٩٩٠٩٢٩٠١١٤١٠٩-بسمھ عبدالرؤف محمود احمد٤٠٩٣٨

٢٩٩٠٦٠٧٠١٠٢٣٢١-بسمھ عصام سمیر محمد٤٠٩٣٩

٢٩٩٠٨١٢٠١٠٣٦٢٩-بسمھ محمد عبدالوھاب محمود على٤٠٩٤٠

٢٩٩٠٤١٢٠١٠٢٣٠٩-بسمھ محمود محمد حافظ٤٠٩٤١

٢٩٨٠٦٢٠٠١٠١٥٨١-بسنت اسامھ على سید على٤٠٩٤٢

٢٩٩٠٨٠٥٠١٠٣١٦٢-بسنت جالل محمد حفنى٤٠٩٤٣

٣٠٠٠٣١٠١٤٠٢٦٨٥-بسنت جمال عبدالظاھر سلیمان٤٠٩٤٤

٢٩٩٠٣٠٣٠١٠٠٤٦٧-بسنت سامي عبدالعلیم قندیل٤٠٩٤٥

٢٩٩١٠٠١٠١٢٣٨٦٦-بسنت سعید حامد السید٤٠٩٤٦

٢٩٩٠٨١٨٢١٠١٨٨٦-بسنت سعید سید عباس شعراوي٤٠٩٤٧

٢٩٩٠٥٢٠٢١٠٢٠٨٧-بسنت طارق احمد عبد الھادى٤٠٩٤٨

٢٩٩٠١٢٨٠١٠٤٣٢٥-بسنت عز حسین احمد٤٠٩٤٩

٢٩٨٠٢٠١٠١٠١٣٤٢-بسنت عماد حمدى حامد٤٠٩٥٠

٢٩٩٠٦٢٢٠١٠٠٨٤٥-بسنت عید فكرى محمد احمد٤٠٩٥١

٢٩٩٠٤٢٣٠١٠٢٤٤٤-بسنت كامل صرابامون سعد٤٠٩٥٢

٢٩٩٠٣٢١٣١٠٠١٤٨-بسنت مجدى كمال محمد٤٠٩٥٣

٢٩٩٠٤١٧٢١٠٠٨٤٣-بسنت محمد ابراھیم محمد عطایا٤٠٩٥٤

٢٩٩١١١٥٠١٠٤٣٦١-بسنت محمد احمد محمود٤٠٩٥٥

٢٩٩٠٩١٦٠١٠٤١٢٨-بسنت محمد حسن ابراھیم٤٠٩٥٦

٢٩٩١١٠٢٢١٠٠٩٦٥-بسنت محمد سعد محمد٤٠٩٥٧

٢٩٩٠٥١٥٠١٠٤٢٢١-بسنت محمد عبدالغنى احمد٤٠٩٥٨

٢٩٩٠٦٠٧٠١٠٠٣٢٩-بسنت محمود الشین عفیفى٤٠٩٥٩

٢٩٩٠٣٠٤٠١٠٤٦٠٦-بسنت مدحت حامد السید٤٠٩٦٠
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٢٩٨٠٩٢٩٠١٠١٠٨٨-بسنت مصطفى عبده محمد٤٠٩٦١

٢٩٩١١٠٧٠١٠٠٣٢٢-بسنت ممدوح السید عبد العاطي٤٠٩٦٢

٢٩٨١٢١٠٢١٠٢٩٠١-بسنت ھشام ابراھیم زكى٤٠٩٦٣

٢٩٩٠٤٠٦٢١٠٠٣٩٢-بشوي عبد المسیح ابراھیم جرجس٤٠٩٦٤

٢٩٩٠٨٠٧٠١٠١٩٧٢-بكر محمد عثمان احمد٤٠٩٦٥

٢٩٩٠٨٣١٠١٠٠٨٥٥-بالل رفعت احمد محمد شمروخ٤٠٩٦٦

٢٩٨٠٩٠١٢١٠٠٨٣٦-بالل عادل عنتر احمد٤٠٩٦٧

٢٩٩٠٣٠١٣١٠٠١٩٤-بالل مصطفى محمود عباس محمد٤٠٩٦٨

٢٩٩٠٦٢٣٢١٠٠٠٣٤-بھاء الدین احمد محمد حسن٤٠٩٦٩

٢٩٩٠٨٠٤٠١٠٢٣٥٤-بھاء الدین على ابو السعود علي٤٠٩٧٠

٢٩٩٠٦٠١٢١٠٣٨١٤-بھجت عمرو بھجت عبد المنعم٤٠٩٧١

٢٩٨١٠٠٤٠١٠٢٢٥٧-بوال اشرف كامل جرجس٤٠٩٧٢

٢٩٩٠٦٠٤٨٨٠٠٤٤٩-بیان خلف عثمان احمد٤٠٩٧٣

٢٩٤٠٣١٦٢٦٠٤٩١٧-بیتر سمیر فھمي موسي٤٠٩٧٤

٣٠٠٠٢٠٢٠١٠٣٤٥٨-بیشوى ابراھیم یوسف حزین٤٠٩٧٥

٣٠٠٠٣٠١١٤٠٨٣٧٤-بیشوى ایھاب نصرى جرجس٤٠٩٧٦

٢٩٨٠٣٠٣٠١٠١٥٧٤-بیشوى عماد یواقیم رزق٤٠٩٧٧

٢٩٩٠٧١٥٢٤٠٤٦٣٢-بیشوى فوزى صلیب عطیھ٤٠٩٧٨

٢٩٩٠٣١٨٠١٠١١٩٤-بیشوى واصف فوزى واصف جرجس٤٠٩٧٩

٢٩٩١١٢١٠١٠١٦٧٧-بیمن سلیمان ابو السعد عزیز٤٠٩٨٠

٢٩٩٠٤٢٨٠١٠١٢٥٢-تامر مصطفى امام محمد٤٠٩٨١

٢٩٩٠٨٢٤٠١٠٦١٦٨-تسبیح مصطفى محمد محمد٤٠٩٨٢

٢٩٩٠٧٢١٠١٠١٥٠٥-تسنیم حماد طھ یسن حماد٤٠٩٨٣

٢٩٧١١٢٢٠١٠١٤٤٧-تسنیم سالمھ محمد عز الدین٤٠٩٨٤

٣٠٠٠١٠٨٢٦٠١٦٤٤-تسنیم عبدالسالم فؤاد احمد٤٠٩٨٥

٢٩٩٠٢٠٦٨٨٠٠٧٨٤-تسنیم محمد حسن جاد هللا٤٠٩٨٦

٢٩٩١١١٨٠١٠٤٢٦٩-تسنیم مصطفى عبد هللا محمد٤٠٩٨٧

٢٩٩١٢١٥٢١٠٣٠٦٧-تقى احمد السید جابر محمد٤٠٩٨٨

٣٠٠٠١٢٥٠١٠٦٢٠٤-تقى احمد محمد احمد محمد٤٠٩٨٩

٢٩٩١٠٢٣٠١٠١٦٨٥-تقى احمد محمد طھ٤٠٩٩٠
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٢٩٧١١٠٣٠١٠٠٢٨٢-تقى اشرف عبد السمیع محمد السید٤٠٩٩١

٢٩٩٠٩١٩٠١٠١١٢٣-تقى اشرف محمد صبرى٤٠٩٩٢

٢٩٩٠٧٢٨٨٨٠٠٦٤٧-تقى حسن على عبد الرحمن٤٠٩٩٣

٢٩٩٠٩١٤٢١٠٣٠٤١-تقى حنفى محمود محمد عبلى٤٠٩٩٤

٢٩٩٠٧١٤٠١٠٥١٦٨-تقى خالد فؤاد احمد٤٠٩٩٥

٣٠٠٠١٢٨٠١٠٢٥٠٥-تقى خالد محمد احمد خلف هللا٤٠٩٩٦

٣٠٠٠١١٨٠١٠٣٣٦٩-تقى رشید عبدهللا رشید محمد٤٠٩٩٧

٢٩٩١١٢٠٠١٠٤٨٤٨-تقى رضا محمد محمد حسنین٤٠٩٩٨

٢٩٩٠٨٠٨٠١٠٥٧٤٧-تقى رمضان ابراھیم محمد٤٠٩٩٩

٢٩٩٠٧١٤٢١٠٤٤٢٨-تقى سعید حسن السید٤١٠٠٠

٢٩٩٠٩٢٩٠١١٢٤٢٤-تقى طارق بكر صدیق محمد احمد٤١٠٠١

٢٩٨١٠٢٥٠١٠١٥٦٣-تقى طارق سعید عبدالحمید٤١٠٠٢

٢٩٩٠٥٢٤٠١٠١٠٢٧-تقى عادل حسن حسین٤١٠٠٣

٠-تقى عبد الباسط نبوى عبد الباسط٤١٠٠٤

٢٩٩٠٩٠٩٢١٠٣٥٦٨-تقى مجدى محفوظ االیسى٤١٠٠٥

٢٩٩٠٨٢٤٠١٠٣١٤٢-تقى محمد ابراھیم احمد عیسى٤١٠٠٦

٢٩٨١١٢٠٠١٠٢٦٦٢-تقى محمد رشدى عوض٤١٠٠٧

٣٠٠٠١٢٣٠١٠١٦٠٥-تقى محمد عاشور عبده شعبان٤١٠٠٨

٢٩٩١١١٦٢١٠١٠٨٢-تقى محمد عبدالصبور احمد جاد٤١٠٠٩

٢٩٩٠٨٠٧٠١٠١٣٤٤-تقى مصطفى حسن احمد عشماوى٤١٠١٠

٢٩٩١١٠١٢١٠٣٨٤٢-تقى ھاني سمیر ابراھیم٤١٠١١

٢٩٩٠١٢١٠١٠٠٤٠٣-تقي محمود عبدالمحسن سلیمان٤١٠١٢

٢٩٩١٢١٩٠١٠٤٤٢٥-تقي ناصر سید عبد هللا٤١٠١٣

٢٩٨١٢١٩١٧٠٢٢٣٢-جابر احمد جابر الخولى٤١٠١٤

٢٩٩٠٧٠٢٠١٠١٤٧٩-جابر مرسى جابر حامد٤١٠١٥

٢٩٩٠٦٢٢٠١٠٣٥٦٩-جاال على محمد على محمد٤١٠١٦

٢٩٨٠٤١٠٢٦٠٢٧٧٤-جرجس بخیت میخائیل عازر٤١٠١٧

٢٩٩٠٩١٤٠١٠١٢٩٧-جرجس سامى شحاتھ ذكى٤١٠١٨

٣٠٠٠٢٠٢٠١٠١٦١٧-جرجس ماھر ملك بولس٤١٠١٩

٢٩٨١٢٠٥٢٤٠٢٨٧٩-جرجس نبیل حداد ناشد٤١٠٢٠
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٢٩٨١٢٠١١٤٠٧٨٧٤-جرجس یوسف ابراھیم خلیل٤١٠٢١

٢٩٩٠٨٠٧٠١٠١٢٩٨-جالل السید جالل السید٤١٠٢٢

٢٩٩٠٧١٠٠١٠٢٨١٦-جالل سعید جالل السید٤١٠٢٣

٢٩٨١٠٢٢٠١٠٤٦٥٧-جمال رفعت محمد عبد الحلیم الجندى٤١٠٢٤

٢٩٩٠١١٥٠١٠٤١٣٧-جمعھ سید جمعھ محمد مكاوى٤١٠٢٥

٢٩٨١٠٠٥٨٨٠٠٢٤٥-جمیلة محمد محمود عبد القوى٤١٠٢٦

٢٩٩٠٥٢٠٠١٠٠٩٨٢-جنة اشرف اسماعیل صابر٤١٠٢٧

٢٩٨٠٣٠٤٠١٠٠٧٦٢-جھاد احمد یوسف مصطفي٤١٠٢٨

٢٩٨٠٦٠٨٠١٠٢٣٢٥-جھاد جابر ابراھیم ابراھیم عبد هللا٤١٠٢٩

٣٠٠٠٢٢٣٠١٠٢٦٦٧-جھاد رمضان حسن احمد٤١٠٣٠

٢٩٩٠٩٠١٠١٠٠٩٤٩-جھاد سعد بیومى محمد٤١٠٣١

٢٩٩٠٧٢٤٢١٠٤١٨٢-جھاد سعید احمد على٤١٠٣٢

٢٩٩١١١٧٠١٠٥٣٠٥-جھاد سعید صالح سعید احمد٤١٠٣٣

٢٩٩٠٦٠٦٢٢٠٢٢٠١-جھاد سالمھ سید مرسى٤١٠٣٤

٢٩٨١٢٢٠٠١٠٣٠٠٢-جھاد سید محمود حنفى حمید٤١٠٣٥

٠-جھاد شعبان عویس خلیفة٤١٠٣٦

٢٩٩٠٩٣٠٢١٠٧١٨٩-جھاد صابر محمود محمد العسیلى٤١٠٣٧

٢٩٧١١٠٣٠١٠١١٤٩-جھاد عاطف السید عبد المقصود٤١٠٣٨

٢٩٩٠١٢٠٠١٠٢٢٤٦-جھاد محمد رفعت خلف٤١٠٣٩

٢٩٩٠٣٢٤٢١٠٠٨٢٣-جھاد محمد عبد الرحمن محمد٤١٠٤٠

٢٩٩٠٥٠٣٠١٠٣٣٤٥-جھاد محمد على محمد٤١٠٤١

٢٩٩٠٥٠٤٠١٠٢٢٠٧-جھاد محمد متولى ابراھیم٤١٠٤٢

٢٩٩٠٧١٢٢١٠٢٧٤٧-جھاد مصطفى مغربى مصطفى٤١٠٤٣

٢٩٩٠١٢٤٢١٠٢٥٤٨-جھاد یاسر حسن عبد الحسیب٤١٠٤٤

٠-جورج جون فلیب السوبا٤١٠٤٥

٢٩٩٠٩١٨٠١٠٠٢١٨-جورج رأفت عبد المسیح میالد٤١٠٤٦

٣٠٠٠١١٢٠١٠١٤٩٩-جورج عادل قالده عبد المسیح٤١٠٤٧

٢٩٩١٠٠١٠١١١٦٩٨-جورج عیسو القس ابراھیم موسى٤١٠٤٨

٢٩٨٠٧٠٢٢١٠٣٨٧٣-جورج مایكل لویس میخائیل٤١٠٤٩

٢٩٩٠٩١٥٢٦٠١٦٩٤-جوزیف القط جاد الرب ارمیس٤١٠٥٠

أسم 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 أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٧٢١٢١٠٠٩١٣-جوفانى اشرف فخرى فھمى باسیلى٤١٠٥١

٢٩٩٠٥١٨٠١٠١٢٢٧-جولیانا سامح سعد سالمھ٤١٠٥٢

٣٠٠٠٤٢٦٠١٠٠١٥٧-جون ادوار عبدالسید جورجي٤١٠٥٣

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٣٦٥٨-جون ناجى توفیق جرجس٤١٠٥٤

٢٩٩٠٢٠٥٠١٠٣٠٢٤-جیرمان بشاره جورج بشاره دمبكلى٤١٠٥٥

٢٩٨١٢١٢٠١٠٦٥٢٣-جیرمین مجدى سلیمان جورجى سلیمان٤١٠٥٦

٢٩٨٠٤١٠٠١٠٥٣٨٢-جیھان توفیق محمد توفیق ابراھیم٤١٠٥٧

٢٩٩٠١٢٥٠١٠١٢٧٥-حاتم سعید عبد العزیز سعد٤١٠٥٨

٢٩٩٠٩٢٣٠١٠٠٧٥٣-حاتم عبدالحمید فھمى ابراھیم مبارك٤١٠٥٩

٣٠٠٠٢١٠٠١٠٤٥٧٩-حازم السید نور الحداد٤١٠٦٠

٢٩٩٠٨٠٨٢١٠٢٧٥٣-حازم جمال احمد عفیفى٤١٠٦١

٢٩٩٠٥٠٥٠١٠١٠٩٨-حازم حسین منصور عبدالباسط٤١٠٦٢

٣٠٠٠١٣٠٠١٠١٣١٤-حازم حمدى عبدالقوى محمد محمد٤١٠٦٣

٣٠٠٠٣١٩٢١٠١٧١٢-حازم خالد عبد المنجي الرشیدي٤١٠٦٤

٢٩٩٠٣١٦٢١٠٢٦٣٩-حازم رجب فتحى عبد الفتاح سلیمان٤١٠٦٥

٢٩٩٠٩٠١٢١١٧٩٩٧-حازم عبد الرحیم جمال عباس٤١٠٦٦

٣٠٠٠١١٠٠١٠٠٢٣٢-حازم عبدالصادق السید عبدالصادق٤١٠٦٧

٢٩٨٠٣٠٥٠١٠٤٨٣٩-حازم على محمد على یوسف٤١٠٦٨

٠-حازم محروس عید عیسى٤١٠٦٩

٢٩٩٠٥٠٦٢١٠٣٩٥٩-حازم محمد عبد الرؤف عبد اللطیف٤١٠٧٠

٠-حازم یاسر عبد العزیز عبد العال٤١٠٧١

٢٩٨٠٢١٢٢١٠١٧٩٥-حامد عادل حامد طھ٤١٠٧٢

٢٩٩٠٥٢٩٠١٠٣١٥٢-حامد محمود حامد مبروك٤١٠٧٣

٢٩٩٠٤١٢٠١٠١٩٦٥-حب محمد فتحى محمد مصطفى٤١٠٧٤

٢٩٩٠٥٠٢٢١٠١٦٢٧-حبیبة اشرف عبد المنعم عبد الحافظ٤١٠٧٥

٢٩٩٠٥٠٢٢١٠٠١٠٨-حبیبة حسانین محمد حسن٤١٠٧٦

٢٩٩١٠٠١٠١٢٢١٢٦-حبیبة حسن محمود احمد٤١٠٧٧

٢٩٩٠٦٣٠٢١٠٢٢٤٢-حبیبة عادل عبد الخالق احمد٤١٠٧٨

٢٩٩٠١٠١٢١٢٧٤٢٨-حبیبة عالء فتحي سند حسن٤١٠٧٩

٢٩٩١٠٠١٢١٢٠٤٨١-حبیبة محمد محمود احمد على٤١٠٨٠

أسم 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 أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٩٠٦٢١٠١٣٨٢-حبیبة مدحت محمد فھمي السید٤١٠٨١

٢٩٩١٢٠٧٢١٠٢٩٠٦-حبیبة ولید عبد الفتاح ابراھیم٤١٠٨٢

٢٩٩٠٩٠٢٠١٠٣٩٠٣-حبیبھ اسامھ دسوقى محمد دسوقى٤١٠٨٣

٢٩٩٠٨٠٦٠١٠١٧٢٩-حبیبھ اشرف صالح الدین محمد صبحى٤١٠٨٤

٢٩٩٠٨٢١٠١٠٢٥٢٤-حبیبھ الرحمن محمد عبدالعزیز الرفاعى شلبى٤١٠٨٥

٢٩٨١٠٠٩٠١٠٠٧٢٧-حبیبھ امل محمد محمود شاكر٤١٠٨٦

٢٩٩٠٨٠١٠٢٠٧٤٤٥-حبیبھ جمال عبدهللا احمد محمد٤١٠٨٧

٢٩٩٠٩٠١٠١٠٩٩٦٢-حبیبھ حسام عزب عبدالصادق٤١٠٨٨

٢٩٩٠٧٢٢٠١٠٢٢٦٧-حبیبھ خالد السید محمد٤١٠٨٩

٢٩٩٠٩٢٥٢١٠١٠٤٤-حبیبھ طارق عبدالعزیز بدر٤١٠٩٠

٢٩٩١٠٢٤٠١٠٤٧٦٣-حبیبھ عالء الدین عیسى ابراھیم٤١٠٩١

٢٩٩١٠٠١٠١٢٢٨٨٦-حبیبھ محمد على محمد٤١٠٩٢

٢٩٩١١٢٠٠١٠٢٦٨٣-حبیبھ محمد على محمد على٤١٠٩٣

٢٩٩١٠٢٠٠١٠٢٥٤٧-حبیبھ محمد فتحى على٤١٠٩٤

٢٩٩١١١٢٠١٠٤١٤٦-حبیبھ مصطفى محمد یونس ابراھیم٤١٠٩٥

٢٩٩٠٨٢٠٠١٠٤٥٨٨-حبیبھ ناصر المرسى على٤١٠٩٦

٢٩٩٠٣١٣٢١٠١٩٧٢-حسام احمد سید عبد القوى٤١٠٩٧

٢٩٨٠٨١٦٠١٠٥٧٥١-حسام احمد محمد حداد٤١٠٩٨

٢٩٩١٠١٦١٤٠١٣٥٣-حسام اشرف محمود احمد٤١٠٩٩

٢٩٩٠٣١٤٠١٠١٦٥٥-حسام الدین محمد كمال مصطفى٤١١٠٠

٢٩٩٠٥٢٨٠١٠٠٩٣٧-حسام الدین مصطفى مختار فرج العیسوى٤١١٠١

٢٩٩٠٥٢٣٠١٠٠٦٧٧-حسام ایمن عبدالمجید حسن٤١١٠٢

٢٩٩٠٦٢٤٠١٠١٥١١-حسام حسن احمد عبد الراضى٤١١٠٣

٢٩٨٠٧٢٥٠١٠٣١١٥-حسام حسن تسن بدران٤١١٠٤

٢٩٨١١١٠٠١٠٦١١٣-حسام حسن جاد حسن احمد٤١١٠٥

٢٩٩٠٣١٥٠١٠١٩١٢-حسام حسن محمد جالل٤١١٠٦

٢٩٩٠٨١٢٠١٠٦٠٩١-حسام رضا بكر السید٤١١٠٧

٢٩٨١١٠٤٢١٠٠٢٧٤-حسام سید احمد عبد الرحیم السید٤١١٠٨

٢٩٨١١١٥٢٣٠٤٧١١-حسام صبري عبد الفتاح میھوب٤١١٠٩

٣٠٠٠١١٨٠١٠٢٠٣٦-حسام طارق ابوزید السید٤١١١٠

أسم 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 أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٨١١١٩٢٣٠٠٨٧٥-حسام عبد التواب محمد محمود٤١١١١

٠-حسام عبد هللا شكرنا هللا الفضل٤١١١٢

٢٩٩٠٨٠٨٢١٠٤٩٣٤-حسام عالء محمد محمد ابراھیم٤١١١٣

٢٩٩٠٦١٣٢١٠١٧٣٤-حسام محمد على السید٤١١١٤

٢٩٨٠٣٢٦٠١٠٢١٩٧-حسام محمد محمود عبد الوھاب٤١١١٥

٢٩٩٠٧١٢٢١٠٤٨١٢-حسام محمد مشھور احمد٤١١١٦

٢٩٩٠٩١٩٠١٠٥٥٧٩-حسام محمد منیر ابراھیم٤١١١٧

٢٩٩٠٥١٣٠١٠٣٧١٧-حسام محمود حسین سید٤١١١٨

٢٩٨١١١٠٢٣٠٣٢٩٣-حسام ممدوح عبد المولى مشرف٤١١١٩

٢٩٩٠٥٢٦٢٨٠٠١١٥-حسن ابوالوفا حسن عبدالوھاب٤١١٢٠

٢٩٩٠٩٠٥٠١٠٤٨٥٨-حسن احمد حسن انور احمد٤١١٢١

٢٩٩٠٥٢٥٢١٠٣٧٩٣-حسن احمد حسن عقل٤١١٢٢

٢٩٩١٠١٢٢٧٠٠١٥٧-حسن احمد حسن على محمد ١٢-١٠-٤١١٢٣١٩٩٩

٠-حسن احمد حسن على ١٦-٨-٤١١٢٤١٩٩٩

٢٩٨١١٢٢٠١٠٢٠١٤-حسن احمد عبد الخالق احمد٤١١٢٥

٢٩٩٠٢٢٢٢١٠٣٠٩٩-حسن احمد فرحات حسن عبد الجواد٤١١٢٦

٢٩٩٠٥١٥٢١٠٧١٣٩-حسن اشرف عبد المقصود محمد٤١١٢٧

٢٩٩٠٩٢١٢٣٠٠٦١٣-حسن جمال عبد الرحمن عبد هللا٤١١٢٨

٢٩٨٠٩٢٣٠١٠٣٧١٥-حسن حسین حسن حسین زاید٤١١٢٩

٢٩٨٠٦٢٨٠١٠٣٦٥٢-حسن حمدي حسن احمد٤١١٣٠

٢٩٩٠٨٢٢٠١٠٤٨٧٨-حسن عبد الرحمن حسین محمد٤١١٣١

٢٩٨١٠٢٤٨٨٠٠٦٣٢-حسن عبد الناصر عبد الكریم عبد اللطیف٤١١٣٢

٢٩٩٠٢٠٨٢١٠١١١٢-حسن فتحى احمد رشوان٤١١٣٣

٢٩٧٠٦٠٢٠١٠٢٢٥٩-حسن فوزى عبدالبصیر ابراھیم٤١١٣٤

٢٩٨١٠٠١٠١٠٩٧٣٧-حسن كمال حسن مرزوق٤١١٣٥

٠-حسن محمد حسن حجى٤١١٣٦

٢٩٩٠٩١٣٠١٠١٢١٣-حسن محمد حسن محمد ١٣-٩-٤١١٣٧١٩٩٩

٢٩٩٠٧٠٥٠١٠٦٩٧١-حسن محمد حسن محمد ٥-٧-٤١١٣٨١٩٩٩

٢٩٩٠٦١٦٣١٠٠٠٧٨-حسن محمد عبدالوھاب محمد على٤١١٣٩

٢٩٩١٠٢١٢١٠٠٠٧٨-حسن محمود عبد الھادى محمود٤١١٤٠

أسم 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 أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٨٢٩٠١٠٠١٩٥-حسن نادر حسنى سید حسن٤١١٤١

٢٩٩٠٧٣١٠١٠٠٨٧٥-حسن یوسف سید فوده دھشان٤١١٤٢

٢٩٩٠٨٢٠٢١٠٢٨٤١-حسناء ابراھیم حسنى عویس٤١١٤٣

٢٩٩٠٤٠٦٠١٠٤٢٤٢-حسناء جمال حلمى ابوطالب٤١١٤٤

٢٩٩٠٤١١٢١٠١٠٢٦-حسناء سعید محمد الباھي محمد٤١١٤٥

٣٠٠٠١١١٠١٠٠١٤١-حسناء منصور السید حسانین٤١١٤٦

٢٩٩٠٤٠١٠١٠٢٢١٤-حسنى اشرف حسنى حسن٤١١٤٧

٢٩٩٠٢١٣٠١٠٠٨٥٩-حسین احمد فؤاد حسین عبد الحافظ٤١١٤٨

٢٩٩٠٧٠٢١٤٠٠١٩٤-حسین اھاب المتولى حسین شلبى٤١١٤٩

٢٩٩٠٤٢١٢١٠٣٥٧٣-حسین صالح حسین عبدالعزیز٤١١٥٠

٢٩٩٠٨٠٧٠١٠٥٠٩٩-حسین طارق حسن خلیل٤١١٥١

٢٩٩٠٧٢٧٠١٠٠٥٧٥-حسین عبد الحمید احمد محمد موسى٤١١٥٢

٢٩٩٠٥٠٢٢١٠٤٥٣٧-حسین عطیھ احمد ابراھیم٤١١٥٣

٢٩٩٠٤١٩٢١٠٢٧٥٣-حسین محمد حسین محمد٤١١٥٤

٢٩٩٠٤٠٦٢١٠٠٧٣٢-حسین محمد حسین محمد الدیب٤١١٥٥

٢٩٨٠١٢٢٠١٠٤٩١٧-حسین محمد حسین یونس٤١١٥٦

٢٩٩٠٤١١٢١٠٣٢٥٨-حسین محمد شوقى كشیك٤١١٥٧

٢٩٩٠٩١٧٢١٠٢٢٩٥-حسین ناصر حسن حبشي٤١١٥٨

٢٩٩٠٢٠٩٢١٠١٩٨٦-حفصھ محمد مصطفى على رضوان٤١١٥٩

٢٩٩٠٨٢٤٢٣٠١٧٥٨-حماده سید عبد الصادق بشیر٤١١٦٠

٢٩٩٠٧٠٢٠١٠٠٧٣١-حمدى محمد حمدى محمد٤١١٦١

٣٠٠٠٢١٣٠١٠٣١٣٥-حمدى محمد رشاد عبدالوھاب فرحات٤١١٦٢

٢٩٨١٠١٥٢٣٠١٦٩٤-حمدى ناصر محمد عبد الجلیل٤١١٦٣

٢٩٩٠٥٣١٠١٠٢١١٥-حمزه مھدي مصطفي معوض٤١١٦٤

٣٠٠٠٢٢٨٠١٠٥٠٤٧-حمیده محمد محسب محمد االشقر٤١١٦٥

٢٩٩٠٣٠١٢١١٠١٩٦-حنا منیر وھبھ برسوم٤١١٦٦

٢٩٩٠٩١٩٠١٠١٩٢١-حنان احمد ابراھیم السید٤١١٦٧

٢٩٨١٠٠٥٢٨٠٠٢٢٧-حنان السید منصور ابراھیم٤١١٦٨

٢٩٩٠٢١٨٢٢٠٠٧٤٦-حنان ربیع ابراھیم عبدالموجود٤١١٦٩

٢٩٩٠١١٤٢٧٠١٧٤٦-حنان سلیمان احمد سلیمان٤١١٧٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
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عدد الغائبین:
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٩٢٧٢١٠١٣٤٢-حنان صالح نادى نایف٤١١٧١

٠-حنان مصیلحى محروس محمود٤١١٧٢

٢٩٩٠٥٢٠٢١٠٠٣٨٦-حنان موسى احمد على٤١١٧٣

٢٩٩٠٢٢٢٠١٠٤٩٨٥-حنان یاسر مسعود عبد ربھ٤١١٧٤

٢٩٩١٠٢٠٠١٠٦٠٠٣-حنین احمد عبداالمام حسین٤١١٧٥

٢٩٩٠٩٢٦٠١٠٢٣٤٣-حنین ثروت عبدالواحد ابراھیم المرشدى٤١١٧٦

٢٩٨١٢٢٢٢١٠٠٩٢٩-حنین عاطف محمد كرم٤١١٧٧

٢٩٨٠٥٠١١٣٠٧٨٧٣-خالد ابراھیم حسن محمد٤١١٧٨

٢٩٩٠٩٢٧٠١٠٧٦٩٦-خالد احمد الھادى نصر الدین على٤١١٧٩

٢٩٨١٠٣١٠١٠٢٨٧٤-خالد احمد سامى عبده٤١١٨٠

٢٩٩٠٤١٠١٤٠٢١١٣-خالد احمد شاكر صالح٤١١٨١

٢٩٩٠٥٢٤١٤٠٠٣٣٨-خالد احمد عبد الرحمن احمد٤١١٨٢

٢٩٩٠٤١٧٠١٠٤٠٧٨-خالد اسامھ سامى محمد ھالل٤١١٨٣

٠-خالد بكر محمد محمد٤١١٨٤

٢٩٩٠١٠١٢٣٠٨٨٥٦-خالد جمال حمدان محمد٤١١٨٥

٢٩٩٠٥١٩٢٣٠٠٠٣٩-خالد حامد احمد اسماعیل٤١١٨٦

٢٩٨٠٥١٠٢١٠٤٥٣٣-خالد سعید احمد على٤١١٨٧

٢٩٩٠٦٢٧٢١٠٢٢١٨-خالد سید عبد المنعم محمد٤١١٨٨

٠-خالد صالح سعد عفیفي٤١١٨٩

٢٩٩٠٩١٨٢١٠٠١٣٤-خالد عبد الرازق ابراھیم عبد الرازق٤١١٩٠

٠-خالد عبد الرحمن عبد الفتاح السید٤١١٩١

٢٩٩٠٧٠٥٠١٠٥٤٩٥-خالد عبد الرؤف كمال محمد خلیل٤١١٩٢

٢٩٨١٢٢١٠١٠٠١٩٢-خالد عبد الناصر صدیق محمد٤١١٩٣

٢٩٩٠١٠٥٢١٠٥٢٥٧-خالد عصام عبد الحمید محمود خالف٤١١٩٤

٢٩٩٠١٢٦٠١٠٢٣٣٤-خالد عید عبد الغنى على الجمل٤١١٩٥

٢٩٩١٠٠٦٣٤٠٠١٣٦-خالد محمد توفیق عیاده٤١١٩٦

٢٩٩٠٧١٢٢١٠٢٦٧٤-خالد محمد حامد منسى عبد العال٤١١٩٧

٢٩٨٠٤١٩٢١٠٠٠٩٨-خالد محمد عبد الفتاح البیومي٤١١٩٨

٣٠٠٠٣١٧٠١٠٣٩٩١-خالد محمد عبدالعزیز محمد االمام٤١١٩٩

٢٩٩٠٧٠٥٢٣٠٢٨٣٢-خالد محمد محمد عبد التواب٤١٢٠٠
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                    ٢-                              التوقیع:
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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شعبة: عربي (مجموعة أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠١٢٨٢١٠٣٤٥٨-خالد محمد ھمام محمد السید٤١٢٠١

٢٩٩٠٩٠٨٠١٠٠٢٩٦-خالد مصطفى محمد سید٤١٢٠٢

٢٩٩٠٤٢٠٨٨٠٠١٣٨-خالد ھانى احمد توفیق٤١٢٠٣

٢٩٩٠٧٢١٠١٠٤٨٧٣-خالد ولید محمد ابراھیم٤١٢٠٤

٢٩٩٠٨١٢٠١٠٤٠٢١-خدیجھ خالد سید محى الدین٤١٢٠٥

٢٩٨١٢١٥٠١٠٤٠٤٥-خدیجھ عبداللطیف بركات عبدالفتاح٤١٢٠٦

٢٩٩٠٢١٣١٤٠٣١٣٨-خلف احمد خلف فھمى٤١٢٠٧

٢٩٩٠٩٠٨٠١٠٢٣٨٨-خلود احمد فھمى محمد حسن٤١٢٠٨

٢٩٩٠٦٠٩١٨٠٠٧٨٩-خلود احمد محمد عبد الواحد٤١٢٠٩

٢٩٨١١٠٧١٤٠٣٢٢٧-خلود اشرف احمد عرفھ دراز٤١٢١٠

٢٩٨٠٩٠٧٠١٠٠٠٦٤-خلود اشرف طھ محمود٤١٢١١

٢٩٨٠٦١٦٠١٠٠١٢٩-خلود السید عبد الجواد رمضان رزق٤١٢١٢

٢٩٩٠٣٣١٠١٠١٥٠٧-خلود ایمن عبدالبدیع محمد٤١٢١٣

٢٩٩٠٧٠٢٢١٠٢٠٨١-خلود خالد محمد محمود٤١٢١٤

٢٩٩٠٧٢٠٠١٠١٧٤٤-خلود رمضان محمد عبد الباقى٤١٢١٥

٢٩٩٠٦٠٨١٤٠٠٥٦١-خلود سید غازى سید٤١٢١٦

٢٩٩٠٥١٩٢١٠٣١٨٧-خلود صبرى محمود طلبھ النطاط٤١٢١٧

٢٩٨١١١٩٢١٠١٣٠٩-خلود صالح حاتم سلیمان احمد٤١٢١٨

٢٩٨١١٢٩٠١٠١٣٠٩-خلود طارق عشماوى خلیل٤١٢١٩

٢٩٩٠٩٢٩٠١٠٧١٢٩-خلود عبدالناصر محمد محمد مسلم٤١٢٢٠

٢٩٨٠٥١٥٠١٠٠٥٢٣-خلود عالء الدین حسین یاسین٤١٢٢١

٢٩٩٠٢١٨٠١٠٢٤٦١-خلود ماھر عزت عید٤١٢٢٢

٢٩٩٠٥٠٤٠١٠٣٨٠٧-خلود محمد احمد بیومى٤١٢٢٣

٢٩٨٠٧٢٨٢١٠٠٨٠١-خلود محمد امین سید٤١٢٢٤

٢٩٩١٠٠١٠١١٥٥٠٢-خلود محمد حسن على عبدالكریم٤١٢٢٥

٢٩٩٠٨٠٨٠١٠٦٨٢٤-خلود محمد عبدالحمید متولى٤١٢٢٦

٢٩٩١٠٠١٠١١٨٨٨٩-خلود ممدوح عبدالحمید برھام محمد٤١٢٢٧

٢٩٩٠٥٠٦٠١٠٣٤٤٧-خلود نبیل احمد محمد حسن٤١٢٢٨

٢٩٩٠٨٢٣٠١٠٢٠٢٤-خلود یاسر فتحى محمد علي٤١٢٢٩

٢٩٩٠٨١٥٢١٠٢٧٤٨-دالیا احمد جنیدي احمد احمد٤١٢٣٠
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شعبة: عربي (مجموعة أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٥٠٦٠١٠١٩٠٨-دالیا احمد شفیق حسن٤١٢٣١

٢٩٩٠٦٢٤٢١٠٢١٦٧-دالیا امین صابر امین٤١٢٣٢

٢٩٩١٢١٢١٢٠٠٠٤٨-دالیا ایمن عبد الفتاح الغریب عطا٤١٢٣٣

٢٩٩٠٧٣١٨٨٠٠٢٢١-دالیا حازم محمد مختار٤١٢٣٤

٢٩٩٠٩١٤٠١٠٠٩٠٨-دالیا سعید عبد الحى محمود غانم٤١٢٣٥

٢٩٩٠٦٠١٢١٠٢٥٦٧-دالیا سعید غالب منصور٤١٢٣٦

٢٩٩١١٢١٢١٠٢٤٨٤-دالیا صابر على بیومى٤١٢٣٧

٢٩٩٠٢١٢٠١٠٢٦٢٤-دالیا عبده سید خلیل٤١٢٣٨

٢٩٩١٠٠٦٣١٠٠١٢٤-دالیا عصام عطا هللا مصطفى٤١٢٣٩

٢٩٩٠٨١٩٠١٠٣٩٠١-دالیا یاسر طلعت خلف هللا عطیھ٤١٢٤٠

٢٩٨٠٣٠١٨٨٠١٠٢١-دالیا یحیي عبد هللا٤١٢٤١

٢٩٩١٠٢٤٢١٠٣٦٥٩-دانیال صفوت لویس شحاتھ٤١٢٤٢

٢٩٩١٠٠١٢١٢٢٦٦٢-دعاء جمال سید سعید ابراھیم٤١٢٤٣

٢٩٩٠٢١٣٢٥٠١٢٨١-دعاء خضر عبد العال محمد٤١٢٤٤

٢٩٩٠٧٠٤٠١٠٣٣٠٣-دعاء دسوقى على ابراھیم٤١٢٤٥

٢٩٩٠٩٣٠٢٨٠١٧٤٣-دعاء رجب خیرى ابوالعال٤١٢٤٦

٢٩٩٠٩٢٧٢١٠٥٦٢٣-دعاء سعید على مسعود٤١٢٤٧

٢٩٩٠٢٢٣٠١٠٤٢٦٦-دعاء سید محمد مصطفى٤١٢٤٨

٢٩٩٠٣١٥٢١٠٣٨٨٢-دعاء عدلى عبد الھادى محمود٤١٢٤٩

٢٩٩٠٣٠٥٠١٠٤١٠٨-دعاء عربى محمد عبدالعال٤١٢٥٠

٢٩٨٠٧٢١٢١٠٠٨٤٦-دعاء عالء الدین سامى احمد٤١٢٥١

٢٩٩٠٩٣٠٠١١٥٨٦٩-دعاء عماد الدین مھدى عبد الوھاب٤١٢٥٢

٢٩٩٠٨٢٢٠١٠٢٢٠٤-دعاء محمد حسن محروس٤١٢٥٣

٢٩٩٠٦٢٣٠١٠٣٥٦٧-دعاء محمد محمد حسن٤١٢٥٤

٢٩٨٠٤١٤٠١٠٠٩٤٤-دعاء ناصر رفعت على٤١٢٥٥

٢٩٩٠٧١٧٢٣٠٠١٢٤-دمیانة سامى حلمى فرید٤١٢٥٦

٢٩٨١٠٠٧٠١٠٠٤٢٩-دمیانة فتحى شنودة جرجس٤١٢٥٧

٢٩٩٠١٢٣٢١٠٢٩٤٩-دنیا ابراھیم محمد على٤١٢٥٨

٢٩٧١٠١٧٠١٠٣١٨٨-دنیا ابراھیم مصطفى عبدالمعطى٤١٢٥٩

٢٩٩٠٨٣٠٢٥٠٠٩٠٩-دنیا احمد على صبحي٤١٢٦٠
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٨١١٠٤٠١٠٤٧٢٨-دنیا احمد فاروق احمد٤١٢٦١

٢٩٩٠٧٠١٢١٠٩٠٢٩-دنیا امل نظیم متولى٤١٢٦٢

٢٩٩١٠٣١٢١٠٠٧٤١-دنیا حسین محمد شمس الدین صالح٤١٢٦٣

٢٩٨١١١٨٠١٠٤٨٨٤-دنیا خالد سید عبدالحافظ٤١٢٦٤

٢٩٨١١٢٧٠١٠٠٩٨٥-دنیا سلیمان حسن سلیمان٤١٢٦٥

٠-دنیا سید عبد العظیم مصطفى -ایقاف قید٤١٢٦٦

٢٩٩٠٧٢٠٠١٠٤٣٤٤-دنیا شعبان محمد ابراھیم٤١٢٦٧

٢٩٩٠٩٢٤٠١٠٢٠٦١-دنیا عبدالحمید محمد عبدالحمید٤١٢٦٨

٢٩٩٠٥٢٠٠١٠٤٠٦٦-دنیا عبدهللا مصطفى محمد٤١٢٦٩

٢٩٩١١١٥٠١٠٦٨٤٤-دنیا عزالدین عفیفى حنفى یوسف٤١٢٧٠

٢٩٩١١٢٣٠١٠٢٨٠٧-دنیا عالء الدین سید حسین٤١٢٧١

٢٩٨١٢٢٢٠١٠٠٣٢٨-دنیا على عبد الصبور على٤١٢٧٢

٢٩٩٠٣٢٤٠١٠١٦٤٤-دنیا غریب محمد سالم٤١٢٧٣

٢٩٩٠٩٢٠٠١٠٥٣٨٦-دنیا فارس حمیده عزام٤١٢٧٤

٢٩٨٠٧٠١٠١٠٧٤٨٢-دنیا فرید عبد الفتاح محمد شرف٤١٢٧٥

٣٠٠٠١٠١٠١٤٤٥٨٣-دنیا محسن محمد العفیفى٤١٢٧٦

٢٩٩٠٢٠١٢١١٠٢٤٦-دنیا محمد ابراھیم عامر الحاج٤١٢٧٧

٢٩٩٠١٠٧٠١٠٢٩٦٦-دنیا محمد سعد عز العرب٤١٢٧٨

٢٩٩٠٤٠٨٠١٠١٢٢٣-دنیا محمد صبحي محمد محمد والي٤١٢٧٩

٢٩٩٠٦١٧٠١٠٣٣٦٨-دنیا محمد عبد المطلب حسن٤١٢٨٠

٣٠٠٠١٢٦٠١٠٠٣٨٧-دنیا محمد محمد عساف٤١٢٨١

٢٩٨٠٧١٩٢١٠٢٩٤٤-دنیا مسعد محمد عبد السالم عبد هللا٤١٢٨٢

٢٩٩٠٢١٥٢١٠٢٤٤٨-دنیا مصطفي عبد الباري بیومي٤١٢٨٣

٢٩٩٠٨١٢٠١٠٦١٤٨-دنیا منتصر صالح محرم٤١٢٨٤

٢٩٩٠٨١١١٤٠١٤٦٣-دنیا ناصر حسن احمد٤١٢٨٥

٢٩٩٠٧٢٩٠١٠٥٠٤٢-دنیا ھاني محمد الصغیر٤١٢٨٦

٢٩٨١٠١٨٠١٠٣٦٢٨-دنیا یاسر متولى عبد المعطي٤١٢٨٧

٢٩٨١٢١٣٠١٠٠٨٠٩-دولت مصطفى زویل رزق٤١٢٨٨

٢٩٩٠٢٠٣٠١٠٤٧٦٨-دیانا جمال محمد فتحى٤١٢٨٩

٢٩٩١١٢٧٠١٠٣٧٨٤-دیانا صالح عبد الحمید سلیمان٤١٢٩٠
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                    ٢-                              التوقیع:
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عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٨٢٨٠١٠١٠٥٣-دیفید مجدى فایق شنوده حنین٤١٢٩١

٢٩٩٠٦٢٠٠١٠١٦٥٩-دیفید ھانى فھیم حلمى٤١٢٩٢

٢٨٥٠٨٢٠٠١٠٤٠٤٧-دینا احمد مغازى قطب٤١٢٩٣

٢٩٨١٢١٧٠١٠٣٢٢٣-دینا اشرف محمد حسنین احمد٤١٢٩٤

٢٩٩١٠٢٠٠١٠٣٨٤٥-دینا انور احمد عمر٤١٢٩٥

٢٩٩٠٩١٦٢١٠٠٩٢٨-دینا خالد خلیفة عواد٤١٢٩٦

٢٩٩٠١١٨٠١٠١٨٢٥-دینا خالد سمیر محمد السید٤١٢٩٧

٢٩٩٠٩٢٩٠١٠٩٧٦٨-دینا خالد سید احمد٤١٢٩٨

٢٩٩٠٨١٦٠١٠٤٠٢٤-دینا خضر شعبان احمد٤١٢٩٩

٢٩٩٠٥٠٣٠١٠٢٩٨٥-دینا ریاض محمد احمد٤١٣٠٠

٢٩٧١١١٤٢١٠٠٢٨٥-دینا سعید عبد هللا حسن٤١٣٠١

٢٩٨٠٥١١٠١٠٢٤٦٩-دینا سید عبد الوھاب السعید٤١٣٠٢

٢٩٩٠٤٢٠٠١٠٢٥٠٤-دینا صابر السید عفیفى٤١٣٠٣

٢٩٨٠٩٢٣٠١٠١١٢٧-دینا ظریف لمعى ویصا٤١٣٠٤

٢٩٩٠٩٢٠٠١٠٧٨٨٥-دینا عبدهللا ھاشم سید احمد٤١٣٠٥

٢٩٩٠٥١١٠١٠١٨٨٢-دینا عالء صبحى طاھر بدران٤١٣٠٦

٢٩٩٠٥١١٢١٠٢٠٦١-دینا عماد الدین حسین محمد السكرى٤١٣٠٧

٢٩٩٠١٢٩٠١٠٠٦٦٢-دینا مجدى مصطفى ھاشم٤١٣٠٨

٢٩٩٠٤١٨٠١٠٤٩٠٤-دینا محمد عبدهللا نصر٤١٣٠٩

٢٩٩٠٧١٩٢١٠٢٩٨١-دینا مصطفى احمد ابراھیم٤١٣١٠

٣٠٠٠٢١٧٠١٠٤٦٦٥-دینا ممدوح احمد سید٤١٣١١

٣٠٠٠٢٠٨٠١٠٢٧٤٤-دینا ھانى حسین محمد٤١٣١٢

٢٩٩٠٥٣١٠١٠٠٥٨٩-ذكرى طلب حسین طلب٤١٣١٣

٢٩٩٠٤٢٨٠١٠٥١٢٦-ذكرى عصام فاروق محمد٤١٣١٤

٢٩٨٠٥٣٠٢٤٠٢٦٣٦-ذكى اكرم ذكى شفیق٤١٣١٥

٢٩٨١٢٠٩٢٣٠٠٨١٥-راضى عرفھ شحاتھ مراد٤١٣١٦

٢٩٨٠٧٢٥٢١٠٣٥٠٣-راضیة السید على احمد٤١٣١٧

٢٩٨٠٥١٧٠١٠٣٢٩٤-رامز طارق عبد الفتاح عبد الحمید محمد٤١٣١٨

٢٩٩٠٨٢٩١٤٠١٢٥٣-رامى خالد رشاد محمد محمود٤١٣١٩

٢٩٩٠٨٠٨٢٣٠٠٤١٥-رامى عید عبد الرحمن حسن٤١٣٢٠
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امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٩٠٩٣١٠٠٢٩٥-رامى كمال جاد الرب محمد٤١٣٢١

٠-رامى محمد ابراھیم عبد المقصود حسانین٤١٣٢٢

٢٩٩٠١١٩٠١٠٠٨٧٨-رامى موریس منیر میخائیل٤١٣٢٣

٢٩٩٠٢٢٥٠١٠٤١٠٦-رانا احمد قناوى حسین٤١٣٢٤

٢٩٩٠١١٤٢١٠٣٦٤٤-رانا ایمن احمد احمد٤١٣٢٥

٣٠٠٠١٠١٠١٢٣١٨٧-رانا رفعت احمد بكرى٤١٣٢٦

٣٠٠٠٣٠٩٠١٠٢٧٦٥-رانا عادل امام ابراھیم٤١٣٢٧

٢٩٩٠١١٥٠١٠٦١٦٤-رانا عاطف حسین حسنین٤١٣٢٨

٣٠٠٠٣٠٩٠١٠٣٧٠٢-رانا محمد سید عبدهللا٤١٣٢٩

٢٩٨٠٥٠٧٠١٠١٢٠١-رانا مختار احمد محمود٤١٣٣٠

٢٩٩٠٦١٨٢١٠٠٣٦٤-راندا خلیل خلیل السید الدیب٤١٣٣١

٢٩٩٠٢٢٥١٣٠٤١٦٨-رانیا السید السید محمد٤١٣٣٢

٢٩٩١٢٢٢٢١٠٠٧٨٨-رانیا حسین احمد عبد الرازق٤١٣٣٣

٢٩٩٠٨١٢٠١٠٥٩٢٣-رانیا رضا عبدالسالم حنفى٤١٣٣٤

٢٩٩٠١١٧٠١٠٢٩٤٧-رانیا سمیر عبد الرسول السید٤١٣٣٥

٢٩٩١١٠٢٢١٠٢٠٠٣-رانیا سید عبد الجلیل محمود٤١٣٣٦

٢٩٨١٢٣٠٢٣٠٠٥٨٩-رانیا صالح محمد ابراھیم٤١٣٣٧

٢٩٨١٢٢١٠١٠١٢٤٥-رانیا عاطف عبد الشكور على٤١٣٣٨

٠-رانیا عبد النبى عبد العاطى ابراھیم٤١٣٣٩

٢٩٩٠٥٢٧٢١٠٠٣٦٧-رانیا عصام عبد الستار محمد عبد الواحد٤١٣٤٠

٢٩٩٠٩٣٠٠١١٥١٤١-رانیا فرید محمد عطیة٤١٣٤١

٢٩٩٠٧٠٧٢١٠٢٨٢١-رانیا مجدى السید محمد عبد الوھاب٤١٣٤٢

٢٩٩٠٢١٥٠١٠٤١٨٤-رانیا محمود محمد السید٤١٣٤٣

٢٩٨٠١٢٣٠١٠٠٦٩٣-رأفت رأفت عبدالعظیم محمد٤١٣٤٤

٢٩٩٠٣١٢٠١٠٢٩٠٦-ربا على دھب على داود٤١٣٤٥

٢٩٩١٠٠١٢١١٧٩٠١-رباب ابراھیم عبد العظیم الفقى٤١٣٤٦

٢٩٢٠٥٠١٢٣٠٤٤٧١-ربیع عبد التواب ربیع احمد٤١٣٤٧

٢٩٩٠٦٠١٠١٠٠٨٧٧-ربیع ولید ربیع عبد هللا٤١٣٤٨

٢٩٩٠٨١٢٠١٠٠٤٣٣-رجب اشرف جمعھ احمد٤١٣٤٩

٢٩٩٠٧٠٧٠١٠٥٠٨٤-رحاب جمال على محمد٤١٣٥٠
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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شعبة: عربي (مجموعة أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٧٠١٢٤٠١٩٢٧-رحاب حسن عبد العظیم سید٤١٣٥١

٢٩٩٠٢٢٤٠١٠١٤٨٦-رحاب حسین عبد هللا محمد بركات٤١٣٥٢

٢٩٩٠٣١٠٠١٠١٨٨١-رحاب حنفى عفیفى محمد٤١٣٥٣

٢٩٨٠٣١٤٠١٠٤٤٤٧-رحاب خالد عبد الرحمن محمد٤١٣٥٤

٢٩٨١٠٠٩٢٥٠٠٥٢٨-رحاب مبروك عبدالعزیز مبروك٤١٣٥٥

٢٩٩١٠٠١٠١٠٦٧٢٤-رحاب محمد السعید بدر الدین محمد السید٤١٣٥٦

٢٩٩٠٣١٠٢١٠٥٨٤١-رحاب محمد دسوقى محمد رزق٤١٣٥٧

٢٩٩٠٨٢٥٢١٠٤٧٠٥-رحاب محمود حسین حماد٤١٣٥٨

٢٩٨٠١٢٤٠١٠٠٠٤٧-رحاب مصطفى امام محمد٤١٣٥٩

٢٩٨٠٢١٦٠١٠٠٨٢٤-رحاب مصطفى محمد حسن٤١٣٦٠

٢٩٩٠٢٠١٢١٠٦٣٦٢-رحمة احمد محمود ابو السعود٤١٣٦١

٢٩٩١٢٠١٠١٠٩٠٤١-رحمة اسماعیل ذكى اسماعیل٤١٣٦٢

٢٩٩١٠٠١٢١٢٧٥٠٨-رحمة الحسینى عبد الرحمن حمیده٤١٣٦٣

٢٩٩٠٧٢٦٢١٠٠٨٠٩-رحمة جالل شعبان على٤١٣٦٤

٢٩٩٠٩١٢٢١٠٣٣٦٣-رحمة حبیب حسین حسن٤١٣٦٥

٢٩٨١٢١٤٢١٠١٧٠٣-رحمة حسین سید احمد٤١٣٦٦

٢٩٩٠١١٥٢١٠٠٩٨٨-رحمة رأفت بدرى حامد٤١٣٦٧

٢٩٩٠٢٢٦٢١٠٢٠٤٤-رحمة شحات عبد العزیز محمد٤١٣٦٨

٣٠٠٠١٠١٢١٠٩٠٤١-رحمة عبد الستار مصطفى السید عوف٤١٣٦٩

٢٩٩٠٩٠٩٢١٠٩٨٦٨-رحمة محمد احمد عرفة٤١٣٧٠

٢٩٩٠٢١١٢١٠٠٩٦٥-رحمة محمد عبد القوي ابراھیم٤١٣٧١

٢٩٩٠١٠١٢١١٣٤٤٣-رحمة منصور اسماعیل حسن٤١٣٧٢

٢٩٩٠٨٢٤٢١٠١٢٨٧-رحمة ھشام احمد مطر خلیل٤١٣٧٣

٢٩٩٠٨٠٥٢١٠٣٠٤٦-رحمة ھشام محمد محمود السعدنى٤١٣٧٤

٢٩٨١٠٢٠٠١٠١٦٢٧-رحمھ ابراھیم عبد القادر كامل٤١٣٧٥

٢٩٩٠٦٠٩٠١٠٠٢٤٤-رحمھ احمد حسین محمود٤١٣٧٦

٢٩٩٠٨٢٩٠١٠٤٦٠٣-رحمھ احمد ذكر هللا احمد محمد٤١٣٧٧

٢٩٩١٢١٦٢١٠٠٥٤٦-رحمھ السید عبد العال السید٤١٣٧٨

٢٩٩١٠٠١٠١١٩١٤١-رحمھ حماده عبد الاله حماده٤١٣٧٩

٢٩٩٠٨٢٢٠١٠١١٨٦-رحمھ خالد عشرى عبدالعزیز٤١٣٨٠
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                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
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٢٩٩٠٩١١٢١٠٣٧٤٨-رحمھ سعید اسماعیل احمد٤١٣٨١

٢٩٩٠٨٠٩٠١٠٣٤٨٣-رحمھ شاذلى زوام شاذلى٤١٣٨٢

٢٩٩٠٩١٥٣١٠٠٢٢٢-رحمھ صالح عبید عبدالسالم٤١٣٨٣

٢٩٩٠٦٢٠٠١٠٠٨٤٩-رحمھ عاطف محمد ابراھیم٤١٣٨٤

٢٩٩٠٥١٢٢١٠٠٧٤١-رحمھ فاروق حسن دھب٤١٣٨٥

٢٩٩١١٢٩٠١٠٤٨٦٨-رحمھ محمد انور سالمھ٤١٣٨٦

٢٩٩٠٤١٩٠١٠٢٨٦١-رحمھ محمد على محمد عمر٤١٣٨٧

٢٩٩٠٥٢٧٠١٠٢١٠٩-رحمھ محمد محمود محمد السعدنى٤١٣٨٨

٢٩٩٠٦١٨٠١٠٢٩٦٣-رحمھ مرزوق محمد شحاتھ٤١٣٨٩

٣٠٠٠١١٢٠١٠٠٣٢٨-ردینة سمیر زكریا محمد٤١٣٩٠

٢٩٩٠٩٢٩٠١٠٦٦٥٣-رضا محمد رضا عبد الرحیم٤١٣٩١

٢٩٩٠٧٢٩٠١٠٤٥٦٩-رضوى احمد یوسف ابراھیم٤١٣٩٢

٢٩٩٠٥١٥٢١٠٥٤٨٩-رضوى اشرف احمد ابراھیم٤١٣٩٣

٢٩٨٠٨٠١٠١٠٣٢٤٦-رضوى اشرف محمد كمال٤١٣٩٤

٢٩٩١٢١٧٢١٠١١٨٤-رضوى اشرف مصطفى إبراھیم مصطفى٤١٣٩٥

٢٩٩٠٩٣٠٠١١٠٤٦٨-رضوى جمال سرحان على٤١٣٩٦

٣٠٠٠٢٠٩٠١٠٣٧٢٢-رضوى حامد الحسینى حامد٤١٣٩٧

٢٩٩٠٦٢٦٠١٠٢٤٨٤-رضوى حسین عبد الجواد عبد الھادى٤١٣٩٨

٢٩٩٠٩٠٨٢١٠١١٦٨-رضوى حسین محمد السید على٤١٣٩٩

٢٩٩٠٣٣١٠١٠٠٢٠٩-رضوى خالد محمد یوسف الشامى٤١٤٠٠

٢٩٧٠٧١٢٠١٠٢٤٠٦-رضوى خیرى محمد محمد٤١٤٠١

٢٩٩٠٩١٩٠١٠٠٨٤٤-رضوى رامى كمال سید٤١٤٠٢

٢٩٩٠١٢٠٠١٠٥٠٢٤-رضوى رجب احمد بشیر نعیم٤١٤٠٣

٣٠٠٠٣٢٣٠١٠١٤٤٦-رضوى رضا رجب ابراھیم٤١٤٠٤

٢٩٩٠٤١٣٠١٠٣٠٤٤-رضوى رضا محمد حسن٤١٤٠٥

٢٩٨١١٢٤٢١٠١٧٠٤-رضوى رمضان سید عجمى٤١٤٠٦

٣٠٠٠٢١٨٠١٠٢٠٢٤-رضوى سعید سید عمر بكر٤١٤٠٧

٢٩٩٠٩٠٩٢١٠٣٩٠٨-رضوى عادل صالح طھ٤١٤٠٨

٢٩٩١١٢٧٠١٠٣١٤٨-رضوى عدلى السید صبره٤١٤٠٩

٢٩٨١١٢١٠١٠٣٦٢٤-رضوى على ابراھیم محمد مصطفى٤١٤١٠
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٧٢٠٢١٠١٩٠٣-رضوى عماد الدین ضیف هللا خلف هللا٤١٤١١

٢٩٩٠٥١٢٠١٠٠٧٨٧-رضوى فتحى حسین ابراھیم٤١٤١٢

٠-رضوى مجدى لبیب عبد المجید٤١٤١٣

٣٠٠٠١٠٩٠١٠٣٤٨٣-رضوى محمد فاروق ابراھیم تاج الدین٤١٤١٤

٢٩٩١٢٣٠٠١٠١٢٦٥-رضوى محمد فكرى على٤١٤١٥

٢٩٩٠٢١٥٢١٠٠٠٨٩-رضوى مصطفى عبدهللا عبدالحق٤١٤١٦

٢٩٨٠٨٠٩٠١٠٠٥٤٤-رضوى نبیل فاروق مصطفى محمد٤١٤١٧

٢٩٩٠٩٠٥٠١٠٣٦٦٥-رضوي سامي السید عبدالعزیز٤١٤١٨

٢٩٩٠٣٠٨٢١٠٣٦٤٢-رضوي محمد ھالل سلیم٤١٤١٩

٢٩٩٠٧٢٢٢١٠٠١٢١-رغد ابراھیم على بخیت٤١٤٢٠

٢٩٩٠٩٠٩٢١٠٣٨٨٦-رغدة عادل صالح طھ٤١٤٢١

٢٩٨١٢٠٢٢١٠٠١٨٥-رغدة محمد حسین على٤١٤٢٢

٢٩٨٠٧١٠٠١٠١٣٢٧-رفقھ جمال نعمان عزیز٤١٤٢٣

٢٩٨٠٧١٦٢١٠٢٣٦٢-رقیة احمد مصطفى حسین٤١٤٢٤

٢٩٩٠٧٢٥٢١٠٠٦٤٩-رقیة حربى سید عبد هللا٤١٤٢٥

٢٩٩٠١٢٥٢٧٠٣١٨٣-رقیة طھ محمود حنفي٤١٤٢٦

٠-رقیھ مصطفى محمد على٤١٤٢٧

٢٩٩٠١٠١١٧١٨٠١٥-رمسیس بطرس رمسیس عزیز٤١٤٢٨

٢٩٩٠١٢٥٢٣٠٣٩٥٩-رمضان احمد مسعود جاد٤١٤٢٩

٢٩٨٠٢٠١٢٤٠٨٩٧٦-رمضان احمد معبد محمد٤١٤٣٠

٢٩٩٠٩٢٢٠١٠٣٣٤٧-رموانده نصیر حنا ایوب٤١٤٣١

٢٩٩٠٦٠٥٢١٠٢٢٨٤-رمیثة عبد العزیز عبد السالم عبد العزیز٤١٤٣٢

٢٩٩٠٧٢٧٠١٠٠٠٤٤-رمیساء حسن مختار حسن٤١٤٣٣

٢٩٩٠٩٠٥٢١٠٠٦٦٣-رنا احمد احمد حسن٤١٤٣٤

٢٩٩٠٣٠١٠١٠١٧٢٦-رنا احمد محمد عبدالحافظ٤١٤٣٥

٢٩٩٠٨٢٢٠١٠٦٢٢٦-رنا اشرف ابراھیم محمود٤١٤٣٦

٢٩٨١٠١٤٠١٠١١٨٥-رنا اشرف جمیل محمود٤١٤٣٧

٢٩٩٠٩٣٠٠١١٦٦٤٤-رنا اشرف محمد محمد٤١٤٣٨

٢٩٩١١٢٧٨٨٠٠٣٢٨-رنا حمدى صالح الرزاز٤١٤٣٩

٢٩٨١٠٢١٢١٠٢١٠٦-رنا رفعت محمد عبد العاطى الشیخ٤١٤٤٠
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٩١٦٠١٠٢٧٤٥-رنا سعید على احمد٤١٤٤١

٢٩٩٠٥١٤٠١٠٢٧٤٣-رنا سید محمد حسن٤١٤٤٢

٢٩٩٠٩٢٩٠١٠٣٣٠١-رنا طارق احمد كامل٤١٤٤٣

٢٩٩٠٨٠٣٢١٠٥٦٠٣-رنا عادل عبد الحمید حسن٤١٤٤٤

٢٩٩٠١٠٨١٤٠١١٢٤-رنا عبدالعال فاروق عبدالعال٤١٤٤٥

٢٩٩٠٩٠٣٠١٠١٤٦١-رنا ماجد صالح احمد٤١٤٤٦

٣٠٠٠٣٠٥٢١٠٢٣٠١-رنا محمد طھ امین٤١٤٤٧

٢٩٩٠١١٧٠١٠٤٣٠٣-رنا محمد على احمد٤١٤٤٨

٢٩٩٠٨١٣٠١٠١١٤٤-روان احمد حسنین الضوي٤١٤٤٩

٢٩٩٠٥٢٠٢١٠٦٤٢٢-روان عاطف محمد طعیمھ٤١٤٥٠

٢٩٩٠٧١٩٢١٠٢٣٠٢-روان عبد العال سعید عبد العال٤١٤٥١

٣٠٠٠١٠١٠١٠٩٢٠٦-روان عثمان فتحى احمد٤١٤٥٢

٢٩٨١٠٢٦٨٨٠٠٢٤٨-روان محسن حبشي محمد٤١٤٥٣

٢٩٩٠١٠٣٠١٠٢٨٦٦-روان محمد احمد محمد كنى٤١٤٥٤

٢٩٩٠٣٠٦٠١٠٥٩٤٣-روان محمود عبد المقصود محمود حسین٤١٤٥٥

٢٩٩٠٢٢٠٣١٠٠١٨٦-روان نبیل عبدالحمید حفنى سقاو٤١٤٥٦

٢٩٨١١٠٨٠١٠٣٥٨٩-روبینا موریس رشدى جرس٤١٤٥٧

٣٠٠٠١٢٤٢١٠٠٩٤٩-روجینا رأفت نجیب اقالدیوس٤١٤٥٨

٢٩٩٠٤١٤٢١٠١٦٢٤-روجینا رضا شكرى اسعد٤١٤٥٩

٢٩٩٠٧٢٤٠١٠٤٦٤٩-روجینا شحاتة عطیة شحاتة٤١٤٦٠

٢٩٩٠٢٠٢٠١٠١٧٩٥-روحیم سامى محمد انور٤١٤٦١

٣٠٠٠١٠١٢١٠٤٤٨١-روز یوسف حلمى كراس٤١٤٦٢

٣٠٠٠٢٠٨٢١٠١٢٤٩-روشان اشرف محمد عبد الباقى عبد الرحمن٤١٤٦٣

٢٩٩٠٩٣٠٢١٠٩١٨١-روضة رأفت محمد عبد الوھاب٤١٤٦٤

٢٩٩٠٧٢٣٢١٠٣٨٠٣-روضة عبد الراضي عبد التواب ابراھیم٤١٤٦٥

٢٩٩١١٠٧٠١٠٣٨٤٤-روضة محمد صالح الدین ابوالعنین٤١٤٦٦

٢٩٨١١٠١٢١٠٧٩٠٨-رویدا محمد الدمرداش احمد٤١٤٦٧

٢٩٩٠٩٢٨٢١٠٣٩٦٣-رویدا مصطفى نصر شحاتة٤١٤٦٨

٢٩٩٠٥٠٢٢١٠٤١٤٦-رؤیة محمد عبد الحمید احمد٤١٤٦٩

٢٩٩٠٣١٠٠١٠٠١٦٨-ریم احمد عزت عطیھ٤١٤٧٠
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٨٠٩٣٠٢١٠٩٩٨٥-ریم اسامھ سید یوسف٤١٤٧١

٢٩٩٠٨٢٣٠١٠٣٨٢٩-ریم ایمن مصلح احمد ابراھیم٤١٤٧٢

٢٩٩٠٦٠٩٢١٠٠٧٤٨-ریم عاھد محمود عبد المحسن٤١٤٧٣

٢٩٩٠٢٠٣٣١٠٠١٤٣-ریم على محمود محمد٤١٤٧٤

٣٠٠٠١٢٦٢١٠٠١٤٧-ریم متولى عوف متولى عوف٤١٤٧٥

٢٩٩٠٥١٦٨٨٠٠٤٤٦-ریم محمد على سیف الدین صالح الدین٤١٤٧٦

٣٠٠٠٢٢٣٠١٠٢١٠١-ریم محمود احمدى محمود٤١٤٧٧

٢٩٩٠٦٠٨٠١٠٠٨٢٣-ریم مصطفى عبدالعال عكاشھ٤١٤٧٨

٢٩٨١٢٠٥٢١٠٠٢٨٧-ریم وسام جالل عبد هللا٤١٤٧٩

٢٩٩٠٦٠٢٢١٠٠٩٩٦-ریمون اسامھ عزیز معوض٤١٤٨٠

٢٩٩٠٧٢٢٠١٠٢١١٩-ریمون عاطف نصحى امین٤١٤٨١

٢٩٨٠٣٠٢٠١٠٢١٨١-ریھام ابراھیم محمد السعید٤١٤٨٢

٢٩٨١٢١٦٠١٠٤٢٢١-ریھام احمد حسین محمد ابو حنفى٤١٤٨٣

٢٩٩٠١٠٦٠١٠٤٠٨١-ریھام احمد عبده محمد٤١٤٨٤

٢٩٩٠٩٠٨٢١٠٢٣٨٥-ریھام احمد محمود شحاتة٤١٤٨٥

٢٩٩٠٢١٥٠١٠٥٢٨٨-ریھام بغدادى محمد سید علم الدین٤١٤٨٦

٠-ریھام بھجت منیر رمضان٤١٤٨٧

٣٠٠٠٢٢٨٢١٠٢٢٨٢-ریھام خالد عبد هللا على٤١٤٨٨

٢٩٩٠٩١٠٢١٠٢٣٢٨-ریھام رأفت شعبان محمد٤١٤٨٩

٢٩٩٠١١٥٠١٠٥٢٦٥-ریھام رضا امین یونس٤١٤٩٠

٢٩٩٠٧٣٠٢١٠١٩٤٣-ریھام سعید عبد الفتاح ابراھیم٤١٤٩١

٢٩٧١١٠٢٢٢٠٢١٦٥-ریھام محمد احمد یوسف٤١٤٩٢

٢٩٩٠٧١٧٢١٠٥٢٢٤-ریھام محمد محمود ابراھیم٤١٤٩٣

٢٩٩٠٣٠٥٢١٠٠٥٨٤-ریھام محمود صبحى السید مھدى٤١٤٩٤

٢٩٧١٠١٥٠١٠٤٥٠١-ریوان حسن احمد حسن٤١٤٩٥

٢٩٩١٢١٥٢١٠٥٢٩٩-زكریا عبد الھادي على سید٤١٤٩٦

٢٩٩٠١٢٠٢٣٠٥٨٩٦-زكریا عوض عبد هللا عبد السمیع٤١٤٩٧

٢٩٩٠١٢١٠١٠٣٨٥٢-زكى محمد زكى محمد الطویل٤١٤٩٨

٢٩٨١١٢٠٠١٠٣٧٦٦-زمزم اسعد زینھم فتح الباب٤١٤٩٩

٠-زیاد اسامھ على محمد٤١٥٠٠
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٢٩٩٠١٠١٢١٢٠٦٥٢-زیاد حازم حسنى ابراھیم٤١٥٠١

٢٩٩٠٩٢٧٠١٠٦٨٥١-زیاد رضا بكر محمد٤١٥٠٢

٢٩٩٠٩٠١٢١٠٩٩٩٤-زیاد عبد الكریم معبد محمد خلیل٤١٥٠٣

٣٠٠٠٣٢٩٠١٠٤٦٧٣-زیاد محمد فاروق فھمى٤١٥٠٤

٠-زیاد ولید شاكر خورشید٤١٥٠٥

٢٩٩٠٥١٦٢١٠٠٨٣٣-زیاد یاسر رمضان مصطفى٤١٥٠٦

٢٩٩٠٣٠٤٠١٠١٩٢٥-زینب ابویاسر سید محمدصابر٤١٥٠٧

٢٩٩٠٨٣١٢١٠١٣٠١-زینب اسماعیل شعبان السید٤١٥٠٨

٢٩٧١١٠٩٠١٠٢٣٠٦-زینب اشرف احمد سید ابوطالب٤١٥٠٩

٢٩٩٠٥١٩٢١٠٢٧٠٩-زینب جوده حسن جوده٤١٥١٠

٢٩٩٠٣٠٩٠١٠٤٩٠٩-زینب حسن حسین عبد العال٤١٥١١

٢٩٨٠٦١٤٠١٠١٢٨٥-زینب حسین حنفى محمد٤١٥١٢

٢٩٩٠٦١٨٢١٠١٥٤٩-زینب دسوقى حسن احمد٤١٥١٣

٢٩٩٠٩٠٩٢١٠١٨٢٤-زینب سامى كمال صبره عبد هللا٤١٥١٤

٢٩٩٠٤٢٧٢١٠٠٤٢٥-زینب صالح الدین على حسن٤١٥١٥

٢٩٩٠٩٠١٠١٠٣٠٤٢-زینب صالح محمد فراج٤١٥١٦

٢٩٩٠٧٢٢٢١٠٠٧٤١-زینب طارق شعبان عبد السالم محمد٤١٥١٧

٣٠٠٠٢١١٠١٠٢١٢٤-زینب طھ محى الدین احمد مصطفي٤١٥١٨

٢٩٩٠١٠١٠١٣٣٦٢٥-زینب عبد الحكیم على حسین٤١٥١٩

٢٩٨١٠١٥٨٨٠٠٣٦٦-زینب عبد هللا توفیق حسین٤١٥٢٠

٢٩٩٠٢٠٨١٤٠٠٩٨١-زینب على سلیمان على٤١٥٢١

٢٩٨١٢١٨٠١٠٠٠٨٧-زینب عمرو سید ابراھیم٤١٥٢٢

٢٩٨١١٠٤٠١٠٤٠٨٦-زینب محمد محمود حسین نصار٤١٥٢٣

٢٩٩٠٥٢٩٠١٠٢٢٤٥-زینب محمود عبدالعظیم ابراھیم٤١٥٢٤

٢٩٩٠٣١٢٠١٠٣٨٦٤-زینب مسعد صالح مصطفي٤١٥٢٥

٢٩٩٠٧١٥٠١٠٢٣٦١-زینب مصطفى ابوزید توفیق٤١٥٢٦

٢٩٩٠٤٢٨٠١٠٠٧٢٨-زینب موسى محمود محمد٤١٥٢٧

٣٠٠٠١١٧٢١٠٠٦٨٧-زینة محمد حسن محمد ابراھیم٤١٥٢٨

٢٩٩٠٣٢٥٢١٠١١٨٦-سارة ابراھیم فؤاد ابراھیم٤١٥٢٩

٢٩٩١٢٠٦٢١٠٢٥٤١-سارة اسامھ محمد احمد محمد اسماعیل٤١٥٣٠

أسم 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 أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٧٢٢٢١٠٢٣٠٢-سارة اشرف بركات احمد٤١٥٣١

٢٩٩٠٧٢٠٠١٠٤٦٠٣-سارة المعتز با� محمد یوسف٤١٥٣٢

٢٩٧٠٨١١٢٣٠٠٠٦٨-سارة حسن رجب محمد٤١٥٣٣

٢٩٩٠٢٢٨٢١٠٢٦٠١-سارة حسین احمد عباد٤١٥٣٤

٢٩٩٠١٠١٠١١٩٦٠٦-سارة حسین كامل سیداحمد٤١٥٣٥

٢٩٩٠٩٠٤٢١٠٣٢٢٢-سارة خالد مصطفى محمد٤١٥٣٦

٢٩٩٠١١٥٢١٠١٤٢٩-سارة سامى ناجى رمضان٤١٥٣٧

٢٩٩٠٩٢٥٢١٠٢٩٨٩-سارة شعبان محمد على٤١٥٣٨

٢٩٩١٠٢٩٢١٠١٧٨٩-سارة صالح محمد عبد المعبود٤١٥٣٩

٢٩٩٠٢٠٦٢١٠٠٩٨٥-سارة عبد الجابر عبد النظیر عبد الحلیم٤١٥٤٠

٢٩٩٠٦١٥٠١٠١٢٢٩-سارة عبدالناصر متولى عمر٤١٥٤١

٢٩٩٠٤١٣٢١٠٢٠٠٢-سارة عماد عبد الرحمن محمد٤١٥٤٢

٢٩٩٠٧٢٥٢١٠٣٢٤٩-سارة فتحي احمد عطیھ٤١٥٤٣

٢٩٩٠١٢٧٢٣٠١٢٨٦-سارة مجدى عیاد صالح٤١٥٤٤

٢٩٩٠٨٣٠٢١٠٠٨٦٢-سارة محمد ثابت عبد الرحمن٤١٥٤٥

٢٩٩٠٦٢٥٠١٠٣٤٦٦-سارة محمد دمرانى عبدالباقى٤١٥٤٦

٢٩٩٠٨٠٣٢١٠٣٨٤٨-سارة محمد سلیمان نصر٤١٥٤٧

٢٩٩٠٦٢٩٠١٠١٥٦٣-سارة محمد مصطفى مھران٤١٥٤٨

٢٩٩٠٥١٥٢١٠٤٤٦٦-سارة محمود محمد محمود٤١٥٤٩

٢٩٩٠٧٠٨٢١٠١٠٨٤-سارة مصطفى طھ محمود احمد٤١٥٥٠

٢٩٨١٠٠٧٢٤٠٠٥٨٦-سارة مصطفى محمد محمود٤١٥٥١

٢٩٨١٢٢٠٠١٠١٤٠٩-سارة نبیل عبدالنبى ھالل٤١٥٥٢

٢٩٩٠٧٢٥٠١٠٤١٠٨-سارة ھشام عبدالعظیم محمد٤١٥٥٣

٣٠٠٠١٠١٠١١٣٩٤٧-سارة یاسر احمد مدبولى٤١٥٥٤

٢٩٩٠٣٠٣٠١٠٠٢٠٣-سارة یحیي سید احمد٤١٥٥٥

٢٩٨١٢٢٩٠١٠٢٠٢٦-ساره ابو بكر حمدى سالمة٤١٥٥٦

٢٩٩٠٣٠٤٠١٠٤٤٢٨-ساره ابوبكر محمود محمد٤١٥٥٧

٢٩٩٠١٠١٢١٠٤٥٦٨-ساره ابوبكر محمود محمد حسانین٤١٥٥٨

٢٩٩٠٧٠٢٠١٠١٧٤٦-ساره احمد محمد احمد عامر٤١٥٥٩

٢٩٩٠٩٠١٢٣١٠٧٤٦-ساره احمد محمود غانم٤١٥٦٠

أسم 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 أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٣٠١٠١٠٩٣٠١-ساره حسام سید حسن٤١٥٦١

٢٩٩٠١٢٨٠١٠٣٨٨٤-ساره حسن عبد الرؤوف اسماعیل٤١٥٦٢

٢٩٩٠٢٠٦٠١٠١٧٠٤-ساره خالد محمود سلیمان٤١٥٦٣

٢٩٩٠٦٢٩٠١٠٢٣٤٩-ساره سالم سالم سالمھ٤١٥٦٤

٣٠٠٠١٣١٠١٠٠٣٨٣-ساره سمیر حسین محمد حسین٤١٥٦٥

٣٠٠٠١٠٥٠١٠١٠٦٢-ساره سمیر عبدالوھاب الجندي٤١٥٦٦

٢٩٨١٢٠١٢١١٠٨٠٨-ساره سید محمد عبدالمعطى٤١٥٦٧

٢٩٨٠٥٢٦٠١٠٢١٦٥-ساره شریف محمد محمود على سلیمان٤١٥٦٨

٢٩٩٠٧٠٣٠١٠١٦٤٧-ساره صالح احمد عبد اللطیف٤١٥٦٩

٢٩٩٠٧١٥٠١٠٢٢٢١-ساره صالح عبد هللا محمد٤١٥٧٠

٢٩٩٠٩٠٤٢٥٠٠٤٦٩-ساره عادل شحاتة فھیم٤١٥٧١

٢٩٩٠٤١٨٠١٠٤٠٢٥-ساره عبد الناصر عبد العال ابراھیم٤١٥٧٢

٢٩٩٠١٢٦٠١٠٣١٢٨-ساره عبدالمنعم عباس مرسى٤١٥٧٣

٣٠٠٠١٢٢٠١٠٥٠٤١-ساره عصام الدین حافظ حسن قاسم٤١٥٧٤

٢٩٩١٠٠١٠١٠٠٩٤٧-ساره عالء سعید محمد٤١٥٧٥

٢٩٨١٠٣٠٠١٠٠٢٨٨-ساره عمر عبدالعزیز محمد علیوة٤١٥٧٦

٢٩٩٠٢٠٤٠١٠٢٣٦٤-ساره غریب فتحى عبد السالم٤١٥٧٧

٢٩٩٠٥٠٦١٤٠٠٢٠٨-ساره فتحى سالم طھ٤١٥٧٨

٢٩٩٠٩٢٨٠١٠١٨٨٢-ساره مجدى محمد ابراھیم٤١٥٧٩

٢٩٩٠٧٢١٠١٠٢٧٠٦-ساره محمد ابوالفتوح عبدالحكیم٤١٥٨٠

٣٠٠٠٣٢١٠١٠٣٢٢١-ساره محمد حلمى متولى٤١٥٨١

٢٩٩٠٩١٦٢١٠١٨٢٧-ساره محمد رشاد محمد٤١٥٨٢

٢٩٨١٠٢١٠١٠٣٨٠٦-ساره محمد كمال محمد عبد العزیز الشال٤١٥٨٣

٢٩٩٠٧١٧٠١٠٠٦٠٨-ساره محمد متولى على متولى٤١٥٨٤

٢٩٩٠١٠٢٢١٠٢٢٢٩-ساره محمود سلیمان سلیمان٤١٥٨٥

٢٩٩١٠١٦٠١٠١٦٦٦-ساره محمود محمد اسماعیل البحیري٤١٥٨٦

٢٩٧٠٩٠٨٠١٠٢٣٠٣-ساره مصطفى امین على٤١٥٨٧

٢٩٨٠١١٣٠١٠٣٤٨٢-ساره ممدوح متولى العوضى٤١٥٨٨

٢٩٩٠٧٠٤٠١٠٣٥٠٨-ساره نادى رمضان ابراھیم٤١٥٨٩

٢٩٩٠٥١٩٠١٠٠٣٢٦-ساره نصر الدین عبد الجلیل عوض٤١٥٩٠

أسم 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 أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠١٠١٠١٢٢٩٣٣-سامح ایمن نشأت محمد٤١٥٩١

٢٩٩٠٢١٢٠١٠٣٨٣٣-سامح محمد فتحى خلیفھ٤١٥٩٢

٢٩٨٠٦٠٤٠٢٠١٠٩٦-سامر حسام الدین الباسل حمدان٤١٥٩٣

٢٩٩٠٧٠٨٢١٠٤٢٣٧-سامى محمد لطفى محمد على٤١٥٩٤

٠-سامیة محمد فاید حسین٤١٥٩٥

٢٩٩٠١١٨٠١٠٣٤٢٩-سامیھ محمد سید محمد٤١٥٩٦

٢٩٩٠٤١٧٢١٠٣٣٨٩-ساندى اسامھ سیف جرجس٤١٥٩٧

٢٩٩٠٦٢٠٠١٠٤٢٨٣-ساندى امیل جاد الرب نخلة٤١٥٩٨

٢٩٩١١٠٧٢١٠٤٧٣٢-ساھر اشرف عبد الحمید صادق٤١٥٩٩

٢٩٩١٠٠٤٠١٠١٥٢٢-سجود امام امام اسماعیل٤١٦٠٠

٢٩٩٠٧٢٧٠١٠٤٩٢٩-سجى وائل عبدالمنعم ابراھیم٤١٦٠١

٢٩٩٠٩٢٠٠١٠٤٨٧٨-سراج الدین احمد محمد درویش٤١٦٠٢

٢٩٩٠٨٠٢٢١٠١٧٠٧-سعاد احمد رشدى سید اسماعیل٤١٦٠٣

٢٩٩٠٩٠١٠١١٣٤٤٧-سعاد اسماعیل ابو الفتوح اسماعیل٤١٦٠٤

٣٠٠٠١٢٦٢١٠٤١٨٥-سعاد سعد عبد الفتاح محمد سلیم٤١٦٠٥

٢٩٩٠٧٠١٢١٠٣٨٢٩-سعاد عصام محمد السباعى٤١٦٠٦

٢٩٧٠٨٠٦٠١٠٢٤٥٩-سعد احمد سعد خلیفھ٤١٦٠٧

٢٩٨٠١٠١٢٥٠٠٢٥٦-سعد محمد سعد محمد توفیق٤١٦٠٨

٢٩٩٠٨٠٦٨٨٠٠٣٦٧-سعدیھ عاطف حسیني السید احمد٤١٦٠٩

٠-سعود صالح مفتاح فرحان العلى٤١٦١٠

٢٩٨١١٢٧٠١٠٢٦٣٥-سعید رضا سعید عبدالحكیم فاید٤١٦١١

٢٩٩٠٢٠٨٢١٠٢٤٥٣-سعید سعداوى عبد المعبود على٤١٦١٢

٢٩٩٠٩٢٥٠١٠٠٥٥٥-سعید عبد هللا سعید احمد٤١٦١٣

٢٩٩٠٤١٧١٣٠١٦٩١-سعید محمدى سعید محمدى بندارى٤١٦١٤

٢٩٩٠٥٢٨٢١٠٠٦١٦-سالمھ اشرف سالمھ حسن یوسف٤١٦١٥

٢٩٨١١٠٦٠١٠٢٥٤٣-سلسبیل سالمھ السید سالمھ٤١٦١٦

٢٩٨٠٣٢١١٣٠٣٤٧١-سلطان ابراھیم عبد المجید محمد٤١٦١٧

٢٩٩٠٦٠١٠١٠٢٢١٧-سلطان اسامة فرج عبدالھادى٤١٦١٨

٢٩٩٠٨٢٤٠١٠٤٩٧١-سلمان محمد سلمان صالح احمد٤١٦١٩

٣٠٠٠٢١٥٠١٠٤٦٤٢-سلمى ابراھیم حامد حسین٤١٦٢٠

أسم 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 أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٢١٣٢١٠٣٠٠٦-سلمى احمد طھ جاد المولى٤١٦٢١

٢٩٩٠٩٠٣٠١٠٣١٦٢-سلمى احمد عبد العزیز ابراھیم٤١٦٢٢

٠-سلمى احمد فھمى٤١٦٢٣

٢٩٩٠٩٢١٠١٠٢٨٨١-سلمى اسماعیل محمد شرف الدین٤١٦٢٤

٢٩٩٠٩١٥٢١٠٧٤٤٤-سلمى اشرف رجب عبد العزیز٤١٦٢٥

٢٩٩٠٩٠٦٠١٠٠٧٢٩-سلمى بدر الدین شحاتھ عبد الباقى احمد٤١٦٢٦

٢٩٩٠٨٠٧٠١٠٥١٤٥-سلمى حسن زكریا عبد المنعم٤١٦٢٧

٢٩٨٠٥٠١٠١٠١٤٠٦-سلمى حسین جمال الدین حسین٤١٦٢٨

٢٩٩١٠٠١٢١٢٤٩٠٨-سلمى خالد عبد التواب محمد سالم٤١٦٢٩

٢٩٩٠٣٠٣٠١٠٥٧٢٨-سلمى خالد محمود السید٤١٦٣٠

٣٠٠٠١١٣٠١٠٣٧٠٨-سلمى خلیل صالح طلبة٤١٦٣١

٢٩٩٠٢١١٠١٠٠١٨٦-سلمى داود محمد ابراھیم٤١٦٣٢

٢٩٩٠٣١٣٢٥٠١٨٨١-سلمى رأفت حسن حمزه٤١٦٣٣

٢٩٨١٠٢٥٠١٠٥٩٦٨-سلمى سالم محمد سالم٤١٦٣٤

٢٩٨١٢٢٥٢١٠٢٨٠٢-سلمى سعد اسماعیل احمد٤١٦٣٥

٢٩٩٠٩١٦٠١٠٣٠٨٣-سلمى سمیر محمد عبد المنعم٤١٦٣٦

٢٩٩٠٩٣٠٠١١٧٥٢٧-سلمى عادل بدرالدین محمود٤١٦٣٧

٢٩٩٠٦٠٣٢١٠٠٥٢٨-سلمى عادل محمد احمد٤١٦٣٨

٢٩٩٠٤١٤٢١٠٣٤٢٢-سلمى عبد العزیز محمود محمد٤١٦٣٩

٢٩٩٠٦٢٣٢١٠٠٥٨١-سلمى عبد هللا سعید امام محمد٤١٦٤٠

٢٩٩٠٣٠٣٢١٠٢٣٢٧-سلمى عزت عبد الظاھر محمود سالمة٤١٦٤١

٢٩٩٠٨٢٩٠١٠١٩٠٦-سلمى عصام رأفت عبد الخالق٤١٦٤٢

٢٩٩٠٦٢٨٢١٠٠٣٢٩-سلمى على عبد السالم السید٤١٦٤٣

٢٩٩٠٩١١٠١٠١٥٢٧-سلمى على محمد یوسف حسین٤١٦٤٤

٢٩٨٠٣١٠٠١٠١٦٦٦-سلمى عماد حسین محمود٤١٦٤٥

٢٩٨١٢١٢٣١٠٠٠٨٩-سلمى ماھر محمدین احمد٤١٦٤٦

٢٩٩٠٩٢٣٠١٠٥٥٢٦-سلمى محرم حسین محرم٤١٦٤٧

٢٩٨٠٦٢٣٠١٠٢٣٤٥-سلمى محمد احمد محمدصبیح٤١٦٤٨

٢٩٩٠٨٢٤٠١٠٦٢٦٥-سلمى محمد حسن محمد٤١٦٤٩

٢٩٩٠٨١٧١٤٠١٠٦٣-سلمى محمد شفیق الشاذلى٤١٦٥٠
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٨١١٢٧٠١٠٠٦٨٣-سلمى محمد صالح محمد احمد قواص٤١٦٥١

٢٩٩١٢١٤٢١٠٢١٨٦-سلمى محمد عمر محمد٤١٦٥٢

٣٠٠٠٣١٤٠١٠٤٧٢١-سلمى محمود احمد محمود ١٤-٣-٤١٦٥٣٢٠٠٠

٢٩٩٠١٣١٠١٠٣٤٤٢-سلمى محمود احمد محمود ٣١-١-٤١٦٥٤١٩٩٩

٢٩٩٠٦١٠٠١٠٥٠٦١-سلوى اسماعیل غریب اسماعیل٤١٦٥٥

٢٩٩٠٧١٨٠١٠٤١٠٥-سلوى عبد هللا نعیم سلیمان٤١٦٥٦

٢٩٩٠٢٠٩١٤٠١٩٨٦-سما محمد عبد الرازق عید احمد٤١٦٥٧

٢٩٩٠١٠٤٠١٠٢٨٠٥-سماء اسالم فاروق سلطان٤١٦٥٨

٢٩٨٠٩٢٧٢١٠٣١٦٢-سماء محمد درویش محمد ابوزید٤١٦٥٩

٢٩٩٠٦١٩٠١٠٠٦٦٧-سماح سید حمدان یوسف٤١٦٦٠

٢٩٩٠١٠١٢٢٠٩٥٦٤-سماح فضل حسن االنور مصطفى٤١٦٦١

٢٩٩٠٧٠٨٠١٠١٩٨٢-سماح مجدى فتحى عبدالتواب٤١٦٦٢

٢٩٩٠٣٢٨٠١٠٠٤٠٣-سمر احمد عباس ابراھیم٤١٦٦٣

٢٩٩١١٢٦٠١٠٣١٠٧-سمر اشرف طھ عمران الھوارى٤١٦٦٤

٢٩٨٠٧١٩٠١٠٢٦٢٩-سمر السعید ابراھیم ابراھیم٤١٦٦٥

٢٩٩٠٣٢١٢١٠٠٦٨٣-سمر شافعى محمد عبد الوھاب٤١٦٦٦

٢٩٩٠٧١٠٢١٠٢٩٨٨-سمر صابر عبد الفتاح عویس٤١٦٦٧

٢٩٩٠٦٠١٢١١١٩٨١-سمر عادل محمد على٤١٦٦٨

٢٩٨١٠٢٠٠١٠٥٢٠٧-سمر عادل مصطفى احمد٤١٦٦٩

٢٩٩٠٨٢١٠١٠١٦٨٤-سمر عز الدین سید على٤١٦٧٠

٢٩٩٠٢٠٣٠١٠٣٠٢٨-سمر عید سید عید٤١٦٧١

٢٩٩١٢١٥٠١٠٥٨٠١-سمر نبیل مصطفى احمد الشرشابى٤١٦٧٢

٢٩٨١٢٣٠٢١٠٠٧٦٨-سمیة حسن ابو المجد محمد بدرى٤١٦٧٣

٢٩٨١٢٠٥٢١٠١٤٠٢-سمیة سمیر على عبد الحمید٤١٦٧٤

٢٩٩٠٦٢٠٢١٠٣٠٦٣-سمیة ناصر نور امین محمود٤١٦٧٥

٢٩٩٠١٢٥٠١٠٣٨٦٣-سمیحھ صالح محسن محمد٤١٦٧٦

٢٩٩٠٤٠٦٢١٠٣٩٣٦-سمیر حسن صادق شرشر٤١٦٧٧

٢٩٩٠٥١٢٢١٠٣٥٤٦-سمیرة ایمن محمد اسماعیل٤١٦٧٨

٢٩٩١٠١٥١٤٠٠٠٨١-سمیرة ثروت محمد سامى السید٤١٦٧٩

٢٩٨١٢٠٩٠١٠٢٥٨٧-سمیرة فرج كیرلس ملوكھ٤١٦٨٠
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٩١٦٢١٠٢٧٦٩-سمیرة مصطفى محمد حسن٤١٦٨١

٢٩٩٠٧٠١٢١١٠٣٦١-سمیرة نبیل محمد عاشور سیف٤١٦٨٢

٣٠٠٠١٠٩٢١٠٢٥٠٦-سمیره سامى سمیر محمد٤١٦٨٣

٢٩٩٠٧٠٨٠١٠٢٩٦٢-سمیره سعید زغلول جمعھ٤١٦٨٤

٢٩٧٠٦٠٦٢١٠١٨٢١-سمیره محمود محمود عبد اللطیف٤١٦٨٥

٢٩٩٠٤٠١٠١٠٤٤٠٣-سمیھ سعید عباس محمد جاد٤١٦٨٦

٢٩٩٠٣٢٢٠١٠٠٨٨٩-سندس احمد حسن احمد٤١٦٨٧

٢٩٩٠٩٣٠٠١١٨١٨٣-سندس اشرف سعد على٤١٦٨٨

٢٩٩٠٧٢٨٢١٠٣٤٤٨-سندس حسام امین احمد٤١٦٨٩

٢٩٩٠٤٢٨٠١٠٥١٤٢-سندس خالد عزالدین عبدالقادر٤١٦٩٠

٢٩٨٠٨٣٠٠١٠٢١٦٢-سندس سید رجب احمد٤١٦٩١

٢٩٩٠٦٠٢٢١٠٠٣٦٨-سندس عبد القادر عبد الرحمن حسین٤١٦٩٢

٢٩٩١٠١٠٢١٠٣٤٦٢-سندس مصطفى السید محمد عبد الجواد٤١٦٩٣

٣٠٠٠٢٠١٢١٠٢٤٤٢-سھا احمد عمران احمد سلیمان٤١٦٩٤

٣٠٠٠١١٢٠١٠٥٠٠١-سھا طاھر عبدالخالق محمد٤١٦٩٥

٢٩٩٠١٢٣٢٢٠١١٠٦-سھام حامد جمعھ على محمد٤١٦٩٦

٢٩٨١٠٣١٠١٠١٥٦٨-سھام مصطفى شعبان محمود٤١٦٩٧

٢٩٨٠٧٢٤٠١٠٠٠٨٨-سھام ممدوح محمد زكى٤١٦٩٨

٢٩٩٠٢٠٩٢١٠٣٩٨٩-سھى على نادي كامل٤١٦٩٩

٢٩٨٠٧٢٧٢٣٠٠٨٦١-سھیر مصطفى عبد الرحمن احمد٤١٧٠٠

٢٩٩٠١٣١٢١٠٢٢٦٥-سھیلة خالد حامد عبد الفتاح٤١٧٠١

٢٩٩١٠٢٦٠١٠١٦٤٧-سھیلة محمد على عبدالفتاح یحیى٤١٧٠٢

٣٠٠٠١٢٣٢١٠٢٥٢٨-سھیلة ھشام صالح محمد عبد هللا٤١٧٠٣

٢٩٩٠٢٢٦٠١٠٢٩٤٢-سھیلھ احمد على احمد٤١٧٠٤

٣٠٠٠١٠١٠١٠٩٧٢٩-سھیلھ أیمن حسین عبداللطیف٤١٧٠٥

٢٩٧٠٩١٥١٧٠٣٦٨١-سھیلھ صبحى شلبى محمد عطیة٤١٧٠٦

٣٠٠٠١٢٩٠١٠٢٧٦٧-سھیلھ عادل محمد محمد جعفر٤١٧٠٧

٢٩٩٠٧٢٥٢١٠٠٩٢٤-سھیلھ عصام الدین مصطفى عبده٤١٧٠٨

٢٩٩٠٦٢٧٠١٠٠٢٦٩-سھیلھ عالء الدین فكرى زاید٤١٧٠٩

٠-سوسن یس زكى عبد هللا٤١٧١٠
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٧١٠١٣٠١٠١٧٨٦-سوسنا سمیر ولیم وھبھ عبد الملك٤١٧١١

٢٩٨٠٣١٠٢٣٠٣٧٦٢-سومیة محمد عنتر ابو بكر٤١٧١٢

٢٩٩٠٥١٣٠١٠٠٤٠٨-سوھندا محمد احمد محمد٤١٧١٣

٢٩٩٠٨٢٧٢٣٠٠٦٥٩-سید احمد سید عثمان٤١٧١٤

٢٩٩٠٦٠١٢١٠٧٦٥٨-سید خالد السید عبد الفتاح٤١٧١٥

٢٩٩٠٤١٧٢١٠٣٤٣٥-سید شحات حسن عبد السالم٤١٧١٦

٢٩٩٠١٠٤٠١٠٢٦٩٤-سید صالح الدین السید حسانین٤١٧١٧

٢٩٧٠٧٠٨٠١٠٠٢٥١-سید طارق سید حسن٤١٧١٨

٢٩٩٠٦٠١٠١٠٥١٣٥-سید عصام سید محمد٤١٧١٩

٢٩٩٠٥١٧٢١٠٢٦٥٦-سید محمد سید عبد الظاھر٤١٧٢٠

٢٩٩٠٤٢١٢١٠٠٩١٤-سیف الدین اسامھ محمود راشد٤١٧٢١

٢٩٩٠٤٢٨٠١٠٣٢٥٥-سیف الدین اشرف محسن منصورعماره٤١٧٢٢

٢٩٩٠٨٠١٢١١٥٠٧٦-سیف الدین اشرف محمد شوقي٤١٧٢٣

٢٩٩٠٦٠٢٠١٠٠٨٣٢-سیف الدین عادل فایز سید٤١٧٢٤

٢٩٨١٠٢٦١٤٠١٩١٧-سیف الدین عادل مصطفى عبد المعطى سلیمان٤١٧٢٥

٢٩٩٠٨٣١٠١٠٤٠٩٥-سیف الدین عالء محمد مصطفى حسن٤١٧٢٦

٢٩٩٠٧٢١٠١٠٤٠٣٢-سیف الدین فایز فتحى سید احمد عریبى٤١٧٢٧

٢٩٩٠٨٢٢٨٨٠٠١١٣-سیف حجاج سلیمان حسن٤١٧٢٨

٠-سیف محمد عبد الحلیم محمد٤١٧٢٩

٢٩٩٠١٠٥٠١٠٦١٥٩-سیمون فایز ونیدس نخلھ٤١٧٣٠

٢٩٩٠٣٠١٠١٠٦٤٤٢-سیمون مجدى مترى عوض٤١٧٣١

٢٩٩٠٧١٥٠١٠٣٦٩٤-شادى احمد مبارك خضر حسن٤١٧٣٢

٢٩٩٠٧٠٧٠١٠١٥٧٧-شادى دانیال راغب كراس٤١٧٣٣

٣٠٠٠٣٢٧٠١٠٠٧٩٥-شادى سعید عبدالمنعم محمد زعفان٤١٧٣٤

٢٩٩٠٨٠٩٢١٠٠١٩٨-شادى طارق عبد المنعم جاد٤١٧٣٥

٢٩٩١٢١٦٢١٠٠٥١١-شادى عبد السالم غریب عبد السالم٤١٧٣٦

٠-شادى عصام محمد حسنى محمود رزق٤١٧٣٧

٢٩٨٠٧٣١٠١٠٢٥٩٨-شادى عمرو رشاد عبدالرازق سید٤١٧٣٨

٢٩٩٠٨١٠٠١٠١٣٧٩-شادى محمد حسنى محمد٤١٧٣٩

٢٩٩٠٥١٥٢١٠١١٧٣-شادى مرزق ناروز فرج٤١٧٤٠
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٠-شاھنده خالد محمد عثمان٤١٧٤١

٠-شاھنده صالح سالم عیسوى٤١٧٤٢

٢٩٩٠٣٠٤٢٣٠٠٩٠٩-شاھھ متولي عبد الھادي متولي٤١٧٤٣

٣٠٠٠٣٢٠٠١٠٦٦٩٩-شاھین ابراھیم حسین ابراھیم٤١٧٤٤

٢٩٦١٢١١٠١٠٣٣٢٢-شاھیناز ھشام الدین عبدالعزیز عبدالرؤف٤١٧٤٥

٢٩٨٠٣٢٢١٣٠٢٧٦٦-شذا ولید عبد المنعم عبد الحي٤١٧٤٦

٢٩٩٠٩٠١٠١١١١٦٩-شروق اسماعیل حسن اسماعیل٤١٧٤٧

٢٩٩٠٣١٤٠١٠٣٠٠٣-شروق اسماعیل مصطفى اسماعیل٤١٧٤٨

٢٩٩٠٩٢٠١٢٠٠٦٠٩-شروق اشرف الصاوي عبد الحاكم٤١٧٤٩

٢٩٨١١١٩٠١٠٣٢٨٢-شروق اشرف عبدهللا عوض هللا٤١٧٥٠

٢٩٩٠٦١٢٣١٠٠١٠٥-شروق اشرف محمود سید على٤١٧٥١

٢٩٨١٢٢٢٢١٠٠٦٢٧-شروق السید رجب محمد٤١٧٥٢

٣٠٠٠١٠٢٠١٠٤٢٢٩-شروق امین سعد امین٤١٧٥٣

٢٩٩٠٥١٣٢١٠٠٣٢٤-شروق حسن السید میزار٤١٧٥٤

٢٩٩٠٨٢٤٠١٠١٩٤٨-شروق حسین فھمى حفناوى٤١٧٥٥

٢٩٨٠٤٠٣٠١٠١٩٦١-شروق خالد سلطان محمد٤١٧٥٦

٠-شروق خالد عبده محمد ٤١٧٥٧

٢٩٩٠٦٢٩٠١٠٣٢٢١-شروق خالد محمد محمود٤١٧٥٨

٢٩٩٠١٢٤٢١٠٢٣٨٦-شروق ریاض احمد السید٤١٧٥٩

٢٩٩٠٩٠٩٢١٠٦٩٦٦-شروق سامى على عبد هللا٤١٧٦٠

٢٩٩٠١٢٠٠١٠٤١٨٤-شروق سعید عبد هللا یسین٤١٧٦١

٢٩٩٠٦١٩٢١٠٠١٤١-شروق ضیاء محسن سید ناجى٤١٧٦٢

٢٩٩٠٩٢٤٢١٠١٥٢٦-شروق عاطف صالح محمد٤١٧٦٣

٢٩٩٠٤٢٤٠١٠٣٠٦٦-شروق عبد الحلیم حسن محمد حسن٤١٧٦٤

٢٩٩٠١١٤٢٣٠١٠٦٣-شروق فاضل عبد المولي راف هللا٤١٧٦٥

٢٩٩٠٨١٢٠١٠٢٦٠٦-شروق ماجد كمال احمد٤١٧٦٦

٢٩٩١٢٢٧٢١٠٠٥٤١-شروق مجدى صالح عبد الكریم٤١٧٦٧

٢٩٩١٠٠٦٠١٠٣١٢٢-شروق محمد حشمت عبدالحق٤١٧٦٨

٢٩٩٠٧١٤٢١٠٤٠٢٩-شروق محمد صالح الدین محمد احمد ابو زینة٤١٧٦٩

٢٩٩٠٢٢٠٠١٠٣٤٢٧-شروق محمد عبد العزیز ابراھیم٤١٧٧٠
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٢٩٩٠٩٠٩٢١٠٩٧٨٧-شروق محمد عبد النبى محمد٤١٧٧١

٢٩٩٠٥٢٧٠١٠٤١٠١-شروق محمد عبدالحى محمد٤١٧٧٢

٢٩٩١٢١٠٠١٠٤٥٦١-شروق محمد فولى توفیق٤١٧٧٣

٢٩٩٠٣١١٣١٠٠٠٨٦-شروق محمد محمود احمد٤١٧٧٤

٢٩٩١١١٦٢١٠١٦٨٦-شروق مصطفى احمد على حسن٤١٧٧٥

٣٠٠٠١١٥٠١٠٥١٤٦-شروق ناصر حسن محمد حسن٤١٧٧٦

٢٩٩٠٣٠٦٠١٠٥٩٨٦-شروق نجاح ادریس النقط٤١٧٧٧

٢٩٩٠٧١٧٢١٠٠٧٤٥-شروق نصر احمد ابو الحسن٤١٧٧٨

٢٩٩٠٣٢٠٢١٠٢٤٩١-شریف ابراھیم متولى محمد٤١٧٧٩

٢٩٩٠٤١٣٠١٠٤١٧٢-شریف احمد ابراھیم احمد٤١٧٨٠

٢٩٩٠٦٢٨٠١٠٤١٥٧-شریف اشرف ابراھیم رمان٤١٧٨١

٢٩٩٠٥٠٧٠١٠١٣٩٦-شریف اشرف نبوى محمد سالم٤١٧٨٢

٠-شریف حسین سعد محمد٤١٧٨٣

٢٩٩٠٦٠٥٠١٠١٥٣١-شریف سامى صبحى نعمان٤١٧٨٤

٢٩٩٠٨١٨٠١٠٠٦٤٥-شرین رضا ابراھیم اسماعیل سالم٤١٧٨٥

٢٩٩٠١١٧٢٣٠١٣٢٧-شریھان عارف محمد محمود٤١٧٨٦

٢٩٩٠٥١٥٠١٠٠٧٦٥-شریھان محسن عزت طھ٤١٧٨٧

٢٩٩٠٢٢٠٢١٠٦٢٠٢-شكران عید قرنى دسوقى٤١٧٨٨

٢٩٩١٠٠١٠١٠١٧٨١-شمس احمد محمد فتحى٤١٧٨٩

٢٩٩٠٢٠٨٢١٠٤٤٧٢-شھاب الدین مصطفى سید محمد٤١٧٩٠

٢٩٨١٢١٧٢٣٠٠٨٥٩-شھاب جمعھ احمد عوض٤١٧٩١

٠-شھاب عبد هللا عبد الباسط محمد احمد٤١٧٩٢

٢٩٨١٠٠١٠١١٩٦٩٤-شھاب محمد یاسین حسنین سرور٤١٧٩٣

٢٩٩٠٧٣١٢١٠٢٧١٩-شھاب مصطفي جمال الدین سید٤١٧٩٤

٢٩٨١١٢٢٢٤٠٠٢٢٥-شھیره حجاج على احمد٤١٧٩٥

٢٩٩٠٣١٠٢١٠٥٣٨٨-شھیره سلیمان حسن على عطیھ٤١٧٩٦

٢٩٨١١٢٨٠١٠١١٧٣-شوقى محمد مراد عبد العزیز٤١٧٩٧

٢٩٩١١٢٠٢١٠١٦٧٦-شوكت خالد عبد السالم مبروك٤١٧٩٨

٢٩٩١٠١٤٠١٠٠٣٠٢-شیرى اشرف محمد ابراھیم٤١٧٩٩

٢٩٩٠٣١٣٠١٠١٢٦٦-شیرین اشرف زكى عفیفى٤١٨٠٠
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٣٠٠٠٣٢٤٠١٠٤٠٢٨-شیرین اشرف شرف محمد٤١٨٠١

٢٩٩٠٢٠٩٢١٠٠٦٨٨-شیماء احمد شكري عبد الوھاب٤١٨٠٢

٢٩٧١١١٠٠١٠٣٩٦٩-شیماء اشرف عبد الاله جاد الكریم٤١٨٠٣

٢٩٨٠١٠١١٧٠٨٤٢٢-شیماء جاد عبد العزیز جاد٤١٨٠٤

٢٩٩٠٧١٠٢١٠٤٠٨٥-شیماء جمال سلیمان شحاتة٤١٨٠٥

٢٩٨٠٥٢٨٢١٠٠٤٨٤-شیماء جمال فراج ابو الحسن٤١٨٠٦

٢٩٩٠١١٣٠١٠٢٩٢٨-شیماء راوى على مھنى٤١٨٠٧

٢٩٩٠١١٦٢١٠٢٨٨١-شیماء رمضان احمد محمد٤١٨٠٨

٢٩٩٠٩٠١٢١١٤٠٨٤-شیماء رمضان حافظ ابراھیم٤١٨٠٩

٢٩٩٠٣٢٣٠١٠١٥٢٢-شیماء زكریا شافعى محمد٤١٨١٠

٢٩٩٠٩٠٨٠١٠٣٢٨٧-شیماء سعید بدوى عبدهللا٤١٨١١

٣٠٠٠٢٠١١٤٠٠٦٠١-شیماء سعید عبد السالم السید٤١٨١٢

٢٩٩٠٣٠٦٠١٠٥٤٤٧-شیماء سعید عبدالرحمن عبدالصمد٤١٨١٣

٢٩٩٠٦٠٥٠١٠٠٨٢٩-شیماء سمیر مصطفى محمد حسانین٤١٨١٤

٢٩٩٠٢٢٨٢١٠٠٢٢٦-شیماء سید محمد ابراھیم٤١٨١٥

٢٩٨١١٢١٢١٠٤٥٤٧-شیماء شعبان محمد حسانین٤١٨١٦

٠-شیماء صالح احمد محمد٤١٨١٧

٢٩٩٠٤١٥٢١٠٠١٨٩-شیماء عادل فرج صدیق٤١٨١٨

٢٩٩٠٩٢١٢١٠٠٦٤٩-شیماء عبد الغفار سعید ناصف٤١٨١٩

٢٩٦٠٣٠٢١٤٠١٤٦٩-شیماء عبد الفتاح محمود سید ابو یوسف٤١٨٢٠

٠-شیماء عبدالفتاح سعد محمد المنشاوى٤١٨٢١

٢٩٩٠٢١٩٠١٠٠٥٢١-شیماء عزت عبد العاطى عبد السمیع٤١٨٢٢

٢٩٩٠٨٠١٠١١١٢٤٣-شیماء عالء على بیومي٤١٨٢٣

٢٩٩٠٧٠٧٠١٠١٦٢٣-شیماء على احمد شجاع الدین٤١٨٢٤

٢٩٩٠٣٠٧٠١٠١٨٢٢-شیماء على سید احمد محمد سید احمد٤١٨٢٥

٢٩٨٠٤٠٦٨٨٠٠٠٦٥-شیماء على عبدالخالق علي٤١٨٢٦

٢٩٨١١٢٣٠١٠٣٢٤٨-شیماء على محمد الحماقى٤١٨٢٧

٢٩٩٠٢٠٤٢١٠١٦٦٧-شیماء كمال عبدالكریم اسماعیل٤١٨٢٨

٢٩٩٠٨٠٢٢١٠٢٧٦٢-شیماء مجدى عبد الحفیظ عبد المجید االبـ٤١٨٢٩

٢٩٩٠٧١١٠١٠٤٦٤٧-شیماء محمد ابو الفتوح رمضان٤١٨٣٠
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٢٩٩٠٨٠٨٠١٠٤٨٦٤-شیماء محمد اسماعیل زكریا٤١٨٣١

٢٩٩٠٧٢١٠١٠٤٢٢٩-شیماء محمد السید احمد حجازى٤١٨٣٢

٢٩٩٠٦١٤٠١٠٢٣٨٣-شیماء محمد حسن محمد٤١٨٣٣

٢٩٩٠٢١١٠١٠٢٣٨٣-شیماء محمد سعد عبد المعبود٤١٨٣٤

٢٩٩٠٩٢٧٠١٠٠١٨٧-شیماء محمد شندى ذكى٤١٨٣٥

٢٩٨١٢٠٦٠١٠١٦٨٣-شیماء محمد كمال عبد الحافظ٤١٨٣٦

٢٩٩٠٢١٣٢١٠١٣٦٤-شیماء محمد ماھر محمد٤١٨٣٧

٢٩٩٠٦٢٤٠١٠٠٣٢٩-شیماء محمد منصور عبدالباقى٤١٨٣٨

٢٩٨١١٢١٢١٠٤١٤٨-شیماء محمود ابوطالب احمد٤١٨٣٩

٢٩٩٠٧١٦٣١٠٠١٠٤-شیماء محمود خلیل خوجلى٤١٨٤٠

٢٩٨١١٠٨٢١٠٢٦٠١-شیماء منصور معوض السید٤١٨٤١

٢٩٧٠٢٠٤٠١٠٣٧٠١-شیماء یحیي محمد سلیمان٤١٨٤٢

٠-شیماء یوسف محمد الطالونى٤١٨٤٣

٢٩٩٠٩٠١٢١٠٥١٦٦-صابرین اشرف عید عبد العزیز٤١٨٤٤

٣٠٠٠١٠٨٠١٠٣٥٨٢-صابرین ولید محمد احمد٤١٨٤٥

٢٩٩٠٩٠٩٠١٠٣١٠٢-صابرین یاسر جابر محمد٤١٨٤٦

٢٩٩٠٩١٧٠١٠٥١١٤-صالح طلعت صالح محمد٤١٨٤٧

٢٩٩٠١٠١٠١١٤١١٦-صالح عصام صالح على خضر٤١٨٤٨

٢٩٩٠٨٢٧٠١٠٢٢١٣-صالح مجدى عبد الرؤوف ابراھیم٤١٨٤٩

٢٩٩٠١١٤٢١٠٤١٣٦-صالح محمد صالح عمر٤١٨٥٠

٢٩٨١١٣٠٢١٠٠١٦٨-صباح بشیر عبدالجواد محمد عویس٤١٨٥١

٢٩٨١٢٠٨٠١٠١٧٤٤-صباح حلمى ابراھیم امام٤١٨٥٢

٢٩٩٠١٠٧٢١٠٣٦٧٦-صبري عطیھ شحاتة حسن٤١٨٥٣

٢٩٩١٠٠١٠١٠٦٨٦٤-صفا مجدى حسن تایھ جمعة٤١٨٥٤

٢٩٩١٠٢٥٠١٠٤٩٦٦-صفاء احمد حافظ احمد٤١٨٥٥

٢٩٩٠٩٢٨٠١٠٣٠٨٧-صفاء احمد خالد محمد٤١٨٥٦

٢٩٩٠٨٣٠٢١٠٢٠٠٨-صفاء حسین احمد احمد٤١٨٥٧

٢٩٩٠٢١٦٠١٠٠٥٨٦-صفیھ احمد بدوى عكاشھ٤١٨٥٨

٢٩٦١١٠١٠١٠٥٨٦١-صفیھ حسین عارف محمد٤١٨٥٩

٢٩٩٠٤٠٦٠١٠٢٥٤١-صفیھ سید جمعة عیسوي٤١٨٦٠
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٢٩٩٠٥١٠٢١٠٤٨١٣-صقر شحات رفاعي سلیمان٤١٨٦١

٢٩٨٠٦٢٣٢١٠٣٣٧٣-صالح الدین عاصم محمد سید عبد القوي٤١٨٦٢

٠-صالح الدین محمود محمد مندور٤١٨٦٣

٢٩٩٠٨٢٢٢١٠٢٦٣٥-صالح سید صالح سید ھلیل٤١٨٦٤

٢٩٩٠٦٠٥٢٣٠٠٣٥٣-صالح صالح محمد محمود٤١٨٦٥

٢٩٨١٠٢٥٠١٠٤٦١٩-صالح عادل صالح محمد٤١٨٦٦

٢٩٨٠٢٠٨٢١٠٤٠٨٧-ضحى رمضان مختار عبد اللھى٤١٨٦٧

٢٩٩٠٢٠٥٢١٠٣٣٠٧-ضحى عادل موسى مصطفى٤١٨٦٨

٢٩٩٠٣١٧٢١٠١٤٠١-ضحى عبد العزیز محمود ابو رجیلة٤١٨٦٩

٢٩٨٠٧٢٠٢١٠٥٤٦٧-ضحى عبدالسالم السید متولى٤١٨٧٠

٢٩٨١١١٤٢١٠٠١٦٦-ضحى فارس على سعد٤١٨٧١

٠-ضحى محمد احمد ابراھیم سالم٤١٨٧٢

٢٩٩٠٦٠٦٠١٠٠٣٦٣-ضحى محمد السید نبیھ٤١٨٧٣

٣٠٠٠٣١٧٢١٠٢١٢٧-ضحى محمود عبد الخالق محمود٤١٨٧٤

٢٩٩٠٥١٤٢١٠٠٣٦٥-ضحى محمود محمد السید٤١٨٧٥

٢٩٨١٠٢٢٢١٠٢٥٦٢-ضحى محمود محمد محمد٤١٨٧٦

٢٩٩٠٦٠٧٠١٠١٦٥١-ضیاء عبد المنعم عبد الحلیم عابد٤١٨٧٧

٢٩٩٠٦١٥٢١٠٣٨٧٣-ضیاء ھشام سید فھیم٤١٨٧٨

٢٩٩١١٠٩٢١٠٠٩٣٨-طارق احمد عاشور محمود٤١٨٧٩

٢٩٩٠٨١٦٢١٠١٤٥٦-طارق عادل عبد الحمید محمد٤١٨٨٠

٠-طارق عاطف سلیمان زین الدین٤١٨٨١

٢٩٩١٠٠١٢١٠٥٧٣٣-طارق محمد حسن صالح٤١٨٨٢

٢٩٩٠٧١٠٢١٠٤٤٧٦-طارق محمد عفیفي محمد٤١٨٨٣

٢٩٩٠٦٠٧٠١٠٣٨١٦-طارق محمود عبد المؤمن محمد عوض٤١٨٨٤

٣٠٠٠١٠١١٤١٩٠٩٨-طارق مصطفى حسین مصطفي٤١٨٨٥

٢٩٩٠٩١٤٢٣٠١٣٧٤-طارق مصطفى حمیده معتوق٤١٨٨٦

٢٩٩٠٤١٩٢١٠٣٥٥٥-طارق مھدى جمعھ عبد اللطیف على٤١٨٨٧

٢٩٩٠٥٢٩٠١٠١٣٥٤-طارق ھاشم محمد ھاشم عیسوى٤١٨٨٨

٣٠٠٠١٠٥٠١٠٦٦٩٢-طارق ھشام عبد المنعم ابراھیم حافظ٤١٨٨٩

٢٩٩٠٢٢١٠١٠٣٣٥٢-طارق یاسر محمد محروس٤١٨٩٠
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٨١٢٢٦٠١٠١٣٣٥-طاھر ایھاب احمد مجدى مدبولى٤١٨٩١

٢٩٩٠١٢٦١٤٠٠٨٧٨-طاھر جمال عبدالمنعم شبل٤١٨٩٢

٢٩٩٠٩٣٠٢٢٠٣٩٥١-طھ سعید محمد عید٤١٨٩٣

٢٩٩٠٩٠٥٢١٠١٩٥٣-طھ محمد احمد طھ٤١٨٩٤

٢٩٨١١٠٥٠١٠٤١٧٣-عادل رمضان طھ على٤١٨٩٥

٢٩٨٠٦٢٥٠١٠٠٧٥٦-عادل عبد هللا السید محمد٤١٨٩٦

٢٩٩١١٢٩٠١٠٣١٣٦-عادل مجدى محمد نادى ابراھیم٤١٨٩٧

٣٠٠٠٣٠٦٠١٠٠٣١٨-عادل محمد عادل عبد الھادي٤١٨٩٨

٣٠٠٠٣١٤٢١٠٠١٣٨-عادل محمد عبد هللا محمد٤١٨٩٩

٢٩٩٠٧٢٢٢٣٠٠٥٣٨-عادل محمد على حافظ٤١٩٠٠

٢٩٩٠٢٢٠٠١٠٤٣١٨-عاصم عبدالفتاح سلیمان عبدالفتاح٤١٩٠١

٢٩٩٠٨٢٧٠١٠١٤٥٤-عاصم عصام عبد السمیع عبد القادر٤١٩٠٢

٢٩٩٠٧٠٦٢١٠٣٤١٢-عاصم محمد حسن على حسن٤١٩٠٣

٢٩٩٠٨٢٦٠١٠١٥٩٦-عاطف عمرو سعد على٤١٩٠٤

٠-عالیا عادل محمد محمد٤١٩٠٥

٢٩٩٠٨٢١٢١٠٢٨٢٣-عایدة عبد هللا عبد الرؤوف احمد٤١٩٠٦

٢٩٩٠٧٢٣٠١٠٦٠٦٦-عائشھ محمود شعبان احمد٤١٩٠٧

٣٠٠٠١٠٣٨٨٠٠٦١٣-عباد ماھر عبد الفتاح محمد حواس٤١٩٠٨

٢٩٩٠٤٢٠٢٣٠٤٤٥٧-عبد التواب فاروق ضیف فاضل٤١٩٠٩

٢٩٨١٢٠٣٠١٠٣٧٣٨-عبد الحسیب حسن عبد الحسیب نور الدین٤١٩١٠

٢٩٩٠٩٠٩٢٣٠٢١٩٦-عبد الحفیظ عمر عبد الحفیظ خلف٤١٩١١

٢٩٨١١٢٨٢١٠١٤٧٢-عبد الحمید رفعت عبد الحمید عبد الكریم٤١٩١٢

٢٩٨١١٠٥٢١٠٢٨٩٥-عبد الحمید محمد عبد الحمید محمد٤١٩١٣

٣٠٠٠١٢٩٢١٠١٩١١-عبد الحى محمد یحیى السید٤١٩١٤

٢٩٩٠٦٢١٢١٠١٩٥٦-عبد الرحمن ابراھیم حامد مرسى٤١٩١٥

٢٩٩٠٢٢٥٢١٠١٠١٥-عبد الرحمن ابراھیم سالمة احمد٤١٩١٦

٢٩٩٠١٠١٢٣٠٦٤١١-عبد الرحمن ابو النور عبد التواب عبد المنطلب٤١٩١٧

٣٠٠٠٢٢٨٠١٠٣٨١٨-عبد الرحمن احمد حسن جاد٤١٩١٨

٢٩٩٠١١٣٠١٠٢٣٩١-عبد الرحمن احمد حسن سرحان٤١٩١٩

٢٩٩٠٤٢٥٠١٠٢٩٥٥-عبد الرحمن احمد حسین على٤١٩٢٠
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٧١٧٠١٠٥٩٣٦-عبد الرحمن احمد سعد حسن٤١٩٢١

٢٩٩٠٧٠١٠١١١٩١٣-عبد الرحمن احمد سید محمد امین٤١٩٢٢

٢٩٩٠٧١٨٢١٠٢٣٥٥-عبد الرحمن احمد عبد الحفیظ محمد یحى٤١٩٢٣

٢٩٩٠٩٢٨٢١٠٥٧٩٦-عبد الرحمن احمد عبد الحمید محمد خلیفة٤١٩٢٤

٢٩٨١٢١٢٠١٠٥٠٣٩-عبد الرحمن احمد عبد الفتاح رضوان٤١٩٢٥

٠-عبد الرحمن احمد عبد اللطیف٤١٩٢٦

٢٩٩١٠٠١٢١٠٦١٣٦-عبد الرحمن احمد عبد هللا مجلي٤١٩٢٧

٠-عبد الرحمن احمد قرشى احمد القرشى٤١٩٢٨

٢٩٩٠٩٣٠٠١١٠١١٥-عبد الرحمن احمد محمد عبد الجواد یوسف٤١٩٢٩

٢٩٩٠٤١٥٠١٠٢٩١٥-عبد الرحمن احمد محمد عبد اللطیف دھمش٤١٩٣٠

٢٩٩٠٦١٦٠١٠٠٦١١-عبد الرحمن احمد محمد عبد رب النبي٤١٩٣١

٠-عبد الرحمن احمد نور الدین عبد الغنى٤١٩٣٢

٢٩٩٠٢١٤٢١٠١٣٩٧-عبد الرحمن اسامھ زین السید ناصف٤١٩٣٣

٢٩٨١١١٢٠١٠٢٢٣٨-عبد الرحمن اسامھ على عطیھ٤١٩٣٤

٢٩٩٠٢٠٩٢١٠٤٣١٤-عبد الرحمن اسماعیل عبد الكریم حامد٤١٩٣٥

٢٩٩٠٨٠٨٢١٠٠٤١٦-عبد الرحمن ایمن عبد الرحمن محمود ھواش٤١٩٣٦

٢٩٨١١٢٩٢٥٠٠٩٥٢-عبد الرحمن حسن اسماعیل حسین٤١٩٣٧

٢٩٨١١٢٨٢١٠١٩٩٥-عبد الرحمن حسن اسماعیل فرج٤١٩٣٨

٢٩٨١١٢٣٢٣٠١٢٩٢-عبد الرحمن حسن عبد المعبود محمد٤١٩٣٩

٢٩٩٠٣٢٢٠١٠٣٠١٢-عبد الرحمن حسین سید حسین٤١٩٤٠

٢٩٩٠٦٠٤٢١٠١٦٩٧-عبد الرحمن خالد احمد عبد المنعم٤١٩٤١

٢٩٨١٠٢٠٢٣٠١٨٥٢-عبد الرحمن خالد عبدهللا صابر٤١٩٤٢

٢٩٩٠٤٢٧٢١٠١٥٩٦-عبد الرحمن رفعت محمد على٤١٩٤٣

٠-عبد الرحمن سعید عبد الراضي٤١٩٤٤

٢٩٩١٠٠١٢١٢٢٨٧٥-عبد الرحمن سالمھ كامل ابو سریع الحریرى٤١٩٤٥

٢٩٩٠٧٠٧٠١٠٠٤٧٣-عبد الرحمن سلیمان على محمد على٤١٩٤٦

٢٩٨٠٧٠٧٠١٠٣٠٩٥-عبد الرحمن سمیر محمد محمد٤١٩٤٧

٢٩٩٠٢٠٨٠١٠١٠٧٧-عبد الرحمن سید عبد الرحمن محمود معروف٤١٩٤٨

٢٩٩١٠٢١٠١٠٣٠٩٦-عبد الرحمن سید عبد الستار اسماعیل٤١٩٤٩

٠-عبد الرحمن سید فتحى رمضان٤١٩٥٠
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٢٩٩٠٧٢٤٢١٠٠٦٣٢-عبد الرحمن صالح احمد محمد فرج٤١٩٥١

٢٩٩٠٣١٤١٤٠٠٤٩٤-عبد الرحمن صبري سید موسي٤١٩٥٢

٢٩٩٠٤٢٢٨٨٠٠٥٧٦-عبد الرحمن طارق حسني عبده٤١٩٥٣

٢٩٩٠٨١٨٠١٠٠١١٤-عبد الرحمن طارق محمد عبد السالم٤١٩٥٤

٢٩٩٠٩١٨٢١٠٤٨١٤-عبد الرحمن عادل عبد الرحمن احمد٤١٩٥٥

٢٩٨١١١٤٠١٠٤٣٩٣-عبد الرحمن عادل نور الدین ابراھیم٤١٩٥٦

٢٩٩٠٧٠٧٠١٠١٤٩٦-عبد الرحمن عامر جالل محمد٤١٩٥٧

٢٩٨٠٤٠١٢١٠٢٠٩٨-عبد الرحمن عبد الفتاح زكى عبد التواب٤١٩٥٨

٢٩٩٠١٠٩٢١٠١٤٩١-عبد الرحمن عبد هللا حسن محمد الجدامى٤١٩٥٩

٢٩٩٠٢٠٥٢١٠٤٤١٩-عبد الرحمن عدلي محمد صادق٤١٩٦٠

٢٩٩١١٠٩٠١٠٢١٧٨-عبد الرحمن عصام سید حسین٤١٩٦١

٢٩٩٠٨٢٣٢١٠٢١٣٧-عبد الرحمن عطیھ عبد الرحمن عبد هللا٤١٩٦٢

٢٩٨٠٥١٨٢٣٠٠٥١٦-عبد الرحمن على صالح فھمي٤١٩٦٣

٢٩٨٠٥١٢٠١٠٠١١١-عبد الرحمن على عبد الدایم محمد داود٤١٩٦٤

٢٩٩٠١١٥٠١٠٤٤٥٥-عبد الرحمن عمرو حسن وزیرى٤١٩٦٥

٢٩٩٠٥٢٦٠١٠٠٧٩٥-عبد الرحمن فارس محمود محمد قرقار٤١٩٦٦

٢٩٩٠٢١١٠١٠٢٣٧٥-عبد الرحمن فرج سنوسى یمانى٤١٩٦٧

٢٩٩٠٧٢٨٠١٠٠٨٥٩-عبد الرحمن كردى محمد اسماعیل٤١٩٦٨

٢٩٨١١١٥٢١٠٣٣٣٣-عبد الرحمن محمد احمد عبد الحافظ٤١٩٦٩

٢٩٩٠٨٢٠٢١٠٣٠٥٨-عبد الرحمن محمد احمد على٤١٩٧٠

٢٩٩٠٣٢٩٠١٠٢٢٩٣-عبد الرحمن محمد امام امام عفیفى٤١٩٧١

٣٠٠٠١٠١٢١٠٣٣٩٦-عبد الرحمن محمد بنداري كامل٤١٩٧٢

٢٩٩٠٤١٦٠١٠٢٨٥٩-عبد الرحمن محمد حسین على فرغلي٤١٩٧٣

٢٩٨٠٩١٣٢١٠٢٣٩٥-عبد الرحمن محمد درویش حسن٤١٩٧٤

٢٩٨١٠٢٨٠١٠٢٣٩٤-عبد الرحمن محمد درویش محمد٤١٩٧٥

٢٩٩٠٤١٨٢٣٠١٥٩٦-عبد الرحمن محمد رشید على٤١٩٧٦

٢٩٩٠٦٠٤٢١٠١٧٧٨-عبد الرحمن محمد سعد عبد الحافظ٤١٩٧٧

٢٩٩٠٨١٤٢١٠٠٢٩١-عبد الرحمن محمد سلیم حسن٤١٩٧٨

٢٩٩٠٦٢٠٢١٠٢٦٧٩-عبد الرحمن محمد سلیمان محمد٤١٩٧٩

٢٩٩٠٧٠٣٠١٠١٩٧٣-عبد الرحمن محمد سید حسن العمرى٤١٩٨٠
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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 أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٢٠٤٢١٠٤٠٣٨-عبد الرحمن محمد عبد التواب احمد٤١٩٨١

٢٩٨١٢٢٠٢٣٠٤١٥٣-عبد الرحمن محمد عبد الحمید احمد٤١٩٨٢

٢٩٩٠٣٠١٢٣٠٦١٥٥-عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد٤١٩٨٣

٢٩٩٠٢٢٧٢١٠١٥١٨-عبد الرحمن محمد عبد العزیز على ربیع٤١٩٨٤

٢٩٩٠١٠٨٠١٠٠٦٩٤-عبد الرحمن محمد عمر حنضل٤١٩٨٥

٢٩٨٠٣٠٥٠١٠٣٣٣٦-عبد الرحمن محمد فوزى محمود٤١٩٨٦

٢٩٩١١٠٥٠١٠٦٠٥٧-عبد الرحمن محمد محمد احمد٤١٩٨٧

٢٩٩٠٧٠٤٨٨٠٠٠٩٧-عبد الرحمن محمد مرسى حسن٤١٩٨٨

٢٩٩٠٨٢٥٠١٠٤١١٢-عبد الرحمن محمد یوسف احمد٤١٩٨٩

٢٩٩٠١١٩٢١٠٢٩٩١-عبد الرحمن محمود عبد الرازق فرج٤١٩٩٠

٠-عبد الرحمن محمود محمد االنصارى٤١٩٩١

٠-عبد الرحمن مختار شعبان قرنى٤١٩٩٢

٢٩٩٠٦١٩٠١٠١١٩١-عبد الرحمن مصطفى كامل محمد رشید النحال٤١٩٩٣

٢٩٩٠٩٠٥٢٣٠١٩٩٥-عبد الرحمن منصور مھدى عبد القادر٤١٩٩٤

٢٩٩٠٩٢٢٢٣٠١٣٧٥-عبد الرحمن ناجى على سالم شلبى٤١٩٩٥

٠-عبد الرحمن ناصر سید احمد٤١٩٩٦

٢٩٩٠٧٠٦٢١٠٢٦٥٣-عبد الرحمن ھانى عبده حامد٤١٩٩٧

٢٩٨٠٥١٤٠١٠٢٥٧٩-عبد الرحمن یاسر صالح زكریا٤١٩٩٨

٠-عبد الرحمن یسرى سید عبد الغنى٤١٩٩٩

٢٩٩٠٥١٩٠١٠٢٢٥٦-عبد الرحیم محمود عبد الرحیم سلیمان٤٢٠٠٠

٠-عبد السالم محمد عبد السالم عبد الرحیم٤٢٠٠١

٠-عبد العزیز ابراھیم محمد داود٤٢٠٠٢

٢٩٨٠٥١٤٢١٠١٨٣٩-عبد العزیز ایمن عبد العزیز السید٤٢٠٠٣

٢٩٩٠١٠٥٠١٠١٩٩٨-عبد العزیز عماد عبد المنعم سید٤٢٠٠٤

٢٩٩٠٩٢٥٢٣٠١٩٧٣-عبد العزیز محمد احمد عبد هللا٤٢٠٠٥

٢٩٩١٠٠١٢١٣٢٢٩٣-عبد القادر مجدى قطب ابو بكر٤٢٠٠٦

٢٩٨١١٢٧٠١٠٣٤٣٧-عبد الكریم صفوت صدقى فرج٤٢٠٠٧

٠-عبد الكریم عادل عیدان٤٢٠٠٨

٢٩٩٠٩٠٨٨٨٠٠٥٧٢-عبد الكریم محسن عبد الرحمن حسانین٤٢٠٠٩

٢٩٨١٢٢٠٢١٠٠٧٧٩-عبد هللا احمد عبد هللا عمر٤٢٠١٠

أسم 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 أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عبد هللا احمد عبد المجید احمد٤٢٠١١

٠-عبد هللا احمد یوسف حسین محمد٤٢٠١٢

٢٩٩٠٩٠٦٢٣٠٠٣٩٣-عبد هللا السید على محمد٤٢٠١٣

٢٩٩٠٦٠٣٠١٠٠١٥٦-عبد هللا جمال محمود السید٤٢٠١٤

٠-عبد هللا حاتم عزت ابراھیم٤٢٠١٥

٢٩٩٠٥٢٩٢١٠٠٢٣١-عبد هللا خالد محمد لطفى محمد٤٢٠١٦

٠-عبد هللا ربیع سید حسن عثمان٤٢٠١٧

٢٩٩٠٩٣٠٢٣٠١١٧١-عبد هللا ربیع طریطق احمد٤٢٠١٨

٢٩٩٠٦١٠٢١٠٤٩٧٦-عبد هللا سعد السید ابراھیم٤٢٠١٩

٢٩٩٠٩٢٥٢١٠٥١٧١-عبد هللا سمیر احمد یوسف٤٢٠٢٠

٢٩٩٠٢٠٤٢٣٠٠٧١٦-عبد هللا سید احمد جنیدي٤٢٠٢١

٢٩٩٠٥٠٢٢١٠١٠٥٨-عبد هللا شریف خلیل فضل هللا٤٢٠٢٢

٢٩٨٠٩٢٨٢١٠١٧١١-عبد هللا شریف محمد محمد عبد الھادي٤٢٠٢٣

٢٩٩٠٤٢٧٠١٠٢٢٩٣-عبد هللا صالح عبد الشافى مصطفى٤٢٠٢٤

٢٩٩١١٢٣٢٣٠١٤٩١-عبد هللا عبد العظیم محمد على٤٢٠٢٥

٢٩٩٠٧١٥٢١٠٣٧٥٦-عبد هللا عبد اللطیف حسین عباس٤٢٠٢٦

٢٩٩٠٤١٦٢١٠٠٨٥٣-عبد هللا عربى ابراھیم عبد التواب٤٢٠٢٧

٢٩٩٠٨٢٥٢١٠٥٤١٨-عبد هللا عمر رفعت احمد٤٢٠٢٨

٢٩٩١٠١٠٠١٠٣٣٧٦-عبد هللا عمرو ابراھیم حامد٤٢٠٢٩

٠-عبد هللا محمد بكري محمد٤٢٠٣٠

٣٠٠٠٢٠١٢١٠٧٩٩١-عبد هللا محمد سلیمان محمد رمضان٤٢٠٣١

٢٩٩٠٥٢٦٠١٠٣٥١٤-عبد هللا محمد عبد هللا ابراھیم٤٢٠٣٢

٢٩٨١٢٠٦٢٣٠٠٢١٧-عبد هللا محمد فوزى عمار٤٢٠٣٣

٢٩٨١٢٠٤٠١٠١١١٣-عبد هللا محمد قرنى سید٤٢٠٣٤

٢٩٩٠٦٣٠٢١٠٠٧١١-عبد هللا محمد مرزوق ریاض٤٢٠٣٥

٢٩٩٠٥٠٣٢١٠١٤٣٩-عبد هللا محمود ابراھیم محمد جاد الرب٤٢٠٣٦

٢٩٨١٢١٣٢١٠٠٥٧١-عبد هللا محمود عمر قبیصي٤٢٠٣٧

٢٩٨٠٦٠٨٢١٠٤٣٧٦-عبد هللا محمود محمد محمد٤٢٠٣٨

٢٩٩٠٤٢٨١٤٠٠١٧٢-عبد هللا مدحت خیرى نور٤٢٠٣٩

٢٩٩٠١٢٩٢١٠٢٧٧٨-عبد هللا مصطفى سید علیان٤٢٠٤٠

أسم 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 أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٧٠٧٠١٢١٠٧٩١٤-عبد هللا نبیل شعبان دردیر حسن٤٢٠٤١

٢٩٩١٠٢٨٢١٠١٥٥١-عبد هللا وائل عبد هللا فوزى٤٢٠٤٢

٢٩٩٠٩٠٣٠١٠٢٠٧٧-عبد المنصف محمود عبد المنصف ذكي٤٢٠٤٣

٢٩٩٠٧١٢٠١٠١٤١٧-عبد المنعم حسین احمد محمد٤٢٠٤٤

٣٠٠٠١٢٧٠١٠١٨٣٧-عبد الھادى سید احمد عمر طھ٤٢٠٤٥

٢٩٩٠٦١٥٢١٠١١٥٣-عبدالتواب حمدى عبدالتواب عبدالجواد٤٢٠٤٦

٢٩٩٠١٠٢١٣٠١٧٩١-عبدالرحمن ابراھیم محمد عبدالحمید(دمج)٤٢٠٤٧

٣٠٠٠٣١٨٠١٠٣٢٩٩-عبدالرحمن احمد ابراھیم سعد٤٢٠٤٨

٢٩٩٠٩١٨٣١٠٠١٩٧-عبدالرحمن احمد حسن عبدهللا٤٢٠٤٩

٢٩٩٠٢٢٣٠١٠٢٧١٩-عبدالرحمن احمد محمد محمد٤٢٠٥٠

٢٩٩٠٤٠٢٢١٠٠٢٣٣-عبدالرحمن احمد مرجان قمصان عنبر٤٢٠٥١

٢٩٨١٠٠٣٣١٠٠٠٥٢-عبدالرحمن اسامھ ابوبكر عبدالحلیم٤٢٠٥٢

٢٩٩٠٥٠١٠١٠٢٧١٧-عبدالرحمن اشرف ابوالنور محمد عبد الباقى٤٢٠٥٣

٢٩٩٠٨٢٨٢١٠٢١٣٨-عبدالرحمن جمال صدقى عزوز٤٢٠٥٤

٣٠٠٠٣٠٤٠١٠٢٤٩٧-عبدالرحمن حسن صابر عبدالعال٤٢٠٥٥

٢٩٩٠٣٠٣٠١٠٤٧٧٢-عبدالرحمن سلیم سند محمد الباجوري٤٢٠٥٦

٢٩٩٠٣٠٧٢٧٠٢٠٣٣-عبدالرحمن سید احمد محمد٤٢٠٥٧

٢٩٩١١١٢٠١٠٠٥١٥-عبدالرحمن صبحى عبدالحمید حسن السید٤٢٠٥٨

٠-عبدالرحمن طارق سعد كامل٤٢٠٥٩

٢٩٩١٠١٧٠١٠٥١٧١-عبدالرحمن طارق سعد متولى٤٢٠٦٠

٢٩٩٠٦٢١٠١٠٤٩٥٨-عبدالرحمن طارق عبدالرحمن امام٤٢٠٦١

٢٩٨٠٨١٦٠١٠١٣٧٣-عبدالرحمن عبدالھادى السید محمود٤٢٠٦٢

٢٩٩٠١١١٠١٠٤٥١٧-عبدالرحمن عالء عبدالحفیظ عبدالمولي٤٢٠٦٣

٢٩٩٠٩٠٢٣١٠٠٠٧٧-عبدالرحمن محمد زین الدین حسین٤٢٠٦٤

٢٩٩٠١٠١٠١٠٦٣٧٧-عبدالرحمن محمد صابر السید٤٢٠٦٥

٢٩٩٠٨١٥٠١٠٨٠٧٢-عبدالرحمن محمد صدیق صدیق سالم٤٢٠٦٦

٢٩٩١٢٢٦٠١٠٠٣٧٦-عبدالرحمن محمد محمود نجیب السید جابر٤٢٠٦٧

٢٩٩٠٥٠٥٠١٠٦٢٧٨-عبدالرحمن محمد ناجى عیاد٤٢٠٦٨

٢٩٨١١٢٢٣١٠٠٠٩٨-عبدالرحمن محمود محمد محمود٤٢٠٦٩

٢٩٩٠٢٢٥٠١٠٣٢٧٤-عبدالرحمن مصطفى محمد فرج٤٢٠٧٠

أسم 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 أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠١٠٤٠١٠٠٠٧٦-عبدالعزیز شعبان عبدالعزیز سلیمان٤٢٠٧١

٢٩٩٠٨١٨٣٥٠٠٠٣٢-عبدهللا حسین سعد عبدالسالم٤٢٠٧٢

٢٩٩٠٦٢٦٠١٠٢٢١٢-عبدهللا خالد محمد الصلحاتي٤٢٠٧٣

٢٩٨١٠٠٦٣١٠٠١٥٤-عبداللـھ زكریا حسن محمد٤٢٠٧٤

٢٩٩٠٧٠١٠١١١١٥٨-عبدهللا طارق على سید٤٢٠٧٥

٢٩٩٠٤٢٤٢١٠٣٦١٦-عبدهللا ظریف حسین عبد الحسیب٤٢٠٧٦

٢٩٩٠٣١١٨٨٠٠٧٧٩-عبدهللا عبدالمنعم عبدهللا عبدالمحسن٤٢٠٧٧

٢٩٩٠٣١٤٢١٠٢٨٥٣-عبدهللا محمد حسنى سلیمان٤٢٠٧٨

٢٩٩٠٦٠٦٠١٠٥٦١٦-عبدهللا محمد عوض صابر٤٢٠٧٩

٢٩٩٠٣٣١٠١٠٣٧١٢-عبدهللا مصطفى قناوى حسن٤٢٠٨٠

٢٩٩٠٨١٧٠١٠١٥٩٧-عبدهللا ناصر عزالدین سید٤٢٠٨١

٢٩٨٠٥٢٥٠١٠٠٣٥١-عبدهللا نبیل عبدالعظیم مصطفى٤٢٠٨٢

٢٩٩٠٧٠٧٠١٠٤٤٥٢-عبدهللا ھانى عوض حسن٤٢٠٨٣

٢٩٩٠٨١٥٠١٠١٤٣٤-عبدهللا یاسر محمد محمود٤٢٠٨٤

٢٩٩٠٩٢٢٠١٠٢٧٧٤-عبدهللا یحى زكریا محمد على٤٢٠٨٥

٢٩٩٠٤١٠٠١٠٤٩٩٢-عبدالوھاب رفعت رفیق امین٤٢٠٨٦

٢٩٩٠٢٠١٢١٠٩٣٠٢-عبیر احمد رجب محمد٤٢٠٨٧

٢٩٩٠٨٠٦٠١٠٤٥٨٢-عبیر احمد محمد ابراھیم٤٢٠٨٨

٢٩٩٠٩٠١٢٨٠٣٤٠٨-عبیر احمد محمد عبد الباسط٤٢٠٨٩

٣٠٠٠١٠١٠١٣٨٦٦٤-عبیر ایمن عبد الباسط بالل٤٢٠٩٠

٢٩٩٠٧٢٨٠١٠٠٩٠٥-عبیر سید عبدالحلیم ابراھیم٤٢٠٩١

٢٩٨١١١٩٠١٠١٩٤٨-عبیر عالء اسماعیل محمد حسن٤٢٠٩٢

٢٩٧١١١٢٢٢٠٠٦٨٢-عبیر مبروك محمود عبد الواحد٤٢٠٩٣

٠-عبیر محمد ابو الفتوح العدل٤٢٠٩٤

٢٩٩٠٩٠٥٢١٠٣٢٧١-عرفة صالح عرفة عبد الفتاح٤٢٠٩٥

٢٩٨١٠٠٨٢١٠١٤٣٩-عز الدین اشرف عز الدین بشیر حسین٤٢٠٩٦

٢٩٩٠٣١٩٢١٠٠٤٥٢-عز الدین شریف محمود محمد٤٢٠٩٧

٣٠٠٠٢٢٧٢١٠٢٥٧٨-عز الدین شریف نجیب رستم على٤٢٠٩٨

٣٠٠٠١٢٦٢١٠٠٢٣٦-عز الدین صابر عبد الستار جاد الرب٤٢٠٩٩

٢٩٩٠٦٠٢٠١٠١٨٧١-عز الدین عادل حسني محمد٤٢١٠٠
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٢٩٩٠٣٢٧٢١٠٠٢٩١-عز الدین محمد مرسى احمد٤٢١٠١

٢٩٩٠٤١٩٢١٠٣١٩٩-عز الدین یاسر ماھر عبد المعطى٤٢١٠٢

٣٠٠٠١٠٤٢١٠٢٠٤١-عزة محمد على عبد العال٤٢١٠٣

٢٩٨٠٥٠٥١٣٠٠٤٦٤-عزه جمعھ فتحى السعید٤٢١٠٤

٢٩٩٠٢١٤٢٢٠١١٨٩-عزه على مراد عبد الجواد٤٢١٠٥

٢٩٨٠٩٢٦٢٧٠١٨٠١-عزه مرتضى محمد الغزالي٤٢١٠٦

٢٩٩٠٧١٠٢٣٠٢٤٠٥-عزیزة محمد عبد العظیم دسوقى٤٢١٠٧

٢٩٨٠٩٢٢٠١٠٢١٨٤-عزیزه حمدى مصطفى جوده٤٢١٠٨

٣٠٠٠٤٠١٠١٠٧٨٥٧-عطیھ محمد محمد عطیھ٤٢١٠٩

٢٩٩٠٧٢٠٠١٠٢٣٤١-عال احمد محمد محروس٤٢١١٠

٢٩٨١١٠٩٠١٠٤٤٢٧-عال جمال ثابت حسین٤٢١١١

٢٩٩١٠٠١٢١٠١٧٠٣-عال سعید سعد الدین احمد حسنین٤٢١١٢

٢٩٩٠٩٢٩٠١٠٩٥٠٤-عال سمیر عبدالرازق بیومى٤٢١١٣

٢٩٩١٠٠١٢١٢٧٢٦٥-عال سید عبد القوى محفوظ٤٢١١٤

٢٩٩٠٩٠٢٢٢٠١٧٠٨-عال عصمت عبد الحكیم عمر٤٢١١٥

٢٩٧٠٧٢٨٢١٠٢٢٦٤-عال مجدي احمد محمود٤٢١١٦

٢٩٧١٢٣٠٠١٠١٥٢٥-عال محمد عادل حسین٤٢١١٧

٢٩٨٠٥٠٥٠١٠٢٣٧٥-عالء البحثى متولى محمد٤٢١١٨

٠-عالء الدین احمد كمال٤٢١١٩

٣٠٠٠١١٧٠١٠٠٤٧٧-عالء الدین طارق سانى رمضان٤٢١٢٠

٢٩٧١٠٢٤٠١٠٠٥٩٩-عالء الدین ھشام محمد ابراھیم٤٢١٢١

٠-عالء عبد الخالق محمد عبد الخالق٤٢١٢٢

٢٩٨٠٥٠١٢٣٠٤٠٥٣-عالء عبد الرحمن ربیع صالح٤٢١٢٣

٢٩٩٠٣٠٩٠١٠٣٨٩٩-عالء عبد هللا عبد الفتاح ابراھیم٤٢١٢٤

٢٩٩٠٧٢٩٠١٠١١٧٩-عالء عثمان محمود محمد٤٢١٢٥

٢٩٧١٠٠٢٠١٠٠٣٩٣-عالء فیض هللا رشدى عبدالحكیم٤٢١٢٦

٢٩٨١١٠٣٢١٠٤٦٥٤-عالء محمد بدر خلیل عالم٤٢١٢٧

٢٩٨٠٥٢٤٠١٠٢٠٣٧-عالء مفرح رجب عبد الباسط٤٢١٢٨

٣٠٠٠٣٠٥٠١٠٣٣٧٨-على ابراھیم محمد طھ٤٢١٢٩

٢٩٩٠٦٢٠٠١٠٢٤٣٤-على احمد عبد المكارم مصطفى٤٢١٣٠
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٢٩٩٠٧٠٣٠١٠٣٧٧١-على احمد على حسین٤٢١٣١

٢٩٩٠٩٠٩٠١١٠٤٥١-على الدین صالح الدین على احمد٤٢١٣٢

٢٩٨٠٨٢٨٠١٠٢٠٣٩-على الدین عماد على عبدهللا احمد٤٢١٣٣

٢٩٩٠٧٢١٠١٠٠٩٥٩-على السید محمد السید٤٢١٣٤

٢٩٩٠٥٠١٢١٠٦٣٣٧-على انور حسن عبد هللا٤٢١٣٥

٠-على ایھاب رشدى عبد الحمید٤٢١٣٦

٢٩٩٠٩١٩٢١٠٠٢٩٩-على بركات على ابراھیم٤٢١٣٧

٢٩٩٠٩٢٠٠١٠٠٣٩٢-على راضى سعد محمود٤٢١٣٨

٢٩٩٠٤٢٣٠١٠٢٨٣٥-على رجب على محمد على٤٢١٣٩

٢٩٩٠٩١٦٠١٠١٢١٨-على سید طلعت السید٤٢١٤٠

٢٩٩٠٩١٢٢١٠٠٦٥٨-على سید محمد عبد الحفیظ السید٤٢١٤١

٢٩٩٠١٢٥٢٣٠٢٨٩٨-على شعیب محمود عبد الغنى٤٢١٤٢

٢٩٩٠٣٢٠٢١٠١٤٩٥-على شوقى على احمد٤٢١٤٣

٢٩٩٠٢٠٦٠١٠١٥١٨-على طارق یحیى على٤٢١٤٤

٢٩٩٠٥٢٦٢١٠١٨٣٧-على عبد الحمید محمد عبد الحمید٤٢١٤٥

٢٩٩٠٢٢٥٠١٠٢٨٥٥-على فرج مرعى احمد٤٢١٤٦

٠-على مجدى الصاوى عبد المجید الفقى٤٢١٤٧

٣٠٠٠١٢١٢١٠٠١٣٨-على مجدى فاروق حسین٤٢١٤٨

٢٩٩٠١١٧٠١٠٤٩٣١-على محمد تونى عثمان٤٢١٤٩

٢٩٩٠٩٠٧٠١٠٠٣٥٢-على محمد سید امام٤٢١٥٠

٠-على محمد علي عبده مقلد٤٢١٥١

٢٩٩٠٨٠٤٠١٠٤٣١٤-على مصطفى عبد اللطیف امین٤٢١٥٢

٠-على معروف السید دھیس عواجھ٤٢١٥٣

٢٩٩٠٣١٨٠١٠٢٨٩١-على ھاشم صابر محمد علي٤٢١٥٤

٢٩٩١١٢٣٠١٠١٩١٦-على یاسر احمد على سید٤٢١٥٥

٣٠٠٠٣٢٦٠١٠٥٠٧١-علي بدري علي احمد٤٢١٥٦

٢٩٩٠١٢٠٠١٠٥٢٠٢-علیا محمد بسیونى سید  ترك٤٢١٥٧

٢٩٩٠٧٠٨٠١٠٣٤٠٣-علیاء ابو جازیة احمد حسن٤٢١٥٨

٣٠٠٠٣٠٤٢١٠٠٥٦٤-علیاء جابر عبد النبى احمد٤٢١٥٩

٢٩٨٠٣٠١٢١١٠٣٠٢-علیاء سنوسى سنوسى محمد مھنى٤٢١٦٠
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٥١٠٢١٠٣٥٨٢-علیاء عرفات شعبان ابراھیم٤٢١٦١

٢٩٩١٠٢٣٠١٠٢٣٠٤-علیاء عرفھ محمود محمد٤٢١٦٢

٣٠٠٠٢١٠٢١٠٠٧٨٣-علیاء على سید محمد٤٢١٦٣

٢٩٩٠٢٢٨٢١٠٢٦٨٧-علیاء عماد الدین عبد الغني عبد المحسن٤٢١٦٤

٢٩٩١٠٢٥٢١٠٠٢٨٣-علیاء محمد صابر عطیھ٤٢١٦٥

٣٠٠٠٢٢٥٢١٠٢٨٤٩-علیاء محمد عبد الحمید محمود٤٢١٦٦

٢٩٩٠٩٢٧٠١٠٤١٦٦-علیھ عبدالرحیم عبدالعظیم محمد٤٢١٦٧

٢٩٩٠٧٠١٢١٠٩٤٥٢-عماد الدین محمود عوض هللا محمد عوض هللا٤٢١٦٨

٢٩٨٠٢٢٥٠١٠٣٧٣٣-عماد شریف عبد الحمید محمد سالم٤٢١٦٩

٢٩٩١٠٠١٢١٢٩١٩٥-عماد على حسن محمد منجور٤٢١٧٠

٠-عماد محمد ثابت عبد الرحمن٤٢١٧١

٣٠٠٠١٠١٢٣١٥١٧٢-عمار ابوزید محمد احمد٤٢١٧٢

٣٠٠٠١٢١٢٣٠٠٨٥٤-عمار عجمي مرسي جوده٤٢١٧٣

٠-عمر ابو شادى الحسینى ابو شادى٤٢١٧٤

٢٩٩١١٢٢٢١٠١٥٥٩-عمر احمد حسن مغربي٤٢١٧٥

٢٩٩١٢٢٠٠١٠١٦٣٢-عمر احمد صالح احمد٤٢١٧٦

٢٩٨٠٢١٠٠١٠٠١٧٥-عمر احمد صالح محمد٤٢١٧٧

٢٩٩٠٢٠٢٢٨٠٠٦١٥-عمر احمد عابدین على٤٢١٧٨

٠-عمر احمد على فرید محمد٤٢١٧٩

٢٩٩٠٤١٣٢١٠٠١٧٤-عمر احمد ناجى احمد٤٢١٨٠

٠-عمر اسامھ عطیھ الطویل٤٢١٨١

٢٩٩٠٧٠٢٠١٠٤٩١٥-عمر اسماعیل عوده على٤٢١٨٢

٢٩٩٠٥٢٨٠١٠١٠٩٧-عمر اشرف سید احمد حسین سید احمد البنا٤٢١٨٣

٢٩٩٠٢١٧٢١٠١٥٣٧-عمر اشرف عبد اللطیف محمد محمد االبحر٤٢١٨٤

٢٩٩١٢٠١٢١١٤٦٥٤-عمر اشرف عوض عوض محمد٤٢١٨٥

٢٩٩٠٧٢٦٠١٠٤٢٩٧-عمر اشرف كمال محمود٤٢١٨٦

٢٩٩٠٤٠٤٠١٠١٨٥٩-عمر ایھاب محمد عبدالجواد٤٢١٨٧

٢٩٩٠٨٠١٢١١١٥٩٣-عمر ایھاب محمد على٤٢١٨٨

٢٩٩٠٤٢١٢١٠٠٠٥١-عمر جابر حسنین طھ٤٢١٨٩

٢٩٩٠٨٠٦٨٨٠٠٥٥٣-عمر جاد منصور احمد٤٢١٩٠
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٠-عمر جمال احمد ابراھیم دیاب٤٢١٩١

٢٩٩٠٦١٤٢١٠٢٩٩٢-عمر جمال جابر سید٤٢١٩٢

٢٩٩٠٣١٣٠١٠٣٧٧٣-عمر جمال محمد كمال الدین٤٢١٩٣

٢٩٩٠٥١٥٢١٠٠٩٧٥-عمر حماده كمال الدین سلیمان٤٢١٩٤

٢٩٩٠٤١٩٠١٠٤١١٢-عمر حمدى محمد محمد على٤٢١٩٥

٢٩٩٠٦١٣٠١٠١١١٧-عمر خالد جاد الرب توفیق٤٢١٩٦

٢٩٩٠١٢٣٠١٠٢١٩٤-عمر خالد حسن عبد القادر٤٢١٩٧

٢٩٩١١٠٩٢١٠١٦٥٩-عمر خالد صابر حسانین٤٢١٩٨

٢٩٩٠٢١١٠١٠٢٩٩٥-عمر خالد عبدالمحسن محمد دیاب٤٢١٩٩

٢٩٨٠٧٠٩٠١٠٤٥٥١-عمر خالد محمد الششتاوي٤٢٢٠٠

٢٩٨١٠٢٦٠١٠١٩٥٢-عمر خالد محمد على عامر٤٢٢٠١

٢٩٩٠٧١٤٢٣٠٠٥٥٣-عمر خلیفھ محمد عبد الفتاح٤٢٢٠٢

٢٩٩٠٢١٩٠١٠٠٧٩٣-عمر رجب عبده احمد٤٢٢٠٣

٣٠٠٠١٠١١٤١٨٥٣٩-عمر سعد متولى محمد٤٢٢٠٤

٢٩٩٠٩٢٧٢١٠٥٧٧١-عمر سلیمان اسماعیل عبد الصمد٤٢٢٠٥

٢٩٩٠٧١٨٢١٠٤٨٩٧-عمر سید حسین سید٤٢٢٠٦

٣٠٠٠١٠٦٠١٠١٦٩٩-عمر شریف عمر عبد العزیز جبر٤٢٢٠٧

٢٩٨٠٩٣٠٠١١٦٢٥٩-عمر صبرى محمد احمد٤٢٢٠٨

٢٩٩٠٤٢٩٠١٠٠١٥٧-عمر طارق عبدالرحمن عبدالرحمن احمد٤٢٢٠٩

٢٩٩٠٨٢٣٢١٠١٣٧٨-عمر عبد العزیز عبد الفتاح احمد٤٢٢١٠

٢٩٨٠٣١٠٢١٠٣١٥١-عمر عبد العزیز مصطفى عبد العزیز٤٢٢١١

٢٩٨١٠١٥٢١٠٢٩٣٤-عمر عبد العظیم شحاتھ ابراھیم ابوكیلھ٤٢٢١٢

٢٩٩٠٤١٩٠١٠٣٩١٤-عمر عبد هللا ابراھیم حسن٤٢٢١٣

٢٩٩٠٧١٥٣١٠٠١١٤-عمر عبدالمنعم سید حسین٤٢٢١٤

٢٩٨١١٢٩٠١٠٢١٩٤-عمر عصام عمر فضول٤٢٢١٥

٢٩٨١١٠٨١٤٠١١٧٦-عمر عالء عبدالمحسن حسین النحاس٤٢٢١٦

٢٩٩٠٢٠٥٠١٠٣٧٧٦-عمر على فتحى عبدالمنعم على٤٢٢١٧

٢٩٩٠٣٢٣٠١٠٣٤٣٦-عمر على محمد على٤٢٢١٨

٢٩٩٠٢١٧٢٣٠٠٤٩١-عمر عویس رمضان سلطان٤٢٢١٩

٢٩٩٠٨٢٥٢١٠١٧١٤-عمر فتحى مسعد احمد موسى٤٢٢٢٠
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٢٩٩٠٧٢٣٠١٠٦٠٥٨-عمر ماھر رجب صالح٤٢٢٢١

٢٩٩٠١٠١٠١٢٦٥١٣-عمر ماھر عبد العاطى نصر٤٢٢٢٢

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٨٨١١-عمر محمد ابراھیم محمدى٤٢٢٢٣

٢٩٩٠٣١٧٢١٠٠٧٣١-عمر محمد احمد الوكیل٤٢٢٢٤

٢٩٩٠٦٠٦٠١٠٤٨١٤-عمر محمد احمد عبد السالم٤٢٢٢٥

٢٩٩٠٤١٦٠١٠١٤٩٦-عمر محمد احمد محمد مرسى٤٢٢٢٦

٢٩٨٠٢٢٠٠١٠٥٤٩٢-عمر محمد شعبان نعمان٤٢٢٢٧

٢٩٩٠٧٠٥٠١٠٠٣٥٣-عمر محمد طلعت عبد الباقى خلیفة٤٢٢٢٨

٢٩٩٠٨٢٨٢١٠٢٥٣٧-عمر محمد عبد الحلیم قناوى٤٢٢٢٩

٢٩٩١٢١١٠١٠٤١٧٩-عمر محمد عبد المنعم محمد٤٢٢٣٠

٢٩٩٠٥١٠٢١٠٤٥٣٨-عمر محمد عمر محمود٤٢٢٣١

٢٩٨١١٢٢٠١٠١٨٩١-عمر محمد عید امین٤٢٢٣٢

٢٩٩١١٢٠٠١٠٥٩٩٢-عمر محمد عیداروس سالم٤٢٢٣٣

٢٩٩٠١٠١٢١٢٧٩٣٢-عمر محمد فضل رفاعي٤٢٢٣٤

٢٩٩٠٤٢٦٢٢٠٠٦٣٤-عمر محمد مبروك تمام٤٢٢٣٥

٢٩٩٠٨٢٥٢٣٠٠٥٧١-عمر محمد محمد حمیده٤٢٢٣٦

٢٩٨٠٨٠٨٠١٠٨٤٣١-عمر محمد محمد محمود٤٢٢٣٧

٢٩٩٠٣٢١٢١٠٠٨٥٣-عمر محمد منصور یحیى٤٢٢٣٨

٢٩٩٠١١٧٠١٠٥٣٧٧-عمر مصطفى ھاشم على٤٢٢٣٩

٢٩٩١١٠٧٠١٠٠٤١١-عمر ممدوح عوض محمد٤٢٢٤٠

٢٩٨١١٢٢٢١٠٣٦٩٧-عمر نصر سید محمود٤٢٢٤١

٢٩٩٠٧١١٢١٠٠٣٣٩-عمر ھانى محمد صبرى سلیم٤٢٢٤٢

٢٩٩١٢٠٤٠١٠٠٢٣٥-عمر ھناء حسني محمد٤٢٢٤٣

٢٩٨٠٧٢٣٠١٠٢٢٣٦-عمر وحید محمد السید سید ابراھیم حصرى٤٢٢٤٤

٢٩٩٠٤٢٠٠١٠٢٢٣٧-عمر یاسر مصطفى على٤٢٢٤٥

٣٠٠٠١٢٣٢١٠٣٨١٨-عمر یحى ذكریا محمد٤٢٢٤٦

٢٩٩١٠٠٧٢١٠١٤١٩-عمر یوسف محمد مصطفي طرابیة٤٢٢٤٧

٢٩٧١٢٠١٠١٠٠٩١٦-عمرو احمد على احمد٤٢٢٤٨

٢٩٩١١٠١٠١٠٧٦٥٤-عمرو احمد فؤاد سید محمد٤٢٢٤٩

٢٩٩٠٤٠٤٢٣٠٠٨٧٥-عمرو احمد فؤاد عبد العزیز٤٢٢٥٠
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شعبة: عربي (مجموعة أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٨)
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٢٩٩٠٦٢٠٢٣٠١٠١٩-عمرو احمد محمد احمد٤٢٢٥١

٢٩٩١٢٠١٠١٠٥٥٩٣-عمرو احمد محمد احمد٤٢٢٥٢

٢٩٩٠٥٢٩٠١٠٢٤١٥-عمرو اشرف محمد السید٤٢٢٥٣

٢٩٩٠٨٣١٠١٠٤٠٧٩-عمرو انور محمود محمد٤٢٢٥٤

٢٩٩٠٧٢٨٠١٠٣١٥٧-عمرو جالل یوسف السید محمد٤٢٢٥٥

٢٩٨٠١٢٩٢١٠٠٩٥٩-عمرو جمال عبد الھادي شریف٤٢٢٥٦

٢٩٨١١٠٣٢١٠٢٦٧٨-عمرو حسنى صالح بخیت٤٢٢٥٧

٠-عمرو دیاب كامل عبد الفتاح٤٢٢٥٨

٢٩٨٠١٠٣٠١٠٣٣٩٦-عمرو سید عفیفى محمود شاھین٤٢٢٥٩

٢٩٩٠٤٢٢٠١٠١٤٣١-عمرو صبرى اسماعیل اسماعیل٤٢٢٦٠

٢٩٩٠٦١٥٢٣٠١٥٥١-عمرو صالح محمد محمود٤٢٢٦١

٢٩٩٠٩٠٨٠١٠٠٧٧٦-عمرو طارق عبدالتواب حمیده محمد٤٢٢٦٢

٢٩٩٠٥٠١٢٣٠٣٥٥٨-عمرو طارق نوح احمد٤٢٢٦٣

٢٩٩٠٥١٩٠١٠١٢٧٦-عمرو عادل احمد بدوى٤٢٢٦٤

٢٩٩٠٩١٧٢١٠٠٦٧٥-عمرو عادل امام الخشن٤٢٢٦٥

٠-عمرو عبد الحمید محمود عبد الحمید٤٢٢٦٦

٢٩٨٠٦٠٧٠١٠٠٨٧١-عمرو على احمد طھ٤٢٢٦٧

٢٩٩٠١٢٣٠١٠٢٥١٨-عمرو فایز محمد البدوى٤٢٢٦٨

٢٩٩٠٨١٥١٤٠٢١٩٥-عمرو محمد احمد خلیل دریھم٤٢٢٦٩

٠-عمرو محمد الصالة على النبى محمد٤٢٢٧٠

٣٠٠٠٧١٣٠١٠١٨٥١-عمرو محمد جوده عبد الفتاح٤٢٢٧١

٢٩٩١٠٠١٠١٢١٥٥٣-عمرو محمد دریس محمود٤٢٢٧٢

٢٩٨١١٢١٠١٠١٤٩٤-عمرو محمد سمیر عبد الحمید العلقامى٤٢٢٧٣

٢٩٩٠٣٢٠٠١٠٤٤١١-عمرو محمد سید محمد٤٢٢٧٤

٢٩٩١١١٤٠١٠٠١١٢-عمرو محمد عبد الحمید سعد٤٢٢٧٥

٢٩٩٠٨٢٤٠١٠٤٠٩٢-عمرو محمد كمال صدیق٤٢٢٧٦

٢٩٩١٠٣١٠١٠٠٥١٥-عمرو محمد یحیى حسین٤٢٢٧٧

٢٩٩٠٤٢٩٠١٠٢٢٥٧-عمرو محمد یوسف حفناوى٤٢٢٧٨

٢٩٩٠٨٢٤٠١٠٢٣٧٥-عمرو مصطفى عزت عبدالرازق٤٢٢٧٩

٢٩٩١١١٨٠١٠٢٥٨٤-عنان نبیل احمد عبد الوھاب٤٢٢٨٠
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٢٩٨٠١٣١٨٨٠٠٣٨٥-عھد اشرف احمد عطوه خلف٤٢٢٨١

٢٩٨١٠١٥٠١٠١٨٢٥-عھد رامز محب فرید٤٢٢٨٢

٢٩٩٠٨١٥٠١٠١٤٢٦-عھد عادل السید رجب السید٤٢٢٨٣

٢٩٧٠١٠١٠١١٥٢٦١-عواطف حسین فتحى عبد الرحیم٤٢٢٨٤

٠-عوض كمال كوال جوك٤٢٢٨٥

٢٩٨١٢١٧٢١٠٢٧١٢-عید عبد النبي عید عبد النبي٤٢٢٨٦

٢٩٩١١١٩٨٨٠٠٦٦١-غادة حسن حمزه محمد عثمان٤٢٢٨٧

٢٩٩٠١٢٣٢١٠٥٢٦٣-غادة طارق احمد عبد القادر٤٢٢٨٨

٢٩٨١٢١٧٢١٠١٠٦٦-غادة محسب عبد الواحد احمد٤٢٢٨٩

٢٩٩٠٥٠١٢١٠٦٥٦٦-غادة نصر رمضان حسانین عمر٤٢٢٩٠

٢٩٩٠٩٣٠٠١١٢٧٤٦-غاده خالد احمد عبد الدایم٤٢٢٩١

٢٩٨٠٧٢٦٠١٠٤٧٦٤-فاتن بدر كمال الدین محمود طماعھ٤٢٢٩٢

٠-فادى ابراھیم سعد عبد المالك٤٢٢٩٣

٢٩٩٠٥٠٥٠١٠٣٨٩٩-فادى اشرف كامل عطا هللا٤٢٢٩٤

٢٩٨٠٢٢٥٠١٠٢٦٩٩-فادى ثروت شحاتھ حنین٤٢٢٩٥

٢٩٩٠٨٢١٢١٠٣٧٧٣-فادى جاد حسن سید سالم٤٢٢٩٦

٢٩٨١١١٩١٤٠١٠٣١-فادى جورج سامى ثابت٤٢٢٩٧

٢٩٩٠٤٠١٢١٠٣٢١٨-فادى سمیر عزیز مخلوف٤٢٢٩٨

٠-فادى صابر نسیم بشارة٤٢٢٩٩

٢٩٨١١٠٨٠١٠٠٧٧٦-فادى عاطف فوزى سعید٤٢٣٠٠

٢٩٨٠٦٢٤٢١٠٢٧٩١-فادى عید فایق سعد هللا٤٢٣٠١

٢٩٨١١٠٨٢٥٠١٥١٤-فادى فرج فایز فرج٤٢٣٠٢

٢٩٩٠٧٠٧٠١٠٠٣٩٢-فادى مجدى بشرى اسحق٤٢٣٠٣

٢٩٩٠٨٠٢٠١٠٢٩٩٤-فادى مرزوق جاد بطرس٤٢٣٠٤

٢٩٩٠١١٤٠١٠٦٣٧٩-فادى منیر كامل سلیمان٤٢٣٠٥

٢٩٩١٢٠١٠١٠٠٩٣١-فادى یوسف زكى جاد هللا٤٢٣٠٦

٢٩٨١٠٢٩٢١٠٠٩٧٤-فارس احمد محمد حمزاوي٤٢٣٠٧

٣٠٠٠١٠١٠١٣٧٦٧٦-فارس اسامھ فتحى محمد حامد٤٢٣٠٨

٢٩٨١١٠٥٢٦٠٠٧٣٩-فارس صابر خلیفھ محمد٤٢٣٠٩

٢٩٩١٠١٥٢١٠١٢٥٨-فارس عادل ابراھیم حسن منطاش٤٢٣١٠
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شعبة: عربي (مجموعة أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٩)
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٣٠٠٠٣١٢٠١٠٢٧٥٧-فارس ھشام عبد المنعم محمد بدر على٤٢٣١١

٢٩٩٠٨٢٦٠١٠٢٠٥٣-فاروق اسامھ فاروق عبد الدایم االشوح٤٢٣١٢

٢٩٩٠٨٠١٢١٠٢٩٩٣-فاروق جعفر زكریا عبده الفخرانى٤٢٣١٣

٠-فاروق حاتم فاروق مصطفى٤٢٣١٤

٢٩٩١٠١٠٠١٠٢٣٩٦-فاروق محمد فاروق محمد الشیخ٤٢٣١٥

٢٩٩٠٩٢٠٠١٠١٦٧٤-فاروق ھشام امین احمد٤٢٣١٦

٢٩٩٠٢٠٥٠١٠١٤٦٣-فاطمة اسماعیل احمد عفیفى٤٢٣١٧

٢٩٩٠٦٢٠٠١٠٢٠٢٧-فاطمة الزھراء جمال عبد العزیز رمضان٤٢٣١٨

٢٩٨٠٣٢٠٠١٠٣٣٦٤-فاطمة السید الفرماوى حسن٤٢٣١٩

٢٩٩٠٩١٩٢١٠٤٧٦٦-فاطمة جمال شمس الدین على٤٢٣٢٠

٢٩٩١١٠٨٢١٠٢٠٤٥-فاطمة سامي جمعة عبد الحمید٤٢٣٢١

٢٩٩٠٨٢٤٨٨٠٠٣٨١-فاطمة سعید عبد السمیع محمد٤٢٣٢٢

٢٩٩٠٧٣٠٠١٠١٤٦٦-فاطمة سید حسین عبدهللا٤٢٣٢٣

٢٩٩٠٨٠٤٢١٠٣٦٨٤-فاطمة سید سمیر طاھر٤٢٣٢٤

٢٩٩٠٥١٩٢٣٠٠٥٤٣-فاطمة صوفى محمد صوفى٤٢٣٢٥

٢٩٩٠٢١٧٠١٠٢٨٦٢-فاطمة عبد السالم كامل محمد٤٢٣٢٦

٢٩٩١٠٢٩٠١٠١٨٦٢-فاطمة عزت عبد الكریم عبد الغفار٤٢٣٢٧

٢٩٩٠٧٢٥٢١٠١٠٢٥-فاطمة على محمد المھدى٤٢٣٢٨

٢٩٨١١١٥٢١٠٥٠٨٥-فاطمة عمار عبد الجواد عمران٤٢٣٢٩

٢٩٩٠١٢٧٢١٠٠٧٤٤-فاطمة فوزى ابراھیم على رضوان٤٢٣٣٠

٢٩٩٠٥٠٣٠١٠٣٩٢٢-فاطمة محسن صالح عثمان صبار٤٢٣٣١

٢٩٨١١٠٢٢١٠٢٠٢٥-فاطمة محمد امین منصور٤٢٣٣٢

٢٩٩٠٤٠٢٢١٠٠١٢٨-فاطمة محمد حسین رجب٤٢٣٣٣

٢٩٩١٠٠١٢١٢٣٨٦٣-فاطمة محمد عبد النبى على بكر٤٢٣٣٤

٢٩٩٠٩٣٠٠١١٨٨٦٨-فاطمة محمد فاروق عبد الحلیم عیسي٤٢٣٣٥

٢٩٩١١٢٩٢١٠٢٦٤١-فاطمة محمد محمد احمد٤٢٣٣٦

٢٩٩١٠١١٢١٠١٠٦٩-فاطمة محمود سید سلیمان٤٢٣٣٧

٢٩٩١٠٢٥٠١٠٠١٦٢-فاطمة مرسي حمودة مرسي٤٢٣٣٨

٣٠٠٠٢٠١٠١٠٥٤٢٨-فاطمة مصطفى فتحى الالوندى٤٢٣٣٩

٢٩٩١٢١٠٢١٠١٨٨٨-فاطمة مصطفى محمد حسین عمر٤٢٣٤٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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شعبة: عربي (مجموعة أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٢٢٠٢١٠٦٤٢٣-فاطمة موسى حسن محمدین٤٢٣٤١

٢٩٩٠٢٠١٢١٠٥٢٨٥-فاطمة وجیھ محمد محمد٤٢٣٤٢

٢٩٩٠٧١٧٠١٠٥٦٦٩-فاطمھ احمد ابراھیم محمود احمد٤٢٣٤٣

٢٩٩٠٨٠٩٠١٠٤٢٤٢-فاطمھ احمد خلف هللا نور الدین٤٢٣٤٤

٣٠٠٠١٢٠٠١٠٢٦٠٧-فاطمھ اشرف على عبدالحلیم٤٢٣٤٥

٢٩٩٠٨١٧٠١٠٤٤٤٨-فاطمھ اشرف لبیب رزق٤٢٣٤٦

٢٩٩٠١٠١٢٦٤٢٦٨٣-فاطمھ الزھراء محمد عبدالرشید حسین٤٢٣٤٧

٢٩٨١٢٢٨٢٢٠١١٦٣-فاطمھ ایمن ھاشم حسین٤٢٣٤٨

٢٩٩٠٤١٩٢٤٠٠٢٦٦-فاطمھ بسیونى عبد الرؤف عبد الرحمن٤٢٣٤٩

٢٩٩٠٩١٢٠١٠٤٢٠٦-فاطمھ جمال محمد محمود٤٢٣٥٠

٢٩٩٠٩١٩٠١٠٣٣٤٧-فاطمھ جمال محمود حسن٤٢٣٥١

٢٩٨٠٦١٠٠١٠١٤٠١-فاطمھ حسن محمود حسن ابو زید٤٢٣٥٢

٢٩٨١٢٠١٠١٠١٨٤٤-فاطمھ حسین كمال عبد هللا٤٢٣٥٣

٢٩٨١٠١٣٠١٠٠٢٤٥-فاطمھ خالد حسن امین٤٢٣٥٤

٢٩٨١٠٢٦٠١٠٠٩٤٨-فاطمھ سعد عبد التواب ابو النصر٤٢٣٥٥

٢٩٩٠٢٠٦١٢٠٥٦٦٩-فاطمھ سلیم حامد عبدهللا٤٢٣٥٦

٢٩٩٠٨٠٣٠١٠٢٥٦٩-فاطمھ شمس الدین مختار حسن٤٢٣٥٧

٢٩٨١١١٠٠١٠٢٣٠٤-فاطمھ صبرى امام سید٤٢٣٥٨

٢٩٩٠٩٣٠٠١١٠٢٦٣-فاطمھ صبرى محمد عوض٤٢٣٥٩

٢٩٩٠٧٢٩٠١٠٣٤٨١-فاطمھ صالح عباس محمد٤٢٣٦٠

٢٩٩٠٣٢٨٠١٠٠٣٤٩-فاطمھ عادل عبد المنعم خلیفھ٤٢٣٦١

٢٩٨٠٦٢٠٠١٠٦٢٢٢-فاطمھ عبد الحفیظ محمد جعفر٤٢٣٦٢

٢٩٩٠٤٠٦٠١٠٠٠٨٥-فاطمھ عبد الحمید حجاج عبد الحمید٤٢٣٦٣

٢٩٩١١١٩٠١٠٢٥٨٢-فاطمھ عبد الحمید عبد العاطى عبد الحمید٤٢٣٦٤

٢٩٩٠١٠٥٠١٠٤٢٨٨-فاطمھ عبد الرازق عبد المعز احمد٤٢٣٦٥

٢٩٩٠١٣٠٠١٠٢٢٨٦-فاطمھ عبد الفتاح السید عبد المطلب٤٢٣٦٦

٢٩٧٠٦٢٠٠١٠٠٦٠٢-فاطمھ عصام معوض عطیھ٤٢٣٦٧

٢٩٩٠٣٠٥٠١٠٠٣٠٧-فاطمھ محمد احمد الشحات محمد٤٢٣٦٨

٢٩٨١٢١٦٠١٠٥٠٦٦-فاطمھ محمد احمد محمد خلف هللا٤٢٣٦٩

٢٩٩٠٣٠٤٠١٠١٢٢٤-فاطمھ محمد رجب محمد عبد العال٤٢٣٧٠
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٤٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠١٠٢٠١٠٢٧٨١-فاطمھ محمد سرحان مصطفى٤٢٣٧١

٢٩٩٠٧٢٧٠١٠٥٦٦٦-فاطمھ محمد سید ھندى٤٢٣٧٢

٢٩٨١٢٢٠٠١٠٥٨٤٦-فاطمھ محمد عبد الحكم مرجان٤٢٣٧٣

٢٩٨١٢٢٥٠١٠١١٢٤-فاطمھ محمد مصطفى رضوان احمد٤٢٣٧٤

٢٩٩٠٥٠٥٨٨٠٠٠٦٨-فاطمھ ناجى فتحى محمد٤٢٣٧٥

٢٩٩٠٢٠٦٠١٠٣٥٥٣-فایز فرح مرید عبدالمالك٤٢٣٧٦

٢٩٩٠٢٢٧٠١٠٤٩٩٤-فتحى عماد فتحى ابراھیم٤٢٣٧٧

٠-فتحى محمد فتحى علم الدین٤٢٣٧٨

٢٩٨١١١٤٠١٠٠٩٩١-فتحى محمد فتحى محمد عطیھ٤٢٣٧٩

٢٩٩٠٢٢٢٢١٠٤٩١٥-فتحي عبد النعیم فتحي اسماعیل٤٢٣٨٠

٢٩٩١٠٠١٢١٠٧٢٤٨-فتحیھ سالم سلیمان محمد٤٢٣٨١

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٧٧٦٩-فجر كمال حسین حامد٤٢٣٨٢

٢٩٩٠٢١١٢١٠٢٤٢٩-فرح ابو العال عبد الاله توفیق٤٢٣٨٣

٢٩٩١٢١٢٠١٠٦٦٦٨-فرح رجب محمد على٤٢٣٨٤

٢٩٩٠٥١٣٢١٠١٦٢٢-فرح فرید احمد غالب٤٢٣٨٥

٢٩٩٠٨٢٠٠١٠٧٤٤٧-فرح محسن محمد حسین ھارون٤٢٣٨٦

٢٩٩٠٩٠١٢١٠١٨٦١-فرح محمد حسن طلب٤٢٣٨٧

٢٩٩٠٦٠٦٢١٠٠٧٢٧-فرح مدحت محمد عبد العزیز٤٢٣٨٨

٢٩٩٠٨٠٥٠١٠٧٢٨١-فرحا المازنى عبد الاله حفني٤٢٣٨٩

٢٩٩٠٤٣٠٢١٠١٩٢٨-فرحة محمود رضوان محمد٤٢٣٩٠

٢٩٩٠٩١١٢١٠٠٦٦٨-فرحھ جابر محمد حسن٤٢٣٩١

٢٩٩١١٠٣٠١٠٣٨٨٤-فریدة محمد كامل حسین٤٢٣٩٢

٢٩٨١٠١٩٠١٠٢٩١٣-فضل حسن فضل بحر٤٢٣٩٣

٢٩٩٠٣٢٢٠١٠٢٤٢٣-فكریھ مؤمن سلیمان زكى٤٢٣٩٤

٠-فھد اشلیب یوسف احمد٤٢٣٩٥

٢٩٨١١٠١٢١١٠٩١٧-فھد جدید زیدان سعید٤٢٣٩٦

٢٩٧١٠٢٩٢٤٠١٩٨٨-فوزیھ نسیم فایز امین٤٢٣٩٧

٢٩٨١٢١٩٢٨٠٠٤٣٢-فؤاد محى الدین دیاب ابراھیم٤٢٣٩٨

٣٠٠٠٢٠٥٣١٠٠١٤٤-فیروز جمال احمد سقاو على٤٢٣٩٩

٢٩٨٠٦١٧٠١٠٤٤٨٣-فیرونیا ماجد مسعد صلیب٤٢٤٠٠
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                    ٢-                              التوقیع:
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عدد الغائبین:
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٤١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٢١٦٠١٠٤٤٠٣-فیرونیا مكرم فنحاس جاد سولایر٤٢٤٠١

٢٩٨١٢١١٢٣٠٠٤١٨-فیصل خالد فرحات محمد٤٢٤٠٢

٢٩٨١٢١٥٠١٠٠٩٣٧-فیصل عبد الحكیم حمدى بخیت٤٢٤٠٣

٣٠٠٠١٣٠٢١٠٠٧٠٦-فیفي حامد محمد حسین٤٢٤٠٤

٢٩٨٠٦١١٠١٠٢٦٠١-فیفیان ممدوح یونان ذكرى٤٢٤٠٥

٢٩٩٠٩٠١٢٦٠١١١٢-فیلمون كمال حلمى سالمھ٤٢٤٠٦

٢٩٨٠٨٠٣٠١٠٠٣٣٢-فیلوباتیر كامل نجیب زكى٤٢٤٠٧

٢٩٩٠٦٢٦٠١٠٤٩٢٤-قمر احمد فولى عبدالحافظ٤٢٤٠٨

٢٩٩٠٧١٧١٤٠١٨٨١-كاترین كرم سعد عبید٤٢٤٠٩

٣٠٠٠١٢٨٠١٠١١٦٩-كارمن عالء سمیر قلدس٤٢٤١٠

٢٩٩٠٧٢٥٠١٠٦٥٤٢-كارولین مھاب كارس لبیب٤٢٤١١

٢٩٨٠٩٠٩٠١٠٣١٢٤-كرستین فیكتور سعدى یوسف٤٢٤١٢

٢٩٨١٢٣١٢١٠٠٤٠٥-كرستینا سمیر فھیم عطیھ٤٢٤١٣

٢٩٩٠٩١٢٢٣٠١٣٩٤-كرم حسین محمد یونس٤٢٤١٤

٢٩٩٠٦٠١٢٣٠٥٥٥٧-كرم مرسى محمد محمد٤٢٤١٥

٢٩٩٠١٠١٣١٠٠٢٢١-كرمینا رضا شفیق حنا٤٢٤١٦

٠-كریستوف عاطف بطرس فھیم٤٢٤١٧

٢٩٩٠٢٠١٢١٠٦٠٨٧-كریستینا اشرف عوض ذكرى٤٢٤١٨

٢٩٩٠٦٢٢٢١٠٠١٩٢-كریم ابراھیم عبد الحافظ ابراھیم٤٢٤١٩

٢٩٩٠٤٠١١٧٠٢٦٧٣-كریم احمد عبدالحمید حجاج٤٢٤٢٠

٣٠٠٠٢٢٠٢١٠٤٠١٨-كریم اسماعیل احمد محمد عبد المنعم٤٢٤٢١

٢٩٨١٠٢٠٠١٠٤٤١٣-كریم ایمن حسن زیاده٤٢٤٢٢

٣٠٠٠٢١٠٢١٠١٠٩٧-كریم ایمن ماھر على٤٢٤٢٣

٠-كریم ثروت سعد عبد الرحمن٤٢٤٢٤

٠-كریم جمال احمد توفیق٤٢٤٢٥

٢٩٩٠٩٠١٠١٠٠٧٧٩-كریم جمال عبدالظاھر عبدالغنى٤٢٤٢٦

٢٩٩٠٨٠٩٠١٠٠٤٣٣-كریم حجازى اسماعیل حجازى٤٢٤٢٧

٣٠٠٠١٠١٢١٤٢٨٥٥-كریم حسام الدین حسین محمد االخرس٤٢٤٢٨

٢٩٩٠٥١٣٠١٠٣٥٣٩-كریم حسن لطفى حسن٤٢٤٢٩

٠-كریم خالد رفاعى احمد٤٢٤٣٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٤١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠١٠١٠١٢٤٣٣٢-كریم سامى صدیق قطب عوض٤٢٤٣١

٢٩٩٠١١٥٠١٠٣٧٣٤-كریم صبحى فرج على الدین٤٢٤٣٢

٢٩٨١٢٠٥٢٣٠٠١٣٨-كریم طارق على عبد الغنى٤٢٤٣٣

٣٠٠٠١٠٦٠١٠٤٩١٤-كریم طھ محمد ابراھیم السید٤٢٤٣٤

٢٩٨٠٣١٥٠١٠٦٣٣٢-كریم عبدالرازق فتوح السید٤٢٤٣٥

٢٩٩٠٧٢٨٠١٠٥٥٧٥-كریم عصام محمد السید جوھر٤٢٤٣٦

٢٩٩١١٢٥٠١٠٣٨٧٧-كریم محمد السید احمد عبد الاله٤٢٤٣٧

٠-كریم محمد تامر سید٤٢٤٣٨

٢٩٩٠٧٠٤٠١٠٠١٣٤-كریم محمد حسن محمد السید٤٢٤٣٩

٢٩٨٠٩٠٢٢٣٠٠١٣٢-كریم محمد عباس احمد قلھ٤٢٤٤٠

٢٩٩٠٩٠٦٢١٠٠٥٧٢-كریم محمد فاروق على٤٢٤٤١

٢٩٨١١٠١٢١٠٤٣٩٩-كریم محمد یوسف محمد٤٢٤٤٢

٢٩٩٠٩٠٩٢٣٠٣٤٧٨-كریم محمود عبد العظیم على٤٢٤٤٣

٢٩٩٠٧١٦٠١٠٢٦٩٦-كریم محمود محمد عبد الحق٤٢٤٤٤

٢٩٨١١٠٣٠١٠٤٢٧٤-كریم ناصر زكریا محمد٤٢٤٤٥

٢٩٨١٠١٣٢٣٠١٠١٩-كریم ھشام حسین حسان٤٢٤٤٦

٢٩٩٠٨٢٣٢١٠١٢٩٧-كریم ولید محمد عبد المنعم ابو العال٤٢٤٤٧

٢٩٩٠٧٢٠٢١٠١٧٣٣-كریم یاسر سید فرج٤٢٤٤٨

٢٩٩٠١١٥٢١٠٦٢٩٣-كریم یاسر محمد اسماعیل٤٢٤٤٩

٢٩٨١١٢٠٠١٠٣٨٩٨-كریم یوسف فرید زكى عبد السید٤٢٤٥٠

٢٩٩٠٤١٣٠١٠٣٤٤٣-كریمان اشرف سالم عبد المقصود٤٢٤٥١

٢٩٩٠٧٢٥٢١٠٢٨٦٢-كریمان خالد على عبد الفتاح٤٢٤٥٢

٢٩٩٠٨٢٠٠١٠٥١٢٦-كریمة صالح طھ محمد٤٢٤٥٣

٠-كریمھ محمود عبد الكریم محمود٤٢٤٥٤

٣٠٠٠١٠١٢١٠٢٣١٤-كمال احمد كمال الدین محمد الخطیب٤٢٤٥٥

٢٩٩١١٠١٠١٠٥٨٧٢-كمال ایھاب رمضان عبدالسمیع٤٢٤٥٦

٢٩٩٠٦٢١٢١٠١٨١٦-كمال رجب كمال محمد محمود٤٢٤٥٧

٢٩٩٠٣٢٥٢١٠٠٣٣٣-كمال محمد سید حسن داود٤٢٤٥٨

٢٩٩٠٦٢٣٠١٠٥٠٤٧-كوثر ھشام زھران احمد٤٢٤٥٩

٢٩٩٠٦٠٣٢١٠١١٧٦-كیرلس ابراھیم بطرس ابراھیم٤٢٤٦٠

أسم 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 أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٨١٢٢٥٢١٠٢٣٥٧-كیرلس اشرف راجح نبات٤٢٤٦١

٢٩٧١١٢٣٢١٠٣٢٧٥-كیرلس امیر رمزى بشیر٤٢٤٦٢

٢٩٩٠٦٢١٢٣٠٠١١٨-كیرلس جرجس وھبة عوض٤٢٤٦٣

٢٩٩٠٤١٠٠١٠٢٦٣٩-كیرلس جورج ھنرى كامل٤٢٤٦٤

٢٩٨١٠٢٩٢١٠١٤٧٤-كیرلس خیري زكي داود جرجس٤٢٤٦٥

٢٩٩٠٤١٣٠١٠٢٩٣٥-كیرلس شحات ریاض كحروت٤٢٤٦٦

٢٩٩٠٦١٧٠١٠٠٠٩١-كیرلس شوقى نبیھ ملك٤٢٤٦٧

٣٠٠٠٣٠٣٢٤٠٠٢٣٣-كیرلس صبحى شوقى زكى٤٢٤٦٨

٣٠٠٠١١٩١٤٠٢٥٥٤-كیرلس صفوت برمھات سعید٤٢٤٦٩

٢٩٩٠٤١٤٠١٠١٠٥٨-كیرلس صفوت سمیر حبشى٤٢٤٧٠

٢٩٧٠٥٢٠٢٦٠٠٧٥٤-كیرلس فرج حنا عبد المالك٤٢٤٧١

٢٩٩٠١١٤٠١٠٤٠١٥-كیرلس ماجد یوسف راغب٤٢٤٧٢

٢٩٩٠٩٠٤٠١٠٢٠٧٥-كیرلس مجدى فرح یعقوب٤٢٤٧٣

٢٩٨١١٠٥٠١٠١٤٩٢-كیرلس ناجى عدلى بشاى٤٢٤٧٤

٢٩٩٠٥٠٩٠١٠١٠٢٣-كیرمینا ماھر شحاتة بباوي٤٢٤٧٥

٢٩٩٠٧١٤٠١٠٢٤٨٧-لمیاء جابر محمود امین٤٢٤٧٦

٢٩٩٠٢٠٩٠١٠١١٦٤-لمیاء رضوان محمد عبد الرحمن٤٢٤٧٧

٢٩٩٠٤٠٤٢١٠٣٧٨٦-لمیاء عاطف عبد السالم على٤٢٤٧٨

٢٩٩٠٢٠٨١٣٠١٥٤١-لمیاء محمد عبدالرحمن سید احمد٤٢٤٧٩

٣٠٠٠٢٢٤٨٨٠٠٩٠٦-لمیاء محمد محمد المنسي٤٢٤٨٠

٣٠٠٠٢٠٦٠١٠٤٦٨٦-لمیس محمود عبد العزیز محمود٤٢٤٨١

٢٩٩٠٨٢٩٠١٠٥٩٢٨-لنده مالك ثابت خلیل٤٢٤٨٢

٢٩٨١٠٢٤٢١٠١٧٧٥-لوقا موریس لوقا صلیب٤٢٤٨٣

٢٩٩٠٤٠٤٢٢٠٠٤٤٧-لیدیا البیر ابراھیم ونیس٤٢٤٨٤

٢٩٧٠٣٠١٠١٠٢٤٦٤-لیدیا عماد زكى عیاد٤٢٤٨٥

٢٩٩٠٩٠٦٠١٠٢٨٢٩-لیلى حسین رفعت حسین٤٢٤٨٦

٠-ماجده على الدین عراقى محمد٤٢٤٨٧

٢٩٩٠٢٠٩٢٢٠٠٦٠٧-مادونا سامى نظیر شاكر میخائیل٤٢٤٨٨

٢٩٨١٢٠٥٢٣٠٢١٠٦-مادونا ماھر فوزي صلیب٤٢٤٨٩

٢٩٨٠٥١٣٠١٠٠٥٠١-مادونا نادى فایز اسكاروس٤٢٤٩٠

أسم 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 أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٧٢٦٠١٠١٦٠٣-مادونا نسیم صادق نسیم٤٢٤٩١

٢٩٩٠٦٠٩٢١٠٠٩٦٩-مارتینا حنا فھمى حنا جرجس٤٢٤٩٢

٢٩٩٠٦٢٥٠١٠٠٦٨٨-مارتینا رمزى یوسف رمزى٤٢٤٩٣

٢٩٩٠٢٠١٢٣٠٠٢٠٧-مارتینا عاطف عیاد جرجس٤٢٤٩٤

٢٩٨١١٢٨٢١٠١٣٠٨-مارجریت ماھر رمزى خلیل٤٢٤٩٥

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٣٠٩٧-مارسیلینو یوسف رشدى مھنى٤٢٤٩٦

٢٩٩١٠٠١٢٣٠٤٧٤٤-مارفي عماد باقي سعد عوض٤٢٤٩٧

٢٩٩٠٤٠١٢٥٠٧٦٩٦-ماركو مجدى حلمى مونس٤٢٤٩٨

٢٩٩٠٥٠٣٠١٠٣٨١٧-ماركو نبیل سلیمان جرجس٤٢٤٩٩

٢٩٩١٠٢٥٢٥٠٤٣٢٥-مارو غبلایر عیاد بقطر٤٢٥٠٠

٢٩٩٠٩٢٦٠١٠٥٨٤٩-ماري عصام عیاد متري٤٢٥٠١

٠-ماریا ارسانى ابراھیم توفیق٤٢٥٠٢

٢٩٩١١٠٢٠١٠٥٠٦٤-ماریا سامح العادلى غبلایر٤٢٥٠٣

٢٩٩٠٨٠٥٠١٠٧٢٦٥-ماریا ماجد مجدى فرنسیس٤٢٥٠٤

٠-ماریا مراد نعیم جرجس٤٢٥٠٥

٢٩٨١١٠٦٠١٠١٦٢٨-ماریانا جرجس لبس جرجس٤٢٥٠٦

٢٩٩٠٤١٨٠١٠٤٤٢٤-ماریز تادرس میخائیل حنا سعد٤٢٥٠٧

٢٩٩٠١٠١٠١١٦٩٦٨-مارینا ابراھیم بندى مقار٤٢٥٠٨

٢٩٩١١٢٦٠١٠١٧٠٨-مارینا اشرف سعد هللا زكى٤٢٥٠٩

٢٩٩٠٣٢٩٠١٠٠٢٢٣-مارینا ایلیا فایز قدیس٤٢٥١٠

٢٩٩٠٤٠٤٠١٠٢٥٦١-مارینا جرجس حبیب ریاض برسوم٤٢٥١١

٣٠٠٠١١٥٠١٠٠٢٦٨-مارینا سمیر فؤاد نخلھ٤٢٥١٢

٢٩٩٠٢١٤١٤٠٢٢٦١-مارینا شادى زكى مینا٤٢٥١٣

٢٩٨١٢٢٤٢٦٠٠٧٦٦-مارینا ظریف بولس حكیم٤٢٥١٤

٢٩٩٠١٣٠٠١٠٣٤٠١-مارینا عصمت جورجى بطرس٤٢٥١٥

٣٠٠٠٢٠٦٠١٠٢٨٦١-مارینا عماد سعد عازر٤٢٥١٦

٢٩٨٠٣٢٦٠١٠١٩٠٥-مارینا عماد شوقى قالده٤٢٥١٧

٠-مارینا عماد یسرى رضا٤٢٥١٨

٢٩٨٠٧١٠٠١٠٣١٠٩-مارینا عید لطیف لبیب٤٢٥١٩

٢٩٨٠٩٢٩٠١٠٢٩٠٤-مارینا فرج بسطا جلوعھ٤٢٥٢٠

أسم 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 أ)الفرقة: الثانیة (انتظام)

عدد الطالب:(٣٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٤٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٥٢٧٢١٠١١٤٢-مارینا كرم عزمى میخائیل٤٢٥٢١

٢٩٩٠٤١٠٢١٠١٩٢٣-مارینا لویس نبیھ ایوب٤٢٥٢٢

٢٩٩٠٦٢١٢٣٠٠٥٨٤-مارینا محب حنا كامل٤٢٥٢٣

٢٩٩١١٠٣٠١٠٠٢٤٩-مارینا مدحت غبلایر كامل٤٢٥٢٤

٢٩٩٠٦٢٣٠١٠٣٣٠٣-مارینا مكرم ابوالوفا جاد الرب٤٢٥٢٥

٣٠٠٠٢١٠٢١٠٠٤٦٥-مارینا ممدوح عطا هللا تاوضروس٤٢٥٢٦

٢٩٩١٠١١٠١٠٠٠٦٥-مارینا وجدى رمزى ابراھیم٤٢٥٢٧

٢٩٩١١٢٦٠١٠١٧٦٧-مارینا یسرى بدیع سعید٤٢٥٢٨

٠-ماریھان على حسین على٤٢٥٢٩

٣٠٠٠١٠١٢٦٢٧٨٣٢-ماریو ایمن ارنست توفیق٤٢٥٣٠

٢٩٩٠٩٠٥٠١٠٢٩٥٢-ماریو طلعت عیاد اسكندر سیدھم٤٢٥٣١

٢٩٩٠٦٢٨٢٣٠٠٥١٤-ماریو نادى ریاض دوس٤٢٥٣٢

٢٩٨١٢١٣٠١٠١٣٣٣-مازن احمد فتحى عبد الفتاح٤٢٥٣٣

٢٩٨٠٩١٨٠١٠٤٨٣٩-مازن رؤوف احمد حسن٤٢٥٣٤

٢٩٨٠٦٠٩٢١٠٣١٧٣-مازن محمد حامد عبد اللطیف٤٢٥٣٥

٣٠٠٠١٠٦٠١٠١٧٩٦-مازن مصطفى كمال محمود٤٢٥٣٦

٢٩٨٠٥١٧٠١٠٢٦٥٤-مازن یاسر محمد صادق٤٢٥٣٧

٠-مالك محمد خلیل الرفاعى٤٢٥٣٨

٣٠٠٠١١٢٠١٠١٨٧١-ماھر ابراھیم محمد فتوح حسین٤٢٥٣٩

٢٩٩٠٦٢٣٠١٠١٢٠٣-ماھیتاب احمد حامد احمد ادم٤٢٥٤٠

٢٩٩٠٦٠٦٢١٠٠٩٤٨-ماھیتاب ھشام محمد ابو العال٤٢٥٤١

٢٩٩٠٢٠٦٠١٠٠٤٢٢-ماھینار حسن محمد ابراھیم٤٢٥٤٢

٢٩٩٠٣٢٠٢١٠٣٨٠٣-مایسھ محمد احمد حسن٤٢٥٤٣

٢٩٩٠٦١٠٠١٠٤٣٣٢-مایكل جوزیف عاطف صبحى٤٢٥٤٤

٢٩٩٠٤١٠٢٣٠٠٤١١-مایكل مجدى عبد المالك عوض هللا٤٢٥٤٥

٣٠٠٠١٠٦١٤٠٠٠٣٧-مأذن طارق مصطفى محمد عالم٤٢٥٤٦

٠-مبارك  احمد ونیس عثمان٤٢٥٤٧

٢٩٨١١٢١٠١٠٠٣١٥-متولي حسني متولي عبدالحلیم٤٢٥٤٨

٢٣١٨١٩٠٣٧١٧٠٠٠-مجد محمد ماھر ملسي٤٢٥٤٩

٢٩٩٠٩٣٠٠١٢٠١٣٧-مجدى عالء مرسى عبد العال٤٢٥٥٠

٢٩٩٠٣٠٢٠١٠٠٤٩٣-مجدى محمد فاروق عباس٤٢٥٥١

٠-مجودینق نویر جواج٤٢٥٥٢

٢٩٩٠٣٠٧٠١٠٥٣٧٢-محسن محمد عبد هللا احمد٤٢٥٥٣

٠-محسن محمد عبد المحسن احمد٤٢٥٥٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٤٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٤١٨٢١٠٠٩٥٧-محرم ایھاب السید البدوى٤٢٥٥٥

٢٩٩٠٦٢٠٠١٠٤٧٣٩-محمد ابراھیم احمد احمد دراز٤٢٥٥٦

٢٩٧١٠٢٣٢١٠٢٤٣٤-محمد ابراھیم السید حسن٤٢٥٥٧

٢٩٩٠٣٠٥٠١٠٢٤٣١-محمد ابراھیم خلیل ابراھیم٤٢٥٥٨

٢٩٩١١٠٢٢١٠٢٨٧٩-محمد ابراھیم فتحى احمد٤٢٥٥٩

٢٩٨١٢٠٤٠١٠٤٣٣٣-محمد ابراھیم محمد ابراھیم٤٢٥٦٠

٢٩٨١١٢٧٠١٠١١١٦-محمد ابراھیم یحى ضمانى٤٢٥٦١

٢٩٩٠٧٠١٠١٠٨٢٩٧-محمد ابو الوفا السید ابو الوفا حسانین٤٢٥٦٢

٢٩٩٠١٠١٢١٢٦٣٥٩-محمد احمد السید احمد٤٢٥٦٣

٢٩٩٠٤٠٣٢٣٠٣١٧٥-محمد احمد السید جابر٤٢٥٦٤

٠-محمد احمد جمعھ سالم٤٢٥٦٥

٢٩٩٠٢١٥٠١٠٣١٥٣-محمد احمد حلمى عبدالاله٤٢٥٦٦

٢٩٩١٠٠٦٢٣٠٠٢٧٨-محمد احمد رجائى احمد خلیل٤٢٥٦٧

٢٩٩٠٨١٥٢٣٠٣٤١٧-محمد احمد سنوسى عبد الكریم٤٢٥٦٨

٢٩٩٠٤١٥٠١٠٥٧٩٥-محمد احمد صابر محمد٤٢٥٦٩

٢٩٨١٢١٧٠١٠٤٩١٢-محمد احمد صبحى عبد الحمید٤٢٥٧٠

٢٩٤١١٠٥٢٢٠١٣٩٩-محمد احمد صوفى عبد التواب٤٢٥٧١

٠-محمد احمد عبد الحمید احمد٤٢٥٧٢

٢٩٩١٠٠١٢١١٦٨٥٩-محمد احمد عبد الرحیم محمد حسن٤٢٥٧٣

٠-محمد احمد عبد الصبور محمد٤٢٥٧٤

٢٩٩٠٢٠٥٢١٠٣١٣٧-محمد احمد عبد المنعم مرسى٤٢٥٧٥

٢٩٩٠٩٢٨٢٨٠٠٥٩١-محمد احمد عبدالحسیب قناوى٤٢٥٧٦

٢٩٩٠٤١٥٠١٠٤٦١٦-محمد احمد عبدالعزیز محمد نوفل٤٢٥٧٧

٢٩٩٠٤٠٦٠١٠٣٩٥٥-محمد احمد عبدالفتاح حسن٤٢٥٧٨

٢٩٩٠٩٢٨٠١٠٧٢٣٦-محمد احمد عبده مدبولى٤٢٥٧٩

٣٠٠٠١٠١٢١٠٨٤٣٦-محمد احمد عرابي اسحق٤٢٥٨٠

٢٩٩١٠٢٩٠١٠٠٧٩٣-محمد احمد قرنى عبد الباسط٤٢٥٨١

٢٩٩٠٩٠٢٠١٠٥٠٣٥-محمد احمد محمد عبد هللا داود٤٢٥٨٢

٢٩٩٠٩١٦٢٣٠١٢٧٣-محمد احمد محمد على٤٢٥٨٣

٢٩٨٠٦١٠٠١٠٤١٩٢-محمد احمد محمد متولى٤٢٥٨٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٤٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٦١٨٢١٠٣١١٨-محمد احمد محمد محمود٤٢٥٨٥

٣٠٠٠٢٠٥٢١٠١١٧١-محمد اسامھ احمد محمد٤٢٥٨٦

٢٩٨١١٠٦٠١٠٣٠٣٥-محمد اسامھ السعید درویش٤٢٥٨٧

٢٩٨٠٢١٨٢١٠٠٥١٨-محمد اسامھ عبد العظیم علي٤٢٥٨٨

٠-محمد اسامھ فاروق عبد الرحیم٤٢٥٨٩

٠-محمد اسامھ محمد سید عارف٤٢٥٩٠

٠-محمد اسامھ محمد عزت رشوان٤٢٥٩١

٢٩٩٠٩٢٣٠١٠٤٥٩٧-محمد اسماعیل حسین عبدالحمید٤٢٥٩٢

٢٩٨١٠٠٨٢٣٠٠٥١٢-محمد اسماعیل سلیمان محمد٤٢٥٩٣

٢٩٩٠٩٠٨٠١٠٠٣٧٧-محمد اشرف احمد سالم٤٢٥٩٤

٢٩٩٠١٠١٢١٠١٨٧٩-محمد اشرف انور منصور٤٢٥٩٥

٢٩٩١٢٠١٠١٠٠١١٧-محمد اشرف جمعھ رزق٤٢٥٩٦

٢٩٩٠٧١٥٠١٠٢٩٧٣-محمد اشرف صابر سید٤٢٥٩٧

٢٩٩٠٢٠٣٠١٠١٥٥٦-محمد اشرف عبد الخالق احمد٤٢٥٩٨

٢٩٩٠٦٠٨٠١٠٢٥٧٥-محمد اشرف عبد العاطى حسین٤٢٥٩٩

٢٩٦١١٢٤٠١٠١٦٣٥-محمد اشرف محمد جاد٤٢٦٠٠

٣٠٠٠١٢٠٠١٠٥٤٧٩-محمد اشرف محمد حسن محمد٤٢٦٠١

٢٩٩٠١٠٤٢١٠٢٤٩٧-محمد اشرف محمد سید٤٢٦٠٢

٢٩٩٠٨١٥٠١٠٠٧٧٢-محمد اشرف محمد عبدهللا٤٢٦٠٣

٢٩٩١١٠٩٠١٠٢٦٧٤-محمد اشرف محمد على٤٢٦٠٤

٢٩٨٠٩٢٢٠١٠١٨٣٨-محمد اكرم محمد كامل عبدالوھاب٤٢٦٠٥

٢٩٨٠٨٠١٠١٠٥٤٩٤-محمد السید حجازى محمد٤٢٦٠٦

٢٩٩٠٧٣٠٢١٠١٩٥١-محمد السید صابر عبد القوي محمد٤٢٦٠٧

٢٩٨١١٢٧٢١٠٢١٣٦-محمد السید عبد التواب محمد٤٢٦٠٨

٢٩٩٠٩٢٥١٣١٠٠١٤-محمد السید محمد سند٤٢٦٠٩

٢٩٨١١١٧٢١٠١٥٧٤-محمد امین حسني عبد العزیز٤٢٦١٠

٢٩٩٠٥٢٥١٨٠٣٥٥٤-محمد انور عبد العال ابورخا٤٢٦١١

٢٩٩٠٨٢٧٠١٠١١٣٦-محمد ایمن حسن عبدالراضى احمد٤٢٦١٢

٣٠٠٠٣٠٣٢١٠٢٣١٣-محمد ایمن عبد المنعم عبد الحمید٤٢٦١٣

٢٩٩٠٩٠٤٠١٠٢١٧٢-محمد ایمن عفیفى السید٤٢٦١٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٤٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٥١٩٠١٠١٤٣٨-محمد بدرى خلف هللا على٤٢٦١٥

٢٩٩٠١٢٣٢١٠٦٣١٦-محمد بدوى احمد احمد حسن٤٢٦١٦

٢٩٩٠٣١٥٠١٠٤٦٥٢-محمد بدوى عوض موسى محمد٤٢٦١٧

٢٩٩٠٤٢٠٢١٠٦١٧٥-محمد بدوي سید محمد٤٢٦١٨

٢٩٩٠٧١١٢٣٠٢٠٥٥-محمد بكار احمد محمد٤٢٦١٩

٢٩٨٠٢٠٩١٤٠٠٤٩٧-محمد توفیق احمد عامر٤٢٦٢٠

٢٩٩١١١٩١٤٠٠٣٥٨-محمد توفیق عبد القادر ابراھیم٤٢٦٢١

٢٩٩٠١٠٦٠١٠٥٤٥٢-محمد ثروت محمود حنفى٤٢٦٢٢

٢٩٩٠٦٠٣٠١٠٤٥٩٣-محمد جبر عبدالعزیز السید صقر٤٢٦٢٣

٢٩٨١٢١٧٢٣٠١١١١-محمد جالل ربیع السید٤٢٦٢٤

٢٩٩٠٥١٠٢١٠٥٣٧٢-محمد جمال ابراھیم عبد الرحمن٤٢٦٢٥

٢٩٩٠٨٠٥٢٣٠٢٤٩٩-محمد جمال حسب هللا حسن٤٢٦٢٦

٢٩٨١١١٠٢١٠٤٧١١-محمد جمال حلمى صادق٤٢٦٢٧

٢٩٩٠٩١٣٠١٠٣١٧٨-محمد جمال سید محمد سید٤٢٦٢٨

٢٩٩٠٩١٩٠١٠١٧٥١-محمد جمال عبدهللا عبدالغنى٤٢٦٢٩

٢٩٨١١٣٠٠١٠٢٣٣٣-محمد جمال فتحى محمد٤٢٦٣٠

٢٩٨٠٧٠١٢٣١٠١٣٧-محمد جمال فتحي عبد المولي٤٢٦٣١

٢٩٩٠٣١٥٠١٠٣٠٣٦-محمد جمال محمد غریب احمد٤٢٦٣٢

٢٩٨٠٣٠٨٢٣٠٢٣٧٣-محمد جمعھ بریك مھدى٤٢٦٣٣

٠-محمد جمعھ عبد الموجود محمد٤٢٦٣٤

٢٩٩٠٨٢٨٢١٠٣٦١٤-محمد حاتم محمد ابو الفضل٤٢٦٣٥

٢٩٩٠٦٢٠٠١٠٢٠٩٤-محمد حاتم محمد شاھین٤٢٦٣٦

٢٩٩٠٩٢٩٢١٠١٢٩٢-محمد حازم فكرى محمد یونس٤٢٦٣٧

٢٩٨٠٥١٠٠١٠٣٤٧٥-محمد حامد ابراھیم حسین٤٢٦٣٨

٢٩٩٠٥٢٧١٨٠١٥١٥-محمد حامد محمود على نعامة٤٢٦٣٩

٢٩٩٠٨٢٨٠١٠٤٥٥٩-محمد حسام الدین محمد عبد الھادى٤٢٦٤٠

٢٩٩٠٧٠١١٩٠٤٧١٢-محمد حسن احمد السید صالح٤٢٦٤١

٣٠٠٠٣٠٥٠١٠٣٤٥٩-محمد حسن حسان حسن طاحون٤٢٦٤٢

٢٩٩٠٤٠٦٠١٠٤٩١٩-محمد حسن رضا محمود٤٢٦٤٣

٢٩٩٠٣٠٣٠١٠٣٤٣١-محمد حسن عبد الغنى حسن٤٢٦٤٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٤٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٤٢٣٢١٠٢٣٧٩-محمد حسن فرغلى ابو ضیف٤٢٦٤٥

٠-محمد حسن محمود حسن٤٢٦٤٦

٢٩٩٠٩١٨٠١٠٣٤١١-محمد حسنى ابراھیم سالمھ٤٢٦٤٧

٢٩٩٠٩٠٥٠١٠١٧٧٨-محمد حسنى على السید٤٢٦٤٨

٢٩٨١١٢٤٢١٠٢٩١٣-محمد حسنین عبده لمعي٤٢٦٤٩

٢٩٩٠٣٢٧٠١٠١٠٥٣-محمد حسین احمد محمد الشباسى٤٢٦٥٠

٢٩٩٠٨٢٢٠١٠٤٤٩٥-محمد حسین محمد حسین بیومى٤٢٦٥١

٢٩٨٠٤٠٢٠١٠٢٥٧٩-محمد حسین محمد عبد المقصود٤٢٦٥٢

٢٩٩٠٧١٥٢٣٠٠٨٩٦-محمد حماده محمد رفاعى٤٢٦٥٣

٢٩٩٠٩٠٨٠١٠٣٠٣١-محمد حمدى سید محمد٤٢٦٥٤

٢٩٩٠١٠١٠١١٩٩٧٥-محمد حمدى كمال السعداوى٤٢٦٥٥

٠-محمد حمدي احمد عبد المحسن٤٢٦٥٦

٢٩٩٠٤٠٢٠١٠٣٧١٥-محمد خالد المغاورى سید٤٢٦٥٧

٢٩٩٠٩٢٣٢١٠٠٧٣٤-محمد خالد جمعة احمد السید٤٢٦٥٨

٢٩٩٠٦٢٢٢١٠٢٢١٧-محمد خالد خلف على٤٢٦٥٩

٢٩٩٠٩٢٥٢١٠٠٠٧٢-محمد خالد رسمى عبد المجید٤٢٦٦٠

٢٩٨١١٠٢٢١٠١١٩٣-محمد خالد سید ابراھیم٤٢٦٦١

٢٩٩٠٢٢٢٢١٠٣٢٩٣-محمد خالد صاوى محمود٤٢٦٦٢

٢٩٩٠٤١٩٠١٠٢٢٧٦-محمد خالد صالح الدین عبد الجواد٤٢٦٦٣

٢٩٩٠٨٠١٢٣٠٣٥٥٧-محمد خالد عبد القادر راغب٤٢٦٦٤

٢٩٨١٢٢١٠١٠١٦٣٦-محمد خالد محمد حسین٤٢٦٦٥

٢٩٨١٢١٦٢١٠٣٦٧٢-محمد خالد محمد محمد ریحان٤٢٦٦٦

٢٩٩٠٤١٠٢٣٠١٦٧١-محمد خالد محمود على٤٢٦٦٧

٢٩٩٠٨٢٢٠١٠٣٨١٢-محمد خیرى محمد فرج٤٢٦٦٨

٢٩٩٠٨١٦٠١٠٣٥١٦-محمد رأفت محمد البندارى٤٢٦٦٩

٠-محمد ربیع عطیة ابو العال٤٢٦٧٠

٢٩٩٠٨٠٩٢٤٠٠٧٩٥-محمد ربیعى ابراھیم عبدالحسیب٤٢٦٧١

٢٩٩٠٦٢٥٢٣٠٠٢١٨-محمد رجب عبد الستار على٤٢٦٧٢

٢٩٩٠٤١٠٢٣٠١٦٣٩-محمد رحومھ على عبد السمیع٤٢٦٧٣

٢٩٩٠٧٢٣٢١٠٣٢٧٧-محمد رزق جاد الرب محمد٤٢٦٧٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٢٢٥٠١٠٤٦٥٨-محمد رضا عطا السید٤٢٦٧٥

٢٩٩٠٥١٠٢١٠٢٢٩٢-محمد رضوان محمد مختار٤٢٦٧٦

٢٩٩٠١٢٣٢١٠٤٢٥٩-محمد رفعت حسن حسن محمد٤٢٦٧٧

٢٩٩٠٨٠٧٢١٠٢٢٥٩-محمد رفعت على امام ابو شنب٤٢٦٧٨

٢٩٩٠٩٠٢٠١٠١٦٧٦-محمد رفیق عبد الوھاب محمد٤٢٦٧٩

٢٩٩٠٥١٦١٧٠٠٩٩٣-محمد رمضان ابراھیم احمد محمد٤٢٦٨٠

٢٩٩٠٩٢٤٠١٠١٧١٥-محمد رمضان ابراھیم محمد٤٢٦٨١

٢٩٨١٢١٠٢٣٠٠٨٧٨-محمد رمضان محمد جبیلى٤٢٦٨٢

٠-محمد سالم سالم حسین٤٢٦٨٣

٠-محمد سامى محمد حسین عبد ربھ٤٢٦٨٤

٢٩٩٠٣٠٥٢١٠٠٩١٦-محمد سامى محمد محمود عیسى٤٢٦٨٥

٠-محمد سعد عبد الرحمن حسن٤٢٦٨٦

٢٩٩٠٩٣٠٢١٠٨٣٣٩-محمد سعید محمد محمد ٣٠-٩-٤٢٦٨٧١٩٩٩

٢٩٨١١١٦٠١٠٣٤٥٨-محمد سعید محمد محمد ابو الھدى٤٢٦٨٨

٢٩٩٠٧١٢٠١٠٢٩٩٥-محمد سعید محمود ابراھیم٤٢٦٨٩

٢٩٩٠٧١٧٠١٠٢٦٥١-محمد سالم عبد الرازق سالم٤٢٦٩٠

٢٩٩٠٤١٦٢١٠٢٦١٩-محمد سالمھ محمد المغاورى٤٢٦٩١

٢٩٨٠٤٢٢٢٣٠٠٣٩٩-محمد سلیم قاسم خلیفھ٤٢٦٩٢

٠-محمد سمیر السید سالمھ٤٢٦٩٣

٢٩٧١٠١٧٠١٠١٣٩٨-محمد سمیر على محمود٤٢٦٩٤

٢٩٩٠٤٠١٠١١٠٨٥٣-محمد سویلم حسنى احمد٤٢٦٩٥

٢٩٩٠١٠١٢٣١٩٩١٢-محمد سید جالل توفیق٤٢٦٩٦

٢٩٩٠٦٢١٢١٠٠٣٧٢-محمد سید حامد سلیمان٤٢٦٩٧

٢٩٩٠٦٢٩٠١٠٤١٩٨-محمد سید حمدان نصار٤٢٦٩٨

٢٩٩٠١٠١٢١١٨٢٥٩-محمد سید فھمى محمد ابو زید٤٢٦٩٩

٠-محمد سید محمد حسن٤٢٧٠٠

٢٩٨١١١٨٢١٠٢٢١٨-محمد سید محمد على احمد٤٢٧٠١

٢٩٩٠٨١٠٠١٠٠٨٩٥-محمد سید محمد محمد٤٢٧٠٢

٢٩٩٠٩٠٥٢١٠٠١١٦-محمد سید محمد ھریدى٤٢٧٠٣

٢٩٩٠٩١٩٠١٠٤٨٣١-محمد سید یوسف على حسن٤٢٧٠٤
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عدد الغائبین:
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٤٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٨٢٦٠١٠٠٧٧٨-محمد شریف بندارى صالح٤٢٧٠٥

٢٩٩٠٦١٤٠١٠٢٧٥٨-محمد شریف جمیل نصر٤٢٧٠٦

٢٩٩٠٥٠٢٠١٠١٨٧٥-محمد شعبان سید محمد٤٢٧٠٧

٢٩٩٠٨١٠٢١٠١٠٥٨-محمد شعبان قطب محمود٤٢٧٠٨

٢٩٩٠٥٠١٢٣٠٥٧٣٩-محمد شعبان كامل فرحات٤٢٧٠٩

٢٩٩٠٨٢٥٢١٠٣٩٥٤-محمد صالح على عطیھ٤٢٧١٠

٢٩٩٠٥٢٧٠١٠٢٢٧٣-محمد صبرى محمد قندیل٤٢٧١١

٠-محمد صبرى محمود السید رضوان٤٢٧١٢

٢٩٧١١٠٧٢٤٠١٣١٢-محمد صالح ابراھیم محمد٤٢٧١٣

٢٩٩٠٧٠١٠١٠٥٩٥٦-محمد صالح الدین خمیس السید٤٢٧١٤

٠-محمد صالح محمد على السید٤٢٧١٥

٢٩٩٠٣١٩٢٤٠٠٦١٨-محمد ضاحى محمود عبد المجید٤٢٧١٦

٢٩٩٠٩٢٨٠١٠٦٧٩٥-محمد طارق الحسین حافظ٤٢٧١٧

٢٩٩٠١٢٩٠١٠٤٨١١-محمد طارق حماده محمود٤٢٧١٨

٢٩٨٠٤٢٥٠١٠٢١٥٢-محمد طارق سلیمان حسن محمد٤٢٧١٩

٢٩٩٠٩٢٠٢١٠٠٠٣٩-محمد طارق عبد الوارث احمد٤٢٧٢٠

٢٩٩٠٨٠٥٢١٠٣٢٧٥-محمد طارق فتحى امام٤٢٧٢١

٠-محمد طارق محمد الشرقاوي٤٢٧٢٢

٢٩٩٠١٢٢٢١٠٠٨١٦-محمد طلعت بندارى احمد٤٢٧٢٣

٢٩٩٠٦٢٢٨٨٠٠٨٩٧-محمد طلعت غنیم حسن غنیم٤٢٧٢٤

٢٩٩٠٩٢٥٢٣٠٣٣٩٩-محمد طلعت محمود على٤٢٧٢٥

٢٩٩٠٤٢٠٢٣٠١٧٧٦-محمد عابد احمد عید٤٢٧٢٦

٢٩٩٠٢١٠١٤٠٤٧١٧-محمد عادل ابراھیم جمعھ٤٢٧٢٧

٢٩٩١١٠١٢٣٠٥٨٧٩-محمد عادل احمد محمود٤٢٧٢٨

٢٩٨١٢٢٥٣١٠٠٠٩٩-محمد عادل احمد مصطفي سعودى٤٢٧٢٩

٣٠٠٠١١٢٢١٠١٥١٨-محمد عادل حامد شاكر عبد العال الشال٤٢٧٣٠

٢٩٨١٠٠١٢١١٨٦٧٩-محمد عادل حسن احمد محمد٤٢٧٣١

٢٩٩٠٦٠٣٢١٠٣٦٣٢-محمد عادل ضاحى عبدالمالك٤٢٧٣٢

٢٩٨١١٢٢٢١٠٣٧٥١-محمد عادل عبد هللا حسن٤٢٧٣٣

٢٩٩٠٥٢٨٢١٠٠٢١٧-محمد عادل عبدالحكیم ابوالعال٤٢٧٣٤
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٩٢٧٠١٠٤٨٩١-محمد عادل عبدالفتاح محمد٤٢٧٣٥

٣٠٠٠٢١٥٠١٠١٧٥٩-محمد عادل عطا على٤٢٧٣٦

٢٩٩٠٨٠٢٢١٠٣٧٣٤-محمد عادل محمد ابو العال٤٢٧٣٧

٢٩٩٠٩٢٣٠١٠٣١١٦-محمد عادل محمد على محمد٤٢٧٣٨

٢٩٩٠٩٣٠٢١٠١٠١٦-محمد عادل محمد محمد احمد جاد٤٢٧٣٩

٢٩٩٠٤١٤٠١٠٣٦٥٤-محمد عادل مھدى عبد الحمید٤٢٧٤٠

٢٩٩٠٣٢٥٠١٠٥٩١٥-محمد عاشور كامل حسین٤٢٧٤١

٢٩٩٠٦٢٢٢١٠٣٢٧٢-محمد عاطف ابو الفتوح على٤٢٧٤٢

٢٩٩٠٢٠٢٠١٠٠٨٥٣-محمد عاطف انور ابراھیم٤٢٧٤٣

٢٩٨١٠٢٨٢٣٠١٢٧١-محمد عاطف صدیق عبد الرحمن٤٢٧٤٤

٢٩٧١٢٠٩٠١٠٠٦٩٥-محمد عاطف فرج مبروك٤٢٧٤٥

٠-محمد عبد الحكیم وجیة عبد الحكیم٤٢٧٤٦

٢٩٩٠٥٠٥٢١٠٥٢٧٩-محمد عبد الحمید عبد العاطى بكرى٤٢٧٤٧

٢٩٩١٢١٨٢١٠٤٥٩٩-محمد عبد الفتاح عبد العزیز محمود٤٢٧٤٨

٢٩٩٠٥٠٤٢١٠٤٢٣١-محمد عبد القادر منصور یوسف٤٢٧٤٩

٠-محمد عبد اللطیف حمید٤٢٧٥٠

٢٩٨٠٨٠٣٠١٠٢٤٥٩-محمد عبد اللطیف فوزى أحمد٤٢٧٥١

٢٩٩٠١١٠٢١٠٣٨١١-محمد عبد هللا امین عبد هللا٤٢٧٥٢

٢٩٩٠٢٢٨٠١٠٤٢٧٥-محمد عبد المقصود عبد العظیم النحتھ٤٢٧٥٣

٢٩٩٠٤٠٦٢٣٠١١٩٣-محمد عبد الناصر سید خلیفھ٤٢٧٥٤

٢٩٨١٢١٢٢٥٠٣٧٩١-محمد عبدالتواب أبو حسیبھ عیسى عطاهللا٤٢٧٥٥

٢٩٨١١١٣٠١٠١٨٣٣-محمد عبدالحكم السید محمد٤٢٧٥٦

٢٩٨١٠١٥٠١٠٠٣١٤-محمد عبدالرحیم محمد نصار٤٢٧٥٧

٢٩٩٠٨١٩٠١٠٤٨٧٨-محمد عبدالسمیع عبدالراضى بغدادى٤٢٧٥٨

٢٩٩٠٣٠١٠١٠١٣٣٥-محمد عبدالعاطى عبدالحمید عبدربھ٤٢٧٥٩

٢٩٩٠٨٣٠١٤٠٢١٩٩-محمد عبدالناصر سید احمد٤٢٧٦٠

٢٩٩٠٩٢٥٢٣٠٤٣٥٢-محمد عزام رجب احمد٤٢٧٦١

٢٩٩٠٣٢٥٢٣٠٢٦٥٣-محمد عزت خیري حافظ٤٢٧٦٢

٢٩٩٠٨١٩٠١٠٥٢٩٧-محمد عصام احمد محمد٤٢٧٦٣

٢٩٩٠٥١٩٢١٠٢٥٩٨-محمد عصام الدین طھ محمود٤٢٧٦٤
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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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٩٢٣٠١٠١٥٣٩-محمد عصام امین عبد الحمید٤٢٧٦٥

٢٩٩١٠٣١٢١٠١٧١٣-محمد عصام محمد احمد٤٢٧٦٦

٢٩٨١٢١٩٠١٠٤٤٩٨-محمد عصام محمد حسنى محمود٤٢٧٦٧

٢٩٨١٢٠٢٠١٠٤١٣٢-محمد عصام محمد عاشور السعید٤٢٧٦٨

٢٩٨١١١١٠١٠١٥٧٨-محمد عصام محمد محمد٤٢٧٦٩

٢٩٨١٢١٧٠١٠٢٣٧٥-محمد عصام محمود محمداحمد٤٢٧٧٠

٢٩٩٠٢٢٠٠١٠٤٧٩٢-محمد عالء الدین عبدالمقصود محمد قندیل٤٢٧٧١

٣٠٠٠١٠١٢١٢٩٤٧٦-محمد عالء الدین محمد السید شحاتھ٤٢٧٧٢

٢٩٨١٢٢٦٠١٠٢٢١٨-محمد عالء سعد الدین بیومى٤٢٧٧٣

٢٩٩٠٥٠٧٠١٠٣٢٩١-محمد عالء عبد الرحمن عبد الرحیم٤٢٧٧٤

٢٩٩٠٩٢٥٢١٠٨٣٥٩-محمد عالء محمد ھمام٤٢٧٧٥

٢٩٩١٢٠٣٠١٠٠٤٣١-محمد على السید على الحارون ٣-١٢-٤٢٧٧٦١٩٩٩

٢٩٨٠٨١٣٠١٠٠٦٧٤-محمد على سعد على ١٣-٨-٤٢٧٧٧١٩٩٨

٢٩٩٠٦١٠٠١٠١١٩٨-محمد على سلیم على محمد٤٢٧٧٨

٢٩٩٠٣٠٦٢١٠٤١٥٤-محمد على فرج ھاشم٤٢٧٧٩

٢٩٩٠٧٢٣٠١٠٠٦٩٦-محمد على فھمى نصار٤٢٧٨٠

٠-محمد على محمد بشیر عبد هللا٤٢٧٨١

٢٩٩٠٢٢٦٠١٠١٨١٤-محمد على محمد تبري٤٢٧٨٢

٠-محمد على محمد صالح٤٢٧٨٣

٢٩٨٠٦١٢٢١٠١٣٥٩-محمد على محمد عبد العزیز محمد٤٢٧٨٤

٢٩٩٠٩١٠٠١٠٥٢٥٧-محمد على محمد عثمان٤٢٧٨٥

٢٩٨١١٢٩٢٣٠٠٦٧٨-محمد على میھوب عبد الوھاب٤٢٧٨٦

٢٩٩٠٣١١٠١٠٤١٥٣-محمد عماد الدین حسان محمد٤٢٧٨٧

٠-محمد عماد الدین محمد السید٤٢٧٨٨

٢٩٩٠٧١٩٠١٠٣٣٧٩-محمد عماد عطیھ عبدالمعطى عمار٤٢٧٨٩

٢٩٨١٠٢٦٠١٠٢٠٣٧-محمد عماد فؤاد محمد حسین٤٢٧٩٠

٢٩٩٠٤٢٥٠١٠٥٤٥٨-محمد عماد محمد ابو العال٤٢٧٩١

٢٩٩٠٦٣٠١٢٠٠٧٥٥-محمد عماد محمد السید ابراھیم الغزالني٤٢٧٩٢

٢٩٦١٢١٧٨٨٠٠٤٥٦-محمد عمر انور محمد زیان٤٢٧٩٣

٠-محمد عنتر عویس٤٢٧٩٤
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠١٢٢٢١٠٢٢٥٨-محمد عواد حسن حسن عالم٤٢٧٩٥

٢٩٨١١٢٢٠١٠٠٤٥٣-محمد عوض خلیفھ أحمد حمدون٤٢٧٩٦

٢٩٨١١٠٣٢٣٠٠٩٩٢-محمد عویس احمد عبد الباسط٤٢٧٩٧

٠-محمد غریب سید محمد٤٢٧٩٨

٢٩٨١١٢٠٢١٠٠٧١٣-محمد فرید سلیمان عثمان٤٢٧٩٩

٢٩٨١١٠٤٢٣٠٠١٧٦-محمد فرید مناع محمود٤٢٨٠٠

٢٩٦١١٠٣٢١٠٢٧٧٦-محمد فوزى عبد العاطى على طلبھ٤٢٨٠١

٢٩٩٠٦٢٥٠١٠٢١٧٦-محمد فوزى عبد العال عبد العال٤٢٨٠٢

٢٩٩٠٩٢٥٠١٠٧٧١١-محمد فیصل عبد هللا غویص٤٢٨٠٣

٢٩٩٠١١٦٢١٠٠٨١١-محمد كرم عیسى محمد٤٢٨٠٤

٢٩٨١١١٦١٦٠٠٧٥٧-محمد كمال احمد عبد الحافظ٤٢٨٠٥

٢٩٩٠٨٢٩٠١٠٠٦٥٩-محمد كمال الدین عبد العزیز عبد الحلیم٤٢٨٠٦

٣٠٠٠١١٠٠١٠٢١٣٨-محمد كمال محمد سالم٤٢٨٠٧

٢٩٩٠٥٠٣٢١٠١١٣٧-محمد ماھر محمد عبد الرحمن٤٢٨٠٨

٢٩٩٠٣٢٤٢١٠١٩١٩-محمد متحت سعید عطیھ محمود٤٢٨٠٩

٢٩٩٠٤٢٠٠١٠٦٠٣٨-محمد متولى عبد الحمید عید٤٢٨١٠

٢٩٨١١١٤٢١٠٢٨١٩-محمد مجدى احمد تھامى٤٢٨١١

٢٩٨٠١٠٢٢١٠٣٥٥٧-محمد مجدى عبد هللا محمد٤٢٨١٢

٣٠٠٠٢٢٨٠١٠١٦٩٦-محمد مجدى على توفیق٤٢٨١٣

٢٩٩٠٥٢٥٠١٠٤٢٥٣-محمد مجدى كامل فتوح٤٢٨١٤

٢٩٧٠٤١٦٠١٠٠٢٣٧-محمد مجدى محمد عبد الستار٤٢٨١٥

٢٩٨١١١٧٠١٠٠٨٩٩-محمد مجدي عبدالنبي عبدالرسول٤٢٨١٦

٢٩٨١٢٢٢٠١٠٠٣٧٩-محمد محسن احمد احمد عبد النبي٤٢٨١٧

٢٩٨٠٤٢٥٠١٠٠٦٥٦-محمد محمد قطب قطب٤٢٨١٨

٠-محمد محمود سعید مھنى٤٢٨١٩

٢٩٩٠٨٠١٠١٠٨٢١٨-محمد محمود شریف السید٤٢٨٢٠

٢٩٩٠٨٠٣٢١٠٢٨٣٣-محمد محمود طلحة محمود٤٢٨٢١

٢٩٨١٠٢٤٢١٠٠٠٣٥-محمد محمود عاشور محمود٤٢٨٢٢

٢٩٩٠٧٢١٢١٠٠٦١١-محمد محمود عبد العلیم دسوقى٤٢٨٢٣

٢٩٩٠١٠٢٢٣٠١٧٩٥-محمد محمود عبد الونیس خلف٤٢٨٢٤
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٢٩٩٠٨٠٢٠١٠١٣٧٨-محمد محمود فتحى محمود٤٢٨٢٥

٢٩٩٠٣٢٩٠١٠٠٤٧٩-محمد محمود فوزى عبدالخالق٤٢٨٢٦

٢٩٩٠٨١٠٢١٠٦٩٧١-محمد محمود قرنى محمد٤٢٨٢٧

٢٩٩٠٦٢٠٠١٠٠٠٥٩-محمد محمود محمد ابراھیم٤٢٨٢٨

٢٩٩٠١٠٥٠١٠٠٢٧٤-محمد محمود محمد احمد٤٢٨٢٩

٢٩٩٠٧٢٤٠١٠١٧١٢-محمد محمود محمد احمد محمود٤٢٨٣٠

٢٩٩٠٥٢٥٠١٠١٣٧٨-محمد محمود محمد عبد النبى٤٢٨٣١

٢٩٩٠٢٠٧٠١٠٣٤٩٧-محمد محمود محمد عبدالعزیز الجزار٤٢٨٣٢

٢٩٨١٢٠٤٠١٠١٩٣٨-محمد مدحت محمد عبدالرحیم٤٢٨٣٣

٢٩٩٠٤٣٠٠١٠١٩٩٨-محمد مسعد محمد مصطفي عفیفي٤٢٨٣٤

٢٩٩١٠٢١٠١٠٣٨٩٤-محمد مصطفى حامد الشافعى٤٢٨٣٥

٢٩٨١٢١٧٢١٠٢١٧٨-محمد مصطفى حسن محمد حسن٤٢٨٣٦

٢٩٨١١١٤٠١٠١٩٣٩-محمد مصطفى حسن مصطفى٤٢٨٣٧

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٢٩٣٧-محمد مصطفى خلف محمد٤٢٨٣٨

٣٠٠٠١٠٦٢١٠٢٠٥٦-محمد مصطفى دھب محمد عبد الفتاح٤٢٨٣٩

٢٩٩٠٦٢٥٢٣٠٢١٩٩-محمد مصطفى عبد العال عطیھ٤٢٨٤٠

٢٩٩١٠٠١٠١١٠٣١٤-محمد مصطفى عبد العزیز عبد السالم٤٢٨٤١

٢٩٨١٢٠٢٠١٠٥٠٥٨-محمد مصطفى عبد العزیز محمد ناشى٤٢٨٤٢

٢٩٨١٢٢٠٢٥٠٠٥٧٢-محمد مصطفى عبدالرحمن عبدالحمید٤٢٨٤٣

٢٩٨٠٨١٧٠١٠٥٠٣٢-محمد مصطفى مجدى حنفى مصطفى٤٢٨٤٤

٢٩٩٠٥٠٨٢١٠٠٧٥١-محمد مصطفى محمد عبد التواب٤٢٨٤٥

٢٩٩٠٥٠٨٠١٠١٧٩٣-محمد مصطفى محمد مصطفى٤٢٨٤٦

٢٩٩٠٤٢٥٢١٠٠٩٧٦-محمد مصطفى نور الدین محمد٤٢٨٤٧

٢٩٩١٠١٢٨٨٠٠٥٥٢-محمد ممدوح حسن محمد٤٢٨٤٨

٢٩٩١٢٢٢٢١٠١٦٩٥-محمد ممدوح حلمى حسن٤٢٨٤٩

٢٩٩٠٨٠٣٠١٠٣٠١٨-محمد ممدوح عبدالمنعم حنفى٤٢٨٥٠

٢٩٨١١٠٧٢٢٠٠٤٥١-محمد نادى عباس عبدالتواب٤٢٨٥١

٢٩٨٠٨٢٤٠١٠٣٨١٤-محمد ناصر ھاشم عبدالمقصود٤٢٨٥٢

٢٩٨١٢٠٥٠١٠١٥٩٦-محمد نظمى عبد المحسن حسن٤٢٨٥٣

٢٩٩٠٨٠١٢١٠٥٧٩٨-محمد نور الدین حسین على ھلیل٤٢٨٥٤
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٢٩٩٠٤١٣٠١٠٠٥٣٣-محمد ھشام جالل سالم مباشر٤٢٨٥٥

٢٩٨١١٣٠٠١٠٣٤٣٧-محمد ھشام سید ربیع منسى٤٢٨٥٦

٢٩٩٠١١٢٠١٠٥٤٥٧-محمد ھشام عبد الخالق سلیمان٤٢٨٥٧

٢٩٨٠٩٢٥٢٦٠٠٠٩٧-محمد ولید عبد المنعم سید٤٢٨٥٨

٢٩٩٠٤٠٥٠١٠٤٦٩٤-محمد ولید محمد حنفى المصرى٤٢٨٥٩

٢٩٩٠١٠٩٠١٠٢٠٣٢-محمد یاسر ایوب خلیل٤٢٨٦٠

٢٩٩٠٦٠٥٠١٠٤٠٧٧-محمد یاسر حسن یوسف٤٢٨٦١

٢٩٩٠١١٣٢١٠٣٧٧٨-محمد یاسر محمد حمدى٤٢٨٦٢

٢٩٩٠٥١٨١٧٠١٢٧٩-محمد یحى معوض المھر٤٢٨٦٣

٢٩٩٠٧٢٧٠١٠١٩٩٧-محمد یحیى محمود عبد الحمید٤٢٨٦٤

٢٩٨٠٦٣٠٢١٠٢٠٩٤-محمود ابو ضیف محمود على٤٢٨٦٥

٢٩٩٠٨٣٠٢٨٠٠١٩٨-محمود احمد ابراھیم ابوالمجد٤٢٨٦٦

٢٩٩٠٨٠١٢١١٣٩٥٢-محمود احمد حسین احمد الملیجي٤٢٨٦٧

٢٩٩١٠٠١٢٣٠٦٤٥٣-محمود احمد شعبان احمد٤٢٨٦٨

٢٩٩٠٨٠٣٠١٠٠٤٩٣-محمود احمد عبدالعزیز حسن٤٢٨٦٩

٢٩٩٠٩٠٩٢٣٠٣٦٥٦-محمود احمد على احمد٤٢٨٧٠

٢٩٩٠٢٠٧١٣٠٠٣٧٧-محمود احمد محمد ابراھیم٤٢٨٧١

٢٩٩٠٧١٢٠١٠٤٨١٥-محمود اشرف سید مصیلحى٤٢٨٧٢

٢٩٩٠٧٢٤٠١٠٤٦٥٧-محمود اصبح فتوح ابراھیم٤٢٨٧٣

٢٩٩٠٢١٠٢٣٠٣٥٣١-محمود الحسین محمد محمد٤٢٨٧٤

٢٩٩٠٢٢٧٠١٠٣٥٩٩-محمود جمال السید ابراھیم٤٢٨٧٥

٢٩٩١٠١٩٠١٠٤٨٥٦-محمود جمال عبدالناصر محمد سیف النصر٤٢٨٧٦

٣٠٠٠٣٢٦٠١٠٢٩٩٤-محمود جمال محمد احمد العقلھ٤٢٨٧٧

٢٩٩٠٧١١٠١٠٢٣٣٤-محمود جمعھ محمود سرحان خلیفة٤٢٨٧٨

٢٩٩٠٨٣٠٨٨٠٠٤٣٢-محمود حسن ابراھیم عبد العال٤٢٨٧٩

٠-محمود حسن محمد حسن٤٢٨٨٠

٢٩٩٠٧١١٠١٠٥٨١٣-محمود حسن محمود حسن٤٢٨٨١

٢٩٧١٠٢٦٢١٠١٦١١-محمود حسین عبد الحفیظ على حارس٤٢٨٨٢

٣٠٠٠١٢٥٨٨٠٠٦٥٧-محمود حمدى عبد المجید محمد الباجى٤٢٨٨٣

٢٩٩٠١١١٠١٠٤٩١٦-محمود خالد خلیل حامد أمین٤٢٨٨٤
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٤٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٩١٩٢٦٠٠٧٧١-محمود خالد عثمان عبدالرحمن٤٢٨٨٥

٢٩٩٠٨١٤٠١٠٠٨٩٨-محمود خالد محمود سید٤٢٨٨٦

٢٩٩٠٥١٩٢٣٠٠٥٧٨-محمود خلف احمد امین٤٢٨٨٧

٢٩٩٠١٢٧٢١٠٤٣١٦-محمود خمیس مبارك عبد الفتاح عوض هللا٤٢٨٨٨

٢٩٩٠٨٢٥٢٣٠٠٨١٤-محمود ربیع احمد عبد الفتاح٤٢٨٨٩

٢٩٩٠٨٠٣٢١٠٠٦٣٦-محمود رشاد عبد هللا سید٤٢٨٩٠

٢٩٩٠٦٠١٠١٠٣١٣٢-محمود رضا ابوزید احمد صقر٤٢٨٩١

٢٩٩٠٢١٥٢١٠٤٨٣١-محمود رضا عبد المجید احمد٤٢٨٩٢

٢٩٩٠٦٢٥٠١٠٥٧٧٩-محمود رمضان مسعود ابراھیم٤٢٨٩٣

٢٩٩٠٧٠٧٢١٠٣٦٣١-محمود زكى عبد الحمید زكى٤٢٨٩٤

٢٩٧٠٧٠٧٢١٠٥١٥٥-محمود سالم محمود الفقي٤٢٨٩٥

٢٩٩١١١٨٨٨٠٠٧٩٥-محمود سعد محمد زكى٤٢٨٩٦

٢٩٩٠٢٠٥٢٣٠١١٩٢-محمود سعد محمد عبد الفتاح٤٢٨٩٧

٢٩٩٠١٢٠٢١٠٥٢٣٤-محمود سعید عبدالفتاح محمود٤٢٨٩٨

٢٩٩٠٣٢٥٠١٠١٥٩٦-محمود سعید عبدالواحد عبدالرحمن٤٢٨٩٩

٢٩٩٠٧١٢٢٣٠٠٦٥٤-محمود سلیم منیسیر شعیب٤٢٩٠٠

٢٩٩٠٨١٨٠١٠٠٦٩٦-محمود شعبان عبد الغنى احمد٤٢٩٠١

٢٩٩٠٤٠٥٠١٠٣٩٧٣-محمود شعراوى محمد عبد الرحیم٤٢٩٠٢

٢٩٩٠٣٢١٢٣٠٢٧٧٤-محمود صالح سلیمان عیسى٤٢٩٠٣

٢٩٩١١٠١٢١٠٣٦٥٦-محمود صبحى محمد الطوخى٤٢٩٠٤

٢٩٩٠٩٢٥٠١٠٣٠١٥-محمود طارق احمد احمد٤٢٩٠٥

٢٩٨١١٢٥٢١٠٢٥١٢-محمود عاطف على عبد المقصود٤٢٩٠٦

٢٩٩٠٩٠١٠١٠٥٨٧٨-محمود عاطف مصطفى عبد السمیع٤٢٩٠٧

٢٩٩٠١٢٥٢١٠٣٣١٣-محمود عبد الرازق السید عبد الرحمن٤٢٩٠٨

٢٩٩٠٨٢٢٠١٠٥٤١٦-محمود عبد الرحمن احمد احمد٤٢٩٠٩

٢٩٩٠٨١٤٢٧٠٢١٥١-محمود عبد السالم احمد سلطان٤٢٩١٠

٢٩٩٠٨٢٠٢١٠٠١١٣-محمود عبد السالم محمد ابراھیم٤٢٩١١

٢٩٩٠١٠٨٢١٠١٢٧٢-محمود عبد العال نصر الدین محمد٤٢٩١٢

٠-محمود عبد العزیز محمود محمد٤٢٩١٣

٢٩٩٠٦٠١٢٣٠٦١٥٤-محمود عبد العظیم عبد العلیم على٤٢٩١٤
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٢٩٩٠٧٠١١٧٠١١٩٦-محمود عبد الفتاح بدیر یوسف٤٢٩١٥

٢٩٩٠٣١٢٠١٠٤٧٣٩-محمود عبد هللا سعید عبد الحمید٤٢٩١٦

٠-محمود عبد الواحد امین عبد الواحد٤٢٩١٧

٢٩٨١٠٢٧٣١٠٠٠٧٦-محمود عبدالسالم محمد احمد٤٢٩١٨

٢٩٩٠٣١٢٠١٠٣٩٣٧-محمود عبدالعال یوسف جمعھ٤٢٩١٩

٢٩٩٠٩١٤٠١٠١٥٥٦-محمود عرفھ عبد الحمید احمد٤٢٩٢٠

٢٩٩٠٢٢٦٢١٠٠٤١٦-محمود عز الدین محمود احمد٤٢٩٢١

٢٩٧١١٠١٢٣٠٧٥٣٨-محمود عطیھ سنوسى على٤٢٩٢٢

٢٩٩٠٦١٩٢٣٠٠٢٧٢-محمود عالء الدین محمد فرحات٤٢٩٢٣

٢٩٩٠٩٠٩٢١٠٨٢٧٦-محمود على احمد محمد٤٢٩٢٤

٢٩٩١١٢١٢١٠٠٧١٦-محمود على سید محمد٤٢٩٢٥

٢٩٨١٠١٣٠١٠١٥١٩-محمود على محمود حسن٤٢٩٢٦

٢٩٩٠٤١٣٠١٠٠٠٥٣-محمود على محمود على بدر٤٢٩٢٧

٠-محمود علي فتح الباب مصطفي٤٢٩٢٨

٢٩٩٠٥٠٨٠١٠٢٤١٢-محمود عمر حنفى عمر٤٢٩٢٩

٢٩٩٠٧٠١٢٣٠١٦٥٥-محمود كمال عبد التواب عبد القوي٤٢٩٣٠

٢٩٩١١٢٨٢١٠٠٦٩١-محمود مجدى على محمد٤٢٩٣١

٢٩٩٠٣٢٣٢١٠٢٧١٢-محمود مجدى محمد فھمى مصطفى٤٢٩٣٢

٢٩٩٠٦٠٨٠١٠٣٠١٦-محمود مجدى محمود غازى٤٢٩٣٣

٢٩٩٠٦٠٧٢٣٠١١٩٤-محمود مجدى مطاوع عبد الحلیم٤٢٩٣٤

٢٩٩٠٧٠٩٢١٠٢٦٧٤-محمود مجدي سلیمان جابرى الحشاش٤٢٩٣٥

٢٩٩٠٥٢٤٠١٠٠٤٣٨-محمود محسن جالل ابراھیم حسین٤٢٩٣٦

٢٩٧١٢٠٥٢١٠٠٠٣٧-محمود محسن رمضان عبد المحسن٤٢٩٣٧

٢٩٩٠١٠١٢٣٠٧٨٣٣-محمود محمد احمد عبد البدیع٤٢٩٣٨

٢٩٩٠٩٠٩٢٣٠٢٣١٥-محمود محمد جالل توفیق٤٢٩٣٩

٢٩٩٠٧٢٢٢١٠١٢٣٣-محمود محمد جمال الدین عبد النعیم سلیم٤٢٩٤٠

٢٩٩٠٩٢٦٢١٠١١٧٤-محمود محمد رجب اسماعیل٤٢٩٤١

٢٩٨١٢٠٤٠١٠٠٢٥٧-محمود محمد سعید احمد سالم٤٢٩٤٢

٢٩٨٠٩٠١٠١٠٦٤١١-محمود محمد سعید سید٤٢٩٤٣

٢٩٨١٠٠١٠١١٢٩٩١-محمود محمد شحاتھ عبد العزیز٤٢٩٤٤
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                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:
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٠-محمود محمد عابدین محمد حامد٤٢٩٤٥

٢٩٩١٠١٤٠١٠٢٠١١-محمود محمد عباس محمد ابوالعال٤٢٩٤٦

٢٩٩٠٩١٢٠١٠٠٦٩٣-محمود محمد عبد الرؤوف محمد البعج٤٢٩٤٧

٢٩٩٠٦١١٢١٠١٩٥٩-محمود محمد عبد العاطى زھران٤٢٩٤٨

٢٩٩٠١١٧٢١٠١٠١٨-محمود محمد عبد الموجود ابراھیم٤٢٩٤٩

٣٠٠٠١٠١٠١٢٠٩٣٥-محمود محمد محمد سلیمان٤٢٩٥٠

٢٩٩٠٤٢٧٠١٠٠٤٩٥-محمود محمد محمد عبد العظیم احمد٤٢٩٥١

٢٩٩٠١٢٧٢١٠٤٣٩١-محمود محمد محمدى داود٤٢٩٥٢

٢٩٩٠٤١٢٢١٠٠٦٧٢-محمود محمد محمود أبو زید٤٢٩٥٣

٠-محمود محمد محمود عبد الحمید٤٢٩٥٤

٢٩٩٠٨٠٤٠١٠٣٩١١-محمود محمد محمود عبد الفتاح ابونصارى٤٢٩٥٥

٢٩٨١١٢٩٠١٠٤٩٥٢-محمود محمد محمود عبد المقصود٤٢٩٥٦

٢٩٩٠٣٠٣٢١٠٤٢٥٧-محمود محمد محمود عبد النبى٤٢٩٥٧

٢٩٨١٢٢٣٣١٠٠٠٩٢-محمود محمد محمود عبدهللا٤٢٩٥٨

٢٩٩٠٢١٤٠١٠٥١٥٨-محمود محمد محمود على٤٢٩٥٩

٢٩٩٠٨١٥٠١٠٣٨٧٩-محمود محمد محمود محمد صالح٤٢٩٦٠

٢٩٩٠٦٠١٢١٠٢٧٩٦-محمود محمد مصطفى مصطفي العدلى٤٢٩٦١

٢٩٩٠٩٢٧٠١٠٦٩٩١-محمود محمد نصرالدین على٤٢٩٦٢

٢٩٨٠٤١١٢٣٠٢٥١٥-محمود محمد یوسف شوشانى٤٢٩٦٣

٢٩٨٠٧٠١٢١٠٨٩١٥-محمود محمد یوسف محمد بطیخ٤٢٩٦٤

٢٩٩٠١٠٢٢٣٠٠٥١٩-محمود محیى الدین السباعى السعید٤٢٩٦٥

٢٩٩٠٣٠٦٢١٠٤٧٥٨-محمود مدحت محمود محمد محمود٤٢٩٦٦

٢٩٩٠٧٢٥٢١٠٤٧٣٣-محمود مسعد كمال سید٤٢٩٦٧

٢٩٩٠٤٠٦٠١٠٤٠٧٢-محمود مصطفى محمد احمد٤٢٩٦٨

٢٩٩٠٨١٣٠١٠٣٢٧٩-محمود ممدوح الراوى محمد٤٢٩٦٩

٢٩٩٠٦٠١٢١١٠٣١٤-محمود منصور عبد المنعم على٤٢٩٧٠

٢٩٩٠٢٠٢٠١٠٦٢١٥-محمود ھشام رمضان محمد٤٢٩٧١

٣٠٠٠٢٢٣٢١٠٠٥٥٦-محیى الدین محمد محیى الدین محمد صالح٤٢٩٧٢

٢٩٩٠٥١٩٢١٠٠٠٧٢-مختار شعبان عبدالحلیم حامد٤٢٩٧٣

٢٩٧٠٨١٤٢٨٠٠٠٧٣-مدحت حسین حسن جاه هللا٤٢٩٧٤
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٢٩٩١٢١٢٠١٠٧٥٥٩-مدحت على احمد على العرینى٤٢٩٧٥

٢٩٩٠٩٠٥٠١٠٥٣٠٧-مدیحة محمد احمد فتوح٤٢٩٧٦

٢٩٩٠٦٢٠٠١٠٤٨٨٧-مدیحھ عبدالناصر محمد سید متولي٤٢٩٧٧

٢٩٩٠٧٢٥٠١٠١٧٠٢-مرام ایمن محمد عبد السالم٤٢٩٧٨

٢٩٨٠٤١٣٨٨٠٠٤٠٨-مرام جمال محمد مصطفي محمود٤٢٩٧٩

٢٩٩١١٠١٢١٠٧٤٠٦-مرام محمد محمد یوسف٤٢٩٨٠

٢٩٩٠١٢٥٢١٠٣٠٠٣-مرفت محمد متولى عزب٤٢٩٨١

٣٠٠٠٢٢٤٠١٠٤١٢٩-مرفت محمود احمد محمد خیرى٤٢٩٨٢

٢٩٩٠٨٢٢٠١٠٦٤٣٩-مروان ابراھیم ابراھیم محمد٤٢٩٨٣

٢٩٩٠٧٢٨٠١٠٥٨٣٤-مروان احمد سعید محمود عمر٤٢٩٨٤

٢٩٩٠٤١٣٣١٠٠٠٩٧-مروان رشدى عبدالمجید ابوالعزم٤٢٩٨٥

٣٠٠٠١٠١٢٣٢٩٥٩٩-مروان سامح السید سعداوي٤٢٩٨٦

٣٠٠٠٢٠٣٠١٠٢٨٧٥-مروان سعید محمد بحیري٤٢٩٨٧

٢٩٩٠٩٠١٢١١٧٨٥٧-مروان عادل ابو خضره محمد٤٢٩٨٨

٢٩٩٠٣١٦٢١٠١٩٣٤-مروان محمد صبري ابراھیم عبد العظیم٤٢٩٨٩

٢٩٩١٢١١٢١٠١٩٣٢-مروان محمد غیاض عبد الجواد٤٢٩٩٠

٢٩٩٠٦١٨٢١٠١١٣١-مروان مدحت یوسف سید٤٢٩٩١

٢٩٩١٠٢٨٠١٠٣٣٣٦-مروان نصر انور محمد٤٢٩٩٢

٢٩٨٠٧١٣٢١٠١١٥٩-مروان یكن محمود موسى٤٢٩٩٣

٢٩٩٠٩٢٨٠١٠٦٥٠٧-مروة جاد الكریم عبدالباسط محمد٤٢٩٩٤

٢٩٩٠٣٢٦٢١٠١١٦٨-مروة سمیر محمد سعد عبد العال بحیرى٤٢٩٩٥

٢٩٨١٢١٢٢١٠٠٦٤٦-مروة شعبان كامل صویلم٤٢٩٩٦

٢٩٩٠٣٢٧٢١٠٠٥٢٦-مروة صالح السادات عبد الغنى٤٢٩٩٧

٣٠٠٠٣٠٥٠١٠٠٩٠٥-مروة صالح عطیھ ابراھیم٤٢٩٩٨

٢٩٩٠٤٠٤٢١٠٤٤٤٨-مروة عادل مبروك محمد٤٢٩٩٩

٢٩٩٠٣٢١٢١٠٧٢٨٩-مروة فدغم ریاض حمید٤٣٠٠٠

٢٩٩٠٣٠٩٢١٠٤٠٨٦-مروة مبروك سالم احمد٤٣٠٠١

٣٠٠٠٢١٧٠١٠٢٠٦٩-مروة مجدى محمد عبده٤٣٠٠٢

٢٩٨١١٢٥٢١٠٢٤٢٣-مروة ھاني عبد اللطیف منصور شبایك٤٣٠٠٣

٢٩٩٠٤٠٣٠١٠٤٠٤٣-مروة ولید حسن احمد٤٣٠٠٤
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امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٥١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٨٠٥١٦٠١٠٣٨٦٥-مروه ابراھیم على محمود٤٣٠٠٥

٣٠٠٠١٠١١٤٣٣٩٠٢-مروه الشحات احمد محمد الشعراوى٤٣٠٠٦

٢٩٨٠٣٢٩٢١٠٠٥٨٧-مروه خالد عبد العزیز٤٣٠٠٧

٢٩٩٠٦٢٦٠١٠٣١٨٩-مروه خالد محمد جمال٤٣٠٠٨

٢٩٩٠٣٠٤٠١٠٣٩٤٤-مروه سالم خلف سالم٤٣٠٠٩

٢٩٨١٠٢٠٠١٠٢٣٦٤-مروه سعید محمد امام٤٣٠١٠

٣٠٠٠٣٢٧٠١٠٣٤٨٤-مروه محمد ابراھیم على العتباني٤٣٠١١

٣٠٠٠٣٠١٠١٠٩٧٤٨-مروه محمد على محمد منصور٤٣٠١٢

٢٩٨١٠٢٥٠١٠٥٨٠١-مروه نجم الدین محمود ذكى٤٣٠١٣

٢٩٩٠٧٢٧٢١٠٠٧٤٢-مریم ابراھیم النوبى ابو السعود٤٣٠١٤

٢٩٩٠٣٢٨٢١٠١٧٢٥-مریم ابراھیم حامد مبروك القاضى٤٣٠١٥

٢٩٩١٠٠١٢١٠٧٠٢٧-مریم ابراھیم سعد فلوتھ٤٣٠١٦

٢٩٩٠٩٢٩٠١١٠٠٠٦-مریم احمد محمد عبد السالم٤٣٠١٧

٢٩٩٠١١١٠١٠٢٦٤٦-مریم احمد ممدوح منصور عبد السالم٤٣٠١٨

٢٩٩٠٦١٩٠١٠٠١٠١-مریم اشرف رمضان محمد٤٣٠١٩

٣٠٠٠١١٧٠١٠٢٧٠٤-مریم اشرف فكرى ذكى٤٣٠٢٠

٢٩٨١١٢٦٠١٠٢٤٨٣-مریم اشرف محمد محمد٤٣٠٢١

٣٠٠٠١٠٤٠١٠٠٥٤٨-مریم السید عبدالرحمن محمد نجم٤٣٠٢٢

٢٩٩١٢١٣٠١٠١٦٢١-مریم السید فھمى محمد مدكور٤٣٠٢٣

٢٩٩٠٨١٩٠١٠٢٩٦٤-مریم امین عبدالعاطى السید٤٣٠٢٤

٢٩٩١٠١٨٠١٠١٩٦٤-مریم امین محمد امین٤٣٠٢٥

٢٩٩٠٧٠٧٨٨٠٠٢٨٨-مریم ایمن على عبد الخالق٤٣٠٢٦

٢٩٧١٢٢٣٠١٠٢٤٦٤-مریم ایھاب محمد حنفى٤٣٠٢٧

٣٠٠٠١٠١٠١٣٩٤٨٢-مریم بھجت نعمان قلد٤٣٠٢٨

٢٩٩١١٢٤٠١٠٤١٠٧-مریم بولس نجیب متري٤٣٠٢٩

٣٠٠٠١٣١٢١٠٠٦٨٢-مریم جمال رمزي محمد٤٣٠٣٠

٢٩٨٠٤١٨٠١٠٤١٢٨-مریم جمال عبدالناصر إسماعیل ابراھیم٤٣٠٣١

٢٩٩٠٢١٨٢١٠١٨٠٢-مریم جمال عیاد جرس٤٣٠٣٢

٢٩٩١٠١٤٠١٠١٠٠٧-مریم جمیل محمد سید٤٣٠٣٣

٢٩٩٠٥١٧٢١٠٠٢٤٦-مریم حسن حسنى حسن٤٣٠٣٤
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٢٩٩٠٧١٤٠١٠٤٣٢٣-مریم حشمت حسنى تادرس٤٣٠٣٥

٠-مریم خالد زینھم محمد عبید٤٣٠٣٦

٢٩٩٠٩٢٩٢١٠٤٦٢٣-مریم خالد على احمد على٤٣٠٣٧

٢٩٩٠٦٢٣١٤٠٢٠٠٢-مریم خالد فتحى سید احمد٤٣٠٣٨

٢٩٨١٠١٥٠١٠٢٦٤٣-مریم خالد محمد عبد الوھاب٤٣٠٣٩

٢٩٩٠٧٠٨٠١٠١٧٨٨-مریم خالد محمود شكرى احمد٤٣٠٤٠

٢٩٨١١٠١٠١٠٢٦٠٧-مریم خلیفة عاصم امین٤٣٠٤١

٢٩٧١١١٥٠١٠٣٧٨١-مریم رأفت حسن عبده٤٣٠٤٢

٢٩٨١٢٢١٠١٠١٢٢٩-مریم رزق یوسف رزق٤٣٠٤٣

٢٩٧١٢٠٨٠١٠١٣٠٨-مریم رستم الحسینى محمود٤٣٠٤٤

٢٩٩٠٧٢٥٠١٠٣٢٨٤-مریم سعید عیاد حبیب٤٣٠٤٥

٢٩٧١١٢١٠١٠٣٥٢٢-مریم سمیر عجیب یوسف٤٣٠٤٦

٢٩٨٠٧١٦٢١٠٣٢٢٩-مریم شریف امام یوسف سید٤٣٠٤٧

٢٩٩٠٤٢٣٢١٠١٢٢٤-مریم صبرى محمد محمد حسن٤٣٠٤٨

٣٠٠٠١١٠٠١٠٢١٦٢-مریم صبري عبدالغفار محمد الشین٤٣٠٤٩

٢٩٩٠٤٠٥٠١٠٣٥٨٢-مریم صالح الدین محمد عبده٤٣٠٥٠

٢٩٩١٢٠٩٠١٠٠١٤٧-مریم صالح عبدالسمیع صالح احمد صیام٤٣٠٥١

٢٩٩٠٧٠٤٠١٠٠٨٨٦-مریم طارق محمد یوسف٤٣٠٥٢

٣٠٠٠٢١١٢١٠٢٦٤٤-مریم طلبھ عبد الستار محمد عبد المعطي٤٣٠٥٣

٢٩٩٠٥٢٦٠١٠٢٩٨٤-مریم عادل حامد مصطفى٤٣٠٥٤

٢٩٩٠٦٢٥٠١٠١٣٦٦-مریم عادل ناشد جبره٤٣٠٥٥

٢٩٩٠٩٠٦٢١٠٠٤٠٨-مریم عاطف ابراھیم صابر٤٣٠٥٦

٢٩٨١٠١٢٠١٠٢٢٦٦-مریم عبد هللا مصطفى محجوب مصطفى٤٣٠٥٧

٢٩٩٠٩٠٤٠١٠١٣٨٩-مریم عربى سید شعبان٤٣٠٥٨

٢٩٩٠٣٢٨٠١٠١٦٠٤-مریم عصام عبد الحمید سید٤٣٠٥٩

٢٩٩١١٢٨٠١٠٢٤٨٤-مریم عماد بشاى فتح هللا٤٣٠٦٠

٢٩٩٠٨٠٩٢١٠٣٧٦٦-مریم عمر احمد عبد البر٤٣٠٦١

٢٩٨٠٥٢٦٠١٠٢٥٠٥-مریم فایز جاد الكریم عیسى٤٣٠٦٢

٢٩٩٠٩٠١٠١٠٤٥٤٥-مریم فتحى كمال محمد النشار٤٣٠٦٣

٢٩٨١٢٠١٢١١٠٦٠٣-مریم فرید جرجس ابراھیم٤٣٠٦٤

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

عدد الحاضرین:
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عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (مجموعة ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٩١٤٠١٠٤٤٠٧-مریم فرید فھمى محمود٤٣٠٦٥

٢٩٨٠٨١٣٠١٠٢١٤٦-مریم ماجد شكرى جاد٤٣٠٦٦

٢٩٩٠١٢٠٠١٠٣٣٠٧-مریم مجدى السید البكرى٤٣٠٦٧

٢٩٩١٠٠١٠١١٦٢٦٦-مریم مجدي محمد محمود٤٣٠٦٨

٢٩٩٠٩٢٥٠١٠٩٠٤٨-مریم محسن شریف محمد محمد٤٣٠٦٩

٢٩٩١٢١١٠١٠١٨٤٦-مریم محمد ابراھیم حسن٤٣٠٧٠

٢٩٩٠٥٢٦٠١٠٣٤٦٨-مریم محمد ابراھیم حنفى٤٣٠٧١

٢٩٨٠٦١٩٠١٠١٤٢١-مریم محمد احمد نعمھ هللا٤٣٠٧٢

٣٠٠٠٢٠٢٢١٠٤١٦٨-مریم محمد اشرف احمد عبد الكریم٤٣٠٧٣

٢٩٩١١٠٧٠١٠٢٢٠١-مریم محمد امام محمد شملول٤٣٠٧٤

٢٩٨١٢٢٦٠١٠٢٦٢٥-مریم محمد حسن مشعال٤٣٠٧٥

٢٩٩٠٩٢٦٠١٠٢١٠٦-مریم محمد حمد هللا عبد العال٤٣٠٧٦

٢٩٩٠٦٢٣٠١٠٠٢٨٢-مریم محمد رمضان محمود٤٣٠٧٧

٢٩٩٠٧٠٩٢١٠٠٤٨٥-مریم محمد صابر عبد النبى خضیر٤٣٠٧٨

٢٩٩٠٣٠٧٢١٠٣٤٦٦-مریم محمد محفوظ محمد بدران٤٣٠٧٩

٢٩٩٠٣٢٠٢١٠١٩٨٣-مریم محمد مندى احمد مصطفى االعسر٤٣٠٨٠

٢٩٩٠٦٠٢٠١٠٣٢٠٣-مریم محمد موسى على٤٣٠٨١

٢٩٩٠٧٢٠٠١٠٥٣٨٣-مریم محمود ابراھیم محمد٤٣٠٨٢

٢٩٩٠٦٠٩٠١٠٢٦٦٢-مریم محمود عبد الفھیم عبد الشافي٤٣٠٨٣

٢٩٩٠٧١٢١٤٠٠٥٦٦-مریم محمود عبدالعزیز احمد٤٣٠٨٤

٣٠٠٠١٢٣٢١٠٠٣٠٤-مریم مصطفي محمود محمود٤٣٠٨٥

٢٩٩٠٦٢٤٢١٠١٠٤٧-مریم ممدوح حمیده السید٤٣٠٨٦

٢٩٩٠٩٣٠٢١٠٨٤٤٤-مریم ناصر سید حسن اللیثى٤٣٠٨٧

٢٩٩٠٢٢٢٠١٠٤٤٠٣-مریم نصر جابر غنیم٤٣٠٨٨

٢٩٩٠٧٠٥٠١٠٠٥٠٧-مریم ھشام عبدالعاطى ابراھیم٤٣٠٨٩

٠-مریم یاسر احمد محمد ریاض٤٣٠٩٠

٢٩٨٠٩٣٠٠١٠٦٤٦٦-مریھان ھشام ابراھیم محمد ابراھیم٤٣٠٩١

٢٩٩٠٣٠٢٢١٠٣٨٧٢-مسعد جمعھ مسعد سالم٤٣٠٩٢

٢٩٩٠١٣٠٠١٠٢٢٩٤-مصطفى ابراھیم اسماعیل على٤٣٠٩٣

٢٩٩٠٤١٠٠١٠٣٨٥٦-مصطفى ابراھیم عبدالخالق عبدالرحمن٤٣٠٩٤
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                    ٢-                              التوقیع:
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٥٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٧٠١٢٤١٠٤٩٧-مصطفى احمد ابو الفتوح محمد٤٣٠٩٥

٢٩٧١٠٢٥٢١٠٠٠٧١-مصطفى احمد حنفى احمد٤٣٠٩٦

٢٩٩٠٧٠٤٢١٠٠٢١٢-مصطفى احمد عباس الیوسفى٤٣٠٩٧

٢٩٨٠٩٢٠٢١٠٣٨٣١-مصطفى احمد محمد امام٤٣٠٩٨

٣٠٠٠٣٠٥٢١٠٣٤٩٩-مصطفى احمد مصطفي بخاري٤٣٠٩٩

٢٩٩٠٤١٥٠١٠٠٥٧٢-مصطفى اسامھ احمد عبد القادر٤٣١٠٠

٢٩٨١٢٢٥٠١٠٠٧١٣-مصطفى اشرف فاروق عبد الحمید٤٣١٠١

٢٩٨١٢٢٩٠١٠٢٦٩٧-مصطفى السید احمد شعبان٤٣١٠٢

٢٩٨١٠٢٣٢١٠١٨١٥-مصطفى السید بسیونى ھیبھ٤٣١٠٣

٢٩٩٠٢٠٨٢١٠١٠١٥-مصطفى ایمن محمد مصطفى٤٣١٠٤

٢٩٨٠٧١٥٠١٠٥٧٣١-مصطفى ایمن مصطفى یسن على٤٣١٠٥

٢٩٨١١١٥٢١٠٤٥٧٧-مصطفى بدر باسم حلمى حسین٤٣١٠٦

٢٩٩٠٣١٥٠١٠٠٢١٥-مصطفى جالل كمال محمود٤٣١٠٧

٢٩٩٠٨٢٢٢١٠٠٦٥٩-مصطفى جمال على سید٤٣١٠٨

٣٠٠٠٣٠١٢١٠٨٤٥٥-مصطفى حامد طاھر حامد٤٣١٠٩

٢٩٩٠١٠٩٠١٠٠٦١٧-مصطفى حسن كامل عبدالعلیم٤٣١١٠

٢٩٨٠٤١٤٠١٠٠٨٧١-مصطفى حسن محمد حسن٤٣١١١

٢٩٩٠٩٠٣٠١٠٤٠٣٧-مصطفى حسن مصطفى محمود٤٣١١٢

٢٩٩٠٦٢٧٢١٠٣٠٩٥-مصطفى حسنى عبد الفتاح عبد المجید٤٣١١٣

٢٩٩٠٩١٩٠١٠٠٩٩٢-مصطفى حمدى فوزى محمد٤٣١١٤

٢٩٩٠٧١٦٠١٠٥٣٧٧-مصطفى خالد مصطفى احمد زیتون٤٣١١٥

٢٩٩١٠٣٠٢١٠٠٦٥٤-مصطفى خالد مصطفى خمیس٤٣١١٦

٢٩٩٠٦١٧٠١٠٤٤٣٧-مصطفى خالد مصطفى صالح٤٣١١٧

٢٩٩٠٩٠٨٢١٠٢٦٣٦-مصطفى راضى عبد الفتاح محمد٤٣١١٨

٠-مصطفى رأفت عبد المنعم حلمى٤٣١١٩

٢٩٨١٢٣١٢١٠٠٩٣٦-مصطفى رجب منیر محمود٤٣١٢٠

٢٩٩٠٩٣٠٢١١٢٠١٨-مصطفى رفعت فتحي عثمان٤٣١٢١

٢٩٨٠٧٢٠٢١٠٦٦٣٣-مصطفى رمضان ابراھیم بیومي٤٣١٢٢

٢٩٨١١١٦٢٣٠١٠٣٦-مصطفى رمضان على احمد٤٣١٢٣

٢٩٨٠٩١٩٠١٠٣٠٧٥-مصطفى زین العابدین محمد عبد الدایم٤٣١٢٤
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٥٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٨١١٢١٠١٧١٤-مصطفى سامى متولى العدوى النقیب٤٣١٢٥

٢٩٩٠٩٢٩٢١٠٥٨٩١-مصطفى سعید بركات الشاعر٤٣١٢٦

٢٩٨١١٠١٢٣٠٦٤١٢-مصطفى سعید محمود سعید٤٣١٢٧

٢٩٨١٢٢٢٠١٠٠٦٥٤-مصطفى سمیر امام محمد٤٣١٢٨

٢٩٩٠٧٠٦٢١٠٠٩٣٦-مصطفى سید النوبى اسماعیل٤٣١٢٩

٢٩٨١١١٦٠١٠٢٣٩٧-مصطفى شافعى عامر محمد٤٣١٣٠

٢٩٩٠٥٢٧٢١٠٢٧٧٧-مصطفى شبل فرج شبل ابودنیا٤٣١٣١

٢٩٩٠٩١٢٢١٠٠٥٩٣-مصطفى صالح محمود احمد محمد٤٣١٣٢

٢٩٩٠٦٢٧٢١٠٢٨٩٧-مصطفى طارق نعمھ هللا محمد٤٣١٣٣

٢٩٩٠٣٠٨٠١٠٢٣٥٥-مصطفى طھ یوسف السید٤٣١٣٤

٢٩٨١١٠٥٠١٠١٨٩١-مصطفى عادل مصطفى عبد الفتاح٤٣١٣٥

٣٠٠٠١١٠٠١٠٦٠٩٥-مصطفى عباس فؤاد عباس٤٣١٣٦

٢٩٩٠٧٢٢٠١٠٥٠٣٧-مصطفى عبد الرحمن العشرى عبد الرحمن٤٣١٣٧

٢٩٩٠٥٢٩٢٣٠١١٥٦-مصطفى عبد الرحمن دكروري عبد الرحمن٤٣١٣٨

٠-مصطفى عبد الفتاح السعید عطا لبد٤٣١٣٩

٢٩٩٠٧٢٠٠١٠٥٣٩١-مصطفى عبد هللا احمد عبد هللا٤٣١٤٠

٢٩٩٠٥٢٧٢١٠٢٨١٥-مصطفى عبد المحسن محمد حسن عبد هللا٤٣١٤١

٢٩٩١٠٢٣٢١٠٣٠٧٣-مصطفى عبد الناصر اسماعیل عبد اللطیف٤٣١٤٢

٣٠٠٠٣٠٢٢١٠٣٥٩١-مصطفى عبد النبى سالم السید٤٣١٤٣

٢٩٨٠٣٢٨٢١٠١٥٩٣-مصطفى عثمان عبد الرحمن محمد٤٣١٤٤

٢٩٩٠٧١٨٠١٠٣٨١٨-مصطفى عز الرجال سعید عبدالعظیم٤٣١٤٥

٢٩٩٠٤١٥٢١٠٣٢٧٧-مصطفى عزت سید محمود الغرباوى٤٣١٤٦

٢٩٨١٢١٨٢١٠٠٧١٨-مصطفى عصام مصطفى كمال علي٤٣١٤٧

٢٩٩٠٢٢٠٢١٠٣٩٥٥-مصطفى عالء الدین جالل محمد٤٣١٤٨

٢٩٩٠٢٢٧٠١٠٢٣٩٨-مصطفى عالء سعد محمد العسكرى٤٣١٤٩

٢٩٩٠٥٠٨٢١٠٠٨٩١-مصطفى عالء عبد الحمید محمد یكساوى٤٣١٥٠

٢٩٩٠٥١٧٢٣٠١٠١٢-مصطفى على ابراھیم عبد الحمید٤٣١٥١

٢٩٩٠٨١٩٠١٠٤٤٥٢-مصطفى على امین محمد الشوربجى٤٣١٥٢

٠-مصطفى على حسین احمد٤٣١٥٣

٢٩٩٠٤٠٦٠١٠٠٢٣٩-مصطفى كمال عبد المحسن حموده٤٣١٥٤
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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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٩١٤٠١٠٤٣٩٣-مصطفى محمد احمد محمد احمد٤٣١٥٥

٣٠٠٠٣٠٢٠١٠١٢٧٣-مصطفى محمد بیومى عبدهللا٤٣١٥٦

٠-مصطفى محمد سعد عثمان٤٣١٥٧

٢٩٨٠٢٢٧٢٣٠٠٢٧٣-مصطفى محمد عبد االلھ محمد٤٣١٥٨

٢٩٩٠٩١٤٢٣٠٠٨١٥-مصطفى محمد عبد السالم محمد٤٣١٥٩

٢٩٨١٢٠٩٢٣٠٠١٧٣-مصطفى محمد عبد القوي عوض٤٣١٦٠

٢٩٨١١٢٦٢١٠٣٦٧٣-مصطفى محمد عبده محمد٤٣١٦١

٢٩٩٠٢١٤٠١٠١٧٧٢-مصطفى محمد عطیھ محمد٤٣١٦٢

٢٩٩٠٨٢٣٠١٠٢٨٧٣-مصطفى محمد مصطفى سالم٤٣١٦٣

٠-مصطفى محمود ابراھیم ابراھیم٤٣١٦٤

٢٩٩٠٨٢٢٢١٠١٧٣٦-مصطفى محمود السید محمد٤٣١٦٥

٣٠٠٠٢٠١٠١٠٢٠١١-مصطفى محمود حسنین احمد نصر٤٣١٦٦

٣٠٠٠٢٠٢٠١٠١١٥٣-مصطفى محمود رجب عثمان٤٣١٦٧

٢٩٨٠١١٣٢١٠٢٢١١-مصطفى محمود صالح ابراھیم٤٣١٦٨

٢٩٩٠٩٠٦٠١٠١٧١٧-مصطفى محمود عباس مرسى٤٣١٦٩

٢٩٩٠٥٠٩٢٣٠١٥٧٧-مصطفى محمود عبد الظاھر محمد٤٣١٧٠

٢٩٩٠٤٠٢٢١٠٢٦٧٨-مصطفى محمود عبد النبى عبد الحمید٤٣١٧١

٣٠٠٠١٠١٠١٤١٨٩٤-مصطفى محمود محمد سید٤٣١٧٢

٢٩٩٠٩٢١٠١٠٢٦٩٥-مصطفى محمود مصطفى محمود٤٣١٧٣

٢٩٨٠٨٢٠٢٨٠٠٤٩٨-مصطفى محمود یوسف محمد حسن٤٣١٧٤

٢٩٨٠٣٢٢٠١٠٢١٣٥-مصطفى ممدوح عبد الغنى محمد٤٣١٧٥

٢٩٩١٠٠١٠١٢٢٧٩٧-مصطفى ھشام سرى الدین ابراھیم٤٣١٧٦

٢٩٩٠٨٠٨٢١٠٦١٩٨-مصطفى یحى عبد الفتاح ابراھیم٤٣١٧٧

٢٩٩٠٧٠١٢٣٠٥٧٥٨-مصطفي احمد محمود نصر٤٣١٧٨

٢٩٩١٢١٢٠١٠٦٢٣٤-مصطفي سید اسماعیل محمد عبد هللا٤٣١٧٩

٢٩٩٠٦٢٠٢١٠٤٧٩٥-مصطفي مجدي امام عبد الحلیم٤٣١٨٠

٢٩٨١١٢٨٢٣٠١١٣٧-مصطفي محمود عزت خمیس٤٣١٨١

٢٩٧٠٩٠٧٠١٠٣٥٣١-مصطفي محمود مصطفي احمد٤٣١٨٢

٣٠٠٠١٢٨٠١٠٤٧٩٦-معاذ القذافى محمد عبدالقادر الكیالنى٤٣١٨٣

٢٩٩١٢٠٤٠١٠١٧٩٧-معاذ رضا محمد سالم٤٣١٨٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٧٠٧١٣٠١٤٧٢-معاذ محمد عاطف احمد الطاھر عبد الوھاب٤٣١٨٥

٢٩٩٠٣١٧٢١٠٠٩٣٦-معتز حسین محمود اسماعیل٤٣١٨٦

٢٩٩٠٢٠١٢٣٠٢٥٩٥-معتز شعبان محمود السید٤٣١٨٧

٣٠٠٠٢٢٦٠١٠١٩١٦-معتز عبدالمالك احمد عبد ربھ٤٣١٨٨

٢٩٩٠٢١٥٢١٠١٧٥١-معتز محمد طھ ابراھیم على٤٣١٨٩

٣٠٠٠٤٠١٢١١٤٠٩٥-معتصم احمد یوسف محمد٤٣١٩٠

٢٩٩٠٩١٤٠١٠١٣٩٤-مكاریوس رأفت تامر یواقیم٤٣١٩١

٢٩٩٠٩٣٠٠١١٥٥٥٩-ممدوح عصام محمد مصطفى٤٣١٩٢

٠-ممدوح مدحت نادي عدلي٤٣١٩٣

٢٩٩٠٧٠٧٠١٠١٨٩٥-ممدوح ولید ممدوح عبدالقوى٤٣١٩٤

٢٩٩٠١٢١٠١٠٥٠٦٥-منار ابراھیم عز الدین ابراھیم٤٣١٩٥

٢٩٩١٢١٩٢١٠١٩٦٢-منار ابوزید رمضان عباس٤٣١٩٦

٣٠٠٠١٢٤٠١٠٢٧٨٢-منار احمد سعید حسن ابراھیم٤٣١٩٧

٣٠٠٠١٠٩٠١٠٣٧٦٩-منار احمد عبد الباقى محمد٤٣١٩٨

٣٠٠٠١٢٠٠١٠٠٤٤٢-منار احمد عبد الغفار بدوى٤٣١٩٩

٢٩٨١٢٠٥٠١٠٢٢٠٧-منار امام على على٤٣٢٠٠

٢٩٨١٢٣١٠١٠٢٠٤٤-منار خمیس عبد الوھاب حسن٤٣٢٠١

٣٠٠٠١١٢٨٨٠٠٤٦٩-منار طارق عبد السالم محمد٤٣٢٠٢

٣٠٠٠٣٢٠٠١٠٠٨٤٤-منار عصام شحاتھ السید٤٣٢٠٣

٢٩٩٠٣٣١٢١٠٠٩٨٢-منار على عبد العال سید محمد حسن٤٣٢٠٤

٢٩٨١٠٢١٠١٠١٧٤٩-منار محمد السید محمد٤٣٢٠٥

٣٠٠٠٢٠٥٢١٠٣١٠٧-منار محمد حسین محمد٤٣٢٠٦

٢٩٩٠١٠٢٠١٠٣٣٠٩-منار مصطفى عبد الفتاح على٤٣٢٠٧

٢٩٩٠٩٠١٢١٠٧٨٨٦-منار یس جمعھ محمد٤٣٢٠٨

٢٩٨١١٠١٢١٠٥٨٦٧-منال محمود احمد عبد المولى ابو العوف٤٣٢٠٩

٢٩٨١١١٩٠١٠٢٩٠١-منال محمود محمد السید رافع٤٣٢١٠

٢٩٩٠٩١٦٨٨٠٠١٨٢-منة هللا احمد ابراھیم طنطاوي٤٣٢١١

٢٩٩٠٨٠٨٠١٠١٢٤٥-منة هللا احمد فتحى حلمى٤٣٢١٢

٢٩٩٠٨٢٨٠١٠٦٨٦١-منة هللا احمد محمد محمد٤٣٢١٣

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٥٠٢٢-منة هللا اشرف تیسیر علي٤٣٢١٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠١٣١٠١٠٢٧٤٢-منة هللا اشرف محمود على٤٣٢١٥

٢٩٩٠٩١٦٠١٠٥٦٤٧-منة هللا ایمن ابوسیف السید سیف٤٣٢١٦

٢٩٩١٢٠٤٠١٠٤٣٨٩-منة هللا حسان على جمعة٤٣٢١٧

٢٩٩٠٤٢٣٠١٠١٨٤٧-منة هللا حسن عیسى حسن الزھیرى٤٣٢١٨

٢٩٩٠٥١١٠١٠١٨٢٣-منة هللا حماده محمد جالل كامل محمد٤٣٢١٩

٢٩٩٠٧٢٥٠١٠٠٨٠٣-منة هللا خالد جمال الدین حسن٤٣٢٢٠

٢٩٩٠٧٢٠٠١٠٢٧٢٤-منة هللا خالد محمد بیومى٤٣٢٢١

٢٩٩٠٧١٤٢١٠١٣٦٤-منة هللا خالد محمد كامل عبد السالم٤٣٢٢٢

٢٩٩٠١٠١٢٤١١٥٨٤-منة هللا خلف محمد شحاتھ٤٣٢٢٣

٢٩٩٠٨٣٠٢١٠٠٠٦٤-منة هللا رجب محمد رجب٤٣٢٢٤

٢٩٧١٢١٣٠١٠٠٢٢٧-منة هللا سعید حسین محمد٤٣٢٢٥

٢٩٩٠٤٢٧٠١٠١٠٤١-منة هللا عادل صابر فرج٤٣٢٢٦

٢٩٩٠٤١٨٢١٠٠٩٠٦-منة هللا عادل عبد هللا حسن عبد القادر٤٣٢٢٧

٣٠٠٠١٠٢٢١٠٣٠٨٤-منة هللا عاطف محمد عبد العزیز٤٣٢٢٨

٢٩٩٠٩٠٢٢١٠٠٥٨٨-منة هللا عصام على محمود٤٣٢٢٩

٢٩٩٠٧٢٠٢٣٠٣٨٦٧-منة هللا عوض حامد نمر٤٣٢٣٠

٢٩٩٠١٠١٠١١١٢٦٥-منة هللا محمد احمد عویس٤٣٢٣١

٢٩٩٠٧٢٤٢١٠٢١٦٣-منة هللا محمد السید محمود٤٣٢٣٢

٣٠٠٠١٠١٢١٠٩٠٠٩-منة هللا محمد عبد الرازق محمود٤٣٢٣٣

٢٩٩٠٨١٤٠١٠٣٦٤١-منة هللا محمد عبد العزیز محمد٤٣٢٣٤

٢٩٩٠٧١٨٠١٠٤١٤٨-منة هللا محمد على زینھم٤٣٢٣٥

٢٩٩٠١٠٧٠١٠٣٧٠٩-منة هللا محمد فوزى عبد المجید٤٣٢٣٦

٣٠٠٠٣١٤٢١٠٣١٢٩-منة هللا محمد محمود مصطفى٤٣٢٣٧

٢٩٨١٢٠٥٠١٠٠٧٢٧-منة هللا ممدوح محمد عبد النبي٤٣٢٣٨

٢٩٨١٢٢٧٠١٠٢٥٦٩-منة هللا یاسر جمال ریاض٤٣٢٣٩

٢٩٩٠٦٠٧٠١٠٢٠٨٩-منة هللا یوسف رشدى یوسف٤٣٢٤٠

٢٩٩٠٧٠٢٠١٠٤٥٢٤-منة عادل عبدالرحیم احمد حموده٤٣٢٤١

٢٩٩٠٨٢٣٢١٠٤٥٦٣-منة نادى شعبان سید٤٣٢٤٢

٠-منقیط میاط شول دوفیر٤٣٢٤٣

٢٩٨٠١١٩٠١٠٢٤٤٢-منھ هللا ابراھیم محمد ابراھیم٤٣٢٤٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-منھ هللا احمد طلعت محمد٤٣٢٤٥

٢٩٩٠٦٢٨٠١٠٣٧٤٦-منھ هللا احمد عبد الحفیظ احمد٤٣٢٤٦

٠-منھ هللا احمد محمد محمد ابو شیب٤٣٢٤٧

٢٩٧١٠٣٠٠١٠٢٧٦٦-منھ هللا عبدهللا سید مكاوى٤٣٢٤٨

٢٩٩٠٤٢٠٠١٠١٦٦٤-منھ هللا محمد عبدالمنعم محمد٤٣٢٤٩

٠-منھ جمال عبد الحفیظ احمد-ایقاف قید٤٣٢٥٠

٢٩٩٠٩٢١٠١٠٤٠٢٧-منھ رضا محمود حسن٤٣٢٥١

٢٩٩١٠٠١٠١٠٢٩٠٧-منھ عبد الحمید شاكر عبد الحمید النجار٤٣٢٥٢

٢٩٩٠٨٢٨٠١٠٢٣٢٧-منھ ماھر عبدالرحمن الطویل٤٣٢٥٣

٢٩٨٠٦١٨٠١٠١٤٠٧-منھ محمود ابراھیم محمد٤٣٢٥٤

٢٩٩٠٢٠١٠١٠٨٨٠٥-منى احمد اسماعیل دسوقى٤٣٢٥٥

٢٩٨٠٥١٣٢٣٠٠٧٠١-منى احمد سعد ابو العال٤٣٢٥٦

٣٠٠٠٢٠٥٠١٠٥٠٠٥-منى احمد عبدالعظیم السید٤٣٢٥٧

٢٩٩٠٣٢٩٠١٠١٨٦٦-منى احمد عشرى محمد٤٣٢٥٨

٢٩٩٠٧٣٠٢١٠١٩٢٧-منى رمضان ابراھیم احمد٤٣٢٥٩

٣٠٠٠٣٠٣٢١٠١٦٢٧-منى عبد الحمید فتحى عبد الحمید٤٣٢٦٠

٢٩٩٠١٠٢٠١٠٥٥٤٩-منى محمد حسان محمود حموده٤٣٢٦١

٢٩٩٠٢٠٦٠١٠٠١٦٣-منى محمد نظیر محمد٤٣٢٦٢

٣٠٠٠١٠١٠١٢٢٩٤٦-منى مسعد سید محمد٤٣٢٦٣

٢٩٩٠٩١٥٢١٠١٣٤٩-مھا عادل احمد ابراھیم٤٣٢٦٤

٢٩٩٠٤٠١٠١٠٠١٠٦-مھا عادل مھدى محمد مھدى٤٣٢٦٥

٢٩٩٠٨١٨٠١٠٢٧٦١-مھا محمد ابو الفتوح محمد٤٣٢٦٦

٣٠٠٠١٠٣١٣٠٣٥٠٩-مھا محمد عبد الصابر محمد٤٣٢٦٧

٢٩٧١٢١٣٨٨٠٠٥٨٩-مھا محمد محمد محمد حسن٤٣٢٦٨

٠-مھاب احمد حافظ محمد٤٣٢٦٩

٣٠٠٠١١٧٠١٠٣٢١٢-مھاب ایمن محمد عبداللطیف٤٣٢٧٠

٢٩٨١١١٣٠١٠٤١١٥-مھاب عامر اسماعیل احمد٤٣٢٧١

٠-مھدى منیر مھدى مناحى٤٣٢٧٢

٢٩٩٠٢٠٧٠١٠٠٥٢٨-مھرائیل عماد فؤاد سعید٤٣٢٧٣

٢٩٨١٠٣١٢١٠٠٤٩٦-مھند ایمن رشاد عبد السید٤٣٢٧٤
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٢٩٩٠٩٠١٢١٠٩١٤٥-مونیكا بولس صلیب زیادة٤٣٢٧٥

٢٩٩٠٥٢٦٢١٠١٥٨٦-مونیكا زكرى اقالدیوس عبد المسیح٤٣٢٧٦

٢٩٩٠٥٢٦٠١٠١٠٧٤-مؤمن احمد حسن محمد خیر٤٣٢٧٧

٢٩٩٠٥٢٤٢١٠١٩٣٨-مؤمن اشرف خلیل ابراھیم عبد اللطیف٤٣٢٧٨

٠-مؤمن جالل عبد القادر حسن٤٣٢٧٩

٣٠٠٠١٠١٠١١٠٩١٣-مؤمن رضوان محمد على٤٣٢٨٠

٢٩٩٠٨١٧٢١٠٢٦١٢-مؤمن عبد الغفار عبده حسن٤٣٢٨١

٢٩٧١١٢٦٢٣٠٠٦٣٦-مؤمن عماد الدین نور الدین طھ٤٣٢٨٢

٢٩٩٠٢١٤٠١٠٠٥١٢-مؤمن نبیل زھیر محمد٤٣٢٨٣

٢٩٩٠٨١٠٠١٠١٧٤٣-مى احمد صالح محمد محمد٤٣٢٨٤

٢٩٩١١٢٧٠١٠٤٢٤١-مى اشرف محمد خلیفھ٤٣٢٨٥

٣٠٠٠٢٢٠٢١٠٣٣٢١-مى السید محمد عطیھ٤٣٢٨٦

٢٩٩١٠٢٤٢١٠٠١٤٥-مى رأفت ابراھیم على٤٣٢٨٧

٢٩٨١٢٠٧٢١٠٢٦٤٢-مى طارق رجب شعبان یوسف٤٣٢٨٨

٢٩٩١١٠٨٢٢٠١٦٠٤-مى عاطف مختار امام٤٣٢٨٩

٢٩٩٠٤١٥٢١٠٤١٢٥-مى عبد هللا مصیلحى عبد الحلیم٤٣٢٩٠

٣٠٠٠٣٠٦٠١٠١١٠١-مى عصام ابوزید خلف هللا٤٣٢٩١

٢٩٩٠٨١٤٠١٠٠٠٨١-مى عالء متولى خلیل٤٣٢٩٢

٢٩٩٠٧٢٥٠١٠٤٥٨٢-مى على صالح عبدالغنى٤٣٢٩٣

٢٩٨١١٠٧٢١٠٢٨٦٧-مى على عاشور محمد٤٣٢٩٤

٢٩٩١٠١٦٠١٠١٦٠٧-مى كمال عبد المحسن حسنین٤٣٢٩٥

٢٩٩٠٩٢٩٢١٠٣٩٤٥-مى مجدى عبد العزیز محمود عمیره٤٣٢٩٦

٢٩٩١٠٢٥١٢٠٠٤٨٩-مى محمد صالح محمد٤٣٢٩٧

٢٩٨١١٢٧٠١٠٣٩٢٥-مى محمد محمد احمد٤٣٢٩٨

٢٩٨٠٥٢٠٢١٠٢٣٦٨-مى محمود محمد عبد العزیز٤٣٢٩٩

٣٠٠٠١٢٤٠١٠١٣٤٤-مى مصطفى عبدالباسط على٤٣٣٠٠

٢٩٩٠٩٠١٢١١٤٦٠٢-مى مؤمن دسوقى محمد٤٣٣٠١

٢٩٩٠٢٢٢٠١٠٤٣٨١-مى نصر جابر غنیم٤٣٣٠٢

٢٩٨١١٣٠٠١٠٢٢٠١-مي احمد عبدالسید عبده٤٣٣٠٣

٢٩٩١٢١٩٠١٠٠١٠١-مي احمد غریب احمد٤٣٣٠٤
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شعبة: عربي (مجموعة ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٥٦)
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٢٩٩٠٦١٣٠١٠٢١٠٥-مي احمد محمود محمد٤٣٣٠٥

٢٩٩٠٤٢٥٢١٠٤٥٢١-مي عبد الاله محمد عبد هللا٤٣٣٠٦

٢٩٩٠٧٢٦٠١٠٠٣٢١-میادة احمد محمود احمد٤٣٣٠٧

٢٩٧١٢١٢٠١٠٠٤٨٢-میادة عبد الفتاح محمد محمود داود٤٣٣٠٨

٢٩٩١٠٠١١٢٣٠٨٨٧-میادة محمد محمد جاد جاد٤٣٣٠٩

٢٩٩٠٥١٦٢١٠٣٢٤٧-میادة مصطفى على عبد المعز٤٣٣١٠

٢٩٩١٠٠٦٠١٠٢٣٤٧-میاده مصطفى عبدالحمید سید احمد٤٣٣١١

٢٩٨١٠١٨٠١٠١٨٤٦-میاده ھانى فاروق عبد العظیم٤٣٣١٢

٢٩٨٠٩١٧٠١٠٤٥٠٤-میار اسامھ عبدالمنعم ابراھیم٤٣٣١٣

٢٩٩٠٣٠٥٠١٠٤٣٨٨-میار اشرف طلعت محمد٤٣٣١٤

٢٩٩٠٩٣٠١٨٠٣٦٤٥-میار ایمن محمد عبد العلیم ولى٤٣٣١٥

٢٩٩١١١٨٠١٠٤٢٢٦-میار سمیر حسین اسماعیل٤٣٣١٦

٢٩٩١٠٢٠٠١٠١٩٠٧-میار عاطف محمد سالم عبد الرازق٤٣٣١٧

٢٩٩٠٧٢٥٢١٠٠٨٨٦-میار محمود محمد عطوه احمد٤٣٣١٨

٢٩٨٠٧٠٢٠١٠٣٩٠٦-میار مدحت محمد حشاد٤٣٣١٩

٠-میار ولید محمد فؤاد محمد اللقاني٤٣٣٢٠

٢٩٩٠٨١٠٢٤٠٣٥٤٢-میرا اشرف رفعت اسحق٤٣٣٢١

٢٩٩٠٩٠٨٢١٠٢٢٨٨-میرال سامح سید سرور٤٣٣٢٢

٢٩٨١٢١٤٠١٠١٧٤٩-میرانا اسامھ حنا دانیال٤٣٣٢٣

٢٩٩٠٩٣٠٢٣٠٢٦٢٣-میرفینا مجدي حنا یعقوب٤٣٣٢٤

٢٩٩٠٩٢٨٢١٠٢٤٤٤-میرنا احمد خلف محمد٤٣٣٢٥

٢٩٩٠٤٢٧٢١٠٣٣٤٣-میرنا ایمن منیر ملك٤٣٣٢٦

٢٩٩٠٩٠٩٢١٠١٦٦٢-میرنا حسین كامل فھمى٤٣٣٢٧

٢٩٩٠٩٢٦٠١٠٥٥٦٣-میرنا خالد محمد محمد ابراھیم٤٣٣٢٨

٢٩٩٠٦١٦٢١٠٢٠٤٢-میرنا راشد محمد عبد الشافى یوسف٤٣٣٢٩

٢٩٩٠٨١٧٠١٠٠٩٤٩-میرنا رافت عید داود٤٣٣٣٠

٣٠٠٠٣٠١٢١٠٣٠٤٦-میرنا رفعت شحاتھ كامل٤٣٣٣١

٢٩٩٠٢٠١٢٤٠٤٤٢٨-میرنا عاطف فایز نجیب٤٣٣٣٢

٣٠٠٠٣٠١٠١٠٢٩٢١-میرنا ماجد رمزى قلیني٤٣٣٣٣

٢٩٩٠٥٢٤١٤٠١٧٠٩-میرنا ماھر بخیت مسعد٤٣٣٣٤
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٢٩٩٠٧٠٣٠١٠٤٦٦٢-میرنا مجدى منیر حنا٤٣٣٣٥

٣٠٠٠٢٠٦٠١٠٠٥٢٤-میرنا محمود ابراھیم ابراھیم النجار٤٣٣٣٦

٢٩٩٠٤٠٣٠١٠٣٣٢٢-میرنا ممدوح رأفت الفرید عبدالملك٤٣٣٣٧

٢٩٨٠٩١٣٠١٠٢٠٨٨-میرنا موفق محمد فرج٤٣٣٣٨

٢٩٨١٠٠٤٢١٠١٢٢٣-میرنا نصر فوزى على٤٣٣٣٩

٢٩٨١٠٢٩٠١٠٠١٤٤-میرنا وجدى ظریف رزق٤٣٣٤٠

٣٠٠٠١٢٤٠١٠٣٤٨٧-میرى یوسف عزیز مسیحھ تادرس٤٣٣٤١

٢٩٨٠٦٢٨٠١٠٣٧٩٢-میشیل نادر عدلى سیداروس٤٣٣٤٢

٢٩٨٠٢١٥٢٣٠٤٤٣٧-میالد حبیب توفیق فھمى٤٣٣٤٣

٢٩٩٠١٠٩٢٤٠٣٩٥١-میالد خلف جلیل جریس٤٣٣٤٤

٢٩٨٠٢٢٥٠١٠٣٦٢٨-میلودى سامى الفى شاكر٤٣٣٤٥

٢٩٩٠٧٣١٠١٠١١١١-مینا اشرف انعام عطیة٤٣٣٤٦

٠-مینا بخیت جابر بخیت٤٣٣٤٧

٢٩٨٠٣١٧١٤٠١٢٥٣-مینا جرجس مینا جرجس٤٣٣٤٨

٢٩٧١٢٠٩٠١٠٠٦٩٥-مینا سعید زكى فریج حنا هللا٤٣٣٤٩

٢٩٨٠٩٠٦٠١٠٣٨٣٩-مینا صابر سعد رملھ٤٣٣٥٠

٣٠٠٠٣٢٥٢١٠٠٣١١-مینا صدقي حنا عوض٤٣٣٥١

٢٩٨١٠٢٧٠١٠١٢٣٣-مینا عاطف عدلى میخائیل٤٣٣٥٢

٢٩٩٠٩٢٤٠١٠٤٠١٣-مینا فارس عازر توما٤٣٣٥٣

٢٩٩٠٦٢٤٢١٠٢٨٧٦-مینا فرح عجیب جرجس٤٣٣٥٤

٢٩٩٠٤٢١٢٤٠٢٢٩٥-مینا مجدى فرج لوقا٤٣٣٥٥

٢٩٨١١١٧٢٣٠٠٦٥٨-مینا مجدى فؤاد صلیب٤٣٣٥٦

٢٩٨١٢١٩٠١٠٠٢٥٥-مینا مجدى كامل عزیز٤٣٣٥٧

٢٩٧١١٠١٢٤٠٥٤١٦-مینا مالك عزیز یونان٤٣٣٥٨

٢٩٩٠٩٢٧٢١٠٢٥٩٤-مینا ناجى خلیفة ھندى٤٣٣٥٩

٢٩٦١٢٢٤٢١٠١١٣٢-مینا ناشد بدیع جید٤٣٣٦٠

٢٩٩٠٥٢٣٠١٠٠٦٩٣-نادر السید محمود محمد٤٣٣٦١

٢٩٩٠٥١٨٢١٠٣٨٣٩-نادي كامل نادي عامر٤٣٣٦٢

٢٩٩٠٢١٨٢٢٠٠٧٠٣-نادیة سمعان بباوى حبیب بباوى٤٣٣٦٣

٣٠٠٠٢١٨٠١٠٠٥٠١-نادیة على فاروق على محمد٤٣٣٦٤
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٢٩٩١٢١٠٢١٠٤٣٤٨-نادیة مجدى سالم عبد الجواد٤٣٣٦٥

٢٩٨١٢١٣٢١٠١٩٤٢-نادیة محمد عبد الستار ابو بكر٤٣٣٦٦

٢٩٩٠٤١٥٠١٠٠٠٤١-نادین احمد مصطفى السید٤٣٣٦٧

٢٩٩٠٨٠٨١٢٠٠٧٤٣-نادین السید محمد عطیھ٤٣٣٦٨

٢٩٩٠٦١٨٠١٠٠٣٠٨-نادین انیس ھدایھ انیس٤٣٣٦٩

٢٩٨٠٩١٧٢١٠١٣٠٨-نادین جمال على السید٤٣٣٧٠

٢٩٨٠٢٢٥٠١٠٣٦٠١-نادین سامى الفى شاكر٤٣٣٧١

٢٩٩٠٨٠١٠١٠٦٢٦٦-نادین على عبد المعطى محمد٤٣٣٧٢

٢٩٨١٠٢٤٢١٠١٢٤٤-نادیھ سمیر نصیف نسیم٤٣٣٧٣

٢٩٩٠٢٢٨٠١٠١٨٢٩-نادیھ لطفى سند محمد٤٣٣٧٤

٢٩٩٠١٠٣٠١٠٣٧٠٦-ناریمان مسعد محمد السعید٤٣٣٧٥

٢٩٩٠١٢٣٠١٠٣١٠٧-نانسى انیس فخرى برسوم٤٣٣٧٦

٢٩٩٠٨٢٧٠١٠٠١٠٥-نانسى عید عطا صدیق٤٣٣٧٧

٢٩٩١٠٠١٠١٠٥٨٤١-نانسى مجدى فخرى عطا هللا٤٣٣٧٨

٢٩٩٠٩٠٩٢١٠٠٢٦٧-نانسي عادل صالح الدین امین٤٣٣٧٩

٢٩٩٠٨١٤٠١٠٥٧٤١-ناھد محمد سمیر حسین٤٣٣٨٠

٢٩٩٠٩٠٣٠١٠٢٩١٣-نبیل السید فتحى اسماعیل٤٣٣٨١

٢٩٩١١١٦٢١٠٤٢٤٣-ندا شعبان احمد رفاعى٤٣٣٨٢

٢٩٩٠٦٢٧٢١٠٣٠٢٨-ندا شعبان السید احمد مصطفى٤٣٣٨٣

٢٩٨١٢٠٨١٢٠١٥٦٤-ندا شفیق شوقى رزق على سالم٤٣٣٨٤

٢٩٩٠٧٠٨٢١٠٣٦٤٨-ندا مجدى السید بكرى٤٣٣٨٥

٢٩٩٠٣٠١٢١١٣٧٤٨-ندا محمد احمد السید فرج٤٣٣٨٦

٢٩٩٠٧١٦٠١٠٢١٨١-ندا محمد احمد فؤاد٤٣٣٨٧

٢٩٩٠١٢٠٠١٠٥٢٢٩-ندا محمد بسیونى سید  ترك٤٣٣٨٨

٢٩٩٠٣١٥٠١٠٠٠٤٥-ندا محمد ضاھر عید الشامى٤٣٣٨٩

٢٩٨١١٢٣٠١٠٠٣٨٩-ندا محمود سید محمود٤٣٣٩٠

٢٩٩٠٥٠١٢١١١٤٤٦-ندا منصور مصطفى احمد٤٣٣٩١

٢٩٨١٠٢٥٠١٠٣٢٦٤-ندا ناصر اسماعیل حسن٤٣٣٩٢

٢٩٩٠٨٢٢٢١٠٣٤٨٨-ندى ابراھیم محمد السید٤٣٣٩٣

٢٩٩٠٥٠٤٢١٠١٧٦٣-ندى ابو العزایم فیض محمد٤٣٣٩٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩١٠٢٧٢١٠٠٤٢٥-ندى ابو بكر بخیت ضاحى٤٣٣٩٥

٢٩٩٠٩٢٨٢١٠٠٩٠٥-ندى احمد ابراھیم محمدمرسى٤٣٣٩٦

٢٩٧١٢١٥٠١٠٢٩٤٣-ندى احمد حسن مھران٤٣٣٩٧

٢٩٨٠٥٠١٠١١٠١٦٢-ندى احمد رشدى محمد٤٣٣٩٨

٢٩٩١١١٤٢١٠٢٠٨٢-ندى احمد عبد الرحمن احمد٤٣٣٩٩

٣٠٠٠٢١٢٠١٠٥٠٦٧-ندى اشرف حامد یوسف٤٣٤٠٠

٢٩٩٠٤٠٣٢١٠٠٢٠٧-ندى السید سید عبد الفتاح٤٣٤٠١

٢٩٩٠٨٠٩٠١٠٤٦٨٤-ندى انور عبد الخالق محمد٤٣٤٠٢

٢٩٩١٠١١٠١٠٢٣٨٦-ندى ایمن محمد احمد٤٣٤٠٣

٢٩٨١٢٠٦٠١٠٠٧٨٤-ندى ایھاب ابراھیم حسین٤٣٤٠٤

٢٩٩١٢١٧٠١٠٣٥٨٩-ندى ایھاب عطا عزت٤٣٤٠٥

٢٩٩٠١٠١٠١٢٨١٢٥-ندى ایھاب كمال طھ٤٣٤٠٦

٢٩٨١١١٨٠١٠١٤٢٧-ندى توفیق عبد ربھ توفیق٤٣٤٠٧

٢٩٩٠٦٠٢٠١٠٢٠٢٩-ندى جمال اسماعیل حسب هللا٤٣٤٠٨

٢٩٩٠٥١١٠١٠٠٦٤٩-ندى حسام الدین حسین امام ابراھیم٤٣٤٠٩

٢٩٨١٠٢٧٠١٠١٤٨٩-ندى حسن سلیمان مغازى٤٣٤١٠

٢٩٧١٠٣١٠١٠٣٠٤٣-ندى حسن عبدالفتاح حسن الملیجى٤٣٤١١

٢٩٩٠٨١٧٢١٠٠٦٢٨-ندى حسن محمد ابراھیم٤٣٤١٢

٢٩٩٠٤٠٥٢١٠٢٧٦١-ندى حسن محمد حسن الغندور٤٣٤١٣

٢٩٨١٢٢٧٠١٠٣٩٢١-ندى حسین احمد محمد الشیمي٤٣٤١٤

٢٩٩٠١١٤٢١٠٤١٤٤-ندى سامح احمد ابو زید٤٣٤١٥

٢٩٩٠٤٠٨٠١٠١٣٠٤-ندى سامى عبد الظاھر محمد٤٣٤١٦

٢٩٩٠٥٠٨٢١٠١٢٢٧-ندى سمیر امام عبد العزیز٤٣٤١٧

٢٩٩٠٣٠١٠١٠٠٢٠٧-ندى سید جالل سید٤٣٤١٨

٢٩٩٠٧١٢٠١٠٣٦٢٢-ندى سید طھ عبد الجواد٤٣٤١٩

٢٩٩٠٧٠١٢١١٢٥٤٢-ندى سید عبد الحمید الصابر٤٣٤٢٠

٢٩٨١١٢٢٠١٠١٦٨٩-ندى سید محمد بیومى٤٣٤٢١

٢٩٨٠٩٢٥٢١٠٨٠٤٤-ندى شعبان السید صابر٤٣٤٢٢

٢٩٩٠٨٢١٢١٠٠٤٦٤-ندى صابر عبد هللا محمد٤٣٤٢٣

٢٩٩٠٥١٩٠١٠٢٢٢١-ندى صبرى محمود محمد٤٣٤٢٤
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٢٩٨١٢٠٧٠١٠٠٦٦٩-ندى صالح سید حسین٤٣٤٢٥

٢٩٨٠٦٠٩٠١٠٣٠٦١-ندى عادل محمد فراج٤٣٤٢٦

٢٩٩٠٦١٤٠١٠٢٤٠٥-ندى عباس احمد عثمان٤٣٤٢٧

٢٩٩٠٥٠١٢١٠٢٦٤١-ندى عبد الحمید سید احمد٤٣٤٢٨

٢٩٩١١٢٥٠١٠٥٧٦٤-ندى عبدالرحمن على محمود٤٣٤٢٩

٢٩٩٠٣١٥٠١٠٠٤٢٨-ندى عزالدین عبد الرحیم محمد شفیق٤٣٤٣٠

٢٩٩٠٩٢٩٠١٠٧٣٦٦-ندى عزت محمد عبد العزیز٤٣٤٣١

٢٩٩٠٩٢٨٠١٠٢٠٦٤-ندى عصام احمد سید٤٣٤٣٢

٢٩٨٠٩٣٠٢١٠٩١٨٧-ندى عصام ذكري ابراھیم٤٣٤٣٣

٢٩٩٠٨١٩٠١٠٤٢٦٦-ندى عصام قطب محمود٤٣٤٣٤

٢٩٩٠٤٢٠٢١٠٥٢٢٥-ندى عصام مصطفى رزق٤٣٤٣٥

٢٩٩٠٦٠٦٠١٠٢٢٦٩-ندى على محمد الصغیرمحمد على٤٣٤٣٦

٢٩٩٠٥٢٥٠١٠٤٢٠٢-ندى عماد الدین على محمد٤٣٤٣٧

٢٩٩٠٤١٢٠١٠١٠٤٣-ندى عمار حسن على٤٣٤٣٨

٢٩٨١٢٢١٢١٠١٢٦٩-ندى عمرو عبد الخالق ابو العنین٤٣٤٣٩

٢٩٩٠٦١٩٢١٠٣٤٦٩-ندى كامل احمد محمد٤٣٤٤٠

٢٩٩٠٨١٣٢١٠٠٤٦٣-ندى كرم سید عبد الحلیم السید٤٣٤٤١

٢٩٩٠٩١٤٨٨٠٠٩٤١-ندى كمال صابر احمد مظلوم٤٣٤٤٢

٢٩٩٠٩٠١٢١٠١٨٢٩-ندى ماجد فرید عبد الحلیم٤٣٤٤٣

٢٩٩٠٤١٠٠١٠٤٣٤٨-ندى مجدى محمد عزب٤٣٤٤٤

٢٩٩٠٦٠٧٠١٠٠٧٨٧-ندى محسن محمد شافعى٤٣٤٤٥

٢٩٩٠٨١٧٠١٠٢٩٦٨-ندى محمد ابو الفتوح شرقاوي٤٣٤٤٦

٢٩٨١٢١٤٢١٠١٣٦٣-ندى محمد جابر محمد٤٣٤٤٧

٢٩٩٠١١٥٠١٠٤٣٨٢-ندى محمد حسن محمد ابراھیم٤٣٤٤٨

٢٩٩٠٩٠١٠١٠٧٤٦٣-ندى محمد شعبان الدسوقى٤٣٤٤٩

٢٩٩٠٥٢٧٠١٠٠٦٠٢-ندى محمد عبد الحلیم محمد٤٣٤٥٠

٢٩٩٠٤٠٩٠١٠٣٤٤٥-ندى محمد عبد الحمید حسن٤٣٤٥١

٣٠٠٠١١٣٠١٠٥١٨٢-ندى محمد عبد الحمید طایع٤٣٤٥٢

٢٩٩١٠٠١٢١٠٥٢٠٢-ندى محمد عبد المنعم احمد٤٣٤٥٣

٢٩٨٠٧٠١٢١٠٦٣٨٦-ندى محمد محمود خلیل مصطفى٤٣٤٥٤
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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٣٠٠٠٣١٧٠١٠٢٩٠١-ندى محمد محمود صادق٤٣٤٥٥

٢٩٩٠٢٢٣٠١٠٣٥٦١-ندى محمد مھدى السید عمر٤٣٤٥٦

٢٩٩٠٩٠٩٢١١١٢٢٦-ندى محمد یحیى رمضان٤٣٤٥٧

٣٠٠٠١٢٥٢١٠٢٧٨٨-ندى محمود سعد سید٤٣٤٥٨

٢٩٩٠٧٠٩٢١٠٢٧٦٣-ندى محمود سید خالد٤٣٤٥٩

٢٩٩٠٩٢٧٠١٠١٣٦١-ندى مدحت سعد القاضى٤٣٤٦٠

٢٩٨١٠٢٤٢٢٠٢٢٠٢-ندى نصر سلطان عبد الفتاح٤٣٤٦١

٢٩٨٠٣٠١٠١٠٩٥٤٤-ندى ھشام مختار سید احمد٤٣٤٦٢

٢٩٩٠٧٢٤٢٣٠٠٩٢٥-ندي على مصطفي العبد٤٣٤٦٣

٢٩٩٠٩٠٩٠١١٠٤٤٣-ندي محمود فاروق محمود٤٣٤٦٤

٢٩٩١٠٣٠٢١٠١٤٦٤-ندي وائل احمد مدحت على صدقى٤٣٤٦٥

٢٩٩٠٣١٣٣١٠٠٠٨٢-نرمین ابوبكر محمود احمد عمیش٤٣٤٦٦

٣٠٠٠١٠١٠١١٢١٢٦-نرمین اشرف حسن حلمى محمد حلمى٤٣٤٦٧

٢٩٩٠٢٢١٢٤٠٣٠٨٦-نرمین توفیق فرح توفیق٤٣٤٦٨

٢٩٩٠١١٧٠١٠١٦٦٥-نرمین جمیل على احمد٤٣٤٦٩

٢٩٩٠٦٢٦١٢٠١٣٠٣-نرمین خالد المتولي حجازي٤٣٤٧٠

٢٩٩٠١١٠٢٤٠١٣٦٧-نرمین خلف فھمى خلیل٤٣٤٧١

٢٩٩٠٧١٠٠١٠٦٦٤١-نرمین سید یوسف ابراھیم٤٣٤٧٢

٢٩٩٠٥٠٢٢٦٠١٢٤٧-نرمین عادل زكریا اقالدیوس٤٣٤٧٣

٢٩٩٠٥٠٤٢١٠١٨٠١-نرمین عبد العظیم عبده عبد العظیم٤٣٤٧٤

٢٩٨٠١٠١٢١٠٥٩٤٢-نرمین عریان فتحى عوض٤٣٤٧٥

٢٩٩٠٧١٨٠١٠١٤٦٧-نرمین عصام عبد العظیم عوض٤٣٤٧٦

٠-نرمین عالء الدین علیوه عبد الجواد٤٣٤٧٧

٢٩٨٠٥٣٠٠١٠٠٣٠٦-نرمین على نجم البكرى٤٣٤٧٨

٢٩٩٠٧١٥٢١٠٣٢٤١-نرمین محمد وھبة حسن٤٣٤٧٩

٢٩٩٠٩٢٩٠١٠٩٠٠٨-نرمین منیر محمد عفیفى٤٣٤٨٠

٢٩٩٠١٢٥٠١٠١٧٠٤-نرمین ناصر عبد الجلیل محمد احمد الزیات٤٣٤٨١

٢٩٩٠٥١٠٢١٠٣٣٦١-نرمین ناصر محروس عازر٤٣٤٨٢

٢٩٨١١٢٦٠١٠٢٨٠٧-نرمین ھانى اسعد روفائیل٤٣٤٨٣

٢٩٩٠٩٠١٠١٠٦٦٢٩-نسرین كرم محمود مرسى٤٣٤٨٤
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٢٩٨٠٢٠٥٠١٠٥٣٠٨-نسمة ابراھیم عبدالحمید محمد٤٣٤٨٥

٢٩٩٠١١٠٢١٠٤٩٢٣-نسمة محمد طاھر احمد حسن٤٣٤٨٦

٢٩٩١٢٠٥٠١٠٣٧٦٣-نسمھ محسن محمد عبدهللا٤٣٤٨٧

٢٩٨١٢٢٦٠١٠١٠٠٩-نسمھ محمد حنفى رمضان السید٤٣٤٨٨

٢٩٩٠٨٠١٢١٠٧٦٦٩-نشوى جمال یوسف محمد عوده٤٣٤٨٩

٢٩٨١٢٢٥٠١٠٠٢٤١-نعمھ عثمان رشاد محمود٤٣٤٩٠

٢٩٨١١٠١٠١٠٦٩٤٧-نعیمھ اسامھ كمال عبد الفتاح٤٣٤٩١

٢٩٩٠٧٠٣٠١٠٤٦٤٦-نغم محمد سید محمد٤٣٤٩٢

٢٩٩٠٥٠٣٠١٠٢٢٠٩-نغم یاسر احمد جمعھ موسى٤٣٤٩٣

٢٩٨١٠١٢٠١٠٠٥٤٩-نھا عبدالناصر حسن محمد حسن٤٣٤٩٤

٢٩٩٠٤٠٥٠١٠٢٤٤٦-نھال اسماعیل عبد الحكم محمد٤٣٤٩٥

٢٩٩٠٧٠٥٠١٠١٤٦٥-نھال اشرف محمود صابر٤٣٤٩٦

٢٩٩١٠١٨٠١٠١٣٠١-نھلھ اسامھ احمد منجد٤٣٤٩٧

٢٩٩٠٢١٩٠١٠٣٠٦٧-نھلھ جمال فرج شوربجي٤٣٤٩٨

٢٩٩٠١٠٨٠١٠٤٢٦٦-نھلھ حسن احمد حسن٤٣٤٩٩

٣٠٠٠٣٠٤٠١٠٠٦٠٥-نھلھ محمد احمد محمود٤٣٥٠٠

٢٩٩١١١٢١٢٠١٦٢٥-نھلھ محمود ابراھیم محمد العسال٤٣٥٠١

٢٩٩٠٣١٤٠١٠٣٧٠٤-نھى رضا عبد العظیم محمود٤٣٥٠٢

٢٩٨١١٠٣٢١٠٠٨٦١-نھى على عبد الشافى على٤٣٥٠٣

٢٩٩٠٩٢٠٠١٠٥١٤٩-نھى مجدى مصطفى على االبرق٤٣٥٠٤

٢٩٩٠٨١٩٠١٠١٦٠٧-نوال سعید عبد الكریم برعي٤٣٥٠٥

٠-نور الدین مجدى جمال الدین عبده٤٣٥٠٦

٢٩٨١١١٤٠١٠٢٥٧٩-نور الدین محمود فوزى السید٤٣٥٠٧

٢٩٩٠٨٢٦٠١٠٢٨٣٥-نور الدین یسرى نورالدین حسن٤٣٥٠٨

٢٩٩٠٧١٨٠١٠٢٩٥١-نور حسام الدین عوض حنفى٤٣٥٠٩

٢٩٩٠٨١٨٠١٠٤٤٤٦-نور حمدى سید احمد٤٣٥١٠

٢٩٩٠٣٢١٠١٠٨٥٩٨-نور محمد مخیمر صدیق على٤٣٥١١

٢٩٩٠٤٢٣٢١٠٠٨٠٥-نورا احمد محمد على٤٣٥١٢

٢٩٩٠٢١١٢١٠٢٤٠٢-نورا رجب ابراھیم حسن٤٣٥١٣

٢٩٩١٠٠٦٨٨٠٠٧٤٤-نورا رجب محمود محمد٤٣٥١٤
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٢٩٩٠٢١٥٠١٠٠٥٤٥-نورا رضا محمد عبد الوھاب ابراھیم٤٣٥١٥

٢٩٩٠٣٢٠٠١٠٣٦٤٤-نورا شاھین حسن محمود٤٣٥١٦

٢٩٩٠٦١٥٠١٠١٤٦٦-نورا صابر ابراھیم حسن٤٣٥١٧

٢٩٨١٢١١٢٥٠١٣٢٤-نورا صابر عبدالحمید حسن عبد الحمید٤٣٥١٨

٢٩٩٠٣٢٦٠١٠١٤٠٣-نورا صالح الدین مصطفى علي٤٣٥١٩

٢٩٩٠٧٣١٠١٠٢٣٤٧-نورا عاطف كیرلس حنس٤٣٥٢٠

٢٩٩٠٩١٧٠١٠١٢٨٣-نورا عبد الباسط محمد فراج٤٣٥٢١

٣٠٠٠٢١٤٨٨٠٠٣٢١-نورا عبد العلیم عبد الحمید سید٤٣٥٢٢

٢٩٩٠٣٢٧٠١٠٣٦٠٩-نورا عبد هللا محمد السید٤٣٥٢٣

٠-نورا فوزي محمد السید٤٣٥٢٤

٢٩٩٠٨٠١٢١٠٧٧٢٣-نورا محمد ثابت سالمھ٤٣٥٢٥

٢٩٩٠٢٠٧٠١٠٣٧٢١-نورا محمد سید الشیخ٤٣٥٢٦

٢٩٩٠٩٢٩٠١١١٣٠٤-نورا محمد محمد احمد٤٣٥٢٧

٢٩٩٠١١١١٦٠١٣٤٤-نورا محمود صبحى الجندى٤٣٥٢٨

٢٩٩٠٩٢١٠١٠٠٢٨٥-نورا منیر محمد محمد سلیمان٤٣٥٢٩

٢٩٩٠٣٢٠٠١٠١٧٨١-نورا موسى شنوده فرج٤٣٥٣٠

٢٩٩٠٢٢٤٠١٠٣٨٥٣-نورالدین مجدى عبدالحمید أحمد الریفي٤٣٥٣١

٢٩٩٠٥٠١٠١٠٧٣٠١-نوران احمد السعید الصاوى عبده٤٣٥٣٢

٢٩٩٠٩٢٩٢١٠٠١٦٤-نوران ایمن احمد طھ بیومى٤٣٥٣٣

٢٩٩٠٧١٩٠١٠٤٠٨١-نوران حسن محمد حنفى٤٣٥٣٤

٢٩٩٠٧١٥٢٥٠١٥٦٥-نوران حسونة احمد محمود٤٣٥٣٥

٣٠٠٠١٠١٠١٠٣٢٢٤-نوران عبد السالم محمود عبد السالم٤٣٥٣٦

٢٩٩٠٦١٧٠١٠٣١٤٧-نوران محمد احمد على٤٣٥٣٧

٢٩٨٠٨٢٨٠١٠٤٢٦١-نوران محمد جمال الدین عبدالكریم محمد٤٣٥٣٨

٢٩٩١٠٢٧٠١٠٢٦٢٥-نورھان ابراھیم احمد عبد الوھاب٤٣٥٣٩

٣٠٠٠٣٠٤٢١٠١٨٦٢-نورھان ابراھیم محمد محمود٤٣٥٤٠

٢٩٩٠١٢٣٠١٠٣٥٦٥-نورھان احمد جمال الدین احمد قطب٤٣٥٤١

٢٩٩٠٢٠١٠١٠٢٧٢٦-نورھان احمد حسن محمد٤٣٥٤٢

٢٩٩٠٥٠١٢٣٠٥٠٦٢-نورھان السید خلیفة السید٤٣٥٤٣

٢٩٩٠٥٢٦٠١٠٠٦٤٧-نورھان ایمن حسن عبد الحى٤٣٥٤٤
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٣٠٠٠٣١١٠١٠٤٤٨٤-نورھان ایمن مصطفى عبد هللا٤٣٥٤٥

٢٩٩٠٧١٩٠١٠٤٥٦١-نورھان جمال رمضان محمد٤٣٥٤٦

٢٩٩٠٥٠٧٢١٠١١٤٨-نورھان حامد ابراھیم رمضان٤٣٥٤٧

٢٩٨١١٢٥٢١٠٥٣٢٥-نورھان حسن سید سعد٤٣٥٤٨

٢٩٩٠٩١٨٠١٠٥٣٨٤-نورھان خالد جالل احمد٤٣٥٤٩

٢٩٩٠٦٠٥٢١٠٠٩٢٣-نورھان خیرى ابراھیم احمد٤٣٥٥٠

٢٩٩١٢٠٧٠١٠٤١٨٩-نورھان رمضان عبدالعلیم جمعھ٤٣٥٥١

٢٩٩٠٤٢٨٠١٠١٢٤٤-نورھان سالم احمد محمد٤٣٥٥٢

٢٩٨١١٠١٠١٠٠٢٤٨-نورھان سعید محمود عبد الفتاح٤٣٥٥٣

٢٩٩٠٤١٥٢٢٠٢٣٠٥-نورھان سید حسین على احمد٤٣٥٥٤

٢٩٩٠٦٢٠٠١٠٢٦٤٧-نورھان سید عبدالجلیل سید احمد٤٣٥٥٥

٢٩٩٠٧٠١٠١٠٣٠٢٣-نورھان سید عبدالسمیع عبدالحمید٤٣٥٥٦

٢٩٩٠١٢١٠١٠٤٠٤٢-نورھان سید مصطفي السید٤٣٥٥٧

٢٩٩٠٦١١٢١٠١٦٨١-نورھان صالح الدین سید محمود٤٣٥٥٨

٢٩٩٠٧٢٣٠١٠٣٥٦٣-نورھان طارق عبدالحمید السید عاشور٤٣٥٥٩

٢٩٩٠٦٢٧٠١٠٤٢٢١-نورھان عادل السید على على٤٣٥٦٠

٢٩٩٠٧٠٨٢١٠٣٢٤٩-نورھان عبد العظیم محمد عبد العظیم٤٣٥٦١

٢٩٩١٢٠١٢١٠٦٤٤٩-نورھان عبد هللا عبد العظیم على٤٣٥٦٢

٢٩٩٠٤١٦٠١٠٠٤٠٦-نورھان عبدالرحمن محمد عبدالقادر٤٣٥٦٣

٢٩٩٠٣٠٧٢١٠٣٦٨٧-نورھان عبدالنبى عید ابراھیم٤٣٥٦٤

٢٩٨١٢٠٨٠١٠١٥٨٢-نورھان عصام عبد الجواد محمد٤٣٥٦٥

٢٩٨١٠١٥٢١٠١٦٨٧-نورھان عصام عبد السمیع عبد المجید٤٣٥٦٦

٢٩٩٠٢١٥٢١٠٠٧٠٤-نورھان عطیھ سعید الدارین احمد٤٣٥٦٧

٢٩٩١١٢٩٠١٠١٥٢٤-نورھان عالءالدین عبد الحمید محمد٤٣٥٦٨

٢٩٨٠٧١٧٢١٠٢٠٦٩-نورھان على عبد الحمید على٤٣٥٦٩

٢٩٩٠٨٢٩٢١٠١٤٢٣-نورھان على على على سالمھ شاھین٤٣٥٧٠

٢٩٩٠٤١٨٠١٠٤٣٤٣-نورھان على فاروق على٤٣٥٧١

٢٩٩٠٨٢٠٠١٠٠٤٢٦-نورھان عماد احمد احمد٤٣٥٧٢

٢٩٩٠٨٠٢٠١٠٠٣٠٤-نورھان عماد السید محمد٤٣٥٧٣

٢٩٩٠٧٠٣٠١٠٢٥٤٦-نورھان فؤاد مصطفى محمود٤٣٥٧٤
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٢٩٨١٠٢٧٢١٠١٨٢٦-نورھان مجدى على ابراھیم عبدهللا٤٣٥٧٥

٢٩٩٠٩٢٣٠١٠٢٩٦٩-نورھان محسن محمد عدلى٤٣٥٧٦

٢٩٩٠٩٠٧٢١٠١٣٤٨-نورھان محمد احمد على٤٣٥٧٧

٢٩٩٠٢٢٨٠١٠٠٢٤٥-نورھان محمد دھب علي٤٣٥٧٨

٢٩٩٠١١٤٠١٠٢٩٨٥-نورھان محمد عبد السالم حسن٤٣٥٧٩

٢٩٩٠٦١٣٠١٠٠٠٦٤-نورھان محمد كمال جمعھ٤٣٥٨٠

٢٩٩٠٦٢٣٢١٠٢٦٦٥-نورھان محمد كمال محمد٤٣٥٨١

٢٩٩٠٩١٢٠١٠٥٠٨٣-نورھان محمد مصطفى عارف٤٣٥٨٢

٢٩٩٠٨٢٤٨٨٠٠٢٨٤-نورھان محمد ھریدي كبوتھ٤٣٥٨٣

٢٩٩١١٢٧٠١٠٢٠٢٨-الغــــــــى٤٣٥٨٤

٢٩٩٠٢٠٢٠١٠٤٨٠٨-نورھان محمود محمد كامل٤٣٥٨٥

٢٩٩٠١٠١٢١١٦٠٨٦-نورھان محمود مصطفى كمال٤٣٥٨٦

٢٩٩٠١١٢٠١٠٢٩٠٣-نورھان نادى احسان على٤٣٥٨٧

٢٩٩٠٢٢٦٠١٠١٨٠٦-نورھان ناصر محمد الغمراوى٤٣٥٨٨

٢٩٩٠٨٠١٠١٠١٢٦٤-نورھان ولید السعید احمد غانم٤٣٥٨٩

٢٩٨٠٧٠٩٠١٠٢٢٢٢-نیرة احمد السید احمد٤٣٥٩٠

٢٩٩٠٦١٧٢١٠٢٧٤١-نیرة جمعة حسن جمعة٤٣٥٩١

٢٩٨٠٨١١٠١٠٠٣٦٨-نیرمین سعید عبد المجید ابراھیم٤٣٥٩٢

٠-نیره بدر مصطفى عبد اللطیف٤٣٥٩٣

٢٩٩٠٨١١٠١٠٠٦٠٥-نیره جمال الدین محمد حسن شحاتھ٤٣٥٩٤

٢٩٩٠٨١٢٠١٠٢٩٦٧-نیره حسام محمد عبدالقادر٤٣٥٩٥

٢٩٨٠٥١٤٠١٠٢٣٠٧-نیره سالم بھى الدین سالم٤٣٥٩٦

٢٩٩٠١٣١٢١٠٠٢٠٣-نیره سلیمان محمد محى عبد الحق٤٣٥٩٧

٢٩٩٠٨١٥٠١٠٦٠٤٥-نیره عمرو على صدیق٤٣٥٩٨

٢٩٩١١١٨٠١٠١١٦٢-نیره محمد حسن علي٤٣٥٩٩

٢٩٩٠٥٠١٠١٠٨٧٠٧-نیره محمد عبدالنبى على محمد٤٣٦٠٠

٢٩٩١١١٥٠١٠٥٥٨٩-نیره محمود محمد محمود٤٣٦٠١

٢٩٨١١١٠٢١٠١٠٦٢-نیفین سید على محمد٤٣٦٠٢

٣٠٠٠١٢٦٢١٠٠٧٦٧-نیفین عادل عبد السالم الشربینى٤٣٦٠٣

٢٩٨١٢٢٣٠١٠١٠٤٧-ھاجر احمد بیومى امام٤٣٦٠٤
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٢٩٧٠٩٠٦٠١٠٢٨٦٢-ھاجر جابر طھ محمد٤٣٦٠٥

٢٩٨١١١٠٢١٠٥٥٤٨-ھاجر جمال عزام عبد الحفیظ٤٣٦٠٦

٢٩٩٠٩١٣٠١٠٢٣٠٩-ھاجر جمال محمد محمد سلیمان٤٣٦٠٧

٢٩٨١٠٠٨٢١٠٠٥٠٥-ھاجر رجب عویضھ سید احمد٤٣٦٠٨

٢٩٩٠٦٢٨٠١٠١٥٨١-ھاجر رزق احمد عبد الفتاح٤٣٦٠٩

٢٩٩٠٢٢٤٠١٠٢٢٠٢-ھاجر رضا زكریا حامد٤٣٦١٠

٢٩٩٠٣٢١٠١٠٧٢٠٦-ھاجر رمضان حمدى محمود على٤٣٦١١

٢٩٩٠٩٠٧٢١٠٠٥٤٦-ھاجر رمضان خمیس على٤٣٦١٢

٢٩٩١٠٢٨٢١٠١٩٢٦-ھاجر زینھم عبد المنعم عبد الرؤف٤٣٦١٣

٢٩٨٠٧١١٠١٠٠٢٠٥-ھاجر سعد محمد شكرى٤٣٦١٤

٢٩٨١٢٢٣٠١٠٢٥٦٦-ھاجر سعید احمد على سعید٤٣٦١٥

٢٩٩٠٢١٢٢١٠٢٨٨٥-ھاجر سعید عبد الباسط مبروك٤٣٦١٦

٢٩٩٠١٢٤٢١٠٥١٠٥-ھاجر سید عبد اللطیف ابو زید٤٣٦١٧

٢٩٩٠٦٢٢٠١٠١٤٢٦-ھاجر سید مراد مجاھد سویفى٤٣٦١٨

٢٩٩٠٢١٦٠١٠٢٨٢١-ھاجر صالح فؤاد عباس٤٣٦١٩

٢٩٩٠٨٢٨٠١٠٣١٢٩-ھاجر صبرى محمد منصور٤٣٦٢٠

٣٠٠٠٣١٣٠١٠١٢٢٨-ھاجر عادل احمد عزت محمد غریب٤٣٦٢١

٢٩٨١١٢٢٠١٠٠٩٤١-ھاجر عاطف عطیھ خلیل٤٣٦٢٢

٢٩٩٠٢٠١٠١٠٢٦٦١-ھاجر عبد الفتاح عبد التواب محمد٤٣٦٢٣

٢٩٩٠٢١٧٠١٠٥٢٨٤-ھاجر عبد الناصر سید عبد العال٤٣٦٢٤

٢٩٩٠٤١٧٢١٠٣٢٨١-ھاجر عالء عبد العزیز ابو اللیل سید٤٣٦٢٥

٢٩٩٠٨١٩٢١٠٠٧٤٨-ھاجر عید محمد راشد٤٣٦٢٦

٢٩٩٠٧١١٢١٠٠٢٢٣-ھاجر غریب عبد الفضیل محمد٤٣٦٢٧

٢٩٨١٢٢٠٠١٠٥٠٦٤-ھاجر فؤاد متولى ابراھیم٤٣٦٢٨

٢٩٩٠٦١٠٠١٠٥٦٢٢-ھاجر قاسم محمد رجب٤٣٦٢٩

٢٩٩٠٤٠٢٢١٠٢٢٢٨-ھاجر مجدى سید احمد فرج٤٣٦٣٠

٢٩٩٠٧١٠٠١٠٢٤٨٤-ھاجر محمد عبد المنعم عبد الحمید٤٣٦٣١

٢٩٩٠١٠١١٤١١١٦٥-ھاجر محمد عبد الوھاب محمد احمد٤٣٦٣٢

٢٩٩٠٤٢٣٠١٠٢٥٢٥-ھاجر محمد عبدالنبى مرسى٤٣٦٣٣

٢٩٩١٠٢١٢١٠٢٣٠٥-ھاجر محمد كحیل صالح٤٣٦٣٤
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٢٩٨١١٢٩٠١٠٢١٤٣-ھاجر مصطفى محمد احمد٤٣٦٣٥

٢٩٩٠٤١٥٠١٠٠٩٠٤-ھاجر ممدوح حافظ ابراھیم٤٣٦٣٦

٢٨٦٠٣٠٥٨٨٠٠٨٢٣-ھالة عبد الملك قاید عزان٤٣٦٣٧

٢٩٩٠٨٢٥٠١٠٤٣٤١-ھالھ حمدى احمد عبد المولي٤٣٦٣٨

٢٩٩٠٨١٥٠١٠٥٨٠٤-ھالھ محمود على حسانین٤٣٦٣٩

٢٩٩٠١١١٠١٠٣٢٢٧-ھامیس ناصر عبد المحسن محمد٤٣٦٤٠

٣٠٠٠٢١٤٠١٠٣٦٢١-ھانم سید عبدهللا درویش٤٣٦٤١

٢٩٩٠١٠٧٢١٠٢٧٦٩-ھانم طارق محمد فرج٤٣٦٤٢

٢٩٩٠٩٣٠١٦٠٠٥٧٤-ھانى طارق ابراھیم قاسم٤٣٦٤٣

٢٩٨٠١٢١٠١٠١٥٩٦-ھانى كرم فھیم جوھر٤٣٦٤٤

٢٩٩٠٨٠١١٣٢٦٢٥١-ھانى محمد فتحى على محمد٤٣٦٤٥

٢٩٩٠٨٠٣٠١٠٣٤٤١-ھایدى ابراھیم عبد الحفیظ عوض٤٣٦٤٦

٢٩٩٠٧٢٣٠١٠٠٧٦٩-ھایدى احمد فرغلى جبر٤٣٦٤٧

٢٩٨٠٩٢١٠١٠٢٧٦٣-ھایدى اشرف كامل فندى٤٣٦٤٨

٢٩٩٠٣٢١٠٢٠٢٥٤٣-ھایدى السید عبد الرازق محمود السید٤٣٦٤٩

٢٩٩٠٩٠٥١٦٠٢٤٢٨-ھایدى جمال حسن محمد رشوان٤٣٦٥٠

٢٩٩٠٦١٤٠١٠٢٢٨٦-ھایدى خلف عبدهللا مدین٤٣٦٥١

٢٩٩٠١٢٤٠١٠١٣٠٧-ھایدى محمد احمد عبد هللا٤٣٦٥٢

٣٠٠٠١٠١١٣٤٦٥٨٩-ھایدى محمد انیس ھنداوى٤٣٦٥٣

٢٩٩١٠٠٤٠١٠٠٢٦٧-ھایدى محمود ابراھیم حسین٤٣٦٥٤

٢٩٩٠٦٠٧٠١٠٣١٨٢-ھایدى ممدوح عاشور حسین٤٣٦٥٥

٢٩٨١١٢٥٢٥٠٣١٨٥-ھایدى ھاشم شعبان محمد٤٣٦٥٦

٢٩٨١٢١٣٠١٠٢٧٦٣-ھایدى ھشام حكیم سمعان٤٣٦٥٧

٢٩٩٠٤٢٩٢١٠١٩٦٧-ھایدي محمد احمد عبد السید٤٣٦٥٨

٢٩٩٠٥٢١٢١٠١٦٠٧-ھایدي ھشام محمد عبد المطلب محمد٤٣٦٥٩

٢٩٩١٠٠١٠١٠٤٦٨٣-ھبة هللا السید عطیھ عبدالفتاح قندیل٤٣٦٦٠

٢٩٩٠٥٠١٠١٠٠٥٢٨-ھبة هللا حسن محمد ابراھیم٤٣٦٦١

٢٩٩٠٣٢١٢١٠١٨٤١-ھبة هللا حمدى صالح محمد عبد المجید٤٣٦٦٢

٢٩٩٠٤٠١٢١٠١٢٠٧-ھبة هللا شھدى بركات عبد هللا٤٣٦٦٣

٢٩٨١١٢٥٠١٠٠١٢١-ھبة محمد فتحى محمد٤٣٦٦٤
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٣٠٠٠٢١٦٢١٠٠٦٦٩-ھبة محمد معتمد السید٤٣٦٦٥

٢٩٩٠٢١٨٠١٠٥٢٢٣-ھبة مختار عبدالحمید عبدالعزیز٤٣٦٦٦

٢٩٩٠٧٢٦٢١٠١٤٠٦-ھبة نصر عبد الظاھر شرف الدین٤٣٦٦٧

٣٠٠٠٢١٤٠١٠٢٢٦٩-ھبھ اشرف عبد المقصود سرور٤٣٦٦٨

٢٩٨٠٤١٢٠١٠١٦٤٢-ھبھ ایمن فخرى سیف٤٣٦٦٩

٢٩٩٠٢١٨٠١٠٠١٨٣-ھبھ زكریا محمود عبد العزیز٤٣٦٧٠

٢٩٩٠٦٢٨٠١٠٢٩٨٧-ھبھ سعد معوض محمد٤٣٦٧١

٢٩١١١٢٠٠١٠٣٣٤٩-ھبھ سلمان محمد حمدان٤٣٦٧٢

٢٩٩٠١١٠٢١٠١٧٠٣-ھبھ عاطف طلعت على٤٣٦٧٣

٢٩٩٠٥٢٧٠١٠١١٨٨-ھبھ فتحى عبدالعظیم عبدالشافى٤٣٦٧٤

٢٩٩٠٤٠١٨٨٠٠٦٤٦-ھبھ فرج عرفھ فرج٤٣٦٧٥

٢٩٩٠٤١٠٠١٠١٩٨٥-ھبھ مجدى عبده سید٤٣٦٧٦

٢٩٨١٢٠٥٠١٠٣٤٦٧-ھبھ محمد ابراھیم عنانى٤٣٦٧٧

٢٩٩٠٥٢٠٠١٠٠٢٨١-ھبھ محمد عبد المنعم ابراھیم٤٣٦٧٨

٠-ھبھ محمود سعد محمود٤٣٦٧٩

٢٩٩٠٢١٣٠١٠٤٧٠٦-ھبھ محمود سید احمد عماره٤٣٦٨٠

٢٩٩٠٦١٤٠١٠١٧٨٦-ھبھ مصطفى عاشور عیسوى٤٣٦٨١

٣٠٠٠١٠١٢٣٠٧٨٨٩-ھدى احمد فتحى محمد٤٣٦٨٢

٢٩٩٠٢١٦٠١٠٠٨٦١-ھدى سمیر مختار عبد الصمد٤٣٦٨٣

٢٩٩٠٨٠٦٠١٠١٨٨٥-ھدى شریف عبدالمحسن منتصر٤٣٦٨٤

٢٩٩٠٧١٥٣١٠٠٠٨٤-ھدى شعبان سعد مھران٤٣٦٨٥

٢٩٩٠٩٢٩٢١٠٠٣٤٢-ھدى عادل نجاح ابراھیم٤٣٦٨٦

٢٩٨١٢١٥٠١٠٢٨٨٣-ھدى محسن محمد جالل على عیسى٤٣٦٨٧

٢٩٩٠٥٣١٠١٠٠٥٤٦-ھدى محمد ابراھیم عبدالمعطى٤٣٦٨٨

٢٩٩٠٦١١٢١٠٢٢٤٦-ھدى محمد عبد العاطي زھران٤٣٦٨٩

٠-ھدى محمد عبد العال محمد٤٣٦٩٠

٣٠٠٠١٢٠٢١٠٤٢٠٨-ھدى محمد على محمد٤٣٦٩١

٢٩٨١٠١٦٠١٠٠٦٠٦-ھدى محمد محمد رشاد٤٣٦٩٢

٢٩٩٠٨٠١٢١٠٨٢٠٧-ھدیر احمد احمد سعد٤٣٦٩٣

٢٩٨١١٠٣٢٣٠٠٠٨٩-ھدیر احمد احمد عبد الجید٤٣٦٩٤
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٢٩٩٠٦٢٢٠١٠١١٦٧-ھدیر احمد محمد احمد حسن٤٣٦٩٥

٢٩٩٠٧٠١٠١٠٧٤٢٨-ھدیر اشرف محمد حسین٤٣٦٩٦

٢٩٩٠٥٠٢٠١٠٠٢٨٣-ھدیر ایھاب عبد الحمید طھ٤٣٦٩٧

٢٩٩١٢١٨٢١٠١٤٢٥-ھدیر تامر متولى سالم٤٣٦٩٨

٢٩٨١١٠٥٢١٠٠٨٤١-ھدیر جمال عبد الحمید شعبان٤٣٦٩٩

٢٩٨١٢٢٥٠١٠١٨٦٨-ھدیر حمدى بدوى صاوي٤٣٧٠٠

٢٩٩٠٩٢٩٢١٠٧٨٨٦-ھدیر خالد عبد الفتاح سید٤٣٧٠١

٢٩٨١٠١٤٠١٠٢٠٢٥-ھدیر سامى رزق عبد السالم٤٣٧٠٢

٢٩٩٠١١٣٢١٠٠٤٢٦-ھدیر سمیر عبد العزیز محمد٤٣٧٠٣

٠-ھدیر سید عبد الباقى عبد الحمید٤٣٧٠٤

٢٩٨١٢١٠٠١٠١٤٨٧-ھدیر سید مصطفى على مرسي٤٣٧٠٥

٢٩٩٠٨٢٤٠١٠٣٣٠٤-ھدیر صابر صالح الدین مكى٤٣٧٠٦

٢٩٩٠٥١٨٠١٠٢٣٦٣-ھدیر صفوت نادى محمود٤٣٧٠٧

٢٩٩٠٨٢٠٠١٠٥٧٨٩-ھدیر طارق صالح ابراھیم٤٣٧٠٨

٢٩٨١٢١٠٢١٠٤٠٦٨-ھدیر طاھر حسن على٤٣٧٠٩

٢٩٩٠٤١٩٠١٠١٨٨١-ھدیر عزت ثابت حسنین٤٣٧١٠

٢٩٩٠٩٢٠٠١٠٧٥٠٨-ھدیر علوى طھ توفیق٤٣٧١١

٢٩٩٠١٠١١٢٤٩٠٦٦-ھدیر فتحى السید ابراھیم٤٣٧١٢

٢٩٩٠٣٠١٢١٠١٠٤٩-ھدیر محسن سید امام٤٣٧١٣

٢٩٨١٢٢٢٠١٠٢٥٨٤-ھدیر محمد احمد محمد٤٣٧١٤

٢٩٩٠١٠١٢١٢٢٥٢٣-ھدیر محمد جالل محمد محمد٤٣٧١٥

٢٩٩٠٩٢٨٠١٠٨٣٢١-ھدیر محمد رأفت محمد موسى٤٣٧١٦

٢٩٩٠٩١٣٣١٠٠١٢٩-ھدیر محمد سید محمد٤٣٧١٧

٢٩٩٠٥١٣٠١٠٣٥٠٤-ھدیر محمد عبد الفتاح محمد٤٣٧١٨

٢٩٩٠٨٣٠٠١٠٠٨٢٢-ھدیر محمد عبدالمقصود ابراھیم٤٣٧١٩

٢٩٩٠٩٠٢٠١٠١٧٠٦-ھدیر محمد على سید٤٣٧٢٠

٢٩٩٠٤١٣٠١٠٢٣٨٢-ھدیر محمود رمضان متولى بدوى٤٣٧٢١

٢٩٩١٠٢٩٠١٠٤٦٨٣-ھدیر مصطفى انور امین٤٣٧٢٢

٢٩٩٠٩٠٤٠١٠٣٨٦١-ھدیر مصطفى عبد البارى احمد٤٣٧٢٣

٠-ھدیر ممدوح احمد محمد٤٣٧٢٤
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شعبة: عربي (مجموعة ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٦٣)
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٢٩٩٠٩٢١٢١٠٢٢٣٤-ھشام ایھاب حسین فؤاد٤٣٧٢٥

٢٩٩٠٥٢٧٢٣٠٠٩٧٨-ھشام سید رمضان شعبان٤٣٧٢٦

٢٩٨١٢١٢١٥٠٠٧٥٦-ھشام فتح هللا بسیونى الخطیب٤٣٧٢٧

٢٩٩٠٦٠٤٠١٠٢١٧٣-ھشام محمد حسن محمد نصر٤٣٧٢٨

٢٩٩٠٩٠٩٢١٠٥٧٥٧-ھشام محمد زكریا یاسین احمد٤٣٧٢٩

٢٩٩٠٥٢٥٢٣٠٣١٩٩-ھشام محمد شریف كیالنى٤٣٧٣٠

٢٩٩٠٢١٩٢١٠٠١٩٧-ھشام محمد محمود احمد٤٣٧٣١

٠-ھاللى محمد ھاللى محمود٤٣٧٣٢

٢٩٩٠٤١٣٠١٠١٠٠٩-ھمسھ خالد محمد عبدهللا٤٣٧٣٣

٢٩٩٠٣١٥٢١٠١٠٢٢-ھناء احمد عمر محمد حسین٤٣٧٣٤

٢٩٩٠٩٠٤١٦٠٢٢٦٨-ھناء احمد مبروك جحرود٤٣٧٣٥

٢٩٩٠٢٠٧٠١٠٢٠٦٧-ھناء سمیر جابر مصطفى سلیم٤٣٧٣٦

٢٩٨١٠٢٥٠١٠٤٢٠١-ھناء محمد طھ ابراھیم٤٣٧٣٧

٢٩٩٠٨٠٨٠١٠١٠٨٣-ھند احمد سید حسن٤٣٧٣٨

٢٩٩٠٨١٨١٧٠٠١٠٧-ھند احمد فتحى الجافى٤٣٧٣٩

٣٠٠٠٣١٠٠١٠١٥٢٥-ھند حسن عبدالحلیم حسن٤٣٧٤٠

٢٩٨١٠٠٥٠١٠٢٠٨٥-ھند سعید موسى جالل٤٣٧٤١

٢٩٩٠٨٢١٢١٠٤٦٢١-ھند عادل فضل شبل٤٣٧٤٢

٢٩٩٠٨٠١٠١٠٠٦٠٨-ھند عبد الوھاب احمد عبد الوھاب٤٣٧٤٣

٢٩٨٠٩١٠٠١٠٢٦٢٨-ھند عالء الدین محمود محمد٤٣٧٤٤

٢٩٩٠٥١٩٠١٠٢٧٢٨-ھند محمد احمد ملیجى٤٣٧٤٥

٢٩٩٠١٠١٠١٢٢٣٤٨-ھیام طلعت زكى علم الدین٤٣٧٤٦

٢٩٨٠٢١٢٠١٠٠٤٤٩-ھیام على محمد سید احمد٤٣٧٤٧

٢٩٨١٠١٩٠١٠١٢٧٥-ھیثم عبد العظیم احمد عبد العظیم٤٣٧٤٨

٢٩٩٠٩٢٩٠١٠٩٤٢٣-ھیالنة عادل ابراھیم سلیمان٤٣٧٤٩

٢٩٩٠٢٠١٢٣٠٩٨٥٩-وائل صمیده فتحى محمود٤٣٧٥٠

٢٩٩٠٥٢٥٢١٠٢٢٢٣-وسام سعید نجیب محمد٤٣٧٥١

٢٩٩٠٤١٨٠١٠٢٤٢١-وسام وحید عطیھ عبد المقصود٤٣٧٥٢

٢٩٩٠٥٠١٢١٠٣٥٨٣-وعد حسن محمد عبده٤٣٧٥٣

٢٩٨٠٩١٤٠١٠٤٩٦٨-وعد ساھر السید ابراھیم علي مھدي٤٣٧٥٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٩٠٥٢١٠٢٤٢٩-وفاء حسنى احمد احمد كیالنى بدیر٤٣٧٥٥

٢٩٩٠٦١٩٠١٠٤٢٠٤-وفاء عادل الصغیر محمد سند٤٣٧٥٦

٢٩٩٠٥١٩٠١٠٢٤٦٩-وفاء عادل عبدالحمید احمد٤٣٧٥٧

٢٩٨١٠٢٣٠١٠٣٦٦٧-وفاء عبد العال على احمد٤٣٧٥٨

٢٩٨٠٩٢١١٧٠١٩٠٣-وفاء عصام سلیمان عبد الحمید٤٣٧٥٩

٢٩٩٠١١٠٢٦٠٣٥٠٤-والء السید عبد الاله حسین٤٣٧٦٠

٢٩٩٠٣١٠١٤٠٠٧٦٩-والء حسام فتحى عبد العلیم٤٣٧٦١

٢٩٩٠٧٠٨٣١٠٠١٤٦-والء سعد انور احمد محمد٤٣٧٦٢

٢٩٩٠١٣١٢١٠١٨٨٩-والء سید عمار خلف هللا٤٣٧٦٣

٢٩٩١٠٠١٢١٠١٧٨٩-والء سید فیصل امام٤٣٧٦٤

٢٩٩٠٦٠٥٠١٠٣٠٨٩-والء محمد انور حسن٤٣٧٦٥

٢٩٩٠٦٢٥٠١٠٥٥٦٦-والء نادى محمد عبد الغنى٤٣٧٦٦

٢٩٩٠٣١١٢٣٠٠٨٥٥-ولید احمد ابراھیم نادي٤٣٧٦٧

٠-ولید حمدى جیھم الرشیدى٤٣٧٦٨

٠-ولید محمد سعید محمد احمد٤٣٧٦٩

٢٩٩٠٨١٣٠١٠٤٢٩١-ولید محمد عبدالكریم حمیده٤٣٧٧٠

٢٩٩٠٣١٧٢١٠١١٣٤-ولید محمد فتحى امین خلیل٤٣٧٧١

٢٩٩٠١٣٠٠١٠٠٦٢٣-وئام اشرف ماھر زكى٤٣٧٧٢

٢٩٩٠٥٠١٢١٠٤٤٢٣-یارا اشرف عثمان محمد حسن٤٣٧٧٣

٣٠٠٠١٢٢٠١٠٤٨٤٣-یارا اكرام عبدالغني معروف٤٣٧٧٤

٢٩٩٠٧١٠٠١٠٥٠٤١-یارا حسام صابر جودة٤٣٧٧٥

٢٩٩٠٤٢٥٠١٠٥٠٠٨-یارا حمدي فتحي احمد٤٣٧٧٦

٢٩٩٠٥٢٨٠١٠٣٠٠٦-یارا خالد عفیفى السید٤٣٧٧٧

٢٩٩٠٧٢٠٢١٠٤٥٠٣-یارا دسوقى مصطفى محمد٤٣٧٧٨

٢٩٩٠٩٠٥٠١٠٥٨٠٣-یارا سلیمان محمود سلیمان٤٣٧٧٩

٢٩٩٠٨٢٦٠١٠٤٩٤٣-یارا عاطف الرفاعى محمد٤٣٧٨٠

٢٩٩٠١٢٠٠١٠١٦٨١-یارا عبد الحمید محمد محمد سلیم٤٣٧٨١

٢٩٩٠٩٠٩٠١٠٣٠٠٥-یارا على صابر محمد٤٣٧٨٢

٢٩٩٠٦٢٠٠١٠١٦٠٨-یارا على عبد السالم محمد الشیخ٤٣٧٨٣

٢٩٧٠٦٢٩٢١٠٠١٦٦-یارا ماھر محمد حسین٤٣٧٨٤
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عدد الغائبین:

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٥٢٣٢١٠٠٠٨٩-یارا محمد عبد العزیز محمد٤٣٧٨٥

٢٩٩٠٩٠١٠١٠٩٧٤١-یارا محمد فوزى فھمى٤٣٧٨٦

٢٩٨١٢٢٠٠١٠٥٥٨٧-یارا ممدوح عبد الصادق امام٤٣٧٨٧

٢٩٩٠٨٢١٠١٠١٨٨٩-یارا ھشام سالم حسن٤٣٧٨٨

٢٩٩١٠٢٦٠١٠٢٠٢٣-یارا یسرى احمد یونس٤٣٧٨٩

٠-یاسمین ابوالیزید محمد بسیوني٤٣٧٩٠

٢٩٩١١٠٩٨٨٠٠٣٠٣-یاسمین ادھم خلف سالمھ دیاب٤٣٧٩١

٣٠٠٠٢١١٠١٠٠٧٨٤-یاسمین اشرف البدرى جاب هللا٤٣٧٩٢

٢٩٩١٠٠١٢١٠٥٦٤٤-یاسمین اشرف سید احمد٤٣٧٩٣

٢٩٩٠٨١٥٢١٠٠١٢٥-یاسمین اشرف كمال فھمى٤٣٧٩٤

٢٩٩٠٩٢٥٢١٠١١٠٩-یاسمین اشرف محمد مدنى٤٣٧٩٥

٢٩٨٠٢١٣٢١٠١٤٠٨-یاسمین السید سید حسن٤٣٧٩٦

٢٩٨٠٩٠٤٠١٠١٢٦١-یاسمین ایمن علي محمد٤٣٧٩٧

٢٩٩٠٤١٠٠١٠٠٨٢٢-یاسمین ایمن محمد كمال٤٣٧٩٨

٢٩٩١٢١٢٢١٠٢٢٢٨-یاسمین بسطاوى مصطفى بسطاوى٤٣٧٩٩

٢٩٩٠٤٠٧٠١٠١٨٦١-یاسمین جمال نصر ابو العال٤٣٨٠٠

٢٩٩٠٦١٢٠١٠٣٥٨٨-یاسمین حسن عزیز حسن٤٣٨٠١

٣٠٠٠١٢٥٠١٠٠١٨٤-یاسمین حسنى عبدالمحسن احمد صالح٤٣٨٠٢

٢٩٩٠٩٠٥٠١٠٤١٨١-یاسمین حمدان مصطفى كمال٤٣٨٠٣

٠-یاسمین حنفى أحمد مھنى أحمد٤٣٨٠٤

٢٩٩٠٣٢٣٢١٠٠٧٤٤-یاسمین خالد محمد عبد الباري٤٣٨٠٥

٢٩٩٠٥١٠٢١٠١٣٤٢-یاسمین رجب محمد عثمان٤٣٨٠٦

٢٩٨١٢٢٤٠١٠٠٥٦١-یاسمین سامح السید السید ھالل٤٣٨٠٧

٢٩٩٠١١٤٠١٠٥٥٨٥-یاسمین سعید عمر جمعھ٤٣٨٠٨

٢٩٩٠٣١٠١٤٠١٩٨٦-یاسمین سعید محمد عبد العلیم٤٣٨٠٩

٢٩٩٠٨٠٢٠١٠٣٣٨٩-یاسمین سلیم على رزق على٤٣٨١٠

٢٩٩٠٢٠٢٠١٠٠١٢٨-یاسمین سید احمد كامل حسن٤٣٨١١

٢٩٨١١٢٣١٤٠٠٢٠٣-یاسمین سید محمد عویس٤٣٨١٢

٢٩٩٠٧١٤٢١٠١٥٦٩-یاسمین صالح مرزوق حسین٤٣٨١٣

٢٩٨٠٩٢٩٠١٠٢٧٨٥-یاسمین طارق عبد التواب على٤٣٨١٤
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                    ٢-                              التوقیع:
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شعبة: عربي (مجموعة ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٩٠١٠١١٢٤٨٣-یاسمین عادل سید على٤٣٨١٥

٢٩٩٠٦٢٠٢١٠١٨٢٦-یاسمین عزت عید محمود٤٣٨١٦

٢٩٩٠٤١١٠١٠١٢٨٢-یاسمین عصام احمد داود٤٣٨١٧

٣٠٠٠٢٠٩٠١٠١٥٨٤-یاسمین عصام رفعت احمد٤٣٨١٨

٢٩٩٠٢٠٦٢١٠١٢٠٥-یاسمین على احمد على٤٣٨١٩

٢٩٩٠٧١٠٠١٠٣٧٨٢-یاسمین ماھر احمد عبد الوھاب٤٣٨٢٠

٢٩٨١٢٠٦٠١٠٠٨٤٩-یاسمین محمد احمد ابراھیم٤٣٨٢١

٢٩٩١٢١٢٠١٠٦٤٠٤-یاسمین محمد احمد عبد التواب٤٣٨٢٢

٢٩٨٠٥٢٠٢١٠٤٧٠١-یاسمین محمد احمد قطب٤٣٨٢٣

٢٩٩٠٧٢٦٠١٠٠٣٦٤-یاسمین محمد السید بدوى رمضان٤٣٨٢٤

٢٩٩٠٨٠٨٠١٠٣٣٨٨-یاسمین محمد بیومى محمد إبراھیم٤٣٨٢٥

٢٩٩١٠٠١٠١١٧٠٨٤-یاسمین محمد قدرى محمود الرفاعي٤٣٨٢٦

٢٩٩٠٩٢٥٢١٠٣٦٨٣-یاسمین محمد كمال ھدیة محمدین٤٣٨٢٧

٢٩٩٠٩٣٠٠١١١٨٤٧-یاسمین محمود حموده محمد٤٣٨٢٨

٢٩٩٠٢٠١٢١٠٩٧٤٤-یاسمین محمود رمضان موسى٤٣٨٢٩

٣٠٠٠١٢٥٢١٠٣٣٦٩-یاسمین مدحت انور عیاد میخائیل٤٣٨٣٠

٢٩٩٠٩١٧٠١٠٠٠٦٦-یاسمین مصطفى عمر عبد الباقي٤٣٨٣١

٢٩٩٠٧٢٢١٤٠٢٥٠٧-یاسمین یاسر حسن محمود٤٣٨٣٢

٢٩٩٠٨٠٤٠١٠١٨٨٩-یاسمینا محمد حسینى محمد محمد ابو النصر٤٣٨٣٣

٠-یاسین اشرف عبد الجواد احمد٤٣٨٣٤

٢٩٩٠٩٣٠٢١٠٠٢٧٣-یاسین یاسر السید السید٤٣٨٣٥

٢٩٩١١٢٠٢١٠٣٧٩٢-یحیى عبد السالم حسین عبد السالم٤٣٨٣٦

٢٩٩٠٩١٠٢١٠١٧٧١-یحیى عبد هللا عبد الحمید محمد٤٣٨٣٧

٢٩٨٠٧٠٦٠١٠٢٦٣٥-یحیى محمد بخیت حسن٤٣٨٣٨

٢٩٩٠٨٠٧٠١٠٤٨١٥-یحیى محمود عبد الموجود عبد اللطیف٤٣٨٣٩

٢٩٩٠٩١٠٠١٠٣٥٦٤-یمنى احمد فتحى محمد سویلم٤٣٨٤٠

٢٩٨٠٣٠٩٠١٠١٤٦٨-یمنى ایمن محمد محمد حمیده٤٣٨٤١

٢٩٩٠١٠٩٠١٠١٥٠٨-یمنى حسن محمد احمد٤٣٨٤٢

٢٩٨٠٩٢٧٠١٠٧٦٨٣-یمنى حسین الضوى عبدالدایم٤٣٨٤٣

٢٩٨١١٠٥٠١٠٥٦٠٩-یمنى سید ادریس ابراھیم٤٣٨٤٤

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٦٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٨١٢٢٤٠١٠٠٣٢٤-یمنى شریف صادق السید٤٣٨٤٥

٣٠٠٠١٢٦٢١٠٢٤٠٩-یمنى محمد عبد السالم السعید٤٣٨٤٦

٢٩٩٠١١٧٠١٠١٦٨١-یمنى محمود على محمد البرلسى٤٣٨٤٧

٣٠٠٠٣١٦٢١٠٠١٨٥-یمنى یحى سعد على٤٣٨٤٨

٢٩٩٠٩١٠٢٣٠١٧٤٦-یمنى یوسف محمد عبد الحمید٤٣٨٤٩

٢٩٩٠٦٠٩٢١٠٠٩٤٢-یوستینا حنا فھمى حنا جرجس٤٣٨٥٠

٢٩٩١١٢٣٢١٠٠٤٨٨-یوستینا رمزى اسكندر توفیق٤٣٨٥١

٢٩٨٠٤٢٩٢١٠٠٠٤٤-یوستینا سلیمان شكرى توفیق٤٣٨٥٢

٢٩٩٠٥٠١٠١١٠٥٢٣-یوستینا صلیب عریان صلیب٤٣٨٥٣

٢٩٩٠٦٠٤٠١٠٢٠٨٤-یوستینا ھانى سعد فؤاد٤٣٨٥٤

٠-یوسف ابراھیم عبد الحمید عرفھ٤٣٨٥٥

٢٩٩٠٧١٥١٤٠٠٩٥١-یوسف احمد حسین محمد ضوي٤٣٨٥٦

٢٩٩٠٩١٢٠١٠٤٤٥١-یوسف احمد حنفى حافظ٤٣٨٥٧

٢٩٩٠٢٠١٢١٠٧٧٣٣-یوسف احمد محمود ابو السعود٤٣٨٥٨

٢٩٨٠٦١٢٢١٠٢١١٨-یوسف اشرف احمد فنجرى٤٣٨٥٩

٢٩٨١١٢١٠١٠٣٧٧٢-یوسف الرفاعى الباز یوسف٤٣٨٦٠

٢٩٩٠٩٢٠٠١٠٢٧١٩-یوسف ایمن ابراھیم سید٤٣٨٦١

٢٩٩٠٦٢٢٢١٠٢٤١١-یوسف ایمن عبد الرحمن ابراھیم ابو العطا٤٣٨٦٢

٢٩٩٠٩٠٧٠١٠٢٥١٧-یوسف بھاء الدین محمد محمد حسن یوسف٤٣٨٦٣

٢٩٩٠٩١٥٢١٠١٣٥٧-یوسف ثروت صبرى حسن٤٣٨٦٤

٢٩٩١٠٠٥٠١٠٠٠٣٦-یوسف جرجس فرج فؤاد٤٣٨٦٥

٢٩٩٠٩١٣٢١٠١٦٥٢-یوسف جمال محمد ابراھیم٤٣٨٦٦

٢٩٩٠٩٢٨٢١٠٠٤٣٣-یوسف جمعھ صبحى محمد٤٣٨٦٧

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٩٢١٤-یوسف حسن جمعھ محمد ابو العنین٤٣٨٦٨

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٣٧٥٥-یوسف حسین محمد عبد الظاھر٤٣٨٦٩

٢٩٨٠٥١٤٢١٠٢٨١٩-یوسف خالد ابو المجد محمد٤٣٨٧٠

٢٩٨١٠٢٣٢٤٠٠٧٧٤-یوسف خالد یوسف وھبھ٤٣٨٧١

٢٩٩٠٦٢٩٠١٠٤١١٢-یوسف خلیل احمد خلیل٤٣٨٧٢

٢٩٩٠٥٢١٢٣٠٠٣٩١-یوسف رضا مصطفي عبد الغني٤٣٨٧٣

٢٩٩٠١١٤٢١٠٢٥١٦-یوسف رفعت محمد محمد٤٣٨٧٤
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٠-یوسف سامى محمود ابراھیم٤٣٨٧٥

٢٩٩١٠٠١٢١١٩٢١١-یوسف سعید امام محمود٤٣٨٧٦

٠-یوسف سعید صالح محمود٤٣٨٧٧

٢٩٩١٠٠١٠١٢٥٤٩٤-یوسف سمیر محمد كامل محمد حمیده٤٣٨٧٨

٢٩٨١٠٠٨٠١٠٢١٧٩-یوسف شوقى سالمة مصطفى٤٣٨٧٩

٢٩٩٠٤٠٢٢١٠٠٣٧٣-یوسف طارق عبد الخالق على سالمھ٤٣٨٨٠

٠-یوسف عادل فوزى عطیھ جرجس٤٣٨٨١

٢٩٩٠٥٢٣٢٣٠٠١٩٣-یوسف عاطف شاكر سالمھ٤٣٨٨٢

٢٩٩٠١٠٥٠١٠٥٥٩٤-یوسف عبد الحلیم رشوان مسعود٤٣٨٨٣

٢٩٨٠٩٢٩٢١٠٦٧٥٣-یوسف عبد الفتاح محمد رشاد المكاوى٤٣٨٨٤

٣٠٠٠٣٠٦٠١٠٠٦٣٦-یوسف عزت رجب السید٤٣٨٨٥

٢٩٩٠٨٠٢٠١٠٠٧٣٨-یوسف عمرو محمد عزمى عبدالحمید٤٣٨٨٦

٢٩٩١٢٢٠٠١٠٤٨٧٩-یوسف فارس عبد العزیز عبد الخالق٤٣٨٨٧

٢٩٩٠٤٠٥٠١٠٤٧٥٩-یوسف فرید عدلى فرید٤٣٨٨٨

٢٩٩١١٠١٠١٠٤٥١٥-یوسف محمد احمد محمد٤٣٨٨٩

٢٩٨٠٤٢١٢١٠٣٣٥٨-یوسف محمد حسن محمد٤٣٨٩٠

٣٠٠٠١٠١٢١٢٤٣٧٧-یوسف محمد رمضان محمد رمضان٤٣٨٩١

٣٠٠٠١٠١٠١٣٦٧٣٤-یوسف محمد سعید حسن عبد السالم٤٣٨٩٢

٢٩٨٠٩٢٠٠١٠٦٥١٥-یوسف محمد على فرج هللا٤٣٨٩٣

٣٠٠٠٢١٠٢١٠٣٦٣٤-یوسف محمد فتح هللا مرسى٤٣٨٩٤

٢٩٩٠٩٠٩٠١٠٨١٩٨-یوسف محمد محمد محمد زیدان٤٣٨٩٥

٢٩٨١٠١١٠١٠٢٥٩٤-یوسف محمد محمود السید٤٣٨٩٦

٢٩٩٠٨٢٣٠١٠٣٥٧٨-یوسف محمد یحیى ابراھیم٤٣٨٩٧

٢٩٩٠٨١٦٠١٠٦٩٥٧-یوسف محمد یوسف ابراھیم٤٣٨٩٨

٢٩٩٠٧٢٢٠١٠٥١٩٣-یوسف محمود حفظى سویلم٤٣٨٩٩

٢٩٩٠٤٢٤٢١٠٢٦٧٩-یوسف مدحت ابراھیم سالم٤٣٩٠٠

٢٩٧١٢٢٢١٤٠٠٤٣٦-یوسف مصباح محمود درویش٤٣٩٠١

٢٩٩٠٧١٣٠١٠٢٣١٤-یوسف مصطفى عبد المقصود احمد٤٣٩٠٢

٢٩٩٠٩٣٠٠١١٢٥١٧-یوسف میخائیل ھارون صاروفیم٤٣٩٠٣

٢٩٩٠٧٢٣٠١٠٧٢٧٥-یوسف نجاح عبد النبى عبد الواحد٤٣٩٠٤
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٠٢٩٩٠٣٢٠٢٣٠١٥٩١احمد ابراھیم محمد عزیز عبد هللا (محول)٤٣٩٠٥

٠٢٩٨١٠١١٢٣٠١٣٧٦احمد السید حمیده عبد العزیز (محول)٤٣٩٠٦

٠٠احمد ایمن احمد السید زلط (محول)٤٣٩٠٧

٠٢٩٩٠٣١٦٢٣٠١٦٧٤احمد حمدى علوانى مھدى (محول)٤٣٩٠٨

٠٢٩٨٠٦٠١٢٣٠٦٥٧٥احمد طھ محمد عبد الحى (محول)٤٣٩٠٩

٠٢٩٩٠٨١٢٢٣٠١٤٣٦احمد على محمد ابراھیم (محول)٤٣٩١٠

٠٢٩٨٠٨٢٧٢٦٠٠١٣٠احمد عمر سید محمد (محول)٤٣٩١١

٠٢٩٩٠٩١٢٢٤٠١٨٧٩احمد محمد عبد العلیم عید اسعد (محول)٤٣٩١٢

٠٢٩٨٠٢٠١٢٣٠٧٧٥٤احمد محمد محمود على (محول)٤٣٩١٣

٠٢٩٩٠٦٠١٢٣٠٥١٣١احمد محمود محمد عبد اللطیف (محول)٤٣٩١٤

٠٠اسالم عبد الفضیل عبد القادر رزق (محول)٤٣٩١٥

٠٢٩٩٠٢١٠٢١٠٦٠٥١اسالم نصر محمد نصر (محول)٤٣٩١٦

٠٠اسماء ابراھیم سید ابراھیم (محول)٤٣٩١٧

٠٢٩٩٠٧٠٩٠١٠٢٠٨١امیره احمد سید سالمھ  (محول)٤٣٩١٨

٠٠امیره عصام الدین محمود (محول)٤٣٩١٩

٠٢٩٩٠٧٠٥٢٣٠٣١٥٤ایمن عبد الحق رزق مؤمن (محول)٤٣٩٢٠

٠٢٩٢٠١٠١٣١٠٠٨٧١حامد جمال الدین حامد خلیل عوض (محول)٤٣٩٢١

٠٠حسام عبد المعز محمد صمیده (محول)٤٣٩٢٢

٠٠حسین عید حسین ریاض (محول)٤٣٩٢٣

٠٢٩٩٠٨٠١٢٣٠٢٢٣٢خالد الحسینى عزیز نمر  (محول)٤٣٩٢٤

٠٢٩٨٠٦٠١٢٣٠٦٤٣٥خالد عبد السالم محمد سالم (محول)٤٣٩٢٥

٠٢٩٨١٠٢٧٢٧٠٠٨٩٤خالد محمد یوسف حمدان (محول)٤٣٩٢٦

٠٢٩٨١٢٠٣١٦٠٠٣٠١دعاء السید بكرى العزب غانم (محول)٤٣٩٢٧

٠٠رجب جمعھ خطاب عمر (محول)٤٣٩٢٨

٠٢٩٩٠٧٣٠٠١٠٠٧٢٩ریم اسامھ السید فتحى (محول)٤٣٩٢٩

٠٢٩٨٠٧٠١٢٧٠٤٢٨٣ساره شنوده نصحى سولایر (محول)٤٣٩٣٠

٠٢٩٨٠٩٣٠١٠٠٧٠١سمیره جمال توفیق حسین (محول)٤٣٩٣١

٠٢٩٨٠٢٠١٢٢٠٨٥٩٤سید خالد سید محمود (محول)٤٣٩٣٢

٠٢٩٩٠٨٠٦٢٢٠٠٦٩٤شوقى كمال سامى جبره  (محول)٤٣٩٣٣

٠٢٩٩٠٤٠١٢١٠٠٦٣٤صابر محمد حنفى على (محول)٤٣٩٣٤
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٠٠صفاء جمال محمد حامد (محول)٤٣٩٣٥

٠٢٩٨٠٨٢٨٢٨٠٠٠٥١عبد الرحمن بلیغ رشدى مھدى (محول)٤٣٩٣٦

٠٢٩٩٠٧٠١٢٣١٠٥٥٧عبد الرؤف ممدوح عبد الرؤف حسین (محول)٤٣٩٣٧

٠٢٩٩٠٤٠٦٢١٠٣٤٢١عبیر عبد النعیم محمود احمد صرصور (محول)٤٣٩٣٨

٠٠عثمان احمد عثمان فوده (محول)٤٣٩٣٩

٠٠عالء محمد رمضان محمد (محول)٤٣٩٤٠

٠٠على عماد عباس محمد (محول)٤٣٩٤١

٠٢٩٧٠٧١٩٠١٠٠٩٩١عمرو شریف فتحى محمد (محول)٤٣٩٤٢

٠٢٩٩٠٩٠١٢٣١٠٤٣٦فادى احمد عطیھ عبد الغنى (محول)٤٣٩٤٣

٠٠فادى مكرم سدره القمص بطرس (محول)٤٣٩٤٤

٠٢٩٨٠٦٠٧٢٤٠٠٥٨٩فادیھ جمال عبد هللا محمد (محول)٤٣٩٤٥

٠٢٩٩٠٢٠١٢٦١٣٩٥٧فارس محمد ابو ضیف احمد (محول)٤٣٩٤٦

٠٢٩٨٠١٣١٠١٠١٠٥٤كریم محمود فتحى محمد على (محول)٤٣٩٤٧

٠٢٩٩٠٩١٦٢٤٠٠٦١١ماركو خمیس كاسھ جرجس (محول)٤٣٩٤٨

٠٢٩٦٠٩٢٥٢٤٠٥٧٧٥ماھر مجلى حكیم مجلى (محول)٤٣٩٤٩

٠٢٩٨٠٦٢٨٢١٠١٩١٦محمد ابراھیم خلیل ابراھیم (محول)٤٣٩٥٠

٠٢٩٨١١٢٥٢٣٠١٧٣٦محمد رمضان على جوده (محول)٤٣٩٥١

٠٢٩٥٠٦١٣٨٨٠٠٢٩٦محمد سمیر محمد ابو ریھ (محول)٤٣٩٥٢

٠٢٩٨٠١٠١٢٣٠٣٨١٧محمد طارق على محمد  (محول)٤٣٩٥٣

٠٢٩٩٠١١٢١٥٧٩٥محمد فتحى عبد الواحد ابراھیم (محول)٤٣٩٥٤

٠٢٩٩٠١١٦٢١٠٠٣٣١محمد فراج شمس الدین عبد الباسط (محول)٤٣٩٥٥

٠٢٩٩٠٨١٢١٤٠١٩٧٦محمد فرحات محمد مسعد (محول)٤٣٩٥٦

٠٢٩٩٦٠١٢١٠١٢٣٤محمد فوزى صبحى عبد الحمید (محول)٤٣٩٥٧

٠٢٩٩٠٣١٤٢١٠٤٣٧٦محمود احمد امام امین (محول)٤٣٩٥٨

٠٢٩٨٠٨٠٩٢١٠٠٩١٦محمود جمال عبد الحكیم محمود (محول)٤٣٩٥٩

٠٠محمود صالح محمد شعبان (محول)٤٣٩٦٠

٠٢٩٩٠٨٠٢٢٦٠١٢٣٨محمود عادل محمود على (محول)٤٣٩٦١

٠٢٩٨٠١٠١٠١٠٦٤١١محمود عبد العظیم عیسوى عبد اللطیف (محول)٤٣٩٦٢

٠٢٩٩٠٦٣٠٢٣٠٠٠٣٦محمود على احمد عبد السالم (محول)٤٣٩٦٣

٠٠محمود مدحت محمود عبد الرحمن (محول)٤٣٩٦٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠٢٩٩٠٢٠١٢١٠٣٤٣٦مصطفى احمد على السید (محول)٤٣٩٦٥

٠٢٩٨١٢١٠٢٣٠٢٥٥٢مصطفى انور عبد السالم سالمھ (محول)٤٣٩٦٦

٠٢٩٧٠٥١٩٢٤٠٠٦٣٨مینا عونى عزت ینى (محول)٤٣٩٦٧

٠٢٩٨٠٥٠٥٢٦٠٣٤٠١نانى نادى محمد احمد (محول)٤٣٩٦٨

٠٠نور الدین عصام فھمى ابراھیم (محول)٤٣٩٦٩

٠٢٩٩٠١٠١٢٣٢٢١٥٨وائل ایوب شعبان محمد (محول)٤٣٩٧٠

٠٢٩٨١١١٢٠١٠٠٢١٩یوسف اشرف یوسف عدلى (محول)٤٣٩٧١

٠٠یوسف سامى محمد مختار (محول)٤٣٩٧٢

٠٢٩٨٠٦٠٩٢٣٠١٣١٥یوسف عید عبد الھادى عبد المجید (محول)٤٣٩٧٣

٠٠یوسف محمد السعید ابراھیم (محول)٤٣٩٧٤

٠٢٩٩٠٧٢٨٢٢٠٠٩١٥یوسف محمد حسین محمد (محول)٤٣٩٧٥

٠٢٩٩٠٧٢٣٢٣٠١٣٣٨یوسف محمد مرسى محمد (محول)٤٣٩٧٦

٠٢٩٨٠٦١٦٣١٠٠٠٧٣ابراھیم رسالن سعید عبد العلیم (أ.ف)٤٣٩٧٧

٠٢٩٧١١٠٦٢٧٠٠٩٧٤احمد ابوالحسن محمد احمد (أ.ف)٤٣٩٧٨

٠٢٩٨٠٨٠٣٣١٠٠١٣٩احمد عادل محمد احمد (أ.ف)٤٣٩٧٩

٠٢٩٧١١٢٣٣١٠٠٠٩١احمد عبد الحى احمد ابویوسف (أ.ف)٤٣٩٨٠

٠٢٩٨٠٣٠١٢٣٠٧٣٥١احمد عبدهللا صدیق محمود (أ.ف)٤٣٩٨١

٠٢٩٨٠١٠١٣١٠١٦٣١احمد عصام على جاد هللا (أ.ف)٤٣٩٨٢

٠٢٩٨١٠٢٥٣١٠٠٠٥٣احمد محمد رشاد علیوه (أ.ف)٤٣٩٨٣

٠٢٩٨٠٦٢٥٣١٠٠١١١احمد محمد عاشور محمود (أ.ف)٤٣٩٨٤

٠٢٩٨٠٦٠٨٣١٠٠١١١احمد محمد وھب هللا حسب هللا (أ.ف)٤٣٩٨٥

٠٢٩٦١٢١٣٣١٠٠٠٩٦احمد محمود باشا محسب (أ.ف)٤٣٩٨٦

٠٢٩٧١١٢٨٠١٠٣٢٩٥احمد یوسف سید على (أ.ف)٤٣٩٨٧

٠٠احمد یوسف عبد الراضى یوسف (أ.ف)٤٣٩٨٨

٠٢٩٨٠٣١٣٠١٠٢٢٠٩اسراء احمد دسوقى طھ (أ.ف)٤٣٩٨٩

٠٢٩٧١١١٨٠١٠٢٧٢١اسراء عبد هللا سالمة اسماعیل (أ.ف)٤٣٩٩٠

٠٢٩٨١٠٣١٢٦٠١٨٢٧اسراء عبدالنعیم محمد مرسى (أ.ف)٤٣٩٩١

٠٢٩٨٠٣٠٢٢١٠٠٩٨١اسراء محمد عبدالحمید عبدالحمید (أ.ف)٤٣٩٩٢

٠٢٩٨٠٣٢٧٠١٠١٨٢٢اسراء محمود حسن محمد على (أ.ف)٤٣٩٩٣

٠٢٩٨٠١٢٦٢١٠٠٦٧٩اسالم عربي حسن عبدالحلیم (أ.ف)٤٣٩٩٤
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٠٢٩٨٠٦٢٤٠١٠٣٢٥١اسالم محمد احمد سعداوى (أ.ف)٤٣٩٩٥

٠٢٩٧٠٣٢٠٢٣٠٠٩٣٦اسالم مصطفى كامل عبد العزیز حمزه (أ.ف)٤٣٩٩٦

٠٢٩٧٠٩١٥٢١٠٣٣٣٤اسالم یاسر سعد عبد الحمید خاطر (أ.ف)٤٣٩٩٧

٠٢٩٨١٠٠١٢١١٨١٠٥اسماء ابراھیم ابراھیم سلیمان (أ.ف)٤٣٩٩٨

٠٢٩٧١١٠٩٢٣٠١١٤٤اسماء محمد رجب عبدالعاطى (أ.ف)٤٣٩٩٩

٠٠اسماء محمد عبدالونیس حسان (أ.ف)٤٤٠٠٠

٠٢٩٨٠٥٣٠٢٣٠١٠٦٦اسماء ھالل محمد عبدالجواد (أ.ف)٤٤٠٠١

٠٠االء محمد عبدالرازق الشھاوى (أ.ف)٤٤٠٠٢

٠٢٩٨٠٤٠٣٢٤٠٠٨١٨الھم ربیع ابوالیزید على (أ.ف)٤٤٠٠٣

٠٢٩٨٠٨١٢٠١٠٠٣٨٢امنیھ احمد محمد على الحداد (أ.ف)٤٤٠٠٤

٠٢٩٧١٢٢٧٢٢٠٠٢٣٧امیر سعد عزیز مخلوف (أ.ف)٤٤٠٠٥

٠٢٩٨٠١٠١٠١١٩٤٠٧امیرة شوقى سالمة على (أ.ف)٤٤٠٠٦

٠٢٩٨٠٧٣١٠١٠٠٢٦٩امیرة محمد حسن قندیل (أ.ف)٤٤٠٠٧

٠٢٩٨٠٤٢٢٠١٠٢٣٤٤امیرة محمد محمد جمعھ (أ.ف)٤٤٠٠٨

٠٢٩٧١٢١٦٠١٠٠٤٢٦امیرة مصطفى احمد احمد (أ.ف)٤٤٠٠٩

٠٢٩٧١٢٢٢٢٢٠٠٥٠٣انجي نسیم امین اسرائیل  (أ.ف)٤٤٠١٠

٠٠ایة نجیب محمد دسوقى (أ.ف)٤٤٠١١

٠٢٩٦٠٩٠٧١٢٠٣١٤٣ایمان مصطفى ابراھیم شریف (أ.ف)٤٤٠١٢

٠٢٩٨٠٧٠٩٣١٠٠٠٨٥ایھ على محمد على ٩-٧-١٩٩٨ (أ.ف)٤٤٠١٣

٠٢٩٧١٠٠٧٠١٠١٧٠٦ایھ على محمود على ٧-١٠-١٩٩٧ (أ.ف)٤٤٠١٤

٠٢٩٧٠٣٣١٠١٠١٨٨٥ایھ محمد زین الدین سعد موسى (أ.ف)٤٤٠١٥

٠٢٩٨٠٢٠١٢٦٠٣١٩١ایھاب عزت كامل سالمھ (أ.ف)٤٤٠١٦

٠٢٩٨٠٨٠١٢٣٠٦٠٢١أمیمة أحمد محمد ابراھیم (أ.ف)٤٤٠١٧

٠٠بسنت عمرو سید حسن (أ.ف)٤٤٠١٨

٠٢٩٦٠٩٠٦٢٤٠١١٣٧بیشوى سنوسى حلیم شكر (أ.ف)٤٤٠١٩

٠٢٩٧٠١٠٧٢٦٠٣٣٣٥بیشوى نادر شاكر نخنوخ (أ.ف)٤٤٠٢٠

٠٢٩٨٠٩٢٥٢٤٠٣٢٢٤بیھھ عبدالوارث نصار محمد (أ.ف)٤٤٠٢١

٠٢٩٨١٠٠١٢١٣٣٠٨٢تقى جمال كامل ابراھیم سلیمان (أ.ف)٤٤٠٢٢

٠٢٩٨٠٥١٢٠١٠٢٩٤٧تقى عبدالحلیم یوسف عبدالمقصود (أ.ف)٤٤٠٢٣

٠٢٩٨٠١٠٥٠١٠٢٩٠٦تقى عمرو رمضان فھمى (أ.ف)٤٤٠٢٤
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٠٢٩٨٠٥١٠٢٦٠٥٨٦٩جاسكا جرجس راضى ثابت (أ.ف)٤٤٠٢٥

٠٢٩٨٠٨٠٤٢٦٠١٦٧١جرجس عادل جرجس جوده (أ.ف)٤٤٠٢٦

٠٢٩٨٠٧٢٩٢٤٠٠٩٩٣حاتم عبد الھادى محمد عبد العلیم (أ.ف)٤٤٠٢٧

٠٢٩٧١٠٠١٢٣٠٤٥١٦حسام احمد محمد جابر (أ.ف)٤٤٠٢٨

٠٢٩٨٠٨٢٢٢٧٠١٧١٢حسام حسن سالمان رشود (أ.ف)٤٤٠٢٩

٠٢٩٦٠٤٠١٢٣٠٠٧٤٥حسناء جمعھ عبد التواب عویس (أ.ف)٤٤٠٣٠

٠٢٩٨٠٧٠٤٢٣٠٠١٨٧حسناء محمد جمعھ محمد جابر (أ.ف)٤٤٠٣١

٠٢٩٨١١١٦٠١٠٤٠٥٥حمدى محمد اسماعیل عبدالفتاح (أ.ف)٤٤٠٣٢

٠٢٩٧١١٢٠٢٨٠١٠٣٢خالد نصر الدین عبد المبدي عبد القادر (أ.ف)٤٤٠٣٣

٠٢٩٩٠٣١٢٠١٠٤٥٦٩خلود یسرى كامل كامل محمد رجب (أ.ف)٤٤٠٣٤

٠٢٩٦١١٢٩٢٣٠٠٠٤١دعاء صالح عبد الرازق على (أ.ف)٤٤٠٣٥

٠٢٥٥٠٨٠٢٢١٠٠٠٧٤دنیا یاسر محمد دیاب (أ.ف)٤٤٠٣٦

٠٢٩٨٠٨١٠٢٧٠٢٥٨٨دینا محمد شحات محمد (أ.ف)٤٤٠٣٧

٠٢٩٨٠٨٢٥٣١٠٠١٤٨دینا محمد عبد هللا عبد الظاھر (أ.ف)٤٤٠٣٨

٠٢٩٨٠١٢١٣١٠٠٠٩٤رمضان رأفت رمضان محمد (أ.ف)٤٤٠٣٩

٠٢٩٦٠٣٠٢٢٣٠٢٠٢٢رنیا كمال السید احمد (أ.ف)٤٤٠٤٠

٠٢٩٨٠٧١٧٠١٠١١٦٢زینب سمیر محمود احمد (أ.ف)٤٤٠٤١

٠٢٩٦٠٣٢١٠١٠٣٢٠٧زینب عبدالخالق حسن یسن (أ.ف)٤٤٠٤٢

٠٢٩٨٠٢٠٧٣١٠٠١٦٨زینب محمد زیدان محمد (أ.ف)٤٤٠٤٣

٠٢٩٦٠٥١١٠١٠٢٥٨٣ساره محمد عزت محمد على (أ.ف)٤٤٠٤٤

٠٢٩٨٠٦١٣٠١٠٢٥٢٦ساره ھشام حلمى رفاعى (أ.ف)٤٤٠٤٥

٠٢٩٨٠١٠١٣١٠١٠٢٩سحر جمعھ عمر محمد (أ.ف)٤٤٠٤٦

٠٢٩٨٠٨٠٤٠١٠٢٣٨٤سلمى ابراھیم محمد ابراھیم (أ.ف)٤٤٠٤٧

٠٢٩٨٠٩٢٥٢١٠٥٦٠٦سلمى محمد عبدالمنعم عثمان (أ.ف)٤٤٠٤٨

٠٢٩٤١٠١٦٣١٠٠٠٦٤سمر صالح محمد احمد (أ.ف)٤٤٠٤٩

٠٢٩٧٠٤١٦٠١٠١٩٨٥سمیھ رجب عبدالعلیم محمود (أ.ف)٤٤٠٥٠

٠٢٩٤٠١٠١٢٤٢١٦٦٨سیسلیا عارف ھندى فرنسیس (أ.ف)٤٤٠٥١

٠٢٩٨٠٤١١٣١٠٠٢٠٧سیمون سفین عوض القمص عبدهللا (أ.ف)٤٤٠٥٢

٠٢٩٩٠٢٠٥٢١٠٠٥٠٢شیماء طارق عبد المجید شحات (أ.ف)٤٤٠٥٣

٠٢٩٨٠٩٢٩٢٦٠١٤٠١صفاء حموده حامد محمد (أ.ف)٤٤٠٥٤
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٠٢٩٦٠٤٠١٢٣٠٠٥٧٥صفى الدین رجب عبدالعزیز عبدالغفار (أ.ف)٤٤٠٥٥

٠٢٩٧٠٩٠١٣١٠٠٢١٥صالح سید سعید السنوسى (أ.ف)٤٤٠٥٦

٠٢٩٥١٢١٢٢٣٠١٤٧٨ضیاء مختار عبد الرازق على (أ.ف)٤٤٠٥٧

٠٢٩٧١٠٢٠٣١٠٠١٧١طارق محمود حسن عبد القادر (أ.ف)٤٤٠٥٨

٠٢٩٧١٠١٢٣١٠٠١١١عبدالحمید احمد عبدالحمید محمد (أ.ف)٤٤٠٥٩

٠٢٩٧١٠٠٦٠٢٠١٥٩١عبدالرحمن ابراھیم أحمد جبریل الصعیدى (أ.ف)٤٤٠٦٠

٠٢٩٤٠٨٢٠٢٣٠٣٧٩٨عبدالرحمن عنتر محمود علي (أ.ف)٤٤٠٦١

٠٢٩٨١٢١٤٠٤٠٠٠٩٦عبدالرحمن محمد ابراھیم كیالنى (أ.ف)٤٤٠٦٢

٠٢٩٨٠١١٦٣١٠٠٠٧١عبدالرحمن مصطفى محمد احمد (أ.ف)٤٤٠٦٣

٠٢٩٧٠٧٢٥٠١٠٢٥٥٦عبدالرحمن نشأت عبدالرحمن عبدالغفار (أ.ف)٤٤٠٦٤

٠٢٩٧١٠١٢١٥٠٠٠٥٨عبدالعزیز خمیس عبد العزیز قطب ابو الغیط (أ.ف٤٤٠٦٥

٠٢٩٥٠٧١٢٢٢٠١٤١١عبدهللا حسن محمد علي (أ.ف)٤٤٠٦٦

٠٢٩٧١٠٠٦٣١٠٠٠٤٤عبیر شرقاوى حسین عبدالستار (أ.ف)٤٤٠٦٧

٠٢٩٧٠٢١٣٢١٠٠٤٨٢عزه صالح عبدهللا عریان (أ.ف)٤٤٠٦٨

٠٢٩٨٠٢٠١٢٣٠١٦٣٢عالء جمعھ عبدالتواب رمضان (أ.ف)٤٤٠٦٩

٠٢٩٨٠٨٣٠٣١٠٠١٤٤علیاء محمد فرید نصیر (أ.ف)٤٤٠٧٠

٠٢٩٧١٢١٨٣١٠٠٠٧٥عمرو خالد محمد عبد الجلیل (أ.ف)٤٤٠٧١

٠٢٩٨٠٣٣٠٠١٠٢٢٢٥فاتن احمد عربى السید (أ.ف)٤٤٠٧٢

٠٠فاطمة صفوت محمد رزق (أ.ف)٤٤٠٧٣

٠٢٩٨٠٤٢٤٢١٠١٤٠٦فاطمھ رجب السید عبدالمعطى (أ.ف)٤٤٠٧٤

٠٢٩٨٠٧١٧٠١٠١١٤٦فاطمھ سمیر محمود احمد (أ.ف)٤٤٠٧٥

٠٢٩٨٠٧٢٧٢٤٠١٢٧٦فلیب ابراھیم عادل بشرى (أ.ف)٤٤٠٧٦

٠٢٩٨٠٦٠١٢٧٠٥٢٩١كیرلس زكریا ثابت عبدالنور (أ.ف)٤٤٠٧٧

٠٢٩٨٠٥١١٢١٠٢٨١٤كیرلس مجدى عزیز كامل (أ.ف)٤٤٠٧٨

٠٢٩٧١١٠٦٣١٠٠١٦٤لطیفھ ابراھیم محمد احمد (أ.ف)٤٤٠٧٩

٠٢٩٨٠٨٢٣٠١٠٠٣٢٩لورا عصام فوزى ذكرى (أ.ف)٤٤٠٨٠

٠٢٩٨٠٣٣٠٢٥٠١٠٤٦لیلي مسعود یني جاب هللا (أ.ف)٤٤٠٨١

٠٢٩٨٠٢٥٢٤٠١٠٣٠٠٩لینا محمد احمد نصر (أ.ف)٤٤٠٨٢

٠٢٩٨٠٦٣٠٢١٠٢٣٠٢ماجده كامل مالك كامل (أ.ف)٤٤٠٨٣

٠٢٩٨٠٤٣٠٢٣٠٠١٦١مارى عاطف بباوى امین (أ.ف)٤٤٠٨٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠٠ماریانا عادل نادر خیر (أ.ف)٤٤٠٨٥

٠٠مارینا ابراھیم جابر ابراھیم (أ.ف)٤٤٠٨٦

٠٢٩٨٠١١٩٣١٠٠١٢٢مارینا عید نیروز عطیھ (أ.ف)٤٤٠٨٧

٠٢٩٨٠٨٢٤٠١٠١٦٦٨مارینا فرج هللا بشرى زكى (أ.ف)٤٤٠٨٨

٠٢٩٨٠١١٦٣١٠٠٠٥٥مایكل عادل مسدارى بطرس (أ.ف)٤٤٠٨٩

٠٠محمد ابوالحسن محمد مبارك (أ.ف)٤٤٠٩٠

٠٢٩٨٠٣٠٣١٤٠٢٢١٧محمد احمد السید عبد العزیز عطیھ (أ.ف)٤٤٠٩١

٠٢٩٨٠٨٠١٢٤٠٢٢٧٥محمد اشرف عبد الجلیل محمد (أ.ف)٤٤٠٩٢

٠٢٩٨٠٨٢١١٣٠١١٩٤محمد السید السید محمد (أ.ف)٤٤٠٩٣

٠٢٩٧٠٨٢٢١٠٠٩٥١محمد السید عبدالھادى معوض (أ.ف)٤٤٠٩٤

٠٢٩٧٠٦١٤١٦٠٠١١٦محمد ایمن احمد عبد العزیز (أ.ف)٤٤٠٩٥

٠٢٩٦١٠٠١٢٣١٠٨٥٦محمد ایمن لطفى رفاعى (أ.ف)٤٤٠٩٦

٠٢٩٦٠٨٠٨٠١٠٠٦٩٥محمد حامد حسن حامد (أ.ف)٤٤٠٩٧

٠٢٩٨٠١٢١٣١٠٠١١٦محمد رأفت رمضان محمد (أ.ف)٤٤٠٩٨

٠٢٩٧١٢٢٠٢١٠٤٠٩٥محمد سید احمد سید (أ.ف)٤٤٠٩٩

٠٢٩٨٠٤١٧٢٣٠٠٠٣١محمد شعبان ھاشم محمد (أ.ف)٤٤١٠٠

٠٢٩٨٠٤٠٧٠١٠١١٣١محمد صالح ابراھیم احمد (أ.ف)٤٤١٠١

٠٢٩٥٠٧٢٦٢٧٠٠٨٧٥محمد صالح غریب عبدالقادر (أ.ف)٤٤١٠٢

٠٢٩٨٠١٠١٢٦٤٤٢٧٤محمد طارق صادق حسانین (أ.ف)٤٤١٠٣

٠٢٩٧٠١٢٦٠١٠٢٣٩٤محمد فتحي فوزي ابراھیم السید (أ.ف)٤٤١٠٤

٠٢٩٨٠٥١٠٣١٠٠٠٧٨محمد ماھر محمد متولى (أ.ف)٤٤١٠٥

٠٠محمد مبارك عبد الھادى عباس (أ.ف)٤٤١٠٦

٠٠محمد ھاشم محمد عبدالسالم (أ.ف)٤٤١٠٧

٠٢٩٨٠٢٠١٣١٠٠٢٥٨محمود سراج محمد طھ (أ.ف)٤٤١٠٨

٠٢٩٦١٢١٥٢٣٠١٤٩٣محمود سلطان سید سلطان (أ.ف)٤٤١٠٩

٠٢٩٨٠٨٢٥٠١٠٣٣٧٥محمود محمد محمد عبدالعلیم (أ.ف)٤٤١١٠

٠٢٩٨٠٢٠٧٢٢٠١١٣١محمود یسن حامد قرنى (أ.ف)٤٤١١١

٠٢٩٨٠١١٤٢٣٠٠٤٢٩مروه جمال عبد السمیع عطا (أ.ف)٤٤١١٢

٠٢٩٨٠٧٠٥٠١٠٢٨٠٧مریم احمد بشیر سالم (أ.ف)٤٤١١٣

٠٢٩٨٠٨٢٣٠١٠٣٨٤١مریم كمال عطا عطا هللا (أ.ف)٤٤١١٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠٢٩٨٠٣٠٦١٤٠٠٧٩١مصطفى جمال فوزى ابراھیم سماح (أ.ف)٤٤١١٥

٠٢٩٦٠٤١٤٠١٠٠٦١٩مصطفى عبدالرؤف منصور بدوى (أ.ف)٤٤١١٦

٠٢٩٥٠٨٠٨٠١٠٤٤٧٥مصطفى محمد وافى غباشى (أ.ف)٤٤١١٧

٠٢٩٨٠٧٠٦٢٣٠١٥٥٤مصطفى محمود مصطفي عبد الحمید (أ.ف)٤٤١١٨

٠٢٩٧١٢٠٧٠١٠٢٥٢٧منار عبد الحارص عبد العال محمد شحاتة (أ.ف)٤٤١١٩

٠٢٩٦٠٥٠١٠١١٠٥٦٢منال كرم ابراھیم على (أ.ف)٤٤١٢٠

٠٢٩٨٠٧١٦٢١٠٣٠٤١میادة مصطفى كمال شیبة الحمد (أ.ف)٤٤١٢١

٠٢٩٨٠٨١٦٣١٠٠٠٤١ندا حسن ابراھیم محمد (أ.ف)٤٤١٢٢

٠٢٩٨٠٤٢٠٢٣٠٣٢٦٨ندا محمد على كامل (أ.ف)٤٤١٢٣

٠٢٩٨٠٨٢٦٢١٠٠٣٦٣ندى خلیل محمد خلیل الشرقاوى (أ.ف)٤٤١٢٤

٠٢٩٨٠٩٠١٣٠٠١٠٤ندى فتحى عبدالحمید ابراھیم (أ.ف)٤٤١٢٥

٠٢٩٨٠٦٢٤٨٨٠٠٠٦٦ندي ابراھیم حسین عالم (أ.ف)٤٤١٢٦

٠٢٩٧٠٣١١٠١٠٢٧٤٧ھاجر محمد شعیب سلیمان (أ.ف)٤٤١٢٧

٠٢٩٨٠٧٢٣٠١٠٠٢٠٩ھبھ فتحي مصطفى محمد (أ.ف)٤٤١٢٨

٠٢٩٨٠٦٠٣٢١٠٠١٠٨ھدى حاتم زین العابدین حامد یوسف (أ.ف)٤٤١٢٩

٠٢٩٧١٢٢٥٠١٠٣٠٢٥ھدیر ھشام عبد النبى عاشور (أ.ف)٤٤١٣٠

٠٢٩٦٠٧٢٩١٥٠٠٢٢٧ھناء رمزى نور محمد (أ.ف)٤٤١٣١

٠٢٩٦١٠٠٧٢٥٠٠١٠٧ھناء سادات ودیع خلیل (أ.ف)٤٤١٣٢

٠٢٩٦١٠١٠٣١٠٠٠٧٢ولید عبد المنصف احمد ابورحاب (أ.ف)٤٤١٣٣

٠٢٩٨٠٩٢٧٠١٠٠٤٨٤یاسمین مجدى ولیم رزق هللا (أ.ف)٤٤١٣٤

٠٠یوسف محمود السید غانم (أ.ف)٤٤١٣٥

٠بابانوب ثروت سمیر رمزى٤٤١٣٦

٠بابانوب منیر جاد الكریم بشاى٤٤١٣٧

٠بابانوب نسیم زكى بشاى٤٤١٣٨

٠بابرام عماد رمزى صادق(محول)٤٤١٣٩

٠بابراھیم ایمن ابراھیم عبد الحمید٤٤١٤٠

٠بابراھیم جمال ابراھیم كامل ( أ.ف)٤٤١٤١

٠بابراھیم حمدى ابراھیم عبد الجلیل٤٤١٤٢

٠بابراھیم سعید احمد السید٤٤١٤٣

٠بابراھیم محمد عبد العزیز محمد٤٤١٤٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بابراھیم محمد مأمون علیش داود٤٤١٤٥

٠بابراھیم محمود عبد الغفار متولي٤٤١٤٦

٠بابو طالب احمد ابو طالب حسن٤٤١٤٧

٠باحمد ابراھیم محمد عبده٤٤١٤٨

٠باحمد ابراھیم مرسى امام٤٤١٤٩

٠باحمد ابراھیم ھاشم یوسف احمد٤٤١٥٠

٠باحمد اسامھ عبد الغفار یوسف٤٤١٥١

٠باحمد اسامھ فاروق ابراھیم٤٤١٥٢

٠باحمد اشرف سید كامل٤٤١٥٣

٠باحمد اشرف عبد المجید كامل٤٤١٥٤

٠باحمد الدومرانى عبدالجید عبدالمجید ( أ.ف)٤٤١٥٥

٠باحمد السعید عوض ابوالیزید٤٤١٥٦

٠باحمد بدوى فؤاد بدوى٤٤١٥٧

٠باحمد جابر احمد عبد الحمید٤٤١٥٨

٠باحمد جمال عبد التواب تاج الدین٤٤١٥٩

٠باحمد جمال وجیھ عبد الرؤوف٤٤١٦٠

٠باحمد جمعھ عبد الدایم شحاتھ٤٤١٦١

٠باحمد جوده بریك عزیز٤٤١٦٢

٠باحمد حازم محمد احمد ادریس٤٤١٦٣

٠باحمد حسام احمد محمود المنجد٤٤١٦٤

٠باحمد حسن ابراھیم سید٤٤١٦٥

٠باحمد حسن السید عبد العلیم(محول)٤٤١٦٦

٠باحمد حسین احمد احمد٤٤١٦٧

٠باحمد حسین احمد حالوه٤٤١٦٨

٠باحمد خالد احمد عیسى(محول)٤٤١٦٩

٠باحمد خالد انور حمد مدني الجابري٤٤١٧٠

٠باحمد رجب محمد حسین٤٤١٧١

٠باحمد رضا رجب ابراھیم٤٤١٧٢

٠باحمد رضا محمد احمد سویدان٤٤١٧٣

٠باحمد سعید عبد العاطى احمد٤٤١٧٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد سلطان عبد المنعم عبد العظیم تلیمھ٤٤١٧٥

٠باحمد سلیمان محمد عطیھ ( أ.ف)٤٤١٧٦

٠باحمد سید محمد حسن٤٤١٧٧

٠باحمد سید محمود احمد مھران٤٤١٧٨

٠باحمد شوقى احمد عراقى٤٤١٧٩

٠باحمد صالح احمد امبارك ( أ.ف)٤٤١٨٠

٠باحمد طھ صبرة فراج٤٤١٨١

٠باحمد عادل سید جابرى٤٤١٨٢

٠باحمد عادل عباس سید ( أ.ف)٤٤١٨٣

٠باحمد عادل عبد الحمید عطیھ٤٤١٨٤

٠باحمد عاشور فرج سویلم٤٤١٨٥

٠باحمد عبد الحمید احمد سید٤٤١٨٦

٠باحمد عبد الحمید عبد الستار عبد الحق٤٤١٨٧

٠باحمد عبد الحمید عبد الغنى محمود٤٤١٨٨

٠باحمد عبد الرحمن محمد عبدالرحمن٤٤١٨٩

٠باحمد عبد الستار احمد عبد الدایم٤٤١٩٠

٠باحمد عبد العزیز احمد عبد العزیز٤٤١٩١

٠باحمد عبد العزیز سید عبد هللا٤٤١٩٢

٠باحمد عبدالحمید خضرى تھامى ( أ.ف)٤٤١٩٣

٠باحمد عبدالرازق احمد على ( أ.ف)٤٤١٩٤

٠باحمد عطا عبدالحى محمد عبدالبر ( أ.ف)٤٤١٩٥

٠باحمد عالء الدین احمد صالح٤٤١٩٦

٠باحمد عالء شعبان عبد الحمید عفیفى٤٤١٩٧

٠باحمد على عبد الحمید عشماوى٤٤١٩٨

٠باحمد على عبد هللا على٤٤١٩٩

٠باحمد عمر محمد كامل *٤٤٢٠٠

٠باحمد فتحى عبد اللطیف محمد٤٤٢٠١

٠باحمد فتحى مدبولى سعد حسن٤٤٢٠٢

٠باحمد ماھر احمد جاد هللا٤٤٢٠٣

٠باحمد ماھر محمد رجب٤٤٢٠٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد مجدى احمد على٤٤٢٠٥

٠باحمد مجدى احمد فؤاد٤٤٢٠٦

٠باحمد مجدى محمد ابراھیم٤٤٢٠٧

٠باحمد محسن محمود عبد الحفیظ٤٤٢٠٨

٠باحمد محمد جاد محمد حسین٤٤٢٠٩

٠باحمد محمد حسنین عبداللطیف ( أ.ف)٤٤٢١٠

٠باحمد محمد زكى عویس٤٤٢١١

٠باحمد محمد شرین احمد٤٤٢١٢

٠باحمد محمود عبد الوھاب محمود٤٤٢١٣

٠باحمد محمود محمد السید٤٤٢١٤

٠باحمد محمود محمد عبدالغنى ( أ.ف)٤٤٢١٥

٠باحمد محى الدین سید حسن٤٤٢١٦

٠باحمد مخلوف محمد جاد ( أ.ف)٤٤٢١٧

٠باحمد مصطفى سید عبد المجید٤٤٢١٨

٠باحمد نادى عبد العظیم محمد(محول)٤٤٢١٩

٠باحمد ھشام عبد الرحمن محمد٤٤٢٢٠

٠باحمد وجدى عبد الرازق عبد هللا٤٤٢٢١

٠باحمد یوسف نصر هللا عبد الرحیم٤٤٢٢٢

٠بادھم على ابراھیم الدسوقى٤٤٢٢٣

٠باسامھ احمد ابراھیم محمد حسن٤٤٢٢٤

٠باستیفن اشرف رفعت ابراھیم٤٤٢٢٥

٠باسراء ابراھیم روبى عبدالدایم ( أ.ف)٤٤٢٢٦

٠باسراء جمال ابراھیم محمد رمضان٤٤٢٢٧

٠باسراء شكرى السید عواد٤٤٢٢٨

٠باسراء عبد الرؤوف محمد القطورى٤٤٢٢٩

٠باسراء عبد الفضیل عبد اللطیف جالل٤٤٢٣٠

٠باسراء عدلي حسین عبدالحمید ( أ.ف)٤٤٢٣١

٠باسراء عزالدین عبدالتواب على ( أ.ف)٤٤٢٣٢

٠باسراء عصام حسین محمد٤٤٢٣٣

٠باسراء على ابراھیم محمد٤٤٢٣٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باسراء كمال محمد حسین٤٤٢٣٥

٠باسراء لطفى محمد عبد هللا صالح٤٤٢٣٦

٠باسراء محمد احمد محمد٤٤٢٣٧

٠باسراء محمد جالل محمود٤٤٢٣٨

٠باسراء محمد عبد الغنى سید٤٤٢٣٩

٠باسراء محمد فؤاد عید٤٤٢٤٠

٠باسراء مصطفى راتب خلف٤٤٢٤١

٠باسالم احمد رمضان علي٤٤٢٤٢

٠باسالم احمد محمد محمود ( أ.ف)٤٤٢٤٣

٠باسالم حاتم نبیل صاوى٤٤٢٤٤

٠باسالم دیاب محمود السید٤٤٢٤٥

٠باسالم سامى مدبولى حسن٤٤٢٤٦

٠باسالم سمیر حامد یوسف٤٤٢٤٧

٠باسالم عبد الرسول محمد حامد معوض٤٤٢٤٨

٠باسالم عید سید حجاج٤٤٢٤٩

٠باسالم مجدى یوسف محمد٤٤٢٥٠

٠باسالم محمد صدیق توفیق٤٤٢٥١

٠باسالم مصطفى محمد مصطفى٤٤٢٥٢

٠باسالم مھدى موسي الشحات٤٤٢٥٣

٠باسماء عبد الجید عبد الحكیم عبد الجید٤٤٢٥٤

٠باسماء عصام رضوان على٤٤٢٥٥

٠باسماء فرج عباس حسن٤٤٢٥٦

٠باسماء محمد سلیمان عزیز٤٤٢٥٧

٠باسماء مرسى سالم احمد احمد٤٤٢٥٨

٠باسماء یحیى فتحى محمد٤٤٢٥٩

٠باشرف ابراھیم صابر ابراھیم٤٤٢٦٠

٠باكرام محمد محمود محمد االنصارى٤٤٢٦١

٠باكرم رأفت انور اسماعیل٤٤٢٦٢

٠باكوات قوت اجاك٤٤٢٦٣

٠باالء احمد السید احمد طھ٤٤٢٦٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باالء احمد سامى عبد الھادى ابو الفتوح٤٤٢٦٥

٠باالء اسامھ عبد اللطیف عثمان الرفیعى٤٤٢٦٦

٠باالء طارق عبد العظیم احمد سید٤٤٢٦٧

٠بالعادلى یحى العادلى عبد هللا٤٤٢٦٨

٠بامانى محمد حسین سید٤٤٢٦٩

٠بامل سمیر على عبد الحمید٤٤٢٧٠

٠بامل محمد ذكى حسن٤٤٢٧١

٠بامل ممدوح احمد شوقى ( أ.ف)٤٤٢٧٢

٠بامل یوسف محمد عثمان غالى ( أ.ف)٤٤٢٧٣

٠بامنیھ ابراھیم عنبر السید(محول)٤٤٢٧٤

٠بامنیھ احمد خلف احمد٤٤٢٧٥

٠بامنیھ رأفت ربیع عبد النبى مطر٤٤٢٧٦

٠بامنیھ عبد المنعم احمد جابر٤٤٢٧٧

٠بامنیھ عصام حنفى محمد٤٤٢٧٨

٠بامنیھ محمد احمد محمد٤٤٢٧٩

٠بامنیھ ناصر معوض محمد شحاتة٤٤٢٨٠

٠بامیره حسن محمد محمد٤٤٢٨١

٠بامیره عبد الرحمن حسین حجازى٤٤٢٨٢

٠بامیره محمد منصور محمد٤٤٢٨٣

٠بامیره ممدوح محمد نصر احمد برعى٤٤٢٨٤

٠باندرو حاتم حنا عجیب طانیوس٤٤٢٨٥

٠باندرو سمعان صبحى شحاتھ٤٤٢٨٦

٠بانور عنتر محمد عبد السالم٤٤٢٨٧

٠بایات وجدى احمد محمد٤٤٢٨٨

٠بایة محمد على حسین سلیمان ( أ.ف)٤٤٢٨٩

٠بایرینى ایمن ابراھیم فرج٤٤٢٩٠

٠بایمان ابراھیم احمد عبد هللا٤٤٢٩١

٠بایمان حسن عبد القادر محمد٤٤٢٩٢

٠بایمان على حنفى عبد الرازق٤٤٢٩٣

٠بایمان عماد ریاض رفاعى٤٤٢٩٤
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بایمان منصور محمد عفیفى٤٤٢٩٥

٠بایمان یسرى احمد عبد العال٤٤٢٩٦

٠بایناس مصطفى على محمود٤٤٢٩٧

٠بایھ ابراھیم احمد محمد عبد العال٤٤٢٩٨

٠بایھ احمد حسین احمد٤٤٢٩٩

٠بایھ احمد شعبان احمد٤٤٣٠٠

٠بایھ الحسن احمد عمر محمد٤٤٣٠١

٠بایھ ثروت عبد النبى السید٤٤٣٠٢

٠بایھ حسین رجب سید٤٤٣٠٣

٠بایھ سلیمان حسین قویدر٤٤٣٠٤

٠بایھ شعبان احمد عبد الكریم فرج٤٤٣٠٥

٠بایھ صبرى رمضان عبده٤٤٣٠٦

٠بایھ صبرى محمد عطیة٤٤٣٠٧

٠بایھ عادل احمد عبد الغنى سالمان٤٤٣٠٨

٠بایھ عثمان محمد عثمان٤٤٣٠٩

٠بایھ عز كمال حامد٤٤٣١٠

٠بایھ فضل هللا مصطفى الجرنوسى٤٤٣١١

٠بایھ فؤاد احمد الشوربجى٤٤٣١٢

٠بایھ محمد محمد رمضان٤٤٣١٣

٠بایھ محمود محمد عكاشة٤٤٣١٤

٠بایھ مصطفى محروس حسن٤٤٣١٥

٠بایھ ممدوح حنفي ناجي٤٤٣١٦

٠بایھاب حسام مصطفى احمد٤٤٣١٧

٠بآیھ سامى عبدالعزیز اسماعیل كابش ( أ.ف)٤٤٣١٨

٠بآیھ سید على سلیمان ( أ.ف)٤٤٣١٩

٠بباتریشیا سامى ابوالغیط عطیھ ( أ.ف)٤٤٣٢٠

٠بباسم محمد بسیونى الشیشینى ( أ.ف)٤٤٣٢١

٠بباسم محمد عبد الھادى عماد المصرى٤٤٣٢٢

٠ببدر جمیل سرور عبد هللا سرور٤٤٣٢٣

٠ببردیس خالد سید حسین محمد٤٤٣٢٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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شعبة: عربي (مجموعة ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ببسمھ ایھاب فكرى السید٤٤٣٢٥

٠ببسمھ حسین عبد المنعم یوسف البشبیشى٤٤٣٢٦

٠ببسمھ محمد حمزه محمد على٤٤٣٢٧

٠ببسمھ نسیم عوض هللا زكى٤٤٣٢٨

٠ببسنت حسن احمد عبد الحمید٤٤٣٢٩

٠ببسنت سمیر صادق سلیمان٤٤٣٣٠

٠ببسنت محمد عبد المحسن سلیمان عفیفى٤٤٣٣١

٠ببسنت یاسر محمد حسن ابو العز٤٤٣٣٢

٠ببیشوى نجیب شحاتھ اسكاروس٤٤٣٣٣

٠بتسنیم عصام الدین مصطفى محمود سید٤٤٣٣٤

٠بتقى بھاء سید قطب٤٤٣٣٥

٠بتقى محمد عبد الباسط عبد الحلیم٤٤٣٣٦

٠بتقى محمد عبد هللا محمد عبد المعطى٤٤٣٣٧

٠بجالل مصطفى محمود ابراھیم ( أ.ف)٤٤٣٣٨

٠بجمال یاسر جمال حسن٤٤٣٣٩

٠بجھاد ابراھیم محمود ابراھیم٤٤٣٤٠

٠بجھاد حامد محمد حامد٤٤٣٤١

٠بجورج كامل مالك كامل٤٤٣٤٢

٠بحازم السید احمد عبدالرحمن٤٤٣٤٣

٠بحازم رجب جابر ھمام٤٤٣٤٤

٠بحازم عادل عبد العظیم عالم٤٤٣٤٥

٠بحامد السید حامد احمد سواده٤٤٣٤٦

٠بحامد عادل حامد ابراھیم٤٤٣٤٧

٠بحبیبھ محمود عبد الفتاح محمد ابراھیم٤٤٣٤٨

٠بحسام احمد محمد احمد ( أ.ف)٤٤٣٤٩

٠بحسام احمد محمد السید٤٤٣٥٠

٠بحسام الدین جمال عبد الفتاح عبد السالم٤٤٣٥١

٠بحسام حسن ابراھیم احمد السید٤٤٣٥٢

٠بحسام سید عبد العاطي محمد٤٤٣٥٣

٠بحسام عصام حمدى عبد الحى امین٤٤٣٥٤
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شعبة: عربي (مجموعة ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٧٤)
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٠بحسن صادق احمد محمود٤٤٣٥٥

٠بحسن صالح حسین محمد٤٤٣٥٦

٠بحسن عصام نعمھ هللا محمد٤٤٣٥٧

٠بحسن على شحاتھ فؤاد٤٤٣٥٨

٠بحسین حامد سید حامد٤٤٣٥٩

٠بحسین خالد محمد عبد الحمید٤٤٣٦٠

٠بحمدى عبد الرؤوف احمد *٤٤٣٦١

٠بحنین شریف محمد ابراھیم المالح٤٤٣٦٢

٠بخالد احمد محمد حسین الفیلكاوى(وافد)٤٤٣٦٣

٠بخالد عطیھ ابراھیم محمد احمد٤٤٣٦٤

٠بخالد مصطفى عبد الحمید محمد٤٤٣٦٥

٠بخلود احمد صابر احمد٤٤٣٦٦

٠بخلود احمد محمد رضا٤٤٣٦٧

٠بخلود خالد محمد السید٤٤٣٦٨

٠بخلود خالد معوض محمود٤٤٣٦٩

٠بخیریھ محمد احمد عوض هللا٤٤٣٧٠

٠بدالیا احمد محمد عزت عبد السالم٤٤٣٧١

٠بدالیا نیلسون الدو فیلیب٤٤٣٧٢

٠بدعاء السید محمود على عارف٤٤٣٧٣

٠بدعاء ماجد محمد حامد٤٤٣٧٤

٠بدعاء محسن البدراوى عثمان٤٤٣٧٥

٠بدعاء یسرى یوسف عید محمد٤٤٣٧٦

٠بدنیا اسامھ محمد عبد الغنى (ا.ف)٤٤٣٧٧

٠بدنیا حسین محمد على٤٤٣٧٨

٠بدنیا عبد العال سید عبد العال٤٤٣٧٩

٠بدنیا كمال عبد العاطى خلف٤٤٣٨٠

٠بدولت عاطف حسنین محمد القاضى٤٤٣٨١

٠بدینا ابو المعاطى متولى٤٤٣٨٢

٠بدینا االمام الحسن على ابو طالب٤٤٣٨٣

٠بدینا جمال عبد الحكیم نصر٤٤٣٨٤
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٠بدینا عبد الحمید عیسى على٤٤٣٨٥

٠براغب عبد السالم راغب عبد السالم٤٤٣٨٦

٠برامى عشم خلة ارمانیوس٤٤٣٨٧

٠براندا راضى ابوستھ رشوان٤٤٣٨٨

٠برانیا خالد شحاتھ محمود٤٤٣٨٩

٠برانیا مصطفى محمد محمود ( أ.ف)٤٤٣٩٠

٠برحاب عزت فوزى احمد٤٤٣٩١

٠برحمھ ابراھیم حسنى ابراھیم٤٤٣٩٢

٠برشا عبد الغفار حسن مھیدى٤٤٣٩٣

٠برضوى جمال عبدالراضى احمد٤٤٣٩٤

٠برضوى على السید عطا٤٤٣٩٥

٠برضوى محمود احمد طھ٤٤٣٩٦

٠بریم احمد عبد الواحد احمد٤٤٣٩٧

٠بریموندا عادل عبدالنور تاوضروس ( أ.ف)٤٤٣٩٨

٠بریھام عصام عرفھ موافى٤٤٣٩٩

٠بزیاد حامد عبد هللا فرج٤٤٤٠٠

٠بزینب بھاء محمد عبد الخالق٤٤٤٠١

٠بزینب سالم محمد ابراھیم٤٤٤٠٢

٠بزینب صالح محمد عثمان٤٤٤٠٣

٠بزینب عبد الناصر عبد هللا محمد٤٤٤٠٤

٠بزینب عصام على عبد النبى٤٤٤٠٥

٠بساجد احمد محمد احمد نوار٤٤٤٠٦

٠بساره ابراھیم سید عبدالتواب بدوي ( أ.ف)٤٤٤٠٧

٠بساره احمد ابراھیم محمود على٤٤٤٠٨

٠بساره خالد احمد محمد٤٤٤٠٩

٠بساره رأفت محمد متولى٤٤٤١٠

٠بساره سعد على عبد الفتاح٤٤٤١١

٠بساره صبرى حفنى احمد٤٤٤١٢

٠بساره على ذكى شاكر٤٤٤١٣

٠بساره على مصطفى فراج٤٤٤١٤
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                    ٢-                              التوقیع:
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بساره مجدى صالح عبد الغفار٤٤٤١٥

٠بساره محمد احمد محمد٤٤٤١٦

٠بساره محمد عبد الدایم موسي٤٤٤١٧

٠بساره محمد عید محمد ابراھیم٤٤٤١٨

٠بساره محمد مرسى عبد الرحمن٤٤٤١٩

٠بساره مسعد محمد محمود٤٤٤٢٠

٠بساره ھانى غطاس كامل٤٤٤٢١

٠بسالم جمعھ عبد الستار بریك٤٤٤٢٢

٠بسالم نادى سید عبد الواحد٤٤٤٢٣

٠بسامح محمد مصطفى حسین حسانین٤٤٤٢٤

٠بسامى محمد سامى عبد العاطي٤٤٤٢٥

٠بسجده حامد خلیل احمد٤٤٤٢٦

٠بسعید احمد سعید احمد حسن٤٤٤٢٧

٠بسعید قاسم عبد هللا المرى٤٤٤٢٨

٠بسعید محمد سعید محمد٤٤٤٢٩

٠بسلمى احمد صفوت فولى احمد٤٤٤٣٠

٠بسلمى حسین سعد محمد ابراھیم٤٤٤٣١

٠بسلمى خالد حامد احمد خاطر٤٤٤٣٢

٠بسلمى سعید عبد المنعم ابراھیم٤٤٤٣٣

٠بسلمى سید عبد الرحمن السید٤٤٤٣٤

٠بسلمى صالح عبد الحمید محمد٤٤٤٣٥

٠بسلمى عرفھ محمد على سرور٤٤٤٣٦

٠بسلمى محمد احمد على٤٤٤٣٧

٠بسلمى محمد عبد هللا محمود محمد٤٤٤٣٨

٠بسماء جمال محمد زاھر صالح٤٤٤٣٩

٠بسمر اشرف على محمد٤٤٤٤٠

٠بسمیر محمد حسین عبد اللطیف٤٤٤٤١

٠بسمیھ یحیى رجب احمد٤٤٤٤٢

٠بسندس صالح معوض عبد الحمید٤٤٤٤٣

٠بسھا اسامھ محمد حسن٤٤٤٤٤
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امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
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٠بسھا اسامھ محمد مصطفي٤٤٤٤٥

٠بشادى عمرو حسن سعید٤٤٤٤٦

٠بشادى ماجد حسن ابو المكارم٤٤٤٤٧

٠بشروق جمال سید عبد النبى٤٤٤٤٨

٠بشروق سعید محمود محمد٤٤٤٤٩

٠بشروق مجدى نجیب محمد٤٤٤٥٠

٠بشروق ناصر فاروق رجب٤٤٤٥١

٠بشریف اشرف خیرى حامد٤٤٤٥٢

٠بشریف سید احمد السید٤٤٤٥٣

٠بشریف عبد الحمید عبد السالم عبد الحمید صمیدة٤٤٤٥٤

٠بشمس محمد عبد الملیك محمد٤٤٤٥٥

٠بشنوده ظریف ریاض فھیم٤٤٤٥٦

٠بشھاب شریف شوقي محمود٤٤٤٥٧

٠بشھاب عثمان عبد الوھاب محمد٤٤٤٥٨

٠بشیرین خالد سلیمان ابراھیم٤٤٤٥٩

٠بشیماء احمد على حفنى٤٤٤٦٠

٠بشیماء حربى محمد سالمھ٤٤٤٦١

٠بشیماء حسن احمد جمعھ٤٤٤٦٢

٠بشیماء صابر سید محمد٤٤٤٦٣

٠بشیماء عبد المعطى عبد الحمید مرزوق - اعادة قید٤٤٤٦٤

٠بشیماء عبد الھادى عبد الجلیل عبد الھادى٤٤٤٦٥

٠بشیماء عبدالمعطى عبدالحمید مرزوق ( أ.ف)٤٤٤٦٦

٠بشیماء عید صدیق لبیب٤٤٤٦٧

٠بشیماء فؤاد ابراھیم محمد٤٤٤٦٨

٠بشیماء محمد فوزى ظھري٤٤٤٦٩

٠بصابرین اشرف عبد الجید سید حسن٤٤٤٧٠

٠بصادق نجدى صادق على محمود٤٤٤٧١

٠بصالح محمود صالح٤٤٤٧٢

٠بضیاء الدین احمد عبد الحمید احمد احمد٤٤٤٧٣

٠بضیاء الدین نزار سعید كبھ بي٤٤٤٧٤
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٠بطھ حمدى عطیتو محمد٤٤٤٧٥

٠بعادل جمال عمر محمد ( أ.ف)٤٤٤٧٦

٠بعادل عاطف زینھم عبدالجواد٤٤٤٧٧

٠بعاصم محمد مصطفى عزت٤٤٤٧٨

٠بعبد الحمید على عبد الحمید على عفیفى٤٤٤٧٩

٠بعبد الرحمن حاسم محمد حسان٤٤٤٨٠

٠بعبد الرحمن حسن محمد ابراھیم٤٤٤٨١

٠بعبد الرحمن حمدى عبد الرحمن احمد٤٤٤٨٢

٠بعبد الرحمن خالد سالم حجازى٤٤٤٨٣

٠بعبد الرحمن خالد عبد هللا محمود٤٤٤٨٤

٠بعبد الرحمن خالد عبده محمد الخولى٤٤٤٨٥

٠بعبد الرحمن رجب سعداوى محمد٤٤٤٨٦

٠بعبد الرحمن شكرى تونسى شعراوي٤٤٤٨٧

٠بعبد الرحمن طھ فوزى عید٤٤٤٨٨

٠بعبد الرحمن عادل قناوى محمد٤٤٤٨٩

٠بعبد الرحمن عصام سید سید ابراھیم٤٤٤٩٠

٠بعبد الرحمن عالء خلیل٤٤٤٩١

٠بعبد الرحمن فاروق محمد صالح٤٤٤٩٢

٠بعبد الرحمن كمال الدین محمد عبد اللطیف٤٤٤٩٣

٠بعبد الرحمن ماھر على السید٤٤٤٩٤

٠بعبد الرحمن محمد حسن محمود الدسوقى٤٤٤٩٥

٠بعبد الرحمن محمد یوسف٤٤٤٩٦

٠بعبد الرحمن مصطفى محمد یوسف(محول)٤٤٤٩٧

٠بعبد العزیز محمد عبد العزیز ابراھیم٤٤٤٩٨

٠بعبد العزیز محمد عبد العزیز محمد٤٤٤٩٩

٠بعبد هللا جعفر محمد عبد الموجود٤٤٥٠٠

٠بعبد هللا حسین عبد الرحمن احمد٤٤٥٠١

٠بعبد هللا سعید عبد هللا سعید٤٤٥٠٢

٠بعبد هللا على انور احمد٤٤٥٠٣

٠بعبد هللا محمد ایمن حمدى٤٤٥٠٤
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٠بعبد هللا محمد رشدى امام الجیار٤٤٥٠٥

٠بعبد هللا محمد عبد الرسول رشوان حسنین٤٤٥٠٦

٠بعبد هللا محمود احمد مرسي٤٤٥٠٧

٠بعبد المنان محمد عبد العال ابراھیم٤٤٥٠٨

٠بعبد الناصر فاروق سید عنبر٤٤٥٠٩

٠بعبدالرحمن حمدى نوبى خلیل ( أ.ف)٤٤٥١٠

٠بعزه محمد حسین حسین٤٤٥١١

٠بعال صادق عبد الحلیم عبد هللا٤٤٥١٢

٠بعال فوزى جالل عبد الحمید٤٤٥١٣

٠بعالء احمد محمد عبدالرسول ( أ.ف)٤٤٥١٤

٠بعالء عبد الحمید محمد اسماعیل٤٤٥١٥

٠بعالء عبد الخالق السید سالم٤٤٥١٦

٠بعلى ابراھیم محمد ابراھیم٤٤٥١٧

٠بعلى بدر محمود عبد الحمید٤٤٥١٨

٠بعلى حسن علي احمد٤٤٥١٩

٠بعمر احمد سید احمد٤٤٥٢٠

٠بعمر ایھاب اسماعیل احمد السید٤٤٥٢١

٠بعمر زینھم عبده محمد٤٤٥٢٢

٠بعمر كمال فھمى عبدالحلیم ( أ.ف)٤٤٥٢٣

٠بعمر محمد سید سید خاطر٤٤٥٢٤

٠بعمر محمود مرسى احمد سلیمان٤٤٥٢٥

٠بعمر ممدوح محمد بحر٤٤٥٢٦

٠بعمر مؤمن محمد سید٤٤٥٢٧

٠بعمر نبیل عمر طلبھ٤٤٥٢٨

٠بعمر ھاشم فایز حسن٤٤٥٢٩

٠بعمرو ابراھیم سید محمد٤٤٥٣٠

٠بعمرو احمد ابراھیم عبد الباسط٤٤٥٣١

٠بعمرو حسین حسن عبد هللا٤٤٥٣٢

٠بعمرو كامل السید عبد الحلیم٤٤٥٣٣

٠بغاده صابر خلیفھ على مرعزى٤٤٥٣٤
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٠بفاتن حمدى حسین عواد٤٤٥٣٥

٠بفادى احمد سعید محمد٤٤٥٣٦

٠بفادى عادل فھمى٤٤٥٣٧

٠بفادى یحیى ماھر امیر٤٤٥٣٨

٠بفاروق محمد یوسف محمد٤٤٥٣٩

٠بفاطمھ احمد عبد السمیع محمود٤٤٥٤٠

٠بفاطمھ الزھراء محمد یعقوب دھب ( أ.ف)٤٤٥٤١

٠بفاطمھ عید عبد الحفیظ احمد٤٤٥٤٢

٠بفاطمھ محمد صالح احمد٤٤٥٤٣

٠بفاطمھ محمود على ابو طالب٤٤٥٤٤

٠بفاطمھ یاسر فرحات السید٤٤٥٤٥

٠بفایز ابراھیم بطرس جرجس٤٤٥٤٦

٠بفیبى عاطف توفیق اسكندر٤٤٥٤٧

٠بفیرونیا مجدى خلف متیاس٤٤٥٤٨

٠بفیصل عماد صالح الجربوع٤٤٥٤٩

٠بكریم اشرف سعید محمد على٤٤٥٥٠

٠بكریم صالح السید صالح٤٤٥٥١

٠بكریم محمد شحات عواد ( أ.ف)٤٤٥٥٢

٠بكریم محمود عطیھ طلب٤٤٥٥٣

٠بكمال السید كمال السید٤٤٥٥٤

٠بكیرلس میالد فوزى نخلھ٤٤٥٥٥

٠بالغــــــى٤٤٥٥٦

٠بلبنى ولید عبد القادر حجازى٤٤٥٥٧

٠بلؤى مصطفى محمد *٤٤٥٥٨

٠بلیلى صبرى محمد على الحازق٤٤٥٥٩

٠بماجد جمال احمد محمود٤٤٥٦٠

٠بماجد عادل جابر محمد٤٤٥٦١

٠بماجى شكرى جرجس بشاى٤٤٥٦٢

٠بمارك مجدى شحاتھ عوضى٤٤٥٦٣

٠بماركو جیال عریان صلیب٤٤٥٦٤
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٧٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمازن سعد عبد اللطیف السید٤٤٥٦٥

٠بمحمد ابو القاسم ایوب حمدان٤٤٥٦٦

٠بمحمد احمد حسن حارث٤٤٥٦٧

٠بمحمد احمد رسل خضرى *٤٤٥٦٨

٠بمحمد احمد رفعت ابراھیم٤٤٥٦٩

٠بمحمد احمد سعد احمد یونس٤٤٥٧٠

٠بمحمد احمد عبد البدیع محمد٤٤٥٧١

٠بمحمد احمد عفیفى محمد سلیمان٤٤٥٧٢

٠بمحمد احمد على محمد عبد الكریم٤٤٥٧٣

٠بمحمد احمد محمد رجب٤٤٥٧٤

٠بمحمد احمد محمود عثمان٤٤٥٧٥

٠بمحمد ادھم عبد المطلب على٤٤٥٧٦

٠بمحمد اسامھ عبد الحمید محمد البحر(محول)٤٤٥٧٧

٠بمحمد اسالم ریاض حموده٤٤٥٧٨

٠بمحمد اشرف رشاد بیومى٤٤٥٧٩

٠بمحمد اشرف فاروق ابراھیم٤٤٥٨٠

٠بمحمد السید امین قاعود ( أ.ف)٤٤٥٨١

٠بمحمد ایھاب االلفى محمد٤٤٥٨٢

٠بمحمد باسم محمد مصطفى طنطاوي٤٤٥٨٣

٠بمحمد باوه احمد ابراھیم على٤٤٥٨٤

٠بمحمد جمال ثابت اسماعیل٤٤٥٨٥

٠بمحمد جمال فتحى اسماعیل٤٤٥٨٦

٠بمحمد جمال محمد عبد العزیز٤٤٥٨٧

٠بمحمد حسام محمد كمال محمد لبیب٤٤٥٨٨

٠بمحمد حمدى انور محمد اللیثى(محول)٤٤٥٨٩

٠بمحمد حمدى عبد هللا عبد هللا٤٤٥٩٠

٠بمحمد خالد عنتر محمد المندورى٤٤٥٩١

٠بمحمد خالد محمد شعبان٤٤٥٩٢

٠بمحمد خالد مرزوق عبد هللا٤٤٥٩٣

٠بمحمد خالد یحیى عبد المحسن٤٤٥٩٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد خلیل محمد محمود محمد یوسف٤٤٥٩٥

٠بمحمد رمضان احمد الشراني٤٤٥٩٦

٠بمحمد سعد فاروق محمد راشد٤٤٥٩٧

٠بمحمد سید حسین محمد٤٤٥٩٨

٠بمحمد سید عبد الكریم سلیمان٤٤٥٩٩

٠بمحمد شریف محمد احمد٤٤٦٠٠

٠بمحمد شعبان احمد امین٤٤٦٠١

٠بمحمد شعبان على عبد السالم٤٤٦٠٢

٠بمحمد صبرى السید حسن٤٤٦٠٣

٠بمحمد عادل حسن مجاھد٤٤٦٠٤

٠بمحمد عادل محمد حمیده٤٤٦٠٥

٠بمحمد عاطف عبد الفتاح ابو ضیف٤٤٦٠٦

٠بمحمد عبد الستار عبد الفتاح عبد الستار٤٤٦٠٧

٠بمحمد عبد العزیز جاحى العوضى(وافد)٤٤٦٠٨

٠بمحمد عبد هللا ركابى بدرى٤٤٦٠٩

٠بمحمد عبد المحسن احمد عبد السالم٤٤٦١٠

٠بمحمد عزت جابر محمد٤٤٦١١

٠بمحمد عالء الدین فھمى سالم٤٤٦١٢

٠بمحمد عالء محمد محمد السید٤٤٦١٣

٠بمحمد عمرو احمد صالح٤٤٦١٤

٠بمحمد عمرو محمد احمد المنیاوى٤٤٦١٥

٠بمحمد فارس فاروق مصطفى عبد المجید٤٤٦١٦

٠بمحمد فتحى محمد عباس٤٤٦١٧

٠بمحمد قاسم عبد هللا المرى٤٤٦١٨

٠بمحمد مجدى ابو الحمد عباس٤٤٦١٩

٠بمحمد مجدى عبد اللطیف ابراھیم٤٤٦٢٠

٠بمحمد محمد جوده السید٤٤٦٢١

٠بمحمد محمد عبد الرؤف ابوجازیھ٤٤٦٢٢

٠بمحمد محمد مدبولى على٤٤٦٢٣

٠بمحمد محمود عبد الحفیظ اسماعیل٤٤٦٢٤

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد مفتاح مھنى احمد٤٤٦٢٥

٠بمحمد نصرالدین عبده اسماعیل٤٤٦٢٦

٠بمحمد ھانى ابوزید محمد ( أ.ف)٤٤٦٢٧

٠بمحمد ولید لطفى حسن(محول)٤٤٦٢٨

٠بمحمود ابو السعود ربیع سلیمان٤٤٦٢٩

٠بمحمود جالل درویش فرغلى٤٤٦٣٠

٠بمحمود حسام عفیفى محمود٤٤٦٣١

٠بمحمود حسن محمود سعید حسن٤٤٦٣٢

٠بمحمود حسین محمد شرف الدین محمد الصاوى٤٤٦٣٣

٠بمحمود خضیر بكرى خضیر٤٤٦٣٤

٠بمحمود رزق عطا احمد٤٤٦٣٥

٠بمحمود رضا عویس عبد الحلیم٤٤٦٣٦

٠بمحمود رضا مرسي مرزوق٤٤٦٣٧

٠بمحمود رمضان محمد احمد ( أ.ف)٤٤٦٣٨

٠بمحمود سالم محمود اسماعیل(محول)٤٤٦٣٩

٠بمحمود سعید محمد سید٤٤٦٤٠

٠بمحمود صابر عبد الحكیم ابراھیم(محول)٤٤٦٤١

٠بمحمود صبحى محمد عطیطو حسین٤٤٦٤٢

٠بمحمود صالح فایق على٤٤٦٤٣

٠بمحمود صالح محمود عبد المنعم(محول)٤٤٦٤٤

٠بمحمود عبد التواب رمضان حسانین قاسم٤٤٦٤٥

٠بمحمود عبد الجلیل عثمان احمد٤٤٦٤٦

٠بمحمود عبد الغفار عویس عبدالغفار٤٤٦٤٧

٠بمحمود عبد هللا عبد الجلیل عبد الكریم(محول)٤٤٦٤٨

٠بمحمود عالء محمد عبد الرحیم٤٤٦٤٩

٠بمحمود على مصطفى السید٤٤٦٥٠

٠بمحمود فھمى محمود عباس٤٤٦٥١

٠بمحمود محمد عبد العاطى محمد٤٤٦٥٢

٠بمحمود محمد محمود احمد٤٤٦٥٣

٠بمحمود مكروم فرحات مكروم زید٤٤٦٥٤

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

٠بمحمود نور الدین محمود عبد السالم٤٤٦٥٥

٠بمروه شیرین مصطفى احمد٤٤٦٥٦

٠بمروه عاطف اسماعیل الشحات٤٤٦٥٧

٠بمروه محمد احمد حسین٤٤٦٥٨

٠بمروه محمد صفى الدین عبد الونیس عبد المقصود٤٤٦٥٩

٠بمریم احمد عبد المنعم عبد الحمید٤٤٦٦٠

٠بمریم السید محمد عبد الشافى٤٤٦٦١

٠بمریم ایمن احمد منیر٤٤٦٦٢

٠بمریم ایمن عبد الرؤف محمد عمارة٤٤٦٦٣

٠بمریم جرجس نظیر بخیت عوض ( أ.ف)٤٤٦٦٤

٠بمریم حمدى عبد الجید راشد٤٤٦٦٥

٠بمریم فایز سعید فھیم٤٤٦٦٦

٠بمریم مصطفى سید مغربى٤٤٦٦٧

٠بمریم وجیھ فاروق زكى ( أ.ف)٤٤٦٦٨

٠بمصطفى اشرف محمد شحاتھ طھ٤٤٦٦٩

٠بمصطفى ایمن محمد محمد٤٤٦٧٠

٠بمصطفى رضا فتحى عبد الرحمن٤٤٦٧١

٠بمصطفى رمضان فوزى فرغلي٤٤٦٧٢

٠بمصطفى عبد اللطیف سید مختار٤٤٦٧٣

٠بمصطفى عبده سید مرسى٤٤٦٧٤

٠بمصطفى عربى حسین سید٤٤٦٧٥

٠بمصطفى عرفھ محمد حسنین صالح٤٤٦٧٦

٠بمصطفى عزت حامد علي٤٤٦٧٧

٠بمصطفى على عبد الرحیم محمد٤٤٦٧٨

٠بمصطفى محمد اسماعیل محمد٤٤٦٧٩

٠بمصطفى محمد محمد احمد٤٤٦٨٠

٠بمصطفى محمد مصطفى صادق٤٤٦٨١

٠بمصطفى ھشام فتحى حمزه٤٤٦٨٢

٠بمعاذ عالء حجازى محمد٤٤٦٨٣

٠بمفدى نبیل جبرائیل٤٤٦٨٤
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                    ٢-                              التوقیع:
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عدد الحاضرین:
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بممدوح محمد عبد العزیز سالم احمد٤٤٦٨٥

٠بمنار حسین محمود اللیثى٤٤٦٨٦

٠بمنار محمد احمد عبدالتواب٤٤٦٨٧

٠بمنھ هللا اسامھ بھنسى عبد الحلیم بھنسى٤٤٦٨٨

٠بمنھ هللا حسین دسوقى محمود٤٤٦٨٩

٠بمنھ هللا سالمھ محمود ریاض٤٤٦٩٠

٠بمنھ هللا علي سعد محمد منصور٤٤٦٩١

٠بمنھ هللا میمى محمد عثمان٤٤٦٩٢

٠بمنھ هللا نادر نعیم حسن عبد المجید٤٤٦٩٣

٠بمنھ هللا یاسر محمد حسین٤٤٦٩٤

٠بمنھ رضا ھالل عید ابراھیم٤٤٦٩٥

٠بمنھ محسن محمد على سالمھ٤٤٦٩٦

٠بمنى حسین محمد حسین عامر٤٤٦٩٧

٠بمنى سمیر محمد ابراھیم٤٤٦٩٨

٠بمنى سید احمد احمد مطاوع٤٤٦٩٩

٠بمنى عبد الغنى سعید مسعد٤٤٧٠٠

٠بمنى عصام عبد المعطي مفید٤٤٧٠١

٠بمھا سمیر احمد سعید٤٤٧٠٢

٠بمھا عبد هللا السید عبد المعطى٤٤٧٠٣

٠بمھا محمد صالح الدین احمد ابراھیم٤٤٧٠٤

٠بمونیكا ناجى مسعد حنا٤٤٧٠٥

٠بمى امین فھمى عبد العزیز٤٤٧٠٦

٠بمى جمال حافظ محمد سلومھ٤٤٧٠٧

٠بمى جمال حسنى محمد٤٤٧٠٨

٠بمى رجب احمد مصطفي٤٤٧٠٩

٠بمى محمود محمد احمد٤٤٧١٠

٠بمى مصرى احمد محمد حسین٤٤٧١١

٠بمى مصطفى عبدالعزیز عبدالستار٤٤٧١٢

٠بمیار ماھر محمد عبد البارى سلیمان٤٤٧١٣

٠بمیار ھشام محمد عبد المغیث٤٤٧١٤
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                    ٢-                              التوقیع:
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمیرنا شوقى عبد الجواد احمد٤٤٧١٥

٠بمیرنا محمود محمد مبروك٤٤٧١٦

٠بمیالد مایز لمعى حنا٤٤٧١٧

٠بمینا بھجت عیاد ذكري٤٤٧١٨

٠بمینا حنا اسحق فام٤٤٧١٩

٠بمینا راشد ولسن فخرى٤٤٧٢٠

٠بنادر السید عزت السید٤٤٧٢١

٠بنادین ابراھیم ثروت محمود صادق٤٤٧٢٢

٠بنادیھ عبد الھادى محمد بھجت عبد الرحمن٤٤٧٢٣

٠بنادیھ مصطفى حمیده طھ٤٤٧٢٤

٠بناریمان حسن وحید الدین عفیفى٤٤٧٢٥

٠بناریمان حسین محمود امین٤٤٧٢٦

٠بنجاه ھشام رأفت عزت٤٤٧٢٧

٠بنجم الدین عصام محمد كامل مصطفي نجم٤٤٧٢٨

٠بندا احمد عبد السالم عطیھ٤٤٧٢٩

٠بندا رفعت طھ محمد٤٤٧٣٠

٠بندا محمد على عبد الھادى٤٤٧٣١

٠بندى ایمن فاروق احمد٤٤٧٣٢

٠بندى جمال حامد محمد٤٤٧٣٣

٠بندى حسین عبد الشكور احمد٤٤٧٣٤

٠بندى حمدى حسن محمد محمود٤٤٧٣٥

٠بندى خالد محمد احمد محمد٤٤٧٣٦

٠بندى سید عبد الرحمن السید الدسوقى٤٤٧٣٧

٠بندى سید محمد سید علي٤٤٧٣٨

٠بندى عبد المنصف سید محمد٤٤٧٣٩

٠بندى عماد الحسینى حسین٤٤٧٤٠

٠بندى محمد ابراھیم خطاب٤٤٧٤١

٠بندى محمد طلبھ عبدربھ ( أ.ف)٤٤٧٤٢

٠بندى محمد عبد التواب محمد اسماعیل٤٤٧٤٣

٠بندى محمد محمود حسن٤٤٧٤٤
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بندى یحى محمد عوض ( أ.ف)٤٤٧٤٥

٠بنرمین صبحى نصیف الضبع٤٤٧٤٦

٠بنسرین عاطف على عطیھ٤٤٧٤٧

٠بنھلھ سامى السید محمد٤٤٧٤٨

٠بنور الدین اكرم احمد طھ الجندى٤٤٧٤٩

٠بنورا احمد على عبد اللطیف٤٤٧٥٠

٠بنورا امام عبد الفتاح امام٤٤٧٥١

٠بنورا عبد الفتاح محمود دویدار٤٤٧٥٢

٠بنورا مصطفى فتحى رجب٤٤٧٥٣

٠بنوران السید سعد الدین عبد الفتاح البرع٤٤٧٥٤

٠بنوران مجدى صادق محمد نوار٤٤٧٥٥

٠بنورھان احمد عبد الفتاح عبد الكریم٤٤٧٥٦

٠بنورھان السید عطیھ خلیل٤٤٧٥٧

٠بنورھان عبد السالم محمد عبد السالم٤٤٧٥٨

٠بنورھان عالء محمد عھدى سید احمد ( أ.ف)٤٤٧٥٩

٠بنورھان محمد حسین عبد العزیز٤٤٧٦٠

٠بنورھان محمود عدلى محمد٤٤٧٦١

٠بنورھان مصطفى زكى سید٤٤٧٦٢

٠بنورھان مصطفى محمد عفیفى٤٤٧٦٣

٠بنورھان ممدوح عبد الحمید شمروخ٤٤٧٦٤

٠بھاجر ابراھیم السید حامد النجار٤٤٧٦٥

٠بھاجر عبد المحسن محمود على٤٤٧٦٦

٠بھاجر محمد صدیق محمد٤٤٧٦٧

٠بھاجر محمد منیر عبد الحمید عبد الجواد٤٤٧٦٨

٠بھارى عادل بولس ملك٤٤٧٦٩

٠بھایدى عبد الناصر صابر محمود سالم٤٤٧٧٠

٠بھبھ حسن محمد حسن٤٤٧٧١

٠بھبھ خالد محمد محمد٤٤٧٧٢

٠بھبھ رمضان بیومى تركى٤٤٧٧٣

٠بھبھ یحیى احمد موسى٤٤٧٧٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بھدى عبد الكریم عبد الھادى عبد الكریم٤٤٧٧٥

٠بھدى على محمد على شندى٤٤٧٧٦

٠بھدى محمد احمد ابراھیم٤٤٧٧٧

٠بھدى مصطفى احمد احمد٤٤٧٧٨

٠بھدیر اللیثى السید طھ٤٤٧٧٩

٠بھدیر جابر شعبان عبد الرحمن٤٤٧٨٠

٠بھدیر حمید عوده حمید٤٤٧٨١

٠بھدیر عبد الوھاب محمد محمود٤٤٧٨٢

٠بھدیر ھانى محمود عبد الحمید٤٤٧٨٣

٠بھشام جمعھ فایز جمعھ٤٤٧٨٤

٠بھمسھ صالح على فرغلى٤٤٧٨٥

٠بھمیس طھ ابراھیم مبروك٤٤٧٨٦

٠بھناء احمد زكریا احمد عطیھ٤٤٧٨٧

٠بھند محمد سید ابراھیم٤٤٧٨٨

٠بھند یوسف احمد علي٤٤٧٨٩

٠بوالى وائل عبد الشافى السید٤٤٧٩٠

٠بوائل كمال بساده حنین(محول)٤٤٧٩١

٠بوسام طھ عبده محمد الھنداوى٤٤٧٩٢

٠بوفاء حنفى محمود ابو لیلھ٤٤٧٩٣

٠بوالء السید ابراھیم السید٤٤٧٩٤

٠بولید محمد امام على٤٤٧٩٥

٠بیارا خالد سعد حسن محمد عبادي٤٤٧٩٦

٠بیارا سالم فھمى عبد النبى٤٤٧٩٧

٠بیاسمین ابراھیم شاكر محمد٤٤٧٩٨

٠بیاسمین احمد حلمى صالح٤٤٧٩٩

٠بیاسمین عید ابراھیم حامد ( أ.ف)٤٤٨٠٠

٠بیاسمین فھیم عبد المنعم سیف الدین٤٤٨٠١

٠بیاسمین محمد احمد احمد عشماوى٤٤٨٠٢

٠بیاسمین محمد شحاتھ جمعھ٤٤٨٠٣

٠بیاسمین ناجى احمد محمد أدم٤٤٨٠٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بیحى على محمد احمد الحرون٤٤٨٠٥

٠بیمنى حسن دھب عبده سلیمان٤٤٨٠٦

٠بیمنى محمد عبد الفتاح سید محمد٤٤٨٠٧

٠بیوسف ایھاب فوزي عبد المجید٤٤٨٠٨

٠بیوسف ایھاب محمد عاطف حامد٤٤٨٠٩

٠بیوسف حسام الدین محمد حسن٤٤٨١٠

٠بیوسف حسین السید احمد٤٤٨١١

٠بیوسف حسین صابر مرسى٤٤٨١٢

٠بیوسف طلعت محمد زاید٤٤٨١٣

٠بیوسف عصام محمد على درویش٤٤٨١٤

٠بیوسف ماھر خلیل عبد هللا٤٤٨١٥

٠بیوسف محمد سید محمد٤٤٨١٦

٠بیوسف یحیى عبد المجید محمد رضوان٤٤٨١٧

٠خ١ابانوب جرجس حلمى وھیب٤٤٨١٨

٠خ١ابانوب رزق حكیم فھیم٤٤٨١٩

٠خ١ابانوب ناجى صلیب٤٤٨٢٠

٠خ١ابراھیم خالد محمد رمضان٤٤٨٢١

٠خ١ابراھیم على عبد الناصر٤٤٨٢٢

٠خ١ابراھیم عیاد عوض میخائیل٤٤٨٢٣

٠خ١ابراھیم مجدى محمود اسماعیل٤٤٨٢٤

٠خ١ابرھیم محمد محمد رشاد(أ.ف)٤٤٨٢٥

٠خ١احمد ابراھیم محمد محمد درویش٤٤٨٢٦

٠خ١احمد اسماعیل احمد اسماعیل صالح٤٤٨٢٧

٠خ١احمد السید سعید محمد٤٤٨٢٨

٠خ١احمد ایمن عبد الستار احمد٤٤٨٢٩

٠خ١احمد جمال محمود رضوان٤٤٨٣٠

٠خ١احمد حسن احمد حسن القط٤٤٨٣١

٠خ١احمد حسن حسن معوض٤٤٨٣٢

٠خ١احمد حسن سالمھ حسن٤٤٨٣٣

٠خ١احمد حسن عبد التواب اسماعیل٤٤٨٣٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١احمد حسنى ابراھیم بیومى٤٤٨٣٥

٠خ١احمد سامى عبد الحكیم السید٤٤٨٣٦

٠خ١احمد سید حنفى محمود٤٤٨٣٧

٠خ١احمد سید عبد العظیم عبد الحفیظ٤٤٨٣٨

٠خ١احمد شریف احمد عبد الرحیم٤٤٨٣٩

٠خ١احمد صالح  الدین طھ السید٤٤٨٤٠

٠خ١احمد صالح طھ على٤٤٨٤١

٠خ١احمد صالح عبد الوھاب السید مبارك٤٤٨٤٢

٠خ١احمد عبد الرازق مختار شحات٤٤٨٤٣

٠خ١احمد عبد هللا احمد عبد هللا٤٤٨٤٤

٠خ١احمد عبد هللا على عبد هللا٤٤٨٤٥

٠خ١احمد عبد الواحد فرغلى عبد الواحد٤٤٨٤٦

٠خ١احمد عصام عبد السالم ابراھیم٤٤٨٤٧

٠خ١احمد علي محمد حسن(أ.ف)٤٤٨٤٨

٠خ١احمد عمر محمد عمر حسنین٤٤٨٤٩

٠خ١احمد كرم احمد احمد *٤٤٨٥٠

٠خ١احمد مجدى محمد یوسف٤٤٨٥١

٠خ١احمد محمد عبد الفتاح احمد٤٤٨٥٢

٠خ١احمد محمد على راغب٤٤٨٥٣

٠خ١احمد محمد عید حسین٤٤٨٥٤

٠خ١احمد محمود حنفى محمود٤٤٨٥٥

٠خ١احمد محمود محمد معوض٤٤٨٥٦

٠خ١احمد مسعد مختار حسین٤٤٨٥٧

٠خ١احمد مصطفى توفیق ابو القاسم٤٤٨٥٨

٠خ١احمد مصطفى كامل عبد هللا٤٤٨٥٩

٠خ١احمد مصطفى محمد على٤٤٨٦٠

٠خ١احمد ناجى عبد العظیم عبد الوھاب٤٤٨٦١

٠خ١احمد یحى سید عبد الرازق٤٤٨٦٢

٠خ١اسامھ عاطف علي عبد الباقي٤٤٨٦٣

٠خ١اسامھ محمد سید محمد٤٤٨٦٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١اسر  مرام علیوه موسى٤٤٨٦٥

٠خ١اسراء احمد محمد احمد٤٤٨٦٦

٠خ١اسراء احمد محمد حسن٤٤٨٦٧

٠خ١اسراء حاتم محمد علي الھاشمي٤٤٨٦٨

٠خ١اسراء رضا ابراھیم عبدالھادى٤٤٨٦٩

٠خ١اسراء شاھین احمد بدر الدین(ا٠ف)٤٤٨٧٠

٠خ١اسراء محمد محمود السید٤٤٨٧١

٠خ١اسراء موسى محمد محمد ابراھیم٤٤٨٧٢

٠خ١اسالم احمد جالل جودة٤٤٨٧٣

٠خ١اسالم احمد رضوان احمد٤٤٨٧٤

٠خ١اسالم احمد محمد محمود *٤٤٨٧٥

٠خ١اسالم حسام محمد حسن٤٤٨٧٦

٠خ١اسالم رجب٤٤٨٧٧

٠خ١اسالم عصام الصباحي مصلحي٤٤٨٧٨

٠خ١اسالم عماد السید محمد احمد٤٤٨٧٩

٠خ١اسالم محمد ابوالفضل عبد التواب٤٤٨٨٠

٠خ١اسالم محمد السید فاید٤٤٨٨١

٠خ١اسالم محمد امام كامل٤٤٨٨٢

٠خ١اسالم محمد حسن *٤٤٨٨٣

٠خ١اسماء احمد عبد الستار محمد٤٤٨٨٤

٠خ١اسماء سمیر زكى محمد(أ.ف)٤٤٨٨٥

٠خ١اسماء عاشور السید السید٤٤٨٨٦

٠خ١اشرف مدحت احمد على٤٤٨٨٧

٠خ١االء محمود احمد عبد المحسن ابراھیم٤٤٨٨٨

٠خ١االء وجدي السید عبد الرحمن(محول)٤٤٨٨٩

٠خ١امال محمود سالم على٤٤٨٩٠

٠خ١امانى رجب عبد المحسن محمد٤٤٨٩١

٠خ١امل عادل عبد الجواد عبد الجواد٤٤٨٩٢

٠خ١امنیھ حسن سلیمان محمد عریضھ٤٤٨٩٣

٠خ١امنیھ سامى محمد السید٤٤٨٩٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١امنیھ محمد ابراھیم عبده٤٤٨٩٥

٠خ١امنیھ نبیل سید عفیفى السید٤٤٨٩٦

٠خ١امیره خالد حسین على٤٤٨٩٧

٠خ١امیره طھ عبدالحمید قدح٤٤٨٩٨

٠خ١امیره عبد الناصر عیسوى عبد الرحیم٤٤٨٩٩

٠خ١امیره عماد محمد شحاتة٤٤٩٠٠

٠خ١اندرو وحید ثابت عبدالملك٤٤٩٠١

٠خ١ایات عبد الناصر احمد على فرحان٤٤٩٠٢

٠خ١ایة محب جمعة علي(أ.ف)٤٤٩٠٣

٠خ١ایمان اشرف فؤاد مصطفى٤٤٩٠٤

٠خ١ایمان تامر صالح الدین نجیب القاضى٤٤٩٠٥

٠خ١ایمان حبیب شكرى حبیب عبد القوى٤٤٩٠٦

٠خ١ایمان عصام الدین عادل محمد٤٤٩٠٧

٠خ١ایمان محروس محمد رمضان٤٤٩٠٨

٠خ١ایمان محروس محمد محروس٤٤٩٠٩

٠خ١ایمان ناجى بسیونى عبدالواحد٤٤٩١٠

٠خ١ایھ احمد محمود فرج٤٤٩١١

٠خ١ایھ جمال حسانین عبدالعزیز٤٤٩١٢

٠خ١ایھ حسین على حافظ *٤٤٩١٣

٠خ١ایھ عادل سالم حسن٤٤٩١٤

٠خ١ایھ عبد الرؤف زكى على٤٤٩١٥

٠خ١ایھ لدھم عبد الرحمن على٤٤٩١٦

٠خ١ایھ محمد احمد احمد االلفى٤٤٩١٧

٠خ١ایھ محمد حسن محمد شاھین٤٤٩١٨

٠خ١ایھ محمد زین العابدین محمود محمد٤٤٩١٩

٠خ١ایھ محمود احمد حسنى٤٤٩٢٠

٠خ١بسام حامد احمد عبد الرحیم٤٤٩٢١

٠خ١بالل محمد امین فخرى ٤٤٩٢٢

٠خ١بھاء الدین رأفت سید محمد احمد٤٤٩٢٣

٠خ١بولس میشیل اسحق عبید عبد المالك٤٤٩٢٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١بیتر فرج كرم فرج٤٤٩٢٥

٠خ١بیشوى دانیال عبد الشھید غبلایر٤٤٩٢٦

٠خ١تسبیح محمد حسنى عبد هللا٤٤٩٢٧

٠خ١تقى جمال محمود محمود سطوحى٤٤٩٢٨

٠خ١تقى محمد سلیم ناجى٤٤٩٢٩

٠خ١جیھان جمال الدین السید السید٤٤٩٣٠

٠خ١حازم بدر محمد رفاعى٤٤٩٣١

٠خ١حازم عربي فرغلي احمد٤٤٩٣٢

٠خ١حسام احمد فتحي محمود٤٤٩٣٣

٠خ١حسام حسین سمیر *٤٤٩٣٤

٠خ١حسام سید ابراھیم محمد٤٤٩٣٥

٠خ١حسن حسین محمد عویس احمد٤٤٩٣٦

٠خ١حكمت رجب زنیھم كامل احمد(أ.ف)٤٤٩٣٧

٠خ١حماده محمد حامد عبد الونیس٤٤٩٣٨

٠خ١حمدى رجب محمد لطفي٤٤٩٣٩

٠خ١حمدى قاسم حسن قاسم٤٤٩٤٠

٠خ١حنان ثابت سعد فضل هللا فرج٤٤٩٤١

٠خ١حنان طارق محمد السید احمد (أ.ف)٤٤٩٤٢

٠خ١حنان علي عبد العزیر ابرھیم(أ.ف)٤٤٩٤٣

٠خ١خالد محمد عبد الوھاب محمد٤٤٩٤٤

٠خ١خالد مصطفى فاروق محمد٤٤٩٤٥

٠خ١خلود مجاھد محمد كامل٤٤٩٤٦

٠خ١دنیا اسامة عید عبد العاطى عبد المجید٤٤٩٤٧

٠خ١دنیا عادل سید محمد٤٤٩٤٨

٠خ١دینا حلمي احمد فؤاد حلمي٤٤٩٤٩

٠خ١رانا حسین على حسن٤٤٩٥٠

٠خ١رانیا احمد رمضان محمد ٤٤٩٥١

٠خ١رانیا عصام ابراھیم السید٤٤٩٥٢

٠خ١رحاب طارق عبد الحمید محمد٤٤٩٥٣

٠خ١رحمھ ابراھیم عبد الكریم مصطفى٤٤٩٥٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١رضوى اھاب خمیس عثمان٤٤٩٥٥

٠خ١رضوى جمال حسنى تمام محمود٤٤٩٥٦

٠خ١رغده حمود عبد التواب محمود٤٤٩٥٧

٠خ١روان عبد الجلیل على خلیفھ (محولھ من لغات انتظام٤٤٩٥٨

٠خ١روضھ سعید احمد الشافعى٤٤٩٥٩

٠خ١روضھ سعید عبد المجید *٤٤٩٦٠

٠خ١روماني سامي بباوي حنین٤٤٩٦١

٠خ١ریم اسماعیل محمد على٤٤٩٦٢

٠خ١ریھام مجدى عبد اللطیف احمد شاھین٤٤٩٦٣

٠خ١ریوان محمد محسن عدلى٤٤٩٦٤

٠خ١زھره فؤاد محمود محمد عبد الفتاح٤٤٩٦٥

٠خ١زینب السید ابراھیم عبدالحمید٤٤٩٦٦

٠خ١ساره حسن عبد الرحیم العقبي٤٤٩٦٧

٠خ١ساره مجدى ابراھیم محمد سلیمان٤٤٩٦٨

٠خ١سالم ولید عبد الحمید (وافد)٤٤٩٦٩

٠خ١سامر عصام فؤاد عبد العال٤٤٩٧٠

٠خ١سلمى رضا منصور صالح٤٤٩٧١

٠خ١سلمى صالح حسن فؤاد٤٤٩٧٢

٠خ١سلمى عادل عبد العزیز ابراھیم٤٤٩٧٣

٠خ١سلمى محمد مصطفى سامى٤٤٩٧٤

٠خ١سلمى ممدوح عبد الرحمن اسماعیل (أ.ف)٤٤٩٧٥

٠خ١سمر عبد الصمد احمد خلفیة (أ.ف)٤٤٩٧٦

٠خ١سھام جالل محمد حسین(أ.ف)٤٤٩٧٧

٠خ١سومیھ حفنى محمود مجاھد الجمسى٤٤٩٧٨

٠خ١سید اشرف سید عبدة عبد المجیدة (أ.ف)٤٤٩٧٩

٠خ١سیف ھشام محسن عبد العزیز٤٤٩٨٠

٠خ١شریف اشرف عبد الفتاح صبرى٤٤٩٨١

٠خ١شریف مصطفى سعد عبد العال٤٤٩٨٢

٠خ١شنكوت فیتر كونج جوك٤٤٩٨٣

٠خ١شھاب محمد شاكر البیومى(محول)٤٤٩٨٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١شیماء حماده احمد احمد٤٤٩٨٥

٠خ١شیماء محمد السید فھیم٤٤٩٨٦

٠خ١صالح الدین عبد المنعم احمد محمد الملط٤٤٩٨٧

٠خ١طارق مصطفى عبد الحلیم محمود(أ.ف)٤٤٩٨٨

٠خ١طاھر شرف الدین زكریا٤٤٩٨٩

٠خ١طھ حسین شعبان محمد٤٤٩٩٠

٠خ١عبد الحكیم منتصر ابراھیم محمد٤٤٩٩١

٠خ١عبد الرحمن طارق عبد الرحمن بیومى٤٤٩٩٢

٠خ١عبد الرحمن طارق عبد الرحمن(محول)٤٤٩٩٣

٠خ١عبد الرحمن طارق ممدوح محمود ندا٤٤٩٩٤

٠خ١عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن عفیفى٤٤٩٩٥

٠خ١عبد الرحمن كمال الدین حسین احمد٤٤٩٩٦

٠خ١عبد الرحمن محمد احمد احمد جاد٤٤٩٩٧

٠خ١عبد الرحمن محمد اسماعیل عویس٤٤٩٩٨

٠خ١عبد الرحمن محمد نجیب سید حسن٤٤٩٩٩

٠خ١عبد الرحمن محمد یحیى محمد طھ الطویل٤٥٠٠٠

٠خ١عبد الرشید عادل عبد القادر عبد المعطى٤٥٠٠١

٠خ١عبد العزیز مدحت شریف عبد الوھاب٤٥٠٠٢

٠خ١عبد الفتاح جابر عبد الفتاح مرسى٤٥٠٠٣

٠خ١عبد هللا ثروت جودة السید(أ.ف)٤٥٠٠٤

٠خ١عبد هللا سعد حمد شحاتھ٤٥٠٠٥

٠خ١عبد هللا عادل عبد هللا سرحان٤٥٠٠٦

٠خ١عبد هللا محمد احمد محمود٤٥٠٠٧

٠خ١عبد هللا محمد عبد هللا المرسى٤٥٠٠٨

٠خ١عبد هللا محمد عبد المنعم محمد٤٥٠٠٩

٠خ١عبد هللا محمد مجاور حسن٤٥٠١٠

٠خ١عبد هللا محمود حسن قطب٤٥٠١١

٠خ١عبد هللا محمود عبد الحمید شحات٤٥٠١٢

٠خ١عبد هللا ندا عبد الظاھر محمدغیاض٤٥٠١٣

٠خ١عبد المجید احمد عبد الناصر عبد المجید٤٥٠١٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١عال عاطف احمد حماده سرور٤٥٠١٥

٠خ١عالء على محمد احمد الطباخ٤٥٠١٦

٠خ١على احمد السید احمد القفاص٤٥٠١٧

٠خ١على احمد عبد الظاھر عواد٤٥٠١٨

٠خ١على سعید محمد كامل زكى٤٥٠١٩

٠خ١على عبد الحمید على عبد الحمید٤٥٠٢٠

٠خ١على عبد الحمید على عبد الحمید دیاب٤٥٠٢١

٠خ١علیھ سید على حسن٤٥٠٢٢

٠خ١عماد حمدي سعید عبد الرحمن (أ.ف)٤٥٠٢٣

٠خ١عمر احمد عبد الحافظ احمد٤٥٠٢٤

٠خ١عمر حاتم محمود سعید٤٥٠٢٥

٠خ١عمر حسین رجب حسین عبد العاطى٤٥٠٢٦

٠خ١عمر سامى على محمد٤٥٠٢٧

٠خ١عمر عبد العزیز عبد الحمید حسن٤٥٠٢٨

٠خ١عمر عبد المجید محمد احمد٤٥٠٢٩

٠خ١عمر عبد الھادى مبروك عبد ربھ٤٥٠٣٠

٠خ١عمر عماد انور عبد هللا على٤٥٠٣١

٠خ١عمر فتحى عباس محمد٤٥٠٣٢

٠خ١عمر مظھر سلیم محمود٤٥٠٣٣

٠خ١عمر نبیل مرزوق حسن٤٥٠٣٤

٠خ١عمرو احمد شحاتھ محمد ھریدى٤٥٠٣٥

٠خ١عمرو ایمن صالح الدین عبده٤٥٠٣٦

٠خ١عمرو جمال السید عبد هللا مبروك٤٥٠٣٧

٠خ١عمرو عادل انور اسماعیل٤٥٠٣٨

٠خ١عمرو عطیھ محمد محمد عطیھ٤٥٠٣٩

٠خ١عوض محمود علي محمد مطر٤٥٠٤٠

٠خ١غادة عمرو على ابراھیم محمد٤٥٠٤١

٠خ١فادى جمال امین فھیم مسعد٤٥٠٤٢

٠خ١فادى عادل صبحى وھیب(محول من لغات)٤٥٠٤٣

٠خ١فاطمھ ابراھیم محمد *٤٥٠٤٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١فاطمھ ابراھیم مصطفى ابراھیم٤٥٠٤٥

٠خ١فاطمھ احمد عبد الرحیم مرسي٤٥٠٤٦

٠خ١فاطمھ اسماعیل احمد اسماعیل٤٥٠٤٧

٠خ١فاطمھ صالح محمد احمد الشیخ٤٥٠٤٨

٠خ١فاطمھ عبد الفتاح حسنین ابوزید٤٥٠٤٩

٠خ١فاطمھ عید سید متولى احمد٤٥٠٥٠

٠خ١فاطمھ محى الدین ابراھیم محمد٤٥٠٥١

٠خ١فتحى مصطفى فتحي علي٤٥٠٥٢

٠خ١قمر ماھر قناوى حسین٤٥٠٥٣

٠خ١كرستین فؤاد عادل وھیب٤٥٠٥٤

٠خ١كریم اشرف محمد محمد ابراھیم٤٥٠٥٥

٠خ١كریم السید قطب عبد المقصود٤٥٠٥٦

٠خ١كریم جمال محمد سلیمان٤٥٠٥٧

٠خ١كریم حسام عبد الفتاح محمد٤٥٠٥٨

٠خ١كریم محمد ابو القاسم(أ.ف)٤٥٠٥٩

٠خ١كریم محمد حسنین نور الدین٤٥٠٦٠

٠خ١ماجد سامى فرنسیس سلیمان٤٥٠٦١

٠خ١ماجد ماھر یحیى عطیھ محمد٤٥٠٦٢

٠خ١ماركو ممدوح سمعان رشدى٤٥٠٦٣

٠خ١مارینا ھانى جرجس قالده ٤٥٠٦٤

٠خ١محمد ابراھیم محمد ابراھیم عبده٤٥٠٦٥

٠خ١محمد احمد جابر على احمد٤٥٠٦٦

٠خ١محمد احمد حامد عبد العزیز٤٥٠٦٧

٠خ١محمد احمد عبد العزیز٤٥٠٦٨

٠خ١محمد احمد عبد الكریم محمد٤٥٠٦٩

٠خ١محمد احمد على احمد٤٥٠٧٠

٠خ١محمد احمد عمر علمین٤٥٠٧١

٠خ١محمد احمد محمد احمد مؤمن٤٥٠٧٢

٠خ١محمد احمد محمد السید٤٥٠٧٣

٠خ١محمد احمد محمد السید ابراھیم٤٥٠٧٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١محمد احمد محمد بحر٤٥٠٧٥

٠خ١محمد احمد محمد جمال البطل٤٥٠٧٦

٠خ١محمد احمد محمد حنفى شاھین٤٥٠٧٧

٠خ١محمد احمد محمد سالم محمد٤٥٠٧٨

٠خ١محمد احمد محمد عبد النبي٤٥٠٧٩

٠خ١محمد اسامھ سعد یاسین٤٥٠٨٠

٠خ١محمد اسماعیل مصطفى فخر الدین٤٥٠٨١

٠خ١محمد السید سعد السید شرشر٤٥٠٨٢

٠خ١محمد السید عبد العزیز على٤٥٠٨٣

٠خ١محمد السید محمود السید٤٥٠٨٤

٠خ١محمد بخیت امبابى محمد٤٥٠٨٥

٠خ١محمد بھاء احمد السید الجوھرى٤٥٠٨٦

٠خ١محمد جمال ابراھیم على محمد٤٥٠٨٧

٠خ١محمد جمال عبد الموجود عبد العال بحیرى٤٥٠٨٨

٠خ١محمد جمال محمد السید٤٥٠٨٩

٠خ١محمد خالد سید خلیل٤٥٠٩٠

٠خ١محمد خالد محمد اسماعیل٤٥٠٩١

٠خ١محمد دسوقى عبد الحمید الدسوقى٤٥٠٩٢

٠خ١محمد رضا محمود احمد٤٥٠٩٣

٠خ١محمد رضا محمود عبد الحمید٤٥٠٩٤

٠خ١محمد رضوان محمد عمار السید ٤٥٠٩٥

٠خ١محمد زكریا محمود ابراھیم٤٥٠٩٦

٠خ١محمد سعید عبد الحمید حسن (أ.ف)٤٥٠٩٧

٠خ١محمد سعید عبد الحمید سعید محمد٤٥٠٩٨

٠خ١محمد صبرى حسن عبید٤٥٠٩٩

٠خ١محمد صالح عبد العزیز مرسى الزیات٤٥١٠٠

٠خ١محمد عبد الغنى احمد عبد النبى٤٥١٠١

٠خ١محمد عبد الفتاح عبد الفتاح حسن على٤٥١٠٢

٠خ١محمد عبد هللا عبد العزیز عتریس عبد هللا٤٥١٠٣

٠خ١محمد عبد الھادى سید عبد الحمید٤٥١٠٤

أسم 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 ب)الفرقة: الثانیة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١محمد عصام حسانین ابراھیم٤٥١٠٥

٠خ١محمد عصام سید ابراھیم محمد٤٥١٠٦

٠خ١محمد عطیھ محمد عبد العزیز٤٥١٠٧

٠خ١محمد على عبد الحلیم احمد٤٥١٠٨

٠خ١محمد على موسى عبد الغنى٤٥١٠٩

٠خ١محمد على ھارون بخات٤٥١١٠

٠خ١محمد فخرى السید *٤٥١١١

٠خ١محمد كرم محمود السید *٤٥١١٢

٠خ١محمد مجدى عبد المنعم عبد المحسن٤٥١١٣

٠خ١محمد محمد سعد محمد٤٥١١٤

٠خ١محمد محمد عبد الوھاب عبد الفتاح٤٥١١٥

٠خ١محمد محمد على احمد محمد٤٥١١٦

٠خ١محمد محمود احمد السید الزول٤٥١١٧

٠خ١محمد محمود سعید محمود السید٤٥١١٨

٠خ١محمد مدحت محمود محمد٤٥١١٩

٠خ١محمد ناصر صالح اسماعیل٤٥١٢٠

٠خ١محمد نصر عبد الحمید امین٤٥١٢١

٠خ١محمد ھشام محمد عبد الباسط(أ.ف)٤٥١٢٢

٠خ١محمد وجدى حنفى محمد یونس٤٥١٢٣

٠خ١محمد یحیى یوسف علي٤٥١٢٤

٠خ١محمود احمد محمد حامد٤٥١٢٥

٠خ١محمود اشرف محمد السباعى القشاش٤٥١٢٦

٠خ١محمود جمال محمد الشیمى(أ.ف)٤٥١٢٧

٠خ١محمود جمعة ابراھیم عبد الوھاب٤٥١٢٨

٠خ١محمود حماده احمد سید٤٥١٢٩

٠خ١محمود رجب محمد فھمي٤٥١٣٠

٠خ١محمود رمضان عبد هللا محمود٤٥١٣١

٠خ١محمود سعید كامل مبروك٤٥١٣٢

٠خ١محمود طارق محمد عواد٤٥١٣٣

٠خ١محمود عادل محمود متولى٤٥١٣٤
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امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
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٠خ١محمود عصام عبد الوھاب العیسوى٤٥١٣٥

٠خ١محمود عالء الدین محمد السید٤٥١٣٦

٠خ١محمود فرج محمد محمد عبد الرحمن٤٥١٣٧

٠خ١محمود فرناس فؤاد صالح٤٥١٣٨

٠خ١محمود محمد رمضان محمد جمال الدین٤٥١٣٩

٠خ١محمود محمد رمضان محمد محمود٤٥١٤٠

٠خ١محمود محمد عبد العزیز٤٥١٤١

٠خ١محمود ممدوح ھاشم عبد الواحد٤٥١٤٢

٠خ١محمود ھشام فرج عبدة سویلم (أ.ف)٤٥١٤٣

٠خ١محمود یحیى محمد عبد الحمید الغزولى٤٥١٤٤

٠خ١مدحت اشرف محمد رشدي الشیخ٤٥١٤٥

٠خ١مرنا رجائي كامل خلیل(أ.ف)٤٥١٤٦

٠خ١مروة عبد الاله محمد احمد (أ.ف)٤٥١٤٧

٠خ١مروه احمد فؤاد السید٤٥١٤٨

٠خ١مروه رشاد احمد عبد الكریم٤٥١٤٩

٠خ١مروه سعید عبد العظیم احمد٤٥١٥٠

٠خ١مریم ایمن سید علي٤٥١٥١

٠خ١مریم حسنى عبد المسیح معوض٤٥١٥٢

٠خ١مریم عبد الباسط حسن احمد حجازى عمار٤٥١٥٣

٠خ١مصطفى احمد السید سید احمد٤٥١٥٤

٠خ١مصطفى رجب رمضان الدكمى٤٥١٥٥

٠خ١مصطفى رضا احمد محمد البھنساوي٤٥١٥٦

٠خ١مصطفى زكریا محمد *٤٥١٥٧

٠خ١مصطفى سید محمد محمد عبد الحي (أ.ف)٤٥١٥٨

٠خ١مصطفى شریف حسن محمود٤٥١٥٩

٠خ١مصطفى علي احمد محمد محمود (أ.ف)٤٥١٦٠

٠خ١مصطفى مجدى محمد احمد٤٥١٦١

٠خ١مصطفى محمد محمود مرسى(أ.ف)٤٥١٦٢

٠خ١مصطفى محمود سید على الشامى٤٥١٦٣

٠خ١مصطفى یسرى مصطفى جبریل٤٥١٦٤
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٠خ١معتز احمد محمد سید٤٥١٦٥

٠خ١معتز عبد العزیز السید عبد العزیز٤٥١٦٦

٠خ١معتز عنتر احمد عبد الحمید(أ.ف)٤٥١٦٧

٠خ١معتصم حنفى محمود بشندي٤٥١٦٨

٠خ١ممدوح طارق السعید سالمھ٤٥١٦٩

٠خ١منھ هللا احمد حسین محمد٤٥١٧٠

٠خ١منى احمد عرفھ بدوى٤٥١٧١

٠خ١منى سعید رمضان عوض هللا٤٥١٧٢

٠خ١مھاب خالد عبد المنعم عبد هللا٤٥١٧٣

٠خ١مھاب عادل عجمى حسن٤٥١٧٤

٠خ١مؤمن حسین عثمان طھ٤٥١٧٥

٠خ١مؤمن محمد احمد سید سید سعودى٤٥١٧٦

٠خ١مى احمد سعد محمد عبد هللا٤٥١٧٧

٠خ١مى محمد اسماعیل حموده٤٥١٧٨

٠خ١مى محمد حامد الزنفلى٤٥١٧٩

٠خ١میار عز الدین نصر ابراھیم٤٥١٨٠

٠خ١میرنا سمیر حنا عبدالشھید٤٥١٨١

٠خ١مینا جوده حبشى شنوده٤٥١٨٢

٠خ١نادر السید محى الدین محمد٤٥١٨٣

٠خ١نادر ایمن عید عطا٤٥١٨٤

٠خ١نادیة حماده ابراھیم مرزوق٤٥١٨٥

٠خ١ندا اشرف عوض احمد٤٥١٨٦

٠خ١ندى حسام عبد الفتاح عبد الرحمن٤٥١٨٧

٠خ١ندى خیري عبد المنعم دیاب٤٥١٨٨

٠خ١نرمین عبد الحمید عبد العال٤٥١٨٩

٠خ١نھى طارق على محمد٤٥١٩٠

٠خ١نور الھدى یوسف طھ عبد الرحمن٤٥١٩١

٠خ١نور ایمن سعد عشماوى٤٥١٩٢

٠خ١نورھان ابراھیم رفعت فتحى٤٥١٩٣

٠خ١نورھان عالء الدین كمال *٤٥١٩٤
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١نورھان عید سمیر موسى٤٥١٩٥

٠خ١نیرمین محمد عزیز سید٤٥١٩٦

٠خ١نیروز خالد مصطفى محمد٤٥١٩٧

٠خ١ھاجر امین عبد العزیز ابو الحسن٤٥١٩٨

٠خ١ھادى حسین یونس حسین٤٥١٩٩

٠خ١ھادى محمد قدرى احمد محمد٤٥٢٠٠

٠خ١ھبة ھشام ابرھیم سلیمان(أ.ف)٤٥٢٠١

٠خ١ھبھ على عثمان محمود شاھین٤٥٢٠٢

٠خ١ھبھ ناصر ابراھیم حسن٤٥٢٠٣

٠خ١ھدى ابراھیم احمد محمدنصار٤٥٢٠٤

٠خ١ھدى رمضان عبده خلف(أ.ف)٤٥٢٠٥

٠خ١ھدى محمود عبده على *٤٥٢٠٦

٠خ١ھدیر على  رشاد  السید٤٥٢٠٧

٠خ١ھشام وجیھ توفیق عبد المقصود٤٥٢٠٨

٠خ١ھناء عادل محمد محمود٤٥٢٠٩

٠خ١ھند كرم فتحى عبدالرحمن٤٥٢١٠

٠خ١ولید سعید صیام على طعمھ٤٥٢١١

٠خ١ولید لطفى رمضان طنطاوى٤٥٢١٢

٠خ١ویصا سعید ویصا سعید(أ.ف)٤٥٢١٣

٠خ١یاسر محمد اشرف محمد احمد عویس٤٥٢١٤

٠خ١یاسمین عاطف حسن نورالدین احمد٤٥٢١٥

٠خ١یاسمین عبد الرحمن رشاد عبدالحمید٤٥٢١٦

٠خ١یاسمین عالء الدین مصطفى(أ.ف)٤٥٢١٧

٠خ١یاسمین محمد زكى *٤٥٢١٨

٠خ١یاسمینا عباس عبد الكریم قاسم٤٥٢١٩

٠خ١یحیى احمد یحیي احمد عبد العزیر  (أ.ف)٤٥٢٢٠

٠خ١یسرا سعد بیومي خلیل٤٥٢٢١

٠خ١یوسف طارق حسین ابراھیم٤٥٢٢٢

٠خ+امیره ربیع عبد اللطیف - اعادة قید٤٥٢٢٣

٠خ+بیتر سمیر كامل - اعادة قید٤٥٢٢٤
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ+دینا على حسن محمد - اعادة قید٤٥٢٢٥

٠خ+عبد الرحمن حسین عید محمد - اعادة قید٤٥٢٢٦

٠خ+فاطمھ محمد مسلم - اعادة قید٤٥٢٢٧

٠منار محمد عبد الحمید ابراھیم (ا.ف)٤٥٢٢٨

٠خ١احمد نجم عبد اللطیف عبد السمیع٤٥٢٢٩

٠خ*محمد سعد زغلول مصطفى٤٥٢٣٠

٠الغــــــــى٤٥٢٣١

٠ابراھیم ھشام عبد المنعم زكى٤٥٢٣٢

٠خ١ساره مصطفى حامد مصطفى٤٥٢٣٣

٠عبد هللا شعبان احمد فوزى (ا.ف)٤٥٢٣٤

٠احمد مناور عوض المطیرى (وافد)٤٥٢٣٥
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امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
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٠ابانوب صفوت ذكرى ناشد١٠٠٠١

٠ابانوب عادل ولیم سعید١٠٠٠٢

٠ابانوب ماجد عدلى دانیال یونان١٠٠٠٣

٠ابانوب موسى منصور موسى١٠٠٠٤

٠ابانوب ناجح ھرمل عبدربھ١٠٠٠٥

٠ابانوب نسیم صالح یعقوب١٠٠٠٦

٠ابانوب وجدى فرج قلدس١٠٠٠٧

٠ابرام عصام نسیم مینا١٠٠٠٨

٠ابراھیم احمد سید محمد١٠٠٠٩

٠ابراھیم رضا فؤاد محمود١٠٠١٠

٠ابراھیم صالح علیوه ابراھیم١٠٠١١

٠ابراھیم طارق ابراھیم عبد الوھاب١٠٠١٢

٠ابراھیم طارق حنفى محمد محمد النجار١٠٠١٣

٠ابراھیم عادل ابراھیم على احمد١٠٠١٤

٠ابراھیم عبد السالم خالد عبد المجید(محول)١٠٠١٥

٠ابراھیم عبد الفتاح محمد ابراھیم شاھین١٠٠١٦

٠ابراھیم محمد محمد حسوب١٠٠١٧

٠ابراھیم نزیھ عبد الفتاح ابراھیم١٠٠١٨

٠ابراھیم ھشام ابراھیم علي١٠٠١٩

٠ابراھیم ھشام احمد بكر١٠٠٢٠

٠ابرھیم كمال على احمد (محول)١٠٠٢١

٠احسان عزت احمد ابراھیم١٠٠٢٢

٠احسان محمود محمد رمزى١٠٠٢٣

٠احالم رمضان جمیل محمد رمضان١٠٠٢٤

٠احالم طھ سالمھ احمد١٠٠٢٥

٠احمد ابراھیم احمد ابراھیم النجار١٠٠٢٦

٠احمد ابراھیم خلیل سعید١٠٠٢٧

٠احمد ابراھیم محمود محمد الجرداوي١٠٠٢٨

٠احمد ابو الحسن محمد فاروق١٠٠٢٩

٠احمد ادریس كامل على١٠٠٣٠
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٠احمد اسامھ عبد المنعم عبد الحلیم١٠٠٣١

٠احمد اسامھ محمود ابراھیم سراج١٠٠٣٢

٠احمد اسماعیل رمضان یوسف١٠٠٣٣

٠احمد اسماعیل شحاتھ حسین١٠٠٣٤

٠احمد اسماعیل عبد الحمید اسماعیل١٠٠٣٥

٠احمد اشرف احمد شعبان١٠٠٣٦

٠احمد اشرف محمد عبد السالم١٠٠٣٧

٠احمد اشرف مدبولى مصطفى١٠٠٣٨

٠احمد انور محمد مختار١٠٠٣٩

٠احمد ایمن احمد على حسن١٠٠٤٠

٠احمد ایمن محمد مصطفى١٠٠٤١

٠احمد ایھاب كمال سید١٠٠٤٢

٠احمد بدرخان اسماعیل طلبھ١٠٠٤٣

٠احمد بیومى اسماعیل علي١٠٠٤٤

٠احمد تامر فتحى  محمد١٠٠٤٥

٠احمد تامر محمود محمود١٠٠٤٦

٠احمد جابر عبد هللا دردیر١٠٠٤٧

٠احمد جمال الدین محمد الخولى١٠٠٤٨

٠احمد جمال حسن محمد١٠٠٤٩

٠احمد جمال محمد ابراھیم١٠٠٥٠

٠احمد جمعھ عبد الحمید حسین١٠٠٥١

٠احمد حسام فتحى احمد١٠٠٥٢

٠احمد حسن جاد على١٠٠٥٣

٠احمد حماده محمود على خضر١٠٠٥٤

٠احمد حمد محمد حمد١٠٠٥٥

٠احمد حمدى رشدى عبد العزیز١٠٠٥٦

٠احمد حمدى عبد الوھاب محمدى١٠٠٥٧

٠احمد حمدى محمد رفعت١٠٠٥٨

٠احمد حنفى محمود مرسى١٠٠٥٩

٠احمد خالد عاطف عثمان محمد١٠٠٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد خالد عبد هللا محمد١٠٠٦١

٠احمد خالد فرج عبد الغنى١٠٠٦٢

٠احمد خالد كمال الدین شكرى امین١٠٠٦٣

٠احمد رأفت احمد سعد١٠٠٦٤

٠احمد رأفت عبد الصادق امین١٠٠٦٥

٠احمد ربیع احمد سید١٠٠٦٦

٠احمد ربیع محمد ابراھیم عبد البى١٠٠٦٧

٠احمد رجب السید محمد١٠٠٦٨

٠احمد رجب عبد القوى محمد احمد١٠٠٦٩

٠احمد رمضان السید ابوزید١٠٠٧٠

٠احمد رمضان فؤاد محمد منصور١٠٠٧١

٠احمد رمضان محمد عبد التواب١٠٠٧٢

٠احمد سامى احمد السید١٠٠٧٣

٠احمد سامى احمد محمد١٠٠٧٤

٠احمد سامى على عبد المقصود١٠٠٧٥

٠احمد سعید السید عبد العزیز١٠٠٧٦

٠احمد سعید حامد عطیھ١٠٠٧٧

٠احمد سعید كمال عبد التواب١٠٠٧٨

٠احمد سالمھ كامل محمد١٠٠٧٩

٠احمد سمیر صالح الدین عبد السید١٠٠٨٠

٠احمد سمیر فضل لملوم١٠٠٨١

٠احمد سید اسماعیل سید مقلد١٠٠٨٢

٠احمد سید قاسم محمود١٠٠٨٣

٠احمد سید محمد ابراھیم١٠٠٨٤

٠احمد سید محمود محمد (السیدة زینب)١٠٠٨٥

٠احمد شعبان احمد رضوان١٠٠٨٦

٠احمد شعبان محمد احمد١٠٠٨٧

٠احمد شكرى عبد العزیز محمد١٠٠٨٨

٠احمد صابر محمود احمد١٠٠٨٩

٠احمد صالح محمد احمد١٠٠٩٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد صبرى احمد بغدادى١٠٠٩١

٠احمد صفوت عبد الحفیظ محمد على١٠٠٩٢

٠احمد صفوت عطیھ ابراھیم١٠٠٩٣

٠احمد صقر محمد على١٠٠٩٤

٠احمد ضیاء الدین كمال ھاشم١٠٠٩٥

٠احمد طارق ابراھیم عزام١٠٠٩٦

٠احمد طارق احمد یوسف رفاعى١٠٠٩٧

٠احمد طارق عزت عبد الجلیل١٠٠٩٨

٠احمد طارق محروس حمزة االشوح١٠٠٩٩

٠احمد طلعت عبدالھادى عبدالاله (أ.ف)١٠١٠٠

٠احمد طھ ابراھیم طھ١٠١٠١

٠احمد طھ احمد حامد١٠١٠٢

٠احمد طھ شعبان عبد الجواد١٠١٠٣

٠احمد عادل احمد عبد الغفار١٠١٠٤

٠احمد عادل حسین عبد الرحمن١٠١٠٥

٠احمد عادل عبد الخالق عبد الغفار١٠١٠٦

٠احمد عادل عبد السمیع حجازى١٠١٠٧

٠احمد عادل عبد الشفیع معتمد(محول)١٠١٠٨

٠احمد عادل محمد ابوزید١٠١٠٩

٠احمد عادل یاسین عبد العال محمد١٠١١٠

٠احمد عاطف سعد محمود١٠١١١

٠احمد عاطف قاسم احمد١٠١١٢

٠احمد عبد الجواد سید عبد الجواد١٠١١٣

٠احمد عبد الحلیم حافظ احمد١٠١١٤

٠احمد عبد الحمید اسامھ الجیوشى١٠١١٥

٠احمد عبد الرازق یاسین عبد الحلیم١٠١١٦

٠احمد عبد السالم احمد عبد الظاھر١٠١١٧

٠احمد عبد هللا بیومى محمد١٠١١٨

٠احمد عبد المقصود مصطفى جمال الدین١٠١١٩

٠احمد عبد المنعم وجیھ على عیسوى١٠١٢٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد عرفات موسى احمد١٠١٢١

٠احمد عزام سعد احمد فرحات١٠١٢٢

٠احمد عزام محمد رمضان١٠١٢٣

٠احمد عصام السید عبد الرحمن١٠١٢٤

٠احمد عصام عبد هللا كمال مرسى١٠١٢٥

٠احمد عطا سالم حسن١٠١٢٦

٠احمد عالء الدین ھاشم محمد١٠١٢٧

٠احمد عالء عبد العزیز احمد١٠١٢٨

٠احمد على عبد الرحیم على١٠١٢٩

٠احمد على على احمد ابو الوفا١٠١٣٠

٠احمد عماد سعد ابراھیم١٠١٣١

٠احمد عماد عبد الرحمن عید١٠١٣٢

٠احمد عمر على محمد١٠١٣٣

٠احمد عید على عبدربھ١٠١٣٤

٠احمد فارس محمد عبد النبى١٠١٣٥

٠احمد فتحى احمد عبد العزیز١٠١٣٦

٠احمد قدرى على متولى١٠١٣٧

٠احمد كاسب على محمد خالف١٠١٣٨

٠احمد كرم عباس سعید١٠١٣٩

٠احمد كمال الدین مرسي على١٠١٤٠

٠احمد ماھر محمد عبد السمیع١٠١٤١

٠احمد ماھر محمود عامر١٠١٤٢

٠احمد مجدى عباس فرج مبروك١٠١٤٣

٠احمد مجدى عبید محمد١٠١٤٤

٠احمد مجدى محمود محمد١٠١٤٥

٠احمد محمد ابراھیم دسوقى١٠١٤٦

٠احمد محمد احمد سالم١٠١٤٧

٠احمد محمد احمد محمد یوسف١٠١٤٨

٠احمد محمد السید نجم الدین١٠١٤٩

٠احمد محمد حامد محمد مصطفى١٠١٥٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد محمد حسن احمد١٠١٥١

٠احمد محمد رشاد شحات١٠١٥٢

٠احمد محمد صبحى محمود١٠١٥٣

٠احمد محمد عبد التواب عثمان١٠١٥٤

٠احمد محمد على راغب١٠١٥٥

٠احمد محمد لبیب ابراھیم١٠١٥٦

٠احمد محمد محفوظ محمد١٠١٥٧

٠احمد محمد محمد خلیل١٠١٥٨

٠احمد محمد محمود محمد١٠١٥٩

٠احمد محمد مرسى محمد١٠١٦٠

٠احمد محمد یحى على حسن١٠١٦١

٠احمد محمد یوسف محمد بدر١٠١٦٢

٠احمد محمود احمد عبد العزیز١٠١٦٣

٠احمد محمود احمد عبد الاله محمد الراوى١٠١٦٤

٠احمد محمود عبد الحمید حافظ١٠١٦٥

٠احمد محمود على اسماعیل١٠١٦٦

٠احمد محمود غازى محمد حسنین١٠١٦٧

٠احمد مصطفى احمد مرسى١٠١٦٨

٠احمد مصطفى صالح محمد سید١٠١٦٩

٠احمد مصطفى عبدالسالم محمد١٠١٧٠

٠احمد مصطفى عثمان سید١٠١٧١

٠احمد مصطفى محمد عبد النبى١٠١٧٢

٠احمد مصطفى محمد كمال١٠١٧٣

٠احمد مكرم نیاظى محمد بسیونى١٠١٧٤

٠احمد منصور حسن محمد ابراھیم١٠١٧٥

٠احمد ناصر فتحى مصطفى ابراھیم١٠١٧٦

٠احمد نبیل عبد العاطى یوسف١٠١٧٧

٠احمد نبیل عبد الھادى عشم هللا١٠١٧٨

٠احمد نزیھ محمد سید احمد١٠١٧٩

٠احمد ھانى فوزى محمد على١٠١٨٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد ھانى محمد محمد١٠١٨١

٠احمد یاسر ابراھیم الدسوقى١٠١٨٢

٠احمد یاسر معتمد عبد القادر١٠١٨٣

٠احمد یحى مصطفى عبد الجلیل١٠١٨٤

٠ادھم محمد زین العابدین *١٠١٨٥

٠ادھم مدحت حمدى محمود عبد المنعم١٠١٨٦

٠ادھم ھشام منصور محمد١٠١٨٧

٠ازھار ھیثم منصور خلف١٠١٨٨

٠اسامھ حسین فؤاد محمد على١٠١٨٩

٠اسامھ حمدى سالمھ فتوح١٠١٩٠

٠اسامھ طارق رمضان حنفى١٠١٩١

٠اسامھ عبد المحسن عبد المنعم عبد المحسن١٠١٩٢

٠اسامھ محمد زكریا فیصل١٠١٩٣

٠اسامھ محمود مصطفى مرسى١٠١٩٤

٠اسامھ نزیھ زكى المتولى١٠١٩٥

٠اسامھ ھالل السید عبد المولى١٠١٩٦

٠اسراء ابراھیم عبد المولى الدسوقى١٠١٩٧

٠اسراء ابراھیم فرید محمد١٠١٩٨

٠اسراء احمد حسن عبد العزیز١٠١٩٩

٠اسراء احمد سلیمان محمد محمد١٠٢٠٠

٠اسراء احمد صادق احمد١٠٢٠١

٠اسراء احمد عبد الحمید عثمان١٠٢٠٢

٠اسراء احمد عبد العظیم سعد١٠٢٠٣

٠اسراء احمد متولى احمد عمار١٠٢٠٤

٠اسراء اشرف امام احمد١٠٢٠٥

٠اسراء حسین عبد اللطیف على١٠٢٠٦

٠اسراء رأفت محمد فؤاد عبد الفتاح١٠٢٠٧

٠اسراء ربیعى عبد هللا عبد الوھاب١٠٢٠٨

٠اسراء ربیعى عبدالمنعم عكاشھ١٠٢٠٩

٠اسراء سید صابر عقل١٠٢١٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اسراء عادل محمود حسن عماره١٠٢١١

٠اسراء عبد الخالق احمد سعد الدین١٠٢١٢

٠اسراء عبد العزیز شعبان عبد العزیز١٠٢١٣

٠اسراء عبد الفتاح ابراھیم عبد الرحمن١٠٢١٤

٠اسراء عبد الكریم محمد عبد الكریم١٠٢١٥

٠اسراء عبد هللا عبد الرازق ابوزید١٠٢١٦

٠اسراء عبد الھادى محمد عبد السالم١٠٢١٧

٠اسراء عبده مسعود سید١٠٢١٨

٠اسراء عالء عبد الحمید محمود١٠٢١٩

٠اسراء على البیومى عبد هللا١٠٢٢٠

٠اسراء عماد مصطفى عبده احمد١٠٢٢١

٠اسراء عمرو محمد قاسم١٠٢٢٢

٠اسراء عمرو محمد كاشف١٠٢٢٣

٠اسراء فتحى سعید محمد غنیم١٠٢٢٤

٠اسراء ماجد محمد عزالدین عبدهللا١٠٢٢٥

٠اسراء محمد سمیر محمد موسي١٠٢٢٦

٠اسراء محمد عبد الفتاح محمد١٠٢٢٧

٠اسراء محمد عبد هللا احمد١٠٢٢٨

٠اسراء محمد محمود مھران١٠٢٢٩

٠اسراء محمد مصطفى محمد١٠٢٣٠

٠اسراء ناصف حسین عبد الحمید١٠٢٣١

٠اسراء ناصف عبد الخالق عوض١٠٢٣٢

٠اسطفانوس امیر جمیل رزق١٠٢٣٣

٠اسالم ابراھیم عیسى عبد الغنى١٠٢٣٤

٠اسالم احمد حسین محمد١٠٢٣٥

٠اسالم احمد سید احمد حسن١٠٢٣٦

٠اسالم احمد سید عوض١٠٢٣٧

٠اسالم احمد عثمان شعبان١٠٢٣٨

٠اسالم احمد نجاح فتوح١٠٢٣٩

٠اسالم اسماعیل عبد الفتاح اسماعیل(محول)١٠٢٤٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اسالم اشرف محمد تامر١٠٢٤١

٠اسالم اشرف محمد محمد ابراھیم١٠٢٤٢

٠اسالم سمیر عبد الرحمن السید١٠٢٤٣

٠اسالم سمیر على السید١٠٢٤٤

٠اسالم سید اسماعیل فارس١٠٢٤٥

٠اسالم سید عبد الستار شاذلى١٠٢٤٦

٠اسالم شعبان مرسى محمد صالح١٠٢٤٧

٠اسالم صبرى على عبد الاله١٠٢٤٨

٠اسالم على على معوض١٠٢٤٩

٠اسالم عماد یحى عبد الفتاح١٠٢٥٠

٠اسالم فادى عبد الحمید ابو زید١٠٢٥١

٠اسالم فؤاد عابد محمد١٠٢٥٢

٠اسالم ماھر جابر عبد الجواد١٠٢٥٣

٠اسالم مجدى محمود ابو خرس١٠٢٥٤

٠اسالم محمد احمد عبد العزیز العجوز١٠٢٥٥

٠اسالم محمد البدرى عبد الصبور١٠٢٥٦

٠اسالم محمد جمال محمد١٠٢٥٧

٠اسالم مصطفى عبد الحى مرسى فاید١٠٢٥٨

٠اسالم مصطفى محمد جمعھ١٠٢٥٩

٠اسالم ممدوح السید عبد السالم١٠٢٦٠

٠اسالم نبیل عبد هللا محمدى١٠٢٦١

٠اسالم نجاح فایز على ( أ.ف)١٠٢٦٢

٠اسماء احمد عبده مدبولى١٠٢٦٣

٠اسماء اسامھ السید عبد النبي١٠٢٦٤

٠اسماء السمان خلیفھ عبدالرحیم ( أ.ف)١٠٢٦٥

٠اسماء ایمن محمد احمد١٠٢٦٦

٠اسماء ثابت عبد الحمید سرحان١٠٢٦٧

٠اسماء جمال ابو الحدید ابو الحدید١٠٢٦٨

٠اسماء حسین عبد المجید سید جبر١٠٢٦٩

٠اسماء حسین عبدالمنعم احمد١٠٢٧٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اسماء خالد محمود عبد الرحمن١٠٢٧١

٠اسماء رضا السید عبده١٠٢٧٢

٠اسماء رمضان عبد السمیع محمد١٠٢٧٣

٠اسماء رمضان عبد العظیم سلیمان١٠٢٧٤

٠اسماء سامى ابراھیم احمد محمد١٠٢٧٥

٠اسماء سمیر حامد محمد١٠٢٧٦

٠اسماء سید محمود محمد١٠٢٧٧

٠اسماء شحات فؤاد عابدین١٠٢٧٨

٠اسماء عبد الحمید محمد عبد الحمید١٠٢٧٩

٠اسماء عبد الرحیم عبد المنعم صادق١٠٢٨٠

٠اسماء عبد النعیم محمد محمد١٠٢٨١

٠اسماء عز العرب عبد السالم بدوي١٠٢٨٢

٠اسماء على حسن على حسن١٠٢٨٣

٠اسماء على حسین محمد١٠٢٨٤

٠اسماء فرید شوقى متولى١٠٢٨٥

٠اسماء كریم ابو الحسن عید١٠٢٨٦

٠اسماء محمد ابو الحمد عبد الرازق١٠٢٨٧

٠اسماء محمد رجب محمد١٠٢٨٨

٠اسماء محمد سید محمد طلب١٠٢٨٩

٠اسماء محمد عبد العظیم محمد ابراھیم١٠٢٩٠

٠اسماء محمد محمود محمد١٠٢٩١

٠اسماء محمود ابراھیم عبد الرازق١٠٢٩٢

٠اسماء مرسى عبد العزیز مرسى ابو العباس١٠٢٩٣

٠اسماء ناصر البدرى محمود١٠٢٩٤

٠اسماء وجیھ غریب محمد١٠٢٩٥

٠اسماعیل ابراھیم عبد الھادى خلف١٠٢٩٦

٠اسماعیل عبد الفتاح اسماعیل الراشدى١٠٢٩٧

٠اسماعیل ممدوح اسماعیل حسن١٠٢٩٨

٠اشرف عبد الرؤف عثمان امام١٠٢٩٩

٠اشرف عطیفى حسن سید عطیفى١٠٣٠٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اشرف عوده فرحان عوده١٠٣٠١

٠اشرف محمود عبدالسالم فرج الجروانى١٠٣٠٢

٠اشرقت احمد فرغلى ابو سالم١٠٣٠٣

٠اشرقت اسامھ محمد امین١٠٣٠٤

٠اشرقت اسامھ محمد عبدالعال١٠٣٠٥

٠اشرقت محمد بھاء انور محمد١٠٣٠٦

٠اشرقت محمد سید محمد١٠٣٠٧

٠اشرقت نور الدین موسى محمد١٠٣٠٨

٠اكرم ایمن محمود السید١٠٣٠٩

٠االء احمد ابراھیم على١٠٣١٠

٠االء احمد امین محمد١٠٣١١

٠االء احمد محمد عبد الخالق١٠٣١٢

٠االء اسامھ عبد القادر على١٠٣١٣

٠االء اسماعیل محمد حسنین١٠٣١٤

٠االء جمال محمد العبد١٠٣١٥

٠االء حامد السید عبده عوض هللا١٠٣١٦

٠االء سامى امام حسن الشوربجى١٠٣١٧

٠االء سعد احمد المرسى١٠٣١٨

٠االء سید محمد مرسى١٠٣١٩

٠االء شلقامى ادریس خمیس١٠٣٢٠

٠االء عاطف على ظھیر١٠٣٢١

٠االء عبد السمیع السید ھالل الفقى١٠٣٢٢

٠االء محمود سیداحمد زوام١٠٣٢٣

٠االء محمود عبد العزیز حافظ١٠٣٢٤

٠االء یسرى محمد كامل زكى١٠٣٢٥

٠االمیر نادر عبد الفتاح على١٠٣٢٦

٠البیر مالك البیر عبد المسیح١٠٣٢٧

٠السید ابراھیم عبد العزیز محمد١٠٣٢٨

٠السید محمد السید بدوى١٠٣٢٩

٠الشیماء سید سعد قرنى١٠٣٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠الھام محمد محمد وجیھ على١٠٣٣١

٠امانى البقلى محمد البقلى١٠٣٣٢

٠امانى رضا امین ابو الوفا١٠٣٣٣

٠امانى ماھر حسن على١٠٣٣٤

٠امانى محمود علوان عمر١٠٣٣٥

٠امجد خیرى سرور عزیز الشارونى١٠٣٣٦

٠امجد محمد عفیفى عبدالمعطى١٠٣٣٧

٠امل حسن على على١٠٣٣٨

٠امل شحات بدر ابراھیم محمد١٠٣٣٩

٠امل محمود عیاد محمود١٠٣٤٠

٠امنیھ احمد محمد محمد السید١٠٣٤١

٠امنیھ اسماعیل احمد حسن خلیل١٠٣٤٢

٠امنیھ امام محمد جمال مسلم١٠٣٤٣

٠امنیھ بد رالدین توفیق عاشور١٠٣٤٤

٠امنیھ خالد سید اسماعیل١٠٣٤٥

٠امنیھ خالد عبد الوارث توفیق١٠٣٤٦

٠امنیھ طارق عبد العاطى عبد التواب١٠٣٤٧

٠امنیھ على عبد القادر على عبد القادر١٠٣٤٨

٠امنیھ عماد حسن على١٠٣٤٩

٠امنیھ فتحى احمد محمد عبد الرسول١٠٣٥٠

٠امنیھ فوزى حسنى ھلیل١٠٣٥١

٠امنیھ محسن اسماعیل على١٠٣٥٢

٠امنیھ یحى محمد محمد ابراھیم١٠٣٥٣

٠امیره ابراھیم طھ ناصر على١٠٣٥٤

٠امیره ابراھیم محمد ابراھیم١٠٣٥٥

٠امیره اسامھ احمد عباس السید١٠٣٥٦

٠امیره اسامھ عبد العزیز ادریس١٠٣٥٧

٠امیره اشرف محمد محمد١٠٣٥٨

٠امیره امین احمد محمد جاد١٠٣٥٩

٠امیره حنفى رویشد حسن١٠٣٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠امیره سمیر زغلول عباس١٠٣٦١

٠امیره طھ احمد خلیل١٠٣٦٢

٠امیره عامر ابراھیم محمد١٠٣٦٣

٠امیره عبد الحكم رمضان موسي١٠٣٦٤

٠امیره عبد الفتاح فھمى عویس١٠٣٦٥

٠امیره على محمد االمیر١٠٣٦٦

٠امیره فرج یوسف بباوى١٠٣٦٧

٠امیره محمد عبد الرحمن عبد الرحیم١٠٣٦٨

٠امیره محمد على ابوطالب١٠٣٦٩

٠امیره محمد محمود عبد الحمید وھیب١٠٣٧٠

٠امیره محمود على طھ١٠٣٧١

٠امیره نصر عبد الحمید عبد الفتاح١٠٣٧٢

٠امیمھ ابراھیم احسان مرسى١٠٣٧٣

٠امیمھ خالد عبد الرؤف احمد١٠٣٧٤

٠امیمھ عبد العظیم حلمى عبد العظیم١٠٣٧٥

٠امینھ جمال عبد الواحد عبد الباقى١٠٣٧٦

٠امینھ مصطفى قرشى حسین١٠٣٧٧

٠انجى احمد سعد الخمیس١٠٣٧٨

٠انجى اسامھ حسن فؤاد١٠٣٧٩

٠انجى رومانى خلف عجایبى١٠٣٨٠

٠انجى على ابوالحسن الدیب١٠٣٨١

٠انجى مجدى ودیع قسطور١٠٣٨٢

٠انجى محمد فتح هللا محمود١٠٣٨٣

٠انس احمد مبروك احمد محمد١٠٣٨٤

٠انس عبد الكریم رمضان محمد ابراھیم١٠٣٨٥

٠انس عماد احمد محمود١٠٣٨٦

٠انصاف محمد على محمد١٠٣٨٧

٠انطون عادل حلیم غبلایر١٠٣٨٨

٠انطونیوس رافت بدیع ابو ستیت١٠٣٨٩

٠ایات ایمن محمد سید١٠٣٩٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ایات مجدى فھمى السید١٠٣٩١

٠ایات محمد عطیھ ابراھیم١٠٣٩٢

٠ایاد ھشام محمد راغب احمد جبره١٠٣٩٣

٠ایرینى عادل ابراھیم عطا١٠٣٩٤

٠ایفلین نبیل رزق حنا١٠٣٩٥

٠ایفون عصام ولیم حكیم شنوده١٠٣٩٦

٠ایمان احمد عبد الرحمن محمد١٠٣٩٧

٠ایمان احمد قرنى عبد الباسط١٠٣٩٨

٠ایمان البدرى مخلوف السید١٠٣٩٩

٠ایمان المرسى عبد هللا الغنیمى١٠٤٠٠

٠ایمان حلمى ابو المعاطى ابراھیم١٠٤٠١

٠ایمان طاھر عبد المنعم عبد الحمید١٠٤٠٢

٠ایمان عبد الرحیم حمدان محمد١٠٤٠٣

٠ایمان عبد الوھاب محمد عبد الرحمن١٠٤٠٤

٠ایمان علیمى عبدالرحمن محمود١٠٤٠٥

٠ایمان محمد ابوالحدید سلیمان١٠٤٠٦

٠ایمان محمد رضا عبد الفتاح عبد الكریم١٠٤٠٧

٠ایمان مصطفى شعبان احمد١٠٤٠٨

٠ایمان یحیى محمد عبدالعال١٠٤٠٩

٠ایمان یونس فتوح فرغلى١٠٤١٠

٠ایمان یونس محمود محمد١٠٤١١

٠ایمن عوض سید ابراھیم١٠٤١٢

٠ایمن محمد ابوالحارث زناتى١٠٤١٣

٠ایمن وحید عنتر احمد١٠٤١٤

٠ایناس صفوت محمد ابراھیم غزال١٠٤١٥

٠ایناس عاطف احمد احمد ابراھیم١٠٤١٦

٠ایناس مصطفى محمد ابوالعطا١٠٤١٧

٠ایھ ابو سریع احمد عبد الرحیم١٠٤١٨

٠ایھ احمد امین حسان١٠٤١٩

٠ایھ احمد حسین نصر١٠٤٢٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(٩٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ایھ احمد دیاب احمد دیاب١٠٤٢١

٠ایھ احمد سامى فؤاد محمد الدھان١٠٤٢٢

٠ایھ ادریس عبد الملك عبد الرحمن١٠٤٢٣

٠ایھ اشرف ابوسریع محمد١٠٤٢٤

٠ایھ اشرف سعد مصطفى عیاد١٠٤٢٥

٠ایھ ایمن عبد العظیم سید١٠٤٢٦

٠ایھ جمال احمد محمدین محمد١٠٤٢٧

٠ایھ جمال سید عبد الفتاح١٠٤٢٨

٠ایھ جمال عبد الحمید عبد هللا١٠٤٢٩

٠ایھ حسن سعید سعداوى١٠٤٣٠

٠ایھ حلمى خلیل ابراھیم خلیل١٠٤٣١

٠ایھ خالد فاروق عبد الحمید١٠٤٣٢

٠ایھ رفعت عبد الرحمن غنیمي١٠٤٣٣

٠ایھ رمضان حموده محمد١٠٤٣٤

٠ایھ سامح ابراھیم محمد١٠٤٣٥

٠ایھ سید اسماعیل محمد طنطاوى١٠٤٣٦

٠ایھ سید جمعھ حسن١٠٤٣٧

٠ایھ سید محمد احمد محمد١٠٤٣٨

٠ایھ شریف شعبان محمد١٠٤٣٩

٠ایھ طارق حنفى محمد١٠٤٤٠

٠ایھ طارق عزت مسلم١٠٤٤١

٠ایھ طارق فراج السید١٠٤٤٢

٠ایھ طھ رحومھ احمد١٠٤٤٣

٠ایھ عبد السالم فتحى عبدالسالم١٠٤٤٤

٠ایھ عزت احمد محمد١٠٤٤٥

٠ایھ عفت محمد عبد الستار١٠٤٤٦

٠ایھ عماد الدین عوض هللا عبده مكروم١٠٤٤٧

٠ایھ عید ابوالحسن جاب هللا١٠٤٤٨

٠ایھ عید فؤاد سعداوى١٠٤٤٩

٠ایھ مجدى خلیل عبد العزیز١٠٤٥٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(٩٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ایھ محمد حمدى عبد العظیم١٠٤٥١

٠ایھ محمد صالح مرسى سلیمان١٠٤٥٢

٠ایھ محمد فتحى محمد١٠٤٥٣

٠ایھ محمود صالح احمد محمد١٠٤٥٤

٠ایھ محمود عبد العظیم طلبھ(أ.ف)١٠٤٥٥

٠ایھ محى زكریا عبد السالم١٠٤٥٦

٠ایھ مدحت عبد هللا عبد ربھ١٠٤٥٧

٠ایھ مصطفى احمد مصطفى١٠٤٥٨

٠ایھ مصطفى عبد الفتاح احمد١٠٤٥٩

٠ایھ مصطفى فاید السید١٠٤٦٠

٠ایھ منتصر كمال عبد الموجود ابو یمامة١٠٤٦١

٠ایھ نبیل عبدالعال حماد١٠٤٦٢

٠ایھ یاسین عبد الحمید عبدربھ١٠٤٦٣

٠ایھاب اشرف عبد النبى محمد١٠٤٦٤

٠باسم عماد الدین مختار محمد سلیم١٠٤٦٥

٠باسم فوزى ماھر مرجان١٠٤٦٦

٠باسم مجدى عبد الحمید عبد المقصود١٠٤٦٧

٠باسم محمد عبده االمام١٠٤٦٨

٠باسم محمد وجدى محمد عثمان حسنى١٠٤٦٩

٠باسنت اكرم ابو الفتوح محمد١٠٤٧٠

٠بافلى ماھر سمیر جاب هللا١٠٤٧١

٠باھر سامى عبد المالك غبلایر١٠٤٧٢

٠بدر شریف محمود كمال امام١٠٤٧٣

٠بدوى رفعت احمد سالم١٠٤٧٤

٠برباره مصرى ثابت عبد المالك١٠٤٧٥

٠بسام جمیل السید محمد١٠٤٧٦

٠بسمھ عبد الكریم عزیز الدین عبد الغنى١٠٤٧٧

٠بسمھ محمد طھ محمد١٠٤٧٨

٠بسمھ محمود عبد المبدي محمود١٠٤٧٩

٠بسنت اشرف جابر محمد١٠٤٨٠
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بسنت اشرف مصطفى سلیمان١٠٤٨١

٠بسنت السعید محمود السعید(أ.ف)١٠٤٨٢

٠بسنت زین العابدین محمود عبد الھادي١٠٤٨٣

٠بسنت عصام سعید عبد الفتاح١٠٤٨٤

٠بسنت عصام عثمان على١٠٤٨٥

٠بسنت ماھر حسن حنفى١٠٤٨٦

٠بسنت محمد عارف محمد١٠٤٨٧

٠بسنت محمد عمر احمد ھاشم١٠٤٨٨

٠بسنت محمد فتوح محمد١٠٤٨٩

٠بسنت محمد موسى عبدالحلیم محمد١٠٤٩٠

٠بسنت وحید عبد ربھ مصیلحى١٠٤٩١

٠بالل عبد العال درویش عبد العال١٠٤٩٢

٠بموا فرج كرم فرج١٠٤٩٣

٠بوال البیرت فوزي مسیحھ١٠٤٩٤

٠بوال نعیم رزق هللا عبدالمالك١٠٤٩٥

٠بیتر رأفت فكرى جورجى١٠٤٩٦

٠بیتر فخرى سمیر شحاتھ حنا١٠٤٩٧

٠بیتر فرید صابر حبیب١٠٤٩٨

٠بیتر میخائیل ادیب ابراھیم١٠٤٩٩

٠بیتر نسیم توفیلس بخیت١٠٥٠٠

٠بیشوى شنوده زاخر جاد١٠٥٠١

٠بیشوى مدحت ودیع میخائیل١٠٥٠٢

٠بیشوى وجیھ كمال سلیمان١٠٥٠٣

٠تسنیم ایمن حسن عبد العزیز فرج١٠٥٠٤

٠تسنیم ماجد احمد مغاورى محمد١٠٥٠٥

٠تقى خالد رجب سید مرسى١٠٥٠٦

٠تقى سامح رمضان محمد١٠٥٠٧

٠تقى سید عبد العلیم عبد العال١٠٥٠٨

٠تقى سید عبد المجید محمدصابر١٠٥٠٩

٠تقى صالح عبد المقصود على١٠٥١٠
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عدد الحاضرین:
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عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠تقى محمد حسن محمد رشوان١٠٥١١

٠تقى محمد زكى السید الشناوى١٠٥١٢

٠تقى محمود سلطان احمد١٠٥١٣

٠تیسیر حسن عبد السالم محمد١٠٥١٤

٠جاسر وائل توفیق مصطفى١٠٥١٥

٠جنھ ایھاب عبدالحلیم محمد عوف١٠٥١٦

٠جھاد حامد محمد حامد احمد١٠٥١٧

٠جھاد سید رفاعى حسین١٠٥١٨

٠جھاد محمود سید محمود١٠٥١٩

٠جورج جمال فوزي صالح١٠٥٢٠

٠جورج جمیل صدقى فایق١٠٥٢١

٠جینا سعید صالح(أ.ف)١٠٥٢٢

٠حاتم اشرف عبد العزیز جودت١٠٥٢٣

٠حاتم محمد عبده سید١٠٥٢٤

٠حازم سعید انور محمود١٠٥٢٥

٠حازم عبد الرازق سلیمان حمیده(محول)١٠٥٢٦

٠حبیبھ احمد محمد عبد الرحیم١٠٥٢٧

٠حبیبھ اسامھ محمد السید١٠٥٢٨

٠حبیبھ ضیاء الدین نصر الدین١٠٥٢٩

٠حبیبھ عاطف السید سعداوى١٠٥٣٠

٠حبیبھ عبد هللا ابو الوفا ابراھیم١٠٥٣١

٠حبیبھ عبد هللا عامر مكى١٠٥٣٢

٠حبیبھ محمود حسن مرسي١٠٥٣٣

٠حبیبھ یاسر عبد الحكم عبد الخالق١٠٥٣٤

٠حسام ابراھیم سنھابى منشاوى١٠٥٣٥

٠حسام احمد سعید السید١٠٥٣٦

٠حسام احمد عبد التواب محمد١٠٥٣٧

٠حسام الدین احمد عبد العزیز بیومى١٠٥٣٨

٠حسام الدین نصر الدین سعد سالم شدید١٠٥٣٩

٠حسام جمال عبد الناصر السید عبد الحمید١٠٥٤٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(٩٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠حسام حسن ابوسریع سید١٠٥٤١

٠حسام حسن احمد محمد١٠٥٤٢

٠حسام صفوت عبد الوھاب عبد الواحد١٠٥٤٣

٠حسام عبد الحفیظ عبد العزیز عبد الصمد١٠٥٤٤

٠حسام عبد المنعم سالمھ فتوح١٠٥٤٥

٠حسام كامل كمال محمد متولى١٠٥٤٦

٠حسام مصطفى حسین حمدى عبدالھادى١٠٥٤٧

٠حسن احمد سید غازى١٠٥٤٨

٠حسن جمال عبد الناصر عبد المنعم١٠٥٤٩

٠حسن جمال عید محمد حاتم١٠٥٥٠

٠حسن دبیكى منصور محمد ( أ.ف)١٠٥٥١

٠حسن ربیع سید حسن١٠٥٥٢

٠حسن سید حسن سالم١٠٥٥٣

٠حسن فتحى حسن محمد حسن الصاوى١٠٥٥٤

٠حسن محمد حسن محمد (العیاط)١٠٥٥٥

٠حسن منصور محمد احمد١٠٥٥٦

٠حسن ناجح حسن احمد١٠٥٥٧

٠حسن یوسف عبد الحمید عبد الفتاح كیالنى١٠٥٥٨

٠حسناء حسین حسن محمود١٠٥٥٩

٠حسناء محمد عطیھ محمد١٠٥٦٠

٠حسناء محمود امین محمد١٠٥٦١

٠حسین ابراھیم حسین اسماعیل١٠٥٦٢

٠حسین احمد محمد عبد القادر١٠٥٦٣

٠حسین اشرف على محمد١٠٥٦٤

٠حسین صالح احمد علي١٠٥٦٥

٠حسین عاطف حسین اسماعیل١٠٥٦٦

٠حسین عبد الغفار حسین على١٠٥٦٧

٠حسین عربى عبد هللا عبد الوارث١٠٥٦٨

٠حسین محمود عبد العزیز عبد العزیز١٠٥٦٩

٠حسین محمود محمد عطوه١٠٥٧٠
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عدد الحاضرین:
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠حفصة فتحى فاروق محمد نصر١٠٥٧١

٠حفصھ مدحت بدر الدین السید١٠٥٧٢

٠حماده عبد النبى محمد احمد١٠٥٧٣

٠حماده عبدالرحمن سالم عبدالرحمن ( أ.ف)١٠٥٧٤

٠حمدى رمضان محمد جوده١٠٥٧٥

٠حمدى عبد الرحمن محمد فرج١٠٥٧٦

٠حمزة جمال سید سبع١٠٥٧٧

٠حنان حجاج شعبان محجوب١٠٥٧٨

٠حنان سلیمان مبروك محمود ( أ.ف)١٠٥٧٩

٠حنان طلعت شوقى نصر هللا١٠٥٨٠

٠خالد احمد احمد محمود١٠٥٨١

٠خالد احمد عبد الشافى عبد الراضى١٠٥٨٢

٠خالد خلیل ابراھیم محمد١٠٥٨٣

٠خالد سامى عبد السمیع مھدى١٠٥٨٤

٠خالد سید عبدالعظیم عبدالواحد (أ.ف)١٠٥٨٥

٠خالد عادل سعد علي١٠٥٨٦

٠خالد عبد الرؤوف صالح صالح١٠٥٨٧

٠خالد عالء مدنى حفنى١٠٥٨٨

٠خالد فتحى على محمد صالح١٠٥٨٩

٠خالد مجدى دیاب عبد العزیز١٠٥٩٠

٠خالد محمد المھدى احمد١٠٥٩١

٠خالد محمد حسن ابوالعال١٠٥٩٢

٠خالد محمد لبیب محمد١٠٥٩٣

٠خالد محمود سید على ( أ.ف)١٠٥٩٤

٠خلود ایھاب احمد على عبد الوھاب١٠٥٩٥

٠خلود حسن عبد الرحمن حسن١٠٥٩٦

٠خلود خالد عبد العال محمد١٠٥٩٧

٠خلود عماد على مصطفى الملیجى١٠٥٩٨

٠خلود مدحت سلیمان مصطفى١٠٥٩٩

٠خلود نصر سالم فرج حسن١٠٦٠٠
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٠خلود ولید حسین محمد١٠٦٠١

٠دالیا ابراھیم عبد المعطى عبد الھادى١٠٦٠٢

٠دالیا اشرف حسین محمد١٠٦٠٣

٠دالیا سید حسنى احمد١٠٦٠٤

٠دالیا شوقى عبد اللطیف خلیل١٠٦٠٥

٠دالیا طلعت عبد الرحمن محمد دیاب١٠٦٠٦

٠دالیا عصام فتحى احمد١٠٦٠٧

٠دالیا مصطفى حسین حسنین محمد المراكبى١٠٦٠٨

٠دعاء اسماعیل عبد الظاھر١٠٦٠٩

٠دعاء حنفى محمود سالم راشد١٠٦١٠

٠دعاء سید كمال احمد١٠٦١١

٠دعاء صالح ابراھیم محمد حسین١٠٦١٢

٠دعاء عبد الغفار عبد الباقى محمد١٠٦١٣

٠دعاء عبدالموجود نصر الدین عبدالجواد ( أ.١٠٦١٤

٠دعاء محمد احمد محمد١٠٦١٥

٠دنیا احمد محمد جبر عبد الوھاب١٠٦١٦

٠دنیا جمال فتحى محروس١٠٦١٧

٠دنیا حسین على مرداش١٠٦١٨

٠دنیا رمضان محمد عبد الحمید١٠٦١٩

٠دنیا صالح احمد محمد١٠٦٢٠

٠دنیا عماد فتحى امام١٠٦٢١

٠دنیا مجدى رشدى ابراھیم ادریس١٠٦٢٢

٠دنیا یاسر عبد الخالق عبد العزیز١٠٦٢٣

٠دیفید یوسف شكرى یوسف١٠٦٢٤

٠دینا ابراھیم عبد المعطى عبد الھادى١٠٦٢٥

٠دینا اسماعیل محمد اسماعیل١٠٦٢٦

٠دینا السید عبد الحلیم السید سعد١٠٦٢٧

٠دینا المتولى اسماعیل المتولى١٠٦٢٨

٠دینا جمال على احمد١٠٦٢٩

٠دینا حنفى محروس حنفى١٠٦٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠دینا رزق احمد محمد١٠٦٣١

٠دینا سعید محمد السید١٠٦٣٢

٠دینا سعید محمد عثمان١٠٦٣٣

٠دینا سید راشد یوسف١٠٦٣٤

٠دینا سید عبد اللطیف ابو العال١٠٦٣٥

٠دینا طارق رمزى عبد الحمید١٠٦٣٦

٠دینا عبد الھادى عبد السالم طایل١٠٦٣٧

٠دینا علیوه سید احمد محمد١٠٦٣٨

٠دینا محفوظ محمد الشافعى١٠٦٣٩

٠دینا محمد سید مرسى١٠٦٤٠

٠دینا محمد محمد سلیمان١٠٦٤١

٠دینا محمود عطا هللا حسن١٠٦٤٢

٠دینا نعیم العبد ابوالسعد١٠٦٤٣

٠رامز اشرف نجیب فانوس١٠٦٤٤

٠رامى صفوت لمعى عطا هللا١٠٦٤٥

٠رانا بیومى یونس شحاتھ١٠٦٤٦

٠رانا جمال محمد محمد فتح الباب١٠٦٤٧

٠رانا حمد هللا فتحى محمود١٠٦٤٨

٠رانا رافع محمد عبد الفتاح١٠٦٤٩

٠رانا سامح محمد المرسى١٠٦٥٠

٠رانا ھشام احمد محمد سند١٠٦٥١

٠رانا ولید سرور حسنین١٠٦٥٢

٠راناد عمرو محمد الغریب١٠٦٥٣

٠راندا ھشام الدین فؤاد شعراوى١٠٦٥٤

٠رانیا احمد عبد هللا ابراھیم١٠٦٥٥

٠رانیا امین ابراھیم احمد حسن١٠٦٥٦

٠رانیا جمال محمد ناصر١٠٦٥٧

٠رانیا محمود زغلول محمد دسوقى١٠٦٥٨

٠رتیبھ محمد محمد محمد١٠٦٥٩

٠رجاء اسامھ عبد الغنى عبد القادر١٠٦٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠رجاء خالد احمد عبد المجید وفا١٠٦٦١

٠رجاء طارق محمد رجب السعدى ابو زید١٠٦٦٢

٠رحاب ابراھیم محمد یحیى ابراھیم١٠٦٦٣

٠رحاب احمد كامل احمد١٠٦٦٤

٠رحاب جمال ضبعى سید١٠٦٦٥

٠رحاب خالد فوزى عبد الفتاح على١٠٦٦٦

٠رحاب عزوز عبد هللا١٠٦٦٧

٠رحاب معتمد سید عید١٠٦٦٨

٠رحمھ ابراھیم عثمان ابراھیم١٠٦٦٩

٠رحمھ خمیس عید احمد كشك١٠٦٧٠

٠رحمھ رضا عبد المجید مرسي١٠٦٧١

٠رحمھ سالم عبد الواحد سالم١٠٦٧٢

٠رحمھ سعید محمود سلیم١٠٦٧٣

٠رحمھ عادل ابو العال عبد اللطیف١٠٦٧٤

٠رحمھ عالء الدین طھ عبد المنعم١٠٦٧٥

٠رشا محمد احمد یوسف١٠٦٧٦

٠رشا یوسف سعید احمد١٠٦٧٧

٠رشدى السید رشدى السید١٠٦٧٨

٠رضوى ابراھیم محمد ابراھیم١٠٦٧٩

٠رضوى احمد محمود جمیل١٠٦٨٠

٠رضوى السید عبد الحمید احمد البكرى١٠٦٨١

٠رضوى سمیر شافعى مرسى١٠٦٨٢

٠رضوى سمیر عبد العزیز عبد الدایم١٠٦٨٣

٠رضوى سید سعد حسن١٠٦٨٤

٠رضوى سید مصطفى عبد العال١٠٦٨٥

٠رضوى عصام ابراھیم حسن١٠٦٨٦

٠رغده محمد ابراھیم عبد الرحمن١٠٦٨٧

٠رفقھ ممدوح جبره جبرائیل١٠٦٨٨

٠رقیھ حسین عبد هللا عثمان١٠٦٨٩

٠رمضان محمد رمضان وردانى١٠٦٩٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠رنا اشرف صالح الزیاتى١٠٦٩١

٠رنا سعد نصحى محمد١٠٦٩٢

٠رنا محمد عادل مصطفى محمود١٠٦٩٣

٠رنا محمد عامر محمد عامر١٠٦٩٤

٠رندا السید محمد احمد١٠٦٩٥

٠روان صالح الدین حسن احمد١٠٦٩٦

٠روان عبد النبى رفعت ابراھیم١٠٦٩٧

٠روان عویس عبد الغنى احمد١٠٦٩٨

٠روان عید ابراھیم محمود١٠٦٩٩

٠روان محسن زكریا اسماعیل١٠٧٠٠

٠روان ھانى عبد الفتاح عبد العزیز الزقز١٠٧٠١

٠روجیھ صفوت نعمان قلد١٠٧٠٢

٠رودینا عالء صبحى السید١٠٧٠٣

٠روماریو عماد حنا شاكر١٠٧٠٤

٠رؤوف محمد فوزى محمد احمد١٠٧٠٥

٠ریم ابراھیم احمد محمد شومان١٠٧٠٦

٠ریم اشرف محمد على احمد١٠٧٠٧

٠ریم سعید یوسف متولى١٠٧٠٨

٠ریم فرج اسماعیل محمد١٠٧٠٩

٠ریمون رفعت انیس اشعیاء١٠٧١٠

٠ریمون مجدى رشید قندیل١٠٧١١

٠ریمون مقدس نسیم قدیس١٠٧١٢

٠ریموندا زارع شامخ عایق١٠٧١٣

٠ریھام أحمد شاكرعبد الفتاح كمال١٠٧١٤

٠ریھام جمال عبد اللطیف محمد١٠٧١٥

٠ریھام سعید یاسین محمود سالم١٠٧١٦

٠ریھام ضیاء الدین محمد اسماعیل١٠٧١٧

٠ریھام عاطف عابد حسین١٠٧١٨

٠ریھام عبد هللا ابراھیم حسین١٠٧١٩

٠ریھام عالء الدین ھاشم احمد١٠٧٢٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ریھام محمد قرني محمد١٠٧٢١

٠ریھام نصر الدین محمد یاسین محمد١٠٧٢٢

٠زمزم عمرو فكرى حسن١٠٧٢٣

٠زیاد ایمن فتحى یسن العراقى١٠٧٢٤

٠زیاد سمیر نبیل محمد النبیل١٠٧٢٥

٠زیاد طارق طلعت بدر الشامى١٠٧٢٦

٠زیاد محمد عبد القادر عبد الحمید ابو الع١٠٧٢٧

٠زینب حسن محمد محمد یوسف١٠٧٢٨

٠زینب خالد ابراھیم عبد المطلب١٠٧٢٩

٠زینب سعید محمود بیومى١٠٧٣٠

٠زینب سید محمود محمود عبد المجید١٠٧٣١

٠زینب طلعت محمد شاكر١٠٧٣٢

٠زینب عاشور بدیع عاشور١٠٧٣٣

٠زینب عبد هللا محمد السید١٠٧٣٤

٠زینب مجدى رمضان سالمھ١٠٧٣٥

٠زینب محمد سعد اسماعیل١٠٧٣٦

٠زینب محمد فھمى محمد١٠٧٣٧

٠زینب محمود سید سید ابراھیم١٠٧٣٨

٠زینب مصطفي سید محمد شلبى١٠٧٣٩

٠ساره احمد ابراھیم احمد حماد١٠٧٤٠

٠ساره اشرف فاروق عبد العال١٠٧٤١

٠ساره ایھاب وصفى اسحق١٠٧٤٢

٠ساره حسنى محمد عبد هللا محمد١٠٧٤٣

٠ساره خالد حشمت عبد العلیم١٠٧٤٤

٠ساره خالد محمد عثمان١٠٧٤٥

٠ساره خالد محمد محمود١٠٧٤٦

٠ساره خالد محمود مرشد١٠٧٤٧

٠ساره سامى عبده غیط١٠٧٤٨

٠ساره سعید احمد عطیھ١٠٧٤٩

٠ساره سعید تھامى مصطفى(أ.ف)١٠٧٥٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ساره سعید رجب عبد الصمد١٠٧٥١

٠ساره سید محمد نبیھ١٠٧٥٢

٠ساره شریف عبد اللطیف عبد الفتاح١٠٧٥٣

٠ساره شعبان محمد حسن١٠٧٥٤

٠ساره صبرى عبد الصبور سید احمد١٠٧٥٥

٠ساره صبرى عطیھ مرسى جاد١٠٧٥٦

٠ساره طارق ابراھیم محمد خیري١٠٧٥٧

٠ساره عاطف عبد المالك شنودة١٠٧٥٨

٠ساره عاطف عبد المنعم على١٠٧٥٩

٠ساره عبد الغنى عبد الجواد عبد الغنى١٠٧٦٠

٠ساره عرفات سید عبد التواب١٠٧٦١

٠ساره عالء الدین صالح عبد الرحمن١٠٧٦٢

٠ساره عالء الدین محمد السید١٠٧٦٣

٠ساره على سید ابراھیم١٠٧٦٤

٠ساره محمد ابراھیم محمد١٠٧٦٥

٠ساره محمد سید عبد اللطیف١٠٧٦٦

٠ساره محمد عبد العظیم محمد١٠٧٦٧

٠ساره محمد عبد المجید ابوسحیم١٠٧٦٨

٠ساره محمد فتح هللا فرحات محمد١٠٧٦٩

٠ساره مصطفى عبد هللا احمد ابراھیم١٠٧٧٠

٠ساره مصطفى كمال جبریل١٠٧٧١

٠ساره نفادى على نفادى١٠٧٧٢

٠ساره ھشام عبد الروؤف غانم١٠٧٧٣

٠ساره ولید احمد محمد١٠٧٧٤

٠ساره یحیى مراد عبد الواحد١٠٧٧٥

٠سامح ابراھیم اسماعیل عباس١٠٧٧٦

٠سامح احمد على السید احمد١٠٧٧٧

٠سامح نصر قطب حسن١٠٧٧٨

٠سامح ھشام عبد الرحمن اسماعیل١٠٧٧٩

٠سامح یسرى عبد العاطى مصطفى١٠٧٨٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠سامر مجدى جرجس شنوده١٠٧٨١

٠ساندى عماد عزیز تادرس١٠٧٨٢

٠ساھر مجدى عبد المنعم الششتاوى١٠٧٨٣

٠ستیفن رمسیس سعید داود١٠٧٨٤

٠سحر طارق یوسف عمر١٠٧٨٥

٠سحر مصطفى حاتم شفیق عبد المجید سویلم١٠٧٨٦

٠سعاد محمد منصور عبد هللا١٠٧٨٧

٠سعید جالل بخیت محمد١٠٧٨٨

٠سعید حسن سعید حسن على١٠٧٨٩

٠سلفیا رأفت سعید كنز١٠٧٩٠

٠سلفیا سعد عادل سعد١٠٧٩١

٠سلمى اسماعیل ابو الغیط مبروك١٠٧٩٢

٠سلمى خالد احمد رمضان١٠٧٩٣

٠سلمى رجب متولى على ابوریھ١٠٧٩٤

٠سلمى سید عبد السمیع یوسف١٠٧٩٥

٠سلمى عبد الحمید حسن احمد١٠٧٩٦

٠سلمى عز الدین مدرك الساوى١٠٧٩٧

٠سلمى عمر حسن على حسن١٠٧٩٨

٠سلمى ماجد محمد عیسى١٠٧٩٩

٠سلمى ماھر منصور زوام١٠٨٠٠

٠سلمى محمد فوزى عبدالحمید١٠٨٠١

٠سلمى ممدوح یسرى مصطفى١٠٨٠٢

٠سلوى سامى محمد عبد الجابر١٠٨٠٣

٠سلوى عید سید احمد١٠٨٠٤

٠سلوى محمد ابراھیم امین١٠٨٠٥

٠سلوى یحى محمد قطب الخرصھ١٠٨٠٦

٠سماء عبد العظیم محمد سید احمد الفقى١٠٨٠٧

٠سماح خالد محمد شرقاوى١٠٨٠٨

٠سماح رضا محمود احمد١٠٨٠٩

٠سماح عوض محمود عوض١٠٨١٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠سماح محسن ابراھیم على محمد١٠٨١١

٠سمر احمد مصطفى احمد١٠٨١٢

٠سمر بخیت احمد جوھر١٠٨١٣

٠سمر رمضان عبد السمیع خلیدى١٠٨١٤

٠سمر سعید احمد محمود الشرقاوى١٠٨١٥

٠سمر مخلوف عبدالعلیم كامل (أ.ف)١٠٨١٦

٠سمیره رجب عبد الفتاح بكر١٠٨١٧

٠سمیھ احمد مصطفى احمد١٠٨١٨

٠سمیھ راضى عبد الفتاح محمود١٠٨١٩

٠سمیھ عزت على طھ١٠٨٢٠

٠سندس احمد عبد التواب عثمان١٠٨٢١

٠سندس امبابى عبد الحى عبد الحى خلف١٠٨٢٢

٠سندس ایمن محمود عبد الھادى١٠٨٢٣

٠سندس طارق حسن مسعود١٠٨٢٤

٠سنیھ ناصر محمد اسماعیل١٠٨٢٥

٠سھیلھ ایمن حسن عبد الرحمن یوسف١٠٨٢٦

٠سھیلھ جمیل كامل عطیة١٠٨٢٧

٠سھیلھ عبد السالم احمد ھدیة١٠٨٢٨

٠سوزان صادق جمعھ عبد الجواد١٠٨٢٩

٠سید احمد محمد احمد على١٠٨٣٠

٠سید سعد سعید حسن١٠٨٣١

٠سید سعید سید ابوھنطش١٠٨٣٢

٠سیف الدین احمد بھیج عبد الحمید ابراھیم١٠٨٣٣

٠سیف النصر محمد عبد الرحیم ابراھیم١٠٨٣٤

٠سیف عدلى احمد السقا١٠٨٣٥

٠سیمون عطیھ فایز عطیھ١٠٨٣٦

٠شادى ابراھیم صابر ابراھیم١٠٨٣٧

٠شادى احمد حسین سلیم١٠٨٣٨

٠شادى ثروت ساویرس تادرس١٠٨٣٩

٠شادى محسن احمد طاھر حلبى١٠٨٤٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠شادى مدحت محمد فؤاد١٠٨٤١

٠شاكر محمود شاكر محمد ابوزید١٠٨٤٢

٠شاھندا عصام محمد على١٠٨٤٣

٠شروق احمد حنفى احمد١٠٨٤٤

٠شروق احمد عبد المنصف ابراھیم١٠٨٤٥

٠شروق اسامھ محمد على عمر١٠٨٤٦

٠شروق اشرف شكرى السید١٠٨٤٧

٠شروق ایمن محمد جوده١٠٨٤٨

٠شروق جابر عبد العال حسین١٠٨٤٩

٠شروق جمال تمام احمد١٠٨٥٠

٠شروق زیدان محمد سید١٠٨٥١

٠شروق سعودى منیر عبد المالك١٠٨٥٢

٠شروق سعید عبدربھ اسماعیل١٠٨٥٣

٠شروق عبد الرحمن عبد اللطیف حمزه١٠٨٥٤

٠شروق عبد هللا عمر حسن محمد١٠٨٥٥

٠شروق محمد احمد محمد شعبان١٠٨٥٦

٠شروق مصطفى سلیمان صادق١٠٨٥٧

٠شروق نبیل حنفى بدوى١٠٨٥٨

٠شروق نور الدین عبد الوھاب سلیم١٠٨٥٩

٠شریف حسن انور احمد١٠٨٦٠

٠شریھان محمد ابو الحمد عبد الحافظ١٠٨٦١

٠شعبان عنتر شعبان محمود١٠٨٦٢

٠شھاب حمدى عبد المنعم ابو بكر١٠٨٦٣

٠شویكار سید مصطفى محمد١٠٨٦٤

٠شیرین رضا عبد السالم حسین١٠٨٦٥

٠شیرین محمد سید ھندى١٠٨٦٦

٠شیرین وجدى الدیب احمد١٠٨٦٧

٠شیماء ابراھیم عبد هللا عبد المجید١٠٨٦٨

٠شیماء بدوى امام امام١٠٨٦٩

٠شیماء جمال زكریا عواد١٠٨٧٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠شیماء رزق احمد رزق عبد الغفار١٠٨٧١

٠شیماء رضوان محمد ابراھیم١٠٨٧٢

٠شیماء سید عبد الرحیم احمد١٠٨٧٣

٠شیماء صالح محمد حامد١٠٨٧٤

٠شیماء عادل سید سید حنفي١٠٨٧٥

٠شیماء عصام طھ یوسف١٠٨٧٦

٠شیماء على یونس سعداوي١٠٨٧٧

٠شیماء فایز حامد عطوه١٠٨٧٨

٠شیماء فرج نظیر سید١٠٨٧٩

٠شیماء ماھر ابراھیم حسن١٠٨٨٠

٠شیماء مجدى توفیق حمزه العدوى١٠٨٨١

٠شیماء مجدى زكى السید١٠٨٨٢

٠شیماء مجدى عبد الرحمن محمد١٠٨٨٣

٠شیماء محمد حسین سلیمان١٠٨٨٤

٠صالح محمد عبد السید جامع١٠٨٨٥

٠صباح السید عبدالجواد زاید١٠٨٨٦

٠صبحى ابراھیم صبحى عبد الخالق١٠٨٨٧

٠صفاء محمد قطب اسماعیل١٠٨٨٨

٠صالح الدین احمد صالح الدین احمد١٠٨٨٩

٠صالح الدین عصام صالح الدین عابدین١٠٨٩٠

٠صالح شریف صالح احمد محمد١٠٨٩١

٠صالح محمد صالح حسن١٠٨٩٢

٠ضحى رمضان عبد الجلیل عبد هللا١٠٨٩٣

٠ضحى یونس على محمد١٠٨٩٤

٠طارق السید على *١٠٨٩٥

٠طارق خالد ابو العنین عبد الرحمن١٠٨٩٦

٠طارق خالد امین محمد١٠٨٩٧

٠طارق عادل ابراھیم عبد الحمید١٠٨٩٨

٠طیف وائل احمد شعبان١٠٨٩٩

٠عادل اشرف حامد احمد١٠٩٠٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عادل خالد محمد عبدالغنى١٠٩٠١

٠عادل عصام ابراھیم محمد١٠٩٠٢

٠عادل كرم حسین حسن١٠٩٠٣

٠عادل محمد زینھم حسنین١٠٩٠٤

٠عاطف عبد المجید عاطف عبید١٠٩٠٥

٠عامر محمد عامر عبد السالم١٠٩٠٦

٠عائشة عالء الدین محمد حجازى١٠٩٠٧

٠عائشھ عصام ابراھیم السید١٠٩٠٨

٠عائشھ غسان محمد على١٠٩٠٩

٠عبد الحكیم محمد عبد الفتاح منجود١٠٩١٠

٠عبد الحمید رأفت عبد الرؤف عرابى١٠٩١١

٠عبد الحمید صالح عبد الحمید حسین١٠٩١٢

٠عبد الخالق اسماعیل عوض عبد الجید (محول١٠٩١٣

٠عبد الرازق رضا عبد الرازق عطا هللا١٠٩١٤

٠عبد الرحمن احمد بدوى محمد١٠٩١٥

٠عبد الرحمن احمد ریاض احمد حسینى ذكرى١٠٩١٦

٠عبد الرحمن احمد سعد توفیق١٠٩١٧

٠عبد الرحمن احمد عبد الحمید احمد١٠٩١٨

٠عبد الرحمن احمد عبد القادر احمد١٠٩١٩

٠عبد الرحمن اسامھ عبد الرحمن مھنى١٠٩٢٠

٠عبد الرحمن اسامھ محمد حسن١٠٩٢١

٠عبد الرحمن اشرف بدر صالح درویش١٠٩٢٢

٠عبد الرحمن اشرف محمود اسماعیل١٠٩٢٣

٠عبد الرحمن ایمن سعد حسین١٠٩٢٤

٠عبد الرحمن ایھاب محمود سید١٠٩٢٥

٠عبد الرحمن بیومى عبد العاطى احمد١٠٩٢٦

٠عبد الرحمن جابر عبد الرسول محمد١٠٩٢٧

٠عبد الرحمن جمعھ دانیال ریاض١٠٩٢٨

٠عبد الرحمن حاتم السید السید١٠٩٢٩

٠عبد الرحمن حسن امبابى عبد الخالق١٠٩٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبد الرحمن حسن كمال محمد١٠٩٣١

٠عبد الرحمن خلیل عبد التواب ابراھیم١٠٩٣٢

٠عبد الرحمن رزق قناوى محمد١٠٩٣٣

٠عبد الرحمن زكریا خلف ابو عدب١٠٩٣٤

٠عبد الرحمن سید احمد على١٠٩٣٥

٠عبد الرحمن سید صادق سید احمد١٠٩٣٦

٠عبد الرحمن شعبان على حسن١٠٩٣٧

٠عبد الرحمن طارق ممدوح حسن على١٠٩٣٨

٠عبد الرحمن عادل عباس محمد١٠٩٣٩

٠عبد الرحمن عاطف جالل محمد١٠٩٤٠

٠عبد الرحمن عبدالاله حسنى عبد ربھ قمحاوي١٠٩٤١

٠عبد الرحمن عصام عبد المنعم احمد١٠٩٤٢

٠عبد الرحمن عطیھ جاد عطیھ١٠٩٤٣

٠عبد الرحمن عالء ابراھیم بسیوني١٠٩٤٤

٠عبد الرحمن على محمد على١٠٩٤٥

٠عبد الرحمن عماد عبد الستار احمد١٠٩٤٦

٠عبد الرحمن عید محمود حسن١٠٩٤٧

٠عبد الرحمن فتحى كامل احمد١٠٩٤٨

٠عبد الرحمن ماجد فاروق سالم١٠٩٤٩

٠عبد الرحمن ماھر عبد المؤمن مصطفى١٠٩٥٠

٠عبد الرحمن محسن فوزى بیومى١٠٩٥١

٠عبد الرحمن محمد احمد مغاورى١٠٩٥٢

٠عبد الرحمن محمد السید خلیل١٠٩٥٣

٠عبد الرحمن محمد السید محمد١٠٩٥٤

٠عبد الرحمن محمد جمعھ محمد١٠٩٥٥

٠عبد الرحمن محمد حسین عبد اللطیف١٠٩٥٦

٠عبد الرحمن محمد ربیع جاد محمد١٠٩٥٧

٠عبد الرحمن محمد رفعت حامد *١٠٩٥٨

٠عبد الرحمن محمد سید ابراھیم جمعھ١٠٩٥٩

٠عبد الرحمن محمد شاكر موسى١٠٩٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبد الرحمن محمد شعبان محمد ٣١-١٠-١٠٩٦١١٩٩٧

٠عبد الرحمن محمد شوقى ھالل١٠٩٦٢

٠عبد الرحمن محمد عباس ماز١٠٩٦٣

٠عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد ھمام١٠٩٦٤

٠عبد الرحمن محمد عبده اسماعیل١٠٩٦٥

٠عبد الرحمن محمد فرج محمد١٠٩٦٦

٠عبد الرحمن محمد فوزى عبد الفتاح١٠٩٦٧

٠عبد الرحمن محمد كامل نوبى١٠٩٦٨

٠عبد الرحمن محمد محمد محمود١٠٩٦٩

٠عبد الرحمن محمد محمد ھارون١٠٩٧٠

٠عبد الرحمن محمد محمود على١٠٩٧١

٠عبد الرحمن محمود ابو الوفا ابوالحمد١٠٩٧٢

٠عبد الرحمن محمود عبد الملك محمود١٠٩٧٣

٠عبد الرحمن محمود محمد حسن محمد١٠٩٧٤

٠عبد الرحمن محمود محمد محمد١٠٩٧٥

٠عبد الرحمن محمود محمد محمود١٠٩٧٦

٠عبد الرحمن مصطفى احمد السید١٠٩٧٧

٠عبد الرحمن مصطفى على عبد العلیم١٠٩٧٨

٠عبد الرحمن ناصر شعبان احمد١٠٩٧٩

٠عبد الرحمن ناصر عبد العال عیسى١٠٩٨٠

٠عبد الرحمن ناصر ھالل بشیر محمود١٠٩٨١

٠عبد الرحمن یاسر المھدى محمود١٠٩٨٢

٠عبد الرحمن یاسر حلمى ابراھیم١٠٩٨٣

٠عبد الرحمن یاسر عبد العزیز احمد محمد١٠٩٨٤

٠عبد الرحمن یحیى محمد عبد الجواد١٠٩٨٥

٠عبد الصادق رجب عبد الصادق حسن١٠٩٨٦

٠عبد العزیز عابد عبد العزیز عبدالغنى١٠٩٨٧

٠عبد الفتاح محمد عبد الفتاح جبر١٠٩٨٨

٠عبد هللا اسامھ عبد الحمید عبد الحمید١٠٩٨٩

٠عبد هللا اشرف كامل محمد١٠٩٩٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبد هللا بھاء حسن حسنین سرور١٠٩٩١

٠عبد هللا بیومي یوسف فھمى١٠٩٩٢

٠عبد هللا حاتم الحسینى ابو شادي١٠٩٩٣

٠عبد هللا حسن حسنى حسن١٠٩٩٤

٠عبد هللا حسین سید محمد١٠٩٩٥

٠عبد هللا خلف حسین عباس١٠٩٩٦

٠عبد هللا خمیس شعبان احمد١٠٩٩٧

٠عبد هللا سید عبد العزیز عبد المعز١٠٩٩٨

٠عبد هللا صالح یسن محمد١٠٩٩٩

٠عبد هللا صبحى عبد هللا شدید١١٠٠٠

٠عبد هللا طارق عبده محمد١١٠٠١

٠عبد هللا عادل احمد على١١٠٠٢

٠عبد هللا عادل احمد محمد١١٠٠٣

٠عبد هللا عادل عبد القادر ابراھیم١١٠٠٤

٠عبد هللا عادل على میھوب على١١٠٠٥

٠عبد هللا عباس رجب برعى١١٠٠٦

٠عبد هللا عبد الخالق كامل عبد الخالق١١٠٠٧

٠عبد هللا عبد الرحمن احمد اسماعیل١١٠٠٨

٠عبد هللا مجدى محمد خضر١١٠٠٩

٠عبد هللا محمد احمد محمد١١٠١٠

٠عبد هللا محمد جمعھ على ابو عویس١١٠١١

٠عبد هللا محمد عادل عبد هللا١١٠١٢

٠عبد هللا محمد عبد العاطى عطیھ١١٠١٣

٠عبد هللا محمد عبد هللا عبد السالم١١٠١٤

٠عبد هللا محمد عبد هللا عفیفى١١٠١٥

٠عبد هللا محمود على بیومى محمد١١٠١٦

٠عبد هللا مصطفى ذكى عبد المعطى١١٠١٧

٠عبد هللا مصطفى مسلم حبشى متولى١١٠١٨

٠عبد هللا یاسر سید حسین١١٠١٩

٠عبد الماجد جابر عبد الماجد النور١١٠٢٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبد المحسن عماد یوسف عبد المحسن١١٠٢١

٠عبد المنعم تامر عبد المنعم عبد العزیز١١٠٢٢

٠عبد المنعم صالح عبد المنعم عبد الباقى١١٠٢٣

٠عبد المنعم محمد محمد الصاوى١١٠٢٤

٠عبدهللا محمد شعیب عبدالعال ( أ.ف)١١٠٢٥

٠عبیر احمد محمد عبد العظیم عبد الوھاب١١٠٢٦

٠عبیر احمد محمد مصطفي١١٠٢٧

٠عبیر الدسوقى محمد عبود١١٠٢٨

٠عبیر خالد ابوطالب مكاوى١١٠٢٩

٠عبیر عادل سعید محمد شادى١١٠٣٠

٠عبیر فوزى مسعود ابراھیم عشماوى١١٠٣١

٠عربى صبرى سید معوض١١٠٣٢

٠عرفھ سامى عرفھ عزب١١٠٣٣

٠عرفھ فتحى فرید محمد١١٠٣٤

٠عز الدین احمد عز الدین محمد١١٠٣٥

٠عز الدین حسین حلمى ابراھیم١١٠٣٦

٠عز الدین سید عید ابراھیم١١٠٣٧

٠عز الدین فتحى عزالدین اسماعیل١١٠٣٨

٠عزت طارق حسین محمود١١٠٣٩

٠عزه صالح اسماعیل عبد المعبود١١٠٤٠

٠عزه وحید السید محمد١١٠٤١

٠عصام صابر محمد عبدالرحمن١١٠٤٢

٠عصام محمد عصمت محمد١١٠٤٣

٠عصام مرعى عبدهللا احمد١١٠٤٤

٠عصام یحى عثمان محمد١١٠٤٥

٠عال حسن ناجى امام١١٠٤٦

٠عال خالد عویس جاد عبد هللا١١٠٤٧

٠عال سالمھ عبد الرؤف محمد١١٠٤٨

٠عال على معوض على١١٠٤٩

٠عال محسن محمد احمد١١٠٥٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عال مختار عبد التواب رزق١١٠٥١

٠عالء احمد على فرج١١٠٥٢

٠عالء الدین محمد حنفى عبد المجید١١٠٥٣

٠عالء سید محمد محمد١١٠٥٤

٠عالء عطیھ شلقانى عطیھ١١٠٥٥

٠عالء على احمد محمد١١٠٥٦

٠عالء كرم هللا مفتاح خلیل١١٠٥٧

٠على ابو حسیبھ عبد القادر عبد الرحمن١١٠٥٨

٠على السید عبد المنعم الشناوى١١٠٥٩

٠على ایمن على محمد١١٠٦٠

٠على حاتم على عباس١١٠٦١

٠على حسن على حسن١١٠٦٢

٠على حسن على حسین١١٠٦٣

٠على حسنى على عثمان فزاع١١٠٦٤

٠على خالد سعد على١١٠٦٥

٠على رجب صابر خالد١١٠٦٦

٠على رمضان سعید على١١٠٦٧

٠على سعید عبد السالم ابو سریع محمد١١٠٦٨

٠على سید على محمد١١٠٦٩

٠على عاطف عبد الساتر عبد العال١١٠٧٠

٠على عبد الغفار على عبد الغفار١١٠٧١

٠على عالء على عبدالبارى وحید١١٠٧٢

٠على عویس على احمد محمد١١٠٧٣

٠على مجدى عبد السمیع ابراھیم١١٠٧٤

٠على محمد ابراھیم السید١١٠٧٥

٠على محمد حسن على عاشور١١٠٧٦

٠على محمد سید محمود١١٠٧٧

٠على محمد على حامد١١٠٧٨

٠على محمد على حفنى١١٠٧٩

٠على محمد على محمد على (المعادى)١١٠٨٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠على محمود عبد الغفار عبد التواب١١٠٨١

٠على محمود على حسن جوده١١٠٨٢

٠على محمود على خلیل١١٠٨٣

٠على محمود على محمد جبره١١٠٨٤

٠على مصطفى سید على محفوظ١١٠٨٥

٠على ھشام على احمد سلیمان١١٠٨٦

٠علیاء الحسینى محمد الحسینى١١٠٨٧

٠علیاء صالح فرحات عبد الفتاح١١٠٨٨

٠علیاء محمد صالح احمد عبد العال١١٠٨٩

٠علیاء محمود محمد على١١٠٩٠

٠علیھ عبد القادر محمد عبد القادر١١٠٩١

٠عماد عبد الحلیم احمد عبد الحلیم١١٠٩٢

٠عماد على احمد محمد١١٠٩٣

٠عماد محمد عبدالحى ابراھیم احمد١١٠٩٤

٠عماد محمود طھ محفوظ١١٠٩٥

٠عمار یاسر محمد االمیر على١١٠٩٦

٠عمر احمد حامد سید١١٠٩٧

٠عمر احمد خلیل محمد١١٠٩٨

٠عمر اسامھ ابراھیم محمد١١٠٩٩

٠عمر اسامھ عطیھ الطویل١١١٠٠

٠عمر البدراوى بدر محجوب١١١٠١

٠عمر انور یوسف حسین١١١٠٢

٠عمر ایھاب احمد محمد یوسف١١١٠٣

٠عمر جبر عبد العظیم محمد١١١٠٤

٠عمر جمال الدین محمود عبدربھ١١١٠٥

٠عمر جمال كمال احمد١١١٠٦

٠عمر حلمى سید عبد الفتاح١١١٠٧

٠عمر حمد عبد هللا عبد السالم١١١٠٨

٠عمر خالد محمد السید عالم١١١٠٩

٠عمر شریف محمد محمد١١١١٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عمر طارق خلیفھ محمود١١١١١

٠عمر طارق عباس عباس١١١١٢

٠عمر عادل محمد صبرى١١١١٣

٠عمر عبد البصیر عبد الباسط محمد الشافعى١١١١٤

٠عمر عبد الرحمن ابراھیم عبد الرحمن١١١١٥

٠عمر عبد العزیز معتوق حسنین١١١١٦

٠عمر عبد الناصر شحاتھ حسان١١١١٧

٠عمر عبد النبى سعد محمود١١١١٨

٠عمر على محمود على الدویرى١١١١٩

٠عمر على محمود على حسن١١١٢٠

٠عمر عمرو فاروق محمد على عثمان١١١٢١

٠عمر عویس مصطفى عبد البدیع١١١٢٢

٠عمر مجدى احمد حسن١١١٢٣

٠عمر محمد عبد الحى ابراھیم احمد١١١٢٤

٠عمر محمد عبد الخالق متولى اسماعیل١١١٢٥

٠عمر محمد عبد القوى ابراھیم١١١٢٦

٠عمر محمد فاروق فكار١١١٢٧

٠عمر محمود احمد عبد الشھید١١١٢٨

٠عمر محمود حسن عوض(محول)١١١٢٩

٠عمر محمود راسم صبره١١١٣٠

٠عمر محمود شكرى ابراھیم١١١٣١

٠عمر ناصر عبد الغنى عبد العال١١١٣٢

٠عمر ھانى حسن ابراھیم١١١٣٣

٠عمر ھشام سعد غالب١١١٣٤

٠عمر یاسر عمر اسماعیل١١١٣٥

٠عمرو احمد حسین على١١١٣٦

٠عمرو احمد محمد على١١١٣٧

٠عمرو اشرف حسن محمود١١١٣٨

٠عمرو اشرف شعبان محمد١١١٣٩

٠عمرو اشرف ماھر الحمار١١١٤٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عمرو ایمن عبد المحسن محمد١١١٤١

٠عمرو جمال عراقى عبد الرحمن١١١٤٢

٠عمرو حمدان نبوى ابراھیم١١١٤٣

٠عمرو محمد زین العابدین امین(محول)١١١٤٤

٠عمرو محمد مصطفى عبد هللا١١١٤٥

٠عمرو محمود بكر احمد صقر١١١٤٦

٠عمرو مصطفى امین ابراھیم١١١٤٧

٠عمرو نبیل فتحى عبده١١١٤٨

٠عمرو یحى محمد صالح١١١٤٩

٠عنان عمرو ابراھیم سلیمان١١١٥٠

٠غاده ابراھیم مصطفى ابراھیم١١١٥١

٠غاده سعید عبدالواحد على صوان١١١٥٢

٠غاده محمد محمد خضیرى١١١٥٣

٠فاتن عبد التواب سید الشریف١١١٥٤

٠فادى احمد ابوالسعود اسماعیل١١١٥٥

٠فادى جورج سلیمان جرجس١١١٥٦

٠فادى ولید احمد احمد العدوى١١١٥٧

٠فادى یعقوب جورجى یعقوب١١١٥٨

٠فاروق محمد فاروق علي١١١٥٩

٠فاطمھ احمد مصطفى محمود١١١٦٠

٠فاطمھ احمد وفیق السید١١١٦١

٠فاطمھ الزھراء مجدي فكرى یاسین١١١٦٢

٠فاطمھ ایمن على سعد الدین١١١٦٣

٠فاطمھ حسین كامل حسین١١١٦٤

٠فاطمھ خالد رشاد سید١١١٦٥

٠فاطمھ خالد سید اسماعیل١١١٦٦

٠فاطمھ رضا عرنوس عبد الراضى١١١٦٧

٠فاطمھ رمضان نصر على١١١٦٨

٠فاطمھ سعد سعد مصیلحى غنیم١١١٦٩

٠فاطمھ صالح محمد عبدالمھیمن١١١٧٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠فاطمھ طارق محمد احمد١١١٧١

٠فاطمھ عبد الستار صالح عبد الغنى١١١٧٢

٠فاطمھ عثمان عثمان قرني١١١٧٣

٠فاطمھ ماھر محمد احمد١١١٧٤

٠فاطمھ محمد صابر محمد سید١١١٧٥

٠فاطمھ محمد مصطفى احمد العجاتى١١١٧٦

٠فاطمھ مصطفى حسن محمد١١١٧٧

٠فاطمھ مصطفى عبد السالم صالح١١١٧٨

٠فاطمھ ممدوح عبده متولى على١١١٧٩

٠فاطمھ ناصر عادل باشا١١١٨٠

٠فاطمھ ھانى عبد العظیم عبد الشافى عبد المطلب١١١٨١

٠فاطمھ یاسر وجدى عبد العزیز١١١٨٢

٠فایز مصطفى عبد هللا ابراھیم محمد حسین١١١٨٣

٠فایزه رجب عبد الرحمن على١١١٨٤

٠فرحھ سعد شفیق واصف١١١٨٥

٠فریده خالد عبد الحكیم عبد الملك١١١٨٦

٠فلورا فیكتور فؤاد سعید١١١٨٧

٠فھد عصام فتحى خالد١١١٨٨

٠فوزى یحیى سید احمد١١١٨٩

٠فوزیھ سمیر كامل السید١١١٩٠

٠فؤاده احمد محمد عبد الحمید المعداوي١١١٩١

٠فیبى عماد عدلى الیاس١١١٩٢

٠فیرونیكا اسحق ابراھیم خلیل١١١٩٣

٠كاترین سامح صدقى ثابت١١١٩٤

٠كارم احمد عبدالحكیم محمد عویس١١١٩٥

٠كارولین جورج ناشد خلھ لوقا١١١٩٦

٠كامل علوان حسن خلیفة١١١٩٧

٠كامل محمد كامل عبد العزیز الخواجھ١١١٩٨

٠كرستین اشرف دانیال الیاس١١١٩٩

٠كرستینا رافت سعید قدیس ( أ.ف)١١٢٠٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠كرستینا كامل نجیب فاخوري١١٢٠١

٠كرستینا كمال سمیر تادرس١١٢٠٢

٠كرستینا ماھر شكري زاكي١١٢٠٣

٠كرستینا نصر انور منیر١١٢٠٤

٠كرستینھ عاطف بولص یوسف١١٢٠٥

٠كریستینا عزت انیس جرجس١١٢٠٦

٠كریم ابو الحمد احمد عز الدین١١٢٠٧

٠كریم ایمن انور ابراھیم ( أ.ف)١١٢٠٨

٠كریم جمال عید خلیفة١١٢٠٩

٠كریم سمیر سید عواد١١٢١٠

٠كریم طارق فھمى السید١١٢١١

٠كریم طارق محمود محمد النقیب١١٢١٢

٠كریم عبد العاطى عزیز جودة١١٢١٣

٠كریم مجدى درویش محمد١١٢١٤

٠كریم محمد خلیل احمد١١٢١٥

٠كریم محمد عبد الحمید عبد الحمید١١٢١٦

٠كریم محمد على حسن١١٢١٧

٠كریم محمد محمد عبد السالم یوسف١١٢١٨

٠كریم محمد محمود على١١٢١٩

٠كریم ممدوح راضى على حسین١١٢٢٠

٠كمال الدین ایھاب كمال محمد١١٢٢١

٠كمال الدین یاسر كمال الدین عبدالباقى١١٢٢٢

٠كیرلس ابراھیم یوسف بشارة١١٢٢٣

٠كیرلس امین ودیع امین١١٢٢٤

٠كیرلس ایلیا وسعى یواقیم١١٢٢٥

٠كیرلس عطیھ ابراھیم مسعد١١٢٢٦

٠كیرلس فطین فؤاد حلیم١١٢٢٧

٠كیرلس مراد یوسف داوود١١٢٢٨

٠كیرلس میالد سیدھم حنا١١٢٢٩

٠المیس عصام عبد الفتاح عبد الجواد محمد١١٢٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠لبنى فتحى مھدى محمد١١٢٣١

٠لمیاء احمد الصادق عبد المجید١١٢٣٢

٠لمیاء احمد محمد محمد١١٢٣٣

٠لمیاء طارق على حسن١١٢٣٤

٠لمیاء مجدى عبد الحلیم محمد احمد١١٢٣٥

٠لیدیا عید ابراھیم ناشد١١٢٣٦

٠لیلى طارق على حسن١١٢٣٧

٠لیلى على السید على الریس١١٢٣٨

٠لیلى مصطفى على اسماعیل١١٢٣٩

٠ماجد محمد كامل محمد كامل مرسى١١٢٤٠

٠مادونا مكرم كامل یعقوب١١٢٤١

٠مادونا یسرى انور لمعى١١٢٤٢

٠مارتینا رجائى ماھر فھیم١١٢٤٣

٠مارتینا رومانى فاروق عطیھ١١٢٤٤

٠مارتینا عماد الدین اخنوخ شلبى١١٢٤٥

٠مارتینا مراد فوزى مرجان١١٢٤٦

٠مارتینا منیر فرج جرجس١١٢٤٧

٠مارجریت جمیل عطا خلیل١١٢٤٨

٠مارسیل وھبھ نصیف وھبھ١١٢٤٩

٠مارلى اشرف فایز زكى١١٢٥٠

٠مارى عادل بشاى كریوس١١٢٥١

٠مارى ماھر لبیب اسكندر١١٢٥٢

٠ماریا ثروت سمیر زكى١١٢٥٣

٠ماریا جمال لبیب عجایبى١١٢٥٤

٠ماریان عبد المسیح فایز تادرس١١٢٥٥

٠ماریان فیكتور جرجس یعقوب١١٢٥٦

٠ماریز ماجد قسطور عزیز١١٢٥٧

٠مارینا اسامھ فرید جرجس١١٢٥٨

٠مارینا اشرف رشدى شاكر١١٢٥٩

٠مارینا بریص فاخورى داود١١٢٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مارینا حنا عبد المسیح حنا١١٢٦١

٠مارینا رضا لبیب رزق١١٢٦٢

٠مارینا سعید كامل رزق هللا١١٢٦٣

٠مارینا سمیر برسوم ابراھیم جندى١١٢٦٤

٠مارینا عادل شفیق توفیق١١٢٦٥

٠مارینا عادل یونان میخائیل١١٢٦٦

٠مارینا عزت جرجس ابراھیم١١٢٦٧

٠مارینا نادى عبد هللا قدیس١١٢٦٨

٠مارینا نصیف كامل نصیف١١٢٦٩

٠مارینا ولیم فھمى صادق١١٢٧٠

٠ماریو شكرى ودیع عبد الشھید١١٢٧١

٠ماریو عماد كیرلس یوسف١١٢٧٢

٠ماریو مجدى رمزى شحاتھ١١٢٧٣

٠ماریو مالك ماھر فھمى١١٢٧٤

٠مازن اشرف یونس علي عبد هللا١١٢٧٥

٠مامون محمد مامون١١٢٧٦

٠ماھینار اشرف حسین حسن١١٢٧٧

٠مایا عبد العزیز عبد الحكیم احمد١١٢٧٨

٠مایكل مدحت فھمى كامل١١٢٧٩

٠مایكل میالد عزیز فرج هللا١١٢٨٠

٠مجدى عدنان توفیق عثمان علي١١٢٨١

٠مجدى محمد عبدالرازق عبدالغنى١١٢٨٢

٠محمد ابراھیم محمد ابراھیم ( عین شمس)١١٢٨٣

٠محمد احمد جمال الدین محمد١١٢٨٤

٠محمد احمد حسن عبد الرازق١١٢٨٥

٠محمد احمد حسین شمروخ١١٢٨٦

٠محمد احمد دردیر احمد١١٢٨٧

٠محمد احمد دیاب احمد١١٢٨٨

٠محمد احمد رفاعى احمد١١٢٨٩

٠محمد احمد رمضان سعودى١١٢٩٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد احمد سید احمد١١٢٩١

٠محمد احمد سید معوض١١٢٩٢

٠محمد احمد شعبان كامل١١٢٩٣

٠محمد احمد عبد الرؤف حافظ١١٢٩٤

٠محمد احمد عبد العاطى جوده١١٢٩٥

٠محمد احمد على احمد ( أ.ف)١١٢٩٦

٠محمد احمد على محمود١١٢٩٧

٠محمد احمد فتحى مصطفى١١٢٩٨

٠محمد احمد محمد احمد (اطفیح)١١٢٩٩

٠محمد احمد محمد على حسن حلبي١١٣٠٠

٠محمد اشرف ابراھیم محمد ابراھیم١١٣٠١

٠محمد اشرف احمد محمد فرج١١٣٠٢

٠محمد اشرف فتحى عطیھ١١٣٠٣

٠محمد السید ابراھیم محمد سالمان١١٣٠٤

٠محمد السید الشحات السید١١٣٠٥

٠محمد السید عبد الرؤف اسماعیل١١٣٠٦

٠محمد السید على السید١١٣٠٧

٠محمد امام محمود حسن١١٣٠٨

٠محمد امین محمد السعید محمد یوسف١١٣٠٩

٠محمد ایمن عبد المنعم على١١٣١٠

٠محمد ایمن عبده محمد مصطفى١١٣١١

٠محمد ایمن على محمد١١٣١٢

٠محمد ایمن عید عبد العظیم١١٣١٣

٠محمد ایمن محمد ابراھیم١١٣١٤

٠محمد ایمن محمد بخیت١١٣١٥

٠محمد ایھاب محمد انور سید١١٣١٦

٠محمد ایھاب محمد برھام١١٣١٧

٠محمد تامر عبد المرضى محمد١١٣١٨

٠محمد جابر احمد محمد ( أ.ف)١١٣١٩

٠محمد جالل محمد محمود١١٣٢٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد جمال جمعھ الرفاعى١١٣٢١

٠محمد جمال عبد الرؤف حسن١١٣٢٢

٠محمد جمال محمد المھدى محمد١١٣٢٣

٠محمد جمال محمد حامد١١٣٢٤

٠محمد جمال محمد على(القاھرة)١١٣٢٥

٠محمد جمال محمد فرج١١٣٢٦

٠محمد جمعھ عبد التواب عبد النبي١١٣٢٧

٠محمد حربى احمد عبد الموجود١١٣٢٨

٠محمد حسام الدین امین النجدى١١٣٢٩

٠محمد حسام الدین سعید عبد الظاھر(محول)١١٣٣٠

٠محمد حسام الدین محمد محمود عبد السالم ھارون١١٣٣١

٠محمد حسن درویش مصطفى١١٣٣٢

٠محمد حسن عبد هللا حسن١١٣٣٣

٠محمد حسن عواد حسن١١٣٣٤

٠محمد حسن عید مصطفى١١٣٣٥

٠محمد حسن محمد حسن١١٣٣٦

٠محمد حسن محمود حسن١١٣٣٧

٠محمد حسن محمود عباس١١٣٣٨

٠محمد حسنى مصطفى عبد اللطیف عطا١١٣٣٩

٠محمد حسین عبدالرحیم احمد١١٣٤٠

٠محمد حسین على مرسى١١٣٤١

٠محمد حماد محمد عمارة١١٣٤٢

٠محمد حمدى حسن حسین١١٣٤٣

٠محمد حمدى محمد احمد یوسف١١٣٤٤

٠محمد خالد امین دسوقى١١٣٤٥

٠محمد خالد كمال عباس متولى١١٣٤٦

٠محمد خالد محمد محمد جلھوم١١٣٤٧

٠محمد خلیل عبد الرحمن اسماعیل١١٣٤٨

٠محمد خمیس فتحى كامل١١٣٤٩

٠محمد رأفت محمود خلیل١١٣٥٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد رجب السید السید١١٣٥١

٠محمد رجب عبد هللا مصطفى١١٣٥٢

٠محمد رشاد احمد محمد الشافعى١١٣٥٣

٠محمد رضا سلیمان عفیفى١١٣٥٤

٠محمد رمضان احمد محمد١١٣٥٥

٠محمد رمضان السید عبدالعزیز١١٣٥٦

٠محمد رمضان جاد الرب محمد١١٣٥٧

٠محمد رمضان حسین حجازى١١٣٥٨

٠محمد رمضان حسین عابدین١١٣٥٩

٠محمد رمضان صابر عبدالغنى١١٣٦٠

٠محمد رمضان عبد الفتاح احمد بركات١١٣٦١

٠محمد رمضان على محمد١١٣٦٢

٠محمد رمضان محمد محمد زاید١١٣٦٣

٠محمد رمضان نظیر محمد ابو لیلة١١٣٦٤

٠محمد زكریا محمد عبدالرحمن١١٣٦٥

٠محمد سامى توفیق محروس١١٣٦٦

٠محمد سعید احمد ھارون١١٣٦٧

٠محمد سعید السید ھاشم١١٣٦٨

٠محمد سعید كامل على١١٣٦٩

٠محمد سالمھ سید حسین١١٣٧٠

٠محمد سلیمان عطیھ سالم١١٣٧١

٠محمد سمیر السید عبدالحمید١١٣٧٢

٠محمد سمیر محمد امین١١٣٧٣

٠محمد سید صالح محمد١١٣٧٤

٠محمد سید عویس احمد١١٣٧٥

٠محمد سید عید قرنى١١٣٧٦

٠محمد سید محمد محمد١١٣٧٧

٠محمد سید محمد محمود١١٣٧٨

٠محمد سید محمد مراد١١٣٧٩

٠محمد شحاتھ محمد شحاتھ١١٣٨٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد شریف احمد على١١٣٨١

٠محمد شریف محمود رسالن١١٣٨٢

٠محمد شعبان رزق عبد هللا١١٣٨٣

٠محمد شعبان عبد المنطلب علوانى١١٣٨٤

٠محمد شعبان على محمود١١٣٨٥

٠محمد شعبان محمد فولى١١٣٨٦

٠محمد شوقى محمد عبده احمد١١٣٨٧

٠محمد صابر ابو الفتوح محمد١١٣٨٨

٠محمد صابر سعید عبد المجید١١٣٨٩

٠محمد صبحى عبده محمود١١٣٩٠

٠محمد صبحى محمد احمد١١٣٩١

٠محمد صبحى محمود احمد١١٣٩٢

٠محمد صبرى رمضان جمعھ١١٣٩٣

٠محمد صبرى محمد احمد١١٣٩٤

٠محمد صفوت شوقى عبد المقصود١١٣٩٥

٠محمد صالح حسن محمد عبد هللا١١٣٩٦

٠محمد صالح سید محمد١١٣٩٧

٠محمد ضیاء الدین فھمى حسن١١٣٩٨

٠محمد طارق احمد مصباح١١٣٩٩

٠محمد طارق عبد الفتاح محمد١١٤٠٠

٠محمد طارق كمال احمد١١٤٠١

٠محمد طارق محمد عبد العزیز١١٤٠٢

٠محمد طلعت حسن شحاتھ١١٤٠٣

٠محمد عادل عوده غالب١١٤٠٤

٠محمد عادل محمد احمد١١٤٠٥

٠محمد عادل محمد موسى١١٤٠٦

٠محمد عادل محمود مصطفى عثمان١١٤٠٧

٠محمد عاطف عبد الحلیم محمد١١٤٠٨

٠محمد عاطف محمد كامل فرج١١٤٠٩

٠محمد عبد الحافظ ابراھیم اسماعیل١١٤١٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد عبد الحمید اسماعیل حسن١١٤١١

٠محمد عبد الرحمن احمد عبد الرحمن١١٤١٢

٠محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن١١٤١٣

٠محمد عبد العظیم عویس عبد الحافظ١١٤١٤

٠محمد عبد هللا محمد مبروك١١٤١٥

٠محمد عبد المجید ابراھیم عبد المجید١١٤١٦

٠محمد عبد المنعم محمد السید عبد المنعم١١٤١٧

٠محمد عبد المنعم محمد حسن عبد الرحیم١١٤١٨

٠محمد عبد المنعم محمد دسوقى١١٤١٩

٠محمد عبد ربھ اسماعیل عبد ربھ١١٤٢٠

٠محمد عبده فتحى عبد المفید١١٤٢١

٠محمد عثمان ابوغنیمھ عثمان١١٤٢٢

٠محمد عزت حسین محمد١١٤٢٣

٠محمد عزت محمد على محمد١١٤٢٤

٠محمد عصام فاروق محمد١١٤٢٥

٠محمد عالء الدین احمد فضل١١٤٢٦

٠محمد عالء الدین سعد ابراھیم١١٤٢٧

٠محمد عالء الدین محمد شوقى١١٤٢٨

٠محمد عالء عرابى تھامى١١٤٢٩

٠محمد عالء محمد عبد العال١١٤٣٠

٠محمد عالم محمود سلیمان١١٤٣١

٠محمد على فتحى عبد الحفیظ١١٤٣٢

٠محمد على محمود على١١٤٣٣

٠محمد عماد الدین عبد العظیم محمد١١٤٣٤

٠محمد عمار عوض محمد١١٤٣٥

٠محمد عمر عبده حسن١١٤٣٦

٠محمد عمرو عبد المجید ھاشم١١٤٣٧

٠محمد عنتر فتح هللا عبد الغفار ابوحسن١١٤٣٨

٠محمد عوض رمزى عبد العزیز١١٤٣٩

٠محمد عوض علوانى عبد الظاھر١١٤٤٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد غالى جاد احمد راشد١١٤٤١

٠محمد فتحى عبد القادر محمد وفا١١٤٤٢

٠محمد فتحى عبدالرسول سلیم ( أ.ف)١١٤٤٣

٠محمد فتحى محمد حسین على١١٤٤٤

٠محمد فتحى مراد حسان١١٤٤٥

٠محمد فتحى نادى محمد١١٤٤٦

٠محمد فوزى حسن عبد هللا١١٤٤٧

٠محمد فؤاد جبریل عبد العال١١٤٤٨

٠محمد قدرى مصطفى ریاض١١٤٤٩

٠محمد قرشى محمد على ( أ.ف)١١٤٥٠

٠محمد كامل كمال كامل١١٤٥١

٠محمد ماھر عباس امبابى قاسم١١٤٥٢

٠محمد مجدى سید ابراھیم١١٤٥٣

٠محمد مجدى سید ھالل احمد خطاب١١٤٥٤

٠محمد مجدى عبد الرحمن محمود١١٤٥٥

٠محمد مجدى عبد المنعم ابراھیم١١٤٥٦

٠محمد مجدى عزت محمد الغزاوى١١٤٥٧

٠محمد مجدى محمد الشیخ محمد سعودى١١٤٥٨

٠محمد مجدى محمد عبد العزیز١١٤٥٩

٠محمد مجدى محمود سید مبروك١١٤٦٠

٠محمد محمود ابو الفتوح ابراھیم١١٤٦١

٠محمد محمود احمد حسین١١٤٦٢

٠محمد محمود السید محمود١١٤٦٣

٠محمد محمود عبد اللطیف بدوى١١٤٦٤

٠محمد محمود فرحات عبد الحمید١١٤٦٥

٠محمد محمود محمد حسان١١٤٦٦

٠محمد محمود محمد عبد القادر على١١٤٦٧

٠محمد محیى السید مصطفى١١٤٦٨

٠محمد مختار عبد الكریم محمد١١٤٦٩

٠محمد مدحت صدیق صدیق١١٤٧٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد مسعد ربیع السید المزین١١٤٧١

٠محمد مسعود محمد عید١١٤٧٢

٠محمد مصطفى سید ربیع١١٤٧٣

٠محمد مصطفى عبد الحمید سید جمعھ١١٤٧٤

٠محمد مصطفى عبده السید محمد الجنیدى١١٤٧٥

٠محمد مصطفى على عبد المجید١١٤٧٦

٠محمد مصطفى محمد محمد١١٤٧٧

٠محمد ممدوح احمد احمد١١٤٧٨

٠محمد منصور زكى امین١١٤٧٩

٠محمد منصور مدبولى سید١١٤٨٠

٠محمد مھدى یوسف احمد١١٤٨١

٠محمد ناجى ابراھیم عبدالعزیز١١٤٨٢

٠محمد ناصر خالد احمد١١٤٨٣

٠محمد ناصر عبد الحمید على١١٤٨٤

٠محمد نبیل محمد احمد١١٤٨٥

٠محمد نبیل محمد محمد١١٤٨٦

٠محمد نصر الدین قطب عبد الباسط١١٤٨٧

٠محمد ھشام محمد عبده١١٤٨٨

٠محمد وجیھ فھیم حسن فوده١١٤٨٩

٠محمد وحید حلمى عبد الحفیظ حسنین١١٤٩٠

٠محمد یاسر محمد احمد١١٤٩١

٠محمد یحى محمود محمد١١٤٩٢

٠محمد یحیى عبد البر عبد الحمید١١٤٩٣

٠محمد یحیى على *١١٤٩٤

٠محمد یوسف حامد محمود١١٤٩٥

٠محمود احمد حنفى عبد المحسن(محول)١١٤٩٦

٠محمود احمد رضا عبد العزیز محمد١١٤٩٧

٠محمود احمد طھ احمد السداوى١١٤٩٨

٠محمود احمد طھ متولى ( أ.ف)١١٤٩٩

٠محمود احمد عبده مصطفى١١٥٠٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمود احمد على سید١١٥٠١

٠محمود احمد محمد احمد طلبھ(محول)١١٥٠٢

٠محمود احمد محمد احمد على١١٥٠٣

٠محمود احمد محمد محمد على١١٥٠٤

٠محمود الشاذلى عبیدهللا یوسف ( أ.ف)١١٥٠٥

٠محمود امیر على علي١١٥٠٦

٠محمود بدران عبد المعز عبد المعز١١٥٠٧

٠محمود جمال صادق كمال الدین١١٥٠٨

٠محمود جمال محمد احمد١١٥٠٩

٠محمود جمال محمد عبد الشافى١١٥١٠

٠محمود جمال محمود محمد الشاھد ١١٥١١

٠محمود حسن محمود حسن١١٥١٢

٠محمود حمدى محمد عبدالحمید ( أ.ف)١١٥١٣

٠محمود خلف محمد احمد١١٥١٤

٠محمود رجب على محمد ( أ.ف)١١٥١٥

٠محمود رضا سید على ابراھیم رجب١١٥١٦

٠محمود رمضان احمد سلیمان١١٥١٧

٠محمود سامى محمود ابراھیم١١٥١٨

٠محمود سید سعید عباس١١٥١٩

٠محمود سید سعید محمد صبحى١١٥٢٠

٠محمود سید عبد الحكیم جاد الكریم١١٥٢١

٠محمود سید عبد العظیم السید١١٥٢٢

٠محمود صالح عبد الحمید ابوجبل١١٥٢٣

٠محمود عادل انور محمد١١٥٢٤

٠محمود عادل حمودة محمد١١٥٢٥

٠محمود عبد هللا السید عبد هللا١١٥٢٦

٠محمود عبد المنعم عبد الحمید محمد١١٥٢٧

٠محمود عبد الناصر احمد مصطفى١١٥٢٨

٠محمود عبد النبى علي ابراھیم١١٥٢٩

٠محمود عبد النبى مخیمر عبد البارى١١٥٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمود عصام مصطفى السید١١٥٣١

٠محمود عید فرج فرج (أ.ف)١١٥٣٢

٠محمود فتحى محمود على١١٥٣٣

٠محمود كامل فایق كامل١١٥٣٤

٠محمود مجدى محمود ابراھیم١١٥٣٥

٠محمود محمد احمد عبد المجید١١٥٣٦

٠محمود محمد اسماعیل ابوالحمد١١٥٣٧

٠محمود محمد السعید یوسف١١٥٣٨

٠محمود محمد سلطان محمد١١٥٣٩

٠محمود محمد عبد العزیز عبد هللا١١٥٤٠

٠محمود محمد عبد العزیز مصطفى١١٥٤١

٠محمود محمد عبد الفتاح فرج١١٥٤٢

٠محمود محمد عبد هللا عفیفى١١٥٤٣

٠محمود محمد عبد المحسن محمد١١٥٤٤

٠محمود محمد على حسین١١٥٤٥

٠محمود محمد فتحى محمود سلیمان١١٥٤٦

٠محمود محمد كامل عبد القوي١١٥٤٧

٠محمود محمد محمد احمد (أ.ف)١١٥٤٨

٠محمود محمد محمود سید احمد ربیع١١٥٤٩

٠محمود محمد محمود محمد١١٥٥٠

٠محمود مرجان زكى محمد١١٥٥١

٠محمود مصطفى محمود محمد١١٥٥٢

٠محمود ناصر رجب احمد١١٥٥٣

٠محمود وجدى محمود محمد١١٥٥٤

٠محمود یحیى صالح الدین امین١١٥٥٥

٠محمود یوسف عجمى مصطفى١١٥٥٦

٠مدحت صالح ثابت طھ١١٥٥٧

٠مرزوق ربیع مرزوق ابراھیم١١٥٥٨

٠مروان احمد محمد مصطفى١١٥٥٩

٠مروان ایمن عبد الفتاح محمد یوسف١١٥٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مروان سعد عبد النبى على عوض١١٥٦١

٠مروان سمیر توفیق محمد فوزى١١٥٦٢

٠مروان صالح شعبان جالل١١٥٦٣

٠مروه جمال على ھلیل احمد١١٥٦٤

٠مروه حسن محمد عبد الوھاب خلف هللا١١٥٦٥

٠مروه سالمھ فتحى عبد الفتاح١١٥٦٦

٠مروه صبرى صالح الدین كرار١١٥٦٧

٠مروه عادل نصر الدین على١١٥٦٨

٠مروه عصام عبد المنعم عبد الغني١١٥٦٩

٠مروه عطاهللا  احمد عطا(أ٠ف)١١٥٧٠

٠مروه محمد   محمود عبد الشافى١١٥٧١

٠مروه محمد یحیى احمد١١٥٧٢

٠مریم احمد اسماعیل احمد ابراھیم١١٥٧٣

٠مریم احمد حسین علي محمود١١٥٧٤

٠مریم اشرف عبد المنصف ابراھیم١١٥٧٥

٠مریم اشرف یسرى امین١١٥٧٦

٠مریم اللیثى عز الدین على اللیثى١١٥٧٧

٠مریم امین محمد امین١١٥٧٨

٠مریم ایمن مصطفى محمود١١٥٧٩

٠مریم جمال جرجس وھبھ١١٥٨٠

٠مریم جمال شعبان سید وافى١١٥٨١

٠مریم حسن سعد حسن١١٥٨٢

٠مریم حسن عیاد فرنسیس١١٥٨٣

٠مریم خالد عبد التواب حامد١١٥٨٤

٠مریم رأفت عبد الوھاب سلیمان١١٥٨٥

٠مریم رجب عبد النبي عاشور١١٥٨٦

٠مریم سامى رمسیس مشرقى١١٥٨٧

٠مریم سلیمان وھیب عبادى١١٥٨٨

٠مریم شحاتھ مرید شحاتھ مسعود١١٥٨٩

٠مریم شریف انور عبده١١٥٩٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مریم صالح ھالل قسطندى١١٥٩١

٠مریم صفوت طلعت ناروز١١٥٩٢

٠مریم عبد العزیز حشمت عبد العزیز١١٥٩٣

٠مریم عبد العزیز عبد الرحمن عبد العزیز١١٥٩٤

٠مریم عزمى جرجس سلیمان١١٥٩٥

٠مریم فاروق شكرى اسكندر١١٥٩٦

٠مریم مجدى حسن مصطفى محمد(محول)١١٥٩٧

٠مریم محمد خلیل محمد خلیل١١٥٩٨

٠مریم محمد عوض محمد١١٥٩٩

٠مریم محمود انور صالح١١٦٠٠

٠مریم محمود محمد على احمد١١٦٠١

٠مریم ھشام خلیل عبد الحافظ محمد١١٦٠٢

٠مصطفى احمد رضا السید١١٦٠٣

٠مصطفى احمد صدیق حسنین١١٦٠٤

٠مصطفى احمد عبد العزیز محمد ترك١١٦٠٥

٠مصطفى احمد محمد السید١١٦٠٦

٠مصطفى احمد محمد خلیل١١٦٠٧

٠مصطفى احمد محمد محمود حموده١١٦٠٨

٠مصطفى اسماعیل محمد حسن حماده١١٦٠٩

٠مصطفى اشرف على محمد١١٦١٠

٠مصطفى امام عبد المجید امام١١٦١١

٠مصطفى ایوب حسن امین١١٦١٢

٠مصطفى خالد خیرى شحاتة١١٦١٣

٠مصطفى سالم ابوزید سالم١١٦١٤

٠مصطفى سامى حلمى امام١١٦١٥

٠مصطفى سامى محمد مرسي١١٦١٦

٠مصطفى سامى مكاوى احمد١١٦١٧

٠مصطفى سید خطاب احمد١١٦١٨

٠مصطفى صبحى فتحى فھیم١١٦١٩

٠مصطفى طارق یوسف عبد الرحمن١١٦٢٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مصطفى عادل عبد العزیز ابو المجد١١٦٢١

٠مصطفى عاشور عبد الرحمن احمد١١٦٢٢

٠مصطفى عبد الحمید اسماعیل احمد١١٦٢٣

٠مصطفى عبد الرحمن محمد مرسى١١٦٢٤

٠مصطفى عبد المجید جوده عبد المجید١١٦٢٥

٠مصطفى عصام حامد انور١١٦٢٦

٠مصطفى عصام محمد قاسم امین١١٦٢٧

٠مصطفى على عبد هللا مناع١١٦٢٨

٠مصطفى فایز رمضان محمد١١٦٢٩

٠مصطفى كامل رفاعى محمود١١٦٣٠

٠مصطفى كمال حلمى احمد محمد١١٦٣١

٠مصطفى كمال عبد الستار محمد١١٦٣٢

٠مصطفى مجدى جمعھ السید١١٦٣٣

٠مصطفى مجدى حسن على١١٦٣٤

٠مصطفى مجدى سید احمد١١٦٣٥

٠مصطفى مجدى مصطفى شعبان١١٦٣٦

٠مصطفى محمد احمد عبد العزیز١١٦٣٧

٠مصطفى محمد السید ھمام١١٦٣٨

٠مصطفى محمد المصطفى انور١١٦٣٩

٠مصطفى محمد حسن سلیمان١١٦٤٠

٠مصطفى محمد حسن عزب السید١١٦٤١

٠مصطفى محمد ذكى محمد١١٦٤٢

٠مصطفى محمد رضوان محمد١١٦٤٣

٠مصطفى محمد رمضان عباس١١٦٤٤

٠مصطفى محمد سید اسماعیل١١٦٤٥

٠مصطفى محمد شرقاوى عثمان١١٦٤٦

٠مصطفى محمد صالح محمد صالح١١٦٤٧

٠مصطفى محمد عبد السالم محمد١١٦٤٨

٠مصطفى محمد عبد العزیز مصطفى١١٦٤٩

٠مصطفى محمد عبد هللا عبد هللا١١٦٥٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مصطفى محمد عبده عبد العال١١٦٥١

٠مصطفى محمد فرج السید فرج١١٦٥٢

٠مصطفى محمد مختار محمد١١٦٥٣

٠مصطفى محمد مصطفى محمد١١٦٥٤

٠مصطفى محمد یوسف محمد١١٦٥٥

٠مصطفى محمود امام فرحات احمد١١٦٥٦

٠مصطفى محمود سعید محمود١١٦٥٧

٠مصطفى محمود عبد الوھاب السید١١٦٥٨

٠مصطفى محمود محمد سید١١٦٥٩

٠مصطفى محمود محمد محمود١١٦٦٠

٠مصطفى محمود محمود على١١٦٦١

٠مصطفى میمى ابو المجد حفنى١١٦٦٢

٠مصطفى یحى زكریا خالد١١٦٦٣

٠مصطفى یحیى زكریا امین الحكیم١١٦٦٤

٠مصطفي طھ ابو شامھ محمد عامر١١٦٦٥

٠معاذ اسامھ فاروق مرسي١١٦٦٦

٠معاذ عصام حسنى شحاتھ١١٦٦٧

٠معاذ مصطفى محمود عبد الھادى١١٦٦٨

٠ملك محمود صابر محمود١١٦٦٩

٠ممدوح خالد ممدوح عبدالمقصود١١٦٧٠

٠منار خالد احمد ابراھیم١١٦٧١

٠منار رمضان عبدالحفیظ محمود ( أ.ف)١١٦٧٢

٠منار صبرى عبد القوى امام١١٦٧٣

٠منار عبد المنعم محمد ابراھیم١١٦٧٤

٠منار عالء محمد احمد حسن١١٦٧٥

٠منار فوزى احمد على فواز١١٦٧٦

٠منار كرم السید جاب هللا١١٦٧٧

٠منار محمد العبد عوض١١٦٧٨

٠منار محمود محمد ابراھیم١١٦٧٩

٠منار ناصف على ناصف١١٦٨٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠منة هللا وحید خلیل احمد١١٦٨١

٠منھ اشرف ابراھیم امام١١٦٨٢

٠منھ هللا امین ابراھیم محمد١١٦٨٣

٠منھ هللا ایمن فتحى على محمد١١٦٨٤

٠منھ هللا جمال حنفى جمال١١٦٨٥

٠منھ هللا جمال محمود محمد١١٦٨٦

٠منھ هللا حسام الدین مصطفى توفیق١١٦٨٧

٠منھ هللا خالد ابراھیم احمد١١٦٨٨

٠منھ هللا خالد احمد محمود١١٦٨٩

٠منھ هللا خالد منصور محمد١١٦٩٠

٠منھ هللا رضا السعید احمد نجم١١٦٩١

٠منھ هللا رمضان بدر١١٦٩٢

٠منھ هللا سید جالل السید١١٦٩٣

٠منھ هللا عادل ابراھیم محمد١١٦٩٤

٠منھ هللا عادل زكى عبد العزیز١١٦٩٥

٠منھ هللا عاطف محمود محمود١١٦٩٦

٠منھ هللا عبد العزیز احمد عبد العزیز الوكیل١١٦٩٧

٠منھ هللا عصام عبد الحلیم عبدالعزیز موسى١١٦٩٨

٠منھ هللا مجدى على محمد١١٦٩٩

٠منھ هللا مجدى محمد محمد سعد١١٧٠٠

٠منھ هللا محسن ابوالیزید عبده فرج١١٧٠١

٠منھ هللا محمد عبد العال محمد١١٧٠٢

٠منھ هللا محمد على محمد منصور١١٧٠٣

٠منھ هللا محمد فاروق حافظ١١٧٠٤

٠منھ هللا محمد فؤاد احمد١١٧٠٥

٠منھ هللا محمد محمود محمد ابو العنین١١٧٠٦

٠منھ هللا محى عیسى عیسى١١٧٠٧

٠منھ هللا ناجى مصطفى محمد١١٧٠٨

٠منھ هللا ناصر احمد رضوان عبد الغفار١١٧٠٩

٠منھ هللا نبیل فتحي بیومي١١٧١٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠منھ هللا ھشام عباس عباس عبید١١٧١١

٠منھ هللا ولید وائل حجازى١١٧١٢

٠منھ صالح محمد محمود شوشھ١١٧١٣

٠منھ عادل عبدالمنعم محمد١١٧١٤

٠منھ محمد محمد عبد الجواد١١٧١٥

٠منى احمد عبد اللطیف مرعي١١٧١٦

٠منى خالد حمودى احمد (أ.ف)١١٧١٧

٠منى خالد عبد السالم عبده١١٧١٨

٠منى صبحى عبد العزیز عبد المجید١١٧١٩

٠منى عبد العاطى عباس محمد١١٧٢٠

٠منى عبد النبى محمود عبد الحمید١١٧٢١

٠منى عزت محمود علیوه محمد١١٧٢٢

٠منى على احمد على١١٧٢٣

٠منى على محمد احمدعبد الفتاح١١٧٢٤

٠منى محمد فرج ابراھیم١١٧٢٥

٠منى محمود حسنى عبدالفتاح١١٧٢٦

٠منى نبیل عبدالسالم محمد السید١١٧٢٧

٠مھا سامى ابراھیم وھبة١١٧٢٨

٠مھا عادل ابراھیم عزت١١٧٢٩

٠مھاب مرزوق رشوان السید١١٧٣٠

٠مھجھ محمد بسام مصطفى١١٧٣١

٠مھرائیل اشرف رؤوف متى١١٧٣٢

٠مھرائیل عاطف فائق فرج١١٧٣٣

٠مھرائیل مدحت ماھر یوسف١١٧٣٤

٠مھند احمد انور عبد العظیم١١٧٣٥

٠مھند مجاھد عبد الفتاح المشد١١٧٣٦

٠موده محمد مصطفى السید حسین١١٧٣٧

٠مونیكا صلیب انور ساویرس١١٧٣٨

٠مونیكا طارق مسعد جرجس١١٧٣٩

٠مونیكا مراد كمال خلیفھ١١٧٤٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مونیكا مرقس منقریوس یعقوب١١٧٤١

٠مؤمن خالد جبیلى محمد عبد الھادى١١٧٤٢

٠مؤمن طارق حسین خمیس١١٧٤٣

٠مؤمن عماد حمدى محمود حسن١١٧٤٤

٠مؤمن محمد جبران ابراھیم١١٧٤٥

٠مؤمن وائل غریب عواد١١٧٤٦

٠مى ابراھیم حافظ ابراھیم١١٧٤٧

٠مى رائع سید صالح١١٧٤٨

٠مى سعید سید محمد تاج الدین١١٧٤٩

٠مى سنوسى محمد على١١٧٥٠

٠مى صابر حسین احمد١١٧٥١

٠مى عبد الرحمن عبد التواب عبد الرحمن١١٧٥٢

٠مى عبد النبى حسن محمد١١٧٥٣

٠مى عبد النبى عبد الستار ھالل١١٧٥٤

٠مى محمد السید عبد السالم١١٧٥٥

٠مى محمد عفیفى محمد١١٧٥٦

٠مى مرتضى حسین سید مصطفى١١٧٥٧

٠میاده ابراھیم احمد حبشى١١٧٥٨

٠میاده حسن احمد سید١١٧٥٩

٠میاده محمد ثابت محمد حجاب١١٧٦٠

٠میاده مصطفى فتوح احمد١١٧٦١

٠میاده ناصر عباس محمد١١٧٦٢

٠میار اشرف محى الدین محمد١١٧٦٣

٠میار حسام محمد حسن یوسف١١٧٦٤

٠میار على محمد على١١٧٦٥

٠میار محمود عبد الرحیم درویش محمود١١٧٦٦

٠میار یسرى محمد محمود١١٧٦٧

٠میرفت صادق سعد صادق١١٧٦٨

٠میرفت منیر محمد محمد١١٧٦٩

٠میرنا خالد احمد محمد عوض١١٧٧٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠میرنا خالد صابر خلیل١١٧٧١

٠میرنا صبرى بشرى شھدى١١٧٧٢

٠میرنا صالح صابر یعقوب١١٧٧٣

٠میرنا عادل احمد محمد١١٧٧٤

٠میرنا عاطف مكرم الیاس١١٧٧٥

٠میرنا عاطف نیازى محمود١١٧٧٦

٠میرنا عصام صالح صادق١١٧٧٧

٠میرنا عماد ابراھیم عطیھ١١٧٧٨

٠میرنا مجدى زخارى مسدارى١١٧٧٩

٠میرنا مجدى فخرى حنین١١٧٨٠

٠میرنا مجدى ودیع اقالدیوس١١٧٨١

٠میرنا مراد حلمى مترى١١٧٨٢

٠میرھان اشرف كمال حسن١١٧٨٣

٠میالد مرقص یوحنا بسالى١١٧٨٤

٠مینا سامح جرجس ذكى١١٧٨٥

٠مینا صفوت صادق فرج١١٧٨٦

٠مینا عادل ولیم سیدھم١١٧٨٧

٠مینا عاطف فوزى اسحق١١٧٨٨

٠مینا عایش جریس جرجس١١٧٨٩

٠مینا عماد ادیب اسحق١١٧٩٠

٠مینا فرید شوقى واصف عبد هللا١١٧٩١

٠مینا ماجد جرجس جبران١١٧٩٢

٠مینا مجدى حلمى یوسف١١٧٩٣

٠مینا نبیل فایق سمعان١١٧٩٤

٠نادر ایمن صالح فرغلى١١٧٩٥

٠نادر نشات محمود عبدالعزیز١١٧٩٦

٠نادین انور محمد احمد١١٧٩٧

٠نادین ایھاب یحیى كامل١١٧٩٨

٠نادین خالد لطفى عبد السالم محمد١١٧٩٩

٠نادین ممدوح عبد العزیز اسماعیل١١٨٠٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نادیھ السید محمود احمد١١٨٠١

٠نادیھ حسن اسماعیل محمد اسماعیل١١٨٠٢

٠نادیھ خالد احمد سعید١١٨٠٣

٠نادیھ محمد سید احمد محمد١١٨٠٤

٠ناریمان صالح سید مصطفى حسن١١٨٠٥

٠ناریمان محمد سعید صالح محمد١١٨٠٦

٠ناریمان یاسر طلعت عبد الحمید فارس١١٨٠٧

٠نانسى اسامھ ولیم دوس١١٨٠٨

٠نانسى محمد عبد الرحیم حسن١١٨٠٩

٠نانیس حازم علم الدین محمد الھوارى١١٨١٠

٠ناھد صابر محمد محمود ابراھیم١١٨١١

٠ناھد محمد عبد الحمید عرفات١١٨١٢

٠نبیھ مصطفى سید سالمھ عز١١٨١٣

٠نجالء فتحى محمود سید١١٨١٤

٠ندا حسن رمضان مصطفى١١٨١٥

٠ندى احمد حسین محمد١١٨١٦

٠ندى احمد عبد المقتدر عبد الحق١١٨١٧

٠ندى اسامھ عید احمد حسنین١١٨١٨

٠ندى السید السید احمد سالم١١٨١٩

٠ندى ایھاب امام حامد١١٨٢٠

٠ندى جمیل الحسینى خالد١١٨٢١

٠ندى حماده صبحى عبد البر طاحون١١٨٢٢

٠ندى خالد رفاعى على١١٨٢٣

٠ندى خالد طھ احمد١١٨٢٤

٠ندى خالد فاروق محمد احمد١١٨٢٥

٠ندى سامى حمدى احمد١١٨٢٦

٠ندى طارق فھمي ابراھیم١١٨٢٧

٠ندى على حسن محمد١١٨٢٨

٠ندى على یونس على١١٨٢٩

٠ندى غنیم سید غنیم١١٨٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ندى كرم ابراھیم حسین١١٨٣١

٠ندى محمد احمد حسن یوسف١١٨٣٢

٠ندى محمد زكریا صابر١١٨٣٣

٠ندى محمد عید ابراھیم١١٨٣٤

٠ندى محمد محمود نورالدین١١٨٣٥

٠ندى محمود اسماعیل ابراھیم١١٨٣٦

٠ندى مرضى عبد الرحمن محمد ابولیمود١١٨٣٧

٠ندى مصطفى عبد القادر حسانین١١٨٣٨

٠ندى ھشام محمد سید١١٨٣٩

٠ندى یاسر حسنین محمد١١٨٤٠

٠ندى یاقوت محمد محمد١١٨٤١

٠نرفانا عاطف احمد عبده١١٨٤٢

٠نرفانا عاطف على عبد الھادى١١٨٤٣

٠نرمین احمد محمد احمد ابو العمایم١١٨٤٤

٠نرمین ایمن سعید سید محمد١١٨٤٥

٠نرمین حسین ابراھیم احمد١١٨٤٦

٠نرمین سامى سالم محمد سالم١١٨٤٧

٠نرمین عبد العزیز مصطفى احمد١١٨٤٨

٠نرمین محمد قرنى حسن١١٨٤٩

٠نرمین محى الدین منصور مبروك١١٨٥٠

٠نسمھ امین عبد هللا ابوتركى١١٨٥١

٠نسمھ سامى طھ یونس١١٨٥٢

٠نشوى عادل فتح هللا عبد الموجود١١٨٥٣

٠نظیر مخلص نظیر ابراھیم١١٨٥٤

٠نعمھ حمدان عبد الشكور عبد المبدى١١٨٥٥

٠نفین عطیھ بولس صالح١١٨٥٦

٠نھلھ عزت محمد محمود ابو حجازى١١٨٥٧

٠نھى جمال عفیفى محمد١١٨٥٨

٠نھى جمال محمد سعید١١٨٥٩

٠نھى حسن محمد حسن عطوه١١٨٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نھى سعید مرسى عبد الرازق القط١١٨٦١

٠نھى عادل سلیم عبد الفتاح١١٨٦٢

٠نوال نصر السید احمد سلیمان١١٨٦٣

٠نور الدین عصام محمود حسن١١٨٦٤

٠نور الھدى رجب عبدالحكیم عیاد١١٨٦٥

٠نورا اشرف ابراھیم حجازى١١٨٦٦

٠نورا جمال عبد الرسول عبد الرحیم١١٨٦٧

٠نورا عادل عبد الفتاح عبد الحمید١١٨٦٨

٠نورا عبد السالم ابراھیم عبد السالم١١٨٦٩

٠نورا محمد خیر هللا خلیفھ١١٨٧٠

٠نورا محمد وردانى محمد رحیم١١٨٧١

٠نوران مصطفى محمود محمد عبد الرحمن١١٨٧٢

٠نوران ممدوح سامى حنفى مصطفى١١٨٧٣

٠نورس ولید عبدالعزیز ابراھیم١١٨٧٤

٠نورھان اسامھ احمد محمد احمد١١٨٧٥

٠نورھان الحسینى عبدالكریم محمد١١٨٧٦

٠نورھان انور رجب احمد محمود١١٨٧٧

٠نورھان ایمن اسماعیل عبد الظاھر١١٨٧٨

٠نورھان ایمن عبد المحسن عبد المقصود١١٨٧٩

٠نورھان جمال ابراھیم عرفان١١٨٨٠

٠نورھان جمال حنفى عبد الحافظ١١٨٨١

٠نورھان جمال سعد الدین عبد العزیز١١٨٨٢

٠نورھان حماده عنبر فرید١١٨٨٣

٠نورھان حمدى عبد التواب احمد١١٨٨٤

٠نورھان خالد عز الدین محمد١١٨٨٥

٠نورھان دیاب زیدان زید عثمان١١٨٨٦

٠نورھان سلمى فؤاد حسن١١٨٨٧

٠نورھان شافعى عبد السمیع شحاتھ١١٨٨٨

٠نورھان صالح اسماعیل عباس١١٨٨٩

٠نورھان عبدالخالق محمد عیسوي اللیثي (أ.ف١١٨٩٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نورھان عماد عوض على١١٨٩١

٠نورھان فتحى عبد العظیم فتح هللا١١٨٩٢

٠نورھان فرج عبد الحلیم عبد العظیم١١٨٩٣

٠نورھان ماھر احمد علي حموده١١٨٩٤

٠نورھان مجدى حمدى احمد سالم١١٨٩٥

٠نورھان مجدى عبد العظیم محمد عید١١٨٩٦

٠نورھان محمد حسن عبد العظیم١١٨٩٧

٠نورھان محمد خلیفھ على١١٨٩٨

٠نورھان محمد عبد المنعم محمود١١٨٩٩

٠نورھان محمد موسى محمد١١٩٠٠

٠نورھان مصطفى عبد الرحیم عبد الواحد١١٩٠١

٠نورھان مصطفى كمال مصطفى١١٩٠٢

٠نورھان مصطفى محمد السید ( أ.ف)١١٩٠٣

٠نورھان مصطفى محمد سالم١١٩٠٤

٠نورھان ناصر محمد محمود١١٩٠٥

٠نورھان نشات محمد فرج١١٩٠٦

٠نورھان نصر محمد حسن١١٩٠٧

٠نیان جمال فتحى على قطب١١٩٠٨

٠نیره احمد عبد الفتاح محمد١١٩٠٩

٠نیره عبد العزیز عبد المنعم محمد١١٩١٠

٠نیره محمد صالح عبده١١٩١١

٠نیفین خیرى جرجس عبدالنور ( أ.ف)١١٩١٢

٠نیفین محمد حسن محمد على١١٩١٣

٠ھاجر ابرھیم عبد الخالق محمد١١٩١٤

٠ھاجر احمد السید الغزالى١١٩١٥

٠ھاجر احمد فاروق اسماعیل١١٩١٦

٠ھاجر احمد محمد حسان١١٩١٧

٠ھاجر احمد نجم سید احمد١١٩١٨

٠ھاجر اشرف احمد بكرى١١٩١٩

٠ھاجر حسنى حامد محمد١١٩٢٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھاجر حمدى طھ ابراھیم١١٩٢١

٠ھاجر رفاعى حسان رفاعى١١٩٢٢

٠ھاجر رمضان فوزى رمضان١١٩٢٣

٠ھاجر سعد الدین توفیق توفیق١١٩٢٤

٠ھاجر سعد توفیق احمد١١٩٢٥

٠ھاجر سید احمد عبد العال١١٩٢٦

٠ھاجر سید صالح الدین محمد توفیق١١٩٢٧

٠ھاجر شعبان بلیغ احمد١١٩٢٨

٠ھاجر صفوت صادق عبد الغنى١١٩٢٩

٠ھاجر عادل احمد الجمال١١٩٣٠

٠ھاجر عبد العال جمیل عبد العال١١٩٣١

٠ھاجر عبد الناصر مصطفى محمد١١٩٣٢

٠ھاجر عبدالتواب محمد عجمى ( أ.ف)١١٩٣٣

٠ھاجر عصام عبد الستار محمد١١٩٣٤

٠ھاجر عصام عبد الفتاح حسن١١٩٣٥

٠ھاجر محمد جمیل عبداللطیف١١٩٣٦

٠ھاجر محمد عبد العزیز محمود١١٩٣٧

٠ھاجر محمد عبد الفتاح اسماعیل١١٩٣٨

٠ھاجر محمد مدبولى الدمرداش على١١٩٣٩

٠ھاجر محمود عبد الغفار محمود١١٩٤٠

٠ھاجر یاسر صابر محمود على١١٩٤١

٠ھادى محمد عبد التواب محمد١١٩٤٢

٠ھالھ احمد السید محمود١١٩٤٣

٠ھانم سمیر احمد عبد الحمید١١٩٤٤

٠ھانى اشرف ریاض شحاتھ ابوالسعود١١٩٤٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھانى ایھاب سالم محمد١١٩٤٦

٠ھانیا ھانى خضر مصطفى واكد١١٩٤٧

٠ھایدى ابراھیم اسحاق ابراھیم١١٩٤٨

٠ھایدى اسامھ محمد حسن١١٩٤٩

٠ھایدى ایھاب یحیى كامل امین١١٩٥٠

٠ھایدى لطفى شحاتھ ذكى١١٩٥١

٠ھبھ احمد مصطفى حسن١١٩٥٢

٠ھبھ اشرف جمعھ رزق١١٩٥٣

٠ھبھ السید حسن عبد الحمید١١٩٥٤

٠ھبھ هللا محمد جمعھ ابراھیم١١٩٥٥

٠ھبھ هللا محمد حسن بیومى١١٩٥٦

٠ھبھ هللا محمود عوض احمد١١٩٥٧

٠ھبھ جمال نصرهللا محمد١١٩٥٨

٠ھبھ سامى السید ابو المعاطى١١٩٥٩

٠ھبھ صابر امام على١١٩٦٠

٠ھبھ صادق محمد محمد طعیمھ١١٩٦١

٠ھبھ مصطفى ھاشم مرسى١١٩٦٢

٠ھبھ ممدوح محمود حلمي (أ.ف)١١٩٦٣

٠ھدى ابو العالمین احمد محمد١١٩٦٤

٠ھدى حمدى احمد السید عوض١١٩٦٥

٠ھدى سالم سعید سالم١١٩٦٦

٠ھدى عباس محمد عباس١١٩٦٧

٠ھدى محمد عبد الحمید محمد١١٩٦٨

٠ھدیر ابو طالب عبد الحلیم ابوطالب مكاوى١١٩٦٩

٠ھدیر احمد سید على١١٩٧٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھدیر اشرف رمضان حسن عثمان١١٩٧١

٠ھدیر اشرف كرم مبروك١١٩٧٢

٠ھدیر ایمن طلعت محمد١١٩٧٣

٠ھدیر ایمن محمود محمد المتولي١١٩٧٤

٠ھدیر تامر اسماعیل مصطفي١١٩٧٥

٠ھدیر خالد انور حسانین١١٩٧٦

٠ھدیر رأفت عدلى احمد١١٩٧٧

٠ھدیر زكریا حماده عبد النعیم١١٩٧٨

٠ھدیر سمیر قرنى محمد١١٩٧٩

٠ھدیر سید سعد سلیم١١٩٨٠

٠ھدیر طارق احمد حسانین١١٩٨١

٠ھدیر طارق عبد الستار عبد الحمید١١٩٨٢

٠ھدیر عاطف جوده عبد العزیز١١٩٨٣

٠ھدیر عبد العال ابراھیم عمران١١٩٨٤

٠ھدیر عبد المرضى عبد الھادى حسنین١١٩٨٥

٠ھدیر عالء الدین محمد حسن عبد هللا١١٩٨٦

٠ھدیر عمرو سلیمان غنیم سلیمان١١٩٨٧

٠ھدیر محمد سید مصطفى١١٩٨٨

٠ھدیر محمد على محمد١١٩٨٩

٠ھدیر ھشام احمد البدوي حسین١١٩٩٠

٠ھشام ابراھیم حسن السید١١٩٩١

٠ھشام ایمن صالح على حسن١١٩٩٢

٠ھشام جمال محمد احمد١١٩٩٣

٠ھشام سمیر فتحى على سالم١١٩٩٤

٠ھشام سید عبد الحمید حامد١١٩٩٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھشام عبد المنعم محمد شحاتھ١١٩٩٦

٠ھشام عبد الناصر دیب عبد الحفیظ(محول)١١٩٩٧

٠ھشام عید خمیس عبدالباقى ( أ.ف)١١٩٩٨

٠ھشام محمد فوزى محمد١١٩٩٩

٠ھشام محمد فؤاد ابو النور(محول)١٢٠٠٠

٠ھشام ھانى عبد هللا باعویضان١٢٠٠١

٠ھمسھ عمرو محمد احمد شمس الدین١٢٠٠٢

٠ھنا عبد الرازق عبد المنعم ابراھیم١٢٠٠٣

٠ھند جمعھ ابراھیم مسلم١٢٠٠٤

٠ھند حامد عبد الخالق على صالح١٢٠٠٥

٠ھند سلیمان قرنى خلیل١٢٠٠٦

٠ھند شوقى على على ( أ.ف)١٢٠٠٧

٠ھند محمود سعد محمود١٢٠٠٨

٠ھند ھیثم احمد مختار١٢٠٠٩

٠ھیام بطل عاشور على١٢٠١٠

٠ھیام جمال الدین حمدان موسي١٢٠١١

٠ھیثم السید محمد حسن١٢٠١٢

٠ھیثم رمضان عبد الفتاح احمد١٢٠١٣

٠ھیثم وحید انور سید١٢٠١٤

٠وسام احمد محمد عبدالحمید١٢٠١٥

٠وسام احمد محمود محمد حسن١٢٠١٦

٠وسام فارس جمال محمد١٢٠١٧

٠وسام مجدى محمد زغلول١٢٠١٨

٠وسام محمد عبد الفتاح محمد١٢٠١٩

٠وفاء محمود طلعت عبد هللا عبد القادر١٢٠٢٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠والء رمضان عبد هللا السید١٢٠٢١

٠والء سید احمد عبد الفتاح١٢٠٢٢

٠ولید اشرف عبد البدیع احمد سمك١٢٠٢٣

٠ولید زكریا محمد رجب١٢٠٢٤

٠ولید صالح عبده ابراھیم١٢٠٢٥

٠ولید غریب على محمد ابراھیم١٢٠٢٦

٠ولید محمد عبد المجید محمود١٢٠٢٧

٠ولید ممدوح تیسیر على سعید١٢٠٢٨

٠یارا احمد مصطفى مصطفى١٢٠٢٩

٠یارا خالد زین العرب على١٢٠٣٠

٠یارا رمضان مھنى عبد الغفار١٢٠٣١

٠یارا سامى عبد الرحیم حسب هللا١٢٠٣٢

٠یارا عصام الدین محمد عبدالحمید١٢٠٣٣

٠یارا محمد على یوسف١٢٠٣٤

٠یاره عادل عبد الحمید محمد١٢٠٣٥

٠یاسر خضر جمعھ عبد الحلیم١٢٠٣٦

٠یاسر سید احمد محمد ( أ.ف)١٢٠٣٧

٠یاسمین ابو سریع عبد المجید متولى١٢٠٣٨

٠یاسمین احمد السید محمود احمد١٢٠٣٩

٠یاسمین احمد عبد الفتاح العزب١٢٠٤٠

٠یاسمین السعید ابراھیم سلیمان احمد١٢٠٤١

٠یاسمین امیر عباس سلیمان١٢٠٤٢

٠یاسمین ایمن یوسف احمد١٢٠٤٣

٠یاسمین حسن احمد سید اسماعیل١٢٠٤٤

٠یاسمین حسین جاسر حنفى١٢٠٤٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠یاسمین سامى مصطفى عواد١٢٠٤٦

٠یاسمین سعید عامر مصطفى١٢٠٤٧

٠یاسمین سمیر اسماعیل حسنین١٢٠٤٨

٠یاسمین سید احمد محمد١٢٠٤٩

٠یاسمین سید سعد محمد١٢٠٥٠

٠یاسمین طارق محمد مصطفى١٢٠٥١

٠یاسمین عبد الحمید توفیق كامل١٢٠٥٢

٠یاسمین عبد الرحیم احمد شلقامى١٢٠٥٣

٠یاسمین عبد الغنى عبد الحفیظ كیالنى١٢٠٥٤

٠یاسمین عبد المنعم بدوى عبد الوھاب١٢٠٥٥

٠یاسمین عبد المنعم محمد بسیونى١٢٠٥٦

٠یاسمین على حسن عبد العال١٢٠٥٧

٠یاسمین مجدى سرور السید شاھین١٢٠٥٨

٠یاسمین محمد صالح امام١٢٠٥٩

٠یاسمین محمد عبد المنعم محمد١٢٠٦٠

٠یاسمین محمد فتوح عبدالعزیز١٢٠٦١

٠یاسمین محمد كامل ھریدى١٢٠٦٢

٠یاسمین محمد محمد التھامى محمد نصار١٢٠٦٣

٠یاسمین محمد محمد صابر١٢٠٦٤

٠یاسمین نصر منصور فرید١٢٠٦٥

٠یحیى حذیفھ محمد اسماعیل١٢٠٦٦

٠یسرا عزمى عبد المحسن احمد١٢٠٦٧

٠یمنى صفوت اسماعیل صبرة١٢٠٦٨

٠یمنى مجدى محمد احمد١٢٠٦٩

٠یمنى محمد محمود احمد١٢٠٧٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠یمنى محمد موسى على١٢٠٧١

٠یوستینا جمیل شفیق زكي١٢٠٧٢

٠یوستینا رزق عزیز نصیف١٢٠٧٣

٠یوستینھ جمال بخیت عبد السید١٢٠٧٤

٠یوسف احمد خلف محمد١٢٠٧٥

٠یوسف احمد رشدى محمد١٢٠٧٦

٠یوسف احمد محمود احمد حامد١٢٠٧٧

٠یوسف احمد یوسف احمد صادق١٢٠٧٨

٠یوسف ادھم منصور رفاعى١٢٠٧٩

٠یوسف اسامھ ابراھیم السید١٢٠٨٠

٠یوسف ایمن السید احمد محمد السایس١٢٠٨١

٠یوسف جرجس حلمى مسیحھ١٢٠٨٢

٠یوسف خالد احمد حمدى طھ محمد١٢٠٨٣

٠یوسف سید محمد عواد١٢٠٨٤

٠یوسف ظریف عیاد حلیم١٢٠٨٥

٠یوسف عادل مسعد لوزه١٢٠٨٦

٠یوسف عبد الفتاح عبد العظیم حسب هللا١٢٠٨٧

٠یوسف عبد الناصر كمال صبحي١٢٠٨٨

٠یوسف عماد حلمى مرسى الجبالى١٢٠٨٩

٠یوسف مجدى حسن خضر عبد هللا١٢٠٩٠

٠یوسف محمد طھ محمد السعدنى١٢٠٩١

٠یوسف محمد عبد الستار مغاورى١٢٠٩٢

٠یوسف محمد ھاشم یوسف احمد١٢٠٩٣

٠یوسف محمود السید عثمان١٢٠٩٤

٠یوسف منیر شحات صلیب١٢٠٩٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد معتمد شحاتھ سلیم (محول)١٢٠٩٦

٠احمد منصور مطاوع سعد (محول)١٢٠٩٧

٠ایھ عادل على على السید (محول)١٢٠٩٨

٠بسمھ صدیق كمال الدین قنبر (محول)١٢٠٩٩

٠حسن عامر على حسن (محول)١٢١٠٠

٠محمود محمد حسن محمود (محول)١٢١٠١

٠مریم بطرس توفیق داود (محول)١٢١٠٢

٠باحمد خالد عبد النبي احمد (محول)١٢١٠٣

٠باحمد رمضان معوض عبد الحافظ (محول)١٢١٠٤

٠باحمد عادل على محمود سلیمان١٢١٠٥

٠باحمد عبد الباسط محمد مھدي (محول)١٢١٠٦

٠باحمد محمد عبد هللا محمد١٢١٠٧

٠باحمد مصطفى عبدالعظیم عبدالمطلب١٢١٠٨

٠بادھم مجدي حامد عبدالرحمن١٢١٠٩

٠بامنیة سالم صبحي شكر (محول)١٢١١٠

٠بحازم محمد عبد العزیز عبده١٢١١١

٠بدینا محروس سید على١٢١١٢

٠برامى محمد على زینھم١٢١١٣

٠برانا عبد اللطیف مصطفى حسن١٢١١٤

٠بریھام جمال عبد المقصود ابوالعنین١٢١١٥

٠بساره محمد صالح محمود عبد الجلیل١٢١١٦

٠بسالم احمد سالم عبد عبد العظیم  (محول)١٢١١٧

٠بسید محسن سید محمد احمد١٢١١٨

٠بسید محمد سید حافظ١٢١١٩

٠بشیماء سید محمود محمد١٢١٢٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

عدد الطالب:(٤٩)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األرضى (ب))رقم اللجنة:(١٢٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بصالح محمد محمد زكي ١٢١٢١

٠بعبد الحمید خالد عبد الحمید جاد هللا١٢١٢٢

٠بعبد هللا عاطف حسن حسن سویلم١٢١٢٣

٠بمحمد السید احمد عبدالغفار١٢١٢٤

٠بمحمد جمال حسن عبد الرحیم١٢١٢٥

٠بمحمد خالد على كامل١٢١٢٦

٠بمحمد مصطفى محمد شبانھ١٢١٢٧

٠بمحمد نادي على عبده (محول)١٢١٢٨

٠بندى محمد السید محمد شعالن١٢١٢٩

٠بنھى محمد حسن علي١٢١٣٠

٠بھدیر سالم سعد طھ١٢١٣١

٠بھدیر محمود عبد الظاھر ابراھیم١٢١٣٢

٠بمحمود نادي شعبان حسانین - حول من احصاء١٢١٣٣

٠بایھ مجدي سید عبد الھادى - حول من ادارة١٢١٣٤

٠بعمر اسماعیل محمد عبد الحكیم - حول من ادارة١٢١٣٥

٠خ١ابوزید صالح ابوزید فاضل١٢١٣٦

٠خ١احمد محسن علي السید١٢١٣٧

٠خ١احمد محمد صبحى محمد١٢١٣٨

٠خ١دنیا اشرف محمود محمد١٢١٣٩

٠خ١عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن على الصوابى١٢١٤٠

٠خ١محمد محسن احمد بكرى١٢١٤١

٠خ١مریھان فتحى ابراھیم انور١٢١٤٢

٠خ١مصطفى عادل عبد المحسن فاروق١٢١٤٣

٠خ١منیره سعید عبدالرؤف عبدالعظیم١٢١٤٤

٠خ١نورھان فتحى فكرى فرید١٢١٤٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

عدد الطالب:(٤٩)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األرضى (ب))رقم اللجنة:(١٢٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ٢حسین حنفي عبداللطیف علي١٢١٤٦

٠خ٢حنان عبدالعظیم حمادي الھواس١٢١٤٧

٠خ٢روان ابراھیم عبدالعزیز ابراھیم١٢١٤٨

٠خ٢زینب سلطان عبدالصابر ابوالعزم١٢١٤٩

٠خ٢طھ حسین طھ عبدهللا١٢١٥٠

٠خ٢عبدهللا محمد خمیس ادریس١٢١٥١

٠خ٢محمد سامي ابراھیم محمد عبدالجواد١٢١٥٢

٠خ٢مریم جورج نجیب جاد حنا١٢١٥٣

٠خ٢نورالھدى عبدالنبي محمد سید١٢١٥٤

٠خ٣دعاء جمال عبدالھادي عامر١٢١٥٥

٠خ٣رانیا عادل محمد محمدین١٢١٥٦

٠خ٣عمر محمد الطاھر محمد األمین١٢١٥٧

٠خ٣محمد طلعت احمد سید١٢١٥٨

٠خ٣محمد عالء الدین قرني حسن١٢١٥٩

٠خ٣محمود محمد جمال محمد١٢١٦٠

٠خ٣ھدیر احمد محمود عبدالجواد١٢١٦١

٠على ابراھیم على ابراھیم١٢١٦٢

٠سید حمزه عبد العزیز السید١٢١٦٣

٠ریھام عبد الفتاح عباس مرسى١٢١٦٤

٠بحسن محمود عزت حافظ١٢١٦٥

٠طیبة حسن محمد الفھد١٢١٦٦

٠لیلى ناصر ردن الطیرى١٢١٦٧

٠ھاجر سلیمان سالم العتیبى١٢١٦٨

٠مریم خالد غانم الفیلكاوي١٢١٦٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ابانوب طیف صدقى ثابت١٢٣٦١

٠ابانوب عادل عزیز فانوس١٢٣٦٢

٠ابانوب عبد المسیح فوزى سند١٢٣٦٣

٠ابانوب مرزوق راجى فلتاؤوس١٢٣٦٤

٠ابتسام مصطفى محمد زكى كامل١٢٣٦٥

٠ابرام نبیل عدلى حنا١٢٣٦٦

٠ابراھیم اسامھ ابراھیم امین الشاذلى١٢٣٦٧

٠ابراھیم جمال علي عبد الحلیم١٢٣٦٨

٠ابراھیم رضا محمود عبد الجواد١٢٣٦٩

٠ابراھیم سلیمان عبد الجید عبد الوھاب١٢٣٧٠

٠ابراھیم فتحى عبد الحمید عبد المجید١٢٣٧١

٠ابراھیم محمد ابراھیم اسماعیل١٢٣٧٢

٠ابراھیم محمد ابراھیم محمد شحاتھ١٢٣٧٣

٠ابراھیم محمد عید رجب١٢٣٧٤

٠ابراھیم محمد فتحى عبد الحمید١٢٣٧٥

٠ابراھیم مصطفى بركات موسى١٢٣٧٦

٠اثار اشرف عاشور جمعھ حسین١٢٣٧٧

٠احمد ابراھیم احمد السید١٢٣٧٨

٠احمد ابراھیم اسماعیل *١٢٣٧٩

٠احمد امام عبد الحسیب محمد١٢٣٨٠

٠احمد جمال احمد یوسف١٢٣٨١

٠احمد جمال مصطفى محمود١٢٣٨٢

٠احمد حجازى مصطفى كامل١٢٣٨٣

٠احمد حسین خلف حسین١٢٣٨٤

٠احمد حسین محمد محمد١٢٣٨٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد حمدى احمد محمد١٢٣٨٦

٠احمد خالد حسن على١٢٣٨٧

٠احمد خالد مصطفى عبد القادر١٢٣٨٨

٠احمد رفعت راتب حسین١٢٣٨٩

٠احمد زغلول ابراھیم محمود ابو زیان١٢٣٩٠

٠احمد زكریا عبد الغفار عبد الرحمن١٢٣٩١

٠احمد سعید ابراھیم عبد اللطیف١٢٣٩٢

٠احمد سعید حسن على عثمان١٢٣٩٣

٠احمد سعید شعبان بشیر١٢٣٩٤

٠احمد سعید محمد الصغیرمحمود١٢٣٩٥

٠احمد سمیر رفعت عبد الحمید طھ١٢٣٩٦

٠احمد سمیر مسیحھ غالى١٢٣٩٧

٠احمد سید عبد العظیم عبد الحفیظ١٢٣٩٨

٠احمد شریف محمد صادق١٢٣٩٩

٠احمد شعبان كمال عبد الباقى١٢٤٠٠

٠احمد طارق الصافى سرور ( أ.ف)١٢٤٠١

٠احمد طارق محمد امین محمد١٢٤٠٢

٠احمد طھ محمد على شحاتھ (محول من لغات)١٢٤٠٣

٠احمد عادل عبد الحمید بیومى رباح١٢٤٠٤

٠احمد عاطف فرج عبد الواحد١٢٤٠٥

٠احمد عبد الحمید السید عبد الحمید١٢٤٠٦

٠احمد عبد الرحمن احمد مھنى١٢٤٠٧

٠احمد عبد العظیم على طلبة١٢٤٠٨

٠احمد عبد الوھاب مدبولى عبد الوھاب١٢٤٠٩

٠احمد عصام محمود مجاھد١٢٤١٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد عالء عبد الحمید سھل١٢٤١١

٠احمد على قرنى على سلیم١٢٤١٢

٠احمد عماد الدین محمد رجب١٢٤١٣

٠احمد عید جوده احمد ( أ.ف)١٢٤١٤

٠احمد فتحى عبد العزیز عبدالرحمن١٢٤١٥

٠احمد فؤاد عبده سلیمان١٢٤١٦

٠احمد كامل حسن محمد كامل١٢٤١٧

٠احمد كمال عبد التواب كامل١٢٤١٨

٠احمد كمال یوسف خلیل١٢٤١٩

٠احمد مجدى عبد المنعم اسماعیل١٢٤٢٠

٠احمد مجدى محمود السید١٢٤٢١

٠احمد محروس عبده محمد١٢٤٢٢

٠احمد محمد اسماعیل عبد المجید(محول)١٢٤٢٣

٠احمد محمد رزق السید١٢٤٢٤

٠احمد محمد عبد القادر عبد القادر١٢٤٢٥

٠احمد محمد عبد المنعم محمد١٢٤٢٦

٠احمد محمد عبده محمد١٢٤٢٧

٠احمد محمد عزت عبد المؤمن ھارون١٢٤٢٨

٠احمد محمد على عبد القادر١٢٤٢٩

٠احمد محمد على محمد (قصر النیل)١٢٤٣٠

٠احمد محمد مبروك مصطفى١٢٤٣١

٠احمد محمد محمد سالم١٢٤٣٢

٠احمد محمد مرسى حسن١٢٤٣٣

٠احمد محمد مصطفى مصطفى١٢٤٣٤

٠احمد محمد یسن محمود١٢٤٣٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد محمود احمد خلیل١٢٤٣٦

٠احمد محمود احمد محمد سلمان١٢٤٣٧

٠احمد محمود محمد معوض عطیھ *١٢٤٣٨

٠احمد مدحت ابراھیم *١٢٤٣٩

٠احمد مصطفى احمد سلیمان ادریس١٢٤٤٠

٠احمد مصطفى محمد محمود١٢٤٤١

٠احمد مھدى ابراھیم راشد١٢٤٤٢

٠احمد ھشام امین محمد١٢٤٤٣

٠احمد یسرى حسین حسن١٢٤٤٤

٠اخالص سامى سعد محمد١٢٤٤٥

٠ادھم امین فوزى صالح الدین١٢٤٤٦

٠ادھم عثمان احمد محمد١٢٤٤٧

٠اسامھ سعید محمد بسیوني *١٢٤٤٨

٠اسامھ عبد المحسن كمال نوح١٢٤٤٩

٠اسامھ عبد الھادى محمود عبد هللا١٢٤٥٠

٠اسامھ عالء الدین محمد السید١٢٤٥١

٠اسامھ محمد رفعت محمد عمر(محول)١٢٤٥٢

٠اسامھ مصطفى محمد عبد العاطي الشیخ١٢٤٥٣

٠اسراء انور عبد الحمید ابوبكر١٢٤٥٤

٠اسراء جمال عبد العال رضوان١٢٤٥٥

٠اسراء حافظ فھمى محمد١٢٤٥٦

٠اسراء حمدى محمود عبد ربھ١٢٤٥٧

٠اسراء خالد محمد صالح الدین عبد المنعم١٢٤٥٨

٠اسراء طارق محمد اسماعیل١٢٤٥٩

٠اسراء طارق محمد عبدالرحمن١٢٤٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اسراء طھ احمد محمد طھ١٢٤٦١

٠اسراء عالء السید حسان١٢٤٦٢

٠اسراء مجدى محمد محمد وھیب١٢٤٦٣

٠اسراء محسن محمد صالح الدین١٢٤٦٤

٠اسراء محمد سعد احمد١٢٤٦٥

٠اسراء محمد عبد الرحمن شریف١٢٤٦٦

٠اسراء محمود عبدالفتاح محمود ( أ.ف)١٢٤٦٧

٠اسالم احمد صالح الدین حسین١٢٤٦٨

٠اسالم احمد كامل *١٢٤٦٩

٠اسالم اشرف محمد محمود١٢٤٧٠

٠اسالم امام على امام١٢٤٧١

٠اسالم جمال زین الدین خلیفة١٢٤٧٢

٠اسالم حسن السید حسن١٢٤٧٣

٠اسالم خالد حجھ الدین عبد الفتاح١٢٤٧٤

٠اسالم خالد عبد الوھاب قرنى(محول)١٢٤٧٥

٠اسالم سید عبد المعطى عطا١٢٤٧٦

٠اسالم صفوت على حسین١٢٤٧٧

٠اسالم عاطف احمد الصادق محمود١٢٤٧٨

٠اسالم عبد المغنى مولد السید١٢٤٧٩

٠اسالم عماد الدین السید على١٢٤٨٠

٠اسالم محمد صبحى عبد الفتاح(محول من لغات)١٢٤٨١

٠اسالم محمد لبیب یحى١٢٤٨٢

٠اسالم محمد محمود مھران (محول)١٢٤٨٣

٠اسالم منصور امین جادالكریم ( أ.ف)١٢٤٨٤

٠اسالم ھشام رسمى عبد الحمید(محول)١٢٤٨٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اسماء احمد عبد الباسط عبد الظاھر١٢٤٨٦

٠اسماء احمد لطفى محمد١٢٤٨٧

٠اسماء خالد الطرطوشى محمد١٢٤٨٨

٠اسماء عبدالوھاب احمد فودة١٢٤٨٩

٠اسماء عصام كامل شحاتھ١٢٤٩٠

٠اسماء على احمد على  عمر١٢٤٩١

٠اسماء كمال امین احمد ابوسنینھ١٢٤٩٢

٠اسماء محمد احمد سید١٢٤٩٣

٠اسماء محمد راغب عبد الجواد١٢٤٩٤

٠اسماء محمد عبد الرحمن شمس الدین١٢٤٩٥

٠اسماء نصر سید محمد١٢٤٩٦

٠اسماعیل محمد محمود محمد١٢٤٩٧

٠اشرف عز الدین خمیس حامد١٢٤٩٨

٠اشرقت ابراھیم مصطفى حجاب١٢٤٩٩

٠اكرامى على محمود عبد الوھاب١٢٥٠٠

٠االء احمد احمد محمد عیسى١٢٥٠١

٠االء احمد صالح الدین حسین محمد حسین١٢٥٠٢

٠االء حسن صالح عبد العظیم(محول)١٢٥٠٣

٠االء خالد حسن عبد الواحد١٢٥٠٤

٠االء خالد محمود محمد عفیفى١٢٥٠٥

٠االء سعید محمد محمد وھبھ١٢٥٠٦

٠االء محمد فؤاد عبد الفتاح١٢٥٠٧

٠االء محمود عفیفى سلیم١٢٥٠٨

٠الھام احمد محمود ندا١٢٥٠٩

٠الھام محمد الحسینى ابوالفتوح زیادى١٢٥١٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠امال جالل سالم محمد١٢٥١١

٠امال رضا جعفر حسن السعودى١٢٥١٢

٠امال شعبان محمد عبده عبد العال١٢٥١٣

٠امانى اشرف على مصطفى١٢٥١٤

٠امانى محمد حسین رضوان١٢٥١٥

٠امل حسین بیومى حسین١٢٥١٦

٠امل عید رمضان حسانین١٢٥١٧

٠امل محمد عبد العلیم محمد١٢٥١٨

٠امل مراد حامد احمد١٢٥١٩

٠امنیة سامي محمد السید١٢٥٢٠

٠امنیھ اسماعیل طھ اسماعیل١٢٥٢١

٠امنیھ جمال احمد احمد ابراھیم١٢٥٢٢

٠امنیھ عبد العاطي عبد العزیز شحات١٢٥٢٣

٠امنیھ عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالرحمن١٢٥٢٤

٠امنیھ عبدالعزیز محمد احمد حسین١٢٥٢٥

٠امنیھ عصام امین ابراھیم١٢٥٢٦

٠امنیھ على طلعت عبد الحلیم١٢٥٢٧

٠امنیھ فكرى سید احمد١٢٥٢٨

٠امنیھ مجدى محب محمد١٢٥٢٩

٠امنیھ محمد رجب ابراھیم١٢٥٣٠

٠امنیھ محمد سلمان محمد محمد١٢٥٣١

٠امنیھ محمد سید عید امام١٢٥٣٢

٠امنیھ مصطفى محمد سید سلطان١٢٥٣٣

٠امیر سعید محمد جمعھ١٢٥٣٤

٠امیرة اشرف جرجس بشري١٢٥٣٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠امیره خالد جمال عبدالبدیع١٢٥٣٦

٠امیره سر الختم محمود اش هللا١٢٥٣٧

٠امیره عاطف نبوى حسب السید١٢٥٣٨

٠امیره عالء السید ابراھیم١٢٥٣٩

٠امیره على عطیھ على١٢٥٤٠

٠امیره محمد سید محمد حسن١٢٥٤١

٠امیره محمد محمد على١٢٥٤٢

٠امیره محمود حسن محمد١٢٥٤٣

٠ان رأفت رمزى جرجس یوسف١٢٥٤٤

٠انجى حسین على عبد المقصود١٢٥٤٥

٠انجى سمیر شحاتھ ملك١٢٥٤٦

٠انجى عوض احمد عوض١٢٥٤٧

٠اندرو ادھم عطا هللا موسى١٢٥٤٨

٠اندرو ناجى لوقا میخائیل١٢٥٤٩

٠اندرو یاسر فؤاد نجیب١٢٥٥٠

٠ایة احمد محمد سید احمد حامد ( أ.ف)١٢٥٥١

٠ایة جمال ابرھیم حبیب محمد(أ.ف)١٢٥٥٢

٠ایة عصام الدین كامل محمد(أ.ف)١٢٥٥٣

٠ایرینى سمیر منیر اسحق١٢٥٥٤

٠ایرینى عاطف كامل نجیب١٢٥٥٥

٠ایرینى عصام ابراھیم عطا هللا١٢٥٥٦

٠ایمان احمد عبد الرحمن محمد١٢٥٥٧

٠ایمان احمد عبد المقصود ابو مسلم١٢٥٥٨

٠ایمان اشرف حسن على١٢٥٥٩

٠ایمان سامى عبد اللطیف عبد العزیز١٢٥٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ایمان شعبان حسین ذكي١٢٥٦١

٠ایمان عادل احمد عبد العال (أ.ف)١٢٥٦٢

٠ایمان فتحى عبد الرازق عبد الحافظ١٢٥٦٣

٠ایمان مجدى ابراھیم السید١٢٥٦٤

٠ایمان محمد على على١٢٥٦٥

٠ایمان محمد فرغلى بحر١٢٥٦٦

٠ایمان محمود عبد العظیم بیومى١٢٥٦٧

٠ایمان یسین محمد یسن١٢٥٦٨

٠ایمن حجازى محمد عبدالحفیظ١٢٥٦٩

٠ایمن محمد حلمى عرابى١٢٥٧٠

٠ایمن ممدوح یحیى عبدهللا١٢٥٧١

٠ایناس على سنوسى حدوت١٢٥٧٢

٠ایناس عمر عبد الجواد حسن١٢٥٧٣

٠ایناس محمد محمد المتولى ابراھیم١٢٥٧٤

٠ایھ ابراھیم كامل عفیفي شرف١٢٥٧٥

٠ایھ ابراھیم محمد محمود١٢٥٧٦

٠ایھ اشرف حسن محمود الشویخ١٢٥٧٧

٠ایھ اشرف سعد حسن على١٢٥٧٨

٠ایھ السید رجب السید١٢٥٧٩

٠ایھ هللا ماھر مصطفى مصطفى عوض١٢٥٨٠

٠ایھ هللا محمد حمدى محمد محمد١٢٥٨١

٠ایھ جمال احمد عبد الوھاب١٢٥٨٢

٠ایھ جمال السید الصفطاوى١٢٥٨٣

٠ایھ خالد عبد العزیز محمد١٢٥٨٤

٠ایھ رضا شعبان ادم١٢٥٨٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ایھ سعید بكر محمد١٢٥٨٦

٠ایھ سمیر عامر صالح١٢٥٨٧

٠ایھ طارق عبد الفتاح ابراھیم١٢٥٨٨

٠ایھ عادل رفعت محمد ١٢٥٨٩

٠ایھ عبد هللا صالح زكى١٢٥٩٠

٠ایھ فارس عبده حافظ١٢٥٩١

٠ایھ فؤاد محمد جالل محمد یوسف١٢٥٩٢

٠ایھ محمد ابراھیم عمر الفرماوى١٢٥٩٣

٠ایھ محمد احمد عبد العزیز١٢٥٩٤

٠ایھ محمد السید محمد الروبى١٢٥٩٥

٠ایھ محمد رواش رجب١٢٥٩٦

٠ایھ محمد صابر محفوظ١٢٥٩٧

٠ایھ محمد عبد العال عبد الحمید١٢٥٩٨

٠ایھ محمد عبد المنعم شحاتھ١٢٥٩٩

٠ایھ محمد عیسى الروبى١٢٦٠٠

٠ایھ محمد ھریدى على١٢٦٠١

٠ایھ محمدین احمد حسن١٢٦٠٢

٠ایھ محمود حمدى محمود١٢٦٠٣

٠ایھ مرسى عبدالمنعم مرسى١٢٦٠٤

٠باسل بھاء الدین سید حلمى ابراھیم١٢٦٠٥

٠باسم صالح عبد المعطى منصور١٢٦٠٦

٠باسم عاطف سعد انیس١٢٦٠٧

٠بثینھ حسام الدین مصطفى عبد الكریم١٢٦٠٨

٠بثینھ عادل محمد معوض١٢٦٠٩

٠بسام خالد نور بدوى عید١٢٦١٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بسام محمود محمد الحارونى١٢٦١١

٠بسمھ سید حنفى محمود١٢٦١٢

٠بسنت امل عبد العزیز عبد الفتاح١٢٦١٣

٠بسنت صابر عبد العاطى امام سید١٢٦١٤

٠بسنت عالء الدین محمد محمود١٢٦١٥

٠بسنت محمد ابراھیم محمود١٢٦١٦

٠بسنت محمد فتحى محمد١٢٦١٧

٠بسنت یاسر بكر عبده محمد١٢٦١٨

٠بشنونھ صفوت عوض شاكر١٢٦١٩

٠بالل احمد عبد العزیز محمد(محول)١٢٦٢٠

٠بالل محمد بالل الصاوى١٢٦٢١

٠بھاء الدین محمود خلیفھ كامل١٢٦٢٢

٠بھاء الدین محمود محمد محمد نجم١٢٦٢٣

٠بھیجھ محمد محمد على١٢٦٢٤

٠بوال سامح سمیر وھبھ١٢٦٢٥

٠بیتر فكرى توفیق مترى١٢٦٢٦

٠بیتر ممدوح ودیع توفیق١٢٦٢٧

٠بیتر نروز صدیق یوسف١٢٦٢٨

٠تدوا احمد سید محمد١٢٦٢٩

٠ترنیم اسامھ محمد السید١٢٦٣٠

٠تسنیم محمد عبد المنعم السید١٢٦٣١

٠تغرید محمد حامد عبد السید١٢٦٣٢

٠تقى احمد الھادى حنفى بیومى١٢٦٣٣

٠تقى حسن اسماعیل اسماعیل١٢٦٣٤

٠تقى محمد محمود سعید١٢٦٣٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠تقى نجم الدین سید ابراھیم ابوطالب١٢٦٣٦

٠توفیق عادل توفیق محمد١٢٦٣٧

٠توفیق ناصر عیاد اسكندر ( أ.ف)١٢٦٣٨

٠جابر احمد جابر احمد رجب(محول)١٢٦٣٩

٠جالینا مجدى صبحى داود١٢٦٤٠

٠جان وائل عبد المسیح شنودة١٢٦٤١

٠جانیت اسعد لطفى صلیب١٢٦٤٢

٠جالل عمرو عاشور مسعود١٢٦٤٣

٠جمیلھ خالد مصطفى فؤاد حافظ١٢٦٤٤

٠جورج ظریف فؤاد قلدس١٢٦٤٥

٠جوزیف جمال عبد هللا فایق١٢٦٤٦

٠جولیانھ صبحى صادق ابراھیم١٢٦٤٧

٠جیھان السید احمد محمود(محول)١٢٦٤٨

٠حازم سعید محروس السید١٢٦٤٩

٠حازم محمود عبد العزیز محمود١٢٦٥٠

٠حبیبھ صابر منصور محمود ( أ.ف)١٢٦٥١

٠حبیبھ عبد الباسط محمد فروجھ١٢٦٥٢

٠حبیبھ على نبیھ على الغزالى١٢٦٥٣

٠حبیبھ محمد امین عزب١٢٦٥٤

٠حسام الدین طارق محمد احمد١٢٦٥٥

٠حسام رضا جالل عبد الحمید ابراھیم١٢٦٥٦

٠حسام محمد محمد غالى عبد الفتاح١٢٦٥٧

٠حسن محمد كامل محمد حسن (محول)١٢٦٥٨

٠حسن محمد محمد داود١٢٦٥٩

٠حسن وحید فتحى حسن١٢٦٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠حسناء محمد عبد القادر عبد هللا١٢٦٦١

٠حسین السید محمد محمود١٢٦٦٢

٠حسین محمد حسین محمد١٢٦٦٣

٠حسین محمد كامل عبد الرحمن١٢٦٦٤

٠حكمت رجب زینھم كامل١٢٦٦٥

٠حماده عمر محمود على(محول)١٢٦٦٦

٠حنان عبد الرحمن على صابر١٢٦٦٧

٠حنان محمد عبد المحسن حسنین١٢٦٦٨

٠حنین محمود حلمى العرینى امین تونى١٢٦٦٩

٠خالد احمد عطا مرسى١٢٦٧٠

٠خالد حامد بكرى عبد السالم١٢٦٧١

٠خالد سید محمود السید (أ.ف)١٢٦٧٢

٠خالد عبد العزیز محمود مشھور١٢٦٧٣

٠خالد عبد المنعم حمدى عبد المنعم١٢٦٧٤

٠خالد كامل شحاتھ عباس١٢٦٧٥

٠خالد محسن محمد احمد١٢٦٧٦

٠خلود اشرف محمد ھاشم١٢٦٧٧

٠خلود خالد محمد ظافر محمد١٢٦٧٨

٠خلود طارق عبد الرازق عبد هللا١٢٦٧٩

٠خلود عبد هللا محمود امین١٢٦٨٠

٠دارین ایمن عزت عطیھ الجوھرى١٢٦٨١

٠دالیا اشرف محمد عبد هللا١٢٦٨٢

٠دالیا حسین ابراھیم محمد١٢٦٨٣

٠دالیا فؤاد نبیھ فائق متولي (أ.ف)١٢٦٨٤

٠دعاء احمد محمد محمد١٢٦٨٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠دمیانھ امیر فاروق عطیھ١٢٦٨٦

٠دمیانھ عماد ابراھیم مرقس١٢٦٨٧

٠دنیا خالد سمیر محمد١٢٦٨٨

٠دنیا عبد الجواد حماد فرحان١٢٦٨٩

٠دنیا عبد العال محمد السید١٢٦٩٠

٠دنیا عبد المنعم عبد القادر على مكاوى١٢٦٩١

٠دنیا محمود حمدى محمود١٢٦٩٢

٠دنیا مصطفى محمد الصادق *١٢٦٩٣

٠دینا ابوبكر جابر شحاتھ١٢٦٩٤

٠دینا حلیم فارس حلیم١٢٦٩٥

٠دینا سالم محمد محمد١٢٦٩٦

٠دینا شریف حسن شیبھ حسن١٢٦٩٧

٠دینا طارق توفیق خطاب١٢٦٩٨

٠دینا فتحى على عبد المقصود١٢٦٩٩

٠دینا كمال بكرى محمود ( أ.ف)١٢٧٠٠

٠دینا محمد اسماعیل احمد (أ.ف)١٢٧٠١

٠دینا محمد سلیمان محمد ( أ.ف)١٢٧٠٢

٠دینا محمد عبد المنعم عبد السالم١٢٧٠٣

٠دینا منصور عبدالبدیع احمد ( أ.ف)١٢٧٠٤

٠دینا ھشام محمد لطفى١٢٧٠٥

٠راسم عبد المجید عبد الكریم محمد(محول)١٢٧٠٦

٠رامھ امجد مرسى محمد١٢٧٠٧

٠رامى محمد فھمى بدیوى١٢٧٠٨

٠راندا احمد ابوالحسن شاذلى ( أ.ف)١٢٧٠٩

٠رانیا اسماعیل عوض السید١٢٧١٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠رانیا اشرف صبرى جمیل١٢٧١١

٠رانیا سامح سید عبدالسالم ( أ.ف)١٢٧١٢

٠رانیا عبد الرحمن عبد العاطى عبد الرحمن١٢٧١٣

٠رانیا عمر صادق السید ( أ.ف)١٢٧١٤

٠رانیا محمد السید حسن(أ.ف)١٢٧١٥

٠رانیا یوسف سید احمد محمد١٢٧١٦

٠راویھ نصر ماھر عبد الوھاب الجمل١٢٧١٧

٠رأفت محمد احمد حمزه١٢٧١٨

٠ربا طارق سید مصطفى١٢٧١٩

٠رباب جمال عبد العزیز محمد١٢٧٢٠

٠ربیع یوسف عبد الحكم عبد هللا١٢٧٢١

٠رحاب محمد عبد الرشید محمد١٢٧٢٢

٠رحمھ ابو الحسن عبد الدایم١٢٧٢٣

٠رحمھ جمعھ احمد محمد١٢٧٢٤

٠رحمھ یحیى حامد معوض١٢٧٢٥

٠رحیل عریان لبان جید ( أ.ف)١٢٧٢٦

٠رسمى عبد الحكیم محمد كامل١٢٧٢٧

٠رضوى عزت حسین على١٢٧٢٨

٠رضوى محمد سعید عبدالحق١٢٧٢٩

٠رضوى محمود محمد عبد الرحمن١٢٧٣٠

٠رقیھ عاشور اسماعیل محمد١٢٧٣١

٠رمیساء السید على محمد عریضھ١٢٧٣٢

٠رنا احمد السید حامد عاشور١٢٧٣٣

٠رنا اكرم حسن حسن خلیل١٢٧٣٤

٠رنا حسین محمد عبد المتجلى١٢٧٣٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠رنا حماده شحاتھ محمد١٢٧٣٦

٠رنا عاصم فتحى حسن شاھین١٢٧٣٧

٠رنا عبد الرحمن ابراھیم خلیفھ١٢٧٣٨

٠روان بدر رضا محمود١٢٧٣٩

٠روان عماد الدین احمد عبد هللا١٢٧٤٠

٠رومانى ماھر حلمى وھبھ مرقص١٢٧٤١

٠ریم رفاعى عبد الراضى توفیق١٢٧٤٢

٠ریم عادل محمد احمد١٢٧٤٣

٠ریم عاطف عبد القوى تاج الدین١٢٧٤٤

٠ریم ھشام محمد صادق خالف١٢٧٤٥

٠ریھام جالل محمد عبد الحلیم١٢٧٤٦

٠ریھام مجدي محمد احمد(أ.ف)١٢٧٤٧

٠ریھام محمد سید عبد القوى عبد القادر١٢٧٤٨

٠زاھر قدرى محمد یحیى١٢٧٤٩

٠زینب عالء فوزى زكى١٢٧٥٠

٠زینب محمد عبد العزیز محمد١٢٧٥١

٠سارا احمد محمد شحاتھ البشبیشى١٢٧٥٢

٠ساره اسامھ محمود عطیھ١٢٧٥٣

٠ساره السید ابو الحمد الصغیر١٢٧٥٤

٠ساره ایمن محمد فرج عبد هللا١٢٧٥٥

٠ساره جمال اسماعیل ابو النجا١٢٧٥٦

٠ساره جمال ذكى سراج١٢٧٥٧

٠ساره حسن محمود حسن نصر١٢٧٥٨

٠ساره حسین عبد المجید محمد١٢٧٥٩

٠ساره ربیع عبد الحمید یوسف١٢٧٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ساره رجب عبد هللا محمد١٢٧٦١

٠ساره سالمھ منیر شنودة١٢٧٦٢

٠ساره سید محمود حامد١٢٧٦٣

٠ساره شریف محمد مرسي١٢٧٦٤

٠ساره صابر سعد غریب١٢٧٦٥

٠ساره عادل صبحى وھبھ١٢٧٦٦

٠ساره عصام عبد الصانع رزق١٢٧٦٧

٠ساره عطیھ سعید عطیھ١٢٧٦٨

٠ساره عماد عیاد ریاض١٢٧٦٩

٠ساره عمر محمود سید١٢٧٧٠

٠ساره محمد السید الكفراوى١٢٧٧١

٠ساره محمد زكریا محمد١٢٧٧٢

٠ساره محمد عبد الرحیم محمد١٢٧٧٣

٠ساره محمود احمد فؤاد١٢٧٧٤

٠ساره ممدوح عبد العظیم رسالن١٢٧٧٥

٠ساره ھشام عبد الغفار محمد١٢٧٧٦

٠سامح اسماعیل ابراھیم اسماعیل حسن١٢٧٧٧

٠سامح عماد محمد عبد الغفار١٢٧٧٨

٠سامر عطا عبده عطا١٢٧٧٩

٠ساندرا اشرف ودیع حبیب١٢٧٨٠

٠ساندى ظریف عوض شحاتة١٢٧٨١

٠ساندى یوسف عبده یوسف١٢٧٨٢

٠سحر على عرابى على زھیان١٢٧٨٣

٠سعید فكرى سعید١٢٧٨٤

٠سلسبیل احمد حسین على حسوبھ١٢٧٨٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠سلمى ایھاب سعید حسن١٢٧٨٦

٠سلمى رأفت محمد احمد١٢٧٨٧

٠سلمى رمضان ابراھیم عبد الغني١٢٧٨٨

٠سلمى سامى محمد فؤاد١٢٧٨٩

٠سلمى صالح عبد الرحمن عبد الجلیل١٢٧٩٠

٠سلمى عاطف محمد انور١٢٧٩١

٠سلمى على محمد عبد ربھ١٢٧٩٢

٠سلمى محمد ابو الفتوح السید١٢٧٩٣

٠سلمى محمد محمد احمد عبدالقادر١٢٧٩٤

٠سلمى یونس سالم فرج١٢٧٩٥

٠سلیم طارق سلیم حسن١٢٧٩٦

٠سماء نصر نصار فرید١٢٧٩٧

٠سماح رمضان محمد محمد شحاتھ١٢٧٩٨

٠سماح شعبان عبد الجواد محمد شحات١٢٧٩٩

٠سماح عصام عبد النظیر سنوسى١٢٨٠٠

٠سمر احمد عبد العزیز ابراھیم١٢٨٠١

٠سمر عادل ذكى بركات١٢٨٠٢

٠سمر محمد ابراھیم انیس١٢٨٠٣

٠سمیره سعید محمد محمد عویس١٢٨٠٤

٠سمیره محمد احمد محمود١٢٨٠٥

٠سمیھ محمد عبد الھادى عبد الھادى١٢٨٠٦

٠سمیھ محمد عبده عبد المعطى١٢٨٠٧

٠سندس محمد انور ابراھیم رزه١٢٨٠٨

٠سوالف ماھر صادق محمد١٢٨٠٩

٠شادى احمد الرفاعي عبد العظیم١٢٨١٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠شادى فتحى عبدالبدیع حسن١٢٨١١

٠شروق خالد احمد ابراھیم١٢٨١٢

٠شروق راضى محمود عبدالستار١٢٨١٣

٠شروق شریف ابراھیم محمد١٢٨١٤

٠شروق عاطف عبد هللا محمد١٢٨١٥

٠شروق ناصر عبدالفضیل ابراھیم ( أ.ف)١٢٨١٦

٠شرین نورالدین حمیده عید١٢٨١٧

٠شعبان عطیھ سویلم طھ١٢٨١٨

٠شھاب اسامھ كمال احمد١٢٨١٩

٠شھاب الدین سامي صالح عبد العزیزابو ورده١٢٨٢٠

٠شھاب ناصر فھمى داؤد ابراھیم١٢٨٢١

٠شیماء احمد رمضان محمد١٢٨٢٢

٠شیماء احمد عبد الرحمن محمد عبد المطلب١٢٨٢٣

٠شیماء خالد محمد على١٢٨٢٤

٠شیماء سلیمان داود سلیمان١٢٨٢٥

٠شیماء عبد الباسط عبد الرحمن حسین١٢٨٢٦

٠شیماء عزت عبدالمنعم امین١٢٨٢٧

٠شیماء محمد رمضان عثمان١٢٨٢٨

٠شیماء محمد محمود بدر١٢٨٢٩

٠شیماء مصطفى عبد الحفیظ صالح١٢٨٣٠

٠شیماء ناصر عبد المنعم محمد١٢٨٣١

٠صابرین اشرف منیر عبد الرحمن١٢٨٣٢

٠صابرین القیاس على عبد النبى١٢٨٣٣

٠صابرین جمال خلف حسین ( أ.ف)١٢٨٣٤

٠صالح محمد صالح احمد اللیثى١٢٨٣٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠صباح مصطفى ھاشم فھمي١٢٨٣٦

٠ضحى اشرف محمد عبد الجواد جاد١٢٨٣٧

٠ضحى محمد زكى محمد١٢٨٣٨

٠ضحى محمد یحى سعد١٢٨٣٩

٠طاھر ھشام فؤاد على١٢٨٤٠

٠عادل امام صابر امام١٢٨٤١

٠عادل عاطف محمد السید١٢٨٤٢

٠عامر صبرى حسین عوض١٢٨٤٣

٠عایده احمد سالم محمد ( أ.ف)١٢٨٤٤

٠عبد التواب سمیر عبد التواب غریب١٢٨٤٥

٠عبد الحمید احمد عبد الحمید المصرى١٢٨٤٦

٠عبد الحمید حسن عبد الحمید احمد١٢٨٤٧

٠عبد الرحمن احمد محمد عبدالحمید١٢٨٤٨

٠عبد الرحمن اسماعیل فتحى احمد مرسى١٢٨٤٩

٠عبد الرحمن ایمن رشدى حمدى١٢٨٥٠

٠عبد الرحمن تامر محمد شوقى بركھ١٢٨٥١

٠عبد الرحمن حاتم فوزى جبرالشال١٢٨٥٢

٠عبد الرحمن حسام عبدالوھاب عبدالحمید١٢٨٥٣

٠عبد الرحمن حسن سعد عبد هللا١٢٨٥٤

٠عبد الرحمن حمدى كامل علي١٢٨٥٥

٠عبد الرحمن خالد مصطفى محمد١٢٨٥٦

٠عبد الرحمن سامى سلیمان *١٢٨٥٧

٠عبد الرحمن سمیر حامد عبد الواحد دبور١٢٨٥٨

٠عبد الرحمن عبد الحفیظ محمد حسن١٢٨٥٩

٠عبد الرحمن عبد الوھاب محمد حسن١٢٨٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبد الرحمن عماد ابراھیم حلمى١٢٨٦١

٠عبد الرحمن عماد محمد صالح١٢٨٦٢

٠عبد الرحمن محسن عبد الفضیل محمود على١٢٨٦٣

٠عبد الرحمن محمد رجب حسن١٢٨٦٤

٠عبد الرحمن محمد رجب عثمان(محول)١٢٨٦٥

٠عبد الرحمن محمد عبد الرحمن احمد١٢٨٦٦

٠عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صالح محمود١٢٨٦٧

٠عبد الرحمن محمد عبد اللطیف حسن١٢٨٦٨

٠عبد الرحمن محمد عید عبد المقصود١٢٨٦٩

٠عبد الرحمن محمد فوزى قرني محمد١٢٨٧٠

٠عبد الرحمن محمد محمود مرشدى١٢٨٧١

٠عبد الرحمن محمود احمد محمد١٢٨٧٢

٠عبد الرحمن مصطفى محمد فرج*١٢٨٧٣

٠عبد الرحمن منیر عبد المقتدر فوده١٢٨٧٤

٠عبد الرحمن ولید محمد السید١٢٨٧٥

٠عبد الرحمن یوسف محمد یوسف١٢٨٧٦

٠عبد العزیز على محمد عبد هللا١٢٨٧٧

٠عبد الفتاح ناصر عبد الفتاح احمد١٢٨٧٨

٠عبد هللا ابراھیم احمد احمد١٢٨٧٩

٠عبد هللا اسامھ ابراھیم محمد١٢٨٨٠

٠عبد هللا اشرف فوزي السید مرسي١٢٨٨١

٠عبد هللا حسن سید على١٢٨٨٢

٠عبد هللا خالد عبد المنعم محمد مرعى١٢٨٨٣

٠عبد هللا سعید محمد محمد١٢٨٨٤

٠عبد هللا عادل ابراھیم ابراھیم١٢٨٨٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبد هللا عامر ابوالفضل جیالنى١٢٨٨٦

٠عبد هللا فرج حسن عبد القادر١٢٨٨٧

٠عبد هللا مجدى بدوى عبد القوى١٢٨٨٨

٠عبد هللا مجدى سید ابو سریع١٢٨٨٩

٠عبد هللا محمد السید محمد١٢٨٩٠

٠عبد هللا محمد عید عبد اللطیف١٢٨٩١

٠عبد هللا نفادى محمد مصطفى١٢٨٩٢

٠عبد هللا ھشام بدیر ابراھیم١٢٨٩٣

٠عبد هللا وحید فتحى جاد١٢٨٩٤

٠عبد هللا ولید السید مصطفى١٢٨٩٥

٠عبد المنعم محمد عبد المنعم محمد١٢٨٩٦

٠عبدهللا عمر عبدالعزیز احمد ( أ.ف)١٢٨٩٧

٠عبدهللا یحیى احمد قطب ( أ.ف)١٢٨٩٨

٠عبیر خالد عبد الراضى عبد الجلیل١٢٨٩٩

٠عبیر مجدى موسى حسن١٢٩٠٠

٠عز الدین طارق مسعود جاد الرب١٢٩٠١

٠عزیزه محمد عزت حامد١٢٩٠٢

٠عالء ابو الغیط فتح هللا ھلیل١٢٩٠٣

٠عالء شعبان سلیمان عبد الفتاح١٢٩٠٤

٠عالء عرفات على احمد١٢٩٠٥

٠على ابراھیم على ابراھیم (الوراق)١٢٩٠٦

٠على احمد محمد موسى١٢٩٠٧

٠على بیومى عبد الرؤف متولى١٢٩٠٨

٠على جمال على السقطى١٢٩٠٩

٠على طارق على محمد مھران١٢٩١٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األول  (جـ))رقم اللجنة:(١٣٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠على عامر مكى عامر شاھین١٢٩١١

٠على عبد الجلیل على خلیفة١٢٩١٢

٠على محمد على بكرى١٢٩١٣

٠على محمود على طھ١٢٩١٤

٠على محمود محمد على١٢٩١٥

٠على مرعى على رزق *١٢٩١٦

٠علیاء رؤوف محمد محمد السید١٢٩١٧

٠علیاء عشرى ربیع عبد الصمد١٢٩١٨

٠عماد حمدى اسماعیل محمد١٢٩١٩

٠عمار حسام الدین محمد شوقى١٢٩٢٠

٠عمر احمد على احمد نصیر١٢٩٢١

٠عمر اسامھ ابراھیم حسین١٢٩٢٢

٠عمر حسین صالح الدین كامل محمد١٢٩٢٣

٠عمر حسین على السباعى١٢٩٢٤

٠عمر حمدى عید السید حسانین١٢٩٢٥

٠عمر خالد عبد الرحمن عبد الفتاح١٢٩٢٦

٠عمر رائد راتب صادق١٢٩٢٧

٠عمر سید حسن سید١٢٩٢٨

٠عمر طارق محمد محمد متولى١٢٩٢٩

٠عمر عادل عبد الغفار اسماعیل١٢٩٣٠

٠عمر عادل على احمد١٢٩٣١

٠عمر عبد الرحمن رمضان محمد١٢٩٣٢

٠عمر عبد هللا السید عبد السالم١٢٩٣٣

٠عمر عصام عادل احمد محمود١٢٩٣٤

٠عمر محمد احمد جمعھ١٢٩٣٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور األول  (جـ))رقم اللجنة:(١٣٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عمر محمد حسن محمود حسن١٢٩٣٦

٠عمر مصطفى محمود ابو العال١٢٩٣٧

٠عمرو ابراھیم شفیق بسطاوى١٢٩٣٨

٠عمرو عبد العظیم شعبان محمد١٢٩٣٩

٠عمرو على سید اسماعیل١٢٩٤٠

٠عمرو ناصر ابراھیم عبد التواب(محول)١٢٩٤١

٠عنان احمد محمود رفاعى١٢٩٤٢

٠عواطف مسعد احمد على١٢٩٤٣

٠غاده صدیق ابو شامھ محمد١٢٩٤٤

٠غاده عادل على الصادق١٢٩٤٥

٠فادى یوسف دمیان محروص١٢٩٤٦

٠فاروق حجاج فؤاد حسن١٢٩٤٧

٠فاطمھ الزھراء اشرف فولى سلیمان١٢٩٤٨

٠فاطمھ بھاء الدین عبد القادر محمود١٢٩٤٩

٠فاطمھ ربیع على سعد١٢٩٥٠

٠فاطمھ شریف حسن على١٢٩٥١

٠فاطمھ صبحى عبد الواحد عمارة محمد١٢٩٥٢

٠فاطمھ عبد الناصر محمد عبد اللطیف١٢٩٥٣

٠فاطمھ عصام محمد احمد١٢٩٥٤

٠فاطمھ محمد زغلول عبد السالم١٢٩٥٥

٠فاطمھ معتز محمد العتریس فرج١٢٩٥٦

٠فردوس السید عید صالح ( أ.ف)١٢٩٥٧

٠فیرینا عماد فوكیھ بنیامین١٢٩٥٨

٠فیصل دخیل هللا العتیبى (وافد)١٢٩٥٩

٠فیفیان عزت حلیم فاخورى(أ.ف)١٢٩٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠فیلوباتیر ملھم فؤاد اسكندر١٢٩٦١

٠فیوال رومانى جابر بطرس١٢٩٦٢

٠فیوال یوسف فرح عوض جرجس١٢٩٦٣

٠كاترینا صفوت دیماس اسكندر١٢٩٦٤

٠كارولین ثروت لویس یعقوب١٢٩٦٥

٠كارولین ناجى ابراھیم كامل١٢٩٦٦

٠كامل محمد نجیب فوزي١٢٩٦٧

٠كرستینا عاطف عوض یعقوب١٢٩٦٨

٠كرستینا نجاح شكرى العبد١٢٩٦٩

٠كریم طلعت احمد حسن١٢٩٧٠

٠كریم عادل عبد المنعم الخضري١٢٩٧١

٠كریم عزت صابر عزازي١٢٩٧٢

٠كریم محمد فاروق حسین١٢٩٧٣

٠كریمھ محمد محمود محمد خالد١٢٩٧٤

٠كمال حامد سید شریف١٢٩٧٥

٠كیرلس جمال فرج هللا فرج١٢٩٧٦

٠كیرلس جمیل عدلى مھنى١٢٩٧٧

٠كیرلس خیرى صبحى سكاروس١٢٩٧٨

٠كیرلس زكى عبد السید زكى غطاس١٢٩٧٩

٠كیرلس سامى لبیب یعقوب١٢٩٨٠

٠كیرلس صفوت تاوضروس وھبھ١٢٩٨١

٠كیرلس عبد هللا شفیق سعد١٢٩٨٢

٠كیرلس ناجى نخلھ عوض١٢٩٨٣

٠لبنى احمد عبد الحفیظ حسین١٢٩٨٤

٠لمیاء ابرھیم امام عبد الحمید (أ.ف)١٢٩٨٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ماجد محمد رجب اسماعیل سلیمان١٢٩٨٦

٠مارتینا مدحت شوقى حنا١٢٩٨٧

٠مارسلینو شھید عبدالمسیح عطیھ ( أ.ف)١٢٩٨٨

٠ماریا شلبى منصور شلبي١٢٩٨٩

٠مارینا خالد عبد هللا جرجس١٢٩٩٠

٠مارینا عطى سعید عویضھ١٢٩٩١

٠مارینا فرج سعید روفائیل ( أ.ف)١٢٩٩٢

٠مارینا مالك معوض عبد المالك١٢٩٩٣

٠مارینا منیر مكسیموس زخاریوس١٢٩٩٤

٠مارینا میالد ذكرى فلسطین١٢٩٩٥

٠ماھیتاب احمد حسن محمد عوض١٢٩٩٦

٠مایكل انیس حبیب حنا١٢٩٩٧

٠مایكل صادق صلیب صادق١٢٩٩٨

٠مایكل عماد ثابت جاد هللا١٢٩٩٩

٠مایكل وجیھ دكتور جرجس١٣٠٠٠

٠محب مجدى محمد عشماوى١٣٠٠١

٠محمد ابراھیم قیاتى امین(محول)١٣٠٠٢

٠محمد ابراھیم محمد محمد ابراھیم١٣٠٠٣

٠محمد احمد جاب هللا محمد(محول من لغات)١٣٠٠٤

٠محمد احمد شاكر عبد البارى١٣٠٠٥

٠محمد احمد عباس عثمان١٣٠٠٦

٠محمد احمد محمود حسن١٣٠٠٧

٠محمد اسامھ احمد مصطفى١٣٠٠٨

٠محمد اسعد عبد هللا(محول)١٣٠٠٩

٠محمد اشرف فاروق محمد١٣٠١٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد اشرف محمد محمد صالح١٣٠١١

٠محمد السید قطب احمد١٣٠١٢

٠محمد الھادى عطیھ محمد١٣٠١٣

٠محمد امین مشرف متولي١٣٠١٤

٠محمد بركات عبد الفتاح عبد العزیز١٣٠١٥

٠محمد بھاء الدین محمد احمد١٣٠١٦

٠محمد جمال عبد الفتاح احمد١٣٠١٧

٠محمد جمال فتحي عبد الرزق(أ.ف)١٣٠١٨

٠محمد جمال محمد محمد١٣٠١٩

٠محمد جمعھ قرنى احمد ( أ.ف)١٣٠٢٠

٠محمد حازم محمد عبد العزیز١٣٠٢١

٠محمد حسام حامد سید١٣٠٢٢

٠محمد حسام مجاھد ابراھیم١٣٠٢٣

٠محمد حسن محمود حسن١٣٠٢٤

٠محمد حسین رشاد محمد(محول)١٣٠٢٥

٠محمد حمدى عبد الستار على١٣٠٢٦

٠محمد خالد حسنین رمضان١٣٠٢٧

٠محمد خالد على ابراھیم١٣٠٢٨

٠محمد خلیل بازید خلیل١٣٠٢٩

٠محمد ربیع عبد هللا محمد١٣٠٣٠

٠محمد رجب احمد مدبولى١٣٠٣١

٠محمد رجب عبد الحمید عبد الواحد١٣٠٣٢

٠محمد رزق عبد الحمید محمود١٣٠٣٣

٠محمد رمضان محمد یعقوب١٣٠٣٤

٠محمد رؤوف محمد محمود١٣٠٣٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد زین الدین محمد سید١٣٠٣٦

٠محمد زینھم محمد عارف١٣٠٣٧

٠محمد سمیر احمد مصطفى١٣٠٣٨

٠محمد سمیر بدر عباس١٣٠٣٩

٠محمد سید احمد فضل سید احمد١٣٠٤٠

٠محمد سید محمد احمد١٣٠٤١

٠محمد شریف السید النادى١٣٠٤٢

٠محمد شعبان عبد العظیم شعبان١٣٠٤٣

٠محمد شعبان محمد جوده١٣٠٤٤

٠محمد شكرى عبد المحسن محمد١٣٠٤٥

٠محمد صبرى محمد عبد المجید احمد١٣٠٤٦

٠محمد صفوت احمد خیرى اسماعیل١٣٠٤٧

٠محمد صالح عبد الفتاح خضر١٣٠٤٨

٠محمد صالح غالب عبد الرحمن(محول)١٣٠٤٩

٠محمد صالح محمود سید١٣٠٥٠

٠محمد طاھر محمد عزت١٣٠٥١

٠محمد عادل احمد مصطفى١٣٠٥٢

٠محمد عاطف شوشانى سعید١٣٠٥٣

٠محمد عبد الخالق ابو طالب عبد الخالق١٣٠٥٤

٠محمد عبد الرحمن عبدالسمیع عبدالرحمن١٣٠٥٥

٠محمد عبد الرحیم ناجى عبد الرحیم١٣٠٥٦

٠محمد عبد الرؤف عبد الحمید حسن(محول)١٣٠٥٧

٠محمد عبد الصمد عامر عبد الصمد١٣٠٥٨

٠محمد عبد العزیز امام عبد العزیز١٣٠٥٩

٠محمد عبد المنعم محمد محمد عبد الحفیظ١٣٠٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد عرفھ امام علي(أ.ف)١٣٠٦١

٠محمد عزت حسن سلیمان١٣٠٦٢

٠محمد عصام عبد الفتاح علي القاضي١٣٠٦٣

٠محمد عالء احمد السید١٣٠٦٤

٠محمد عماد سید محمود١٣٠٦٥

٠محمد عویس قرنى عبد اللطیف١٣٠٦٦

٠محمد فتحى حسین عبد الفتاح١٣٠٦٧

٠محمد فوزى سید ابراھیم١٣٠٦٨

٠محمد فؤاد احمد عویس(محول)١٣٠٦٩

٠محمد مبروك فرج الصبحى١٣٠٧٠

٠محمد مجدى على الروبى١٣٠٧١

٠محمد مجدى محمد عوض١٣٠٧٢

٠محمد محسن محمد نجیب١٣٠٧٣

٠محمد محمود على عبد الجواد١٣٠٧٤

٠محمد محمود محمد حامد١٣٠٧٥

٠محمد محمود نصر اسماعیل (أ.ف)١٣٠٧٦

٠محمد ممدوح نبیھ محمود الصاوى١٣٠٧٧

٠محمد ناصر محمد غانم١٣٠٧٨

٠محمد ھشام السعید ابراھیم١٣٠٧٩

٠محمد ھشام حسین محمد ابراھیم١٣٠٨٠

٠محمد ھشام قرنى عبد التواب١٣٠٨١

٠محمد ھلیل عبدالمجید عوض هللا حمده١٣٠٨٢

٠محمد وائل شحاتھ یونس١٣٠٨٣

٠محمد یاسر فؤاد صدقى١٣٠٨٤

٠محمود احمد مصطفى احمد١٣٠٨٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمود اسامھ محمود مخیمر مرسي١٣٠٨٦

٠محمود اسماعیل سالمھ عبد الفتاح١٣٠٨٧

٠محمود اشرف فوزى عبد اللطیف١٣٠٨٨

٠محمود الوردانى احمد خلیل(محول)١٣٠٨٩

٠محمود جمال احمد احمد(محول)١٣٠٩٠

٠محمود جمال الدین محمد١٣٠٩١

٠محمود جمال على جاد ( أ.ف)١٣٠٩٢

٠محمود حربى احمد كمال١٣٠٩٣

٠محمود خالد محمد صالح(محول)١٣٠٩٤

٠محمود راوى محمد راوى ( أ.ف)١٣٠٩٥

٠محمود رأفت عبد الرازق احمد١٣٠٩٦

٠محمود رمضان عباس حموده١٣٠٩٧

٠محمود طارق محمد السعید زویل١٣٠٩٨

٠محمود طارق نورالدین محمد سلیمان١٣٠٩٩

٠محمود عالء احمد البدوى ابراھیم١٣١٠٠

٠محمود على سلیمان محمد ( أ.ف)١٣١٠١

٠محمود فتحى محمد عبد هللا١٣١٠٢

٠محمود محمد سید محمد١٣١٠٣

٠محمود مصطفى فؤاد فھمى١٣١٠٤

٠محمود مكین محمد عبد الرشید١٣١٠٥

٠مرام محمد سعد مصطفى راضى١٣١٠٦

٠مروان ایھاب فرید طھ١٣١٠٧

٠مروان بدوى محمود على١٣١٠٨

٠مروه البدرى محمد احمد١٣١٠٩

٠مروه جمعھ بیومى امام١٣١١٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مروه حسین عبد الرحیم عبد الفتاح سالم١٣١١١

٠مروه رواش محمد رواش١٣١١٢

٠مروه صبرى محمد عالم١٣١١٣

٠مروه طارق محمد عبد العزیز١٣١١٤

٠مروه عبد العزیز فھمى عبد الخالق١٣١١٥

٠مروه محمد محمد احمد١٣١١٦

٠مروه محمد یعقوب محمد١٣١١٧

٠مروه ممدوح زینھم احمد١٣١١٨

٠مریانا مالك رمزى جرجس١٣١١٩

٠مریم احمد امام محمد١٣١٢٠

٠مریم احمد عبد الوھاب السید عبد هللا١٣١٢١

٠مریم اشرف یوسف محمد١٣١٢٢

٠مریم امین مكرم عریان امین جوده١٣١٢٣

٠مریم حسن احمد حسین ماھر احمد١٣١٢٤

٠مریم رضا عبده حسین كامل١٣١٢٥

٠مریم صبرى مسعد على١٣١٢٦

٠مریم صالح عزیز صلیب١٣١٢٧

٠مریم عادل محمد حسن نصار١٣١٢٨

٠مریم عبد المنعم محمد عبد المنعم١٣١٢٩

٠مریم فؤاد وھبھ على١٣١٣٠

٠مریم محمد على على١٣١٣١

٠مریم محمد یوسف سعید١٣١٣٢

٠مریم مصطفى عبد الحمید احمد١٣١٣٣

٠مریم ناصر محمد عبد الحمید١٣١٣٤

٠مصطفى احمد احمد اسماعیل١٣١٣٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مصطفى احمد عبدالباقى محمد ( أ.ف)١٣١٣٦

٠مصطفى احمد محمود موسى١٣١٣٧

٠مصطفى بسام سعد عبد العال عصفور١٣١٣٨

٠مصطفى حسن اسماعیل *١٣١٣٩

٠مصطفى حسنى مصطفى صالح١٣١٤٠

٠مصطفى خلیل محمد خلیل١٣١٤١

٠مصطفى سعید فرحان سالم١٣١٤٢

٠مصطفى عبد العزیز احمد صالح١٣١٤٣

٠مصطفى عبد الكریم فھمى عبد الحمید١٣١٤٤

٠مصطفى عویس عبدالعاطى اسماعیل سید١٣١٤٥

٠مصطفى كامل سعد محمود محمد١٣١٤٦

٠مصطفى كمال انس احمد ( أ.ف)١٣١٤٧

٠مصطفى محمد جوده السعید سلیمان١٣١٤٨

٠مصطفى محمد مختار عبد العزیز١٣١٤٩

٠مصطفى یوسف محمد یوسف منصور١٣١٥٠

٠مصعب رجب شعبان عبدالمعز١٣١٥١

٠معاذ محمد فؤاد محمد١٣١٥٢

٠معتز محمد عبدالدایم سلیمان ( أ.ف)١٣١٥٣

٠معتصم محمد سید قاسم سید١٣١٥٤

٠منار امجد عبد الحمید عبد العظیم١٣١٥٥

٠منار سمیر عبدهللا احمد ( أ.ف)١٣١٥٦

٠منال احمد شعبان على ( أ.ف)١٣١٥٧

٠منصور اشرف منصور عبد السالم(محول)١٣١٥٨

٠منھ هللا رفعت ابوالمجد محمد١٣١٥٩

٠منھ هللا سعید محمد حسن١٣١٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠منھ هللا طارق عبد المنعم احمد١٣١٦١

٠منھ هللا عبد الموجود احمد اسماعیل١٣١٦٢

٠منھ هللا فایز على كامل فؤاد١٣١٦٣

٠منھ هللا كمال سید احمد محمد١٣١٦٤

٠منھ هللا محمد محمد سید١٣١٦٥

٠منھ هللا نصر منیر سویلم١٣١٦٦

٠منى محمود احمد حسین (أ.ف)١٣١٦٧

٠مھا محمد عثمان احمد١٣١٦٨

٠مھا محمود حسن على١٣١٦٩

٠مھاب محمد عبد هللا ثابت١٣١٧٠

٠مودى امجد فھمى سولایر(محول)١٣١٧١

٠مؤمن انور ابراھیم مبروك١٣١٧٢

٠مؤمن محمد بدوى محمد١٣١٧٣

٠مؤمن محمد عبدالھادى عطوة١٣١٧٤

٠مى ابرھیم النوبي ابرھیم (أ.ف)١٣١٧٥

٠مى حسن رمضان محمد١٣١٧٦

٠مى محمد عبد العزیز حسن١٣١٧٧

٠مى محمود احمد بسیونى١٣١٧٨

٠مى محمود دیاب عبد العزیز١٣١٧٩

٠مى معاذ قرنى عبد اللطیف١٣١٨٠

٠مى ھشام عبد الفتاح رفاعي١٣١٨١

٠میاده اشرف عرفھ محمود١٣١٨٢

٠میاده شعبان محمد یوسف١٣١٨٣

٠میاده محمد السعید نوار١٣١٨٤

٠میاده محمد عبد الفتاح عبد الحمید١٣١٨٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠میار صالح عبدالسمیع بدر١٣١٨٦

٠میار عادل عبد الرازق احمد بدر١٣١٨٧

٠میار عبد الفتاح عبد الباقى محمد ابو خطوه١٣١٨٨

٠میار عمرو محمد الكحكى١٣١٨٩

٠میرنا عاطف السبع عزمى١٣١٩٠

٠میرنا كمال شفیق رزق١٣١٩١

٠میرنا محمد مصطفى محمد١٣١٩٢

٠میرنا ھانى كامل بنیامین١٣١٩٣

٠میرنا وائل فوزى نصر١٣١٩٤

٠مینا انیس جرجس غالى١٣١٩٥

٠مینا ایمن نعیم عجایبي١٣١٩٦

٠مینا جرجس برناب عبد المالك١٣١٩٧

٠مینا رأفت محروس مھنى١٣١٩٨

٠نادر ابراھیم عبد الراضى نور١٣١٩٩

٠نادر مجدى حلمى مصطفى محمد١٣٢٠٠

٠نادره ایھاب فكرى عبدالعزیز١٣٢٠١

٠نادره رأفت عبد الغفار منسى١٣٢٠٢

٠نادین ثروت فرج رمضان١٣٢٠٣

٠نادین محمد ناصر الدین محمود خلیل١٣٢٠٤

٠نادیھ رضا انور عبد العزیز١٣٢٠٥

٠ناریمان خالد محمد عبد الحمید١٣٢٠٦

٠ناریمان طارق احمد فؤاد احمد١٣٢٠٧

٠ناریمان ولید نور الدین عبدالظاھر١٣٢٠٨

٠نانسى على ابراھیم علي١٣٢٠٩

٠ناھد عشرى محمد محمود١٣٢١٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نبیل ھشام نبیل احمد امین١٣٢١١

٠نبیلھ محمد على عبدالحمید١٣٢١٢

٠ندا ابوالحسن ابراھیم جادهللا ( أ.ف)١٣٢١٣

٠ندا حسام امام عبد القادر١٣٢١٤

٠ندى ایمن دسوقى ھاشم١٣٢١٥

٠ندى ایمن محمد حسنى عبدالمقصود١٣٢١٦

٠ندى ایمن محمد عبد السمیع١٣٢١٧

٠ندى خالد ابراھیم حنفى١٣٢١٨

٠ندى خالد فھمي احمد١٣٢١٩

٠ندى سعید على عواد١٣٢٢٠

٠ندى محمد احمد البحیري١٣٢٢١

٠ندى محمد صالح مسعود١٣٢٢٢

٠ندى محمد عبد المجید عبد الجواد١٣٢٢٣

٠ندى محمد فتحى عبید ابراھیم١٣٢٢٤

٠ندى محمود عبد العزیز محمد كیوان١٣٢٢٥

٠ندى ناصف حلمى على الدالى١٣٢٢٦

٠ندى وائل عبد الحمید الشربینى١٣٢٢٧

٠نرمین حسنى عزب السید١٣٢٢٨

٠نصر طھ نصر الدین احمد مصطفى١٣٢٢٩

٠نعمھ هللا حسن محمود احمد١٣٢٣٠

٠نعمھ رشدى سعد بحر١٣٢٣١

٠نعمھ سید مھنى حنفى١٣٢٣٢

٠نعمھ طلعت عبد المنعم عبد القادر١٣٢٣٣

٠نعمھ محمد حسین محمود١٣٢٣٤

٠نھال رأفت احمد امین١٣٢٣٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نھلھ احمد سعید محمود ( أ.ف)١٣٢٣٦

٠نھى احمد حسن مھران١٣٢٣٧

٠نوال ایمن رمضان احمد١٣٢٣٨

٠نور عادل كمال الدین حنفى السید١٣٢٣٩

٠نورا حسام حسین صفوت١٣٢٤٠

٠نورا ولید صالح سید١٣٢٤١

٠نورا یسن عبد الحفیظ عوض١٣٢٤٢

٠نوران احمد ابراھیم صادق١٣٢٤٣

٠نوران ایھاب محمد محمد(محول من لغات)١٣٢٤٤

٠نوران عبد الغنى عبد الرحیم عبد الكریم١٣٢٤٥

٠نوران محمد الغریب جاب هللا١٣٢٤٦

٠نورھان احمد سمیر السید١٣٢٤٧

٠نورھان جمال عبد الخالق على غنیم١٣٢٤٨

٠نورھان سعد الدین محمد احمد١٣٢٤٩

٠نورھان شحاتھ جرجاوى شحاتھ سریع١٣٢٥٠

٠نورھان مجدى محمود محمد مصطفى١٣٢٥١

٠نورھان محسن امین مصطفي١٣٢٥٢

٠نورھان محسن محمد محمد اللیثى(أ.ف)١٣٢٥٣

٠نورھان محفوظ محمد مصطفى١٣٢٥٤

٠نورھان محمد رشدى عبد النبي١٣٢٥٥

٠نورھان محمد مختار عبد الدایم١٣٢٥٦

٠نورھان ھشام عبد الفتاح محمد١٣٢٥٧

٠نورھان وائل سعید احمد١٣٢٥٨

٠نیفین ابراھیم یحیى سعد١٣٢٥٩

٠ھاجر ابراھیم عبده ابراھیم١٣٢٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھاجر ابو الیزید السید حسان١٣٢٦١

٠ھاجر احمد عبد العظیم ابوالسعود١٣٢٦٢

٠ھاجر جمال محمد حسن داود١٣٢٦٣

٠ھاجر حسن السید احمد١٣٢٦٤

٠ھاجر عصام عبد المنعم جمعھ١٣٢٦٥

٠ھاجر فاید زكى عبد اللطیف١٣٢٦٦

٠ھاجر متولى محروس حسن١٣٢٦٧

٠ھاجر محمد فتح هللا سالم١٣٢٦٨

٠ھاجر یاسر محمد ربیع١٣٢٦٩

٠ھادى شعبان امین روبى رمضان١٣٢٧٠

٠ھادى عمر سمیر احمد عبد الحلیم١٣٢٧١

٠ھبھ هللا عبد الظاھر عبد العلیم بدوى١٣٢٧٢

٠ھدى احمد حسین حسن١٣٢٧٣

٠ھدیر احمد رجب احمد١٣٢٧٤

٠ھدیر السید عاطف فرغلى١٣٢٧٥

٠ھدیر حسام احمد محمود١٣٢٧٦

٠ھدیر طارق حسن السید١٣٢٧٧

٠ھدیر على محمد على١٣٢٧٨

٠ھدیر محمد حنفى محمود١٣٢٧٩

٠ھشام احمد خیرى الطاھر١٣٢٨٠

٠ھشام رأفت احمد عبد القادر١٣٢٨١

٠ھشام عشرى حمدى عبدربھ١٣٢٨٢

٠ھناء احمد السید عبد الحلیم١٣٢٨٣

٠ھند مصطفى محمد مصطفى عبد الرحمن١٣٢٨٤

٠ھویدا محمد عبد الدایم حامد١٣٢٨٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھیا على محمد على فرج١٣٢٨٦

٠ھیام عبد الناصر خلف محمد علي١٣٢٨٧

٠ھیام فتحى سالمھ سلیمان١٣٢٨٨

٠ورده عارف عبد الرحمن محمد١٣٢٨٩

٠وسام امام شاكر امام١٣٢٩٠

٠وسام طلعت عبده احمد رمضان١٣٢٩١

٠وسام محمد صالح الدین محمد علي١٣٢٩٢

٠والء حسام مصطفى محمد١٣٢٩٣

٠والء عاطف جاد الرب رضوان(محول)١٣٢٩٤

٠ولید عماد لطفى عبد الحلیم١٣٢٩٥

٠یارا محمد سالم محمد١٣٢٩٦

٠یارا وحید صالح الدین فرید محمد١٣٢٩٧

٠یاسمین احمد سید محمد سید١٣٢٩٨

٠یاسمین احمد عبد المنعم عبد الحمید١٣٢٩٩

٠یاسمین حمدى محمد ابراھیم١٣٣٠٠

٠یاسمین خلیل عاشور خلیل١٣٣٠١

٠یاسمین رزق هللا مصطفى احمد١٣٣٠٢

٠یاسمین سعید محمود عبد الباقى١٣٣٠٣

٠یاسمین طارق ابو العنین عبد العزیز١٣٣٠٤

٠یاسمین عزت محمود ابراھیم١٣٣٠٥

٠یاسمین محمد ریاض صالح محمد ریاض١٣٣٠٦

٠یاسمین محمود صالح موسى١٣٣٠٧

٠یاسمین ممدوح فؤاد عبدالمھیمن١٣٣٠٨

٠یاسمین ھشام مصطفى كامل١٣٣٠٩

٠یاسمین یسرى حمدى بھجات١٣٣١٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠یاسمینا متولى على سالمھ١٣٣١١

٠یحیى زكریا محمود احمد شھاب١٣٣١٢

٠یسرا حسنى عبد الغنى السید١٣٣١٣

٠یوستینا یوسف فھمى بدروس١٣٣١٤

٠یوسف ایمن احمد محمد١٣٣١٥

٠یوسف ایھاب سعید یوسف١٣٣١٦

٠یوسف حمدى عبد الوھاب مصطفى١٣٣١٧

٠یوسف عادل ابراھیم احمد١٣٣١٨

٠یوسف عالء الدین مدبولى محمود١٣٣١٩

٠یوسف عمرو محمد متولى١٣٣٢٠

٠حذیفھ عبد الناصر تغیان عبد العال (محول)١٣٣٢١

٠محمد ایمن محمود على (محول)١٣٣٢٢

٠باحمد رمضان محمد ابراھیم١٣٣٢٣

٠باحمد عبد المنعم عبد الغنى كامل١٣٣٢٤

٠باحمد محمود محمد محمد غالى١٣٣٢٥

٠باسالم سلیمان عبد الصادق حسین١٣٣٢٦

٠باسالم سلیمان غریب السید١٣٣٢٧

٠باسالم محمود محمد دیاب ١٣٣٢٨

٠باسماء یحیى محمود ابراھیم١٣٣٢٩

٠باسماعیل خالد اسماعیل ابراھیم١٣٣٣٠

٠باالء جالل محمد احمد١٣٣٣١

٠بایمان جمال مصطفى محمد١٣٣٣٢

٠بایھ عماد حمدى احمد محمد١٣٣٣٣

٠ببدر سید حسن امان حسن١٣٣٣٤

٠بتریزا ابراھیم صبحى وھبھ١٣٣٣٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بجھاد محسن عبد المنعم محمود الجمال١٣٣٣٦

٠بحازم سراج الدین محمد عبد الحفیظ١٣٣٣٧

٠بحسین خالد سید عباس األحول١٣٣٣٨

٠بعبد الرحمن على فھمى حسن١٣٣٣٩

٠بعبد هللا محفوظ عبد المنعم عبد هللا١٣٣٤٠

٠بعلى عبد العظیم حمزه عبد الباقى١٣٣٤١

٠بعمار عاطف عطیھ خلیل١٣٣٤٢

٠بعمر عادل وھبھ محمد عبد النبى١٣٣٤٣

٠بعمرو احمد عبد الحمید عبد الحافظ١٣٣٤٤

٠بكارولین لویس بولس سعد١٣٣٤٥

٠بكیرلس عبد هللا عیسى سمعان١٣٣٤٦

٠بكیرلس محروس تاوضروس رفلة١٣٣٤٧

٠بماركو عالء حلمى *١٣٣٤٨

٠بمازن احمد عبده احمد١٣٣٤٩

٠بمجدى محمد محمود حسن١٣٣٥٠

٠بمحمد زكریا عبد العظیم١٣٣٥١

٠بمحمد عصام محمد عطیة١٣٣٥٢

٠بمحمد مبروك محمد احمد الشعشاعى١٣٣٥٣

٠بمحمد مرسى مرسى یوسف١٣٣٥٤

٠بمحمود السید احمد البربرى١٣٣٥٥

٠بمحمود سامى امین الحفنى١٣٣٥٦

٠بمرثا سعد فھي سعد (أ.ف)١٣٣٥٧

٠بمریم یاسر محمد عبد العال(محول)١٣٣٥٨

٠بممدوح ایھاب ممدوح درویش١٣٣٥٩

٠بمنار محمد فرماوي محمود شمس الدین١٣٣٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

عدد الطالب:(٢٧)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (جـ))رقم اللجنة:(١٤٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمنھ هللا محمد عبد العزیز السید١٣٣٦١

٠بمھا سلیمان یاقوت مبارك١٣٣٦٢

٠بمؤمن ھانى محمد محمد محمد١٣٣٦٣

٠بمیرنا مدحت إبراھیم عكاشة١٣٣٦٤

٠بمینا مجدى زكى قلدس١٣٣٦٥

٠بھدیر سلیم حسین حسن ھریش١٣٣٦٦

٠بیحیى ھانى على حسن١٣٣٦٧

٠بیوسف حسن یوسف ابراھیم١٣٣٦٨

٠بیوسف یاسر محمد السعید مصطفى١٣٣٦٩

٠ببشنونة فرید بشار مقصود (أ.ف) - حول من احصاء١٣٣٧٠

٠بیاسمین ماھر فكري محمد - حول من احصاء١٣٣٧١

٠خ١احمد حمدى احمد ابراھیم١٣٣٧٢

٠خ١ایمان محمد سعید عبد الفتاح١٣٣٧٣

٠خ١ایھ خالد فھیم مصطفى١٣٣٧٤

٠خ١روجینا رافت برتى واصف١٣٣٧٥

٠خ١ریھام سید احمد احمد ابراھیم١٣٣٧٦

٠خ١شعبان زین سید احمد١٣٣٧٧

٠خ١عبد هللا عبد العزیز جمعھ ابراھیم١٣٣٧٨

٠خ١عبد الھادى محمد المندوه محمد المتولي١٣٣٧٩

٠خ١عمر خالد الخلیل ابراھیم عبد العظیم١٣٣٨٠

٠خ١كریم اسماعیل على اسماعیل ١٣٣٨١

٠خ١محمد حسام الدین سامى نجاتى١٣٣٨٢

٠خ١ھدى مجدى فاروق محمد السعید على١٣٣٨٣

٠خ١یاسمین طھ سید محمد١٣٣٨٤

٠خ٢محمد صالح صبحي الجبري١٣٣٨٥

٠عثمان یوسف عبدهللا الحیران١٣٣٨٦

٠٠ساره محمد صالح محمود١٣٣٨٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

عدد الطالب:(٤٨)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (جـ))رقم اللجنة:(١٤٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ابراھیم عصام الدسوقى على سلیم١٤٦٣١

٠ابراھیم محمد ابراھیم محمد صالح١٤٦٣٢

٠احمد خالد حسین عبد الغني خلیفة١٤٦٣٣

٠احمد طاھر محمد شحاتھ١٤٦٣٤

٠احمد عادل فؤاد عبد العاطى١٤٦٣٥

٠احمد محمد شعبان محمد ( أ.ف)١٤٦٣٦

٠احمد مصطفى بشیر على١٤٦٣٧

٠اسراء فوزى حامد مرسى(محول)١٤٦٣٨

٠اسالم احمد حامد عبد المجید١٤٦٣٩

٠االء عصام الدین احمد السید١٤٦٤٠

٠امانى محمد محمد ابراھیم سالم١٤٦٤١

٠امنیھ شعبان خلف حسن١٤٦٤٢

٠ایمان محمد ریاضى محمد على١٤٦٤٣

٠جمیلھ مصطفى محمود محمد١٤٦٤٤

٠زینب محمد عبد الحافظ مھدى١٤٦٤٥

٠سمر مجدى عبد العظیم عبد الحلیم على١٤٦٤٦

٠سھا احمد رأفت محمود یونس عبد هللا١٤٦٤٧

٠عبد الرحمن صالح السید على١٤٦٤٨

٠عبد الرحمن على محمد رشوان حنیش١٤٦٤٩

٠عبد هللا حمدى سید عبد الفتاح١٤٦٥٠

٠عزت ھشام عزت سید١٤٦٥١

٠على احمد متولى احمد١٤٦٥٢

٠فاطمھ عطیھ احمد عبد العال محمد١٤٦٥٣

٠فیرینا عادل الفي بباوي١٤٦٥٤

٠لبنى مجدى السعید توكل١٤٦٥٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

عدد الطالب:(٤٨)مكان اللجنة:(مدرج ١٨ الدور الثانى  (جـ))رقم اللجنة:(١٤٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠لمیاء على شاكر اسماعیل١٤٦٥٦

٠محمد حامد محمود احمد١٤٦٥٧

٠محمد حسن عبد المنعم محمد١٤٦٥٨

٠محمود رضوان محمود حسن١٤٦٥٩

٠محمود عبد الصبور حسن موسى١٤٦٦٠

٠مروه حاتم عبد السالم رمضان١٤٦٦١

٠مریم نبیل منصور محمد١٤٦٦٢

٠مصطفى جمال عبد السالم بریدان١٤٦٦٣

٠منھ هللا عصام شلبى الخوابى١٤٦٦٤

٠مى ناصر ابراھیم احمد الحارتى١٤٦٦٥

٠نادین مدحت محمد طلبھ مصطفى(محولھ من لغات١٤٦٦٦

٠نسمھ یحیى احمد احمد عید١٤٦٦٧

٠ھاجر احمد عبد الرحمن محمد١٤٦٦٨

٠یارا طارق ابراھیم احمد١٤٦٦٩

٠یاسر عبد الرحمن رشاد عبد الودود١٤٦٧٠

٠یاسمین مجدى عبد العظیم السعید١٤٦٧١

٠یسرا احمد فرغلى مسعود١٤٦٧٢

٠بحسن محمود عزت حافظ١٤٦٧٣

٠بسلمى فتحى مھدى محمد نصر١٤٦٧٤

٠بمایكل مجدى لویس بشاره١٤٦٧٥

٠بمریم بخیت صبحى جرجس١٤٦٧٦

٠خ١عبد السالم محمود منصور١٤٦٧٧

٠خ١منى ممدوح محمد صالح١٤٦٧٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: نظم المعلومات اإلداریةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد امین امین حسام١٤٦٩١

٠احمد حسام طھ محمود١٤٦٩٢

٠احمد حسن محمد مرسى١٤٦٩٣

٠احمد عاطف السید السید١٤٦٩٤

٠احمد عصام رمضان عبد الحمید١٤٦٩٥

٠احمد محمد احمد عبدالغفور١٤٦٩٦

٠احمد مصطفى السید احمد مصطفى١٤٦٩٧

٠احمد مھنى محمد عبد الرحمن١٤٦٩٨

٠اسالم ابوزید مخیمر ابوزید١٤٦٩٩

٠امانى عبد الصمد صابر حسن١٤٧٠٠

٠امل عادل على عبد الوھاب١٤٧٠١

٠امیره نصر احمد على١٤٧٠٢

٠ایھ هللا محمد سید عبد اللطیف١٤٧٠٣

٠ایھ عبد العزیز محمود على عفیفى١٤٧٠٤

٠ایھاب احمد عبد القادر خلیفة١٤٧٠٥

٠ایھاب احمد محمد حماد یوسف١٤٧٠٦

٠باسم بھاء الدین عویس نصر١٤٧٠٧

٠حسن حامد شاكر احمد حسانین١٤٧٠٨

٠حماده عبدالعزیز سید عبدالعزیز ( أ.ف)١٤٧٠٩

٠خالد محمد وحید فرید عبد المجید١٤٧١٠

٠دینا سامى عبد الرؤف عبد الحمید١٤٧١١

٠رامى السید محمد محمود١٤٧١٢

٠رحمھ صابر امام ابراھیم١٤٧١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: نظم المعلومات اإلداریةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠رمضان محمد رمضان احمد١٤٧١٤

٠روان سامى فھیم عبد الرحمن١٤٧١٥

٠ریمون ھانى جورج برسوم١٤٧١٦

٠ریھام مصطفى انور یوسف١٤٧١٧

٠زینب طارق عثمان محمد١٤٧١٨

٠ساره عالء احمد حسن١٤٧١٩

٠سلمى مختار محمد متولى امام١٤٧٢٠

٠سمیھ محمد احمد عبد هللا معروف١٤٧٢١

٠سھا محمد احمد النجار١٤٧٢٢

٠سید محمد سید محمد١٤٧٢٣

٠شروق احمد سعد ابراھیم١٤٧٢٤

٠شروق یسرى محمد احمد١٤٧٢٥

٠شھاب ایھاب حسنى محمد عبده١٤٧٢٦

٠شیرى سعید مكرم غبلایر١٤٧٢٧

٠شیرین عبد المنعم ابراھیم حسن١٤٧٢٨

٠شیماء محمد رزق فھیم١٤٧٢٩

٠شیماء محمود محمد مرعى١٤٧٣٠

٠طھ محمد محسن عبد النعیم حسن١٤٧٣١

٠عبد الرحمن اشرف محمد ابراھیم١٤٧٣٢

٠عبد الرحمن محمد محمد سید١٤٧٣٣

٠عبد هللا صفوت عبد الفتاح ابراھیم١٤٧٣٤

٠عبد هللا عمر عبد العزیز محمد١٤٧٣٥

٠على عالء الدین على عبد الغنى١٤٧٣٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: نظم المعلومات اإلداریةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٥٣)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عمار محمد السید حسن احمد١٤٧٣٧

٠عمر محمدین صدقى عبد العال١٤٧٣٨

٠عمر مصطفى السید حمدان عبد الخالق١٤٧٣٩

٠عمرو كمال عبد العال محمود١٤٧٤٠

٠عمرو محمود حسن محمد١٤٧٤١

٠عمرو نصر حسین محمد١٤٧٤٢

٠فاطمھ احمد عبدالعزیز عثمان١٤٧٤٣

٠فاطمھ حسام الدین فھمى السید١٤٧٤٤

٠فاطمھ عبد اللطیف عبد الستار عبد اللطیف١٤٧٤٥

٠فاطمھ عبد هللا محمود محمد١٤٧٤٦

٠فھد عباس مطر ھادى صقر عنزى (افد)١٤٧٤٧

٠كیرلس عصام سامى وھبھ١٤٧٤٨

٠مایكل رفعت صلیب مقار١٤٧٤٩

٠محمد جمال محمود سید١٤٧٥٠

٠محمد حمدى عبد الفتاح محمود حسین١٤٧٥١

٠محمد رمضان محمد عبدالمقصود ( أ.ف)١٤٧٥٢

٠محمد سعید ریاض على١٤٧٥٣

٠محمد محمود محمد عبد السالم١٤٧٥٤

٠محمد مصطفى كامل محمد حسن١٤٧٥٥

٠محمود اسماعیل محمود احمد١٤٧٥٦

٠محمود محمد معروف عطیة١٤٧٥٧

٠مرام خالد محمد فرج هللا١٤٧٥٨

٠مروه عبد الحلیم مصطفى عبد الحلیم١٤٧٥٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: نظم المعلومات اإلداریةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٥٣)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مصطفى عبد الباسط عفیفى درویش١٤٧٦٠

٠مصطفى محمود عبد الجلیل على١٤٧٦١

٠منار محمود امام ابراھیم١٤٧٦٢

٠منھ صالح فتحى عبد المحسن مصطفى١٤٧٦٣

٠مھا محمد على ابو المجد١٤٧٦٤

٠میرنا عادل فؤاد فھمى١٤٧٦٥

٠مینا جمال توفیق حنا١٤٧٦٦

٠مینا مدحت صادق دانیال١٤٧٦٧

٠نادین ھشام محمد احمد١٤٧٦٨

٠ناریمان زھران عبد الوارث ابو العینین١٤٧٦٩

٠ندا صالح محمد خیر صالح١٤٧٧٠

٠ندا مھنى راشد محمد١٤٧٧١

٠ندى جمال عبد السمیع عبد السید١٤٧٧٢

٠نھلھ ابراھیم علي ابراھیم١٤٧٧٣

٠نوران مسعد فرغلى صادق١٤٧٧٤

٠نورھان عبد المعز عبد السالم محمد١٤٧٧٥

٠ھاجر مبروك عشرى احمد١٤٧٧٦

٠ھبھ هللا عطیھ مرجان عطیھ١٤٧٧٧

٠ھبھ عبد الفتاح ابراھیم حسین١٤٧٧٨

٠ھبھ مجدى محمد سالم١٤٧٧٩

٠ھند عبد المجید ابراھیم امین ھاشم١٤٧٨٠

٠یارا ایھاب محمد محمد١٤٧٨١

٠یارا عبد القادر شعبان احمد١٤٧٨٢

٠یاسمین احمد مصطفى محمد١٤٧٨٣

٠یاسمین جمعھ امین على١٤٧٨٤

٠یوستینا كرم فھمى اقالدیوس١٤٧٨٥

٠یوسف سید غنیم یوسف١٤٧٨٦

٠باشرف رمضان دسوقى عبد الوھاب١٤٧٨٧

٠بعالء سید علي سلیمان١٤٧٨٨

٠مشعل جویعد مطر جسار ( وافد)١٤٧٩٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ابانوب ثروت ابراھیم فام١٣٤٠١

٠ابانوب جمال ریاض سعید١٣٤٠٢

٠ابانوب رشدى بشاى تادروس١٣٤٠٣

٠ابانوب عیاد نصیف روفائیل١٣٤٠٤

٠ابانوب فایز عبود سولایر١٣٤٠٥

٠ابانوب میالد رشدى بطرس١٣٤٠٦

٠ابتسام جالل عبد العال السید احمد١٣٤٠٧

٠ابراھیم سید عبد الواحد على١٣٤٠٨

٠ابراھیم عادل ابراھیم عبده النشار١٣٤٠٩

٠ابراھیم محمد ابراھیم احمد١٣٤١٠

٠ابراھیم محمد ابراھیم الدسوقى عبد النبى١٣٤١١

٠ابراھیم محمد محمد السید شرف١٣٤١٢

٠ابوبكر شعبان محمود على١٣٤١٣

٠ابى احمد محمد عمر١٣٤١٤

٠احالم سید محمد محمد فرج١٣٤١٥

٠احمد ابراھیم اسماعیل محمود عثمان١٣٤١٦

٠احمد ابراھیم محمد ابراھیم١٣٤١٧

٠احمد اشرف سید احمد١٣٤١٨

٠احمد اشرف محمد فرغلى١٣٤١٩

٠احمد السید احمد ابراھیم الشھاوى١٣٤٢٠

٠احمد ایھاب سید نعمان١٣٤٢١

٠احمد توفیق ابو العزایم شلبى شریف١٣٤٢٢

٠احمد جمال عثمان محمد حسنین١٣٤٢٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد جمال محمود سید١٣٤٢٤

٠احمد حسام عبد الراضى احمد١٣٤٢٥

٠احمد حسن یوسف عبد النبى١٣٤٢٦

٠احمد حسین ھالل فتح هللا١٣٤٢٧

٠احمد حمدى بغدادى جیالنى١٣٤٢٨

٠احمد حموده محمود حموده ( أ.ف)١٣٤٢٩

٠احمد خالد احمد محمد١٣٤٣٠

٠احمد خالد محمد السید موسى١٣٤٣١

٠احمد خمیس عاید جودة١٣٤٣٢

٠احمد رفعت عبد الرحیم السقطى١٣٤٣٣

٠احمد سامى محمد احمد عباده١٣٤٣٤

٠احمد ساھر ابوزید عبد العاطى١٣٤٣٥

٠احمد شعبان على ابراھیم١٣٤٣٦

٠احمد شعیب عبد الحكیم محمد١٣٤٣٧

٠احمد شوقى عبده محمد١٣٤٣٨

٠احمد صابر احمد محمد١٣٤٣٩

٠احمد صالح الدین احمد اسماعیل١٣٤٤٠

٠احمد صالح محمد احمد١٣٤٤١

٠احمد طارق احمد محمد(محول)١٣٤٤٢

٠احمد طارق محمد على الحجولي١٣٤٤٣

٠احمد عادل عبد الجید عبد الفتاح١٣٤٤٤

٠احمد عادل عبد العاطى خلیفھ١٣٤٤٥

٠احمد عاطف حمیده جوده(محول)١٣٤٤٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد عاطف عاشور محمد١٣٤٤٧

٠احمد عبد العال توفیق محمد١٣٤٤٨

٠احمد عبد المنعم محمد عبد المنعم١٣٤٤٩

٠احمد عبد الناصر حسین امین١٣٤٥٠

٠احمد عالء احمد محمد١٣٤٥١

٠احمد على احمد على١٣٤٥٢

٠احمد على مبروك جابر١٣٤٥٣

٠احمد عمر صالح سالمھ١٣٤٥٤

٠احمد عوده فایز عوده عطیة١٣٤٥٥

٠احمد عوض درویش محمد١٣٤٥٦

٠احمد عید ثابت تایھ١٣٤٥٧

٠احمد فایز حسین عبد الخیر١٣٤٥٨

٠احمد فتحى رمضان احمد١٣٤٥٩

٠احمد فتحى محمد عبد هللا١٣٤٦٠

٠احمد فرح محمد حسب هللا١٣٤٦١

٠احمد قبیس عبد العزیز محمد١٣٤٦٢

٠احمد كمال المین مرغنى شاھین١٣٤٦٣

٠احمد ماھر عباس عوض السید١٣٤٦٤

٠احمد ماھر عبد العزیز الحریرى١٣٤٦٥

٠احمد مجدى سید محمد عشماوى١٣٤٦٦

٠احمد محسن محمد عبد هللا عبد الغنى یونس١٣٤٦٧

٠احمد محسن محمد فؤاد١٣٤٦٨

٠احمد محمد احمد البزاوى١٣٤٦٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد محمد احمد العزب قندیل١٣٤٧٠

٠احمد محمد بسطاوى محمد(أ.ف)١٣٤٧١

٠احمد محمد جمعة محمد١٣٤٧٢

٠احمد محمد رضوان فواز١٣٤٧٣

٠احمد محمد زكى محمد ابراھیم١٣٤٧٤

٠احمد محمد سید طھ١٣٤٧٥

٠احمد محمد عبد الحكیم عید١٣٤٧٦

٠احمد محمد عبد الحلیم عبد النبي(محول)١٣٤٧٧

٠احمد محمد عبد الحمید إبراھیم عبد النبي١٣٤٧٨

٠احمد محمد عبد الرازق صدیق١٣٤٧٩

٠احمد محمد عبد الكریم محمد١٣٤٨٠

٠احمد محمد عبده السید١٣٤٨١

٠احمد محمد عبده جابر١٣٤٨٢

٠احمد محمد على الدین محمد١٣٤٨٣

٠احمد محمد على طاھر١٣٤٨٤

٠احمد محمد عوض هللا محمد حمزة١٣٤٨٥

٠احمد محمد كمال امین(محول)١٣٤٨٦

٠احمد محمد محمد محمد جاد هللا١٣٤٨٧

٠احمد محمد مصطفى عبد الظاھر١٣٤٨٨

٠احمد محمد نجیب العبد١٣٤٨٩

٠احمد محمود عبد هللا تعیلب١٣٤٩٠

٠احمد محمود فتحى عبد هللا١٣٤٩١

٠احمد مصطفى مرسى محمد١٣٤٩٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد معوض عبد الحمید خمیرة١٣٤٩٣

٠احمد ممدوح محمود عبد الفتاح١٣٤٩٤

٠احمد یحیى محمد حسن١٣٤٩٥

٠ادھم ایھاب صالح محمد١٣٤٩٦

٠اسامھ مجدى عبد المنعم البرعى١٣٤٩٧

٠استر جمال سمیر فھیم١٣٤٩٨

٠اسراء ابراھیم سید احمد١٣٤٩٩

٠اسراء احمد حسن اسماعیل١٣٥٠٠

٠اسراء احمد صادق طلبة یوسف١٣٥٠١

٠اسراء احمد فرغلى احمد١٣٥٠٢

٠اسراء احمد محمد سید احمد١٣٥٠٣

٠اسراء اشرف صابر شاذلى١٣٥٠٤

٠اسراء بیومى عبد المعبود بیومى١٣٥٠٥

٠اسراء خلیل عبد الكریم حامد سلیمان١٣٥٠٦

٠اسراء عادل السید امین١٣٥٠٧

٠اسراء عبد الحلیم عكاشھ احمد عرفات١٣٥٠٨

٠اسراء على ذكرى معوض١٣٥٠٩

٠اسراء عماد محمد محمد رجب١٣٥١٠

٠اسراء فوزى محمد محمد خلیل١٣٥١١

٠اسراء مجدى محروس الشحات ( أ.ف)١٣٥١٢

٠اسراء محمد عزمى سید١٣٥١٣

٠اسراء محمد عطیھ اسماعیل خلیفھ١٣٥١٤

٠اسراء محمود محمد شفیق محمود١٣٥١٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اسراء ممدوح فؤاد محمد طھ١٣٥١٦

٠اسراء منتصر احمد حسین١٣٥١٧

٠اسعاد محمد عبدالونیس على ( أ.ف)١٣٥١٨

٠اسالم احمد عبدالوھاب عبدالموجود ( أ.ف)١٣٥١٩

٠اسالم اسامھ صبحى حافظ١٣٥٢٠

٠اسالم اسماعیل سید محمود١٣٥٢١

٠اسالم حسنى محمد حسنین١٣٥٢٢

٠اسالم حسین محمد عوده ( أ.ف)١٣٥٢٣

٠اسالم خالد محمد كامل١٣٥٢٤

٠اسالم رجب احمد عثمان١٣٥٢٥

٠اسالم سید احمد عزب حمیده١٣٥٢٦

٠اسالم سید الحاج كرم محمد على شحاتھ١٣٥٢٧

٠اسالم عبد الحلیم متولي متولي زلط١٣٥٢٨

٠اسالم مجدى السید السید١٣٥٢٩

٠اسالم مجدى عبد الروؤف محمد١٣٥٣٠

٠اسالم ناصر سید احمد محمد١٣٥٣١

٠اسالم وحید محمد ابراھیم١٣٥٣٢

٠اسماء احمد ابراھیم عبد العزیز١٣٥٣٣

٠اسماء اسماعیل محمد عطیھ١٣٥٣٤

٠اسماء السید احمد زاید١٣٥٣٥

٠اسماء ایھاب عبد الغفار معوض١٣٥٣٦

٠اسماء حسن على الصغیر١٣٥٣٧

٠اسماء حسین سید محمد١٣٥٣٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اسماء راضى ذكى عبد الفضیل١٣٥٣٩

٠اسماء صبرى حسن عیسى١٣٥٤٠

٠اسماء عاشور محمد عاشور١٣٥٤١

٠اسماء عبد الرحمن على ابراھیم١٣٥٤٢

٠اسماء عالء محمد علي١٣٥٤٣

٠اسماء محمد محمد العجمى١٣٥٤٤

٠اسماء محمد مغازى محمد عطیھ١٣٥٤٥

٠اسماء محمد مؤمن ابراھیم١٣٥٤٦

٠اسماعیل احمد اسماعیل عبد الحمید١٣٥٤٧

٠اشرقت اسامة عبد التواب ابراھیم١٣٥٤٨

٠اشرقت ایمن سید على١٣٥٤٩

٠اشرقت مدحت سید اسماعیل١٣٥٥٠

٠اعتدال جالل نصار عبد هللا١٣٥٥١

٠افرایم عماد بشرى عبد الملك١٣٥٥٢

٠االء احمد زكى احمد١٣٥٥٣

٠االء احمد محمد عبده١٣٥٥٤

٠االء اسماعیل مدبولى اسماعیل١٣٥٥٥

٠االء سمیر محمد عبد الرحمن١٣٥٥٦

٠االء عبد الناصر عبد المتجلى عبد الحمید١٣٥٥٧

٠االء على ابو سریع علي١٣٥٥٨

٠االء محمد خلیل حامد١٣٥٥٩

٠االء محمد عبد الرحمن محمد١٣٥٦٠

٠االء محمد عبد الوھاب اسماعیل١٣٥٦١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠الحسین اسماعیل السید اسماعیل العطار١٣٥٦٢

٠الحسینى ناجى سویلم حسن ( أ.ف)١٣٥٦٣

٠امال رفیق محسن على١٣٥٦٤

٠امال على شحاتھ على١٣٥٦٥

٠امانى عاطف عبد الحمید عبده١٣٥٦٦

٠امانى محمد حسن محمود١٣٥٦٧

٠امانى معتز محمد على١٣٥٦٨

٠امل عمر على خیرى محمد١٣٥٦٩

٠امل محمد احمد عبد الحلیم١٣٥٧٠

٠امنیھ احمد محمد الدمرداش١٣٥٧١

٠امنیھ احمد محمد تمام سرور١٣٥٧٢

٠امنیھ جمال عبد المعز احمد اسماعیل ( أ.ف)١٣٥٧٣

٠امنیھ جمال محمود حنفى١٣٥٧٤

٠امنیھ سعید ابوالفضل ایوب١٣٥٧٥

٠امنیھ صالح محمد محمد١٣٥٧٦

٠امنیھ طھ توفیق احمد١٣٥٧٧

٠امنیھ ھشام حسن ابوالفتوح١٣٥٧٨

٠امیر رامى محمد السید(محول)١٣٥٧٩

٠امیر عادل ابراھیم حنا١٣٥٨٠

٠امیره اشرف محمود عبد الحكیم١٣٥٨١

٠امیره حسن محمد حسن١٣٥٨٢

٠امیره عادل مرزوق عبد التواب١٣٥٨٣

٠امیره عصام زكریا السید١٣٥٨٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠امیره عصام سعد الدین كریم١٣٥٨٥

٠امیره محمد محمود احمد ابراھیم١٣٥٨٦

٠امیره یسرى ابراھیم السید١٣٥٨٧

٠امینھ صبحى عبد الغنى عفیفى١٣٥٨٨

٠امینھ مجدى عبد الحى محمد١٣٥٨٩

٠انس محمد خیرى عبد الحكیم حسن١٣٥٩٠

٠انور خالد محمد محمد الشریف١٣٥٩١

٠انور سید احمد حسین١٣٥٩٢

٠انور سید انور السید١٣٥٩٣

٠انور محمد انور محمد ابراھیم(محول)١٣٥٩٤

٠ایات محمد الصادق محمد١٣٥٩٥

٠ایة عبد المطلب احمد حامد ( أ.ف)١٣٥٩٦

٠ایمان احمد عطا هللا حسن شحاتھ١٣٥٩٧

٠ایمان حسن على عبدالعال١٣٥٩٨

٠ایمان فتحى سید حسین١٣٥٩٩

٠ایمان محمد احمد حسن١٣٦٠٠

٠ایمان محمود عفیفى عفیفي١٣٦٠١

٠ایمان نبیل فؤاد حسن١٣٦٠٢

٠ایمان یوسف محمد محمد١٣٦٠٣

٠ایمن خالد محمد عبد الھادى١٣٦٠٤

٠ایناس سعید عبد العظیم السید١٣٦٠٥

٠ایھ ابراھیم احمد محمد١٣٦٠٦

٠ایھ احمد سید على١٣٦٠٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ایھ هللا محمد حسین حسنى على الخطیب١٣٦٠٨

٠ایھ جاد حسنى جاد بیومى١٣٦٠٩

٠ایھ جمال محمد محمد١٣٦١٠

٠ایھ حسن عبد السالم طھ١٣٦١١

٠ایھ حسین احمد على١٣٦١٢

٠ایھ حمدى احمد فضل١٣٦١٣

٠ایھ سامى السید ادم١٣٦١٤

٠ایھ صابر فاروق ابراھیم١٣٦١٥

٠ایھ عاطف السید احمد عامر١٣٦١٦

٠ایھ عصام الدین عبد العظیم احمد١٣٦١٧

٠ایھ عصام حامد عثمان١٣٦١٨

٠ایھ محمد رمضان فھمى١٣٦١٩

٠ایھ محمود عبد الرحمن محمود١٣٦٢٠

٠ایھ ھشام محمود محمد جاد١٣٦٢١

٠ایھ یاسر احمد محمد١٣٦٢٢

٠ایھاب احمد عثمان بیومي١٣٦٢٣

٠ایھاب حسام عبد المحسن ذكى دنیا١٣٦٢٤

٠آیھ جمال ابوالحجاج عبدهللا ( أ.ف)١٣٦٢٥

٠باسل نسیم نصیف لوندى١٣٦٢٦

٠باسم عادل عبد الرحمن سلیمان١٣٦٢٧

٠باسم ناصر جابر عبدربھ١٣٦٢٨

٠بدر جمیل سرور عبد هللا١٣٦٢٩

٠بسمھ ثابت عبید ثابت١٣٦٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بسمھ خالد سید حسن١٣٦٣١

٠بسمھ سعید السید محمد عمارة١٣٦٣٢

٠بسمھ فوزى محمد احمد١٣٦٣٣

٠بسمھ محمد احمد یمانى١٣٦٣٤

٠بسمھ محمد صبحى ابوشكر١٣٦٣٥

٠بسنت رافت مختار محمد١٣٦٣٦

٠بسنت طارق بدوى حماده١٣٦٣٧

٠بالل عبد العال یوسف عبد العال١٣٦٣٨

٠بھاء الدین عالء محمد ابو السعود١٣٦٣٩

٠بوسى محمد محمد عبد القادر١٣٦٤٠

٠بوال میشیل مسعود لبیب١٣٦٤١

٠بوال ودیع اسحاق میخائیل١٣٦٤٢

٠بیتر اسحاق ابراھیم بطرس١٣٦٤٣

٠بیتر انھاد مترى سیداروس١٣٦٤٤

٠بیشوى امیر سمیر عبید١٣٦٤٥

٠ترنیم احمد محمد ابراھیم١٣٦٤٦

٠تسنیم اشرف عبد هللا غریب١٣٦٤٧

٠تسنیم صبحى فؤاد السید١٣٦٤٨

٠تقى حاتم السید السید١٣٦٤٩

٠تقى محمد احمد محمد ابراھیم١٣٦٥٠

٠تقى محمد على محمد على١٣٦٥١

٠توفیق قاسم توفیق محمود١٣٦٥٢

٠ثریا یاسر صبرى الشربینى١٣٦٥٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠جارحى عصام جارحى عبده١٣٦٥٤

٠جاسنت ھانى لمعى سلیمان١٣٦٥٥

٠جمال اسامھ احمد فرج هللا(محول من لغات)١٣٦٥٦

٠جمعھ احمد عبد الرازق عبد الرؤوف١٣٦٥٧

٠جنھ صبحى محمد محمد١٣٦٥٨

٠جھاد احمد یسرى عبد الحمید١٣٦٥٩

٠جھاد جمال محمود ابراھیم عبد البارى١٣٦٦٠

٠جھاد محمود عبد السمیع ابراھیم١٣٦٦١

٠حازم ایمن خفاجى اسماعیل١٣٦٦٢

٠حازم عاطف على عبد الخالق١٣٦٦٣

٠حبیبھ عبد الحمید رشوان محمد االمیر١٣٦٦٤

٠حسام احمد حسن زعفان حسن١٣٦٦٥

٠حسام احمد كامل احمد احمد١٣٦٦٦

٠حسام الدین محمد قرنى عبد الھادي١٣٦٦٧

٠حسام محمد محمد عرفھ١٣٦٦٨

٠حسام محمود عبد العزیز امین١٣٦٦٩

٠حسام مختار حسین محمود١٣٦٧٠

٠حسام مصطفى محمد ابراھیم١٣٦٧١

٠حسام ھشام حمدى بیومى١٣٦٧٢

٠حسن مجاھد حسین مجاھد١٣٦٧٣

٠حسن محمد حسن شبانھ احمد١٣٦٧٤

٠حسن محمد حسن محمد (المطریة)١٣٦٧٥

٠حسن یحیي زكریا عبد البدیع(أ.ف)١٣٦٧٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠حسناء محى الدین محمد منجود١٣٦٧٧

٠حسنى حسام الدین حسني محمد (محول)١٣٦٧٨

٠حسین ابو العال صدیق محمود *١٣٦٧٩

٠حسین محمد فتح هللا محمود النجار١٣٦٨٠

٠حسین موسى عبد العلیم على١٣٦٨١

٠حلمى صابر محمد طلبھ١٣٦٨٢

٠حماده شعبان عبدالصادق عبدالعزیز ( أ.ف)١٣٦٨٣

٠حمدى الصغیر حمدى حنفى(محول)١٣٦٨٤

٠حیاه اشرف محمد محمد فرغلى١٣٦٨٥

٠خالد عادل عبد الحمید عثمان١٣٦٨٦

٠خالد عبد الناصر ذكریا عبد الغني١٣٦٨٧

٠خالد محمد عطا حسین١٣٦٨٨

٠خالد محمود مكاوى محمود١٣٦٨٩

٠خلود یحیى عبد الاله محمد١٣٦٩٠

٠دالیا احمد قبانى حسن١٣٦٩١

٠دالیا عبد الدایم احمد ابراھیم١٣٦٩٢

٠دعاء جمعھ عثمان محمود١٣٦٩٣

٠دعاء شریف محمد على١٣٦٩٤

٠دعاء عید على عید داود١٣٦٩٥

٠دعاء ناجى حسانین ابو الفضل١٣٦٩٦

٠دنیا اسامھ محمود محمد صالح١٣٦٩٧

٠دنیا اشرف محمد نعیم محمد ( أ.ف)١٣٦٩٨

٠دنیا اشرف محمود عطیھ ( أ.ف)١٣٦٩٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠دنیا جمال لطفى محمد١٣٧٠٠

٠دنیا حسن یوسف حسین١٣٧٠١

٠دیفید فھد فایق توفیق١٣٧٠٢

٠دینا رضا یحیى یاسین(محول)١٣٧٠٣

٠دینا صالح عبد العاطى عبد الرحمن١٣٧٠٤

٠دینا عبد هللا سلطان عبد السالم١٣٧٠٥

٠دینا فتحى عبد العظیم محمد١٣٧٠٦

٠دینا محمد عبد الموجود اسماعیل١٣٧٠٧

٠دینا ھشام لطفى احمد١٣٧٠٨

٠دینا یاسر فتحى محمد١٣٧٠٩

٠رامى ابراھیم توفیق ابراھیم١٣٧١٠

٠رانا عبد المنعم جمعھ زھران١٣٧١١

٠رانا ولید زكریا محمد غزالي١٣٧١٢

٠راندا سالمھ امام حسن١٣٧١٣

٠رانیا رجب تمیم حسن احمد١٣٧١٤

٠رانیا طارق فتحى فتح الباب١٣٧١٥

٠رجب عادل ابوالعال ابراھیم١٣٧١٦

٠رحمة كمال حكیم خلیل (أ.ف)١٣٧١٧

٠رحمھ مجدى عبد الرشید بشندى١٣٧١٨

٠رشا اشرف شحات مصطفي حنضل١٣٧١٩

٠رشا وھیب زاھر جرجس ( أ.ف)١٣٧٢٠

٠رشاد سامح رشاد محمد١٣٧٢١

٠رضا حسن طاھر محفوظ١٣٧٢٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠رضا عامر محمد حافظ١٣٧٢٣

٠رضا فرج ابراھیم خلیل١٣٧٢٤

٠رضوى عمرو محمد ابراھیم١٣٧٢٥

٠رقیھ ایھاب فاروق سالم١٣٧٢٦

٠رنا كامل محمد ابراھیم الشامندي١٣٧٢٧

٠رنا محمد شازلى السید الزنفلي١٣٧٢٨

٠رنا محمود سید محمد حجازى١٣٧٢٩

٠رنیم ولید احمد الحلبى١٣٧٣٠

٠رھف بالل السید اسماعیل١٣٧٣١

٠روان اشرف نظیر محمد١٣٧٣٢

٠روقیھ اشرف عبد الحسیب عبد الجید خلیل١٣٧٣٣

٠رومندا عبدهللا توفیق ریاض ( أ.ف)١٣٧٣٤

٠ریم خالد عبد العزیز عبد العزیز١٣٧٣٥

٠ریموندا رضا زكریا روفائیل١٣٧٣٦

٠ریھام خالد شحاتھ امام١٣٧٣٧

٠ریھام محمد موسى احمد١٣٧٣٨

٠زینب ابراھیم محمد احمد١٣٧٣٩

٠زینب حماده خضر حسین١٣٧٤٠

٠زینب محمد الرفاعى ابراھیم عبد الرحیم١٣٧٤١

٠زینب محمد عبد الرازق محمود١٣٧٤٢

٠زینب وائل حمزه ابراھیم١٣٧٤٣

٠سارة ثابت ابراھیم تاوضروس ( أ.ف)١٣٧٤٤

٠سارة علي محمد أحمد الشیخ (أ.ف)١٣٧٤٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٠٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ساره ابراھیم عتریس ابراھیم١٣٧٤٦

٠ساره ابوالفتوح یوسف لدید ( أ.ف)١٣٧٤٧

٠ساره احمد عبد العزیز محمد١٣٧٤٨

٠ساره احمد فؤاد عبد الرحمن١٣٧٤٩

٠ساره جمال على حسن١٣٧٥٠

٠ساره خالد محمد خمیس١٣٧٥١

٠ساره رأفت صادق رفلھ١٣٧٥٢

٠ساره صبرى عبد الحمید عبد المنعم١٣٧٥٣

٠ساره صبرى عریان اسكندر١٣٧٥٤

٠ساره صالح ابراھیم مبروك١٣٧٥٥

٠ساره طارق فخرى اسحاق١٣٧٥٦

٠ساره عبد الناصر احمد ابوسریع١٣٧٥٧

٠ساره فارس رشوان احمد١٣٧٥٨

٠ساره محمد جمال احمد١٣٧٥٩

٠ساره محمد موسى عبد المحسن١٣٧٦٠

٠ساره مصطفى عبد الحفیظ یونس١٣٧٦١

٠ساره ممدوح محمد محمد رمضان١٣٧٦٢

٠ساره نصر حسین عبد العال١٣٧٦٣

٠سالم فكرى سالم الدسوقي١٣٧٦٤

٠سامح محمد سید فراج١٣٧٦٥

٠ساندرا مجدى اسحق ریاض ھارون١٣٧٦٦

٠سعاد اسامھ عبد العال محمد١٣٧٦٧

٠سعیده احمد محمود على١٣٧٦٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٠٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠سلطانھ محمد سید محمد١٣٧٦٩

٠سلفیا ادوار كركور مدجریان١٣٧٧٠

٠سلمى اسماعیل عبد الرحمن اسماعیل١٣٧٧١

٠سلمى حامد عبد اللطیف على١٣٧٧٢

٠سلمى سمیر عبد الجواد عبد الواحد١٣٧٧٣

٠سلمى فكرى عصمت عبد الشافى١٣٧٧٤

٠سلمى محمد رجائى محمد١٣٧٧٥

٠سلمى محمد عباس محمد الباز١٣٧٧٦

٠سلمى محمد على مراد محمود١٣٧٧٧

٠سلوى اشرف عبد المحسن الطنطاوي١٣٧٧٨

٠سلوى عبد الرحیم تمام احمد١٣٧٧٩

٠سماح انور سالمھ عبدالجواد١٣٧٨٠

٠سماح رجب عبد الرحمن على١٣٧٨١

٠سماح محمد محمد الشیمي١٣٧٨٢

٠سمر رمضان خلیفھ محمد١٣٧٨٣

٠سمر على احمد عبدالعظیم١٣٧٨٤

٠سمر مجدى السید عطیھ١٣٧٨٥

٠سمیھ شریف محمد عبد القادر١٣٧٨٦

٠سھیر یسرى على حسان١٣٧٨٧

٠سھیلھ جمال ابو الغیط محمد١٣٧٨٨

٠سید طارق سید سید حسن١٣٧٨٩

٠سید محمد یوسف محمد١٣٧٩٠

٠سیف ابراھیم دسوقى خلف١٣٧٩١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٠٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠سیف االسالم بھاء الدین ابراھیم محمد١٣٧٩٢

٠سیف الدین على عبد الستار النوبى١٣٧٩٣

٠شادى عبد العزیز شوقى ابو النصر١٣٧٩٤

٠شادى عالء الدین ابراھیم ابراھیم١٣٧٩٥

٠شاھندا طوخى خلیفھ محمد١٣٧٩٦

٠شاھندا محمد عفیفى الحاج على١٣٧٩٧

٠شاھنده ایمن محمد بدر١٣٧٩٨

٠شروق اسعد حسن شحاتھ حسین١٣٧٩٩

٠شروق اشرف سید حسن١٣٨٠٠

٠شروق شعبان محمد مصطفي محجوب١٣٨٠١

٠شروق عبد السمیع محمود ابراھیم١٣٨٠٢

٠شروق على احمد محمد الشاعر١٣٨٠٣

٠شروق محمد عبد الحمید سالمھ١٣٨٠٤

٠شریف جمال صابر عبد الحمید١٣٨٠٥

٠شریف شوقى عبد الفضیل حمزة١٣٨٠٦

٠شریف محمد حسن عبدالواحد١٣٨٠٧

٠شعبان محمد شعبان ابوالعال١٣٨٠٨

٠شنودة ادوارد معبد نغیان(أ.ف)١٣٨٠٩

٠شھاب الدین محسن أحمد محمود١٣٨١٠

٠شھاب صالح عبد الحمید محمود١٣٨١١

٠شھاب علي عید محمد (أ.ف)١٣٨١٢

٠شھاب منیر جمال الدین محمد١٣٨١٣

٠شھد اشرف سمیر عبادى١٣٨١٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٠٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠شوقى مرقص شوقى مرقص١٣٨١٥

٠شیرین اشرف محمد حسین١٣٨١٦

٠شیماء حنفى محمود علي١٣٨١٧

٠شیماء رأفت عشماوى عبد الرحمن١٣٨١٨

٠شیماء شریف ماھر عبد القادر١٣٨١٩

٠شیماء عاشور شعبان طنطاوى ( أ.ف)١٣٨٢٠

٠شیماء عبدالفتاح احمد الشرقاوى عبدالستار ( أ.ف)١٣٨٢١

٠شیماء فتحى ابو بكر نصر١٣٨٢٢

٠شیماء محمد احمد بدوي١٣٨٢٣

٠شیماء محمد فؤاد عبدهللا١٣٨٢٤

٠صابرین خالد محمد الھادى١٣٨٢٥

٠صالح خالد صالح على١٣٨٢٦

٠صالح خلیفھ مصطفي علیو١٣٨٢٧

٠صباح زینھم رمضان سید ھریدى١٣٨٢٨

٠صباح ممدوح ابراھیم محمود١٣٨٢٩

٠صدام جمعھ عبد التواب مناع(محول)١٣٨٣٠

٠ضحى مصطفى محمود الدسوقى١٣٨٣١

٠ضحى ھاشم محمد جمعة١٣٨٣٢

٠طارق فوزى محمد شوقى١٣٨٣٣

٠طارق محمد محمد عیسى١٣٨٣٤

٠طاھر مصطفى احمد عبد الغنى١٣٨٣٥

٠عاصم احمد محمد السید شریف١٣٨٣٦

٠عاصم حماده محمد نوفل١٣٨٣٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٠٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عالیا شریف رفاعى عباس محمد١٣٨٣٨

٠عالیھ محمد حسین عبد الجلیل١٣٨٣٩

٠عبد الحلیم ناجى عبد الحلیم كمال محمد١٣٨٤٠

٠عبد الرحمن باھى قرنى عبد الوھاب١٣٨٤١

٠عبد الرحمن جمال عبد هللا محمد عبد السید١٣٨٤٢

٠عبد الرحمن حمدى یسن عبد العزیز(محول)١٣٨٤٣

٠عبد الرحمن رضا محمد صالح الدین١٣٨٤٤

٠عبد الرحمن سامح محمد عبد الرحمن١٣٨٤٥

٠عبد الرحمن سید عاشور جمعة(أ.ف)١٣٨٤٦

٠عبد الرحمن صابر السید ابراھیم١٣٨٤٧

٠عبد الرحمن طلعت احمد طلب١٣٨٤٨

٠عبد الرحمن عصام الدین فرج سید معوض١٣٨٤٩

٠عبد الرحمن عصام محمد محمود١٣٨٥٠

٠عبد الرحمن على صدیق عوض١٣٨٥١

٠عبد الرحمن محمد ابراھیم حسن١٣٨٥٢

٠عبد الرحمن محمد رجب دردیر١٣٨٥٣

٠عبد الرحمن محمد عبد البدیع حسن١٣٨٥٤

٠عبد الرحمن محمد عبد الحمید خلیف١٣٨٥٥

٠عبد الرحمن محمد عبد الاله احمد١٣٨٥٦

٠عبد الرحمن محمد قرنى احمد١٣٨٥٧

٠عبد الرحمن محمد محمود سعد(محول)١٣٨٥٨

٠عبد الرحمن مدحت محمود ابراھیم شحاتھ١٣٨٥٩

٠عبد الرحمن مصطفى عبد العظیم حسن١٣٨٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٠٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبد العزیز سمیح عبد العزیز السید١٣٨٦١

٠عبد العلیم على محمد على١٣٨٦٢

٠عبد الكریم سعید عامر بیومى١٣٨٦٣

٠عبد اللطیف سعد عبد اللطیف فھمى١٣٨٦٤

٠عبد اللطیف كمال صدیق عبد اللطیف١٣٨٦٥

٠عبد هللا اشرف عبد هللا *١٣٨٦٦

٠عبد هللا سید كمال محمد١٣٨٦٧

٠عبد هللا عادل یاسین عبدالھادى١٣٨٦٨

٠عبد هللا عبد الخالق ریاض جاد حسن١٣٨٦٩

٠عبد هللا عید على محمد محمد١٣٨٧٠

٠عبد هللا محمد محمد الشحات احمد عوض هللا١٣٨٧١

٠عبد هللا محمود كمال سالم سعداوي١٣٨٧٢

٠عبد هللا وحید احمد محمد (محول)١٣٨٧٣

٠عبد المحسن مجدى سالم ابو سریع١٣٨٧٤

٠عبد المنعم حسنى محمد محمد١٣٨٧٥

٠عبد المنعم سمیر عبد المنعم محمد١٣٨٧٦

٠عبد الوھاب سید عبد الوھاب عبد هللا١٣٨٧٧

٠عبد الوھاب عبد الناصر عباس احمد١٣٨٧٨

٠عبدهللا محمد عوض محمد ( أ.ف)١٣٨٧٩

٠عبدالھادى عبدالمجید عبدالرازق عبدالكریم ( أ.ف)١٣٨٨٠

٠عبیر سید اسماعیل محمد١٣٨٨١

٠عبیر مصطفى محمد حسین١٣٨٨٢

٠عز الدین اشرف فتحى محمد١٣٨٨٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٠٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عزب محمد عزب محمد سید١٣٨٨٤

٠عزه مقدام على ابو العنین١٣٨٨٥

٠عزیزه تونسى حسن حسین١٣٨٨٦

٠عصام الدین محمد شعبان محمد١٣٨٨٧

٠عال رمضان محمد محمد١٣٨٨٨

٠عالء بسیونى سید ضیف١٣٨٨٩

٠عالء حمدى فھمى عبداللطیف ( أ.ف)١٣٨٩٠

٠على امبارك حسن علي١٣٨٩١

٠على بالل محمد محمود١٣٨٩٢

٠على شریف ناجح على١٣٨٩٣

٠على عثمان محمد عثمان یوسف١٣٨٩٤

٠على عنتر على السید١٣٨٩٥

٠على مجدى على بیومى احمد١٣٨٩٦

٠على وجیھ حسن ابراھیم١٣٨٩٧

٠على یحى محمد صالح الدین١٣٨٩٨

٠علیاء طارق محمد ھاشم١٣٨٩٩

٠علیاء عشیرى دسوقى عبد العزیز١٣٩٠٠

٠عمار علي عبد اللطیف مرسي١٣٩٠١

٠عمر ابراھیم مؤمن حافظ ( أ.ف)١٣٩٠٢

٠عمر ابو العال محمود احمد١٣٩٠٣

٠عمر احمد حنفى طھ١٣٩٠٤

٠عمر احمد محمد حنفى١٣٩٠٥

٠عمر اشرف حامد مرسى١٣٩٠٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢٠٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عمر اشرف محمد موسى جاد١٣٩٠٧

٠عمر حاتم على محمود العنانى١٣٩٠٨

٠عمر حامد عبد القادر محمد الخطیب١٣٩٠٩

٠عمر خالد رشاد السید١٣٩١٠

٠عمر خالد محمد محمد١٣٩١١

٠عمر رشاد احمد تمام حسن١٣٩١٢

٠عمر سمیر فاروق ابراھیم١٣٩١٣

٠عمر عادل عبدالباسط ابراھیم١٣٩١٤

٠عمر عماد محمود شوقى١٣٩١٥

٠عمر محمد ابراھیم عبد الھادى١٣٩١٦

٠عمر محمد سید محمد١٣٩١٧

٠عمر مصطفى محمود عبد الفتاح عزام١٣٩١٨

٠عمر ھشام السید احمد الزكیرى١٣٩١٩

٠عمر وحید عبد الفتاح محمد١٣٩٢٠

٠عمرو اسامھ عبد الواحد حسین حسن١٣٩٢١

٠عمرو اشرف محمد احمد١٣٩٢٢

٠عمرو جمال سید محمد١٣٩٢٣

٠عمرو جھاد صابر احمد١٣٩٢٤

٠عمرو خالد محمد عبد الفتاح١٣٩٢٥

٠عمرو خلیل سید خلیل١٣٩٢٦

٠عمرو سید احمد نور الھدى١٣٩٢٧

٠عمرو محمد زین العابدین صادق١٣٩٢٨

٠عمرو محمد عصام سلیمان زكریا١٣٩٢٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢٠٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عھد منیر سید محمد عاشور١٣٩٣٠

٠عیشھ عبد الواحد رشدى ربیع(محول)١٣٩٣١

٠غادة شكرى ابراھیم احمد١٣٩٣٢

٠غاده ابراھیم محمد عبد الستار١٣٩٣٣

٠غاده فاروق محمد یحى عبد الحمید١٣٩٣٤

٠فادى مرقص شوقى مرقص١٣٩٣٥

٠فادیھ یحیى سید محمود١٣٩٣٦

٠فاروق حسن فاروق عبد الحلیم١٣٩٣٧

٠فاروق سید فاروق جمیل١٣٩٣٨

٠فاطمھ اشرف على عمر١٣٩٣٩

٠فاطمھ الزھراء خالد محمد مصطفى١٣٩٤٠

٠فاطمھ الزھراء سامى السید احمد درویش١٣٩٤١

٠فاطمھ الزھراء سید شحاتھ ابراھیم١٣٩٤٢

٠فاطمھ الزھراء على محمود فرج١٣٩٤٣

٠فاطمھ صالح عبده جاد الرب١٣٩٤٤

٠فاطمھ عادل عبد الراضى ابراھیم١٣٩٤٥

٠فاطمھ عبد المنعم عبد الرحمن عبد السمیع١٣٩٤٦

٠فاطمھ عبد المنعم یوسف حسن١٣٩٤٧

٠فاطمھ فراج احمد نوح محمد١٣٩٤٨

٠فاطمھ محسن ابراھیم السید١٣٩٤٩

٠فاطمھ محمد رجب محمد عبد اللطیف١٣٩٥٠

٠فاطمھ مصطفى عبد الرحمن مغربى١٣٩٥١

٠فاطمھ مصطفى على حامد١٣٩٥٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢٠٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠فتحى خالد محمد بحیرى١٣٩٥٣

٠فرح خالد محمود كامل١٣٩٥٤

٠فرح محمد عزت محمد١٣٩٥٥

٠فؤاد عماد شریف رمضان١٣٩٥٦

٠فؤاد عید محمد عبدالكریم١٣٩٥٧

٠فیرونیا نادر توفیق نبیھ١٣٩٥٨

٠فیرینا ھانى سمیر مسعد یوسف١٣٩٥٩

٠فیصل دخیل هللا العتیبى (وافد) حول شعبة ادارة١٣٩٦٠

٠فیفیان ایمن رزق ذكرى١٣٩٦١

٠كارولین كرم میالد غالى١٣٩٦٢

٠كریم جمال علوان محمد١٣٩٦٣

٠كریم حسام الدین زكریا ریاض١٣٩٦٤

٠كریم خالد السید عبد المنعم١٣٩٦٥

٠كریم رضا ابوبكر محمود١٣٩٦٦

٠كریم عبد النبى الصغیر احمد(محول)١٣٩٦٧

٠كریم محمد زغلول محمد١٣٩٦٨

٠كریمان خالد مصطفى عطیھ مصطفى١٣٩٦٩

٠كریمھ شاذلى احمد على١٣٩٧٠

٠كریمھ عادل محمد عرفات١٣٩٧١

٠كمال حسن كمال المصرى حسن١٣٩٧٢

٠كیرلس اسامھ كمال بشاى١٣٩٧٣

٠كیرلس اسعد عبد المالك یونان١٣٩٧٤

٠كیرلس بولس ابراھیم عوض هللا١٣٩٧٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢٠٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠كیرلس جمال لبیب منقریوس(أ.ف)١٣٩٧٦

٠كیرلس رأفت فرج ابوسیف١٣٩٧٧

٠كیرلس عدلى كامل توفیق١٣٩٧٨

٠كیرلس ماھر فرج میخائیل١٣٩٧٩

٠لبنى ایھاب یوسف عبد الستار١٣٩٨٠

٠لبنى حسام الدین فتحى محمود١٣٩٨١

٠لبنى عید سید رمضان١٣٩٨٢

٠لمیس عصام حامد عوض هللا١٣٩٨٣

٠لمیس محمد حلمى محمد جاد١٣٩٨٤

٠لمیس محمد عبد القادر مصطفى١٣٩٨٥

٠لیلى عصام مسعود على منصور١٣٩٨٦

٠مادونا صموئیل سمیر بشرى١٣٩٨٧

٠مارك اسامھ مكین حنا١٣٩٨٨

٠مارك فوزى ادیب نجیب١٣٩٨٩

٠ماریان ثروت لمعى حنا ( أ.ف)١٣٩٩٠

٠مارینا اسامھ نادى فھمى١٣٩٩١

٠مارینا اشرف عریان اسكندر١٣٩٩٢

٠مارینا الیاس عبدهللا الیاس١٣٩٩٣

٠مارینا سرجیوس رزق هللا سرجیوس١٣٩٩٤

٠مارینا سولایر كامل حسب هللا١٣٩٩٥

٠مارینا عطا جاد السید١٣٩٩٦

٠مارینا ماھر یعقوب یسى١٣٩٩٧

٠مارینا نعیم زكى ساویرس١٣٩٩٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢١٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مارینا وجدى كامل غطاس١٣٩٩٩

٠ماریو جرجس فرج تادرس١٤٠٠٠

٠ماھیتاب عادل سید على١٤٠٠١

٠مایكل حربى نجیب حبیب ( أ.ف)١٤٠٠٢

٠مجدى اشرف محمد عبد العزیز ابراھیم١٤٠٠٣

٠محاسن محمد حسن محمود ( أ.ف)١٤٠٠٤

٠محسن نشأت محمد مصطفى١٤٠٠٥

٠محمد ابراھیم احمد ابراھیم١٤٠٠٦

٠محمد احمد المرسى اسماعیل١٤٠٠٧

٠محمد احمد تھامى محمد١٤٠٠٨

٠محمد احمد جمعة احمد١٤٠٠٩

٠محمد احمد عبد الرحمن محمود(محول)١٤٠١٠

٠محمد احمد عبد العال محمد عبد المعطى١٤٠١١

٠محمد احمد عبد العزیز محمد١٤٠١٢

٠محمد احمد عبد المقصود محمد١٤٠١٣

٠محمد احمد فاروق احمد محمد موسى١٤٠١٤

٠محمد احمد محمد جبر١٤٠١٥

٠محمد احمد محمود متولى محمد١٤٠١٦

٠محمد اسامھ محمد عبد التواب١٤٠١٧

٠محمد اشرف احمد كیالني١٤٠١٨

٠محمد السید حمدان احمد١٤٠١٩

٠محمد السید محمد حسین١٤٠٢٠

٠محمد جابر محمد عبد الرحیم١٤٠٢١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢١٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد جالل رشاد حافظ١٤٠٢٢

٠محمد جمال رمضان سید١٤٠٢٣

٠محمد جمال فاروق عبد التواب١٤٠٢٤

٠محمد جمعھ قرنى عبد الشافي١٤٠٢٥

٠محمد حسام محمد سعید١٤٠٢٦

٠محمد حسانین محمود محمد١٤٠٢٧

٠محمد حسن احمد على محمد١٤٠٢٨

٠محمد حسن االنور محمد١٤٠٢٩

٠محمد حسن شعبان محمد١٤٠٣٠

٠محمد حسن یوسف اسماعیل١٤٠٣١

٠محمد حسین حسني١٤٠٣٢

٠محمد حسین محمود حسنى عباس١٤٠٣٣

٠محمد حمدان عبد هللا عبد الونیس١٤٠٣٤

٠محمد خالد شكرى عبد العزیز على١٤٠٣٥

٠محمد رأفت جالل عثمان١٤٠٣٦

٠محمد رجب یوسف عبد الغنى١٤٠٣٧

٠محمد رضا كامل محمد محمد١٤٠٣٨

٠محمد رفعت عبد المعطي خلیل١٤٠٣٩

٠محمد رمضان محمود مخلوف١٤٠٤٠

٠محمد رمضان نورالدین سالم١٤٠٤١

٠محمد زین العابدین كمال الدین سید الكریسلي١٤٠٤٢

٠محمد سالم محمد سالم١٤٠٤٣

٠محمد سامح جاد السایح (محول)١٤٠٤٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢١١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد سعد كامل عبد الحكیم١٤٠٤٥

٠محمد سعد محمود احمد محمد١٤٠٤٦

٠محمد سعید سید محمد١٤٠٤٧

٠محمد سكرى سید مصطفى١٤٠٤٨

٠محمد سلیمان محمد تاج العارفین١٤٠٤٩

٠محمد سمیر محمد لیثى حماده(محول)١٤٠٥٠

٠محمد سمیر مصطفى عبد المنعم١٤٠٥١

٠محمد سید احمد محمد١٤٠٥٢

٠محمد سید فتحى جوده١٤٠٥٣

٠محمد شاكر محمد شاكر١٤٠٥٤

٠محمد شوقى محمد شاكر محمد شوقى محمد صادق١٤٠٥٥

٠محمد صبرى جابر حامد یوسف١٤٠٥٦

٠محمد صبرى عبد الشافى عوض١٤٠٥٧

٠محمد صالح دسوقى على١٤٠٥٨

٠محمد صالح عبد الرحمن ابازید القاضى١٤٠٥٩

٠محمد طارق مسعد طھ١٤٠٦٠

٠محمد عادل عبد الحمید عبد اللطیف١٤٠٦١

٠محمد عادل على محمد محمود١٤٠٦٢

٠محمد عاطف ابو الوفا عبد الحلیم١٤٠٦٣

٠محمد عامر عبد العزیز محمد علي١٤٠٦٤

٠محمد عاونى مراد مغربي١٤٠٦٥

٠محمد عبد الحمید عبد الحمید ابوعمیرة الصابر١٤٠٦٦

٠محمد عبد الخالق السید عبدالخالق١٤٠٦٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢١١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد عبد اللطیف احمد سید١٤٠٦٨

٠محمد عبد هللا محمد عبد السالم(محول)١٤٠٦٩

٠محمد عبد المحسن حامد نصر عبده١٤٠٧٠

٠محمد عبد المنعم زینھم عبد المنعم١٤٠٧١

٠محمد عبد النبى محروس محمد١٤٠٧٢

٠محمد عصام محمد محمد الشربینى١٤٠٧٣

٠محمد عالء الدین سعد محمد١٤٠٧٤

٠محمد على بسطاوى ابراھیم١٤٠٧٥

٠محمد على سعید١٤٠٧٦

٠محمد على نادى كامل (محول)١٤٠٧٧

٠محمد عماد عبد العزیز عبدالمطلب١٤٠٧٨

٠محمد عمرو رمضان رمضان١٤٠٧٩

٠محمد فارس موسى حسین١٤٠٨٠

٠محمد فرج ھلباوى فرج١٤٠٨١

٠محمد كمال عبد الحمید مرسى(محول)١٤٠٨٢

٠محمد مجدى یوسف عبد الباسط١٤٠٨٣

٠محمد محب منصور عبد الجواد١٤٠٨٤

٠محمد محسن عبد القادر احمد١٤٠٨٥

٠محمد محمد سالم مصطفى١٤٠٨٦

٠محمد محمود احمد ابراھیم١٤٠٨٧

٠محمد محمود احمد قابیل١٤٠٨٨

٠محمد محمود محمد محمد عبد هللا١٤٠٨٩

٠محمد محمود منظور حنفى(محول)١٤٠٩٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢١٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد مدحت قرنى شعبان١٤٠٩١

٠محمد مدحت نصر الدین ھالل١٤٠٩٢

٠محمد مصطفى حسن حسنین١٤٠٩٣

٠محمد نور بشار قند محى١٤٠٩٤

٠محمد ھشام محمد مصطفى١٤٠٩٥

٠محمد وسام محمد محمد فتحى١٤٠٩٦

٠محمد یوسف حجاج یوسف١٤٠٩٧

٠محمود ابراھیم محمد على١٤٠٩٨

٠محمود ابوبكر شرقاوى شورى١٤٠٩٩

٠محمود احمد بھاء الدین محمود١٤١٠٠

٠محمود احمد حنفى محمود عبد الرحمن١٤١٠١

٠محمود احمد فؤاد محمد١٤١٠٢

٠محمود احمد محمد احمد١٤١٠٣

٠محمود امیر حامد العماوى١٤١٠٤

٠محمود رضا ابراھیم محمود١٤١٠٥

٠محمود رضا اسماعیل سلیم١٤١٠٦

٠محمود رضا مصطفى صدیق محمد١٤١٠٧

٠محمود سید سعد هللا محمد الشیخ١٤١٠٨

٠محمود صالح عنتر عبد السمیع١٤١٠٩

٠محمود طھ عمر احمد١٤١١٠

٠محمود طھ محمود احمد ( أ.ف)١٤١١١

٠محمود عادل محمد حسین رضوان١٤١١٢

٠محمود عبد الرحیم سیوفي محمد١٤١١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢١٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمود عبد المنعم محروس جیالنى١٤١١٤

٠محمود عصام خلیل مصطفى١٤١١٥

٠محمود عماد ابو الفتوح سلیمان١٤١١٦

٠محمود فھمى عبد العزیز فھمى١٤١١٧

٠محمود مجدى سلیمان شاھین احمد١٤١١٨

٠محمود محمد عبد الخالق امین البغدادى١٤١١٩

٠محمود مرزوق عبدالفتاح محمد١٤١٢٠

٠محى محى الدین غریب حسانین١٤١٢١

٠مروان محمد  ثروت *١٤١٢٢

٠مروان ھشام حزین حسن١٤١٢٣

٠مروة محمود انور محمد(أ.ف)١٤١٢٤

٠مروه احمد سید محمد١٤١٢٥

٠مروه احمد صبحى محمد طاھر١٤١٢٦

٠مروه جمعھ عبد الفتاح عبد المطلب١٤١٢٧

٠مروه خالد احمد محمد منصور١٤١٢٨

٠مروه سید محمد انور سید١٤١٢٩

٠مروه عبد الرحمن حسن سلطان١٤١٣٠

٠مروه عبد الرحمن محمد ابراھیم١٤١٣١

٠مروه ھانى عباس عبد المعطى١٤١٣٢

٠مروه یحیى سید ابراھیم ( أ.ف)١٤١٣٣

٠مریم احمد عبده النجدي١٤١٣٤

٠مریم اسامھ شفیق ینى١٤١٣٥

٠مریم امجد على مصطفى جعفر١٤١٣٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مریم انور صالح محمود١٤١٣٧

٠مریم حسین احمد مصطفى١٤١٣٨

٠مریم راضى ملك جلبى١٤١٣٩

٠مریم رفعت بدر بشاى١٤١٤٠

٠مریم سامح ولیم كامل١٤١٤١

٠مریم سعد عزمى اسطفانوس١٤١٤٢

٠مریم صالح كامل سلیمان١٤١٤٣

٠مریم عماد الدین محمد حسن سید١٤١٤٤

٠مریم ماجد محمد رشاد محمد عبده١٤١٤٥

٠مریم مجدى السید محمد١٤١٤٦

٠مریم محمد حسین سلطان١٤١٤٧

٠مریم محمد مجدى محمد١٤١٤٨

٠مریم محمد محمود خلیل١٤١٤٩

٠مریم محمد محمود على عیسى١٤١٥٠

٠مصطفى احمد بخیت احمد١٤١٥١

٠مصطفى احمد حسن مرسي١٤١٥٢

٠مصطفى ایمن صابر السید١٤١٥٣

٠مصطفى جمال زعفران حسان١٤١٥٤

٠مصطفى حسن محمد عمر١٤١٥٥

٠مصطفى خالد مصطفى محمد١٤١٥٦

٠مصطفى سمیر على عبد المقصود١٤١٥٧

٠مصطفى طارق على اسماعیل١٤١٥٨

٠مصطفى عبد الرحیم شعبان محمد١٤١٥٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مصطفى عھدى عنتر محمد سرحان١٤١٦٠

٠مصطفى محمد احمد احمد(محول)١٤١٦١

٠مصطفى محمد احمد السید١٤١٦٢

٠مصطفى محمد جابر كفافى١٤١٦٣

٠مصطفى محمد شعبان دویدار١٤١٦٤

٠مصطفى محمد عبد الحافظ احمد١٤١٦٥

٠مصطفى محمد عثمان منجود١٤١٦٦

٠مصطفى محمد فاروق محمد١٤١٦٧

٠مصطفى محمود عبد الحمید سیف١٤١٦٨

٠مصطفى محمود عبد المنطلب محمد١٤١٦٩

٠مصطفى وجدى عبد الرحمن١٤١٧٠

٠مصطفي عالء عبد المحسن محمد١٤١٧١

٠معاذ ھشام محمد احمد قطب١٤١٧٢

٠معتز جمال محمود محمود(أ.ف)١٤١٧٣

٠منار عماد احمد مصطفى على١٤١٧٤

٠منة هللا خالد حسن عبد هللا (أ.ف)١٤١٧٥

٠منھ اشرف احمد سعد١٤١٧٦

٠منھ هللا احمد حافظ على ( أ.ف)١٤١٧٧

٠منھ هللا السید عبد النبى محمد١٤١٧٨

٠منھ هللا جمال سعید حامد ( أ.ف)١٤١٧٩

٠منھ هللا جمال عبد الوھاب عبد الرحمن١٤١٨٠

٠منھ هللا حسن فرج هللا حسن الجزار١٤١٨١

٠منھ هللا حسنین جمعھ عیسى١٤١٨٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢١٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠منھ هللا خالد فارس احمد محمد١٤١٨٣

٠منھ هللا خالد محمد سید١٤١٨٤

٠منھ هللا رمضان عبد الحلیم السید١٤١٨٥

٠منھ هللا شریف محمد المغاورى ابو شادى١٤١٨٦

٠منھ هللا عالء الدین عبد الحلیم محمد١٤١٨٧

٠منھ هللا عمرو اسماعیل راشد١٤١٨٨

٠منھ هللا عمرو محمد محمد١٤١٨٩

٠منھ هللا محسن عبد الحمید محمد١٤١٩٠

٠منھ هللا محمد عبد العال حسن مخلوف١٤١٩١

٠منھ هللا محمد عطیھ محمود١٤١٩٢

٠منھ هللا محمود محمد ابو العال١٤١٩٣

٠منھ هللا مدحت محمود محمد فھمي١٤١٩٤

٠منھ هللا ھشام سید محمد١٤١٩٥

٠منى احمد على حسن ( أ.ف)١٤١٩٦

٠منى ادوار قالدة حبیب١٤١٩٧

٠منى حسین زین العابدین شعیب١٤١٩٨

٠منى حنفى محمود محمد ( أ.ف)١٤١٩٩

٠منى سمیر عبد الحلیم محمد١٤٢٠٠

٠منى صبرى حامد صابر١٤٢٠١

٠منى عادل محمد صالح الجوھرى١٤٢٠٢

٠منى كامل دسوقى ابراھیم١٤٢٠٣

٠منى ناصر عطیفى سالمان١٤٢٠٤

٠منیره فھمى داود سلیمان١٤٢٠٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور األول)رقم اللجنة:(٢١٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مھا عالء محمود خلیل السید١٤٢٠٦

٠مھیتاب جمال محمود محمد١٤٢٠٧

٠موریس ثروت موریس فرج١٤٢٠٨

٠مونیكا عزمى بشرى عزمى١٤٢٠٩

٠مؤمن ابو المجد محمود خلیفھ١٤٢١٠

٠مؤمن مصطفى محمود احمد على١٤٢١١

٠مى صبحى ناصف ابراھیم١٤٢١٢

٠مى عادل محمد الجوھرى١٤٢١٣

٠مى عبد الفتاح احمد حسن١٤٢١٤

٠مى عماد عبد هللا محمد١٤٢١٥

٠مى مجاھد مصطفى السید١٤٢١٦

٠مى محمد احمد محمد نصر١٤٢١٧

٠مى محمد خمیس صدیق١٤٢١٨

٠مى محمود حافظ احمد١٤٢١٩

٠میاده ابو رحاب عز العرب عبد العال١٤٢٢٠

٠میاده احمد عجمى عبد العاطى١٤٢٢١

٠میار احمد توفیق احمد١٤٢٢٢

٠میار حامد نجیب السید١٤٢٢٣

٠میار خالد عباس حسین ابراھیم١٤٢٢٤

٠میار محمود عبده عبدالحمید١٤٢٢٥

٠میرام اشرف فتحى سید١٤٢٢٦

٠میرانا ایمن فؤاد جاھى١٤٢٢٧

٠میشیل طارق زارع اسكندر١٤٢٢٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢١٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مینا ساویرس سند ساویرس١٤٢٢٩

٠مینا سمیر زكى فھمى١٤٢٣٠

٠مینا عصام حلمى یس١٤٢٣١

٠نادر محمد احمد السید١٤٢٣٢

٠نادر نجیب كامل یوسف غبلایر١٤٢٣٣

٠ناصر اسامھ عبد الخالق محمد١٤٢٣٤

٠نانسى عاطف احمد عبده١٤٢٣٥

٠نجالء عبدالرازق عبدالمنعم محمد ( أ.ف)١٤٢٣٦

٠ندى ابراھیم السید محمد١٤٢٣٧

٠ندى ابراھیم حسن ابراھیم١٤٢٣٨

٠ندى ابراھیم محمد ابراھیم یونس (دمج)١٤٢٣٩

٠ندى جمال محمد جالل١٤٢٤٠

٠ندى خالد یسرى حسن١٤٢٤١

٠ندى رجب محمود الحسیني١٤٢٤٢

٠ندى صابر ھاشم احمد١٤٢٤٣

٠ندى طارق عبد الاله احمد١٤٢٤٤

٠ندى عادل عبد الشافى خلیل١٤٢٤٥

٠ندى عبد المنعم حسن اسماعیل١٤٢٤٦

٠ندى عماد عبد المنعم محمود١٤٢٤٧

٠ندى محمد سعید عبد الخیر١٤٢٤٨

٠ندى محمود سعید محمود١٤٢٤٩

٠ندى ممدوح حمودة السید١٤٢٥٠

٠ندى ھشام محمد محمد شراره١٤٢٥١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢١٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نردین مجدى ابوضیف معوض١٤٢٥٢

٠نرمین طارق حامد ابو العال١٤٢٥٣

٠نرمین على شوقى على حسن١٤٢٥٤

٠نسرین عالء الدین محمد طلعت١٤٢٥٥

٠نسمة عنتر محمد عبدالمعطى١٤٢٥٦

٠نسمھ مصطفى مصطفى ابونعمة١٤٢٥٧

٠نشوى محمود سعد زغلول محمد١٤٢٥٨

٠نصر محسن سعد عبد المطلب١٤٢٥٩

٠نھال صالح حسن الیاس١٤٢٦٠

٠نھال ممدوح شكرى عبد الغنى١٤٢٦١

٠نھلھ عماد على امام١٤٢٦٢

٠نھى اسامھ عبد المقصود عبد الغني١٤٢٦٣

٠نھى محمود عبد العزیز عبد الحمید١٤٢٦٤

٠نور الھدى خالد صالح الدین فاضل١٤٢٦٥

٠نور الھدى خلیل محمد مكى حسن١٤٢٦٦

٠نور الھدى محمد محمود عبدالواحد١٤٢٦٧

٠نور ناصر عطیھ عبدالرحیم رجب١٤٢٦٨

٠نورا ایمن سید عبدالحمید١٤٢٦٩

٠نورا فاروق عدلى محمود١٤٢٧٠

٠نورا ناصر عبد الغنى احمد١٤٢٧١

٠نوران ایمن عبد هللا سید١٤٢٧٢

٠نوران خالد عبد الخالق محمد١٤٢٧٣

٠نوران كمیل عباس نجم١٤٢٧٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢١٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نوران ناصر ربیع حسن١٤٢٧٥

٠نورھان احمد عاشور شویل١٤٢٧٦

٠نورھان احمد محمد كمال البستاوى١٤٢٧٧

٠نورھان اسامھ عبد الواحد عبد العزیز١٤٢٧٨

٠نورھان اشرف صبرى ابراھیم١٤٢٧٩

٠نورھان امجد خالد حسن١٤٢٨٠

٠نورھان خالد محمد عمر١٤٢٨١

٠نورھان شعبان عبد الرحمن عطیھ١٤٢٨٢

٠نورھان صالح الدین محمود طھ١٤٢٨٣

٠نورھان عبد الصبور عبد الحمید محمود١٤٢٨٤

٠نورھان عبد الناصر فؤاد مھران١٤٢٨٥

٠نورھان عماد محمد زكي ( أ.ف)١٤٢٨٦

٠نورھان عید نصرالدین صالح١٤٢٨٧

٠نورھان فرج بخیت نخلھ١٤٢٨٨

٠نورھان محمد احمد محمد١٤٢٨٩

٠نورھان محمد فوزى یاقوت صالح١٤٢٩٠

٠نورھان محمود ثابت حسن١٤٢٩١

٠نورھان محمود عبد المنطلب حسین١٤٢٩٢

٠نورھان ھانى محمود محمد قطب١٤٢٩٣

٠نورین خالد محمد انیس١٤٢٩٤

٠نیره عماد محمد السید١٤٢٩٥

٠نیره محمد سمیر عبد الحمید١٤٢٩٦

٠نیره یاسین ابو السعود على١٤٢٩٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢١٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھاجر احمد حسن عبد العال١٤٢٩٨

٠ھاجر اسالم محمد عبد الھادى جاد هللا١٤٢٩٩

٠ھاجر اشرف عبد الحفیظ احمد جاد١٤٣٠٠

٠ھاجر جمال عوض هللا السید١٤٣٠١

٠ھاجر جمال محمد حسین١٤٣٠٢

٠ھاجر جمال محمود السید١٤٣٠٣

٠ھاجر جمال نصر نصر محمد١٤٣٠٤

٠ھاجر خالد سید مجاھد صالح١٤٣٠٥

٠ھاجر رأفت محمد محمود١٤٣٠٦

٠ھاجر عبد الوارث محمد عبد الوارث١٤٣٠٧

٠ھاجر عرفھ على محمد١٤٣٠٨

٠ھاجر على احمد على١٤٣٠٩

٠ھاجر على سید طھ علي١٤٣١٠

٠ھاجر عماد فتحى مرسى الشاذلى١٤٣١١

٠ھاجر فتحى عبد العزیز عابدین١٤٣١٢

٠ھاجر محروس محمد محفوظ١٤٣١٣

٠ھاجر محمد رضوان رمضان١٤٣١٤

٠ھاجر محمد على احمد خلیفھ١٤٣١٥

٠ھاجر ھانى مصطفى محمد رشاد١٤٣١٦

٠ھاجر یوسف احمد اسماعیل١٤٣١٧

٠ھالھ محمود عبد الباسط وصیف١٤٣١٨

٠ھایدى ابراھیم محمود زكي١٤٣١٩

٠ھایدى اسامھ عبدالرحمن شادى١٤٣٢٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢١٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھبھ اسماعیل محمد اسماعیل١٤٣٢١

٠ھبھ هللا سامى محمود احمد١٤٣٢٢

٠ھبھ هللا محمد على عبود١٤٣٢٣

٠ھبھ هللا نبیل عبدالسمیع ھالل١٤٣٢٤

٠ھبھ هللا یوسف عبد النبى عبد هللا١٤٣٢٥

٠ھبھ صبحى شعبان عبد الموجود١٤٣٢٦

٠ھبھ فتحى سید سالم١٤٣٢٧

٠ھبھ ھشام ابراھیم سلیمان (ا.ف)١٤٣٢٨

٠ھدوء حمدى عبدالغنى السعداوى١٤٣٢٩

٠ھدى ابراھیم عبد الحى محمد١٤٣٣٠

٠ھدى ابراھیم محمد ابراھیم١٤٣٣١

٠ھدیر احمد اسحاق محمد عبد هللا١٤٣٣٢

٠ھدیر حمدى امام حسن ( أ.ف)١٤٣٣٣

٠ھدیر رجب سالم امام سید١٤٣٣٤

٠ھدیر صالح عثمان ابراھیم١٤٣٣٥

٠ھدیر طارق عیسى احمد١٤٣٣٦

٠ھدیر عامر محمد محمد١٤٣٣٧

٠ھدیر عبد البارى محمود على١٤٣٣٨

٠ھدیر عالء الدین نصر علي غنیم١٤٣٣٩

٠ھدیر قاسم صالح محمد حجاب١٤٣٤٠

٠ھدیر محمدي محمد فھمي١٤٣٤١

٠ھشام باسم سید طھ محمد سرحان١٤٣٤٢

٠ھشام عامر عطیھ صالح١٤٣٤٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢١٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھشام فوزى جاد هللا شحاتھ١٤٣٤٤

٠ھشام محمد عثمان محمد١٤٣٤٥

٠ھناء ابراھیم محمد ھریدى١٤٣٤٦

٠ھناء عبد الرحمن محمود عبد الرحمن١٤٣٤٧

٠ھناء مصطفى على مھدى حسین١٤٣٤٨

٠ھند عبد الرازق جبریل احمد١٤٣٤٩

٠وسام عبده حسن عبد الكریم مھران١٤٣٥٠

٠وسام ولید محمد فتح الدماطى١٤٣٥١

٠والء جمال عبد الحافظ عبد الحكیم احمد١٤٣٥٢

٠ولید صالح فج النور حسن١٤٣٥٣

٠یارا جمال محمد بدوى١٤٣٥٤

٠یارا خالد حسن على الشاعر١٤٣٥٥

٠یارا سمیر ابراھیم عبد الشافى١٤٣٥٦

٠یارا محمد زیدان زناتي١٤٣٥٧

٠یارا محمد محمد محمد احمد١٤٣٥٨

٠یاسر رضا عبد السالم ابراھیم١٤٣٥٩

٠یاسر ریان رجب عبد السالم١٤٣٦٠

٠یاسر صالح عبد الصادق محمد١٤٣٦١

٠یاسمین اسماعیل السید محمد١٤٣٦٢

٠یاسمین جونى صابر عوض١٤٣٦٣

٠یاسمین حسام محمد العفیفى١٤٣٦٤

٠یاسمین حسن ابراھیم زكى(محول)١٤٣٦٥

٠یاسمین رضا عاشور سلیمان١٤٣٦٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢١٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠یاسمین عابد عطیھ عباس١٤٣٦٧

٠یاسمین عبده محمد على١٤٣٦٨

٠یاسمین عطیھ عبد الحمید عطیھ١٤٣٦٩

٠یاسمین مجدى محمود فرحات محمود١٤٣٧٠

٠یاسمین منصور محمود عبد الحلیم الغرباوى١٤٣٧١

٠یاسمین وحید منصور منصور١٤٣٧٢

٠یاسمین یاسر عید رمضان١٤٣٧٣

٠یاسمین یوسف عبدالعزیز یوسف١٤٣٧٤

٠یحیى احمد عبد السالم ابراھیم١٤٣٧٥

٠یمنى حسن محمد النجار١٤٣٧٦

٠یمنى كرم احمد عبد السالم١٤٣٧٧

٠یوسف اشرف امام حسن رمضان١٤٣٧٨

٠یوسف اشرف مصطفى ابو زید١٤٣٧٩

٠یوسف حمدى یوسف احمد١٤٣٨٠

٠یوسف طارق احمد المدنى١٤٣٨١

٠یوسف عالء الدین عبد النبى عبد الرحیم١٤٣٨٢

٠یوسف محسن محمد احمد١٤٣٨٣

٠یوسف محمد احمد حامد (ا.ف)١٤٣٨٤

٠یوسف محمد عبد هللا احمد١٤٣٨٥

٠یوسف مصطفى على مصطفى نصار١٤٣٨٦

٠یوسف مصطفى محمود محمد١٤٣٨٧

٠یوسف ناجى فتحى حسین١٤٣٨٨

٠احمد عبد التواب احمد سعد هللا (محول)١٤٣٨٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢١٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ریم حسین محمد عبد الوھاب (محول)١٤٣٩٠

٠باحمد ابو القاسم حسین احمد١٤٣٩١

٠باحمد جمال نصر هللا محمد شاھین١٤٣٩٢

٠باحمد حسن السعید عبد الحمید(محول)١٤٣٩٣

٠باحمد حمدى منصور عثمان١٤٣٩٤

٠باحمد رجب مراد عبد المقصود١٤٣٩٥

٠باحمد سمیر سعد یوسف١٤٣٩٦

٠باحمد صبرى محمد احمد١٤٣٩٧

٠باحمد صالح سعید محمد١٤٣٩٨

٠باحمد ضیاء نزھى محمد١٤٣٩٩

٠باحمد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن١٤٤٠٠

٠باحمد عبد هللا سید محمود عوض هللا١٤٤٠١

٠باحمد عبد النبى محمد عثمان١٤٤٠٢

٠باحمد ماھر حافظ ابو ذكرى١٤٤٠٣

٠باحمد محمد حسن زكى *١٤٤٠٤

٠باحمد محمد عبد الجواد عبد المجید١٤٤٠٥

٠باحمد مدحت كامل حسن١٤٤٠٦

٠باحمد مصطفى عید حسین١٤٤٠٧

٠باحمد نادي عبد الرحمن عبد المحسن١٤٤٠٨

٠باحمد نجاح عبدالمالك السرس١٤٤٠٩

٠باحمد وجیھ احمد محمد محمد١٤٤١٠

٠باحمد یحیى حمدى امام١٤٤١١

٠باسطفانوس صدقى عیاد جورجى١٤٤١٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢١٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باسالم احمد عبد الظاھر احمد١٤٤١٣

٠باسالم احمد محمد سلیمان١٤٤١٤

٠باسالم ایمن عبد الفتاح عبد القادر١٤٤١٥

٠باسالم حسن عبد الھادي حسن الدمرداش١٤٤١٦

٠باسالم عادل جابر محمد١٤٤١٧

٠باسالم عاشور على عباس١٤٤١٨

٠باسماء صابر عبد الفتاح محمود١٤٤١٩

٠باسماء صالح على صالح على الدین١٤٤٢٠

٠بامانى احمد عباس محمد١٤٤٢١

٠بامیر محمد زكى عبد الوھاب١٤٤٢٢

٠بامین محمد امین عبد الستار١٤٤٢٣

٠بایة عبادى حسن على(أ.ف)١٤٤٢٤

٠بایمان عاطف عمر عبده١٤٤٢٥

٠بایمن حمدى حسن عبد الرحیم١٤٤٢٦

٠بایھ هللا عماد محمود عشماوي ١٤٤٢٧

٠بایھ حسین صدیق ابراھیم١٤٤٢٨

٠بایھ خالد رفاعى رفاعى١٤٤٢٩

٠بایھ محمد عبد المتعال نوح١٤٤٣٠

٠بایھ مصطفى عبدالوھاب على١٤٤٣١

٠بایھ ھشام ابراھیم یونس١٤٤٣٢

٠ببسمھ مصطفى محمد محمود١٤٤٣٣

٠ببوال مھنى ثابت ابوسیف١٤٤٣٤

٠ببیجاد وائل عبدالموجود السید بیومى١٤٤٣٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢١٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بتقى محمود محمد احمد حسن١٤٤٣٦

٠بجوناثان بطرس ثابت الیاس١٤٤٣٧

٠بجیھان طارق محمد سید سویلم١٤٤٣٨

٠بحازم شریف حسن تركى١٤٤٣٩

٠بحماده شعبان تعیلب عبد القوى١٤٤٤٠

٠بحمزه محمد حمزه احمد١٤٤٤١

٠بحنان ابرھیم زكي عبد السمیع(أ.ف)١٤٤٤٢

٠بخالد السید عبد الحمید بندق١٤٤٤٣

٠بخالد سعد محمد محمد١٤٤٤٤

٠بخالد محمد احمد كمال١٤٤٤٥

٠بخلود شاكر عبد الرؤوف محمود١٤٤٤٦

٠بخلود عباس محمد احمد١٤٤٤٧

٠بدعاء احمد محمد شعیب١٤٤٤٨

٠بدنیا حاتم محمد حسن١٤٤٤٩

٠بدنیا شریف الدمرداش عبد١٤٤٥٠

٠بدینا فرید حسین قطب١٤٤٥١

٠برامى احمد محمد محمد١٤٤٥٢

٠برانیا عبد الفتاح احمد الشرقاوى١٤٤٥٣

٠بروان بھاءالدین ابو المجد احمد١٤٤٥٤

٠بروماریو اوسامھ منیر یوسف١٤٤٥٥

٠بریان حسن االمام مصطفى١٤٤٥٦

٠بریھام على محمود على ابراھیم١٤٤٥٧

٠بزینب مرسى عبد الستار مرسى١٤٤٥٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٢٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بزینب ھشام احمد محمد عید١٤٤٥٩

٠بسعید سعید عوض السید١٤٤٦٠

٠بسلیم رجب احمد محمد١٤٤٦١

٠بشادى حسام محمد محمد احمد١٤٤٦٢

٠بشاھر اشرف محمد عبد الودود حسن١٤٤٦٣

٠بشریف اشرف فوزى محمد١٤٤٦٤

٠بشریف صالح عبد الجواد قناوى١٤٤٦٥

٠بشیماء اسعد عبد الفتاح ظھرى(أ.ف)١٤٤٦٦

٠بصفوت كمال مكارى عوض١٤٤٦٧

٠بطھ سمیر حسن طھ (محول)١٤٤٦٨

٠بعاصم عبد الناصر ھدیلھ علوانى١٤٤٦٩

٠بعایده جمال مصطفى خلیفة١٤٤٧٠

٠بعبد الرحمن السید عبد المطلب محمد١٤٤٧١

٠بعبد الرحمن بخیت عبد هللا حامد١٤٤٧٢

٠بعمر محمد سالمھ محمد جاد عبید١٤٤٧٣

٠بعمر مصطفى عبد الواحد احمد١٤٤٧٤

٠بعمر ناجى محمد امام١٤٤٧٥

٠بعمرو اشرف محمد سید١٤٤٧٦

٠بعمرو حازم محمد عبدالمبدى١٤٤٧٧

٠بعمرو صالح احمد حامد١٤٤٧٨

٠بعمرو عبد الجید رضوان حسنین١٤٤٧٩

٠بعمرو محمد عبد الواحد مصطفى١٤٤٨٠

٠بغادة فھمى الدردیرى عبد المجید١٤٤٨١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٢٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بفادى سمعان عجیب سمعان١٤٤٨٢

٠بفادى ھانى صبحى *١٤٤٨٣

٠بفیوال مجدى فرج جرجس١٤٤٨٤

٠بماریو سعد ذكى ویصا١٤٤٨٥

٠بمایكل سامى شنوده سعد١٤٤٨٦

٠بمحمد احمد فتحى ابراھیم البغدادي١٤٤٨٧

٠بمحمد حسین محمود فتحى١٤٤٨٨

٠بمحمد خالد فھیم محمد سید احمد١٤٤٨٩

٠بمحمد خالد محمود احمد١٤٤٩٠

٠بمحمد سید عبد الفتاح سید عوض١٤٤٩١

٠بمحمد عادل عبده محمد عبد الحمید١٤٤٩٢

٠بمحمد عباس احمد مرسى١٤٤٩٣

٠بمحمد عبد الرحمن سلیم عبد السالم١٤٤٩٤

٠بمحمد عصام عبد العال محمد جوده١٤٤٩٥

٠بمحمد عماد احمد محمد ابو سبع١٤٤٩٦

٠بمحمد محمود منتصر ابراھیم رأفت١٤٤٩٧

٠بمحمد یسرى السید على١٤٤٩٨

٠بمحمود محمد عبد النعیم سید سرور١٤٤٩٩

٠بمحمود نبیل محمود السباعى١٤٥٠٠

٠بمریم عزت عزیز شنودة١٤٥٠١

٠بمریم قدرى لوندى فانوس١٤٥٠٢

٠بمریم نجیب حبشى سالمھ١٤٥٠٣

٠بمریم یاسین محمد ابراھیم١٤٥٠٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٢١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمصطفى احمد مصطفى على عبدالدایم١٤٥٠٥

٠بمصطفى سعید محمد صقر١٤٥٠٦

٠بمصطفى عبد الحكیم عامر احمد١٤٥٠٧

٠بمصطفى عصام معبد ذكي١٤٥٠٨

٠بمصطفى عالء الدین محمد على١٤٥٠٩

٠بمصطفى نبیل احمد حامد١٤٥١٠

٠بمعاذ سامى رجب حسن محمد١٤٥١١

٠بمنھ هللا سامى ابراھیم الملیجى١٤٥١٢

٠بمنى فتحى محمد حسن ١٤٥١٣

٠بمھاب مجدى نظیر بطرس١٤٥١٤

٠بمیاده حسنى محمد عبد الرحیم١٤٥١٥

٠بمیرنا خلیل على مصطفى ١٤٥١٦

٠بمیشیل اشرف ناصح دقش١٤٥١٧

٠بنحمده عبد المنجى حنفى(أ.ف)١٤٥١٨

٠بندى محمد احمد عواد احمد١٤٥١٩

٠بنرمین عبد هللا على رجب١٤٥٢٠

٠بنرمین فضل كامل سالم١٤٥٢١

٠بنشوى عبد هللا حسین مصطفى١٤٥٢٢

٠بنھى عادل على الجمیل١٤٥٢٣

٠بھاجر محمد ابو الحسب على شحاتھ١٤٥٢٤

٠بھانى شحتھ محمد احمد مطر١٤٥٢٥

٠بھبھ عبد الحمید احمد عبد العال١٤٥٢٦

٠بھدیر عادل عبد العال السید١٤٥٢٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٢١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بھدیر عمرو محمود عبد الرحیم١٤٥٢٨

٠بھناء ربیع مصطفى ابراھیم(محول)١٤٥٢٩

٠بھند سالم عبد الغفار سالم١٤٥٣٠

٠بوجیھ كرم محمد الجمیل كامل١٤٥٣١

٠بولید صالح السعید مصطفى١٤٥٣٢

٠بیوسف احمد حسن ابراھیم١٤٥٣٣

٠بمحمد مصطفى احمد محمد خلیل - حول من علوم سیاسیة١٤٥٣٤

٠خ١احمد السید منصور احمد١٤٥٣٥

٠خ١احمد ماجد احمد حسین١٤٥٣٦

٠خ١احمد محمد محمود عبد المقصود١٤٥٣٧

٠خ١اسالم عربى حسن احمد١٤٥٣٨

٠خ١اسالم محمد محمد حسانین١٤٥٣٩

٠خ١اسماعیل احمد اسماعیل احمد١٤٥٤٠

٠خ١انجى عاطف سید زكى١٤٥٤١

٠خ١ایمن محمد سید ھاشم١٤٥٤٢

٠خ١جھاد عوض بكر محمود١٤٥٤٣

٠خ١جوزیف اسامھ فؤاد راجى١٤٥٤٤

٠خ١خالد ضیفى محمد قناوى١٤٥٤٥

٠خ١دنیا حاتم عبدالمنعم عباس خلیل١٤٥٤٦

٠خ١دینا مجدى صبحي حنا١٤٥٤٧

٠خ١زینب احمد فتحى محمد١٤٥٤٨

٠خ١طھ شعبان عبد الصمد عبد الجواد ١٤٥٤٩

٠خ١عبد الحكیم جاد هللا احمد جاد هللا١٤٥٥٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٢٧)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٢٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١عبد هللا عنتر عبد هللا حافظ١٤٥٥١

٠خ١على صالح ھاشمى اسماعیل١٤٥٥٢

٠خ١على صفوت محمد على عفیفى١٤٥٥٣

٠خ١علیاء حسن سلیمان حسن١٤٥٥٤

٠خ١ماجد سعید محمد درویش١٤٥٥٥

٠خ١محمد احمد احمد عامر١٤٥٥٦

٠خ١محمد عبد العزیز عبد الرحمن عبد العزیز١٤٥٥٧

٠خ١محمد عبد هللا محمد ناصف١٤٥٥٨

٠خ١محمد على عبد هللا ابو خلیل١٤٥٥٩

٠خ١محمد فرید عزت زیاده١٤٥٦٠

٠خ١محمد مصطفى سعید على احمد١٤٥٦١

٠خ١محمد مصطفى صالح عبد الصبور١٤٥٦٢

٠خ١محمود احمد حمدان محمد١٤٥٦٣

٠خ١مصطفي السید محمد محمد١٤٥٦٤

٠خ١نادر جمال حسنى مرسى١٤٥٦٥

٠خ١ندى سعید عبد العزیز شحاتھ١٤٥٦٦

٠خ١نورھان عصام امام عبد الرحمن١٤٥٦٧

٠خ١نورھان محمود قطب محمود١٤٥٦٨

٠خ١ھانى رمضان بكرى حسین١٤٥٦٩

٠خ١ھشام احمد عباس غریب١٤٥٧٠

٠خ١وفاء احمد عیسى السید١٤٥٧١

٠خ١یوسف عادل محمد فرغلى١٤٥٧٢

٠خ٢رامي وحید سید احمد١٤٥٧٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: اقتصادیات التجارة الخارجیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٢٧)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٢٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ٢رضوى ناصر رمضان محمود١٤٥٧٤

٠خ٢عبدهللا السید حسن علي١٤٥٧٥

٠خ٢محمد سید احمد شحات١٤٥٧٦

٠خ٢محمد سید محمد حسین١٤٥٧٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: احصاء تطبیقيالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور األول)رقم اللجنة:(٢٢٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ابراھیم اشرف مصطفى محمود١٤٨١١

٠احمد حمدى عبد القادر احمد١٤٨١٢

٠احمد خالد صالح احمد١٤٨١٣

٠احمد عبد هللا مصطفى عبد المعطى١٤٨١٤

٠احمد محمد محمود احمد ( أ.ف)١٤٨١٥

٠احمد مصطفى محمد عیسى١٤٨١٦

٠اسراء شاھین احمد بدر الدین(أ.ف)١٤٨١٧

٠اسراء شعبان عبدالفتاح عبدالحمید ( أ.ف)١٤٨١٨

٠اسراء محمود السید على١٤٨١٩

٠اسالم حامد عبد الحمید حامد١٤٨٢٠

٠اسالم وجیھ عبد هللا مرسى١٤٨٢١

٠اسماء حسین محمد حسن١٤٨٢٢

٠اسیا عوده موسى محمد جزر١٤٨٢٣

٠اشرقت احمد فتحى حسن١٤٨٢٤

٠االء محمد عبد هللا مھران ( أ.ف)١٤٨٢٥

٠امال اشرف فوزى نوار١٤٨٢٦

٠انجى محمد سعید محمود مصطفى١٤٨٢٧

٠ایھ صالح الدین كامل محمد١٤٨٢٨

٠بسمھ محمد سعید السید١٤٨٢٩

٠بسنت كمال على ابراھیم١٤٨٣٠

٠بسنت نادر احمد محمد١٤٨٣١

٠بیشوى ماھر محروس عطیھ١٤٨٣٢

٠جالل احمد جالل عبدالرسول١٤٨٣٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: احصاء تطبیقيالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور األول)رقم اللجنة:(٢٢٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠جھاد ایمن اسماعیل عبدالفتاح ( أ.ف)١٤٨٣٤

٠حنان محمد عبد هللا حسن مصطفى ( أ.ف)١٤٨٣٥

٠دعاء السید مناع محمد ( أ.ف)١٤٨٣٦

٠دعاء على وھیب على ( أ.ف)١٤٨٣٧

٠زینب كمال احمد محمد١٤٨٣٨

٠سلمى احمد سید شحاتھ ( أ.ف)١٤٨٣٩

٠سلمى اسامھ وحید امین١٤٨٤٠

٠سمر جمعھ احمد شعبان ( أ.ف)١٤٨٤١

٠شروق امیر محمود عبد العزیز١٤٨٤٢

٠شریف سعید عباس محمد١٤٨٤٣

٠طارق ابراھیم عبدالحمید محمد ( أ.ف)١٤٨٤٤

٠عائشھ محمد شكرى محمد١٤٨٤٥

٠عبد الرحمن فؤاد حسن محمد١٤٨٤٦

٠عبدالرحمن عادل محمد على ( أ.ف)١٤٨٤٧

٠عبداللطیف عبدالجواد حجاج ( أ.ف)١٤٨٤٨

٠على عمر على احمد١٤٨٤٩

٠علیاء مصطفى محمود شیمى١٤٨٥٠

٠عمرو عصام الدین عبد الرازق عبد الرافع(محول)١٤٨٥١

٠فاطمة مغورى حسن نصار ( أ.ف)١٤٨٥٢

٠فؤاد عامر فؤاد سید احمد١٤٨٥٣

٠كمال عبد اللطیف كمال علي صقر١٤٨٥٤

٠لینا ھشام سید على١٤٨٥٥

٠ماجد ماھر عزیز جمیل١٤٨٥٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: احصاء تطبیقيالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور األول)رقم اللجنة:(٢٢٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ماجده محمد عبد الباسط محمد١٤٨٥٧

٠مایكل ذكى ودیع ذكي١٤٨٥٨

٠محمد ابو بكر عبد هللا فتح هللا١٤٨٥٩

٠محمد جمال عبد المعطى بیومى على١٤٨٦٠

٠محمد حاتم احمد سرور١٤٨٦١

٠محمد حسن عبد هللا محمد جریده(محول)١٤٨٦٢

٠محمد رفاعى مشعال محمد ( أ.ف)١٤٨٦٣

٠محمد عادل احمد السید البرعى١٤٨٦٤

٠محمد عبد الوھاب على فج النور١٤٨٦٥

٠محمد عطیھ المصرى عبد الونیس مصرى١٤٨٦٦

٠محمد مجدى السید محمد سعید ( أ.ف)١٤٨٦٧

٠محمد محمد رضوان السید١٤٨٦٨

٠محمود اشرف حلمى على عبد العال١٤٨٦٩

٠محمود اشرف محمود على١٤٨٧٠

٠مروه احمد ابراھیم جاد١٤٨٧١

٠مریم حسین عبد الاله حسین١٤٨٧٢

٠مونیكا مجدى نبیل فھیم١٤٨٧٣

٠مى حسین على حسین١٤٨٧٤

٠میرنا سعید عطا هللا عوض١٤٨٧٥

٠نادین محمد اقبال احمد حمدى١٤٨٧٦

٠نجالء عرفھ سعد عبدالباقى ( أ.ف)١٤٨٧٧

٠ندى محمد ذكى مجاھد١٤٨٧٨

٠نشوى عصام محمد مصطفى١٤٨٧٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: احصاء تطبیقيالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور األول)رقم اللجنة:(٢٢٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نھال مسعد احمد السید حافظ١٤٨٨٠

٠نھى اشرف محمد حافظ١٤٨٨١

٠نور الدین سید عبد النبى محمد بیومى١٤٨٨٢

٠نورا بھجت محمود محمد١٤٨٨٣

٠نورھان احمد سید محمود١٤٨٨٤

٠نورھان ھانى محمود نعمان١٤٨٨٥

٠ھبھ یوسف عبد الفتاح بیومي١٤٨٨٦

٠ھند محمد محمود حسین ( أ.ف)١٤٨٨٧

٠والء اشرف ربیع احمد١٤٨٨٨

٠والء حسن قرنى محمد١٤٨٨٩

٠والء صبرى محمد فواز١٤٨٩٠

٠یاسمین احمد زلبوط احمد١٤٨٩١

٠یاسمین محمد عبد هللا عبد المطلب١٤٨٩٢

٠یوسف محمد صابر السید١٤٨٩٣

٠باحمد ابراھیم اسماعیل السید١٤٨٩٤

٠باحمد سامى عبد السمیع محمد على١٤٨٩٥

٠باحمد عزت عبد الرحمن یونس١٤٨٩٦

٠باحمد عماد احمد اسماعیل١٤٨٩٧

٠باحمد عیسى حمیدة عبد المجید١٤٨٩٨

٠باسالم عبد الباسط یوسف حسن رفاعى١٤٨٩٩

٠بالھام عید خلیل حامد(أ.ف)١٤٩٠٠

٠بایة ایمن فتحى على (أ.ف)١٤٩٠١

٠بایھ هللا عادل احمد جبریل١٤٩٠٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: احصاء تطبیقيالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(١٩)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور األول)رقم اللجنة:(٢٢٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بایھ محمد بحیرى على١٤٩٠٣

٠ب*باھر احمد ابراھیم محمد١٤٩٠٤

٠ببالل محمد حافظ محمد١٤٩٠٥

٠برمضان جمعھ ابوشناف على١٤٩٠٦

٠بكریمھ عصام رمضان احمد١٤٩٠٧

٠بمحمد ابراھیم حسین محمد ١٤٩٠٨

٠بمحمود خمیس رجب عبد المنعم١٤٩٠٩

٠بمعتز نور محمود محمود١٤٩١٠

٠بمنار عادل عبد الرؤف محمد١٤٩١١

٠بمینا جورج ملك میخائیل١٤٩١٢

٠بنزان رجائى حسن سعد١٤٩١٣

٠خ١احمد حسنى محمد علي١٤٩١٤

٠خ١ایھ هللا السید شحاتھ١٤٩١٥

٠خ١جھاد محمد بكرى محمد١٤٩١٦

٠خ١شیماء احمد روحى توفیق١٤٩١٧

٠خ٢محمد عبدالرحیم عبدالمجید١٤٩١٨

٠خ٢ھدیر محمد عامر عامر١٤٩١٩

٠-فجر محمد سعود المصعب (وافد كویتى)١٤٩٢٠

٠بادھم مجدى حامد عبد الرحمن١٤٩٢١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: العلوم السیاسیةالفرقة: الثالثة (انتظام)

عدد الطالب:(٢٩)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور األول)رقم اللجنة:(تابع٢٢٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد اشرف سعد عبد الوھاب١٤٩٣١

٠احمد عادل محمد محمد عثمان١٤٩٣٢

٠احمد مصطفى محمد محمد١٤٩٣٣

٠اسامھ مصطفى حسین یوسف١٤٩٣٤

٠اسالم اسامھ محمد عطا١٤٩٣٥

٠اسالم محمد احمد على محروس١٤٩٣٦

٠النور شیبھ اقودى انیا١٤٩٣٧

٠ایھاب عبد هللا السید محمد السید١٤٩٣٨

٠باسم فتحى ودیع اسعد١٤٩٣٩

٠دعاء نبیل محمود بدوى١٤٩٤٠

٠ریمون مجدى فلفل قلدس١٤٩٤١

٠ساره مصطفى محمد الھادى١٤٩٤٢

٠سلمى یحیى رجب عباس١٤٩٤٣

٠عبد الرحمن مصطفى محمد خلیل١٤٩٤٤

٠عبد هللا اشرف مختار السید١٤٩٤٥

٠عالء محمد عصمت صدیق١٤٩٤٦

٠مادونا عاطف منصور العریان (محول)١٤٩٤٧

٠محمود بدر عبد البارى نصر(محول)١٤٩٤٨

٠محمود شعبان سید عبد المقصود١٤٩٤٩

٠محمود مجدى عبد الھادى ابراھیم١٤٩٥٠

٠مینا صفوت فلتاووس بكلیداس١٤٩٥١

٠ندى یسرى حسین صدیق١٤٩٥٢

٠نرمین محمد عصام الدین بیومى احمد١٤٩٥٣

٠نیلسون غون ملوال امییل١٤٩٥٤

٠ھدیر صالح الدین احمد مبروك١٤٩٥٥

٠والء جمعھ حسن حسن بخیت١٤٩٥٦

٠بایمان حسن عبد الوھاب عبد العزیز١٤٩٥٧

٠بیوسف محمد یوسف فھمى١٤٩٥٨

٠خ١اكرم صبرى شعبان موسى١٤٩٥٩

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ءاالء طلعت عطیھ محیي عبد الجواد٢٤٨٦١

٠ابراھیم احمد محمد ابراھیم٢٤٨٦٢

٠ابراھیم عصام ابراھیم محمد٢٤٨٦٣

٠ابراھیم لطفى عبد الحمید قطب٢٤٨٦٤

٠ابراھیم محمد ابراھیم خطاب٢٤٨٦٥

٠ابراھیم محمد عبد الحلیم عبد النبى٢٤٨٦٦

٠ابراھیم محمد محمد محمد البھنسي٢٤٨٦٧

٠ابراھیم محمود المصیلحى احمد ابراھیم٢٤٨٦٨

٠ابراھیم یاسر ابراھیم عبد الوھاب٢٤٨٦٩

٠اثر طارق احمد حسن٢٤٨٧٠

٠احمد ابراھیم غنیم محمد٢٤٨٧١

٠احمد اسامھ احمد مجاھد السید٢٤٨٧٢

٠احمد اسامھ عبد الحمید مرشدى٢٤٨٧٣

٠احمد اسامھ عبد الستار سالم٢٤٨٧٤

٠احمد اسامھ كمال الجبالى٢٤٨٧٥

٠احمد اسماعیل عبدالرحمن على٢٤٨٧٦

٠احمد اشرف احمد سید ابراھیم٢٤٨٧٧

٠احمد اشرف عبد هللا الغریب٢٤٨٧٨

٠احمد اشرف عبد الحافظ عثمان٢٤٨٧٩

٠احمد اشرف محمد على حسین٢٤٨٨٠

٠احمد انور محمد خیرى على٢٤٨٨١

٠احمد ایمن حامد الجوھري٢٤٨٨٢

٠احمد ایمن حسین السید٢٤٨٨٣

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد ایمن عبد اللطیف عمار٢٤٨٨٤

٠احمد ایمن محمود فؤاد اسماعیل٢٤٨٨٥

٠احمد ایھاب محمد محمد على٢٤٨٨٦

٠احمد تامر جمال ابراھیم٢٤٨٨٧

٠احمد جالل طھ محمد جوده٢٤٨٨٨

٠احمد جمال حامد دسوقي٢٤٨٨٩

٠احمد جمال سعد سعید٢٤٨٩٠

٠احمد حسن عدلى محمد سالم٢٤٨٩١

٠احمد حسن محروس ابوالغیط٢٤٨٩٢

٠احمد حسین زكى محمد٢٤٨٩٣

٠احمد خالد احمد محمد شلبى٢٤٨٩٤

٠احمد خالد احمد منصور٢٤٨٩٥

٠احمد خالد اسماعیل عبدهللا٢٤٨٩٦

٠احمد خالد عبد العزیز عبد الرحیم٢٤٨٩٧

٠احمد خالد محمد عزت الجمل٢٤٨٩٨

٠احمد خالد محمود خلیل٢٤٨٩٩

٠احمد خالد محمود فتحى سعید٢٤٩٠٠

٠احمد رضا احمد فتح هللا السید٢٤٩٠١

٠احمد روبى حسن حسان٢٤٩٠٢

٠احمد سامح فادى محمد٢٤٩٠٣

٠احمد سامى كمال صدیق٢٤٩٠٤

٠احمد سامى محمد احمد٢٤٩٠٥

٠احمد سالمة عبد التواب سید٢٤٩٠٦

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد سید على احمد٢٤٩٠٧

٠احمد شریف حسن عبد اللطیف٢٤٩٠٨

٠احمد شریف شكرى محمود امین٢٤٩٠٩

٠احمد صابر صالح عبد الحمید٢٤٩١٠

٠احمد صابر عبدالغفار عبدالعظیم٢٤٩١١

٠احمد صالح الدین ھدایة مصیلحى العزب وحیش٢٤٩١٢

٠احمد طارق توكال حسن٢٤٩١٣

٠احمد طارق شعبان احمد رمضان٢٤٩١٤

٠احمد طارق عبد الرشید سالم٢٤٩١٥

٠احمد طارق محمد طھ محمد٢٤٩١٦

٠احمد طارق محمد عبد الكریم قاسم٢٤٩١٧

٠احمد طارق محمود الفقي٢٤٩١٨

٠احمد طارق ھالل السید٢٤٩١٩

٠احمد عادل عبد الحمید عفیفى المصرى٢٤٩٢٠

٠احمد عادل عزیز احمد خلف٢٤٩٢١

٠احمد عادل محمد عبد القادر خلیل٢٤٩٢٢

٠احمد عاصم سمیر یوسف٢٤٩٢٣

٠احمد عاطف احمد محمدالدمرداش٢٤٩٢٤

٠احمد عبد العلیم جمعھ اسماعیل٢٤٩٢٥

٠احمد عبد الواجد محمد الساروخ٢٤٩٢٦

٠احمد عبد الوارث عبد الحمید ابراھیم٢٤٩٢٧

٠احمد عبدالعال عبدالرازق حمیده٢٤٩٢٨

٠احمد عز كمال حامد ھلیل٢٤٩٢٩

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد عصام احمد خلف محمود٢٤٩٣٠

٠احمد عصام عبد الفتاح احمد٢٤٩٣١

٠احمد على عبد العظیم سعید٢٤٩٣٢

٠احمد عمر رجب احمد٢٤٩٣٣

٠احمد عمر عبد هللا سید احمد٢٤٩٣٤

٠احمد عمرو صالح الدین القطان٢٤٩٣٥

٠احمد عمرو محمد ھمام حماد٢٤٩٣٦

٠احمد كمال حسن مكى٢٤٩٣٧

٠احمد كمال صالح احمد٢٤٩٣٨

٠احمد لطفى عبد الرازق السمان٢٤٩٣٩

٠احمد ماھر حسین فرحات٢٤٩٤٠

٠احمد مجدى ھارون وحش٢٤٩٤١

٠احمد محمد االمام االمام ابراھیم٢٤٩٤٢

٠احمد محمد جمال الدین عطیھ٢٤٩٤٣

٠احمد محمد حسن سید ابو زید٢٤٩٤٤

٠احمد محمد حسن عبدالحلیم٢٤٩٤٥

٠احمد محمد ربیع على٢٤٩٤٦

٠احمد محمد زكى محمد٢٤٩٤٧

٠احمد محمد شعبان محمد٢٤٩٤٨

٠احمد محمد عبد الحمید السید الشیخ٢٤٩٤٩

٠احمد محمد عبد الراضى محمد٢٤٩٥٠

٠احمد محمد عبد العال محمد٢٤٩٥١

٠احمد محمد عبد الفتاح محمد٢٤٩٥٢

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد محمد عبد هللا سلیمان٢٤٩٥٣

٠احمد محمد عبد المعطى خضرى٢٤٩٥٤

٠احمد محمد فاروق فؤاد٢٤٩٥٥

٠احمد محمد كمال زكریا٢٤٩٥٦

٠احمد محمد محمد احمد حسن٢٤٩٥٧

٠احمد محمد محمد عبد الرازق٢٤٩٥٨

٠احمد محمد محمد عبد المنعم بظاظھ٢٤٩٥٩

٠احمد محمد موسى قطب٢٤٩٦٠

٠احمد محمد ھاشم احمد٢٤٩٦١

٠احمد محمد ھلیل ابراھیم٢٤٩٦٢

٠احمد محمود یونس محمد٢٤٩٦٣

٠احمد مصطفى سید احمد٢٤٩٦٤

٠احمد مصطفى عبد اللطیف احمد حسونھ٢٤٩٦٥

٠احمد ممدوح صابر رشوان٢٤٩٦٦

٠احمد ممدوح صادق ابراھیم خلیل٢٤٩٦٧

٠احمد ناصر على احمد٢٤٩٦٨

٠احمد ھاني وجدي محمد٢٤٩٦٩

٠احمد وائل احمد محمد امین٢٤٩٧٠

٠احمد وفائى عبد النبى محمد٢٤٩٧١

٠احمد یاسر طلعت اسماعیل٢٤٩٧٢

٠احمد یاسین امین یاسین سعید٢٤٩٧٣

٠ادھم احمد حسین عدلى٢٤٩٧٤

٠ادھم احمد صالح محمد٢٤٩٧٥

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ادھم اسامھ محمد نسیم٢٤٩٧٦

٠ادھم سامح سامى محمد٢٤٩٧٧

٠ادھم محمد حنفى عبد الحمید على٢٤٩٧٨

٠اروى عبد المنعم محمد فوزى منیر٢٤٩٧٩

٠اسامھ عبد الرفیع احمد الشافعى٢٤٩٨٠

٠اسامھ محمد احمد الدیب٢٤٩٨١

٠اسامھ محمد سید احمد٢٤٩٨٢

٠اسامھ محمود شكرى محمود٢٤٩٨٣

٠اسراء ابراھیم حسن انور٢٤٩٨٤

٠اسراء احمد السید احمد٢٤٩٨٥

٠اسراء اشرف عبد الجواد سالم٢٤٩٨٦

٠اسراء اشرف عبد الحمید فؤاد ھجرس٢٤٩٨٧

٠اسراء اشرف فتح هللا عبدالحافظ٢٤٩٨٨

٠اسراء باسل كمال باسل٢٤٩٨٩

٠اسراء سمیر فرج السید عیسى٢٤٩٩٠

٠اسراء سید احمد بدوى٢٤٩٩١

٠اسراء شریف محمد عبد هللا٢٤٩٩٢

٠اسراء شریف محمود جوده عبده عیسى٢٤٩٩٣

٠اسراء طارق جمال الدین عبد المنعم٢٤٩٩٤

٠اسراء طارق محمد عبد الخالق٢٤٩٩٥

٠اسراء عطیھ محمد كامل صقر٢٤٩٩٦

٠اسراء فتحى اسماعیل السید٢٤٩٩٧

٠اسراء محمد فاروق محمد على٢٤٩٩٨

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اسراء محمد محمود محمد٢٤٩٩٩

٠اسراء محمود محمد احمد ابو اسماعیل٢٥٠٠٠

٠اسراء نوح عبده محمد٢٥٠٠١

٠اسراء ھشام محمد جابر رضوان العریان٢٥٠٠٢

٠اسالم احمد بدرى احمد٢٥٠٠٣

٠اسالم احمد عبد المنعم احمد محمد٢٥٠٠٤

٠اسالم احمد عبد المنعم على٢٥٠٠٥

٠اسالم سمیر رزق عثمان خلیل٢٥٠٠٦

٠اسالم صابر محمد حسن٢٥٠٠٧

٠اسالم صدقى الدسوقى البدوى سالم٢٥٠٠٨

٠اسالم عادل سامى عبد الحمید٢٥٠٠٩

٠اسالم عادل محمد امبابى٢٥٠١٠

٠اسالم عصام عبدالسید جوده٢٥٠١١

٠اسالم غریب عبد المقصود عبد هللا٢٥٠١٢

٠اسالم فتحى سالم احمد٢٥٠١٣

٠اسالم محمد زھیر محمد٢٥٠١٤

٠اسالم محمد محى الدین محمود٢٥٠١٥

٠اسالم وائل احمد سماحة٢٥٠١٦

٠اسماء احمد جابر ابو الصید٢٥٠١٧

٠اسماء احمد یوسف احمد٢٥٠١٨

٠اسماء سید جابر ابراھیم مصطفى٢٥٠١٩

٠اسماء صالح احمد عبد الحكیم٢٥٠٢٠

٠اسماء محمد احمد عبدالغنى٢٥٠٢١

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اشرف سید ابراھیم ریاض٢٥٠٢٢

٠اشرف طارق فؤاد حسن مھدلي٢٥٠٢٣

٠اشرقت احمد طھ یونس٢٥٠٢٤

٠افرایم سامى وھبة مرقص٢٥٠٢٥

٠االء احمد عبد العظیم اسماعیل٢٥٠٢٦

٠االء حسام حسني عبد العزیز٢٥٠٢٧

٠االء حسن ھالل حسن٢٥٠٢٨

٠االء حسین محمد كامل الحسیني٢٥٠٢٩

٠االء سامى سید حسن٢٥٠٣٠

٠االء سعید محمد ابو العال٢٥٠٣١

٠االء محمد ابراھیم محمد٢٥٠٣٢

٠االء محمود عبد الفتاح عبد الوھاب٢٥٠٣٣

٠االء مصطفى عبد العظیم احمد٢٥٠٣٤

٠االء نھاد محمد احمد٢٥٠٣٥

٠االء ھانى محمد احمد٢٥٠٣٦

٠الباسل عالء احمد عبد الحمید٢٥٠٣٧

٠الحسن مجدى عبد المالك ابو بكر٢٥٠٣٨

٠الحسین اسامة فتحى عمر ابوالحسن٢٥٠٣٩

٠السعید احمد السعید السید صالح٢٥٠٤٠

٠امام اشرف امام عبد السالم٢٥٠٤١

٠امانى اسماعیل عبد هللا اسماعیل٢٥٠٤٢

٠امانى امین عبد المجید عبد العلیم٢٥٠٤٣

٠امانى سعید عبد النبى عبد هللا٢٥٠٤٤

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠امانى محمد السید احمد٢٥٠٤٥

٠امانى محمد محمد عبدالبارى٢٥٠٤٦

٠امجد عبد الھادى محمد احمد٢٥٠٤٧

٠امل عادل عبد المنعم رفاعي٢٥٠٤٨

٠امل على محمد على٢٥٠٤٩

٠امنیة احمد محمد حسن الموافى عاشور٢٥٠٥٠

٠امنیة اشرف رفعت عبدالمجید٢٥٠٥١

٠امنیة جمعھ عبد المنعم حسن٢٥٠٥٢

٠امنیة عبد العظیم محمد عبد الرحیم٢٥٠٥٣

٠امنیھ امجد محمود مصطفى٢٥٠٥٤

٠امیر اسامھ شحاتھ واصف٢٥٠٥٥

٠امیر اعطیوه عبد الرازق عرفات٢٥٠٥٦

٠امیر عبد الجواد محمد عبد الجواد٢٥٠٥٧

٠امیر نشات بشاى فتح هللا خلیل٢٥٠٥٨

٠امیرة محمد ابراھیم احمد سعید٢٥٠٥٩

٠امیره احمد البدوى محمد جمیل المھتدى٢٥٠٦٠

٠امیره زكى سعدون احمد حسین٢٥٠٦١

٠امیره سامى عبد العزیز حسن٢٥٠٦٢

٠امیره سید عبدالسالم سید٢٥٠٦٣

٠امیره سید محمد فھیم٢٥٠٦٤

٠امیره عمادالدین عبدالقادر ابراھیم الشاذلى٢٥٠٦٥

٠امیره محمد محمد عبدالوھاب٢٥٠٦٦

٠امین محمود امین قرنى٢٥٠٦٧

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠امینھ حسام سید اسماعیل ابراھیم حجازى٢٥٠٦٨

٠انجى احمد جالل خلیفة٢٥٠٦٩

٠انجى رضا عبد الغفار عبد الغفار٢٥٠٧٠

٠انجى شادى مصطفى حسنین٢٥٠٧١

٠انجى طارق انور احمد٢٥٠٧٢

٠انجى ھشام ابراھیم لبیب٢٥٠٧٣

٠انجي عمرو احمد عبد هللا٢٥٠٧٤

٠اندرو اشرف ایوب صبرى٢٥٠٧٥

٠اندرو سامى فوزى متى بسخرون٢٥٠٧٦

٠اندرو صفوت صدقى لبیب٢٥٠٧٧

٠اندرو عادل جورج عبد الملك٢٥٠٧٨

٠انطونیوس الفى رزق ایوب شاروبیم٢٥٠٧٩

٠انور محمد انور محمد دردیر٢٥٠٨٠

٠انیس ولید سعد انیس٢٥٠٨١

٠اولیفیا سامى عطا حكیم٢٥٠٨٢

٠اولیفیا ھشام لطفى نسیم٢٥٠٨٣

٠ایات عادل على عبد الحق محمد٢٥٠٨٤

٠ایات ھانى باھى الجمال٢٥٠٨٥

٠ایاد ایمن حسین مجاھد السید٢٥٠٨٦

٠ایة ھشام مدكور دكرورى٢٥٠٨٧

٠ایرینى مجدى جمعة تاوضروس٢٥٠٨٨

٠ایمان احمد فؤاد على عبد الغنى٢٥٠٨٩

٠ایمان جمال عبد الناصر احمد٢٥٠٩٠

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ایمان صابر یوسف محمد ابو العطا٢٥٠٩١

٠ایمان كارم محمود السید٢٥٠٩٢

٠ایمان محمد ابراھیم عبدالحى٢٥٠٩٣

٠ایمان محمد محمد السعید٢٥٠٩٤

٠ایمان مصطفى زینھم امین٢٥٠٩٥

٠ایمان منتصر عبد المنعم سید٢٥٠٩٦

٠ایمان ھشام جمال الدین محمود٢٥٠٩٧

٠ایھ هللا حسام الدین محمد منجى صالح٢٥٠٩٨

٠ایھ امام عبد العظیم عبد الرحمن٢٥٠٩٩

٠ایھ سمیر حامد السید٢٥١٠٠

٠ایھ سید امام حسنین٢٥١٠١

٠ایھ سید حسین على٢٥١٠٢

٠ایھ عبد السالم محمد حسن نعناع٢٥١٠٣

٠ایھ عبدالباسط عطا هللا محمد٢٥١٠٤

٠ایھ عرفھ محمود محمد٢٥١٠٥

٠ایھ عالء فؤاد نصر على٢٥١٠٦

٠ایھ ماجد محى الدین محمد٢٥١٠٧

٠ایھ مجدى احمد على بدران٢٥١٠٨

٠ایھ مجدى محمد عبد الجواد٢٥١٠٩

٠ایھ محمد احمد حسن ٢٥١١٠

٠ایھ محمد عباس حسین٢٥١١١

٠ایھ محمد عبد الحمید محمد شكر٢٥١١٢

٠ایھ مصطفى رشاد محمد٢٥١١٣

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ایھ مصطفى فرج راضى٢٥١١٤

٠ایھ ممدوح حسن عبد المجید الدرى٢٥١١٥

٠ایھ نور محمد حسن٢٥١١٦

٠ایھاب زكى على البحیرى٢٥١١٧

٠ایھاب محمد محمد العقباوى٢٥١١٨

٠باسل شاذلى جاد الكریم حامد٢٥١١٩

٠باسل طارق عبد القادر الربع٢٥١٢٠

٠باسل عالء الدین عز الدین محمد٢٥١٢١

٠باسل یاسر محمد ابوالفتوح٢٥١٢٢

٠باسم رشوان عبید عسران٢٥١٢٣

٠بافلى رفعت صبرى سامى٢٥١٢٤

٠بجاد عزت احمد حسن٢٥١٢٥

٠بدور ابراھیم عمر محمد٢٥١٢٦

٠بدوى اشرف بدوى سید٢٥١٢٧

٠برسوم ھاني صلیب عوض هللا٢٥١٢٨

٠برنادیت حسام حلمى سلیمان٢٥١٢٩

٠بسمة خالد شعبان سید٢٥١٣٠

٠بسمة رأفت اسحاق فرج٢٥١٣١

٠بسمة نزیھ رجب السعدنى٢٥١٣٢

٠بسملة محمد على حسن٢٥١٣٣

٠بسمھ مدحت السید محمد فراج٢٥١٣٤

٠بسمھ نورالدین مصطفى عبد العظیم عفر٢٥١٣٥

٠بسنت بكر حسین على٢٥١٣٦

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بسنت جمال احمد ابورحاب٢٥١٣٧

٠بسنت حاتم محمد عاشور على٢٥١٣٨

٠بسنت رواش حمزه ابراھیم غنیم٢٥١٣٩

٠بسنت سید عبد العلیم نصر٢٥١٤٠

٠بسنت عبدالرحمن على داود٢٥١٤١

٠بسنت محمد على ابراھیم٢٥١٤٢

٠بسنت مصطفى عبد الحفیظ مصطفى٢٥١٤٣

٠بسنت مصطفى محمد على محمد٢٥١٤٤

٠بوال عالء جمیل وھبھ٢٥١٤٥

٠بوال ممتاز ماركو ھابیل٢٥١٤٦

٠بوال یسرى یوسف عزیز بشاره٢٥١٤٧

٠بیتر جرجس فوزى ثابت٢٥١٤٨

٠بیتر جمال عطیھ عطا٢٥١٤٩

٠بیترا عماد سعد هللا جورجى٢٥١٥٠

٠بیشوى طارق عبد المسیح سرور٢٥١٥١

٠بیشوى عادل انیس٢٥١٥٢

٠بیشوى نبیل صالح اسكاروس٢٥١٥٣

٠تسبیح محمد عاشور محمد٢٥١٥٤

٠تسنیم احمد محمد حسن على٢٥١٥٥

٠تسنیم عواد سالم رفاعى٢٥١٥٦

٠تسنیم محمود محمد احمد الظایط٢٥١٥٧

٠تقى سید محمد احمد٢٥١٥٨

٠تقى عبد الرؤف محمد عبد العظیم٢٥١٥٩

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠تقى محمد بركات عبد الھادى٢٥١٦٠

٠تقى محمد عبدالعزیز عبد الجواد على٢٥١٦١

٠تقى محمود احمد محمد احمد٢٥١٦٢

٠تقى محمود محمد محمود٢٥١٦٣

٠توماس لویس اسكندر یوسف٢٥١٦٤

٠تونى ممدوح مفید حنا٢٥١٦٥

٠جان ایمن نظیر ابراھیم٢٥١٦٦

٠جرجس فرج هللا نجیب شاكر٢٥١٦٧

٠جالل الدین احمد محمد مرسى٢٥١٦٨

٠جھاد منتصر حسین محمد٢٥١٦٩

٠جورج نبیل جرجس ذكى٢٥١٧٠

٠جوزیف ماجد عزیز برسوم٢٥١٧١

٠جون رامى فاروق حلمى مسیحھ تادرس٢٥١٧٢

٠جون ماجد نعیم ملك٢٥١٧٣

٠جون میشیل سالمھ حنا٢٥١٧٤

٠جونیر اشرف كمال اسكندر٢٥١٧٥

٠جیسیكا ثروت نبیل بولس٢٥١٧٦

٠حاتم نھاد حسنى عبده حجاب٢٥١٧٧

٠حازم رأفت محمد احمد٢٥١٧٨

٠حازم عمرو صالح الدین احمد الھوارى٢٥١٧٩

٠حازم محمد كمال احمد٢٥١٨٠

٠حازم مراد حسن مراد الشوربجى٢٥١٨١

٠حامد عامر حامد احمد٢٥١٨٢

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠حامد ھانى حامد محمد ابو عطیھ٢٥١٨٣

٠حبیبة احمد احمد محمد میزار٢٥١٨٤

٠حبیبة اشرف ابو الفضل عبد اللطیف٢٥١٨٥

٠حبیبة ایھاب احمد فؤاد٢٥١٨٦

٠حبیبھ ایمن امام عبد الحكیم مھدى٢٥١٨٧

٠حبیبھ ایھاب السید السید حماد٢٥١٨٨

٠حبیبھ حازم حمدى بیومي٢٥١٨٩

٠حبیبھ عادل محمد الخیاط٢٥١٩٠

٠حبیبھ عاطف حسن حامد٢٥١٩١

٠حبیبھ على حسن علي٢٥١٩٢

٠حبیبھ مجدى احمد یوسف ابراھیم٢٥١٩٣

٠حبیبھ محمود محمد عبد المنعم محمد٢٥١٩٤

٠حسام حسن حسن عبد اللطیف٢٥١٩٥

٠حسام رفاعى محمد عبد ربھ محمد٢٥١٩٦

٠حسام عمرو فاروق محمد٢٥١٩٧

٠حسام محمد امین محمد٢٥١٩٨

٠حسام محمد عزیزالدین محمد٢٥١٩٩

٠حسام محمود حسن على٢٥٢٠٠

٠حسن محمد احمد على٢٥٢٠١

٠حسن مصطفى حسن مصطفي٢٥٢٠٢

٠حسن نبیل حسن على حسن٢٥٢٠٣

٠حسین محمد محمد عبد الرازق٢٥٢٠٤

٠حنان محمد الغلبان خلف هللا٢٥٢٠٥

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠حنین عماد یس محمد٢٥٢٠٦

٠خالد اشرف صبرى مصطفى٢٥٢٠٧

٠خالد عماد الدین ابو الفتوح احمد٢٥٢٠٨

٠خالد ھشام ابراھیم محمود٢٥٢٠٩

٠خالد ھیثم طلعت ابوالعال٢٥٢١٠

٠خلود خالد سید احمد ابراھیم ناجى٢٥٢١١

٠خلود خالد عبد السمیع نعمان٢٥٢١٢

٠خلود خالد عبد المنعم محمد٢٥٢١٣

٠خلود رأفت عبد الرازق عبد الوھاب٢٥٢١٤

٠خلود ھشام ابراھیم محمود٢٥٢١٥

٠خلود یاسر مرسى صقر٢٥٢١٦

٠دالیا طارق محمد حماد٢٥٢١٧

٠دعاء بدر الدین احمد مصطفى٢٥٢١٨

٠دعاء عمادالدین محمدى مرسى٢٥٢١٩

٠دعاء ماجد جوده ابراھیم٢٥٢٢٠

٠دنیا ایھاب محمد صالح الدین محمد ذھني٢٥٢٢١

٠دنیا طارق محمد مرسى٢٥٢٢٢

٠دنیا عادل یونان فانوس٢٥٢٢٣

٠دنیا كمال عبدهللا عزت احمد٢٥٢٢٤

٠دنیا محمد احمد محمود الحسینى٢٥٢٢٥

٠دنیا ھانى زكریا احمد مصطفى٢٥٢٢٦

٠دنیا ھشام عبد الحمید عبد الجلیل٢٥٢٢٧

٠دنیا یاسر محمد محمد السید٢٥٢٢٨

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠دیفید ایھاب حكیم عطیھ داود٢٥٢٢٩

٠دیفید فیكتور حبیب لوقا٢٥٢٣٠

٠دینا احمد محمد السید٢٥٢٣١

٠دینا ایمن رضوان السید٢٥٢٣٢

٠دینا حاتم عبد الشافي حسین٢٥٢٣٣

٠دینا حسین عبد الودود عدلى٢٥٢٣٤

٠دینا خالد محمد مصطفى ھمام٢٥٢٣٥

٠دینا عبد هللا متولي خطاب٢٥٢٣٦

٠دینا عصام محمد بسیونى محمد٢٥٢٣٧

٠دینا عالء احمد محمود٢٥٢٣٨

٠دینا عمرو عبدالمحسن قنصوه٢٥٢٣٩

٠دینا كرم شعبان احمد٢٥٢٤٠

٠دینا نصرالدین محمد كامل٢٥٢٤١

٠رامى حسین محمد احمد حماده٢٥٢٤٢

٠رامى محمد ھانى على حسن السكرى٢٥٢٤٣

٠رانا خالد فوزى خضر٢٥٢٤٤

٠رانا عمرو محمد محمد٢٥٢٤٥

٠رانیا محمد صالح الدین الترجمان٢٥٢٤٦

٠رانیا محمد صالح سعید٢٥٢٤٧

٠رانیا یاسر حنفى محمد٢٥٢٤٨

٠رجاء عادل على عبدالعزیز٢٥٢٤٩

٠رحاب رجب محمد عبد الاله٢٥٢٥٠

٠رحاب سعید فھمى توفیق٢٥٢٥١

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠رحاب سید سلیم محمد٢٥٢٥٢

٠رحاب على سید صالح٢٥٢٥٣

٠رحاب عویس رجب مرسى٢٥٢٥٤

٠رحاب محمود حسن السید٢٥٢٥٥

٠رحمة حامد مطراوى عباس٢٥٢٥٦

٠رحمھ وائل حسن البحیرى یوسف٢٥٢٥٧

٠رضا عادل عبد الحمید متولى٢٥٢٥٨

٠رضوى حسن عبداللطیف عبد الحمید عبدالرحمن شاش٢٥٢٥٩

٠رضوى عبد الحمید محمد ربیع عبد الحمید٢٥٢٦٠

٠رضوى عبد الغنى السید جوده٢٥٢٦١

٠رضوى وائل عبد العزیز عبد العزیز الحلو٢٥٢٦٢

٠رغد محمد احمد احمد٢٥٢٦٣

٠رغده مبارك امام على٢٥٢٦٤

٠رقیھ على عبد العزیز على٢٥٢٦٥

٠رنا احمد امین عبد العزیز٢٥٢٦٦

٠رنا احمد رضا احمد االكیابى٢٥٢٦٧

٠رنا طارق سلیمان عطیھ٢٥٢٦٨

٠رنا كمال ادم السنوسى٢٥٢٦٩

٠رنا محمد احمد عبد الحمید ھنداوى٢٥٢٧٠

٠رنا محمود محمد قندیل٢٥٢٧١

٠رنا منتصر علي عباس٢٥٢٧٢

٠رنسس سمیر طاھر السید صیام٢٥٢٧٣

٠روان احمد ابراھیم عبدالعزیز٢٥٢٧٤

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠روان احمد السعید محمد سعید٢٥٢٧٥

٠روان احمد سید محمود٢٥٢٧٦

٠روان حسام الدین محمد عبدالنبى٢٥٢٧٧

٠روان حمدى محمد عبد الحمید٢٥٢٧٨

٠روان ربیع حسن احمد٢٥٢٧٩

٠روان عبد الوھاب شلبى عبد الوھاب٢٥٢٨٠

٠روان عمرو عالء الدین حسن٢٥٢٨١

٠روان كرم انور حسین٢٥٢٨٢

٠روان محمد حنفي محمود٢٥٢٨٣

٠روان مصطفى محمد كمال محمد٢٥٢٨٤

٠روان ھشام شافعى مرسى٢٥٢٨٥

٠روبیر سرجیوس عابد میخائیل صلیب٢٥٢٨٦

٠روجینا ایھاب مرتضى مینا٢٥٢٨٧

٠رودینھ احمد محمد ابراھیم٢٥٢٨٨

٠رویس مقبل منیر شكرى٢٥٢٨٩

٠ریم اسماعیل ابو الفتح حشاد٢٥٢٩٠

٠ریم امین عبد الفتاح عبده ناجى٢٥٢٩١

٠ریم شریف حسین البرنس مراد٢٥٢٩٢

٠ریم یاسر محمود محمد٢٥٢٩٣

٠ریمون رأفت نجیب اقالدیوس٢٥٢٩٤

٠ریھام حاتم محمد منیب٢٥٢٩٥

٠ریھام سامى احمد فاید٢٥٢٩٦

٠ریھام على احمد على ابو طالب٢٥٢٩٧

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠زیاد اشرف ابو طالب حسن٢٥٢٩٨

٠زیاد ایمن عبد هللا عبد المعز٢٥٢٩٩

٠زیاد رأفت كمال محمد الفقى٢٥٣٠٠

٠زیاد سید زین مھدي٢٥٣٠١

٠زیاد عبد المالك محمد عبد المالك٢٥٣٠٢

٠زیاد عصام عبد السالم ابا یزید٢٥٣٠٣

٠زیاد عماد عبد الونیس محمد٢٥٣٠٤

٠زیاد محمود حسن احمد٢٥٣٠٥

٠زیاد مصطفى حسین محمد محمد على٢٥٣٠٦

٠زیاد ولید وھیب محمد رزق كسبره٢٥٣٠٧

٠زیاد یاسر محمد بدیني٢٥٣٠٨

٠زین ممدوح زین العابدین ابراھیم٢٥٣٠٩

٠زینب عربى حسین عبد الحمید محمد٢٥٣١٠

٠زینب مسعد احمد احمد٢٥٣١١

٠زینھ ھشام محمد احمد وھبھ٢٥٣١٢

٠سارة اشرف عادل محمد٢٥٣١٣

٠سارة ثابت عبد العظیم عبد هللا٢٥٣١٤

٠سارة حمدى سیف النصر جاد٢٥٣١٥

٠سارة محمد صابر محمد عبدالباقى٢٥٣١٦

٠ساره حاتم سعد سطوحي٢٥٣١٧

٠ساره سعد الدین احمد فؤاد٢٥٣١٨

٠ساره محمد عبد الحكم عباس خالد٢٥٣١٩

٠ساره نبیل مھنى جرجس٢٥٣٢٠

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ساره ولید عطا هللا اسماعیل٢٥٣٢١

٠ساندرا ماجد عادل سولایر٢٥٣٢٢

٠ساندى شاكر فاروق شاكر٢٥٣٢٣

٠ساندى صبرى مسعد غبلایر٢٥٣٢٤

٠سعاد احمد امام عبد الحلیم حسانین٢٥٣٢٥

٠سفانھ ھشام عبدهللا مصطفى٢٥٣٢٦

٠سلفانا صموئیل بسالى بشاى٢٥٣٢٧

٠سلمى احمد محسن عبدهللا السید٢٥٣٢٨

٠سلمى احمد محمد السید٢٥٣٢٩

٠سلمى احمد محمد محمد عطیھ٢٥٣٣٠

٠سلمى اشرف عبد الظاھر احمد٢٥٣٣١

٠سلمى اشرف محمد على٢٥٣٣٢

٠سلمى السید محمد طھ سعد هللا٢٥٣٣٣

٠سلمى امام محمد امام٢٥٣٣٤

٠سلمى حاتم محمود عسران٢٥٣٣٥

٠سلمى خالد احمد عبد العظیم٢٥٣٣٦

٠سلمى خالد كامل فرید٢٥٣٣٧

٠سلمى زكریا سلیم عبد المقصود٢٥٣٣٨

٠سلمى سعد محمد عبد هللا عمران٢٥٣٣٩

٠سلمى شریف عبد الحمید احمد امام٢٥٣٤٠

٠سلمى عماد طنطاوى سلیمان غنیمي٢٥٣٤١

٠سلمى محمد حنفى عبد هللا٢٥٣٤٢

٠سلمى محمد فوزى عبد العزیز٢٥٣٤٣

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠سلمى یاسر اسماعیل عبد الھادى٢٥٣٤٤

٠سمر مصطفى امین على٢٥٣٤٥

٠سمیر صبرى ابراھیم فراج٢٥٣٤٦

٠سمیھ سعید ابراھیم عبد المجید٢٥٣٤٧

٠سندس اسامھ عبد المنعم عبد السالم٢٥٣٤٨

٠سندس اسر احمد محمد عمر٢٥٣٤٩

٠سندس حامد عمر عبد هللا زیدان٢٥٣٥٠

٠سندس عبد الفتاح احمد عبد الوھاب٢٥٣٥١

٠سھا عبد الباسط عبد العزیز سید٢٥٣٥٢

٠سھام مسعد مصطفى عبدالعلیم٢٥٣٥٣

٠سھر سعد الدین عبدالحمید الشیمى٢٥٣٥٤

٠سھیلة سعید حسین احمد٢٥٣٥٥

٠سھیلھ ایھاب حسنى عبد المنعم٢٥٣٥٦

٠سھیلھ تامر حسنى حسن٢٥٣٥٧

٠سھیلھ حمدى زكریا حسنین ابو العال٢٥٣٥٨

٠سھیلھ محمد منتصر محمد مصطفى٢٥٣٥٩

٠سھیلھ ھشام حامد عبد الحمید جامع٢٥٣٦٠

٠سیف الدین حسن رجب ابراھیم٢٥٣٦١

٠سیف الدین مدحت انور محمد غازى٢٥٣٦٢

٠سیف الدین مصطفى عبد الفتاح محمد٢٥٣٦٣

٠شادى اشرف مصطفى محمد بھجت٢٥٣٦٤

٠شادى عدلى كامل فھمى٢٥٣٦٥

٠شاھنده خالد على محمد٢٥٣٦٦

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠شذا مصطفى محمد حسین٢٥٣٦٧

٠شذى محمد زكریا عبدالوھاب٢٥٣٦٨

٠شروق ایمن شوقى زكى٢٥٣٦٩

٠شروق جالل محمد عبد القادر٢٥٣٧٠

٠شروق صابر عوض النبقي٢٥٣٧١

٠شروق عادل على امین٢٥٣٧٢

٠شروق عاطف محمد بخیت٢٥٣٧٣

٠شروق مجدى سلیمان سلیمان٢٥٣٧٤

٠شروق محمد محروص احمد٢٥٣٧٥

٠شروق ھشام ابراھیم محمد ابراھیم٢٥٣٧٦

٠شریف طارق نجیب خلة٢٥٣٧٧

٠شریف طلخان شریف محمد سالمھ٢٥٣٧٨

٠شھاب احمد زیدان عبد الخالق٢٥٣٧٩

٠شھد خالد محمد عبدالحمید٢٥٣٨٠

٠شیرى جمیل انور صمویل٢٥٣٨١

٠شیرین امین عبدالمنعم حامد٢٥٣٨٢

٠شیرین عبدالتواب سلیمان السید سلیمان٢٥٣٨٣

٠شیماء جمال محمد امین٢٥٣٨٤

٠شیماء رمضان محمد اسماعیل٢٥٣٨٥

٠صابرین اسماعیل على ابراھیم٢٥٣٨٦

٠صفاء ھشام احمد توفیق٢٥٣٨٧

٠صالح عادل الشحات حسن٢٥٣٨٨

٠صوفیا بیتا مارك اشنیعان٢٥٣٨٩

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ضحى عبد العزیز محمد الشبینى٢٥٣٩٠

٠ضحى كامل سعید مصطفى٢٥٣٩١

٠ضیاء عبد الفتاح عبد العظیم الراعى٢٥٣٩٢

٠طارق حسام الدین حسنى احمد٢٥٣٩٣

٠طاھر احمد عبد العزیز محمود٢٥٣٩٤

٠طاھر اشرف عبد الكریم السید٢٥٣٩٥

٠طلعت رجب امین احمد٢٥٣٩٦

٠طھ احمد عبد الرافع توفیق٢٥٣٩٧

٠عادل طارق جمال الدین عمر٢٥٣٩٨

٠عادل محمد مصطفى عبد العزیز٢٥٣٩٩

٠عبد الرحمن ابراھیم زكى رمضان٢٥٤٠٠

٠عبد الرحمن احمد عامر محمد طاحون٢٥٤٠١

٠عبد الرحمن احمد محمد عبد الحافظ٢٥٤٠٢

٠عبد الرحمن اسامھ صالح محمد صالح٢٥٤٠٣

٠عبد الرحمن المرسى عبد الفتاح٢٥٤٠٤

٠عبد الرحمن توفیق محمد حسن٢٥٤٠٥

٠عبد الرحمن جمال حسین شحاتھ٢٥٤٠٦

٠عبد الرحمن حاتم عبد الرحمن عباس٢٥٤٠٧

٠عبدالرحمن حامد احمد عبدهللا٢٥٤٠٨

٠عبدالرحمن خالد محمد محمود٢٥٤٠٩

٠عبد الرحمن خلیل على مصطفى علي٢٥٤١٠

٠عبد الرحمن سلطان فكرى سلطان٢٥٤١١

٠عبد الرحمن شعبان عطیھ صالح٢٥٤١٢

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبدالرحمن صالح عبدهللا البدیع٢٥٤١٣

٠عبد الرحمن صبرى عباس عبد اللطیف٢٥٤١٤

٠عبد الرحمن صدقى عبده محمد٢٥٤١٥

٠عبد الرحمن صالح ذكى ابراھیم٢٥٤١٦

٠عبد الرحمن طارق حامد عبد القادر كامل٢٥٤١٧

٠عبد الرحمن عصام عبد المنعم محمد حسن حجاج٢٥٤١٨

٠عبد الرحمن عالء ابراھیم فتوح٢٥٤١٩

٠عبد الرحمن عالء الدین حسن محمد٢٥٤٢٠

٠عبد الرحمن عالء الدین عبد العزیز غنیمي٢٥٤٢١

٠عبدالرحمن على حسن بغدادى٢٥٤٢٢

٠عبد الرحمن على عبد الرحمن محمد العراقى٢٥٤٢٣

٠عبد الرحمن عمر عبد العزیز عامر٢٥٤٢٤

٠عبدالرحمن لطفى عبدالرحمن محمد الطوخى٢٥٤٢٥

٠عبد الرحمن مجدى شحاتة حسن الباجورى٢٥٤٢٦

٠عبد الرحمن محمد احمد عبد القادر٢٥٤٢٧

٠عبد الرحمن محمد السید سید احمد الشربینى٢٥٤٢٨

٠عبدالرحمن محمد زكى اسماعیل٢٥٤٢٩

٠عبد الرحمن محمد عاطف محمد محمد٢٥٤٣٠

٠عبد الرحمن محمد عبد المنعم محمد٢٥٤٣١

٠عبد الرحمن محمد عبدالفتاح النادى٢٥٤٣٢

٠عبد الرحمن محمد عزت محمد ریشھ٢٥٤٣٣

٠عبد الرحمن محمد محمد مجاھد٢٥٤٣٤

٠عبد الرحمن محمد محمد محمد ابو السعود٢٥٤٣٥

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عبد الرحمن محمد مصطفى على خضر٢٥٤٣٦

٠عبد الرحمن محمود محمود خلیفة٢٥٤٣٧

٠عبد الرحمن مرسى فتحى مرسى٢٥٤٣٨

٠عبد الرحمن ولید عبد الرحمن محمد٢٥٤٣٩

٠عبد الرحمن یاسر محمد كامل٢٥٤٤٠

٠عبد الرحمن یاسر محمد مرسى٢٥٤٤١

٠عبد الرحمن یاسر یحى سعد٢٥٤٤٢

٠عبد الرحمن یونس مرعى محمد٢٥٤٤٣

٠عبد العزیز احمد عبد العزیز ابو سیف٢٥٤٤٤

٠عبد العظیم محمد عبد العظیم احمد٢٥٤٤٥

٠عبد هللا شعبان ادھم بیومى٢٥٤٤٦

٠عبد هللا طارق عبد الفتاح محمد٢٥٤٤٧

٠عبدهللا عرابي عبدهللا صابر٢٥٤٤٨

٠عبد هللا محمود عبد الرحمن محمود عبد الجواد٢٥٤٤٩

٠عبد هللا ناصر عویس محمد٢٥٤٥٠

٠عبد هللا ھیثم انیس الدمیاطى٢٥٤٥١

٠عبدهللا ولید عبدهللا سالم محمد٢٥٤٥٢

٠عبد المنعم ربیع عبد المنعم محمد٢٥٤٥٣

٠عبد المنعم محمد عبد المنعم بیومى٢٥٤٥٤

٠عبیر عباس عبد المنعم الشامى٢٥٤٥٥

٠عفاف احمد سالم حسین سالم٢٥٤٥٦

٠عالء حسین سید محمد العجیمى٢٥٤٥٧

٠عالء محمد عویس حسین٢٥٤٥٨

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠على ابراھیم طاھر جمال الدین الصفتى٢٥٤٥٩

٠على احمد على محمد٢٥٤٦٠

٠على الدین ھشام زكى عبد العال٢٥٤٦١

٠على ایھاب على محمود الخولى٢٥٤٦٢

٠على جمال عبد الحلیم عبد العزیز٢٥٤٦٣

٠على شریف ماجد محمود٢٥٤٦٤

٠على عبد الخالق حمدى عبد الخالق٢٥٤٦٥

٠على عرفات على احمد٢٥٤٦٦

٠على عزمى محمود محمد عزمي٢٥٤٦٧

٠على محمد على السید٢٥٤٦٨

٠على محمد على محمد عرفھ٢٥٤٦٩

٠عماد میالد سلیمان شكر٢٥٤٧٠

٠عمر ابراھیم عبدالسالم محمد ھمام٢٥٤٧١

٠عمر احمد المبارك عبد الحكیم القاضى٢٥٤٧٢

٠عمر احمد بكرى محمود ابراھیم٢٥٤٧٣

٠عمر احمد على سالم٢٥٤٧٤

٠عمر احمد محمد محمد٢٥٤٧٥

٠عمر احمد محمود محمد٢٥٤٧٦

٠عمر احمد نبیھ ابراھیم محمد٢٥٤٧٧

٠عمر تامر حسن عبد المطلب٢٥٤٧٨

٠عمر حسام عز العرب٢٥٤٧٩

٠عمر حسنى حلمى حلمى٢٥٤٨٠

٠عمر حسین امین ابراھیم٢٥٤٨١

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عمر خالد ابراھیم محمد جاد٢٥٤٨٢

٠عمر خالد اسماعیل محمود٢٥٤٨٣

٠عمر خالد محمد على حسبو٢٥٤٨٤

٠عمر رضا محمد عبد الحمید٢٥٤٨٥

٠عمر سامى سعید متولى احمد٢٥٤٨٦

٠عمر سمیر احمد محمد عبد العاطى٢٥٤٨٧

٠عمر شریف على محمود ابراھیم نجم٢٥٤٨٨

٠عمر طارق النقراشى احمد٢٥٤٨٩

٠عمر عاصم مختار محمود فؤاد٢٥٤٩٠

٠عمر عبد الرحمن حسن على عبد القادر٢٥٤٩١

٠عمر عبد العزیز عمر محمد٢٥٤٩٢

٠عمر عبد الناصر عطیھ محمد حسانین٢٥٤٩٣

٠عمر عبدالقادر محمود احمد محمد الجھني٢٥٤٩٤

٠عمر على راضى الیمني٢٥٤٩٥

٠عمر عماد حسنى قاسم٢٥٤٩٦

٠عمر مجدى محمود ھمام محمد٢٥٤٩٧

٠عمر محمد حاتم رأفت محمد شعبان٢٥٤٩٨

٠عمر محمد سید محمود السالمونى٢٥٤٩٩

٠عمر محمد عبد اللطیف عبد الكریم٢٥٥٠٠

٠عمر محمود حسن محمد٢٥٥٠١

٠عمر محمود رمضان زكى٢٥٥٠٢

٠عمر مدحت محمد احمد٢٥٥٠٣

٠عمر مصطفى فوزى طھ٢٥٥٠٤

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عمر نبیل محمد حسن مصطفى بكیر٢٥٥٠٥

٠عمر ھانى عبد الھادى احمد بخیت٢٥٥٠٦

٠عمر ھاني عبدالرحمن فھمي٢٥٥٠٧

٠عمر وحید صالح الدین فرید٢٥٥٠٨

٠عمر ولید صبرى نوفل٢٥٥٠٩

٠عمرو جمال فوزى فراج٢٥٥١٠

٠عمرو جمعھ محمد جاد٢٥٥١١

٠عمرو حاتم عادل الزغبى٢٥٥١٢

٠عمرو شریف خلیل محمد٢٥٥١٣

٠عمرو صالح حمدى شمس الدین٢٥٥١٤

٠عمرو عادل عبد الحمید سعید٢٥٥١٥

٠عمرو عاطف جمعھ عبد العزیز٢٥٥١٦

٠عمرو عبد القادر احمد السید٢٥٥١٧

٠عمرو عصام حجاج على٢٥٥١٨

٠عمرو عالء محمود على٢٥٥١٩

٠عمرو ماجد حسنین فرغلي٢٥٥٢٠

٠عمرو محمد احمد سید النساج٢٥٥٢١

٠عمرو محمد صوفى امین٢٥٥٢٢

٠عمرو محمد عبد السالم جوده٢٥٥٢٣

٠عمرو محمد محمود محمود حنفي٢٥٥٢٤

٠عمرو ولید سید عبد العزیز البارودى٢٥٥٢٥

٠عھد اشرف خلیل طلب٢٥٥٢٦

٠عوف محمد عوف محمد٢٥٥٢٧

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠غاده حسین محمد شفیق خلیل جندیھ٢٥٥٢٨

٠غاده سید عبدالكریم عبدالمعبود٢٥٥٢٩

٠غفران امام الشافعى مصطفى نقریش٢٥٥٣٠

٠فاتن محمد محمود العزبى٢٥٥٣١

٠فاتیما محمد على محمد حماد٢٥٥٣٢

٠فادى اسحق مكرم بسطا شحاتھ٢٥٥٣٣

٠فادى رفیق ماھر عزیز٢٥٥٣٤

٠فادى عاطف حبیب بسطا٢٥٥٣٥

٠فادى عزت فھمى عیاد٢٥٥٣٦

٠فادى عماد سمیر سولایر٢٥٥٣٧

٠فادى فوكیھ صبحى حبیب٢٥٥٣٨

٠فادى یاسر معوض ابراھیم٢٥٥٣٩

٠فارس یسرى سید مرسى٢٥٥٤٠

٠فاطمة الزھراء نبیل سید عطیھ خلیفة٢٥٥٤١

٠فاطمة محمد صالح الدین احمد عشرى٢٥٥٤٢

٠فاطمة نادر ابراھیم یاسین ابوغزالة٢٥٥٤٣

٠فاطمھ خالد على على٢٥٥٤٤

٠فاطمھ عصام عبد اللطیف محمد٢٥٥٤٥

٠فاطمھ ماجدى على حسن محمد٢٥٥٤٦

٠فاطمھ محمد عبدالعلیم محمد وھبھ٢٥٥٤٧

٠فاطمھ محمود عبدالمنعم بكرى٢٥٥٤٨

٠فاطمھ مسعد السید محمد٢٥٥٤٩

٠فایزة خلیفھ یاسین٢٥٥٥٠

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠فرح احمد حسن انور ابو زید جبر٢٥٥٥١

٠فرح احمد محمد وفاء احمد٢٥٥٥٢

٠فرح محمد محمود محمد حفنى٢٥٥٥٣

٠فرح وائل محسن انور حسن٢٥٥٥٤

٠فرحة محمد عبد المرضى زعزع٢٥٥٥٥

٠فرحھ خالد عبدالتواب عیسى سلیمان٢٥٥٥٦

٠فرحھ مبارك محمود محمد٢٥٥٥٧

٠فریدة حسین سید خلیل٢٥٥٥٨

٠فریدة طارق عباس حلمى٢٥٥٥٩

٠فؤاد طارق فؤاد ابوزید٢٥٥٦٠

٠فیبى فاطین فوزى محروس٢٥٥٦١

٠فیرا ھانىء صبرى صادق٢٥٥٦٢

٠فیروز یاسر عزت حسین الفرحاتى٢٥٥٦٣

٠فیرونیا حنا زكریا تادرس٢٥٥٦٤

٠فیرونیا مكرم توفیق عبد السید٢٥٥٦٥

٠فیرینا شنوده عدلى یوسف٢٥٥٦٦

٠فیلوباتیر امجد جورج شحاتھ٢٥٥٦٧

٠فیوال عماد عطیھ اسعد٢٥٥٦٨

٠كاترین ایمن سمیر عبد الملك٢٥٥٦٩

٠كاترین عبدالمسیح بخیت ابراھیم٢٥٥٧٠

٠كاترین عماد فوزى نظیر ابراھیم٢٥٥٧١

٠كاترین موریس بسالى سالمون٢٥٥٧٢

٠كارول جورج حشمت عوض عبد الشھید٢٥٥٧٣

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠كارولین عادل اسحق ابراھیم٢٥٥٧٤

٠كارولین كمال انیس ساویرس٢٥٥٧٥

٠كاریمان كارم جمعة محمد٢٥٥٧٦

٠كارین جورج نصرى اسحق٢٥٥٧٧

٠كامل مصطفى كامل ھندى٢٥٥٧٨

٠كرستینا رأفت زاخر رسان٢٥٥٧٩

٠كرستینا محسن بكار فھیم٢٥٥٨٠

٠كرستینا ھانى فایز صالح٢٥٥٨١

٠كرم محمد محمد حسن المھدى٢٥٥٨٢

٠كریم احمد عبد الغنى السید٢٥٥٨٣

٠كریم اشرف رمضان شربینى٢٥٥٨٤

٠كریم جمال محمد عبد الاله٢٥٥٨٥

٠كریم طارق عبد الوھاب فھمي العطار٢٥٥٨٦

٠كریم عماد الدین السید شعبان٢٥٥٨٧

٠كریم فتحى عبد العلیم عبدالقادر٢٥٥٨٨

٠كریم محمود سعید حسن٢٥٥٨٩

٠كریم مدحت سید ابو حالوه٢٥٥٩٠

٠كریمة على حسین حسن٢٥٥٩١

٠كلیر جورج صبحى فلتاؤس٢٥٥٩٢

٠كیر مینا جورج نصیف حنا٢٥٥٩٣

٠كیرلس تادرس شاكر شھاد٢٥٥٩٤

٠كیرلس جورج عزیز زاخر٢٥٥٩٥

٠كیرلس سعید عجایبى سرافیم٢٥٥٩٦

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠كیرلس شوقى شارل سامى٢٥٥٩٧

٠كیرلس ماجد حبیب اسحق٢٥٥٩٨

٠كیرلس ممدوح سفین مساك٢٥٥٩٩

٠كیرلس نشات لبیب عوض٢٥٦٠٠

٠كیرلس ودیع فوزى مشرقى٢٥٦٠١

٠لجین انور ابراھیم فؤاد٢٥٦٠٢

٠لمیاء اسامھ كمال جاد الكریم٢٥٦٠٣

٠لوران خالد حلمى عبد االمام٢٥٦٠٤

٠لوسیانا یسرى صبحى عزیز٢٥٦٠٥

٠لؤى محمد اسامھ شبل الفضالى٢٥٦٠٦

٠لیزا صموئیل حلمى عبدالمسیح٢٥٦٠٧

٠لینا فوزى سمعان قلد٢٥٦٠٨

٠لینھ السعید البسطویسى ریھ٢٥٦٠٩

٠ماجده خالد ابو النور محمد حسن٢٥٦١٠

٠ماجده مسعد احمد محمود٢٥٦١١

٠مادونا مجدى جابر ابراھیم٢٥٦١٢

٠مادونا یوسف حلیم یوسف٢٥٦١٣

٠مارتینا شیرین یوسف اندراوس٢٥٦١٤

٠مارتینا لویس تامر لوقا٢٥٦١٥

٠مارتینا ماھر شفیق شحاتھ٢٥٦١٦

٠مارتینا مالك جرجس روفائیل٢٥٦١٧

٠مارك نشأت جورجى اسعد٢٥٦١٨

٠ماركو ماجد منیر فھمى٢٥٦١٩

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ماركو محب موریس بشیر الشبیلى٢٥٦٢٠

٠مارى جرجس لمعى حبشى٢٥٦٢١

٠مارى مجدى سلیمان جرجس٢٥٦٢٢

٠مارى مرقص وھیب مساك٢٥٦٢٣

٠ماریا اسامھ حلمي مراد٢٥٦٢٤

٠ماریا اشرف سامى كیرلس٢٥٦٢٥

٠ماریا سمیر حكیم غالى٢٥٦٢٦

٠ماریا مینا مراد راغب٢٥٦٢٧

٠ماریا نبیل عیاد جورجى٢٥٦٢٨

٠ماریا ھانى صبحى جید٢٥٦٢٩

٠ماریا ھانى فؤاد یسى٢٥٦٣٠

٠ماریان ایمن رمزى فریز٢٥٦٣١

٠ماریز شفیق موسى بشاى٢٥٦٣٢

٠ماریز طارق ابراھیم حلیم ابراھیم٢٥٦٣٣

٠ماریز مجدى مرزوق فوزى٢٥٦٣٤

٠مارینا اسامھ جرجس حنا٢٥٦٣٥

٠مارینا اشرف بولس شحاتھ میخائیل٢٥٦٣٦

٠مارینا البیر عزمى سلیمان٢٥٦٣٧

٠مارینا سمیر امین جرجس٢٥٦٣٨

٠مارینا صابر جوده عطا هللا٢٥٦٣٩

٠مارینا عاطف فرید سلیمان٢٥٦٤٠

٠مارینا عصفور عبده شبیب٢٥٦٤١

٠مارینا فھیم كامل فھیم٢٥٦٤٢

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مارینا كمال الدین صبحى جید٢٥٦٤٣

٠مارینا مدحت ودیع ملقى٢٥٦٤٤

٠مارینا ممدوح زكى متیاس٢٥٦٤٥

٠مارینا میشیل جورج میخائیل٢٥٦٤٦

٠مارینا ناجى لطفى جرجس٢٥٦٤٧

٠مارینا ھانى مسعد یوسف٢٥٦٤٨

٠مارینا وجدى ایوب جرجس٢٥٦٤٩

٠مارینا وفیق فایز صالح٢٥٦٥٠

٠ماریو ماجد بانوب فھیم٢٥٦٥١

٠ماریو ماھر عبد المسیح شحاتھ٢٥٦٥٢

٠مازن ایمن السید احمد احمد بدر٢٥٦٥٣

٠مازن سمیر محمد محمود احمد٢٥٦٥٤

٠مازن شریف سمیر عبد المنعم٢٥٦٥٥

٠مازن على حسین محمد زنفل٢٥٦٥٦

٠مازن محمود ابراھیم ابو شادى٢٥٦٥٧

٠ماسى عادل جرجس یوسف٢٥٦٥٨

٠ماھر موریس محروس صلیب٢٥٦٥٩

٠ماھیتاب محمد الخامس اسعد محمد حسن٢٥٦٦٠

٠ماھینور وائل عبد الرحمن مصطفى معاذ٢٥٦٦١

٠مایا ھیثم طلعت احمد٢٥٦٦٢

٠مایفن عصام عیاد جبره٢٥٦٦٣

٠مایكل انیس رسلھ نصیف ھرمینا٢٥٦٦٤

٠مایكل جمال سامى واصف٢٥٦٦٥

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مایكل ماھر نظیم الیاس٢٥٦٦٦

٠مجدى محمد فاروق محمد٢٥٦٦٧

٠محمد ابراھیم احمد رمضان٢٥٦٦٨

٠محمد ابراھیم احمد عثمان عزام٢٥٦٦٩

٠محمد احمد احمد محمود عوض٢٥٦٧٠

٠محمد احمد احمد مصطفى احمد٢٥٦٧١

٠محمد احمد امبارك عبداللطیف٢٥٦٧٢

٠محمد احمد عبد الرحمن مصطفى٢٥٦٧٣

٠محمد احمد عبد السالم احمد٢٥٦٧٤

٠محمد احمد عبد العزیز ابراھیم٢٥٦٧٥

٠محمد احمد محمد سید احمد٢٥٦٧٦

٠محمد احمد محمد كمال محمود حسانین٢٥٦٧٧

٠محمد احمد محمد معوض٢٥٦٧٨

٠محمد احمد مھدى بكرى٢٥٦٧٩

٠محمد احمد والءالدین رضوان رضوان احمد ورد٢٥٦٨٠

٠محمد اسامھ فتحى عبد القادر٢٥٦٨١

٠محمد اسامھ محمد على السید٢٥٦٨٢

٠محمد اسماعیل سعد محمد٢٥٦٨٣

٠محمد اشرف بشیر محمد عبد العزیز٢٥٦٨٤

٠محمد اشرف بھاء الدین محمود٢٥٦٨٥

٠محمد اشرف محمد السید طلبھ٢٥٦٨٦

٠محمد اشرف محمد محمود٢٥٦٨٧

٠محمد ایمن محمد صالح الدین٢٥٦٨٨

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد بھاء الدین محمد اسماعیل٢٥٦٨٩

٠محمد جابر ریاض على نصر٢٥٦٩٠

٠محمد حاتم صالح ابراھیم٢٥٦٩١

٠محمد حاتم محمد سعد محمد٢٥٦٩٢

٠محمد حسام الدین حسن حسن٢٥٦٩٣

٠محمد حسام الدین حسن عفیفى حسن٢٥٦٩٤

٠محمد حسین عمرو احمد ابراھیم ٢٥٦٩٥

٠محمد خالد رمضان شریف٢٥٦٩٦

٠محمد خالد فتحى احمد٢٥٦٩٧

٠محمد ربیع محمود على ابراھیم٢٥٦٩٨

٠محمد رجب علواني معوض٢٥٦٩٩

٠محمد رضا حسن محمد حسن٢٥٧٠٠

٠محمد رضا فتحي ابراھیم٢٥٧٠١

٠محمد رضا محمد محمد ادریس٢٥٧٠٢

٠محمد زكریا محمد احمد٢٥٧٠٣

٠محمد زیدان محمود عبد الرحیم٢٥٧٠٤

٠محمد سالم صالح عبد الجواد٢٥٧٠٥

٠محمد سامى احمد احمد٢٥٧٠٦

٠محمد سامى محمد عامر٢٥٧٠٧

٠محمد سعید عبد الرحمن شحات٢٥٧٠٨

٠محمد سعید عبد الغفار شاھین٢٥٧٠٩

٠محمد سمیر شوقى عبد العاطي٢٥٧١٠

٠محمد سمیر محمد على٢٥٧١١

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد شریف احمد محمد٢٥٧١٢

٠محمد صابر عبد المرید ابو الحمد٢٥٧١٣

٠محمد صالح ھاشم ابوزید٢٥٧١٤

٠محمد صبرى محمد ابوشعیشع٢٥٧١٥

٠محمد صالح محمد محمد االبراشى٢٥٧١٦

٠محمد طارق سید ابراھیم٢٥٧١٧

٠محمد طارق عبد العاطي حامد٢٥٧١٨

٠محمد طارق محمد جبر مطاوع٢٥٧١٩

٠محمد طلعت عبد الرحیم مسلم سالم٢٥٧٢٠

٠محمد عادل احمد جالل ابو عید٢٥٧٢١

٠محمد عادل السید سلیمان٢٥٧٢٢

٠محمد عادل على قطب٢٥٧٢٣

٠محمد عادل محمد عبده٢٥٧٢٤

٠محمد عاطف عبد الشكور محمد٢٥٧٢٥

٠محمد عاطف عز الدین ابراھیم٢٥٧٢٦

٠محمد عاطف محمد سعید محمد٢٥٧٢٧

٠محمد عبد الحكیم على عبد الصمد٢٥٧٢٨

٠محمد عبد الحمید على عبد هللا٢٥٧٢٩

٠محمد عبد الرحمن حسانین محمد٢٥٧٣٠

٠محمد عبد المحسن سید مصطفي٢٥٧٣١

٠محمد عبدالوھاب محمود عبدالوھاب٢٥٧٣٢

٠محمد عبده عبدهللا عبده٢٥٧٣٣

٠محمد عثمان امین محمد٢٥٧٣٤

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد عزت حسن محمد٢٥٧٣٥

٠محمد عزت عبد النبي ابراھیم٢٥٧٣٦

٠محمد عصام احمد ماھر محمود٢٥٧٣٧

٠محمد عصام الدین یحى محمد محمد٢٥٧٣٨

٠محمد عصام محمد عمران محمد٢٥٧٣٩

٠محمد عالء الدین محمد عبد الجواد٢٥٧٤٠

٠محمد عالء صابر محمد٢٥٧٤١

٠محمد عالء عبدالكریم عبدالمعبود٢٥٧٤٢

٠محمد على السید على٢٥٧٤٣

٠محمد على سعد على٢٥٧٤٤

٠محمد على فھمي احمد٢٥٧٤٥

٠محمد على مصطفى محمد سالم٢٥٧٤٦

٠محمد عماد احمد عطیھ٢٥٧٤٧

٠محمد عماد عبد المنعم احمد الجمال٢٥٧٤٨

٠محمد عمر ابراھیم على٢٥٧٤٩

٠محمد عمر عبد السالم محمود فرج٢٥٧٥٠

٠محمد عمر محمود عبد العلیم٢٥٧٥١

٠محمد عمرو سید عبد العال٢٥٧٥٢

٠محمد عمرو محمد احمد٢٥٧٥٣

٠محمد عمرو محمد عادل یوسف٢٥٧٥٤

٠محمد عمرو محمد محمود٢٥٧٥٥

٠محمد عیسى ابراھیم عفیفى٢٥٧٥٦

٠محمد كارم محمد شاكر٢٥٧٥٧

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد مبارك ابراھیم على یحیا٢٥٧٥٨

٠محمد مجدى ابراھیم حسن الزناتي٢٥٧٥٩

٠محمد مجدى جندى ھادى٢٥٧٦٠

٠محمد مجدى عبد الجید عبد الغنى٢٥٧٦١

٠محمد مجدى محمد محمد حمدى٢٥٧٦٢

٠محمد محسن ابراھیم محمد عبد هللا٢٥٧٦٣

٠محمد محسن محمد عبد المنعم حسن٢٥٧٦٤

٠محمد محمد جمال الدین حسن منصور٢٥٧٦٥

٠محمد محمود احمد عویس٢٥٧٦٦

٠محمد محمود حسین محمد عبد الھادى٢٥٧٦٧

٠محمد محمود عبد الغفار فھیم منصور٢٥٧٦٨

٠محمد محمود عبد هللا محمود٢٥٧٦٩

٠محمد محمود فتحى عبد التواب٢٥٧٧٠

٠محمد محمود فھمى دغیدى٢٥٧٧١

٠محمد محمود محمد حنفى محمد٢٥٧٧٢

٠محمد مختار عبد الحلیم احمد٢٥٧٧٣

٠محمد مدحت عبد العزیز محمد٢٥٧٧٤

٠محمد مروان محمد محمود٢٥٧٧٥

٠محمد مصطفى عبد النبى حسن فرج٢٥٧٧٦

٠محمد مصطفى محمد محمد موسى٢٥٧٧٧

٠محمد مصطفي حسن سید٢٥٧٧٨

٠محمد معتز محمد فوزى محمود٢٥٧٧٩

٠محمد ممدوح انور عبد الحي٢٥٧٨٠

أسم 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: الثانیة

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد ناجى فتحى السید٢٥٧٨١

٠محمد ناصر محمد عرفة٢٥٧٨٢

٠محمد ھانى احمد محمد٢٥٧٨٣

٠محمد وائل حامد محمود٢٥٧٨٤

٠محمد وسام الدین محمود عبد الحى العطار٢٥٧٨٥

٠محمد یاسر محمد عبد التواب٢٥٧٨٦

٠محمد یحیى حسین محمد محمد٢٥٧٨٧

٠محمد یحیى فاضل احمد شعالن٢٥٧٨٨

٠محمد یسرى احمد سعدى عبد الرحمن٢٥٧٨٩

٠محمود احمد حسین السید٢٥٧٩٠

٠محمود احمد سمیر محمد٢٥٧٩١

٠محمود اشرف صبرى عبد الرحمن٢٥٧٩٢

٠محمود امین محمود امین٢٥٧٩٣

٠محمود ثروت محمد الدكماوى٢٥٧٩٤

٠محمود حنفي محمود مصطفي محمد٢٥٧٩٥

٠محمود خلف على مراد٢٥٧٩٦

٠محمود خیرى محمد طھ محمد٢٥٧٩٧

٠محمود راغب عبد الستار میزار٢٥٧٩٨

٠محمود رأفت محمود صادق٢٥٧٩٩

٠محمود رجب سعد سلیمان شادى٢٥٨٠٠

٠محمود سامى شحات كامل٢٥٨٠١

٠محمود سعد الدین محمد الصغیر محمد٢٥٨٠٢

٠محمود سید عبده حنفى رزق٢٥٨٠٣

أسم 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: الثانیة

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ب) الدور األول)رقم اللجنة:(١٦٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمود صالح سالم عثمان٢٥٨٠٤

٠محمود صالح فضل درویش الخولى٢٥٨٠٥

٠محمود عادل محمود سلیم٢٥٨٠٦

٠محمود عاطف مھدى احمد محمد٢٥٨٠٧

٠محمود عبد الرؤف زغلول سیداحمد٢٥٨٠٨

٠محمود عبد الوھاب السید محمد بدره٢٥٨٠٩

٠محمود عبدالعزیز عبد الرحمن عبد العزیز عجینة٢٥٨١٠

٠محمود على محمود عبد العزیز٢٥٨١١

٠محمود فتحى عبد هللا محمد٢٥٨١٢

٠محمود محمد عبد العال عنتر٢٥٨١٣

٠محمود محمد عبد هللا احمد٢٥٨١٤

٠محمود محمد عوض اللة مصطفى البرعى٢٥٨١٥

٠محمود مسعد عبد هللا امام عامر٢٥٨١٦

٠محمود نشأت محمود عزت٢٥٨١٧

٠محمود ھشام على مصطفى٢٥٨١٨

٠محمود وحید عطیة السید٢٥٨١٩

٠محمود یحى محمود عبد الفتاح٢٥٨٢٠

٠محیى الدین محمد محیى الدین محمود٢٥٨٢١

٠مدحت احمد محمد البكرى٢٥٨٢٢

٠مدیحھ مصطفى فھمى عبدالمقصود٢٥٨٢٣

٠مرام عصام ھالل ابراھیم٢٥٨٢٤

٠مرام محسن حلمى مصطفى٢٥٨٢٥

٠مرام محسن محمد الھادى٢٥٨٢٦

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مرام نصر الدین زغلول حسین٢٥٨٢٧

٠مرسا ظریف لبیب بطرس٢٥٨٢٨

٠مروان اشرف عبدالعزیز نبوى٢٥٨٢٩

٠مروان خالد امین عبد الواحد٢٥٨٣٠

٠مروان عالء الدین محمد سید٢٥٨٣١

٠مروان محمود السید عبد الحمید السید٢٥٨٣٢

٠مروة محمد احمد محمد٢٥٨٣٣

٠مروة محمد المتولى محمد٢٥٨٣٤

٠مروه اسامھ محمد ذكى٢٥٨٣٥

٠مروه سامى ابراھیم حجازي٢٥٨٣٦

٠مروه مجدى عبدالحى الحدیدى٢٥٨٣٧

٠مریم احمد اسماعیل محمد٢٥٨٣٨

٠مریم احمد محمد عطیھ٢٥٨٣٩

٠مریم اشرف محمد عبد الفتاح٢٥٨٤٠

٠مریم اشرف محمد كمال المعاذ٢٥٨٤١

٠مریم السید احمد عبد التواب٢٥٨٤٢

٠مریم السید شعبان مراد٢٥٨٤٣

٠مریم انشیل مرزوق نصر هللا٢٥٨٤٤

٠مریم ایمن ابراھیم احمد٢٥٨٤٥

٠مریم ایمن كمال فرید٢٥٨٤٦

٠مریم حمدى عبد الصمد عبد الرجال٢٥٨٤٧

٠مریم خالد جمال الدین عبد المنعم٢٥٨٤٨

٠مریم سامى محروس سمعان٢٥٨٤٩

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مریم سعید عبد اللطیف ابراھیم حفناوى٢٥٨٥٠

٠مریم سمیر عبد المسیح ابو السعد٢٥٨٥١

٠مریم شریف شحاتھ محمود٢٥٨٥٢

٠مریم طارق عبد المنعم سید ابراھیم٢٥٨٥٣

٠مریم طارق فؤاد عبد العزیز احمد٢٥٨٥٤

٠مریم ظافر احمد جوھر٢٥٨٥٥

٠مریم عادل یونس سید٢٥٨٥٦

٠مریم عاشور سید احمد الصدورى٢٥٨٥٧

٠مریم عبد الناصر محمود محمد ابراھیم٢٥٨٥٨

٠مریم عماد جرجس روفائیل٢٥٨٥٩

٠مریم عمرو عبد القوى راتب٢٥٨٦٠

٠مریم عمرو محمود عبدهللا٢٥٨٦١

٠مریم ماجد إسرائیل أرمانیوس٢٥٨٦٢

٠مریم مجدى امین قالده٢٥٨٦٣

٠مریم محمد ابراھیم ابراھیم ھالل٢٥٨٦٤

٠مریم محمد عبد الوھاب العوضى٢٥٨٦٥

٠مریم محمد عبدالفتاح حامد موسى٢٥٨٦٦

٠مریم محمد عثمان محمد٢٥٨٦٧

٠مریم محمد على طھ على٢٥٨٦٨

٠مریم محمد فرج ابراھیم٢٥٨٦٩

٠مریم محمود عبد العال عبد هللا٢٥٨٧٠

٠مریم مختار محمود محمد٢٥٨٧١

٠مریم معاذ عبدالعزیز منصورغنیم٢٥٨٧٢

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مریم منیر ساویرس حنا٢٥٨٧٣

٠مریم ھشام محمد راغب٢٥٨٧٤

٠مریم وائل محمد محمد شاكر٢٥٨٧٥

٠مشیرة حسني حسین مشرف٢٥٨٧٦

٠مصطفى احمد ابو الحارث محمود٢٥٨٧٧

٠مصطفى احمد السید محمد٢٥٨٧٨

٠مصطفى احمد حمدى امین٢٥٨٧٩

٠مصطفى اسماعیل وطني رمضان٢٥٨٨٠

٠مصطفى اشرف محمد رمضان٢٥٨٨١

٠مصطفى رزق عبده عبد العظیم٢٥٨٨٢

٠مصطفى رزق محمد رزق٢٥٨٨٣

٠مصطفى رفعت احمد زكى٢٥٨٨٤

٠مصطفى سامح على یونس٢٥٨٨٥

٠مصطفى سمیر عبد الحلیم حموده٢٥٨٨٦

٠مصطفى سمیر عبد النبى عامر٢٥٨٨٧

٠مصطفى طارق حسن على حامد٢٥٨٨٨

٠مصطفى طارق محمد محمود٢٥٨٨٩

٠مصطفى عبد هللا حسین عبد الحمید٢٥٨٩٠

٠مصطفى عبد المنعم شرقاوى عبد المنعم٢٥٨٩١

٠مصطفى عمرو مصطفى عبد العظیم داكر٢٥٨٩٢

٠مصطفى محسن مدحت الدفراوي٢٥٨٩٣

٠مصطفى محمد احمد محمد٢٥٨٩٤

٠مصطفى محمد احمد محمود٢٥٨٩٥

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مصطفى محمد صبحى مصطفى٢٥٨٩٦

٠مصطفى محمد عبد الحمید محمد٢٥٨٩٧

٠مصطفى محمد عید محمود٢٥٨٩٨

٠مصطفى محمد محمود احمد٢٥٨٩٩

٠مصطفى محمود اسماعیل محمد٢٥٩٠٠

٠مصطفى محمود دسوقى الشحات٢٥٩٠١

٠مصطفى محمود سراج مھنى٢٥٩٠٢

٠مصطفى محمود عبد النعیم عبد الرحمن٢٥٩٠٣

٠معتز صابر سالمان سلیمان٢٥٩٠٤

٠منار سید عبد هللا رمضان٢٥٩٠٥

٠منار محمد محمود حسن٢٥٩٠٦

٠منار محمد منصور عبدالغنى٢٥٩٠٧

٠منة اسامھ عبد الخالق محمد سعید٢٥٩٠٨

٠منة هللا احمد بلیغ منصور٢٥٩٠٩

٠منة هللا جمال عبدالقادر محمد خلیفة٢٥٩١٠

٠منة هللا حسام محمد سعید٢٥٩١١

٠منة هللا حسن على حسن٢٥٩١٢

٠منة هللا خالد عبد المحسن عبد العظیم٢٥٩١٣

٠منة هللا عبد المجید سید عبد المجید٢٥٩١٤

٠منة هللا عالء محمد محمد طاحون٢٥٩١٥

٠منة هللا عماد زینھم احمد٢٥٩١٦

٠منة هللا ماھر طلعت ابراھیم٢٥٩١٧

٠منة هللا محمد رشاد محمد٢٥٩١٨

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠منة هللا محمود عبد السالم محمود٢٥٩١٩

٠منة هللا محمود على محمد٢٥٩٢٠

٠منة هللا ھیثم اسماعیل نعیم٢٥٩٢١

٠منة خالد فاوى على حسن٢٥٩٢٢

٠منة محمد كمال حافظ٢٥٩٢٣

٠منھ هللا طارق عطیھ محمود عطیھ٢٥٩٢٤

٠منھ هللا عماد احمد حسن معوض٢٥٩٢٥

٠منھ هللا عمادالدین امام خطاب٢٥٩٢٦

٠منھ هللا عمر عباس الطنبارى٢٥٩٢٧

٠منھ هللا محمد محروس محمود متولى٢٥٩٢٨

٠منھ هللا محمود عبدالعزیز الشیخ٢٥٩٢٩

٠منھ ایھاب عبد هللا احمد٢٥٩٣٠

٠منى حسن محمود غریب السید٢٥٩٣١

٠منى شعبان شحاتھ محمد٢٥٩٣٢

٠منى عیسى محمد حسن الجبیلى٢٥٩٣٣

٠مني سید فرحات عبد المعطي٢٥٩٣٤

٠مھا صادق محمد محمود٢٥٩٣٥

٠مھاب اكرم محمد السعید محمد رضوان٢٥٩٣٦

٠مھاب محمد احمد محمد عوض٢٥٩٣٧

٠مھرائیل سمیر منیر غبلایر٢٥٩٣٨

٠مھند احمد محمود محمد عبدالرحمن٢٥٩٣٩

٠مھند تامر نبیل عبد المنعم زغلول٢٥٩٤٠

٠مھند شریف ابراھیم على٢٥٩٤١

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مھند محمد رأفت محمد٢٥٩٤٢

٠مھند محمد سعد عبد الخالق  حسن٢٥٩٤٣

٠مونیكا ظریف صبحى عطیة٢٥٩٤٤

٠مونیكا عصام یوسف ابراھیم٢٥٩٤٥

٠مؤمن ایمن متولى محمد٢٥٩٤٦

٠مؤمن خالد محمد على٢٥٩٤٧

٠مى سمیر عبد الغنى محمد خلیل٢٥٩٤٨

٠مى محمد نصر محمد جندى٢٥٩٤٩

٠مى ھشام احمد محمد القاضي٢٥٩٥٠

٠میاده ایھاب سید ابو القاسم سعیدعلى٢٥٩٥١

٠میاده سعید عبدالرحیم مصطفى٢٥٩٥٢

٠میار احمد صفوت محمد ابوبكر٢٥٩٥٣

٠میار عزت محمد عبدالمنعم٢٥٩٥٤

٠میار عالء الزناتى عبده ابوالعنین٢٥٩٥٥

٠میار ماجد جبرائیل افرام٢٥٩٥٦

٠میار محمود عبد العلیم محمود٢٥٩٥٧

٠میار مصطفى شعبان عبد الرحمن٢٥٩٥٨

٠میاند عادل عطیة محمد٢٥٩٥٩

٠میران حسن شعبان ابراھیم٢٥٩٦٠

٠میرنا ابراھیم احمد ابو الیزید٢٥٩٦١

٠میرنا احمد عبد هللا محمد٢٥٩٦٢

٠میرنا ایمن كمال عطیھ٢٥٩٦٣

٠میرنا جوزیف بخیت اسكندر٢٥٩٦٤

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠میرنا حسام الدین محمد ابراھیم٢٥٩٦٥

٠میرنا خالد رستم محمد حسین رستم٢٥٩٦٦

٠میرنا شریف محمود شقیر٢٥٩٦٧

٠میرنا طارق فوزى احمد٢٥٩٦٨

٠میرنا عبدالقادر عبدالحكیم محمد عفیفي٢٥٩٦٩

٠میرنا عفت عبد هللا عوض٢٥٩٧٠

٠میرنا عماد فایز زكى ابراھیم٢٥٩٧١

٠میرنا عمرو فاروق حشاد٢٥٩٧٢

٠میرنا ماھر موریس ذكى٢٥٩٧٣

٠میرنا مجدى شكرى بسطوروس٢٥٩٧٤

٠میرنا محمد المأمون احمد االنور٢٥٩٧٥

٠میرنا محمد سعودى قطب السید٢٥٩٧٦

٠میرنا محمد مدحت محمود الطلیاوى٢٥٩٧٧

٠میرنا ھانى رزق جرجس٢٥٩٧٨

٠میرنا ھشام محمد نظمي٢٥٩٧٩

٠میروال ایھاب لبیب حنا مكرم هللا٢٥٩٨٠

٠میرونا رافت ولیم كامل٢٥٩٨١

٠مینا جورج مھنى شنوده٢٥٩٨٢

٠مینا عادل سامى كیرلس میخائیل٢٥٩٨٣

٠مینا عماد عجیب عیاد٢٥٩٨٤

٠مینا كمال بخیت بشاى٢٥٩٨٥

٠مینا مجدى بطرس عزیز٢٥٩٨٦

٠مینا مجدى عیاد اندراوس٢٥٩٨٧

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مینا وجدى ماھر میخائیل٢٥٩٨٨

٠مینا وحید طلعت فرنسیس٢٥٩٨٩

٠مینا وحید منیر مرید٢٥٩٩٠

٠مینا وھبة عبد المسیح جرجس٢٥٩٩١

٠ناتلى احمد ابراھیم الدسوقى على٢٥٩٩٢

٠نادین ایمن عبد الحمید القطان٢٥٩٩٣

٠نادین حسین احمد محمد محمد فرحات٢٥٩٩٤

٠نادین صادق على عبد المقصود على٢٥٩٩٥

٠نادین محمد كمال احمد كمال٢٥٩٩٦

٠نادین ھانى فؤاد عبد هللا٢٥٩٩٧

٠نادین ھشام محمد السعید محمد عبدالمطلب٢٥٩٩٨

٠نادین ولید كامل محمود٢٥٩٩٩

٠نادین یاسر جمعھ عید محمد٢٦٠٠٠

٠نادیھ عادل یعقوب صادق٢٦٠٠١

٠نادیھ یحیى زكریا محمود٢٦٠٠٢

٠نانسى اسحاق سعد بطرس٢٦٠٠٣

٠نانسى اشرف على اسماعیل٢٦٠٠٤

٠نانسى نبیل اسحق عبد المسیح٢٦٠٠٥

٠ناھد فؤاد حسن امام٢٦٠٠٦

٠نبیل حسین محمود بیومى٢٦٠٠٧

٠نبیلھ محمود فوزى عطیة السید٢٦٠٠٨

٠ندا خالد فوزى محمد٢٦٠٠٩

٠ندى ابراھیم عبده لیسى عبد العال٢٦٠١٠

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ندى اشرف ثابت صدیق٢٦٠١١

٠ندى اشرف حسنى حسن٢٦٠١٢

٠ندى ایمن نبیل عبد الحمید٢٦٠١٣

٠ندى جابر فاروق جابر٢٦٠١٤

٠ندى حسام الدین مصطفى محمد اللیثى٢٦٠١٥

٠ندى خالد محمد مصطفى٢٦٠١٦

٠ندى رشاد محمد محمد٢٦٠١٧

٠ندى سامى سید عبد الدایم٢٦٠١٨

٠ندى شیبھ الحمد محمد حسین٢٦٠١٩

٠ندى صالح سعد زغلول بھنسي٢٦٠٢٠

٠ندى عاطف عبد العزیز فھمى٢٦٠٢١

٠ندى عبدالعزیز جمال عبدالعزیز٢٦٠٢٢

٠ندى عالء الدین حمدى اسماعیل٢٦٠٢٣

٠ندى عالءالدین سعد الزمر٢٦٠٢٤

٠ندى عمرو محمد محمد٢٦٠٢٥

٠ندى محسن مصطفى مصطفى٢٦٠٢٦

٠ندى محمد السید حنفى٢٦٠٢٧

٠ندى محمد السید عبد السید٢٦٠٢٨

٠ندى محمد عبدالحمید احمد بدوى٢٦٠٢٩

٠ندى محمد عبدالوھاب حسن٢٦٠٣٠

٠ندى محمود حسن جاد هللا٢٦٠٣١

٠ندى محمود عبد العزیز عبد العال٢٦٠٣٢

٠ندى محمود عبد الفتاح محمد٢٦٠٣٣

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ندى محمود مصطفى محمود على٢٦٠٣٤

٠ندى مدحت محمد محمود عبد المجید٢٦٠٣٥

٠ندى ناصر محمود احمد٢٦٠٣٦

٠ندى ولید محمد حنفى على٢٦٠٣٧

٠نرمین ایمن حسن عبدهللا٢٦٠٣٨

٠نرمین عبد الحمید رشاد طنطاوى٢٦٠٣٩

٠نرمین عماد سید عبد الغني٢٦٠٤٠

٠نرمین محمد عباس على٢٦٠٤١

٠نسمھ عادل زكى عبد الھادى٢٦٠٤٢

٠نشوى اسامھ عید عبد الرحمن٢٦٠٤٣

٠نشوى طارق عبد الستار احمد ادریس٢٦٠٤٤

٠نغم ایمن عبدالحمید القطان٢٦٠٤٥

٠نغم عماد عباس عبد الحمید خلیفھ٢٦٠٤٦

٠نلسون بیتر اوفاك بادنتا٢٦٠٤٧

٠نھال محمود احمد عبدالفتاح٢٦٠٤٨

٠نھى سعید محمود محمد٢٦٠٤٩

٠نھى محمد ابراھیم الدسوقى محمد٢٦٠٥٠

٠نھى ممدوح فتحى محمد نصر٢٦٠٥١

٠نوال محمد سمیر عبدالرحمن٢٦٠٥٢

٠نور الحسن على محمد محمد یوسف٢٦٠٥٣

٠نور الدین احمد نبیھ طنطاوى٢٦٠٥٤

٠نور الدین اسامھ یسن نور الدین٢٦٠٥٥

٠نور الدین شریف سعد عبد العلیم٢٦٠٥٦

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نور حسین فھمى محمد احمد٢٦٠٥٧

٠نور محمد عبد الصمد محمد٢٦٠٥٨

٠نور ھانى محمد طریف على جاد الحق٢٦٠٥٩

٠نورا مصطفى عبادى طایع٢٦٠٦٠

٠نورا ھشام عبد العال اسماعیل٢٦٠٦١

٠نوران جمال حسین عبد النبى عقل٢٦٠٦٢

٠نوران حسن جاد راعى٢٦٠٦٣

٠نوران حمدى ھاشم حسانین٢٦٠٦٤

٠نوران خالد بیومى محمود٢٦٠٦٥

٠نوران خالد عبد العزیز محمد٢٦٠٦٦

٠نوران عصام احمد محمد٢٦٠٦٧

٠نوران على عبد المنعم على٢٦٠٦٨

٠نوران عمرو عزت زكى٢٦٠٦٩

٠نوران محمد خلف عبدالحافظ٢٦٠٧٠

٠نوران محمد شحاتة متولي٢٦٠٧١

٠نوران محمد صالح الدین سید على٢٦٠٧٢

٠نوران مدحت محمد وجیھ احمد عبد الرحمن٢٦٠٧٣

٠نورة عبد هللا ادریس ابراھیم٢٦٠٧٤

٠نورھان احمد زھران عویس٢٦٠٧٥

٠نورھان اسامھ زھران محمد داغر٢٦٠٧٦

٠نورھان اشرف رفعت حسن٢٦٠٧٧

٠نورھان جمال احمد خطاب٢٦٠٧٨

٠نورھان حسن عبد الحمید برھام٢٦٠٧٩

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠نورھان رأفت ابراھیم مطر محمد٢٦٠٨٠

٠نورھان ربیع یحیى حسن احمد٢٦٠٨١

٠نورھان صبرى ابوالیزید عبد العزیز٢٦٠٨٢

٠نورھان صالح السید محمد٢٦٠٨٣

٠نورھان عبد الاله بدوي سلیمان٢٦٠٨٤

٠نورھان عصام محمد جمال خلیفة٢٦٠٨٥

٠نورھان عمرو سعد محمد٢٦٠٨٦

٠نورھان كارم ابراھیم اسماعیل٢٦٠٨٧

٠نورھان مجدى عبده محمد نور الدین٢٦٠٨٨

٠نورھان ھشام احمد حبیب٢٦٠٨٩

٠نیرة حسني اسماعیل رمضان٢٦٠٩٠

٠نیرفانا ھشام سعد محمود٢٦٠٩١

٠نیره شھاب احمد محمد الجنیدى٢٦٠٩٢

٠نیره عبد الفتاح عبد السالم عبد الحمید الشاھد٢٦٠٩٣

٠نیره لطفى عبد الواحد احمد٢٦٠٩٤

٠نیفین سمیر نجیب فرج هللا٢٦٠٩٥

٠نیفین ھاني عبدالشھید سعد٢٦٠٩٦

٠ھاجر ایمن حامد موھوب٢٦٠٩٧

٠ھاجر حسین زغلول نعمان٢٦٠٩٨

٠ھاجر شریف عبد الفھیم عبد الكریم٢٦٠٩٩

٠ھاجر على قطب احمد٢٦١٠٠

٠ھاجر محمد سعد دمرداش٢٦١٠١

٠ھاجر محمد محمد عبد هللا٢٦١٠٢

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھاجر محمود عبدالفتاح محمود٢٦١٠٣

٠ھاجر مدحت صدیق عبد الجواد عالم٢٦١٠٤

٠ھاجر ممدوح خلیل اسماعیل٢٦١٠٥

٠ھالة مدحت حسین شحاتھ٢٦١٠٦

٠ھانیا محمد عبد الفتاح محمد عیسى٢٦١٠٧

٠ھایدى ایمن مصطفى عبد اللطیف سالمھ٢٦١٠٨

٠ھایدى حسن حسنین محمد٢٦١٠٩

٠ھایدى سعید كمال عوض٢٦١١٠

٠ھایدى سمیر كمال حبیب٢٦١١١

٠ھایدى ھشام عبد الوھاب عبدالجواد٢٦١١٢

٠ھایدى وائل رفعت السید السید٢٦١١٣

٠ھایدي اشرف عبد العلیم محمد٢٦١١٤

٠ھایدي حسنى محمد عبد الباقى٢٦١١٥

٠ھبة هللا اسامھ عواد ابراھیم٢٦١١٦

٠ھبة هللا شعبان رمضان محمد٢٦١١٧

٠ھبة هللا عادل ابو زید احمد عمر٢٦١١٨

٠ھبة طارق عبد الستار احمد ادریس٢٦١١٩

٠ھبھ ایمن عبد التواب الشبكة٢٦١٢٠

٠ھدى شعبان عشماوى سید٢٦١٢١

٠ھدیر احمد ابوالیزید فرماوى٢٦١٢٢

٠ھدیر ایمن حسین مطراوى٢٦١٢٣

٠ھدیر حسن كمال محمد ابراھیم ابوزید٢٦١٢٤

٠ھدیر سید احمد عبد العال٢٦١٢٥

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھدیر طارق مسعد طھ البدوى٢٦١٢٦

٠ھدیر محمد المغاورى رواش٢٦١٢٧

٠ھدیر محمد محمد عبد الخالق٢٦١٢٨

٠ھشام على عزت محمد٢٦١٢٩

٠ھشام مالك مصطفى محمد االروادى٢٦١٣٠

٠ھشام محمد رحمى یوسف٢٦١٣١

٠ھمسھ محمد مصطفى حسان٢٦١٣٢

٠ھمسھ محمد ھشام محمد الجنزورى٢٦١٣٣

٠ھنا مختار محمد عبد هللا حمیده٢٦١٣٤

٠ھنا منصور محمد احمد٢٦١٣٥

٠ھند سعید جالل محمد٢٦١٣٦

٠ھند منصور سلطان محمد احمد٢٦١٣٧

٠ھیا محمد احمد مصطفى٢٦١٣٨

٠وائل طارق سید توفیق٢٦١٣٩

٠وائل وسام فرید محمد كامل٢٦١٤٠

٠وسام احمد شعبان احمد٢٦١٤١

٠وسام عمر عبدالفتاح احمد٢٦١٤٢

٠وسام معتز محمد فوزى٢٦١٤٣

٠وفیق وائل صموئیل توفیق عیاد٢٦١٤٤

٠ولید حسین على بكر السید٢٦١٤٥

٠ولید عالء مصطفى سعد الدین٢٦١٤٦

٠ولید محمد طلعت سید٢٦١٤٧

٠وئام امجد محمد جالل الدین٢٦١٤٨

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠یارا اشرف اسماعیل عبد الشافى٢٦١٤٩

٠یارا یاسر محمود الخضراوى٢٦١٥٠

٠یاسر احمد ماھر محمد دسوقى٢٦١٥١

٠یاسمین احمد السید عاشور٢٦١٥٢

٠یاسمین احمد محمد فخرى عزازى٢٦١٥٣

٠یاسمین اشرف ابو بكر٢٦١٥٤

٠یاسمین اشرف محمد عبدالحلیم المھاود٢٦١٥٥

٠یاسمین السید محمد السید٢٦١٥٦

٠یاسمین حسن محمد سید٢٦١٥٧

٠یاسمین رفعت محمد محمد٢٦١٥٨

٠یاسمین زینھم محمد عوض٢٦١٥٩

٠یاسمین سامى محمد كامل منجد احمد٢٦١٦٠

٠یاسمین عارف محمود محمد قاسم٢٦١٦١

٠یاسمین فھمى عبد السالم ابراھیم٢٦١٦٢

٠یاسمین محمد ابراھیم على ابراھیم٢٦١٦٣

٠یاسمین محمد عبد الخالق محمد٢٦١٦٤

٠یاسمین محمود سعید محمود٢٦١٦٥

٠یاسمین محمود محمد محمود٢٦١٦٦

٠یاسمین مصطفى امین عبد الرحمن٢٦١٦٧

٠یاسمینا خالد محمود خلیل٢٦١٦٨

٠یاسین شریف فاروق حقى٢٦١٦٩

٠یامن ثروت ثابت حسن بدوي٢٦١٧٠

٠یحیى حسین حمدى حامد احمد الیمنى٢٦١٧١

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠یحیى زكریا ضوى مرشد ادم٢٦١٧٢

٠یحیى محمد امام محمد یاسین٢٦١٧٣

٠یحیى محمد شریف صالح الدین محمود عبده٢٦١٧٤

٠یس ایمن مصطفى مختار٢٦١٧٥

٠یسرا احمد محمد فخرى عزازى٢٦١٧٦

٠یسرى مصطفى محمد یسرى محمود عبد الحلیم٢٦١٧٧

٠یمنى احمد زغلول حسین٢٦١٧٨

٠یمنى احمد سعید عبد الفتاح٢٦١٧٩

٠یمنى اشرف محمد خلف٢٦١٨٠

٠یمنى ایمن حسن محمد حسن٢٦١٨١

٠یمنى خالد محمد صالح رجب٢٦١٨٢

٠یمنى عصام كمال حسن عنایھ٢٦١٨٣

٠یمنى عالء عید عبد العزیز٢٦١٨٤

٠یمني عبده احمد شعبان مبارك٢٦١٨٥

٠یوأنا عادل فرید عبد المسیح٢٦١٨٦

٠یوستینا سامى رزق خلة٢٦١٨٧

٠یوستینا عبد المالك اسعد عبد الملك٢٦١٨٨

٠یوستینا عصام فایز ملك٢٦١٨٩

٠یوستینا یسرى حنا فخرى٢٦١٩٠

٠یوستینا یوسف بشرى یوسف٢٦١٩١

٠یوسف احمد سعدى احمد٢٦١٩٢

٠یوسف احمد سند سند الفیومى٢٦١٩٣

٠یوسف احمد فتحى حسین٢٦١٩٤

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠یوسف اسامھ ابراھیم ابوزید٢٦١٩٥

٠یوسف ایھاب حسین حلمى صادق٢٦١٩٦

٠یوسف بدوى عبدالوارث بدوى٢٦١٩٧

٠یوسف تغیان مالك تغیان٢٦١٩٨

٠یوسف جمال الدین متولى حسن على٢٦١٩٩

٠یوسف خالد محمد عبادى٢٦٢٠٠

٠یوسف صالح حسن سلیمان٢٦٢٠١

٠یوسف طارق رمضان على٢٦٢٠٢

٠یوسف طارق شوقى یوسف٢٦٢٠٣

٠یوسف عبدالمقصود سلیمان ابراھیم بدر٢٦٢٠٤

٠یوسف عصام عبد الرسول عبد القادر٢٦٢٠٥

٠یوسف عالء محمد فتح هللا٢٦٢٠٦

٠یوسف على محمد على شعیب٢٦٢٠٧

٠یوسف عماد حكیم ینى٢٦٢٠٨

٠یوسف مجدى سید محمد٢٦٢٠٩

٠یوسف مجدى عبدالوھاب حافظ مصطفى٢٦٢١٠

٠یوسف محمد رمضان عبد النبى٢٦٢١١

٠یوسف محمد عبد الحمید عبد الواحد دحروج٢٦٢١٢

٠یوسف محمد محمد السید المنادیلى٢٦٢١٣

٠یوسف محمد محمد الطوخى رزق٢٦٢١٤

٠یوسف محمد مظلوم السید٢٦٢١٥

٠یوسف محمود یوسف على ٢٦٢١٦

٠یوسف محى الدین شاكر عطوه٢٦٢١٧

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠یوسف مدحت حمدى شاكر٢٦٢١٨

٠یوسف مصطفى ھاشم مصطفي٢٦٢١٩

٠یوسف ممدوح زكى غبلایر٢٦٢٢٠

٠یوسف ممدوح عبد العظیم فھمى٢٦٢٢١

٠یوسف ھشام عطیھ محمد٢٦٢٢٢

٠یوسف یاسر محمد الفقي٢٦٢٢٣

٠بابانوب ظریف كرومل فھیم٢٦٢٢٤

٠بابتھال سید عبد الباقى احمد٢٦٢٢٥

٠بابرام عصام عزیز نجیب٢٦٢٢٦

٠بابراھیم حسن محمد حسانین٢٦٢٢٧

٠بابراھیم محمد عبد الفتاح عبد السالم٢٦٢٢٨

٠باحمد جمال ھاشم احمد٢٦٢٢٩

٠باحمد خلف مھدى صالح٢٦٢٣٠

٠باحمد شریف حسین اسماعیل٢٦٢٣١

٠باحمد عبد الفتاح فتحى السید٢٦٢٣٢

٠باحمد عز العرب محمد احمد٢٦٢٣٣

٠باحمد فكرى احمد السید٢٦٢٣٤

٠باحمد فكرى محمد صبرى٢٦٢٣٥

٠باحمد ماجد احمد منیسى عید٢٦٢٣٦

٠باحمد مجدى سعید احمد٢٦٢٣٧

٠باحمد محمد سید خلیفھ٢٦٢٣٨

٠باحمد محمد طلعت حسن ابو شاھین٢٦٢٣٩

٠باحمد محمود على محمد على٢٦٢٤٠

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد مھران محمد نعمان٢٦٢٤١

٠بادھم احمد جاد محمد٢٦٢٤٢

٠باسالم فتحى عبد المقصود متولى٢٦٢٤٣

٠باسماعیل اشرف عبد الجابر ابراھیم٢٦٢٤٤

٠باسماعیل سید عبد السالم السید٢٦٢٤٥

٠بالسید محمد السید محمد صقر٢٦٢٤٦

٠بالشیماء احمد سید على حسن٢٦٢٤٧

٠بامجد عبدهللا فؤاد عطیھ عبدالعزیز٢٦٢٤٨

٠بامنیھ محمد حسین حسین حسون٢٦٢٤٩

٠بامیره سید احمد السید٢٦٢٥٠

٠بامیره ھشام علي عبده٢٦٢٥١

٠باندرو جمال زاخر عبد هللا٢٦٢٥٢

٠باندرو عفت تادرس موسى٢٦٢٥٣

٠باندرو مجدى محروس الھنام٢٦٢٥٤

٠بایات اسامھ عبد الغفار السید٢٦٢٥٥

٠بایمن احمد عبد المعبود محمد٢٦٢٥٦

٠بایمن احمد محمد حسن٢٦٢٥٧

٠بباسم طارق رزق محمد٢٦٢٥٨

٠بباسم كرم ابراھیم عطیھ٢٦٢٥٩

٠ببان جاسر عز الدین حافظ٢٦٢٦٠

٠ببسمة بدیع ادیب دیمیتري٢٦٢٦١

٠ببسمھ محمد فتحى محمد٢٦٢٦٢

٠ببولس منیر ریاض شنوده٢٦٢٦٣

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بجاسر صابر عبد الاله محمد٢٦٢٦٤

٠بحاتم صابر احمد محمد٢٦٢٦٥

٠بحبیبھ طارق فاروق حسین حسن٢٦٢٦٦

٠بحسین على ابو العال فرغلى٢٦٢٦٧

٠بحسین كمال الدین حسین عبد العلیم٢٦٢٦٨

٠بحسین محمد محمود مھدي٢٦٢٦٩

٠بخالد عصام حنفي عبد الغني٢٦٢٧٠

٠بدعاء نجاح عقل السعید٢٦٢٧١

٠بدنیا جمال جمعھ ابراھیم٢٦٢٧٢

٠بدینا فتحى احمد سلیم٢٦٢٧٣

٠برقیھ یحیى دسوقى عبدالحمید٢٦٢٧٤

٠برنا اسامھ محمد عبد العاطى٢٦٢٧٥

٠برنا ایمن عبد الحمید محمد٢٦٢٧٦

٠برنا عصام الدین شعبان درویش٢٦٢٧٧

٠بریم محمد فتحى على٢٦٢٧٨

٠بسارة حسن سالم حسن حجازي٢٦٢٧٩

٠بساره رشاد نظیر حبیب٢٦٢٨٠

٠بساره عصام الدین محمد ابراھیم٢٦٢٨١

٠بسلمى صالح حسن عبد العال٢٦٢٨٢

٠بسلمى عطیھ محمد عطیھ٢٦٢٨٣

٠بسمیر فوزى السید البرقى (محول)٢٦٢٨٤

٠بسیف الدین زیدان اسماعیل یوسف٢٦٢٨٥

٠بسیف حازم محمود حامد٢٦٢٨٦

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بشروق اشرف یحي شحاتة٢٦٢٨٧

٠بشروق مصطفى ابراھیم مھنى٢٦٢٨٨

٠بعبد الرحمن اشرف مصطفى صفوت٢٦٢٨٩

٠بعبد الرحمن ایھاب السید حسن٢٦٢٩٠

٠بعبد الرحمن صفوت عبدالشافى محمد٢٦٢٩١

٠بعبد الرحمن عادل محمود خطاب٢٦٢٩٢

٠بعبد الرحمن عبد الحمید رشاد حسانین٢٦٢٩٣

٠بعبد هللا محمود محمد فاروق٢٦٢٩٤

٠بعزت محمد عزت ھاشم٢٦٢٩٥

٠بعلى حسن عبد المنعم حسن٢٦٢٩٦

٠بعلى سمیر على سلیمان٢٦٢٩٧

٠بعلى محمد على مبروك٢٦٢٩٨

٠بعمر مجدي عبد السالم محمد٢٦٢٩٩

٠بعمرو احمد محمد على محمد سند٢٦٣٠٠

٠بعمرو احمد محمد علي٢٦٣٠١

٠بعمرو عادل محمد حسن٢٦٣٠٢

٠بعمرو محمد فتحى صوفى٢٦٣٠٣

٠بعھد عالء الدین عبد هللا عبد البارى٢٦٣٠٤

٠بفادى فلیب حلیم سلیمان٢٦٣٠٥

٠بفیرونیا سمیر صموئیل جرس٢٦٣٠٦

٠بكارولین روبرت زكى شاكر٢٦٣٠٧

٠بكریم ایھاب سید حنفى٢٦٣٠٨

٠بكیرلس عزت امین زكى٢٦٣٠٩

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بكیرلس میخائیل بخیت محارب٢٦٣١٠

٠بلبنى عبد العزیز محمود زیدان٢٦٣١١

٠بمارتینا عماد جرجس اقالدیوس٢٦٣١٢

٠بمارجریت فوزي اسحق باسلیوس٢٦٣١٣

٠بماریا سامح برسوم سلیمان٢٦٣١٤

٠بمارینا خلف هللا عبده روبیل٢٦٣١٥

٠بمارینا مجدى زكریا شفیق٢٦٣١٦

٠بمارینا ھاني عدلي توفیق٢٦٣١٧

٠بمحمد احمد سید توفیق٢٦٣١٨

٠بمحمد احمد محمد السید٢٦٣١٩

٠بمحمد ایمن اسماعیل سلیمان٢٦٣٢٠

٠بمحمد ایھاب محمد رافت احمد لطفي٢٦٣٢١

٠بمحمد بھاء محمد حسام الدین٢٦٣٢٢

٠بمحمد جمال جابر شھاب مصطفى٢٦٣٢٣

٠بمحمد شریف محمد احمد رفاعى٢٦٣٢٤

٠بمحمد شعبان احمد شعبان٢٦٣٢٥

٠بمحمد صابر ابراھیم محروس٢٦٣٢٦

٠بمحمد عادل محمد سلیمان٢٦٣٢٧

٠بمحمد عماد الدین عبد العلیم عبد الغفار٢٦٣٢٨

٠بمحمد محمد مصطفى حسین البشالوى٢٦٣٢٩

٠بمحمد محمود ابراھیم ابوسریع٢٦٣٣٠

٠بمحمد محمود السید یوسف٢٦٣٣١

٠بمحمد ناصر محمد عبد الحمید٢٦٣٣٢

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد وائل محمد صابر٢٦٣٣٣

٠بمحمد یوسف محمد یوسف٢٦٣٣٤

٠بمحمود سمیر محمود احمد٢٦٣٣٥

٠بمحمود عبدالجواد ابوالیزید محمد٢٦٣٣٦

٠بمحمود محمد عبدالعال محمود٢٦٣٣٧

٠بمروة احمد عبدالحمید محمد٢٦٣٣٨

٠بمریم كمال ولیم جاد٢٦٣٣٩

٠بمریم مجدى مسعد فام٢٦٣٤٠

٠بمریم محمد محمد عبد الجواد الشامى٢٦٣٤١

٠بمصطفى سید عبد الفتاح السید٢٦٣٤٢

٠بمصطفى یاسین طھ رمضان٢٦٣٤٣

٠بمصطفي ابراھیم بیومي عبد التواب٢٦٣٤٤

٠بمعتز حجاج عارف ابوسیف٢٦٣٤٥

٠بمالك مختار نصر هللا عطا هللا٢٦٣٤٦

٠بمنھ هللا على عبد الرازق على٢٦٣٤٧

٠بمنھ هللا ناصر محمد شاكر٢٦٣٤٨

٠بمودى مختار فكرى معوض٢٦٣٤٩

٠بمى محمد عبد الواحد على٢٦٣٥٠

٠بمیار ماھر ابراھیم محمد٢٦٣٥١

٠بمیرا یوسف فوزي ویصا٢٦٣٥٢

٠بمیراى بھاء عبدهللا یني٢٦٣٥٣

٠بمیسون منیر رمضان طھ٢٦٣٥٤

٠بمینا ایمن فیلیب تاوضروس٢٦٣٥٥

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمینا مجدى محروس بھنام٢٦٣٥٦

٠بنانسى مدحت ادیب سدراك٢٦٣٥٧

٠بندى عثمان محمد صالح عبد المعطي٢٦٣٥٨

٠بندى محى محمد غریب٢٦٣٥٩

٠بنورھان جمال عبد الرحمن طنطاوى٢٦٣٦٠

٠بنورھان عماد حامد محمد٢٦٣٦١

٠بھدى ابراھیم جاد المولى حسن٢٦٣٦٢

٠بھشام بھاء الدین رفاعى السید٢٦٣٦٣

٠بیوسف احمد یحیى محمد٢٦٣٦٤

٠بیوسف شعبان محمد محمد٢٦٣٦٥

٠بیوسف مدحت امین امین٢٦٣٦٦

٠بیوسف ممدوح معن محمود محمدین٢٦٣٦٧

٠بیوسف ولید منصور رضوان٢٦٣٦٨

٠خ١احمد رضا عبد الرحمن سلیمان٢٦٣٦٩

٠خ١احمد سامى عبد العزیز احمد٢٦٣٧٠

٠خ١احمد سالمھ على عبد السالم٢٦٣٧١

٠خ١احمد شعبان أحمد السید٢٦٣٧٢

٠خ١احمد عادل ھاشم عید منسى٢٦٣٧٣

٠خ١احمد عاصم عبد المنعم مصطفى٢٦٣٧٤

٠خ١احمد عصام احمد عبدالباسط٢٦٣٧٥

٠خ١احمد عصام رمضان عزب٢٦٣٧٦

٠خ١احمد فاروق احمد عاشور٢٦٣٧٧

٠خ١احمد محمد یوسف عبد الخالق٢٦٣٧٨

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١احمد ھاشم احمد احمد٢٦٣٧٩

٠خ١اسامة جمال سید على حسن٢٦٣٨٠

٠خ١اسالم احمد سامى حافظ٢٦٣٨١

٠خ١اسالم سید جابر السید (تعدیل اسم من جابر)٢٦٣٨٢

٠خ١اسالم محمد محمد متولى السید٢٦٣٨٣

٠خ١اسماء خالد محمد احمد٢٦٣٨٤

٠خ١امجد احمد على توفیق٢٦٣٨٥

٠خ١امیره احمد عبدالرازق شحاتھ٢٦٣٨٦

٠خ١امیره حسن محمد حسن٢٦٣٨٧

٠خ١امیره سید وھبھ سید٢٦٣٨٨

٠خ١ایمان رضا ابراھیم محمد یوسف٢٦٣٨٩

٠خ١ایھاب احمد صالح الدین عوض٢٦٣٩٠

٠خ١ایھاب مصطفي محمد احمد٢٦٣٩١

٠خ١بثینھ مؤنس سید حسین٢٦٣٩٢

٠خ١بوال نبیل فكري شحاتھ٢٦٣٩٣

٠خ١بییر ھانى عدلى قلدس٢٦٣٩٤

٠خ١تقى ابراھیم عثمان ابراھیم٢٦٣٩٥

٠خ١جمال خالد محمد ابوزید٢٦٣٩٦

٠خ١جورج عصام رسمى مرقص (محول)٢٦٣٩٧

٠خ١حبیبة یوسف محمود محمد٢٦٣٩٨

٠خ١حسام الدین مصطفى مصطفى عباس٢٦٣٩٩

٠خ١حسام حسن حسین محمد اللیثى٢٦٤٠٠

٠خ١حسام حسن علي عبد التواب٢٦٤٠١

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١حسین عامر عبدالعزیز عثمان٢٦٤٠٢

٠خ١دعاء ناصر على حسن٢٦٤٠٣

٠خ١روان عبد الجلیل على خلیفھ٢٦٤٠٤

٠خ١ریان محمد حسین مصطفى٢٦٤٠٥

٠خ١سمعان رافت فایق رزق هللا٢٦٤٠٦

٠خ١شادي ولید عبدالوھاب محمد٢٦٤٠٧

٠خ١شریف مدحت مصطفى السید٢٦٤٠٨

٠خ١عبد الرحمن محمد عمار عبد الرحمن ٢٦٤٠٩

٠خ١علي احمد عبدالمنعم جابر٢٦٤١٠

٠خ١عمر اسامة حسنى محمود (محول)٢٦٤١١

٠خ١عمر محمد امام ابراھیم ٢٦٤١٢

٠خ١عمرو صدیق طھ على٢٦٤١٣

٠خ١فادى عادل عوض اسحق٢٦٤١٤

٠خ١قرشنق كوت بول كوت٢٦٤١٥

٠خ١كرستینا مكرم مینا عطاهللا٢٦٤١٦

٠خ١كیرلس عاطف سعد جاد هللا٢٦٤١٧

٠خ١مارینا أبوسیفین موسى عبد المالك٢٦٤١٨

٠خ١مازن اسامة السید محمد٢٦٤١٩

٠خ١محمد ابراھیم احمد ھاشم٢٦٤٢٠

٠خ١محمد حسام شوقى عبد الباقى٢٦٤٢١

٠خ١محمد صالح عبد الحلیم عبد الفتاح٢٦٤٢٢

٠خ١محمد عادل محمد فؤاد فارس٢٦٤٢٣

٠خ١محمد عباس معتوق محمود٢٦٤٢٤

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١محمد عبد العلیم كمال عبد هللا٢٦٤٢٥

٠خ١محمد فرج مدكور سید محمد٢٦٤٢٦

٠خ١محمد مختار محمد٢٦٤٢٧

٠خ١محمد مصطفى محمد رجب٢٦٤٢٨

٠خ١محمود عبد الحكم ابوزید حسن٢٦٤٢٩

٠خ١مروان خالد السید الجابرى (محول)٢٦٤٣٠

٠خ١مروان فؤاد رمضان ذكى (محول)٢٦٤٣١

٠خ١مصطفى رفعت محمد الھادي دسوقي٢٦٤٣٢

٠خ١مصطفى مسعد محمود امام٢٦٤٣٣

٠خ١معاذ عبد العزیز محمد عبد العزیز٢٦٤٣٤

٠خ١میار عبدالغني مصطفي حسن٢٦٤٣٥

٠خ١میرنا ایمن محمد عبد الرحمن٢٦٤٣٦

٠خ١نادر عزت موریس ذكى٢٦٤٣٧

٠خ١ندى توفیق محمد توفیق (محول)٢٦٤٣٨

٠خ١نھى محمود حنفى منظور٢٦٤٣٩

٠خ١نوران حسین محمد محمد٢٦٤٤٠

٠خ١نوران محمد فاروق عبد الواحد٢٦٤٤١

٠خ١نورھان حامد احمد عبد الرحمن٢٦٤٤٢

٠خ١نورھان عادل حسن سلیمان٢٦٤٤٣

٠خ١نورھان محمد عبد الرسول على٢٦٤٤٤

٠خ١ھادي خلیل ابراھیم٢٦٤٤٥

٠خ١ھدایھ محمد حسن عرفھ محمد٢٦٤٤٦

٠خ١ھشام صفوت امین عطیة (محول)٢٦٤٤٧

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١یوسف ھشام ابراھیم حسن الخولى (محول)٢٦٤٤٨

٠ب*ابراھیم صابر ابراھیم غنیم (محول)٢٦٤٤٩

٠ب*ابراھیم عبد الغفار ابراھیم كامل (محول)٢٦٤٥٠

٠ب*احمد ابراھیم زكى احمد ریاض (محول)٢٦٤٥١

٠ب*احمد جمال الدین محمد المال (محول)٢٦٤٥٢

٠ب*احمد حمدى مصطفى على (محول)٢٦٤٥٣

٠ب*احمد سعید حسن خلف سویلم (محول)٢٦٤٥٤

٠ب*احمد عبد العظیم حسانین سعید (محول)٢٦٤٥٥

٠ب*احمد عبد العلیم عبد المنعم حسین (محول)٢٦٤٥٦

٠ب*احمد عماد الدین عبد العزیز عفیفى (محول)٢٦٤٥٧

٠ب*احمد محب عباس محمد (محول)٢٦٤٥٨

٠ب*احمد محمد حسین عبد المحسن (محول)٢٦٤٥٩

٠ب*احمد محمد عبد المعطى حسن على (محول)٢٦٤٦٠

٠ب*احمد محمد فتحى طھ (محول)٢٦٤٦١

٠ب*احمد محمود مصطفى السید (محول)٢٦٤٦٢

٠ب*احمد وجیھ جالل محمد (محول)٢٦٤٦٣

٠ب*اسالم احمد حمدى درویش (محول)٢٦٤٦٤

٠ب*اسالم حاتم محمد عبد الخالق بركات (محول)٢٦٤٦٥

٠ب*اسالم عبد العلیم صالح سالم (محول)٢٦٤٦٦

٠ب*امیره عبد العزیز محمد عبد العزیز (محول)٢٦٤٦٧

٠ب*امین نبیل محمد قطب الفار (محول)٢٦٤٦٨

٠ب*امینھ محمد عبد العزیز خلف هللا (محول)٢٦٤٦٩

٠ب*اھداء محمد ناجى حسین رشدى (محول)٢٦٤٧٠

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ب*آن یاسر على جابر عبد السالم (محول)٢٦٤٧١

٠ب*بسنت صالح محمد حسن سالم (محول)٢٦٤٧٢

٠ب*بوال عاطف وھیب مشرقى (محول)٢٦٤٧٣

٠ب*توفیق صالح توفیق نظیم (محول)٢٦٤٧٤

٠ب*جرجس شھید مفید جلد (محول)٢٦٤٧٥

٠ب*جرجس فكتور منیر فھمى (محول)٢٦٤٧٦

٠ب*جورج میخائیل عبد الرافھ بالمون (محول)٢٦٤٧٧

٠ب*حسام یاسر عطیھ اسماعیل (محول)٢٦٤٧٨

٠ب*دالیا وائل یوسف حامد (محول)٢٦٤٧٩

٠ب*دعاء صبرى عبد الفتاح جمعھ (محول)٢٦٤٨٠

٠ب*دنیا كمال الدین مرتضى حجازى (محول)٢٦٤٨١

٠ب*دنیا ناصر محمد على (محول)٢٦٤٨٢

٠ب*دینا محمد محمد جمعھ احمد (محول)٢٦٤٨٣

٠ب*رضوى على محمد على سلیم (محول)٢٦٤٨٤

٠ب*ریم شكرى دیاب حسین (محول)٢٦٤٨٥

٠ب*ساره حسام الدین حسن ھاشم (محول)٢٦٤٨٦

٠ب*ساره خالد محمد محمد الوسیمى (محول)٢٦٤٨٧

٠ب*سعد عبد النبى سعد محمد (محول)٢٦٤٨٨

٠ب*سلمى ایھاب عبد المنعم محمود (محول)٢٦٤٨٩

٠ب*سیف الدین اسامھ عبد الحلیم (محول)٢٦٤٩٠

٠ب*شیرى القمص فریج امیل سولایر (محول)٢٦٤٩١

٠ب*طاھر ابراھیم سیف النصر عبد المجید (محول)٢٦٤٩٢

٠ب*عبد الرحمن عربى على ابراھیم (محول)٢٦٤٩٣

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ب*عمر بدر ابو طالب ابو زید محمد (محول)٢٦٤٩٤

٠ب*عمرو وائل عبد العزیز ندا (محول)٢٦٤٩٥

٠ب*ماثیو القس یوحنا صموئیل (محول)٢٦٤٩٦

٠ب*مادونا عبد العزیز رمزى حنا (محول)٢٦٤٩٧

٠ب*مارینا رجائى اسحق ابراھیم (محول)٢٦٤٩٨

٠ب*ماریھان عاصم احمد محمد المتولى (محول)٢٦٤٩٩

٠ب*مایكل عادل زاخر فرنسیس (محول)٢٦٥٠٠

٠ب*محمد احمد جوده محمد (محول)٢٦٥٠١

٠ب*محمد احمد منجد سلیمان (محول)٢٦٥٠٢

٠ب*محمد بدوى خلیفھ محمد (محول)٢٦٥٠٣

٠ب*محمد رضا فؤاد شحاتھ (محول)٢٦٥٠٤

٠ب*محمد عادل مبروك عبد الرزاق (محول)٢٦٥٠٥

٠ب*محمد وحید مصطفى ابراھیم (محول)٢٦٥٠٦

٠ب*محمود احمد محمد عبد الحكیم (محول)٢٦٥٠٧

٠ب*محمود ایھاب سعد الدین ابراھیم (محول)٢٦٥٠٨

٠ب*مصطفى خالد مصطفى زكى زكى محمد (محول)٢٦٥٠٩

٠ب*مصطفى محمد سید عبد القوى (محول)٢٦٥١٠

٠ب*معاذ احمد مصطفى احمد السایس (محول)٢٦٥١١

٠ب*مینا لطفى راغب مثاؤوس (محول)٢٦٥١٢

٠ب*ناردین رمزى توفیق رمزى (محول)٢٦٥١٣

٠ب*ندى محمد صالح مصلح (محول)٢٦٥١٤

٠ب*نرمین شحتھ محمد عبد الفتاح (محول)٢٦٥١٥

٠ب*نوران ایمن محمد عبد الستار (محول)٢٦٥١٦

أسم 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: الثانیة

عدد الطالب:(٤٢)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٨٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ب*نورھان محمد رجاء احمد عطیھ (محول)٢٦٥١٧

٠ب*ھبھ هللا جمال احمد ھیكل (محول)٢٦٥١٨

٠ب*ھبھ سید محمد سید رویشد (محول)٢٦٥١٩

٠ب*ھیام محمد حسن محمد (محول)٢٦٥٢٠

٠ب*ولید صالح الدین محمد بیومى (محول)٢٦٥٢١

٠ب*یوسف خالد رجب عبد القادر الشیخ (محول)٢٦٥٢٢

٠ب*یوسف محمد احمد السید (محول)٢٦٥٢٣

٠بابو بكر احمد نبیھ محمد عید (محول)٢٦٥٢٤

٠باحمد السید عبد العظیم السید عوده (محول)٢٦٥٢٥

٠باحمد سلیمان احمد سلیمان (محول)٢٦٥٢٦

٠باحمد سمیر لمعى السید محمد (محول)٢٦٥٢٧

٠باحمد عالء عبد الرحمن عبد العزیز (محول)٢٦٥٢٨

٠باحمد مجدى حلمى محمد ابراھیم (محول)٢٦٥٢٩

٠باحمد مجدى محمد فؤاد توفیق (محول)٢٦٥٣٠

٠باحمد ناصر فتحى عبد الجابر (محول)٢٦٥٣١

٠باسامھ عزت عطیھ یوسف (محول)٢٦٥٣٢

٠باسراء عمرو ابراھیم حسین (محول)٢٦٥٣٣

٠باسماعیل مجدى حسین حسن محمد (محول)٢٦٥٣٤

٠بامیر عادل عزمى یوسف (محول)٢٦٥٣٥

٠بایھ جمعھ راضى ابراھیم (محول)٢٦٥٣٦

٠ببیكر جورج صبحى فلتاؤس (محول)٢٦٥٣٧

٠بخالد شعبان عباس عبد الرحمن (محول)٢٦٥٣٨

٠بسلمى ناجى حسن على (محول)٢٦٥٣٩

أسم 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: الثانیة

عدد الطالب:(٤٢)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور األول)رقم اللجنة:(١٨٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بشروق ولید احمد عفیفى الشرع (محول)٢٦٥٤٠

٠بعالیا محمد احمد حسین (محول)٢٦٥٤١

٠بعمر سعید عمر صابر عبدهللا (محول)٢٦٥٤٢

٠بعمر طارق محمد كامل عبد الحلیم (محول)٢٦٥٤٣

٠بعمرو ایھاب محمد حسن (محول)٢٦٥٤٤

٠بعمرو عصام یسرى عبد الحمید (محول)٢٦٥٤٥

٠بكریم خالد محمود على الحبشى  (محول)٢٦٥٤٦

٠بكریم محمد جمال الدین صادق (محول)٢٦٥٤٧

٠بمحمد احمد ابو زید محمد احمد (محول)٢٦٥٤٨

٠بمحمد حامد مدبولى ابو العال (محول)٢٦٥٤٩

٠بمحمد عبد المعطى عبد الحمید محمد عمار (محول)٢٦٥٥٠

٠بمحمد مصطفى عباس سید (محول)٢٦٥٥١

٠بمحمد ھانى حسین حسن (محول)٢٦٥٥٢

٠بمحمد یحیى محمد على عوض (محول)٢٦٥٥٣

٠بمحمود ماجد محمود عبد الفتاح (محول)٢٦٥٥٤

٠بمحمود محمد شریف عبد المنعم (محول)٢٦٥٥٥

٠بمحمود محمد كمال الدین محمود (محول)٢٦٥٥٦

٠بمریم جوزیف ابراھیم حنا (محول)٢٦٥٥٧

٠بھدیر خالد محمد محمود (محول)٢٦٥٥٨

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ابانوب امیل شكرى اسكندر٢٦٥٦١

٠ابرام اكرم امین شاكر٢٦٥٦٢

٠احمد ابراھیم محمود السنھوتي٢٦٥٦٣

٠احمد اسامھ احمد جمال محمد عبد هللا٢٦٥٦٤

٠احمد اسامھ احمد ریاض ابراھیم٢٦٥٦٥

٠احمد اشرف فرید عزب علي٢٦٥٦٦

٠احمد ایمن احمد مصطفي ثروت٢٦٥٦٧

٠احمد ایھاب البرنس خلیفھ٢٦٥٦٨

٠احمد جمعة على ابراھیم٢٦٥٦٩

٠احمد حسین سلیمان حسین٢٦٥٧٠

٠احمد خالد محمود حسین زین الدین٢٦٥٧١

٠احمد رافت احمد محمد٢٦٥٧٢

٠احمد رأفت فكري على سالم٢٦٥٧٣

٠احمد سعید سید راشد احمد٢٦٥٧٤

٠احمد سلیمان محمد ابراھیم الطباخ٢٦٥٧٥

٠احمد سمیر ابو الفتوح حسین٢٦٥٧٦

٠احمد شریف محمد فایز٢٦٥٧٧

٠احمد طارق حمدى حسن٢٦٥٧٨

٠احمد طارق عثمان عبد الرازق٢٦٥٧٩

٠احمد عادل حسن حسن عیسى٢٦٥٨٠

٠احمد عادل محمد علي السید٢٦٥٨١

٠احمد عادل محمود احمد ابو زید٢٦٥٨٢

٠احمد عاطف عبد الحمید عبدهللا٢٦٥٨٣

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد عبد الحق عبد هللا عبد الحق٢٦٥٨٤

٠احمد عبد الناصر الجبرتى عبد الواحد٢٦٥٨٥

٠احمد عصام اسماعیل فاضل٢٦٥٨٦

٠احمد عصام عبد العزیز خلیل٢٦٥٨٧

٠احمد عصام مصطفى حسین٢٦٥٨٨

٠احمد عمرو محمد محمد ابراھیم حموده٢٦٥٨٩

٠احمد ماھر شاكر محمد٢٦٥٩٠

٠احمد محمد الھادي محمد٢٦٥٩١

٠احمد محمد امام الشافعي٢٦٥٩٢

٠احمد محمد سید مرسى٢٦٥٩٣

٠احمد محمد شعیب عفیفي٢٦٥٩٤

٠احمد محمد طلعت غراب٢٦٥٩٥

٠احمد محمد عبد العظیم محمد حسن٢٦٥٩٦

٠احمد محمد قندیل حافظ٢٦٥٩٧

٠احمد محمد مصطفى احمد٢٦٥٩٨

٠احمد محمود احمد عبد الموجود معوض٢٦٥٩٩

٠احمد محمود سامى عبد القادر محمد٢٦٦٠٠

٠احمد مصطفى كامل مھران سلیم٢٦٦٠١

٠احمد مصطفى كمال سعد ٢٦٦٠٢

٠احمد ممدوح یوسف محمد٢٦٦٠٣

٠احمد منیر عثمان صابر٢٦٦٠٤

٠احمد ھانى فاروق طھ عوده٢٦٦٠٥

٠ادھم محمد محمد محمد ھالل٢٦٦٠٦

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠اسراء احمد محمد عبد السالم٢٦٦٠٧

٠اسراء شاھین عبد القادر احمد٢٦٦٠٨

٠اسراء عطیة احمد ادم٢٦٦٠٩

٠اسراء محمد عبد الحكیم منصور٢٦٦١٠

٠اسماء رجب احمد محمد الغزالى٢٦٦١١

٠االء على عبد الفتاح عبد الرحمن٢٦٦١٢

٠االء عوض عبد العظیم محمد٢٦٦١٣

٠االء كرم حنفى حسن٢٦٦١٤

٠االء محمود احمد شوقي ٢٦٦١٥

٠الزھراء جمال محمد حجى٢٦٦١٦

٠السید عبد الفتاح سید محمد٢٦٦١٧

٠امال محسن یحیى حامد محمد٢٦٦١٨

٠امجد ثروت سید عید٢٦٦١٩

٠امیر عادل فؤاد سعد٢٦٦٢٠

٠انتونى ھانى ریاض لوقا٢٦٦٢١

٠اندرو راجى فرید المصري٢٦٦٢٢

٠اندریا طلعت لطفى عطیھ٢٦٦٢٣

٠اندریھ اكرم بشرى كامل٢٦٦٢٤

٠انطونیوس میشیل فلي سیدین عطیة٢٦٦٢٥

٠ایاد خالد رستم حسین احمد٢٦٦٢٦

٠ایرینى بولس بطرس منصور٢٦٦٢٧

٠ایناس نصر حسن احمد٢٦٦٢٨

٠ایھ صالح حمد صالح فؤاد٢٦٦٢٩

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ایھ طارق مسعد عبد العزیز٢٦٦٣٠

٠ایھ عادل سلیمان ابراھیم٢٦٦٣١

٠ایھ عبد المنعم محمد السید دیاب٢٦٦٣٢

٠باتریك مجدى غطاس مسیحھ٢٦٦٣٣

٠باسم بھاء جابر عبد الحمید٢٦٦٣٤

٠باسم حسن عزت محمد٢٦٦٣٥

٠باسم محمد اسماعیل محمد فنون٢٦٦٣٦

٠باسم ھشام عبد المقصود اسماعیل٢٦٦٣٧

٠بافلى فؤاد فكرى لبیب اقالدیوس٢٦٦٣٨

٠بدر محمد لطفى محمود٢٦٦٣٩

٠بسام یوسف اسخرون مرقص٢٦٦٤٠

٠بسمھ ایمن صالح عبدالرازق٢٦٦٤١

٠بسنت سعید عبد الفتاح احمد السید٢٦٦٤٢

٠بسنت عماد خلیل مھدى حشیش٢٦٦٤٣

٠بسنت محمود حلمى محمود٢٦٦٤٤

٠بوال جورج حبیب جبران٢٦٦٤٥

٠بوال عصام بشاره بدروس٢٦٦٤٦

٠بیتر جوزیف سالمھ محفوظ٢٦٦٤٧

٠بیتر صفوت بسطا جرجس٢٦٦٤٨

٠بیتر عادل فایق ریاضى٢٦٦٤٩

٠بیتر نبیل اسكندر عبد النور٢٦٦٥٠

٠بیشوى رأفت وسیلى عبد الشھید٢٦٦٥١

٠بیشوى صموئیل سعید صموئیل٢٦٦٥٢

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بیشوي ھاني ودیع جرجس٢٦٦٥٣

٠تسنیم احمد محمد احمد سلیمان٢٦٦٥٤

٠تسنیم عادل السید احمد٢٦٦٥٥

٠تقى عادل عبد العزیز سالم٢٦٦٥٦

٠تقى ولید محمود حمدى حسن صادق٢٦٦٥٧

٠جورج ایمن جورجى شفیق٢٦٦٥٨

٠جورج عاطف عادل حبیب جبران٢٦٦٥٩

٠جون وجیھ حنا مترى٢٦٦٦٠

٠جویس جمال جورج سعد لطفى٢٦٦٦١

٠حازم احمد فرج وھبھ٢٦٦٦٢

٠حبیبھ اسماعیل حافظ محمد عثمان٢٦٦٦٣

٠حبیبھ حمدى احمد ابراھیم٢٦٦٦٤

٠حسام الدین عبد المجید محمد عبد المجید٢٦٦٦٥

٠حسام الدین عبد الناصر عبدون عبد العزیز٢٦٦٦٦

٠حسام الدین محمد اسماعیل یوسف٢٦٦٦٧

٠حسام امجد كامل احمد٢٦٦٦٨

٠حسام طھ امام طھ٢٦٦٦٩

٠حسام مجدى صابر صادق عمر٢٦٦٧٠

٠حسام محمد اسماعیل سید٢٦٦٧١

٠حسام محمد على مرسى٢٦٦٧٢

٠حسن ناصر حسن عبد هللا٢٦٦٧٣

٠حسن یوسف محمد العرقسوسى٢٦٦٧٤

٠حسناء اسامھ عبد الخالق حامد٢٦٦٧٥

أسم 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: الثانیة

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠حسین على طاھر على حسن٢٦٦٧٦

٠حسین ماجد فوزى طلبھ٢٦٦٧٧

٠حسین محمد عبد المنعم عبد السالم٢٦٦٧٨

٠حسین مدحت مصطفى كمال متولى٢٦٦٧٩

٠حمزه یحیى محمود وحید حافظ٢٦٦٨٠

٠خالد حسنین محمد حسنین٢٦٦٨١

٠خالد حسین معوض عبد الغنى٢٦٦٨٢

٠خالد محمد حسان محمد عوض٢٦٦٨٣

٠خلود محمد حسن یونس٢٦٦٨٤

٠دالیا ابراھیم مصطفى توفیق٢٦٦٨٥

٠دالیا عادل محمود موسى سراج الدین٢٦٦٨٦

٠دالیا عماد انور شعبان٢٦٦٨٧

٠دنیا عادل حلمى عطیھ٢٦٦٨٨

٠دنیا وحید شمندى عبدالعال٢٦٦٨٩

٠دیفید نادر امیل كامل٢٦٦٩٠

٠دینا عمرو صالح الدین ریاض حیدر٢٦٦٩١

٠دینا كامل محمد كامل٢٦٦٩٢

٠ذكرى ھشام جاسر محمد٢٦٦٩٣

٠رتاج تامر محمد حافظ٢٦٦٩٤

٠رحمھ شریف حسن مرسى٢٦٦٩٥

٠رحمھ غریب خلیل سید غریب٢٦٦٩٦

٠ردینة ممدوح محمد حلمى٢٦٦٩٧

٠رضوى حسن محمود حسن عرفھ٢٦٦٩٨

أسم 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: الثانیة

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠رفیق ایھاب فھمى زكى٢٦٦٩٩

٠رمیساء الدسوقى السید كلیب٢٦٧٠٠

٠رنا احمد حسین عبد الستار عطا٢٦٧٠١

٠رنا عمرو جوماس خان٢٦٧٠٢

٠رنا محمد محمود عبد الرحیم٢٦٧٠٣

٠رنا یاسر محمود فاضل٢٦٧٠٤

٠روان على محمد السید٢٦٧٠٥

٠روان ناجى السید حسن٢٦٧٠٦

٠روان یاسر رمضان احمد٢٦٧٠٧

٠روجینا ثروت حبیب متى٢٦٧٠٨

٠رودینا رأفت ابراھیم عبد العزیز٢٦٧٠٩

٠روضة محمد احمد كمال محمد نوارة٢٦٧١٠

٠روینا اسامھ عوض محمد شتا٢٦٧١١

٠ریم صالح محمود عبدالعلیم٢٦٧١٢

٠ریماس احمد اسماعیل احمد٢٦٧١٣

٠ریموندا اشرف فكرى شحاتھ٢٦٧١٤

٠ریھام شعبان الرفاعى محمد عبد الجواد٢٦٧١٥

٠زیاد احمد عبد العظیم احمد٢٦٧١٦

٠زیاد اشرف احمد حامد محمود٢٦٧١٧

٠زیاد اشرف صبرى ابراھیم السید٢٦٧١٨

٠زیاد على السید حسین٢٦٧١٩

٠زیاد محمد عبد الحمید محمد٢٦٧٢٠

٠ساره جھاد احمد الشریف٢٦٧٢١

أسم 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: الثانیة

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ساره مجدى ابراھیم عبد الحمید٢٦٧٢٢

٠ساره محمد عبد الحلیم اسحق العجیل٢٦٧٢٣

٠ساندرا مجدى زكي حلقة٢٦٧٢٤

٠سلمى اشرف امین ابراھیم٢٦٧٢٥

٠سلمى اشرف شوقى ابراھیم٢٦٧٢٦

٠سلمى جھاد احمد الشریف٢٦٧٢٧

٠سلمى سید حمیدو محمد٢٦٧٢٨

٠سلمى صالح حسن احمد٢٦٧٢٩

٠سلمى عالء الدین احمد محمد٢٦٧٣٠

٠سلمى وائل فایز حسن ابراھیم٢٦٧٣١

٠سمر عصام اسعد احمد السید٢٦٧٣٢

٠سیف الدین احمد السید احمد٢٦٧٣٣

٠سیف الدین عماد حسن غانم٢٦٧٣٤

٠سیلفیا رضى مھنى سعید٢٦٧٣٥

٠سیمون میخائیل سابا میخائیل٢٦٧٣٦

٠شادى سید قطب محمد٢٦٧٣٧

٠شادى موریس نجیب مسیحھ٢٦٧٣٨

٠شاھندا احمد عبد الرحمن غنیم٢٦٧٣٩

٠شدا سامى مصطفى كمال٢٦٧٤٠

٠شعیب احمد شعیب احمد٢٦٧٤١

٠شھاب ابراھیم محمد ابراھیم٢٦٧٤٢

٠شھاب عصام الدین انور حسین٢٦٧٤٣

٠شھد جمال محمد ابراھیم یوسف٢٦٧٤٤

أسم 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: الثانیة

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠صالح الدین سید شعراوى كامل٢٦٧٤٥

٠طارق خالد عبد العزیز عبده٢٦٧٤٦

٠عادل عماد عزیز ابراھیم٢٦٧٤٧

٠عادل نادر سیف الدین نجیب٢٦٧٤٨

٠عادل نصر عوض هللا محمد٢٦٧٤٩

٠عالیة عبد العاطى عبد الفتاح شحاتھ٢٦٧٥٠

٠عبد الرحمن ابراھیم ھاشم ابراھیم مندور٢٦٧٥١

٠عبد الرحمن اسامھ احمد ریاض ٢٦٧٥٢

٠عبد الرحمن امجد انور زیدان٢٦٧٥٣

٠عبد الرحمن ربیع محمد احمد ابوزید٢٦٧٥٤

٠عبد الرحمن صبحي سید حمد محمد٢٦٧٥٥

٠عبد الرحمن عادل محمد ابراھیم منصور٢٦٧٥٦

٠عبد الرحمن عصام یحى عبدالعزیز٢٦٧٥٧

٠عبد الرحمن على ابو المحاسن منصور٢٦٧٥٨

٠عبد الرحمن محمد السید احمد٢٦٧٥٩

٠عبد الرحمن محمد عبد الموجود درویش جاد٢٦٧٦٠

٠عبد الرحمن محمد فیصل خلیل٢٦٧٦١

٠عبد الرحمن ممدوح عبد اللطیف محمد خلیل ابو الجوخ٢٦٧٦٢

٠عبد هللا اشرف محروس حمدون٢٦٧٦٣

٠عبدالرحمن اسامھ محمد صالح الدین قراعھ٢٦٧٦٤

٠عبدالرحمن محمد فاروق صدیق٢٦٧٦٥

٠على اشرف محمد محمد عبد العال٢٦٧٦٦

٠على الدین ایمن منیر یوسف٢٦٧٦٧

أسم 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: الثانیة

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠على محمد احمد على جاد٢٦٧٦٨

٠على محمد على غنیم٢٦٧٦٩

٠علیاء محمد رفعت محمد محمود٢٦٧٧٠

٠علیاء ھشام احمد احمد خضیر٢٦٧٧١

٠عمر ابراھیم عبد العال السجیني٢٦٧٧٢

٠عمر احمد عبد المعبود احمد٢٦٧٧٣

٠عمر احمد فاروق جمعة شحاتھ٢٦٧٧٤

٠عمر احمد فتح هللا احمد٢٦٧٧٥

٠عمر اسامھ احمد محمد عماره٢٦٧٧٦

٠عمر اشرف ربیع ریاض٢٦٧٧٧

٠عمر السید محمد محمد الرفاعى٢٦٧٧٨

٠عمر ثروت عبد العظیم محمد٢٦٧٧٩

٠عمر حمدي عبد الرازق عبد السالم٢٦٧٨٠

٠عمر خالد احمد عبد الجواد٢٦٧٨١

٠عمر خالد محمود عبد السمیع٢٦٧٨٢

٠عمر خالد یحیى محمد٢٦٧٨٣

٠عمر سعید صغیر ابراھیم٢٦٧٨٤

٠عمر صبحى سید عبد القادر محمود٢٦٧٨٥

٠عمر طارق سید الغندور ابو المجد٢٦٧٨٦

٠عمر طارق مصطفى عبد الحمید٢٦٧٨٧

٠عمر عادل سید محمد٢٦٧٨٨

٠عمر عبد الخالق عطیھ عبد الخالق٢٦٧٨٩

٠عمر عالء الدین محمد فؤاد طھ عویضة٢٦٧٩٠

أسم 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: الثانیة

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠عمر عالء عبد الرحمن احمد ھاللى٢٦٧٩١

٠عمر محمد توفیق الزھرى٢٦٧٩٢

٠عمر محمد محمد الصاوى٢٦٧٩٣

٠عمر محمد نورالدین محمد انور ابو سیف٢٦٧٩٤

٠عمرو احمد عبد العزیز عبد التواب٢٦٧٩٥

٠عمرو احمد عبد المحسن ادم٢٦٧٩٦

٠عمرو جمال عباس محمد٢٦٧٩٧

٠عمرو سمیر ادریس محمد٢٦٧٩٨

٠عمرو عماد الدین احمد محمد٢٦٧٩٩

٠عمرو محمد احمد على صالح٢٦٨٠٠

٠عمرو محمد محمود محمد حسن٢٦٨٠١

٠عمرو محمد موسى عبد العزیز٢٦٨٠٢

٠عمرو مدحت ابو المجد محمد٢٦٨٠٣

٠فرح عالء عبد الستار احمد٢٦٨٠٤

٠فرح محمد عبد المنعم شعیب٢٦٨٠٥

٠فرحة قدرى عبد الوھاب ادریس٢٦٨٠٦

٠فریده رأفت كامل الكاشف٢٦٨٠٧

٠فیلوباتیر ماھر حشمت یوسف٢٦٨٠٨

٠كریستیان نبیل نصرى عوض٢٦٨٠٩

٠كریم ابراھیم فاروق محمود٢٦٨١٠

٠كریم احمد مصطفى احمد٢٦٨١١

٠لوران طارق محمود عبدالحمید٢٦٨١٢

٠لؤى خالد محمد عبد الباسط٢٦٨١٣

أسم 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: الثانیة

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مارتینا جرجس غالى عزیز٢٦٨١٤

٠ماریا ایھاب عطیھ جندي٢٦٨١٥

٠مازن عصام عبد الحمید فوزى٢٦٨١٦

٠ماھینوز سعید مصطفى امین ٢٦٨١٧

٠محمد احمد سید احمد احمد٢٦٨١٨

٠محمد احمد سید على شعراوى٢٦٨١٩

٠محمد احمد صفوت محمد الحیلھ٢٦٨٢٠

٠محمد احمد طھ محمود٢٦٨٢١

٠محمد احمد محمود عصام الدین مندور٢٦٨٢٢

٠محمد امام محمد عبد الحمید٢٦٨٢٣

٠محمد ایمن محمد احمد عبد الوھاب٢٦٨٢٤

٠محمد خالد احمد موسي على٢٦٨٢٥

٠محمد خالد على حسین٢٦٨٢٦

٠محمد رأفت عبد الھادى احمد عبد الرؤف٢٦٨٢٧

٠محمد سامح طلعت عبد الباسط على٢٦٨٢٨

٠محمد سامى سعد الدین محمد٢٦٨٢٩

٠محمد سمیر مھدى توفیق البرى٢٦٨٣٠

٠محمد سید على معوض٢٦٨٣١

٠محمد شریف بیومى ابراھیم٢٦٨٣٢

٠محمد صفوت محمد ابوالقاسم٢٦٨٣٣

٠محمد طارق محمد حنفي عبد الفتاح٢٦٨٣٤

٠محمد عادل كمال محمد٢٦٨٣٥

٠محمد عرفھ امین سعودى٢٦٨٣٦

أسم 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: الثانیة

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمد عصام فاروق عبد الغنى بدر٢٦٨٣٧

٠محمد علي مبروك احمد الشرنوبي٢٦٨٣٨

٠محمد عماد محمد عبد العال٢٦٨٣٩

٠محمد عمرو عبد الحلیم محمود٢٦٨٤٠

٠محمد ماھر عبد العلیم محمد٢٦٨٤١

٠محمد محسن محمود فھمى راغب٢٦٨٤٢

٠محمد محمد مرتضى عبد اللطیف محمد٢٦٨٤٣

٠محمد محمود ابو النیل عبد الحلیم٢٦٨٤٤

٠محمد مصطفى عاید محمد احمد٢٦٨٤٥

٠محمد نزیھ عبد الوھاب محمد٢٦٨٤٦

٠محمد ھشام محمد عبد الستار٢٦٨٤٧

٠محمد یوسف محمد عبد هللا٢٦٨٤٨

٠محمود احمد محمد عبد الشافى٢٦٨٤٩

٠محمود احمد محمود ھندى٢٦٨٥٠

٠محمود حسن احمد حسن احمد٢٦٨٥١

٠محمود رأفت مصطفى كامل متولى البحیرى٢٦٨٥٢

٠محمود سمیر شفیق خاطر٢٦٨٥٣

٠محمود عاطف محمود عبد العال٢٦٨٥٤

٠محمود محمد رضا مصطفى محمود سنجر٢٦٨٥٥

٠محمود مصطفى محمد ریاض نصیر٢٦٨٥٦

٠محمود یاسر معروف ھدھود٢٦٨٥٧

٠مروان محمد على زین العابدین٢٦٨٥٨

٠مروان ھادى مجدى محمد٢٦٨٥٩

أسم 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: الثانیة

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مریم اسامھ على ابو العال٢٦٨٦٠

٠مصطفى ابراھیم عماره ابراھیم٢٦٨٦١

٠مصطفى احمد جمال الدین كامل٢٦٨٦٢

٠مصطفى اسامھ عبد الحلیم عاشور٢٦٨٦٣

٠مصطفى حامد مصطفى حامد٢٦٨٦٤

٠مصطفى كامل ابراھیم كامل الحصرى٢٦٨٦٥

٠مصطفى محمد حسن عیسى٢٦٨٦٦

٠مصطفى محمد حسن محمد٢٦٨٦٧

٠مصطفى محمد محمد مھدى٢٦٨٦٨

٠مصطفى محمود محمد سالم٢٦٨٦٩

٠مصطفى منصور امام محمد حسن٢٦٨٧٠

٠مصطفى یوسف السید مصطفى٢٦٨٧١

٠معتز ابراھیم سید ابراھیم٢٦٨٧٢

٠معتز با� حسنى عبد العزیز السمان٢٦٨٧٣

٠معتز خالد على محمد عمر٢٦٨٧٤

٠معتز ممدوح محمد حسین٢٦٨٧٥

٠منار السید احمد احمد٢٦٨٧٦

٠منة هللا طارق سید محمد٢٦٨٧٧

٠منة هللا محمد كمال سید محمد٢٦٨٧٨

٠منة هللا محى الدین جمعة مبارز٢٦٨٧٩

٠منھ هللا خالد محمد موسى الوكیل٢٦٨٨٠

٠منھ مصطفى محمد حبیب٢٦٨٨١

٠منى السید مصطفى السید٢٦٨٨٢

أسم 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: الثانیة

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠منى محمد عید عز العرب٢٦٨٨٣

٠مھا زكریا محمد فھیم٢٦٨٨٤

٠مھند عمرو محمود بھاء الدین عالم٢٦٨٨٥

٠مھیتاب اشرف محمد عبد المنعم عفت٢٦٨٨٦

٠مونیكا ماھر رزق كامل٢٦٨٨٧

٠مؤمن ھیثم محمد فھیم٢٦٨٨٨

٠مؤمن ھیثم محمود محمد فؤاد اسماعیل٢٦٨٨٩

٠میار طارق ماجد اسماعیل٢٦٨٩٠

٠میار یحیى محمد عبدالحلیم٢٦٨٩١

٠میریت ثروت لبیب حنا٢٦٨٩٢

٠مینا عادل لویس عبد المالك٢٦٨٩٣

٠مینا فایق توفیق عوض٢٦٨٩٤

٠مینا نبیل منصور رزق٢٦٨٩٥

٠مینا ھانى لمعى ابراھیم٢٦٨٩٦

٠نادین سعد الدین حسین السید موسى٢٦٨٩٧

٠نادین سعید حسن على٢٦٨٩٨

٠نادین شوقى محمد عز الرجال٢٦٨٩٩

٠نادین محمد سید أبو زید٢٦٩٠٠

٠نادین ھشام محمود خلف٢٦٩٠١

٠نادین ولید محمود جمال محمود صدقي٢٦٩٠٢

٠نانسى فكرى سمعان عبد المسیح٢٦٩٠٣

٠ندا حمدى ابراھیم سلیمان٢٦٩٠٤

٠ندى عصام خلف عبد الرحمن على٢٦٩٠٥

أسم 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: الثانیة

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ندى محمد محمد ابو النصر٢٦٩٠٦

٠ندیم نبیل مصطفى محمد٢٦٩٠٧

٠نسمھ اسماعیل محمد محمد بیومي٢٦٩٠٨

٠نعمھ هللا كمال امام على سید٢٦٩٠٩

٠نمیر سالم محمد جاب هللا٢٦٩١٠

٠نھى عبد العزیز سعید قطب البدوى٢٦٩١١

٠نوال حسن حسنى ابوسریع٢٦٩١٢

٠نور الدین محمد سمیر احمد كامل٢٦٩١٣

٠نور الدین محمد عبد الموجود محمد٢٦٩١٤

٠نوران خالد مرسى سعید سعید الوكیل٢٦٩١٥

٠نوره ناصر محمود داود٢٦٩١٦

٠نورھان سامح كمال محمد٢٦٩١٧

٠نورھان عبد الباسط فھمي محمد السعدنى٢٦٩١٨

٠نورھان محمد قدرى عبد هللا بكرى٢٦٩١٩

٠نورھان یاسر یحى عطیھ٢٦٩٢٠

٠نیره خالد عبد المجید ابراھیم٢٦٩٢١

٠ھایدى فیصل نجم الدین عبد السالم٢٦٩٢٢

٠ھایدى محمود عبد الحمید محمد٢٦٩٢٣

٠ھبة هللا احمد عبد المنعم احمد ابراھیم٢٦٩٢٤

٠ھداء بھاء الدین شمس الدین سعید٢٦٩٢٥

٠ھدى مجدى حسین محمد٢٦٩٢٦

٠ھشام یوسف محمد عبد الشافى٢٦٩٢٧

٠ھنا حسام الدین محمد حمدى مدبولي٢٦٩٢٨

أسم 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: الثانیة

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھنا خالد علوى السید بدر٢٦٩٢٩

٠ولید صالح حسین احمد٢٦٩٣٠

٠ولید مصطفى احمد سلیمان عثمان٢٦٩٣١

٠یارا كمال سعد زناتى٢٦٩٣٢

٠یاسمین خالد محمد عبدالعظیم٢٦٩٣٣

٠یاسمین راضى احمد احمد٢٦٩٣٤

٠یاسمین عماد الدین قبارى محمد٢٦٩٣٥

٠یاسمین ممدوح سمیر عبد المنعم٢٦٩٣٦

٠یاسمین ناجى ابراھیم محمود٢٦٩٣٧

٠یاسمین ناصر میسر محمد٢٦٩٣٨

٠یاسمین وحید ممدوح محمد على٢٦٩٣٩

٠یاسین المى بشر خلیفة٢٦٩٤٠

٠یحیى محمود حسنى سید٢٦٩٤١

٠یحیى وائل محمد نبیل٢٦٩٤٢

٠یس الشریف السید عبد الجلیل٢٦٩٤٣

٠یوسف احمد عبد الحمید محجوب٢٦٩٤٤

٠یوسف احمد ماھر عبد الحمید اللیثي٢٦٩٤٥

٠یوسف اسامھ عبد العال ربیعي٢٦٩٤٦

٠یوسف الحسینى یوسف توفیق٢٦٩٤٧

٠یوسف جورج سمیر فھیم٢٦٩٤٨

٠یوسف حازم حسن محمد حافظ٢٦٩٤٩

٠یوسف خالد جمال عبد العظیم٢٦٩٥٠

٠یوسف سید نصار على٢٦٩٥١

أسم 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: الثانیة

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠یوسف طارق عیسى محمد امین٢٦٩٥٢

٠یوسف عاطف محمد عبد الجواد٢٦٩٥٣

٠یوسف عبد الرحمن سمیر صابر٢٦٩٥٤

٠یوسف عمرو محمد كمال امین احمد٢٦٩٥٥

٠یوسف محمد رجب شحاتھ٢٦٩٥٦

٠یوسف محمد عبد العظیم السید شرف الدین٢٦٩٥٧

٠یوسف محمود احمد شوقى الھواري٢٦٩٥٨

٠یوسف مصطفى ابراھیم أحمد إبراھیم٢٦٩٥٩

٠یوسف ممدوح على عبد العال٢٦٩٦٠

٠یوسف ناصر علیوه حفنى٢٦٩٦١

٠یوسف وائل محمد وجیھ السید شطا٢٦٩٦٢

٠یولیوس عادل سید السید عطیھ٢٦٩٦٣

٠ب*احمد ایمن عبد ربھ عبد الجواد على (محول)٢٦٩٦٤

٠ب*احمد محمد عبد الوھاب عبد اللطیف (محول)٢٦٩٦٥

٠ب*اسراء محمد محمود عبد الحى بدوى (محول)٢٦٩٦٦

٠ب*اسالم طارق احمد ابراھیم بكرى (محول)٢٦٩٦٧

٠ب*اسالم عبد التواب محمود حسن (محول)٢٦٩٦٨

٠ب*حكیم عبد االحد عبد الحكیم سعده (محول)٢٦٩٦٩

٠ب*راضى خالد راضى عبد الرحیم (محول)٢٦٩٧٠

٠ب*رانا ابراھیم مصطفى صالح (محول)٢٦٩٧١

٠ب*زینب شحتھ محمد عبد الفتاح (محول)٢٦٩٧٢

٠ب*عبد الرحمن ابراھیم محمد ابراھیم (محول)٢٦٩٧٣

٠ب*عبد هللا سمیر احمد سید شحاتھ (محول)٢٦٩٧٤

أسم 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: الثانیة

عدد الطالب:(٥٤)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ب*عمر ایمن عبد ربھ عبد الجواد على (محول)٢٦٩٧٥

٠ب*عمر طارق انس محمد سالم (محول)٢٦٩٧٦

٠ب*عمرو خالد على ابراھیم ھمام (محول)٢٦٩٧٧

٠ب*عمرو محسن حسن على المنیاوى (محول)٢٦٩٧٨

٠ب*كریم احمد محمد محمد (محول)٢٦٩٧٩

٠ب*محمد خالد عبد المقصود مدنى (محول)٢٦٩٨٠

٠ب*محمد ماھر سامى كامل (محول)٢٦٩٨١

٠باحمد اسماعیل احمد اسماعیل٢٦٩٨٢

٠باحمد حازم نبیل محمد٢٦٩٨٣

٠باحمد محمد احمد موسى ابراھیم٢٦٩٨٤

٠باسالم سامى فوزى احمد٢٦٩٨٥

٠باندرو جرجس نصر معوض٢٦٩٨٦

٠بانطون نبیل نصیف واصف٢٦٩٨٧

٠بایاد ایمن شریف اسماعیل٢٦٩٨٨

٠بجاسر یسرى مسعود یاسین٢٦٩٨٩

٠بحسن ایمن مصطفي عثمان٢٦٩٩٠

٠بحسین عصام حسین احمد٢٦٩٩١

٠برامز ھاني ممدوح مجلي٢٦٩٩٢

٠برضوى محسن محمد محمد٢٦٩٩٣

٠بروال خالد علي حسن٢٦٩٩٤

٠بساره حسام حسن احمد حسن٢٦٩٩٥

٠بسعاد سالم احمد حسن٢٦٩٩٦

٠بشادي صفوت كمال الدین خلیل٢٦٩٩٧

أسم 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: الثانیة

عدد الطالب:(٥٤)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بطارق عصام الدین مصطفى محمد٢٦٩٩٨

٠بعبد الرازق محمد ادم عبد الرازق٢٦٩٩٩

٠بعبد العظیم خالد سید ٢٧٠٠٠

٠بعبد هللا سمیر عبد هللا مھني٢٧٠٠١

٠بعلي سعید علي عبد العظیم٢٧٠٠٢

٠بعمار محمد عالم اسماعیل٢٧٠٠٣

٠بعمر عبد العزیز عبد العزیز دكروري٢٧٠٠٤

٠بعمر عالء الدین عامر ابراھیم٢٧٠٠٥

٠بعمرو عالء الدین سید حامد٢٧٠٠٦

٠بعمرو معتز عبد الفتاح محمد٢٧٠٠٧

٠بفادي ماھر فوزي صلیب٢٧٠٠٨

٠بكرستینا سامى لمعى ٢٧٠٠٩

٠بمارك نادي فرید جندي٢٧٠١٠

٠بمازن مصطفى جمیل مصطفى٢٧٠١١

٠بمحمد احمد حسین احمد٢٧٠١٢

٠بمحمد احمد محمد عبد المطلب٢٧٠١٣

٠بمحمد خالد محمد عبد المبدي٢٧٠١٤

٠بمحمد رمضان محمد عبد الھادي٢٧٠١٥

٠بمحمد سعید عبده اسماعیل٢٧٠١٦

٠بمحمد عمرو عاطف عبد المجید٢٧٠١٧

٠بمحمود اسامة مصطفى عشماوي٢٧٠١٨

٠بمحمود سید احمد محمد (محول)٢٧٠١٩

٠بمصطفى اسماعیل السید رزق٢٧٠٢٠

٠بمنى اشرف احمد السید احمد٢٧٠٢١

٠بمینا لویز فایز صالح٢٧٠٢٢

٠بنھى محمد غریب مصطفى٢٧٠٢٣

٠بنورھان حسام محمد علي السكري٢٧٠٢٤

٠بنورھان نور الدین احمد حسن٢٧٠٢٥

٠بنیرة وحید كمال حسانین٢٧٠٢٦

٠بھدیر سید نصار حجاب٢٧٠٢٧

٠بیوسف احمد ابراھیم عبد القادر٢٧٠٢٨
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                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


