
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ابانوب انسى زھیر حنا١٨١٧١

٠-ابانوب سالم لبیب بخیت١٨١٧٢

٠-ابانوب عماد عبد المالك موسى١٨١٧٣

٠-ابانوب مالك فؤاد ابوالسعود١٨١٧٤

٠-ابراھیم احمد ابراھیم خلیل ابراھیم١٨١٧٥

٠-ابراھیم احمد ابراھیم سید١٨١٧٦

٠-ابراھیم سعید ابراھیم ابوالعطا١٨١٧٧

٠-ابراھیم عامر على حسین١٨١٧٨

٠-ابراھیم محمد ابراھیم احمد المغربى١٨١٧٩

٠-ابراھیم محمد ابراھیم محمد١٨١٨٠

٠-ابراھیم محمد احمد محمود١٨١٨١

٠-ابراھیم محمود محمود محمد١٨١٨٢

٠-ابراھیم مصطفى كیالنى زكي١٨١٨٣

٠-احمد ابو النجا محمد حسین١٨١٨٤

٠-احمد اشرف اسماعیل مصطفى١٨١٨٥

٠-احمد اشرف السید السید السید المصري١٨١٨٦

٠-احمد اشرف المحمدى ابراھیم١٨١٨٧

٠-احمد اشرف محمد جالل١٨١٨٨

٠-احمد اشرف محمد ذكى١٨١٨٩

٠-احمد السید محفوظ سلیمان١٨١٩٠

٠-احمد القاضى اسامھ محمد١٨١٩١

٠-احمد ایمن حسین مھدى١٨١٩٢

٠-احمد توفیق محمد عزازى١٨١٩٣

٠-احمد جمال احمد السید(محول)١٨١٩٤

٠-احمد جمال محمود الضیفى١٨١٩٥

٠-احمد جمعھ محمود فاضل١٨١٩٦

٠-احمد حسن احمد المرحوم١٨١٩٧

٠-احمد حسن احمد محمد١٨١٩٨

٠-احمد حسین ابراھیم حامد١٨١٩٩

٠-احمد حسین عبد الرحیم حسین١٨٢٠٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد حمام عید عبد الرشید١٨٢٠١

٠-احمد خالد طلبھ محمد طلبھ١٨٢٠٢

٠-احمد خلیل سید محمد١٨٢٠٣

٠-احمد دحروج عبد الباقى عبد الحفیظ١٨٢٠٤

٠-احمد رجب عبد العزیز سلیمان١٨٢٠٥

٠-احمد رفعت محمد محمود١٨٢٠٦

٠-احمد رمضان كامل بیومى١٨٢٠٧

٠-احمد سامى احمد محمد الطیب١٨٢٠٨

٠-احمد سامى السید احمد١٨٢٠٩

٠-احمد سامى شحاتھ حسنین(محول)١٨٢١٠

٠-احمد سامى عبد العظیم فتح هللا١٨٢١١

٠-احمد سلیمان محمد سلیمان١٨٢١٢

٠-احمد سید احمد عبد المنعم١٨٢١٣

٠-احمد سید احمد محمود حسن١٨٢١٤

٠-احمد سید عبد الحمید محمد١٨٢١٥

٠-احمد سید فضل على١٨٢١٦

٠-احمد صالح قریش مصطفى١٨٢١٧

٠-احمد صبحى مصطفى یوسف١٨٢١٨

٠-احمد صفوت احمد طھ١٨٢١٩

٠-احمد صالح عبد هللا جبر١٨٢٢٠

٠-احمد طارق قرشى محمد١٨٢٢١

٠-احمد طارق محمد السید١٨٢٢٢

٠-احمد طارق محمود محمد١٨٢٢٣

٠-احمد عادل ابو المجد عید١٨٢٢٤

٠-احمد عادل عبد الحلیم ابو الخیر١٨٢٢٥

٠-احمد عاطف شفیق محمد١٨٢٢٦

٠-احمد عبد الحكیم احمد محمد البحیرى١٨٢٢٧

٠-احمد عبد الحمید السید كامل١٨٢٢٨

٠-احمد عبد العاطى احمد خلیفة١٨٢٢٩

٠-احمد عبد الفتاح حسن عبد الواحد١٨٢٣٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد عبد هللا فكرى عبد هللا١٨٢٣١

٠-احمد عبد هللا محمد محمود١٨٢٣٢

٠-احمد عبد الناصر محمدى محمد١٨٢٣٣

٠-احمد عزت محمد شلبى١٨٢٣٤

٠-احمد عصام ابو الفتوح محمد١٨٢٣٥

٠-احمد عصام فاروق محمود١٨٢٣٦

٠-احمد عصام محمد فرج١٨٢٣٧

٠-احمد عالء الدین المغاورى حسین١٨٢٣٨

٠-احمد على محمد درویش١٨٢٣٩

٠-احمد عمرو زكریا محمد الجندى (دمج)١٨٢٤٠

٠-احمد فاروق محمد عبد الحفیظ١٨٢٤١

٠-احمد محسن سید ثابت حماد١٨٢٤٢

٠-احمد محمد احمد احمد ابو زید١٨٢٤٣

٠-احمد محمد احمد عبد الرحیم١٨٢٤٤

٠-احمد محمد اسماعیل محمد١٨٢٤٥

٠-احمد محمد اسماعیل محمد (أ.ف)١٨٢٤٦

٠-احمد محمد امام خطاب١٨٢٤٧

٠-احمد محمد خلف هللا محمد١٨٢٤٨

٠-احمد محمد رمضان عبد الحمید١٨٢٤٩

٠-احمد محمد سنوسى محمد١٨٢٥٠

٠-احمد محمد سید احمد١٨٢٥١

٠-احمد محمد سید محمود١٨٢٥٢

٠-احمد محمد صبرى محمد سعید (دمج)١٨٢٥٣

٠-احمد محمد صالح محمد جاد١٨٢٥٤

٠-احمد محمد عبد العال حسانین١٨٢٥٥

٠-احمد محمد عبد اللطیف واعر زرزور١٨٢٥٦

٠-احمد محمد عبد هللا مصطفى١٨٢٥٧

٠-احمد محمد عفیفي الشین١٨٢٥٨

٠-احمد محمد محمود احمد احمد١٨٢٥٩

٠-احمد محمود احمد محمود القللى(أ.ف)١٨٢٦٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد مدحت عبد الرحمن ابراھیم١٨٢٦١

٠-احمد مرتضى محمد جاد الرب١٨٢٦٢

٠-احمد مسعود ابو رواش عبد العلیم١٨٢٦٣

٠-احمد ممدوح حمدى عبد الرؤوف١٨٢٦٤

٠-احمد ھشام احمد المتولى١٨٢٦٥

٠-احمد ھشام محمد عبد الرحیم١٨٢٦٦

٠-احمد وجیھ ابو المجد احمد حسب هللا١٨٢٦٧

٠-احمد یاسر محمود السید١٨٢٦٨

٠-احمد یحیى رجب الحسینى١٨٢٦٩

٠-ادھم اسامھ حلمى حسن١٨٢٧٠

٠-ادھم نبیل حسن حسین١٨٢٧١

٠-اروى اسامھ رمضان فھیم١٨٢٧٢

٠-اریج اسامھ احمد الشرنوبى١٨٢٧٣

٠-اسامھ احمد سلیم السید١٨٢٧٤

٠-اسامھ احمد عبد الحمید عبد الفتاح١٨٢٧٥

٠-اسامھ محمد حامد ابراھیم١٨٢٧٦

٠-اسامھ محمد عبدالسمیع عبدالھادى١٨٢٧٧

٠-اسراء احمد عبد الوھاب احمد١٨٢٧٨

٠-اسراء حمدى صبحى الششتاوى١٨٢٧٩

٠-اسراء سمیر احمد فوزى١٨٢٨٠

٠-اسراء عبد هللا سعد سید حسن١٨٢٨١

٠-اسراء عبد المنعم عبد الوھاب فراج١٨٢٨٢

٠-اسراء عزاز فتحى رشوان١٨٢٨٣

٠-اسراء عالء عدلى على١٨٢٨٤

٠-اسراء على محمود على الشرقاوى١٨٢٨٥

٠-اسراء عماد عبد هللا عبد الحمید سالمھ١٨٢٨٦

٠-اسراء مجدى عبد التواب محمد١٨٢٨٧

٠-اسراء محمد عثمان محمد سید احمد١٨٢٨٨

٠-اسراء محمود حداد سید (أ.ف)١٨٢٨٩

٠-اسالم ابراھیم عبد العزیز عبد العظیم١٨٢٩٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-اسالم ابراھیم محمد عبد اللطیف١٨٢٩١

٠-اسالم احمد محمود عباس خلیل١٨٢٩٢

٠-اسالم اشرف خلیل عبد المجید١٨٢٩٣

٠-اسالم اشرف شحاتھ السید١٨٢٩٤

٠-اسالم اشرف شعبان محمد١٨٢٩٥

٠-اسالم السید حسن حسن السیسى١٨٢٩٦

٠-اسالم جمال محمد عبد الاله١٨٢٩٧

٠-اسالم حسینى عبده النادى١٨٢٩٨

٠-اسالم حمدى یونس سعد١٨٢٩٩

٠-اسالم زكریا محمود محمد١٨٣٠٠

٠-اسالم عادل عثمان محمود١٨٣٠١

٠-اسالم عبد الغفار محمد ابراھیم١٨٣٠٢

٠-اسالم عالء الدین احمد عبد العزیز١٨٣٠٣

٠-اسالم فتحى سید بكرى١٨٣٠٤

٠-اسالم فوزى رمضان السید١٨٣٠٥

٠-اسالم محمد زین العابدین احمد كمال١٨٣٠٦

٠-اسالم محمد عرفھ دسوقى١٨٣٠٧

٠-اسالم محمد على مراد حسن١٨٣٠٨

٠-اسالم محمد محمد امین١٨٣٠٩

٠-اسالم مصطفى عبد الحمید على١٨٣١٠

٠-اسالم نبیل شوقى یاسین١٨٣١١

٠-اسماء ابوبكر عبد الموجود ھمام١٨٣١٢

٠-اسماء احمد عبد السالم حسین١٨٣١٣

٠-اسماء شعبان سید فرج١٨٣١٤

٠-اسماء صالح على محمد جوھر١٨٣١٥

٠-اسماء عبد المنعم محمد مصطفى١٨٣١٦

٠-اسماء فؤاد على محمد الدكرورى١٨٣١٧

٠-اسماء محمد ابراھیم ابو العال١٨٣١٨

٠-اسماء محمد ابوبكر عبد هللا١٨٣١٩

٠-اسماء محمود حماده محمود١٨٣٢٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-االء شریف كامل بشري١٨٣٢١

٠-االء عبد الرحمن على بكر١٨٣٢٢

٠-التیماء محمد ھانى سعد محمود عشرى١٨٣٢٣

٠-السید على سید على١٨٣٢٤

٠-الشیماء محمد سعید شحاتھ١٨٣٢٥

٠-الھام شوقى سالم لبیب١٨٣٢٦

٠-امال عصام احمد خلیل١٨٣٢٧

٠-امانى محمد حسن محمد سلیمان١٨٣٢٨

٠-امانى محمد حسن یوسف١٨٣٢٩

٠-امجد محمد حنفى عطیة١٨٣٣٠

٠-امجد مصطفى محمد صبرى١٨٣٣١

٠-امل جمال محمد عوض١٨٣٣٢

٠-امل عبد الواحد احمد عبد الواحد١٨٣٣٣

٠-امنیة ایمن غریب احمد١٨٣٣٤

٠-امنیة نصر على محمد١٨٣٣٥

٠-امنیھ احمد محمد عبد العظیم عبد الوھاب١٨٣٣٦

٠-امنیھ شعبان عبد القوى عبد السمیع١٨٣٣٧

٠-امنیھ محمد قرنى سیف١٨٣٣٨

٠-امنیھ مصطفي عطوة احمد١٨٣٣٩

٠-امیر عمر عبد الحلیم محمد نجم١٨٣٤٠

٠-امیرة عبدالمنجى سعید احمد دشیشھ (أ.ف)١٨٣٤١

٠-امیره ابراھیم خلیفة ابراھیم١٨٣٤٢

٠-امیره اسحق عوض غبلایر١٨٣٤٣

٠-امیره اشرف ولسن فھمي١٨٣٤٤

٠-امیره عاطف ربیع امین حسین١٨٣٤٥

٠-امیره فكرى بدیر على احمد١٨٣٤٦

٠-امین ایمن امین عبد الصادق١٨٣٤٧

٠-انجى احمد حسن حسن احمد زھران١٨٣٤٨

٠-انجى خالد مصطفى مصطفى١٨٣٤٩

٠-انطونیوس رأفت سنائیل محروس١٨٣٥٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ایمان صالح عید بكر١٨٣٥١

٠-ایمن محمد عبد التواب محمد١٨٣٥٢

٠-ایمن محمود احمد السید البردیسي١٨٣٥٣

٠-ایھ هللا محمد انور محمد١٨٣٥٤

٠-ایھ حامد عید محمد١٨٣٥٥

٠-ایھ خالد عویس ابو سریع عبد الكریم١٨٣٥٦

٠-ایھ سامى عبد الحمید زین١٨٣٥٧

٠-ایھ سعد محمد على١٨٣٥٨

٠-ایھ عادل رجب عبد النبى١٨٣٥٩

٠-ایھ عزت عبد الفتاح محمد عبد الفتاح١٨٣٦٠

٠-ایھ عصام حسونھ على١٨٣٦١

٠-ایھ عالء الدین محمد البیومى عبد ربھ١٨٣٦٢

٠-ایھ مجدى احمد اسماعیل١٨٣٦٣

٠-ایھ مجدى كمال عبد العظیم١٨٣٦٤

٠-ایھ محمد حسین سید١٨٣٦٥

٠-ایھ محمود امبابى على١٨٣٦٦

٠-ایھاب ابراھیم ابراھیم على١٨٣٦٧

٠-باسل احمد بھجت محمد على١٨٣٦٨

٠-باسل محمود محمد مصطفي١٨٣٦٩

٠-باسم فاروق ابراھیم١٨٣٧٠

٠-بدرى احمد محمود محمد١٨٣٧١

٠-برباره عماد سعید خلیل١٨٣٧٢

٠-بسام احمد زكي طھ محمد١٨٣٧٣

٠-بسام جمال الدین شوقى عطا١٨٣٧٤

٠-بسمھ جمال ناجى عبد الحمید١٨٣٧٥

٠-بسمھ شریف دسوقى محمود مجاھد الننى١٨٣٧٦

٠-بسمھ ماھر عبد العال سید بدوى١٨٣٧٧

٠-بسمھ یسرى محمد عبد الرحمن١٨٣٧٨

٠-بسنت اسماعیل احمد محمد یونس١٨٣٧٩

٠-بسنت حمدى فرحات بكر شبانھ١٨٣٨٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-بالل احمد یوسف مصطفى١٨٣٨١

٠-بالل ناصر حنفى سید١٨٣٨٢

٠-بھاء الدین مصطفى محمد التھامى١٨٣٨٣

٠-بیشوى فایز شوقي ابراھیم١٨٣٨٤

٠-بیشوى ماھر تادرس حنا١٨٣٨٥

٠-تغرید خالد احمد محمد جاد هللا١٨٣٨٦

٠-تقى صبرى صالح مدبولى١٨٣٨٧

٠-تقى محمود عبد العلیم السید١٨٣٨٨

٠-توفیق محمد محمد توفبق١٨٣٨٩

٠-جاسر محمد عبد العظیم عطیھ١٨٣٩٠

٠-جرجس عادل ثابت حنس١٨٣٩١

٠-جمال سید جمال عز العرب١٨٣٩٢

٠-جمال صالح طھ محمد١٨٣٩٣

٠-جھاد ممدوح احمد عرفھ١٨٣٩٤

٠-جیرمین مدحت انور عیاد١٨٣٩٥

٠-حبیبھ جمال عبد المنعم محمد١٨٣٩٦

٠-حسام احمد حامد عبد الجلیل النشرتى١٨٣٩٧

٠-حسام الدین محمد على محمود١٨٣٩٨

٠-حسام حمدى عبد النعیم حمیده١٨٣٩٩

٠-حسام سلومھ محمد محمد١٨٤٠٠

٠-حسام عادل امین قمر١٨٤٠١

٠-حسام فاروق صالح احمد١٨٤٠٢

٠-حسام مخیمر ابو زید ثابت١٨٤٠٣

٠-حسن ایمن حسن عبد الوھاب١٨٤٠٤

٠-حسن حسن عبد الرحمن احمد١٨٤٠٥

٠-حسن عبد الحمید حسن عبد المنعم١٨٤٠٦

٠-حسن عزت حسن عبد المنعم عفیفى١٨٤٠٧

٠-حسن عیسى عبدالفتاح عیسى (دمج)١٨٤٠٨

٠-حسن مجدي اسماعیل احمد بدران١٨٤٠٩

٠-حسني عصام حسنى على١٨٤١٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-حسین حسن احمد درویش١٨٤١١

٠-حسین صالح عبد الظاھر محجوب١٨٤١٢

٠-حسین عمرو حسین حسین حسونة١٨٤١٣

٠-حسین غانم عطیھ حسین١٨٤١٤

٠-حسین محمد رمضان نصر١٨٤١٥

٠-حسین محمد مسلم محمود١٨٤١٦

٠-حنان احمد سید احمد١٨٤١٧

٠-حنان احمد یوسف عبد الواحد١٨٤١٨

٠-حیاه حماده مصطفى محمود١٨٤١٩

٠-خالد السید شندى ابوطالب١٨٤٢٠

٠-خالد تامر انور محمد١٨٤٢١

٠-خالد صالح صالح محمد١٨٤٢٢

٠-خالد عبد الحكیم ربیع موسى١٨٤٢٣

٠-خالد عبد الحمید محمد الھادى١٨٤٢٤

٠-خالد عبد المنعم سالم عوض حسن١٨٤٢٥

٠-خالد كمال فؤاد عبدالفتاح١٨٤٢٦

٠-خالد محمد عبد الرازق بیومى١٨٤٢٧

٠-خالد محمد عبد المنعم محمد١٨٤٢٨

٠-خالد محمد محمد السید١٨٤٢٩

٠-خالد محمد محمد على١٨٤٣٠

٠-خالد محمود رجب احمد النساج١٨٤٣١

٠-خالد وحید احمد محمود محرم١٨٤٣٢

٠-خالد یسرى حامد محمود١٨٤٣٣

٠-خلود عصام على عبد الخالق عید١٨٤٣٤

٠-دالیا احمد محمد صابر١٨٤٣٥

٠-دالیا عبد الحمید محمد احمد١٨٤٣٦

٠-دعاء ابراھیم عبد العظیم عبد التواب(أ.ف)١٨٤٣٧

٠-دعاء احمد عبده مرسى١٨٤٣٨

٠-دعاء جمال حسن خلیل١٨٤٣٩

٠-دعاء جمال رمضان علي١٨٤٤٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-دعاء رمضان على عبدالعظیم (أ.ف)١٨٤٤١

٠-دعاء عبد الرحمن ابو الخیر ابراھیم١٨٤٤٢

٠-دعاء عمر عبد السالم عبد الجواد١٨٤٤٣

٠-دعاء معوض حسین صالح١٨٤٤٤

٠-دعاء نبیل احمد محمد١٨٤٤٥

٠-دلیا جمال عوض لطیف١٨٤٤٦

٠-دنیا احمد فتحى ابراھیم١٨٤٤٧

٠-دنیا سمیر ابراھیم حسین١٨٤٤٨

٠-دنیا عادل عبد الرحمن حسن١٨٤٤٩

٠-دنیا محسن سید احمد محمد عضام١٨٤٥٠

٠-دینا ابراھیم محمد صبحى مرسى١٨٤٥١

٠-رامى الطنطاوى یونس السطھ١٨٤٥٢

٠-رامى محمد عبد الحمید محمد١٨٤٥٣

٠-رانا سید عبد الحمید محمد١٨٤٥٤

٠-رجاء عبد الھادى على محمد١٨٤٥٥

٠-رجائى حسن رجائى حسن محمد١٨٤٥٦

٠-رحاب محمد سید احمد سعد١٨٤٥٧

٠-رحاب مصطفى احمد محمد١٨٤٥٨

٠-رحمھ فرج عبد الشافى رجب١٨٤٥٩

٠-رحمھ كارم دسوقى احمد١٨٤٦٠

٠-رحمھ مجدى امام طھ١٨٤٦١

٠-رضوى جمال محمود عبد الشافى١٨٤٦٢

٠-رضوى سید صابر على١٨٤٦٣

٠-رضوى محمد یحیى محمد عبد المنعم١٨٤٦٤

٠-رضوى محمود حسین احمد١٨٤٦٥

٠-رضوى ھشام مدبولى مرسى١٨٤٦٦

٠-رفعت رأفت شوقى راشد١٨٤٦٧

٠-رندا عاشور عویس محمد (أ.ف)١٨٤٦٨

٠-رؤیات ابراھیم امین ابراھیم داود١٨٤٦٩

٠-ریم خالد احمد علي ابو الورد١٨٤٧٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ریم عارف عبدالحكیم فرغلى١٨٤٧١

٠-ریموندا عدلى فؤاد سعد١٨٤٧٢

٠-ریھام رمضان بخیت سویفى سالم١٨٤٧٣

٠-ریھام محمد خلیل احمد عبد الرحمن١٨٤٧٤

٠-زكریا مجدى محمود شندى محمد١٨٤٧٥

٠-زمزم خالد على احمد١٨٤٧٦

٠-زھره ممدوح امین عشرى١٨٤٧٧

٠-زیاد اشرف جمال السید شلبى١٨٤٧٨

٠-زیاد محمد حسن محمد ابراھیم١٨٤٧٩

٠-زیاد محمد على حسونة١٨٤٨٠

٠-زینب رأفت عبد الحلیم محمد١٨٤٨١

٠-زینب سید عابدین احمد١٨٤٨٢

٠-زینب عطا عبد الظاھر محمود١٨٤٨٣

٠-سارة احمد زكى عبد الفتاح١٨٤٨٤

٠-سارة محمد عبدالستار بدر متولى١٨٤٨٥

٠-سارة نادر عبد المنعم حسن١٨٤٨٦

٠-ساره رأفت فوزى حمدان١٨٤٨٧

٠-ساره سامى محمد عشماوى١٨٤٨٨

٠-ساره سعید سالم حسین١٨٤٨٩

٠-ساره سمیر عبد الفتاح على١٨٤٩٠

٠-ساره صالح عبده على عامر(محول)١٨٤٩١

٠-ساره عبد الحلیم عبد الحلیم على١٨٤٩٢

٠-ساره عبدالناصر متولى عمر (أ.ف)١٨٤٩٣

٠-ساره عالء الدین ابو الحمد عطیتو١٨٤٩٤

٠-ساره فارس حسین حسن١٨٤٩٥

٠-ساره قاسم امام محمد١٨٤٩٦

٠-ساره محمد محمود سیف١٨٤٩٧

٠-سامح محمد عبد المنعم علي١٨٤٩٨

٠-سعاد السید ابراھیم محمد١٨٤٩٩

٠-سعاد عماد احمد محمود١٨٥٠٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-سعاد محى محمد نوح١٨٥٠١

٠-سالم عبد الحمید محمد عبد الحافظ١٨٥٠٢

٠-سلمھ ایھاب زینھم امین١٨٥٠٣

٠-سلمى احمد حنفى سلطان جمعھ١٨٥٠٤

٠-سلمى خالد حسین محمد ابراھیم١٨٥٠٥

٠-سلمى سعید حسن غریب (أ.ف)١٨٥٠٦

٠-سلمى صابر سید محمد١٨٥٠٧

٠-سماح سید محمود عالم(أ.ف)١٨٥٠٨

٠-سمر سید ابراھیم رفاعى(أ.ف)١٨٥٠٩

٠-سمر سید جمعة سالم١٨٥١٠

٠-سمر عاطف عبد هللا السید١٨٥١١

٠-سمیره نجیب محمود احمد١٨٥١٢

٠-سھیل طریف على عبد الموجود القاضى(محول)١٨٥١٣

٠-سید احمد سید عبد الفتاح(محول)١٨٥١٤

٠-سید بدوى فھیم عبد المنطلب١٨٥١٥

٠-سید ناصر سید محمود غنیم١٨٥١٦

٠-سیف االسالم خالد ابراھیم حسن١٨٥١٧

٠-سیف الدین عبد الحمید حسن احمد ابو الغیط١٨٥١٨

٠-سیف الدین عصام رفعت نور١٨٥١٩

٠-شاھر عاطف صابر جورجى١٨٥٢٠

٠-شاھنده اشرف محمد سعد١٨٥٢١

٠-شدوى سامح سلیمان فرحات١٨٥٢٢

٠-شروق كرم السید محمد القرمانى١٨٥٢٣

٠-شھاب محمود انور عبد الحمید السبعاوى١٨٥٢٤

٠-شیرین اشرف رسمى عبد المجید١٨٥٢٥

٠-شیرین منیر لبیب حنین١٨٥٢٦

٠-شیریھان اشرف محمد حسین ابراھیم١٨٥٢٧

٠-شیماء اسامة احمد شحاتھ١٨٥٢٨

٠-شیماء عطیھ شكرى حسن منطاش١٨٥٢٩

٠-شیماء محمد عبد الرازق محمود١٨٥٣٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-صباح امیل موریس رزیق١٨٥٣١

٠-صفاء حسن عبدالكریم عبدالجواد (أ.ف)١٨٥٣٢

٠-صفاء سید فاروق خلیل١٨٥٣٣

٠-صالح یاسر سید صادق١٨٥٣٤

٠-ضحى خالد ابو القمصان عامر١٨٥٣٥

٠-ضحى ھشام محمد سید١٨٥٣٦

٠-طارق احمد محمد محمد١٨٥٣٧

٠-طارق محمد سعید محمد١٨٥٣٨

٠-طارق محمد عبد الكریم محمد١٨٥٣٩

٠-طھ حامد مشرف محمد١٨٥٤٠

٠-عامر اسعد حسن ابراھیم١٨٥٤١

٠-عائشھ فؤاد محمد حسن١٨٥٤٢

٠-عبد الحلیم محمود عبد الحلیم حسن١٨٥٤٣

٠-عبد الرحمن احمد عبدالرحمن سلیمان١٨٥٤٤

٠-عبد الرحمن احمد فكرى على١٨٥٤٥

٠-عبد الرحمن احمد نوبى حسن١٨٥٤٦

٠-عبد الرحمن اشرف محمد حسین شعبان١٨٥٤٧

٠-عبد الرحمن جمال حسن عبد الرحمن١٨٥٤٨

٠-عبد الرحمن جمال محمد عبده١٨٥٤٩

٠-عبد الرحمن جمال موسى محمد١٨٥٥٠

٠-عبد الرحمن حسنى جابر محمود١٨٥٥١

٠-عبد الرحمن حمدى فتحى عبد الرحمن١٨٥٥٢

٠-عبد الرحمن خالد سید حافظ١٨٥٥٣

٠-عبد الرحمن رأفت محمد جعفر١٨٥٥٤

٠-عبد الرحمن رفعت محمود عبد هللا١٨٥٥٥

٠-عبد الرحمن سلیم محمد سید١٨٥٥٦

٠-عبد الرحمن شاكر عبد الرحمن شاكر١٨٥٥٧

٠-عبد الرحمن طارق فؤاد حسن١٨٥٥٨

٠-عبد الرحمن طارق ھاشم عبد الحمید١٨٥٥٩

٠-عبد الرحمن على محمود مكاوى١٨٥٦٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عبد الرحمن عمرو محمد مسعد١٨٥٦١

٠-عبد الرحمن فرج زكى خالد١٨٥٦٢

٠-عبد الرحمن ماھر محمد مصطفى١٨٥٦٣

٠-عبد الرحمن محمد ابو المجد محمد١٨٥٦٤

٠-عبد الرحمن محمد امام جاد١٨٥٦٥

٠-عبد الرحمن محمد حسن حماد١٨٥٦٦

٠-عبد الرحمن محمد حسن محمد مصطفى١٨٥٦٧

٠-عبد الرحمن محمد محمود مرسى١٨٥٦٨

٠-عبد الرحمن محمود عبد الشافى عبد السالم١٨٥٦٩

٠-عبد الرحمن نبیل ابراھیم عبد الفتاح١٨٥٧٠

٠-عبد الرحمن یاسر محمد محمد١٨٥٧١

٠-عبد الرؤف طارق عبدالرؤف احمد١٨٥٧٢

٠-عبد السالم اسامة احمد على عمار١٨٥٧٣

٠-عبد العظیم مجدى عبد العظیم عبد الحمید طایع١٨٥٧٤

٠-عبد العلیم عمرو عبد العلیم على١٨٥٧٥

٠-عبد الغفار محمد احمد عبد الحلیم١٨٥٧٦

٠-عبد الفتاح محمد عبد الفتاح محمد ناصر١٨٥٧٧

٠-عبد هللا اسامھ احمد حسن١٨٥٧٨

٠-عبد هللا الحسینى محمد ابراھیم ابو زید١٨٥٧٩

٠-عبد هللا حامد السید عبد الفتاح١٨٥٨٠

٠-عبد هللا سید عباس محمد حسانین١٨٥٨١

٠-عبد هللا شعراوي احمد طھ١٨٥٨٢

٠-عبد هللا عبدالرافع جالل محمد١٨٥٨٣

٠-عبد هللا عصام عز الدین عوض١٨٥٨٤

٠-عبد هللا فتحى محمد عبد هللا١٨٥٨٥

٠-عبد هللا محمد عبد الخالق درویش١٨٥٨٦

٠-عبد هللا مصطفى محمد سید١٨٥٨٧

٠-عبد هللا ناجى السید حسن١٨٥٨٨

٠-عبد هللا ولید محمد عبد اللطیف١٨٥٨٩

٠-عبدالرحمن جمعھ رزق بكرى (أ.ف)١٨٥٩٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عبدهللا فایز جابر كیشار (أ.ف)١٨٥٩١

٠-عزه طارق عنانى عبد الصمد١٨٥٩٢

٠-عزه ماھر مصطفي طھ١٨٥٩٣

٠-عفیفى محمد عفیفى١٨٥٩٤

٠-عال احمد علي محمد١٨٥٩٥

٠-عالء حمدى السید حسین١٨٥٩٦

٠-عالء طارق محمود عبد هللا١٨٥٩٧

٠-عالء محمد حسین السید١٨٥٩٨

٠-على احمد ابو القاسم احمد الشیخ١٨٥٩٩

٠-على احمد عبدالظاھر عواد١٨٦٠٠

٠-على جمال زینھم عثمان عبد الفتاح١٨٦٠١

٠-على حسن حامد یوسف١٨٦٠٢

٠-على حسین محمد رشاد١٨٦٠٣

٠-على سعید على موسى١٨٦٠٤

٠-على عادل احمد علي النادي١٨٦٠٥

٠-على عاطف محمد صالح الدین١٨٦٠٦

٠-على على طھ علي ابراھیم حمودة١٨٦٠٧

٠-على محمد ابراھیم عمر عبد الرحیم١٨٦٠٨

٠-على محمد عبد الرحیم على١٨٦٠٩

٠-علیاء اسامھ محمد صالح الدین قراعھ١٨٦١٠

٠-علیاء جمال محمد عاشور عبد العال١٨٦١١

٠-علیھ رأفت احمد حسن١٨٦١٢

٠-عماد اسماعیل جمعھ جبیلي١٨٦١٣

٠-عماد نبیل جمعھ حامد١٨٦١٤

٠-عمر احمد ماھر عباس١٨٦١٥

٠-عمر احمد محمد حفناوى١٨٦١٦

٠-عمر اسماعیل على سالم١٨٦١٧

٠-عمر اشرف سمیر مصطفى١٨٦١٨

٠-عمر بسام عبد المنعم١٨٦١٩

٠-عمر جمال على عبد الحمید١٨٦٢٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عمر جمال وحید عبدالرحمن١٨٦٢١

٠-عمر حسین احمد محمد النفراوي١٨٦٢٢

٠-عمر خالد حسام لبیب١٨٦٢٣

٠-عمر خالد محمد ابو الحسن١٨٦٢٤

٠-عمر سامى سلیمان عبد اللطیف١٨٦٢٥

٠-عمر سید محمود عبده١٨٦٢٦

٠-عمر شریف احمد خیرى اسماعیل١٨٦٢٧

٠-عمر طھ عبد الحفیظ عیسى١٨٦٢٨

٠-عمر عبد المنجى صالح عید محرم١٨٦٢٩

٠-عمر عماد الدین حامد عبد العاطى١٨٦٣٠

٠-عمر محمد فضل عبد المولى١٨٦٣١

٠-عمر محمد محمد مرسى١٨٦٣٢

٠-عمر محمد محمود عبد الھادي١٨٦٣٣

٠-عمر محمود صالح محمود١٨٦٣٤

٠-عمر ھانى محمود محمد عفیفى عامر١٨٦٣٥

٠-عمرو ابراھیم عواد فتحي١٨٦٣٦

٠-عمرو احمد محمد احمد١٨٦٣٧

٠-عمرو اسامھ عبد الفتاح یونس النقراشى١٨٦٣٨

٠-عمرو جمعھ رجب عبد المعبود١٨٦٣٩

٠-عمرو عادل عبد هللا محمد١٨٦٤٠

٠-عمرو عبد العزیز زكى قناوى١٨٦٤١

٠-عمرو عالء سید محمد١٨٦٤٢

٠-عمرو عید عبد السمیع ابراھیم١٨٦٤٣

٠-عمرو فؤاد على عطیھ١٨٦٤٤

٠-عمرو مجدى خلیل ابراھیم١٨٦٤٥

٠-عمرو محمد ذكرى فرغلى١٨٦٤٦

٠-عمرو محمود حسین یعقوب١٨٦٤٧

٠-عنان احمد ابراھیم حامد١٨٦٤٨

٠-عنان احمد عبد البى صادق١٨٦٤٩

٠-عھد اشرف علي ابراھیم مصطفى١٨٦٥٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عیشھ عادل محمد حسنین١٨٦٥١

٠-غادة فتحى جوده احمد١٨٦٥٢

٠-غادة وحید سعد محمد١٨٦٥٣

٠-غاده طارق ھاشم احمد١٨٦٥٤

٠-غاده مجدى محمد احمد١٨٦٥٥

٠-غدیر احمد فاروق فرحات األشقر١٨٦٥٦

٠-غدیر مصطفى محمد شبانة١٨٦٥٧

٠-فاتن احمد عزت محمد عبدالحمید١٨٦٥٨

٠-فادى بدرى حلمى ابراھیم١٨٦٥٩

٠-فاطمھ حنفى محمود حنفى كامل١٨٦٦٠

٠-فاطمھ سامى عبد النبى عبد الجواد١٨٦٦١

٠-فاطمھ عبد النبى السید محمود١٨٦٦٢

٠-فاطمھ مجدى سید احمد١٨٦٦٣

٠-فاطمھ محمد صابر محمد١٨٦٦٤

٠-فایزه عصام خضرى محمد حسن١٨٦٦٥

٠-فتحى محمد فتحي عبدالكریم١٨٦٦٦

٠-فتحیھ نصر الدین عبد المحسن احمد١٨٦٦٧

٠-فرح اشرف احمد منیر١٨٦٦٨

٠-فرید كامل سعد كامل١٨٦٦٩

٠-فرید محمد عبد ربھ على١٨٦٧٠

٠-فوقیھ ھشام عبد الرحمن السید على١٨٦٧١

٠-فؤاد محمود امین رمضان١٨٦٧٢

٠-فیفیان عریان غبلایر فام١٨٦٧٣

٠-كرستین عاطف حلمى بباوى١٨٦٧٤

٠-كرمینا عادل ودیع یسى حنا١٨٦٧٥

٠-كریم احمد عبد العظیم سلیمان١٨٦٧٦

٠-كریم احمد نصر غنیم١٨٦٧٧

٠-كریم بھاء الدین عبد الحفیظ عامر١٨٦٧٨

٠-كریم سامح مرسى احمد١٨٦٧٩

٠-كریم سامى محمود حماد١٨٦٨٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-كریم صالح منصور امام(أ.ف)١٨٦٨١

٠-كریم طارق دسوقى دسوقى١٨٦٨٢

٠-كریم عاطف عبد المنعم عبد الغنى١٨٦٨٣

٠-كریم عبد العال مصطفى عبد العال١٨٦٨٤

٠-كریم عالء رجائى محمد١٨٦٨٥

٠-كریم محمد عبد الرحیم خراش ابو زید١٨٦٨٦

٠-كریم محمد فوزى عبد الغفار١٨٦٨٧

٠-كریم نصر یحیى نصر اسماعیل١٨٦٨٨

٠-كریم یاسر محمد مصطفى النعال١٨٦٨٩

٠-كریم یحى عبد العزیز عبد الوھاب١٨٦٩٠

٠-كریم یحیى عبد الملك عبد هللا١٨٦٩١

٠-كریمان طھ حسن حسین (أ.ف)١٨٦٩٢

٠-كیرلس مجدى میالد عبدالملك١٨٦٩٣

٠-كیرلس وھبھ شكرى وھبھ١٨٦٩٤

٠-لمیاء سید عبد القوى محفوظ١٨٦٩٥

٠-لؤى عاھد محمد عاطف محمد١٨٦٩٦

٠-لیدیا میالد مكرم امین١٨٦٩٧

٠-ماجد رضا عبدالرازق زكى١٨٦٩٨

٠-ماجد سامى لمعى عبد الشھید١٨٦٩٩

٠-مادونا ریاض ایوب سعید یوسف١٨٧٠٠

٠-ماركو خلیل فھمى ساویرس١٨٧٠١

٠-ماریا وجیھ رسمى ثابت١٨٧٠٢

٠-ماریز ماھر لمعى حنا بقطر١٨٧٠٣

٠-مارینا بشرى عبد هللا یونان١٨٧٠٤

٠-مارینا جمال حبیب بطرس١٨٧٠٥

٠-مارینا عدلى یوسف بدیر منصور١٨٧٠٦

٠-ماریھان اسامھ على على نجم١٨٧٠٧

٠-ماریو تغیان زكى شنودة١٨٧٠٨

٠-مایكل جرجس حنا میخائیل١٨٧٠٩

٠-مایكل عاطف خلیل صادق١٨٧١٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-مجدى مدحت انور عیاد١٨٧١١

٠-محمد ابراھیم عامر متولي١٨٧١٢

٠-محمد ابراھیم على احمد١٨٧١٣

٠-محمد ابو السعود احمد بشیر١٨٧١٤

٠-محمد ابوبكر عبد الواحد عفیفى١٨٧١٥

٠-محمد احمد الحادى سلیم١٨٧١٦

٠-محمد احمد سعد احمد قندیل١٨٧١٧

٠-محمد احمد سنوسى محمد١٨٧١٨

٠-محمد احمد سید رمضان١٨٧١٩

٠-محمد احمد عبد الحلیم اسماعیل١٨٧٢٠

٠-محمد احمد عبد هللا عبد الكریم١٨٧٢١

٠-محمد احمد محفوظ متولى١٨٧٢٢

٠-محمد احمد محمد احمد العداوى١٨٧٢٣

٠-محمد احمد محمد احمد محمد خلیل١٨٧٢٤

٠-محمد احمد محمد غریب سلیمان١٨٧٢٥

٠-محمد احمد محمد محمود البیطار١٨٧٢٦

٠-محمد احمد محمد یوسف١٨٧٢٧

٠-محمد اسماعیل ابراھیم محمد(محول)١٨٧٢٨

٠-محمد اسماعیل احمد اسماعیل١٨٧٢٩

٠-محمد اشرف امین محمد١٨٧٣٠

٠-محمد اشرف زینھم محمود١٨٧٣١

٠-محمد اشرف قدرى عطا السید١٨٧٣٢

٠-محمد اشرف محمد عبد العزیز١٨٧٣٣

٠-محمد اشرف محمد فھمى ابراھیم١٨٧٣٤

٠-محمد اكرم انور عبد الفتاح١٨٧٣٥

٠-محمد السید عبد العال الصاوى١٨٧٣٦

٠-محمد العربى عبد المنعم حسین١٨٧٣٧

٠-محمد ایمن زكریا سلیمان١٨٧٣٨

٠-محمد ایمن صالح الدین عبده١٨٧٣٩

٠-محمد ایمن یوسف احمد بكر١٨٧٤٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد ایھاب محمد االزھري١٨٧٤١

٠-محمد بدر محمد محمود١٨٧٤٢

٠-محمد بالل رضوان محمودرضوان١٨٧٤٣

٠-محمد جاد محمد یوسف١٨٧٤٤

٠-محمد جالل عشماوى علوان١٨٧٤٥

٠-محمد جمال السید محمد عبد الرحیم١٨٧٤٦

٠-محمد جمال بشارى محمد١٨٧٤٧

٠-محمد جمال صبحى محمد١٨٧٤٨

٠-محمد جمال محمود كامل احمد١٨٧٤٩

٠-محمد جمعھ قطب جمعھ١٨٧٥٠

٠-محمد حامد مدبولى(محول)١٨٧٥١

٠-محمد حسان عبد السالم الراوى١٨٧٥٢

٠-محمد حسن مبروك عبد الحى١٨٧٥٣

٠-محمد حسن محمد محمد١٨٧٥٤

٠-محمد حسن منصور صادق ابراھیم١٨٧٥٥

٠-محمد حسین عبد الكریم عثمان١٨٧٥٦

٠-محمد حمدى رمضان فھمى١٨٧٥٧

٠-محمد حمدى شھاب الدین احمد١٨٧٥٨

٠-محمد حواش خمیس حواش١٨٧٥٩

٠-محمد خالد السید احمد عبد الفتاح١٨٧٦٠

٠-محمد خالد رجب احمد١٨٧٦١

٠-محمد خالد عبد العادل حسین١٨٧٦٢

٠-محمد خالد على عبد هللا١٨٧٦٣

٠-محمد خالد محمد احمد داود١٨٧٦٤

٠-محمد خلیل عثمان خلیل قطب١٨٧٦٥

٠-محمد خلیل عیسى سید احمد١٨٧٦٦

٠-محمد دسوقى احمد دسوقى١٨٧٦٧

٠-محمد رأفت رشاد اسماعیل١٨٧٦٨

٠-محمد ربیع على صمیده١٨٧٦٩

٠-محمد رجب صادق محمد (أ.ف)١٨٧٧٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد رجب عثمان على١٨٧٧١

٠-محمد زكریا عبد الحكم محمد١٨٧٧٢

٠-محمد سعید یوسف كامل١٨٧٧٣

٠-محمد سلومھ عبد الصمد منشاوى١٨٧٧٤

٠-محمد سید على محمد١٨٧٧٥

٠-محمد سید مصطفى سید١٨٧٧٦

٠-محمد شاكر احمد احمد شرف١٨٧٧٧

٠-محمد شریف یحیى محمد زیدان١٨٧٧٨

٠-محمد شعبان رجب محمد١٨٧٧٩

٠-محمد صالح حافظ البیومى١٨٧٨٠

٠-محمد صالح حسنى على١٨٧٨١

٠-محمد صالح عبد المجیب عبد الرحیم عمر١٨٧٨٢

٠-محمد ضاحى محمد عبد هللا١٨٧٨٣

٠-محمد طارق سعد ابراھیم١٨٧٨٤

٠-محمد طھ رمضان ابوالمجد١٨٧٨٥

٠-محمد عابدین االمیر محمد١٨٧٨٦

٠-محمد عادل احمد مغربى١٨٧٨٧

٠-محمد عادل حسن محمد١٨٧٨٨

٠-محمد عادل محمد عباس١٨٧٨٩

٠-محمد عادل ناجى ابراھیم١٨٧٩٠

٠-محمد عاطف سعد محمد١٨٧٩١

٠-محمد عاطف على عبد الرحمن١٨٧٩٢

٠-محمد عباس محمد مبروك١٨٧٩٣

٠-محمد عبد الحكم محمود محمد الضلع١٨٧٩٤

٠-محمد عبد الخالق محمد الحسن١٨٧٩٥

٠-محمد عبد العال السید عبد العال١٨٧٩٦

٠-محمد عبد العزیز عبد الفتاح سلیمان١٨٧٩٧

٠-محمد عبد الفتاح عبدالفتاح على١٨٧٩٨

٠-محمد عبد هللا الغریب یوسف ابو الحسن١٨٧٩٩

٠-محمد عبد المعطى نعیم عبد المعطى١٨٨٠٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد عبد المنعم عبد المنعم سلیم طھ١٨٨٠١

٠-محمد عز الدین ابراھیم بسیونى١٨٨٠٢

٠-محمد عصام حامد محمد١٨٨٠٣

٠-محمد عصام سلیمان ابراھیم١٨٨٠٤

٠-محمد عصام سواح على١٨٨٠٥

٠-محمد عالء الدین محمد عثمان البشارى١٨٨٠٦

٠-محمد عالء محمد احمد١٨٨٠٧

٠-محمد على السید احمد١٨٨٠٨

٠-محمد على حسن عبدالرحمن١٨٨٠٩

٠-محمد على على عابدین١٨٨١٠

٠-محمد عمرو محمد كمال١٨٨١١

٠-محمد فتحى شعبان محمود عمر١٨٨١٢

٠-محمد كارم مرسى ابو السعود١٨٨١٣

٠-محمد كرم زكى محمود١٨٨١٤

٠-محمد كمال احمد عبد العال١٨٨١٥

٠-محمد ماجد عبد القادر محمد مصطفى١٨٨١٦

٠-محمد مجدى الدین عبد الرحمن الجابرى١٨٨١٧

٠-محمد مجدى سعید عفیفى١٨٨١٨

٠-محمد مجدى محمد عبد العلیم١٨٨١٩

٠-محمد محسن طھ ابراھیم١٨٨٢٠

٠-محمد محسن عبد الغنى محمد جبالوى١٨٨٢١

٠-محمد محسن محمد عبد الفتاح غالى١٨٨٢٢

٠-محمد محمود احمد شحاتة١٨٨٢٣

٠-محمد محمود اسماعیل سید(محول)١٨٨٢٤

٠-محمد محمود امام عبده١٨٨٢٥

٠-محمد محمود بركات سید١٨٨٢٦

٠-محمد محمود رجب عثمان صنبور١٨٨٢٧

٠-محمد محمود سید احمد١٨٨٢٨

٠-محمد محمود محمد السید١٨٨٢٩

٠-محمد محمود محمد زكریا سالم١٨٨٣٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد محمود محمد عوض هللا١٨٨٣١

٠-محمد محمود محمد محمود١٨٨٣٢

٠-محمد محي الدین محمد احمد على١٨٨٣٣

٠-محمد مصطفى جوده محمد١٨٨٣٤

٠-محمد مصطفى عبد الرازق احمد١٨٨٣٥

٠-محمد مصطفى عبد الرحمن مصطفى١٨٨٣٦

٠-محمد نبیل محمد عبد الحمید١٨٨٣٧

٠-محمد نبیل محمد على١٨٨٣٨

٠-محمد ھشام احمد عبدالراضي محمود١٨٨٣٩

٠-محمد ھیثم محمد لطفى عبد العظیم١٨٨٤٠

٠-محمد یاسر جمعھ عید احمد١٨٨٤١

٠-محمود احمد محمد الدمرداش١٨٨٤٢

٠-محمود احمد محمد ھندى١٨٨٤٣

٠-محمود احمد محمود احمد (المرج)١٨٨٤٤

٠-محمود احمد محمود محمد بكر١٨٨٤٥

٠-محمود اسالم محمود عباس١٨٨٤٦

٠-محمود اشرف حامد عبد الحلیم١٨٨٤٧

٠-محمود اشرف عبد الفتاح ابراھیم١٨٨٤٨

٠-محمود ایمن خطاب سید احمد١٨٨٤٩

٠-محمود جمال رجائى عبد الحمید(أ.ف)١٨٨٥٠

٠-محمود جمال عبد السمیع عزب١٨٨٥١

٠-محمود جمال محمد عبد القادر١٨٨٥٢

٠-محمود حسن راشد حسن١٨٨٥٣

٠-محمود حسنى امین عبد الشافى١٨٨٥٤

٠-محمود رجب سالمھ حفناوى١٨٨٥٥

٠-محمود سامى جمعة محمد١٨٨٥٦

٠-محمود سامى عبد الغني عبد اللطیف١٨٨٥٧

٠-محمود سید محمود احمد١٨٨٥٨

٠-محمود صالح محمود دسوقى (أ.ف)١٨٨٥٩

٠-محمود عبد الباسط شعیب محمد بسطامى١٨٨٦٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمود عالء الدین كمال احمد داود١٨٨٦١

٠-محمود عالء الدین محمود محمد١٨٨٦٢

٠-محمود على صالح احمد١٨٨٦٣

٠-محمود فتحى جابر على١٨٨٦٤

٠-محمود فؤاد محمود كامل محمد مبروك١٨٨٦٥

٠-محمود ماجد محمود الطوخى١٨٨٦٦

٠-محمود محمد اسماعیل حسنین١٨٨٦٧

٠-محمود محمد رمضان السید محمد١٨٨٦٨

٠-محمود محمد عبد العظیم كامل(محول)١٨٨٦٩

٠-محمود محمد عبد النبي محمد١٨٨٧٠

٠-محمود محمد عفیفى عفیفى١٨٨٧١

٠-محمود محمد محمود رجب١٨٨٧٢

٠-محمود محمد محمود عویس١٨٨٧٣

٠-محمود محمد محمود محمد محمود الھاویش١٨٨٧٤

٠-محمود محمد محمود ناجي١٨٨٧٥

٠-محمود مختار سعد عبد المحسن١٨٨٧٦

٠-محمود مصطفى ابراھیم العشماوي١٨٨٧٧

٠-محمود مصطفى لطفى محمد١٨٨٧٨

٠-محمود ھانى عبد العزیز عبد العزیز١٨٨٧٩

٠-محمود ھشام ھاشم سالم١٨٨٨٠

٠-محمود یس السید احمد قندیل١٨٨٨١

٠-محمود یسرى محمد مجاھد١٨٨٨٢

٠-محى الدین عبد المحسن عبد العزیز محمود١٨٨٨٣

٠-مدیحھ احمد محمد طلعت١٨٨٨٤

٠-مرنا غطاس بسخرون نوار١٨٨٨٥

٠-مروان احمد محمد عبد العزیز١٨٨٨٦

٠-مروان عبد التواب محمد محمد جامع١٨٨٨٧

٠-مروه اشرف زھیر على١٨٨٨٨

٠-مروه طارق حسن السید١٨٨٨٩

٠-مروه عاصم محمد عبد القوى١٨٨٩٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-مروه محمد عبد الغنى محمد محمود١٨٨٩١

٠-مروه مصطفى كامل ابراھیم١٨٨٩٢

٠-مروه وحید زكى محمد١٨٨٩٣

٠-مریم اشرف نبیل توفیق١٨٨٩٤

٠-مریم ثابت حنا غبلایر حنا١٨٨٩٥

٠-مریم صالح فخرى بخیت١٨٨٩٦

٠-مریم عالء الدین حرزهللا علي إسماعیل١٨٨٩٧

٠-مریم عمرو على احمد١٨٨٩٨

٠-مریم ماجد سمیر میشیل١٨٨٩٩

٠-مریم مجدى سلیمان عشماوى١٨٩٠٠

٠-مریم محمد سید مصطفى سید١٨٩٠١

٠-مریم محمود انور ابراھیم محمد١٨٩٠٢

٠-مریم محمود محمد ابراھیم١٨٩٠٣

٠-مریم ناصر یوسف انور١٨٩٠٤

٠-مسعد صالح احمد ابوالمعاطي١٨٩٠٥

٠-مشیره محمد الشحات ابراھیم١٨٩٠٦

٠-مصطفى ابراھیم عسران ابراھیم١٨٩٠٧

٠-مصطفى احمد الھادى الجوھرى١٨٩٠٨

٠-مصطفى احمد على احمد١٨٩٠٩

٠-مصطفى احمد محمد على١٨٩١٠

٠-مصطفى اسامھ سید محمد١٨٩١١

٠-مصطفى اشرف رأفت محمد١٨٩١٢

٠-مصطفى اشرف لطفى السید١٨٩١٣

٠-مصطفى السید یوسف یوسف عالمھ١٨٩١٤

٠-مصطفى امام ابوبكر امام١٨٩١٥

٠-مصطفى ایمن سلیمان عبدهللا١٨٩١٦

٠-مصطفى ایمن محمد عباس١٨٩١٧

٠-مصطفى أمجد قطیط محمد١٨٩١٨

٠-مصطفى حنفى محمود عبدالباقى١٨٩١٩

٠-مصطفى خالد محمد احمد١٨٩٢٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-مصطفى رشوان سلیم عبدالغنى١٨٩٢١

٠-مصطفى سید احمد سید احمد ابراھیم١٨٩٢٢

٠-مصطفى صالح صالح السید١٨٩٢٣

٠-مصطفى صالح محمود احمد شحاتة١٨٩٢٤

٠-مصطفى صالح ھاشم حمدان١٨٩٢٥

٠-مصطفى عادل فتحى عبد الحمید١٨٩٢٦

٠-مصطفى عزت عبدالعال مرسي١٨٩٢٧

٠-مصطفى عزت محمد ابراھیم(محول)١٨٩٢٨

٠-مصطفى عطیھ صابر عبد الجواد١٨٩٢٩

٠-مصطفى على محمود على١٨٩٣٠

٠-مصطفى عماد الدین ابراھیم احمد١٨٩٣١

٠-مصطفى عماد الدین عبد الحافظ عبدالمغنى١٨٩٣٢

٠-مصطفى عیسى مصطفى محمود ذكي١٨٩٣٣

٠-مصطفى كمال معتوق محمد سعد١٨٩٣٤

٠-مصطفى مجدى كامل سالم١٨٩٣٥

٠-مصطفى محروس عبد الرحیم ابو شامة١٨٩٣٦

٠-مصطفى محمد خلیل خلیل١٨٩٣٧

٠-مصطفى محمد سعید سید محمود١٨٩٣٨

٠-مصطفى محمد سید ابراھیم١٨٩٣٩

٠-مصطفى محمد سید سالم١٨٩٤٠

٠-مصطفى محمد عادل مصطفى محمود١٨٩٤١

٠-مصطفى محمد مصطفى كمال عبد الغنى١٨٩٤٢

٠-مصطفى محمود محسن حسن١٨٩٤٣

٠-مصطفى مدحت  عبد الحكیم  احمد١٨٩٤٤

٠-مصطفى ممدوح احمد احمد حسنى (دمج)١٨٩٤٥

٠-مصطفى ھانى صالح عبد العزیز١٨٩٤٦

٠-مصطفى ھشام محمداحمد ابراھیم١٨٩٤٧

٠-معتز رفعت محمد سالم١٨٩٤٨

٠-منار حمدى عوض هللا ابراھیم١٨٩٤٩

٠-منار سمیر سالمھ ابو طالب سلیمان١٨٩٥٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-منار سمیر متولى محمد١٨٩٥١

٠-منار ناجح انور محمد آدم١٨٩٥٢

٠-منال عرفة جابر عرفة١٨٩٥٣

٠-منة هللا ایمن  محمد عبد اللطیف١٨٩٥٤

٠-منة هللا محمد على محمد محمد١٨٩٥٥

٠-منھ هللا الطیب محمد الطیب موسى١٨٩٥٦

٠-منھ هللا محمد حسن محمد غیث١٨٩٥٧

٠-منھ هللا محمد فوزى الجزار١٨٩٥٨

٠-منھ هللا مصطفى عبدالحمید محمد١٨٩٥٩

٠-منھ عبد هللا محمد سعید عبد هللا١٨٩٦٠

٠-منى خالد رجب عبدالرحیم١٨٩٦١

٠-منى محمد احمد محمد مرسى١٨٩٦٢

٠-مھا حمدى محمد مصطفى١٨٩٦٣

٠-مھا مصطفى احمد لطفى عبد اللطیف١٨٩٦٤

٠-مھجھ محمد على عامر١٨٩٦٥

٠-مھرائیل عبد الشھید جرجس عبد الشھید١٨٩٦٦

٠-موریس صلیب واصف عبد هللا١٨٩٦٧

٠-مؤمن محمد ذكى دسوقى١٨٩٦٨

٠-مؤمن محمد صالح حسن محمد١٨٩٦٩

٠-مؤمن محمد عثمان محمد١٨٩٧٠

٠-مى خلیل سید احمد١٨٩٧١

٠-مى محمد حسن على١٨٩٧٢

٠-مى محمود ابراھیم فھمي١٨٩٧٣

٠-میاده خالد عبد الوھاب عبد ربھ١٨٩٧٤

٠-میاده عادل سعد محمد١٨٩٧٥

٠-میار محمد على یمانى١٨٩٧٦

٠-میرنا طلعت صادق احمد مراد١٨٩٧٧

٠-میرنا عادل احمد عبد الرحمن الشریف١٨٩٧٨

٠-میرنا مجدي احمد احمد السید١٨٩٧٩

٠-میرنا محمود عبد الموجود محمود مصطفي١٨٩٨٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-میرنا مصطفى محمد عاشور١٨٩٨١

٠-میرنا مالك رزق غطاس ابراھیم١٨٩٨٢

٠-مینا اشرف لوكاس غطاس١٨٩٨٣

٠-مینا جمیل جید داود١٨٩٨٤

٠-مینا سمیر مترى شحاتة١٨٩٨٥

٠-مینا منیر ولى بشرى١٨٩٨٦

٠-مینا میالد فھیم حنا١٨٩٨٧

٠-نادر رفیع حسني عبد المعطي١٨٩٨٨

٠-نادر صابر حسن خلیل١٨٩٨٩

٠-نادر محمد محمد ابراھیم اسماعیل١٨٩٩٠

٠-نادره عبد المالك مصطفى عبد اللطیف١٨٩٩١

٠-نادین عبد الرؤوف عبد الرسول عبد الرؤوف١٨٩٩٢

٠-نادیھ احمد زكى عبد هللا١٨٩٩٣

٠-نادیھ على السید احمد١٨٩٩٤

٠-ناریمان اسامھ احمد عبد الوھاب١٨٩٩٥

٠-نانسى طارق خمیس فؤاد١٨٩٩٦

٠-نجوى ھشام حسن عبد الرحیم١٨٩٩٧

٠-ندا حمدى محمد عبد الغفار١٨٩٩٨

٠-ندا عبد الرحمن عبد الواحد عبد الرحمن١٨٩٩٩

٠-ندا مصطفى كمال فھمى١٩٠٠٠

٠-ندى احمد السید على١٩٠٠١

٠-ندى اشرف عبد الفضیل احمد١٩٠٠٢

٠-ندى حمدى محمد فؤاد حسن١٩٠٠٣

٠-ندى عصام حسین محمد١٩٠٠٤

٠-ندى عصام سلیم محمد١٩٠٠٥

٠-ندى مجدى عبد العظیم عباس١٩٠٠٦

٠-ندى محمد عادل احمد السید عبد المنعم١٩٠٠٧

٠-نرمین طارق حنفى محمود١٩٠٠٨

٠-نرمین محمد زین عبدالحكیم١٩٠٠٩

٠-نرمین ممدوح عبد السالم محمد١٩٠١٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-نسمھ احمد عباس توفیق١٩٠١١

٠-نشوى عبد الفتاح عبد الحلیم ابو سریع١٩٠١٢

٠-نغم محمد سرور الدولتلى١٩٠١٣

٠-نھى خالد عثمان على١٩٠١٤

٠-نور الدین خلف عطیفي عبد القادر١٩٠١٥

٠-نور الدین صالح محمد عبد الرحمن١٩٠١٦

٠-نور الدین كرم انور حافظ١٩٠١٧

٠-نور الدین محمد احمد عبد هللا١٩٠١٨

٠-نور رفاعى محمد رفاعى١٩٠١٩

٠-نور سید صالح حسن١٩٠٢٠

٠-نور عادل اسماعیل احمد شریف١٩٠٢١

٠-نورا جالل احمد محمد١٩٠٢٢

٠-نورا فرغلى عمر فرغلى١٩٠٢٣

٠-نوران احمد صالح طھ١٩٠٢٤

٠-نوران اشرف محمد قدرى عبد الحمید١٩٠٢٥

٠-نوران عمرو بسیوني اسماعیل١٩٠٢٦

٠-نوران محسن محمد محمد(أ.ف)١٩٠٢٧

٠-نورھان خالد محمد سید محمد١٩٠٢٨

٠-نورھان رائف على محجوب محمود١٩٠٢٩

٠-نورھان زكریا احمد سید١٩٠٣٠

٠-نورھان عالء الدین حامد ابراھیم١٩٠٣١

٠-نورھان عماد محمد تاج الدین١٩٠٣٢

٠-نورھان فتحى محمود الفقى١٩٠٣٣

٠-نورھان مجدى ابراھیم احمد١٩٠٣٤

٠-نورھان محمد محمود محمد١٩٠٣٥

٠-نیرمین محمد السعید احمد١٩٠٣٦

٠-نیره طارق محمد محمد الصوفى١٩٠٣٧

٠-نیفین احمد حسن على١٩٠٣٨

٠-ھاجر احمد الغریب زیدان١٩٠٣٩

٠-ھاجر حسن محمد احمد١٩٠٤٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ھاجر حمدى فرید ابراھیم١٩٠٤١

٠-ھاجر صالح عیسى عید على الجمل١٩٠٤٢

٠-ھاجر صالح محمود مسلم١٩٠٤٣

٠-ھاجر عالء الدین سید طنطاوى (دمج)١٩٠٤٤

٠-ھاجر عالء محمد ابراھیم نصار١٩٠٤٥

٠-ھاجر عمرو محمد احمد١٩٠٤٦

٠-ھاجر مصطفى عبد هللا حسن١٩٠٤٧

٠-ھانم حسن عبد العزیز ابوسربع١٩٠٤٨

٠-ھانى اشرف جاد جاد احمد عشوش١٩٠٤٩

٠-ھایدى محمد ممدوح درویش١٩٠٥٠

٠-ھبھ هللا اسامة جمال الدین عبد الكریم١٩٠٥١

٠-ھبھ عامر رمضان خلیل١٩٠٥٢

٠-ھبھ محمد شعبان جنیدى (أ.ف)١٩٠٥٣

٠-ھدى مصطفى عبد العزیز محمد عبد هللا١٩٠٥٤

٠-ھدى نادى سالم رمضان١٩٠٥٥

٠-ھدى یاسر محمود یوسف١٩٠٥٦

٠-ھدیر ابراھیم احمد عبدالرحمن١٩٠٥٧

٠-ھدیر احمد حسن عبد الفتاح١٩٠٥٨

٠-ھدیر احمد شحاتة عاشور١٩٠٥٩

٠-ھدیر الھادى عبد الھادى محمد١٩٠٦٠

٠-ھدیر رضا عبد القادر بیومى١٩٠٦١

٠-ھدیر سامى ابراھیم محمد١٩٠٦٢

٠-ھدیر عماد عبد الكریم محمود١٩٠٦٣

٠-ھشام اشرف حسن مفتاح١٩٠٦٤

٠-ھشام جمال عبد الحفیظ ابراھیم١٩٠٦٥

٠-ھشام عصام الدین فوزى السید١٩٠٦٦

٠-ھشام عماد عبد هللا قطب١٩٠٦٧

٠-ھشام فتحى اسماعیل مرسى١٩٠٦٨

٠-ھشام فرید راشد فرید فرج١٩٠٦٩

٠-ھشام محمد شحات محمد١٩٠٧٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ھشام محمد عبد المنعم ابو العینین١٩٠٧١

٠-ھشام مصطفى صالح الدین محمد١٩٠٧٢

٠-ھناء محمد السید الجرجاوى١٩٠٧٣

٠-ھناء یحى اسماعیل ھریدى١٩٠٧٤

٠-وسام عثمان احمد حسن عبد الاله١٩٠٧٥

٠-ولید سمیر محمد احمد١٩٠٧٦

٠-ولید محمد فوزي علي١٩٠٧٧

٠-یارا حسین صابر الشامى١٩٠٧٨

٠-یارا صالح الدین سید عبد الرحیم١٩٠٧٩

٠-یارا عالء الدین فوزى نصر١٩٠٨٠

٠-یاسر سعد امام مبروك١٩٠٨١

٠-یاسر طارق محمد ابراھیم١٩٠٨٢

٠-یاسمین جمال اسماعیل سید بدوى١٩٠٨٣

٠-یاسمین حسن عبد النعیم احمد١٩٠٨٤

٠-یاسمین حسن عبده عبد هللا١٩٠٨٥

٠-یاسمین حمدى محمد یوسف١٩٠٨٦

٠-یاسمین خالد محمد محمد زكى١٩٠٨٧

٠-یاسمین طارق توفیق شبانھ(محول)١٩٠٨٨

٠-یاسمین عبد الحلیم عمران سلیمان١٩٠٨٩

٠-یاسمین فارس عتریس حسانین١٩٠٩٠

٠-یاسمین محمد احمد حسین١٩٠٩١

٠-یاسمین محمد محمد احمد رضوان١٩٠٩٢

٠-یاسمین محمد محمد امام١٩٠٩٣

٠-یاسمین محمود جابر حسن١٩٠٩٤

٠-یاسمین محمود عبد البى عبد المتولى االده١٩٠٩٥

٠-یاسین طھ فھمى عبد العزیز١٩٠٩٦

٠-یحیى احمد عبد الاله سید١٩٠٩٧

٠-یحیى عصام عبد الفتاح سید احمد١٩٠٩٨

٠-یس عاطف اسماعیل محمد١٩٠٩٩

٠-یسرا عصام حسن احمد١٩١٠٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-یسرا محمود ابراھیم محمد الملط١٩١٠١

٠-یمنى سعد الدین طھ محمود١٩١٠٢

٠-یمنى عالء الوسطانى محمود١٩١٠٣

٠-یوستینا مجدى كامل بخیت١٩١٠٤

٠-یوسف الھادى صالح الدین طھ١٩١٠٥

٠-یوسف سعید كامل سعید١٩١٠٦

٠-یوسف شعبان شحاتھ مصطفى١٩١٠٧

٠-یوسف صابر السید ابراھیم١٩١٠٨

٠-یوسف على محمد محمد عطاهللا١٩١٠٩

٠-یوسف محمد ابراھیم ابراھیم حسن١٩١١٠

٠-یوسف محمد احمد على(محول)١٩١١١

٠-یوسف محمد محمد حسن السنباطى١٩١١٢

٠-یوسف محمود امین موسى١٩١١٣

٠-یوسف محمود محمد السید١٩١١٤

٠-یوسف مسعد سید الشیمى١٩١١٥

٠-یوسف مصطفى اسماعیل اسماعیل١٩١١٦

٠-ابانوب ممدوح وھبھ عبد المسیح (محول)١٩١١٧

٠-احمد سمیر عبد ربھ محمود (محول)١٩١١٨

٠-احمد مجدى طلعت عبد العلیم (محول)١٩١١٩

٠بابراھیم احمد احمد موسى١٩١٢٠

٠باحمد ابراھیم انور محمد السید١٩١٢١

٠باحمد اشرف فتحى خضیرى١٩١٢٢

٠باحمد السید ادریس بدر١٩١٢٣

٠باحمد امین عید عبد اللطیف١٩١٢٤

٠باحمد ایمن جابر رزق١٩١٢٥

٠باحمد جمال كمال محمد١٩١٢٦

٠باحمد حمدى عطیھ عمیره١٩١٢٧

٠باحمد حمیده حسن حسن سعودى١٩١٢٨

٠باحمد سامى عبدالمعز رمضان١٩١٢٩

٠باحمد سید محمود محمد١٩١٣٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد صالح احمد نوفل١٩١٣١

٠باحمد طارق جابر محمد١٩١٣٢

٠باحمد على احمد محمد السیسى١٩١٣٣

٠باحمد مجدى الحسیني محمد عبد العال١٩١٣٤

٠باحمد محمد احمد محمود١٩١٣٥

٠باحمد محمد حافظ دسوقى١٩١٣٦

٠باحمد محمد سید محمود سعد عواد١٩١٣٧

٠باحمد محمد صالح احمد عزیز١٩١٣٨

٠باحمد محمد عبد الرحیم جمیل١٩١٣٩

٠باحمد محمد على محمود١٩١٤٠

٠باحمد محمود ریاض محمد الحكیم١٩١٤١

٠باحمد مصطفى حفناوى عبد الجواد١٩١٤٢

٠باحمد مصطفى عبد العظیم محمد١٩١٤٣

٠باحمد ممدوح محمد احمد الحاتي١٩١٤٤

٠باحمد ناصر ذكى حسنین ابراھیم١٩١٤٥

٠باحمد نبیل احمد محمد١٩١٤٦

٠باحمد ھشام طلعت محمد محمود١٩١٤٧

٠باسراء احمد ابراھیم عمر١٩١٤٨

٠باسراء اشرف خلیفھ بشر ابو حمده١٩١٤٩

٠باسراء صبرى عز الدین مجاھد١٩١٥٠

٠باسالم اشرف محمد محمد١٩١٥١

٠باسالم فارس عبد العزیز عبد الغنى١٩١٥٢

٠باسالم محمد عبد الغفار فھیم١٩١٥٣

٠بامانى حمدى عبد الغنى محمد١٩١٥٤

٠بایمان فرید محمد فھمى محمود١٩١٥٥

٠بایمن نصر جاد الكریم احمد١٩١٥٦

٠بایھ طارق محمود محمد١٩١٥٧

٠بایھ عفیفى ثابت عفیفى١٩١٥٨

٠بایھ ماجد سید عبد العال١٩١٥٩

٠بایھ ھانى عز الدین محمد على١٩١٦٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بتسنیم نصر الدین صادق مصطفى١٩١٦١

٠بتوفیق رأفت عبد المسیح میالد١٩١٦٢

٠بحازم عصام سید محمد١٩١٦٣

٠بحازم محمد سعید محمود١٩١٦٤

٠بحسام احمد عبد هللا محمد١٩١٦٥

٠بحسام الدین مصطفى محمد محمد دیاب١٩١٦٦

٠بحسام حامد حامد محمد السید١٩١٦٧

٠بحسن زینھم محمد خلیل١٩١٦٨

٠بحسن یوسف حافظ امین١٩١٦٩

٠بخالد حیدر مسعود احمد١٩١٧٠

٠بخالد سید محمد موسى١٩١٧١

٠بخلود زكریا ذكى ابوالمعاطى١٩١٧٢

٠بدعاء ماھر یوسف ابورواش١٩١٧٣

٠بدنیا جمال اسماعیل احمد١٩١٧٤

٠بدینا عبد العلیم احمد مراد١٩١٧٥

٠بدینا كمال مصطفي محمود ١٩١٧٦

٠بدینا محمد رمضان١٩١٧٧

٠بدینا مصطفى زین محمد١٩١٧٨

٠برنا عبد هللا حامد عبد هللا البدرى١٩١٧٩

٠بروان عادل حامد صالح١٩١٨٠

٠بزید اوسامھ محمد محمود١٩١٨١

٠بسارة صبحي نبیھ محمد١٩١٨٢

٠بسارة محمود محمد احمد١٩١٨٣

٠بساندرا اسامھ فؤاد جبران١٩١٨٤

٠بسعاد سید حسن سید١٩١٨٥

٠بسمر سید حنفى سید١٩١٨٦

٠بسمر محمد محمد سالم١٩١٨٧

٠بسمیر محمد رمضان احمد١٩١٨٨

٠بسمیر منصور سمیر عبد الوھاب١٩١٨٩

٠بسید حاتم سید عبد الواحد موسى١٩١٩٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بشامل طھ ذكى محمد١٩١٩١

٠بشاھر عادل حسین خمیس١٩١٩٢

٠بشروق جمال امین ابراھیم١٩١٩٣

٠بشروق ماھر السید عطیھ سویلم١٩١٩٤

٠بشروق محمود احمد محمد١٩١٩٥

٠بشریف اشرف عبد الحفیظ على مبروك١٩١٩٦

٠بشھاب الدین عادل محمد على١٩١٩٧

٠بشیرى شكرى عزیز ذكى١٩١٩٨

٠بشیماء حسین عبدالفتاح محمد١٩١٩٩

٠بصالح الدین السعید سالم عامر١٩٢٠٠

٠بطھ حسنین محمد حامد١٩٢٠١

٠بعبد الحمید ابراھیم عبدالحمید الطلیاوى١٩٢٠٢

٠بعبد الرحمن احمد محمد حسین١٩٢٠٣

٠بعبد الرحمن بیومى عبد العال امام١٩٢٠٤

٠بعبد الرحمن سامح حسنى محمد غریب١٩٢٠٥

٠بعبد الرحمن كامل عبدالحلیم كامل١٩٢٠٦

٠بعبد الرحمن محمد احمد صادق١٩٢٠٧

٠بعبد الرحمن محمد اسماعیل اسماعیل١٩٢٠٨

٠بعبد الرحمن محمد االمیر محمد ابو العال١٩٢٠٩

٠بعبد الرحمن محمد خیاط رشوان١٩٢١٠

٠بعبد الرحمن محمد زكى عبد المطلب١٩٢١١

٠بعبد الرحمن محمد عبد الفتاح عبد الكریم١٩٢١٢

٠بعبد الرحمن محمد عطیتو محمد١٩٢١٣

٠بعبد الرحمن ولید عبد العال صدیق١٩٢١٤

٠بعبد الھادى سید سعید السید١٩٢١٥

٠بعبیر اشرف عبد العزیز محمد١٩٢١٦

٠بعصام عبد المنعم عباس سالمھ١٩٢١٧

٠بعال رضوان القبانى ١٩٢١٨

٠بعلى بدوى عبد هللا محمد على١٩٢١٩

٠بعلى محمد على مصطفى١٩٢٢٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بعلى مختار على احمد١٩٢٢١

٠بعمار عالء الدین مسعد محمد عبد السالم١٩٢٢٢

٠بعمر ابراھیم عبد المنعم خضر١٩٢٢٣

٠بعمر السید عبد اللطیف محمد خالف١٩٢٢٤

٠بعمر ایھاب محمد حسن١٩٢٢٥

٠بعمر حسن محمد محمد سالم١٩٢٢٦

٠بعمر عبد القادر السید على١٩٢٢٧

٠بعمر عصام احمد عبد الرحمن ھالل١٩٢٢٨

٠بعمرو حسام عاطف لبیب١٩٢٢٩

٠بعمرو سلیمان محمد سلیمان١٩٢٣٠

٠بعمرو عاطف محمود عبد الباقي١٩٢٣١

٠بعمرو عبد الحمید ابوبكر محمد عامر١٩٢٣٢

٠بعمرو عبد الناصر عثمان عبد اللطیف١٩٢٣٣

٠بعمرو عزت فوزى محمد١٩٢٣٤

٠بعمرو مصطفى احمد ادریس١٩٢٣٥

٠بعمرو مصطفى زاید زاید١٩٢٣٦

٠بفاروق محمد حسن احمد متولى١٩٢٣٧

٠بفاطمھ احمد فؤاد احمد١٩٢٣٨

٠بفؤاد محمد حسنین بیومى١٩٢٣٩

٠بكاترین شحاتھ غبلایر شحاتھ١٩٢٤٠

٠بكریم محمد محمود محمد١٩٢٤١

٠بكریم مصطفى سید محمد١٩٢٤٢

٠بكمال عبد الرحیم كمال الدین محمد١٩٢٤٣

٠بكیرلس یسرى راشد مرجان١٩٢٤٤

٠بلؤى رفعت كامل عبد التواب١٩٢٤٥

٠بمحمد احمد عبد العزیز عبدالفتاح١٩٢٤٦

٠بمحمد احمد محمد الشحات١٩٢٤٧

٠بمحمد احمد ناصف ناصف١٩٢٤٨

٠بمحمد اسعد ابراھیم علي محمد١٩٢٤٩

٠بمحمد اسماعیل عبد الفتاح عبد هللا١٩٢٥٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد جمعھ احمد جمعھ١٩٢٥١

٠بمحمد حسام الدین فتح هللا عبدالعظیم١٩٢٥٢

٠بمحمد خالد عبد التواب باھى١٩٢٥٣

٠بمحمد خالد محمد اسماعیل١٩٢٥٤

٠بمحمد سامى عبد المقصود محمد١٩٢٥٥

٠بمحمد سعید محمد عبد هللا١٩٢٥٦

٠بمحمد عادل حسن على١٩٢٥٧

٠بمحمد عادل حسین احمد١٩٢٥٨

٠بمحمد عادل فتحي جمعة١٩٢٥٩

٠بمحمد عادل فنجرى عبدالباسط١٩٢٦٠

٠بمحمد عاطف فارس عبدالھادي١٩٢٦١

٠بمحمد عبد الرحمن محمد احمد١٩٢٦٢

٠بمحمد عبد اللطیف عبد اللطیف محمد الفقى١٩٢٦٣

٠بمحمد محمود كمال محمد١٩٢٦٤

٠بمحمد مصطفى محمد مصطفي١٩٢٦٥

٠بمحمد ناصر عبد العلیم على١٩٢٦٦

٠بمحمد نصر الدین عبد السمیع على جالل١٩٢٦٧

٠بمحمد یوسف محمد ابراھیم الرخاوي١٩٢٦٨

٠بمحمود رضا محمود احمد١٩٢٦٩

٠بمحمود زین العابدین محمد البدرى محمد ١٩٢٧٠

٠بمحمود ساھر صالح ابراھیم١٩٢٧١

٠بمحمود سید محمود أبو الفتوح١٩٢٧٢

٠بمحمود صابر عبد السمیع مدكور١٩٢٧٣

٠بمحمود مجدى توفیق مھدي١٩٢٧٤

٠بمریم عماد ولیم شحاتة١٩٢٧٥

٠بمصطفى امجد احمد محمد احمد١٩٢٧٦

٠بمصطفى شكرى سید عبد هللا١٩٢٧٧

٠بمصطفى فوزى السید على١٩٢٧٨

٠بمصطفى محمد عبد السالم عامر١٩٢٧٩

٠بمى ابراھیم محمد على١٩٢٨٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٦٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٩)
التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمیاده محمود عبد الفتاح حسن١٩٢٨١

٠بمینا وجدى عادل لبیب١٩٢٨٢

٠بناریمان عادل محمد محمد١٩٢٨٣

٠بندى محمد عبد اللطیف على طنطاوى١٩٢٨٤

٠بنھال ناجح السید الشناوى١٩٢٨٥

٠بنور الدین طارق نور الدین محمد حسن١٩٢٨٦

٠بنورھان احمد عبد الظاھر عبد العزیز١٩٢٨٧

٠بنورھان محمد محمود عفیفى١٩٢٨٨

٠بوفاء حمدى محمد الصغیر١٩٢٨٩

٠بیاسر اسامھ فاروق امام١٩٢٩٠

٠بیاسمین یوسف احمد الغریب جمعھ١٩٢٩١

٠بیوستینا ایوب كامل اندراوس١٩٢٩٢

٠باحمد محمد متولى احمد - حول من علوم سیاسیة١٩٢٩٣

٠بلیلى العمرى سید حسن - حولت من احصاء١٩٢٩٤

٠بمحمد سید احمد جنیدى - حولت من احصاء١٩٢٩٥

٠بمودة اشرف احمد بیومي - حولت من احصاء١٩٢٩٦

٠بمیرنا جورج جوزیف سامى - حول من علوم سیاسیة١٩٢٩٧

٠خ١ابراھیم رأفت عبد المھیمن على١٩٢٩٨

٠خ١احمد یسرى محمد عمر السید١٩٢٩٩

٠خ١ایھ محمد عالء الدین حمدي١٩٣٠٠

٠خ١تامر جرجس تامر جرجس١٩٣٠١

٠خ١حسام محمد شعراوي عید١٩٣٠٢

٠خ١حسین احمد عبد الجواد احمد١٩٣٠٣

٠خ١سعید عبد هللا بقطر سلیمان ١٩٣٠٤

٠خ١سید عبد الوھاب عبد العظیم١٩٣٠٥

٠خ١شریف نصر على نصر محروس١٩٣٠٦

٠خ١عبد المعتمد عماد عبد المعتمد على١٩٣٠٧

٠خ١عماد محمد سید محمد١٩٣٠٨

٠خ١محمد عاطف فاروق سالم١٩٣٠٩

٠خ١محمد عبد الرحمن كمال عبده١٩٣١٠

٠خ١محمود سعید اسماعیل محمد١٩٣١١

٠خ١ھبھ ابراھیم ابو بكر ابراھیم١٩٣١٢

٠خ١ھناء محمد الصغیر على سلومھ١٩٣١٣
٠خ٢مصطفى نبیل احمد الدیب١٩٣١٤
٠معادلھمحمد رجب حافظ عبد العظیم١٩٣١٥
٠بیوسف میشیل ریاض حنا١٩٣١٦
٠خ٣سمیر مجدى بباوى١٩٣١٧

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٢٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ابتسام نورالدین حلمى عطا٢١٤٦١

٠-احمد ابو الندا محمد٢١٤٦٢

٠-احمد سید حسن قطب حسن٢١٤٦٣

٠-احمد صبرى محمد عبد الغني٢١٤٦٤

٠-احمد طارق رضا مصطفى٢١٤٦٥

٠-احمد محمد رضا محمد مصطفى٢١٤٦٦

٠-احمد محمد زاھر حسن٢١٤٦٧

٠-احمد یاسر احمد عبد هللا اسماعیل٢١٤٦٨

٠-اسراء مصطفى احمد فتحى الخشن٢١٤٦٩

٠-اسراء مصطفى محمد سلطان بكر٢١٤٧٠

٠-اسالم وجیھ جابر ملیجى٢١٤٧١

٠-االء جمال ابراھیم محمد(محول)٢١٤٧٢

٠-حازم امین السید امین ھیكل٢١٤٧٣

٠-حسام مصطفي محمد مصطفي٢١٤٧٤

٠-حسین محمد السید عبد هللا السید٢١٤٧٥

٠-روجینا مدحت عدلى سویحة٢١٤٧٦

٠-سلمى على محمد محمد ضیف٢١٤٧٧

٠-سلمى محمد عبد الحمید محمد٢١٤٧٨

٠-عمر محمد عاصم عبد النعیم محمود٢١٤٧٩

٠-عمر محمد عبد المجید على احمد٢١٤٨٠

٠-فاروق مجدى سلیمان سید سلیمان٢١٤٨١

٠-فاطمھ الزھراء كامل سعد كامل (أ.ف)٢١٤٨٢

٠-كریم احمد عبد العاطى محمد٢١٤٨٣

٠-مایكل نعیم شكرى منقریوس٢١٤٨٤

٠-محمد اشرف محمد ابراھیم٢١٤٨٥

٠-محمد حسن محمد عبد الرحمن٢١٤٨٦

٠-محمد طارق محمد رأفت بكرى٢١٤٨٧

٠-محمود اسامھ محمد صالح٢١٤٨٨

٠-مصطفى اشرف مصطفى محمود موسى٢١٤٨٩

٠-منھ هللا صابر نادى خضر٢١٤٩٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٢٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-میشیل مدحت فؤاد عزمى٢١٤٩١

٠-ندى احمد سالمھ حسن عتابى٢١٤٩٢

٠-نور الدین عبد البر عبد الحمید محمد عبد البر٢١٤٩٣

٠-ھدیر محمد احمد محمود الشامى٢١٤٩٤

٠-ھشام احمد رافت محمود یونس٢١٤٩٥

٠باحمد حمدان عبد الرحیم محمد٢١٤٩٦

٠باحمد مرسى على محمد احمد٢١٤٩٧

٠باحمد یاسر سید حافظ٢١٤٩٨

٠بسندس محمد احمد عبد اللطیف٢١٤٩٩

٠بعمرو عالء الدین محي الدین٢١٥٠٠

٠بمحمد خالد محمد عفیفى٢١٥٠١

٠بمحمد رجائى حسنى احمد٢١٥٠٢

٠بمحمد سعید عبد الحمید عبد العلیم٢١٥٠٣

٠بمحمد سید الطاف محمد٢١٥٠٤

٠خ١كمال اسماعیل ابراھیم٢١٥٠٥

٠خ١یاسر غریب عبد الحمید سلیمان٢١٥٠٦

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ابانوب ایمن میخائیل اعطى١٥٠٠١

٠-ابانوب بشرى جرجس قوسھ١٥٠٠٢

٠-ابانوب تاوضروس یوسف حكیم١٥٠٠٣

٠-ابانوب حنا خلیل ابراھیم١٥٠٠٤

٠-ابانوب سمیر شاكر حنا١٥٠٠٥

٠-ابانوب عادل غطاس صادق١٥٠٠٦

٠-ابانوب عدلى رتیب حنا١٥٠٠٧

٠-ابانوب كرمى جورجى فھمى١٥٠٠٨

٠-ابانوب كمال انطون یني١٥٠٠٩

٠-ابانوب وجدى راغب جورجى١٥٠١٠

٠-ابانوب ولید رزق یونان١٥٠١١

٠-ابتسام محمود ابراھیم عباس١٥٠١٢

٠-ابراھیم ابراھیم محمد محمد عبد الحفیظ١٥٠١٣

٠-ابراھیم ابو بكر ابراھیم على١٥٠١٤

٠-ابراھیم احمد ابراھیم محمد١٥٠١٥

٠-ابراھیم احمد نورالدین رشاد محمد١٥٠١٦

٠-ابراھیم جمال ابراھیم عبد السالم١٥٠١٧

٠-ابراھیم جمال صبحى محمود١٥٠١٨

٠-ابراھیم جمال على حداد١٥٠١٩

٠-ابراھیم حسن محمد ابراھیم١٥٠٢٠

٠-ابراھیم خالد ابراھیم اسماعیل١٥٠٢١

٠-ابراھیم دسوقى محمد حمیده١٥٠٢٢

٠-ابراھیم صدیق محمد عبد المطلب١٥٠٢٣

٠-ابراھیم عبد الحلیم ابراھیم على١٥٠٢٤

٠-ابراھیم عبد الرحمن محمد السید١٥٠٢٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ابراھیم عبد الفتاح عبد السمیع طھ١٥٠٢٦

٠-ابراھیم عبد الفتاح عبد الھادى عبدرب النبى١٥٠٢٧

٠-ابراھیم عبد الفتاح محمد عبد الفتاح١٥٠٢٨

٠-ابراھیم على ابراھیم حسین١٥٠٢٩

٠-ابراھیم عید ابراھیم حمزه١٥٠٣٠

٠-ابراھیم فاروق شرقاوي محمد سید١٥٠٣١

٠-ابراھیم فتحى امین ابراھیم١٥٠٣٢

٠-ابراھیم فرج احمد محمد١٥٠٣٣

٠-ابراھیم فؤاد امین احمد١٥٠٣٤

٠-ابراھیم كامل عبد العزیز الزھرى١٥٠٣٥

٠-ابراھیم محسن ابراھیم ابراھیم (أ.ف)١٥٠٣٦

٠-ابراھیم محمد ابراھیم السعید١٥٠٣٧

٠-ابراھیم محمد ابراھیم محمد صالح١٥٠٣٨

٠-ابراھیم محمد احمد محمد مراد١٥٠٣٩

٠-ابراھیم محمد رمضان احمد زلط١٥٠٤٠

٠-ابراھیم محمد عبد هللا عبد القادر١٥٠٤١

٠-ابراھیم محمد عبد الوھاب بلبول١٥٠٤٢

٠-ابراھیم محمد على ھالل١٥٠٤٣

٠-ابوبكر اشرف محمود بدوى١٥٠٤٤

٠-احسان عبد التواب احمد حسن١٥٠٤٥

٠-احمد ابراھیم عبد الحمید اسماعیل١٥٠٤٦

٠-احمد ابراھیم محمد ابراھیم رفاعى١٥٠٤٧

٠-احمد ابراھیم محمود عبد العظیم١٥٠٤٨

٠-احمد ابراھیم مصطفى ابراھیم١٥٠٤٩

٠-احمد احمد محمد حسین١٥٠٥٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد احمد محمد محمد١٥٠٥١

٠-احمد اسامھ عبدالمنعم بكرى١٥٠٥٢

٠-احمد اسماعیل احمد عبد الحمید١٥٠٥٣

٠-احمد اسماعیل حسین عبد الباقى١٥٠٥٤

٠-احمد اشرف ابراھیم معوض١٥٠٥٥

٠-احمد اشرف احمد عوض١٥٠٥٦

٠-احمد اشرف بیومى سید یوسف١٥٠٥٧

٠-احمد اشرف شوقى محمد١٥٠٥٨

٠-احمد اشرف عبد التواب عبد الشافي١٥٠٥٩

٠-احمد اشرف عبد الحلیم محمود١٥٠٦٠

٠-احمد اشرف عبد الغنى شعبان١٥٠٦١

٠-احمد اشرف محمد حسین١٥٠٦٢

٠-احمد اشرف مصطفى احمد١٥٠٦٣

٠-احمد االمیر احمد عبد الحافظ(أ.ف)١٥٠٦٤

٠-احمد السید العوضى عبد اللطیف١٥٠٦٥

٠-احمد السید عبد الغنى عبد الجواد١٥٠٦٦

٠-احمد السید عبدالعزیز السید١٥٠٦٧

٠-احمد السید محمد محمد نوفل١٥٠٦٨

٠-احمد السید محمد منصور١٥٠٦٩

٠-احمد العربى على حسن١٥٠٧٠

٠-احمد هللا یحیى محمد غالب١٥٠٧١

٠-احمد امین عبد ربھ السید١٥٠٧٢

٠-احمد ایمن محمود عبد العزیز(محول)١٥٠٧٣

٠-احمد ایھاب سید محمود١٥٠٧٤

٠-احمد بدر عثمان امام١٥٠٧٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد بدوى عبد التواب احمد الشیمى١٥٠٧٦

٠-احمد بكرى عطا بكري١٥٠٧٧

٠-احمد بھى الدین عبد الحمید١٥٠٧٨

٠-احمد جالل احمد محمود١٥٠٧٩

٠-احمد جمال الدین احمد محمد١٥٠٨٠

٠-احمد جمال الدین السید احمد١٥٠٨١

٠-احمد جمال حسن احمد١٥٠٨٢

٠-احمد جمال حسین مجاھد١٥٠٨٣

٠-احمد جمال حلمى حسین نبطاش١٥٠٨٤

٠-احمد جمال عبد الظاھر عبد المحسن١٥٠٨٥

٠-احمد جمال عبد الغنى عبد الواحد١٥٠٨٦

٠-احمد جمال عبد الفتاح حسین١٥٠٨٧

٠-احمد جمال مصطفى محمد١٥٠٨٨

٠-احمد جمال ناجي عبدالحمید١٥٠٨٩

٠-احمد حاتم السید الصاوى١٥٠٩٠

٠-احمد حازم فتحى عباس١٥٠٩١

٠-احمد حافظ احمد حافظ١٥٠٩٢

٠-احمد حامد احمد عبد العال١٥٠٩٣

٠-احمد حسان محمد احمد١٥٠٩٤

٠-احمد حسن احمد محمد١٥٠٩٥

٠-احمد حسن حمدى حامد١٥٠٩٦

٠-احمد حسن سعید حسن بدر١٥٠٩٧

٠-احمد حسن قرنى حسن١٥٠٩٨

٠-احمد حسن مجاھد عبد اللطیف١٥٠٩٩

٠-احمد حسنى مصطفى عبد الحلیم١٥١٠٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد حنفى محمد محمد١٥١٠١

٠-احمد خالد ابراھیم ابراھیم بیومى١٥١٠٢

٠-احمد خالد احمد محمد١٥١٠٣

٠-احمد خالد حسبو محمود عبد الحلیم١٥١٠٤

٠-احمد خالد سید زكریا الجابرى١٥١٠٥

٠-احمد خالد عبدالمؤمن عبدالواحد (أ.ف)١٥١٠٦

٠-احمد خلیفھ احمد یوسف١٥١٠٧

٠-احمد خلیفھ على مبارك١٥١٠٨

٠-احمد رأفت بیومى شافعى١٥١٠٩

٠-احمد رضا حنفى كیالنى١٥١١٠

٠-احمد رضا محمد امین١٥١١١

٠-احمد رفعت سمیر حسن١٥١١٢

٠-احمد رفعت على التحیوى١٥١١٣

٠-احمد رمضان اسماعیل ربیع١٥١١٤

٠-احمد رمضان سعد عبد الرحمن١٥١١٥

٠-احمد سامح محمود محمد١٥١١٦

٠-احمد سراج عبده سید رضوان١٥١١٧

٠-احمد سعد عبد الفتاح ابراھیم١٥١١٨

٠-احمد سعید احمد محمد نصار١٥١١٩

٠-احمد سعید سعد محمد١٥١٢٠

٠-احمد سعید سید محمد ابراھیم١٥١٢١

٠-احمد سعید محمود محمد١٥١٢٢

٠-احمد سالمھ سالمھ حسین١٥١٢٣

٠-احمد سلطان مھدى سید١٥١٢٤

٠-احمد سلیمان على محمد١٥١٢٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد سمیح طلبھ غنیمى١٥١٢٦

٠-احمد سمیر احمد سید احمد١٥١٢٧

٠-احمد سمیر اسماعیل ربیع١٥١٢٨

٠-احمد سمیر جابر موسى١٥١٢٩

٠-احمد سمیر سعد احمد (أ.ف)١٥١٣٠

٠-احمد سید عبد الفتاح احمد١٥١٣١

٠-احمد سید عرفة محمد١٥١٣٢

٠-احمد سید فرج عبدالحافظ١٥١٣٣

٠-احمد سید محمد السید غانم١٥١٣٤

٠-احمد سید محمد شحاتھ١٥١٣٥

٠-احمد سید محمد عبد الرحمن١٥١٣٦

٠-احمد شعبان محمود حسنین١٥١٣٧

٠-احمد شھاب اسماعیل شھاب١٥١٣٨

٠-احمد شوقى رجب خضر١٥١٣٩

٠-احمد صابر محمد حسن١٥١٤٠

٠-احمد صابر مرسى على خلیل١٥١٤١

٠-احمد صابر یوسف جابر١٥١٤٢

٠-احمد صبحى عبده عبد العزیز١٥١٤٣

٠-احمد صفوت فاروق عبد العظیم١٥١٤٤

٠-احمد صالح الدین احمد حمدان١٥١٤٥

٠-احمد صالح الدین عبد الحمید على محمد١٥١٤٦

٠-احمد صالح عبد الرازق سلومھ١٥١٤٧

٠-احمد صالح عبد الرازق محمد١٥١٤٨

٠-احمد صالح على عبد العزیز١٥١٤٩

٠-احمد ضیاء الدین عبد السمیع محمد١٥١٥٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد طارق جاب هللا محمد بشیر١٥١٥١

٠-احمد طارق حسن عبدالحمید١٥١٥٢

٠-احمد طارق عبد المنعم حسن١٥١٥٣

٠-احمد طارق عبدالسالم محمد١٥١٥٤

٠-احمد طارق عوض دسوقى١٥١٥٥

٠-احمد طاھر حمدى ابوالفضل الجرواني١٥١٥٦

٠-احمد عادل احمد عنتر١٥١٥٧

٠-احمد عادل حسن واعر١٥١٥٨

٠-احمد عادل عبد الغنى محمود١٥١٥٩

٠-احمد عادل عبد المحسن سلیمان١٥١٦٠

٠-احمد عادل فوزى حلمى١٥١٦١

٠-احمد عاطف محمد عباس١٥١٦٢

٠-احمد عاطف محمود رأفت١٥١٦٣

٠-احمد عبد الحمید محمد عبد الحمید١٥١٦٤

٠-احمد عبد السالم سعید احمد١٥١٦٥

٠-احمد عبد العدل عبد القدوس ایوب١٥١٦٦

٠-احمد عبد العزیز عبدالمنعم خضر١٥١٦٧

٠-احمد عبد العزیز فرغلى عبدالرحمن١٥١٦٨

٠-احمد عبد الفتاح محمد نورالدین١٥١٦٩

٠-احمد عبد الفتاح محمود عبد الفتاح١٥١٧٠

٠-احمد عبد القادر مدبولى عبد القادر١٥١٧١

٠-احمد عبد اللطیف بدوى عبد اللطیف١٥١٧٢

٠-احمد عبد هللا عبد الجابر عبد هللا١٥١٧٣

٠-احمد عبد هللا على محمد حسن١٥١٧٤

٠-احمد عبد هللا محمود االمین١٥١٧٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد عبد المحسن مصطفى محمد (محول)١٥١٧٦

٠-احمد عبد المنعم توفیق احمد١٥١٧٧

٠-احمد عبده احمد الصغیر١٥١٧٨

٠-احمد عثمان عبد الرازق عثمان١٥١٧٩

٠-احمد عثمان محمد عثمان١٥١٨٠

٠-احمد عربى یونس عبد الصمد خضر١٥١٨١

٠-احمد عزالعرب حسن محمد١٥١٨٢

٠-احمد عزت احمد مھدى١٥١٨٣

٠-احمد عصام ابراھیم محمد ضرغام١٥١٨٤

٠-احمد عصام كمال الدین مقابل١٥١٨٥

٠-احمد عالء الدین حامد عبد الغني١٥١٨٦

٠-احمد عالء الدین عبد هللا السید١٥١٨٧

٠-احمد عالء الدین محمد عبد الوھاب١٥١٨٨

٠-احمد عالء سید محمد سالم١٥١٨٩

٠-احمد على محمد حامد١٥١٩٠

٠-احمد على محمد حسین١٥١٩١

٠-احمد على محمد روبى١٥١٩٢

٠-احمد على محمود احمد١٥١٩٣

٠-احمد عمر احمد فرج هللا١٥١٩٤

٠-احمد عمر توفیق حمزه١٥١٩٥

٠-احمد عمر محمد احمد١٥١٩٦

٠-احمد عمرو احمد النجار١٥١٩٧

٠-احمد عوض خضر رواش١٥١٩٨

٠-احمد عید امام السید١٥١٩٩

٠-احمد عید جابر شافعى١٥٢٠٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد عید زیدان مھدى١٥٢٠١

٠-احمد عید سعد سعد عید١٥٢٠٢

٠-احمد فرید احمد عبدالعلیم١٥٢٠٣

٠-احمد فضل سلیمان عبد القادر(محول)١٥٢٠٤

٠-احمد قدرى احمد محمد١٥٢٠٥

٠-احمد كرم امام حسن١٥٢٠٦

٠-احمد كمال كامل فرج١٥٢٠٧

٠-احمد لطفى عابد سید احمد١٥٢٠٨

٠-احمد ماھر حنفى تھامى جامع١٥٢٠٩

٠-احمد ماھر على ماھر١٥٢١٠

٠-احمد ماھر مصطفى السید١٥٢١١

٠-احمد مجدى احمد ابراھیم١٥٢١٢

٠-احمد مجدى حسین علي١٥٢١٣

٠-احمد مجدى حلمى محمد١٥٢١٤

٠-احمد مجدى رفعت صابر١٥٢١٥

٠-احمد مجدى صابر حامد١٥٢١٦

٠-احمد مجدى عبد السمیع محمود ھیكل١٥٢١٧

٠-احمد مجدى محمد احمد١٥٢١٨

٠-احمد محسن محمد نصر الدین محمد١٥٢١٩

٠-احمد محمد ابراھیم سالم احمد١٥٢٢٠

٠-احمد محمد ابراھیم سلیمان١٥٢٢١

٠-احمد محمد احمد عبد الجواد١٥٢٢٢

٠-احمد محمد احمد عبد الحلیم١٥٢٢٣

٠-احمد محمد احمد عبد الرحمن١٥٢٢٤

٠-احمد محمد جمعھ ھالل١٥٢٢٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد محمد حسن حسن١٥٢٢٦

٠-احمد محمد حماد عفیفى١٥٢٢٧

٠-احمد محمد رجب احمد١٥٢٢٨

٠-احمد محمد ریاض محمد احمد١٥٢٢٩

٠-احمد محمد سعید محمد١٥٢٣٠

٠-احمد محمد سعید محمد عبد الجواد١٥٢٣١

٠-احمد محمد شریف محمد(محول)١٥٢٣٢

٠-احمد محمد صالح الدین حنفى١٥٢٣٣

٠-احمد محمد عادل عبد الفتاح١٥٢٣٤

٠-احمد محمد عبد الرحمن احمد١٥٢٣٥

٠-احمد محمد عبد الرحمن عبدالھادى١٥٢٣٦

٠-احمد محمد عبد السالم السید١٥٢٣٧

٠-احمد محمد عبد السالم محمود١٥٢٣٨

٠-احمد محمد عبد المقصود احمد١٥٢٣٩

٠-احمد محمد عطیة المتولى١٥٢٤٠

٠-احمد محمد على محمد ابو السعود١٥٢٤١

٠-احمد محمد فاضل جاد هللا١٥٢٤٢

٠-احمد محمد فتحى احمد١٥٢٤٣

٠-احمد محمد فكرى محمد١٥٢٤٤

٠-احمد محمد فؤاد رضوان١٥٢٤٥

٠-احمد محمد محمد السید١٥٢٤٦

٠-احمد محمد محمد بحیرى١٥٢٤٧

٠-احمد محمد محمد مصطفى علي١٥٢٤٨

٠-احمد محمد محمود احمد١٥٢٤٩

٠-احمد محمد مختار محمد سید احمد١٥٢٥٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد محمد مصطفى فتحى١٥٢٥١

٠-احمد محمد مصطفى كامل١٥٢٥٢

٠-احمد محمود السید عثمان١٥٢٥٣

٠-احمد محمود جاد الكریم عبدالحلیم١٥٢٥٤

٠-احمد محمود ذكریا عبداللطیف١٥٢٥٥

٠-احمد محمود عبد العال احمد١٥٢٥٦

٠-احمد محمود عبد العظیم محمود١٥٢٥٧

٠-احمد محمود محمد محمود ناصف١٥٢٥٨

٠-احمد محمود مختار سید١٥٢٥٩

٠-احمد مختار نصر محمد١٥٢٦٠

٠-احمد مسعد عباس عبد الوھاب١٥٢٦١

٠-احمد مصطفى محمد محمد١٥٢٦٢

٠-احمد مصطفى محمد محمد شحاتھ١٥٢٦٣

٠-احمد ممدوح احمد السید١٥٢٦٤

٠-احمد ممدوح حسن علي١٥٢٦٥

٠-احمد ممدوح عبد العزیز عبد الوھاب١٥٢٦٦

٠-احمد ممدوح مصطفى محمد١٥٢٦٧

٠-احمد منصور سعید حسن١٥٢٦٨

٠-احمد ناجح عبید عبد الرازق١٥٢٦٩

٠-احمد ناجى عبد المجید ھلیل١٥٢٧٠

٠-احمد نادى احمد سید١٥٢٧١

٠-احمد نادى عبد الوھاب ابو الحارث١٥٢٧٢

٠-احمد ناصر قدرى موسي١٥٢٧٣

٠-احمد ناصر محمد حنفي١٥٢٧٤

٠-احمد ناصر ھاشم حسن١٥٢٧٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد ھانى عز الدین محمد على١٥٢٧٦

٠-احمد ھانى محمد سعود احمد١٥٢٧٧

٠-احمد ھشام عبد هللا ابراھیم١٥٢٧٨

٠-احمد ھشام نبیل ابراھیم١٥٢٧٩

٠-احمد وحید ربیع زكي١٥٢٨٠

٠-احمد وفیق عبد الحكیم السید حسن١٥٢٨١

٠-احمد ولید احمد على١٥٢٨٢

٠-احمد یاسر اسماعیل شعبان١٥٢٨٣

٠-احمد یحى عبد السالم حمزة محمد١٥٢٨٤

٠-احمد یحیى عبد التواب ابراھیم١٥٢٨٥

٠-احمد یحیى محمد طوسون١٥٢٨٦

٠-احمد یسرى عبد المحسن محمود١٥٢٨٧

٠-احمد یسرى محمد زكى توفیق١٥٢٨٨

٠-ادھم سیف النصر درویش محمد١٥٢٨٩

٠-ادھم صالح عبد الحلیم محمد١٥٢٩٠

٠-ادھم طارق ممدوح عبد العزیز١٥٢٩١

٠-ادھم طھ حسن احمد١٥٢٩٢

٠-ادھم محمد امجد احمد محمد١٥٢٩٣

٠-ادھم محمد صالح محمد١٥٢٩٤

٠-ادیب جرجس ادیب سعید١٥٢٩٥

٠-ارشد محفوظ طھ سالم١٥٢٩٦

٠-ارمیا جرجس توفیق حنین١٥٢٩٧

٠-اروى خالد اسماعیل على١٥٢٩٨

٠-اریج محمد محمود محمد محمود١٥٢٩٩

٠-اسامھ احمد سعد السید زرزور١٥٣٠٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-اسامھ حسنین محمد حسنین ابو الدھب١٥٣٠١

٠-اسامھ حسین احمد حالوه١٥٣٠٢

٠-اسامھ عبد الباسط عبد الباقى عبد الباسط١٥٣٠٣

٠-اسامھ عرفھ رزق عرفھ(محول)١٥٣٠٤

٠-اسامھ عالء عطیھ محمد١٥٣٠٥

٠-اسامھ مجدى على ابراھیم١٥٣٠٦

٠-اسامھ محسن جمعھ عبد الحمید١٥٣٠٧

٠-اسامھ محمد سید كمال١٥٣٠٨

٠-اسامھ محمد عبد التواب حسن١٥٣٠٩

٠-اسر اشرف محمد شافعى١٥٣١٠

٠-اسر عبد المنعم محمود محمد١٥٣١١

٠-اسراء احمد محمد السید١٥٣١٢

٠-اسراء احمد محمد عبد السالم١٥٣١٣

٠-اسراء اشرف احمد رفاعى احمد١٥٣١٤

٠-اسراء اشرف سعید مصلحى القاضى١٥٣١٥

٠-اسراء السید صبرى السید١٥٣١٦

٠-اسراء ایمن عبد العزیز عبد الغفار١٥٣١٧

٠-اسراء حلمى عویس محمد١٥٣١٨

٠-اسراء حمدى جعفر عفیفى١٥٣١٩

٠-اسراء خالد حسن عاشور١٥٣٢٠

٠-اسراء سید فؤاد حنفى(أ.ف)١٥٣٢١

٠-اسراء شریف على شرف الدین احمد١٥٣٢٢

٠-اسراء صالح احمد سلیم١٥٣٢٣

٠-اسراء طلعت عبد هللا محمد١٥٣٢٤

٠-اسراء عادل احمد عطیتو١٥٣٢٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-اسراء عادل طلعت ابراھیم١٥٣٢٦

٠-اسراء عادل محمود محمد١٥٣٢٧

٠-اسراء عاطف عبد الحمید ابراھیم١٥٣٢٨

٠-اسراء عبد الرحمن على عبد العال١٥٣٢٩

٠-اسراء عبد الرحیم عوض فارس١٥٣٣٠

٠-اسراء عبد الفتاح حسن المصلحى١٥٣٣١

٠-اسراء عبد النبى محمود على١٥٣٣٢

٠-اسراء فایز فراج عبدالسالم (أ.ف)١٥٣٣٣

٠-اسراء فتحى عبد السمیع علي١٥٣٣٤

٠-اسراء محمد السید غباشى١٥٣٣٥

٠-اسراء محمد حسن محمد ھریدى١٥٣٣٦

٠-اسراء محمد رضا معبد قاسم١٥٣٣٧

٠-اسراء محمد عبد الستار محمد١٥٣٣٨

٠-اسراء محمد عبد السمیع احمد علي١٥٣٣٩

٠-اسراء محمد عبد العزیز على١٥٣٤٠

٠-اسراء منصور عبدالفتاح سید١٥٣٤١

٠-اسراء یحیى ابو الحجاج محمد١٥٣٤٢

٠-اسالم احمد حسین محمد حسین١٥٣٤٣

٠-اسالم احمد سعید عبد الرازق١٥٣٤٤

٠-اسالم اسامھ حسین بدوى١٥٣٤٥

٠-اسالم اشرف محمد صالح١٥٣٤٦

٠-اسالم اشرف وجدى احمد١٥٣٤٧

٠-اسالم البلتاجى عبد العال بیومى١٥٣٤٨

٠-اسالم السید عبدالحى ابوزید١٥٣٤٩

٠-اسالم بھاء الدین علي سلیمان١٥٣٥٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-اسالم جابر ابو القاسم حسین١٥٣٥١

٠-اسالم جاد الشحات جاد١٥٣٥٢

٠-اسالم جمال محمد محمد علي القباني١٥٣٥٣

٠-اسالم حسن داود حسن١٥٣٥٤

٠-اسالم حسنى عبد السالم جمعھ١٥٣٥٥

٠-اسالم حمدان ھاشم حمدان١٥٣٥٦

٠-اسالم خالد سالمھ جاد الكریم١٥٣٥٧

٠-اسالم خالد سید صالح١٥٣٥٨

٠-اسالم خالد سید فرحات١٥٣٥٩

٠-اسالم ربیع رمضان خاطر١٥٣٦٠

٠-اسالم رضا محمد محیسن١٥٣٦١

٠-اسالم رمضان عبدالرحمن رمضان١٥٣٦٢

٠-اسالم سمیر محمد محمود١٥٣٦٣

٠-اسالم سید سعد مرداش١٥٣٦٤

٠-اسالم سید محمود محمدین١٥٣٦٥

٠-اسالم شحاتھ مھنى الشایب١٥٣٦٦

٠-اسالم شریف طھ محمود١٥٣٦٧

٠-اسالم شریف على هللا سید١٥٣٦٨

٠-اسالم شعبان عبد الوكیل محمد عبد الحمید١٥٣٦٩

٠-اسالم صابر سید حموده١٥٣٧٠

٠-اسالم صالح شبل عمران١٥٣٧١

٠-اسالم طارق ماھر سعید١٥٣٧٢

٠-اسالم عادل ذكى الدسوقي١٥٣٧٣

٠-اسالم عامر بدر محمود١٥٣٧٤

٠-اسالم عبد الحكیم فؤاد عبد العزیز١٥٣٧٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-اسالم عبد هللا امام كامل امام١٥٣٧٦

٠-اسالم عصام حنفى عبد الوھاب١٥٣٧٧

٠-اسالم عصام عبد العلیم عبد الرحمن١٥٣٧٨

٠-اسالم عصام فاروق احمد١٥٣٧٩

٠-اسالم عصام محمد عبدالرازق١٥٣٨٠

٠-اسالم عوض سالم عوض١٥٣٨١

٠-اسالم فتحى خلیل احمد١٥٣٨٢

٠-اسالم فتحى ناجى یوسف١٥٣٨٣

٠-اسالم فصیح شعبان احمد١٥٣٨٤

٠-اسالم مجدى عبد التواب ذكى١٥٣٨٥

٠-اسالم مجدى عبد العال عكاشھ١٥٣٨٦

٠-اسالم محسن عبدالمنعم علي١٥٣٨٧

٠-اسالم محمد ابراھیم حسن١٥٣٨٨

٠-اسالم محمد ابراھیم درویش١٥٣٨٩

٠-اسالم محمد عبد الحمید سلطان١٥٣٩٠

٠-اسالم محمود عبد السمیع حسن١٥٣٩١

٠-اسالم منصور محمد عید١٥٣٩٢

٠-اسالم نزیھ جاد ابراھیم١٥٣٩٣

٠-اسالم ھشام اسماعیل محمد١٥٣٩٤

٠-اسالم ولید محمد وسیم١٥٣٩٥

٠-اسماء ابراھیم مصطفى ابراھیم١٥٣٩٦

٠-اسماء احمد عبد العزیز محمد حماده١٥٣٩٧

٠-اسماء اسامھ عبد الفتاح عبد العزیز١٥٣٩٨

٠-اسماء اسعد عطیھ محمد١٥٣٩٩

٠-اسماء امین حافظ امین١٥٤٠٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-اسماء ایمن عمر احمد١٥٤٠١

٠-اسماء جوده سید جوده الدرس١٥٤٠٢

٠-اسماء حمدى ذكى محمد١٥٤٠٣

٠-اسماء دسوقى على دسوقى١٥٤٠٤

٠-اسماء سامى عبد الغفار حسنین١٥٤٠٥

٠-اسماء شعبان رشاد مرسى١٥٤٠٦

٠-اسماء طارق شوب احمد١٥٤٠٧

٠-اسماء طلعت السید عبد الوھاب١٥٤٠٨

٠-اسماء عبد الرحمن عبد هللا ابو زید(أ.ف)١٥٤٠٩

٠-اسماء محمد ابو الفتوح ابراھیم١٥٤١٠

٠-اسماء محمد عثمان عوض١٥٤١١

٠-اسماء محمد نجیب على على عبد الوھاب١٥٤١٢

٠-اسماعیل صابر اسماعیل محمد١٥٤١٣

٠-اسماعیل عبد العزیز اسماعیل عبد العزیزالدمرداش١٥٤١٤

٠-اسماعیل محمد اسماعیل محمد١٥٤١٥

٠-اسماعیل محمود اسماعیل محمد فایق١٥٤١٦

٠-اسیل محمد جمال حسین١٥٤١٧

٠-اشجان محمد على محفوظ١٥٤١٨

٠-اشرف احمد محمود عبدهللا١٥٤١٩

٠-اشرف خلیل یحى محمد١٥٤٢٠

٠-اشرف نبیل شوقى محمد سالم١٥٤٢١

٠-اشرف وائل محمد ذكى ابراھیم١٥٤٢٢

٠-اشرقت احمد محمد السید بیومى١٥٤٢٣

٠-افراج صالح ابراھیم جودة محمود١٥٤٢٤

٠-اكرم محمد عبد العزیز ابراھیم١٥٤٢٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-االء اشرف محمد زغلول١٥٤٢٦

٠-االء هللا رجائى جالل محمد١٥٤٢٧

٠-االء خالد سلیمان حسین (أ.ف)١٥٤٢٨

٠-االء سمیر فاروق محمد البحراوى١٥٤٢٩

٠-االء شكرى صابر سلیمان١٥٤٣٠

٠-االء طارق سید احمد١٥٤٣١

٠-االء عبد هللا اسماعیل على شحاتھ١٥٤٣٢

٠-االء عماد الدین رجب ربیع حسن١٥٤٣٣

٠-االء مجدى محمود على١٥٤٣٤

٠-االء مصطفى محمد مصطفى النادى١٥٤٣٥

٠-البدرى محمد عبد الغنى محمد١٥٤٣٦

٠-السید احمد السید السید حسن١٥٤٣٧

٠-السید حمدى وردانى محمد١٥٤٣٨

٠-السید صالح السید عمر١٥٤٣٩

٠-المعتصم با� مدحت صالح راغب١٥٤٤٠

٠-امام رافت امام امام١٥٤٤١

٠-امام محمد حلمى على١٥٤٤٢

٠-امانى اسامھ محمود على فؤاده١٥٤٤٣

٠-امانى حصافى توفیق الشلقانى١٥٤٤٤

٠-امانى محمود سید امام١٥٤٤٥

٠-امجد سعید سید احمد عبد الحمید١٥٤٤٦

٠-امل محمد عرفھ رجب احمد١٥٤٤٧

٠-امنھ مؤمن محمد عودة١٥٤٤٨

٠-امنیة ابراھیم محمد احمد١٥٤٤٩

٠-امنیة طارق عمر سلیمان١٥٤٥٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-امنیھ ابو الحسن عبد الراضى عسران١٥٤٥١

٠-امنیھ سید عبد الحمید عبد الموجود١٥٤٥٢

٠-امنیھ سید محمد عبد العال١٥٤٥٣

٠-امنیھ سید نصر الدین حسن(أ.ف)١٥٤٥٤

٠-امنیھ صالح على حسن عبد هللا١٥٤٥٥

٠-امنیھ عبد هللا ابراھیم صالح١٥٤٥٦

٠-امنیھ على على عامر (أ.ف)١٥٤٥٧

٠-امنیھ مصطفى احمد احمد حسن١٥٤٥٨

٠-امنیھ مصطفى سید محمود١٥٤٥٩

٠-امیر حماده فضل مصطفى١٥٤٦٠

٠-امیر سید الشیمى عبد الرحمن١٥٤٦١

٠-امیر صالح السید عبد الفتاح١٥٤٦٢

٠-امیر عزمي كامل بشارة١٥٤٦٣

٠-امیر محى الدین احمد محمد شحاتھ١٥٤٦٤

٠-امیرة سامى عطیة عبد النبى خضر١٥٤٦٥

٠-امیرة سید اسماعیل محمد١٥٤٦٦

٠-امیرة یسري محمد عبد القوى١٥٤٦٧

٠-امیره السید حسانین محمود عبد القوى١٥٤٦٨

٠-امیره حسن فرغلى حسن١٥٤٦٩

٠-امیره خالد سید ثابت١٥٤٧٠

٠-امیره رجب كامل جاد١٥٤٧١

٠-امیره صابر عبد هللا صبر١٥٤٧٢

٠-امیره عید عبد العظیم مبروك١٥٤٧٣

٠-امیره محمد محمد عبد البى١٥٤٧٤

٠-امیره محمود حمدى ابو الحمد١٥٤٧٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-امیره مھلل الضوى احمد على١٥٤٧٦

٠-امیره ھشام ابراھیم الحسینى١٥٤٧٧

٠-امیمھ عبد الحلیم محمد رضوان عبد الحلیم١٥٤٧٨

٠-امیمھ عیسى عباس عبد المولى١٥٤٧٩

٠-امینھ ادھم محمود سید عطیھ١٥٤٨٠

٠-امینھ شعبان امام بیومى١٥٤٨١

٠-انجى ابراھیم دسوقى بدوى١٥٤٨٢

٠-انجى اسحق حنا یوسف١٥٤٨٣

٠-انجى ایمن محمد جوده صادق١٥٤٨٤

٠-انجى سلیم محمد الدكر١٥٤٨٥

٠-انجى شعبان دمرانى عبد الباقى١٥٤٨٦

٠-انجى مصطفى عبد السالم محمد١٥٤٨٧

٠-انجى نصر عازر سعید١٥٤٨٨

٠-اندرو اسحاق مكین توفیق١٥٤٨٩

٠-انس اشرف حسین عواد١٥٤٩٠

٠-انس ھانى عبد العلیم محمد غیث١٥٤٩١

٠-انغام محمد احمد محمد١٥٤٩٢

٠-انیس محمد ابو الحمد احمد١٥٤٩٣

٠-ایرینى رفعت ولیم نسیم١٥٤٩٤

٠-ایمان السید ابراھیم السید١٥٤٩٥

٠-ایمان سمیر خاطر محمد١٥٤٩٦

٠-ایمان صالح محمود رستم١٥٤٩٧

٠-ایمان عادل محمود عبد هللا على١٥٤٩٨

٠-ایمان عبد الحلیم مصطفى عبد الحلیم١٥٤٩٩

٠-ایمان عدلي سید سید دیاب (أ.ف)١٥٥٠٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ایمان عصام الدین غباشى طلبھ١٥٥٠١

٠-ایمان على یوسف على الشیخ١٥٥٠٢

٠-ایمان محمد عبد هللا عبد الحفیظ١٥٥٠٣

٠-ایمان محمد كساب سید١٥٥٠٤

٠-ایمان مصطفى كامل عبد المجید١٥٥٠٥

٠-ایمان ناصر خلف عبد الرحیم١٥٥٠٦

٠-ایمن حسین حمدى حسن١٥٥٠٧

٠-ایمن سمیر عبد المعطى سعد١٥٥٠٨

٠-ایمن طھ عبد الحلیم قندیل١٥٥٠٩

٠-ایمن كامل عبد اللطیف محمد١٥٥١٠

٠-ایمن نصر الدین حسین سلیمان١٥٥١١

٠-ایناس مجدى على حامد١٥٥١٢

٠-ایھ ابراھیم احمد حسن١٥٥١٣

٠-ایھ ابراھیم محمد ابراھیم١٥٥١٤

٠-ایھ احمد صالح احمد على١٥٥١٥

٠-ایھ احمد محمد عبد الرحیم١٥٥١٦

٠-ایھ اسامھ محمد سالم١٥٥١٧

٠-ایھ السید عطیھ السید١٥٥١٨

٠-ایھ السید عطیھ عبد الوھاب١٥٥١٩

٠-ایھ حمدى محمد عبدالمجید١٥٥٢٠

٠-ایھ حمدى محمود احمد الحریري١٥٥٢١

٠-ایھ خالد سمیر عامر١٥٥٢٢

٠-ایھ زغلول فتحى الھلباوى١٥٥٢٣

٠-ایھ سعید عبد الواحد عبد الخالق١٥٥٢٤

٠-ایھ شریف كمال محمد١٥٥٢٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ایھ طارق عطا هللا ابو سریع١٥٥٢٦

٠-ایھ عماد حجاب عبد الخالق١٥٥٢٧

٠-ایھ عید دسوقى محمود١٥٥٢٨

٠-ایھ فادى سعید سعد١٥٥٢٩

٠-ایھ فرید رمضان احمد١٥٥٣٠

٠-ایھ فوزى احمد ابو العال١٥٥٣١

٠-ایھ ماھر محمود محمد١٥٥٣٢

٠-ایھ محمد عبدالعزیز حنفى١٥٥٣٣

٠-ایھ محمد عز الدین عبد الفتاح١٥٥٣٤

٠-ایھ محمود احمد عبد الرحمن١٥٥٣٥

٠-ایھ مصطفى سعید مصطفى١٥٥٣٦

٠-ایھ ممدوح محمد سید١٥٥٣٧

٠-ایھ نادى عبد المنعم مصطفى١٥٥٣٨

٠-ایھ نبیل عبد هللا محمد١٥٥٣٩

٠-ایھ ھشام محمد مھدى عبدالفتاح١٥٥٤٠

٠-ایھ وحید مؤید فؤاد١٥٥٤١

٠-ایھاب اسامھ سید اسماعیل احمد(محول)١٥٥٤٢

٠-ایھاب طھ محمد طھ١٥٥٤٣

٠-ایھاب یسر عرابى حسین١٥٥٤٤

٠-باسل اسامھ یوسف شریف١٥٥٤٥

٠-باسل رمضان كامل منصور١٥٥٤٦

٠-باسل محمد سید ابراھیم محمد١٥٥٤٧

٠-باسم احمد رسالن احمد١٥٥٤٨

٠-باسم حازم عبد القادر السید على حسن١٥٥٤٩

٠-باسم خیر ابسخرون ابراھیم١٥٥٥٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-باسم راضى موافى موافى١٥٥٥١

٠-باسم فایز نبیھ شاؤول١٥٥٥٢

٠-باسم ناصر عبد الھادى حسین١٥٥٥٣

٠-بثینھ صالح محمود احمد١٥٥٥٤

٠-بدر محمد احمد محمد١٥٥٥٥

٠-بدوى ھشام بدوى على بدوي١٥٥٥٦

٠-بركسام احمد محمد محمد االنور١٥٥٥٧

٠-بسام فایز شعبان عبد العال١٥٥٥٨

٠-بسام محمد محمود محمد١٥٥٥٩

٠-بسام محمود حلمى احمد١٥٥٦٠

٠-بسمھ حنفى محمود احمد ابراھیم١٥٥٦١

٠-بسمھ سامى محمد عبد المقصود١٥٥٦٢

٠-بسنت اشرف محمد ذكى١٥٥٦٣

٠-بسنت ایمن علي مراد١٥٥٦٤

٠-بسنت رأفت ملك مقلة١٥٥٦٥

٠-بسنت عصام عبد هللا حسن١٥٥٦٦

٠-بسنت عالء الدین محمد احمد١٥٥٦٧

٠-بكر ناصر ابراھیم سید(محول)١٥٥٦٨

٠-بكرى محمود كرم محمود على١٥٥٦٩

٠-بالل احمد بدرى محمد عبد العال١٥٥٧٠

٠-بالل احمد عبد هللا سید عبد هللا١٥٥٧١

٠-بنیامین یعقوب جرجس نور١٥٥٧٢

٠-بھاء بدر فرج حنفى١٥٥٧٣

٠-بھیره زینھم عبد الرحیم صالح عامر١٥٥٧٤

٠-بوال صبحى نسیم روفائیل١٥٥٧٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-بوال عادل جاد بدروس١٥٥٧٦

٠-بوال عیاد شحاتھ جاد مسعود١٥٥٧٧

٠-بوال فایق ابراھیم صادق١٥٥٧٨

٠-بوال ھانئ میخائیل صلیب١٥٥٧٩

٠-بیتر بدروس حلمى جرس١٥٥٨٠

٠-بیتر حنا توفیق بخیت١٥٥٨١

٠-بیتر رفعت لبیب ناشد١٥٥٨٢

٠-بیشوى عصمت مفید بطرس١٥٥٨٣

٠-بیشوى مجدى رفعت لیسكو١٥٥٨٤

٠-بیشوى مدحت سعد عبدالشھید١٥٥٨٥

٠-بیشوى نجیب شحاتھ عاذر١٥٥٨٦

٠-تادرس رومانى فایز غالى١٥٥٨٧

٠-تریزا فاروق لبیب فرج هللا(أ.ف)١٥٥٨٨

٠-تریفینا سمیح توفیق میخائیل١٥٥٨٩

٠-تسنیم جوھر یوسف خلیل١٥٥٩٠

٠-تسنیم محمد محمد عباده درویش١٥٥٩١

٠-تغرید حسین ابراھیم مرسى١٥٥٩٢

٠-تغرید صالح فاروق عبد القادر١٥٥٩٣

٠-تغرید مجدى سعید رجب خطاب١٥٥٩٤

٠-تغرید مجدى محمد كامل١٥٥٩٥

٠-تغرید محمود عبد الفتاح ابو شوشھ١٥٥٩٦

٠-تقى خالد اسماعیل محمد١٥٥٩٧

٠-تقى محمد كامل سلیمان١٥٥٩٨

٠-تقى ھشام احمد عبد المنعم١٥٥٩٩

٠-ثروت محمد خلف احمد١٥٦٠٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ثریا احمد عبد العزیز عباس١٥٦٠١

٠-ثریا على خلف قطب عمر١٥٦٠٢

٠-جبریل ریاض ابراھیم عبدالھادي١٥٦٠٣

٠-جرجس لویس ودیع حنا١٥٦٠٤

٠-جالل محمد جالل عبد الحمید عمر١٥٦٠٥

٠-جلیلھ حسن عبد الحمید محمد محمد١٥٦٠٦

٠-جمال سید جابر احمد١٥٦٠٧

٠-جمال محمد حسین عبدالسالم١٥٦٠٨

٠-جھاد جمال محمود ابوالعال١٥٦٠٩

٠-جھاد حسام حسن حسین١٥٦١٠

٠-جھاد عفیفى عبد الرازق عبد العزیز١٥٦١١

٠-جھاد مجدى احمد محمد عبد الرحمن١٥٦١٢

٠-جھاد محمد احمد عبد الحلیم١٥٦١٣

٠-جھاد محمد السید عبدالعزیز١٥٦١٤

٠-جون بدر حنا جوده١٥٦١٥

٠-جویریھ خالد اسماعیل على١٥٦١٦

٠-جیھان عبدالناصر محمد احمد (أ.ف)١٥٦١٧

٠-حاتم جمال جمعھ بدر١٥٦١٨

٠-حاتم خالد ابو الحسن محمد١٥٦١٩

٠-حازم ایمن فوزى عشماوى١٥٦٢٠

٠-حازم ایھاب عبد البر شلبى١٥٦٢١

٠-حازم حسام الدین حسن حسني عبد السالم١٥٦٢٢

٠-حازم حماده محمد نوفل١٥٦٢٣

٠-حازم عمرو مجاھد عبد هللا١٥٦٢٤

٠-حازم محمد محمد عبده١٥٦٢٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-حازم وائل برى على١٥٦٢٦

٠-حبیبھ ابراھیم حسن ابراھیم مدكور١٥٦٢٧

٠-حبیبھ ایمن عبد القادر محمد١٥٦٢٨

٠-حبیبھ عادل محمد احمد مصطفى١٥٦٢٩

٠-حبیبھ غریب عبد الحمید غریب١٥٦٣٠

٠-حبیبھ محمود محمد عیسى١٥٦٣١

٠-حبیبھ مصطفى امین احمد١٥٦٣٢

٠-حسام ابو المجد ابراھیم ابوالمجد١٥٦٣٣

٠-حسام اشرف حسن حسن١٥٦٣٤

٠-حسام الدین احمد احمد محمد١٥٦٣٥

٠-حسام الدین خالد على احمد١٥٦٣٦

٠-حسام الدین شعبان محمد طاحون١٥٦٣٧

٠-حسام الدین محمود مصطفى عبد الحى١٥٦٣٨

٠-حسام الدین مصطفى ربیع محمد١٥٦٣٩

٠-حسام بكر بكر احمد١٥٦٤٠

٠-حسام حسن عبد العظیم عامر١٥٦٤١

٠-حسام حسن عید حسن١٥٦٤٢

٠-حسام حسن فتح هللا عبد المطلب١٥٦٤٣

٠-حسام حسن محمد عبد القادر١٥٦٤٤

٠-حسام حسین على سالم على١٥٦٤٥

٠-حسام رمضان زھیر راشد١٥٦٤٦

٠-حسام صالح مخلوف تمام١٥٦٤٧

٠-حسام عادل ابراھیم احمد١٥٦٤٨

٠-حسام عبد الغنى عبد الحمید عبد المنصف١٥٦٤٩

٠-حسام عماد محمد محمد١٥٦٥٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-حسام مجدى ابوالیزید محمد١٥٦٥١

٠-حسام محمد حسین حامد١٥٦٥٢

٠-حسام نبیل عبد هللا محمد١٥٦٥٣

٠-حسانین عمر صدیق فرغلى١٥٦٥٤

٠-حسن ابو الفتوح علي حسن١٥٦٥٥

٠-حسن احمد حسن غریب١٥٦٥٦

٠-حسن السید عبد العزیز على١٥٦٥٧

٠-حسن السید فؤاد حسن١٥٦٥٨

٠-حسن امین حسن امین١٥٦٥٩

٠-حسن تمام شحاتھ معاطى١٥٦٦٠

٠-حسن حسین حسن ابراھیم١٥٦٦١

٠-حسن حلمى جاد الكریم خلف١٥٦٦٢

٠-حسن حمدى یحیى محمد١٥٦٦٣

٠-حسن دسوقى حسن احمد١٥٦٦٤

٠-حسن شعبان عبد الغني احمد١٥٦٦٥

٠-حسن عالء الدین حسن على١٥٦٦٦

٠-حسن على سعد على١٥٦٦٧

٠-حسن فتحى حسن ھاشم١٥٦٦٨

٠-حسن محمد  على  حسن١٥٦٦٩

٠-حسن محمد عبد الحمید على١٥٦٧٠

٠-حسن مصطفى ابو السعود جاد١٥٦٧١

٠-حسن یوسف فوزي طھ١٥٦٧٢

٠-حسناء احمد حسن ادم١٥٦٧٣

٠-حسین احمد حسین احمد١٥٦٧٤

٠-حسین احمد عبد المقصود ابراھیم١٥٦٧٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-حسین جمال الدین حسن احمد١٥٦٧٦

٠-حسین محمد جوده حسین١٥٦٧٧

٠-حسین محمد حسین ابراھیم حسن١٥٦٧٨

٠-حسین محمد حسین السید جمعھ١٥٦٧٩

٠-حسین مدحت صالح حسین عنبر١٥٦٨٠

٠-حلمى ابو سریع فھمى ابو سریع السیسى١٥٦٨١

٠-حمدان ابراھیم حمدان صویلح١٥٦٨٢

٠-حمدان شوقى حمدان١٥٦٨٣

٠-حمدى محمد حمدى عبد اللطیف١٥٦٨٤

٠-حنان احمد شعیب عوض علي١٥٦٨٥

٠-حنان حسام الدین سید فرحات١٥٦٨٦

٠-خالد اشرف محمد ابراھیم١٥٦٨٧

٠-خالد اكرم حسین كامل١٥٦٨٨

٠-خالد الدمرداش عبد الكافي محمد١٥٦٨٩

٠-خالد جالل محمد محمد ربیع١٥٦٩٠

٠-خالد رأفت احمد جمعھ١٥٦٩١

٠-خالد سامى عبد النبى اسماعیل١٥٦٩٢

٠-خالد سید یوسف احمد١٥٦٩٣

٠-خالد عادل موسي ابراھیم١٥٦٩٤

٠-خالد عبد التواب محمد سید١٥٦٩٥

٠-خالد عزت عبد الحلیم السید سلطان١٥٦٩٦

٠-خالد عزت عبد العزیز محمد١٥٦٩٧

٠-خالد مجدى فتحى ابراھیم١٥٦٩٨

٠-خالد محمد جاد مصلحى١٥٦٩٩

٠-خالد محمد حسانین محمد١٥٧٠٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-خالد محمد ضیفى عبدون١٥٧٠١

٠-خالد محمد مصطفى یاسین١٥٧٠٢

٠-خالد مصطفى محمود الضوي١٥٧٠٣

٠-خالد ممدوح محمد على١٥٧٠٤

٠-خالد نشأت عبد العال حسین١٥٧٠٥

٠-خلود احمد حسنى محمود(أ.ف)١٥٧٠٦

٠-خلود حسن علیش محمد١٥٧٠٧

٠-خلود ربیع محمد السید١٥٧٠٨

٠-خلود على فاروق محمد١٥٧٠٩

٠-خلود محمد سعید مصطفى(أ.ف)١٥٧١٠

٠-خلود یحیى حسن مراد١٥٧١١

٠-دالیا احمد سید محمد عبد الرحمن١٥٧١٢

٠-دالیا العربى سید على١٥٧١٣

٠-دالیا المنتصر با� سعدالدین حسین١٥٧١٤

٠-دالیا طارق سلیم حسن محمد١٥٧١٥

٠-دالیا عبد هللا محمد امین١٥٧١٦

٠-دالیا مجدى احمد عبد العزیز١٥٧١٧

٠-دالیا ھشام احمد محمد١٥٧١٨

٠-دعاء جمال محمد الحسینى١٥٧١٩

٠-دعاء مصطفى السید عبد العزیز(أ.ف)١٥٧٢٠

٠-دعاء مصطفى محمود سعد١٥٧٢١

٠-دعاء منتصر مصرى مرسى١٥٧٢٢

٠-دعاء نبیل بدر فرج١٥٧٢٣

٠-دعاء ھالل عباس یوسف١٥٧٢٤

٠-دنیا جمال محمد یوسف١٥٧٢٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-دنیا حسن محمد وھبھ١٥٧٢٦

٠-دنیا رأفت عبد المنعم جاد سلیم١٥٧٢٧

٠-دنیا عاطف محمد احمد ابراھیم١٥٧٢٨

٠-دنیا فرج ابو بكر سعید عبد هللا١٥٧٢٩

٠-دیانا جزیف سمیر وسیلى١٥٧٣٠

٠-دینا حلمى العوض ابراھیم١٥٧٣١

٠-دینا حمدى محمد موسى١٥٧٣٢

٠-دینا خالد عبد الوھاب عبد الحمید١٥٧٣٣

٠-دینا خالد عبدالعظیم على (أ.ف)١٥٧٣٤

٠-دینا سامح خلیل عبد هللا حسانین١٥٧٣٥

٠-دینا طارق رشدى البرعى١٥٧٣٦

٠-ذكى احمد زكى محمد١٥٧٣٧

٠-راعوث خلیل مالك خلیل١٥٧٣٨

٠-رامى احمد عبد الحمید عبد الجواد١٥٧٣٩

٠-رامى خالد عطا هللا محمود١٥٧٤٠

٠-رانا خالد محمود یوسف١٥٧٤١

٠-رانا محمد جابر عبدالباسط١٥٧٤٢

٠-راندا عسكر سید عسكر١٥٧٤٣

٠-راندا نبیل ادیب رزق هللا١٥٧٤٤

٠-رانیا رجب احمد محمد١٥٧٤٥

٠-رانیا رضا سعید اسعد١٥٧٤٦

٠-رانیا طارق احمد ابراھیم١٥٧٤٧

٠-رانیا ماھر على عبد السالم الصواف١٥٧٤٨

٠-رائد صیاح عبده رجب الطواب١٥٧٤٩

٠-رباب عصام عبد الفتاح محمود١٥٧٥٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-رجاء نبیل محمد محمد خلیل١٥٧٥١

٠-رجب حماده سید عبد المقصود١٥٧٥٢

٠-رحاب احمد السید احمد (أ.ف)١٥٧٥٣

٠-رحاب حمدى محمد عبدهللا (أ.ف)١٥٧٥٤

٠-رحاب خالد عبد الفتاح سعد١٥٧٥٥

٠-رحاب سمیر عبد المحسن موسى١٥٧٥٦

٠-رحاب عادل محمد محمد السنوسى١٥٧٥٧

٠-رحمھ احمد ابراھیم على١٥٧٥٨

٠-رحمھ احمد عبد هللا احمد مرسى١٥٧٥٩

٠-رحمھ جمال محمد احمد١٥٧٦٠

٠-رحمھ ربیع ثابت ربیع١٥٧٦١

٠-رحمھ شعبان محمد على١٥٧٦٢

٠-رحمھ عبد الاله محمود دغش١٥٧٦٣

٠-رزق سامي عبد المسیح صالح١٥٧٦٤

٠-رشا احمد مصطفى محمد١٥٧٦٥

٠-رضوى ابو بكر سید محمد على١٥٧٦٦

٠-رضوى ابوبكر محمود بدران ندا١٥٧٦٧

٠-رضوى اشرف زكى على المولى١٥٧٦٨

٠-رضوى جمال محمد سید١٥٧٦٩

٠-رغد محمد ابراھیم خلیل بدر١٥٧٧٠

٠-رغده رضا عطیھ عبد اللطیف١٥٧٧١

٠-رغده محمد فوزى السید رمضان١٥٧٧٢

٠-رفیده خلیفھ محمد عید١٥٧٧٣

٠-رفیق مجدى كامیل امین١٥٧٧٤

٠-رمضان محمد عوض طھ محمد نور١٥٧٧٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-رمیساء عزت ابراھیم محمود (أ.ف)١٥٧٧٦

٠-رنا عادل احمد عبد الرحیم١٥٧٧٧

٠-روان محمد قرنى محمد دسوقى١٥٧٧٨

٠-روماریو رومانى صلیب جرجس١٥٧٧٩

٠-رویس شنوده الفى شنوده١٥٧٨٠

٠-ریم محمد ابراھیم خلیل١٥٧٨١

٠-ریم محمد متولى صدیق١٥٧٨٢

٠-ریمون مجدى میخائیل ریاض١٥٧٨٣

٠-ریمون مجدى نجاح ذكري١٥٧٨٤

٠-ریموندا ماھر اسحق عزیز(أ.ف)١٥٧٨٥

٠-ریموندا ناصف فتحى اسكندر١٥٧٨٦

٠-ریھام احمد عبد الرازق احمد سعید١٥٧٨٧

٠-ریھام احمد عبد العلیم موسى١٥٧٨٨

٠-ریھام امام مغاورى عید١٥٧٨٩

٠-ریھام سعید عبد البدیع محمد جودة١٥٧٩٠

٠-ریھام على محمد احمد١٥٧٩١

٠-ریھام محمود عبد البارى محمد١٥٧٩٢

٠-زكریا خضرى امام خضرى١٥٧٩٣

٠-زكریا محمد زكریا عوض١٥٧٩٤

٠-زمزم محمد عامر على١٥٧٩٥

٠-زھره ربیع خلیل محمد١٥٧٩٦

٠-زیاد امام سعید امام١٥٧٩٧

٠-زیاد یحیى محمد صدیق١٥٧٩٨

٠-زینب احمد عبد العزیز موسى البحیرى١٥٧٩٩

٠-زینب ایھاب عبدالحمید حسین١٥٨٠٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-زینب سمیر محمد على دھشان(أ.ف)١٥٨٠١

٠-زینب عثمان حسن عثمان١٥٨٠٢

٠-زینب عالء محمد الشفیع السید١٥٨٠٣

٠-زینب محمد ابو العال محمد١٥٨٠٤

٠-سارة احمد عبد الحمید سید١٥٨٠٥

٠-سارة اشرف محمود بیومي١٥٨٠٦

٠-سارة شحاتھ محمد عبدالباقي١٥٨٠٧

٠-سارة عبد المجید فایز حسین١٥٨٠٨

٠-سارة عصام عبد المنعم كامل١٥٨٠٩

٠-سارة على سید محمود١٥٨١٠

٠-ساره احمد حمزه محمد١٥٨١١

٠-ساره احمد فرج محمد١٥٨١٢

٠-ساره اسامھ محمد مرسى عبد الرحیم١٥٨١٣

٠-ساره حسین عبد هللا محمد١٥٨١٤

٠-ساره رواش ابو بكر حمزه(محول)١٥٨١٥

٠-ساره سمیر احمد محمد١٥٨١٦

٠-ساره صالح الدین حسین نوح١٥٨١٧

٠-ساره عادل محمود عطیھ١٥٨١٨

٠-ساره عالء عبد النبى شعبان عبد النبى١٥٨١٩

٠-ساره محمد محمد حسن١٥٨٢٠

٠-سالم محرم سالم قبیصى١٥٨٢١

٠-سالم محمد سالم محمود١٥٨٢٢

٠-سامح حمدى فوزى السید١٥٨٢٣

٠-سامح سعید احمد ابراھیم شرف١٥٨٢٤

٠-سامح سید ابراھیم بدوى١٥٨٢٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-سامر اسامھ احمد ابراھیم١٥٨٢٦

٠-سامى سعید سامى سلیمان١٥٨٢٧

٠-ساندرا مجدى فوزى اسحق١٥٨٢٨

٠-ساندى فایز شحاتھ جرجس١٥٨٢٩

٠-سعد مصطفى سعد سالمھ١٥٨٣٠

٠-سلمى احمد مرسي أحمد١٥٨٣١

٠-سلمى اسامھ فوزى محمد١٥٨٣٢

٠-سلمى ایمن حسن محمد١٥٨٣٣

٠-سلمى خالد عبد المنعم محمد١٥٨٣٤

٠-سلمى خالد عبد المنعم محمد عز الدین١٥٨٣٥

٠-سلمى ضیاء الدین محمد عبد الحمید١٥٨٣٦

٠-سلمى عبد الحمید مختار احمد رضوان١٥٨٣٧

٠-سلمى محب الدین احمد عبد الوھاب١٥٨٣٨

٠-سلمى محمد احمد حنفي١٥٨٣٩

٠-سلمى محمد حسین امین١٥٨٤٠

٠-سلمى محمد شعبان ذكى یونس١٥٨٤١

٠-سلمى مدحت محمد محمود١٥٨٤٢

٠-سلمى وائل سید عبدالغنى١٥٨٤٣

٠-سلمى یاسر عبد الحلیم عبد هللا عفیفى١٥٨٤٤

٠-سلیمان وحید سلیمان ابراھیم محمد١٥٨٤٥

٠-سما حاتم عربى محمد١٥٨٤٦

٠-سماح عالء الدین الدرینى احمد١٥٨٤٧

٠-سمر خلیل ابو السعود خلیل ابراھیم١٥٨٤٨

٠-سمر عماد محمد توفیق١٥٨٤٩

٠-سمر لبیب السید احمد التھامى١٥٨٥٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-سمر ھشام مصلحى محمد١٥٨٥١

٠-سمیحة عاطف علوان مبروك١٥٨٥٢

٠-سمیر احمد سمیر احمد عثمان١٥٨٥٣

٠-سمیر سامح سمیر عبد الحافظ١٥٨٥٤

٠-سمیر عبد الشافى احمد معوض١٥٨٥٥

٠-سمیھ احمد نجیب احمد١٥٨٥٦

٠-سمیھ اسامھ یاقوت احمد١٥٨٥٧

٠-سمیھ العمده سالمھ سعد ناصر١٥٨٥٨

٠-سمیھ عبد الرحمن رجب١٥٨٥٩

٠-سمیھ عبده عبد السالم ابراھیم اسماعیل١٥٨٦٠

٠-سناء حسن عبدالھادى جوھرى (أ.ف)١٥٨٦١

٠-سناء محمد احمد عبد الجواد١٥٨٦٢

٠-سھام عبد المنعم سلیمان محمد١٥٨٦٣

٠-سھام محسن عبد المطلب محمد(أ.ف)١٥٨٦٤

٠-سھیر رضا محمد نبیھ١٥٨٦٥

٠-سھیلة محسن فاروق محمد بكر١٥٨٦٦

٠-سید حمزه عبد العزیز السید١٥٨٦٧

٠-سید درویش عبد المنعم عبد الباسط١٥٨٦٨

٠-سیف الدین احمد جابر محمد١٥٨٦٩

٠-سیف الدین اسامة عبد العاطى محمود١٥٨٧٠

٠-سیف الرحمن محمد عبد الحلیم عبد الواحد١٥٨٧١

٠-سیف عماد الدین محمد كبارى١٥٨٧٢

٠-شادى السید حنفى سعد١٥٨٧٣

٠-شادى عالء نسیم بطرس١٥٨٧٤

٠-شادى محمد حسین عبد الھادى١٥٨٧٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-شادى محمد لطفى احمد عبد الرحمن١٥٨٧٦

٠-شادى مدحت عزت یوسف١٥٨٧٧

٠-شاھین كمال محمد قطب(محول)١٥٨٧٨

٠-شروق احمد صدقى ابراھیم١٥٨٧٩

٠-شروق اشرف عبد البدیع متولى١٥٨٨٠

٠-شروق اكرم فتحى على١٥٨٨١

٠-شروق ایمن عبد هللا ابراھیم١٥٨٨٢

٠-شروق سامح اسماعیل مسلم١٥٨٨٣

٠-شروق طارق حلمى السید١٥٨٨٤

٠-شروق طارق محمود صالح١٥٨٨٥

٠-شروق عصام عبد الوھاب عبد المؤمن١٥٨٨٦

٠-شروق عمرو سعد مفتاح١٥٨٨٧

٠-شروق محمد احمد احمد١٥٨٨٨

٠-شروق محمد نجیب محمد١٥٨٨٩

٠-شریف ابراھیم حسن محمد١٥٨٩٠

٠-شریف اشرف احمد عبده١٥٨٩١

٠-شریف اشرف رمضان عبد الوھاب١٥٨٩٢

٠-شریف اشرف مصطفى ابراھیم١٥٨٩٣

٠-شریف سامى صالح خلیل١٥٨٩٤

٠-شریف صالح احمد عبد الجواد١٥٨٩٥

٠-شریف صالح شوقى محمد١٥٨٩٦

٠-شریف عبد الحلیم عبد الحلیم یوسف١٥٨٩٧

٠-شریف عبد النبى طھ احمد١٥٨٩٨

٠-شریف محمد السید ابراھیم١٥٨٩٩

٠-شریف محمد نجیب السید البنا١٥٩٠٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-شریف ھشام احمد محمد١٥٩٠١

٠-شعبان رمضان شعبان عالم١٥٩٠٢

٠-شنوده ناجي فؤاد سرجھ١٥٩٠٣

٠-شھاب احمد عبد الحمید تمام١٥٩٠٤

٠-شھاب احمد ھاشم عز الدین عبد العلیم١٥٩٠٥

٠-شھاب حمدى محمد عبد الحلیم١٥٩٠٦

٠-شھاب عصام عبد الغفار محمد١٥٩٠٧

٠-شھاب مصطفى كامل محمد١٥٩٠٨

٠-شوقى فایز یوسف یعقوب١٥٩٠٩

٠-شوقى محمد شوقى محمد احمد١٥٩١٠

٠-شیرین رضا اسماعیل یحیى محمد سرور (أ.ف١٥٩١١

٠-شیرین عبد القادر حمدى عبد القادر١٥٩١٢

٠-شیماء اشرف اسماعیل عبد الفتاح١٥٩١٣

٠-شیماء حسین عبد اللطیف یمنى١٥٩١٤

٠-شیماء عادل عبد التواب عبد المجید١٥٩١٥

٠-شیماء عاطف محمد سالم١٥٩١٦

٠-شیماء على حسین محمد عارف١٥٩١٧

٠-شیماء محمد صالح زغلول حسن١٥٩١٨

٠-صابر الدسوقى المھدى على١٥٩١٩

٠-صابرین عونى كامل راغب(أ.ف)١٥٩٢٠

٠-صالح محمد عمار كامل عبدالمجید١٥٩٢١

٠-صبرى محمد صبرى السید١٥٩٢٢

٠-صالح الدین محمد حمزه عبد الحمید١٥٩٢٣

٠-صالح حسین على راوى١٥٩٢٤

٠-صھیب محمد عبده١٥٩٢٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ضیاء اسالم عبد الرؤوف رفاعى١٥٩٢٦

٠-طارق اشرف سید موسى١٥٩٢٧

٠-طارق خالد محفوظ ابراھیم١٥٩٢٨

٠-طارق سالمھ مصباح سلیمان١٥٩٢٩

٠-طارق عبد الرحمن احمد محمد١٥٩٣٠

٠-طارق عماد تمام قطب١٥٩٣١

٠-طارق كرم بدر محمد١٥٩٣٢

٠-طارق محمد احمد محمد على١٥٩٣٣

٠-طارق محمد مصطفى صالح١٥٩٣٤

٠-طارق محمود رشاد محمود١٥٩٣٥

٠-طاھر شعبان خلیفھ عبد الوھاب محمد١٥٩٣٦

٠-طالل عصام انور محمد١٥٩٣٧

٠-طھ محمد احمد مرسى١٥٩٣٨

٠-طھ محمد عبد الاله احمد(محول)١٥٩٣٩

٠-طھ محمود محمد جمال١٥٩٤٠

٠-عادل بركات فھیم على١٥٩٤١

٠-عادل رأفت سید على حافظ١٥٩٤٢

٠-عادل عبد الھادى سالمھ ابوطالب١٥٩٤٣

٠-عادل ماھر مصطفى حسن١٥٩٤٤

٠-عادل مجدى عبد العزیز احمد١٥٩٤٥

٠-عادل محمد محمد حسان١٥٩٤٦

٠-عاصم ابراھیم حسین احمد١٥٩٤٧

٠-عاصم احمد عطیھ احمد سالم١٥٩٤٨

٠-عاصم السید مصطفى السید مصطفى١٥٩٤٩

٠-عاصم صبري صادق زكي١٥٩٥٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عاصم ممدوح محمد مرسى١٥٩٥١

٠-عاطف عمر محمد محمود١٥٩٥٢

٠-عامر اسامھ سید احمد١٥٩٥٣

٠-عامر اكرم خلیفھ عبد المجید١٥٩٥٤

٠-عائشھ سامى محمد التونى١٥٩٥٥

٠-عبد الباقى یونس عبد الباقى عبد الباسط١٥٩٥٦

٠-عبد الحلیم احمد عبد الحلیم احمد ماضى١٥٩٥٧

٠-عبد الحلیم رجب عبد الحلیم على الكمشوش١٥٩٥٨

٠-عبد الحمید ابراھیم عبد الحمید ابراھیم١٥٩٥٩

٠-عبد الحمید خیري عبد الحمید عبد اللطیف١٥٩٦٠

٠-عبد الحمید صالح عبدالحمید سالمھ١٥٩٦١

٠-عبد الحمید محمد عبد الحمید عبد الوھاب١٥٩٦٢

٠-عبد الرحمن احمد ابوالیزید احمد١٥٩٦٣

٠-عبد الرحمن احمد حنفي عبدهللا حسنین١٥٩٦٤

٠-عبد الرحمن احمد على احمد١٥٩٦٥

٠-عبد الرحمن احمد قاسم السید١٥٩٦٦

٠-عبد الرحمن احمد محمد محمود١٥٩٦٧

٠-عبد الرحمن اسامھ فكرى سید١٥٩٦٨

٠-عبد الرحمن اشرف احمد سعد١٥٩٦٩

٠-عبد الرحمن اشرف حمدي حلمي١٥٩٧٠

٠-عبد الرحمن اشرف محمد احمد١٥٩٧١

٠-عبد الرحمن بدر حسن مرسى١٥٩٧٢

٠-عبد الرحمن بھاء الدین ابراھیم على١٥٩٧٣

٠-عبد الرحمن بھاء محمد قاسم محمود١٥٩٧٤

٠-عبد الرحمن جمال مرسى الجبالى١٥٩٧٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عبد الرحمن حسام الدین محمد الدمیرى١٥٩٧٦

٠-عبد الرحمن حسن سید حسن١٥٩٧٧

٠-عبد الرحمن حسن صادق محمد١٥٩٧٨

٠-عبد الرحمن حسن كامل محفوظ١٥٩٧٩

٠-عبد الرحمن حسنى عبد الموجود احمد١٥٩٨٠

٠-عبد الرحمن حمدى حنفى مصطفى١٥٩٨١

٠-عبد الرحمن حمدى عبد العال ابراھیم١٥٩٨٢

٠-عبد الرحمن حمدى محمد محمود١٥٩٨٣

٠-عبد الرحمن خالد حسین عبد الحمید١٥٩٨٤

٠-عبد الرحمن خالد عربى یسن١٥٩٨٥

٠-عبد الرحمن خالد محمد محمد١٥٩٨٦

٠-عبد الرحمن رمضان احمد عبد الغني١٥٩٨٧

٠-عبد الرحمن رمضان امام السید١٥٩٨٨

٠-عبد الرحمن رمضان علیش ھالل١٥٩٨٩

٠-عبد الرحمن زكریا ابوعوف محمود١٥٩٩٠

٠-عبد الرحمن سعد عبد اللطیف محمد١٥٩٩١

٠-عبد الرحمن سعد محمود محمد١٥٩٩٢

٠-عبد الرحمن سعید علي نور الدین١٥٩٩٣

٠-عبد الرحمن سمیر یوسف راغب١٥٩٩٤

٠-عبد الرحمن سید سالم امین١٥٩٩٥

٠-عبد الرحمن سید محمد صدیق١٥٩٩٦

٠-عبد الرحمن شریف یوسف عبده اللیثى١٥٩٩٧

٠-عبد الرحمن شعبان عبد هللا منصور١٥٩٩٨

٠-عبد الرحمن صبحى محمد فتحى امام١٥٩٩٩

٠-عبد الرحمن صالح سید عیسوي١٦٠٠٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عبد الرحمن طارق اسماعیل على١٦٠٠١

٠-عبد الرحمن ظریف مرشد حسن١٦٠٠٢

٠-عبد الرحمن عاطف شعبان احمد١٦٠٠٣

٠-عبد الرحمن عصمت متولى رمضان١٦٠٠٤

٠-عبد الرحمن على سید محمود١٦٠٠٥

٠-عبد الرحمن على عبدالجابر سالم مصطفى١٦٠٠٦

٠-عبد الرحمن عمرو احمد محمد١٦٠٠٧

٠-عبد الرحمن عمرو نوبى خیر١٦٠٠٨

٠-عبد الرحمن فتحى سید عبد الرحمن١٦٠٠٩

٠-عبد الرحمن فرج حنفى احمد١٦٠١٠

٠-عبد الرحمن مجدى احمد عبد الرحمن١٦٠١١

٠-عبد الرحمن مجدى عبد المحسن محروس١٦٠١٢

٠-عبد الرحمن مجدى عبد الوھاب فرغلى١٦٠١٣

٠-عبد الرحمن محسن عبدالعظیم عبدهللا١٦٠١٤

٠-عبد الرحمن محمد السید حسین١٦٠١٥

٠-عبد الرحمن محمد حسن ابراھیم١٦٠١٦

٠-عبد الرحمن محمد حسین البیومى١٦٠١٧

٠-عبد الرحمن محمد حمزه بدرى١٦٠١٨

٠-عبد الرحمن محمد حنفى حمودة١٦٠١٩

٠-عبد الرحمن محمد سید عبد المجید١٦٠٢٠

٠-عبد الرحمن محمد شعبان محمد١٦٠٢١

٠-عبد الرحمن محمد عبد الرحمن احمد١٦٠٢٢

٠-عبد الرحمن محمد عبد الفتاح محمد١٦٠٢٣

٠-عبد الرحمن محمد عصام زكریا على١٦٠٢٤

٠-عبد الرحمن محمد على مرسى نصار١٦٠٢٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عبد الرحمن محمد غزال عبدالعظیم١٦٠٢٦

٠-عبد الرحمن محمد محمد ابراھیم١٦٠٢٧

٠-عبد الرحمن محمد محمد الروبى١٦٠٢٨

٠-عبد الرحمن محمد یاسن حسن جاد هللا١٦٠٢٩

٠-عبد الرحمن محمود سید محمد١٦٠٣٠

٠-عبد الرحمن محمود على احمد١٦٠٣١

٠-عبد الرحمن محمود محمد الناصح١٦٠٣٢

٠-عبد الرحمن مدحت محمد محمود١٦٠٣٣

٠-عبد الرحمن مصطفى غانم عبد العزیز١٦٠٣٤

٠-عبد الرحمن منتصر عبد القادر عبد العزیز(محول١٦٠٣٥

٠-عبد الرحمن منصور فتحي الھوال١٦٠٣٦

٠-عبد الرحمن ناجى محمد مراد١٦٠٣٧

٠-عبد الرحمن ناصر سید عبد الرازق١٦٠٣٨

٠-عبد الرحمن وھبھ ابراھیم احمد١٦٠٣٩

٠-عبد الرحمن یاسر السید محمود١٦٠٤٠

٠-عبد الرحیم محروص سید علي١٦٠٤١

٠-عبد العزیز حمزه محمود حمزه١٦٠٤٢

٠-عبد العزیز سید حنفى محمود عمار١٦٠٤٣

٠-عبد العزیز شریف عبد العزیز محمد نعیم ایوب١٦٠٤٤

٠-عبد العزیز طارق عبد العزیز عطیھ١٦٠٤٥

٠-عبد العزیز محمد بیومى نصر١٦٠٤٦

٠-عبد القادر محمد ریاض عبد القادر حجاج١٦٠٤٧

٠-عبد هللا ابورواش عنتر ابورواش١٦٠٤٨

٠-عبد هللا احمد حسن احمد ابراھیم١٦٠٤٩

٠-عبد هللا احمد عبد هللا محمد محمد١٦٠٥٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عبد هللا اسامھ عبده حسان١٦٠٥١

٠-عبد هللا اسماعیل احمد موسى١٦٠٥٢

٠-عبد هللا بدر ابراھیم علي المغربي١٦٠٥٣

٠-عبد هللا خالد عبد السالم ابراھیم١٦٠٥٤

٠-عبد هللا خالد نوبى یونس١٦٠٥٥

٠-عبد هللا خلف عبدهللا محمد١٦٠٥٦

٠-عبد هللا سعد عبد الغنى عبد هللا(محول)١٦٠٥٧

٠-عبد هللا سمیر سعد ابو شادي١٦٠٥٨

٠-عبد هللا سید عابدین احمد متولى١٦٠٥٩

٠-عبد هللا سید عبد هللا السید١٦٠٦٠

٠-عبد هللا شحاتة مطر ھلیل محسن١٦٠٦١

٠-عبد هللا طارق رشدى عبد الحمید١٦٠٦٢

٠-عبد هللا طارق لطفى عبد الحمید ابراھیم١٦٠٦٣

٠-عبد هللا عبد العظیم عامر الغباشى١٦٠٦٤

٠-عبد هللا عبد المعز عبد هللا ھاشم١٦٠٦٥

٠-عبد هللا عصام رمضان عید١٦٠٦٦

٠-عبد هللا ماھر رفاعى حامد١٦٠٦٧

٠-عبد هللا محمد ابراھیم عبده١٦٠٦٨

٠-عبد هللا محمد انور محمود١٦٠٦٩

٠-عبد هللا محمد عبدهللا عبدهللا١٦٠٧٠

٠-عبد هللا محمود صبحى یحى خلوصى١٦٠٧١

٠-عبد هللا وائل الصاوى محمود١٦٠٧٢

٠-عبد المحسن احمد عبد المحسن دسوقى١٦٠٧٣

٠-عبد المنعم سامى صالح محمد١٦٠٧٤

٠-عبد المنعم محمد سعید عبد المنعم١٦٠٧٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عبد المؤمن ماھر عبد المؤمن ناصر١٦٠٧٦

٠-عبد الواحد احمد محمد الدسوقى محمد حسنین١٦٠٧٧

٠-عبد الوھاب ابراھیم عبد الوھاب ابراھیم١٦٠٧٨

٠-عبد الوھاب حسن جالل محمد١٦٠٧٩

٠-عبدالمعطى جمال عبدالمعطى عبدالنبى (أ.ف)١٦٠٨٠

٠-عربى محمد الحداد الیاس احمد١٦٠٨١

٠-عز الدین رضا سید محمد١٦٠٨٢

٠-عز الدین سید طھ عبد الجلیل رشوان١٦٠٨٣

٠-عز الدین عمرو عبد الوھاب عز الدین١٦٠٨٤

٠-عز الدین محمد فتوح عبدهللا سالم١٦٠٨٥

٠-عزت انور احمد على١٦٠٨٦

٠-عزت على عزت محمد١٦٠٨٧

٠-عزه على حامد عوض١٦٠٨٨

٠-عزه فرج صابر عوض١٦٠٨٩

٠-عصام احمد عبد المولى احمد عبد الوھاب١٦٠٩٠

٠-عصام ربیع عبد الحفیظ حسب هللا١٦٠٩١

٠-عصام سعد سعید عبدالسالم١٦٠٩٢

٠-عصام محمد عبد الستار محمد١٦٠٩٣

٠-عصام محمد عبد المنعم حسن محمد١٦٠٩٤

٠-عصام محمد عالء الدین على١٦٠٩٥

٠-عطیھ محمد عطیھ محمد عطیھ١٦٠٩٦

٠-عفاف محمد شحات محمد١٦٠٩٧

٠-عال امام حسین امام١٦٠٩٨

٠-عال حنفى محمود سید١٦٠٩٩

٠-عالء الدین ابو العال محمد ابوالعال١٦١٠٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عالء الدین محمد معوض محمد١٦١٠١

٠-عالء جمعھ سعید عامر١٦١٠٢

٠-عالء حسام حسن عبد الوھاب١٦١٠٣

٠-عالء سعید عبد الرحیم عبد الحلیم الشامى١٦١٠٤

٠-عالء سعید محمد عبد العلیم١٦١٠٥

٠-عالء عبد الرحیم محمود نعمان١٦١٠٦

٠-عالء عمرو عبد هللا محمد(محول)١٦١٠٧

٠-عالء فنجرى عزت فنجرى١٦١٠٨

٠-عالء محمد احمد عبدالغفار١٦١٠٩

٠-على اشرف محمد محمد١٦١١٠

٠-على اشرف معتمد عبدالفتاح١٦١١١

٠-على الصواف على الصواف١٦١١٢

٠-على ایمن محمد سید محمد١٦١١٣

٠-على ثروت حسن حسان١٦١١٤

٠-على جمال على عبد البارى١٦١١٥

٠-على حسنى احمد مصطفى المكاوي١٦١١٦

٠-على حمدى مختار احمد١٦١١٧

٠-على سعدى عبد الراضي احمد١٦١١٨

٠-على سعید على ابراھیم١٦١١٩

٠-على طاھر على طھ نوفل١٦١٢٠

٠-على عادل عبد الغفار راشد١٦١٢١

٠-على عبد العظیم ابو وھدان١٦١٢٢

٠-على عبد المنعم عبد اللطیف عبد النبي١٦١٢٣

٠-على عالء على ابراھیم١٦١٢٤

٠-على عماد الدین على الشناوى١٦١٢٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-على كمال على عبد المقصود١٦١٢٦

٠-على ماھر على عبد الستار١٦١٢٧

٠-على محمد على حسن١٦١٢٨

٠-على محمد على محمد (الھرم)١٦١٢٩

٠-على محمد محمود احمد ابراھیم١٦١٣٠

٠-على محمد محمود على الدیب١٦١٣١

٠-على مدحت على عبد الحلیم١٦١٣٢

٠-على مصطفى سید على محفوظ١٦١٣٣

٠-على مصطفى یوسف احمد١٦١٣٤

٠-على مطاوع ابراھیم عبد المقصود١٦١٣٥

٠-على مھدى محمد عبد الحمید١٦١٣٦

٠-على ناجى عبد الفتاح ابراھیم١٦١٣٧

٠-على ناجى محمود امین١٦١٣٨

٠-على ھانى عزقالنى حسین(محول)١٦١٣٩

٠-علیاء صابر صبحى احمد١٦١٤٠

٠-علیاء مسعد عاشور حمایھ١٦١٤١

٠-علیھ طارق مصطفى كمال ابراھیم(أ.ف)١٦١٤٢

٠-عماد اشرف ابراھیم محمد١٦١٤٣

٠-عماد حمدى عبد التواب محمد١٦١٤٤

٠-عماد سامى صالح ثابت١٦١٤٥

٠-عماد عبد الغنى فتحى عبد الغنى١٦١٤٦

٠-عماد عصام الدین جمعھ محمد١٦١٤٧

٠-عماد عھدى دمیان سولایر١٦١٤٨

٠-عماد فایز عطیھ خلیل١٦١٤٩

٠-عمر ابراھیم عبد النبى احمد١٦١٥٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عمر احمد سید ابراھیم على١٦١٥١

٠-عمر احمد صادق محمد١٦١٥٢

٠-عمر اشرف احمد عبد الحفیظ١٦١٥٣

٠-عمر الحسیب احمد محمد١٦١٥٤

٠-عمر ایھاب فاروق احمد عبدالواحد١٦١٥٥

٠-عمر جمال مصطفى موسى١٦١٥٦

٠-عمر حاتم رجب منجود١٦١٥٧

٠-عمر حامد محمود حامد١٦١٥٨

٠-عمر حسن سید على١٦١٥٩

٠-عمر حسین توفیق معوض (أ.ف)١٦١٦٠

٠-عمر خالد مرسى خلیل١٦١٦١

٠-عمر خالد مصطفى على١٦١٦٢

٠-عمر رأفت سید محمود١٦١٦٣

٠-عمر ربیع محمود طنطاوى١٦١٦٤

٠-عمر رضا فتح الباب عبد العاطي١٦١٦٥

٠-عمر سامر السید سعید١٦١٦٦

٠-عمر سامى احمد على دحروج١٦١٦٧

٠-عمر سعد محمد احمد الضوى١٦١٦٨

٠-عمر سعید مصطفى على١٦١٦٩

٠-عمر سلیمان عمر سلیمان١٦١٧٠

٠-عمر سید احمد سید ابوزید١٦١٧١

٠-عمر سید احمد محمد١٦١٧٢

٠-عمر سید امین عبد المجید١٦١٧٣

٠-عمر سید محمد سالمھ١٦١٧٤

٠-عمر شریف رمضان على١٦١٧٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عمر صالح محمد توفیق١٦١٧٦

٠-عمر طارق فھمى سالم١٦١٧٧

٠-عمر عادل سعید منصور احمد١٦١٧٨

٠-عمر عادل كمال الدین عطیة١٦١٧٩

٠-عمر عاطف احمد حسن١٦١٨٠

٠-عمر عبد الرحمن فكرى عبد الرحمن١٦١٨١

٠-عمر عبد العزیر على عبد المجید١٦١٨٢

٠-عمر عبد العزیز احمد عبد العزیز١٦١٨٣

٠-عمر عبد هللا عمر محمد١٦١٨٤

٠-عمر عبد الناصر فتحى محمد١٦١٨٥

٠-عمر عبده محمد عمر١٦١٨٦

٠-عمر عصام عبد الرؤوف احمد١٦١٨٧

٠-عمر عالء امین السید١٦١٨٨

٠-عمر على عبد القادر على١٦١٨٩

٠-عمر فتحى عباس على نصر١٦١٩٠

٠-عمر فتحى عبد الغفار عبد الغفار١٦١٩١

٠-عمر فرج هللا سید احمد١٦١٩٢

٠-عمر ماھر محمد السید كیالنى١٦١٩٣

٠-عمر ماھر محمد یوسف ابراھیم١٦١٩٤

٠-عمر مجدى كمال حامد١٦١٩٥

٠-عمر محمد احمد السمان١٦١٩٦

٠-عمر محمد انور احمد١٦١٩٧

٠-عمر محمد جمال فرماوى١٦١٩٨

٠-عمر محمد حسن یوسف البابلي١٦١٩٩

٠-عمر محمد حمد بیومى١٦٢٠٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عمر محمد عبد الرحیم محمد١٦٢٠١

٠-عمر محمد عبد السمیع شدید١٦٢٠٢

٠-عمر محمد على عبد الفتاح١٦٢٠٣

٠-عمر محمد فوزى محمد١٦٢٠٤

٠-عمر محمد محمد محمود عبد العاطي١٦٢٠٥

٠-عمر مختار انور مختار غراب١٦٢٠٦

٠-عمر مصطفى احمد السید١٦٢٠٧

٠-عمر مصطفى محمد عبد الحمید١٦٢٠٨

٠-عمر مصطفى نسیم احمد١٦٢٠٩

٠-عمر ممدوح سید محمد١٦٢١٠

٠-عمر ھشام طھ حسن١٦٢١١

٠-عمر یاسر عبد الحمید على اسماعیل١٦٢١٢

٠-عمر یحى سید جمعھ١٦٢١٣

٠-عمر یوسف یوسف مرسي١٦٢١٤

٠-عمرو ابراھیم محمد یوسف الحواط١٦٢١٥

٠-عمرو احمد امین حسونة١٦٢١٦

٠-عمرو اشرف سعید سید١٦٢١٧

٠-عمرو انور امین محمد١٦٢١٨

٠-عمرو ایھاب فؤاد حسن١٦٢١٩

٠-عمرو حسام عبد الحكیم محمد١٦٢٢٠

٠-عمرو حسن محمد حسني راشد١٦٢٢١

٠-عمرو حسین صالح الدین كامل محمد١٦٢٢٢

٠-عمرو خالد سعد الدین محمد١٦٢٢٣

٠-عمرو خالد طھ السید عزازى١٦٢٢٤

٠-عمرو رجب امین مراد١٦٢٢٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عمرو سعید احمد محمد١٦٢٢٦

٠-عمرو طارق محمد علي احمد١٦٢٢٧

٠-عمرو عادل سید محمد رمضان١٦٢٢٨

٠-عمرو عبد الحمید عبد المحسن معروف١٦٢٢٩

٠-عمرو علیوه محمد علیوه عبد الحمید١٦٢٣٠

٠-عمرو عماد على احمد١٦٢٣١

٠-عمرو عماد فتحى ابو سریع محمد١٦٢٣٢

٠-عمرو ماجد شوقى اسماعیل السید١٦٢٣٣

٠-عمرو محمد خلیل عبد الرحمن(محول)١٦٢٣٤

٠-عمرو محمد عبد الفتاح السید١٦٢٣٥

٠-عمرو محمد محمد ابوالحارث١٦٢٣٦

٠-عمرو محمد محمد راشد١٦٢٣٧

٠-عمرو محمد محمد صالح١٦٢٣٨

٠-عمرو محمد محمود حسن١٦٢٣٩

٠-عمرو محمد مصطفي محمد١٦٢٤٠

٠-عمرو محمد نصر الدین على یوسف١٦٢٤١

٠-عمرو محمد یوسف عبد الحكیم١٦٢٤٢

٠-عمرو مصطفى عبد الرحیم محمد عبد الرحیم١٦٢٤٣

٠-عمرو منیر اسماعیل امین١٦٢٤٤

٠-عمرو ھشام رشاد محمد١٦٢٤٥

٠-عمیر محمد زیاد مراد الموصللى(محول)١٦٢٤٦

٠-عیسى عثمان وھبھ سالم١٦٢٤٧

٠-عیسى محمد عیسى صدقى١٦٢٤٨

٠-غادة الباھى احمد محمد١٦٢٤٩

٠-غاده عبد الرحمن بدوى محمد١٦٢٥٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-غریب خالد حسن عبد الغنى١٦٢٥١

٠-فاتن ریاض قاسم محمد١٦٢٥٢

٠-فاتن سمیر عبد الحمید محمود١٦٢٥٣

٠-فادى ارمیا عطا مرقس١٦٢٥٤

٠-فادى ثروت بطرس بسطورس١٦٢٥٥

٠-فادى ثروت صابر عزیز١٦٢٥٦

٠-فادى جمیل عبده حبیب١٦٢٥٧

٠-فادى سامى جمیل سعد١٦٢٥٨

٠-فادى طارق محمد احمد١٦٢٥٩

٠-فادى عیاد عبد المالك عیاد١٦٢٦٠

٠-فادى فنیار میالد فھیم١٦٢٦١

٠-فادى قدري انیس كامل١٦٢٦٢

٠-فادى محمد ربیع عبد الحمید١٦٢٦٣

٠-فادى ودیع فرید سولایر١٦٢٦٤

٠-فادي عاطف صبحي بولس١٦٢٦٥

٠-فارس فاروق تادرس یؤنس١٦٢٦٦

٠-فاروق بھاء الدین عبد العزیز كامل١٦٢٦٧

٠-فاطمھ احمد حلمى شفیق١٦٢٦٨

٠-فاطمھ اسماعیل فتحى محمود١٦٢٦٩

٠-فاطمھ الزھراء عبد المنعم رشاد احمد١٦٢٧٠

٠-فاطمھ سعید محمد محمد على١٦٢٧١

٠-فاطمھ صابر محمود حنفى١٦٢٧٢

٠-فاطمھ صالح محمد عبد العظیم١٦٢٧٣

٠-فاطمھ عادل محمد حسین١٦٢٧٤

٠-فاطمھ عمر محمد عبدالسمیع١٦٢٧٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-فاطمھ محمد ابراھیم محمد١٦٢٧٦

٠-فاطمھ محمد السید حافظ١٦٢٧٧

٠-فاطمھ محمد امین١٦٢٧٨

٠-فاطمھ محمد بكرى محمد(أ.ف)١٦٢٧٩

٠-فاطمھ محمد وجیھ امین١٦٢٨٠

٠-فاطمھ یحیى ضیف مسلوب١٦٢٨١

٠-فتحى سعید فتحى بدر على١٦٢٨٢

٠-فتحیھ سامى على محمد رزق١٦٢٨٣

٠-فتحیھ یحیى سعد زغلول١٦٢٨٤

٠-فخر الدین خالد محمد عبد الجواد١٦٢٨٥

٠-فلایر الحسن زكریا محمود١٦٢٨٦

٠-فھد احمد ابراھیم عبد الجلیل١٦٢٨٧

٠-فھمى على محمد فھمى١٦٢٨٨

٠-فؤاد حلمى سعید مراد١٦٢٨٩

٠-فؤاد یاسر ابراھیم سید١٦٢٩٠

٠-فیروز سید ابراھیم احمد١٦٢٩١

٠-فیرینا عبد المسیح عیاد عبد المالك١٦٢٩٢

٠-فیصل شریف باھى سالم١٦٢٩٣

٠-فیفى شحاتھ حسن محمد (أ.ف)١٦٢٩٤

٠-فیفیان سامى رشدى جاد هللا١٦٢٩٥

٠-فیلیب عبید منصور عبدهللا١٦٢٩٦

٠-كارولین نادر جورج جبران١٦٢٩٧

٠-كامل كرم نیاظ كامل١٦٢٩٨

٠-كامل محمد كامل محمد حسن١٦٢٩٩

٠-كرستین جرجس تقاوي عطا١٦٣٠٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-كرستینا عادل زكرى غالى١٦٣٠١

٠-كریم احمد محمد ابراھیم١٦٣٠٢

٠-كریم احمد محمد خلیل١٦٣٠٣

٠-كریم احمد محمدى حسن على١٦٣٠٤

٠-كریم اسماعیل سید محمد١٦٣٠٥

٠-كریم اشرف احمد عیسى١٦٣٠٦

٠-كریم اشرف عبد الواحد اسماعیل١٦٣٠٧

٠-كریم امام محمد على١٦٣٠٨

٠-كریم ایمن فتحى الطویل١٦٣٠٩

٠-كریم ایھاب احمد عباس١٦٣١٠

٠-كریم ایھاب امین امین جمعھ١٦٣١١

٠-كریم حامد ابراھیم عبد اللطیف١٦٣١٢

٠-كریم خلیفھ احمد محمد١٦٣١٣

٠-كریم سعید ابراھیم عمران١٦٣١٤

٠-كریم سمیر عبدالمعز عبدالسمیع١٦٣١٥

٠-كریم سید احمد السید شعبان١٦٣١٦

٠-كریم شافعى فاروق حبیب١٦٣١٧

٠-كریم شاھین محمد ابراھیم١٦٣١٨

٠-كریم صالح ابراھیم محمود١٦٣١٩

٠-كریم صبحى یوسف بغدادى عبد الحمید١٦٣٢٠

٠-كریم صالح الدین فرج ابراھیم١٦٣٢١

٠-كریم عادل محمد درویش١٦٣٢٢

٠-كریم عاطف فتحى عبد السالم١٦٣٢٣

٠-كریم عبد الرؤف حامد١٦٣٢٤

٠-كریم عبد الناصر عبد الحمید محمد١٦٣٢٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (أنتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-كریم عالء الدین فاروق محمد عوض١٦٣٢٦

٠-كریم عالء جالل عبدالعزیز١٦٣٢٧

٠-كریم عمرو حسن شعبان١٦٣٢٨

٠-كریم فتحى محمد على١٦٣٢٩

٠-كریم مجدى عبدالسالم محمد١٦٣٣٠

٠-كریم محسن عبد المنعم محمد زیدان١٦٣٣١

٠-كریم محمد الصیاد محمد١٦٣٣٢

٠-كریم محمد على جمعھ١٦٣٣٣

٠-كریم محمد كمال حسن١٦٣٣٤

٠-كریم محمد محمد امام١٦٣٣٥

٠-كریم محمد محمد على نفیلة١٦٣٣٦

٠-كریم محمد محمد یعقوب ابوسیف١٦٣٣٧

٠-كریم محمد مصطفى مصطفى محمد١٦٣٣٨

٠-كریم محمود محمد عبد الاله١٦٣٣٩

٠-كریم مدحت عبد الفتاح عبد الرحیم١٦٣٤٠

٠-كریم مصطفى سید سلیمان١٦٣٤١

٠-كریم ھشام ابوالعطا حسن١٦٣٤٢

٠-كریم ھشام عبده حسن١٦٣٤٣

٠-كریمة رمضان حمدى على (أ.ف)١٦٣٤٤

٠-كریمھ حسین نادى حسان(أ.ف)١٦٣٤٥

٠-كریمھ خلف عوض حسن١٦٣٤٦

٠-كالرا عزیز فؤاد سید اروس١٦٣٤٧

٠-كمال سید عبد هللا محمد١٦٣٤٨

٠-كمال عطیھ كمال عید محمد١٦٣٤٩

٠-كمال عنتر كمال احمد١٦٣٥٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-كمال محمد كمال محمد١٦٣٥١

٠-كمال محمد كمال محمد عطیھ١٦٣٥٢

٠-كمال محمد منیر كمال عباس١٦٣٥٣

٠-كمال محمود عبد الجواد عبد الحمید١٦٣٥٤

٠-كیرلس اسحاق فؤاد حنا١٦٣٥٥

٠-كیرلس اشرف ھنرى شنوده١٦٣٥٦

٠-كیرلس امھاود ثابت فھیم١٦٣٥٧

٠-كیرلس انور جاد عبد المسیح(أ.ف)١٦٣٥٨

٠-كیرلس عاطف بباوي ابراھیم١٦٣٥٩

٠-كیرلس عریان طوبیا رزق١٦٣٦٠

٠-كیرلس عوض خلف هللا عوض١٦٣٦١

٠-كیرلس مجدى میالد طلبة١٦٣٦٢

٠-كیرلس مرزق جاد جرس١٦٣٦٣

٠-كیرلس موریس لوقا صلیب١٦٣٦٤

٠-كیرلس نادى جاد خلة١٦٣٦٥

٠-كیرلس نبیل فؤاد عطا هللا١٦٣٦٦

٠-كیرمینا جورج لبیب غبلایر١٦٣٦٧

٠-الرا رفعت على درویش١٦٣٦٨

٠-لطفى عبد العزیز كیرلس توما١٦٣٦٩

٠-لمیس تامر محمد احمد١٦٣٧٠

٠-لؤى عصام عید ابراھیم١٦٣٧١

٠-لیدیا ابراھیم جرجس ابراھیم١٦٣٧٢

٠-ماجد ابراھیم محمد عبد الرحمن١٦٣٧٣

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ماجد اسالم عباس أحمد١٦٣٧٤

٠-ماجد ماھر جبرائیل خیر١٦٣٧٥

٠-ماجى لطفى صبحى حكیم١٦٣٧٦

٠-مارتن فرید لویز خلیل١٦٣٧٧

٠-مارتین منصور مكنوتھ سعید١٦٣٧٨

٠-مارك عاطف كمال مالك١٦٣٧٩

٠-مارك عماد جمیل شاكر١٦٣٨٠

٠-ماركو ماھر شفیق بولس١٦٣٨١

٠-مارى عاطف نادرس١٦٣٨٢

٠-مارى مرقص عطاهللا ذكرى١٦٣٨٣

٠-ماریا مدحت الكسان ابراھیم عبد المالك١٦٣٨٤

٠-ماریا مفید تادرس حنا١٦٣٨٥

٠-ماریان صبحى حبیب عوض هللا(أ.ف)١٦٣٨٦

٠-مارینا بشرى عید عبدالملك١٦٣٨٧

٠-مارینا جرجس سلیم بطرس١٦٣٨٨

٠-مارینا جرجس نصر هللا ابراھیم١٦٣٨٩

٠-مارینا رضا رشدى تادرس١٦٣٩٠

٠-مارینا شوقى رزق حنا١٦٣٩١

٠-مارینا عید فوزى ایوب(أ.ف)١٦٣٩٢

٠-ماریو عید نیازى غابیوس(محول)١٦٣٩٣

٠-ماریو نعیم نصحى بشاى١٦٣٩٤

٠-مازن احمد رزق حسن١٦٣٩٥

٠-مازن احمد محمد محمد١٦٣٩٦

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ماھر ابراھیم احمد موسى١٦٣٩٧

٠-ماھر محمد جاب هللا مصطفى١٦٣٩٨

٠-ماھر محمد عدلى عبد الونیس١٦٣٩٩

٠-ماھر موریس میخائیل حبیب١٦٤٠٠

٠-مایكل زكریا نجیب مرجان١٦٤٠١

٠-مایكل عادل سامى بولس١٦٤٠٢

٠-مایكل عطیة اسحق بباوى١٦٤٠٣

٠-مجدى ایمن محمد رمضان سلیمان١٦٤٠٤

٠-مجیب الرحمن محمد زكریا محمد١٦٤٠٥

٠-محمد ابراھیم احمد عباس١٦٤٠٦

٠-محمد ابراھیم سلطان عبدالعال١٦٤٠٧

٠-محمد ابراھیم عبد الرحیم عبد الخالق١٦٤٠٨

٠-محمد ابراھیم على محمد١٦٤٠٩

٠-محمد ابراھیم كامل ابراھیم١٦٤١٠

٠-محمد ابراھیم محمد ابو رواش١٦٤١١

٠-محمد ابراھیم محمد سید١٦٤١٢

٠-محمد ابراھیم محمد صادق١٦٤١٣

٠-محمد ابراھیم محمد على ابراھیم١٦٤١٤

٠-محمد ابراھیم محمود محمد عمران١٦٤١٥

٠-محمد ابو الفتوح عبد المجید فایز١٦٤١٦

٠-محمد ابو الفضل عبدالعزیز امین١٦٤١٧

٠-محمد ابو المجد عبد الرحیم یوسف١٦٤١٨

٠-محمد ابوزید محمد كمال الدین١٦٤١٩

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد احمد ابراھیم عبد البى١٦٤٢٠

٠-محمد احمد ابراھیم محمد١٦٤٢١

٠-محمد احمد احمد عبد القادر١٦٤٢٢

٠-محمد احمد اسماعیل احمد١٦٤٢٣

٠-محمد احمد اسماعیل محمود١٦٤٢٤

٠-محمد احمد توفیق احمد١٦٤٢٥

٠-محمد احمد جاد بخیت١٦٤٢٦

٠-محمد احمد حماد ھمام١٦٤٢٧

٠-محمد احمد حمدان محمود١٦٤٢٨

٠-محمد احمد خلف هللا مرسي١٦٤٢٩

٠-محمد احمد خلف یوسف١٦٤٣٠

٠-محمد احمد خمیس احمد١٦٤٣١

٠-محمد احمد صادق احمد١٦٤٣٢

٠-محمد احمد صالح یوسف١٦٤٣٣

٠-محمد احمد عباس سید١٦٤٣٤

٠-محمد احمد عبد الحمید حسن١٦٤٣٥

٠-محمد احمد عبد الفتاح محمد١٦٤٣٦

٠-محمد احمد عبد الفھیم عبد الكریم١٦٤٣٧

٠-محمد احمد عبد المنعم حامد١٦٤٣٨

٠-محمد احمد على احمد على١٦٤٣٩

٠-محمد احمد على احمد محمد(الدقى)١٦٤٤٠

٠-محمد احمد على احمد محمد(الزاویة الحمراء)١٦٤٤١

٠-محمد احمد غانم جمعة١٦٤٤٢

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد احمد كمال احمد١٦٤٤٣

٠-محمد احمد لبیب على١٦٤٤٤

٠-محمد احمد محمد السید محمود١٦٤٤٥

٠-محمد احمد محمد جمال البطل١٦٤٤٦

٠-محمد احمد محمد حلمى١٦٤٤٧

٠-محمد احمد محمد صالح١٦٤٤٨

٠-محمد احمد محمد عمر١٦٤٤٩

٠-محمد احمد محمد مأمون عمر١٦٤٥٠

٠-محمد احمد محمد منصور١٦٤٥١

٠-محمد احمد محمود احمد١٦٤٥٢

٠-محمد اسامھ السید محمود١٦٤٥٣

٠-محمد اسامھ عبد السالم حسن١٦٤٥٤

٠-محمد اسامھ عبد السالم علي محمد١٦٤٥٥

٠-محمد اسامھ عبد الفتاح عباس١٦٤٥٦

٠-محمد اسامھ محمد البردویلى(محول)١٦٤٥٧

٠-محمد اسامھ محمد كامل مبروك١٦٤٥٨

٠-محمد اسعد رشاد عبد المجید١٦٤٥٩

٠-محمد اسالم یاسین حسن على١٦٤٦٠

٠-محمد اسماعیل حلمى اسماعیل١٦٤٦١

٠-محمد اسماعیل شوقي محمود١٦٤٦٢

٠-محمد اشرف حسب هللا محمد سلیمان١٦٤٦٣

٠-محمد اشرف حسن جودة١٦٤٦٤

٠-محمد اشرف حسن معوض١٦٤٦٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد اشرف رمضان احمد(محول)١٦٤٦٦

٠-محمد اشرف سید حسین١٦٤٦٧

٠-محمد اشرف سید عبد الحمید السید(محول)١٦٤٦٨

٠-محمد اشرف عبد الحلیم سید١٦٤٦٩

٠-محمد اشرف عبد السالم اسماعیل رفاعى١٦٤٧٠

٠-محمد اشرف عبد العزیز السید احمد١٦٤٧١

٠-محمد اشرف عبد العلیم صالح(محول)١٦٤٧٢

٠-محمد اشرف على حسان١٦٤٧٣

٠-محمد اشرف على محسب١٦٤٧٤

٠-محمد اشرف عید عبدهللا عبد الرحمن١٦٤٧٥

٠-محمد اشرف مجاھد محمد١٦٤٧٦

٠-محمد اشرف محمد السید محمود١٦٤٧٧

٠-محمد اشرف محمد حسین سلیمان١٦٤٧٨

٠-محمد اشرف محمد عبد الفتاح محمد١٦٤٧٩

٠-محمد اشرف محمود سید حسن١٦٤٨٠

٠-محمد اشرف نیازى محمد١٦٤٨١

٠-محمد اشرف ھاشم احمد ھاشم١٦٤٨٢

٠-محمد السعید عبدالجواد ابراھیم الصیاد١٦٤٨٣

٠-محمد السید احمد باز الشربینى١٦٤٨٤

٠-محمد السید عبد العزیز على١٦٤٨٥

٠-محمد السید محمد السید ابو سالم١٦٤٨٦

٠-محمد السید محمد عبدالعاطى١٦٤٨٧

٠-محمد السید محمد عبده١٦٤٨٨

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد السید محمد محمد ابراھیم١٦٤٨٩

٠-محمد الشحات لطفى احمد١٦٤٩٠

٠-محمد انور محمد حسن١٦٤٩١

٠-محمد ایمن السعید السعید١٦٤٩٢

٠-محمد ایمن ثابت حسن صالح١٦٤٩٣

٠-محمد ایمن عبد اللطیف امام١٦٤٩٤

٠-محمد ایمن محمد انیس١٦٤٩٥

٠-محمد ایھاب السید اسماعیل١٦٤٩٦

٠-محمد ایھاب فاروق عبد الغفار١٦٤٩٧

٠-محمد ایھاب فتحى زكى١٦٤٩٨

٠-محمد ایھاب محمد امین١٦٤٩٩

٠-محمد ایھاب محمد مرسى١٦٥٠٠

٠-محمد ایوب محمد حافظ (أ.ف)١٦٥٠١

٠-محمد بشیر عثمان على١٦٥٠٢

٠-محمد جابر عسران حامد١٦٥٠٣

٠-محمد جالل فتحى معوض السید١٦٥٠٤

٠-محمد جمال احمد على خطاب١٦٥٠٥

٠-محمد جمال احمد محمد١٦٥٠٦

٠-محمد جمال السید نعمان١٦٥٠٧

٠-محمد جمال امام اسماعیل١٦٥٠٨

٠-محمد جمال حسن حسن عبد العال١٦٥٠٩

٠-محمد جمال صدیق حفنى١٦٥١٠

٠-محمد جمال عبدالفتاح عیسى١٦٥١١

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد جمال عبدالمبدى احمد١٦٥١٢

٠-محمد جمال عطیھ عبد العزیز١٦٥١٣

٠-محمد جمال ماضى حسونھ١٦٥١٤

٠-محمد جمال محمد ابو الحسن١٦٥١٥

٠-محمد جمال محمد جاد١٦٥١٦

٠-محمد جمال محمد خلیل١٦٥١٧

٠-محمد جمال یحیي عبدالصبور١٦٥١٨

٠-محمد جمال یوسف عبد المعبود١٦٥١٩

٠-محمد جمعھ عبد الصمد جمعھ١٦٥٢٠

٠-محمد جمعھ مختار یوسف١٦٥٢١

٠-محمد حامد محمد حامد١٦٥٢٢

٠-محمد حسام الدین ابراھیم١٦٥٢٣

٠-محمد حسام الدین السید محمد(أ.ف)١٦٥٢٤

٠-محمد حسام الدین حسن شحاتھ١٦٥٢٥

٠-محمد حسام الدین طلعت على١٦٥٢٦

٠-محمد حسام الدین عبد المقصود عبد الرحمن١٦٥٢٧

٠-محمد حسام الدین محمد محمد١٦٥٢٨

٠-محمد حسن شریف عبدالرحمن١٦٥٢٩

٠-محمد حسن محمد اسماعیل١٦٥٣٠

٠-محمد حسن محمد حسین یوسف١٦٥٣١

٠-محمد حسن مصطفى یوسف١٦٥٣٢

٠-محمد حسنى حسن ابراھیم حسن١٦٥٣٣

٠-محمد حسنى عبد اللطیف حسین عامر١٦٥٣٤

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد حسنى محمد عیاد١٦٥٣٥

٠-محمد حسین رزق الدسوقى١٦٥٣٦

٠-محمد حسین عبد الفتاح على١٦٥٣٧

٠-محمد حسین محمد عبد الرحمن١٦٥٣٨

٠-محمد حماده على صدیق١٦٥٣٩

٠-محمد حمدى حمدى محمد١٦٥٤٠

٠-محمد حمدى حنفى محمد١٦٥٤١

٠-محمد حمدى على على السید١٦٥٤٢

٠-محمد حمدى فرحات ابراھیم سالم١٦٥٤٣

٠-محمد حمدى محمد عبد الجواد١٦٥٤٤

٠-محمد حمدى محمد محمد١٦٥٤٥

٠-محمد حمدى محمد محمود١٦٥٤٦

٠-محمد حنفى محمد حنفى السید١٦٥٤٧

٠-محمد خالد السید عباس١٦٥٤٨

٠-محمد خالد جمال ابو زید١٦٥٤٩

٠-محمد خالد حموده محمد١٦٥٥٠

٠-محمد خالد خلف على١٦٥٥١

٠-محمد خالد رجب اسماعیل١٦٥٥٢

٠-محمد خالد رمضان الباز١٦٥٥٣

٠-محمد خالد سلیمان محمد الكردي١٦٥٥٤

٠-محمد خالد شعراوى احمد١٦٥٥٥

٠-محمد خالد على فتوح محمد١٦٥٥٦

٠-محمد خالد فاضل عطیھ١٦٥٥٧

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد خالد فتحى عطیھ١٦٥٥٨

٠-محمد خالد فوزى امام١٦٥٥٩

٠-محمد خالد محمد احمد ابو حسین١٦٥٦٠

٠-محمد خالد محمد الیمانى سید احمد١٦٥٦١

٠-محمد خالد محمد صالح معوض١٦٥٦٢

٠-محمد خالد محمد قرنى١٦٥٦٣

٠-محمد خالد محمد محمد السید١٦٥٦٤

٠-محمد خالد محمد مصطفى١٦٥٦٥

٠-محمد خطاب طھ جاد الحق١٦٥٦٦

٠-محمد خلف عبد العلیم خلیل١٦٥٦٧

٠-محمد خلیل محمد حسن١٦٥٦٨

٠-محمد خمیس فاضل خمیس١٦٥٦٩

٠-محمد خیرى عبد المنعم محمد١٦٥٧٠

٠-محمد ربیع محمد على١٦٥٧١

٠-محمد رجب محمد احمد حسانین١٦٥٧٢

٠-محمد رزق عبد الرحیم على١٦٥٧٣

٠-محمد رضا عزوز ابو سریع١٦٥٧٤

٠-محمد رمضان عبد السالم محمد١٦٥٧٥

٠-محمد رمضان على السید١٦٥٧٦

٠-محمد رمضان محمود امام١٦٥٧٧

٠-محمد رمضان محمود محمد١٦٥٧٨

٠-محمد زامر زین العابدین احمد عبد الكریم١٦٥٧٩

٠-محمد زكریا ابراھیم حسین سید١٦٥٨٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد زكریا مرسى معروف١٦٥٨١

٠-محمد زیان احمد محمد١٦٥٨٢

٠-محمد سامح فتحى نصر شبكھ١٦٥٨٣

٠-محمد سامح ھاشم محمود١٦٥٨٤

٠-محمد سامى عبد الحمید عبد الحافظ١٦٥٨٥

٠-محمد سامى عبد هللا بیومى١٦٥٨٦

٠-محمد سامى عوض صالح١٦٥٨٧

٠-محمد سراج منیر محمد السید١٦٥٨٨

٠-محمد سعد ابراھیم على١٦٥٨٩

٠-محمد سعد السید محمود ابوخضره١٦٥٩٠

٠-محمد سعد عاشور حرب١٦٥٩١

٠-محمد سعد متولى دسوقى١٦٥٩٢

٠-محمد سعد مصطفى ابراھیم١٦٥٩٣

٠-محمد سعید زكى محمد اسماعیل١٦٥٩٤

٠-محمد سعید سعد محمد محمد١٦٥٩٥

٠-محمد سعید عبد الرحمن حفنى الجابري١٦٥٩٦

٠-محمد سعید عبد القادر السید١٦٥٩٧

٠-محمد سعید عبد المنعم شحاتھ١٦٥٩٨

٠-محمد سعید عدلى السید١٦٥٩٩

٠-محمد سعید محمد سالم١٦٦٠٠

٠-محمد سعید محمود احمد١٦٦٠١

٠-محمد سعید محمود عبد المقصود ابوحمده١٦٦٠٢

٠-محمد سالمھ محمود بدوى١٦٦٠٣

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد سمیر صبحي رزق١٦٦٠٤

٠-محمد سمیر عبد الرحمن محمد على١٦٦٠٥

٠-محمد سمیر عبد العزیز احمد١٦٦٠٦

٠-محمد سمیر محمد شحاتھ١٦٦٠٧

٠-محمد سید ابراھیم عبد الحلیم١٦٦٠٨

٠-محمد سید ابراھیم محمد١٦٦٠٩

٠-محمد سید احمد سعید١٦٦١٠

٠-محمد سید احمد محمد عبد المنعم١٦٦١١

٠-محمد سید السید عالم١٦٦١٢

٠-محمد سید جابر عطا هللا١٦٦١٣

٠-محمد سید حسن عبد الراضى١٦٦١٤

٠-محمد سید حسن فھمي محمد١٦٦١٥

٠-محمد سید حسین نور الدین١٦٦١٦

٠-محمد سید رمضان سید١٦٦١٧

٠-محمد سید عبد الحمید صالح١٦٦١٨

٠-محمد سید عبد الرحیم حسن١٦٦١٩

٠-محمد سید فتحى احمد١٦٦٢٠

٠-محمد سید فرج عبدالحافظ١٦٦٢١

٠-محمد سید محمد ابراھیم١٦٦٢٢

٠-محمد سید محمد سلیمان١٦٦٢٣

٠-محمد سید محمود جالل١٦٦٢٤

٠-محمد سید مصطفى عبد الحافظ١٦٦٢٥

٠-محمد سید نظیر السید١٦٦٢٦

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد شحاتھ محمود صالح١٦٦٢٧

٠-محمد شحاتھ یوسف محمود١٦٦٢٨

٠-محمد شریف حسن على١٦٦٢٩

٠-محمد شریف عبدالعزیز احمد١٦٦٣٠

٠-محمد شریف محمد عبده١٦٦٣١

٠-محمد شریف محمد على١٦٦٣٢

٠-محمد شریف محمد عید امان١٦٦٣٣

٠-محمد شریف مكرم السید١٦٦٣٤

٠-محمد شعبان سید فرحات١٦٦٣٥

٠-محمد شعبان على عبد الفتاح١٦٦٣٦

٠-محمد شوكت عبد الشفوق مصیلحى١٦٦٣٧

٠-محمد صابر رجب عبد اللطیف١٦٦٣٨

٠-محمد صابر زكى على١٦٦٣٩

٠-محمد صابر عبد القادر عزب١٦٦٤٠

٠-محمد صالح على السید١٦٦٤١

٠-محمد صبحى حسین منصور١٦٦٤٢

٠-محمد صبحى ظافر سید١٦٦٤٣

٠-محمد صبحى عمر محمود سالم١٦٦٤٤

٠-محمد صفوت صبرة احمد١٦٦٤٥

٠-محمد صالح الدین حلمى ابراھیم صالح طایع١٦٦٤٦

٠-محمد صالح الدین منسى عبد العاطى١٦٦٤٧

٠-محمد صالح حامد شافعى١٦٦٤٨

٠-محمد صالح حسین احمد١٦٦٤٩

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد صالح عبد الباقى محمد عرفھ١٦٦٥٠

٠-محمد صالح عبد الغني اللیثي١٦٦٥١

٠-محمد صالح على ابراھیم١٦٦٥٢

٠-محمد صالح منصور عبد الغنى١٦٦٥٣

٠-محمد طارق بیومى بیومى١٦٦٥٤

٠-محمد طارق عبد الحكیم عبد النبي١٦٦٥٥

٠-محمد طارق عبد الوھاب راشد١٦٦٥٦

٠-محمد طارق عمر محمدین١٦٦٥٧

٠-محمد طارق محمدین احمد١٦٦٥٨

٠-محمد طھ ابراھیم طھ١٦٦٥٩

٠-محمد عادل ابو ضیف یونس١٦٦٦٠

٠-محمد عادل احمد ابراھیم عیاد١٦٦٦١

٠-محمد عادل احمد خلیفھ١٦٦٦٢

٠-محمد عادل احمد محمد (الزیتون)١٦٦٦٣

٠-محمد عادل احمد محمد (المطریة)١٦٦٦٤

٠-محمد عادل حسین عبد السمیع١٦٦٦٥

٠-محمد عادل عبد االلھ حافظ(محول)١٦٦٦٦

٠-محمد عادل عبد الراضى عبد الرسول١٦٦٦٧

٠-محمد عادل محمد عمر محمد١٦٦٦٨

٠-محمد عادل محمد محمود على١٦٦٦٩

٠-محمد عادل محمود سنوسى١٦٦٧٠

٠-محمد عادل نجیب محمد١٦٦٧١

٠-محمد عاشور زاید عبد الجواد(محول)١٦٦٧٢

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد عاشور فضل دیب١٦٦٧٣

٠-محمد عاطف الشعراوى عبدالحمید١٦٦٧٤

٠-محمد عاطف محمد رزق المتولى١٦٦٧٥

٠-محمد عاطف محمد سالمھ١٦٦٧٦

٠-محمد عاطف محمد على محمد١٦٦٧٧

٠-محمد عاطف مصطفى درویش(محول)١٦٦٧٨

٠-محمد عبد الباسط محمد حسین١٦٦٧٩

٠-محمد عبد الجلیل عبد العال خلیل١٦٦٨٠

٠-محمد عبد الجید فضل محمد(محول)١٦٦٨١

٠-محمد عبد الحافظ ثابت عبد الحافظ حسن١٦٦٨٢

٠-محمد عبد الحمید محمد عبدالحمید١٦٦٨٣

٠-محمد عبد الرحمن مسامح سید١٦٦٨٤

٠-محمد عبد الرحیم على عبد الرحیم١٦٦٨٥

٠-محمد عبد الرؤف محمد اسماعیل١٦٦٨٦

٠-محمد عبد السمیع جاب هللا سعید صالح١٦٦٨٧

٠-محمد عبد الظاھر سعد عبد الحمید١٦٦٨٨

٠-محمد عبد العزیز سید عبد العزیز١٦٦٨٩

٠-محمد عبد الغفار عبد العظیم احمد على١٦٦٩٠

٠-محمد عبد الفتاح سعد عبد الفتاح١٦٦٩١

٠-محمد عبد الكریم مقبولى حافظ١٦٦٩٢

٠-محمد عبد هللا الحسیني غریب١٦٦٩٣

٠-محمد عبد هللا سعد الدین سرور١٦٦٩٤

٠-محمد عبد هللا محمود محمد١٦٦٩٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد عبد المحسن عبد العظیم على١٦٦٩٦

٠-محمد عبد المنصف على محمد١٦٦٩٧

٠-محمد عبد الناصر فتحي محمد عبد هللا١٦٦٩٨

٠-محمد عبد النبى قدرى عبد الخالق١٦٦٩٩

٠-محمد عبد النبى محمد عثمان١٦٧٠٠

٠-محمد عبده زكى عبد الرازق١٦٧٠١

٠-محمد عبده عباس دردیر١٦٧٠٢

٠-محمد عبده مصطفى حسن١٦٧٠٣

٠-محمد عثمان عبد الخالق عثمان١٦٧٠٤

٠-محمد عرفھ حفنى محمود١٦٧٠٥

٠-محمد عرفھ محمود على١٦٧٠٦

٠-محمد عزت سالمھ جابر١٦٧٠٧

٠-محمد عزت عبد الدایم عبد المجید١٦٧٠٨

٠-محمد عصام الدین عبد الرحمن محمد١٦٧٠٩

٠-محمد عصام سید حسن١٦٧١٠

٠-محمد عصام عبد العزیز محمد١٦٧١١

٠-محمد عصام محمد الدقر١٦٧١٢

٠-محمد عصمت عبد الحلیم فراج١٦٧١٣

٠-محمد عطیھ على عطیھ خلیفھ١٦٧١٤

٠-محمد عالء السید محمد على١٦٧١٥

٠-محمد عالء طھ محمد خلیل١٦٧١٦

٠-محمد عالء محمد على سالم١٦٧١٧

٠-محمد على احمد محمد شعبان١٦٧١٨

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد على حسن على درویش١٦٧١٩

٠-محمد على زكى شلبي١٦٧٢٠

٠-محمد على سلیمان عبد اللطیف١٦٧٢١

٠-محمد على عبد العزیز عبد الھادي١٦٧٢٢

٠-محمد على عبد القادر على١٦٧٢٣

٠-محمد على عبد هللا محمد سعد١٦٧٢٤

٠-محمد على محمد احمد١٦٧٢٥

٠-محمد على محمد جاد الرب١٦٧٢٦

٠-محمد على محمد صابر السید١٦٧٢٧

٠-محمد على محمود سالمھ١٦٧٢٨

٠-محمد على موسى على١٦٧٢٩

٠-محمد على وجیھ على عیسوى١٦٧٣٠

٠-محمد عماد احمد عطیھ١٦٧٣١

٠-محمد عماد حسین عبد الحمید١٦٧٣٢

٠-محمد عماد سید حافظ١٦٧٣٣

٠-محمد عماد عبد السالم یوسف١٦٧٣٤

٠-محمد عوض محمد عثمان١٦٧٣٥

٠-محمد عوف عبدالرحمن عفیفى١٦٧٣٦

٠-محمد عویس رجب عویس١٦٧٣٧

٠-محمد فاضل عبدالباقى عبدالسالم١٦٧٣٨

٠-محمد فایز محمود عبده١٦٧٣٩

٠-محمد فراج جاد الكریم فراج١٦٧٤٠

٠-محمد فرج عزمى السید١٦٧٤١

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد فرج محمدى حسن١٦٧٤٢

٠-محمد فوزى السید مطاوع١٦٧٤٣

٠-محمد فوزى محمد على١٦٧٤٤

٠-محمد فؤاد غریب مجاھد١٦٧٤٥

٠-محمد فؤاد فؤاد عبد المجید١٦٧٤٦

٠-محمد فؤاد محمود مرسى١٦٧٤٧

٠-محمد فیصل محمد سالم١٦٧٤٨

٠-محمد قرنى احمد سریع١٦٧٤٩

٠-محمد قضب خطاب السید١٦٧٥٠

٠-محمد كرم بدر حسین١٦٧٥١

٠-محمد كرم عویس محمد١٦٧٥٢

٠-محمد كمال عاشور احمد حسن١٦٧٥٣

٠-محمد كمال عبد الحمید احمد١٦٧٥٤

٠-محمد ماھر محمد مبروك ابوسعده١٦٧٥٥

٠-محمد متولى حسنین مرسى١٦٧٥٦

٠-محمد مجاھد عامر متولى١٦٧٥٧

٠-محمد مجدى السید ابراھیم(محول)١٦٧٥٨

٠-محمد مجدى عبد هللا سید١٦٧٥٩

٠-محمد مجدى على زینھم على١٦٧٦٠

٠-محمد مجدى محمد اسماعیل١٦٧٦١

٠-محمد مجدى محمد حسن١٦٧٦٢

٠-محمد مجدى محمد عویضھ١٦٧٦٣

٠-محمد مجدى محمد محمد١٦٧٦٤

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد مجدى محمود محمود١٦٧٦٥

٠-محمد محجوب محمد جاد١٦٧٦٦

٠-محمد محسن حسن محمد١٦٧٦٧

٠-محمد محمد رزق خلیفة١٦٧٦٨

٠-محمد محمد عثمان على عثمان١٦٧٦٩

٠-محمد محمد قرنى خلیفة١٦٧٧٠

٠-محمد محمود انور فرج١٦٧٧١

٠-محمد محمود حسین على١٦٧٧٢

٠-محمد محمود دسوقى عطا هللا١٦٧٧٣

٠-محمد محمود ربیع عثمان١٦٧٧٤

٠-محمد محمود سلیمان سید١٦٧٧٥

٠-محمد محمود عبد التواب حسن١٦٧٧٦

٠-محمد محمود عبد العزیز حسن١٦٧٧٧

٠-محمد محمود عبد النبى احمد١٦٧٧٨

٠-محمد محمود فوزى محمد الطحان١٦٧٧٩

٠-محمد محمود محمد ابراھیم١٦٧٨٠

٠-محمد محمود محمد امین١٦٧٨١

٠-محمد محمود محمد على الحمصانى١٦٧٨٢

٠-محمد محمود یاسین محمود١٦٧٨٣

٠-محمد محمود یحیى محمود حامد١٦٧٨٤

٠-محمد محیى عبد الحافظ محمد١٦٧٨٥

٠-محمد محیى كمال انس احمد١٦٧٨٦

٠-محمد مختار حامد عبد هللا الخولى١٦٧٨٧

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد مدحت محمود صادق١٦٧٨٨

٠-محمد مصطفى ابراھیم مصطفى١٦٧٨٩

٠-محمد مصطفى احمد على رافع١٦٧٩٠

٠-محمد مصطفى احمد محمد١٦٧٩١

٠-محمد مصطفى احمد محمد عبد الحلیم١٦٧٩٢

٠-محمد مصطفى بحیري ابراھیم١٦٧٩٣

٠-محمد مصطفى بیومى احمد محمد١٦٧٩٤

٠-محمد مصطفى بیومى بسیونى١٦٧٩٥

٠-محمد مصطفى عبد السالم محمد١٦٧٩٦

٠-محمد مصطفى عثمان محمد احمد١٦٧٩٧

٠-محمد مصطفى فاروق عبد العزیز١٦٧٩٨

٠-محمد مصطفى فراج سلطان (أ.ف)١٦٧٩٩

٠-محمد مصطفى محمد احمد ابورمضان١٦٨٠٠

٠-محمد مصطفى محمد عبد العزیز١٦٨٠١

٠-محمد مصطفى محمد مصطفى١٦٨٠٢

٠-محمد معتز حلمى محمد غریب١٦٨٠٣

٠-محمد ممدوح سید عماره١٦٨٠٤

٠-محمد ممدوح فاروق عبد الرحمن١٦٨٠٥

٠-محمد منیر جمال ابراھیم١٦٨٠٦

٠-محمد نادى رمضان السید١٦٨٠٧

٠-محمد ناصر سید محمد١٦٨٠٨

٠-محمد ناصر شحات محمود١٦٨٠٩

٠-محمد ناصر عكاشة محمد١٦٨١٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد ناصر فارس معوض١٦٨١١

٠-محمد ناصر كمال عبد الدایم١٦٨١٢

٠-محمد ناصر منیر سعید١٦٨١٣

٠-محمد نبیل بدر عبد القادر١٦٨١٤

٠-محمد نبیل حسین عبد الفتاح١٦٨١٥

٠-محمد نجاح عبدالوھاب عبدالمجید١٦٨١٦

٠-محمد نزیھ صالح عبدالحمید١٦٨١٧

٠-محمد نشأت محمد فرج١٦٨١٨

٠-محمد نصر الدین عبد البدیع عبد الطیف١٦٨١٩

٠-محمد نصر الدین عثمان فوراوى١٦٨٢٠

٠-محمد ھانى ابوالعال ابراھیم١٦٨٢١

٠-محمد ھانى عبد هللا السعید(محول)١٦٨٢٢

٠-محمد ھانى محمد عبد العزیز١٦٨٢٣

٠-محمد ھانى محمد مصطفى١٦٨٢٤

٠-محمد ھشام السید محمد١٦٨٢٥

٠-محمد ھشام امام عمر١٦٨٢٦

٠-محمد ھشام زینھم محمود١٦٨٢٧

٠-محمد ھشام سید ھاشم١٦٨٢٨

٠-محمد ھشام فتحى محمود فرج١٦٨٢٩

٠-محمد ھشام محمد صفى الدین١٦٨٣٠

٠-محمد ھشام محمود محمد١٦٨٣١

٠-محمد ھالل سید عبد النبى١٦٨٣٢

٠-محمد وائل احمد حلمى صادق١٦٨٣٣

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد وائل احمد محمد منصور١٦٨٣٤

٠-محمد وائل حسن وھبھ محمد الریفى١٦٨٣٥

٠-محمد وائل محمد صالح محمد١٦٨٣٦

٠-محمد وجیھ محمد السید١٦٨٣٧

٠-محمد وحید رضوان احمد العتر١٦٨٣٨

٠-محمد وحید محمد مصطفى الكردى١٦٨٣٩

٠-محمد ولید محمد ربیع١٦٨٤٠

٠-محمد یاسر عبد الرشید محمد محمد١٦٨٤١

٠-محمد یاسر كمال زكریا١٦٨٤٢

٠-محمد یحى محمد احمد مرسى١٦٨٤٣

٠-محمد یحیى محمد احمد١٦٨٤٤

٠-محمد یزید احمد حسن موسى١٦٨٤٥

٠-محمد یسرى مصطفى عبد الفتاح١٦٨٤٦

٠-محمد یوسف عبد العظیم متولى١٦٨٤٧

٠-محمد یوسف محمد مصطفى١٦٨٤٨

٠-محمود ابراھیم حسین ابراھیم١٦٨٤٩

٠-محمود ابراھیم زكري ابراھیم البالصي١٦٨٥٠

٠-محمود ابراھیم عبد الرحیم ابراھیم١٦٨٥١

٠-محمود احمد رشدي احمد١٦٨٥٢

٠-محمود احمد عاطف احمد١٦٨٥٣

٠-محمود احمد محمد احمد١٦٨٥٤

٠-محمود احمد محمد السید سلیمان(محول)١٦٨٥٥

٠-محمود احمد محمد عبد الغني١٦٨٥٦

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمود احمد محمد على١٦٨٥٧

٠-محمود اسامھ عبد العظیم على١٦٨٥٨

٠-محمود اسامھ محمد فوزى حامد١٦٨٥٩

٠-محمود اسحق عبد الھادى علیوه(محول)١٦٨٦٠

٠-محمود اشرف اسماعیل ھاشم١٦٨٦١

٠-محمود اشرف محمد عیسوى١٦٨٦٢

٠-محمود اشرف نجدى عبد الباقى١٦٨٦٣

٠-محمود السید السید خمیس١٦٨٦٤

٠-محمود السید غنیم غنیم سالم١٦٨٦٥

٠-محمود السید محمد الدقوني١٦٨٦٦

٠-محمود السید محمد السید١٦٨٦٧

٠-محمود بیومى ابراھیم بیومى١٦٨٦٨

٠-محمود بیومى امام على یوسف١٦٨٦٩

٠-محمود تامر احمد طلعت١٦٨٧٠

٠-محمود جالل السید عبد الدایم١٦٨٧١

٠-محمود جمال عبد الحلیم عویس حمد١٦٨٧٢

٠-محمود جمال فؤاد احمد١٦٨٧٣

٠-محمود جمال كمال عبدالعزیز١٦٨٧٤

٠-محمود جمال مصطفى كامل محمد١٦٨٧٥

٠-محمود حسام الدین احمد عبدالحمید١٦٨٧٦

٠-محمود حسام محمود سید١٦٨٧٧

٠-محمود حسن سعد هللا حسانین١٦٨٧٨

٠-محمود حسن صبحى عبده محمد منطاوى١٦٨٧٩

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمود حسن عبد الرحمن حسن قندیل١٦٨٨٠

٠-محمود حسن على حسن رشوان١٦٨٨١

٠-محمود حسنى احمد عطا١٦٨٨٢

٠-محمود حسنین سعد حسنین١٦٨٨٣

٠-محمود حسین امین حسین١٦٨٨٤

٠-محمود حسین محمد السید١٦٨٨٥

٠-محمود حمدان سالمھ  السید١٦٨٨٦

٠-محمود حمدى عبد الملك عبد السالم١٦٨٨٧

٠-محمود خالد عامر محمود١٦٨٨٨

٠-محمود خالد محمود السید١٦٨٨٩

٠-محمود خالد محمود حامد١٦٨٩٠

٠-محمود خلف عالم رشوان١٦٨٩١

٠-محمود خلیفھ احمد خلیفھ١٦٨٩٢

٠-محمود روبى محمد دسوقى١٦٨٩٣

٠-محمود ریاض فایز هللا حماده١٦٨٩٤

٠-محمود سامى شعبان مصطفى١٦٨٩٥

٠-محمود سامى صالح الدین محمد دیاب١٦٨٩٦

٠-محمود سداوى احمد محمد مصطفى١٦٨٩٧

٠-محمود سعد الشیمى العنانى١٦٨٩٨

٠-محمود سعید توفیق محمود١٦٨٩٩

٠-محمود سعید محمود حسن١٦٩٠٠

٠-محمود سالمھ ابو بكر سلیمان عثمان١٦٩٠١

٠-محمود سید احمد حسان نصار١٦٩٠٢

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمود سید عبد الصمد عبد الغفار١٦٩٠٣

٠-محمود سید عویس عطوه١٦٩٠٤

٠-محمود سید محمود عبد العزیز١٦٩٠٥

٠-محمود شوقى السید عبد هللا قرطام١٦٩٠٦

٠-محمود صابر عثمان مرسى١٦٩٠٧

٠-محمود صالح محمد امام نجم١٦٩٠٨

٠-محمود صالح محمود مرغني١٦٩٠٩

٠-محمود صبحى سعید حسین(أ.ف)١٦٩١٠

٠-محمود صبحى محمد ابراھیم١٦٩١١

٠-محمود صبرى رزق بیومى على١٦٩١٢

٠-محمود صفوت احمد احمد١٦٩١٣

٠-محمود صالح عباس الشاھد١٦٩١٤

٠-محمود طارق احمد سالمھ١٦٩١٥

٠-محمود طارق صالح ابراھیم الحجار١٦٩١٦

٠-محمود طارق عباس عبد النبى١٦٩١٧

٠-محمود طارق محمود محمد١٦٩١٨

٠-محمود طارق ممدوح محمد فتح هللا١٦٩١٩

٠-محمود عادل احمد عبد الرحمن١٦٩٢٠

٠-محمود عادل فوزى تمام١٦٩٢١

٠-محمود عارف شحاتھ احمد١٦٩٢٢

٠-محمود عاطف محمود عبد العظیم١٦٩٢٣

٠-محمود عباس محمد محمود١٦٩٢٤

٠-محمود عبد الرحمن محمد علي١٦٩٢٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمود عبد هللا محمد سالم١٦٩٢٦

٠-محمود عبد الناصر محمد على عبد الرحیم١٦٩٢٧

٠-محمود عبد الھادى حنفى١٦٩٢٨

٠-محمود عز العرب حسن محمد١٦٩٢٩

٠-محمود عزت محمد عبد المعین١٦٩٣٠

٠-محمود عصام على محمد١٦٩٣١

٠-محمود عصام فوزى سید١٦٩٣٢

٠-محمود عالء الدین ابو غنیمة عبد العظیم١٦٩٣٣

٠-محمود على ابراھیم على شریف١٦٩٣٤

٠-محمود على انور على ابوالخیر١٦٩٣٥

٠-محمود على عبدالرحمن السید١٦٩٣٦

٠-محمود عید محمد على١٦٩٣٧

٠-محمود فرید زیدان عكاشھ١٦٩٣٨

٠-محمود فوزى زیدان السید١٦٩٣٩

٠-محمود كامل على صدیق١٦٩٤٠

٠-محمود كمال عمر سید١٦٩٤١

٠-محمود مجدى ابو النصر السید النجا١٦٩٤٢

٠-محمود محسن سعد احمد١٦٩٤٣

٠-محمود محمد ابراھیم ابوعیطھ١٦٩٤٤

٠-محمود محمد احمد حلمى على كامل١٦٩٤٥

٠-محمود محمد احمد صالح١٦٩٤٦

٠-محمود محمد احمد محمد احمد١٦٩٤٧

٠-محمود محمد المھدى ابو المجد الصادق١٦٩٤٨

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمود محمد حرب محمد١٦٩٤٩

٠-محمود محمد خلیفھ محمد١٦٩٥٠

٠-محمود محمد سعید محمد احمد اسماعیل١٦٩٥١

٠-محمود محمد صدیق محمد١٦٩٥٢

٠-محمود محمد عبد اللطیف سید١٦٩٥٣

٠-محمود محمد على حسن السیسى١٦٩٥٤

٠-محمود محمد محمود ابراھیم١٦٩٥٥

٠-محمود محمد محمود ابو الخیر١٦٩٥٦

٠-محمود محمد محمود السید سالم١٦٩٥٧

٠-محمود محمد محمود عبدالمجید١٦٩٥٨

٠-محمود محمد محمود فھمى زیدان١٦٩٥٩

٠-محمود محمد نصیر خلیفھ١٦٩٦٠

٠-محمود مخلوف مجاھد محمد یوسف١٦٩٦١

٠-محمود مدحت سعید امین١٦٩٦٢

٠-محمود مسلم محمد عبد الصمد١٦٩٦٣

٠-محمود مصطفى ابوسریع عبدالحق١٦٩٦٤

٠-محمود مصطفى احمد ابراھیم١٦٩٦٥

٠-محمود مصطفى مجاھد مدنى١٦٩٦٦

٠-محمود مصطفى محمود على١٦٩٦٧

٠-محمود ممدوح محمد رفاعى١٦٩٦٨

٠-محمود ناجح عبد الجواد محمد١٦٩٦٩

٠-محمود ناجى عبد المعز عبد الباقى١٦٩٧٠

٠-محمود ناجى عبدالعزیز ابراھیم١٦٩٧١

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمود نادى كامل محمد١٦٩٧٢

٠-محمود ناصر الدین ابو القاسم الصادق١٦٩٧٣

٠-محمود ناصر سلیمان سلیمان١٦٩٧٤

٠-محمود نبیل محمد رشاد١٦٩٧٥

٠-محمود نبیل محمود محمود على١٦٩٧٦

٠-محمود نور الدین محمود محمود السید١٦٩٧٧

٠-محمود ولید احمد اسماعیل١٦٩٧٨

٠-محمود یحى محمد عبدالعال١٦٩٧٩

٠-مختار احمد مختار احمد١٦٩٨٠

٠-مدحت محمد مدحت محمد١٦٩٨١

٠-مدحت یحي خلیفھ محمد١٦٩٨٢

٠-مراد احمد جمعھ عبد الھادى١٦٩٨٣

٠-مراد ماجد محمد عبد الرؤوف١٦٩٨٤

٠-مرام محسن حسنین محمد١٦٩٨٥

٠-مرام محمد عبد الوھاب علي علي الحلو١٦٩٨٦

٠-مراون ابراھیم عید ابراھیم١٦٩٨٧

٠-مرزوق فرج محمد عبدالوھاب١٦٩٨٨

٠-مرسى احمد قرنى مرسى١٦٩٨٩

٠-مرعى مجدى محمد محمد١٦٩٩٠

٠-مروان صابر عبد الحلیم عبده غانم١٦٩٩١

٠-مروان على حسین عبدالغنى١٦٩٩٢

٠-مروان فضل محمد احمد١٦٩٩٣

٠-مروان محمد ابراھیم على١٦٩٩٤

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-مروه اشرف رشاد مرسى١٦٩٩٥

٠-مروه عادل عبد المؤمن جاد هللا١٦٩٩٦

٠-مروه عبد الحكیم ابو زید محمد١٦٩٩٧

٠-مروه ناصر حسین محمد١٦٩٩٨

٠-مریم ابوزید عبدهللا محمد١٦٩٩٩

٠-مریم احمد عبد القادر عبد اللطیف١٧٠٠٠

٠-مریم احمد محمد بھجت١٧٠٠١

٠-مریم السید محمود الجامعى١٧٠٠٢

٠-مریم امیل وھیب رسمى١٧٠٠٣

٠-مریم بباوى جبریل بباوى١٧٠٠٤

٠-مریم ثروت فتحى ناشد١٧٠٠٥

٠-مریم جمال ابوالفتوح السید١٧٠٠٦

٠-مریم جمال سعید امام خلیل١٧٠٠٧

٠-مریم جمعھ عبد الجواد عبد اللطیف١٧٠٠٨

٠-مریم حمدى عبد هللا عبد السمیع١٧٠٠٩

٠-مریم رائف بباوى یونان١٧٠١٠

٠-مریم صالح عطیة ابوبكر١٧٠١١

٠-مریم عاطف جاد على حسنین١٧٠١٢

٠-مریم عزیز یوسف عزیز١٧٠١٣

٠-مریم فایق اسحاق حلقھ١٧٠١٤

٠-مریم فرج عبد هللا نوار(أ.ف)١٧٠١٥

٠-مریم مجدى سید احمد١٧٠١٦

٠-مریم محمد السعید محمد القاضى١٧٠١٧

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-مریم محمد السید العربى١٧٠١٨

٠-مریم محمد عبد هللا عبد الكریم١٧٠١٩

٠-مصطفى ابراھیم احمد محمد١٧٠٢٠

٠-مصطفى ابراھیم السید ابراھیم المعصراني١٧٠٢١

٠-مصطفى ابراھیم حسن ابراھیم محمد١٧٠٢٢

٠-مصطفى ابراھیم صبحى ابراھیم١٧٠٢٣

٠-مصطفى ابراھیم مصطفى عبد الفتاح١٧٠٢٤

٠-مصطفى احمد حسن محمود١٧٠٢٥

٠-مصطفى احمد سلیمان احمد١٧٠٢٦

٠-مصطفى احمد سید احمد١٧٠٢٧

٠-مصطفى احمد طھ حسن١٧٠٢٨

٠-مصطفى احمد عبد المنعم محمد مراد١٧٠٢٩

٠-مصطفى احمد محمود احمد١٧٠٣٠

٠-مصطفى احمد یحى طاھر١٧٠٣١

٠-مصطفى اشرف محمود عبد السالم١٧٠٣٢

٠-مصطفى السید العربى على الضاوى١٧٠٣٣

٠-مصطفى السید فوزى السید١٧٠٣٤

٠-مصطفى السید مصطفى ابراھیم١٧٠٣٥

٠-مصطفى امین عبد اللطیف حسین١٧٠٣٦

٠-مصطفى ایھاب مصطفى عبدالظاھر١٧٠٣٧

٠-مصطفى بھاء الدین ابراھیم حسن غنیم١٧٠٣٨

٠-مصطفى ثروت احمد  ابراھیم١٧٠٣٩

٠-مصطفى جمال یوسف محمد١٧٠٤٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-مصطفى جمعة محمد محمد١٧٠٤١

٠-مصطفى حسن محمود السید رمضان١٧٠٤٢

٠-مصطفى حسین حلمى العشماوى١٧٠٤٣

٠-مصطفى حسین رجب سعودى١٧٠٤٤

٠-مصطفى حسین فھمى احمد١٧٠٤٥

٠-مصطفى حسین محمد عبد اللطیف١٧٠٤٦

٠-مصطفى حماده سمیر محمد شعبان١٧٠٤٧

٠-مصطفى حمدى عبد هللا اسماعیل١٧٠٤٨

٠-مصطفى خالد حسان عبد هللا١٧٠٤٩

٠-مصطفى خالد سعید سید١٧٠٥٠

٠-مصطفى خالد سید عطیھ١٧٠٥١

٠-مصطفى خالد مصطفى ابوشنب١٧٠٥٢

٠-مصطفى خالد مصطفى محمد صالح١٧٠٥٣

٠-مصطفى رأفت حنفى محمود١٧٠٥٤

٠-مصطفى رأفت عبد الواحد١٧٠٥٥

٠-مصطفى رأفت عبدالغفار احمد على١٧٠٥٦

٠-مصطفى رجب عبدالمجید على١٧٠٥٧

٠-مصطفى رزق محمد علي الطحانھ١٧٠٥٨

٠-مصطفى سعد محمد مرسى(أ.ف)١٧٠٥٩

٠-مصطفى سعید ابوالفتوح عبد النبى١٧٠٦٠

٠-مصطفى سعید محمد محمد١٧٠٦١

٠-مصطفى سمیر احمد عبد الرحیم ابراھیم١٧٠٦٢

٠-مصطفى شحات عبد العال حسین١٧٠٦٣

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-مصطفى شرف احمد سلیمان١٧٠٦٤

٠-مصطفى شعبان فاضل محمد١٧٠٦٥

٠-مصطفى صابر قرنى سید عویس١٧٠٦٦

٠-مصطفى صالح احمد عید١٧٠٦٧

٠-مصطفى صالح الدین ابراھیم محمد صالح١٧٠٦٨

٠-مصطفى صالح كمال عبد الرحیم١٧٠٦٩

٠-مصطفى طارق السید محمد١٧٠٧٠

٠-مصطفى طارق صبحى محمد١٧٠٧١

٠-مصطفى عادل سعد علي ابراھیم١٧٠٧٢

٠-مصطفى عادل طھ یوسف١٧٠٧٣

٠-مصطفى عاطف احمد حسن١٧٠٧٤

٠-مصطفى عاطف فھمي رفاعي١٧٠٧٥

٠-مصطفى عباس فوزى عباس تلیمھ١٧٠٧٦

٠-مصطفى عبد السمیع عبد اللطیف عبد السمیع الھوارى١٧٠٧٧

٠-مصطفى عبد العال محمود احمد١٧٠٧٨

٠-مصطفى عبد العزیز عبد القادر عبد العزیز١٧٠٧٩

٠-مصطفى عبد الفتاح شرقاوي احمد١٧٠٨٠

٠-مصطفى عبد الفتاح لواء عبد اللطیف١٧٠٨١

٠-مصطفى عبد هللا السید عبد هللا شحاتھ غنیم١٧٠٨٢

٠-مصطفى عبد الھادى عبد الھادى صادق١٧٠٨٣

٠-مصطفى عبد الھادى محمد حسین١٧٠٨٤

٠-مصطفى عبد الوھاب جمعھ عبد المعبود١٧٠٨٥

٠-مصطفى عبد الوھاب حسانین عبد الوھاب١٧٠٨٦

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-مصطفى عدنان خیرى سید١٧٠٨٧

٠-مصطفى عزت فتحى عبد الوھاب١٧٠٨٨

٠-مصطفى عصام رجب السید على١٧٠٨٩

٠-مصطفى عفیفى یوسف حسین١٧٠٩٠

٠-مصطفى على احمد مطاوع١٧٠٩١

٠-مصطفى عمرو مصطفى محمد عثمان١٧٠٩٢

٠-مصطفى عید محمد عبد العال١٧٠٩٣

٠-مصطفى فتح الباب صادق عبد النافع١٧٠٩٤

٠-مصطفى فتحى محمد اسماعیل١٧٠٩٥

٠-مصطفى فھمى احمد محمد١٧٠٩٦

٠-مصطفى كامل احمد كامل١٧٠٩٧

٠-مصطفى كرم محمد ابو الحمد على١٧٠٩٨

٠-مصطفى كمال عطیھ السید١٧٠٩٩

٠-مصطفى مجدى على عبد المعبود على١٧١٠٠

٠-مصطفى مجدى فضل عبد الظاھر١٧١٠١

٠-مصطفى مجدى محمد عبد العزیز١٧١٠٢

٠-مصطفى محروس محمد محمد حسن١٧١٠٣

٠-مصطفى محمد احمد سلیمان١٧١٠٤

٠-مصطفى محمد امین حافظ تمام١٧١٠٥

٠-مصطفى محمد جاد الكریم عبد المجید١٧١٠٦

٠-مصطفى محمد جودة عبد الرازق١٧١٠٧

٠-مصطفى محمد رزق رزق عید رجب١٧١٠٨

٠-مصطفى محمد عبد السمیع محمد١٧١٠٩

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-مصطفى محمد عبد الكریم السید١٧١١٠

٠-مصطفى محمد فرغلى عبد الخالق١٧١١١

٠-مصطفى محمد قرنى عزوز١٧١١٢

٠-مصطفى محمد كامل عبد الخالق١٧١١٣

٠-مصطفى محمد كامل محمد محمد١٧١١٤

٠-مصطفى محمد كمال محمد ابو السعود١٧١١٥

٠-مصطفى محمد محمد النادى١٧١١٦

٠-مصطفى محمد محمدى محمود١٧١١٧

٠-مصطفى محمد محمود عبد الرازق١٧١١٨

٠-مصطفى محمد محمود محمد١٧١١٩

٠-مصطفى محمد محمود یوسف١٧١٢٠

٠-مصطفى محمد محى الدین احمد١٧١٢١

٠-مصطفى محمد مصطفى محمد السید الحدینى١٧١٢٢

٠-مصطفى محمد مصطفى محمد عثمان١٧١٢٣

٠-مصطفى محمد منصور عرفات١٧١٢٤

٠-مصطفى محمد مھران فارس١٧١٢٥

٠-مصطفى محمود ابراھیم معروف١٧١٢٦

٠-مصطفى محمود احمد ابراھیم١٧١٢٧

٠-مصطفى محمود صابر محمود١٧١٢٨

٠-مصطفى محمود عبده احمد١٧١٢٩

٠-مصطفى محمود محمد محمد١٧١٣٠

٠-مصطفى محمود مندى عبد الحلیم على١٧١٣١

٠-مصطفى مدحت فاروق عبد الحمید١٧١٣٢

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-مصطفى ممدوح على محمد١٧١٣٣

٠-مصطفى ناجح سعد سید١٧١٣٤

٠-مصطفى ناصر عبدالفتاح عبدالرؤف١٧١٣٥

٠-مصطفى ھانى دیب محمد١٧١٣٦

٠-مصطفى وحید عبد الحلیم على١٧١٣٧

٠-مصطفى یحى كامل فرج١٧١٣٨

٠-معاذ بیومى محمود بیومى١٧١٣٩

٠-معاذ حلمى عبد العزیز ابراھیم١٧١٤٠

٠-معاذ عادل محمد احمد١٧١٤١

٠-معاذ عبد الاله عبد اللطیف اسماعیل١٧١٤٢

٠-معاذ محمد ابراھیم عبد الفتاح١٧١٤٣

٠-معاذ محمد صالح عبد القادر١٧١٤٤

٠-معاذ وائل عثمان احمد١٧١٤٥

٠-معتز با� اسماعیل منصور اسماعیل١٧١٤٦

٠-معتز سید محمد السید١٧١٤٧

٠-معتز سید محمد عبد العال١٧١٤٨

٠-معتز محمد محمود ابراھیم١٧١٤٩

٠-معتز محى الدین عبد المنعم احمد١٧١٥٠

٠-مالك صالح عبدالعزیز علي١٧١٥١

٠-ملوك على السید محمد١٧١٥٢

٠-ممدوح خیرى جابر حسن١٧١٥٣

٠-ممدوح مصطفى ابراھیم عمرالفرماوي١٧١٥٤

٠-منار صالح احمد حسن١٧١٥٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-منار صالح محمد محمود (أ.ف)١٧١٥٦

٠-منار طارق سلیمان مراد عبد الحلیم١٧١٥٧

٠-منار محمد سید محمد سید١٧١٥٨

٠-منال احمد محمد البرعى١٧١٥٩

٠-منال ممدوح مرام احمد١٧١٦٠

٠-منة هللا احمد اسماعیل عبد اللطیف١٧١٦١

٠-منة هللا احمد عبد الھادى صالح١٧١٦٢

٠-منة هللا ثروت حسنى على١٧١٦٣

٠-منة هللا رافع احمد عزام١٧١٦٤

٠-منتصر محمد شعیب على١٧١٦٥

٠-مندى محمد مندى عبد الرحمن١٧١٦٦

٠-منھ هللا ابراھیم عز الدین عبد الحمید١٧١٦٧

٠-منھ هللا اشرف فتحى عبدالغنى١٧١٦٨

٠-منھ هللا صالح الدین حسانین احمد١٧١٦٩

٠-منھ هللا عبد الفتاح محمد یحى عبدالفتاح قاسم١٧١٧٠

٠-منھ هللا عبد النبى عبد الحمید منصور١٧١٧١

٠-منھ هللا عبد الوھاب على محمد١٧١٧٢

٠-منھ هللا عز الرجال عباس محمد عبد الحلیم١٧١٧٣

٠-منھ هللا عمر سید عبد المولى١٧١٧٤

٠-منھ هللا فتحى احمد محمد١٧١٧٥

٠-منھ هللا مجدى عبد النبى محمد عقرب١٧١٧٦

٠-منھ هللا محمد سرحان فرحان١٧١٧٧

٠-منھ هللا مصطفى محمد عبد العال١٧١٧٨

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-منھ مصطفى عبدالرازق حسین١٧١٧٩

٠-منھ مصطفى محمود حسین١٧١٨٠

٠-منى ابو الیمین عبد الغنى معوض١٧١٨١

٠-منى احمد جالل الدین ابو العال١٧١٨٢

٠-منى جمعة على رمضان١٧١٨٣

٠-منى صبحى عبد الحمید محمد١٧١٨٤

٠-منى طارق عزمى احمد١٧١٨٥

٠-منى عصمت حسین محمد١٧١٨٦

٠-منى فتحى عبد الحلیم روبي محمد١٧١٨٧

٠-منى مجدى محمد محمد١٧١٨٨

٠-مھا عریان لطفى منصور١٧١٨٩

٠-مھا عزت شبل عبد الغني١٧١٩٠

٠-مھاب احمد شعبان محمد١٧١٩١

٠-مھاب اسعد ابراھیم صالح١٧١٩٢

٠-مھاب اشرف سید محمد١٧١٩٣

٠-مھاب محمد نجیب احمد سید اللھواني١٧١٩٤

٠-مھاب محمود امین مصطفى١٧١٩٥

٠-مھاب مصطفى احمد سید كیالنى١٧١٩٦

٠-مھجھ صالح عبدالحمید غنیمى على حماد١٧١٩٧

٠-مھدى عصام مھدى موسى١٧١٩٨

٠-مھند اسامھ عبد الحكم طھ١٧١٩٩

٠-مھند اشرف محسن محمود١٧٢٠٠

٠-مھند صبحى مبارك عبده١٧٢٠١

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-مھند صالح سالم محمود عبد الشافى(أ.ف)١٧٢٠٢

٠-مھند على اسماعیل محمد١٧٢٠٣

٠-مھند عماد عثمان احمد١٧٢٠٤

٠-مھند محمد محمد عباس١٧٢٠٥

٠-مھند ممدوح محمد الجندى١٧٢٠٦

٠-مونیكا اشرف جرجس رزق هللا١٧٢٠٧

٠-مونیكا سلیمان حلیم حكیم عطا١٧٢٠٨

٠-مؤمن السید محمد عبدالرحمن١٧٢٠٩

٠-مؤمن حنفى محمود حسین١٧٢١٠

٠-مؤمن عبد الفتاح محمد السید١٧٢١١

٠-مؤمن مجدى محمد السید(أ.ف)١٧٢١٢

٠-مؤمن محمد عزالدین احمد١٧٢١٣

٠-مؤمن محمد محمد احمد١٧٢١٤

٠-مى احمد عبد العزیز درویش١٧٢١٥

٠-مى اشرف محمد عبدالعزیز١٧٢١٦

٠-مى سامح سعد كمال حسین١٧٢١٧

٠-مى طارق على حنفى عوض هللا١٧٢١٨

٠-مى طارق معوض ابراھیم زاید١٧٢١٩

٠-مى عادل عبد العال ھریدي١٧٢٢٠

٠-مى مبروك ابوالمعاطى محمد١٧٢٢١

٠-مى محمد السعید نصر ابو العطا١٧٢٢٢

٠-مى محمد موسى محمد سالم(أ.ف)١٧٢٢٣

٠-مى نبیل سید محمد ابو العال١٧٢٢٤

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-مي سلیمان احمد محمد (أ.ف)١٧٢٢٥

٠-میادة حسین محمد عواد درویش١٧٢٢٦

٠-میاده اشرف ابراھیم احمد محمد١٧٢٢٧

٠-میار اشرف محمد عبد الرحمن١٧٢٢٨

٠-میار اشرف محمد فھمى عبد الرحمن١٧٢٢٩

٠-میار خالد شحاتھ احمد١٧٢٣٠

٠-میار سعد محمد محمد١٧٢٣١

٠-میار شریف عید عبدالحلیم١٧٢٣٢

٠-میاره حسنى جاد الرب محمد١٧٢٣٣

٠-میان حسام الدین السید عبد اللطیف١٧٢٣٤

٠-میرنا السید على بیومى١٧٢٣٥

٠-میرنا جمال فوزى بیومى١٧٢٣٦

٠-میرنا جورج كامل جرجس١٧٢٣٧

٠-میرنا رأفت توفیق نجیب١٧٢٣٨

٠-میرنا عید فكرى الحسینى١٧٢٣٩

٠-میرنا مجدى بشرى فھمى١٧٢٤٠

٠-میرنا معتز محمد فوزى العزازى١٧٢٤١

٠-میرنا نبیل عبد المالك تكال١٧٢٤٢

٠-میریت سامى فایز جورجي١٧٢٤٣

٠-میسون محسن حسنین محمد١٧٢٤٤

٠-مینا اشرف نجیب عوض١٧٢٤٥

٠-مینا سمیر عبد الحى حنا١٧٢٤٦

٠-مینا عادل عزیز عبد الشھید١٧٢٤٧

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-مینا عصام نجیب جندي١٧٢٤٨

٠-مینا عماد راغب اسكندر١٧٢٤٩

٠-مینا عیاد ھابیل بسطروس١٧٢٥٠

٠-مینا كرم فھمى جرجس١٧٢٥١

٠-مینا مجدى اسكندر حلقھ١٧٢٥٢

٠-مینا معوض عطیھ حنا معوض١٧٢٥٣

٠-مینا نبیل فایز ابراھیم١٧٢٥٤

٠-مینا نشات حكیم مسعود١٧٢٥٥

٠-مینا نصار شكرى ابراھیم١٧٢٥٦

٠-ناجى صالح ابراھیم محمد١٧٢٥٧

٠-نادر السید عبد الوارث سید١٧٢٥٨

٠-نادر تواب سعدهللا ابراھیم١٧٢٥٩

٠-نادر مالك حشمت ابراھیم١٧٢٦٠

٠-نادر ناصر عبد الفتاح احمد بدیر١٧٢٦١

٠-نادیة حسن رضا عبدالحمید معن١٧٢٦٢

٠-نادین نادى ناثان منقریوس١٧٢٦٣

٠-نادین ھشام محمد حسن الخطیب١٧٢٦٤

٠-نادیھ عبد التواب عطا على عطا(أ.ف)١٧٢٦٥

٠-نادیھ محمد على زكریا١٧٢٦٦

٠-ناریمان اشرف زینھم محمد١٧٢٦٧

٠-ناریمان محمد عبد التواب نصر١٧٢٦٨

٠-ناصر محمد قاسم عید١٧٢٦٩

٠-نائلھ مصطفى سید محمد١٧٢٧٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-نجاة رأفت حنفي محمود عوض١٧٢٧١

٠-نجاح محمد محمود محمد١٧٢٧٢

٠-نجاه صالح جاد هللا صالح١٧٢٧٣

٠-نجیب جمال عبد الناصر یسن  فیصل١٧٢٧٤

٠-نجیھ االمیر بخیت موسى١٧٢٧٥

٠-ندا احمد حسن جمعھ الجرو١٧٢٧٦

٠-ندا عبد اللطیف بكرى عبد اللطیف١٧٢٧٧

٠-ندا ممدوح على خالف١٧٢٧٨

٠-ندا یاسر نبیل صادق١٧٢٧٩

٠-ندى ابو المعاطى محمد ابوزید١٧٢٨٠

٠-ندى احمد عبد العظیم محمد١٧٢٨١

٠-ندى احمد فاروق محمد١٧٢٨٢

٠-ندى احمد محمد احمد عبد الرحمن١٧٢٨٣

٠-ندى اشرف رسمى عبد الحلیم١٧٢٨٤

٠-ندى اشرف محمود ابراھیم١٧٢٨٥

٠-ندى امام داود سلیمان١٧٢٨٦

٠-ندى حلمى طلبھ خلیفة بلطیھ١٧٢٨٧

٠-ندى خالد سمیر حافظ احمد١٧٢٨٨

٠-ندى شریف رمضان السید١٧٢٨٩

٠-ندى شعبان مصطفى عبد الفتاح١٧٢٩٠

٠-ندى صابر سید عبد العزیز١٧٢٩١

٠-ندى طارق عبد القادر رزق١٧٢٩٢

٠-ندى عاطف محمد محمود على١٧٢٩٣

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ندى عبد الحى محمد محمد شحاتھ١٧٢٩٤

٠-ندى عبد الرازق محمد كامل١٧٢٩٥

٠-ندى عبد الكریم عبد العاطى حسین(أ.ف)١٧٢٩٦

٠-ندى عراقى سید عراقى عبد الفتاح١٧٢٩٧

٠-ندى عز الدین حسنى سالم١٧٢٩٨

٠-ندى عصام امام حسین١٧٢٩٩

٠-ندى عمار عبد العزیز عبد الفتاح عمار١٧٣٠٠

٠-ندى فرید فؤاد محمد١٧٣٠١

٠-ندى كریم عبد العزیز العربى١٧٣٠٢

٠-ندى ماجد سید محمد١٧٣٠٣

٠-ندى ماھر محمد ابو السعود١٧٣٠٤

٠-ندى محمد حمدى محمد نور١٧٣٠٥

٠-ندى محمد رمضان محمد منصور١٧٣٠٦

٠-ندى محمد عبد التواب محمد١٧٣٠٧

٠-ندى محمد عبید على محمود١٧٣٠٨

٠-ندى محمد فتحى عبد الرحیم١٧٣٠٩

٠-ندى مصیلحى عبد الرءوف مصیلحى١٧٣١٠

٠-ندى نبیل احمد السید الشین١٧٣١١

٠-ندى نصرالدین شمندى طنطاوى١٧٣١٢

٠-ندى وحید محمد السید١٧٣١٣

٠-نرمین حسن محمد السید١٧٣١٤

٠-نرمین صبح محمود محمود محمود١٧٣١٥

٠-نرمین عدلى شحات خلیل١٧٣١٦

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-نسرین الشحات المحمدى السید جادو١٧٣١٧

٠-نسمھ على سید محمد١٧٣١٨

٠-نشوى محمد فاروق المھدى سمان١٧٣١٩

٠-نصر علوى نصر الدسوقي بدر١٧٣٢٠

٠-نعمات محمد احمد محمد١٧٣٢١

٠-نعمھ ارمیا ھرمینا ویصا١٧٣٢٢

٠-نعمھ على عبد الفضیل على حسین١٧٣٢٣

٠-نعمھ محمد فتحى محمد١٧٣٢٤

٠-نعناعھ مصطفى محمد عبد الحلیم١٧٣٢٥

٠-نفین صفوت فایز شھدى١٧٣٢٦

٠-نھاد ناصر محمود رشوان١٧٣٢٧

٠-نھال اسامھ محمد محمد١٧٣٢٨

٠-نھلھ محسن احمد الشاھد١٧٣٢٩

٠-نھى بشرى ارمانیوس برنابا١٧٣٣٠

٠-نھى رامى ابراھیم مسلم١٧٣٣١

٠-نھى عبد الفتاح محمد رمضان١٧٣٣٢

٠-نھى عصام سلیم احمد١٧٣٣٣

٠-نوال مجدى محمد ابوسریع١٧٣٣٤

٠-نور الدین خالد علي السید١٧٣٣٥

٠-نور الدین ممدوح محمود ابراھیم١٧٣٣٦

٠-نور ایمن یحیى امین١٧٣٣٧

٠-نور حفناوي ایوب عمر١٧٣٣٨

٠-نورا اشرف علي فرید١٧٣٣٩

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-نورا حسن جودة جاد١٧٣٤٠

٠-نورا حسن محمد حسین خشبة١٧٣٤١

٠-نورا طارق احمد محمد رمضان١٧٣٤٢

٠-نورا محمد احمد ابوالحمد١٧٣٤٣

٠-نورا محمد احمد حسنین١٧٣٤٤

٠-نورا محمد علي علي الجندي١٧٣٤٥

٠-نوران حسین ابو زید حسن١٧٣٤٦

٠-نوران خالد محمد مصطفى١٧٣٤٧

٠-نوران طارق یوسف عارف١٧٣٤٨

٠-نوران عصام محمد عیسى١٧٣٤٩

٠-نوران ھشام شفیق محمد١٧٣٥٠

٠-نورھان اشرف محمود احمد١٧٣٥١

٠-نورھان بسطاوى سید احمد١٧٣٥٢

٠-نورھان حسن عبد العال حسن١٧٣٥٣

٠-نورھان حماده فاروق عبد النبى١٧٣٥٤

٠-نورھان خالد على عبد الرازق١٧٣٥٥

٠-نورھان خلیفھ محمد احمد زاید١٧٣٥٦

٠-نورھان رضا محمد امین١٧٣٥٧

٠-نورھان سعید شعبان احمد١٧٣٥٨

٠-نورھان سید محمود السید بركات١٧٣٥٩

٠-نورھان شریف عبدالمجید محمد دسوقى١٧٣٦٠

٠-نورھان عصام حسن ابراھیم حسن١٧٣٦١

٠-نورھان على محمود عبد العزیز١٧٣٦٢

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-نورھان محسن محمد سالم (أ.ف)١٧٣٦٣

٠-نورھان محمد محمد جمعة١٧٣٦٤

٠-نورھان ناصر حسن عویس١٧٣٦٥

٠-نورھان ناصر عبد الفتاح احمد١٧٣٦٦

٠-نیره شریف على حسن١٧٣٦٧

٠-نیره محمد فوزى محمد١٧٣٦٨

٠-نیره ناصر عبد المجید محمد١٧٣٦٩

٠-ھاجر احمد عبد التواب محمود١٧٣٧٠

٠-ھاجر احمد عبد الرحمن عبدالسالم١٧٣٧١

٠-ھاجر احمد محمد سید١٧٣٧٢

٠-ھاجر اسامھ انور جبر حسنین١٧٣٧٣

٠-ھاجر اسماعیل حسین شرقاوى١٧٣٧٤

٠-ھاجر جمال على ابراھیم احمد١٧٣٧٥

٠-ھاجر جمال كمال عباس١٧٣٧٦

٠-ھاجر حمدى محمد جمعھ١٧٣٧٧

٠-ھاجر رأفت سید محمد١٧٣٧٨

٠-ھاجر زیدان محمد فراج١٧٣٧٩

٠-ھاجر سامى عبدالمنعم احمد١٧٣٨٠

٠-ھاجر سامى عطیھ عبد القادر١٧٣٨١

٠-ھاجر سمیر فاروق محمد١٧٣٨٢

٠-ھاجر شحاتھ ابراھیم شحاتھ١٧٣٨٣

٠-ھاجر طارق محمد محمد١٧٣٨٤

٠-ھاجر عادل عبده احمد١٧٣٨٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ھاجر عبد الحمید زكى ابو العنین١٧٣٨٦

٠-ھاجر عماد اسماعیل حامد١٧٣٨٧

٠-ھاجر كرم محمد رضوان یونس١٧٣٨٨

٠-ھاجر مجدى محمد عبد المجید١٧٣٨٩

٠-ھاجر محسن محمد عبد هللا١٧٣٩٠

٠-ھاجر محمد ابراھیم حامد١٧٣٩١

٠-ھاجر محمد فوزى محمد العطار١٧٣٩٢

٠-ھاجر محمد مسعد الزغبى١٧٣٩٣

٠-ھاجر ھشام بركات سعد١٧٣٩٤

٠-ھاجر یاسر احمد السید فرحان١٧٣٩٥

٠-ھادى ابراھیم عنبر السید١٧٣٩٦

٠-ھاشم صالح ھاشم عبدالنعیم١٧٣٩٧

٠-ھالھ صالح الدین رفاعى امام١٧٣٩٨

٠-ھامیس محمد صالح الدین محمد١٧٣٩٩

٠-ھانى عبده سعید سدراك١٧٤٠٠

٠-ھایدى عادل رزق بولس منصور١٧٤٠١

٠-ھایدى محمد المنیرى عبد هللا محمود١٧٤٠٢

٠-ھبھ ابو بكر سید محمد على١٧٤٠٣

٠-ھبھ هللا احمد زكریا حسن مخلوف١٧٤٠٤

٠-ھبھ هللا ماجد محمد عبد الباسط١٧٤٠٥

٠-ھبھ توحید محمد سلیمان١٧٤٠٦

٠-ھبھ حسن عباس احمد١٧٤٠٧

٠-ھبھ عصام الدین محمد كمال١٧٤٠٨

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ھبھ فتحى قرنى عبد الفتاح١٧٤٠٩

٠-ھدوء حمدى عبدالغنى السعداوى١٧٤١٠

٠-ھدوه محمد عبد الخالق محمد١٧٤١١

٠-ھدى جمال عواد یوسف١٧٤١٢

٠-ھدى محمود امین محمود امین١٧٤١٣

٠-ھدیر حسن محمد عبد المعبود١٧٤١٤

٠-ھدیر حسین حسن امام١٧٤١٥

٠-ھدیر سید عبد الحمید سعید١٧٤١٦

٠-ھدیر عبد الحكیم محمد محمد عبده١٧٤١٧

٠-ھدیر عصام احمد قاسم١٧٤١٨

٠-ھدیر عالء محمد حسین١٧٤١٩

٠-ھدیر عماد حمدى ابراھیم١٧٤٢٠

٠-ھدیر محمد عبد المنصف على على١٧٤٢١

٠-ھدیر محمد محمد عبد المجید١٧٤٢٢

٠-ھدیل حسام الدین محمد السید مصطفى١٧٤٢٣

٠-ھشام احمد محمد سید حسین١٧٤٢٤

٠-ھشام احمد محمد محمد البكرى١٧٤٢٥

٠-ھشام حنفى محمود ابراھیم١٧٤٢٦

٠-ھشام رشاد محمود رشاد١٧٤٢٧

٠-ھشام سید احمد محمد١٧٤٢٨

٠-ھشام شوقي ابراھیم ھندي١٧٤٢٩

٠-ھشام عادل محمد احمد١٧٤٣٠

٠-ھشام عاشور سید شحات١٧٤٣١

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ھشام عصام حموده بیومى حموده١٧٤٣٢

٠-ھشام عطا عبد الفتاح على١٧٤٣٣

٠-ھشام فؤاد عبدالرحمن مخیمر١٧٤٣٤

٠-ھشام مجدى سامى محمد١٧٤٣٥

٠-ھشام محمد شعبان خمیس١٧٤٣٦

٠-ھشام محمد عبد القادر محمد الباشتلى١٧٤٣٧

٠-ھشام محمد فتحى عبدالرحمن الشایب١٧٤٣٨

٠-ھشام ممدوح سالم محمود١٧٤٣٩

٠-ھشام وجیھ محمد مبروك(محول)١٧٤٤٠

٠-ھمسھ محمد طلعت محمد١٧٤٤١

٠-ھناء بدیع امین عازر (أ.ف)١٧٤٤٢

٠-ھناء سعید عكاشھ عبد الحافظ١٧٤٤٣

٠-ھناء على رمضان عبدالرازق١٧٤٤٤

٠-ھناء محمد سعید فھیم١٧٤٤٥

٠-ھند عید لیثى محمد١٧٤٤٦

٠-ھند محمد حسین الجوھرى١٧٤٤٧

٠-ھند ناصر معوض صادق (أ.ف)١٧٤٤٨

٠-ھنداوى عالء ھنداوى البرعي١٧٤٤٩

٠-ھیام امام بدران عبد العال١٧٤٥٠

٠-ھیام على شحاتھ محمد١٧٤٥١

٠-ھیالنھ رفعت فاروق صادق (أ.ف)١٧٤٥٢

٠-وافى محمد احمد عبدالعال١٧٤٥٣

٠-وائل مصطفى محمد محمد دكرورى١٧٤٥٤

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ورده عبد الرؤف محمد حسن١٧٤٥٥

٠-وسیم مصطفى عبد الفتاح عبد السعید(محول)١٧٤٥٦

٠-وفاء وجیھ عبد الفتاح حسن١٧٤٥٧

٠-والء احمد شعبان محمد١٧٤٥٨

٠-والء اشرف على فرج١٧٤٥٩

٠-والء محمد ابراھیم عبد الجواد١٧٤٦٠

٠-والء محمد سید محمد١٧٤٦١

٠-ولید احمد رمضان یوسف ھجرس١٧٤٦٢

٠-ولید احمد عثمان احمد١٧٤٦٣

٠-ولید خالد احمد زیدان١٧٤٦٤

٠-ولید شعبان سید رجب١٧٤٦٥

٠-ولید محمد السید مصطفى١٧٤٦٦

٠-ولید نادى رجب على١٧٤٦٧

٠-یارا شافعي فتحي شافعي١٧٤٦٨

٠-یارا صالح سعدى عبد هللا١٧٤٦٩

٠-یارا عادل یوسف نصرى١٧٤٧٠

٠-یارا عالء رفعت محمد١٧٤٧١

٠-یاسر عبد الفتاح على جبالى١٧٤٧٢

٠-یاسر عرفات على حسن١٧٤٧٣

٠-یاسر مصطفى محمد حلمى١٧٤٧٤

٠-یاسمین ابراھیم سید عید(أ.ف)١٧٤٧٥

٠-یاسمین السید عبد العلیم عبد الخالق١٧٤٧٦

٠-یاسمین حسن فتحى سید١٧٤٧٧

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-یاسمین حسین سعید منصور١٧٤٧٨

٠-یاسمین رمضان صبرى عبد اللطیف١٧٤٧٩

٠-یاسمین سید ابراھیم ابراھیم١٧٤٨٠

٠-یاسمین سید طھ على١٧٤٨١

٠-یاسمین سید على محمد سالم١٧٤٨٢

٠-یاسمین سید محمد كمال١٧٤٨٣

٠-یاسمین شاكر عید محمد ابراھیم١٧٤٨٤

٠-یاسمین ضاحى جابر حسین١٧٤٨٥

٠-یاسمین طارق عدلى سید شیحا١٧٤٨٦

٠-یاسمین عادل محمود على١٧٤٨٧

٠-یاسمین على عمر على١٧٤٨٨

٠-یاسمین محسن احمد فھمى١٧٤٨٩

٠-یاسمین محمود احمد السید١٧٤٩٠

٠-یاسمین مصطفى محمود محمد(أ.ف)١٧٤٩١

٠-یاسمین منصور سلیمان محمد١٧٤٩٢

٠-یاسمینا محمد محمود احمد مطاوع١٧٤٩٣

٠-یاسین احمد حسن عبد اللطیف١٧٤٩٤

٠-یحى محمد ابو خطوه عرابى١٧٤٩٥

٠-یحى ھشام سید ابوسریع١٧٤٩٦

٠-یحیى فؤاد حسن محمد١٧٤٩٧

٠-یحیى مصطفى محمد عبد العزیز١٧٤٩٨

٠-یسرا احمد ابراھیم مبارك١٧٤٩٩

٠-یسین وحید سید یسین١٧٥٠٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-یمنى مجدى ابراھیم محمد١٧٥٠١

٠-یوستینا زكریا جاد عبدالمالك١٧٥٠٢

٠-یوستینا شوقى حكیم واصف١٧٥٠٣

٠-یوستینا فتحى صادق عزیز١٧٥٠٤

٠-یوسف ابراھیم طلبھ ابو الحسن١٧٥٠٥

٠-یوسف احمد حنفى محمد١٧٥٠٦

٠-یوسف احمد ششتاوى حسانین الزیات١٧٥٠٧

٠-یوسف احمد شعبان محمد عبد الجواد١٧٥٠٨

٠-یوسف احمد محمد خلیل١٧٥٠٩

٠-یوسف احمد مصطفى خیر هللا ابراھیم١٧٥١٠

٠-یوسف احمد یوسف احمد١٧٥١١

٠-یوسف اسامھ محمد الدجوى١٧٥١٢

٠-یوسف السید اسعد محمد١٧٥١٣

٠-یوسف بشیر نعیم لبیب١٧٥١٤

٠-یوسف بیومى على محمد على١٧٥١٥

٠-یوسف جاب هللا یوسف جاب هللا١٧٥١٦

٠-یوسف حامد محمد یوسف محمد١٧٥١٧

٠-یوسف حسن یوسف حسن١٧٥١٨

٠-یوسف حسنى فھمى حسن١٧٥١٩

٠-یوسف خالد عطا هللا احمد١٧٥٢٠

٠-یوسف رأفت عبد الجید صابر١٧٥٢١

٠-یوسف زكریا محمود على النحاس١٧٥٢٢

٠-یوسف سعد عبد الونیس عبد الحمید١٧٥٢٣

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-یوسف سعید امین عبد الرحیم١٧٥٢٤

٠-یوسف سعید فھیم حكیم١٧٥٢٥

٠-یوسف سعید محمد فؤاد سعید١٧٥٢٦

٠-یوسف صالح عبد هللا السید١٧٥٢٧

٠-یوسف عادل محروس تاوضروس١٧٥٢٨

٠-یوسف عبد اللطیف محمد ابو عوف١٧٥٢٩

٠-یوسف على حسن عبد الرحیم١٧٥٣٠

٠-یوسف على عبد الرحمن عثمان حسین١٧٥٣١

٠-یوسف فایز محمود سعد١٧٥٣٢

٠-یوسف متولى محمد متولى احمد١٧٥٣٣

٠-یوسف محمد عبد الباسط عبد الحمید١٧٥٣٤

٠-یوسف محمد عبد العزیز سید١٧٥٣٥

٠-یوسف محمد عزوز عبدالقادر١٧٥٣٦

٠-یوسف محمد على عبد المقصود١٧٥٣٧

٠-یوسف محمد عویس ذكى١٧٥٣٨

٠-یوسف محمد متولى عوض محمد١٧٥٣٩

٠-یوسف محمد محمد حسن ابراھیم١٧٥٤٠

٠-یوسف محمد مصطفى محمد١٧٥٤١

٠-یوسف محمد نادى محمد١٧٥٤٢

٠-یوسف محمد یوسف السید١٧٥٤٣

٠-یوسف محمود عرفات احمد١٧٥٤٤

٠-یوسف محمود نور محمود١٧٥٤٥

٠-یوسف مصباح محمد سید١٧٥٤٦

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-یوسف مصطفى سلطان مصطفى١٧٥٤٧

٠-یوسف ممدوح توفیق مقار١٧٥٤٨

٠-یوسف ناصر سعد توفیق جمعھ١٧٥٤٩

٠-یوسف وائل اسماعیل احمد١٧٥٥٠

٠-یوسف وحید حسن شعراوى١٧٥٥١

٠-یوسف یاسر احمد عبد المجید صیام١٧٥٥٢

٠-یوسف یاسر محمد المعداوى١٧٥٥٣

٠-احمد عبد الحكیم عبد المعطى عبد الجواد (محول١٧٥٥٤

٠-ایمان طلعت عبد النبى محمود (محول)١٧٥٥٥

٠-حسام حسن ابو الوفا محمد (محول)١٧٥٥٦

٠-محمد احمد حسن عبد المھدى (محول)١٧٥٥٧

٠-محمد جوده على عبد الفضیل (محول)١٧٥٥٨

٠-محمد صالح فكرى جوده (محول)١٧٥٥٩

٠-محمود توبھ رجب احمد (محول)١٧٥٦٠

٠-مى اسماعیل فھمى محمد (محول)١٧٥٦١

٠بابانوب زكى صبرى ذكي١٧٥٦٢

٠بابراھیم احمد مصرى حسنین١٧٥٦٣

٠بابراھیم صالح عبد القوي عبد النبي١٧٥٦٤

٠باحمد ابراھیم متولي محمد١٧٥٦٥

٠باحمد اشرف عبدالفتاح حافظ١٧٥٦٦

٠باحمد السید ابراھیم السید١٧٥٦٧

٠باحمد امین محمد سلیم١٧٥٦٨

٠باحمد ایمن السعید السعید الحنفى١٧٥٦٩

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد جمال اسماعیل یس احمد١٧٥٧٠

٠باحمد جمال راضى محمد محمود١٧٥٧١

٠باحمد جمال عبده سلیمان١٧٥٧٢

٠باحمد جمال عثمان احمد١٧٥٧٣

٠باحمد جمال محمد اسماعیل١٧٥٧٤

٠باحمد جمال محمد السید١٧٥٧٥

٠باحمد حسین احمد حسین١٧٥٧٦

٠باحمد حسین رجب سلطان١٧٥٧٧

٠باحمد حمدى عبد الحمید سید١٧٥٧٨

٠باحمد حمدى محمد محمد شبانھ١٧٥٧٩

٠باحمد خالد جمعھ على١٧٥٨٠

٠باحمد رضا محمد محمد١٧٥٨١

٠باحمد رمضان سعد محمد١٧٥٨٢

٠باحمد سعد عبد الحافظ سعد١٧٥٨٣

٠باحمد سعد محمد عبد السمیع١٧٥٨٤

٠باحمد سعید بسیونى ھاشم١٧٥٨٥

٠باحمد سعید حنفى محمود١٧٥٨٦

٠باحمد سالمھ امبابى خلیفھ١٧٥٨٧

٠باحمد سمیر فؤاد السید ھیكل١٧٥٨٨

٠باحمد سید احمد السعید١٧٥٨٩

٠باحمد سید احمد عبد الواحد١٧٥٩٠

٠باحمد سید عبد الجواد على١٧٥٩١

٠باحمد سید ھلیل رمضان محمد١٧٥٩٢

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد صالح سید محمد١٧٥٩٣

٠باحمد صبرى عبدالمطلب جاد الكریم١٧٥٩٤

٠باحمد صالح حسن محمد سالم١٧٥٩٥

٠باحمد عابدین مصطفى احمد على١٧٥٩٦

٠باحمد عبد المنعم محمود عبد الغفار یوسف١٧٥٩٧

٠باحمد عطیھ عبد الصمد عبد الحمید١٧٥٩٨

٠باحمد عالء الدین مصطفى  (محول)١٧٥٩٩

٠باحمد عالء عبد العزیز جمعھ قندیل١٧٦٠٠

٠باحمد على احمد محمد١٧٦٠١

٠باحمد على عبد الوھاب حسانین١٧٦٠٢

٠باحمد على عبدالصبور قندیل١٧٦٠٣

٠باحمد على فكرى عفیفى١٧٦٠٤

٠باحمد عید عمر محمد١٧٦٠٥

٠باحمد فرج عبد العلیم حسن زنون١٧٦٠٦

٠باحمد مجدى احمد محمد حسین١٧٦٠٧

٠باحمد مجدى فرج محمود الزغبى١٧٦٠٨

٠باحمد محمد ابراھیم عبد الجواد١٧٦٠٩

٠باحمد محمد احمد عطا�١٧٦١٠

٠باحمد محمد امین ابراھیم١٧٦١١

٠باحمد محمد عبد المولى اسماعیل١٧٦١٢

٠باحمد محمد علیوه عبد المقصود  (محول)١٧٦١٣

٠باحمد محمد فاروق محمد١٧٦١٤

٠باحمد محمد محروس محمد١٧٦١٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد محمد محمود مسلوب١٧٦١٦

٠باحمد محمد مصطفى حسن١٧٦١٧

٠باحمد محمد ناصر حسین مھران١٧٦١٨

٠باحمد محمد نظیر مرسى١٧٦١٩

٠باحمد محمود توفیق عطیة١٧٦٢٠

٠باحمد محمود حسن حسین مصلح١٧٦٢١

٠باحمد مدحت احمد محمد١٧٦٢٢

٠باحمد مصطفى احمد عبد الحافظ١٧٦٢٣

٠باحمد مصطفى احمد عبد اللطیف١٧٦٢٤

٠باحمد مصطفى شعبان مصطفى١٧٦٢٥

٠باحمد ممدوح احمد محمد١٧٦٢٦

٠باحمد ممدوح محمد احمد١٧٦٢٧

٠باحمد ناجى احمد على١٧٦٢٨

٠باحمد نبیل عبدالسمیع ھالل١٧٦٢٩

٠باحمد نصر عبد الرحمن منصور١٧٦٣٠

٠باحمد ھانئ احمد محمد١٧٦٣١

٠باحمد ھشام جبیلي محمد١٧٦٣٢

٠باحمد وجدى محمود حسین١٧٦٣٣

٠باحمد یسرى حنفى محمد١٧٦٣٤

٠باسامھ محمد ملیجي عبد اللطیف١٧٦٣٥

٠باسراء جمال على مغاورى(أ.ف)١٧٦٣٦

٠باسراء حافظ مظلوم حافظ١٧٦٣٧

٠باسالم احمد نصر مختار١٧٦٣٨

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باسالم جمال عبد الرؤف ابراھیم١٧٦٣٩

٠باسالم عادل زھران ابراھیم١٧٦٤٠

٠باسالم كمال صبره جاد الرب١٧٦٤١

٠باسالم محمود اسماعیل سید١٧٦٤٢

٠باسالم محمود نعمانى محمود١٧٦٤٣

٠باسالم نصر محمود ابراھیم١٧٦٤٤

٠باسالم ھشام ھاشم احمد١٧٦٤٥

٠باسالم یوسف سید عبد اللطیف١٧٦٤٦

٠باسماء حسن حسب هللا حماد١٧٦٤٧

٠باسماء خالد حسن ابراھیم١٧٦٤٨

٠باسماء سمیر محمد ابو سریع١٧٦٤٩

٠باسماء عبد الخالق محمد منصور١٧٦٥٠

٠باسماء عبد الناصر محمد كمال الدین١٧٦٥١

٠باسماعیل محمد عبد الرسول عمر (محول)١٧٦٥٢

٠بالبدرى مصطفى صالح مجلى١٧٦٥٣

٠بامنیة عبد المنعم امین معوض١٧٦٥٤

٠بامنیة عصمت احمد عبد الوھاب١٧٦٥٥

٠بامیر عبد هللا عبد السالم السید١٧٦٥٦

٠بامیرة حنا غطاس حنا١٧٦٥٧

٠بامیرة عبد النبى محمد محمد ابراھیم١٧٦٥٨

٠بامیرة مجدى ابراھیم االشقر١٧٦٥٩

٠بانطونیوس اسامھ سمیر یعقوب١٧٦٦٠

٠باودیت سمیر نخلة لطف هللا١٧٦٦١

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بایات عبد القادر محمد عبد القادر(أ.ف)١٧٦٦٢

٠بایمان احمد سید جاد١٧٦٦٣

٠بایمن عبد الحمید فرحات عیسي١٧٦٦٤

٠بایناس محمد عبد هللا الششتاوى١٧٦٦٥

٠بایھ صفوت مصطفى خضر١٧٦٦٦

٠بایھاب احمد مصطفى محمود١٧٦٦٧

٠بایھاب اسامھ عبد العظیم احمد١٧٦٦٨

٠بایھاب طارق حسن عباس١٧٦٦٩

٠بباسم عبد الرحیم شبیب عبد الرحیم١٧٦٧٠

٠ببدر مصطفى بدر صالح١٧٦٧١

٠ببسام عبد الواحد محمد كامل حسانین ١٧٦٧٢

٠ببوال مجدى سلیمان بطرس١٧٦٧٣

٠ببیتر عاطف صابر جرجس شحاتھ١٧٦٧٤

٠بجاسر ایھاب حنفى سید احمد١٧٦٧٥

٠بجھاد ابراھیم عبدالمعز عید١٧٦٧٦

٠بجھاد سید عبد العلیم سید١٧٦٧٧

٠بجھاد شعبان حسن صاوى١٧٦٧٨

٠بحازم محمد توفیق عبد المجید١٧٦٧٩

٠بحامد خالد حامد احمد١٧٦٨٠

٠بحذیفھ محمد مصطفي عبد الرازق١٧٦٨١

٠بحسام رمضان مصطفى مراد  (محول)١٧٦٨٢

٠بحسام فرید صادق عبدالحكیم١٧٦٨٣

٠بحسن احمد عبد المجید احمد١٧٦٨٤

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بحسن طارق محمد حسن١٧٦٨٥

٠بحسین مصطفى محمد محمد١٧٦٨٦

٠بحكمت یحیى احمد محمد ھنداوى١٧٦٨٧

٠بخالد طارق زینھم محمد معتوق١٧٦٨٨

٠بخالد عادل عبد العزیز ابو العز١٧٦٨٩

٠بخالد عبد هللا سعید على١٧٦٩٠

٠بخالد محمد ابراھیم امین١٧٦٩١

٠بخالد ولید عبد الحمید احمد حسن١٧٦٩٢

٠بخلود عید شاكر محمد١٧٦٩٣

٠بدعاء حسین على حسین١٧٦٩٤

٠بدعاء عادل محمد على١٧٦٩٥

٠بدعاء عبد العظیم شعبان احمد١٧٦٩٦

٠بدنیا احمد عبدالجواد محمد١٧٦٩٧

٠بدینا شریف وحید الدین محمود١٧٦٩٨

٠بدینا محمد خلف عبد الغنى١٧٦٩٩

٠بدینا محمد یس على عفیفى١٧٧٠٠

٠بدینا مصطفى ابراھیم سید١٧٧٠١

٠برانا مجدى حسن علي١٧٧٠٢

٠برانا محمد عبدالستار عبد ربھ١٧٧٠٣

٠برجاء سید احمد محمد سلیم١٧٧٠٤

٠برشیده رجب عبد الغنى حسین١٧٧٠٥

٠برضوان صالح عبدالصادق عوض١٧٧٠٦

٠برضوى نادر احمد رأفت جوھر١٧٧٠٧

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠برمضان اشرف رمضان صالح١٧٧٠٨

٠بریمون اشرف زرفل ملقي١٧٧٠٩

٠بریموندا رمزى ریاض رسمى١٧٧١٠

٠بزینب جمال احمد محمد  (محول)١٧٧١١

٠بزینب محمد عبد السالم محمود١٧٧١٢

٠بزینب محمود مصطفى ذكى١٧٧١٣

٠بسحر سید جالل حسین ابراھیم١٧٧١٤

٠بسعد خالد صالح الدین طیرالبر١٧٧١٥

٠بسماء عبد الناصر شلبى احمد١٧٧١٦

٠بسمر كارم محمد كمال١٧٧١٧

٠بسید احمد سید عبد الصبور١٧٧١٨

٠بسید احمد سید علي١٧٧١٩

٠بسید ایمن سید محمود١٧٧٢٠

٠بسید جمال السید احمد١٧٧٢١

٠بسید جمال بدوي ثابت١٧٧٢٢

٠بسید حسن محمد احمد١٧٧٢٣

٠بسید محمد رضا دومین١٧٧٢٤

٠بسیف الدین حسنى محمد عبد الرازق١٧٧٢٥

٠بسیف الدین خالد فتحى احمد١٧٧٢٦

٠بسیلفانا عماد عزیز نجیب١٧٧٢٧

٠بشادى نبیل سمیر تادرس١٧٧٢٨

٠بشروق السید عبد المنعم ابراھیم ١٧٧٢٩

٠بشریف ایمن عبدالوھاب الدسوقى١٧٧٣٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بشریف محمد جابر محمد١٧٧٣١

٠بشیرین محمود عوض محمد السید١٧٧٣٢

٠بصابرعبد الرحمن عبد الفتاح محمود١٧٧٣٣

٠بصفاء شعبان مختار حمیده١٧٧٣٤

٠بصالح تامر صالح حسن١٧٧٣٥

٠بصالح سلیمان سید خلیل١٧٧٣٦

٠بضحى عادل متولى متولى محمد١٧٧٣٧

٠بطارق احمد عبد التواب محمد١٧٧٣٨

٠بطھ حامد عبد الجید ابو طالب١٧٧٣٩

٠بعادل اسامھ عزت غزولى١٧٧٤٠

٠بعادل اشرف الفي زاخر١٧٧٤١

٠بعادل محسن عبد العزیز خالد١٧٧٤٢

٠بعاطف صدقي احمد الراوي١٧٧٤٣

٠بعبد الحكیم محمد ثروت حامد١٧٧٤٤

٠بعبد الرحمن ابراھیم السید احمد١٧٧٤٥

٠بعبد الرحمن ابراھیم محمد محمد١٧٧٤٦

٠بعبد الرحمن احمد عبد الرحمن بخیت١٧٧٤٧

٠بعبد الرحمن السید ابراھیم محمد١٧٧٤٨

٠بعبد الرحمن العربي عبد هللا رشدى على١٧٧٤٩

٠بعبد الرحمن حسن صالح الدین احمد١٧٧٥٠

٠بعبد الرحمن حسن محمد حسن١٧٧٥١

٠بعبد الرحمن حسنى على ابراھیم االحول١٧٧٥٢

٠بعبد الرحمن حمدى منصور السید١٧٧٥٣

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بعبد الرحمن خالد سید محمد١٧٧٥٤

٠بعبد الرحمن خالد محمد محفوظ١٧٧٥٥

٠بعبد الرحمن رضا زكي حسن محمد١٧٧٥٦

٠بعبد الرحمن سالمھ وھبھ١٧٧٥٧

٠بعبد الرحمن سید ابوزید محمد١٧٧٥٨

٠بعبد الرحمن سید صالح محمد١٧٧٥٩

٠بعبد الرحمن طارق محمد عبده١٧٧٦٠

٠بعبد الرحمن عاطف محى عبد المقصود١٧٧٦١

٠بعبد الرحمن عبد هللا محمد عبد هللا احمد١٧٧٦٢

٠بعبد الرحمن عبد الھادى محمد كوھیھ١٧٧٦٣

٠بعبد الرحمن عز الدین كامل محمد١٧٧٦٤

٠بعبد الرحمن عز عبد الرحمن قرنى ١٧٧٦٥

٠بعبد الرحمن عصام سباق محمد١٧٧٦٦

٠بعبد الرحمن عید محمد احمد الخطیب١٧٧٦٧

٠بعبد الرحمن فوزى عبد هللا احمد ١٧٧٦٨

٠بعبد الرحمن كمال محمود صادق١٧٧٦٩

٠بعبد الرحمن محسن رشدى احمد١٧٧٧٠

٠بعبد الرحمن محمد حنفى رمضان١٧٧٧١

٠بعبد الرحمن محمد عبد الحلیم نور الدین١٧٧٧٢

٠بعبد الرحمن محمد مرسى محمد١٧٧٧٣

٠بعبد الرحمن محمد مصطفي علي داغر١٧٧٧٤

٠بعبد الرحمن محمود محمد محمود١٧٧٧٥

٠بعبد الرحمن محمود مصطفى درویش١٧٧٧٦

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بعبد الرحمن ناجح محمد حسین١٧٧٧٧

٠بعبد الرحمن یوسف احمد یوسف١٧٧٧٨

٠بعبد الفتاح سالم عباس سالم١٧٧٧٩

٠بعبد الفتاح عثمان عبد الفتاح محمد١٧٧٨٠

٠بعبد هللا بھاء الدین عبد اللطیف١٧٧٨١

٠بعبد الھ ناصر محمد فؤاد١٧٧٨٢

٠بعزه عادل عبد الونیس عبد الحافظ١٧٧٨٣

٠بعال محمود غریب محمود١٧٧٨٤

٠بعالء عمرو رجب محمد عكاشة١٧٧٨٥

٠بعلى رجب ابراھیم مدنى١٧٧٨٦

٠بعلى رجب محمد احمد١٧٧٨٧

٠بعلى محمود عثمان حسن١٧٧٨٨

٠بعلى ناصر على یوسف١٧٧٨٩

٠بعلى ھشام المھدى المھدى القاضي١٧٧٩٠

٠بعمر احمد عبد الكریم ابراھیم١٧٧٩١

٠بعمر احمد عبد المقصود احمد١٧٧٩٢

٠بعمر حاتم محمد شعبان١٧٧٩٣

٠بعمر حمدى احمد حمیدة١٧٧٩٤

٠بعمر خالد حجھ الدین عبد الفتاح١٧٧٩٥

٠بعمر خالد سید عثمان١٧٧٩٦

٠بعمر خالد عاشور حسن محمد١٧٧٩٧

٠بعمر طارق ابراھیم صالح الدین (أ.ف)١٧٧٩٨

٠بعمر عادل حسین احمد علي١٧٧٩٩

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بعمر عاطف حسن الغنیمي١٧٨٠٠

٠بعمر عمرو عبد الباسط الشیخ١٧٨٠١

٠بعمر ماھر ابراھیم فرید١٧٨٠٢

٠بعمر محمد الدیب محمد١٧٨٠٣

٠بعمر محمد السید محمد١٧٨٠٤

٠بعمر مصطفى كرم محمد١٧٨٠٥

٠بعمرو رفعت فتحى احمد١٧٨٠٦

٠بعمرو سمیر ابراھیم ذكر هللا١٧٨٠٧

٠بعمرو عاطف السید سالمھ١٧٨٠٨

٠بعمرو قبیصى خلف عبدالعلیم١٧٨٠٩

٠بعمرو محمد المرسى المرسى محمد١٧٨١٠

٠بعمرو محمد حامد عبدالحمید النمر١٧٨١١

٠بعمرو محمد محمد غنیم نصر١٧٨١٢

٠بعمرو محمد موسى ابراھیم١٧٨١٣

٠بغدیر جمال محمد عبد العال١٧٨١٤

٠بفادى ایوب عبدالمالك ایوب١٧٨١٥

٠بفادى ساھر صالح علي١٧٨١٦

٠بفادى صفوت ودیع بطرس١٧٨١٧

٠بفادى عادل سعد ابراھیم١٧٨١٨

٠بفادى فرید معوض برتال١٧٨١٩

٠بفاروق احمد فاروق محمود١٧٨٢٠

٠بفاروق خالد سلیم االمین١٧٨٢١

٠بفاطمھ نجم الدین نادر عبد هللا١٧٨٢٢

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بفتوح محمد ابو الفتوح محمد١٧٨٢٣

٠بفلایر مجدى متولى محمد١٧٨٢٤

٠بفوزیة ابراھیم محمد ابراھیم١٧٨٢٥

٠بفؤاد محمد فؤاد احمد١٧٨٢٦

٠بفؤاد محمد فؤاد بخاطره١٧٨٢٧

٠بكریم ابراھیم محمد محمد١٧٨٢٨

٠بكریم رضا عیسى محمود١٧٨٢٩

٠بكریم عبد الھادى عبد القوى السید١٧٨٣٠

٠بكریم عصام حفني حافظ١٧٨٣١

٠بكریم على حامد على١٧٨٣٢

٠بكریم عماد رمضان احمد١٧٨٣٣

٠بكریم كامل رجب وھدان١٧٨٣٤

٠بكریم محمد ابو المعاطي محمود١٧٨٣٥

٠بكریم محمد عصام عبدالمنعم مصطفى١٧٨٣٦

٠بكریم یاسر اسماعیل السید١٧٨٣٧

٠بكمال رضا كمال ابراھیم١٧٨٣٨

٠بكیرلس اشرف فتوح صلیب١٧٨٣٩

٠بكیرلس عادل ابراھیم صالح١٧٨٤٠

٠بلؤى مھاب سید حنفى١٧٨٤١

٠بماجد مكرم عدلى بارح١٧٨٤٢

٠بمارى مجدى زغلول شنوده١٧٨٤٣

٠بماریان منیر حنا اسكاروس١٧٨٤٤

٠بمارینا شوقى عبدالمسیح بولس١٧٨٤٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمارینا عریان لطفى منصور١٧٨٤٦

٠بمجدى ولید صالح الدین عباس القاضي١٧٨٤٧

٠بمحمد ابراھیم محمد فرحات١٧٨٤٨

٠بمحمد ابو النجا احمد محمد١٧٨٤٩

٠بمحمد ابو سیف نافع ابو سیف(محول)١٧٨٥٠

٠بمحمد احمد ابراھیم سید١٧٨٥١

٠بمحمد احمد جاد على١٧٨٥٢

٠بمحمد احمد كامل عیسوى سنبل١٧٨٥٣

٠بمحمد احمد محمد احمد ١-١١-١٧٨٥٤١٩٩٦

٠بمحمد احمد محمد طنطاوى١٧٨٥٥

٠بمحمد احمد مدحت محمد عبد المنعم١٧٨٥٦

٠بمحمد احمد مصطفى زوام١٧٨٥٧

٠بمحمد اسامھ المتولى محمد الشحات١٧٨٥٨

٠بمحمد اسماعیل عبد الموجود اسماعیل محمد١٧٨٥٩

٠بمحمد اشرف عطیة ابراھیم١٧٨٦٠

٠بمحمد اشرف فاروق اسماعیل١٧٨٦١

٠بمحمد اشرف كمال محمد١٧٨٦٢

٠بمحمد اشرف محمد عفیفى١٧٨٦٣

٠بمحمد امام عبدالقادر احمد١٧٨٦٤

٠بمحمد امام على عبدالعلیم١٧٨٦٥

٠بمحمد ایمن شحات حسین١٧٨٦٦

٠بمحمد ایھاب شعبان احمد١٧٨٦٧

٠بمحمد بولجانین حسن طھ١٧٨٦٨

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد جعفر محمد رجب١٧٨٦٩

٠بمحمد جمال محمد عراقى١٧٨٧٠

٠بمحمد حازم احمد عبد التواب١٧٨٧١

٠بمحمد حازم محمد عبد المعطى١٧٨٧٢

٠بمحمد حسام الدین محمد عبدالمحسن١٧٨٧٣

٠بمحمد حسن محمد محمد١٧٨٧٤

٠بمحمد حسنى انور عبد الغنى١٧٨٧٥

٠بمحمد حسنى محمد سعد١٧٨٧٦

٠بمحمد حمدى حامد مرغنى١٧٨٧٧

٠بمحمد حمدى قطب عبد الرحمن١٧٨٧٨

٠بمحمد حنفى زكى شاكر حسین١٧٨٧٩

٠بمحمد خالد عبد السالم حسن١٧٨٨٠

٠بمحمد خالد عبد المولى سلیمان واصل١٧٨٨١

٠بمحمد راضى حسن محمد حسن١٧٨٨٢

٠بمحمد سعد زكى سعد حسن١٧٨٨٣

٠بمحمد سعید محمود محمد١٧٨٨٤

٠بمحمد سمیر محمد محمود حجازى١٧٨٨٥

٠بمحمد شعیب محمد محمد١٧٨٨٦

٠بمحمد صالح محمد خلیل١٧٨٨٧

٠بمحمد طارق محمد فتح هللا١٧٨٨٨

٠بمحمد طلعت محمد سید١٧٨٨٩

٠بمحمد عادل ربیع سلمان دسوقى١٧٨٩٠

٠بمحمد عبد الجواد عبد الباقى احمد١٧٨٩١

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد عبد الحمید مسعد عبد الحمید١٧٨٩٢

٠بمحمد عبد الرحمن عبد السمیع مھدى (محول)١٧٨٩٣

٠بمحمد عبد القادر نبوى حسن١٧٨٩٤

٠بمحمد عبد اللطیف محمد ابراھیم١٧٨٩٥

٠بمحمد عبد المولى عبد السالم یونس١٧٨٩٦

٠بمحمد عبد النبى احمد محمد١٧٨٩٧

٠بمحمد عبد النبى جاد سلیمان١٧٨٩٨

٠بمحمد عبده معوض محمد١٧٨٩٩

٠بمحمد عز الدین عبده فرج هللا١٧٩٠٠

٠بمحمد عالء الدین سامى محمد حمید١٧٩٠١

٠بمحمد عالء الدین محب محمد١٧٩٠٢

٠بمحمد عالء محمد المصري محمد١٧٩٠٣

٠بمحمد على محمد على غنیم١٧٩٠٤

٠بمحمد عماد رجب امام١٧٩٠٥

٠بمحمد عوض مبروك نصرالدین١٧٩٠٦

٠بمحمد مجدى صالح حسن١٧٩٠٧

٠بمحمد مجدى محمد عطیھ١٧٩٠٨

٠بمحمد مجدى مصطفى احمد عوض١٧٩٠٩

٠بمحمد محمد رأفت علي١٧٩١٠

٠بمحمد مصطفى محمد عطیھ١٧٩١١

٠بمحمد ممدوح على خلیل١٧٩١٢

٠بمحمد منیر سید عماره١٧٩١٣

٠بمحمد ناجى احمد محمد١٧٩١٤

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد ناصر كارم محمد١٧٩١٥

٠بمحمد ھشام عبد الرحمن احمد١٧٩١٦

٠بمحمد ھشام على محمد١٧٩١٧

٠بمحمد ھشام محمد عبدالحمید١٧٩١٨

٠بمحمد یاسر احمد فؤاد عبدالوھاب١٧٩١٩

٠بمحمد یاسین احمد حسن قاسم١٧٩٢٠

٠بمحمود احمد حامد عبدالحلیم١٧٩٢١

٠بمحمود احمد مجدى محمد السید جبر١٧٩٢٢

٠بمحمود السید رجب عبد الرحمن١٧٩٢٣

٠بمحمود خالد معوض محمود١٧٩٢٤

٠بمحمود صالح الدین محمود ابو مسلم١٧٩٢٥

٠بمحمود طھ حسین عبد السید١٧٩٢٦

٠بمحمود عادل إبراھیم صالح١٧٩٢٧

٠بمحمود عاطف محمد بیومى١٧٩٢٨

٠بمحمود عاطف محمد عبدالحلیم١٧٩٢٩

٠بمحمود عفت عبد المجید عبدالحلیم١٧٩٣٠

٠بمحمود فاروق عبد التواب فرج١٧٩٣١

٠بمحمود محمد احمد حسن١٧٩٣٢

٠بمحمود محمد االمین عطیھ١٧٩٣٣

٠بمحمود محمد صابر ابراھیم١٧٩٣٤

٠بمحمود محمد عبد الوھاب حسن١٧٩٣٥

٠بمحمود محمد عوض حسین١٧٩٣٦

٠بمحمود مصطفى محمود عجمي  (محول)١٧٩٣٧

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمختار شعبان جبر احمد١٧٩٣٨

٠بمختار محمود محمد احمد١٧٩٣٩

٠بمروان عالء الدین امام شعبان١٧٩٤٠

٠بمروه محمد ابوالمعاطى احمد١٧٩٤١

٠بمریم حسن احمد محمد١٧٩٤٢

٠بمریم خالد محمد السعید١٧٩٤٣

٠بمریم عاطف محمد بیومى١٧٩٤٤

٠بمریم محمد عاصم محمد١٧٩٤٥

٠بمصطفى ابراھیم اسماعیل كساب١٧٩٤٦

٠بمصطفى ابو الفتوح عبدالسمیع العزب١٧٩٤٧

٠بمصطفى اسماعیل محمد عبد النبي (معادلة)١٧٩٤٨

٠بمصطفى اشرف حسین مصطفى١٧٩٤٩

٠بمصطفى جبیلى عباس سید احمد١٧٩٥٠

٠بمصطفى حسین رمضان علي الشیخ١٧٩٥١

٠بمصطفى عبد الرحمن على الملیجى١٧٩٥٢

٠بمصطفى عبد النبى محمد فرید١٧٩٥٣

٠بمصطفى محمد حسنى محمود١٧٩٥٤

٠بمصطفى محمد عبد اللطیف محمد ابو السمح١٧٩٥٥

٠بمصطفى محمود سعد احمد على١٧٩٥٦

٠بمصطفى ممدوح حسن عبد الحكیم١٧٩٥٧

٠بمصطفى یوسف یوسف شریف١٧٩٥٨

٠بمعتز خزرج خلیفھ محمد١٧٩٥٩

٠بمعتز عصام محمد محمود١٧٩٦٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بممدوح سید صدیق عبدالحمید١٧٩٦١

٠بمنار اسماعیل حمزه محمد١٧٩٦٢

٠بمنار حسن سید مصطفى١٧٩٦٣

٠بمنة هللا سعد ابراھیم١٧٩٦٤

٠بمنة هللا سالمھ عبدالعزیز سالمة١٧٩٦٥

٠بمنة هللا على صالح الدین١٧٩٦٦

٠بمنة هللا على محمد عثمان١٧٩٦٧

٠بمنة هللا مصطفى حمدى عبد الخالق١٧٩٦٨

٠بمنة هللا ھشام یوسف سید فتوح١٧٩٦٩

٠بمنة محمد امام محمود١٧٩٧٠

٠بمنتصر عبد السمیع محمود الجالى (محول)١٧٩٧١

٠بمھند خالد احمد موسى قلیعى١٧٩٧٢

٠بمھند یونس حسن یونس١٧٩٧٣

٠بمونیكا عماد ماھر فھمى١٧٩٧٤

٠بمى محمود محمد على عبد الرحیم١٧٩٧٥

٠بمیار حسین یحیى سعد١٧٩٧٦

٠بمیرنا حمدى رمضان سید١٧٩٧٧

٠بمینا انور شكرى عزیز١٧٩٧٨

٠بمینا ایھاب صالح ارمیا١٧٩٧٩

٠بمینا نسیم فھیم ملك١٧٩٨٠

٠بنادیھ مجدى محمد عبد السالم١٧٩٨١

٠بناردین زكریا فولید روفائیل١٧٩٨٢

٠بندى طھ عبد الحمید حسن  (محول)١٧٩٨٣

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بندى محمد سید عطیة١٧٩٨٤

٠بندیم محمد ابوبكر السید١٧٩٨٥

٠بنرمین سمیر عطیھ شحاتھ١٧٩٨٦

٠بنرمین طارق ابراھیم ابراھیم١٧٩٨٧

٠بنعمھ اندراوس افرایم اندراوس١٧٩٨٨

٠بنعمھ رجب سید احمد١٧٩٨٩

٠بنورا طارق محمد حسانین١٧٩٩٠

٠بنورا مصطفى عبد المنعم سید١٧٩٩١

٠بنوران خالد محمد عبد العظیم١٧٩٩٢

٠بنورھان حاتم عبد هللا محمد الجمل  (محول)١٧٩٩٣

٠بنورھان محمد حسان حسین جاد الرب(أ.ف)١٧٩٩٤

٠بنورھان محمود احمد السید١٧٩٩٥

٠بنیرة سعد الدین علي عبد الرازق ١٧٩٩٦

٠بنیفین عادل حامد عبد هللا(أ.ف)١٧٩٩٧

٠بھاجر احمد المحمدى محمد رضوان١٧٩٩٨

٠بھاجر احمد فتحى حسن١٧٩٩٩

٠بھاجر خالد كامل السید١٨٠٠٠

٠بھاجر رجب عبد الرازق كامل الشویخ١٨٠٠١

٠بھاجر طارق زغلول شریف١٨٠٠٢

٠بھاجر محمد احمد على١٨٠٠٣

٠بھاجر محمود فاروق محمود احمد١٨٠٠٤

٠بھاشم مصطفى ھاشم زیدان حسن١٨٠٠٥

٠بھالة محمد على عبدالمنعم١٨٠٠٦

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بھانى احمد محمد ابراھیم١٨٠٠٧

٠بھایدى احمد حمدى محمود احمد١٨٠٠٨

٠بھایدى محمد فاضل محمد عبد الرحیم ١٨٠٠٩

٠بھبھ عبد الباقى رشاد عبد الباقى١٨٠١٠

٠بھبھ محمد صالح حسین١٨٠١١

٠بھدى على محمود مرسي عمران١٨٠١٢

٠بھدى محمد مصطفى ھندى١٨٠١٣

٠بھدیر ابراھیم عبده ابراھیم١٨٠١٤

٠بھدیر جالل ابو العال فراج١٨٠١٥

٠بھدیر عالء الدین عمر موسى١٨٠١٦

٠بھدیر محمد علیوه حسن١٨٠١٧

٠بھدیل زین ابراھیم محمد احمد زیاده١٨٠١٨

٠بھشام احمد حامد محمد١٨٠١٩

٠بھشام سید صالح احمد١٨٠٢٠

٠بھشام محمد صالح محمد١٨٠٢١

٠بھال محمد عبد الفتاح مصطفى١٨٠٢٢

٠بھند ماھر محمد محمد١٨٠٢٣

٠بھیام جمال عبد الحافظ السید١٨٠٢٤

٠بھیثم فتحي محمد بغدادى على١٨٠٢٥

٠بوالء ولید محمد حسین١٨٠٢٦

٠بولید صالح حسین احمد١٨٠٢٧

٠بولید عطیھ ذكى احمد١٨٠٢٨

٠بولید عمر حسن عبد العال١٨٠٢٩

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بیاسر عادل عبد العال احمد١٨٠٣٠

٠بیاسمین احمد خلف محمود١٨٠٣١

٠بیاسمین سید امین صابر١٨٠٣٢

٠بیاسمین على عبد الستار سرى(أ.ف)١٨٠٣٣

٠بیاسمین محمود عبد اللطیف١٨٠٣٤

٠بیحى عبد الجواد ھالل عبد الجواد١٨٠٣٥

٠بیحیى احمد سعد احمد١٨٠٣٦

٠بیوسف احمد سامى عبد العزیز١٨٠٣٧

٠بیوسف حسین محمود راوي١٨٠٣٨

٠بیوسف شعبان ابراھیم محمد١٨٠٣٩

٠بیوسف عاطف رجب السید١٨٠٤٠

٠بیوسف محمد عارف محمد١٨٠٤١

٠بیوسف محمد یوسف إسماعیل١٨٠٤٢

٠بیوسف نشات ناجح عیاد١٨٠٤٣

٠بایھ شعبان معوض عوض هللا - حولت من احصاء١٨٠٤٤

٠بحسین محمد حسین ابراھیم - حول من احصاء١٨٠٤٥

٠بخلود محمد عبد اللطیف محمد - حول من علوم سیاسیة١٨٠٤٦

٠بطارق مصطفى محمد ابو النور سعد - حول من علوم سیاسیة١٨٠٤٧

٠بمحمد الشحات عبده النقیب - حول من احصاء١٨٠٤٨

٠بندى عبد السالم عبد اللطیف محمد - حولت من احصاء١٨٠٤٩

٠بنعمھ حسین على اسماعیل - حولت من احصاء١٨٠٥٠

٠خ١احمد بدوى احمد احمد عبد الحفیظ بركات١٨٠٥١

٠خ١اسراء احمد محمود ابراھیم١٨٠٥٢

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٥١)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١اسالم اكرم محمد احمد١٨٠٥٣

٠خ١اسماء فوزى محمد عبده١٨٠٥٤

٠خ١بالل عبد الوھاب صبري عبد الوھاب (محول)١٨٠٥٥

٠خ١حسام عبد الرحمن أبوبكر على١٨٠٥٦

٠خ١حمیدو سید عبد الحمید محمود١٨٠٥٧

٠خ١خیرى جاد الكریم عبد المجید١٨٠٥٨

٠خ١دینا عطا هللا عبد هللا محمد١٨٠٥٩

٠خ١رابعھ عادل ابراھیم وھبھ١٨٠٦٠

٠خ١سلمى عصام ابو الیزید١٨٠٦١

٠خ١سمیر صبري فرج ابو السعود (محول)١٨٠٦٢

٠خ١عبد الرحمن شعبان على حسین١٨٠٦٣

٠خ١عبد الرحمن محمد احمد طھ١٨٠٦٤

٠خ١عبد الرحمن محمد حسین١٨٠٦٥

٠خ١عبد هللا احمد على حسن١٨٠٦٦

٠خ١عمار رجب محمد محمد سید١٨٠٦٧

٠خ١عمر حاتم محمد سعید١٨٠٦٨

٠خ١عمرو عبد السمیع عبد الرشید محمد١٨٠٦٩

٠خ١ماجد ابراھیم ابو السعود ابو العال١٨٠٧٠

٠خ١مارینا ریاض جرجس ریاض١٨٠٧١

٠خ١محمد ابراھیم ریاض على١٨٠٧٢

٠خ١محمد احمد فؤاد نصر١٨٠٧٣

٠خ١محمد السید طھ ابو ھدیة١٨٠٧٤

٠خ١محمد حسني عبد الجواد ھدیة١٨٠٧٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٥١)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١محمد سعد محمود امام الجزار١٨٠٧٦

٠خ١محمد شعبان محمد احمد١٨٠٧٧

٠خ١محمد صادق عبد الحمید محمد١٨٠٧٨

٠خ١محمد وائل محمد محمد١٨٠٧٩

٠خ١محمود جمال الدین امبابى احمد١٨٠٨٠

٠خ١محمود سامى عبد الرحمن عبد الحمید١٨٠٨١

٠خ١نعمھ شعبان عمر محمد (محول)١٨٠٨٢

٠خ١ھانى رجب عبود حسن١٨٠٨٣

٠خ١ھند طارق طھ عبد الفتاح١٨٠٨٤

٠خ١یاسمین محمود علي حسن سرج١٨٠٨٥

٠خ١یحیى عادل محمد محمد عامر١٨٠٨٦

٠خ٢احمد حمدى عباس عبد العزیز١٨٠٨٧

٠خ٢احمد محمد ابراھیم ابراھیم١٨٠٨٨

٠خ٢احمد محمد كمال احمد١٨٠٨٩

٠خ٢بسمھ سمیر محمد محروس١٨٠٩٠

٠خ٢بیشوى مرقص كامل حنا١٨٠٩١

٠خ٢شیرین سمیر بكرى محمد١٨٠٩٢

٠خ٢عبد العزیز سامى عبد العزیز١٨٠٩٣

٠خ٢فاطمھ محمود سید على حسن١٨٠٩٤

٠خ٢محمد سید ابراھیم عبد الفتاح١٨٠٩٥

٠خ٢محمد معوض محمد احمد١٨٠٩٦

٠خ٣احمد صالح الدین مصطفى خلیل١٨٠٩٧

٠خ٣كریم مصطفى كمال محمد١٨٠٩٨

٠خ٣مروه ناصر السید حسین١٨٠٩٩

٠خ٣ھناء عبده عبد الحمید١٨١٠٠

٠خ٣ولید رضا محمد فتحى١٨١٠١

٠-طھ على عبد الحفیظ عبد البارى١٨١٠٢

٠ب*سامح محمد محمود عماره١٨١٠٣

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ابانوب رضا جاب هللا جرجس١٩٤٠١

٠-ابانوب طلعت برسوم رزق هللا١٩٤٠٢

٠-ابانوب لطفى ذكرى ناشد١٩٤٠٣

٠-ابانوب ماھر ریاض وھبة١٩٤٠٤

٠-ابانوب یوسف شفیق جرجس١٩٤٠٥

٠-ابتسام امبابى جمعھ محمد (أ.ف)١٩٤٠٦

٠-ابراھیم احمد حلمى محمد١٩٤٠٧

٠-ابراھیم جمال یوسف كامل السید١٩٤٠٨

٠-ابراھیم حسین جمعھ احمد١٩٤٠٩

٠-ابراھیم خالد ابراھیم موسى١٩٤١٠

٠-ابراھیم صابر ابراھیم عبدالصادق١٩٤١١

٠-ابراھیم صابر عزوز صدیق١٩٤١٢

٠-ابراھیم عبد الخالق ابراھیم احمد١٩٤١٣

٠-ابراھیم محمد ابراھیم ابو عمیره١٩٤١٤

٠-ابراھیم محمد ابراھیم فھیم١٩٤١٥

٠-ابراھیم محمد احمد ابراھیم١٩٤١٦

٠-ابراھیم محمد حسام الدین عبد العاطى خلیل١٩٤١٧

٠-ابراھیم ھالل سعید محمود١٩٤١٨

٠-ابو الفتوح محمد فتوح عبد هللا١٩٤١٩

٠-ابو بكر بھجت عبد العال جاد هللا١٩٤٢٠

٠-ابو بكر یونس محمد عبد العال١٩٤٢١

٠-ابوبكر عبد المجید محمد غزال احمد١٩٤٢٢

٠-احمد ابراھیم ابراھیم السید١٩٤٢٣

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد ابراھیم محمد ابراھیم١٩٤٢٤

٠-احمد اسامھ محمود احمد محمد١٩٤٢٥

٠-احمد اسلیمان سعد عبد الفتاح١٩٤٢٦

٠-احمد اشرف احمد عبد الخالق ابراھیم١٩٤٢٧

٠-احمد اشرف توفیق على١٩٤٢٨

٠-احمد اشرف جاد محمد١٩٤٢٩

٠-احمد اشرف سعید سید١٩٤٣٠

٠-احمد اشرف عبد التواب محمد١٩٤٣١

٠-احمد اشرف مصطفى سعید١٩٤٣٢

٠-احمد امین عمرو محمد١٩٤٣٣

٠-احمد ایمن ذكرى محمود١٩٤٣٤

٠-احمد ایمن محمد عماد الدین١٩٤٣٥

٠-احمد ایمن محمود محمود١٩٤٣٦

٠-احمد ایمن معوض عبدالرحیم١٩٤٣٧

٠-احمد ایھاب احمد السید١٩٤٣٨

٠-احمد ایھاب جمال دسوقى١٩٤٣٩

٠-احمد تھامى جوده تھامى١٩٤٤٠

٠-احمد جمال عبد الرحمن عبد العزیز١٩٤٤١

٠-احمد جمعھ محمد عیسوي١٩٤٤٢

٠-احمد حسام حسین حافظ١٩٤٤٣

٠-احمد حسن احمد حسن١٩٤٤٤

٠-احمد حسن عبد الرحمن احمد١٩٤٤٥

٠-احمد حسن فھمى حسن١٩٤٤٦

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد حسن محمد احمد مجاھد١٩٤٤٧

٠-احمد حسن محمود السید حزین١٩٤٤٨

٠-احمد حسین شعبان حسین١٩٤٤٩

٠-احمد حماده امام عالم١٩٤٥٠

٠-احمد حمدى حسنى صدیق محمد١٩٤٥١

٠-احمد حمدى غریب عبد الرحمن١٩٤٥٢

٠-احمد خالد السید احمد١٩٤٥٣

٠-احمد خالد حسن محمود١٩٤٥٤

٠-احمد خالد عبد العاطى على١٩٤٥٥

٠-احمد خالد عبد العظیم صدیق١٩٤٥٦

٠-احمد خالد عثمان السید١٩٤٥٧

٠-احمد خالد محمد ذكى محمد١٩٤٥٨

٠-احمد خالد محمد ممدوح على صالح١٩٤٥٩

٠-احمد خالد محمود محمد على١٩٤٦٠

٠-احمد راغب مصطفى عبد المعتمد١٩٤٦١

٠-احمد رأفت شعبان قاسم محمود١٩٤٦٢

٠-احمد رأفت مختار محمد ابراھیم١٩٤٦٣

٠-احمد رضا ابراھیم ابراھیم١٩٤٦٤

٠-احمد رفعت عبد المطلب عبد الماجد١٩٤٦٥

٠-احمد سعد عبد الحكیم مرزوق عبد الرحمن١٩٤٦٦

٠-احمد سعید عبد العال عبدالصمد١٩٤٦٧

٠-احمد سعید قبیصى محمد١٩٤٦٨

٠-احمد سعید كامل عبد الحافظ١٩٤٦٩

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد سلیمان محمد احمد١٩٤٧٠

٠-احمد سمیر ابراھیم لیمونھ١٩٤٧١

٠-احمد سمیر سعد محمد١٩٤٧٢

٠-احمد سمیر عبد العزیز عبد السمیع١٩٤٧٣

٠-احمد سمیر فتحى احمد١٩٤٧٤

٠-احمد سمیر محسن احمد١٩٤٧٥

٠-احمد سمیر محمد عبد الجید١٩٤٧٦

٠-احمد سمیر یحیى رزق١٩٤٧٧

٠-احمد سید محمد ابراھیم حسنین١٩٤٧٨

٠-احمد شریف على عبده١٩٤٧٩

٠-احمد شریف فوزى عبد المقصود١٩٤٨٠

٠-احمد شعبان ابرھیم صالح١٩٤٨١

٠-احمد شكرى حسین جالل١٩٤٨٢

٠-احمد صالح عبد المنطلب اسماعیل١٩٤٨٣

٠-احمد صبرى على قاسم١٩٤٨٤

٠-احمد صالح خلیفھ محمد١٩٤٨٥

٠-احمد صالح سالم عبد المقصود١٩٤٨٦

٠-احمد صالح محمد عبد الحمید١٩٤٨٧

٠-احمد صالح محمد عبدهللا١٩٤٨٨

٠-احمد صالح محمد عطیھ السید١٩٤٨٩

٠-احمد طارق ابراھیم سید احمد١٩٤٩٠

٠-احمد طارق طھ عبد هللا١٩٤٩١

٠-احمد طھ سید طھ فرج١٩٤٩٢

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد عادل جابر كمال١٩٤٩٣

٠-احمد عادل سالم سلیمان١٩٤٩٤

٠-احمد عادل عبد التواب عبد المحسن احمد١٩٤٩٥

٠-احمد عادل عقیل محمد١٩٤٩٦

٠-احمد عادل لطفى احمد عجیب١٩٤٩٧

٠-احمد عاطف حسین راشد١٩٤٩٨

٠-احمد عامر حماده سویلم١٩٤٩٩

٠-احمد عبد الجابر سید محمد١٩٥٠٠

٠-احمد عبد الرحمن احمد مسلسل١٩٥٠١

٠-احمد عبد الرحمن سالم مصطفى الزیني١٩٥٠٢

٠-احمد عبد الرحمن سعید بركات١٩٥٠٣

٠-احمد عبد الرحمن سید عبد الرحمن١٩٥٠٤

٠-احمد عبد الرحمن شعبان حسین١٩٥٠٥

٠-احمد عبد الرحیم احمد السید یوسف١٩٥٠٦

٠-احمد عبد السالم محمود عبد السالم١٩٥٠٧

٠-احمد عبد العزیز عبد الرحمن عبد الجید١٩٥٠٨

٠-احمد عبد هللا عفان عزام١٩٥٠٩

٠-احمد عبد هللا على على١٩٥١٠

٠-احمد عبد هللا مصطفى محمد١٩٥١١

٠-احمد عبد هللا مصطفى محمد الصغیر١٩٥١٢

٠-احمد عثمان عبد القادر محمد١٩٥١٣

٠-احمد عصام حفنى محمود حسن١٩٥١٤

٠-احمد عصام صالح الدین حسن١٩٥١٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد عصمت حسن حسانین١٩٥١٦

٠-احمد عالء الدین احمد محمد١٩٥١٧

٠-احمد على سعد الدین عبد الوھاب١٩٥١٨

٠-احمد على محمد عبد اللطیف١٩٥١٩

٠-احمد عماد الدین زیدان عبد الحمید احمد١٩٥٢٠

٠-احمد عماد زینھم احمد١٩٥٢١

٠-احمد عوض شحات حسین عطا هللا١٩٥٢٢

٠-احمد عید فاضل سالم١٩٥٢٣

٠-احمد فاروق السید سیف١٩٥٢٤

٠-احمد فرحات كمال محمد١٩٥٢٥

٠-احمد كامل محمد عشوش١٩٥٢٦

٠-احمد كرم محمد علي١٩٥٢٧

٠-احمد كمال اسماعیل السید١٩٥٢٨

٠-احمد كمال عبد العزیز مجاھد١٩٥٢٩

٠-احمد ماجد محمد عبد المقصود١٩٥٣٠

٠-احمد ماھر اسماعیل احمد١٩٥٣١

٠-احمد ماھر محمد عبد هللا محمد١٩٥٣٢

٠-احمد مبروك جمعھ عبد العزیز١٩٥٣٣

٠-احمد مجدى احمد ابراھیم١٩٥٣٤

٠-احمد مجدى جمال الدین محمود١٩٥٣٥

٠-احمد مجدى على توفیق١٩٥٣٦

٠-احمد مجدى فتحى على سعد١٩٥٣٧

٠-احمد مجدى فھمى محمود١٩٥٣٨

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد محمد السید على السید١٩٥٣٩

٠-احمد محمد المھدي سعید (أ.ف)١٩٥٤٠

٠-احمد محمد حسن خلیفھ احمد١٩٥٤١

٠-احمد محمد حسن عبدالحمید١٩٥٤٢

٠-احمد محمد حسن محمود(محول)١٩٥٤٣

٠-احمد محمد حسین احمد ابراھیم١٩٥٤٤

٠-احمد محمد خلف هللا ربیع١٩٥٤٥

٠-احمد محمد رضا محمد توفیق١٩٥٤٦

٠-احمد محمد سعید حسن١٩٥٤٧

٠-احمد محمد سلیم عزب ابراھیم١٩٥٤٨

٠-احمد محمد شعبان سعداوى١٩٥٤٩

٠-احمد محمد صالح الدین احمد محمود١٩٥٥٠

٠-احمد محمد عبد الرازق ابراھیم١٩٥٥١

٠-احمد محمد عبد الرؤوف محمد١٩٥٥٢

٠-احمد محمد عبد الفتاح السید١٩٥٥٣

٠-احمد محمد عبد الكریم علي١٩٥٥٤

٠-احمد محمد عبد المطلب محمد١٩٥٥٥

٠-احمد محمد عبد المنعم عبد العظیم محمد١٩٥٥٦

٠-احمد محمد عطیھ عبد الغفار١٩٥٥٧

٠-احمد محمد فاروق شلبى١٩٥٥٨

٠-احمد محمد فضل حامد١٩٥٥٩

٠-احمد محمد فوزى مھنى ھیكل١٩٥٦٠

٠-احمد محمد قرنى محمد السید١٩٥٦١

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثانى)رقم اللجنة:(١٨٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد محمد كمال عبد العال١٩٥٦٢

٠-احمد محمد محمد یوسف١٩٥٦٣

٠-احمد محمد مصطفى محمد١٩٥٦٤

٠-احمد محمد نور الدین محمد١٩٥٦٥

٠-احمد محمد ھرمیس عبد النبى١٩٥٦٦

٠-احمد محمود احمد مصطفى١٩٥٦٧

٠-احمد محمود احمد مصطفى سبسوبھ١٩٥٦٨

٠-احمد محمود سعید عبد الحمید١٩٥٦٩

٠-احمد محمود فؤاد الیماني١٩٥٧٠

٠-احمد محى الدین  شكري محمود١٩٥٧١

٠-احمد مختار حسن محمد١٩٥٧٢

٠-احمد مخلوف موافى جاد١٩٥٧٣

٠-احمد مدحت عبد الخالق ابراھیم١٩٥٧٤

٠-احمد مدحت فوزى ابراھیم١٩٥٧٥

٠-احمد مدحت محروس محمد١٩٥٧٦

٠-احمد مصطفى احمد سید١٩٥٧٧

٠-احمد مصطفى حامد عبد الحافظ محمد ھیكل١٩٥٧٨

٠-احمد مصطفى حسن على١٩٥٧٩

٠-احمد مصطفى حسین عبد الشكور١٩٥٨٠

٠-احمد مصطفى رزق شحاتھ(محول)١٩٥٨١

٠-احمد مصطفى زین احمد١٩٥٨٢

٠-احمد مصطفى عویس عبد الحلیم١٩٥٨٣

٠-احمد مصطفى محمد علي محمد سلمان١٩٥٨٤

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-احمد منصور كامل على١٩٥٨٥

٠-احمد نادر عماد الدین السید١٩٥٨٦

٠-احمد ناصر ابو الفتح ابراھیم١٩٥٨٧

٠-احمد ناصر حسن صبحي١٩٥٨٨

٠-احمد نبیل حسین السید١٩٥٨٩

٠-احمد نشأت حسن محمد١٩٥٩٠

٠-احمد نصر السعدي حسن١٩٥٩١

٠-احمد ھانى حافظ ابراھیم١٩٥٩٢

٠-احمد ھشام حسن حسین١٩٥٩٣

٠-احمد ھشام فراج ابو العال١٩٥٩٤

٠-احمد ھشام مدبولي محجوب١٩٥٩٥

٠-احمد وجدى احمد حسین١٩٥٩٦

٠-احمد یحیى سید عبد النبى١٩٥٩٧

٠-احمد یحیى طھ عبدالمحسن١٩٥٩٨

٠-احمد یسرى سید حسن١٩٥٩٩

٠-ادھم حسن محمد محمود١٩٦٠٠

٠-ادھم صالح الدین طلبھ محمد احمد١٩٦٠١

٠-ادھم محى الدین رمضان حجاج١٩٦٠٢

٠-اروى السید قاید صالح١٩٦٠٣

٠-اسامھ احمد سعد عبد الجواد١٩٦٠٤

٠-اسامھ طارق الباز الدیاسطى١٩٦٠٥

٠-اسامھ عبد الاله عبد المجید حسن١٩٦٠٦

٠-اسامھ ھشام احمد جاد١٩٦٠٧

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-اسراء احمد السید حامد منصور١٩٦٠٨

٠-اسراء احمد ضوى احمد١٩٦٠٩

٠-اسراء احمد محمد احمد الطبرى١٩٦١٠

٠-اسراء احمد محمد محمد١٩٦١١

٠-اسراء حسام الدین صالح حامد١٩٦١٢

٠-اسراء حسین على عبد الخالق١٩٦١٣

٠-اسراء حلمى محمد جعفر١٩٦١٤

٠-اسراء سید محمد سالمھ١٩٦١٥

٠-اسراء شعبان رجب محمد١٩٦١٦

٠-اسراء شكرى حسن سید١٩٦١٧

٠-اسراء طارق العربى احمد١٩٦١٨

٠-اسراء طھ احمد عبده١٩٦١٩

٠-اسراء عبد الخالق ابو السعود السید١٩٦٢٠

٠-اسراء عبد العاطى جوده ابراھیم١٩٦٢١

٠-اسراء عبد المجید السید حسن١٩٦٢٢

٠-اسراء عبد الناصر محمد سلیمان١٩٦٢٣

٠-اسراء عبد النبى احمد عبد العال١٩٦٢٤

٠-اسراء على عبد القادر حسن١٩٦٢٥

٠-اسراء فوزى احمد عبد الرحمن اماره١٩٦٢٦

٠-اسراء مجدى مكاوى محمد١٩٦٢٧

٠-اسراء محمد احمد امام١٩٦٢٨

٠-اسراء محمد ثابت توفیق١٩٦٢٩

٠-اسراء محمد صالح ابو الحسن١٩٦٣٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-اسراء محمود احمد عبد القادرالجمل١٩٦٣١

٠-اسراء مصطفى محمد سید١٩٦٣٢

٠-اسالم احمد سعد احمد بیومي١٩٦٣٣

٠-اسالم احمد سید احمد١٩٦٣٤

٠-اسالم اسماعیل عبد الرءوف اسماعیل١٩٦٣٥

٠-اسالم اشرف السید حبیب١٩٦٣٦

٠-اسالم اشرف عبد الحمید عمر١٩٦٣٧

٠-اسالم االمیر الحسینى الحنفى محمد١٩٦٣٨

٠-اسالم ایمن مصطفى كامل احمد ابو النجا١٩٦٣٩

٠-اسالم بشیر سید سید١٩٦٤٠

٠-اسالم حسن كامل محمد١٩٦٤١

٠-اسالم حمدى مصطفى امان ابو العینین(محول)١٩٦٤٢

٠-اسالم خالد محمد عرفات١٩٦٤٣

٠-اسالم سید الشین احمد١٩٦٤٤

٠-اسالم طارق عبدالمطلب عبدالعزیز١٩٦٤٥

٠-اسالم طارق محمد عبد الحافظ١٩٦٤٦

٠-اسالم طلعت حامد توفیق سلیمان١٩٦٤٧

٠-اسالم عادل عبد العال ھریدى١٩٦٤٨

٠-اسالم عادل موسى ابو العزم١٩٦٤٩

٠-اسالم عبد الحلیم ذكي حسین١٩٦٥٠

٠-اسالم عبد المجید على عبد المجید١٩٦٥١

٠-اسالم عصام ابراھیم خلیل١٩٦٥٢

٠-اسالم عماد على عطیة الشیخ١٩٦٥٣

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-اسالم فتحى حسن عبدالمتجلى١٩٦٥٤

٠-اسالم مجدى فتحى محمد١٩٦٥٥

٠-اسالم محمد احمد محمود احمد١٩٦٥٦

٠-اسالم محمد السید احمد١٩٦٥٧

٠-اسالم محمد حسانى سالم١٩٦٥٨

٠-اسالم محمد حسین السید١٩٦٥٩

٠-اسالم محمد سلیمان بدرالدین١٩٦٦٠

٠-اسالم محمد سمیر محمد١٩٦٦١

٠-اسالم محمد طھ عبدالعزیز١٩٦٦٢

٠-اسالم محمود ابو المندور حسن١٩٦٦٣

٠-اسالم محمود احمد ابراھیم١٩٦٦٤

٠-اسالم یسرى على عكاشھ١٩٦٦٥

٠-اسالم یوسف رافت محمد١٩٦٦٦

٠-اسماء رمضان حسن وطنى داود١٩٦٦٧

٠-اسماء رمضان محمد السید١٩٦٦٨

٠-اسماء شوقى عزوز صبره١٩٦٦٩

٠-اسماء طارق سید محمود مصطفي١٩٦٧٠

٠-اسماء عادل محمود مرسى١٩٦٧١

٠-اسماء عبد العاطى عبد الفتاح عبد الحمید١٩٦٧٢

٠-اسماء على محمد على١٩٦٧٣

٠-اسماء عمر محمود عبد الجواد١٩٦٧٤

٠-اسماء فكرى محمد على١٩٦٧٥

٠-اسماعیل عماد عبد الوھاب عبد الرازق١٩٦٧٦

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-اشرف ابو القاسم عید عبد الجواد١٩٦٧٧

٠-اشرقت محمد بركات محمد اسعد١٩٦٧٨

٠-اصالھ ثروت حسن السید الخولي١٩٦٧٩

٠-اكرم حسین على صبرة١٩٦٨٠

٠-االء اسامھ احمد محمد احمد١٩٦٨١

٠-االء حسام عبد الفتاح مصطفى١٩٦٨٢

٠-االء فرید مرسى حسن مرسى١٩٦٨٣

٠-االء محمود سید حسانین١٩٦٨٤

٠-المعتز با� على احمد حسن القصبى١٩٦٨٥

٠-الھام ایمن محمد عباس بھجت١٩٦٨٦

٠-الھام عنتر عبد الرحمن عبد الرحمن١٩٦٨٧

٠-امال مصطفى محمد عطیھ١٩٦٨٨

٠-امام احمد امام عبد الحلیم مطر١٩٦٨٩

٠-امانى سعید محمد على١٩٦٩٠

٠-امانى شعبان عبده عبدالعال١٩٦٩١

٠-امانى صابر زكریا مبروك محمد (أ.ف)١٩٦٩٢

٠-امانى مجدى زكى عمران١٩٦٩٣

٠-امانى محمد مصطفي عبد المحسن١٩٦٩٤

٠-امجد طارق مصطفى عبدالحمید١٩٦٩٥

٠-امل سعید عبدالفتاح جاد١٩٦٩٦

٠-امل عادل فایز عبد الحمید١٩٦٩٧

٠-امل فرج فھمى احمد١٩٦٩٨

٠-امنیھ عبده محمد عبده١٩٦٩٩

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (جـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٩٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-امنیھ على محمد على١٩٧٠٠

٠-امنیھ ناصر ابراھیم مسلم محمد١٩٧٠١

٠-امیر سامى یواقیم خلیل١٩٧٠٢

٠-امیر سید عبد العال عبید١٩٧٠٣

٠-امیر عادل مختار عبده١٩٧٠٤

٠-امیرة عادل محمد عثمان١٩٧٠٥

٠-امیرة محمد عبد العظیم عبد المجید١٩٧٠٦

٠-امیرة محمود طھ سیف النصر١٩٧٠٧

٠-امیره اشرف صابر على١٩٧٠٨

٠-امیره رشدى محمد عطیھ١٩٧٠٩

٠-امیره سامى احمد عبد الحفیظ١٩٧١٠

٠-امیره شعبان خلیل خلیل١٩٧١١

٠-امیره عادل الحفنى راشد١٩٧١٢

٠-امیره عادل عبد الرحمن شرف١٩٧١٣

٠-امیره على عبد العزیز احمد١٩٧١٤

٠-امیره محمود حسین احمد١٩٧١٥

٠-امین نبیل امین مسیحھ١٩٧١٦

٠-اندرو ایھاب رشدى فوزى١٩٧١٧

٠-اندرو عادل سامى یوسف١٩٧١٨

٠-اندرو عیاد فخرى الزقیم١٩٧١٩

٠-اندرو میشیل صادق جورجى١٩٧٢٠

٠-اندرو میشیل فوزى میخائیل١٩٧٢١

٠-انس تیسیر احمد حامد١٩٧٢٢

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-انسى محمد حسین محمد١٩٧٢٣

٠-انطونیوس ماجد نادى عدلي١٩٧٢٤

٠-ایاد عادل عبد الستار عبد العزیز١٩٧٢٥

٠-ایمان احمد جمال الدین عبد المجید١٩٧٢٦

٠-ایمان صبره كمال صبره عبدهللا١٩٧٢٧

٠-ایمان طارق عباس محمد١٩٧٢٨

٠-ایمان عماد رأفت احمد١٩٧٢٩

٠-ایمان محمد عباس ابراھیم١٩٧٣٠

٠-ایمان محمد یوسف مسعود١٩٧٣١

٠-ایمن محمد صفى الدین محمد مصطفى١٩٧٣٢

٠-ایمن محمد محمد سید١٩٧٣٣

٠-ایمن مالك رتیب مالك١٩٧٣٤

٠-ایھ ابراھیم شعبان حسن١٩٧٣٥

٠-ایھ احمد سعد زغلول١٩٧٣٦

٠-ایھ احمد صادق حفنى١٩٧٣٧

٠-ایھ احمد عید عبد الھادى١٩٧٣٨

٠-ایھ اشرف عبد هللا سلطان١٩٧٣٩

٠-ایھ السید مصطفى على١٩٧٤٠

٠-ایھ ایمن ابراھیم عید احمد(أ.ف)١٩٧٤١

٠-ایھ جمال محمد عبد المقصود١٩٧٤٢

٠-ایھ حازم مجاھد على١٩٧٤٣

٠-ایھ حسین احمد حسین١٩٧٤٤

٠-ایھ سید محمد سنھابى١٩٧٤٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ایھ طاھر القطب محمد غطاس١٩٧٤٦

٠-ایھ عادل مصطفى رمضان١٩٧٤٧

٠-ایھ عبد الحمید عبد الفتاح حسین١٩٧٤٨

٠-ایھ عبدهللا كامل محمد (أ.ف)١٩٧٤٩

٠-ایھ عصام عامر محمد البطل١٩٧٥٠

٠-ایھ فتحى محمد عطوه١٩٧٥١

٠-ایھ ماھر احمد عالم١٩٧٥٢

٠-ایھ محمد ھزاع ذكى١٩٧٥٣

٠-ایھ محمود اسماعیل عبد الباقى١٩٧٥٤

٠-ایھ محمود محمد محمود١٩٧٥٥

٠-ایھاب ابوالوفا الغریب السید١٩٧٥٦

٠-ایھاب خالد خیرى عید احمد١٩٧٥٧

٠-ایھاب سمیر ریاض سالمھ١٩٧٥٨

٠-ایھاب طھ على عبد الكریم١٩٧٥٩

٠-ایھاب عبد الموجود یوسف محمد١٩٧٦٠

٠-ایھاب عبدالمنعم محمد خیرو١٩٧٦١

٠-ایھاب محمد عاشور عبد الوھاب١٩٧٦٢

٠-باسل ممدوح میرغنى ابراھیم١٩٧٦٣

٠-باسم حاتم احمد احمد١٩٧٦٤

٠-باسم عادل سراج الدین حسنى محمد١٩٧٦٥

٠-باسم محمد سید اسماعیل١٩٧٦٦

٠-باسم مصطفى محمود طھ١٩٧٦٧

٠-باسم یاسر على عبد الرازق١٩٧٦٨

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-بركسام جورج یعقوب برسوم١٩٧٦٩

٠-بسام عبد الناصر محمد محمد القطان١٩٧٧٠

٠-بسام محمد السید محمود١٩٧٧١

٠-بسام محمد صقر دربالھ١٩٧٧٢

٠-بسام ھشام حامد محمد١٩٧٧٣

٠-بسمھ عماد محمد عبد الرحمن محمد١٩٧٧٤

٠-بسمھ نبیل عبدالعزیز محمد١٩٧٧٥

٠-بسمھ یاسر عبد الرحمن دردیر١٩٧٧٦

٠-بسنت احمد محمد احمد سعید١٩٧٧٧

٠-بسنت اشرف احمد زاھر حسین١٩٧٧٨

٠-بسنت اشرف جمیل حسن١٩٧٧٩

٠-بسنت اشرف سمیر السید١٩٧٨٠

٠-بسنت حسن سعد رمضان١٩٧٨١

٠-بسنت رفعت عبد السمیع عباس١٩٧٨٢

٠-بسنت على محمد ابراھیم مطر١٩٧٨٣

٠-بسنت محمد بكرى فھمى١٩٧٨٤

٠-بسنت محمد عبد الفتاح حسن١٩٧٨٥

٠-بالل كمال محمد عبد الحلیم١٩٧٨٦

٠-بالل محمد برعى عبد الرحمن١٩٧٨٧

٠-بالل وحید محمد عبد الرازق١٩٧٨٨

٠-بھاء فؤاد شوقى احمد فھمى(محول)١٩٧٨٩

٠-بوال السبع الضبع جاد١٩٧٩٠

٠-بوال ذكى حلیم ذكى١٩٧٩١

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-بوال ھانى كمال عیاد١٩٧٩٢

٠-بیتر صبحى سارى بقطر١٩٧٩٣

٠-بیتر صبحي رزق میخائیل١٩٧٩٤

٠-بیتر عزت سعد جرجس١٩٧٩٥

٠-بیتر میمصى عوض مجد هللا١٩٧٩٦

٠-بیشوى داود شحاتھ تاوضروس١٩٧٩٧

٠-بیشوى صالح بشرى بنیامین١٩٧٩٨

٠-بیشوى كیرلس حنا میخائیل١٩٧٩٩

٠-تامر سعد توفیق ابراھیم١٩٨٠٠

٠-تسنیم احمد فضل ذكى١٩٨٠١

٠-تغرید جالء على حسن١٩٨٠٢

٠-تقى احمد یحیى حسن محمود١٩٨٠٣

٠-تقى ایھاب رفعت سید١٩٨٠٤

٠-تقى جمال السید عبد الخالق١٩٨٠٥

٠-تقى حسن حسنى حسن١٩٨٠٦

٠-تقى خالد انور احمد١٩٨٠٧

٠-تقى خیرى صالح الدین احمد١٩٨٠٨

٠-تقى عادل احمد احمد١٩٨٠٩

٠-تقى مجدى عبدالستار سید١٩٨١٠

٠-تقى مجدى مخیمر عبد العلیم١٩٨١١

٠-جانیستا جمیل بولس ثابت١٩٨١٢

٠-جرجس شریف رشدى نسیم١٩٨١٣

٠-جزیف طلعت عزیز خلیل١٩٨١٤

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-جمال خالد على فضل١٩٨١٥

٠-جمال مصطفى مرسى محمد١٩٨١٦

٠-جمالت امام طلبة امام١٩٨١٧

٠-جنھ اسامھ ابراھیم السید ابراھیم١٩٨١٨

٠-جھاد حسن محمد حسن عزو١٩٨١٩

٠-جھاد رأفت عبد المجید على١٩٨٢٠

٠-جھاد فوزى فتحى عیسى سلیمان١٩٨٢١

٠-جون عزت نعیم ناشد١٩٨٢٢

٠-جیھان عزت ابراھیم الدسوقى١٩٨٢٣

٠-حازم امام عطیھ حسن١٩٨٢٤

٠-حازم جمال فوزى عبدالعزیز١٩٨٢٥

٠-حازم جمال محمد بندارى١٩٨٢٦

٠-حازم شریف بیومي یوسف البربري١٩٨٢٧

٠-حازم عثمان مشوادى عبدهللا١٩٨٢٨

٠-حازم متولى خلف محمد١٩٨٢٩

٠-حازم محمد حامد عبد الحلیم محمد١٩٨٣٠

٠-حازم محمد عبد العزیز فرج هللا١٩٨٣١

٠-حبیبھ احمد محمد جبر١٩٨٣٢

٠-حبیبھ نبیل محمد االمیر١٩٨٣٣

٠-حجازى حجازى عویس محمد١٩٨٣٤

٠-حسام اسامھ ابو النجا حسن١٩٨٣٥

٠-حسام الدین احمد عابدین امام١٩٨٣٦

٠-حسام الدین سید درویش حلمى درویش١٩٨٣٧

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-حسام الدین كرم كمال حمید١٩٨٣٨

٠-حسام خالد كمال محمد١٩٨٣٩

٠-حسام سید فتحى محمد١٩٨٤٠

٠-حسن النمر سلیمان عبد الصادق(أ.ف)١٩٨٤١

٠-حسن خالد جمال الدین ابراھیم١٩٨٤٢

٠-حسن سعید علي عبد القادر١٩٨٤٣

٠-حسن على احمد على حسین١٩٨٤٤

٠-حسن عماد الدین حسن محمد متولى١٩٨٤٥

٠-حسن مجدى حسن ابراھیم١٩٨٤٦

٠-حسن محمد حسن عبد الرحیم محمود١٩٨٤٧

٠-حسن محمود ابراھیم محمود حداد١٩٨٤٨

٠-حسن مظھر عاشور شنتیر١٩٨٤٩

٠-حسناء سعید نصر الدین امین١٩٨٥٠

٠-حسین احمد حسین ابراھیم١٩٨٥١

٠-حسین احمد محمد مرسى١٩٨٥٢

٠-حسین اسماعیل حسین عثمان١٩٨٥٣

٠-حسین سالمھ امین سالم١٩٨٥٤

٠-حسین كمال ابراھیم خلف١٩٨٥٥

٠-حسین محمد حسین محمد١٩٨٥٦

٠-حلمى ایمن حلمى السید١٩٨٥٧

٠-حنان رفعت عبد المنعم ابو الیزید١٩٨٥٨

٠-حنان محمد فوزى فرید١٩٨٥٩

٠-حوریھ على عبد الرازق على احمد١٩٨٦٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-خالد احمد انور احمد١٩٨٦١

٠-خالد احمد قدرى علیوه١٩٨٦٢

٠-خالد امین عبد المنجى ابراھیم١٩٨٦٣

٠-خالد سعد مصطفى كامل١٩٨٦٤

٠-خالد طھ محمد ھیمن١٩٨٦٥

٠-خالد عبد الناصر طایع حمدان١٩٨٦٦

٠-خالد عصام الدین عبد العزیز غانم سالم١٩٨٦٧

٠-خالد عونى ابو الفضل احمد قطب١٩٨٦٨

٠-خالد فوزى انور محمد١٩٨٦٩

٠-خالد محمد خلیل جنیدى١٩٨٧٠

٠-خالد محمد عبد الھادى محمد على١٩٨٧١

٠-خالد محمد كمال ابراھیم١٩٨٧٢

٠-خالد محمد محروس محمد١٩٨٧٣

٠-خالد مختار جمعھ محمد١٩٨٧٤

٠-خالد نبیل عبد المنعم مرسى١٩٨٧٥

٠-خلود ایمن محمد محمد١٩٨٧٦

٠-خلود ایھاب حامد محروس١٩٨٧٧

٠-خلود خالد حامد محمد عبد الصمد١٩٨٧٨

٠-خلود خالد محمد حسین١٩٨٧٩

٠-خلود خالد محمد سالم١٩٨٨٠

٠-خلود سالم سلیمان سالم١٩٨٨١

٠-خلود طارق كمال محمد١٩٨٨٢

٠-خلود عبد الرحمن سلیمان عبد العزیز١٩٨٨٣

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (د) الدور األول)رقم اللجنة:(١٩٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-خلود محمد حسني محمد١٩٨٨٤

٠-خلود محمد عثمان منصور١٩٨٨٥

٠-خلود محمود على عبد الاله١٩٨٨٦

٠-خلود مختار رشاد عبد الھادى١٩٨٨٧

٠-خلیفھ خالد خلیفھ محمد منصور١٩٨٨٨

٠-خلیفھ سید عبد المحسن عبد الحافظ١٩٨٨٩

٠-دالیا خالد عبد الحكیم عبد الحكیم١٩٨٩٠

٠-دانا محمد محمود نصر١٩٨٩١

٠-دعاء صالح سید محمد صالح١٩٨٩٢

٠-دعاء مصطفى محمد السقا١٩٨٩٣

٠-دنیا حسن عبد هللا محمد حسن١٩٨٩٤

٠-دنیا عماد فتحى محروس١٩٨٩٥

٠-دنیا عید فھمى محمود١٩٨٩٦

٠-دنیا محمد مصطفى على١٩٨٩٧

٠-دنیا محمود عبد العال محمود ناجى١٩٨٩٨

٠-دینا احمد ابراھیم احمد عمران١٩٨٩٩

٠-دینا اسامھ محمد صالح الدین قراعھ١٩٩٠٠

٠-دینا ایمن سید سید (أ.ف)١٩٩٠١

٠-دینا حسن سید حسن١٩٩٠٢

٠-دینا حمدى كامل عبده١٩٩٠٣

٠-دینا حموده عمار محمد سید١٩٩٠٤

٠-رامى محمد علم الدین محمد١٩٩٠٥

٠-رانا عالء فاروق محمود١٩٩٠٦

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-رانا محمد علوان محمد١٩٩٠٧

٠-رانا مراد محمد مراد١٩٩٠٨

٠-رانا مصطفى كامل محمد١٩٩٠٩

٠-رانیا علوان صالح علوان١٩٩١٠

٠-رجب سید رجب محمد١٩٩١١

٠-رحاب خالد مصطفى عبده١٩٩١٢

٠-رحاب سالمھ عبد الرحمن الشربینى١٩٩١٣

٠-رحاب عبد الرؤف احمد فرحات(أ.ف)١٩٩١٤

٠-رحمھ ایھاب احمد على١٩٩١٥

٠-رحمھ حسین محمد سید١٩٩١٦

٠-رحمھ طارق یوسف سلیمان١٩٩١٧

٠-رحمھ عبد اللطیف على عبد اللطیف١٩٩١٨

٠-رشا علوى رشاد عبد المجید١٩٩١٩

٠-رضا سید رضانا خلیل على١٩٩٢٠

٠-رضوى سید ابراھیم احمد١٩٩٢١

٠-رضوى طارق ابراھیم كامل علي١٩٩٢٢

٠-رضوى طارق السید حمدون محمد١٩٩٢٣

٠-رضوى فتحي عبد السمیع علي١٩٩٢٤

٠-رضوى محمد على جمعھ محمد١٩٩٢٥

٠-رضوى مصطفى بدران احمد١٩٩٢٦

٠-رضوى یاسر محمد عبد الموجود١٩٩٢٧

٠-رغد محمد حنفى حسین محمد عمر١٩٩٢٨

٠-رغده عبد المجید فوزى عبد الحمید١٩٩٢٩

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-رغده محمد حسن سلیمان١٩٩٣٠

٠-رقیھ عادل احمد سالم١٩٩٣١

٠-رنا اشرف خلیل رباح١٩٩٣٢

٠-رنا حسین محمد ابراھیم عالن١٩٩٣٣

٠-رنا سامى عبد الھادى احمد١٩٩٣٤

٠-رنا صفوت عبد الفتاح ھریدى١٩٩٣٥

٠-رنا على فھمى محمود١٩٩٣٦

٠-رنا محمد عزت عبد الفتاح١٩٩٣٧

٠-رنیم حسین محمد فتحى البطراوى١٩٩٣٨

٠-رنین  مصطفى عارف عبد هللا١٩٩٣٩

٠-روان مجدي احمد ابو الفتوح١٩٩٤٠

٠-روزیت ارمیاء ثروت بطرس١٩٩٤١

٠-رویدا خالد عبد العاطى على حامد١٩٩٤٢

٠-رؤوف ایھاب رمسیس راغب١٩٩٤٣

٠-ریم حسنین عبد المجید السعدنى١٩٩٤٤

٠-ریم خالد على عبد الحفیظ١٩٩٤٥

٠-ریم طارق احمد محمد١٩٩٤٦

٠-ریم عبد الحلیم كمال الشربینى١٩٩٤٧

٠-ریموندا رفعت عبد المسیح جاد هللا١٩٩٤٨

٠-ریھام خالد عبد الحلیم عبد الفتاح١٩٩٤٩

٠-ریھام محمد ابراھیم محمد ابراھیم١٩٩٥٠

٠-زكریا خضر عطیھ عبد العال١٩٩٥١

٠-زیاد خالد صبحي منصور١٩٩٥٢

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-زیاد محمد عبد البدیع متولى١٩٩٥٣

٠-زینب احمد شعبان محمد١٩٩٥٤

٠-زینب السید محمد السید١٩٩٥٥

٠-زینب عبد الوھاب عبد العزیز حسن١٩٩٥٦

٠-زینب نبیل رضا على١٩٩٥٧

٠-سارة ابراھیم عطیھ ابراھیم١٩٩٥٨

٠-سارة احمد محمود حسنین١٩٩٥٩

٠-سارة عصام عبدالمنعم محمد١٩٩٦٠

٠-ساره احمد خیرى محمد١٩٩٦١

٠-ساره اشرف صبرى ابراھیم١٩٩٦٢

٠-ساره حامد احمد محمد الشریف١٩٩٦٣

٠-ساره حماده عباس زیدان١٩٩٦٤

٠-ساره فؤاد محمد حسن١٩٩٦٥

٠-ساره مجدى حسن مدبولى١٩٩٦٦

٠-ساره محسن صابر حسن١٩٩٦٧

٠-ساره محمد مصطفى عبد هللا١٩٩٦٨

٠-ساره مصطفى كامل احمد١٩٩٦٩

٠-سالم صالح سالم دیاب حسن١٩٩٧٠

٠-سامح شعبان كامل خمیس١٩٩٧١

٠-سامیھ محمود ابراھیم معروف١٩٩٧٢

٠-سامیھ یاسر مصطفى خلیل١٩٩٧٣

٠-ساندرا عاطف نصیف رمزى١٩٩٧٤

٠-سعاد فرج رمضان عفیفي١٩٩٧٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-سعد رفعت سعد سالم١٩٩٧٦

٠-سعد طارق سعد عیسى یوسف١٩٩٧٧

٠-سعید عبد البار یوسف مصطفى الخولى١٩٩٧٨

٠-سعید عبد الوھاب سعید محمد١٩٩٧٩

٠-سالمھ اسامھ سالمھ غنیم١٩٩٨٠

٠-سلسبیل حمدى متولى محمد١٩٩٨١

٠-سلمى بركات عبد الظاھر سنوسى١٩٩٨٢

٠-سلمى حسام ابراھیم یونس١٩٩٨٣

٠-سلمى سمیر شبل بسیونى١٩٩٨٤

٠-سلمى سید احمد فرغلى١٩٩٨٥

٠-سلمى طھ عبده محمد١٩٩٨٦

٠-سلمى عصام الدین عبد الفتاح حسن١٩٩٨٧

٠-سلمى عصام حنفى السید١٩٩٨٨

٠-سلمى عصام محمود ابراھیم١٩٩٨٩

٠-سلمى محمد عبد الرشید احمد١٩٩٩٠

٠-سلمى محمود حسین محمود١٩٩٩١

٠-سلمى مصطفى محمد محمود سالم١٩٩٩٢

٠-سلمى ناصر محمد شحاتھ١٩٩٩٣

٠-سلمى نصر الدین محمد محمد١٩٩٩٤

٠-سلوى اسامھ احمد شوقى١٩٩٩٥

٠-سلیمان محمد سلیمان محمد حسن١٩٩٩٦

٠-سما محمد جالل السید المنسى١٩٩٩٧

٠-سماء رمضان سید السید١٩٩٩٨

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-سمر رأفت على رشوان١٩٩٩٩

٠-سمر سعید عبد الفتاح الشویمى٢٠٠٠٠

٠-سمر وھبھ رضوان محمد٢٠٠٠١

٠-سمیر رجب ابراھیم السید٢٠٠٠٢

٠-سمیھ اسماعیل ابراھیم اسماعیل٢٠٠٠٣

٠-سندس اسماعیل عبد الجلیل امین٢٠٠٠٤

٠-سندس حاتم احمد محمود الخطیب٢٠٠٠٥

٠-سندس سید عبد العظیم یوسف٢٠٠٠٦

٠-سھا اشرف عبد المجید دیاب٢٠٠٠٧

٠-سھام محمد انور عبد العال٢٠٠٠٨

٠-سھر محمد عبد الفتاح سعفان٢٠٠٠٩

٠-سھیلھ احمد حسن محمد٢٠٠١٠

٠-سید سمیر سید رجب سلیم٢٠٠١١

٠-سید صالح محمود كامل٢٠٠١٢

٠-سید عماد الدین سید حسن صابر٢٠٠١٣

٠-سیلفیا سامح یوسف توفیق٢٠٠١٤

٠-شادى اسامھ فاروق عبد القادر٢٠٠١٥

٠-شادى ایمن سامي سلیم٢٠٠١٦

٠-شادى على محمد السید٢٠٠١٧

٠-شادى فرج عرفھ على٢٠٠١٨

٠-شذا سید حسین سمیر سید٢٠٠١٩

٠-شروق احمد شعبان احمد٢٠٠٢٠

٠-شروق احمد مصطفى اسماعیل٢٠٠٢١

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-شروق امین احمد امین الدالل٢٠٠٢٢

٠-شروق بالل سید احمد٢٠٠٢٣

٠-شروق زینھم حسن قندیل عفیفي٢٠٠٢٤

٠-شروق محمد محمود اسماعیل٢٠٠٢٥

٠-شروق منیر فرج خلف٢٠٠٢٦

٠-شریف حمدى عید فھیم٢٠٠٢٧

٠-شریف طارق محمد على٢٠٠٢٨

٠-شریف محمد عبد هللا جبریل٢٠٠٢٩

٠-شریف محمد كمال على٢٠٠٣٠

٠-شریف یسرى رمضان محمود٢٠٠٣١

٠-شعبان عبد المنصف عبد المنصف محمود٢٠٠٣٢

٠-شنوده عادل شھدى مرید٢٠٠٣٣

٠-شھاب احمد محمود راشد٢٠٠٣٤

٠-شھاب اشرف عبد المنعم عبد الحافظ٢٠٠٣٥

٠-شھاب الدین ایھاب السعید محمود٢٠٠٣٦

٠-شھاب الدین محمد نصر الدین ابوطالب٢٠٠٣٧

٠-شھاب عصام عبد المنعم عبد النبى٢٠٠٣٨

٠-شھاب عالء سعد محمد٢٠٠٣٩

٠-شھاب مبارك موسى عبد اللطیف٢٠٠٤٠

٠-شیرین صبرى عبدالعزیز محمود٢٠٠٤١

٠-شیماء احمد عبد الرازق سلیمان٢٠٠٤٢

٠-شیماء اشرف راشد مغازى٢٠٠٤٣

٠-شیماء خالد شلقامي اسماعیل٢٠٠٤٤

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-شیماء رضا حماده توفیق٢٠٠٤٥

٠-شیماء عبد المنعم الشبراوي عبد المنعم٢٠٠٤٦

٠-شیماء علي عبد الحمید احمد٢٠٠٤٧

٠-شیماء فرج عبدالعزیز٢٠٠٤٨

٠-شیماء محمد رفعت السید٢٠٠٤٩

٠-شیماء مدحت عبد الخالق عیسوى٢٠٠٥٠

٠-شیماء نبیل ابراھیم دیاب٢٠٠٥١

٠-شیماء نصر صادق حسن٢٠٠٥٢

٠-صابرین رمضان فرج محمد٢٠٠٥٣

٠-صفوت احمد رمضان احمد٢٠٠٥٤

٠-صالح محمود رمضان عبد الحمید٢٠٠٥٥

٠-ضحى احمد سید احمد الشایب٢٠٠٥٦

٠-طارق طلعت حسن مصطفى٢٠٠٥٧

٠-طارق عالم عبدالعلیم نفادى٢٠٠٥٨

٠-طارق محسن محمد السید٢٠٠٥٩

٠-طارق محمد الطیب محمد الطیب٢٠٠٦٠

٠-طارق محمد عبدالخالق مشتھرى٢٠٠٦١

٠-طاھر صبري على حسانین٢٠٠٦٢

٠-طھ مجدى محمد شكرى٢٠٠٦٣

٠-طھ محمود طھ عبد المجید علي الحمیلي٢٠٠٦٤

٠-طھ محمود فرحات البنبى٢٠٠٦٥

٠-عادل حلمى عبد الحمید محمد٢٠٠٦٦

٠-عادل عالء محمد فرغلى٢٠٠٦٧

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عاصم اشرف حسنى حسنى٢٠٠٦٨

٠-عاصم جالل عبد الفتاح سلیم٢٠٠٦٩

٠-عاصم عمر سید طلبھ(أ.ف)٢٠٠٧٠

٠-عائشھ اسامھ احمد محمود عطیھ٢٠٠٧١

٠-عائشھ جمال حنفى على٢٠٠٧٢

٠-عبد الحلیم رضا عبد الحلیم محمد٢٠٠٧٣

٠-عبد الحمید مصطفى عبد الحمید محمد٢٠٠٧٤

٠-عبد الرازق احمد عبد الرحمن السید٢٠٠٧٥

٠-عبد الرحمن ابراھیم السید محمد٢٠٠٧٦

٠-عبد الرحمن احمد  محمد  السید رمضان٢٠٠٧٧

٠-عبد الرحمن احمد ابراھیم محمود٢٠٠٧٨

٠-عبد الرحمن احمد عبد الرحمن احمد٢٠٠٧٩

٠-عبد الرحمن احمد فؤاد عبد الخالق٢٠٠٨٠

٠-عبد الرحمن احمد محمود عبده٢٠٠٨١

٠-عبد الرحمن اسماعیل زكریا اسماعیل٢٠٠٨٢

٠-عبد الرحمن اشرف امام السید٢٠٠٨٣

٠-عبد الرحمن اشرف محمد السنوسى٢٠٠٨٤

٠-عبد الرحمن السید على محمد٢٠٠٨٥

٠-عبد الرحمن السید یونس السید خلف٢٠٠٨٦

٠-عبد الرحمن جمعھ سید یوسف٢٠٠٨٧

٠-عبد الرحمن حسین عبد الباسط عبد السمیع٢٠٠٨٨

٠-عبد الرحمن حمدى رجب عبد الحافظ٢٠٠٨٩

٠-عبد الرحمن حمدى على احمد٢٠٠٩٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عبد الرحمن حنفي علي اسماعیل٢٠٠٩١

٠-عبد الرحمن خالد ابراھیم بیومى٢٠٠٩٢

٠-عبد الرحمن خالد صالح صالح ابراھیم٢٠٠٩٣

٠-عبد الرحمن خالد ھاشم محمد احمد٢٠٠٩٤

٠-عبد الرحمن رضا سلیمان احمد٢٠٠٩٥

٠-عبد الرحمن سامح محمد ابراھیم٢٠٠٩٦

٠-عبد الرحمن سامى رمضان السید٢٠٠٩٧

٠-عبد الرحمن سعید عبد الرحمن درویش٢٠٠٩٨

٠-عبد الرحمن سمیر ابراھیم حسین ابو الفضل٢٠٠٩٩

٠-عبد الرحمن شریف عبد العزیز محمد٢٠١٠٠

٠-عبد الرحمن شعبان سعد عبدالغفار٢٠١٠١

٠-عبد الرحمن صابر محمد جبر٢٠١٠٢

٠-عبد الرحمن صبرى عثمان حسین٢٠١٠٣

٠-عبد الرحمن طھ عید حسین٢٠١٠٤

٠-عبد الرحمن طھ محمد طھ٢٠١٠٥

٠-عبد الرحمن عادل ابو المجد الصغیر٢٠١٠٦

٠-عبد الرحمن عاطف محمد عبد الاله٢٠١٠٧

٠-عبد الرحمن عبد المجید على حسن٢٠١٠٨

٠-عبد الرحمن عبد النبى عبد المنعم جمعة٢٠١٠٩

٠-عبد الرحمن عصام الدین احمد خلیل٢٠١١٠

٠-عبد الرحمن عصام الدین على سعد٢٠١١١

٠-عبد الرحمن عصام موسى محمد٢٠١١٢

٠-عبد الرحمن على یوسف على٢٠١١٣

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عبد الرحمن عماد عبد الفتاح محمود٢٠١١٤

٠-عبد الرحمن عید محمد عطیھ٢٠١١٥

٠-عبد الرحمن فاروق عباس مرسى٢٠١١٦

٠-عبد الرحمن فؤاد احمد فؤاد٢٠١١٧

٠-عبد الرحمن مجدى محفوظ السید٢٠١١٨

٠-عبد الرحمن محسن عبد العاطى ابو سمرة٢٠١١٩

٠-عبد الرحمن محمد ابراھیم على٢٠١٢٠

٠-عبد الرحمن محمد ابو زید احمد٢٠١٢١

٠-عبد الرحمن محمد حسن علي عزب٢٠١٢٢

٠-عبد الرحمن محمد دیاب على عزوز٢٠١٢٣

٠-عبد الرحمن محمد سالم رزق٢٠١٢٤

٠-عبد الرحمن محمد طارق علي الدین٢٠١٢٥

٠-عبد الرحمن محمد عبد الحمید فرج هللا٢٠١٢٦

٠-عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عبد المجید یحى٢٠١٢٧

٠-عبد الرحمن محمد متولى محمد٢٠١٢٨

٠-عبد الرحمن محمد محمد عبد اللطیف٢٠١٢٩

٠-عبد الرحمن معوض محمد معوض حسین٢٠١٣٠

٠-عبد الرحمن منیر احمد طھ ابراھیم٢٠١٣١

٠-عبد الرحمن یاسر كامل عبد الفتاح٢٠١٣٢

٠-عبد السالم محمد عبد السالم قطب٢٠١٣٣

٠-عبد العزیز صفوت عزیز الدین الكارم٢٠١٣٤

٠-عبد العظیم رفعت عبد العظیم احمد٢٠١٣٥

٠-عبد الكریم ناصر على عبد الرحیم(أ.ف)٢٠١٣٦

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عبد هللا احمد بشیر محمد٢٠١٣٧

٠-عبد هللا احمد محمود احمد علي٢٠١٣٨

٠-عبد هللا اسامھ عبد هللا محمد٢٠١٣٩

٠-عبد هللا ایمن محمد عبد العاطي٢٠١٤٠

٠-عبد هللا حسن حسنى عبد الحمید٢٠١٤١

٠-عبد هللا سامى على حسن٢٠١٤٢

٠-عبد هللا سمیر عبد هللا السید٢٠١٤٣

٠-عبد هللا سید امام محمد٢٠١٤٤

٠-عبد هللا سید على محمود٢٠١٤٥

٠-عبد هللا شریف عبد هللا السید خاطر٢٠١٤٦

٠-عبد هللا شعبان مبروك حسین مقلد٢٠١٤٧

٠-عبد هللا فوزى خلیل محمود قطھ٢٠١٤٨

٠-عبد هللا محروس على احمد٢٠١٤٩

٠-عبد هللا محمد جمیل محمد٢٠١٥٠

٠-عبد هللا محمد عبد هللا السید راشد٢٠١٥١

٠-عبد هللا محمد محمود عید٢٠١٥٢

٠-عبد هللا محمود على توفیق٢٠١٥٣

٠-عبد هللا مسعود عبد المعبود شدید٢٠١٥٤

٠-عبد هللا ممدوح محمد حامد٢٠١٥٥

٠-عبید محسن عبید احمد٢٠١٥٦

٠-عزت محمد عزت محمد كامل٢٠١٥٧

٠-عصام احمد عبد الحمید محمد٢٠١٥٨

٠-عصام شعبان جالل سید٢٠١٥٩

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عصام شعبان محمد ثابت٢٠١٦٠

٠-عصام صالح عبد الحفیظ ابراھیم٢٠١٦١

٠-عصام عزام عاشور عبد القادر٢٠١٦٢

٠-عصام محمد محمد ابراھیم حسانین٢٠١٦٣

٠-عصام وجدى كامل ابادیر٢٠١٦٤

٠-عال ابو النور فتحى محمد٢٠١٦٥

٠-عال عاطف على عبد العزیز٢٠١٦٦

٠-عال ناصر لطفى عبد المجید٢٠١٦٧

٠-عالء جمال كمال مبروك٢٠١٦٨

٠-عالء خالد عید محمد٢٠١٦٩

٠-عالء صالح سید على٢٠١٧٠

٠-عالء مصطفى محمد محمد٢٠١٧١

٠-عالء میخائیل فؤاد میخائیل٢٠١٧٢

٠-عالم سید عالم مجاھد٢٠١٧٣

٠-على حازم علي محمد٢٠١٧٤

٠-على حسن سید احمد٢٠١٧٥

٠-على صالح احمد على٢٠١٧٦

٠-على صبرى ابوالمعاطي الشطیري٢٠١٧٧

٠-على صالح الدین على احمد٢٠١٧٨

٠-على عماد الدین فتحى محمد٢٠١٧٩

٠-على محمد على فھیم٢٠١٨٠

٠-على مختار على ابو طالب٢٠١٨١

٠-على مصطفى على عبدالرازق٢٠١٨٢

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-علیھ محمد حسن محمد٢٠١٨٣

٠-عماد سید محمد محمود٢٠١٨٤

٠-عماد صفوت عبد الاله عبد العلیم٢٠١٨٥

٠-عماد محمد عبد العظیم ابراھیم٢٠١٨٦

٠-عمار شرف حسین خضر جھیم٢٠١٨٧

٠-عمار عزت موسى حجازى(محول)٢٠١٨٨

٠-عمر ابراھیم نجار احمد٢٠١٨٩

٠-عمر احمد عبد الحلیم محمد٢٠١٩٠

٠-عمر احمد عبد المعطى عبد الموجود٢٠١٩١

٠-عمر احمد محمد الحسانى٢٠١٩٢

٠-عمر ایمن عبد المقصود موسي٢٠١٩٣

٠-عمر حسام ابراھیم عبد المعبود٢٠١٩٤

٠-عمر حسام الدین رمضان محمد٢٠١٩٥

٠-عمر حسن عباس على٢٠١٩٦

٠-عمر حسن عبد هللا حسن٢٠١٩٧

٠-عمر خالد محمد احمد العنتبلى٢٠١٩٨

٠-عمر خیرى محمد صالح٢٠١٩٩

٠-عمر سمیر محمد احمد٢٠٢٠٠

٠-عمر شریف ابراھیم ابراھیم٢٠٢٠١

٠-عمر شریف محمود الدمرداش٢٠٢٠٢

٠-عمر صابر محمد عبد المنعم٢٠٢٠٣

٠-عمر صفوت مرسى مرسى٢٠٢٠٤

٠-عمر عادل محمد عمر عرام٢٠٢٠٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عمر عادل محمود على(محول)٢٠٢٠٦

٠-عمر عبد االخر على صدیق٢٠٢٠٧

٠-عمر عبد المنعم احمد احمد سلیمان٢٠٢٠٨

٠-عمر عبد الناصر محمد عثمان٢٠٢٠٩

٠-عمر عزت السید ابو العال٢٠٢١٠

٠-عمر عماد سید عبد الرحمن السویدي٢٠٢١١

٠-عمر عنتر انور صالح٢٠٢١٢

٠-عمر فارس محمود احمد٢٠٢١٣

٠-عمر مجدى ناصف محمد٢٠٢١٤

٠-عمر محمد زیدان ریحان٢٠٢١٥

٠-عمر محمد عبد الفتاح محمد٢٠٢١٦

٠-عمر محمد عبد المنعم عبدالحلیم٢٠٢١٧

٠-عمر محمد على احمد احمد٢٠٢١٨

٠-عمر محمود على ابو المجد٢٠٢١٩

٠-عمرو ابراھیم خالد احمد٢٠٢٢٠

٠-عمرو السید سمیر السید حجازى٢٠٢٢١

٠-عمرو السید محمد السید٢٠٢٢٢

٠-عمرو جمال محمد الشافعى٢٠٢٢٣

٠-عمرو خالد محمد محمود٢٠٢٢٤

٠-عمرو سعید كمال سعد٢٠٢٢٥

٠-عمرو صفوت فوزى عبد اللطیف٢٠٢٢٦

٠-عمرو عاطف احمد محمد فرج٢٠٢٢٧

٠-عمرو عبد الحمید حنفى محمود٢٠٢٢٨

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-عمرو عبد الرحیم عارف مصطفى٢٠٢٢٩

٠-عمرو عبد العظیم فرج عبد العظیم٢٠٢٣٠

٠-عمرو عماد ابو سریع خمیس٢٠٢٣١

٠-عمرو محمد احمد عطیھ الباجوري٢٠٢٣٢

٠-عمرو محمد عبد الرحمن حافظ٢٠٢٣٣

٠-عمرو محمد على محمد٢٠٢٣٤

٠-عمرو محمود رمضان محمد منصور٢٠٢٣٥

٠-عمرو مدحت فتحى عبد السمیع٢٠٢٣٦

٠-عمرو ھشام امین محمد البنھاوى٢٠٢٣٧

٠-غادة عباس عبد الحلیم اسماعیل٢٠٢٣٨

٠-غاده شریعى انور یونس٢٠٢٣٩

٠-غرام محمد حمدان غلمي٢٠٢٤٠

٠-غفران محمد محمد الشاعر٢٠٢٤١

٠-غندور حامد حسن یاسین٢٠٢٤٢

٠-فادى ارمنیوس عبدالنور مكسیموس٢٠٢٤٣

٠-فادى جرجس نسیم غالى٢٠٢٤٤

٠-فادى خلف ابراھیم صلیب٢٠٢٤٥

٠-فادى میخائیل صلیب بخیت٢٠٢٤٦

٠-فاروق عبد هللا ابراھیم عبد الجید٢٠٢٤٧

٠-فاطمھ ابراھیم محمد ابراھیم٢٠٢٤٨

٠-فاطمھ احمد سعد احمد٢٠٢٤٩

٠-فاطمھ احمد عبد الفتاح البندارى٢٠٢٥٠

٠-فاطمھ بدر محمد حسین٢٠٢٥١

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-فاطمھ بیومى محمد بیومى٢٠٢٥٢

٠-فاطمھ خالد محمد اسماعیل٢٠٢٥٣

٠-فاطمھ شوقى عبد المؤمن سید محمد بدوى٢٠٢٥٤

٠-فاطمھ صبحى عبد الجواد حسن٢٠٢٥٥

٠-فاطمھ عباده سمیر عبد النبي٢٠٢٥٦

٠-فاطمھ على حسنى عبد الجواد خلیل(أ.ف)٢٠٢٥٧

٠-فاطمھ فتحى محمد عیسوى٢٠٢٥٨

٠-فاطمھ محمود محمد سعید٢٠٢٥٩

٠-فریده محمد سید محمد السید٢٠٢٦٠

٠-فلوباتیر ماجد فوكیھ سدراك٢٠٢٦١

٠-فوزى محمد احمد جاد قناوي٢٠٢٦٢

٠-فؤاد حسن فؤاد السید٢٠٢٦٣

٠-فؤاد محرم فؤاد عبد السالم٢٠٢٦٤

٠-فؤاد محمد فؤاد حافظ٢٠٢٦٥

٠-فیرینا فائق اسحق حلقھ٢٠٢٦٦

٠-فیلوباتیر صفا موشیل راغب٢٠٢٦٧

٠-كامل سمیر محمود عبد الحمید٢٠٢٦٨

٠-كبریانوس امیل عزیز منصور٢٠٢٦٩

٠-كریستین ثابت فوزى سعد٢٠٢٧٠

٠-كریستینا فؤاد نجیب عوض (أ.ف)٢٠٢٧١

٠-كریم احمد جمعھ سالم٢٠٢٧٢

٠-كریم احمد محمد عبد المنعم٢٠٢٧٣

٠-كریم اسماعیل عباس احمد سالم٢٠٢٧٤

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-كریم اشرف عبدالحمید شحات٢٠٢٧٥

٠-كریم السید محمد السید العشیري٢٠٢٧٦

٠-كریم السید محمد سلیمان٢٠٢٧٧

٠-كریم ایمن محمد طاھر محمود العباسى٢٠٢٧٨

٠-كریم بدر عبدالحمید عثمان٢٠٢٧٩

٠-كریم جالل عبدالفتاح بسیونى٢٠٢٨٠

٠-كریم جمال مصطفى على٢٠٢٨١

٠-كریم حسن حسن علي حافظ٢٠٢٨٢

٠-كریم حسین محمد على٢٠٢٨٣

٠-كریم خالد احمد عبد العزیز٢٠٢٨٤

٠-كریم خالد حسنین فضل٢٠٢٨٥

٠-كریم رأفت عبد العظیم مرسى٢٠٢٨٦

٠-كریم رشدى محمد اللیثى٢٠٢٨٧

٠-كریم شریف محمد خطاب٢٠٢٨٨

٠-كریم طارق رشاد عوض٢٠٢٨٩

٠-كریم طارق محسن محمد٢٠٢٩٠

٠-كریم عاطف انور عبد المقصود٢٠٢٩١

٠-كریم عاطف عبد الجید موسى٢٠٢٩٢

٠-كریم عاطف عبد الحفیظ ابراھیم٢٠٢٩٣

٠-كریم عبد المنعم رمضان محمد٢٠٢٩٤

٠-كریم عصام الدین الدرینى احمد٢٠٢٩٥

٠-كریم عصام عبد الفتاح عبد الوھاب٢٠٢٩٦

٠-كریم عالء عبد الحمید صابر٢٠٢٩٧

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-كریم عماد محمد صدیق٢٠٢٩٨

٠-كریم محمد السید رمضان٢٠٢٩٩

٠-كریم محمد ایوب احمد٢٠٣٠٠

٠-كریم محمد بركات محمد٢٠٣٠١

٠-كریم محمد صیاح عویس٢٠٣٠٢

٠-كریم محمد عبد المنعم عبد الحلیم٢٠٣٠٣

٠-كریم محمد عبدهللا السید٢٠٣٠٤

٠-كریم محمد عطیھ احمد٢٠٣٠٥

٠-كریم محمد على رفاعي٢٠٣٠٦

٠-كریم محمد فواز محمد٢٠٣٠٧

٠-كریم منصور على علیوه٢٠٣٠٨

٠-كریم نبیل محمد امین(محول)٢٠٣٠٩

٠-كریم ھانى فتوح على٢٠٣١٠

٠-كریم وائل محمود حسن مدبولى٢٠٣١١

٠-لبنى عباس صالح عباس٢٠٣١٢

٠-لمیس سامح سعید صابر٢٠٣١٣

٠-لیلى محمد فؤاد محمد٢٠٣١٤

٠-ماجد حلمى عبد الفتاح احمد٢٠٣١٥

٠-ماجد محمد عبد الخالق محمد٢٠٣١٦

٠-مادونا امیل سویلم ابوسیف٢٠٣١٧

٠-مادونا مجدى مكرم عازر٢٠٣١٨

٠-مادونا مكرم انیس یوسف(أ.ف)٢٠٣١٩

٠-مادونا میالد جرجس جاد هللا٢٠٣٢٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-مارتینا صالح صابر امیرھم٢٠٣٢١

٠-ماركو فادي زكي فرج٢٠٣٢٢

٠-ماریا رفعت ادوارد ملك٢٠٣٢٣

٠-ماریانا یسرى دانیال یسى٢٠٣٢٤

٠-مارینا اسامھ نعیم سامى٢٠٣٢٥

٠-ماریو كرم بنیامین خلیل٢٠٣٢٦

٠-مازن رفیق بشرى رزق٢٠٣٢٧

٠-مازن محمد السید محمد احمد٢٠٣٢٨

٠-مازن محمد سعید محمد عزت حسن٢٠٣٢٩

٠-مالك احمد محمود خلیل٢٠٣٣٠

٠-مالك حسین محمد محمد٢٠٣٣١

٠-مایكل ثروت صادق خلیل٢٠٣٣٢

٠-مایكل مكرم شحاتھ ناشد٢٠٣٣٣

٠-مایكل یسري كامل حنا٢٠٣٣٤

٠-مجدى ھشام حسن یوسف٢٠٣٣٥

٠-محمد ابراھیم عبد العاطى عبد العاطي٢٠٣٣٦

٠-محمد ابراھیم مصطفى ابراھیم محمد٢٠٣٣٧

٠-محمد ابراھیم مغربى احمد٢٠٣٣٨

٠-محمد احمد ابراھیم احمد٢٠٣٣٩

٠-محمد احمد اسماعیل عبدالعال٢٠٣٤٠

٠-محمد احمد السید محمد٢٠٣٤١

٠-محمد احمد السید محمود٢٠٣٤٢

٠-محمد احمد حسن فارس(محول)٢٠٣٤٣

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد احمد رمضان احمد٢٠٣٤٤

٠-محمد احمد رمضان حسنین٢٠٣٤٥

٠-محمد احمد سید طھ فرج٢٠٣٤٦

٠-محمد احمد سید محمد محمد حسین٢٠٣٤٧

٠-محمد احمد طھ احمد٢٠٣٤٨

٠-محمد احمد عبد العزیز عمر٢٠٣٤٩

٠-محمد احمد عبد هللا الشحات٢٠٣٥٠

٠-محمد احمد عبد المجید عبد الرحمن٢٠٣٥١

٠-محمد احمد عبد النبى شحاتھ٢٠٣٥٢

٠-محمد احمد عصمت محمد عبدالمنعم٢٠٣٥٣

٠-محمد احمد على ابراھیم٢٠٣٥٤

٠-محمد احمد على الجمیل٢٠٣٥٥

٠-محمد احمد فاروق احمد٢٠٣٥٦

٠-محمد احمد محمد احمد عباس عساكر٢٠٣٥٧

٠-محمد احمد محمد احمد عبد العزیز٢٠٣٥٨

٠-محمد احمد محمد صالح صقر٢٠٣٥٩

٠-محمد احمد محمد قاسم٢٠٣٦٠

٠-محمد احمد محمود احمد یوسف٢٠٣٦١

٠-محمد احمد محمود دیاب٢٠٣٦٢

٠-محمد اسماعیل حافظ اسماعیل٢٠٣٦٣

٠-محمد اسماعیل عبد الكریم اسماعیل٢٠٣٦٤

٠-محمد اسماعیل على امین٢٠٣٦٥

٠-محمد اشرف صالح اسماعیل٢٠٣٦٦

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد اشرف محمد شحاتھ٢٠٣٦٧

٠-محمد اشرف محمد عبد الغنى٢٠٣٦٨

٠-محمد اشرف محمد فھمى٢٠٣٦٩

٠-محمد اشرف نبیل عنتر٢٠٣٧٠

٠-محمد السید السید على٢٠٣٧١

٠-محمد السید راضى محمد٢٠٣٧٢

٠-محمد السید على على٢٠٣٧٣

٠-محمد السید محمد السید٢٠٣٧٤

٠-محمد السید محمد السید٢٠٣٧٥

٠-محمد السید محمد دیاب٢٠٣٧٦

٠-محمد امام كمال امام٢٠٣٧٧

٠-محمد ایمن ابراھیم محمد مرسي٢٠٣٧٨

٠-محمد ایمن رمضان سالم٢٠٣٧٩

٠-محمد ایمن محسن كامل٢٠٣٨٠

٠-محمد ایمن محمود على محفوظ٢٠٣٨١

٠-محمد بسیونى عرندس عبد العزیز٢٠٣٨٢

٠-محمد بھاء الدین احمد محمد٢٠٣٨٣

٠-محمد جمال الدین ابراھیم محمد الباشتلي٢٠٣٨٤

٠-محمد جمال رمضان محمود على٢٠٣٨٥

٠-محمد جمال عبد الحكیم سالم٢٠٣٨٦

٠-محمد جمال محمود محمد٢٠٣٨٧

٠-محمد جنیدى محمود محمد٢٠٣٨٨

٠-محمد حامد عبد اللطیف حامد٢٠٣٨٩

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد حسام حمدى الحبشى محمود٢٠٣٩٠

٠-محمد حسام محمد بیومى٢٠٣٩١

٠-محمد حسن محمد خلیل ابراھیم٢٠٣٩٢

٠-محمد حسن محمد عبد الحمید٢٠٣٩٣

٠-محمد حسین رجب محمد عمر٢٠٣٩٤

٠-محمد حسین محمد احمد عبد الباسط٢٠٣٩٥

٠-محمد حسین محمد حسین٢٠٣٩٦

٠-محمد حمدى ابو الوفا مدنى٢٠٣٩٧

٠-محمد حمدى احمد محمود على٢٠٣٩٨

٠-محمد حمدى عارف عرفات٢٠٣٩٩

٠-محمد خالد ابراھیم عبد الحمید٢٠٤٠٠

٠-محمد خالد عبد الحمید فرج٢٠٤٠١

٠-محمد خالد عبد الخالق بدر حسن٢٠٤٠٢

٠-محمد خالد غریب عبد الحلیم٢٠٤٠٣

٠-محمد خالد محمد سالم واعر٢٠٤٠٤

٠-محمد خالد محمد عبد المحسن٢٠٤٠٥

٠-محمد خالد محمد محمد٢٠٤٠٦

٠-محمد خالد محمد محمود٢٠٤٠٧

٠-محمد راضى محمود عبد الستار٢٠٤٠٨

٠-محمد رأفت عبد الفتاح محمد محمد٢٠٤٠٩

٠-محمد رجائى امین فخرى٢٠٤١٠

٠-محمد رجب احمد زكى٢٠٤١١

٠-محمد رجب سالمة غریب٢٠٤١٢

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد رشاد محمد محمد فرحات٢٠٤١٣

٠-محمد رضا محمد النجیلى٢٠٤١٤

٠-محمد رفعت حسین ھریدى٢٠٤١٥

٠-محمد رمضان عبدالباقى ابو عیشة٢٠٤١٦

٠-محمد سالم سالمھ سالم٢٠٤١٧

٠-محمد سامى محمد حسین ابراھیم٢٠٤١٨

٠-محمد سمیر على احمد٢٠٤١٩

٠-محمد سمیر محمد زكي ابو شادي٢٠٤٢٠

٠-محمد سید عبد العزیز محمد٢٠٤٢١

٠-محمد سید عبد المؤمن مرسى ابو الجود٢٠٤٢٢

٠-محمد سید محمد توفیق٢٠٤٢٣

٠-محمد سید محمد محمدعبد المعطى٢٠٤٢٤

٠-محمد شعبان محمد احمد٢٠٤٢٥

٠-محمد شوقى ابراھیم ابراھیم٢٠٤٢٦

٠-محمد صالح ابوبكر احمد٢٠٤٢٧

٠-محمد صالح حسن عبد العظیم٢٠٤٢٨

٠-محمد صالح محمد محمد رحیم٢٠٤٢٩

٠-محمد صبرى على تاج الدین عبد المتجلى٢٠٤٣٠

٠-محمد صالح عبد الفتاح مرسى٢٠٤٣١

٠-محمد صالح على عثمان عوض٢٠٤٣٢

٠-محمد صالح فوزى مصطفى٢٠٤٣٣

٠-محمد صالح موسى محمد٢٠٤٣٤

٠-محمد طارق ابراھیم محمد٢٠٤٣٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد طارق رضا مصطفى درویش٢٠٤٣٦

٠-محمد طارق شعبان سالم٢٠٤٣٧

٠-محمد طارق محمد محمود محمد٢٠٤٣٨

٠-محمد عادل جابر محمد٢٠٤٣٩

٠-محمد عادل سعد احمد ندا٢٠٤٤٠

٠-محمد عادل صابر سلیمان سلیم٢٠٤٤١

٠-محمد عادل محمد حسن٢٠٤٤٢

٠-محمد عادل نصر الصرفى٢٠٤٤٣

٠-محمد عاطف احمد حسن٢٠٤٤٤

٠-محمد عاطف محمد محمد٢٠٤٤٥

٠-محمد عبد الحفیظ عبدالرحمن عبدالحفیظ٢٠٤٤٦

٠-محمد عبد الحمید عبد االلھ عبد الحمید٢٠٤٤٧

٠-محمد عبد الخالق محمد محمود٢٠٤٤٨

٠-محمد عبد الرسول عبد الرحمن زاید٢٠٤٤٩

٠-محمد عبد العزیز محمد عبدالعزیز٢٠٤٥٠

٠-محمد عبد العزیز محمود عبد اللطیف٢٠٤٥١

٠-محمد عبد العظیم شلقامى سید٢٠٤٥٢

٠-محمد عبد اللطیف جمال عبد اللطیف٢٠٤٥٣

٠-محمد عبد المعز محمد شاكر٢٠٤٥٤

٠-محمد عبد المنعم محمد محمود٢٠٤٥٥

٠-محمد عبد النبى سید مبروك٢٠٤٥٦

٠-محمد عبده محمود رسالن٢٠٤٥٧

٠-محمد عصام الدین زكریا یونس٢٠٤٥٨

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد عصام سعید محمد٢٠٤٥٩

٠-محمد علم نور الدین احمد٢٠٤٦٠

٠-محمد على على محمد الباعى٢٠٤٦١

٠-محمد على فرح سید٢٠٤٦٢

٠-محمد على فوزى انور٢٠٤٦٣

٠-محمد على محمود احمد٢٠٤٦٤

٠-محمد عماد احمد عبد الحمید٢٠٤٦٥

٠-محمد عماد الدین السعید عبد الفتاح٢٠٤٦٦

٠-محمد فرج السید السید٢٠٤٦٧

٠-محمد قدرى ربیع عبد السمیع السیسى٢٠٤٦٨

٠-محمد ماھر قاسم سالمھ٢٠٤٦٩

٠-محمد مجدى حسین احمد٢٠٤٧٠

٠-محمد مجدى على على عوض هللا٢٠٤٧١

٠-محمد مجدى مصطفى احمد٢٠٤٧٢

٠-محمد محسن عبد المجید عبد الباقي٢٠٤٧٣

٠-محمد محسن متولى عبد اللطیف٢٠٤٧٤

٠-محمد محفوظ نجاتى عبد هللا٢٠٤٧٥

٠-محمد محمد احمد محمود٢٠٤٧٦

٠-محمد محمد محمود احمد٢٠٤٧٧

٠-محمد محمد ھشام سید٢٠٤٧٨

٠-محمد محمود احمد محمد عوض٢٠٤٧٩

٠-محمد محمود رجب فرحات٢٠٤٨٠

٠-محمد محمود صالح احمد عبدالغنى٢٠٤٨١

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد محمود عبد الھادى سلیمان٢٠٤٨٢

٠-محمد محمود عزت سید٢٠٤٨٣

٠-محمد محمود فاروق عبد اللطیف٢٠٤٨٤

٠-محمد محمود كامل عبد العزیز٢٠٤٨٥

٠-محمد محمود محمود محمد احمد٢٠٤٨٦

٠-محمد محى محمود على عمار٢٠٤٨٧

٠-محمد مختار محمد ابوالسعود٢٠٤٨٨

٠-محمد مصطفى كامل محمد السید٢٠٤٨٩

٠-محمد مصطفى محمد على٢٠٤٩٠

٠-محمد ممدوح عبده سالم٢٠٤٩١

٠-محمد منصور معوض حسن٢٠٤٩٢

٠-محمد موسى محمد سید٢٠٤٩٣

٠-محمد مؤمن عبد السمیع عبد المجید٢٠٤٩٤

٠-محمد ناصر احمد عبد الحمید٢٠٤٩٥

٠-محمد ناصر السید محمد حسن٢٠٤٩٦

٠-محمد نبیل حسنى عبد هللا٢٠٤٩٧

٠-محمد نشات محمد احمد صالح٢٠٤٩٨

٠-محمد نصر عبد الحي مصطفي٢٠٤٩٩

٠-محمد ھشام احمد حسین حسن٢٠٥٠٠

٠-محمد ھشام محمد خاطر٢٠٥٠١

٠-محمد ھشام محمود فراج٢٠٥٠٢

٠-محمد ھشام محمود محمد٢٠٥٠٣

٠-محمد ولید فتحى محروس٢٠٥٠٤

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد یحیى محمود مصطفي٢٠٥٠٥

٠-محمد یوسف الداخلي قناوي٢٠٥٠٦

٠-محمود ابراھیم محمود فیصل٢٠٥٠٧

٠-محمود ابراھیم معتمد عبدالقادر٢٠٥٠٨

٠-محمود احمد سید حامد٢٠٥٠٩

٠-محمود احمد عبدالرازق احمد٢٠٥١٠

٠-محمود اسعد سعید سید الدینارى٢٠٥١١

٠-محمود اشرف محمد محمود٢٠٥١٢

٠-محمود حمزه محمود رضوان٢٠٥١٣

٠-محمود سعید محمود محمد٢٠٥١٤

٠-محمود سعید یوسف اسماعیل٢٠٥١٥

٠-محمود سلمى على عبد المنعم٢٠٥١٦

٠-محمود سید ابراھیم قاسم٢٠٥١٧

٠-محمود سید ربیع جمعھ٢٠٥١٨

٠-محمود سید محمود خالد (أ.ف)٢٠٥١٩

٠-محمود شعبان عباس احمد محمد٢٠٥٢٠

٠-محمود شعبان مغیث محمد٢٠٥٢١

٠-محمود صالح محمد جمعھ٢٠٥٢٢

٠-محمود طارق حنفي محمود٢٠٥٢٣

٠-محمود طارق عبدالفتاح عبدالسالم٢٠٥٢٤

٠-محمود عاشور انور احمد ابوموسى٢٠٥٢٥

٠-محمود عبد العزیز عبد العزیز محمد٢٠٥٢٦

٠-محمود عبد العلیم عبد الراضى مسعود٢٠٥٢٧

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمود عبد الفتاح عبد الباسط محمد٢٠٥٢٨

٠-محمود عبد الموجود محمود احمد٢٠٥٢٩

٠-محمود عبد الناصر جاد سید٢٠٥٣٠

٠-محمود عزام محمد اسماعیل٢٠٥٣١

٠-محمود عصام شعبان محمد شعبان حسب هللا٢٠٥٣٢

٠-محمود عصمت محمد السید٢٠٥٣٣

٠-محمود على محمود عبد الحمید على٢٠٥٣٤

٠-محمود غانم مھنى عبد الباقى٢٠٥٣٥

٠-محمود فاروق عبد الغفار عبد الرسول٢٠٥٣٦

٠-محمود فكرى عبد الستار عبد العزیز٢٠٥٣٧

٠-محمود لطفى محمود محمد٢٠٥٣٨

٠-محمود مجدى على كیالنى٢٠٥٣٩

٠-محمود محسن مصطفى احمد والى (أ.ف)٢٠٥٤٠

٠-محمود محمد احمد فرج٢٠٥٤١

٠-محمود محمد اسماعیل عباس٢٠٥٤٢

٠-محمود محمد حسین حامد٢٠٥٤٣

٠-محمود محمد مجدى عبد الحق٢٠٥٤٤

٠-محمود محمد محمد الخضرى٢٠٥٤٥

٠-محمود محمد محمود عبد الحمید احمد٢٠٥٤٦

٠-محمود محمد محمود محمد٢٠٥٤٧

٠-محمود محمد محمود محمد مطر٢٠٥٤٨

٠-محمود مصطفى محمود صبحى٢٠٥٤٩

٠-محمود مھدى سلیمان مھدى٢٠٥٥٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمود نصر مسعود محمود٢٠٥٥١

٠-مدحت محسن محمد االمیر السید٢٠٥٥٢

٠-مدحت محمد محمد یوسف٢٠٥٥٣

٠-مدحت ممدوح عبد الحمید عبد الخالق٢٠٥٥٤

٠-مراد مدحت ابراھیم محمد٢٠٥٥٥

٠-مرثا الدیب بھیج بسطاوروس٢٠٥٥٦

٠-مروان اشرف حمدى عبد الحمید٢٠٥٥٧

٠-مروان رفعت حامد عبد الجواد٢٠٥٥٨

٠-مروان سید قرنى محمد٢٠٥٥٩

٠-مروه رمضان عبد الرحمن على٢٠٥٦٠

٠-مروه عبد المنعم ابو زید عبد المنعم٢٠٥٦١

٠-مروه عناني عبدالعزیز ریاض٢٠٥٦٢

٠-مروه محمد عبد الغنى على٢٠٥٦٣

٠-مروه محمد مكاوى محمد٢٠٥٦٤

٠-مریم اشرف بكرى محمد صالح٢٠٥٦٥

٠-مریم صابر ثابت عیاد٢٠٥٦٦

٠-مریم طارق ربیع محمد٢٠٥٦٧

٠-مریم محمد فتحى السید خلیفة٢٠٥٦٨

٠-مریم محمد محمد على٢٠٥٦٩

٠-مریم نشأت فوزى دمیان٢٠٥٧٠

٠-مصطفى ابراھیم فاروق طھ٢٠٥٧١

٠-مصطفى ابراھیم مصطفى مرسى حسن٢٠٥٧٢

٠-مصطفى احمد عبد السالم سعد٢٠٥٧٣

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-مصطفى احمد مراد عبد الوھاب عزباوى٢٠٥٧٤

٠-مصطفى اشرف عید رجب٢٠٥٧٥

٠-مصطفى ایمن عبد الجواد محمد٢٠٥٧٦

٠-مصطفى ایمن معروف ابو العال٢٠٥٧٧

٠-مصطفى جمال احمد حسن٢٠٥٧٨

٠-مصطفى جمیل جمعھ على٢٠٥٧٩

٠-مصطفى حامد عبدالحمید صادق٢٠٥٨٠

٠-مصطفى حسن كمال وھبھ٢٠٥٨١

٠-مصطفى حسن محمد سلیمان٢٠٥٨٢

٠-مصطفى حسین احمد عبد الوھاب٢٠٥٨٣

٠-مصطفى حمیده منازع حسن٢٠٥٨٤

٠-مصطفى رجب عبد هللا ابراھیم٢٠٥٨٥

٠-مصطفى رمضان توفیق حافظ٢٠٥٨٦

٠-مصطفى رمضان محمد محمود٢٠٥٨٧

٠-مصطفى سعد فكرى عبد القوى٢٠٥٨٨

٠-مصطفى سمیر احمد محمد٢٠٥٨٩

٠-مصطفى سید عرابى عبد ربھ منصور٢٠٥٩٠

٠-مصطفى صبرى عبد الونیس٢٠٥٩١

٠-مصطفى صالح الدین حسین مكي٢٠٥٩٢

٠-مصطفى صالح على احمد فرج٢٠٥٩٣

٠-مصطفى طلعت امام محمد٢٠٥٩٤

٠-مصطفى طلعت توفیق محمد الغزاوي٢٠٥٩٥

٠-مصطفى طلعت فتحى احمد٢٠٥٩٦

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-مصطفى طھ مھدى محمد٢٠٥٩٧

٠-مصطفى على انور على٢٠٥٩٨

٠-مصطفى على مصطفى السید حشاد٢٠٥٩٩

٠-مصطفى عوض حماد ابوزید٢٠٦٠٠

٠-مصطفى عید سید جمعھ٢٠٦٠١

٠-مصطفى كمال احمد ابو زید٢٠٦٠٢

٠-مصطفى كمال عبد الغفار حسین٢٠٦٠٣

٠-مصطفى ماھر سید احمد القاضى٢٠٦٠٤

٠-مصطفى مجدى مصطفى احمد البوشى٢٠٦٠٥

٠-مصطفى محمد امین سرحان٢٠٦٠٦

٠-مصطفى محمد خلیفھ محمود حامد٢٠٦٠٧

٠-مصطفى محمد شحات عبد الحمید٢٠٦٠٨

٠-مصطفى محمد عاشور متولي٢٠٦٠٩

٠-مصطفى محمد عید فیصل٢٠٦١٠

٠-مصطفى محمد فرج محمد٢٠٦١١

٠-مصطفى محمد محمد احمد مصطفي٢٠٦١٢

٠-مصطفى محمد محمد مرزوق٢٠٦١٣

٠-مصطفى محمد محمود السید٢٠٦١٤

٠-مصطفى محمد نجیب عبد النعیم٢٠٦١٥

٠-مصطفى محمود جاد حسن٢٠٦١٦

٠-مصطفى محمود حسین طھ حسین٢٠٦١٧

٠-مصطفى مطیع عبدالرحمن عطیة٢٠٦١٨

٠-مصطفى یوسف فتحى یوسف٢٠٦١٩

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-معاذ احمد ابراھیم احمد٢٠٦٢٠

٠-معاذ حامد صالح حسنى٢٠٦٢١

٠-معتز ایمن فتحى عبد المنعم٢٠٦٢٢

٠-معتز ایھاب نجیب حجازى٢٠٦٢٣

٠-معتز صالح صادق على٢٠٦٢٤

٠-معتز عبد الحكیم محمد ادریس٢٠٦٢٥

٠-معتز محمد عبدالكریم علي٢٠٦٢٦

٠-معتز محمد فتحى محمد٢٠٦٢٧

٠-معتز محمد مصطفى محمد الخطیب٢٠٦٢٨

٠-معتز نصر عبد السالم احمد٢٠٦٢٩

٠-ممدوح ابراھیم احمد البغدادى٢٠٦٣٠

٠-منار احمد محمد عرفة٢٠٦٣١

٠-منار احمد محمد فتحي محمد٢٠٦٣٢

٠-منار محمد محمود احمد٢٠٦٣٣

٠-منار مصطفى السید محمد٢٠٦٣٤

٠-منال عادل قرني حسن٢٠٦٣٥

٠-منة هللا صالح محمد محمد على٢٠٦٣٦

٠-منة هللا طارق حسن محمد السید عوض٢٠٦٣٧

٠-منة هللا عادل محمد محمد٢٠٦٣٨

٠-منة هللا غازى سید حسن٢٠٦٣٩

٠-منة هللا محسن حسن صالح٢٠٦٤٠

٠-منة هللا محمد ابراھیم عبد الباقى محمد٢٠٦٤١

٠-منھ هللا احمد سعد حسن٢٠٦٤٢

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-منھ هللا احمد عبد هللا حسن٢٠٦٤٣

٠-منھ هللا اسامھ منصور ابراھیم٢٠٦٤٤

٠-منھ هللا اشرف ابراھیم یوسف٢٠٦٤٥

٠-منھ هللا جمال على طلبھ جباره(محول)٢٠٦٤٦

٠-منھ هللا سلیم سید رضوان٢٠٦٤٧

٠-منھ هللا طارق عبدالمنعم طلبھ جبریل٢٠٦٤٨

٠-منھ هللا طلعت عبدالستار عشماوى٢٠٦٤٩

٠-منھ هللا عادل توفیق عبداللطیف٢٠٦٥٠

٠-منھ هللا عبد العزیز محمد عبدالرحمن٢٠٦٥١

٠-منھ هللا مجدى سید حسن٢٠٦٥٢

٠-منھ هللا مجدى محمد عبد الرحمن٢٠٦٥٣

٠-منھ هللا محمد عبدالحمید عباس٢٠٦٥٤

٠-منھ هللا محمود عبد الراضى توفیق٢٠٦٥٥

٠-منھ هللا محمود فتحى السید٢٠٦٥٦

٠-منھ هللا وائل محمد لطفى٢٠٦٥٧

٠-منى ابراھیم محمد على٢٠٦٥٨

٠-منى حامد امین محمود(أ.ف)٢٠٦٥٩

٠-مھا شعیب سعد شعیب٢٠٦٦٠

٠-مھاب سامى حامد محمود شعالن٢٠٦٦١

٠-مھاد اسامھ حسن احمد الخطیب٢٠٦٦٢

٠-مھند سعید محمد التھامى٢٠٦٦٣

٠-مھند ممدوح عبد العلیم السید٢٠٦٦٤

٠-مھیتاب حسام الدین حسن محمد٢٠٦٦٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-مونیكا جمال رزق سناده٢٠٦٦٦

٠-مونیكا عادل فھمى سمعان٢٠٦٦٧

٠-مؤمن اسامھ فؤاد عبد الباقي٢٠٦٦٨

٠-مؤمن ایھاب ھالل محمود على٢٠٦٦٩

٠-مؤمن ممدوح محمود حفنى٢٠٦٧٠

٠-مؤمن نبیل محمد حسن٢٠٦٧١

٠-مى سید محمد السید٢٠٦٧٢

٠-مى صالح سید  محمد على٢٠٦٧٣

٠-مى محمد ابراھیم عبد السمیع٢٠٦٧٤

٠-مى محمد مغربى محمود٢٠٦٧٥

٠-میاده محمد السید عبد الوھاب٢٠٦٧٦

٠-میار احمد ذكى احمد شحاتھ٢٠٦٧٧

٠-میار ماھر احمد ابو شادى٢٠٦٧٨

٠-میار محمد قطب محمد٢٠٦٧٩

٠-میار مختار ثابت محمود٢٠٦٨٠

٠-میخائیل جمال داود نصر هللا٢٠٦٨١

٠-میرا ھانى شوقى یواقیم٢٠٦٨٢

٠-میرنا كرم سعد رمزي٢٠٦٨٣

٠-میرنا ممدوح عبد الفتاح عبد الھادى٢٠٦٨٤

٠-میریت ایھاب محمد عامر٢٠٦٨٥

٠-مینا ادوار عبید متیاس باجورى٢٠٦٨٦

٠-مینا ایھاب شاكر جرجس٢٠٦٨٧

٠-مینا سعد قدوس بخیت٢٠٦٨٨

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-مینا شوقى وھیب نصیر٢٠٦٨٩

٠-مینا عزت عزمى عبد السید٢٠٦٩٠

٠-مینا فایز میالد عبد الملك٢٠٦٩١

٠-مینا ماھر فرید نقوال٢٠٦٩٢

٠-مینا مجدى بشاره مشرقى٢٠٦٩٣

٠-مینا ھانى شحاتھ كامل٢٠٦٩٤

٠-نادر حمدى سلیمان جمعھ سلیمان٢٠٦٩٥

٠-نادر مجدى احمد ثابت٢٠٦٩٦

٠-نادر ناجح رمزى نادر٢٠٦٩٧

٠-نادره محمد جمعھ شعبان٢٠٦٩٨

٠-نادى رمضان عویس عبد الظاھر٢٠٦٩٩

٠-نادین مدحت كامل مھدى٢٠٧٠٠

٠-نادیھ احمد عزت احمد٢٠٧٠١

٠-نادیھ صابر زكى فرغلى سید٢٠٧٠٢

٠-نادیھ یحیى نصر حسین٢٠٧٠٣

٠-ناریمان سعید فخرى شاكر(أ.ف)٢٠٧٠٤

٠-نانسى جورج حربى فھمى٢٠٧٠٥

٠-نانسى سعید حنا غطاس٢٠٧٠٦

٠-ناھد انور خلیفھ عبد العلیم٢٠٧٠٧

٠-نجالء عادل بدرى مرشد٢٠٧٠٨

٠-نجوى ابراھیم ابراھیم عبد العزیز٢٠٧٠٩

٠-نجوى خالد خیرى السید على٢٠٧١٠

٠-ندا على سید محمد٢٠٧١١

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ندى احمد رمضان محمد بدوى٢٠٧١٢

٠-ندى حسن سید یحى اسماعیل٢٠٧١٣

٠-ندى دسوقي عواد محمد٢٠٧١٤

٠-ندى رضا عبد العزیز عمر٢٠٧١٥

٠-ندى رضوان حسنین بسطاوى٢٠٧١٦

٠-ندى سید عثمان عبدالحمید (أ.ف)٢٠٧١٧

٠-ندى عادل عبد الغنى محمد٢٠٧١٨

٠-ندى عبد النبى بكر محمد٢٠٧١٩

٠-ندى عربى محمود محمد٢٠٧٢٠

٠-ندى عالء طلعت عبد الرحمن٢٠٧٢١

٠-ندى عنتر كمال عبدالصادق٢٠٧٢٢

٠-ندى محسن احمد حموده٢٠٧٢٣

٠-ندى محسن خلیل ابراھیم٢٠٧٢٤

٠-ندى محمد حامد احمد٢٠٧٢٥

٠-ندى محمد حسان حسین٢٠٧٢٦

٠-ندى ناصر محمد احمد٢٠٧٢٧

٠-نرمین محمود عبد الفتاح طھ٢٠٧٢٨

٠-نرمین وائل سمیر عبد العزیز٢٠٧٢٩

٠-نسمة مجدى دسوقى سنوسى٢٠٧٣٠

٠-نعمھ ابراھیم سالم محمد شلبى٢٠٧٣١

٠-نعمھ ناجى شحات على سعید٢٠٧٣٢

٠-نھاد بدوى خیر جاد الرب٢٠٧٣٣

٠-نھاد محسن محمود مصطفى٢٠٧٣٤

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-نھال ابراھیم سید سید٢٠٧٣٥

٠-نھال احمد عبد القوى یوسف٢٠٧٣٦

٠-نھال احمد محمود عبد الغنى٢٠٧٣٧

٠-نھى االمیر الزاھر غازى٢٠٧٣٨

٠-نھى رأفت احمد عبد الرازق٢٠٧٣٩

٠-نھى یوسف مرسي خلیل٢٠٧٤٠

٠-نوح محمد فولي رزق٢٠٧٤١

٠-نور الدین حاتم عبدهللا محمد٢٠٧٤٢

٠-نور العین حسام حسن متولى٢٠٧٤٣

٠-نور هللا مدحت محمد عبد العزیز محمد٢٠٧٤٤

٠-نور محمد جمال احمد٢٠٧٤٥

٠-نورا مجدى عبد هللا عبدالحلیم٢٠٧٤٦

٠-نوران رافت على ابراھیم٢٠٧٤٧

٠-نوران محمود محمد لطفى احمد٢٠٧٤٨

٠-نوران مصطفى جاد امام٢٠٧٤٩

٠-نوران ھشام محمود سید احمد٢٠٧٥٠

٠-نوره الیاس عبد الكریم یوسف٢٠٧٥١

٠-نورھان احمد سعید محمد٢٠٧٥٢

٠-نورھان اشرف عجمى حسن٢٠٧٥٣

٠-نورھان تامر كمال الدین محمود٢٠٧٥٤

٠-نورھان حسن سلیمان حسن محمد العبد٢٠٧٥٥

٠-نورھان دسوقى حسن سالم٢٠٧٥٦

٠-نورھان طارق سلیمان نعیم سلیمان٢٠٧٥٧

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-نورھان طارق سید اسماعیل٢٠٧٥٨

٠-نورھان طلعت احمد موسى٢٠٧٥٩

٠-نورھان عادل كمال محمد٢٠٧٦٠

٠-نورھان عز الدین محمود محمد(أ.ف)٢٠٧٦١

٠-نورھان عصام حلمى عبد الحمید٢٠٧٦٢

٠-نورھان عصام شوقى احمد٢٠٧٦٣

٠-نورھان عالء عبد الفتاح عبد القوى٢٠٧٦٤

٠-نورھان عمرو محمد جالل٢٠٧٦٥

٠-نورھان عید نعیم احمد٢٠٧٦٦

٠-نورھان ماھر رفاعى بیومى٢٠٧٦٧

٠-نورھان محمد عبد الحمید محمد٢٠٧٦٨

٠-نورھان محمود زكریا حسن جادو٢٠٧٦٩

٠-نیره عماد محمد السید٢٠٧٧٠

٠-ھاجر احمد ابراھیم محمد٢٠٧٧١

٠-ھاجر سالم محمد سالم٢٠٧٧٢

٠-ھاجر عادل محمود عبد هللا٢٠٧٧٣

٠-ھاجر مجدى السید احمد٢٠٧٧٤

٠-ھاجر نبیل محمد احمد٢٠٧٧٥

٠-ھاجر یاسر حسن صالح٢٠٧٧٦

٠-ھادى احمد عبد الھادى محمد٢٠٧٧٧

٠-ھادى سمیر صالح الدین عبد الحمید٢٠٧٧٨

٠-ھادى عبد المنعم محمد حسین٢٠٧٧٩

٠-ھالھ صالح راغب ابراھیم٢٠٧٨٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ھالھ عماد الدین محمود ابراھیم٢٠٧٨١

٠-ھایدى ابوسریع محمود عبد العال٢٠٧٨٢

٠-ھایدى محمد عمرو سالم٢٠٧٨٣

٠-ھایدى مصطفى احمد ابراھیم٢٠٧٨٤

٠-ھبھ الرحمن صالح صبره حفنى محمد٢٠٧٨٥

٠-ھبھ هللا اشرف احمد محمد٢٠٧٨٦

٠-ھبھ شرف على شرف٢٠٧٨٧

٠-ھبھ عمر عبد المجید محمد حسن٢٠٧٨٨

٠-ھبھ محمد عبد الفتاح عبد هللا احمد٢٠٧٨٩

٠-ھبھ ممدوح محمد شوقى٢٠٧٩٠

٠-ھدیر اسامھ فوزى احمد٢٠٧٩١

٠-ھدیر اسماعیل احمد اسماعیل٢٠٧٩٢

٠-ھدیر حسن صابر علي٢٠٧٩٣

٠-ھدیر صابر سید ابراھیم٢٠٧٩٤

٠-ھدیر صالح عبد العظیم یوسف مصطفي٢٠٧٩٥

٠-ھدیر طارق عبده عباس٢٠٧٩٦

٠-ھدیر عصام بدوى حسین٢٠٧٩٧

٠-ھدیر محمد مصباح احمد٢٠٧٩٨

٠-ھدیر مدحت محمود السید(أ.ف)٢٠٧٩٩

٠-ھشام جمال السید عبدهللا٢٠٨٠٠

٠-ھشام رأفت عبد الغفار ابراھیم٢٠٨٠١

٠-ھشام سید صابر خلف٢٠٨٠٢

٠-ھشام عادل حسن عبد الوھاب٢٠٨٠٣

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ھشام عبد الباقى محمد عبد الباقى٢٠٨٠٤

٠-ھشام عبد الحمید محمد محمود٢٠٨٠٥

٠-ھشام عالء الدین شرف الدین ساكت٢٠٨٠٦

٠-ھشام محمد عبد هللا جبریل احمد٢٠٨٠٧

٠-ھشام محمد على حسین٢٠٨٠٨

٠-ھشام وائل محمود عبدالعزیز٢٠٨٠٩

٠-ھند ایھاب محمد متولى٢٠٨١٠

٠-ھند سعید محمد زاید٢٠٨١١

٠-ھند عاطف على محمد٢٠٨١٢

٠-ھند محمد طھ محمد محمود٢٠٨١٣

٠-وسام ناجى دكرورى محمد٢٠٨١٤

٠-والء عریان اسعد مسعود٢٠٨١٥

٠-ولید ابو الذھب سلطان توفیق(أ.ف)٢٠٨١٦

٠-ولید اشرف سعد محمود٢٠٨١٧

٠-ولید حمدي محمد عبد السالم(ا.ف)٢٠٨١٨

٠-ولید خالد رجب حسن٢٠٨١٩

٠-ولید عمرو محمود عبد الغنى٢٠٨٢٠

٠-ولید محمد عبد البدیع على٢٠٨٢١

٠-یارا كرم رفعت سید٢٠٨٢٢

٠-یاسر احمد محمود ابراھیم٢٠٨٢٣

٠-یاسر سید ربیع ملیجى٢٠٨٢٤

٠-یاسر عبد الحمید محمد عبد الحمید٢٠٨٢٥

٠-یاسر محمد فؤاد حسن٢٠٨٢٦

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-یاسمین ابراھیم حسین محمد٢٠٨٢٧

٠-یاسمین حسین محمد خلیل٢٠٨٢٨

٠-یاسمین سامح عبد الرحیم الطبالوى٢٠٨٢٩

٠-یاسمین شكرى محمود على٢٠٨٣٠

٠-یاسمین صبحى حسین على(أ.ف)٢٠٨٣١

٠-یاسمین عادل جالل على٢٠٨٣٢

٠-یاسمین عبد الملك حاج الصیفى٢٠٨٣٣

٠-یاسمین محمد رجائى محمد رشاد محمد عبد المطلب٢٠٨٣٤

٠-یاسمین محمد نصر الدین نصرهللا٢٠٨٣٥

٠-یاسمین ھشام السید٢٠٨٣٦

٠-یاسمین یوسف احمد سفینھ٢٠٨٣٧

٠-یاسین طارق یاسین ذكي٢٠٨٣٨

٠-یحیى ابراھیم امین مصطفى٢٠٨٣٩

٠-یسرا رشدى عبد الحافظ محمد٢٠٨٤٠

٠-یسرا سعید سید حافظ٢٠٨٤١

٠-یوستینا رضا فھیم جبرائیل٢٠٨٤٢

٠-یوستینا ریمون لبیب عبدالمالك٢٠٨٤٣

٠-یوسف ابراھیم السید ابراھیم٢٠٨٤٤

٠-یوسف ابراھیم سعد محمود٢٠٨٤٥

٠-یوسف احمد محمد خضرى٢٠٨٤٦

٠-یوسف اسامھ محمد سامى یوسف٢٠٨٤٧

٠-یوسف حسین حسن حسین٢٠٨٤٨

٠-یوسف خالد حسني محمد٢٠٨٤٩

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-یوسف سعید دسوقى عباس٢٠٨٥٠

٠-یوسف سعید سید حافظ٢٠٨٥١

٠-یوسف سید محمد محمود٢٠٨٥٢

٠-یوسف شكرى احمد ریاض٢٠٨٥٣

٠-یوسف صالح الدین احمد ابراھیم٢٠٨٥٤

٠-یوسف عادل عمر محمد٢٠٨٥٥

٠-یوسف عبد المنعم محمود على حوش٢٠٨٥٦

٠-یوسف عبد الواحد احمد عبد الواحد٢٠٨٥٧

٠-یوسف عصام حنفى محمود٢٠٨٥٨

٠-یوسف عمرو حسن شاكر٢٠٨٥٩

٠-یوسف محمد احمد حسن٢٠٨٦٠

٠-یوسف محمد راشد حسین حسن٢٠٨٦١

٠-یوسف محمد محمود سید٢٠٨٦٢

٠-یوسف محمد مصطفى جابر الحلوانى٢٠٨٦٣

٠-یوسف ھشام خلیفھ محمد٢٠٨٦٤

٠-یوسف یاسر عبید عبد القادر٢٠٨٦٥

٠-یوسف یاسر محمد محمد یونس٢٠٨٦٦

٠-خالد محمد احمد على عبد هللا (محول)٢٠٨٦٧

٠-عبد الرحمن شرین ثروت عوض راضى (محول٢٠٨٦٨

٠-محمد عبد العظیم عبد الحكم ابراھیم (محول)٢٠٨٦٩

٠بابانوب انطوان روبیر سوفنیر٢٠٨٧٠

٠بابانوب جمیل كامل كندس٢٠٨٧١

٠بابانوب صفوت ودید عیاد٢٠٨٧٢

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بابراھیم بدر عبدالوھاب محمد٢٠٨٧٣

٠بابراھیم جمال طھ امام٢٠٨٧٤

٠بابراھیم حسن عبده معن٢٠٨٧٥

٠بابراھیم صبري نجاح السید٢٠٨٧٦

٠بابراھیم عبد هللا السید السید البسیونى٢٠٨٧٧

٠بابراھیم محمد احمد ابو القاسم٢٠٨٧٨

٠بابراھیم نصرى حزقیال جرجس٢٠٨٧٩

٠باحمد ابراھیم محمد خلف هللا٢٠٨٨٠

٠باحمد ابوالخیر محمد عبد الحلیم٢٠٨٨١

٠باحمد اسامھ احمد مصطفى٢٠٨٨٢

٠باحمد اسامھ عبد العظیم على٢٠٨٨٣

٠باحمد اشرف سعد عبد هللا مصطفى٢٠٨٨٤

٠باحمد اشرف فاروق سید محمد٢٠٨٨٥

٠باحمد اشرف محمد كامل٢٠٨٨٦

٠باحمد امیر خلف السید٢٠٨٨٧

٠باحمد جمال فھمى السید٢٠٨٨٨

٠باحمد حازم حسنى طھ٢٠٨٨٩

٠باحمد حسین سید على٢٠٨٩٠

٠باحمد حسین عطا هللا السید زھران٢٠٨٩١

٠باحمد حسین محمد عبد الحمید٢٠٨٩٢

٠باحمد حمدان عبد الحفیظ ابو جابر٢٠٨٩٣

٠باحمد خالد ابراھیم سید٢٠٨٩٤

٠باحمد خالد رفاعى احمد٢٠٨٩٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد خالد محمد محمود٢٠٨٩٦

٠باحمد رزق محمود ابراھیم رضوان٢٠٨٩٧

٠باحمد رفاعى رمضان رفاعى٢٠٨٩٨

٠باحمد رمضان عبد العال كمال٢٠٨٩٩

٠باحمد سید احمد ریاض(أ.ف)٢٠٩٠٠

٠باحمد سید مصطفى محمد سالمة٢٠٩٠١

٠باحمد شریف حمدي محمود٢٠٩٠٢

٠باحمد صابر رضا عبد المجید٢٠٩٠٣

٠باحمد صبرى فتحى عسر٢٠٩٠٤

٠باحمد ضیاء مصطفى محمد٢٠٩٠٥

٠باحمد طارق حسن احمد٢٠٩٠٦

٠باحمد طارق عبد العاطى عبد الحمید٢٠٩٠٧

٠باحمد عادل محمد عز الدین٢٠٩٠٨

٠باحمد عاطف عبد الفتاح حسن محمود٢٠٩٠٩

٠باحمد عاطف عبد هللا عبد الھادى٢٠٩١٠

٠باحمد عبد الحمید السید عبد الحمید٢٠٩١١

٠باحمد عبد الناصر فتحى محمد٢٠٩١٢

٠باحمد عبد النبى یوسف عراقى٢٠٩١٣

٠باحمد عبد الھادى احمد صادق٢٠٩١٤

٠باحمد عثمان عبد هللا عبد الھادي٢٠٩١٥

٠باحمد عصام عبد السالم عرفة٢٠٩١٦

٠باحمد عویس عوض هللا محمد٢٠٩١٧

٠باحمد فضل عبد هللا دومھ٢٠٩١٨

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد قدرى فؤاد السید٢٠٩١٩

٠باحمد كامل طھ محمد٢٠٩٢٠

٠باحمد ماھر مروان ابوالمجد ابو بكر٢٠٩٢١

٠باحمد مجدى احمد عبد الرازق٢٠٩٢٢

٠باحمد مجدى عبد العزیز سالم٢٠٩٢٣

٠باحمد مجدى محمد محمود٢٠٩٢٤

٠باحمد محسب شفیق ھالل٢٠٩٢٥

٠باحمد محمد ابراھیم بیومي٢٠٩٢٦

٠باحمد محمد احمد فولي٢٠٩٢٧

٠باحمد محمد السید محمود٢٠٩٢٨

٠باحمد محمد بركات محمد بیومى٢٠٩٢٩

٠باحمد محمد جمال الدین احمد ابراھیم٢٠٩٣٠

٠باحمد محمد رشدى زین٢٠٩٣١

٠باحمد محمد شحاتھ زیدان٢٠٩٣٢

٠باحمد محمد صالح محمد خلیل٢٠٩٣٣

٠باحمد محمد عامر النجار٢٠٩٣٤

٠باحمد محمد عمار بركات٢٠٩٣٥

٠باحمد محمد فاروق لبیب٢٠٩٣٦

٠باحمد محمد محمود حنفى على٢٠٩٣٧

٠باحمد محمود عبد الواحد السید النجار٢٠٩٣٨

٠باحمد محمود محمد على خالف٢٠٩٣٩

٠باحمد مرعي عید حسان٢٠٩٤٠

٠باحمد مصطفى مختار حسن٢٠٩٤١

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد معتز عبدالرؤف علي علي٢٠٩٤٢

٠باحمد معروف حامد معروف٢٠٩٤٣

٠باحمد ممدوح ابراھیم محمد حسن٢٠٩٤٤

٠باحمد منصور سلطان سید٢٠٩٤٥

٠باحمد نبیل حبشى عطا على٢٠٩٤٦

٠باحمد ھانى احمد مصطفى شكري٢٠٩٤٧

٠باحمد یوسف احمد یوسف عبدالعال٢٠٩٤٨

٠باسراء سامى فتحى على٢٠٩٤٩

٠باسراء عبد العزیز فتحى محمد محمد٢٠٩٥٠

٠باسراء عبد العلیم خلیفھ عبد هللا٢٠٩٥١

٠باسالم جمال عامر ابراھیم٢٠٩٥٢

٠باسالم خالد محمد محمود٢٠٩٥٣

٠باسالم على عبدالمعین محمد ابوالفضل٢٠٩٥٤

٠باسالم محمد سید عبد الخالق٢٠٩٥٥

٠باسالم محمد عبد العاطى ابو المعاطى٢٠٩٥٦

٠باسالم مصطفى كامل السید حجاب٢٠٩٥٧

٠باسالم ولید سامي اسكندر٢٠٩٥٨

٠باسالم ولید محمود محمد٢٠٩٥٩

٠باسماء رجب محمد سالم٢٠٩٦٠

٠باسماء عادل سید محمد٢٠٩٦١

٠باسماء محمد محمود عبد العال٢٠٩٦٢

٠باشرف ھشام كمال كامل٢٠٩٦٣

٠باالء اشرف محمد محمد(أ.ف)٢٠٩٦٤

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بالبیر یسرى لوكاس مشرقى٢٠٩٦٥

٠بامانى ابو سریع غریب ابو سریع٢٠٩٦٦

٠بامانى محمد قرنى مھدى٢٠٩٦٧

٠بامنیة اسامھ السعید عبد الواحد٢٠٩٦٨

٠بامنیة عماد غالم حسین غالم٢٠٩٦٩

٠بامنیھ خالد زھران محمد٢٠٩٧٠

٠بامیر زكریا عبد الفتاح احمد عبد العال٢٠٩٧١

٠بامیرة شریف سید زایدي٢٠٩٧٢

٠بامیرة عصام احمد محمد علي٢٠٩٧٣

٠بامین محمود امین عبد الحمید (محول)٢٠٩٧٤

٠بانطونیوس عطا رمزى خلیل٢٠٩٧٥

٠بایمان عبد الشافى عبد هللا عبد الشافى٢٠٩٧٦

٠بایمان على سلیمان عید٢٠٩٧٧

٠بایمان عمر دردیري مھني(ا.ف)٢٠٩٧٨

٠بایمن مصطفى عبد العال على حجازى٢٠٩٧٩

٠بایمن وجیھ سید بیومى٢٠٩٨٠

٠بایھ احمد احمد ابراھیم٢٠٩٨١

٠بایھ رضا عبد السمیع محمد٢٠٩٨٢

٠بایھ عبد الغنى سید احمد٢٠٩٨٣

٠بایھ عالء الدین ایاتى عبد اللطیف٢٠٩٨٤

٠بایھاب احمد لطفى عبد العلیم٢٠٩٨٥

٠بباسل عبدالعزیز محمد صادق عبدالعزیز٢٠٩٨٦

٠بباسم شریف عراقى محمد٢٠٩٨٧

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بباسم ناصر یوسف عیسى٢٠٩٨٨

٠بباسم یاسر محمد یوسف٢٠٩٨٩

٠بباسنت حلمي محمد جمال الدین٢٠٩٩٠

٠ببدر زینھم محمود حرحش٢٠٩٩١

٠ببسمھ ممدوح صادق سلیمان٢٠٩٩٢

٠ببھاء سالمة عبد الرسول نصار٢٠٩٩٣

٠ببیتر رؤف عزیز ناشد٢٠٩٩٤

٠ببیتر سامى موسى عجبان٢٠٩٩٥

٠ببیتر یوسف لمعي عازر٢٠٩٩٦

٠ببییر یسرى شفیق عوض٢٠٩٩٧

٠بتركى محمد تركى محمد ابراھیم٢٠٩٩٨

٠بتقى سید محمد فوزى عبد المقصود٢٠٩٩٩

٠بثریا ادوار فكرى عبده٢١٠٠٠

٠بجرجس ایوب نجیب ملك ایوب٢١٠٠١

٠بحازم صالح اسماعیل اسماعیل٢١٠٠٢

٠بحازم عبد الغفار على مبروك٢١٠٠٣

٠بحازم عبد النبى عبد العاطى ابراھیم٢١٠٠٤

٠بحازم محمد یوسف عبد الرحمن٢١٠٠٥

٠بحازم ممدوح حنفي حسین ٢١٠٠٦

٠بحامد سید حامد٢١٠٠٧

٠بحامد ھریدى حنفى محمود٢١٠٠٨

٠بحبیبھ احمد محمد سید امین٢١٠٠٩

٠بحسام ربیع محمد سلیمان٢١٠١٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بحسام فرید حلمى حسن٢١٠١١

٠بحسام محمد سلیمان عبد السمیع٢١٠١٢

٠بحسام مسعد شحاتھ شحاتھ٢١٠١٣

٠بحسن على حسن عبده٢١٠١٤

٠بحسن عماد حسن حسن عبد الغني٢١٠١٥

٠بحسن محمد امین اسماعیل٢١٠١٦

٠بحسن محمد حسن محمد سید٢١٠١٧

٠بحسن محمد رشدى اسماعیل السید (محول)٢١٠١٨

٠بحسن ولید حسن عبد العزیز٢١٠١٩

٠بحسین احمد حسین حسین٢١٠٢٠

٠بحسین خالد حسین عبد العال٢١٠٢١

٠بحسین مصطفى حسین محمد٢١٠٢٢

٠بحلمى ھانى حلمى جندیھ٢١٠٢٣

٠بحمزه طلعت محمد عبد الحلیم٢١٠٢٤

٠بحنان عبد الحكیم ھالل فتح الباب٢١٠٢٥

٠بحیاة حسن محمود على٢١٠٢٦

٠بخالد احمد یوسف كاشف عثمان٢١٠٢٧

٠بخالد سلیمان كامل السید٢١٠٢٨

٠بخالد عاطف منصور الجوھرى٢١٠٢٩

٠بخالد فاروق محمد نبیھ٢١٠٣٠

٠بخالد محمد شعبان فرج هللا٢١٠٣١

٠بخالد محمد محیى محمد على٢١٠٣٢

٠بخلود محمود سالمان محمود٢١٠٣٣

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بدانیال ناصر فؤاد صادق بطرس٢١٠٣٤

٠بدعاء محمد فؤاد خلف هللا٢١٠٣٥

٠بدنیا عاطف مصطفى عبد العظیم٢١٠٣٦

٠بدنیا عماد السید زكى٢١٠٣٧

٠بدینا شریف السید عبده٢١٠٣٨

٠بدینا مجدى محمد حسنین٢١٠٣٩

٠بدینا محمد عبد الفتاح عبد الھادى٢١٠٤٠

٠بدینا محمد عبد الوھاب غریب٢١٠٤١

٠برامز ناجح بباوى بدروس لوقا٢١٠٤٢

٠برانیا احمد كمال محمد٢١٠٤٣

٠برشاد ھشام رشاد حسن٢١٠٤٤

٠برضا یاسر محمد رمضان٢١٠٤٥

٠برضوه رأفت عبده عثمان٢١٠٤٦

٠برضوى حسني محمد على جاد٢١٠٤٧

٠برضوى خالد سعد زكى سعد٢١٠٤٨

٠برضوى سید على ھاشم٢١٠٤٩

٠برضوى عثمان جالل متولى٢١٠٥٠

٠برمضان خلیفة بدوى حسین٢١٠٥١

٠بریم شوقى ابراھیم السید سالمھ٢١٠٥٢

٠بریم عبد الحلیم احمد ابراھیم٢١٠٥٣

٠بزھراء عبد الباسط نصر البدوي٢١٠٥٤

٠بزیاد محمد طاھر ثابت محمد٢١٠٥٥

٠بزیاد وائل یحیى مرتضى٢١٠٥٦

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٢٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بزینب یحیى السید مرسى٢١٠٥٧

٠بسارة خلیل مأمون٢١٠٥٨

٠بسارة محمد على على عبد الرحمن٢١٠٥٩

٠بسارة یسرى محمد محمد٢١٠٦٠

٠بسالم جمال عطیھ سالم٢١٠٦١

٠بسعد حسن سعد عبدالحى٢١٠٦٢

٠بسعید محمد عبد اللطیف احمد٢١٠٦٣

٠بسعید محمد نمر الھادي٢١٠٦٤

٠بسلمى شریف عید محمد٢١٠٦٥

٠بسلمى مصطفى فؤاد احمد٢١٠٦٦

٠بسلمى ھالل محمد عبد هللا السید٢١٠٦٧

٠بسلیمان طھ مصطفى مصطفى٢١٠٦٨

٠بسھیلھ ماھر عبد العزیز قاسم٢١٠٦٩

٠بسھیلھ یوسف محمود یوسف(أ.ف)٢١٠٧٠

٠بسید عالء الدین عبد هللا سید٢١٠٧١

٠بسیف الدین مصطفى على سلیمان٢١٠٧٢

٠بشادى حاتم ابراھیم على عبد الرحیم الخطیب٢١٠٧٣

٠بشادى عاطف محمد ابراھیم٢١٠٧٤

٠بشادى ممدوح مرتجى وھبھ٢١٠٧٥

٠بشروق سمیر محمد كمال البرعى٢١٠٧٦

٠بشروق صبحى یونس عمار٢١٠٧٧

٠بشروق عبد الكریم امام محجوب٢١٠٧٨

٠بشریف عصام عبد العزیز عبد الوھاب٢١٠٧٩

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (ھـ) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٢٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بشریف محمود السید محمود٢١٠٨٠

٠بشھاب عبد اللطیف محمد عبد الوھاب٢١٠٨١

٠بشیماء سلیم نزیھ محمد٢١٠٨٢

٠بشیماء محمد عبده احمد٢١٠٨٣

٠بصفوت عماد الدین احمد محمود٢١٠٨٤

٠بصفیھ رضوان حسین السید٢١٠٨٥

٠بصالح ایھاب محمد سید٢١٠٨٦

٠بضحى عبد العزیز حسنى عبد العزیز٢١٠٨٧

٠بطارق عادل مفتاح صدیق٢١٠٨٨

٠بطارق فؤاد حنفى حسن٢١٠٨٩

٠بطارق محمد شافعى السید٢١٠٩٠

٠بعادل طارق محمد حسن٢١٠٩١

٠بعاصم محمد فتحى محمد شعیب٢١٠٩٢

٠بعبد الحمید حمدى عبد الحمید محمد٢١٠٩٣

٠بعبد الرازق محمد عبدالرازق عبد الحمید٢١٠٩٤

٠بعبد الرحمن احمد عبد الرحمن عبود٢١٠٩٥

٠بعبد الرحمن احمد على ابوالخیر٢١٠٩٦

٠بعبد الرحمن اشرف محمد حماد٢١٠٩٧

٠بعبد الرحمن االمیر عباس ابو النور٢١٠٩٨

٠بعبد الرحمن انور مصطفى عباس٢١٠٩٩

٠بعبد الرحمن ایمن صالح الدین سید٢١١٠٠

٠بعبد الرحمن خالد محمد حافظ٢١١٠١

٠بعبد الرحمن خالف محمود احمد٢١١٠٢

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بعبد الرحمن رأفت عبد الفتاح حسین ٢١١٠٣

٠بعبد الرحمن سعد مصطفى محمد٢١١٠٤

٠بعبد الرحمن سعید ذكى معوض٢١١٠٥

٠بعبد الرحمن سعید عبد الفتاح محمد٢١١٠٦

٠بعبد الرحمن سمیر دیاب صالح٢١١٠٧

٠بعبد الرحمن عبد المنعم علي صدیق ٢١١٠٨

٠بعبد الرحمن عصام فتح الباب جاد٢١١٠٩

٠بعبد الرحمن فؤاد عبد الرحمن حسین٢١١١٠

٠بعبد الرحمن محسن منیر حامد٢١١١١

٠بعبد الرحمن محمد عتریس محمد٢١١١٢

٠بعبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن محمود٢١١١٣

٠بعبد العزیز احمد ابراھیم سعید٢١١١٤

٠بعبد العزیز طارق عبدالعزیز جابر٢١١١٥

٠بعبد العزیز نصرالدین عبدالرحمن محمد٢١١١٦

٠بعبد هللا ابراھیم صابر ابراھیم٢١١١٧

٠بعبد هللا احمد عید على٢١١١٨

٠بعبد هللا السعید ابراھیم السعید٢١١١٩

٠بعبد هللا جمعھ احمد رضوان٢١١٢٠

٠بعبد هللا حمدى حسن محمد٢١١٢١

٠بعبد هللا شوقى خالد عفیفى٢١١٢٢

٠بعبد هللا على كامل صالح٢١١٢٣

٠بعبد هللا مجدى مصطفى حسنى٢١١٢٤

٠بعبد هللا محمد ابو زید محمد ابو زید٢١١٢٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بعثمان احمد محمد عبدالحلیم٢١١٢٦

٠بعز الدین فتحى شعبان سید٢١١٢٧

٠بعزه حامد محمد محمد حسانین٢١١٢٨

٠بعصام محمد سید شرقاوى الدالى٢١١٢٩

٠بعالء ایھاب محمد سعد محمد٢١١٣٠

٠بعالء رجب عبدالھادي عطیھ٢١١٣١

٠بعالء محمود عبد المنعم امام٢١١٣٢

٠بعلى عبد هللا على سید مراد٢١١٣٣

٠بعلى محمد جاد المولى جاد الكریم٢١١٣٤

٠بعلیاء سیف الدین محمد على٢١١٣٥

٠بعلیاء على محمود الحاج على٢١١٣٦

٠بعماد الدین عادل نظمى احمد٢١١٣٧

٠بعماد رمزى سعدان خیرهللا٢١١٣٨

٠بعمر احمد احمد محمد ابراھیم٢١١٣٩

٠بعمر احمد رمزي السید٢١١٤٠

٠بعمر احمد فتحى زكي٢١١٤١

٠بعمر جمال رمضان اسماعیل٢١١٤٢

٠بعمر رمضان على محمد منصور٢١١٤٣

٠بعمر سید صالح ابراھیم٢١١٤٤

٠بعمر شریف محمد حافظ العقاد٢١١٤٥

٠بعمر عادل احمد سید٢١١٤٦

٠بعمر عادل بدیر سالم عبده٢١١٤٧

٠بعمر عادل زنقور محمد٢١١٤٨

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بعمر عادل عبد الحمید محمد٢١١٤٩

٠بعمر عبد السالم محمد شوقي٢١١٥٠

٠بعمر عصام عبدالمطلب عبدهللا٢١١٥١

٠بعمر على محمد على متولى٢١١٥٢

٠بعمر محسن اسماعیل عیسى٢١١٥٣

٠بعمر محمد مصطفى احمد٢١١٥٤

٠بعمر ممدوح جالل عبد الرحمن٢١١٥٥

٠بعمر ھانى حامد متولى ابراھیم٢١١٥٦

٠بعمر یحى ذكریا محمد٢١١٥٧

٠بعمرو احمد حسین أبو العال٢١١٥٨

٠بعمرو السید محمد الكاشف ٢١١٥٩

٠بعمرو حسام عویس سید٢١١٦٠

٠بعمرو خالد عیسى عبد المطلب٢١١٦١

٠بعمرو منصور عبد الغني محمد٢١١٦٢

٠بفاتن سامى محمد ابرھیم٢١١٦٣

٠بفادى اشرف حلمى عوض٢١١٦٤

٠بفادى جورج سمعان زاخر٢١١٦٥

٠بفاطمھ اشرف عیسى متولى تاج٢١١٦٦

٠بفاطمھ سعید حامد محمد٢١١٦٧

٠بفاطمھ محمد عبد الجواد محمد٢١١٦٨

٠بفاطمھ ناصر محمد سعید٢١١٦٩

٠بفتحى على فتحى على٢١١٧٠

٠بفدوه محمد زغلول مقبول٢١١٧١

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بفھمى احمد فھمي منصور٢١١٧٢

٠بفوزى صموئیل فوزى عبد المتجلى٢١١٧٣

٠بفؤاد نبیل فؤاد محمد٢١١٧٤

٠بكرستینا شریف ثابت فھیم٢١١٧٥

٠بكریم احمد عبد القادر على حسن٢١١٧٦

٠بكریم اسامھ احمد مرسي علي٢١١٧٧

٠بكریم رزق حمدان ابوالجود٢١١٧٨

٠بكریم زین الدین ابراھیم على٢١١٧٩

٠بكریم على محمد على٢١١٨٠

٠بكریم مجدى محمد عثمان٢١١٨١

٠بكریم محسن عبد الوھاب عبد الفتاح٢١١٨٢

٠بكریم محمد سید عبدالمتعال٢١١٨٣

٠بكریم محمد محمود على٢١١٨٤

٠بكیرلس الیاس فخرى الیاس٢١١٨٥

٠بكیرلس سامى جرجس عوض هللا٢١١٨٦

٠بكیرلس فرج عبدهللا حنا٢١١٨٧

٠بكیرلس میخائیل نعیم كیرلس٢١١٨٨

٠بماجد اشرف فارس محمود كامل٢١١٨٩

٠بماجد دانیال شفیق بولس٢١١٩٠

٠بماركو داود باسیلي میخائیل٢١١٩١

٠بماریا كمیل نبیھ مساك٢١١٩٢

٠بمارینا یسرى فرج تادرس٢١١٩٣

٠بماریو وجیھ جوده عبد الحلیم٢١١٩٤

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور األول)رقم اللجنة:(٢٢٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد ابراھیم حجازى عید منسى٢١١٩٥

٠بمحمد ابراھیم كمال محمد٢١١٩٦

٠بمحمد احمد على عبد الحمید قذافى٢١١٩٧

٠بمحمد احمد كمال ابو العال٢١١٩٨

٠بمحمد احمد محمد نور الدین٢١١٩٩

٠بمحمد اسماعیل عوده على٢١٢٠٠

٠بمحمد اشرف محمد حسین ابراھیم٢١٢٠١

٠بمحمد اشرف محمد عبد الرازق غزال٢١٢٠٢

٠بمحمد امین محمد امین٢١٢٠٣

٠بمحمد ایمن عبد المقصود عبد المقصود٢١٢٠٤

٠بمحمد بدوى محمد البدوي٢١٢٠٥

٠بمحمد جعفر احمد طایع٢١٢٠٦

٠بمحمد جمال اسماعیل على٢١٢٠٧

٠بمحمد جمعھ عبدالسمیع فرج٢١٢٠٨

٠بمحمد جمیل محمد على٢١٢٠٩

٠بمحمد حسین محمد محمد(أ.ف)٢١٢١٠

٠بمحمد خالد عبد العال عبد الرحمن٢١٢١١

٠بمحمد خمیس احمد احمد ابراھیم٢١٢١٢

٠بمحمد رضا محمد محمد٢١٢١٣

٠بمحمد رفعت احمد عبد هللا٢١٢١٤

٠بمحمد رمضان محمد صالح٢١٢١٥

٠بمحمد سامح محمد عبد الجید٢١٢١٦

٠بمحمد سراج الدین محمد حامد٢١٢١٧

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور األول)رقم اللجنة:(٢٢٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد سعد جمعھ عبد الغنى السید٢١٢١٨

٠بمحمد سعید محمد محمد عمر٢١٢١٩

٠بمحمد شریف توفیق عبد الرازق٢١٢٢٠

٠بمحمد شوقى عبد الظاھر عبد القادر٢١٢٢١

٠بمحمد صالح انور عباس٢١٢٢٢

٠بمحمد صالح فتحى عبدهللا٢١٢٢٣

٠بمحمد طارق سید عبدالظاھر٢١٢٢٤

٠بمحمد طارق محمد محمود٢١٢٢٥

٠بمحمد عادل االمیر عبدالدایم٢١٢٢٦

٠بمحمد عادل عبد الفتاح مرسى٢١٢٢٧

٠بمحمد عادل محمد احمد امین٢١٢٢٨

٠بمحمد عبد الشافي عبد هللا عبد الشافي٢١٢٢٩

٠بمحمد عبد العال محمد تمیم٢١٢٣٠

٠بمحمد عبد القادر نبوى حسن دسوقى٢١٢٣١

٠بمحمد عبده على سعید٢١٢٣٢

٠بمحمد عصام رجب خمیس ٢١٢٣٣

٠بمحمد عالء الدین محمد راغب٢١٢٣٤

٠بمحمد فوزى على حافظ٢١٢٣٥

٠بمحمد فوزى فتح هللا احمد٢١٢٣٦

٠بمحمد مجدى محمد اسماعیل كریم٢١٢٣٧

٠بمحمد مجدى محمد محمود٢١٢٣٨

٠بمحمد محمد جابر عبد العال٢١٢٣٩

٠بمحمد محمد عمر احمد على٢١٢٤٠

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور األول)رقم اللجنة:(٢٢٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد محمود عبد هللا محمد رمضان٢١٢٤١

٠بمحمد محمود محمد احمد سرور٢١٢٤٢

٠بمحمد محمود محمد محمد بیومى٢١٢٤٣

٠بمحمد مصطفى احمد انور٢١٢٤٤

٠بمحمد منصور محمود احمد٢١٢٤٥

٠بمحمد مھنى حمدى محمد٢١٢٤٦

٠بمحمد ھشام بدوى محمود٢١٢٤٧

٠بمحمد ھشام جالل زكى٢١٢٤٨

٠بمحمد یاسر حنفى حسن٢١٢٤٩

٠بمحمد یاسر مصطفى امین ابراھیم٢١٢٥٠

٠بمحمد یحیى احمد عبدة٢١٢٥١

٠بمحمود احمد السید مرسى٢١٢٥٢

٠بمحمود احمد سید احمد٢١٢٥٣

٠بمحمود احمد عبد العزیز محمد٢١٢٥٤

٠بمحمود احمد لطفى حسن٢١٢٥٥

٠بمحمود السید لطفى السید٢١٢٥٦

٠بمحمود الشحات السید عطا هللا٢١٢٥٧

٠بمحمود امام محمد یوسف محمد٢١٢٥٨

٠بمحمود بدر محمد عبدالحمید بدر٢١٢٥٩

٠بمحمود جابر احمد عبد الھادي٢١٢٦٠

٠بمحمود جمال محمد درویش٢١٢٦١

٠بمحمود حنفى محمود علي نجم٢١٢٦٢

٠بمحمود خالد محمود بشیر٢١٢٦٣

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور األول)رقم اللجنة:(٢٢٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمود رسمي مصطفي مبروك٢١٢٦٤

٠بمحمود رضا محمد عبد المحسن٢١٢٦٥

٠بمحمود سعید عبد الرؤف حامد٢١٢٦٦

٠بمحمود صابر محمود امام٢١٢٦٧

٠بمحمود صالح محیسن حسین٢١٢٦٨

٠بمحمود طارق شریف حسن٢١٢٦٩

٠بمحمود عبد الرحمن كامل عبد الرحمن سالم٢١٢٧٠

٠بمحمود عبد العزیز احمد عبدالعزیز٢١٢٧١

٠بمحمود عبد اللطیف عبد السالم محمد٢١٢٧٢

٠بمحمود عبد المنعم محمود السید٢١٢٧٣

٠بمحمود فتحى عبد الغني عبد اللطیف٢١٢٧٤

٠بمحمود مبروك محمد مبروك٢١٢٧٥

٠بمحمود محمد السید محمد السید٢١٢٧٦

٠بمحمود محمد عطیھ محمد٢١٢٧٧

٠بمحمود مراد سید سید رزق٢١٢٧٨

٠بمحمود معوض محمد على ٢١٢٧٩

٠بمحمود نشات صالح السید٢١٢٨٠

٠بمحمود ھاني محمد السید٢١٢٨١

٠بمختار سید عبد الرؤوف احمد محمد٢١٢٨٢

٠بمروه رأفت عبد هللا احمد٢١٢٨٣

٠بمروه طھ مصطفي ابو القاسم٢١٢٨٤

٠بمروه محمد حسنى احمد٢١٢٨٥

٠بمروه مصطفى جوده محمود٢١٢٨٦

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٢٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمریم حماده محمد ابوالمجد٢١٢٨٧

٠بمریم عادل رمسیس عبد المسیح٢١٢٨٨

٠بمریم عبد العزیز ابراھیم سید٢١٢٨٩

٠بمریم محمد محمد محمود٢١٢٩٠

٠بمریم ھالل عطا توفیق٢١٢٩١

٠بمصطفى احمد علي جمعھ٢١٢٩٢

٠بمصطفى احمد محمد عبده٢١٢٩٣

٠بمصطفى انور محمد على٢١٢٩٤

٠بمصطفى ایمن مصطفى محمد٢١٢٩٥

٠بمصطفى جمال ابو زید احمد٢١٢٩٦

٠بمصطفى حسن بكرى محمد٢١٢٩٧

٠بمصطفى سمیر عبد العزیز خلیل سید٢١٢٩٨

٠بمصطفى محسن جاد محمد٢١٢٩٩

٠بمصطفى محمد انس على٢١٣٠٠

٠بمصطفى محمد حنفى سید٢١٣٠١

٠بمصطفى محمد صالح الحاج٢١٣٠٢

٠بمصطفى محمود عثمان السید٢١٣٠٣

٠بمصطفى محمود فخرى محمد٢١٣٠٤

٠بمصطفى مدحت صبحي عبد المحسن(محول)٢١٣٠٥

٠بمصطفى یحیى حلمي إمام٢١٣٠٦

٠بمعتز احمد السید نصر٢١٣٠٧

٠بمنار حسین جمال الدین داود٢١٣٠٨

٠بمنة هللا حسن منصور عبد الجواد٢١٣٠٩

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٢٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمنة هللا عبد المعطى على احمد٢١٣١٠

٠بمنة هللا مجدى احمد محمد الكومى٢١٣١١

٠بمنة هللا مجدى محمد ابو الیزید٢١٣١٢

٠بمنة هللا محمد عبدهللا ابوالنصر٢١٣١٣

٠بمنة هللا موسي احمد جھالن٢١٣١٤

٠بمنھ احمد عبد الستار عدلي سعید٢١٣١٥

٠بمنھ هللا اسامھ محمد محمود٢١٣١٦

٠بمنھ هللا محمد ابو سریع حسین٢١٣١٧

٠بمنى كرم محى عبد هللا٢١٣١٨

٠بمنى مصطفى حسین محمد شمس الدین٢١٣١٩

٠بمھاب عبد الفتاح حموده محمد حسن٢١٣٢٠

٠بمھند احمد عبد الاله على٢١٣٢١

٠بمھیتاب محمود احمد العسیلي٢١٣٢٢

٠بمونیكا اشرف المصرى جمیل تادرس٢١٣٢٣

٠بمؤمن عبد النبى محمد ابراھیم٢١٣٢٤

٠بمؤمن عماد لبیب شعبان٢١٣٢٥

٠بمؤمن كمال حسن احمد٢١٣٢٦

٠بمى جمال عبد العلیم عبد الرحیم٢١٣٢٧

٠بمى محسن السید احمد٢١٣٢٨

٠بمى محمد السید ابراھیم٢١٣٢٩

٠بمى محمد حسن عبد الرحمن٢١٣٣٠

٠بمیریت سامح ظریف كامل جاد٢١٣٣١

٠بمینا اشرف فؤاد غطاس٢١٣٣٢

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٢٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمینا عماد كمال عید٢١٣٣٣

٠بمینا عونى عزیز نجیب٢١٣٣٤

٠بمینا وجیھ فرید عویضھ٢١٣٣٥

٠بنجم الدین صابر فوزى محمد٢١٣٣٦

٠بنجیب مكرم نجیب فوزى٢١٣٣٧

٠بندى احمد محمد مصطفى(أ.ف)٢١٣٣٨

٠بندى عادل محمد عز الدین حسوبھ٢١٣٣٩

٠بنشوى مصطفى حلمي لملوم٢١٣٤٠

٠بنعمھ محمد محمد ابو العنین٢١٣٤١

٠بنھال على محمد الصغیر٢١٣٤٢

٠بنور الدین حسین سید محمد عمر٢١٣٤٣

٠بنور الدین محسن محمد زكى٢١٣٤٤

٠بنورا سعد موسى صموئیل٢١٣٤٥

٠بنوران محمد ابراھیم فرید٢١٣٤٦

٠بنورھان احمد خلف عبداللطیف٢١٣٤٧

٠بنورھان اشرف محمد حسن٢١٣٤٨

٠بنورھان طارق عبدالفتاح محمد عقرب٢١٣٤٩

٠بنورھان عصام حسن شحاتھ٢١٣٥٠

٠بنورھان عطیفة محمد وجیھ عطیفھ٢١٣٥١

٠بنورھان محمد على عیساوى فراج٢١٣٥٢

٠بنورھان مصطفى محمد السید٢١٣٥٣

٠بھاجر ابراھیم محمود ابراھیم٢١٣٥٤

٠بھاجر حسن سمیر سید٢١٣٥٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٢٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بھاجر صفوت یوسف محمد(محول)٢١٣٥٦

٠بھاجر عادل عطیھ عید حسن٢١٣٥٧

٠بھاجر یحى حسین رزق٢١٣٥٨

٠بھادى ضیاء الدین سعید سید خلیل٢١٣٥٩

٠بھبھ السید نور الدین السید٢١٣٦٠

٠بھبھ هللا سامى ابراھیم على٢١٣٦١

٠بھبھ عالء الدین عبد الرحمن على٢١٣٦٢

٠بھبھ محمد على عبد هللا٢١٣٦٣

٠بھدى عبد الناصر على طایع٢١٣٦٤

٠بھدى عرفھ عبد السالم حسن٢١٣٦٥

٠بھشام السید عبد الرحمن السید٢١٣٦٦

٠بھشام جمال احمد امین٢١٣٦٧

٠بھشام خالد عبد اللة یونس٢١٣٦٨

٠بھشام مجدى عبد الوھاب عبد القادر٢١٣٦٩

٠بوسام انور محمود حسین٢١٣٧٠

٠بیاسر طارق محمد عبد المنعم٢١٣٧١

٠بیاسر یسرى حشمت مسعد٢١٣٧٢

٠بیاسمین اشرف محمد دردیر٢١٣٧٣

٠بیاسمین عبد الحمید عبد المجید محمد شریف٢١٣٧٤

٠بیاسمین عبد الخالق عبد الحمید موسى الجبالى٢١٣٧٥

٠بیاسمین محمدین محمد محمود٢١٣٧٦

٠بیحى حمدى ابراھیم السید الغرباوى٢١٣٧٧

٠بیسرا ھشام یوسف محمود٢١٣٧٨

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٢٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بیسطس مدحت یوسف واسیلى٢١٣٧٩

٠بیمنى محمد محمود قناوى عیسى٢١٣٨٠

٠بیوسف جیوشى فاروق احمد٢١٣٨١

٠بیوسف سید عبد العظیم محمد٢١٣٨٢

٠بیوسف محمد یوسف عید سلیمان٢١٣٨٣

٠باسالم انور عبد الوھاب زیدان - محول من احصاء٢١٣٨٤

٠باسالم جمال عبد الناصر عبد الفتاح - حول من اقتصاد٢١٣٨٥

٠بحبیبھ اشرف انور حافظ - حول من اقتصاد٢١٣٨٦

٠بدینا محمد رشاد احمد القاضى - حولت من احصاء٢١٣٨٧

٠بسارة مجدى مصطفى عبد السالم-حولت من احصاء٢١٣٨٨

٠بسلمى اشرف لطفى حسین - حول من علوم سیاسیة٢١٣٨٩

٠بكریم صبحى محمد عبد العظیم - حول من اقتصاد٢١٣٩٠

٠بمحمد عبد العاطى سید عبد العزیز -محول من احصاء٢١٣٩١

٠بمنة هللا سعید محمد احمد - حول من اقتصاد٢١٣٩٢

٠خ١ابانوب عطا جاد السید متى٢١٣٩٣

٠خ١ابراھیم عادل محمود عطیة٢١٣٩٤

٠خ١احمد اشرف محمود محمد محمد٢١٣٩٥

٠خ١احمد بخیت حسن خلیل٢١٣٩٦

٠خ١احمد سمیر عبد الجواد سید٢١٣٩٧

٠خ١احمد صفى الدین عبد الرحمن ابراھیم٢١٣٩٨

٠خ١احمد محمد ھشام عبد المنعم٢١٣٩٩

٠خ١اسامھ سیف النصر كمال محمد بواب٢١٤٠٠

٠خ١االء مصطفى على مصطفى٢١٤٠١

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٢٩)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١ایھ محمد عالء الدین حمدى٢١٤٠٢

٠خ١بیتر رمزى مكرم نجیب٢١٤٠٣

٠خ١بیتر مجدى ادیب اسكندر٢١٤٠٤

٠خ١تیسیر أبوبكر محمد جنیدي٢١٤٠٥

٠خ١حازم سراج سید محمد عطیھ٢١٤٠٦

٠خ١حنین رمضان احمد محمد النجار٢١٤٠٧

٠خ١خالد یاسر محمد محمد٢١٤٠٨

٠خ١ریم صالح ابراھیم محمد الجمال٢١٤٠٩

٠خ١طھ السید طھ مرسى٢١٤١٠

٠خ١عادل محمد ابو الفتوح سید احمد٢١٤١١

٠خ١عبد الرحمن سامى محمد محمد٢١٤١٢

٠خ١عبد العزیز ماھر توفیق عبد العزیز٢١٤١٣

٠خ١عبد الوھاب فتحى غریب خلیل٢١٤١٤

٠خ١عالء عید عبدالعظیم محمد٢١٤١٥

٠خ١على ماھر محمد بكیر٢١٤١٦

٠خ١عمر ھانى عبد المنعم ابراھیم٢١٤١٧

٠خ١عمرو حمدى جوده محمد٢١٤١٨

٠خ١فرج محسن فرج السید٢١٤١٩

٠خ١فلوبایتر كرم فایق فرج٢١٤٢٠

٠خ١كارولین سمیر لویس عزیز٢١٤٢١

٠خ١كریم احمد عبد هللا محمد٢١٤٢٢

٠خ١مایكل عصام موریس حبیب٢١٤٢٣

٠خ١محمد احمد سعدى نجار٢١٤٢٤

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٣١)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٣٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ١محمد جمال عبد العزیز احمد٢١٤٢٥

٠خ١محمد جمال محمد عبد المجید الشریف٢١٤٢٦

٠خ١محمد حسین مقایس حسن٢١٤٢٧

٠خ١محمد سامى احمد رمضان٢١٤٢٨

٠خ١محمد شریف عفیفى محمود٢١٤٢٩

٠خ١محمد صالح احمد محمود٢١٤٣٠

٠خ١محمد عادل محمد كمال٢١٤٣١

٠خ١محمد عصام السید مصطفى محمد٢١٤٣٢

٠خ١محمد على محمد السید عمر٢١٤٣٣

٠خ١محمد عمرو فؤاد ابراھیم٢١٤٣٤

٠خ١محمد مجدى بحیري صالح٢١٤٣٥

٠خ١محمد محسن محمد حامد القط٢١٤٣٦

٠خ١محمد مصطفى سید محمد٢١٤٣٧

٠خ١مصطفى اسامھ مصطفى محمد قطب٢١٤٣٨

٠خ١مصطفى اشرف ماھر احمد محمود٢١٤٣٩

٠خ١منیر طارق سید محمد٢١٤٤٠

٠خ١مى شعبان محمد عبد القادر٢١٤٤١

٠خ١نانسى اسامھ اسماعیل اسماعیل عبد الجواد٢١٤٤٢

٠خ١ندى یحیى احمد محمود الجابرى٢١٤٤٣

٠خ١نھى خالد نبیل محمد٢١٤٤٤

٠خ١نورھان یاسین احمد عبد الاله٢١٤٤٥

٠خ١ھارون عمار عباس عبد هللا٢١٤٤٦

٠خ١ھدینام یاسر محمد ابراھیم٢١٤٤٧

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٣١)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٣٠)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠خ٢ایھاب حسن محمد عثمان٢١٤٤٨

٠خ٢عبدهللا محمد عباس محمد٢١٤٤٩

٠خ٢محمد عادل عبدالسمیع علي٢١٤٥٠

٠خ٢منصور سید منصور احمد٢١٤٥١

٠٠مجدى محمد عبد المنعم احمد٢١٤٥٢

٠٠مى اسماعیل فھمى محمد (محولة)٢١٤٥٣

٠٠حمد خالد محمد ابو الحسن (محول محاسبة)٢١٤٥٤

٠خ٣شروق اسامة محمود الجندى٢١٤٥٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: إحصاء تطبیقيالفرقة: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٢٥)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور الثانى)رقم اللجنة:(٢٣١)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-محمد اشرف عبد العزیز احمد٢١٥١١

٠باحمد محمد جمال متولى٢١٥١٢

٠باسالم محمد شناوى محمد٢١٥١٣

٠باسماء عویضھ محمد حزین٢١٥١٤

٠باسماء محمد احمد محمود األلفي٢١٥١٥

٠بامیرة خیرى عبد العال عوض٢١٥١٦

٠بایھ مصطفى جمعھ ابراھیم محمود٢١٥١٧

٠بخلود محمد علي رمضان حامد٢١٥١٨

٠برحاب یاسر رجب محمد٢١٥١٩

٠بسعید سمیر یحیى خلیل محمد٢١٥٢٠

٠بسندس محمد احمد محمد٢١٥٢١

٠بعبد الرحمن عونى محمد عبد العال٢١٥٢٢

٠بعبد الرحمن محمد زكى محمد سالم٢١٥٢٣

٠بعزام مصطفى عبدالفتاح مصطفى٢١٥٢٤

٠بعلى نبیھ على مراد٢١٥٢٥

٠بماریان ھانى محمد حسنین٢١٥٢٦

٠بنورھان زكریا احمد مھدى(محول)٢١٥٢٧

٠خ١احمد السید محمد السید٢١٥٢٨

٠خ١دینا احمد محمدى احمد٢١٥٢٩

٠خ١مارینا رفیق لبیب صبحى٢١٥٣٠

٠خ١محمد عبد هللا ھالل حسن یوسف٢١٥٣١

٠خ١محمود احمد سلیم محمد٢١٥٣٢

٠خ١مصطفى حسن محمد عبد الجلیل٢١٥٣٣

٠خ١منى محمد السید وصیفى٢١٥٣٤

٠خ١ولید عادل ثابت حنا٢١٥٣٥

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٣٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-ابانوب ایمن سمیر نجیب٢١٥٤١

٠-احمد ایمن عبد الحمید احمد٢١٥٤٢

٠-احمد سعید حسن على٢١٥٤٣

٠-احمد على عبده محمد٢١٥٤٤

٠-احمد فھمى عبد العزیز صوابى٢١٥٤٥

٠-احمد مجدى عبد الرحیم عبد النعیم حسین٢١٥٤٦

٠-احمد ھانى ابراھیم حمزه٢١٥٤٧

٠-اسالم احمد عبد العزیز محمود٢١٥٤٨

٠-اسالم جمال دیاب عبد العال٢١٥٤٩

٠-االء ابراھیم فؤاد حسین٢١٥٥٠

٠-امنیة یحیى ابوزید عبدهللا٢١٥٥١

٠-امیره حسین سالمھ محمود٢١٥٥٢

٠-ایھ احمد عبدهللا صالح٢١٥٥٣

٠-ایھ بھاء الدین محمد سعید احمد االشقر٢١٥٥٤

٠-ایھاب محمد عبد المطلب  عبد ربھ٢١٥٥٥

٠-بافلى وھیب شحاتھ رزق٢١٥٥٦

٠-بیتر سمیر سامى سلیمان٢١٥٥٧

٠-بیشوى ھشام صابر سدراك٢١٥٥٨

٠-جھاد عادل عبد هللا احمد٢١٥٥٩

٠-حسین مجدي اسماعیل احمد٢١٥٦٠

٠-خالد ابراھیم محمود محمد٢١٥٦١

٠-خلود خالد فاضل عبد السالم٢١٥٦٢

٠-دینا ناجى محمد فوزى (أ.ف)٢١٥٦٣

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٣٢)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-رضوى محمد شعبان صادق طلبة٢١٥٦٤

٠-روشان صالح الدین احمد محمد٢١٥٦٥

٠-ساره على ابراھیم محمد٢١٥٦٦

٠-ساھر عصام عبد الكریم بریقع٢١٥٦٧

٠-شروق حسن فؤاد مصطفى منصور٢١٥٦٨

٠-شیماء محمود سید على٢١٥٦٩

٠-عبد القادر احمد عبداللطیف٢١٥٧٠

٠-عبد هللا حامد مرسى احمد٢١٥٧١

٠-كریمة ضاحى غانم حشمت٢١٥٧٢

٠-محمد احمد انور مختار غراب٢١٥٧٣

٠-محمد اشرف محمد عبده داود٢١٥٧٤

٠-محمد حسن محمد بیومى٢١٥٧٥

٠-محمد حسین محمد مجاھد دھشور٢١٥٧٦

٠-محمد خمیس بغدادى عبدالرحمن٢١٥٧٧

٠-محمد سعید حسن سالم٢١٥٧٨

٠-محمد سید سید حسین وھدان٢١٥٧٩

٠-محمد صالح محمد فواز٢١٥٨٠

٠-محمد عبد هللا حامد احمد سلطان٢١٥٨١

٠-محمد عز الدین فاھم سید٢١٥٨٢

٠-محمد عنایت عباس حلیم عاشور٢١٥٨٣

٠-محمود ابراھیم محمد سید٢١٥٨٤

٠-محمود محمد حسین عبد الرحمن٢١٥٨٥

٠-مریم حسن زكى محمد٢١٥٨٦

أسم 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: الفرقة الثالثة (انتساب)

عدد الطالب:(٢٤)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٣٣)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠-مصطفى كمال ثابت محمد حسین٢١٥٨٧

٠-مصطفى محمود رجب خلیل٢١٥٨٨

٠-مھند محمد جمال الدین حسنین على٢١٥٨٩

٠-مى خالد فارس احمد٢١٥٩٠

٠-میرنا حنا نادر برسوم٢١٥٩١

٠-میرنا عیسى محمد احمد عیسى٢١٥٩٢

٠-نبیلھ غریب حامد محمد٢١٥٩٣

٠-نجاة اشرف ابو العال احمد٢١٥٩٤

٠-ندى محمد عبد المنعم منسى٢١٥٩٥

٠-نور الدین خالد انور احمد٢١٥٩٦

٠-نیره مجدى عبد المبدئ عبد اللطیف٢١٥٩٧

٠-ھیام طھ سعد سید٢١٥٩٨

٠-یاسمین محمد عبد الوھاب محمد٢١٥٩٩

٠-یحیى نادى سیف الدین عبده٢١٦٠٠

٠باحمد جمال محمد سلیمان٢١٦٠١

٠ببسنت خالد عبد اللطیف فؤاد٢١٦٠٢

٠بتوفیق ھشام توفیق محمد ابراھیم٢١٦٠٣

٠بجنھ رمزى شاكر عبد الباقى٢١٦٠٤

٠بحسام حسن محمد عبد الغنى٢١٦٠٥

٠بحماده شعبان بسیس حسان(أ.ف)٢١٦٠٦

٠بفاطمھ مختار حسین احمد الكسباني٢١٦٠٧

٠بمحمود عبد الرحمن اسماعیل عبد الرحمن ٢١٦٠٨

٠خ١روناء صابر عبد الھادى٢١٦٠٩

٠خ٢احمد حسن عبدالحمید ابراھیم٢١٦١٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٦١٣١٤٠٢٠٩٣-ابانوب ابو المجد فخرى قادوس٣٢٠٠١

٣٠٠٠٥٢٦٠١٠٢٥٥٥-ابانوب ایمن مكرم ملك٣٢٠٠٢

٣٠١٠٢٠٧١٤٠٠٥٣٢-ابانوب جمال ثابت قلدس٣٢٠٠٣

٣٠١٠٢٠٥٠١٠٥٦٩٧-ابانوب رومانى رمزى عبد هللا٣٢٠٠٤

٢٩٩١٠٣٠٢٥٠٠٤٣١-ابانوب سامي ودیع موسي٣٢٠٠٥

٢٩٩١١٢٠٢١٠٢١٣٣-ابانوب سلیمان عبد المسیح سلیمان٣٢٠٠٦

٣٠٠٠١١٥٢١٠٢٠٥٥-ابانوب سمیر فایز بطرس٣٢٠٠٧

٢٩٩١١٠٥٠١٠٣٥٣٨-ابانوب طارق عطا بسیط٣٢٠٠٨

٣٠٠٠٩٣٠٠١١٦٧١١-ابانوب عصام عریان ثابت٣٢٠٠٩

٣٠١٠٣٠٣٢١٠٣١٥٢-ابانوب عطا بشرى عطا٣٢٠١٠

٣٠٠١٠١٤٢١٠١١١٤-ابانوب عماد زكریا سعید٣٢٠١١

٣٠٠٠٤٢٨٢١٠١٨٥٨-ابانوب كرم صالح خلیل٣٢٠١٢

٣٠٠٠٤٠٨٠١٠٢٨٥٢-ابانوب ماھر نجیب سعید٣٢٠١٣

٣٠٠٠٥٢١٢٤٠٢٩١١-ابانوب مجدى جندى باسلیوس٣٢٠١٤

٣٠٠٠١٢٨٢١٠١٩١٣-ابانوب مراد عیاد فخرى٣٢٠١٥

٠-ابانوب نادر عطیھ عبدالمسیح٣٢٠١٦

٣٠٠٠٢٠٧٠١٠٣٩٣٩-ابانوب ناصر خلف ادیب٣٢٠١٧

٣٠٠٠٣٢٠٢٤٠٧٣٥١-ابانوب نجاح سلیمان اسكندر٣٢٠١٨

٢٩٩٠١٢١٢٦٠٠٩٩٣-ابانوب یوسف شنودة ابراھیم٣٢٠١٩

٢٩٩١١٢٥١٤٠٣٠٢٥-ابتسام حجازى صالح محمد٣٢٠٢٠

٣٠٠٠٣١٩٠١٠٠٢٣٩-ابرام شاكر فوزى شاكر٣٢٠٢١

٣٠١٠١١٣٠١٠٢٠٥٦-ابرام عیاد بدر رزق غطاس٣٢٠٢٢

٢٩٩١٠٠٩٢٤٠١٩٥٨-ابرام مالك فیلبس عبد المالك٣٢٠٢٣

٣٠٠٠٧٢٣٠١٠٣١٩٣-ابراھیم احمد ابراھیم زھران ناجى٣٢٠٢٤

٣٠١٠٣٠٥٠١٠٢٠٥٨-ابراھیم احمد حسن احمد٣٢٠٢٥

٣٠٠٠٦٠٩٠١٠٣١٣٢-ابراھیم احمد ربیع عبد هللا٣٢٠٢٦

٣٠٠٠٦٠١٢١٠٤٥٥٦-ابراھیم احمد فاروق سید٣٢٠٢٧

٣٠٠٠٩٣٠٢١٠٤٤١٩-ابراھیم اسامھ ابراھیم احمد عید٣٢٠٢٨

٢٩٩١٢١٩٢١٠٣٩٥٧-ابراھیم اسامھ ابراھیم عبد الحافظ٣٢٠٢٩

٣٠٠٠٩٠٧٠١٠٤٢٥٥-ابراھیم اسماعیل احمد حسن٣٢٠٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٩١٧٠١٠٥١٥١-ابراھیم اشرف شاكر فرج٣٢٠٣١

٣٠٠٠١١٨١٣٠٣٣٥٣-ابراھیم السید حراز حلمى٣٢٠٣٢

٣٠٠٠٥٢٠٢١٠٦٢١٤-ابراھیم ایمن فتحى زكى٣٢٠٣٣

٣٠٠٠٧١٥٢١٠٤٦١٧-ابراھیم بكر محمد عبد المنعم٣٢٠٣٤

٣٠٠٠٧٠٦٢٤٠١٣٣٧-ابراھیم بھاء ابراھیم تقى٣٢٠٣٥

٣٠٠٠٧٢٢٠١٠١١٧٦-ابراھیم جمال ابراھیم یوسف٣٢٠٣٦

٣٠١٠١٠١٢١٤٩٩٥١-ابراھیم جمال انور حسن٣٢٠٣٧

٣٠٠٠٩٠٣٢١٠٢٦٥٦-ابراھیم حسن حامد حسین٣٢٠٣٨

٢٩٩١١١٣٢١٠٠٧٥٨-ابراھیم حسن حسین قطب٣٢٠٣٩

٣٠٠٠١٢٠٢١٠٨٢١١-ابراھیم حسن شحات عبد العاطى٣٢٠٤٠

٣٠٠٠١٠١٠١٣٨٥٣٢-ابراھیم حسین ابراھیم عمر احمد٣٢٠٤١

٣٠٠٠٧١٣٠١٠٣٧٧٣-ابراھیم حمدى عبدالفتاح السید٣٢٠٤٢

٣٠٠٠٧٠٧٠١٠٦٩٥٦-ابراھیم حمدى محمود احمد محمد٣٢٠٤٣

٣٠٠٠٤١٤٠١٠١٢١٤-ابراھیم خالد على احمد٣٢٠٤٤

٢٩٩١١٠٨٢١٠٤٥٩٥-ابراھیم دسوقى سید دسوقى٣٢٠٤٥

٣٠٠٠٤١٥٢١٠٥٦٧٣-ابراھیم رمضان سید سلیمان٣٢٠٤٦

٢٩٩١١٢٣٠١٠٣٦١٧-ابراھیم سید محمد ابوالمجد٣٢٠٤٧

٣٠٠٠٢٢٠٢١٠٥٦٧٧-ابراھیم صبحى شحات عبد العزیز٣٢٠٤٨

٢٩٩١١٠٨٠١٠٠٠٥٣-ابراھیم صبحي عبد العزیز ناجي٣٢٠٤٩

٣٠٠٠٩٢١٠١٠١٤٩٩-ابراھیم صالح ابراھیم جادهللا٣٢٠٥٠

٣٠٠٠٤١٦٢١٠٠٩٩٨-ابراھیم طلعت عبد المعتمد مھنى٣٢٠٥١

٢٩٨١٠١٦٢١٠١٤١٣-ابراھیم عبد العزیز عبد الحلیم على ضاھر٣٢٠٥٢

٣٠٠٠٣٠٧٢٣٠٠٤٧٩-ابراھیم عبد هللا محمد حسین٣٢٠٥٣

٣٠٠٠٦٣٠٠١٠٢٢٧٤-ابراھیم عبد المجید عبد الصمد سعد٣٢٠٥٤

٣٠٠٠١٠٢٢١٠٣٠٩٢-ابراھیم عصام محمد ابراھیم احمد٣٢٠٥٥

٢٩٩١١٢٧٢١٠١٤٩٥-ابراھیم فارس محمد محمود٣٢٠٥٦

٣٠٠٠٩٢٢٠١٠٣٧٧٥-ابراھیم فتحى عبدالبصیر على٣٢٠٥٧

٣٠٠٠٨٢٠٢١٠٢٢١٨-ابراھیم مجدى ابراھیم سالم٣٢٠٥٨

٣٠٠١٠٠٢٢١٠٠٣١٩-ابراھیم محمد ابراھیم اسماعیل٣٢٠٥٩

٣٠٠٠٨٢٥٢١٠٥٠٧٢-ابراھیم محمد ابوالوفا غانم٣٢٠٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٥١٨٠١٠٤٩٧٢-ابراھیم محمد ادریس ھالوى٣٢٠٦١

٢٩٩٠٧١٥٨٨٠١٠٥٦-ابراھیم محمد اسماعیل عبد المقصود٣٢٠٦٢

٢٩٩١١٠٢٢١٠٠٢١٣-ابراھیم محمد رمضان امام٣٢٠٦٣

٣٠٠٠٩١٨٠١٠١٨٣٩-ابراھیم محمد عبد الرحمن موسى٣٢٠٦٤

٢٩٩٠٤٠٧٠١٠٣٢٥٢-ابراھیم مسعد ابراھیم احمد٣٢٠٦٥

٢٩٩٠٩٠٥٠١٠٤٥٩٩-ابراھیم مصطفى ابراھیم مصطفى٣٢٠٦٦

٣٠٠٠٧٢٤٠١٠١٥٩٨-ابراھیم ولید ابراھیم محمد٣٢٠٦٧

٣٠٠٠٢٢٦٨٨٠٠٥١١-ابوبكر ھشام حسن احمد٣٢٠٦٨

٣٠٠٠٤٠٥٢١٠٤٣٢٧-احالم محمد محمد محمد عامر٣٢٠٦٩

٣٠٠٠٩١٢٢١٠٠٣٢٦-احالم وائل محمد عبدالمقصود٣٢٠٧٠

٢٩٩١٢٠١٠١٠٠٤٥١-احمد ابراھیم الدسوقي احمد علي٣٢٠٧١

٣٠٠٠١٠١٢١٤٩٥٧٤-احمد ابراھیم راغب عبد الحمید٣٢٠٧٢

٣٠٠٠٩١٨٠١٠٢٤٩٥-احمد ابراھیم عبد العزیز ابراھیم٣٢٠٧٣

٣٠٠٠٩٠٦٢١٠٣٥٩٢-احمد ابراھیم عبد المطلب عبد الحمید٣٢٠٧٤

٣٠٠٠٩٢٢٨٨٠٠٧٩٣-احمد ابراھیم عبدالحمید احمد غفاري٣٢٠٧٥

٣٠٠٠١٢٥٠١٠٦٨٧٥-احمد ابراھیم عبدالرؤوف امین٣٢٠٧٦

٣٠٠١٢١٦٠١٠٤٧١٩-احمد ابراھیم على حسن الشھاوى٣٢٠٧٧

٢٩٩١٢٠٥٠١٠٢٤٧٣-احمد ابراھیم محمد محمد٣٢٠٧٨

٣٠٠٠٨١٨٠١٠٤٢٩٧-احمد ابراھیم مختار حسن٣٢٠٧٩

٣٠٠٠١٠٥٢١٠٣٠٩٧-احمد ابراھیم مرسى محمد٣٢٠٨٠

٣٠١٠٣٢٦٢١٠٣٤٣٧-احمد اسامھ راشد بیومى٣٢٠٨١

٣٠٠٠١٢٣١٤٠٠٣٣٩-احمد اسامھ عبدالعزیز عبد الحلیم محمد٣٢٠٨٢

٣٠٠٠٤١٤٠١٠٢٢٥٣-احمد اسامھ عبدالمجید على٣٢٠٨٣

٢٩٩١٠٢٨٠١٠٣٠٧٧-احمد اسامھ فتحى محمد٣٢٠٨٤

٣٠٠٠١٠٩٢١٠١١٧٨-احمد اسامھ محمد اسماعیل٣٢٠٨٥

٢٩٩١٢١٥١٣٠٠٨٩٦-احمد اسامھ محمد عبد الحمید٣٢٠٨٦

٣٠٠٠١٠١٢١٣٣٣٧٦-احمد اشرف احمد السید٣٢٠٨٧

٣٠٠١٠٢٠٢١٠٢٤٧٦-احمد اشرف السید الغریب٣٢٠٨٨

٣٠١٠١٠١٢١٢٦٥٥٢-احمد اشرف المحمدي عبد الحمید٣٢٠٨٩

٣٠٠٠٨١٠٠١٠٠٣٣٤-احمد اشرف سعید عفیفي٣٢٠٩٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩١٢١٦٠١٠٤٣١٥-احمد اشرف عبد الجلیل عبد الكافى٣٢٠٩١

٣٠٠٠٧٢٩٠١٠٤٤٥٨-احمد اشرف عبد الحمید ولى الدین٣٢٠٩٢

٢٩٩٠٦٠٧٠١٠٢٦٥٨-احمد اشرف عبد الرؤف محمد٣٢٠٩٣

٣٠٠١١١٩٠١٠٥٣٧٣-احمد اشرف عید رجب٣٢٠٩٤

٢٩٩١٢٢٠٠١٠٠٣٩٣-احمد اشرف فؤاد محمود٣٢٠٩٥

٣٠٠١٠١٢٠١٠٠٠٩٢-احمد اشرف محمد طلبھ٣٢٠٩٦

٢٩٩١٢٢٥٠١٠٤٥٧٨-احمد اشرف مصطفى ابراھیم٣٢٠٩٧

٣٠١٠٣٠٢٠١٠٠٣٧٩-احمد اشرف یحیي عبدالعزیز٣٢٠٩٨

٣٠٠٠٨٢٩١٣٠٢٥٧٨-احمد السید رشاد حسنى٣٢٠٩٩

٣٠٠٠٥١٣٠١٠٢٧٥٨-احمد السید عبد هللا عطا هللا فرغلى٣٢١٠٠

٢٩٩٠٥٢٨٢١٠١٣٥٣-احمد العریان علي محمد٣٢١٠١

٣٠٠٠٧١٥٢١٠٤٩٧٨-احمد امین احمد عویس٣٢١٠٢

٣٠٠٠٤٢٣٠١٠٠١٥٢-احمد امین منیر امین حسن٣٢١٠٣

٣٠٠٠٧٠٣٠١٠٠٥١٣-احمد انور محمود عبد اللطیف٣٢١٠٤

٣٠٠٠٩١٤٠١٠٤٦٧٣-احمد ایمن احمد اسماعیل٣٢١٠٥

٣٠٠٠٢٢٠٠١٠٦٤٣٩-احمد ایمن رشدى احمد٣٢١٠٦

٣٠٠٠١٠٨٢١٠٣٥٩٨-احمد ایمن عبد هللا مغاورى٣٢١٠٧

٣٠٠٠٨١٨١٧٠٠١٣٦-احمد ایھاب رشدى محمد٣٢١٠٨

٢٩٩٠٩٢٩٠١١٥٩١١-احمد ایھاب محمد عفیفى٣٢١٠٩

٣٠٠٠٥١٣٠١٠٠١٣٥-احمد ایھاب ھنداوى برعى٣٢١١٠

٢٩٩١١٠٢٢١٠٤١١١-احمد بدر سعید محمود٣٢١١١

٣٠١٠٢٢٧٢١٠١٣٧١-احمد بسیونى على محمود٣٢١١٢

٣٠١٠٤٠١٠١٠٦٠٥٧-احمد بھاء خضري توفیق٣٢١١٣

٣٠٠٠٧٢٥٠١٠٢٤٣٦-احمد تامر احمد عبد العزیز٣٢١١٤

٣٠٠٠٢٢٣٠١٠١٣٧٧-احمد تمام رجب مرسى٣٢١١٥

٣٠٠٠٧١٣٢١٠٣٩٥٩-احمد جاد عبد الفتاح خلیف٣٢١١٦

٣٠٠٠٦١٧٠١٠١٧٣٤-احمد جالل احمد محمد٣٢١١٧

٢٩٩١٢٢٣٠١٠٢٩٥١-احمد جمال حامد على٣٢١١٨

٢٩٩١٢١١٢١٠٠١١١-احمد جمال سید محمد حواش٣٢١١٩

٢٩٩٠١٠٥٠١٠٥٨٣٧-احمد جمال شكري عبد العاطي٣٢١٢٠
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٢٩٩١١٠١٢١٠٩٨١٦-احمد جمال محمد سید٣٢١٢١

٣٠٠٠٩٣٠٢١٠٢١٧٣-احمد جمال نصر الدین صبحى٣٢١٢٢

٣٠٠٠٧٠٩٢١٠٣٤٣٨-احمد جمعة حسانین محمد خلیفة٣٢١٢٣

٢٩٨٠٥١٩٢١٠١٢٧٩-احمد حاتم حسنى خیرت٣٢١٢٤

٣٠٠٠٥٢٣٠١٠٢٠٥٤-احمد حازم السید احمد٣٢١٢٥

٣٠٠٠٩٠١٠١٠٨٢٣٥-احمد حازم زھیر محمود٣٢١٢٦

٣٠٠١٠٠١٠١١٠٤٧٥-احمد حازم محمد نور الدین وھدان٣٢١٢٧

٣٠٠٠٧٠٨٠١٠٠٨٩١-احمد حامد احمد یمانى٣٢١٢٨

٢٩٩١٢١٠٠١٠٢٨٣٦-احمد حجاج محمد جاد الرب٣٢١٢٩

٣٠٠٠٩٢٩٠١٠٧٤١٧-احمد حسام احمد عبد الحمید٣٢١٣٠

٣٠٠٠٤١٦٠١٠٤٠١٥-احمد حسام الدین مصطفى السید٣٢١٣١

٣٠٠٠١٠١٠١٣٨٦٧٢-احمد حسام محمد احمد محمد٣٢١٣٢

٢٩٩١٢٠٢٠١٠٥٢١٤-احمد حسن احمد ابوالحسن٣٢١٣٣

٢٩٩٠٣١٦١٦٠١١٧٨-احمد حسن احمد عبد الرحمن شعالن٣٢١٣٤

٣٠٠١٠٢٥٠١٠٦٧٧٧-احمد حسن احمد عبدالحمید٣٢١٣٥

٣٠٠٠٧٠٧٢٦٠٠٤٥١-احمد حسن سید علي٣٢١٣٦

٢٩٨١١١٦٠١٠٣٠٧٥-احمد حسن سید محمد٣٢١٣٧

٣٠٠٠٥١٤٢١٠٣٩١١-احمد حسن عبدالرحیم تغیان٣٢١٣٨

٣٠٠٠٣٢٢٠١٠١١١١-احمد حسن على عبدالخالق٣٢١٣٩

٣٠٠٠٦١٩١٤٠٠٩٧٩-احمد حسن فوزى حسن٣٢١٤٠

٢٩٩٠٧١٧٢١٠١٥١٢-احمد حسن كامل غریب احمد٣٢١٤١

٣٠٠٠٦٠٨٢١٠٣٢٩٨-احمد حسن محمد بدوى٣٢١٤٢

٣٠٠٠٣٠١٠١١٠٩٣٢-احمد حسن محمد سعید٣٢١٤٣

٣٠١٠٢١٢٠١٠١٤٥٧-احمد حسنى عطیة متولي٣٢١٤٤

٢٩٩٠٥٠١٠١٠٩٥٣٣-احمد حسین احمد محمد٣٢١٤٥

٢٩٤٠٦٢٥٠١٠٠٣٩١-احمد حسین عبد الرازق حسین٣٢١٤٦

٣٠١٠٢٠٨٠١٠٣٩٧٤-احمد حسین عبدالرحمن حسین عبد الرحمن٣٢١٤٧

٣٠٠٠٥١٠٠١٠١٥٣٦-احمد حسین على حسن٣٢١٤٨

٣٠٠٠٣٣١٠١٠٢٤٥١-احمد حسین فاروق حسین٣٢١٤٩

٣٠٠٠٦٠٧٢١٠٢٠١٣-احمد حسین محمد امین٣٢١٥٠
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٣٠٠٠٩٠٢٢١٠٢٧٣٩-احمد حماد احمد حماد٣٢١٥١

٣٠٠٠٩٠٩١٦٠٢٤٣٣-احمد حماده على محمد٣٢١٥٢

٣٠٠٠٢١٥٠١٠٣٦٩٧-احمد حمدى ابراھیم السید موسى٣٢١٥٣

٣٠٠٠٨٢١٢١٠٤١١١-احمد حمدى ابراھیم على عبدالرحمن٣٢١٥٤

٣٠٠١١١٣٠١٠٣٩٣٢-احمد حمدى احمد نطر احمد٣٢١٥٥

٣٠٠٠٧٠١٢١٠٦٤٥٨-احمد حمدى فاروق احمد عبد الجواد٣٢١٥٦

٣٠٠٠٦٠٤٠١٠٢٧٣٩-احمد حمدى محمود البدرى٣٢١٥٧

٣٠٠٠٣٢٦٢١٠٣٠٣٣-احمد حمدي ربیع السید٣٢١٥٨

٢٩٩١٠٢٣٢١٠٠٠٥٨-احمد حمدي رشاد احمد٣٢١٥٩

٢٩٩١٠٢٣١٤٠٢١٧٤-احمد خالد احمد الجوھرى٣٢١٦٠

٣٠٠٠٥٢٩٢١٠١٠٣٨-احمد خالد احمد محمد الطالوى٣٢١٦١

٢٩٩١٢٠٦٢١٠١٨٧١-احمد خالد حماده محمد٣٢١٦٢

٣٠٠٠٧٠٧٢١٠٠٧٣٤-احمد خالد عبد الباسط محمد٣٢١٦٣

٣٠٠٠٢١٢٢١٠٠٢٥٩-احمد خالد عبد هللا ابراھیم٣٢١٦٤

٣٠٠٠٩٢٧٢١٠١٩٥٩-احمد خالد عزالدین اسماعیل٣٢١٦٥

٣٠٠٠٩٣٠٠١١٥٥٥٣-احمد خالد عطیة محمد٣٢١٦٦

٣٠٠٠٦٢٦٢٣٠٠١٥٦-احمد خالد محمد محمد٣٢١٦٧

٣٠٠٠١٠١٢١٣١٠٧١-احمد داود حسن محمد٣٢١٦٨

٢٩٩٠٣٠٢٢٣٠١١٩٤-احمد دسوقى نادى محمد٣٢١٦٩

٢٩٩١٢٢٦٢١٠٢٢٩٥-احمد ربیع عبد الرحمن عبد الكریم٣٢١٧٠

٣٠٠٠١٢٧٠١٠٠٣١٨-احمد رجائى احمد عبدالمنعم٣٢١٧١

٣٠٠٠٤٠٨٢١٠٠٦٥٢-احمد رجب حنفي ابراھیم٣٢١٧٢

٣٠٠٠٧٠١٢١٠٢٨١٩-احمد رجب سعید عبدالعلیم٣٢١٧٣

٣٠٠٠٥١٦٠١٠٣٩٥٣-احمد رجب سید ھمام٣٢١٧٤

٢٩٩١١١٨٢١٠٠٢٥٢-احمد رجب عبد الحفیظ محمد عبد الحفیظ٣٢١٧٥

٣٠٠٠٤٢٦٠١٠٤١٧٩-احمد رجب عمر عثمان٣٢١٧٦

٣٠٠٠٢٠١٢٦١٠٣٩١-احمد رشاد عبدالمبدى رضوان٣٢١٧٧

٣٠١٠٢١٥٢١٠٠١٣٤-احمد رشدى محمد مصطفى٣٢١٧٨

٣٠٠٠٧٠٤٢١٠٢٣٧٦-احمد رفعت محمود عبد هللا راشد٣٢١٧٩

٣٠٠٠١١٢١٧٠١٧٩١-احمد رمضان ابراھیم عامر٣٢١٨٠
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٣٠٠٠١٢٧٢١٠٣٥٣٥-احمد رمضان عبدربھ محمد٣٢١٨١

٢٩٩١٢٢٧٠١٠٠٥٣٦-احمد زین العابدین احمد رشاد٣٢١٨٢

٢٩٩١١١٨١٤٠٢٤٩٢-احمد سامى محمد عبدالغفار شلبى٣٢١٨٣

٢٩٩١٠٢٩٠١٠٣٤٧٤-احمد سامي مصطفي كمال٣٢١٨٤

٣٠٠٠٢٠١٢٨٠٢٨٣٥-احمد سعد حسن محمد على٣٢١٨٥

٣٠٠٠٦٠٩٠١٠٠٣٥٤-احمد سعید ابراھیم محمد ابراھیم٣٢١٨٦

٢٩٨٠٩١٧٠١٠٦١١٦-احمد سعید امین سعد٣٢١٨٧

٢٩٩١٠١٤٢١٠١٠٧١-احمد سعید رمضان جمعھ٣٢١٨٨

٢٩٩٠٣٢١٢١٠٠٠٩٨-احمد سعید عبد المقصود السید٣٢١٨٩

٣٠٠٠٣٠١٢١٠٦٨٥١-احمد سعید على عبد الصمد٣٢١٩٠

٢٩٩١٢١٩٢١٠٣٨٣٣-احمد سعید فخري صالح الدیب٣٢١٩١

٣٠٠٠٧٢١٢١٠١٢٥٦-احمد سعید محمد ابوزید٣٢١٩٢

٣٠٠٠٩٢٧٢١٠٢٥١٣-احمد سعید محمد سید شافعى٣٢١٩٣

٣٠٠٠١٣٠٢١٠٣٣١٤-احمد سالم عبد العزیز سالمة٣٢١٩٤

٣٠٠٠٨٠٦٢١٠٠٥١١-احمد سمیر زكى محمد احمد٣٢١٩٥

٣٠٠٠١٢٠٢١٠٦٣١٦-احمد سمیر محمد عبد العاطي ٢-١٢-٣٢١٩٦٢٠٠٠

٢٩٩٠٤٠٣٠١٠٢٢٣٧-احمد سمیر محمد عبد العاطي ٣٠-٤-٣٢١٩٧١٩٩٩

٣٠١٠١٠١٢١٢٠٣٧٦-احمد سید ابو زید سلیم٣٢١٩٨

٣٠٠٠٢٢٩٠١٠١٧٥٩-احمد سید احمد حسین٣٢١٩٩

٢٩٩٠٢٢٠٠١٠٠٨٩٤-احمد سید اسماعیل حنفى٣٢٢٠٠

٣٠٠١٢٠٤٠١٠٣٥١٤-احمد سید حسنین عبد العال٣٢٢٠١

٣٠٠٠٨٢٩٠١٠٤٥٣٥-احمد سید زید بیومي محمد٣٢٢٠٢

٣٠٠٠٢٢٣٠١٠١٥٥٥-احمد سید عبد الرحمن احمد٣٢٢٠٣

٢٩٩١٠٠١٢١٣٠٧٣٨-احمد سید عبد المقصود سید٣٢٢٠٤

٣٠٠٠٢٢٦٢١٠١٤٣٣-احمد سید عتریس محمد٣٢٢٠٥

٣٠٠٠٣٠٥٢٣٠٠٨٥٥-احمد سید محمد بسیس٣٢٢٠٦

٢٩٩١٢١٩٢١٠٣٠٥١-احمد سید محمد سید٣٢٢٠٧

٣٠٠٠١٢٨٢١٠٢٤٧٢-احمد سید محمود جبر سید٣٢٢٠٨

٣٠١٠١٣١٠١٠٣٧٧٨-احمد سید مرسى شدید٣٢٢٠٩

٢٩٩٠٩٣٠١٢٠١٨٣١-احمد شاكر عبد الرؤف محمود٣٢٢١٠
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                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٥٠٣٠١٠٢٤٥٩-احمد شحاتھ احمد على مصطفى٣٢٢١١

٢٩٩٠٧١٨٢١٠١٧١٥-احمد شریف احمد علي٣٢٢١٢

٣٠٠٠٤٢٠٠١٠٠٢٣٩-احمد شریف عادل محمد٣٢٢١٣

٣٠٠٠٣٢١٢١٠٥٢٩٩-احمد شریف عبدالباقى اسماعیل٣٢٢١٤

٣٠٠٠٢٠٥٢٥٠٠٤٧٥-احمد شعبان احمد عبد الجابر٣٢٢١٥

٢٩٩٠٨١٨٠١٠٤٦٥٩-احمد شعبان سلیمان سلیمان٣٢٢١٦

٣٠٠٠٨١٦٠١٠٢٢٧١-احمد شعبان عید سید٣٢٢١٧

٢٩٩١١٢٦٢١٠٣١٧١-احمد شوقى عبد النبى حسن٣٢٢١٨

٣٠٠٠٨١٠٢١٠١٥٧٥-احمد صابر عبد المنعم السید البھواشى٣٢٢١٩

٣٠٠٠٢١٣٠١٠٣٧٥٥-احمد صبرى فتحى على ابو ذكرى سالم٣٢٢٢٠

٣٠٠٠٨٢٥٢١٠٤٧٧٧-احمد صالح ابراھیم سید القطامى٣٢٢٢١

٣٠٠٠٢١٥٢١٠٧٠٣٧-احمد صالح الدین سید محمد٣٢٢٢٢

٣٠٠٠٥١٥٢١٠١٧٧١-احمد صالح الدین مصطفى حلمي مصطفى٣٢٢٢٣

٣٠١٠٢١٩٠١٠٢٠٣٥-احمد صالح جمال صالح٣٢٢٢٤

٣٠٠٠٨٠١١٣٢٧٥٥٤-احمد صالح حسن اسماعیل٣٢٢٢٥

٣٠٠٠٢٢٢٢١٠٢٥٧٧-احمد ضیاء زینھم احمد على٣٢٢٢٦

٣٠٠١٢١٨٢١٠٢٧٧٩-احمد طارق امین احمد٣٢٢٢٧

٣٠٠١٠١٧٠١٠٠٢٧١-احمد طارق حسنى سید٣٢٢٢٨

٣٠٠٠٤٠١٠١٠١٧٩٤-احمد طارق حنفى سلیمان٣٢٢٢٩

٣٠٠٠٤٠٢٢١٠٢٨٩٣-احمد طارق حنفى محمود٣٢٢٣٠

٢٩٨٠٨٠٧٠١٠٣٢٣٧-احمد طارق صابر عبد الحمید٣٢٢٣١

٢٩٩٠٥١٥٠١٠١٥٥٩-احمد طارق على على حسن٣٢٢٣٢

٣٠٠٠١٠٩٠١٠١٤٩٩-احمد طارق فتحى زھران٣٢٢٣٣

٣٠٠٠٨٠١٠١٠٢٢٧٣-احمد طارق محمد الطوخى محمد٣٢٢٣٤

٣٠٠٠٨١٣٢١٠٠٣٩٥-احمد طارق محمد حنفى عفیفى٣٢٢٣٥

٣٠٠٠١٠١٢١١٦٢٣٤-احمد طلعت عبد الحكم حسین٣٢٢٣٦

٣٠١٠٣٢٥٠١٠٤٨٣٧-احمد طھ على حسانین٣٢٢٣٧

٢٩٩٠٥١٨٠١٠١٧٧٤-احمد عادل ابوالمحاسن ابراھیم٣٢٢٣٨

٢٩٩١٢٢٥٠١٠٣٤٧٤-احمد عادل حلمى محمد٣٢٢٣٩

٣٠٠٠٣١٠٢١٠٠٩٧٦-احمد عادل دسوقى محمد رزق٣٢٢٤٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٧٢٥٨٨٠٠١٣٢-احمد عادل رضا كمال٣٢٢٤١

٣٠٠٠٩٣٠١٤١٠٢٧٣-احمد عادل عبد البارى محمد٣٢٢٤٢

٣٠٠٠٤٢٠٢١٠٠٠٧٤-احمد عادل عبد العزیز رفاعي٣٢٢٤٣

٣٠٠٠١٢٢٠١٠٦٠٧٢-احمد عادل عبد الفتاح الدسوقى٣٢٢٤٤

٢٩٩٠٨٠٨٢١٠٠٣٥١-احمد عادل محمد مصلحي٣٢٢٤٥

٢٩٨١٢٠١٢١٠٥٨٥٥-احمد عادل محمد مھنى عبد الباقى٣٢٢٤٦

٣٠٠٠٨٢٨٢١٠٤٢٧٥-احمد عارف فرحات عبد الفتاح٣٢٢٤٧

٣٠٠٠٦١٧٢١٠٣٩٣٩-احمد عاشور امام عاشور٣٢٢٤٨

٢٩٩٠٢٠١٢١١٥٨١٧-احمد عاطف احمد احمد٣٢٢٤٩

٣٠٠٠٩١٠٢١٠١٠٧٥-احمد عاطف رزق احمد٣٢٢٥٠

٣٠٠٠٩١١٠١٠٠٦٥٧-احمد عامر محمود خلیفة٣٢٢٥١

٣٠٠٠٨٠١٢١٠٦٣٧٣-احمد عبد الباسط عبد الرحیم قاعود٣٢٢٥٢

٣٠٠٠٦٠٤٢١٠١٢٧٦-احمد عبد الحمید سید عبد هللا٣٢٢٥٣

٣٠٠٠٧٠٩٢١٠٣٢٣٣-احمد عبد الرحمن احمد عبد الرحمن٣٢٢٥٤

٢٩٨١١٠١٠١٠٦٦٥٣-احمد عبد الرحمن رجب عبد الرحمن٣٢٢٥٥

٣٠٠٠٧١٠٢١٠٠٩٩٨-احمد عبد الرحمن مرسى محمود٣٢٢٥٦

٣٠٠٠٢١٠٠١٠٥٥٩١-احمد عبد الرحیم محمد سید٣٢٢٥٧

٣٠٠١٢٠١٠١٠٣٢٣٤-احمد عبد السالم احمد الدھشورى٣٢٢٥٨

٣٠٠٠٩٢٩٢١٠٢٢١٨-احمد عبد الصبور سلیم عبد العاطى٣٢٢٥٩

٢٩٩١٢٠١٠١٠٨٧٣٨-احمد عبد الصمد محمد ابراھیم٣٢٢٦٠

٣٠٠٠٢٠١٠١٠٨٣١١-احمد عبد العال عبد الصبور عبد العال٣٢٢٦١

٣٠٠٠٤٢٩٢١٠٢٨٥٢-احمد عبد العزیز حسن عبد العزیز ابو الغیط٣٢٢٦٢

٣٠١٠٢٠٨٢١٠٣٥٩٩-احمد عبد العزیز خلف هللا محروص٣٢٢٦٣

٣٠٠٠٧٢٧٢١٠١٠٣٤-احمد عبد العظیم احمد محمد ابراھیم٣٢٢٦٤

٠-احمد عبد العظیم عبد التواب٣٢٢٦٥

٣٠٠٠٨٠٣٢١٠٢٣٧٤-احمد عبد هللا احمد عبد العزیز٣٢٢٦٦

٣٠٠٠٦١٣٠١٠٣١٧٣-احمد عبد المعز احمد على٣٢٢٦٧

٣٠٠٠١٠٢٢٣٠١٨٩٧-احمد عبد المعز سلیم شعبان٣٢٢٦٨

٢٩٩٠٥٢٣٠١٠٣٦٧٦-احمد عبد المنعم ابو مسلم ابو زید٣٢٢٦٩

٣٠٠٠٦٠٥٠١٠١٢١٨-احمد عبد المنعم حسنى ھاشم٣٢٢٧٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٩٢٤٠١٠٢٠٣١-احمد عبد النبى سید عبد المعطى٣٢٢٧١

٣٠٠٠٩٠٦٢١٠٠٥٧٧-احمد عبد الھادى حسن محمد٣٢٢٧٢

٣٠٠٠١٠٩٢٣٠١٢٧٤-احمد عبد الوھاب عیسى محمد٣٢٢٧٣

٣٠٠٠٤٢٤٢١٠٣٠٣٣-احمد عبدالحمید عبدالفتاح مصطفى احمد٣٢٢٧٤

٣٠٠٠٤١١٠١٠٢٣٧٢-احمد عبدالفتاح زكى عبدالرحمن٣٢٢٧٥

٣٠٠١٢٠٧٠١٠٥٢٩٥-احمد عبدهللا احمد عبد المطلب٣٢٢٧٦

٣٠١٠٣٠٢٠١٠١٦١٨-احمد عبدالمنعم محمد یوسف٣٢٢٧٧

٢٩٩١١٢٧٢١٠٢٧٩٣-احمد عبود عبدالخالق سید٣٢٢٧٨

٢٩٩١٠٣٠٢١٠١٨٣٩-احمد عربى فرحات محمد سالم٣٢٢٧٩

٣٠٠٠٥٢٤٠١٠٣٥٩٨-احمد عزام عز الرجال العزب٣٢٢٨٠

٣٠٠٠٩٠٣٠١٠٥٢٥٩-احمد عزت احمد رمضان البربرى٣٢٢٨١

٣٠١٠٣٠١٢١١٠٠١٢-احمد عزت محمود عبدالمعطى٣٢٢٨٢

٣٠٠٠١٢١٢١٠٠٣٧٥-احمد عسراوى عبدالمؤمن محمد٣٢٢٨٣

٣٠١٠٣٠٩٠١٠٠٦٣٥-احمد عشرى معوض محمد٣٢٢٨٤

٣٠٠٠٢١٢٢١٠١٦٣٨-احمد عصام ابراھیم محمد٣٢٢٨٥

٣٠٠٠٧١٦٠١٠٦١٥٧-احمد عصام خمیس مرسى٣٢٢٨٦

٣٠٠٠٢٢٤٢١٠١٠٩٧-احمد عصام شعبان عبد المحسن٣٢٢٨٧

٣٠٠٠٧٢٣٠١٠٨١٣٦-احمد عصام عبد الخالق سلیمان٣٢٢٨٨

٣٠٠٠١٢٥٢٤٠٢٩١٩-احمد عصام عبدالحلیم سید٣٢٢٨٩

٣٠٠٠٨٠٢٠١٠٣٧١٥-احمد عصام عرفھ محمد٣٢٢٩٠

٣٠٠١١٠٣٠١٠٢٥٧٢-احمد عصام فاروق عبد الخالق عمر٣٢٢٩١

٢٩٩٠٤٠٦٠١٠٢٣٩٨-احمد عطیھ محمد سالم٣٢٢٩٢

٣٠٠٠٥١٦٢١٠١٩٥٨-احمد عطیھ محمد عطیھ٣٢٢٩٣

٣٠٠٠٧٢٣٢١٠٦٢٩٧-احمد عالء الدین سید ابوالعال٣٢٢٩٤

٣٠٠٠٤٠٣٠١٠٢٩٧٥-احمد عالء الدین عبد المنعم یاسین٣٢٢٩٥

٣٠١٠٢١٠٠١٠٣٧١٢-احمد عالء رمضان محمد٣٢٢٩٦

٣٠٠١٢١٦٠١٠٣٧٣٩-احمد عالء عبد اللطیف محمود٣٢٢٩٧

٢٩٩٠٩٢٧٠١٠٢٤١٤-احمد عالء عواد سالمھ٣٢٢٩٨

٣٠٠٠٣٢٦٠١٠٠٠٣٧-احمد عالء محمد محمد٣٢٢٩٩

٣٠٠١٠٠١٠١٢١٥١٥-احمد على عبد الشافى محمد على٣٢٣٠٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٣١٧٢١٠٠٥٥٨-احمد على عبد الموجود على٣٢٣٠١

٣٠٠٠٧٢٥٠١٠١٩٥٢-احمد على عبدالرحمن احمد٣٢٣٠٢

٣٠٠٠٤٠٢٠١٠١٦٣٦-احمد على عبدالرحمن على٣٢٣٠٣

٣٠٠١٠١٥٢١٠٠٥٧٤-احمد على عبدالعزیز عبدالجواد٣٢٣٠٤

٢٩٩١١٠٦٠١٠١٢٥٨-احمد على عز الدین على٣٢٣٠٥

٢٩٨١١٠١٢٣٠٤١٣٤-احمد على محمد امین٣٢٣٠٦

٣٠٠٠٥١٩٠١٠٣٦٧٢-احمد على محیى زكى یوسف٣٢٣٠٧

٣٠٠٠٤٢٥٠١٠٥٩١٦-احمد عماد الدین مصطفى حامد٣٢٣٠٨

٣٠٠٠٥٠٥١٤٠١٧٧٤-احمد عماد السید محمد٣٢٣٠٩

٣٠١٠٢٠٨٢١٠١١٩٧-احمد عمر احمد طھ السقارى٣٢٣١٠

٣٠٠٠٣٢١٢٣٠١٥٧٨-احمد عمر كیالنى رمضان٣٢٣١١

٢٩٩١٠١٠٢١٠٠٩١٩-احمد عمر محمد عبد ربھ٣٢٣١٢

٣٠٠٠٤١٥٠١٠٢٤٩٩-احمد عمران عبدالرازق محمد٣٢٣١٣

٢٩٩٠٨١٠٢١٠٥٧١١-احمد عمرو احمد حسن٣٢٣١٤

٣٠٠٠٢٢٩٢١٠٠٥١٢-احمد عمرو صالح الدین ابراھیم٣٢٣١٥

٣٠٠١٠١٠٢٥٠٢٩١٤-احمد عمرو عبدالھادى على حجازى٣٢٣١٦

٣٠١٠٠١٢٣٨٨٠١٠٧-احمد عمرو محمد صالح عبد الحمید٣٢٣١٧

٢٩٩٠٧٠٨٠١٠٢٣٩٣-احمد عمرو محمود عمر الجرشھ٣٢٣١٨

٣٠٠٠٨٢٤٠١٠٦٠٥٧-احمد عید حسین على٣٢٣١٩

٣٠٠٠٩٢٥٠١٠٦٦٩٨-احمد غریب السید شعبان٣٢٣٢٠

٣٠٠٠١٠١٢١٣٠٥٩٨-احمد فتح هللا ابو العنین موسى٣٢٣٢١

٣٠٠٠٤٢٣٠١٠٢٨٧٢-احمد فتحى احمد عبد الجلیل٣٢٣٢٢

٣٠٠٠١٢٢٢١٠٣٤٩٦-احمد فتحي محمود احمد٣٢٣٢٣

٣٠٠٠٣١٩٢٣٠٠٦١٨-احمد فرج فرجاني محمد٣٢٣٢٤

٣٠٠٠٤٢٠٢١٠٤٩١٦-احمد فوزى احمد ابراھیم٣٢٣٢٥

٣٠٠٠٩٠٤٠١٠٢٣٧١-احمد فوزى احمد حسین٣٢٣٢٦

٣٠٠٠٦٢١٠١٠٠٩٥٧-احمد كرم على محمد٣٢٣٢٧

٣٠٠٠١٢٩٢١٠٢٤٣٨-احمد كرم ھممى خبیرى٣٢٣٢٨

٣٠٠٠٢١٣٢١٠٤٨٥٦-احمد كمال الدین امین عبد الجلیل٣٢٣٢٩

٣٠٠٠٨٠١٠١٠٤٢١٧-احمد كمال الدین حسین على مصطفى٣٢٣٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٦٠٨٢٤٢١٠٣١٩٧-احمد كمال حسن عبد الرازق٣٢٣٣١

٣٠٠٠٨١٤٠١٠٠٦٣٩-احمد كمال محمد عبید حسن٣٢٣٣٢

٣٠٠٠٦١٠٠١٠٤٣٣٧-احمد ماجد منصور محمد منصور٣٢٣٣٣

٣٠٠٠٧٠٨٢١٠٣٧٧٤-احمد مجدى احمد عاشور٣٢٣٣٤

٢٩٩٠٨٢٨٠١٠١٨٣٥-احمد مجدى السید احمد٣٢٣٣٥

٢٩٩١٢١٠٢١٠٤١٩٤-احمد مجدى سید محمد صالح٣٢٣٣٦

٠-احمد مجدى عبد العزیز حلمى٣٢٣٣٧

٣٠٠٠٧١١٠١٠٣٩٧١-احمد مجدى عبد الملك محمد٣٢٣٣٨

٣٠١٠٢٠٤٠١٠٠٩١٣-احمد مجدى محمود محمد٣٢٣٣٩

٣٠٠٠٨٠١٠١١١٥٣١-احمد محسن احمد الطاھر٣٢٣٤٠

٣٠٠٠٩١٧٠١٠١٨١٤-احمد محسن سلیم عبدالرحیم٣٢٣٤١

٢٩٩١٢٠٨٨٨٠٠٣٩٥-احمد محمد ابراھیم ابوالسعود٣٢٣٤٢

٢٩٩١٢٢٦٠١٠٣٤٥٦-احمد محمد ابراھیم على٣٢٣٤٣

٣٠٠٠٢٠٦٢١٠٢٨٧٧-احمد محمد ابراھیم محمد٣٢٣٤٤

٣٠٠٠٨١٣٠١٠٣٨١٨-احمد محمد احمد ابرھیم احمد٣٢٣٤٥

٣٠٠١١٠٦٢١٠٠٣٧٧-احمد محمد احمد حسن٣٢٣٤٦

٣٠٠٠٩٠٥٨٨٠٠٥٥٦-احمد محمد احمد حسن٣٢٣٤٧

٣٠٠٠٨٠١٢١١٤١٧١-احمد محمد احمد حمدان٣٢٣٤٨

٣٠٠٠٢١٨٠١٠٣٧٧٢-احمد محمد احمد طلعت محمد٣٢٣٤٩

٣٠١٠١٠١٢١٣٣٤١٩-احمد محمد احمد عبد الرحمن اغا٣٢٣٥٠

٣٠٠٠٩٠٩٢١٠٤٧١٢-احمد محمد احمد عبد العال٣٢٣٥١

٣٠٠٠٣٢٦٢١٠٠٢٣٩-احمد محمد احمد عبدالواحد٣٢٣٥٢

٣٠٠٠٦٠٦٢١٠٢٠١٥-احمد محمد احمد لبیب النمر٣٢٣٥٣

٢٩٩٠٤١٠٠١٠٣١٣٩-احمد محمد احمد محمد٣٢٣٥٤

٣٠١٠١١٨٠١٠٥٥٥٢-احمد محمد احمد محمد نور٣٢٣٥٥

٣٠٠٠٦٢٩٢١٠١٧١٩-احمد محمد احمد محمدابراھیم٣٢٣٥٦

٣٠٠٠٢٢٩٠١٠٢٣٥٦-احمد محمد احمد مھدى٣٢٣٥٧

٢٩٩٠٧٠٧٠١٠٤٤٩٥-احمد محمد اسماعیل محمد٣٢٣٥٨

٢٩٩١١١٢٢١٠٢٤٧٧-احمد محمد السید عبد العلیم٣٢٣٥٩

٣٠٠٠٧١٧٢١٠٤٩٣١-احمد محمد جمال حسنین فراج٣٢٣٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٨٠٦٢١٠٠٣٣٣-احمد محمد حسن عبد الحلیم٣٢٣٦١

٣٠٠٠٣١٨٠١٠٠٢٥٧-احمد محمد حمدى محمد٣٢٣٦٢

٣٠٠٠١١٤٢١٠١٣٥٢-احمد محمد خمیس ابراھیم مرعى٣٢٣٦٣

٣٠٠٠٧٠٧٢١٠١٥٧٩-احمد محمد رشاد عبد الحلیم٣٢٣٦٤

٣٠١٠١٠٢٢١٠٤٤٩٢-احمد محمد رشاد محمود٣٢٣٦٥

٣٠٠٠١٠١٢١٣٢٦٥٥-احمد محمد زینھم محمد٣٢٣٦٦

٣٠٠٠٥١٤٠١٠٢٩٩٣-احمد محمد سعد محمود محمد البرباشى٣٢٣٦٧

٣٠٠٠٦١٢٠١٠٠٩١٥-احمد محمد سعید احمد سعید٣٢٣٦٨

٣٠٠٠٩١٧٠١٠٢٩١٨-احمد محمد سید محمد سید٣٢٣٦٩

٣٠٠٠٣٢٠٢١٠٣١٧٤-احمد محمد شرف الدین عیسى٣٢٣٧٠

٣٠٠٠٦١٨٢١٠٣٥٩٧-احمد محمد شعبان محمد مصطفى٣٢٣٧١

٣٠٠٠١١٦٠١٠١٢٩٧-احمد محمد صالح الدین عطیھ٣٢٣٧٢

٣٠٠١٠٢٩٨٨٠٠٠٧١-احمد محمد عباس حمیدة٣٢٣٧٣

٢٩٩١٠٠١٢١٣١٨٣١-احمد محمد عبد الحلیم عبد العلیم٣٢٣٧٤

٣٠٠٠٧٢٢٢٨٠٠٣٥٧-احمد محمد عبد العزیز صالح٣٢٣٧٥

٣٠١٠٢٠٣٠١٠٥١٩٤-احمد محمد عبد العزیز محمد٣٢٣٧٦

٣٠٠٠١٠١٠١٢٨٤١٣-احمد محمد عبد العزیز مرسى٣٢٣٧٧

٣٠١٠٣٢٧٢١٠٢٠٧٢-احمد محمد عبد اللطیف الجابرى٣٢٣٧٨

٣٠٠١٠١٦٠١٠٠٩٥٨-احمد محمد عبد اللطیف جابر نجیعھ٣٢٣٧٩

٢٩٩١١٢٣٢١٠١١٥٨-احمد محمد عبدهللا جاد الحق٣٢٣٨٠

٣٠٠٠٣٠١٢٤١٥٧١٤-احمد محمد عبدهللا محمد٣٢٣٨١

٣٠٠٠١٠١٠١٣١٦٩٤-احمد محمد على عبد الرحمن٣٢٣٨٢

٣٠٠٠٨٠٩٠١٠٠٠٧١-احمد محمد على عبد المجید٣٢٣٨٣

٣٠١٠٢٠١٢١١١٦٥٩-احمد محمد على على سعد٣٢٣٨٤

٢٩٩١٠٠٧٢١٠٠٢٩٣-احمد محمد على محمد٣٢٣٨٥

٣٠٠٠٤٢٧٠١٠٠١٩٨-احمد محمد على ھمام سلیمان٣٢٣٨٦

٣٠٠٠٤٠١١٦٠٦٨٧٣-احمد محمد فتحي محمد الشیخ٣٢٣٨٧

٣٠١٠١١٥٠١٠١٨٣٨-احمد محمد كمال السید٣٢٣٨٨

٣٠٠٠٤٢٦٢١٠٠٠٥٧-احمد محمد محمد حسین٣٢٣٨٩

٣٠٠٠٤١٨٢١٠٣٢٩٢-احمد محمد محمد خلیل٣٢٣٩٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٥٠٥١٢٠١٧٩١-احمد محمد محمد عبد الرحمن عبد الرحمن٣٢٣٩١

٣٠٠١٢٢٩٠١٠٢٤٣٢-احمد محمد محمد عبد العزیز٣٢٣٩٢

٣٠٠١٢٢٤٠١٠٠٠٧٢-احمد محمد محمد محرم٣٢٣٩٣

٣٠٠٠٦٠٦٢١٠٢٣٣٣-احمد محمد محمد محمد احمد٣٢٣٩٤

٢٩٩٠٩٠٥٢١٠٢٦١٥-احمد محمد محمد محمد حسن الفقى٣٢٣٩٥

٣٠١٠١٠١٢١٢٢٨٩١-احمد محمد محمود عبد الكریم٣٢٣٩٦

٣٠٠٠٤٢٩٢١٠١٧٧٥-احمد محمد نصر سید احمد٣٢٣٩٧

٣٠١٠٣١٢٠١٠١٠٥٤-احمد محمد یحى مرسى٣٢٣٩٨

٣٠١٠٣٢٥٠١٠٠٨١٥-احمد محمد یوسف حسین٣٢٣٩٩

٣٠٠١٢٠٥٠١٠٤٠٥٥-احمد محمود احمد بدر٣٢٤٠٠

٣٠١٠٣١٥٢١٠٣٧١٧-احمد محمود احمد محمود٣٢٤٠١

٣٠٠٠٧٢٨٠١٠٣١٩٤-احمد محمود حسان محمد عمر٣٢٤٠٢

٣٠٠١٠٠١٠١٢٢١٧١-احمد محمود سعد محمد٣٢٤٠٣

٢٩٩١١١٨٠١٠٠٣٣٦-احمد محمود عبد العزیز حسن٣٢٤٠٤

٣٠٠١٢٠٧٠١٠١٥٥٩-احمد محمود عبدالعزیز محمود٣٢٤٠٥

٢٩٩٠٣١٩٠١٠١١٩٢-احمد محمود محمد ابراھیم٣٢٤٠٦

٣٠٠٠٧٠٦٠١٠٣٤٧٩-احمد محمود محمد عبد الخالق٣٢٤٠٧

٣٠٠٠٥٢٧٢١٠١٠٧٤-احمد محمود محمد عبد الفتاح٣٢٤٠٨

٣٠٠٠٧١٢٢١٠٠٥٥٢-احمد محمود محمد محمد عبد هللا٣٢٤٠٩

٣٠٠١٢١٨٢١٠١٠٣٩-احمد محمود محمد محمد عیسى٣٢٤١٠

٢٩٩١٢٠١٢١٠٨١٣١-احمد محمود نصرالدین ابوسریع٣٢٤١١

٢٩٩١٠١٦٠١٠١٧٥٥-احمد مصطفى ابراھیم محمود حسن٣٢٤١٢

٣٠٠٠٤٢٠٠١٠٤٣١٥-احمد مصطفى ابو سریع عبد العزیز٣٢٤١٣

٣٠٠٠٦٢٢٢١٠٢٩١٢-احمد مصطفى احمد مصطفى٣٢٤١٤

٣٠٠٠١٠٩٠١٠٤٩٩٤-احمد مصطفى عبد العظیم احمد٣٢٤١٥

٣٠٠٠٧٠٧٠١٠٥٥٧٧-احمد مصطفى محمد فایزمصطفى٣٢٤١٦

٣٠٠٠٩٢٥٠١٠٠٩٥٩-احمد مصطفى محمود الجیزاوى٣٢٤١٧

٣٠١٠٣٠٦٢١٠٠٨٥٩-احمد مصطفي عبد اللطیف فرج٣٢٤١٨

٢٩٩٠٨٢٣٢٣٠١٣٩٣-احمد مصطفي محمد عبدهللا٣٢٤١٩

٢٩٩١٠٠٣٠١٠٠٢٧٧-احمد ممدوح محمد عثمان٣٢٤٢٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٣٣١٠١٠١٩٧٣-احمد ممدوح موسى على٣٢٤٢١

٢٩٩١٢١٩٠١٠٠٢١٧-احمد منتصر محمد على محمد٣٢٤٢٢

٣٠٠٠٧٢٩٠١٠٥٠٣٩-احمد ناجى محمد مصطفى٣٢٤٢٣

٣٠٠٠٨١٨٢١٠٠٠٧٨-احمد ناصر احمد على احمد عمران٣٢٤٢٤

٣٠٠٠٢١٥٠١٠٣٧٧٨-احمد ناصر احمد فرج٣٢٤٢٥

٢٩٩٠٤١٨٢١٠٣٠٩٣-احمد ناصر سید عرنوس٣٢٤٢٦

٣٠٠٠٩٠٢٢١٠١٥١١-احمد ناصر عبد المحسن عبد الرحمن اسماع٣٢٤٢٧

٣٠٠٠٦٠٦٢١٠٢٧٥٩-احمد ناصر عثمان ابراھیم٣٢٤٢٨

٢٩٩١٢١٥٢١٠٥١٩١-احمد ناصر محروس محمد٣٢٤٢٩

٣٠٠٠٧٠١٠١٠٨٩١٧-احمد نبیل احمد المحمدي٣٢٤٣٠

٣٠١٠٣٠٢٠١٠١٠٥٧-احمد نبیل حسن على٣٢٤٣١

٠-احمد نبیل عبدالمقصود عباده٣٢٤٣٢

٢٩٩٠١١٢٢١٠١٤٣٢-احمد نجاح محمود محمد الصروى٣٢٤٣٣

٢٩٩١١٢٤١٣٠٠٤٥٧-احمد نزیھ ابراھیم حسین٣٢٤٣٤

٣٠٠٠٥٢٥٠١٠٤٢١٥-احمد نورالدین كمال احمد٣٢٤٣٥

٣٠٠٠٢٠٨٠١٠٦٠١٤-احمد ھانى عفیفى محمود٣٢٤٣٦

٣٠١٠٣٢٦٠١٠٠٦١٩-احمد ھانى محمد عبد العظیم محمد الصادق٣٢٤٣٧

٣٠٠٠٤٣٠٠١٠١٢٧٥-احمد ھاني احمد حنفي٣٢٤٣٨

٣٠٠٠٨١٢٠١٠٢٢٧٩-احمد ھشام زكریا محمد٣٢٤٣٩

٣٠٠٠٦١٧٠١٠٣٦٩٩-احمد ھشام فاروق عبد الفتاح٣٢٤٤٠

٣٠٠٠٩١٢٢١٠٣٧١٦-احمد ھالل سعد الدین محمود عبود٣٢٤٤١

٢٩٩٠٨٢١٠١٠٠٤٩١-احمد وائل فارس عبد العلیم٣٢٤٤٢

٣٠٠١٢١١٢١٠٢٢١٦-احمد وجیھ توفیق مصطفى على غنیم٣٢٤٤٣

٢٩٩١٠٢٩٢١٠٠٥٥٣-احمد ولید احمد سمیر بناوي٣٢٤٤٤

٣٠٠٠٨٢٤١٦٠٠١٥٢-احمد یاسر محمد شفیق٣٢٤٤٥

٣٠٠٠٢١٣٢٨٠٠٤٩٦-احمد یاسین عبد القادر على٣٢٤٤٦

٣٠٠٠١٠١٢١٤٣٢١٥-احمد یحي عبد العلیم على٣٢٤٤٧

٣٠٠٠٧١٢٢١٠٤٦٧١-احمد یحیى سعد محمد٣٢٤٤٨

٢٩٩١٠١٩٠١٠٤٢٧٩-احمد یحیى عاشور حسن٣٢٤٤٩

٣٠٠١١٢٨٢١٠٢١٣٣-احمد یسرى السید محمد٣٢٤٥٠
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٣٠٠٠٦٠٣٠١٠١٨٥٨-احمد یسرى محمد عبدالرحمن٣٢٤٥١

٣٠٠٠٤٢٠٢١٠٦٢٣٤-احمد یسري محمد صادق٣٢٤٥٢

٣٠٠٠٣٠١٢١٠٢٢٣٦-احمد یوسف احمد راغب٣٢٤٥٣

٣٠٠٠١٢٧٠١٠٣١١٢-احمد یوسف اسماعیل درویش٣٢٤٥٤

٣٠٠١٢٠٨١٤٠٠٧٣٦-احمد یوسف محمد السید٣٢٤٥٥

٣٠٠٠٨١٩٠١٠١٤١٥-ادم حسن محمد علي بھنسى٣٢٤٥٦

٣٠٠٠٨٠٩٢١٠٣٥٧٤-ادھم احمد فتحى ابراھیم٣٢٤٥٧

٣٠٠٠٦٠٦٠١٠٠٥٩٧-ادھم اسامھ ابراھیم احمد٣٢٤٥٨

٣٠٠٠٩٠٥٢١٠٣٥٧٨-ادھم ایھاب رجب شحاتھ٣٢٤٥٩

٣٠٠١٢٠٣٢١٠٢٢٥٨-ادھم جمال عبد القادر علي٣٢٤٦٠

٣٠٠٠١٠١٠١٣٧٢٩٣-ادھم حازم نبیل محمود عبد الھادي٣٢٤٦١

٢٩٩١٠٢٤٢١٠٢٥٧١-ادھم رمضان نمر عبد هللا٣٢٤٦٢

٢٩٩١٠٢٣٠١٠٤٢٩٣-ادھم سامح ذكى السید٣٢٤٦٣

٢٩٩١١٢١٢١٠٢٩١٣-ادھم سمیر حسن عبد هللا٣٢٤٦٤

٢٩٩٠٣٠٥٠١٠٣٦١٦-ادھم سید محمود حجاب٣٢٤٦٥

٣٠٠٠٨٢٩٠١٠٠٩٣٩-ادھم شریف فؤاد خلیل٣٢٤٦٦

٣٠١٠٤٠١٠١٠٩٣٧٤-ادھم طارق احمد محمود٣٢٤٦٧

٣٠٠١٠١٥٠١٠١٠٣٤-ادھم طارق محمد عبد البدیع٣٢٤٦٨

٣٠٠٠٥٠٩٢١٠١٨٣١-ادھم عالء الدین عبد الستار احمد٣٢٤٦٩

٣٠٠٠٧٠٥٢١٠٢٢٩٣-ادھم على مختار عباس٣٢٤٧٠

٣٠٠٠٧٣٠٠١٠١٤٧٩-ادھم عماد عبد العاطي محمد طعیمھ٣٢٤٧١

٣٠٠٠٩٠٨٠١٠١٨١٥-ادھم فؤاد عزت عبد العلیم٣٢٤٧٢

٣٠٠٠٤٠٤٢١٠٢٥٥٥-ادھم محمد محمد فؤاد٣٢٤٧٣

٣٠١٠٣١١٠١٠٤٦١٦-ادھم محمود ابراھیم حسن٣٢٤٧٤

٣٠٠٠١٠٨٠١٠٤٤١٤-ادھم ناصر حسین محمد٣٢٤٧٥

٣٠٠٠٣٠٢٠١٠٠٣٧٤-ادھم ناصر مأمون العاصى٣٢٤٧٦

٣٠٠٠٨٠٤٠١٠٤٠٣٣-ادھم ھاني عارف راضي٣٢٤٧٧

٣٠٠٠٦٠١٢١١٠٢٩٧-ارمیا ایمن ادوارد صابر٣٢٤٧٨

٣٠٠١٠١٠٢١٠٣٥٦٤-اروه غریب جمال عبد العاطى٣٢٤٧٩

٢٩٩١٢٠٦٢١٠٠٦٦٢-اروى حمدى السید احمد محمد٣٢٤٨٠
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٣٠٠٠٧١٦٠١٠٢٥٤٢-اریج احمد فؤاد عثمان٣٢٤٨١

٣٠٠٠٦٠٨٠١٠٣٨٨٦-ازھار سید محمد عبد الحمید٣٢٤٨٢

٣٠٠٠٣٠٢٠١٠١٧٨٨-ازھار عبد الفتاح سید محمود٣٢٤٨٣

٣٠٠١٠٠٩٠١٠٣٠١٦-اسامة احمد حسین محمد٣٢٤٨٤

٣٠٠٠١٣٠٢٦٠١٠٩٨-اسامة محمد خلیفة احمد٣٢٤٨٥

٢٩٩٠٣٠١٢١١٣٠٣٩-اسامة نبیل شعبان سید٣٢٤٨٦

٣٠٠٠٨١٢٢١٠٠٠٩٥-اسامھ ابراھیم حامد محمد البرى٣٢٤٨٧

٣٠٠٠١٠٦٢١٠٠٠٥٣-اسامھ احمد عبدالعظیم عبدالتواب٣٢٤٨٨

٣٠١٠٢٠٦٠١٠٤٦٥٦-اسامھ احمد محمد حنفى٣٢٤٨٩

٣٠٠٠٥٢٢٢١٠٢٠٣٧-اسامھ احمد محمود صالح٣٢٤٩٠

٣٠٠٠٣٣٠٠١٠٠٥١٥-اسامھ احمد مصطفى كمال عبد الرؤوف٣٢٤٩١

٣٠٠٠٩٢٥٢١٠٧٣١٤-اسامھ اشرف محمد اسماعیل٣٢٤٩٢

٣٠٠٠٦٠١١٣٠٧٣٧٢-اسامھ السید حسن محمود٣٢٤٩٣

٢٩٨١١٠٢٣٠٥٧١٨٠-اسامھ انور محمد فھیم٣٢٤٩٤

٢٩٨٠٧١٩٢٥٠٠٥١٦-اسامھ بكر احمد عبد التواب٣٢٤٩٥

٣٠٠٠٩٠٤٢١٠١٦٣١-اسامھ جعفر النمیرى مكرم فتحى٣٢٤٩٦

٣٠٠٠٤١٥٠١٠٣٦٥٧-اسامھ حامد جالل حامد٣٢٤٩٧

٣٠٠٠١١٨٢١٠٢٤٣٢-اسامھ خالد فاروق محمد مصطفى٣٢٤٩٨

٣٠٠٠٨١٦٠١٠٣٦٧٧-اسامھ خالد مھدى مرعى٣٢٤٩٩

٣٠٠٠٢٠٧٠١٠٣٣١٩-اسامھ رمضان محمد ابو زكرى٣٢٥٠٠

٣٠٠١٠٠١٢١١٥٤٧٤-اسامھ سعید یونس مصرى٣٢٥٠١

٢٩٩١١٢٥٢١٠٥١١٧-اسامھ عبد الباسط لبیب احمد منطاش٣٢٥٠٢

٢٩٨٠٢٢٢٢١٠١٠٣٢-اسامھ على یحیى احمد٣٢٥٠٣

٢٩٩١١١٠٠١٠٤٨٣٢-اسامھ عمرو محمد على االمام٣٢٥٠٤

٣٠٠٠٢١٤٠١٠٣٨١٨-اسامھ محمد ریان عبد المولى عیسى٣٢٥٠٥

٣٠٠٠٧٢٧٢١٠٠١٥١-اسامھ محمود عبدالصمد مرسى٣٢٥٠٦

٣٠٠١١١٣٠١٠٥٠١٣-اسحق جمیل حنا وھبھ٣٢٥٠٧

٣٠٠٠٧٢٧٢١٠١٣٢٨-اسراء ابراھیم ابو النجا عبد الخالق٣٢٥٠٨

٢٩٩١١٠٥٠١٠١٧٠٥-اسراء ابراھیم محمد عبد الجواد٣٢٥٠٩

٣٠٠٠١٠١٢١٠٥٧٦٣-اسراء احمد السید عبدهللا٣٢٥١٠
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٠-اسراء احمد حامد محمود٣٢٥١١

٢٩٩٠٦٢٦٢١٠٢٢٤٤-اسراء احمد حسانین احمد٣٢٥١٢

٠-اسراء احمد حنفى محمود٣٢٥١٣

٣٠١٠١٢٢٢١٠٣٦٢٨-اسراء احمد على مصطفى٣٢٥١٤

٣٠٠٠٨١٢٢١٠٣٦٦٣-اسراء احمد محمد شوكت عطوه٣٢٥١٥

٣٠٠٠٣٣١٢١٠١٠٨٨-اسراء احمد محمد عبد العزیز٣٢٥١٦

٢٩٩١١٠٥٢١٠١٤٨٦-اسراء احمد محمود ولیان حسانین٣٢٥١٧

٣٠٠٠١٠٧٠١٠٣٧٤٦-اسراء احمد ھاشم حسین ھاشم٣٢٥١٨

٣٠١٠٢٢٨٢١٠٠٤٠٣-اسراء اسامھ محمد احمد٣٢٥١٩

٣٠٠٠١٠٨١٤٠١٣٢٣-اسراء اشرف فتحى احمد٣٢٥٢٠

٣٠٠١١١٩٠١٠٢٠٦٤-اسراء السعید العبد عوض٣٢٥٢١

٢٩٩١٢٠٥٢١٠١٠٨٣-اسراء ایمن محمد محمد٣٢٥٢٢

٣٠٠١٢١٦٠١٠٣١٨٦-اسراء حسن سید احمد٣٢٥٢٣

٣٠٠٠٦٠٩٢١٠١٥٤٤-اسراء حسن محمد حسن٣٢٥٢٤

٣٠٠٠٣٠٣٠١٠٢٢٤٣-اسراء حسنى على احمد محمود٣٢٥٢٥

٢٩٩١٢٢٤٠١٠٣٦٠٣-اسراء خالد سعد سید٣٢٥٢٦

٣٠١٠٢٠٩٢١٠٢٥٢٣-اسراء خالد شوقى عبدالعزیز٣٢٥٢٧

٣٠٠١٠٢٤٢١٠١٩٠١-اسراء خالد عبد النبي محمد٣٢٥٢٨

٣٠٠٠٧٣٠٢١٠٣٢٠٧-اسراء خالد عزات محمد٣٢٥٢٩

٢٩٩١١٠٦٠١٠٣٥٢٨-اسراء ذكى احمد على٣٢٥٣٠

٣٠٠٠٤٢٢٠١٠٢٥٠٥-اسراء رجب امام علوم٣٢٥٣١

٢٩٩١١٠٤٠١٠٥٧٦١-اسراء رجب سلیمان على٣٢٥٣٢

٢٩٩١١٠٧٢١٠٢١٨٧-اسراء رزق احمد سالم موسى٣٢٥٣٣

٢٩٩١١٢٠٠١٠١٧٠٩-اسراء رشدى محمد بدرى ابراھیم٣٢٥٣٤

٣٠٠١٠٢٧٠١٠٢٠٨٥-اسراء رضا احمد عبد الرحمن٣٢٥٣٥

٣٠٠٠٧٢٦٠١٠٣٣٤١-اسراء رفیق ابراھیم احمد٣٢٥٣٦

٢٩٩١٠٢٧٠١٠٥١٢٨-اسراء رمضان عبد الشافى ابراھیم٣٢٥٣٧

٢٩٩١٢٠٢٠١٠٠٣٤٤-اسراء سعید حسن توفیق٣٢٥٣٨

٣٠٠٠٤٠٨٠١٠١٦٨٦-اسراء سید عبد هللا عبد الوھاب٣٢٥٣٩

٢٩٩١٠١٤٠١٠٢٠٤٦-اسراء سید محمود احمد امام٣٢٥٤٠
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٣٠٠١٠٢٤٠١٠١٢٤٦-اسراء شوقى احمد احمد٣٢٥٤١

٣٠٠٠٥٢٩٠١٠٠٤٢٥-اسراء صابر سیف الدین محمد ضبع٣٢٥٤٢

٣٠٠٠١٢٧٠١٠٠٩٤٦-اسراء صفوت عطیھ ابراھیم٣٢٥٤٣

٢٩٩١١٢٤٢١٠٠٥٠٨-اسراء طارق امین محمد السید٣٢٥٤٤

٣٠٠٠٣٢٦٠١٠٠٣٦٣-اسراء طارق محمد موسى على٣٢٥٤٥

٣٠٠٠٥٠٤٢١٠٢٢٠٩-اسراء عادل عبدالفتاح ثابت٣٢٥٤٦

٣٠٠٠٤١٦٠١٠٣١٠٨-اسراء عاطف احمد عبد الحمید٣٢٥٤٧

٣٠٠٠٤١١٠١٠٠٧٠١-اسراء عبد الراضى كامل سالم٣٢٥٤٨

٣٠٠٠٧٠٧٠١٠٤٤٤٩-اسراء عبد الناصر عبد الستار احمد٣٢٥٤٩

٣٠١٠٣٢٩٢١٠١٨٦٢-اسراء عبدالرحمن خمیس محمد٣٢٥٥٠

٣٠٠٠٧١٦٢٧٠٢٨٤٩-اسراء عبدالعزیز امین عباس٣٢٥٥١

٣٠٠٠٤٠١٠١٠١٧٨٦-اسراء عبداللطیف محمد منیر عبد اللطیف٣٢٥٥٢

٣٠٠١١٢٢٠١٠٠٩٠٨-اسراء عرفھ عید ثابت٣٢٥٥٣

٣٠٠٠١٠٨٠١٠٢٢٢٥-اسراء عزام عبدالعزیز عزام٣٢٥٥٤

٣٠٠٠١٠٦٢١٠٢٩٤٣-اسراء على عكاشھ عبد الرازق٣٢٥٥٥

٠-اسراء عید سعد شافعى٣٢٥٥٦

٢٩٩١٠٢٣٢١٠٣٦٤٢-اسراء فتحى عبدالحفیظ عید٣٢٥٥٧

٢٩٩٠٦٢٢٢٣٠٠١٠٨-اسراء فؤاد محمود شمردن٣٢٥٥٨

٣٠٠٠٧٠٦٠١٠٢٣٢٤-اسراء كرم السید عالم٣٢٥٥٩

٣٠١٠١٠١٢١٣٣١٤١-اسراء لطفى زكى رجب٣٢٥٦٠

٣٠٠٠٦٠٦٢١٠٣٨٨٧-اسراء محمد ابراھیم على٣٢٥٦١

٣٠٠١١٠٢٠١٠٢١٢٤-اسراء محمد احمد محمد السید الدالى٣٢٥٦٢

٣٠٠٠٩٢٩٢١٠٢٣٨٢-اسراء محمد عبد الفتاح محمد جاد٣٢٥٦٣

٢٩٩١٠٠٥٢٣٠١٥٤٣-اسراء محمد عبدالغنى محمد٣٢٥٦٤

٢٩٩١١٠٧٠١٠٣٨٢٨-اسراء محمد محمد نور الدین عبد الوھاب٣٢٥٦٥

٣٠٠٠١٠١٠١٢٥٨٤٨-اسراء محمد مصطفى احمد٣٢٥٦٦

٢٩٩١٢٢٥٠١٠١٠٤٨-اسراء محمد ھانئ مصطفى كمال٣٢٥٦٧

٣٠٠٠٧٠١٠١٠١٤٠٨-اسراء محمود شحاتة احمد٣٢٥٦٨

٢٩٨١٢٠٨٠١٠٢٤٦٥-اسراء مسعد رمضان فرغلى محمد٣٢٥٦٩

٣٠٠٠٥٠٦٢١٠٠٧٦٨-اسراء مصطفى منیر صادق ابراھیم٣٢٥٧٠
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٣٠٠٠١٠١٠١٤٤٢٤٩-اسراء ناصر امین على٣٢٥٧١

٣٠٠٠٤١٧٠١٠٠٣٤٤-اسراء ھاشم عبد الوھاب ابراھیم٣٢٥٧٢

٢٩٩١٠٢٨٢١٠٢٣٠٢-اسراء ھانى احمد بدر٣٢٥٧٣

٣٠٠٠٦٠٧٠١٠٠٨٦٢-اسراء یحي ھانى محمد٣٢٥٧٤

٣٠٠٠٨٠٦٠١٠٢٨٣٥-اسالم احمد فتحى محمد٣٢٥٧٥

٣٠٠١٠٢٤٠١٠٢٨٣٨-اسالم احمد مصطفى عبد هللا٣٢٥٧٦

٣٠٠٠٤١٣٢١٠١٤١٨-اسالم اسامة صالح على٣٢٥٧٧

٢٩٨١٢٢٩٠١٠٠٨٥٦-اسالم اشرف احمد عثمان٣٢٥٧٨

٣٠٠٠٤٠١٢١٠٦٥١٣-اسالم ایمن جالل عبدالسمیع٣٢٥٧٩

٢٩٩١٠٢٣٢١٠١٨٧٩-اسالم جالب سید الجمل٣٢٥٨٠

٢٩٩١٠٠١٢١١٦٢٣٩-اسالم حامد حسانین ابوالنجا یونس٣٢٥٨١

٣٠٠٠٧٠٨٠١٠١٧١٥-اسالم حنفى احمد شبل٣٢٥٨٢

٣٠٠٠٣٣٠٢١٠٣٢٩٥-اسالم خالد سید محمد٣٢٥٨٣

٣٠٠٠٩١١٢١٠٢١٧٧-اسالم ربیع عید عبد الباقي٣٢٥٨٤

٢٩٩٠١١٨٠١٠٢٠١٥-اسالم سعید محمد باھى كامل٣٢٥٨٥

٣٠٠٠٢٢٦٠١٠٠٩٩٥-اسالم سید احمد عبدالمجید٣٢٥٨٦

٣٠٠٠٣٠٣٠١٠٤٠٧٦-اسالم شعبان عبد الصمد محروس٣٢٥٨٧

٣٠٠٠٣٠٦٠١٠٣٦٥١-اسالم صادق محمد صادق٣٢٥٨٨

٢٩٩١٢١٢٠١٠٦٥٩٥-اسالم طارق احمد عبد العزیز٣٢٥٨٩

٢٩٩١٢٠٢٠١٠٥٨٩٣-اسالم عادل حسین عالم٣٢٥٩٠

٣٠٠٠٧١٤٢١٠٢٤٣٨-اسالم عادل عبد الباسط عبد هللا٣٢٥٩١

٣٠٠٠٦٠٥٢١٠٣٤٩٨-اسالم عبد السالم محمد محمد٣٢٥٩٢

٣٠٠١٠٠١٢١١٦٧٧٢-اسالم عبد الصمد عبد العال عبد الصمد٣٢٥٩٣

٣٠٠٠١٠١٢١٣٧٩٩١-اسالم عبد النبى سید مبروك عبد هللا٣٢٥٩٤

٣٠٠٠٣١٧٠١٠٣٥٩٢-اسالم عبد الھادى عبد العال احمد٣٢٥٩٥

٣٠١٠٣١٩٢١٠٢٤١١-اسالم عبدالاله فھمى عبدالاله٣٢٥٩٦

٢٩٩١١١٧٠١٠٤١٩٨-اسالم عصام الدین جالل عبدالمقصود٣٢٥٩٧

٢٩٩١٠٢٧٢٧٠١١٥١-اسالم على احمد على خلف٣٢٥٩٨

٢٩٩١١١٣١٦٠٢٣٣٤-اسالم على سعد على عبد الكریم٣٢٥٩٩

٣٠٠٠٥٠٢٠١٠٣٣٧٦-اسالم عماد محمد عمرو٣٢٦٠٠
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٣٠٠٠٨٠٩٢١٠٢٥٧٨-اسالم عید فتحى عبد السالم٣٢٦٠١

٣٠٠٠٧١١٠١٠٣٤٧٥-اسالم ماجد على احمد ناصف٣٢٦٠٢

٣٠٠٠٧٢٤٢١٠٤٢٣٣-اسالم مبروك عبد الحمید عبد المجید٣٢٦٠٣

٢٩٩٠٣١٢٠١٠٥٦٩٧-اسالم مجدى جبر عبده٣٢٦٠٤

٣٠٠٠١٠٩٢١٠٢٩٩٩-اسالم محمد احمد صالح٣٢٦٠٥

٣٠٠٠٣٠٧٠١٠١١١٨-اسالم محمد الحصافى عبدالوھاب محمود٣٢٦٠٦

٣٠٠٠٣١٥٢١٠٣٠٥٤-اسالم محمد بشیر عرابى٣٢٦٠٧

٢٩٩١٢٠١٠١٠١٤١٥-اسالم محمد رشاد محجوب٣٢٦٠٨

٣٠٠٠٧١٣٠١٠٣٤٥٥-اسالم محمد عبد الراضى محمد٣٢٦٠٩

٣٠٠٠٣١٥٢١٠٢٠٣١-اسالم محمد ماھر عبدالھادى٣٢٦١٠

٢٩٩١٢٠١٠١٠٦٦١١-اسالم محمد محمد عبد اللطیف٣٢٦١١

٢٩٧٠٩٢٩٠٤٠٠٣٩١-اسالم محمد محمود محمد٣٢٦١٢

٢٩٩٠٣٠٨٠١٠٥٣٥٤-اسالم محمود طھ محمود٣٢٦١٣

٣٠١٠٣١٠٠١٠٢١٣٥-اسالم محمود عبد الرحمن احمد٣٢٦١٤

٢٩٩١١١٥٠١٠٣٣١٤-اسالم محمود عبدالجلیل مدنى٣٢٦١٥

٣٠٠٠٨٠١٢١١٠٤٧٨-اسالم محمود عبدالغفار معوض٣٢٦١٦

٠-اسالم محمود محمد احمد خلیل٣٢٦١٧

٣٠٠٠٧١٣٢١٠١٦٣٨-اسالم مصطفى شعبان عبد المجید ظایط٣٢٦١٨

٣٠٠١٠٢٣٢٣٠٠٦٣٩-اسالم مصطفى محمد عبد هللا٣٢٦١٩

٣٠٠٠٧٣١٠١٠١٤١٨-اسالم منتصر محمد اسماعیل٣٢٦٢٠

٣٠٠٠٤٠٦٢١٠٠١٧٦-اسالم نبیل منصور دسوقي٣٢٦٢١

٣٠٠٠٦٢٢٠١٠٠٤٩١-اسالم وائل ابراھیم فتح الباب٣٢٦٢٢

٣٠٠٠٢٠١٠١٠٦٤١٦-اسالم وحید احمد على٣٢٦٢٣

٢٩٩١٠١٣٠١٠٠٤٣٦-اسالم وحید محمد عبد المؤمن٣٢٦٢٤

٢٩٩٠٢١٦٢١٠٠٤٧٨-اسالم ولید على محمد٣٢٦٢٥

٢٩٩١٢٠٨٠١٠١٥٩٥-اسالم یاسر محمد احمد٣٢٦٢٦

٣٠٠٠٨٠٥٠١٠٢٥٣٥-اسالم یاسر محمد عبد الرؤف٣٢٦٢٧

٣٠٠٠١٢٦٠١٠١٣٨٣-اسماء اشرف حسین محمد حسین٣٢٦٢٨

٣٠٠٠٨٠٨٠١٠٤٦٦٤-اسماء جوده ابراھیم عبد الغنى٣٢٦٢٩

٢٩٩١٠١٣٠١٠٢٧٨١-اسماء حسن شعراوى على٣٢٦٣٠
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٢٩٩١١١٥٢٧٠٠٥٦٥-اسماء حسین محمد سباق٣٢٦٣١

٣٠٠٠٩١٣٢١٠١٤٢٨-اسماء خضرى عبد الغنى عطیھ الوراقى٣٢٦٣٢

٢٩٩١١١٧١٢٠٢٦٠٦-اسماء رفعت سعد غندور٣٢٦٣٣

٢٩٩١١١٠٢٣٠٠٨٠٩-اسماء رمضان عبد الحمید محمود٣٢٦٣٤

٢٩٩١٠٠٦٢١٠٢٣٤٤-اسماء سند سعد سند الكرداوى٣٢٦٣٥

٣٠٠٠٦٠٥٠١٠٣٢٨٨-اسماء سید محمود محمد٣٢٦٣٦

٣٠٠٠٨١٤٠١٠٣٧٢٧-اسماء عادل عبدالمنعم محمد٣٢٦٣٧

٣٠٠٠٥١٤٠١٠٢٥٤٣-اسماء عبد المجید محمد حسین٣٢٦٣٨

٣٠٠٠٧١٣٠١٠١٧٤٦-اسماء عالء حلمى عبدالحمید٣٢٦٣٩

٣٠٠٠٨٢٩٠١٠٥٢٠٥-اسماء علي حسین خلیل٣٢٦٤٠

٣٠٠٠٢٠١٢١٠٨٦٨٨-اسماء محمد صابر عتریس٣٢٦٤١

٣٠٠٠٩٠٣٢١٠٢٦٦٤-اسماء محمد عبدالسالم محمد فھمى٣٢٦٤٢

٣٠٠٠٨١٤٢١٠٥٢٠٤-اسماء محمد فتحى عبدالسالم٣٢٦٤٣

٢٩٩١٢١٢١٨٠١٩٤٧-اسماء محمد محمد رحیم عاشور٣٢٦٤٤

٢٩٩١٢٢٢٣١٠٠١٠٢-اسماء محمد محمود احمد محمود٣٢٦٤٥

٣٠٠٠٧٢٥٢١٠٣٢٤٣-اسماء محمد منصور ابراھیم٣٢٦٤٦

٢٩٩١١٢٦٠١٠٢٠٤٦-اسماء مسعود عبدالمجید عبدالموجود٣٢٦٤٧

٣٠٠٠٣٠٥٢١٠٣٢٢٧-اسماء ناصر رجب عبد الخالق٣٢٦٤٨

٢٩٩١٠١٩٠١٠١٥٦٣-اسماء وحید حسن مسلم٣٢٦٤٩

٣٠٠٠٩٢٠٢١٠٤٦٦٧-اسماء وضاح شامخ فضل٣٢٦٥٠

٣٠٠٠٧٠٣٠١٠٤١٤٤-اسماء ولید فھیم عبد الحكیم٣٢٦٥١

٢٩٩١٢٠١١٧٠٩٤٣٣-اسماعیل عبد الجواد عبد الجواد الشاذلى٣٢٦٥٢

٣٠٠٠٧١٤٢١٠٢٩٣٤-اسماعیل ممدوح مصطفى محمد طلب٣٢٦٥٣

٣٠٠٠٥٢٨٠١٠٤٢٢٨-اسیا عاطف سعد محمد سلیمان٣٢٦٥٤

٣٠٠٠٤٢٦٢١٠٠٥٣٧-اشرف احمد السید محمود٣٢٦٥٥

٣٠٠٠٢١٠٢١٠٦٤٩٨-اشرف احمد محمد رمضان٣٢٦٥٦

٢٩٩١١٢٥٠١٠٢٤٧١-اشرف سید فوزى عبید٣٢٦٥٧

٣٠٠٠٩١٤٢١٠٣٦٣١-اشرف عبد الحلیم السید عبد الحلیم٣٢٦٥٨

٣٠٠٠٨٢٦٢١٠٣٥٣١-اشرف عید رمضان حسن٣٢٦٥٩

٣٠٠٠٧٠١٢١١٦٤٩٦-اشرف ماجد ابراھیم فھمى٣٢٦٦٠
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٣٠١٠١١٨٢١٠٢٥٣٤-اشرف مجدى عبدالوھاب فرغلى٣٢٦٦١

٣٠٠٠٥٣٠٠١٠٢٠١٤-اشرف نصر محمد عواد٣٢٦٦٢

٣٠٠٠٦٢٣٢١٠٠٤٩٧-اشرف ھالل محمد امین٣٢٦٦٣

٣٠٠٠٤٠٤٢١٠١٠٨٧-اشرقت اشرف سید حافظ٣٢٦٦٤

٣٠٠٠٥٠٢٠١٠٠١٢١-اشرقت اشرف محمد سید٣٢٦٦٥

٣٠٠٠٨٠٨٠١٠٤٤٨٦-اشرقت اشرف یوسف حسن٣٢٦٦٦

٣٠٠٠٧١٢٠١٠٤٩٠٩-اصالة مصطفى ابراھیم محمد٣٢٦٦٧

٣٠٠٠١٢٦٨٨٠٠٢٥٦-اكرم اسامھ عبدالحمید طنطاوى٣٢٦٦٨

٣٠٠٠٥١٧٢١٠٠٩٢٥-االء احمد محمد فرحات٣٢٦٦٩

٢٩٩١٢١٧٢١٠٢٨٨١-االء احمد محمد معوض٣٢٦٧٠

٢٩٩١٢٢٤٠١٠٤١٦٢-االء اسامھ شحاتھ اسماعیل٣٢٦٧١

٣٠١٠١٠٧٠١٠٣٨٦٤-االء اسامھ محمد احمد محى الدین٣٢٦٧٢

٢٩٩١٢٢٢٢١٠٠١٠٩-االء اشرف حافظ احمد٣٢٦٧٣

٣٠٠٠٦٠٨٠١٠٤٠٠٩-االء السید احمد یوسف احمد٣٢٦٧٤

٢٩٩١٢١٩٠١٠٤٠٢٦-االء امیر احمد محمود٣٢٦٧٥

٣٠٠٠٧٢٣٠١٠٢٧٦٦-االء حسنى محمد احمد ابو العال٣٢٦٧٦

٣٠٠٠٤٠٣١٢٠١٥٨٦-االء خالد عبد الرحمن السید٣٢٦٧٧

٣٠٠٠٩٠٣٢١٠٣٨٢٢-االء سید غزالى محمد٣٢٦٧٨

٣٠٠٠٥٢٧٠١٠٤٨٦٦-االء صفوت سعد مصیلحى٣٢٦٧٩

٣٠٠٠١١٧٢١٠٣٥٤٦-االء عادل سعد الدین حافظ٣٢٦٨٠

٣٠٠٠٧١٧٠١٠٤٧٠٥-االء عادل سعید احمد٣٢٦٨١

٢٩٩٠٣١٦٢١٠١٤٦٢-االء عاطف عید جمعھ٣٢٦٨٢

٢٩٩٠٢١٤٠١٠٣١٠٤-االء عبد السالم محمد محمود٣٢٦٨٣

٣٠٠٠٨١١٠١٠٠٥٨٨-االء عرفھ بیومى عرفھ مصطفى٣٢٦٨٤

٣٠٠٠٩٢٧٢٤٠٢٩٢٤-االء عصام عبد الرؤف احمد٣٢٦٨٥

٣٠٠٠١١١٠١٠٥٧٦٣-االء محمد جمعھ محمد٣٢٦٨٦

٣٠٠٠٣٠١٠١٠٩٨٠٢-االء محمد عبدة عبدة٣٢٦٨٧

٢٩٩٠٥١٥٠١٠٦٠٤٦-االء محمد علي محمد٣٢٦٨٨

٣٠٠١١٢٨٢١٠٣٤٠٧-االء مصطفى عویس حسین٣٢٦٨٩

٣٠٠٠١٣١٢١٠٠١٨٦-االء نصرالدین عبد الوھاب سید٣٢٦٩٠
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٣٠٠٠٨٠١٢١٠٠٤١٣-البیر سامى یواقیم خلیل٣٢٦٩١

٣٠٠٠٨٠١٢١١٠٩٣١-الحسن محسن محمد جاد٣٢٦٩٢

٣٠٠٠٢١٧٢١٠١٨٧٦-الحسن محمد انور عرفة٣٢٦٩٣

٢٩٩١١٠٧٢١٠٢٤١١-الحسین احمد عباس حمیدة٣٢٦٩٤

٣٠٠٠٧٠٢٢١٠١٠٩٨-الحسینى عرابى حسین ابوطالب٣٢٦٩٥

٣٠٠١٢٢٦٢١٠٢٥٩١-الزاھد احمد شعبان حسن سلیمان٣٢٦٩٦

٣٠٠٠٢١٧٢١٠٠٤١١-السید احمد السید محمد٣٢٦٩٧

٣٠٠٠٣١٣٠١٠٠٣٣٧-السید عماد الدین السید محمد٣٢٦٩٨

٢٩٩٠٥١٥١٦٠١٣٨٥-الشیماء محمد سامى كمال فرھود٣٢٦٩٩

٣٠٠٠٥١٨٢١٠٢٧٢١-الھام احمد عبد هللا احمد٣٢٧٠٠

٢٩٩١٠٠٢٢١٠٠٤٨٩-الھام سالم سیف النصر سالم٣٢٧٠١

٣٠٠١١٢٧٠١٠٤٣٢٧-امال اسامھ عبد العاطى محمد جاد المولى٣٢٧٠٢

٣٠٠٠١١٠٠١٠١٦٤٦-امال محمد على محمود٣٢٧٠٣

٣٠٠٠٢٠٤٠١٠٥٦٥١-امام سامي امام محمد عوض٣٢٧٠٤

٣٠٠٠٧٢٨٠١٠٠١٢٨-امانى احمد عبدالباسط محمد٣٢٧٠٥

٣٠٠١١٢٠٠١٠٢١٠٦-امانى احمد عثمان احمد حسن٣٢٧٠٦

٣٠٠٠٨٠٣٠١٠٠٩٢٧-امانى اسامھ یوسف اسماعیل٣٢٧٠٧

٣٠١٠١١٥٢١٠٢٥٤٨-امانى رافت خلف هللا محمد حسن٣٢٧٠٨

٣٠٠٠٦١٨٠١٠٠٦٤٧-امانى رفعت جاد الرب زیان محمد٣٢٧٠٩

٢٩٩٠٨٠٦٠١٠١٢٦٥-امانى سمیر الصاوى سید ابراھیم٣٢٧١٠

٣٠٠٠٦٢٢٢١٠٣٤٦٣-امانى مجدى احمد بیلى٣٢٧١١

٣٠٠٠٧٢٩٢١٠٠٢٣٩-امجد ایھاب اسماعیل عبد اللطیف٣٢٧١٢

٣٠٠١٠٠١٠١٢٣١١٩-امجد ھشام محمد سلیمان على عوض٣٢٧١٣

٣٠٠٠٩٢٥٢١٠١٨٦٣-امل احمد حمدى احمد باش٣٢٧١٤

٣٠١٠٢٢٧٠١٠٢٤٤٣-امل احمد عبدالسالم متولى٣٢٧١٥

٢٩٢٠٨١٩٢٨٠٠٨٠٢-امل ركابى سالمھ عبد الفتاح٣٢٧١٦

٣٠٠٠١٢٢١٢٠٢٢٤٥-امل عاطف عبد العزیز ابو النجا٣٢٧١٧

٢٩٦٠٢٠٥٠١٠٣٩٤٢-امل عبد العظیم عبد الخالق٣٢٧١٨

٣٠٠٠١٢٣٢١٠٣٦٤٨-امل محمود عبدالعال محمود٣٢٧١٩

٢٩٩١١١٠٢١٠٤٣٨٤-امنھ حامد حسن یاسین٣٢٧٢٠
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٣٠٠٠٥٢٦٢١٠٠٩٦٧-امنیة فتحى محمد عبده ابو زید٣٢٧٢١

٣٠٠١٠٠١٢١١١٣٦٣-امنیھ  عدلى  على  عباس٣٢٧٢٢

٢٩٩١١١٩٠١٠٥٢٤٧-امنیھ احمد عبدة اسماعیل٣٢٧٢٣

٢٩٩١٢٢٦٠١٠٢٠٨٥-امنیھ اسامھ على السید السراج٣٢٧٢٤

٢٩٩٠١٠٦٠١٠٢٣٤٨-امنیھ انور امین عبد العزیز٣٢٧٢٥

٣٠٠٠٥٠٤٠١٠٣٤٤٥-امنیھ جھاد عبدالحمید مصطفى٣٢٧٢٦

٣٠٠٠٢٠١٢١١٣٣٤٧-امنیھ حازم فاروق محمد٣٢٧٢٧

٣٠٠٠٦١٨٠١٠٠٩٦٥-امنیھ خالد ابوالقاسم یوسف٣٢٧٢٨

٣٠٠٠٤٠٥٠١٠٤٣٦٢-امنیھ رأفت محمد مصطفى٣٢٧٢٩

٣٠٠٠١١٩٠١٠٥١٦٥-امنیھ سمیر حامد على ابراھیم٣٢٧٣٠

٣٠٠١٠٢٣٢١٠٢١٤٤-امنیھ سید محمد سعد جبیر٣٢٧٣١

٣٠٠٠٢٠١٢١٠٧٨٨٦-امنیھ عادل یوسف احمد یوسف٣٢٧٣٢

٣٠٠٠٢٢٠٠١٠١٢٦٧-امنیھ عبد الحمید موسى مشاھد٣٢٧٣٣

٢٩٩٠٧٠٦٠١٠٢٣٤٦-امنیھ عبد العزیز محمود زیدان٣٢٧٣٤

٣٠٠١١١٦٠١٠٢٢٢١-امنیھ عبدالحمید یسین على أحمد٣٢٧٣٥

٣٠٠٠٣١٩٠١٠١٣٨٣-امنیھ عبدالظاھر عبدالحكیم محمد٣٢٧٣٦

٣٠٠٠٧٢٤٢١٠٣١٤٨-امنیھ عبدهللا عبدالجابر عبدهللا٣٢٧٣٧

٣٠٠٠٤١٩٢١٠٢٦٨٥-امنیھ عصام عبدالمنعم على عبدهللا٣٢٧٣٨

٢٩٩١٢١١٢٣٠١١٦٨-امنیھ عماد شعبان رمضان٣٢٧٣٩

٢٩٩١١١٦٠١٠٤٦٢٩-امنیھ عنتر منوفى محمد٣٢٧٤٠

٣٠٠٠٦٠١٢١٠٦١٨٤-امنیھ فرغلى فریج عبد هللا٣٢٧٤١

٢٩٩٠٣٠٧٢٤٠٣٤٨٦-امنیھ مایز ابراھیم محمد٣٢٧٤٢

٣٠٠٠٧٠٩٠١٠٤٤٨٨-امنیھ محمد صالح الدین ابراھیم٣٢٧٤٣

٣٠٠١٠٠١٢٧٠٦٠٤٩-امنیھ محمد عبادي سعید٣٢٧٤٤

٣٠٠٠٦٢٠٠١٠٠٠٦١-امنیھ محمد عبد هللا محمد٣٢٧٤٥

٣٠١٠١٠١٠١٢٨٣٤٥-امنیھ محمود محمد احمد٣٢٧٤٦

٣٠٠٠٩١٠٠١٠٥٤٢١-امنیھ ھشام رشدى عبد المالك٣٢٧٤٧

٣٠٠٠٨٢٠٢١٠٠٢١٥-امیر احمد محمد سید٣٢٧٤٨

٢٩٩٠٩٣٠٢١١٤٥٩٢-امیر اسامة محمد عبد الحمید٣٢٧٤٩

٣٠٠٠٦٢٦٠١٠٣٧٣٦-امیر بدرى فھیم مسعد٣٢٧٥٠
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٣٠٠٠٨٠٦٢١٠٣٢٣٥-امیر حسین عبد الحكم عبد الباقى امین٣٢٧٥١

٢٨٧٠٣١٧٠١٠٢٨٥٨-امیر سمیر على عبد النبى٣٢٧٥٢

٣٠٠٠٨١٧٠١٠٢٤٧٤-امیر سید محمود حسن٣٢٧٥٣

٣٠٠٠٦٠١٠١٠٧٧٣٦-امیر صالح اسماعیل محمد٣٢٧٥٤

٣٠٠٠٩٠٧٠١٠٣٢٧٥-امیر طلعت عدلى عجبان٣٢٧٥٥

٢٩٩١١٢٧٠١٠٥٠٣٥-امیر عزت احمد محمد٣٢٧٥٦

٣٠٠٠٩٠٤٢١٠٢٧٥١-امیر محمد عبدالھادى حامد٣٢٧٥٧

٣٠٠٠٢٢١٠١٠٣١٨٧-امیرة رافت السید محمد٣٢٧٥٨

٣٠٠٠٧٠٨٠١٠٤٦٤١-امیرة عبدالعظیم محمد احمد محمد٣٢٧٥٩

٣٠٠٠٨٢٨٢١٠٠٦٢٨-امیرة على محمد محمد٣٢٧٦٠

٣٠٠٠٤٢٢٠١٠٢٩٦٣-امیرة عماد الدین عبدالمجید مرسي٣٢٧٦١

٣٠٠٠١٠١١٦٥١٢٦٨-امیرة محمود ابراھیم غازى٣٢٧٦٢

٣٠٠٠٩٠١١٤١٠١٠٥-امیره احمد محمد على حبیب٣٢٧٦٣

٣٠٠١١١١٢١٠٥٠٠٦-امیره اسماعیل السید اسماعیل٣٢٧٦٤

٢٩٩٠٥٠٧٠١٠٠٧٢١-امیره ایھاب عبد العزیز عبده محمد٣٢٧٦٥

٣٠٠٠٣٠١٢١١٣٦٢٩-امیره خالد عبدالوھاب على٣٢٧٦٦

٢٩٩١٠١٨٢١٠١٢٨٧-امیره سید ھاشم سید امام٣٢٧٦٧

٣٠٠٠١١٤٠١٠٢٧٤٢-امیره طارق محمد زینھم عبد الجواد٣٢٧٦٨

٣٠٠٠٢٢٨٢١٠٠٠٦٩-امیره عادل جاد هللا عطیتو٣٢٧٦٩

٣٠١٠٣١٠٢١٠٨٥٠٥-امیره عبد الحكیم بندارى القاضى٣٢٧٧٠

٣٠٠٠٨٠١٢١١١٢٨٨-امیره عماد عید میخائیل٣٢٧٧١

٣٠٠٠٤٣٠٢٧٠٠٥٠٨-امیره فتحي شوقي عوض٣٢٧٧٢

٣٠١٠٢٠٤٠١٠٢٢٠٧-امیره محمد كامل عبد الرازق محمد٣٢٧٧٣

٣٠٠٠٩٣٠١٢٠١٧٤٧-امیره محمود محمد محمود٣٢٧٧٤

٣٠٠٠٧٢٣٠١٠٠٦٠٧-امیره مصطفي علي محمد٣٢٧٧٥

٣٠٠٠٤٢٤١٤٠١٦٢٦-امیره یوسف عبدالموجود یوسف االمام٣٢٧٧٦

٣٠٠٠٦١٠٠١٠٦٢٠٨-امیمھ كرم عبد الحمید ضمرانى٣٢٧٧٧

٣٠٠٠٩٠٩٢١٠٠٠٣٢-امین سمیر امین عبد الرحمن٣٢٧٧٨

٢٩٩٠٨١٨٠١٠٠٢٩٧-امین وائل امین محمود٣٢٧٧٩

٣٠٠٠٢٢٦٢١٠٠٧٠٤-امینة خالد محمد كامل بكرى٣٢٧٨٠
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٢٩٩٠٦١٨١٧٠٠٦٨٦-امینھ ماھر رجب قندیل٣٢٧٨١

٣٠٠٠٢١٢٠١٠٥٢٦١-امینھ محمد جبریل عبد الرحمن٣٢٧٨٢

٢٩٩١٢٢١٠١٠٠١٦٢-امینھ ممدوح مصطفى فھمى٣٢٧٨٣

٣٠١٠٢٠٥١٤٠٠٣٠٧-انا سیمون جرجس صدقى یعقوب٣٢٧٨٤

٣٠٠١٠٠١١١٠١٧٤٧-انتصار عبدالمعبود ابوزید سالم٣٢٧٨٥

٣٠٠٠٥١٠٢١٠٤٦٤٨-انجى ابو القاسم طھ محمد٣٢٧٨٦

٢٩٩٠٦٢٢٠١٠٣٤٤٥-انجى اشرف فوزى عبد المقصود حسین٣٢٧٨٧

٣٠٠٠٩١٦٠١٠٣٢٠٧-انجى امجد حسین عباس٣٢٧٨٨

٣٠٠٠٨٢٩٢١٠٠٨٠٤-انجى جمال عبدالمجید محمد٣٢٧٨٩

٣٠٠٠٦٢٢٠١٠٣٢٠٢-انجى سید محمد محمد العطار٣٢٧٩٠

٣٠٠٠٣٠٩٠١٠٢٥٤٤-انجى شریف عادل حسن٣٢٧٩١

٣٠٠٠٢١٥٠١٠٤٨٤٧-انجى عطیھ محمود عطیھ٣٢٧٩٢

٣٠٠١٢١٩٠١٠٤٨٦١-انجى محمد سعید محمد٣٢٧٩٣

٣٠٠٠٧٢٢٢١٠٠٢٨٢-انجى محمود احمد محمد٣٢٧٩٤

٣٠٠١٢٢٣٠١٠٣٥٤٥-انجى ممدوح عبدالمولى عبداللطیف٣٢٧٩٥

٣٠١٠٢٢٣٠١٠٠٤٥٦-اندرو ادوار سعید داود٣٢٧٩٦

٣٠١٠٣٠٣١٤٠٢٢٣٧-اندرو ایھاب لطفى عوض عبد السید٣٢٧٩٧

٢٩٩٠٩٠٧٠١٠١٨١٢-اندرو رافت جبرة فھمى٣٢٧٩٨

٢٩٩١٢٠٢٠١٠٠٤٣٣-اندرو رأفت فكرى نان٣٢٧٩٩

٣٠٠٠٩٠١٠١٠٩٩٣٢-انس امجد عمر بكر٣٢٨٠٠

٢٩٩٠٥٠٧٨٨٠٠٦٩٢-انس حمدى احمد حسن حسن الغزالى٣٢٨٠١

٣٠٠٠١٣١٢١٠١٤١٧-انس صالح محمود محمد٣٢٨٠٢

٣٠٠٠٤١٠٨٨٠٠٦٧٤-انس عصام السید مرسى٣٢٨٠٣

٣٠٠١١٢٨٠١٠٥١١٩-انس كمال مصطفى محمد طاھر٣٢٨٠٤

٣٠٠٠٧٠٥١٤٠٠٧١١-انطون میالد فایق سلیمان٣٢٨٠٥

٣٠٠٠٨٢١٠١٠٣١١٨-انطونیوس اشرف فلتس حنا٣٢٨٠٦

٣٠٠١١٠٥٢١٠١٧٣١-انطونیوس عزت عزیز عیاد٣٢٨٠٧

٣٠٠٠٩٠٨٢١٠٢٢١٥-انطونیوس عماد لطیف حنا٣٢٨٠٨

٣٠٠٠١٠٩٠١٠٥٣١١-انطونیوس فرید زكي معوض٣٢٨٠٩

٣٠٠٠٩١٥٢١٠٤٤٣١-انطونیوس مجدى بسیط بسطا٣٢٨١٠
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٣٠٠٠٩٢٤٠١٠١٣٣٧-انطونیوس ھانى جمیل بطرس٣٢٨١١

٣٠٠٠٥٢٩٠١٠٢٤٧٩-انور صالح الدین انور محمد٣٢٨١٢

٣٠٠٠٤١٤٠١٠٢٤٣١-انور عصام انور عبد العزیز٣٢٨١٣

٣٠٠٠٩١٣٠١٠٥٩٦٥-اھداء احمد محمد احمد٣٢٨١٤

٣٠٠٠١٠١٠١١٧٥٩٤-ایاد ممدوح عطیة محمد٣٢٨١٥

٣٠٠١٢١٥٠١٠٢٦٨٨-ایة السید محمد السید٣٢٨١٦

٣٠٠٠٢١٣٢١٠٣٣٨٨-ایة هللا حمدى فاروق مصطفى٣٢٨١٧

٣٠٠٠١١٦١٤٠٠٣٨٧-ایة عربى سید ابراھیم٣٢٨١٨

٣٠٠٠٥٢٤٠١٠٠٣٤٣-ایة عوض احمد عبدالسالم الجزیرى٣٢٨١٩

٣٠٠١٠٢٢٠١٠٢٦٠٢-ایة محمد احمد عبدالرحمن٣٢٨٢٠

٣٠٠٠٦١٦٠١٠٣٤٢٩-ایة محمد عبدالفضیل متولى عطیة٣٢٨٢١

٣٠٠٠٨٢٩٠١٠٠٤٢٤-ایة ممدوح ابو زید صابر حسن٣٢٨٢٢

٣٠٠٠٧١٠٠١٠٣٣٨٨-ایة ھشام عبدالغفار محمود٣٢٨٢٣

٢٩٩١١٢٤٠١٠٤٧٢٧-ایرینى الفونس عریان ابراھیم٣٢٨٢٤

٣٠١٠٢٠٣٠١٠٤٢٢٨-ایرینى عبد الشھید لطیف بطرس٣٢٨٢٥

٣٠٠٠٩٣٠٠١١٢٣٦٨-ایمان اشرف طلعت محمد محمود الرخاوى٣٢٨٢٦

٣٠٠٠٩٢٨٠١٠٢١٨٢-ایمان اشرف عبد الرحمن على٣٢٨٢٧

٢٩٨١٢١٠١٥٠٢٢٤٨-ایمان السعید السعید عبدالمحسن٣٢٨٢٨

٣٠٠١٢٢٥٢١٠٠٣٨٨-ایمان ایمن محمد طلبھ٣٢٨٢٩

٣٠٠٠٤٠٨٠١٠٣٤٦٨-ایمان ایھاب صالح الدین محمد٣٢٨٣٠

٣٠٠٠٩٠١٠١٠٣٣٨١-ایمان رأفت ابراھیم محمد٣٢٨٣١

٣٠٠٠٩١٠١٤٠٣٥٦٦-ایمان سمیر كامل عبد العزیز٣٢٨٣٢

٢٩٩١٢١٥٢١٠٤٥٤٣-ایمان سید على على عبد القوى٣٢٨٣٣

٣٠٠٠٣٠٦٢١٠٣٩٢٦-ایمان سید محمد حسن الصیفي٣٢٨٣٤

٣٠٠١٠٠٧٠١٠١٠٢٥-ایمان سید محمد شحاتھ٣٢٨٣٥

٣٠١٠٢١٠٢٣٠٠٩٠٦-ایمان شعبان جمعھ السید٣٢٨٣٦

٣٠٠٠٧٠٣٠١٠٥٥٠٧-ایمان صالح محمد صبحى منصور٣٢٨٣٧

٣٠٠٠١١٨٠١٠٣٩٨٩-ایمان طارق یوسف حجازى٣٢٨٣٨

٣٠٠٠٩١١٢١٠٠٤٠٩-ایمان عادل عماره الشربینى حسن٣٢٨٣٩

٣٠٠٠١٠٨٢١٠٠٧٨٥-ایمان عادل محمد محمد خریبھ٣٢٨٤٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٦٠٣٢١٠٣٠٠٩-ایمان عامر محمد محمود٣٢٨٤١

٢٩٩٠٤٠٤٠١٠٥٣٨٢-ایمان عصام محمد امام٣٢٨٤٢

٣٠٠٠٥٠٥١٤٠١٩٨٧-ایمان عماد حجاب عبد الخالق٣٢٨٤٣

٣٠٠٠٦١٢٠١٠٥٤٦١-ایمان محمد محمد اسماعیل٣٢٨٤٤

٣٠٠٠٩١٣٠١٠٤٠٤٧-ایمان ناجى ابراھیم النور٣٢٨٤٥

٣٠٠٠٨١٤٢١٠١٤٤٦-ایمان نزیھ جمال عفیفي٣٢٨٤٦

٣٠٠٠٩٢٨١٢٠١٦٤٨-ایمان ھانى محمود عبدالموجود٣٢٨٤٧

٢٩٩٠١٠٥٠١٠٠٨٧٨-ایمن صابر ابراھیم على٣٢٨٤٨

٣٠٠٠١٠٧٠١٠١٧٣٥-ایمن عصام عبد الفتاح عبد الرحیم٣٢٨٤٩

٣٠٠٠٤٢٤١٦٠٠٠٩٢-ایمن محسن كمال الدین سلوت٣٢٨٥٠

٣٠٠٠٥٠١٠١٠٣٩٥٥-ایمن مصطفى عبدالمنصف السید٣٢٨٥١

٣٠٠٠١٠٥٢١٠٣٨٣٦-ایمن منصور احمد محمد السید٣٢٨٥٢

٢٩٨٠٥٠٤٢٢٠١٤٨٨-ایناس محمد عبد الوھاب عبد الباقى٣٢٨٥٣

٣٠٠٠٤٢٦٠١٠٢٣٤٦-ایناس محمود عبد الحافظ ابوزید٣٢٨٥٤

٣٠٠٠٦١٩٠١٠٢٢٠٦-ایھ ابراھیم عباس بسیونى٣٢٨٥٥

٣٠٠٠٩٢٤٢١٠٠٦٠٥-ایھ ابراھیم غالب ابراھیم٣٢٨٥٦

٣٠٠٠٧١٠٢١٠٠٧٤٢-ایھ احمد سید معوض محمدین سویلم٣٢٨٥٧

٣٠٠١٠٣٠٢١٠١٧٨٧-ایھ اشرف ابراھیم احمد سالمھ٣٢٨٥٨

٣٠٠٠٨١١٠١٠٥٢٠٢-ایھ اشرف على حسن٣٢٨٥٩

٣٠٠٠١١٠٢١٠٤٦٨٥-ایھ ایمن سالمھ اسماعیل٣٢٨٦٠

٣٠٠٠٣٠١٠١٠٧٣٦٢-ایھ ایھاب ابراھیم كرم مجاھد٣٢٨٦١

٣٠٠٠٧١٦٠١٠٢٨٨٧-ایھ ایھاب سمیر معوض٣٢٨٦٢

٢٩٩١١٠١٢٧٠٧٨٤٥-ایھ تاج عصمان محمود٣٢٨٦٣

٣٠٠٠١٢٣٠١٠٤١٢٤-ایھ جمال عبد القادر بشیر عبد اللطیف٣٢٨٦٤

٣٠٠٠١٠٦٠١٠٢٦٠١-ایھ حاتم ممتاز كیالنى٣٢٨٦٥

٢٩٩٠١١٧٠١٠٥٩٤٦-ایھ حسام الدین عبدالرحمن محمود٣٢٨٦٦

٣٠٠٠٩١١٨٨٠٠٩٠٩-ایھ حسام محمود فیصل٣٢٨٦٧

٣٠٠٠٣١٩٠١٠٠٧٤٣-ایھ حسن عبد الرحمن حامد٣٢٨٦٨

٢٩٩١١٠٨٠١٠٢٦٦٨-ایھ حسن كامل حسن٣٢٨٦٩

٣٠٠٠٥٢٣٠١٠٠٥٨٢-ایھ حسین احمد حسین٣٢٨٧٠
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٢٩٩١١٠٣٠١٠٢١٤٤-ایھ خالد خلیفة نورالدین٣٢٨٧١

٣٠٠٠٥٣٠٠١٠٢٣٠٨-ایھ خالد فاروق عبدالسالم٣٢٨٧٢

٢٩٩١٢١٤٠١٠٢٠٦٥-ایھ رمضان محمد رمضان٣٢٨٧٣

٣٠٠٠٤٢٣٠١٠٢٠٦٦-ایھ رمضان محمد یونس٣٢٨٧٤

٣٠٠٠٥٢٨٢١٠٣١٢١-ایھ سعید احمد ریاض٣٢٨٧٥

٣٠٠٠٩٢٣٠١٠٠٣٠٨-ایھ سعید موھوب احمد٣٢٨٧٦

٢٩٩١١٠٧٢١٠٠٨٤٢-ایھ شحات سید حسن٣٢٨٧٧

٣٠٠٠٢٢٥٠١٠٢٨٠٩-ایھ صابر الخضرى صابر٣٢٨٧٨

٣٠٠٠٩٠٢٢٤٠٤٨٨٣-ایھ صفوت فایز محمد٣٢٨٧٩

٣٠٠٠١٢٢١٣٠٢٦٤٩-ایھ عادل السید العوضى٣٢٨٨٠

٣٠٠٠٧٢٣٢٤٠٠٧٤٨-ایھ عادل ناجي محمد٣٢٨٨١

٢٩٩١٢٠٤٠١٠١٩٦٧-ایھ عبد العال محمد عبد العال٣٢٨٨٢

٣٠٠٠٦٠١٢١٠٨٣٦٥-ایھ عبد الناصر شعبان عبد الحمید٣٢٨٨٣

٣٠٠٠٨٠١٢١٠٨٦٨٦-ایھ عربى عبدالبر على٣٢٨٨٤

٣٠٠٠٥٠٧٠١٠٣٨٦٥-ایھ على ذكرى معوض٣٢٨٨٥

٣٠٠٠٩٠١٠١٠٥٠٨٢-ایھ على زاید زاید٣٢٨٨٦

٣٠٠٠٦٢٩٠١٠١٧٦٢-ایھ غریب منیفى حمید منیفى٣٢٨٨٧

٢٩٩١٢٠٣٢١٠٠٨٦٢-ایھ فوزي محمد علي المھدى٣٢٨٨٨

٣٠٠٠٩٢٠٠١٠٠٦٠٥-ایھ محمد احمد حسن٣٢٨٨٩

٣٠٠٠٨١١٢١٠١٤٢٥-ایھ محمد احمد عبد المنعم٣٢٨٩٠

٢٩٩٠٨١٥٢١٠٣١٢٤-ایھ محمد بخیت احمد معوض٣٢٨٩١

٣٠٠٠٥١٦٠١٠٣٦٢٧-ایھ محمد سید احمد٣٢٨٩٢

٢٩٩١١٠٦٢١٠٣٩٠٨-ایھ محمد سید عبد التواب٣٢٨٩٣

٣٠٠٠٨٠١٢١١٣٧٠١-ایھ محمد شوقى شعراوى جمعھ٣٢٨٩٤

٣٠٠٠٧٠٧٠١٠٠٢٠٦-ایھ محمد عبد هللا عبد الجید٣٢٨٩٥

٢٩٩١٠١٧٠١٠٠٦٨٤-ایھ محمد محمد نعیم٣٢٨٩٦

٢٩٩٠٢٢٠٢١٠٤٠٤٨-ایھ محمد مصطفى النحاس٣٢٨٩٧

٢٩٩١٠١٩٠١٠٣٣٢٩-ایھ محمد مصطفى عثمان٣٢٨٩٨

٣٠٠٠١٢٦٢١٠٠٩٨٨-ایھ محمود احمد مھنى٣٢٨٩٩

٣٠٠٠٨٢٨٠١٠١٦٨٦-ایھ محمود السید محمود٣٢٩٠٠
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٢٩٩١١٢٢٢١٠٠٨٨٩-ایھ محمود جوده على٣٢٩٠١

٣٠٠٠١٠١٢١٢٨٥٦٩-ایھ محمود محمد ابراھیم٣٢٩٠٢

٣٠٠١١١٩٠١٠٥١٠١-ایھ نبیل عز العرب جاد٣٢٩٠٣

٣٠٠٠١٢٣١٤٠٢٧٦٥-ایھ نبیل فیاض محمد احمد٣٢٩٠٤

٠٩١١٦٨٤٢٥٠ب*ایھ ھشام عبدالرازق عبدالمجید - ایقاف قید٣٢٩٠٥

٣٠١٠٢١٩٢١٠٠٦٦٨-ایھ وحید یسرى احمد٣٢٩٠٦

٣٠٠٠٧٠٥٢١٠٥٤٠٣-ایھ یوسف السعید یوسف الوكیل٣٢٩٠٧

٣٠٠٠١٢١٠١٠١٢٧٧-ایھاب صالح الدین محمد السید٣٢٩٠٨

٣٠٠٠٤٠١٢١١٦٣٥٧-ایھاب طھ محمود محمد٣٢٩٠٩

٣٠٠٠٢٠٨٢٦٠١٦٥٩-ایھاب فوزى احمد راغب٣٢٩١٠

٣٠٠٠٢١٥٠١٠١٢٣٦-ایھاب ماھر ابراھیم السید احمد٣٢٩١١

٣٠٠٠١١٢٠١٠٤٩١٩-ایھاب مدحت عبدالفتاح البرعي٣٢٩١٢

٣٠٠٠٦٢٢٢١٠٣٥٧٩-ایھاب موسى سركیس كامل٣٢٩١٣

٢٩٩١٠٢٩٨٨٠٠٦٥٤-أنس زكریا محمد السید٣٢٩١٤

٣٠١٠٢٠٧٢١٠٠٦٢١-آیة خالد فاروق صادق٣٢٩١٥

٣٠٠١٠٢٠٢١٠٢٣٣٦-باسل عمرو محمد محى الدین٣٢٩١٦

٣٠١٠٢١٩٠١٠٠٥٣٩-باسل محمد ابراھیم محمد عبد الخالق٣٢٩١٧

٢٩٩١١٠٩٢١٠٢٤٣٤-باسم جالل محمد احمد موسى٣٢٩١٨

٣٠٠٠٥٢١٠١٠٣٥٣٤-باسم رضا رجب محمد٣٢٩١٩

٣٠٠٠٩٠٨٠١٠٥٠٣٩-باسم سامح محمد شعبان عطیة٣٢٩٢٠

٢٩٩١٢١٠٢١٠٤٣١٣-باسم سید عبد هللا محمد٣٢٩٢١

٣٠٠٠٨٠١٢١٠٦٧٧٢-باسم طھ حسین قطب محمد٣٢٩٢٢

٣٠٠٠٢٠٢٠١٠٦١٣٩-باسم عصام على محمد٣٢٩٢٣

٣٠٠٠٧٢٩٠١٠٢٩٣٥-باسم كمال ندھي بدروس٣٢٩٢٤

٣٠٠٠٦٢٢٠١٠٣٦٧٩-باسم محسن ثابت مسعود٣٢٩٢٥

٣٠٠٠٩٠٨٢١٠٠٥١٤-بافلى امیر ناجى نصر هللا٣٢٩٢٦

٢٩٩٠٧١٩٠١٠٥٧٩٧-بافلى یوسف جاب هللا ابراھیم٣٢٩٢٧

٢٩٩٠٣١٧٢١٠٠٣١٦-بدر ناصر بدر محمد٣٢٩٢٨

٢٩٨٠٩٠٨٢١٠٢٣٢١-بدور محمد زعفان ھمام٣٢٩٢٩

٣٠٠١٠٠١٠١١٣٠٣٢-بسام خالد عبد الرحمن موسى٣٢٩٣٠
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٢٩٧٠٣١٦١٠٤٦٧٨٦-بسام سید عبد العال محمد٣٢٩٣١

٢٩٩١٠١٨٢١٠٣٠١٨-بسام محمد عبد المجید محمد٣٢٩٣٢

٣٠٠١٠١٠٠١٠٤٦٢٨-بسملة شعبان على عبد اللطیف محمد٣٢٩٣٣

٣٠٠٠٥١٥٠١٠٢٦٤٩-بسملة مجدى عبد المعین عبد الحلیم٣٢٩٣٤

٣٠٠٠٨١١٠١٠٠٥٠٢-بسملھ احمد على سید احمد٣٢٩٣٥

٣٠٠٠٨٢٦٢١٠٢٦٠٨-بسملھ خالد محمد محمود٣٢٩٣٦

٢٩٩١١٣٠٠١٠١٥٨٧-بسمھ احمد یحیى محمد٣٢٩٣٧

٣٠٠١٢٠٧٢١٠٣١٤١-بسمھ سمیر حسن محمد على٣٢٩٣٨

٣٠٠٠١٠١٢١٤٢٨٠٤-بسمھ عاطف عبد الحلیم عالم٣٢٩٣٩

٣٠٠٠٥١٠٠١٠٥٣٨٨-بسمھ عباس بركات مبارك٣٢٩٤٠

٢٩٩٠٧٠٨٠١٠٢٦٤٤-بسمھ عالء محمد الشعراوى٣٢٩٤١

٣٠٠١١٠٢٢١٠٤٣٢٩-بسنت اسماعیل ابو الفتوح على٣٢٩٤٢

٣٠٠٠٨٠٨٢١٠٤٥٦٤-بسنت اسماعیل سعید یوسف٣٢٩٤٣

٣٠٠٠٩٠٧٠١٠٣٤٦١-بسنت اشرف السید حسن٣٢٩٤٤

٣٠٠٠٦١٩٠١٠١٥٨٧-بسنت ایھاب عبد المنعم احمد٣٢٩٤٥

٣٠٠٠٩١٧٠١٠١٧٤١-بسنت جمال الدین عفیفى حنفى٣٢٩٤٦

٣٠٠٠٨٢٥٠١٠٦٧٦٤-بسنت جمعھ منصور عبد هللا٣٢٩٤٧

٢٩٩١٠١٠٢١٠٣٩٢٦-بسنت رضوان محمد رضوان٣٢٩٤٨

٣٠٠٠٧١٥٠١٠٠٥٦٨-بسنت عاطف بھجت على٣٢٩٤٩

٣٠٠٠٦٠٩٠١٠٠٥٨٣-بسنت عاطف نجیب رزق٣٢٩٥٠

٣٠٠٠٤٢٦٠١٠٠٧٤٢-بسنت عبد المحسن قطب جاب هللا٣٢٩٥١

٣٠٠٠٦٠٧٠١٠٢١٢١-بسنت عصام محمود احمد محمد٣٢٩٥٢

٣٠٠٠٧٢٠٠١٠٧١٨٦-بسنت مجدى محمود لبیب٣٢٩٥٣

٣٠٠٠٨٢٧٢١٠١٩٤٤-بسنت محمد رمضان كامل٣٢٩٥٤

٣٠٠٠٥٢٢٠١٠٣٧٦١-بسنت محمد سعید محمد٣٢٩٥٥

٣٠٠٠٣١٥٠١٠١٦٢٣-بسنت محمد عبد المنعم عبد القادر شریف٣٢٩٥٦

٢٩٩٠٨١٢٠١٠٢٢٠٧-بسنت محمد محمد عبده مصطفى٣٢٩٥٧

٣٠٠٠٨٠٨٠١٠٢٩٤٧-بسنت مدحت على حسن٣٢٩٥٨

٢٩٩٠٥٠٧٠١٠٢٣٢٥-بسنت نبیل رضا ابوالفتح٣٢٩٥٩

٣٠٠٠٧٠٧٢١٠٤٨٠٢-بسنت ھانى بخیت فھیم٣٢٩٦٠
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شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٧)
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٣٠٠٠١١٣٠١٠٢٨٦٨-بسنت ولید محمد احمد٣٢٩٦١

٣٠١٠١٠٦٠١٠٠٢٦٣-بسنت یحیى على بیومى رابح٣٢٩٦٢

٣٠٠١٠٢٨٠١٠٠٣١٥-بالل احمد سامى محمد٣٢٩٦٣

٣٠١٠٣٠٣٠١٠١١٣٦-بالل اسامھ ابوالقاسم احمد٣٢٩٦٤

٣٠٠٠٤٠٤٢١٠٠١٩٦-بالل ایمن على خمیس٣٢٩٦٥

٣٠٠١١٣٠٠١٠٤٩٩٨-بالل حمیدو عبد المجید ابو العال٣٢٩٦٦

٣٠٠٠٩٢٧٠١٠٥٨٧٦-بالل خالد عثمان الشناوى٣٢٩٦٧

٢٩٩١٢٢١٠١٠٤١٩٢-بالل رمضان عبد هللا عوض٣٢٩٦٨

٣٠٠٠٣٢٥٢١٠١٧٣٣-بالل سعدى عبد الظاھر قطب ابو جابر٣٢٩٦٩

٣٠٠٠٨١٦٢١٠٣٢١٦-بالل شھدى عبد النبى عبد الواحد٣٢٩٧٠

٣٠٠٠٣٠٤٠١٠٣٣٣٧-بالل طارق صالح اسماعیل٣٢٩٧١

٣٠٠٠٨٢٦٠١٠٣٢١٦-بالل محمد عبد النافع عبدهللا٣٢٩٧٢

٣٠٠١١١٨٠١٠٠٨٣٧-بالل محمد عبدالستار محمد سلیمان٣٢٩٧٣

٣٠١٠١١٨٢١٠١٧١٦-بالل محمود سید سعد البغدادي٣٢٩٧٤

٣٠٠٠٧٠٣٢٥٠٢٩٩٦-بھاء احمد ثابت مصبح٣٢٩٧٥

٢٩٩٠٦٠٦٨٨٠٠١٣٥-بھاء الدین احمد بھاء الدین مھدي احمد٣٢٩٧٦

٣٠٠٠٦٠٨٠١٠٥٨٥٤-بھاء خالد عبد الفتاح موسى٣٢٩٧٧

٢٩٩٠٤٢٥٠١٠٧٠٩٤-بھاءالدین تیسیر یسرى محمود٣٢٩٧٨

٣٠١٠٢١٦٠١٠١٣٩٥-بوال اشرف كمال راغب٣٢٩٧٩

٣٠٠٠٣١٤١٤٠٠٩٣٦-بوال القس یونان رزق مرزوق٣٢٩٨٠

٢٩٩٠٦١٧٠١٠٢٥٣١-بوال ایلیا بشاى عبد المالك٣٢٩٨١

٣٠٠١١٢٥٠١٠١٧٣٩-بوال باسم صدقى بخیت٣٢٩٨٢

٢٩٩٠٦٠١٣١٠٠٧٣٨-بوال جرجس ثابت جید٣٢٩٨٣

٣٠٠١١٠٦٠١٠٠٥١٥-بوال عزمى حلقھ ابوسیف٣٢٩٨٤

٣٠٠٠٣١٥٢١٠٦٢٧٤-بوال نبیل داود سلیمان٣٢٩٨٥

٣٠٠٠٦١٤٠١٠٥٣٣٦-بوال ولیم شحاتھ جرجس٣٢٩٨٦

٣٠٠٠٦٠٦٢١٠٤٩٩٩-بولس سعید كامل فرج٣٢٩٨٧

٢٩٩٠٩١٢٠١٠٦١٩٥-بیتر ابراھیم توفیق عبد المالك٣٢٩٨٨

٣٠٠١١١٤٢١٠٠٣٣٥-بیتر امین امین فرج هللا٣٢٩٨٩

٢٩٩١٢٠٢٠١٠٥٦١٣-بیتر جرجس نصحى عبد الشھید صلیب٣٢٩٩٠

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

عدد الحاضرین:
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٣٠٠٠٤٠٥١٤٠١٨٧٥-بیتر صبرى حلمى عجایبى٣٢٩٩١

٠-بیتر ھانى سمیح تادرس٣٢٩٩٢

٣٠١٠٣٠١٠١٠٤٦٥١-بیتر ھشام اسحق عطاهللا٣٢٩٩٣

٣٠٠١٠٠١٠١٢٥٨٩٨-بیشوى اشرف صابر معوض٣٢٩٩٤

٣٠٠٠١١٦٠١٠٠٥٣٣-بیشوى جرجس سعد هللا حلیم٣٢٩٩٥

٣٠٠٠٧٢٦٠١٠١٦٩١-بیشوى ذكا سعد عبد المالك٣٢٩٩٦

٢٩٩٠١٠١٢١٣٣٤٩٥-بیشوى رضا حلمى میخائیل٣٢٩٩٧

٢٩٩٠١٢٢٠١٠٥١٣٦-بیشوى عاطف بریس قلد٣٢٩٩٨

٣٠٠٠٦٠٥٢٥٠١٩١٤-بیشوى عماد مرزوق انیس٣٢٩٩٩

٣٠٠٠٣١٣٠١٠٢٩١٧-بیشوى ھانى عادل فارس٣٣٠٠٠

٣٠١٠٢١٤٢١٠٣١٣٥-بیشوي صابر ولیم نصیف٣٣٠٠١

٢٩٩١١٠٤٠١٠٢٢٣١-بیشوي ھاني حلمي زكي٣٣٠٠٢

٣٠٠٠٨٣٠٠١٠١٠١٧-بییر بولس فاروق ریاض٣٣٠٠٣

٣٠٠٠١١٩١٤٠١٧٣٦-تادرس سامى عدلى یوسف سعد٣٣٠٠٤

٢٩٩٠٢١٧٢١٠١٧١٥-تامر جمال یحى عبدالظاھر٣٣٠٠٥

٢٩٩٠٨٢٣٢١٠١٩٣٩-تامر خالد تامر قطب٣٣٠٠٦

٣٠٠٠٥٠٦٢١٠٠٣٦٩-تریزه نادى صدیق سدراك٣٣٠٠٧

٣٠٠٠٨٠١٠١١١٩٨١-تسنیم اشرف مصطفى عبدهللا٣٣٠٠٨

٣٠٠٠١١٦٠١٠٥١٢٨-تسنیم بھاء عز الدین محمد ابراھیم٣٣٠٠٩

٢٩٩١٠٠٧٢١٠١٠٠١-تسنیم سعید على عباس٣٣٠١٠

٣٠٠٠٩١٩٢١٠١٧٦١-تسنیم محمد حسن محمد ابو حشیش٣٣٠١١

٣٠٠٠٩٣٠٠١٠٨٣٠١-تسنیم ھشام حسین محمود صقر٣٣٠١٢

٣٠٠٠٨١٧٠١٠٤٤٦٩-تقى احمد محمد احمد منصور٣٣٠١٣

٣٠٠٠٧١٦٢١٠٣٢٢٨-تقى احمد محمد عبد المنعم فرغلى٣٣٠١٤

٣٠٠٠٨٠٢١٤٠٠٨٤٥-تقى امجد محمد محمد٣٣٠١٥

٣٠١٠٣٢٩٠١٠٤٤٤٩-تقى ایھاب سید صدیق٣٣٠١٦

٣٠٠٠٨٢٣٠١٠١٨٠٤-تقى حازم فھمى كیالنى٣٣٠١٧

٢٩٩١١١٣٠١٠٢٧٨٨-تقى زناتى محمد على٣٣٠١٨

٢٩٨٠٧٢٤٠١٠٢٩٨٦-تقى سید فتحى محمد ابو النور٣٣٠١٩

٢٩٩٠٨٢٩٠١٠٥١٤٦-تقى طارق عبد الوھاب عبد الغفار٣٣٠٢٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
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٣٠٠٠٢٢١٠١٠٤٥٠٧-تقى عادل علیوه محمد٣٣٠٢١

٢٩٩٠٣٢٢٢١٠٠٣٤٧-تقى فتحى محمد عوض هللا٣٣٠٢٢

٣٠٠١١٠١١٧٠٣٦٦٢-تقى كرم محمد النجاشى منشاوى٣٣٠٢٣

٣٠٠٠٨٠١٢١١٥٧٠٤-تقى كمال عبد العال محمد٣٣٠٢٤

٣٠٠٠٣١٢٠١٠٣٩٨٢-تقى مصطفى احمد احمد٣٣٠٢٥

٣٠٠١١٢١٢١٠٢٨٨٨-تقى ھانى محمد محمود٣٣٠٢٦

٢٩٩١٢٠١٠١٠٩٠٢٥-تقي زكي محمد حسن٣٣٠٢٧

٢٩٩٠٣٠٣٠١٠١٥٨٧-تقي محسن عبد اللطیف سید٣٣٠٢٨

٣٠٠٠٢٠٢٠١٠١٢٤٢-تقي محمد مفتاح محمد٣٣٠٢٩

٣٠٠٠٤٠٦٠١٠٥٣٣٢-توفیق دسوقى حسن عبدالرحمن٣٣٠٣٠

٢٩٩١١١١٠١٠٦٧٥٢-توفیق محمد توفیق عبد الرحیم٣٣٠٣١

٣٠٠٠١٠٦٠١٠٤٩٨١-تومار یونان شحاتھ رزق شحاتھ٣٣٠٣٢

٣٠٠٠٦٢٣٠١٠٤١٢٦-ثریا مجدى عتریس على٣٣٠٣٣

٢٩٨١١١٢٢٢٠٠١٩٩-جابر فرحات سید احمد٣٣٠٣٤

٣٠٠٠١٢٠٠١٠٠٦١٢-جاسر محمد احمد محمد ناشى٣٣٠٣٥

٣٠٠٠٣١٨٠١٠٠٢٧٣-جاسر محمد محمود عبد الباقي٣٣٠٣٦

٣٠٠٠٥١٢٢١٠٢٥٥٢-جاسم عبد الوھاب السید السید٣٣٠٣٧

٢٩٩١٢١١٢٨٠٠٠٥٩-جاسم عید بحر محمد٣٣٠٣٨

٣٠٠١٠٠١٢١٢٨٧٩٧-جاك طارق زاھر حنا٣٣٠٣٩

٣٠٠٠٣٢٥٢٤٠٢٤٦٦-جاكلین سمیر عزیز الجاولى٣٣٠٤٠

٣٠٠٠٧٠٧٠١٠٥٥٤٢-جانو ھانى یوحنا فرج تاوضروس٣٣٠٤١

٣٠٠٠٥٢٣٢١٠٢٢٥٦-جرجس شوقى داود توفیلس٣٣٠٤٢

٣٠٠٠٦٢٧٠١٠٠٦٩٧-جرجس لطیف نصیف جندي٣٣٠٤٣

٢٩٩١٠٢٩٠١٠٤٩٩٣-جرجس نسیم اسكندر سامى٣٣٠٤٤

٣٠٠٠١١٢٠١٠٣٨٧٤-جالل عادل جالل عبد الحمید٣٣٠٤٥

٣٠٠٠٦١٠٠١٠٥٩٩٦-جالل قطب السید محمود محمد٣٣٠٤٦

٣٠٠٠٣٢٠٠١٠١٢١٢-جالل مختار جالل حنفى٣٣٠٤٧

٣٠٠٠٦٢٠٠١٠٤٧٣٣-جمال احمد عبد هللا محمد٣٣٠٤٨

٣٠٠٠٤١٢٢١٠١٨٥١-جمال الدین احمد نجم محمد٣٣٠٤٩

٢٩٩١٢١٣٢١٠١٤١٦-جمال رجب ابو الحمد قرنى٣٣٠٥٠
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٣٠٠٠٥١٦٢١٠٣٩١٨-جمال عبد الفتاح جمال محمد٣٣٠٥١

٣٠٠٠٧٢١٢٦٠٠٢٣٦-جمال عبد الناصر حسنى حماد٣٣٠٥٢

٣٠٠٠٧١٤٢١٠١٥٣٩-جمال محمد بكیر جید٣٣٠٥٣

٣٠٠٠٥١٥٠١٠١٨٥٥-جمال ھشام صبحى الغریب٣٣٠٥٤

٢٩٩١١١٦٠١٠٢٠٢٢-جمیلة علي عبدالعلیم محمد عیسى٣٣٠٥٥

٢٩٩١١٢٠٢١٠٢٩٢٣-جمیلة مجدى ابراھیم عبد السمیع٣٣٠٥٦

٣٠٠٠٦١٤٠١٠٢٠٤٣-جنة نبیل محمد محمد٣٣٠٥٧

٢٩٩٠٥٠٤٠١٠٣٣٨٦-جھاد عصام عبدالرسول محمدین٣٣٠٥٨

٣٠٠٠٤٠١٢١١٥٧٠٩-جھاد محمد سید محمد٣٣٠٥٩

٣٠٠٠٣٢٤٢١٠٠٩٨٤-جھاد نبیل نافع امام٣٣٠٦٠

٣٠١٠٢١٢٠١٠٣٩٧٢-جورج عادل شكرى نخلة٣٣٠٦١

٢٩٩١٢١٩٠١٠٠٧١٣-جورج فیكتور ونیس حكیم٣٣٠٦٢

٣٠١٠٣٠٥٠١٠٢٣١٧-جورج مدحت صادق دانیال٣٣٠٦٣

٣٠١٠٢١٠١٤٠٥٥١٨-جورج ممدوح یسرى اسكندر٣٣٠٦٤

٣٠٠٠٩٠٩٠١٠٦٠٩٢-جورج یوسف امین زخارى٣٣٠٦٥

٢٩٩٠٢١١٠١٠٤٢٦٢-جوزفین صفوت سمیر رمزي٣٣٠٦٦

٣٠٠٠٥٠٣٠١٠٠٢٥١-جوزیف اشرف اسحاق عوض ابراھیم٣٣٠٦٧

٣٠٠٠٢٢٤٠١٠٠٩٥٦-جوفانى ایمن فاروق ابراھیم٣٣٠٦٨

٢٩٩١١٢٠٠١٠٠٥٢٤-جولیانا ابراھیم اسحق ابراھیم٣٣٠٦٩

٣٠٠٠٧١٣١٤٠٢١١١-جون دافید زاھى سلیمان٣٣٠٧٠

٣٠٠٠٥١٨٠١٠٠٣٥٧-جون طلعت سمیر نصیف٣٣٠٧١

٣٠٠٠٦٢٣٠١٠٢٧٩٤-جون عماد كامل عطا٣٣٠٧٢

٣٠٠٠٣٢٦٠١٠١٦٦١-جیالن خالد عثمان محمد٣٣٠٧٣

٣٠٠٠٦٠٨٠١٠٣٩٦٧-جیھان ثروت محمد عبد الحلیم٣٣٠٧٤

٣٠٠٠٩١٥٢١٠٣٥٥٩-حاتم احمد ابراھیم سلیمان٣٣٠٧٥

٣٠٠٠١٠٦٠١٠٤٥٣١-حاتم احمد محمد سید٣٣٠٧٦

٣٠٠٠٦٠٦٠١٠٣٥٩٦-حاتم حسام حسنى محمد عبد العال٣٣٠٧٧

٣٠٠٠٥٢٥٢١٠٣٨٣٦-حاتم قدرى حامد خلف هللا٣٣٠٧٨

٣٠٠٠١١٩٢١٠٤٨٣٢-حازم ابراھیم عبد الحلیم غریب٣٣٠٧٩

٢٩٨١٢٠٧٢١٠٢٧٥٨-حازم احمد ابو الخیر نمر حسین٣٣٠٨٠
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٣٠٠٠٣١٩٨٨٠٠٠٣٥-حازم اسماعیل محمد اسماعیل٣٣٠٨١

٣٠٠٠٢٢٢٢١٠٠٩٧٣-حازم حمدى عبد المجید محمد عمار٣٣٠٨٢

٣٠٠٠٨١٥٠١٠٨٨٧٥-حازم خالد ابراھیم احمد٣٣٠٨٣

٢٩٩١٠٢٠٠١٠٥٣٧٦-حازم خالد سعید خالد٣٣٠٨٤

٣٠١٠٣٢١٠١٠٢٩٥٥-حازم رائد فراج سالمھ٣٣٠٨٥

٣٠١٠١١٦٢٤٠٢٢٧٢-حازم سعید عبدالستار محمد٣٣٠٨٦

٣٠٠٠٨١٣٠١٠٢٢٣٤-حازم سید عبد العال عبد العلي٣٣٠٨٧

٢٩٩٠٣١٨٠١٠٤٨١٩-حازم طارق رمضان ابراھیم٣٣٠٨٨

٣٠٠٠٩٠٥٠١٠٥٢٧١-حازم عبد الحمید احمد عثمان٣٣٠٨٩

٣٠١٠٣١٢٢١٠٤٨١٦-حازم عبد العظیم عبد الستار حسن٣٣٠٩٠

٣٠٠٠٢٢٥٠٢٠١٤٧٥-حازم عالء عبدالكریم السید حافظ٣٣٠٩١

٣٠٠٠٦٢٣٠١٠٠٠٧٤-حازم محمد عبد المقصود عبد الحمید٣٣٠٩٢

٣٠٠٠٦٣٠٠١٠٢٣٥٥-حازم محمد مصطفى حسنین٣٣٠٩٣

٢٩٨١٢٠١٠١٠١٥٧٧-حازم محمد نعیم مرسي٣٣٠٩٤

٢٩٩١٢١٢٠١٠١٧٣٩-حازم محمود احمد لطفي٣٣٠٩٥

٣٠٠٠٢٠٩٠١٠٥٩٣٨-حازم نشات محمد ابراھیم٣٣٠٩٦

٣٠٠٠٤١١٠١٠٣٨٥٩-حامد ایمن حامد رشوان٣٣٠٩٧

٣٠٠٠٢٢٣٠١٠١٥١٢-حامد طارق حامد محمود٣٣٠٩٨

٣٠١٠٢٢٤٠١٠٤٥٦٥-حبیبة احمد حفناوى توفیق٣٣٠٩٩

٣٠٠٠٧٢٥٠١٠٣١٤٩-حبیبة احمد عبدالغنى احمد٣٣١٠٠

٣٠٠٠٨٢٨٢١٠٠٧٢٥-حبیبة احمد فھمى فرج٣٣١٠١

٣٠١٠٢١٥٢١٠٤٩٦٢-حبیبة حمدي قناوي السید٣٣١٠٢

٣٠٠٠٧٠٤٠١٠٢٦٨٩-حبیبة سید حسین السید٣٣١٠٣

٢٩٩١١٢٣٠١٠٢١٦٥-حبیبة طارق احمد السید٣٣١٠٤

٣٠٠٠٧٠٤٨٨٠٠٤٦٦-حبیبة عمرو صالح الدین احمد٣٣١٠٥

٣٠٠٠٤٣٠٢١٠١٠٢٧-حبیبة محمد صالح سید احمد٣٣١٠٦

٣٠٠٠٩١٠٢١٠٧٧٢٣-حبیبة محمد عبد الصادق معوض٣٣١٠٧

٣٠٠١٢٠٦٠١٠١٧٤٧-حبیبة محمد محمد حسین٣٣١٠٨

٣٠٠٠٨٢٣٠١٠١١٤٦-حبیبة نیازى صالح محمد احمد٣٣١٠٩

٣٠٠٠٥٢٦٢١٠٠٩٨٣-حبیبة یاسر محمد سلیمان خلیل٣٣١١٠
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٣٠٠٠٣٠٨٢١٠٢٦٢٤-حبیبھ ابراھیم عمر سعید عبد الباقى٣٣١١١

٣٠٠٠٤٠٧٠١٠١٧٢٦-حبیبھ احمد حسن احمد احمد٣٣١١٢

٣٠٠٠٧٠٤٠١٠٢٦٤٦-حبیبھ احمد محمد اسماعیل٣٣١١٣

٣٠٠٠٨١٨٢١٠٢٥٤٢-حبیبھ اشرف محمد حجازى٣٣١١٤

٢٩٩١١٢٤٠١٠٢٢٢٨-حبیبھ ایمن حسن احمد حمدي٣٣١١٥

٢٩٩٠٧١٨٠١٠١٤٢٤-حبیبھ جمال محمد عبد العلیم٣٣١١٦

٣٠٠٠٧٠٢٠١٠١٦٤٣-حبیبھ خالد سعید احمد اسماعیل٣٣١١٧

٢٩٩١٢٠١٠١٠٢٨٢٩-حبیبھ رضا محمد عبد الجواد٣٣١١٨

٣٠٠٠٨٢٢٠١٠١١٠٥-حبیبھ رمضان محمد محمود٣٣١١٩

٣٠٠٠٥١٣٢١٠٠٧٠١-حبیبھ صالح سعید ابراھیم٣٣١٢٠

٣٠٠٠٩٢٩٢١٠٣٩٨٢-حبیبھ طلعت عبدالمقصود محمد٣٣١٢١

٣٠٠٠٦٢٢٠١٠٢٨٢٦-حبیبھ عادل حسن سلیمان٣٣١٢٢

٣٠٠٠٥١٥٠١٠٢٧٠٣-حبیبھ محمد احمدكامل محمدعلى٣٣١٢٣

٣٠٠٠٦٢٩٢١٠٠٢٢٤-حبیبھ محمد ریاض حامد٣٣١٢٤

٢٩٩٠٤٠٦٠١٠١١٦٢-حبیبھ محمد كمال محمد رزق٣٣١٢٥

٣٠١٠١١٥٠١٠٣٩٤٦-حبیبھ ھشام جالل عبد الباقى٣٣١٢٦

٣٠٠١٢١٠٢١٠٢٠٢١-حبیبھ وائل على اسماعیل٣٣١٢٧

٣٠٠٠٨١٢٠١٠٣٨٨٧-حبییبھ محمود محمد عبد المعتمد٣٣١٢٨

٣٠٠٠٤٢٧٢١٠١٠٩٤-حجازى فؤاد حجازى محمد یوسف٣٣١٢٩

٣٠٠١٠٠١٠١١٥١٥٩-حسام ابراھیم احمد سید سالم٣٣١٣٠

٣٠٠٠١٢٧٠١٠١٤١١-حسام ابو العال سید عفیفى سالم٣٣١٣١

٣٠٠٠٦٠٢٢١٠١٢٩٦-حسام ابو العال عنتر امر هللا٣٣١٣٢

٣٠٠٠٧٢٥٠١٠٨٢١٣-حسام احمد حسن عثمان٣٣١٣٣

٣٠٠٠٨١٣٠١٠٤٧١٧-حسام احمد عبدالعلیم البھنسى٣٣١٣٤

٣٠١٠١٢٨٢١٠٢٩٧٣-حسام احمد كامل محمد٣٣١٣٥

٢٩٩١١٠٧٠١٠١٤٧٧-حسام احمد محمد محمود٣٣١٣٦

٣٠٠٠٩١٦٠١٠٣٠٣٧-حسام اشرف خلف علیوه٣٣١٣٧

٢٩٩١٠٢٣٠١٠١٩٧٩-حسام الدین محمد سمیر سید الشیخ٣٣١٣٨

٣٠٠٠٩٣٠٢١١٢٥٩٤-حسام ایمن عبد المنعم محمد اسماعیل٣٣١٣٩

٣٠٠٠٨٢٠٠١٠٠١٣٧-حسام ایھاب صبحي سید٣٣١٤٠
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٣٠١٠٣١٥٢١٠٤٥٩٤-حسام جمال خلف سلیمان٣٣١٤١

٢٩٩١١١٦٠١٠٥٨٣٨-حسام حسن محمد عبد هللا٣٣١٤٢

٢٩٩١٢٠٣٢١٠٣٠٧١-حسام حمدى عتریس حسن٣٣١٤٣

٣٠٠٠٦٠٢٠١٠٠٨٣٧-حسام عبد الوھاب حسن عبده٣٣١٤٤

٣٠٠٠٢٢٠٢١٠٥٢٥١-حسام محمد احمد سید٣٣١٤٥

٣٠٠٠٤٠١٠١٠٦٣١١-حسام محمد حمادة متولى٣٣١٤٦

٣٠٠٠٢٠٥٢١٠٢٨٧٩-حسام مصطفى كرام على محمد٣٣١٤٧

٣٠٠٠٨٢٠٢١٠٦٦٧١-حسام نصر محمد رفاعى٣٣١٤٨

٣٠٠٠٤٢٥٢١٠٤٧٩٨-حسام ھانى عبد الخالق على سعودى٣٣١٤٩

٣٠٠٠٢١٤٠١٠٥٩٩٣-حسام ھشام محمد المرشدى٣٣١٥٠

٣٠٠٠٨٢٤٢١٠٢٨٧٣-حسان محمد حسان محمد زھران٣٣١٥١

٢٩٩٠٩٢٣٢١٠٤٣٥٧-حسن ابراھیم حسن زیدان عامر٣٣١٥٢

٣٠٠١١٠١٠١٠١٣٣٢-حسن احمد محمد فتحى٣٣١٥٣

٣٠٠٠٤٠٥٠١٠٥٣٧٧-حسن ادھم حسن محمد٣٣١٥٤

٢٩٩١٢٠٦٠١٠٤٧٩٢-حسن اسامھ حسن محمد٣٣١٥٥

٣٠٠٠٨٢٠٠١٠٤٦٥٥-حسن اسامھ عبد الھادى سلیمان٣٣١٥٦

٢٩٩٠١٢٤٢١٠٣٤٩٨-حسن اشرف حسن عبد المقصود الغول٣٣١٥٧

٢٩٩١١١٦٢١٠٣٨٥٩-حسن حمدي حسین بكري٣٣١٥٨

٣٠١٠٣٢٤٠١٠٣٤١٧-حسن خالد حسن بسطاوى٣٣١٥٩

٣٠٠٠٨٠٨٢١٠٤٥٩٩-حسن خالد حسن محمد ابراھیم٣٣١٦٠

٣٠٠٠١٢٤٠١٠١٤١٧-حسن خالد حسن مدني٣٣١٦١

٣٠٠٠٦٢٠٢١٠٦٥١٢-حسن خالد فرج شحاتھ٣٣١٦٢

٢٩٩١٠١٦٨٨٠٠٤٥٨-حسن شعبان السید حسن٣٣١٦٣

٢٩٩١١١٥٢١٠٦٥٣١-حسن صادق عبد العظیم حسین٣٣١٦٤

٣٠٠٠٧١٨٢١٠٢١٥٥-حسن عبد المنعم حسن محمد٣٣١٦٥

٣٠٠٠١١٦٢١٠١٧١٥-حسن عصام حسن بالل٣٣١٦٦

٣٠٠٠٨١٧٠١٠٠٤٥٥-حسن على السید على٣٣١٦٧

٢٩٨١١٠٧٢٥٠٢٤٥٨-حسن علي سید ثابت٣٣١٦٨

٣٠٠٠٧٢٣٠١٠٦٥٥٩-حسن فتحى حسن ضرار اسماعیل٣٣١٦٩

٣٠٠٠٣١٦٢١٠٣٨٩٣-حسن محمد حسن سید٣٣١٧٠
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٣٠٠٠٧١٨٢١٠٣٩١٧-حسن محمد حسن عبد العزیز االكوح٣٣١٧١

٣٠١٠٣٠١٠١٠٠٣٩٧-حسن محمد حسن عبدالرحمن٣٣١٧٢

٣٠٠٠٤٠٦٢١٠٤٠١٥-حسن محمد حسن عرابى٣٣١٧٣

٣٠٠٠٤٠١٠١٠١٤٣٣-حسن محمد حسن على٣٣١٧٤

٣٠٠٠٧٢٦٠١٠٤٥١٨-حسن محمد حسن محمد٣٣١٧٥

٢٩٩١٠٢٣٠١٠١٤٧٢-حسن محمد خضر عبد المجید٣٣١٧٦

٣٠٠٠٤١٣٠١٠٤٣٩٨-حسن محمد محمد محمد دغشى٣٣١٧٧

٢٩٩١٢٢٨٠١٠١٤١٧-حسن محمد مصطفى احمد٣٣١٧٨

٣٠١٠٢٢٢٢١٠٢٨٧٣-حسن ناصر فوزى جمعھ٣٣١٧٩

٣٠٠٠٤١٤٢١٠٠١٤٢-حسناء عبدهللا حسین بكر عامر٣٣١٨٠

٣٠٠٠٦١٧٠١٠٠٥٠٩-حسنھ عصام السیدصقر شاھین٣٣١٨١

٢٩٨٠١٠١٢١٢٥٦١٧-حسین احمد توفیق على الحریشى٣٣١٨٢

٣٠٠١١٢٧٨٨٠٠٧١٣-حسین احمد حامد احمد محمود٣٣١٨٣

٣٠٠١١٠١٠١٠١٣٥٩-حسین احمد محمد فتحى٣٣١٨٤

٢٩٩١٢٠٣٠١٠٠٧٩٢-حسین اسماعیل مصطفى احمد٣٣١٨٥

٣٠٠٠٨٠٤٠١٠١١٥٨-حسین اشرف منتصر محمد٣٣١٨٦

٣٠٠٠٩١٥٠١٠٦٧٥٥-حسین حسن محمد احمد٣٣١٨٧

٣٠٠٠٦١٧٠١٠٣٧٥٣-حسین حسنى حسین احمد٣٣١٨٨

٢٩٩١١٠٨٢٤٠٣٥١٧-حسین خیرى مشرقى عبد الرازق٣٣١٨٩

٣٠٠٠٩٣٠٢١٠٦٢١٧-حسین رجائى حسین البحیرى٣٣١٩٠

٣٠٠٠٢١٢٠١٠٢٢٥٤-حسین طاھر ابراھیم محمد عبدالنبى٣٣١٩١

٣٠٠٠٤١٤٠١٠١٤٥١-حسین عاطف احمد شحاتھ حسین٣٣١٩٢

٣٠٠٠٨٢٠٢١٠٥٤٩٧-حسین عامر احمد فرحان٣٣١٩٣

٣٠٠٠٨٣١٠١٠١٩٩٦-حسین عمرو حسین سعودى٣٣١٩٤

٣٠٠٠٩٠٢٢١٠٢٢٥٩-حسین عید على كیالنى٣٣١٩٥

٣٠٠٠٣٢٨٠١٠٢٤٩٤-حسین فضل رضا فضل حسن٣٣١٩٦

٣٠٠٠٥٢١١٤٠١٢٣٧-حسین محمد حسین محمود٣٣١٩٧

٣٠٠٠٣٠٦٢١٠٣٢٧٦-حسین محمد محمد سید٣٣١٩٨

٣٠٠١٢١٧٠١٠٦٢٩٩-حسین محمود ابراھیم عبد اللطیف٣٣١٩٩

٣٠٠٠١٢٦٠١٠٥٦٧٢-حسین مصطفي عبد الفتاح محمود٣٣٢٠٠
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٣٠٠٠٩٣٠٠١١٤٢٧١-حسین یحیى حسین احمد الخالع٣٣٢٠١

٢٩٧٠٩٢٠٨٨٠٠٥٠٥-حفصھ احمد محمد امام على٣٣٢٠٢

٢٩٩١١٢٠٢١٠٣٤٢٣-حكمت احمد محمد حسن على٣٣٢٠٣

٣٠٠١١٢٤٠١٠٠١٠٦-حال حسام الدین محمود ابراھیم٣٣٢٠٤

٣٠٠١٢١٩٢١٠٠٩٠١-حال حسن صالح حسن محمد٣٣٢٠٥

٣٠٠١١١١٠١٠٦٠٢١-حال عمرو سید شعبان٣٣٢٠٦

٣٠٠٠٦١١٢٦٠٢٤١٣-حمادة محى الدین احمد حامد٣٣٢٠٧

٣٠١٠١٠١٠١٣٥٨٩٩-حمد عزت محمد عبد هللا٣٣٢٠٨

٣٠١٠٢٠٧٢١٠٤٠٧٤-حمدى الریس مصطفى محمود مصطفى محمد٣٣٢٠٩

٣٠٠١٠١٠٢١٠١٧١٥-حمدى على مھدى احمد٣٣٢١٠

٢٩٩١٠٢١٢١٠٢٤٣٧-حمدي ربیع قرني معوض٣٣٢١١

٢٩٩١٢١٨٠١٠٥٦٩٥-حمدي عبدربھ عبد المجید عبدربھ٣٣٢١٢

٣٠٠٠٤٣٠٢١٠١٩٧٣-حمدي محمد حمدي عبد الجواد عبد هللا٣٣٢١٣

٣٠٠٠٦١٤٢١٠١٠٧٩-حنا طلعت حنا غالى٣٣٢١٤

٣٠٠٠١٠٥٢١٠٥١٠٣-حنان ابراھیم یس حسن٣٣٢١٥

٣٠٠٠٧١٢٢١٠٤٨٤١-حنان سامى سعید محمود٣٣٢١٦

٢٩٨١١٠١٢١١٠١٢٧-حنان عبد الحمید ابراھیم عبد الحمید٣٣٢١٧

٣٠٠٠٩٠١٠١٠٣٩٦٩-حنان كمال محمد حسین٣٣٢١٨

٣٠٠٠٩١١٠١٠٣٥٢٤-حنان ناصر مسلم حسن٣٣٢١٩

٣٠٠٠٧٢٦٠١٠٥٨٨٣-حنین خالد محمد بدر ابو الدھب٣٣٢٢٠

٣٠٠٠٧٢٣٠١٠٥٩٨٦-حنین سامى سید محمود محمد٣٣٢٢١

٣٠٠١٠١٢٢١٠٢٠٠٩-حنین محمد حافظ عبد الوھاب٣٣٢٢٢

٣٠٠١٠٠٢٠١٠٢٨٤٥-حنین محمد حسن بدوى عوض٣٣٢٢٣

٣٠٠٠٥٠٣٠١٠٤٠٠١-حیاة صالح سالم ابراھیم٣٣٢٢٤

٣٠٠٠٣٠٣٠١٠١٤٠٩-حیاة ھشام عبداللطیف زاھر٣٣٢٢٥

٢٩٩١١٢٦١٤٠٠٩٨٩-حیاه نبیل ابوالفتوح سند حجازي٣٣٢٢٦

٣٠٠٠١٠٢٢٢٠١٠١٩-خالد ابوالخیر ذكرى عبدالرحمن٣٣٢٢٧

٣٠٠٠٨٠١٢٣١٠٨٩٢-خالد احمد حسن حارث٣٣٢٢٨

٣٠٠٠٥٢٠٢١٠٦٦١٣-خالد احمد حسین عبد الرازق٣٣٢٢٩

٣٠١٠٢٠٤٠١٠٣٦٣٧-خالد احمد حلمي عبد اللطیف٣٣٢٣٠
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٢٩٩٠٨٠١٠١٠٣٣٩٩-خالد احمد عبد المنعم محمد عزمى٣٣٢٣١

٣٠٠٠٨٣٠٠١٠٥٠٣٩-خالد احمد كامل حسنین٣٣٢٣٢

٣٠٠١٠٠١٢١٢٧٣٣٢-خالد احمد محمد خلیل٣٣٢٣٣

٣٠٠٠٥٢٤٢١٠١٤٧٩-خالد اشرف احمد محمد اسماعیل٣٣٢٣٤

٣٠٠١٢٢٨٨٨٠٠٢٥٤-خالد اشرف محى الدین عبد الحمید٣٣٢٣٥

٣٠٠٠٢٢٢٠١٠٦٢٥٧-خالد السید عبد الجواد رمضان٣٣٢٣٦

٢٩٩١٠٢٩٠١٠١٣٥٨-خالد المرسي احمد المرسي٣٣٢٣٧

٢٩٩١٠٢٠٠١٠٣٤٩٧-خالد بالل محمد الطوخى٣٣٢٣٨

٣٠٠١٠١٨٨٨٠٠٣٣٥-خالد ثروت محمد احمد٣٣٢٣٩

٣٠٠٠٩٢٦٠١٠٠٠٣٥-خالد حاتم محمد الدمرداش حسن٣٣٢٤٠

٣٠٠١٢٢٠٠١٠٤٠٧٥-خالد حموده عبد الحفیظ السید٣٣٢٤١

٣٠٠٠٦٢٠٠١٠٤٣١٨-خالد خلیل عبد الكریم حامد٣٣٢٤٢

٣٠٠٠٩٢٣٢١٠٢٨٣٩-خالد سید عدلى محمد٣٣٢٤٣

٣٠١٠١٠٨١٤٠١٤٣٣-خالد سید محمد محمد ابوغانم٣٣٢٤٤

٣٠٠٠٨٢٢٢١٠٤٦١٦-خالد صالح نور الدین حسنین٣٣٢٤٥

٣٠٠٠٨١٥٠١٠٩١٩٧-خالد عادل حافظ عثمان٣٣٢٤٦

٣٠٠٠٧٣٠٢١٠٣٠٩٦-خالد عالء عبد الفتاح سید طوسون٣٣٢٤٧

٢٩٩٠١٠١٠١٢٠١٧٥-خالد عالء عبد هللا محمد عبد الدایم٣٣٢٤٨

٣٠٠٠٥١٩٠١٠٤٠١٦-خالد مجدى على السید٣٣٢٤٩

٢٩٩٠٧٢٨٢١٠٢٢٩٨-خالد محمد السید مھدى٣٣٢٥٠

٢٩٩٠٧٠٦٠١٠٢٤٩٤-خالد محمد عبد الجلیل عبد العزیز٣٣٢٥١

٣٠٠٠٥٠٨٠١٠٣٧٣١-خالد محمد محمود سالم٣٣٢٥٢

٣٠١٠٣١٣٢١٠٣٨٧٧-خالد محمد مرجان قمصان٣٣٢٥٣

٢٩٩٠٨٢٦٢١٠٠٠٧٤-خالد محمود رمضان محمود٣٣٢٥٤

٣٠١٠١٠١١٢٥٧٦٥٣-خالد محمود عبد المنعم الجابرى٣٣٢٥٥

٣٠٠٠٨٠٧٠١٠٢٤٧٧-خالد محي الدین منیر محمود٣٣٢٥٦

٣٠٠٠٩٠٥٢١٠٥٢٧٩-خالد ولید محمد محمد٣٣٢٥٧

٢٩٩١٢٠٥٠١٠٢٦٢٧-خلود ابو العال رجب حسین ابو العال٣٣٢٥٨

٣٠٠٠١٢٩٢١٠١٠٨٣-خلود احمد ابراھیم السید٣٣٢٥٩

٣٠٠٠٦١٩٠١٠٠٧٦٩-خلود احمد حامد سید احمد٣٣٢٦٠
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٣٠٠٠٧٢٢٢١٠٣٠٨٧-خلود احمد سامى عبدالمجید٣٣٢٦١

٣٠٠٠٢١٠٠١٠٣٦٢٩-خلود احمد محمد عبد العزیز٣٣٢٦٢

٣٠٠٠٧١٩٠١٠١٩٢٣-خلود جالل عبدالعزیز مصطفى عبدالرحمن٣٣٢٦٣

٣٠٠٠٦١٩٠١٠٠١٢٢-خلود جمال محمد سید عویس٣٣٢٦٤

٢٩٩٠٩٠٩٠١١٠٢٠٦-خلود حسین عبد الحى على٣٣٢٦٥

٢٩٨١١٠٢٢١٠٣٢٢٦-خلود خالد عبد هللا عبد السالم٣٣٢٦٦

٢٩٩١٢١٧٠١٠٢٥٦٦-خلود خالد فاروق بسطاوى٣٣٢٦٧

٣٠٠٠٧٠٣٠١٠٠٧٢٦-خلود خالد محمود عبد هللا٣٣٢٦٨

٣٠٠١٠٠١٢١٢٧٤٤٨-خلود صبرى مسعود صادق٣٣٢٦٩

٢٩٩٠٦٢٠٠١٠٤٩٠٩-خلود ضیاء الدین محمود نصر محمد٣٣٢٧٠

٣٠٠٠٨٢٩٢٤٠٠٤٠٩-خلود على محمد على٣٣٢٧١

٢٩٩١١٢٤٠١٠٣٩٠٩-خلود كامل محمد محمد ریان٣٣٢٧٢

٣٠١٠٢٢٥٢١٠٢٧٦٢-خلود محفوظ على عبدون٣٣٢٧٣

٢٩٩١٢٢٤٠١٠٣٤٢٥-خلود محمد عبد الظاھر ابراھیم٣٣٢٧٤

٣٠٠٠٤١١٠١٠٠٥٨٢-خلود محمد على محمد٣٣٢٧٥

٣٠٠١١٠٦٢١٠٢٩٨١-خلود محمد فاروق مدبولى٣٣٢٧٦

٣٠٠٠٩٠١٢١١٤٢٧٥-خلیل السید خلیل السید خلیل٣٣٢٧٧

٣٠٠٠٦٠٦١٤٠١٨٢٥-دالیا اسامھ فاروق محمود عثمان٣٣٢٧٨

٣٠٠١١١٦٠١٠١٢٢٥-دالیا امام بركات محمد٣٣٢٧٩

٣٠٠٠٤١٣٠١٠٣٦٢٦-دالیا رمضان عبد العزیز محمود٣٣٢٨٠

٣٠٠٠٨٠٣٠١٠١٣٦٢-دالیا سامى طھ السید عبد العال٣٣٢٨١

٢٩٩١٠١٧٠١٠١٧٨٨-دالیا عادل السید حسین٣٣٢٨٢

٣٠٠٠٥٢٨٢١٠٢٦٦٤-دالیا عادل محمد عبد الرازق٣٣٢٨٣

٣٠٠٠٨٠٦٠١٠٤٢٤٢-دالیا عاطف محمد ربیع٣٣٢٨٤

٣٠٠٠٤١٩٠١٠١٢٠٧-دالیا عبداللطیف محمد عارف٣٣٢٨٥

٣٠٠٠٩١٨٢١٠٣١٤٦-دالیا محمد دردیر مصطفى٣٣٢٨٦

٣٠٠٠٧٠٣٢١٠٣٣٨٢-دالیا مختار ابراھیم مختار٣٣٢٨٧

٣٠٠٠٤١٣٠١٠٠٤٤٩-دالیا ناجي محمد حسن زین الدین٣٣٢٨٨

٣٠٠٠٩١٠٠١٠٥٥٣٧-دانیال عماد محفوظ زخاري٣٣٢٨٩

٣٠٠٠٥٣٠٠١٠٣٧٠٣-دعاء ابو حسیبة عبد العلیم محمود٣٣٢٩٠
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٣٠٠٠٨٠٤٠١٠٥١٢٩-دعاء احمد سید قبارى٣٣٢٩١

٣٠٠٠١٢٣٢١٠١١٤٩-دعاء احمد محمد احمد عبد الواحد٣٣٢٩٢

٣٠٠٠٧٠٤٠١٠١٦٠٧-دعاء حسام الدین احمد وھبى٣٣٢٩٣

٣٠٠٠١١٧٢١٠٣٧٢٤-دعاء سعید فرحان رشاد٣٣٢٩٤

٣٠٠٠٨٣١٠١٠٣٦٨٩-دعاء عزام متولى حسن٣٣٢٩٥

٢٩٨٠٢٠٢٠١٠٢٢٨٢-دعاء عالء الدین فرج٣٣٢٩٦

٢٩٩١٠٠٤٢١٠٠٣٦١-دعاء على فوزى محمد ریحان٣٣٢٩٧

٢٩٨١٠١٥٢١٠٤٢٢٨-دعاء عمر السید محمد٣٣٢٩٨

٣٠١٠٢١٣٠١٠٢٦٠٥-دعاء محمد احمد العوضى الجندى٣٣٢٩٩

٣٠٠٠١٠١٢١٣١٤٦٢-دعاء محمد سعد فھیم٣٣٣٠٠

٣٠٠٠٧١٠٠١٠٢٤٠٣-دعاء محمد سید محمود٣٣٣٠١

٣٠٠٠٦٢٥٠١٠٦١٤١-دمیانة صادق فخرى سیداروس٣٣٣٠٢

٢٩٩١٠٢٠٠١٠٣٦٢٤-دنیا ابراھیم حسن محمد٣٣٣٠٣

٣٠٠٠١١٠٠١٠٢٣٨٣-دنیا احمد كامل حسن٣٣٣٠٤

٢٩٩١١١٠٠١٠١٢٠٥-دنیا احمد مرزوق عبداللطیف٣٣٣٠٥

٣٠٠٠٥٢٧٠١٠٠٣٤٨-دنیا ایمن سید حسن٣٣٣٠٦

٣٠٠٠٨١٥١٤٠٣٧٢٢-دنیا ایمن لطفى مصیلحى٣٣٣٠٧

٣٠٠٠١٠٨٢٣٠٠٩٨٩-دنیا جابر مصطفى شلبى٣٣٣٠٨

٣٠٠٠٩٠٩١٧٠٣٥٦٦-دنیا ربیع یونس ابو العال مبارك٣٣٣٠٩

٣٠٠٠١١١٠١٠٥٦٠٧-دنیا رضا عبد الغنى محمد٣٣٣١٠

٣٠١٠٢٢١٠١٠١٦٨٥-دنیا سید عبدالعزیز اسماعیل٣٣٣١١

٣٠١٠١٢٨٢١٠٤٩٨٤-دنیا صابر شحاتة السید محمد٣٣٣١٢

٣٠٠٠٩٠٨٠١٠٣٨٢٦-دنیا طارق مختار عبد الباقى جعفر٣٣٣١٣

٣٠٠٠٩١٠٢١٠١٠٢٤-دنیا عادل احمد السید٣٣٣١٤

٣٠٠٠٧١٧٢١٠٣٠٤٨-دنیا عاطف فكرى احمد٣٣٣١٥

٣٠٠٠٣١٨٠١٠٢٠٤٧-دنیا عزت احمد محمد٣٣٣١٦

٣٠٠٠٩٢٨٢١٠١٨٢٥-دنیا عید محمود عید٣٣٣١٧

٣٠٠٠٥٢٦٠١٠٢٩٦٢-دنیا محمد احمد محمد٣٣٣١٨

٣٠٠٠٩١٧٠١٠١٨٨١-دنیا مسعد محمد مصطفى٣٣٣١٩

٣٠١٠١٢١٢١٠٣٨٢٤-دنیا مصطفي حلمي احمد صبیح٣٣٣٢٠
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٣٠٠٠٥١٠٠١٠٢٤٤٣-دنیا ناصر حسن محمد٣٣٣٢١

٣٠١٠٣١٧٢١٠٥١٠٤-دنیا ولید اسماعیل ابراھیم٣٣٣٢٢

٢٩٩٠٧٣٠٠١٠٢٨٨٨-دنیا یسرى عبدالفتاح محمد٣٣٣٢٣

٣٠٠٠٤٠٤٢١٠١٦٤٨-دونا سمیر فایز میخائیل٣٣٣٢٤

٢٩٩٠٧١٥٠١٠٥٤٤١-دیانا احمد حسین راغب٣٣٣٢٥

٣٠٠٠٥٢٩٠١٠٢٦٠٦-دیانا ایمن نعیم عبدالعزیز٣٣٣٢٦

٢٩٨٠٧٠٩٠١٠٢٤٥١-دیفید اسعد ظریف قسطندى٣٣٣٢٧

٢٩٩١١٠٢٠١٠٠٧٣٩-دیفید ماجد منیر صلیب٣٣٣٢٨

٢٩٩١٠١٠٠١٠١٥٥١-دیفید وجدى غطاس بدروس٣٣٣٢٩

٣٠٠٠١٠١٠١٠٥٠٢٢-دینا احمد سالم عبدالعال٣٣٣٣٠

٢٩٩٠٧١١٠١٠٤١٠٨-دینا احمد طلعت محمد٣٣٣٣١

٣٠٠٠١٠١٠١٤٣٧٢٢-دینا اسامھ محمد صبرى محمد٣٣٣٣٢

٣٠٠٠٣٢٩٠١٠٢٨٨٣-دینا ایمن احمد محمد المطراوى٣٣٣٣٣

٢٩٩١١١٢٢١٠٢٢٦٤-دینا ایمن عبد المنعم محمد احمد الجندى٣٣٣٣٤

٣٠٠٠٩٢٠٢١٠٤٤٦٢-دینا جھاد محمد محمد٣٣٣٣٥

٢٩٨١٢١٢٠١٠١٥٤٨-دینا حسام الدین فایز عبد الحمید رحیم٣٣٣٣٦

٢٩٩١٢٢٠٠١٠٣٠٢٣-دینا حسن عباس عطیھ٣٣٣٣٧

٢٩٩٠٨١٢٢١٠٠٢٠١-دینا خالد صدیق محمد٣٣٣٣٨

٣٠٠٠٢١٢٠١٠٢٢٨٩-دینا رأفت محمد كیالني٣٣٣٣٩

٣٠٠٠٥٢٨٠١٠٠١٢٥-دینا سعد الدین ذكرى محمد٣٣٣٤٠

٣٠٠٠١٣٠٠١٠٠٨٨١-دینا سید احمد صابر٣٣٣٤١

٣٠٠٠٢٠١٠١٠١٤٦٥-دینا صالح احمد عبدالمجید٣٣٣٤٢

٢٩٩٠٧٠٩٠١٠٢٨٤٧-دینا طارق حسنى السید٣٣٣٤٣

٣٠٠٠٧٠٨٢١٠٣٩٠١-دینا طھ سید ھندى٣٣٣٤٤

٢٩٩١١٠٨٢١٠١٣٦٧-دینا عادل محمد احمد تركى٣٣٣٤٥

٣٠٠٠٩١٥٠١٠٥٨٠٥-دینا عبدالمتجلى عبدهللا عبدالمتجلى٣٣٣٤٦

٣٠٠٠١٢٤٠١٠٠٨٨٧-دینا على على السید٣٣٣٤٧

٣٠٠١١١٣٠١٠٥٧٤٩-دینا عید حسني عبد الصادق٣٣٣٤٨

٢٩٩١١٠٢١٤٠١٥٨٩-دینا محمد السید متولى٣٣٣٤٩

٣٠٠٠٨٢٨٠١٠٤١٨٩-دینا محمد عبدالمؤمن عبدالفتاح٣٣٣٥٠
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٣٠١٠١٢٠٠١٠٣٣٨١-دینا محمد مجدي عبد هللا٣٣٣٥١

٣٠٠٠٩١٠١٧٠١٧٠٢-دینا محمد مرسى مصطفى٣٣٣٥٢

٢٩٩١٢١٧٢١٠٢٣٨٥-دینا ھاني محمد محمد٣٣٣٥٣

٢٩٨١١٠١٢٦٠٩٦٤٤-دینار محمد السید عبداللطیف٣٣٣٥٤

٣٠٠٠٤٠٥٢١٠٠١٥١-رءوف رجب موسى احمد٣٣٣٥٥

٣٠٠٠٣١٩٠١٠٢٤٩٥-راغب محمود عبدالقادر محمد٣٣٣٥٦

٣٠٠٠١٠١٢١٢٠٤٥٢-رافت وائل عبد الحمید محمود٣٣٣٥٧

٣٠٠٠٥٢٠٢٥٠٤٠٣١-رامى رزقا� یوسف رزقا�٣٣٣٥٨

٣٠١٠١١٢٠١٠١٢٥٦-رامى سعید محمد ابو الفتوح٣٣٣٥٩

٣٠١٠١٠٣٠٣٠٠٠٥٥-رامى سمیر حامد احمد عوض٣٣٣٦٠

٣٠٠٠٩٢٩١٤٠٤٥٥٥-رامى عاطف شاروبیم فخرى٣٣٣٦١

٢٩٩٠٤١٦٠١٠٣٣٧٥-رامى محمد كمال محمد٣٣٣٦٢

٣٠٠٠٣٢٢٢١٠٣١٩٧-رامى مدحت خلیل ابراھیم٣٣٣٦٣

٣٠١٠٤٠١٠١٠٨٥٠٥-رانا خالد ابراھیم السید محمد٣٣٣٦٤

٣٠٠٠٤١٩٢١٠٠٩٠٩-رانا شریف جمال حسن على٣٣٣٦٥

٣٠٠٠٧١٤٠١٠٣٨٤٤-رانا عبد الفتاح عبد الحي عبد الفتاح٣٣٣٦٦

٣٠٠٠٧٢٥٢١٠٦١٠٢-رانا محمد سید عبدالھادى٣٣٣٦٧

٣٠٠٠٤٢٣٠١٠١١٦٧-رانا محمود قاسم عبدهللا٣٣٣٦٨

٣٠٠٠٨٢٥٢١٠٣٦٢٢-رانا ھشام نصر عبد الغفار٣٣٣٦٩

٣٠٠٠٣٠١٠١٠٤٦٤٩-راندا شعبان صالح فؤاد٣٣٣٧٠

٣٠٠٠٥١٩٠١٠٢٥٢٨-راندا طلعت محمد علي٣٣٣٧١

٣٠٠٠٧٢٠٠١٠٧١٢٧-راندا ممدوح مأمون عبد اللطیف٣٣٣٧٢

٢٩٩١٠٢٨٠١٠٣٢٤٧-رانیا حامد احمد محمد٣٣٣٧٣

٣٠٠٠٧٢٣٠١٠٧٤٢٣-رانیا حسام انور ابراھیم٣٣٣٧٤

٢٩٩٠٨٠٦٢١٠٠٦٠٦-رانیا خالد حسن سلیمان٣٣٣٧٥

٣٠٠٠٥١٤٠١٠٤٣٦٨-رانیا شحاتھ فاروق ابراھیم٣٣٣٧٦

٣٠١٠١٠١٢١٥٤٧٢٦-رانیا شریف عبد الوھاب عمر٣٣٣٧٧

٣٠٠٠٧٠٢١٦٠٠٢٠١-رانیا صالح عبدالوھاب عبدالرازق٣٣٣٧٨

٣٠٠٠٨١١٢١٠٢١٨٩-رانیا محمود على قناوى٣٣٣٧٩

٣٠٠٠٣٢١٠١٠٣٨٢٥-رانیا ھانى احمد طھ٣٣٣٨٠
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٣٠٠٠٧١٦٢١٠٢٢٦٤-رانیا یاسر عبد هللا احمد ابراھیم٣٣٣٨١

٣٠٠٠٨١٩٢١٠٣٤٢٣-راویھ ابراھیم مصطفى ابراھیم٣٣٣٨٢

٣٠٠٠٥١٤٢١٠٣٧٩٢-رائد تامر موریس راغب٣٣٣٨٣

٣٠٠٠١٠١٠١٣٢٨٣٦-رائد محمد فاروق محمود٣٣٣٨٤

٣٠١٠٢٢٠٠١٠٢٤٨٩-رباب رمضان محمد حموده حماده٣٣٣٨٥

٣٠١٠٣٠٥٠١٠١٣٠٢-رباب سید سمیر سعید٣٣٣٨٦

٣٠٠٠٦٠٣٢١٠٢٨١٩-ربیع محمد ابراھیم جمعھ الطویل٣٣٣٨٧

٣٠٠١٢٣١٢١٠١١٩٢-رجائى محمد رجائى محمد٣٣٣٨٨

٢٩٩١١٠٣٠١٠١٤٨٢-رحاب ابو بكر ابراھیم حامد٣٣٣٨٩

٣٠٠٠٢٠٨٢١٠٠٣٢٣-رحاب احمد عبد هللا زیدان٣٣٣٩٠

٣٠٠٠٩٢١٠١٠٣٢٦٢-رحاب اشرف سعید محمود حسن٣٣٣٩١

٣٠٠٠٣١٠٢١٠٤٣٢٧-رحاب اشرف سید على٣٣٣٩٢

٣٠٠٠٨٠١٠١٠٩١٦٢-رحاب حسن احمد محمود عبد هللا٣٣٣٩٣

٣٠٠٠٣٠١١٧٠٣٩٢٩-رحاب خالد عبد المحسن محمدى٣٣٣٩٤

٣٠٠٠٥١٩٢١٠٢١٨٥-رحاب خالد عبدالظاھر عبدالعزیز٣٣٣٩٥

٢٩٩١٠٢٤٢١٠٣٧٢١-رحاب خالد فتحى عبد القوى٣٣٣٩٦

٣٠٠٠٣١٣١٤٠١٢٠٩-رحاب عادل ابراھیم احمد عوض٣٣٣٩٧

٣٠٠٠١٢٢٢١٠٣٦٨٢-رحاب محمد عبدالحمید محمد٣٣٣٩٨

٣٠٠٠٦٠٨٢١٠١٨٤٨-رحاب محمود عبد المنعم مصطفى عطیھ٣٣٣٩٩

٣٠٠٠٧١٨٢١٠٢٥٠٣-رحاب ناصر عبد التواب حافظ٣٣٤٠٠

٣٠٠٠٣٢٣٠١٠٤٠٨٩-رحمة ثروت فاضل سید٣٣٤٠١

٣٠٠٠٥٢٨٠١٠٢٧٢١-رحمة حسنى احمد مصطفى٣٣٤٠٢

٣٠٠١١٢٧٠١٠٢٥٤٥-رحمة خالد عباس عبدالموجود٣٣٤٠٣

٣٠٠١٢٠٤٠١٠٠٣٠٢-رحمة محمد عبدالساتر ھوارى رزیق٣٣٤٠٤

٣٠٠٠٨١٥٢١٠٦٢٠٩-رحمھ ابراھیم سید ابراھیم٣٣٤٠٥

٢٩٩٠٩٢٩٠١١٢٦٨٨-رحمھ جمال عبد العال محمد٣٣٤٠٦

٣٠٠٠٩١٤٠١٠٢٤٢٥-رحمھ خالد حنفي محمد الحریف٣٣٤٠٧

٣٠٠٠٤٠٧٢١٠٣١٨١-رحمھ شعبان احمد احمد عمران٣٣٤٠٨

٣٠٠٠٢١٢٢١٠٠٤٢٩-رحمھ عادل ابو دوح عبدالعال٣٣٤٠٩

٣٠٠٠٥٢٣٠١٠٣٣٤٤-رحمھ محمد جالل محمد حسین٣٣٤١٠
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٢٩٩١٢٠٢٠١٠٣٩٦٣-رحمھ محمود عبدالقادر نصر جاد هللا٣٣٤١١

٣٠٠٠٩٢٥٠١٠٩٣٨٧-رحمھ مصطفى یسن احمد٣٣٤١٢

٣٠١٠١١٦٢١٠١٨٨٤-رحمھ ھشام سعد احمد الدسوقى٣٣٤١٣

٣٠٠٠٦٠٤٠١٠١٩٤٥-رحمھ ھشام عبده محمد محمد٣٣٤١٤

٣٠٠٠٤٠١٠١٠٩٥٠٧-رحمھ یحیى ابراھیم احمد المندراوى٣٣٤١٥

٣٠٠٠٢١٧٢١٠٤١٧٤-رضا عبد الواحد احمد عبد الواحد٣٣٤١٦

٢٩٩١١١٣٢١٠٠٤٧٢-رضا ھشام عبدالھادى السید اسماعیل٣٣٤١٧

٣٠٠٠٤٠١٠١٠٩٨٤١-رضوى احمد محمود احمد٣٣٤١٨

٣٠٠٠٦٢٥٠١٠٦٥٢٤-رضوى جمال صابر محمد٣٣٤١٩

٣٠٠٠١٠٥٠١٠٤٠٢٩-رضوى خالد احمد حسین٣٣٤٢٠

٣٠٠٠٦٠٢٠١٠٢٨٤٨-رضوى رضا على عبد العظیم٣٣٤٢١

٣٠٠٠٣٣١٠١٠٠١٤٩-رضوى سید عبد الحمید عثمان٣٣٤٢٢

٣٠٠٠٧٠٤٠١٠٤٨٢٧-رضوى عبد الناصر محمود احمد٣٣٤٢٣

٣٠١٠١١٢٢١٠٣٤٨٥-رضوى عز الدین ابراھیم محمد ابو الخیر٣٣٤٢٤

٢٩٩١١٠٣٠١٠٢٢٠٩-رضوى عالء محمدرشاد سعد شدید٣٣٤٢٥

٣٠٠٠٥١٥٢١٠١٥٢٦-رضوى عالءالدین فرج الماظ فرج٣٣٤٢٦

٣٠٠٠٩٣٠٠١٠٣٧٦٨-رضوى محمد ادریس عبدالبارى٣٣٤٢٧

٣٠٠٠٥١٥٠١٠٥٩٨٢-رضوى محمد السید مدبولى٣٣٤٢٨

٣٠٠٠٩٢٨٠١٠١٤٦١-رضوى محمد حنفى فؤاد محمد٣٣٤٢٩

٢٩٩٠٧١٩٠١٠٤٨٤٧-رضوى محمد ماھر سید محمد٣٣٤٣٠

٣٠٠٠٦١٢٢١٠٣٣٢٦-رضوى ولید احمد فؤاد٣٣٤٣١

٣٠٠١٢٠٦٠١٠٣٤٤٨-رضوى ولید عز الدین محمد٣٣٤٣٢

٣٠٠٠٦٠٨٢١٠١٨٠٥-رضوي ابراھیم عبد الجید عبد الموجود٣٣٤٣٣

٣٠٠٠٨١٦٨٨٠٠١٦٤-رغد اسامھ محمد حامد محمود٣٣٤٣٤

٣٠٠٠١٠٥٠١٠٠٧٢٤-رغدة اشرف محمد شوقى٣٣٤٣٥

٣٠٠٠٩٠٢٢١٠٤٠٦٥-رغده اسامھ محمد ابو العزم الشافعى٣٣٤٣٦

٣٠٠٠١٠٣٢١٠٢٥٨٢-رغده عاطف محمود على الطویل٣٣٤٣٧

٣٠٠٠٤٢٣٠١٠١٨٢٥-رغده محمد نھاد قطرى٣٣٤٣٨

٣٠٠٠٣٠١٠١٠٤٥١٧-رفاعي عبدالعال خلف عبدالرحمن٣٣٤٣٩

٣٠٠٠٣٠٦٠١٠٤٠٤٦-رفیده عصام الدین احمد دیاب٣٣٤٤٠
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٢٩٨١١١١٢١٠٠٥٤٤-رقیة عبد الرءوف محمد خلیل االسالمبولى٣٣٤٤١

٣٠٠٠٢٢٥٠١٠٣٣٦٨-رقیھ یحي محمود عبد الفتاح٣٣٤٤٢

٣٠٠١٢٢٧٠١٠٤٠٧٢-رمضان خالد محمد عزت٣٣٤٤٣

٣٠٠٠٤٠١٢١١١٣٥٥-رمضان سعد رمضان سعد٣٣٤٤٤

٢٩٩١٢٢٧٠١٠٣٧٧٢-رمضان محمد موسى حسان٣٣٤٤٥

٣٠٠٠٦٢٤٠١٠١٢٢٢-رنا احمد حنفى محمود عطیھ٣٣٤٤٦

٣٠٠١١٠٨٢١٠٤٨٢٤-رنا احمد سید احمد٣٣٤٤٧

٣٠٠٠٦١٧٢١٠١٦٢٦-رنا احمد شكرى محمد٣٣٤٤٨

٣٠٠٠٧٠٥٢١٠٠٣٠٤-رنا احمد على خدیوى٣٣٤٤٩

٣٠٠١٠١١٠١٠٠٧٨٧-رنا اسامھ احمد محمد احمد٣٣٤٥٠

٣٠٠٠٩١٩٠١٠٤٥٨٥-رنا اشرف محمد على٣٣٤٥١

٣٠٠٠٨٠٨٠١٠٨٢٨٧-رنا جمال الدین عبد المحفوظ التھامى٣٣٤٥٢

٣٠٠٠٨١١٠١٠٣٢٢٦-رنا رضا رمضان عباس٣٣٤٥٣

٣٠١٠١٠١١٤١٧٦٨٥-رنا رضا صالح محمد٣٣٤٥٤

٣٠٠٠٨٠٩٢١٠١٦٨٧-رنا صالح محمد خیر صالح٣٣٤٥٥

٣٠٠٠٩٢٣٢١٠٣٨٢٧-رنا عادل عبد العال محمد٣٣٤٥٦

٣٠٠٠٥٠١٢١٠٣٥٦١-رنا عادل محمد عبد السالم البردونى٣٣٤٥٧

٣٠٠٠٧٣١٠١٠٣٣٠٥-رنا مجدى حسن محمد٣٣٤٥٨

٣٠١٠٣٠٧٠١٠٢٦٢٣-رنا محمد حسن محمود٣٣٤٥٩

٣٠٠٠٩٢٨٢١٠٤٥٢٢-رنا محمد عبد الحى محمدین٣٣٤٦٠

٣٠١٠٣١٠٢١٠٧٥٤١-رنا مدحت صالح حسین عنبر٣٣٤٦١

٣٠٠١١٠٤٠١٠١٩٠٦-رندا حمدى احمد محمود٣٣٤٦٢

٣٠٠١٠٢٩٢١٠١٩٤٥-رنیا محمود محمود عبدالدایم٣٣٤٦٣

٣٠٠٠٩١٦٠١٠٤٤٨٣-رنیم ایھاب كمال سید٣٣٤٦٤

٣٠٠٠١٠٣٠١٠٢٤٤٥-رنین ایمن عبد الحمید عفیفى٣٣٤٦٥

٣٠٠٠٧٠٦٠١٠٣٣٤٧-رھف احمد عبدالھادى ھاشم٣٣٤٦٦

٣٠٠١١٢٧١٦٠٢٢٠٧-رھف خالد عز الرجال موسى ادریس٣٣٤٦٧

٣٠٠٠٤٠١٢١٠٤٠٢٢-روان احمد محمد ابراھیم٣٣٤٦٨

٣٠٠١٠٠١٠١٢٢٠٢٣-روان احمد محمد محمود٣٣٤٦٩

٣٠٠٠٦١٤٠٢٠٠٨٤٣-روان اسامھ السید ابراھیم٣٣٤٧٠
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٣٠١٠١٠٧٢١٠١٩٠٧-روان امجد سید یاسین٣٣٤٧١

٣٠١٠١٢٠٢١٠١٢٨٩-روان جمال حلمى نصار٣٣٤٧٢

٣٠٠١٢٠٨٢١٠٢٢٦٧-روان حامد حسین احمد المحالوى٣٣٤٧٣

٣٠٠١٠١٠٢١٠٠١٢٣-روان سید جمال الدین محمد حسن٣٣٤٧٤

٣٠٠١١٠٢٠١٠١٤٨٩-روان عصام عبدالعال على٣٣٤٧٥

٢٩٩٠٨٠٩٠١٠٣٧٤٢-روان عمرو زكى ابو العال عمر٣٣٤٧٦

٣٠٠٠٧٢٣٠١٠٢٦٢٦-روان محمد حنفى محمود٣٣٤٧٧

٣٠٠١٠٠١٠١١٦٩٦١-روان محمد على عبد الغنى٣٣٤٧٨

٣٠١٠١٠١٠١٣٢٨٦٥-روان محمد عوضین خلیل٣٣٤٧٩

٣٠٠١٠٢٧٠١٠٠٣٨٤-روان یاسر احمد عبدالعزیز٣٣٤٨٠

٣٠١٠١٢٣٠١٠٥٤٤٣-روان یاسر حسن خلیفھ٣٣٤٨١

٣٠٠١٢٢٥٠١٠٣٨٤٣-روان یسرى زینھم سید احمد٣٣٤٨٢

٣٠٠٠٩١٠٠١٠٧٤٠٨-روان یسرى محمد حسن٣٣٤٨٣

٣٠١٠٣٠١٠١١٠٥١١-روبیر رشاد لطفى دمیان٣٣٤٨٤

٢٩٩١١٢٨٠١٠٢٢٤٧-رودانیا عاشور فتحى عابدین٣٣٤٨٥

٣٠٠٠٩١٥٠١٠٢١٦٤-روزالین جمال نعیم عبدالشھید٣٣٤٨٦

٣٠٠٠٧٢٦٢١٠٠٦٨٤-روضة احمد ایھاب یوسف عبد الغفار محمد٣٣٤٨٧

٣٠٠١١١٣٠١٠١٩٤٨-روضة ایمن الباز الدیاسطي٣٣٤٨٨

٣٠٠٠٤١٧١٧٠١٦٤٣-روضھ محمد ابراھیم متولى٣٣٤٨٩

٣٠٠٠٥١٥٠١٠٣٢٩٧-رومانى مجدى فرید رزق هللا٣٣٤٩٠

٣٠٠٠٢١١٢١٠٠٣١٥-روماني جرجس ادوار شفیق٣٣٤٩١

٣٠٠٠٦٢٤٠١٠٣٣٠٦-رومیساء محمد محمود حسین٣٣٤٩٢

٣٠٠٠٢٠٥٢١٠٤٩٤٤-روناء رمضان سعد زغلول٣٣٤٩٣

٣٠٠٠٧٢٠٠١٠١٦٠٩-رویدا اسامھ فاروق امام على٣٣٤٩٤

٣٠٠٠٦٠١٢١١٠٩٤٧-رویدا شعبان حامد مرسى٣٣٤٩٥

٣٠٠٠٨١٩٠١٠٣٠٨٦-رویدا محمد محمود محمد٣٣٤٩٦

٢٩٨٠٩٠٦٠١٠٣٤١٣-رویس صموائیل نصر عزیز٣٣٤٩٧

٢٩٩١١١٤٠١٠٠٥٩٧-رؤوف ھانى نبھان موافى٣٣٤٩٨

٣٠٠١٠٠١٠١٢٦٤٤٤-رؤى محمد احمد السید احمد٣٣٤٩٩

٣٠٠٠٨٢١٢١٠٠٢٠٥-ریم عبد الرؤؤف حسین توكل٣٣٥٠٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

عدد الطالب:(٨٥)مكان اللجنة:(صالة رقم (٦))رقم اللجنة:(٢٣٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠محمود رضا على طلبھ٣٨٢٧٧

٠محمد رفعت نادى فایز٣٨٢٧٨

٠احمد خالد مصباح على٣٨٢٧٩

٠بعبدالرحمن خالد احمد العجیلي٣٨٢٨٠

٠باسماء ابراھیم شلقامي معوض٣٨٢٨١

٠بمعاذ رجب عبدالباقي احمد٣٨٢٨٢

٠نورھان حمدي ابراھیم محمد٣٨٢٨٣

٠عاطف محمد احمد على٣٨٢٨٤

٠ھدى محمد مناصیر عبده٣٨٢٨٥

٠دمیانھ وجیھ امین یعقوب٣٨٢٨٦

٠نفین تقى رسمي فرج هللا٣٨٢٨٧

٠یوسف احمد سلیمان مرسى٣٨٢٨٨

٠احمد محمد نوبي محمد٣٨٢٨٩

٠یاسمین احمد محمد سعودي٣٨٢٩٠

٠محمد ابراھیم احمد على٣٨٢٩١

٠شادي حسن جمال السید٣٨٢٩٢

٠مؤمن محمد احمد على٣٨٢٩٣

٠انسام حاتم ابو بكر وھبھ٣٨٢٩٤

٠مصطفى نور الدین سعد عبدالمجید٣٨٢٩٥

٠احمد اسامھ ابو سریع ابراھیم٣٨٢٩٦

٠محمد محسن عبدالقادر قاسم٣٨٢٩٧

٠محمود محمد اسماعیل بدوي٣٨٢٩٨

٠محمد رمضان رفاعي عبد المجید٣٨٢٩٩

٠اسراء عالء محمد ابراھیم٣٨٣٠٠

٠بمحمد فوزي ابو بكر محمد٣٨٣٠١

٠نورھان جمال على السكري٣٨٣٠٢

٠محمد زكریا عبدالغفار بدوي٣٨٣٠٣

٠باحمد سعید محمد عطیھ٣٨٣٠٤

٠بمحمد شعبان ابو الدھب محمد٣٨٣٠٥

٠فاطمھ ھشام محمود ندیم٣٨٣٠٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

عدد الطالب:(٨٥)مكان اللجنة:(صالة رقم (٦))رقم اللجنة:(٢٣٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠احمد كامل محمود مبارز٣٨٣٠٧

٠ایمان یسري محمد احمد٣٨٣٠٨

٠بیوسف اسامھ رمضان عبدالرحمن٣٨٣٠٩

٠بنوران محمد على محمود٣٨٣١٠

٠محمد محسن رجب عبدالمقصود٣٨٣١١

٠سمیر صبري احمد عبد الاله٣٨٣١٢

٠بعبدهللا عبد الصبور سید عبد المجید٣٨٣١٣

٠بمصطفي محمود عبدالمنعم على٣٨٣١٤

٠بابراھیم اسامھ ابراھیم ابراھیم٣٨٣١٥

٠محمد خالد عبدالحمید جاد هللا٣٨٣١٦

٠محمود عماد حلمي مصطفي٣٨٣١٧

٠امیره شعبان عبد الكریم عبد العال٣٨٣١٨

٠باحمد بكر سید عبدالرحمن٣٨٣١٩

٠برمضان محمد صابر عوض هللا٣٨٣٢٠

٠احمد محمد احمد فؤاد٣٨٣٢١

٠بعبد الرحمن محمود بدوي زھري٣٨٣٢٢

٠محمد جابر محمد حسنین٣٨٣٢٣

٠عمر محمود ابراھیم محمد٣٨٣٢٤

٠لوجین ادیب ظریف كامل٣٨٣٢٥

٠بمیرنا خالد عاشور قرني٣٨٣٢٦

٠باعتماد حازم سید ابو سریع٣٨٣٢٧

٠عبد هللا محمد محمود محمد٣٨٣٢٨

٠بمحمد عادل عبد الحفیظ خلیفھ٣٨٣٢٩

٠بیوسف محمد احمد محمد سید احمد٣٨٣٣٠

٠بندى غریب شوقي شعبان٣٨٣٣١

٠جبر ھاني عبد المنعم امام٣٨٣٣٢

٠بمحمد اشرف محمد كامل٣٨٣٣٣

٠علیاء على على الغمري٣٨٣٣٤

٠بسیف الدین سعید ھالل حمیده٣٨٣٣٥

٠بمحمد رجب شعراوي محمود٣٨٣٣٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

عدد الطالب:(٨٥)مكان اللجنة:(صالة رقم (٦))رقم اللجنة:(٢٣٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بخالد عماد الدین عبدالعزیز محمد٣٨٣٣٧

٠بحسین حسام حسین محمد٣٨٣٣٨

٠بدینا محمود سید محمد حسن٣٨٣٣٩

٠بعمر سید صابر محمد٣٨٣٤٠

٠بھاجر محمد احمد عمر٣٨٣٤١

٠بندى عصام محمد عبدالغني٣٨٣٤٢

٠بمریم عصام فكرى رفاعي٣٨٣٤٣

٠احمد رمضان سید نوح٣٨٣٤٤

٠بسلطان محمد احمد محمود٣٨٣٤٥

٠بمحمد حسن فرج سید٣٨٣٤٦

٠بعبد الرحمن محمد عبد هللا عثمان٣٨٣٤٧

٠بمحمد عبد الفتاح حافظ عبد الفتاح٣٨٣٤٨

٠ایھاب محمد موسى محمد٣٨٣٤٩

٠بامیره احمد بھنساوى٣٨٣٥٠

٠ب*محمد وجیھ رجب ابراھیم-ایقاف قید٣٨٣٥١

٠احمد سعید محمد محمد٣٨٣٥٢

٠فاطمھ عبد الحكیم احمد یاسین٣٨٣٥٣

٠بعبد الرحمن حجاج محمد محمد٣٨٣٥٤

٠مصطفى  كرم عبد الراضى٣٨٣٥٥

٠بمصطفى رمضان عزیز صالح٣٨٣٥٦

٠ب*احمد عمرو احمد اسماعیل - ایقاف قید٣٨٣٥٧

٠ب*احمد سعید محمد محمد السید-ایقاف قید - ٣٨٣٥٨

٠لؤى مجدى محمد احمد -ایقاف قید٣٨٣٥٩

٠باحمد خالد سعد شحاتھ٣٨٣٦٠

٠بعبد الرحمن احمد عبد المعتمد٣٨٣٦١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٦٠١٢١١٠٢٤٦-ریم عفیفي عبد الغفار عفیفي٣٣٥٠١

٣٠٠١١٠٢٠١٠٣٧٠٨-ریم محمد رشاد حسن عماره ابو النجا٣٣٥٠٢

٣٠٠١٢٣١٠١٠٢١٢٤-ریم محمد علي الطویل٣٣٥٠٣

٣٠٠٠٤١١٠١٠٢٦٨٢-ریم محمد مصطفى محمد٣٣٥٠٤

٣٠٠٠٦٣٠٠١٠٠٥٠٦-ریم مصطفى محمود محمد٣٣٥٠٥

٢٩٨٠٨٢٥٢١٠٠٤٤٦-ریم نبیل حسن ابراھیم٣٣٥٠٦

٣٠٠٠٣٠١٠١٠٢٠٤٢-ریم ھشام رشاد الدین طریح٣٣٥٠٧

٢٩٧١٢١٤٢١٠٠١٣٣-ریمون ایھاب بشرى مجلى٣٣٥٠٨

٣٠١٠١٢٥٠١٠٥٦٧٩-ریمون عصمت فـوزي فــریج٣٣٥٠٩

٣٠٠٠١٠٧٠١٠٤٧٢٦-ریموندا جرجس جاد الكریم شرقاوى٣٣٥١٠

٣٠٠٠١١٠٢١٠٥٣٦٣-ریموندا عدلى فكرى سعید- ایقاف قید٣٣٥١١

٣٠١٠٣١٠٢١٠٤٤٢٩-رینادا احمد فاروق احمد السید٣٣٥١٢

٣٠٠٠٤٢٦٠١٠٠٦٢٩-ریھام ابراھیم على زین العابدین خلیفھ٣٣٥١٣

٣٠٠٠٢١٤٠١٠٣٤٨٦-ریھام اشرف عبد الكریم عرفة٣٣٥١٤

٣٠٠٠٤٠٧٢١٠١٣٨٣-ریھام بحبوح مرسي صالح٣٣٥١٥

٣٠٠٠٤٠٣٠١٠١١٤٦-ریھام حسام احمد محمد٣٣٥١٦

٣٠٠١٠٠١٢١٢٢٦٨٣-ریھام خالد ابراھیم محمد٣٣٥١٧

٣٠١٠١٠١٢١٣١٥٠٥-ریھام خالد صالح محمد على٣٣٥١٨

٣٠٠٠٥٢٠٠١٠٥٠٠٨-ریھام شعبان نبوى محمد٣٣٥١٩

٣٠٠٠٩٢٠٠١٠٦٠٢٦-ریھام طلعت محمود طنطاوى٣٣٥٢٠

٣٠٠٠٥٠٣٠١٠٤١٢٥-ریھام عبد التواب على السید٣٣٥٢١

٣٠٠٠٦١١٠١٠٢٦٤٢-ریھام عبد الفتاح غریب معوض٣٣٥٢٢

٣٠٠٠٦١١٢١٠١٧٢٤-ریھام على عبد الفتاح على٣٣٥٢٣

٣٠٠٠٥١٠٢١٠٣٥٢٨-ریھام على فرحات على٣٣٥٢٤

٠-ریھام عماد حمدى السید٣٣٥٢٥

٢٩٧٠٣٠١١٧٠٢٠٦٦-ریھام فیصل على ابو الخیر٣٣٥٢٦

٣٠٠٠٦٢٤٢١٠٢٥٤٤-ریھام متولى زین العابدین متولى٣٣٥٢٧

٣٠٠٠٢٢٥٢١٠٠٨٠٣-ریھام محمد كامل محمد٣٣٥٢٨

٣٠٠٠٢٢٨٢١٠١٢٢٧-ریھام محمد معوض عبد السالم٣٣٥٢٩

٣٠١٠١٠٥٢١٠٠٠٤١-ریھام محى الدین سعد یوسف البحیرى٣٣٥٣٠
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                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٥٠٦١٧٠٢١٠١-ریھام یاسر عبد العظیم محمود٣٣٥٣١

٣٠١٠١١٦٢١٠١٩٧٣-زكریا شاھین صالح علوانى٣٣٥٣٢

٣٠٠٠٣٢٥٢١٠٥٦٠٧-زكیھ محمد دسوقى متولى٣٣٥٣٣

٣٠٠٠٧٢١٢١٠٢٢٢٨-زمزم فوزي یاسین ابراھیم٣٣٥٣٤

٣٠٠٠٥١٥٠١٠٠٣٨٧-زھره بدر عبد الحمید عمر متولى٣٣٥٣٥

٣٠٠٠٥٢١٠١٠٣٨٨٧-زھره غزال كامل محمد محمد حسانین٣٣٥٣٦

٣٠٠٠٩٢٣٠١٠٥٤٠٧-زھور سید عبد الرازق السید على٣٣٥٣٧

٣٠٠٠٧٠٩٢١٠٢٢٠٢-زھور سید فلفل محمد٣٣٥٣٨

٣٠٠٠٧٢٠٠١٠٤٩٩٣-زیاد ابراھیم محمد ابراھیم٣٣٥٣٩

٢٩٩١٢١١٢١٠٣٧١٤-زیاد احمد رمضان عبد العزیز٣٣٥٤٠

٣٠٠٠٤١٠٢١٠٠٨٥٩-زیاد احمد محمد احمد٣٣٥٤١

٣٠٠١١٠١٠١٠٥٦٥٦-زیاد ایھاب عبد النعیم متولى٣٣٥٤٢

٣٠٠١١٠٥٢١٠٦٠٣٢-زیاد ایھاب فاروق رشوان٣٣٥٤٣

٣٠٠٠٨٢٨٠١٠٦٢٥٤-زیاد ایھاب كمال محمد٣٣٥٤٤

٣٠٠٠٧١٥٠١٠٠١٩٣-زیاد حمدى محمد شوقى٣٣٥٤٥

٣٠٠٠٤٢٣٠١٠٣٢٥٩-زیاد خالد اسماعیل احمد٣٣٥٤٦

٣٠٠١٠٢٠٠١٠٣٣٣٥-زیاد خیرى عبد الحمید شحاتھ٣٣٥٤٧

٢٩٨١٢١٢٢١٠١٣٩١-زیاد رجب عثمان علي٣٣٥٤٨

٣٠٠٠٢٠٨٠١٠٤٢١٦-زیاد سامى محمد عباس ابراھیم٣٣٥٤٩

٢٩٩١١١٥٠١٠٢٧٩٢-زیاد سید حسن سید عبد الجواد٣٣٥٥٠

٣٠٠٠٦٢٥٢١٠٦٣٥١-زیاد سید حنفى امام٣٣٥٥١

٢٩٩٠١٢٠٢٣٠١٣١٩-زیاد سید محمد محمود٣٣٥٥٢

٣٠٠٠٢٢٧٢١٠٠٩٧٤-زیاد سید محمد مھدى٣٣٥٥٣

٣٠٠٠٨١٠٠١٠٢٥٣١-زیاد طارق سعد رزق٣٣٥٥٤

٣٠١٠٢١٥٠١٠٦١١٩-زیاد طارق عبد العزیز ابوالعز٣٣٥٥٥

٣٠٠٠٨٠٨٠١٠٣٤٥٥-زیاد طارق محمد عبد هللا٣٣٥٥٦

٣٠٠٠١١٣٠١٠١٥١٩-زیاد طھ صابر طھ٣٣٥٥٧

٣٠٠١٠٠١٢١٠٧٣٣١-زیاد عاطف حامد عبدالحمید٣٣٥٥٨

٣٠٠٠٨٢١٢١٠٤٥٥٣-زیاد عبد الحمید سالمة عبد الحمید٣٣٥٥٩

٣٠٠١١١٣٠١٠٠٠٩٧-زیاد عالء سالمھ عبد السید٣٣٥٦٠
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٣٠٠٠٧١٥٠١٠٥٤٩٧-زیاد عماد السید حسن٣٣٥٦١

٣٠٠٠٦٢٠٢١٠٥٦١٣-زیاد محمد ابو زید ابراھیم٣٣٥٦٢

٣٠٠٠٤٠٩٠١٠١٥٥٢-زیاد محمد ابومسلم المرسى احمد٣٣٥٦٣

٣٠٠٠٨١٥٠١٠٢٢٧٣-زیاد محمد انور صادق٣٣٥٦٤

٣٠٠٠٦٠٤٠١٠٣٥٧٣-زیاد محمد رجب محمد٣٣٥٦٥

٢٩٩٠٤٢٥٢١٠٠٥٧٧-زیاد محمد محمد شحاتة٣٣٥٦٦

٣٠٠٠٩٠٩٠١٠٥٣٣٩-زیاد مصطفى محمد یسن٣٣٥٦٧

٣٠٠٠٥١٨٠١٠٥١٥٤-زیاد وائل محمود السعید٣٣٥٦٨

٣٠٠٠٧٠١١٤٠٠٦٩٧-زیاد یاسر عبدالغني احمد٣٣٥٦٩

٣٠٠٠٦١٠٠١٠٥٠٥٨-زیاد یاسر محمد فراج٣٣٥٧٠

٣٠١٠١٢٦٢١٠٠٣٣٨-زیاد یاسر محمد كامل٣٣٥٧١

٣٠٠٠٥٢٧٠١٠٢١٦٢-زینب ایھاب عباس عفیفى٣٣٥٧٢

٣٠٠٠٢٢٢٢١٠٣١٨٢-زینب جمال یوسف مرسى بطیخ٣٣٥٧٣

٣٠٠٠٩٢٧٠١٠٧١٨٦-زینب حسام الدین حسنى معوض٣٣٥٧٤

٣٠٠٠٢١٢٠١٠٥٨٤٩-زینب خالد عبد اللطیف محمود٣٣٥٧٥

٢٩٩١١٠٤٠١٠٣٧٢٦-زینب سعید السید حسب النبى٣٣٥٧٦

٣٠٠٠٣١٠٠١٠١٩٨٣-زینب سید خلیل حسن٣٣٥٧٧

٢٩٩١٢٢٨٠١٠١٨٨٣-زینب طارق حسین محمد٣٣٥٧٨

٣٠١٠١٢٦١٤٠٠٧٦١-زینب عبد العظیم فتحي عبد العظیم٣٣٥٧٩

٣٠٠٠٨٠٩٢١٠٣٥٨٢-زینب عبد الناصر احمد محمود دویدار٣٣٥٨٠

٣٠٠٠٣٣١٠١٠٣٢٢٩-زینب عبدالباقى عبدالحلیم عبدالباقى٣٣٥٨١

٣٠٠٠٨٢٥٠١٠٥٢٦١-زینب على صابر فؤاد٣٣٥٨٢

٣٠٠٠٣٢٩٠١٠٢١٦٦-زینب محمد رضا یوسف عبد القادر٣٣٥٨٣

٣٠٠٠٥٠٨٢١٠٣١٨٦-زینب محمد عبدالصمد محمد٣٣٥٨٤

٣٠٠١٢٠٦٠١٠٤٦٢٢-زینب محمد عبده ذكي٣٣٥٨٥

٣٠١٠٣٣١٠١٠٠٧٤٧-زینب محمد محمود محمد٣٣٥٨٦

٣٠٠٠٥٠١٠١٠٦٧٢٥-زینب وحید محمد احمد على٣٣٥٨٧

٣٠٠٠٩٠٩٢١٠٢٩٢٢-زینب یحیى اسماعیل عبدالوھاب٣٣٥٨٨

٣٠٠٠٧٢٤٠١٠١٤٨٢-زینة شریف بدوى سید الطوخى٣٣٥٨٩

٣٠٠٠٢٢١٠١٠٠٠٦٤-سارة احمد علي عبد القادر٣٣٥٩٠
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٢٩٩١٢٢٥٢١٠١٩٢٤-سارة حازم ربیع سلیمان٣٣٥٩١

٣٠٠٠٣٢٥٨٨٠٠٦٦٨-سارة حسین ممنون محمد٣٣٥٩٢

٣٠٠٠٤١١٠١٠٣٧٢٧-سارة حمدى احمد عبد الجابر٣٣٥٩٣

٣٠٠٠٣٠٣٨٨٠٠٠٦٣-سارة زین العابدین راتب عثمان٣٣٥٩٤

٣٠١٠٢٠٩٢١٠٠١٠٥-سارة سالم عبد الجابر سالم٣٣٥٩٥

٣٠٠٠٩٢٨٢١٠١٠٤٣-سارة سمیر محمد زكى على محمد٣٣٥٩٦

٣٠٠٠٨٢٢٠١٠٤٠٨٢-سارة طارق على محمد٣٣٥٩٧

٣٠٠٠٩١١٠١٠٣٢٨١-سارة عاطف احمد مصطفى٣٣٥٩٨

٢٩٩١١٢٤٢١٠٣٢٠٥-سارة عبد المنعم حسن حسن٣٣٥٩٩

٣٠٠٠٧١٧٠١٠٠٢٤٦-سارة عبدالمجید محمود حامد٣٣٦٠٠

٣٠٠٠٧١٩٠١٠١٧٨٨-سارة عصام محمد كمال٣٣٦٠١

٣٠٠٠٣٠٦٠١٠١٦٨٣-سارة فضل حسین محمود٣٣٦٠٢

٣٠٠٠٧٠٨٠١٠٥٨٨٥-سارة محمد الحسینى حسین٣٣٦٠٣

٢٩٩١١٠٨٠١٠١٦٢٩-سارة محمد سعد خلیل٣٣٦٠٤

٣٠٠٠٥١٨٠١٠٠٢٢٥-سارة محمود فوزي حسین٣٣٦٠٥

٢٩٩٠٩٠٢٠١٠٠٨٨٢-سارة نبیل السید محمد٣٣٦٠٦

٣٠٠٠٦٢٣٠١٠١٧٠٤-سارة ھشام احمد محمد٣٣٦٠٧

٢٩٩١٠٢٩٠١٠٤١٠١-ساره ابراھیم سالم حمد٣٣٦٠٨

٣٠٠٠٣٠٤٠١٠٤٨٢١-ساره احمد صالح مصطفى٣٣٦٠٩

٣٠٠٠٤٠٩٢١٠٣٣٣١-ساره احمد عبد الفتاح شحاتھ٣٣٦١٠

٣٠٠٠٧٢٢٠١٠١٩٢٣-ساره اشرف ابراھیم سید٣٣٦١١

٣٠٠٠٧٢٩٠١٠٢٠٤٨-ساره امجد على محمد ابو المكارم٣٣٦١٢

٣٠٠٠٩١٧٠١٠٤٥٠٣-ساره باھر جمال الدین عبد الحلیم٣٣٦١٣

٣٠٠٠٢٠٢٠١٠٨٥٦٥-ساره حازم حافظ غریب٣٣٦١٤

٢٩٨١٢٠٧٠١٠٤٥٢٤-ساره حسام على محمود خضر٣٣٦١٥

٣٠٠٠٥٢٥٠١٠٠١٤٧-ساره حسن احمد آدم حسین٣٣٦١٦

٣٠٠٠٦٢١٢١٠٣٣٠٩-ساره رفاعى عبد العظیم عبد الجواد٣٣٦١٧

٣٠٠٠٦٠٥٢١٠٢٤٦٧-ساره رمضان احمد السید٣٣٦١٨

٢٩٩١٢٠١٢١٠٧٠٤٦-ساره سعید محمد محمد٣٣٦١٩

٢٩٩٠٧٢٨٠١٠٤٢٨٥-ساره شریف عبد السمیع السید٣٣٦٢٠
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٣٠٠٠٦١٦٠١٠٣٠٨٩-ساره عبد الرحیم محمد عبد الرحیم٣٣٦٢١

٣٠١٠١٠١٠١١٥٥٤٥-ساره عبد العزیز السید محمود٣٣٦٢٢

٣٠٠٠٧٢٤٢١٠٢٥٦٧-ساره عبدالشافى سالمھ عبدالشافى٣٣٦٢٣

٣٠١٠٣٢١٢١٠٥٥٠١-ساره عبدهللا سید احمد عبدهللا٣٣٦٢٤

٣٠٠١١٢٩٠١٠٥٤٢٧-ساره عصام جاد على٣٣٦٢٥

٣٠٠٠٨٢١٠١٠٣٧٠٣-ساره على احمد جالل٣٣٦٢٦

٢٩٩١١٢٣٠١٠٤٤٤٣-ساره على السید على٣٣٦٢٧

٣٠٠٠٦٢٥٢١٠٠٩٢٢-ساره عماد اسماعیل محمود٣٣٦٢٨

٣٠٠٠٨١٤٠١٠٠٩٠٦-ساره فتحى احمد عبد اللطیف٣٣٦٢٩

٣٠٠١٠٠١٠١٠٨٩٦٩-ساره محمد احمد محمد٣٣٦٣٠

٣٠٠٠٧٠١١٧٠٣٣٠٤-ساره محمد طلعت الشوریة٣٣٦٣١

٣٠٠٠٨٠١١٦٠٦٤٤٥-ساره نسیم عبدالغنى الششتاوى الشوادى٣٣٦٣٢

٣٠٠٠٤١٦٨٨٠٠٦٤٩-ساره ھشام السید علي عبدالسمیع٣٣٦٣٣

٣٠٠٠٧١٧٠١٠٢٥٦٧-ساره یاسر فاروق حسن٣٣٦٣٤

٣٠٠٠٧١٣٢١٠٣٩٢٤-ساره یحیى نصر حسین٣٣٦٣٥

٣٠٠١٠٠١٠١٠٢٠١٤-سامح اشرف خلیل عبد الحمید٣٣٦٣٦

٣٠٠٠١٢٦٢١٠٣٦٩٣-سامح انور جمعھ ھیبھ٣٣٦٣٧

٣٠٠٠١١٥٠١٠٧٣٥١-سامح سعید محمد على٣٣٦٣٨

٢٩٨٠٦٢٠٠١٠٤٢٥٤-سامح عماد یوسف عبدالسید٣٣٦٣٩

٣٠٠٠٥٢٩٢١٠٠٨٧٢-سامح نبیل صبحى شفیق٣٣٦٤٠

٢٩٩٠٥٠٤٠١٠٠٧٩٤-سامح یسرى السید السید٣٣٦٤١

٣٠٠١١٠٤٢١٠٣١٣٢-سامح یسرى لویز صادق٣٣٦٤٢

٣٠٠٠٢١٠٢٣٠٤٢٧٣-سامر محمد احمد عبد الباقى٣٣٦٤٣

٣٠٠٠٦١٨٢١٠٥٠١٨-سامى رجب سامى احمد٣٣٦٤٤

٢٩٩١٢١٦٠١٠١٣٩١-سامى شریف سامى عبد الحلیم حسن٣٣٦٤٥

٣٠٠٠١٢٣٠١٠٠٨٩٧-سامى عبد هللا حسین عبد اللطیف٣٣٦٤٦

٣٠٠٠٧٢٨٠١٠٣٨٠١-سامیة ناصر فتحي شعبان٣٣٦٤٧

٣٠٠٠٦٠١٠١٠٠٩٢٨-ساندرا ماھر سلیمان كیرلس سلیمان٣٣٦٤٨

٣٠٠٠٢٢٦١٤٠١٤٠٩-ساندى سمیر ابراھیم رزق٣٣٦٤٩

٢٩٩٠٢١٩٠١٠٢٢٢٢-ساندى موسى نبیة غالى٣٣٦٥٠
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٣٠٠٠٩٢٢٨٨٠٠٥٦٤-ساندي محمد ابو المكارم سلیم علي٣٣٦٥١

٢٩٩٠٨٠٤٠١٠٢١١٧-ساھر عماد دسوقى محمد عمر٣٣٦٥٢

٢٩٩٠٨١٨٠١٠٤٨٢٩-سجى سید شحات عبد العزیز النقیب٣٣٦٥٣

٢٩٩١٠١٣٠١٠٠٥٤١-سحر حمدى یس ابراھیم٣٣٦٥٤

٢٩٩٠١١٥٢١٠٤٤٠١-سعاد ثروت محمود احمد٣٣٦٥٥

٣٠٠٠٣٢١٠١٠٢٦٢٤-سعاد نصر محمد محمود مصطفى٣٣٦٥٦

٣٠٠١٠١١٢١٠٠٧١٧-سعد احمد سعد ابوالفتوح٣٣٦٥٧

٠-سعد الدین مصطفى سعدى٣٣٦٥٨

٣٠٠٠٦١٦٠١٠٠٤٣٨-سعد خالد سعد میھوب٣٣٦٥٩

٣٠٠٠٤٢٦٢١٠١٦٧٣-سعد صالح حنفى فرج٣٣٦٦٠

٣٠٠٠١١٦٠١٠٦٤٧٧-سعید بیومى ابراھیم عبد الوھاب٣٣٦٦١

٣٠٠١٢١٤٢١٠٢٥٣٩-سعید ثروت سعید محمد محمد٣٣٦٦٢

٣٠٠٠٩٠١٢١٠١٧٧٧-سعید سید عبد الستار ابراھیم٣٣٦٦٣

٣٠٠٠٣٢٠٠١٠٠٣٥٦-سعید عامر محمد رشاد٣٣٦٦٤

٣٠٠٠٤٢٥٢١٠١٠٥٥-سعید فراج سعید عبد السالم مدكور٣٣٦٦٥

٣٠٠٠٧٠٢٠١٠٤٦٧٧-سعید محمد احمد سلیمان٣٣٦٦٦

٢٩٩١١٠٤٢١٠٣٨١٢-سالمھ ناصر عید سالم٣٣٦٦٧

٢٩٩٠٤٢٢٠١٠١٠٨٣-سلسبیل الحسین احمد على٣٣٦٦٨

٣٠٠٠٩٠٥٢١٠٠٢٨٥-سلسبیل حسن عباس على عمر٣٣٦٦٩

٣٠٠٠١٠٣٠١٠٤٥٨٨-سلسبیل محمد محمود سلیم٣٣٦٧٠

٣٠٠٠٩٢٧٠١٠١٠٠٥-سلفیا مجدى مجلع داود٣٣٦٧١

٢٩٨١٠١٤٢١٠٠٥١٨-سلمان عاطف عبدالھادى خلیل٣٣٦٧٢

٣٠١٠١٠٣٢١٠٢٠٠٥-سلمى احمد حامد محمد٣٣٦٧٣

٣٠٠٠٦١٢٢١٠١٤٠٤-سلمى احمد خیرت محمد الحنفى٣٣٦٧٤

٣٠٠٠٨٢٨٠١٠٢٨٨٧-سلمى احمد سید محمد عبد الـلھ٣٣٦٧٥

٣٠١٠١٠٤٠١٠٠٠٤٦-سلمى احمد عبد الرحمن حسین٣٣٦٧٦

٣٠٠٠٦٢٠٠١٠٤٢٦١-سلمى احمد عبدالعال ابو زید عبدالعال٣٣٦٧٧

٣٠٠٠٧٢٥٠١٠٤١٢٩-سلمى احمد محمد سلیمان٣٣٦٧٨

٣٠٠١١٢١٠١٠٤٤٠٩-سلمى اسامھ محمد رسمى٣٣٦٧٩

٣٠٠٠٨٢٢٠١٠٥٦٨٢-سلمى اشرف محمد عبد الحمید٣٣٦٨٠
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                    ٣-                              التوقیع:
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٧١٢٠١٠٥٥٢٢-سلمى امام السید محمد٣٣٦٨١

٣٠٠٠٦١١٠١٠٠٨٤٤-سلمى ایمن انور ابراھیم٣٣٦٨٢

٣٠٠٠٩٢٥٠١٠٢٣٢٣-سلمى حربى عویس حسین٣٣٦٨٣

٣٠٠١٠٠٧٠١٠٣٠٠١-سلمى حسن محمد درویش٣٣٦٨٤

٣٠٠٠٦١٨٢١٠٢٢٢١-سلمى حسنى سید عبدالعال٣٣٦٨٥

٣٠١٠٢٢٤٠١٠٠٦٢٤-سلمى حمدى عبد العظیم عبد الرحمن٣٣٦٨٦

٣٠٠٠٢١٠٠١٠٦٣٨٥-سلمى سعید عبد العزیز محمود٣٣٦٨٧

٣٠٠٠٨١٢٠١٠٥٥٠٢-سلمى سمیر حسین شحاتھ٣٣٦٨٨

٣٠٠٠٧٢٣٠١٠٢٨٤٧-سلمى سید ابراھیم حسن٣٣٦٨٩

٣٠٠٠٣٢٠٠١٠٦٧٤٥-سلمى شریف فاروق ھاشم٣٣٦٩٠

٣٠٠٠٩٣٠٠١١٣٦٦٦-سلمى صالح عبد العزیز فھیم٣٣٦٩١

٣٠٠٠٦١٣٠١٠١١٨٩-سلمى طلعت محمد فھمي٣٣٦٩٢

٣٠٠٠٩٣٠٠١٠٢٦٤٨-سلمى عبدالعزیز احمد عبدالسالم٣٣٦٩٣

٢٩٩٠٣١٨٠١٠٠٩٠٢-سلمى عبدالغنى محمد عبدالغنى٣٣٦٩٤

٢٩٧٠٣١٧٠١٠٠٣٨٧-سلمى عمرو ابراھیم السید٣٣٦٩٥

٢٩٩١١١٧٠١٠١٨٤٩-سلمى قصى ابو العال حسانین٣٣٦٩٦

٣٠١٠١١٤٠١٠٠١٢٤-سلمى محمد احمد عبد الھادى٣٣٦٩٧

٢٩٩٠٥١٥٠١٠١٨٦٩-سلمى محمد احمد كمال٣٣٦٩٨

٣٠٠٠٩٣٠٠١٠٩٠٠٦-سلمى محمد السید محمد٣٣٦٩٩

٢٩٩١١١٦٠١٠٢٣٨٣-سلمى محمد حسن على عوض هللا٣٣٧٠٠

٣٠٠٠٨١٨١٧٠٠٦٦٧-سلمى محمد سلیمان جویلى٣٣٧٠١

٣٠٠٠٤٠٤٠١٠٢١٨٣-سلمى محمد صابر محمد٣٣٧٠٢

٣٠٠٠٣١٢٢١٠١٢٢٧-سلمى محمد طلبھ عوض محمد٣٣٧٠٣

٣٠١٠١٠٨٢١٠٢٤٠٥-سلمى محمد عبدهللا محمد محمد المھدى٣٣٧٠٤

٣٠٠١١١٥٢١٠٠٢٢٨-سلمى محمود یسن سالم طلبھ٣٣٧٠٥

٣٠٠٠٨١٥٢١٠٤١٨٤-سلمى مدحت فراج صدیق السید٣٣٧٠٦

٣٠٠٠٥١٤٠١٠١٣٦٩-سلمى ممدوح محسن محمود٣٣٧٠٧

٢٩٩٠٩٠١٠١٠٨١٨٤-سلمى ھشام صالح الدین فاضل٣٣٧٠٨

٣٠٠٠٨٠٨٠١٠٧٤٨٥-سلمى وائل محمود محمد٣٣٧٠٩

٣٠٠٠١٢٠٠١٠٦٣٤٣-سلمى وفاء ابراھیم محمد٣٣٧١٠
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٣٠٠٠٩٠٥٠١٠٣٥٦٢-سلمى وھبھ احمد محمد٣٣٧١١

٣٠٠٠٦١٩٠١٠٣٣٦٩-سلمي احمد حسني محمد٣٣٧١٢

٣٠٠٠١١٣٢١٠٠١٦١-سلمي احمد شحاتة احمد٣٣٧١٣

٢٩٩٠٦٢٨٨٨٠١١٠٨-سلمي حسن محمد بشیر٣٣٧١٤

٣٠٠١٢٠٢٠١٠٠٦٨٣-سلمي سمیر عطیة محمد٣٣٧١٥

٢٩٩٠٢٢٦٢١٠٢٠٢٨-سلمي شریف محمد عبد الخالق٣٣٧١٦

٣٠٠١٠٠١٠١١٨٤٨٤-سلمي عبدالنبي احمد عبدالحمید٣٣٧١٧

٣٠٠١١٠٤٠١٠٥١٤٦-سلمي ناجي جابر محمد٣٣٧١٨

٣٠٠١٠٠١٠١١٣٠٠٨-سلمي ھشام عبد المنعم سعد٣٣٧١٩

٣٠٠٠٩٢٥٠١٠٤٨٠٦-سلمي یسري عبد الرحمن بسیوني٣٣٧٢٠

٢٩٩١١٢٦٠١٠١٢٨٧-سلوي احمد علي الدین سید احمد٣٣٧٢١

٣٠٠٠٩٢٤٢١٠٢٩٧٧-سلیمان خالد سلیمان داود ابوشنب٣٣٧٢٢

٣٠١٠٣١٥٠١٠٢٨٤٥-سما محمد السید احمد محمد الشنیطى٣٣٧٢٣

٣٠٠٠٨٠١٠١١٢٠٦٦-سماء عزمى محمد محمود٣٣٧٢٤

٣٠٠٠٦١٩٢١٠٣١٨٨-سماء محمد على صمیده معوض٣٣٧٢٥

٢٩٩١٢٠١٠١١٠٥٠٣-سماح احمد احمد محمد٣٣٧٢٦

٣٠٠٠٤٢٠٢١٠٤٥٤١-سمر سید حسین عبد العاطى غانم٣٣٧٢٧

٣٠٠٠٩٠١١٢٢٨٦٨٤-سمر محمد ابراھیم الشرقاوى٣٣٧٢٨

٣٠٠٠٨٣٠٠١٠٣١٨٤-سمر محمد عبد السالم یوسف٣٣٧٢٩

٢٩٩١٠٠١٢٤١٤٦٦٣-سمر محمود عبدالاله محمد٣٣٧٣٠

٣٠٠٠١٢٤٠١٠١٥٤٩-سمر مصطفى محمد جاد معوض٣٣٧٣١

٣٠٠٠١١٣٨٨٠٠١٦٥-سمیة صالح شوقي أحمد٣٣٧٣٢

٣٠٠٠٩٠٩٨٨٠٠٧٦١-سمیة محمد محمد الصغیر عبد اللطیف٣٣٧٣٣

٢٩٩٠٧١٠٢١٠٠٢٠٩-سمیحھ ابراھیم محمد السید٣٣٧٣٤

٣٠٠٠٥٢٢٢١٠١١٥٤-سمیر خالد عبدالغنى محمد قاسم٣٣٧٣٥

٣٠٠٠٨٢٨٢١٠٥٠١٨-سمیر محمود محمد محمود غزال٣٣٧٣٦

٣٠٠٠٨٣٠٢١٠٠٥١٤-سمیر ممدوح قطب السید محمد٣٣٧٣٧

٣٠٠٠٨٢٠٢١٠٧٦٥١-سمیر ھندى سمیر حسانین٣٣٧٣٨

٢٩٧١٢١٠٢١٠٢٣٤٦-سمیرة عبد الوھاب محمد عبد الوھاب٣٣٧٣٩

٣٠٠٠٦٢٥٢١٠٢٩٤١-سنابل عبد الوھاب محمد عبد الجواد٣٣٧٤٠
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٣٠٠٠٨١٢٢١٠٢٢٤١-سندس ابراھیم محروس حجاج٣٣٧٤١

٣٠٠٠٩١٨٢١٠٢٤٨٤-سندس خالد محمد محمود مصطفى٣٣٧٤٢

٣٠٠٠٥٠٣٠١٠٠٧٦٦-سندس صالح حمزه احمد٣٣٧٤٣

٢٩٩٠٩١٩٠١٠٦٠٣٦-سھا العمده سالمھ سعد ناصر٣٣٧٤٤

٣٠٠٠٧٢٧٨٨٠٠٠٦٦-سھا فاروق ھمام عبدالرحمن٣٣٧٤٥

٣٠١٠٣١٢٢١٠٣٩٦٨-سھاد احمد محمد زكى٣٣٧٤٦

٣٠٠٠٨١٦٠١٠١٩٤١-سھام محمد سید محمد٣٣٧٤٧

٣٠٠٠٦٢٥٠١٠٤٨٢٣-سھى سید عبد الرحمن عباس٣٣٧٤٨

٢٩٩١١٢٩٠١٠١١٠٩-سھیلة محمد محمد عفیفي٣٣٧٤٩

٣٠٠٠٥٢٠٠١٠٤٠٠١-سھیلھ السید المرسى على٣٣٧٥٠

٣٠١٠٢٠٩٠١٠١٢٢٨-سھیلھ تامر ابوالعال طلبة الجندي٣٣٧٥١

٣٠١٠١٠١٠١٠٠٣٤٣-سھیلھ تامر على رضا محمد٣٣٧٥٢

٢٩٩١٢١٤٠١٠٣٦٠٦-سھیلھ خالد محمد عبدالمجید٣٣٧٥٣

٣٠١٠٢٢١٠١٠١٤٦٤-سھیلھ رفعت احمد عبد البارى٣٣٧٥٤

٣٠١٠٣٣٠٢١٠٠٠٤٥-سھیلھ عادل جمال الدین ابراھیم٣٣٧٥٥

٣٠١٠١١٩٢١٠١٦٢٥-سھیلھ عالء محمد طھ مبروك٣٣٧٥٦

٣٠١٠٢٢٨٠١٠٣٥٨٨-سھیلھ ماھر محمد على المصرى٣٣٧٥٧

٣٠١٠٣٣١٠١٠٤٢٠٣-سھیلھ محمد احمد سالم٣٣٧٥٨

٣٠٠١١٢٩١٤٠١٥٨٥-سھیلھ نفادى على نفادى٣٣٧٥٩

٣٠٠١٢٢٩٠١٠٢٧٦٩-سھیلھ یاسر حسنى احمد على٣٣٧٦٠

٣٠٠٠٣٢١٠١٠٥٩٢٥-سھیلھ یاسر محمد سید محمد حسن٣٣٧٦١

٣٠٠٠٩٠٣٢٣٠١٢٦٨-سوسن عادل على رجب٣٣٧٦٢

٣٠٠٠٢١٢٢١٠١٣٨٧-سوسن مصطفى محمد علي٣٣٧٦٣

٣٠٠٠٣٣١٢١٠٠٦٦٩-سوسنھ عادل بطرس شنوده٣٣٧٦٤

٣٠٠٠٦٠٧٠١٠٤٨٧٦-سید اسامھ سید حافظ٣٣٧٦٥

٢٩٩٠٩١٥٠١٠٦٤١٦-سید جمال سید حسن٣٣٧٦٦

٣٠٠٠٤١٨١٤٠٠٨٣٨-سید خالد سید معوض٣٣٧٦٧

٣٠٠٠٦٠٨٠١٠٣٩٣٢-سید رمضان سید عبد العزیز٣٣٧٦٨

٢٩٩٠٦١٦٢١٠٢٤١٧-سید سعداوى سالم محمد٣٣٧٦٩

٢٩٧١١٢٤٠١٣٠٩٩-سید سعید سید مصطفى٣٣٧٧٠
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٣٠٠٠١٠٤٠١٠١٨١١-سید طارق سید محمد٣٣٧٧١

٣٠٠٠٩٠١٠١١٠٣٣٧-سید محمد السید محمد شباره٣٣٧٧٢

٣٠٠١٢٠٨٢١٠٠٠٩٤-سید محمد سید صاوى ابراھیم٣٣٧٧٣

٣٠٠٠٤٠١٢١٠٣٠٣٤-سید محمد سید على حمد٣٣٧٧٤

٣٠٠٠٢٢١٢١٠٣٣٩٧-سید محمد سید علي٣٣٧٧٥

٣٠٠٠٢١٢٠١٠٢٦٥٣-سید محمد سید كامل٣٣٧٧٦

٣٠٠٠٨١٤٢١٠٣٨٥٦-سید مختار رفعت احمد عبد القادر٣٣٧٧٧

٣٠٠٠٦٠١٠١٠٣٠١٣-سیف الدین ایمن محمد قمر٣٣٧٧٨

٣٠٠٠٧١٨٠١٠١٨٥٢-سیف الدین محسن فؤاد احمد٣٣٧٧٩

٣٠٠١١٠٧٢١٠٠٦٧٧-سیف الدین محمد احمد محمد على٣٣٧٨٠

٣٠٠٠٨٢٣٠١٠٤٥٥٢-سیف الدین محمد عبد اللطیف محمد٣٣٧٨١

٣٠٠٠٦٢٨٢١٠٢٧٣٣-سیف الدین محمد عوض محمد احمد٣٣٧٨٢

٣٠٠٠٩٠٩٠١٠٥٩٣٢-سیف الدین محمود عزمى محمود٣٣٧٨٣

٣٠٠١٢١٢١٣٠٠٥١٩-سیف الدین مدحت محمد احمد٣٣٧٨٤

٢٩٩١٠١٨٠١٠٢٦٧٧-سیف هللا على عبد الرازق على٣٣٧٨٥

٣٠٠٠٤٢٣٠١٠٠٠٥٥-سیف جمال ابراھیم السید٣٣٧٨٦

٣٠١٠١٢٥٠١٠٢٦٣٧-سیف جمال احمد عبد المقصود٣٣٧٨٧

٣٠٠٠٧٠١٢١٠١١٥٤-سیف سمیر صالح عبد الرازق٣٣٧٨٨

٣٠٠٠٣١١٠١٠٠٠٧١-سیف عبد الرحمن محمد األسمر محسن٣٣٧٨٩

٣٠٠٠٤١٩٠١٠٣٩١٩-سیف عبدالمقصود عبدالخالق عبدالمقصود٣٣٧٩٠

٢٩٩٠٢٠٢٢١٠٣٢٥٦-سیف محمد عبدالفتاح مھدى٣٣٧٩١

٣٠٠٠٥١٠٠١٠٠٧٧٧-سیف ممدوح صالح الدین حسین  على نور الدین٣٣٧٩٢

٣٠٠٠٨١٢٠١٠٣٥٢٦-سیالنج مانسون منیر غالى٣٣٧٩٣

٣٠٠٠٦٢٣٠١٠١٠٤٦-سیمون فرح راتب محروس٣٣٧٩٤

٣٠٠١٠٠١٢١٠٨٩١٥-شادى احمد عبدالموجود محمد٣٣٧٩٥

٣٠٠٠٥١٢٠١٠٠٧٤٩-شادى سمیر لبیب جندى٣٣٧٩٦

٢٩٩١١٠٦٠١٠٠٩٥٢-شادى شریف صالح سید٣٣٧٩٧

٣٠٠٠٣١٠٠١٠٤٩٧٤-شادى فوزى شاذلى ابراھیم٣٣٧٩٨

٢٩٩٠٤١١٠١٠٠١١١-شادى كامل محمد التھامى٣٣٧٩٩

٣٠٠٠١٢٥٠١٠٣٣٥٣-شادى محمود فكرى محمود عفیفى٣٣٨٠٠
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٣٠٠٠٧٠٨٠١٠٢٢٧٤-شادي سمیر حسن حلمي٣٣٨٠١

٣٠٠٠١٢٢٢١٠٥١٩٧-شادي محمد انور سید٣٣٨٠٢

٣٠٠٠٨٠٥٠١٠٥٦٣١-شادي مصطفي محمود محمد٣٣٨٠٣

٣٠٠٠٦٢٥٠١٠٤٥٥٦-شاھر طارق عباس السید٣٣٨٠٤

٣٠٠٠٥٢٥٠١٠٠٤٠٦-شاھندا السید بكرى العوض٣٣٨٠٥

٣٠٠٠١١٧٠١٠٠٩٨١-شروق احمد على احمد٣٣٨٠٦

٣٠٠٠١٠٢٢١٠٠٦٠٣-شروق ایمن جوده عثمان٣٣٨٠٧

٣٠٠٠٦٠١٣١٠٠٤٤٩-شروق بدرى شعبان احمد٣٣٨٠٨

٣٠٠٠٤١٥٠١٠١٨٠٨-شروق تامر محمد عبدالرحمن٣٣٨٠٩

٣٠٠٠٦١٦٢١٠١٨٢٢-شروق حسین الصاوى حسین٣٣٨١٠

٣٠٠٠٨١٨٠١٠٦٠٤٤-شروق خالد عبدالعزیز زكى٣٣٨١١

٢٩٩١٢١٣٢١٠٣٠٠١-شروق رجب عبد الكریم الخطیب٣٣٨١٢

٣٠٠٠٩٢٥١٣١٣٦٦٢-شروق رضا عبد السمیع یاسین٣٣٨١٣

٢٩٩٠٧١٨٢١٠٤٠٤٨-شروق سالم سالمھ سالم٣٣٨١٤

٣٠١٠١١٥٢١٠٣٦٦٨-شروق سعید احمد على٣٣٨١٥

٣٠٠٠٦٠٣٠١٠٠٢٨٢-شروق سعید سید محمد٣٣٨١٦

٢٩٩١٢٠٢٢١٠٤٥٨٤-شروق صابر ابراھیم عزوز٣٣٨١٧

٣٠٠٠٧١٤٠١٠٢٧٨٣-شروق صالح عبد المنعم عبد الھادى٣٣٨١٨

٣٠٠٠٩٠٩٢٢٠٠١٤٢-شروق صالح عبدالھادى على٣٣٨١٩

٣٠٠٠٣٠١٢١٠٧٩٤٧-شروق ضاحى كامل عبدالموجود٣٣٨٢٠

٣٠٠٠٦٢٨٢١٠٠٤٤٧-شروق طارق یحى محمد٣٣٨٢١

٣٠٠٠١٣٠٠١٠٣٦٢٧-شروق عبد الغنى سید على٣٣٨٢٢

٣٠١٠١١٦١٩٠٠٢٨٧-شروق مجدى دیب حسین درھوس٣٣٨٢٣

٣٠٠١١١٩٢١٠٤٤٤٧-شروق محمد احمد رمضان٣٣٨٢٤

٣٠٠٠٦٠٢٢١٠٠٦٢١-شروق محمد عبدالحمید ابوالعال٣٣٨٢٥

٢٩٩٠١٠١٠١٢٦٢٦٢-شروق محمد محمد عبد العظیم٣٣٨٢٦

٣٠٠٠٦١١٢١٠١٥٠٣-شروق محمد مدین عبد المعطى٣٣٨٢٧

٣٠٠٠٧٠١٢١١٥١٦٣-شروق محمود حسن بدوي٣٣٨٢٨

٣٠٠٠٨٠٤١٦٠١٧٠٧-شروق مصطفى ابراھیم على٣٣٨٢٩

٢٩٩٠١٣١٠١٠٢٥٤٣-شروق ناصر عبدهللا محمود العمرى٣٣٨٣٠
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٢٩٩١٢٢٤٢١٠١٥٢٧-شروق یاسر محمد سید٣٣٨٣١

٢٩٩٠٤١٩٢١٠٣٦٧٩-شریف احمد عبد هللا سلیمان٣٣٨٣٢

٣٠٠٠٣٠١٠١٠٠٧٣٢-شریف اسامھ فوزى عبد الغنى٣٣٨٣٣

٢٩٩٠١١٥٠١٠٣٤٧٥-شریف اشرف عبد الرحیم ابراھیم اسماعیل٣٣٨٣٤

٢٩٩١٢٢٠٢٣٠٠٩٣٤-شریف خلف رمضان الروبى٣٣٨٣٥

٣٠٠٠٣٠١٠١١٠١٣٤-شریف ربیع ابراھیم محمد٣٣٨٣٦

٣٠٠٠٩٢٢٠١٠٠٠٧٥-شریف سعید عبد الحكم عبادي على٣٣٨٣٧

٣٠٠٠٥١٣٢١٠٣٦١١-شریف سھل محمد عبد هللا٣٣٨٣٨

٣٠٠٠٩٢٥٠١٠٦٦٧١-شریف علي محمد امین٣٣٨٣٩

٣٠٠٠٦١٥٠١٠٠١٥٤-شریف عمرو رمضان محمد٣٣٨٤٠

٣٠٠٠٤١٥٢١٠٦٩١٢-شریف كمال یوسف احمد٣٣٨٤١

٣٠٠٠٩٢٩٠١٠٤١٩١-شریف محمد امام محمد٣٣٨٤٢

٣٠٠٠٢١٤٠١٠٤٧١٧-شریف محمد امام محمد٣٣٨٤٣

٣٠٠٠٥٠٦٠١٠٢٥٩٣-شریف محمود محمد ابراھیم٣٣٨٤٤

٢٩٩١٢٠٤٠١٠٢٠٢٥-شریفھ على محمد محمد٣٣٨٤٥

٣٠٠٠٩٠٩٢١٠٢٩٦٥-شرین احمد كامل محمد عارف٣٣٨٤٦

٢٩٨١٢٠٨٠١٠٠٣٦٥-شریھان عادل محمد على٣٣٨٤٧

٣٠٠٠٥٢٤٠١٠١٦٦٨-شریھان على محمد على٣٣٨٤٨

٢٩٩١٢٠٥٢١٠٢١٣٦-شعبان رمضان محمد عبد العلیم حسن٣٣٨٤٩

٣٠٠٠٨١٩٢١٠٠٦٦١-شمس احمد عبد العزیز احمد مراد٣٣٨٥٠

٢٩٩٠٩٠٩٢١٠١٨٩١-شمس رأفت شعبان عویس٣٣٨٥١

٣٠٠٠٩٢٥٠١٠٥٤٠٣-شمس عبد المنعم محمد محمد موسي٣٣٨٥٢

٣٠١٠٢٠٣٠١٠٦١١٥-شھاب اشرف محمد سالم الدیب٣٣٨٥٣

٣٠٠٠١٠٧٢١٠٣٥١٤-شھاب الدین عصام محمد ابراھیم٣٣٨٥٤

٢٩٩١١٢٠٠١٠٦٧٥١-شھاب الدین علي محمد رضا٣٣٨٥٥

٣٠٠٠٥٢٦٢١٠٢٤٥٥-شھاب السید محمد سلیمان٣٣٨٥٦

٣٠١٠٤٢٥٠١٠٥١١٢-شھاب ایمن ابراھیم سید٣٣٨٥٧

٣٠٠٠٤٢٢٠١٠٣٢٣٤-شھاب طارق محمد محمود٣٣٨٥٨

٣٠٠١٠٢٢٠١٠٢٣١٩-شھاب طارق محمود محمد٣٣٨٥٩

٣٠٠٠٨١٩٠١٠٤٨٧٢-شھاب عاطف محمد زیدان٣٣٨٦٠
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٣٠٠٠٩١٦٠١٠٣٩٥٩-شھاب عبد الراضى سعد سلیمان٣٣٨٦١

٢٩٩١٠٢١٢١٠٢٨٣٦-شھاب عزالدین محمد محمد سید احمد٣٣٨٦٢

٢٩٩١١١٥٠١٠١٢٥٧-شھاب محمد عبدالمنعم احمد محمد٣٣٨٦٣

٢٩٩٠٧١٠٠١٠٢٨٥٩-شھاب محمود یحیى ابراھیم٣٣٨٦٤

٢٩٩٠٤٢٠٠١٠٥٠٧٤-شھاب ناصر ابراھیم محمد٣٣٨٦٥

٣٠٠٠٦٢٤٠١٠٢٥٩٨-شھاب ناصر محمد یوسف٣٣٨٦٦

٣٠٠١٢٠٥٠١٠٠٥١٣-شھاب یاسر محمود فاروق محمود٣٣٨٦٧

٣٠٠٠٢١٥٠١٠٧٠٠٥-شھد خالد جمال محمد فھمى٣٣٨٦٨

٢٩٩١٢١٣٢١٠٣١٤١-شیرى عصام فایز عزیز٣٣٨٦٩

٣٠٠٠١٣٠٠١٠٣٥٦٢-شیرین عادل محمد عبد العال٣٣٨٧٠

٣٠١٠٢٠٧٠١٠١٦٠٤-شیرین عماد محمد محمد حسن٣٣٨٧١

٣٠٠٠٥١٦٠١٠٤٢٢٤-شیماء احمد خیرى احمد عبد هللا٣٣٨٧٢

٣٠٠٠٧١١٢١٠٢٨٠٨-شیماء احمد كمال حسین٣٣٨٧٣

٣٠٠٠٥٢٢٢١٠٠٥٢٢-شیماء جمال محمد على٣٣٨٧٤

٣٠٠٠١١١٠١٠٣١٨٣-شیماء جمعھ محمد على٣٣٨٧٥

٣٠٠٠٦١٨٠١٠٠٣٤٥-شیماء حسام خیرى عبد الحمید٣٣٨٧٦

٣٠٠٠٥٢٣٠١٠١٨٤٨-شیماء حسین عید حسین٣٣٨٧٧

٣٠٠٠٧٢٩٢٧٠١١٢٧-شیماء خالد عبدالرسول ابراھیم٣٣٨٧٨

٣٠٠٠٣٠١٢١١٢٢٨٢-شیماء سید منصور حسین٣٣٨٧٩

٣٠٠٠٢٢٨٠١٠٤٣٨٥-شیماء صابر موھوب احمد٣٣٨٨٠

٣٠٠٠٢٢٦٢١٠٢٩٠١-شیماء صبرى ادریس بشیر٣٣٨٨١

٣٠٠٠٤٠٣٢١٠٠٣٦٨-شیماء طارق عبدالمنعم عبدالحمید٣٣٨٨٢

٢٩٩١٢٢٥٠١٠٤١٤٤-شیماء عابد عبد النعیم عبدالاله٣٣٨٨٣

٢٩٩١١١٨٠١٠٠٦٤٦-شیماء عادل اسماعیل على٣٣٨٨٤

٣٠٠٠٧٠٣١٤٠٢٩٦٣-شیماء عبد الودود محمود محمد٣٣٨٨٥

٣٠٠٠٦١٥٠١٠٦٣٠٦-شیماء عبدهللا فكرى عبدهللا٣٣٨٨٦

٢٩٩٠٩٢٩٠١٠٥٣٧١-شیماء على سید عویس٣٣٨٨٧

٣٠٠٠٨٢٢٢١٠٠٨٦٦-شیماء على عبد التواب على٣٣٨٨٨

٣٠٠٠٩١٠٢١٠٠٢٦٥-شیماء فرج حسن ملیجى٣٣٨٨٩

٣٠١٠١١٢٠١٠٥٣٨٣-شیماء مجدى حسین محمد٣٣٨٩٠
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٣٠٠٠٨٢٧١٧٠١٤٨٤-شیماء محمد سعد عبد القادر٣٣٨٩١

٣٠٠٠٢٠١١٤١٠٠٤٦-شیماء محمد عبد المعبود ابو العزم٣٣٨٩٢

٣٠٠٠٧١٣٠١٠١٦٠٦-شیماء محمد عبدهللا محمد دعموم٣٣٨٩٣

٢٩٩١٢١٩٠١٠٢٢٢٨-شیماء محمد على محمد شعبان٣٣٨٩٤

٣٠٠٠٤١٦٢١٠٢٩٨٢-شیماء محمود مراد محمود٣٣٨٩٥

٣٠٠٠٥١٠٠١٠٤٣٢٢-شیماء مصطفى حموده مصطفى٣٣٨٩٦

٣٠١٠١٣٠٠١٠٠٠٦١-شیماء ناصر عبد الحكیم احمد حسین٣٣٨٩٧

٣٠٠٠٢٠٢٠١٠٤٩٨٥-شیماء یاسر محمد ناجي٣٣٨٩٨

٣٠٠٠٣٠٣١٣٠٠٨٣٩-صابر حماده سعید محمد٣٣٨٩٩

٣٠٠٠١٢٠٢١٠١٤٣٨-صابر محمد صابر جمال٣٣٩٠٠

٢٩٩١٢٠٢٠١٠٣١٥٧-صابر محمد صابر فراج محمد٣٣٩٠١

٣٠٠٠٦١٥٢١٠٦٥٥٩-صابر نافع صابر احمد٣٣٩٠٢

٢٩٩٠٢٢٥٠١٠٢٤٦٤-صابرین اشرف محمد طھ٣٣٩٠٣

٣٠٠٠٣١٤٢١٠١٤٠١-صابرین فرج محمد مرسي٣٣٩٠٤

٢٩٩١١٢٧٢١٠٣٢٢٦-صابرین ھشام عبد السالم قطب٣٣٩٠٥

٣٠١٠١٢٥٢١٠٣٢١٥-صالح سید صالح محمد حسن٣٣٩٠٦

٣٠٠٠٦٠١٠١٠٠٨٩٨-صالح محمد العزب عبدالغنى الفل٣٣٩٠٧

٢٩٧١١٢٥٢١٠١٧٢٤-صباح عبد الفتاح عبد الغنى عبد الشافى٣٣٩٠٨

٢٩٩٠٨٠٧٠١٠١٩١٣-صبرى سید صبرى محمد٣٣٩٠٩

٢٩٩١١٠٨٠١٠٤٣٦٩-صبرین یحیى محمود عطیفى٣٣٩١٠

٣٠٠٠٣٢٦٢١٠٣٢٨٩-صفا عبد الرحیم عبد الوھاب احمد٣٣٩١١

٣٠٠٠١٣٠٠١٠١٦٦٧-صفاء سمیر ابوالعز محمد٣٣٩١٢

٣٠٠٠٢٠١٠١٠٤٨٦٣-صفاء صالح عبد السالم محمد٣٣٩١٣

٢٩٩٠٢٢٣٢٥٠٢٠١٣-صفوت رزق عبدالعزیز احمد٣٣٩١٤

٣٠٠٠٨٢٢٠١٠٥٨٥٢-صالح الدین صالح عبدالمحسن حموده٣٣٩١٥

٣٠٠٠٤٢٩٢١٠٢٣٥٦-صالح سلیمان عبد الفتاح عبد المنعم٣٣٩١٦

٣٠٠٠٧١٥٢١٠٦٧٧٦-صالح شاكر صالح امین٣٣٩١٧

٢٩٩٠٢٢٣٠١٠٠١٩٨-صالح محمد عطیھ عطیھ عطیھ الشرقاوي٣٣٩١٨

٢٩٩١١٢٢٢١٠٢٣٣٤-صالح محمود صالح عبد الرحمن٣٣٩١٩

٢٩٩٠٦١٠٠١٠٠٣٢٩-ضحى عادل فاروق احمد٣٣٩٢٠
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٣٠١٠٣٢٤٠١٠٣٤٢٥-ضحى عماد حداد قرنى محمد٣٣٩٢١

٢٩٩١٢٠٢٠١٠٠٥٢٢-ضحى محسن محمد عبد الروؤف٣٣٩٢٢

٣٠٠٠٢٠٨٢١٠٤٧٨٧-ضحى محمد احمد ابراھیم٣٣٩٢٣

٣٠١٠٣٠٧٠١٠٠٧٨٧-ضحى محمد عبد الحفیظ حماده احمد٣٣٩٢٤

٢٩٩١١١١٢١٠٤٤٣٩-ضیاء احمد محمود سویفى٣٣٩٢٥

٣٠٠٠٣١٣٢١٠١٥١٩-ضیاء رجب حسن السید السقا٣٣٩٢٦

٣٠٠٠٤٢٧٠١٠٣٢٧٨-طارق حسین عبد ربھ عطیة٣٣٩٢٧

٢٩٦٠٤١٠٠١٠٠١٣٦-طارق رجب احمد على٣٣٩٢٨

٢٩٩١٠٢٣٠١٠٢٢١٥-طارق رضا السید سالمھ٣٣٩٢٩

٢٩٩٠٩٠٧٢١٠٣٢٥١-طارق رضا السید محمد٣٣٩٣٠

٣٠٠١٢١٣٢١٠٣٢١٩-طارق صبرى ابراھیم محمد٣٣٩٣١

٢٩٩١١٢٨٠١٠١٧١٢-طارق عباس احمد حسین٣٣٩٣٢

٣٠٠٠٤٠٤٠١٠٥٧٩٤-طارق عبدالحكیم ابراھیم محمد٣٣٩٣٣

٣٠٠١٠٠١٢١٠٩٩٥٤-طارق على حسن عبد الحكیم٣٣٩٣٤

٣٠٠٠٥٣١٠١٠٠١٧٦-طارق كمال حمزة ابراھیم محمد٣٣٩٣٥

٣٠٠٠٦١٠٢١٠٣٠٥٢-طارق محمد سعید عیسى٣٣٩٣٦

٣٠١٠١٢٣٢١٠٢٩٩٩-طارق محمد مصطفى حسن عبد الھادى٣٣٩٣٧

٣٠٠٠٨٣١٠١٠٠٧٧٩-طارق ناصر محمد السید حسن٣٣٩٣٨

٢٩٩١١١٥٢١٠١٣١٩-طارق یحى عبدالغفار محمد عبد المجید٣٣٩٣٩

٣٠٠٠٨٢٢٢١٠٢٩٧٤-طاھر سید جابر سید٣٣٩٤٠

٢٩٩١١٠٩٢١٠١٦٩١-طھ محمد محمد حسب هللا٣٣٩٤١

٣٠٠٠٧٠١٢١٠٥٧٤٥-طیبھ حسنى احمد مقرب صالح٣٣٩٤٢

٢٩٩١١١٩٢١٠٠٩٥١-عادل احمد عبد المحسن سعودي ابراھیم٣٣٩٤٣

٣٠٠٠٥٢٧٠١٠٠٥١٨-عادل احمد محمود علي حسن٣٣٩٤٤

٢٩٩١٠١٢٠١٠٢٠١٥-عادل عالء بسیونى خلیل٣٣٩٤٥

٢٩٩١١٢٢٢٥٠٢٨٩٨-عادل كریم صادق فھیم٣٣٩٤٦

٣٠٠١١٢٧٠١٠٠٤٥٣-عادل مدحت العادلى العادلى٣٣٩٤٧

٣٠٠٠٤٠١٢١١٢٤٩١-عادل مرداش حسین مرداش٣٣٩٤٨

٣٠٠٠٨١٥٢١٠٦٢٧٦-عاصم حمدى عبد الفتاح عبد هللا٣٣٩٤٩

٣٠٠٠٧١٧٢١٠٤٠٩٥-عاصم علي سعد ابو النجا٣٣٩٥٠
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٣٠٠٠٦٠١٢١٠٧٠١٦-عاصم فرحات محمد محمد عبد اللطیف٣٣٩٥١

٣٠٠٠١٠١١٣٦٦٥٦٣-عایده محمد السید خلیفة٣٣٩٥٢

٣٠٠٠١٢٣٠١٠٠٤٦٣-عائشھ ایھاب لطفى محمود٣٣٩٥٣

٢٩٩٠٥٠٩٠١٠٠٧٨٧-عائشھ طھ عبد العظیم٣٣٩٥٤

٣٠٠٠٩١٠٢١٠٦٢٧١-عباده محمد العمري محمد٣٣٩٥٥

٣٠٠٠١٢٠٠١٠٢٣٥٦-عبد الجواد السید عبد الجواد محمد موسي٣٣٩٥٦

٣٠٠١٢١٧٢١٠١٤١٣-عبد الجواد عصام عبد الجواد محمد نور الدین٣٣٩٥٧

٣٠١٠٢٢٦٢١٠١٥١٩-عبد الحمید  شحات عبد الحمید خضیر٣٣٩٥٨

٣٠٠٠٥٠٤٠١٠٤١٧٤-عبد الحمید شعبان عبد الحمید عبد اللطیف٣٣٩٥٩

٢٩٩١١٢٠٠١٠١٠٩١-عبد الحمید مصطفي عبد الحمید عزب٣٣٩٦٠

٣٠٠٠٦٠١٠١١٠٥١٦-عبد الرحمن ابو بكر ابراھیم محمد ابرھیم٣٣٩٦١

٣٠٠٠٧٠١٢١٠٥٤٩٤-عبد الرحمن احمد السید على محمد منصور٣٣٩٦٢

٣٠٠٠٣٠١٢٣٠٢٤٩٩-عبد الرحمن احمد جبالى عبد الرحمن٣٣٩٦٣

٣٠٠٠٩٢٩٠١٠٠٣٧٤-عبد الرحمن احمد درویش احمد٣٣٩٦٤

٣٠٠٠٨٠٢٢١٠٣٩١٧-عبد الرحمن احمد سید محمد جاد٣٣٩٦٥

٠-عبد الرحمن احمد عبد التواب٣٣٩٦٦

٣٠٠٠٨١٣٠١٠٥٥٩٤-عبد الرحمن احمد عبد المنعم السید٣٣٩٦٧

٢٩٩٠٦١٤٠١٠٢٢٩٤-عبد الرحمن احمد فاروق احمد٣٣٩٦٨

٢٩٩١١١٨٢١٠٣٠٧٣-عبد الرحمن احمد محمد عبد الواحد٣٣٩٦٩

٢٩٨٠٧١١٠١٠٢٢٥٩-عبد الرحمن احمد محمود احمد٣٣٩٧٠

٣٠١٠٢١١٠١٠٣٣٩٧-عبد الرحمن اسامھ عبد الرحمن سید٣٣٩٧١

٣٠٠٠٨٢٦٠١٠١٧٥٢-عبد الرحمن اسماعیل محمد عبد الجواد٣٣٩٧٢

٢٩٩١٠٢٧٠١٠٣٦١٣-عبد الرحمن اشرف حسن عبد الرحمن٣٣٩٧٣

٣٠٠٠٦٢٢٠١٠٦٥٩٧-عبد الرحمن امام محمود حسن٣٣٩٧٤

٣٠٠٠٥٠٨٢١٠١٥٧٤-عبد الرحمن ایمن حسن عبد العاطى ابو الحسن٣٣٩٧٥

٢٩٩١١٢٦٢١٠٢٤٧٧-عبد الرحمن ایمن عبد الوھاب عبد العلیم ابو النور٣٣٩٧٦

٣٠٠٠٩٢٥٠١٠١٧١٨-عبد الرحمن بدر الدین احمد عبد العظیم٣٣٩٧٧

٢٩٩١٢٠١٢١٠١٤٩٨-عبد الرحمن جمال احمد رحیم٣٣٩٧٨

٣٠٠٠٧١٨٣٣٠٠٢٥٢-عبد الرحمن حاتم زین العابدین السید٣٣٩٧٩

٣٠٠٠٨٠١٠١٠٥٨١٧-عبد الرحمن حسن على محمود٣٣٩٨٠
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٣٠٠٠٤٢٦٢١٠٣٠٩٩-عبد الرحمن حسین عبد الوھاب قطب محمد الجندى٣٣٩٨١

٢٩٩١٠٣٠٠١٠١٤١٦-عبد الرحمن حمدى عبد الرحمن احمد محمود٣٣٩٨٢

٣٠٠٠٩١٠٠١٠١٢٩٩-عبد الرحمن حمدى محمد قندیل٣٣٩٨٣

٣٠١٠٣١٥٠١٠٠٠٩٥-عبد الرحمن خالد ابراھیم ابوزید االمیر٣٣٩٨٤

٢٩٩١١١٠٢١٠٤٠٥٨-عبد الرحمن خالد حسین رفعت محمد عبده٣٣٩٨٥

٣٠٠١٠٢٧٠١٠٣٣٧٥-عبد الرحمن خالد عثمان احمد على٣٣٩٨٦

٣٠٠٠٥١٧٠١٠١٤٧٩-عبد الرحمن خالد على عبد الحلیم٣٣٩٨٧

٣٠٠٠٨١٤٠١٠١٥٥٤-عبد الرحمن خالد ھاشم احمد٣٣٩٨٨

٣٠٠٠٦٢٦٢٣٠٠٣٧٧-عبد الرحمن رجب عبد العظیم محمود٣٣٩٨٩

٣٠٠٠٧٣١٠١٠٥٢١٩-عبد الرحمن رمضان احمد حمید٣٣٩٩٠

٣٠٠١٠٢٤٢١٠٠٥١٤-عبد الرحمن رمضان جمعة علي٣٣٩٩١

٢٩٩٠٦٠٩٠١٠٠١٩٨-عبد الرحمن زكریا حسانین فرج محمد٣٣٩٩٢

٣٠٠٠٥٢٢٢١٠٠٠٧٧-عبد الرحمن سامى عبد الرحمن عبد الوھاب٣٣٩٩٣

٣٠٠١٠٠١٠١١٢٤٩٤-عبد الرحمن سمیر حسن رشوان٣٣٩٩٤

٣٠٠٠٦١٥٠١٠٦٦٣٢-عبد الرحمن سید عبد العاطي محمد٣٣٩٩٥

٢٩٩١١١٦٠١٠٤٣٩٤-عبد الرحمن سید على سید٣٣٩٩٦

٣٠٠٠٣٠٨٠١٠٠٤١١-عبد الرحمن شعبان عبد الجابر یس٣٣٩٩٧

٣٠٠١٢٠٩٠١٠٤٣١٧-عبد الرحمن صالح احمد امین٣٣٩٩٨

٢٩٩١٢٠٣٠١٠٤٣٥٦-عبد الرحمن صالح حمیدة مرجان٣٣٩٩٩

٣٠٠٠٤٠٤٠١٠٢٢٧٢-عبد الرحمن طارق جوده ابو المعاطى٣٤٠٠٠

٣٠٠٠٨١٧١٧٠٠١٣٨-عبد الرحمن طارق محمد محمد سوید٣٤٠٠١

٣٠٠٠٧٠٤٠١٠٤٤٥٢-عبد الرحمن طارق محمد مدبولى٣٤٠٠٢

٣٠٠٠٦٠٢٠١٠٠٠٣٩-عبد الرحمن عادل احمد غنیم٣٤٠٠٣

٣٠١٠٣٢٠٠١٠١٢٣٣-عبد الرحمن عادل السید عبد الرحمن٣٤٠٠٤

٢٩٩٠٤٠١٢١١٥٥٣٤-عبد الرحمن عاصم عبد المنعم یوسف٣٤٠٠٥

٢٩٩١٠١٤٠١٠٠١١٦-عبد الرحمن عاطف ذكي المتولي٣٤٠٠٦

٣٠٠٠٧٠١٢١٠٧٩١٨-عبد الرحمن عزیز ابراھیم ابراھیم یوسف٣٤٠٠٧

٣٠٠١٠٠٦٢١٠١٣١٨-عبد الرحمن عصام نصر عبد النبي٣٤٠٠٨

٢٩٩٠٨٠٩٢١٠٠٩٣٧-عبد الرحمن عقیل عبد الباسط كساب٣٤٠٠٩

٢٩٨٠٨١٠٢١٠٣٩٣٥-عبد الرحمن عالء الدین احمد حجازى٣٤٠١٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٤٠٥٠١٠٢١١٤-عبد الرحمن على السید محمد٣٤٠١١

٣٠٠٠١٠١٢١٤٠٩٧٦-عبد الرحمن على امین محمود٣٤٠١٢

٣٠٠١١١٧٠١٠١٧٣٨-عبد الرحمن على سید زوام خمیس٣٤٠١٣

٢٩٩١١٠٩٠١٠٤٠٧٣-عبد الرحمن عماد الدین فھمي رضوان٣٤٠١٤

٣٠٠٠٦٢٠٠١٠٤٥٩٨-عبد الرحمن عماد محمد محمد٣٤٠١٥

٣٠١٠٣١٥٠١٠٥٥٣٤-عبد الرحمن عمرو صالح علي مسعود٣٤٠١٦

٢٩٩١٢٠١٠١١٠٣٧٦-عبد الرحمن عید عبد المنعم محمود٣٤٠١٧

٣٠٠١٠١٢٠١٠٤٤٥٤-عبد الرحمن غریب محمد حمدان٣٤٠١٨

٣٠٠٠٥٢٨٠١٠٥٦٧٤-عبد الرحمن كارم محمود ابوزید٣٤٠١٩

٣٠٠٠٧٢٣٠١٠٩٠٩٤-عبد الرحمن كرم محمد عبد القادر٣٤٠٢٠

٣٠٠٠٤١٠٠١٠٤٦٣٦-عبد الرحمن مجدى حسن مصطفى٣٤٠٢١

٣٠٠٠٥٠٩١٤٠١٨٥٨-عبد الرحمن محمد ابراھیم محمود٣٤٠٢٢

٢٩٩١٢٢٠٢١٠٥٠٥٨-عبد الرحمن محمد احمد فضل٣٤٠٢٣

٣٠١٠١٠١٠١٣٠٢٩٣-عبد الرحمن محمد السید عرفة٣٤٠٢٤

٣٠٠٠١٠١٢١٣٧٦٧٣-عبد الرحمن محمد جالل محمد الجیزاوى٣٤٠٢٥

٢٩٨١١٢٦٠١٠٤٢٥٧-عبد الرحمن محمد رضا سید٣٤٠٢٦

٣٠٠٠٧١٩٠١٠٢٦٣٦-عبد الرحمن محمد سید محروس النادى٣٤٠٢٧

٣٠٠٠٧٠٤٠١٠٢٥٥٧-عبد الرحمن محمد سید محمد٣٤٠٢٨

٣٠٠٠٥٢١٠١٠٤٢٩٨-عبد الرحمن محمد شحاتھ فولي٣٤٠٢٩

٣٠٠١٢٠٣٠١٠٠٢٥٨-عبد الرحمن محمد عبد التواب عثمان٣٤٠٣٠

٣٠٠٠٥٠٦٠١٠٢٠٣٨-عبد الرحمن محمد عبد الخالق مرسى احمد٣٤٠٣١

٣٠٠٠٢٢٥٠١٠٥٦٣٨-عبد الرحمن محمد عبد الرحمن احمد٣٤٠٣٢

٣٠١٠٣٢٢٠١٠٠٥٩٤-عبد الرحمن محمد عبد هللا على٣٤٠٣٣

٢٩٩٠٨٢٣٠١٠٤٠٣٥-عبد الرحمن محمد عبد المنعم عفیفي -ایقاف قید٣٤٠٣٤

٣٠٠٠٤١١٠١٠٣٩١٣-عبد الرحمن محمد على محمد محمد٣٤٠٣٥

٣٠٠١٠٠١٠١١٦٦١٩-عبد الرحمن محمد محمد سلیمان٣٤٠٣٦

٢٩٩١٠٠١٠١٢٦٦٣٦-عبد الرحمن محمد نصرزكى عبد العظیم٣٤٠٣٧

٣٠٠٠٨٠١٠١١٠٩٧٧-عبد الرحمن محمود حسن عیسى٣٤٠٣٨

٢٩٩٠٤١٩٠١٠١٣١٨-عبد الرحمن محمود شحات محمود٣٤٠٣٩

٣٠٠٠٩٠١٠١١٢٥١٨-عبد الرحمن مصطفى صبحى عبد المجید٣٤٠٤٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٤٣٠٠١٠٣٠٧٣-عبد الرحمن ممدوح زكي عفیفي٣٤٠٤١

٢٩٩١٠٣١٢١٠١٤٩٧-عبد الرحمن منصور على محمد البراجیلى٣٤٠٤٢

٢٩٩٠٢١٥٢١٠٢٢١٩-عبد الرحمن نادر احمد عثمان٣٤٠٤٣

٢٩٩٠١٢٦٠١٠١٩٣١-عبد الرحمن ناصر ابو العال ذكي٣٤٠٤٤

٣٠٠٠٤٢٢٢١٠٢٣٧٥-عبد الرحمن ناصر محمود قناوى٣٤٠٤٥

٣٠٠٠٦٢٦٠١٠٥٣٧٢-عبد الرحمن ھشام عبد الرحمن عبد الموجود٣٤٠٤٦

٢٩٩١٢١٣٠١٠٣١٧٩-عبد الرحمن وائل سعید السید٣٤٠٤٧

٢٩٩٠٧١٤٠١٠١٢٧٨-عبد الرحمن والء فاروق علي٣٤٠٤٨

٢٩٩٠١١٦٠١٠٣٨٩٩-عبد الرحمن یاسر السید عبد هللا٣٤٠٤٩

٣٠٠٠٥٢٤٨٨٠٠٠٩٣-عبد الرحمن یحیى محمد لطفى٣٤٠٥٠

٣٠٠٠٥١٠٠١٠١٢١٨-عبد الرحمن یسري مبروك عبد الرحمن٣٤٠٥١

٣٠٠٠٤١٦٠١٠٣٤٣٤-عبد الرحمن یوسف محمد احمد٣٤٠٥٢

٣٠٠١١١٧٢١٠٠٦٧٤-عبد الرحیم عثمان عبد الرحیم عثمان٣٤٠٥٣

٣٠٠٠٧١٠١٤٠٤٥٣٥-عبد العزیز عبد الوھاب طھ عبد العزیز٣٤٠٥٤

٣٠٠٠٦٢١٠١٠٠٣٩٦-عبد العزیز على عبد العزیز فؤاد٣٤٠٥٥

٣٠٠١٢٠٥٢١٠٣٢٧٧-عبد العزیز محمد عبد العزیز عبد الصمد٣٤٠٥٦

٣٠٠٠٩١٧٢١٠٤٧٥٦-عبد الفتاح رمضان امام صدیق٣٤٠٥٧

٣٠٠٠٥٠٣٠١٠٤٠٣٦-عبد الفتاح ماھر عبد الفتاح محمد٣٤٠٥٨

٣٠٠٠٣٠٧٠١٠٠٦٧٧-عبد القادر حمدى عبد القادر موسى٣٤٠٥٩

٢٩٩٠٤٢١٠١٠٠٠٥٤-عبد الكریم محمد عبد الكریم٣٤٠٦٠

٢٩٩٠١٠١٠١١٤٦٣٩-عبد هللا ابراھیم حسن ربیع٣٤٠٦١

٢٩٩١٢٠٩٠١٠٠٦٥١-عبد هللا احمد عبد هللا عبد الخالق٣٤٠٦٢

٣٠٠٠١١٤٢١٠٣٧١١-عبد هللا احمد محمود سید احمد الفقى٣٤٠٦٣

٣٠٠٠٦٢٠٢٦٠٢٥٧٩-عبد هللا اسامھ محمد محمود٣٤٠٦٤

٣٠٠٠١٠١٠١٣٢١١٩-عبد هللا اسماعیل محمد احمد٣٤٠٦٥

٣٠٠٠٦٢٥٠١٠٥٧١٤-عبد هللا اشرف ثابت عبد اللطیف٣٤٠٦٦

٣٠٠٠١٠٥١٤٠١٧٩٥-عبد هللا ایھاب عبد هللا عبد الغنى٣٤٠٦٧

٣٠٠٠٥٠٤٢١٠٣١١٦-عبد هللا بیومى عبده بیومى٣٤٠٦٨

٣٠٠٠٤٢٦٠١٠٢٣٩٧-عبد هللا حسن حسین ضوى٣٤٠٦٩

٣٠٠٠٩٢٩٠١٠٠٥٥٢-عبد هللا حسین عباس عثمان٣٤٠٧٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٥٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٤١٠٢١٠٤٦١٧-عبد هللا حشمت عبده محمد٣٤٠٧١

٣٠٠٠٨٢٠٠١٠٢٩٩٧-عبد هللا خالد غریب عبد الحلیم٣٤٠٧٢

٣٠٠١١٢٥٢١٠٦٠٣٧-عبد هللا رمضان یوسف ابراھیم٣٤٠٧٣

٣٠٠٠٦١٥٠١٠٦٦١٦-عبد هللا سید عبد العاطي محمد٣٤٠٧٤

٣٠٠٠٧٢٨٠١٠٠٥١٩-عبد هللا سید فرج مرسى٣٤٠٧٥

٣٠٠٠٤٠٦٢١٠١٠٩١-عبد هللا شوقي عبد هللا سلیم٣٤٠٧٦

٣٠٠٠٨١١٠١٠٣٤٥٥-عبد هللا صالح محمد عبد العاطى٣٤٠٧٧

٣٠٠٠٩٣٠٠١٠٨٢١٢-عبد هللا طارق احمد عبد هللا٣٤٠٧٨

٢٩٩١٠١٦٠١٠٣٦٧٧-عبد هللا طارق محمد محمد٣٤٠٧٩

٢٩٩١١٠٢٠١٠٥٤٩٨-عبد هللا عادل سعید حسانین٣٤٠٨٠

٣٠٠٠٤١٦٢١٠٤٠٧١-عبد هللا عبد القادر محمود احمد٣٤٠٨١

٣٠٠٠٦٢٣٠١٠٣٤٥٦-عبد هللا عالء محمد حسین٣٤٠٨٢

٣٠٠٠٦٠٧٢١٠١٤٩١-عبد هللا عماد فوزي حسن٣٤٠٨٣

٣٠٠٠٨٢٠٠١٠٣٦٣٢-عبد هللا فؤاد راشد عبد النعیم٣٤٠٨٤

٣٠٠١٢١١٠١٠٠٣٧٢-عبد هللا محمد عبد الرحمن مصیلحي الجدع٣٤٠٨٥

٢٩٩١٠٢٥٠١٠٠٥٣٧-عبد هللا محمد عبد المنعم عبد الحمید٣٤٠٨٦

٣٠٠٠٤١٢٠١٠٠٥٩٩-عبد هللا محمد محمد المغربى٣٤٠٨٧

٣٠٠٠٨٢٥٠١٠٦١٩٥-عبد هللا محمد محمود محمد٣٤٠٨٨

٣٠٠٠٣١٨٠١٠٣٧٣٦-عبد هللا محمود محمد محمود عبد الواحد٣٤٠٨٩

٣٠٠٠٥١٤٢١٠٤٩١٨-عبد هللا ناجى محمد رمزى عبد الرحمن٣٤٠٩٠

٢٩٩١٠١٨٠١٠٠٠٣٨-عبد هللا ناصر حسانین عبد العظیم٣٤٠٩١

٣٠٠٠٩١٥٢١٠٠١٣٤-عبد هللا ناصر فكرى رفاعى٣٤٠٩٢

٢٩٩١٠٢٣٢١٠٢٧١٩-عبد المنعم غنیم عبد المنعم غنیم٣٤٠٩٣

٣٠٠٠٧٠٩٠١٠٢٢٩٩-عبد الوھاب محمود احمد محمد٣٤٠٩٤

٣٠٠٠٥٢٣٠١٠٠٤١٨-عبدالبر ابراھیم عبدالبر عبدالمنعم٣٤٠٩٥

٣٠٠٠٤٠٩٠١٠٢٥٥٩-عبدالحكیم سید محمد السید الصاوى٣٤٠٩٦

٣٠٠٠٨٠١٠١١٠٤١١-عبدالحمید خالد عبدالحمید محمود٣٤٠٩٧

٢٩٩٠٩٢٥٠١٠٨٣٥١-عبدالحمید سعید عبدالحمید محمد٣٤٠٩٨

٣٠٠٠٢٢٨٨٨٠٠١٩٤-عبدالرحمن ابراھیم محمد احمد٣٤٠٩٩

٣٠٠٠٥٢٩٠١٠٢٧٣٨-عبدالرحمن احمد سعید بدر٣٤١٠٠

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:
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عدد الغائبین:
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثاني)رقم اللجنة:(٥٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠١٠١٢٥٠١٠٨١٧١-عبدالرحمن احمد شحاتھ احمد مھدى٣٤١٠١

٢٩٩٠٩٢٥٢١٠٠١٩٦-عبدالرحمن احمد فوزى امام ابراھیم القط٣٤١٠٢

٢٩٩١٢٢١٠١٠٤٥١٦-عبدالرحمن احمد كمال احمد علي٣٤١٠٣

٢٩٨١٢٢١٢١٠٠٣٥١-عبدالرحمن احمد محمد احمد عباس٣٤١٠٤

٣٠٠٠٧٠٧٠١٠٣٤٣٤-عبدالرحمن احمد محمد طوخى٣٤١٠٥

٢٩٩٠٣٠٢٠١٠٤٨٧١-عبدالرحمن اسامھ محمد سعد الدین٣٤١٠٦

٢٩٩١٠٢٥٠١٠١٢٥٨-عبدالرحمن اسعد محمد الشكشاكى٣٤١٠٧

٣٠٠٠٣٠٢٠١٠٤٠٧٨-عبدالرحمن اشرف حسن محمد ابراھیم٣٤١٠٨

٣٠٠٠٥٢٤٠١٠١٩١٩-عبدالرحمن اشرف خیرى احمد٣٤١٠٩

٣٠٠٠٤٠٢٢١٠١٦٧٦-عبدالرحمن اشرف شحاتھ سید رشوان٣٤١١٠

٣٠٠٠٢٠٦٢١٠٠٥١٣-عبدالرحمن الحسین محمد بدرالدین٣٤١١١

٣٠٠٠٨٠٧٠١٠٠٦٥٢-عبدالرحمن ایھاب فؤاد محمد ابراھیم٣٤١١٢

٢٩٩٠٩١٥٢١٠٤١٥١-عبدالرحمن جمال السید احمد ابراھیم٣٤١١٣

٣٠٠٠٤٠٢٠١٠١٦٥٢-عبدالرحمن جمال السید السید سعد٣٤١١٤

٣٠٠٠٢١٣٢١٠٠٢٥٧-عبدالرحمن حسن متولى عبدالمجید٣٤١١٥

٣٠٠٠١٠١٠١٢٣٤٥٤-عبدالرحمن حسنى عبدهللا عبدالوھاب٣٤١١٦

٣٠٠٠٢٠٥٠١٠٠٢٧٥-عبدالرحمن حسین ابراھیم حفنى٣٤١١٧

٣٠٠٠٤١٠٠١٠٣٣٥٤-عبدالرحمن خالد انور محمد احمد٣٤١١٨

٣٠٠٠٣٢٣٢١٠٤٦٧١-عبدالرحمن خالد فاروق كامل٣٤١١٩

٣٠٠٠٧٠٦٢١٠١٥١١-عبدالرحمن خالد محمد عبدالمبدى٣٤١٢٠

٣٠٠٠١٠٢٢٢٠٢٣٣٣-عبدالرحمن رجب عبدالسالم على٣٤١٢١

٢٩٩١١٢٩٢١٠١٤٩١-عبدالرحمن رمضان رزق احمد٣٤١٢٢

٣٠٠٠٤٢٥٢١٠٣٠٧٤-عبدالرحمن سامى محمد انور محمد كامل٣٤١٢٣

٣٠٠٠١٠٥٢١٠٠٣٧٣-عبدالرحمن سعید عبدالعظیم محمود٣٤١٢٤

٣٠٠٠٨٢٩٢١٠٢٤٩١-عبدالرحمن سمیر على زینھم على٣٤١٢٥

٣٠٠٠٨٠٢٠١٠٠٤١٤-عبدالرحمن سید عبدالحمید عبدالاله٣٤١٢٦

٣٠٠٠٢٢٦٢١٠٣٤٣٦-عبدالرحمن صبحى ابراھیم فرج٣٤١٢٧

٣٠٠٠٨٠١٢٣٠٦٨٣٦-عبدالرحمن عاطف جمعھ سنھابى٣٤١٢٨

٣٠٠٠٨٠٦٢١٠١٣٧٢-عبدالرحمن عربى فتحى عبد الغفار٣٤١٢٩

٣٠٠٠٥٠٧٢١٠٣٤٧١-عبدالرحمن عصام محمد عبدالحفیظ٣٤١٣٠
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٣٠٠٠٤١٦٢١٠١٧١٤-عبدالرحمن عالءالدین سید طنطاوى٣٤١٣١

٣٠١٠٢١٦٨٨٠٠١٧٩-عبدالرحمن عماد سمیر حافظ العشیرى٣٤١٣٢

٣٠٠٠٩٢٩٠١٠٧٩٥٦-عبدالرحمن فرح محمد حسب هللا٣٤١٣٣

٣٠٠٠٩١٠٢١٠٠٤٣٥-عبدالرحمن فرید احمد حسن٣٤١٣٤

٢٩٩٠٩٢١٠١٠٤١١٦-عبدالرحمن محمد ابوالیزید محمد٣٤١٣٥

٣٠٠١١١٥٠١٠٧١٧٩-عبدالرحمن محمد احمد حسنین٣٤١٣٦

٣٠٠٠٩١٠٢٣٠١١١٢-عبدالرحمن محمد اسماعیل محمد٣٤١٣٧

٣٠٠٠٦٠٤٠١٠٣١٧٤-عبدالرحمن محمد حسنین ابوالقاسم٣٤١٣٨

٣٠٠٠٥٢٨٠١٠٠٦٧٢-عبدالرحمن محمد سعید محمد٣٤١٣٩

٢٩٩٠٤٢٧٠١٠٣٥٥٩-عبدالرحمن محمد سید محمد٣٤١٤٠

٣٠٠٠١٢٠٠١٠٢٨٩٥-عبدالرحمن محمد عبدالحمید جمعھ زعرب٣٤١٤١

٢٩٩٠٧٢٧٠١٠٤٩٥٣-عبدالرحمن محمد كامل محمد سعید٣٤١٤٢

٣٠٠٠٨٠٩٢١٠١٩٥٤-عبدالرحمن محمد كمال سید٣٤١٤٣

٣٠٠٠٩٣٠٠١٠٨٦٩٧-عبدالرحمن محمود عبدالرحمن محمود٣٤١٤٤

٣٠٠٠٢٢١٢١٠٠٢٣١-عبدالرحمن نبیل سید فرج٣٤١٤٥

٣٠١٠١٢٧٠١٠٤٩٥٤-عبدالرحمن ھشام شحاتھ السید على٣٤١٤٦

٢٩٩٠١١٢٠١٠٦٢٥٩-عبدالرحمن ھشام محمد محمد٣٤١٤٧

٢٩٩١١١٥٢١٠٢٨٩٧-عبدالرحمن ولید سید عبدالعال٣٤١٤٨

٣٠٠١١١١١٤٠٣٢٥٩-عبدالرحمن یوسف رفاعى محمد٣٤١٤٩

٣٠٠٠٥٠٦٢١٠٣١١٢-عبدالعزیز ابوالحدید عمر عبدالحلیم٣٤١٥٠

٣٠٠١٢٠٢٨٨٠٠٥٣٦-عبدالعزیزنصرعبدالعزیزمحمد٣٤١٥١

٢٩٩٠١٢٥٢١٠٠٠٥٥-عبدالعظیم احمد عبدالعظیم محمد عبده٣٤١٥٢

٣٠٠٠٩٠٤٠١٠١٥٥٣-عبدالفتاح سید عبدالعلیم عبدهللا٣٤١٥٣

٣٠٠٠٩٠٧٢١٠١٤٣١-عبدالفتاح نصر عبدالفتاح عكاشھ٣٤١٥٤

٢٩٨٠٨١٥٢٣٠١٩٩١-عبدالقادر عبدالتواب عبدالرحمن میھوب٣٤١٥٥

٣٠٠٠٨٠٣٢١٠٤٩١١-عبدالكریم نبیل عبدالكریم محمد٣٤١٥٦

٣٠٠٠٧٢١٢١٠٢٢٧٩-عبدهللا احمد ابراھیم احمد٣٤١٥٧

٣٦٠١٦١٨٨٨٠٠٤١٨-عبدهللا احمد سراج الدین جابر٣٤١٥٨

٣٠٠٠٦١٤٠١٠٤٣٩٩-عبدهللا احمد عبدهللا احمد٣٤١٥٩

٢٩٩٠١٢٦٢١٠٢٠٩٩-عبدهللا احمد فراج محمد٣٤١٦٠
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٣٠٠١٠١٩٠١٠٥٨١٤-عبدهللا اشرف جابر عبد الھادي دعبس٣٤١٦١

٣٠٠١٠٠١٢١٣٥٥٩٩-عبدهللا اشرف عثمان عبدالمقصود٣٤١٦٢

٣٠٠٠٧٠٤٣٤٠٠٠٣٦-عبدهللا السید عبدهللا احمد علي٣٤١٦٣

٣٠٠٠٨١٣٢١٠٤٧٧٣-عبدهللا حمدى عبدالوھاب محمد ادریس٣٤١٦٤

٣٠٠٠٤١٥٢٤٠٠٥٩٤-عبدهللا خالد احمد محمد٣٤١٦٥

٢٩٩١٢١٠٢١٠١١٣٦-عبدهللا رضا فتحى عبود٣٤١٦٦

٣٠٠٠٦٢٣٠١٠١٩١٧-عبدهللا رمضان عبدالنعیم عبدالحافظ٣٤١٦٧

٣٠٠٠٤٠٤٢١٠٤٢٩٩-عبدهللا سامى شعبان محمد عبدالصمد٣٤١٦٨

٣٠٠٠٩١٠٠١٠٤٦٩٧-عبدهللا صابر عبدالمنعم محمد٣٤١٦٩

٣٠٠٠٦٢٠٢١٠٠٣٧٩-عبدهللا صادق السعید احمد خورشید٣٤١٧٠

٣٠٠٠٩٣٠٢١٠٢٧١٨-عبدهللا طارق سید عبدالرحمن٣٤١٧١

٢٩٩١٢١٥٢١٠٤٧٥٦-عبدهللا عبدالعزیز على فرج الفار٣٤١٧٢

٣٠٠٠٨١٥٢١٠٧١١٦-عبدهللا عرفھ عبدالفتاح احمد٣٤١٧٣

٣٠٠٠٣١١٢١٠٤٦٧٨-عبدهللا عصام عبدهللا دسوقى٣٤١٧٤

٣٠٠٠٥١٦٢١٠١٥٥٩-عبدهللا عید على عبدالحمید على٣٤١٧٥

٣٠٠٠٢٠٤٢١٠٢٩٣٥-عبدهللا ماجد حسین احمد٣٤١٧٦

٣٠٠٠٩١٢٢١٠١٩٩٣-عبدهللا محمد شعبان محمد٣٤١٧٧

٣٠٠٠٦٠١٢١١٠٢٣٨-عبدهللا محمد عبدالرزاق محمد٣٤١٧٨

٣٠٠١١١٠٢١٠٠٤١٣-عبدهللا محمد عید سید محمود٣٤١٧٩

٣٠٠٠٤١٨٢١٠٣٦٥٩-عبدهللا محمود على شعیب٣٤١٨٠

٣٠٠٠٤٢٥٢١٠٤٨٩٥-عبدهللا محمود محمود محمد ابوسنینھ٣٤١٨١

٣٠٠٠٩٣٠٢١٠٦٧٧٢-عبدهللا مصطفى محمود مصطفى٣٤١٨٢

٣٠٠٠٨٠٣٢١٠٠٥٣٣-عبدهللا ھشام سید محمد میھوب٣٤١٨٣

٣٠٠٠٨١٣٢١٠٥١٧٦-عبدهللا ھشام عبدهللا عبدالغفار٣٤١٨٤

٢٩٩٠٩٢٤٠١٠٢٩١٦-عبدهللا ولید حمدى محمد موسى٣٤١٨٥

٢٩٩١١٠٦٢١٠١٥١٤-عبدالمنعم السید عبدالمنعم حمودة٣٤١٨٦

٣٠٠٠٧٠٧١٧٠١٥٩٩-عبدالمنعم مجدى عبدالمنعم البرعى٣٤١٨٧

٢٩٩١٢١٢٠١٠٥٩٩٨-عبدالمؤمن زین الدین محمد فكرى حسن٣٤١٨٨

٣٠٠٠٧٢٣٢١٠٠٠٩٤-عبدالوھاب سعید حسین عبدالوھاب٣٤١٨٩

٣٠٠٠٢١٣٢١٠٢٧٧٢-عبدالوھاب سعید نعمان برعى٣٤١٩٠
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٣٠٠٠٩٢١٢١٠١٢٥٩-عبودة خالد عبودة حسین٣٤١٩١

٣٠٠٠٥٣١٢١٠١٠٤٨-عبیر احمد حامد احمد یونس٣٤١٩٢

٣٠٠٠٤١٥٠١٠٣٤٠١-عبیر امین محمد زكى خطاب٣٤١٩٣

٣٠٠٠٣١٣٢١٠١٧٤٨-عبیر سعید محمد محمد٣٤١٩٤

٣٠٠٠١١٨٢١٠٤٧٣٧-عدوى رمضان عدوى حسن٣٤١٩٥

٣٠٠٠١١٥٠١٠٤٤٧٦-عز الدین سید عزالدین السید٣٤١٩٦

٢٩٩١٠٢٦٠١٠٤٦٥٤-عز الدین وحید محمد احمد٣٤١٩٧

٣٠٠٠٧١٣٠١٠٤٤٩٤-عزالدین سید عزالدین عباس٣٤١٩٨

٣٠٠١٠٠٤٢١٠٠٦٧٦-عزالدین محمد سعید رفاعي رفاعى٣٤١٩٩

٣٠٠٠٥٢٢٠١٠٢٣١٥-عزت حسن ابوالمجد الصغیر٣٤٢٠٠

٣٠٠٠٣٠٩٠١٠٤٩١١-عزت عبد العزیز عزت عبد العزیز٣٤٢٠١

٣٠٠١٠١٧٢١٠١٢١٦-عزت محمد عبدالمعز عبدالعلیم٣٤٢٠٢

٣٠٠٠٧٠٩٢١٠٠٢٩٣-عزوز محمد عزوز سید٣٤٢٠٣

٣٠٠٠٩٣٠٠١١٥٧٥٨-عزیز معوض عزیز معوض٣٤٢٠٤

٣٠٠١١٠١٠١٠٧٤٩٧-عصام الدین عماد مھدى السید٣٤٢٠٥

٣٠٠٠٧٢٩٠١٠٥٨٥٣-عصام سید عبدالفضیل عبدالمقصود٣٤٢٠٦

٢٩٩١٢١٥٢١٠٥٤١٨-عصام شریف سید علي٣٤٢٠٧

٣٠٠٠١٣٠٠١٠٤٠٣٨-عصام محمد سید على٣٤٢٠٨

٣٠٠٠٧٢٥٠١٠٣٨٥٨-عطا محمد عطا محمد٣٤٢٠٩

٣٠٠٠٩١٦٢١٠٣٠٣٤-عطاهللا سعید عطاهللا عید٣٤٢١٠

٣٠٠٠٩٢١٠١٠٣٠٠٩-عال عاطف عفیفى بیومى٣٤٢١١

٣٠٠٠٩١٧٠١٠٤٥٦٢-عال عبد الفتاح عبد الفتاح محمد٣٤٢١٢

٢٩٩١٢٠٤٠١٠١٩٣٢-عالء ابراھیم عبدالمنعم سید احمد٣٤٢١٣

٢٩٩٠٣٠٣٢١٠٥٣٩٣-عالء الدین عید محمود بیومى٣٤٢١٤

٣٠٠٠١٠٢٠١٠١٦٣٧-عالء الدین ممدوح محمد قاسم٣٤٢١٥

٣٠٠٠٥٢٠٢٢٠١٩٣٤-عالء شعبان حسن محمد٣٤٢١٦

٣٠١٠١٠١٠١٠٠٦٩٦-عالء عبد الھادى عبد المنعم محمد٣٤٢١٧

٣٠٠٠٥٢٧٠١٠٤٢٩٧-عالء مصطفى عبد الوارث مصطفى٣٤٢١٨

٣٠٠١٠٢٦٠١٠٣٥٧١-عالء نبیل عبد المطلب اسماعیل احمد٣٤٢١٩

٣٠٠٠٤٢٢٢١٠٠٧٣٩-عالء وائل عادل محمد السید٣٤٢٢٠
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٣٠٠٠٥٠٥٢١٠٤٢٩٣-على ابراھیم على ابراھیم ابراھیم٣٤٢٢١

٣٠٠٠٧٠٧٢١٠٣٠٣٢-على احمد على الفقى٣٤٢٢٢

٣٠٠٠١١٠٠١٠٦٨٩٣-على احمد محمد صالح الدین٣٤٢٢٣

٢٩٩٠٩١٠٢١٠٣٨٩٨-على احمد محمد عبد القادر محفوظ٣٤٢٢٤

٣٠٠٠٦٠٧٢١٠١٧٣٤-على اشرف نبیل عبد العال٣٤٢٢٥

٣٠٠١٠١٧٢١٠١٩٧٦-على ایھاب احمد أبو خضیر٣٤٢٢٦

٣٠٠٠٩٠٨٢١٠٠٢٩٨-على بكر على طلبة محمد٣٤٢٢٧

٣٠٠٠٦١٩٢١٠٣٣٧٤-على حسن السید عبدالاله٣٤٢٢٨

٣٠٠٠٦٠٤٠١٠٠٩٥٧-على حسن عبد الفضیل محفوظ٣٤٢٢٩

٣٠٠٠٥٢٠٢١٠٣٧٥٤-على حسن عبد الوھاب االعور٣٤٢٣٠

٣٠٠٠٤٠٣٠١٠٢٧٥٤-على خالد فاروق عبد العزیز٣٤٢٣١

٣٠٠٠٣٢٠٢٣٠٢٥٧٦-على رمضان عبدهللا جبریل٣٤٢٣٢

٣٠٠٠٤٠١٠١٠٨٩١٨-على سعد یوسف محمد٣٤٢٣٣

٣٠٠٠٧٢٤٠١٠٣٨١٧-على سید على الراوى٣٤٢٣٤

٣٠٠٠٢٠٢٢١٠٦٦٧٥-على صابر عبدالواحد على٣٤٢٣٥

٣٠٠٠٤٠١٢١٠٦٣١٩-على طارق على السید ابراھیم٣٤٢٣٦

٣٠٠١٢١٢٢١٠١٢٧٧-على طارق على عبدالغنى٣٤٢٣٧

٣٠٠٠١٢٢٠١٠٦٣٧٤-على طارق على ھارون٣٤٢٣٨

٣٠٠٠٩٢٣٢١٠٠٧٥٥-على عاشور على سید احمد٣٤٢٣٩

٣٠٠٠٨١١٠١٠١١٣٤-على عاطف ابو سریع سید٣٤٢٤٠

٣٠٠٠٣٢١٠١٠٠٥٧٥-على عبدالسالم خضرى رفاعى٣٤٢٤١

٣٠٠٠٩٢٠٢١٠٥٢١٣-على عبدالكریم عبد التواب ابراھیم٣٤٢٤٢

٣٠٠٠٩١٤٢١٠٣٥٧٧-على عبدهللا احمد محمود عبد هللا٣٤٢٤٣

٣٠٠٠١٢٢٢٣٠٠٣٩٩-على عبدالمولى سالم عبدالمولى٣٤٢٤٤

٢٩٦١٢٢٤٢١٠٠٣٧٣-على عماد عبد الجابر على٣٤٢٤٥

٣٠١٠١١٠٢١٠٢٥١٢-على غریب محمود محمد٣٤٢٤٦

٣٠٠١١١٨٢١٠٣٢٩٩-على فؤاد محمد حسن٣٤٢٤٧

٣٠٠٠٩٠٧٠١٠٠٣٧٣-على محمد سالم ابو السعود محمد٣٤٢٤٨

٣٠٠٠٩٠٤٠١٠١٢١٩-على محمد عبد الفتاح حفني البدوي٣٤٢٤٩

٢٩٩١١٢٣٠١٠٠٦٩٣-على محمد على بدیع٣٤٢٥٠
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٣٠٠٠٧٠١٢١١٤١٥٩-على محمد على مھران٣٤٢٥١

٢٩٩١٢٢٤٢١٠١٨٣٧-على محمد محفوظ سید احمد٣٤٢٥٢

٣٠٠٠٢٢٣٠١٠١٩٣٨-على محمد محمد شحاتھ الوكیل٣٤٢٥٣

٣٠٠٠٨٠٨٠١٠٢٨١٥-على محمود على محمود٣٤٢٥٤

٣٠٠٠٩٠٦٢٥٠٢٠١٢-على مصطفى مدحت عبدالمالك٣٤٢٥٥

٣٠٠٠٦٣٠٢١٠١٦٣١-على نبیل على عبدالمقصود٣٤٢٥٦

٣٠١٠١١٩٠١٠٥٤٣٧-على ھشام على احمد على٣٤٢٥٧

٣٠٠١٠٠١٢١٣٣٣٧٥-على یاسر ابراھیم عبدالحق٣٤٢٥٨

٣٠٠٠٨٠٣٨٨٠٠٨١٢-علي حسن عبد الوھاب محمود٣٤٢٥٩

٣٠٠٠١٠٣٢٥٠٢٩١٢-علي حسین علي عبدالوھاب٣٤٢٦٠

٣٠٠٠٢٠١٢١١١٧٩٤-علي خالد ابوزید حسانین٣٤٢٦١

٣٠٠٠٨٢٢٠١٠٣٠٣٥-علي محمد على عمر احمد٣٤٢٦٢

٢٩٩١٢٢٣٢١٠٠٣٠١-علیاء خالد محمود فھمى٣٤٢٦٣

٣٠١٠١٢٩٠١٠٢٧٦١-علیاء سامح محمد سعید حسین٣٤٢٦٤

٣٠٠٠١٠١٢١٢٧٨٢١-علیاء على فاروق على٣٤٢٦٥

٣٠٠٠٦٢٤٢١٠٣٨٢٦-علیاء عماد صبرى جاب هللا٣٤٢٦٦

٣٠٠٠٦٠٦٢١٠٢٥٦٢-علیاء فتحى على ابراھیم٣٤٢٦٧

٣٠٠٠٣٠٩٢١٠٢٥٠٩-علیاء محمد على عبد المحسن٣٤٢٦٨

٣٠١٠١٢٠٠١٠٠٥٨٧-علیاء محمد محمود جمعھ صالح٣٤٢٦٩

٣٠٠٠٥٠٤٢١٠٣٩٧٣-عماد ابراھیم رجب محمد٣٤٢٧٠

٢٩٩٠١١٤٠١٠٠٦٠٥-عمار احمد محمد على قطب٣٤٢٧١

٢٩٩١٢٢٣٠١٠٠٣٥٥-عمار احمد مصطفى احمد٣٤٢٧٢

٣٠٠٠٣٠٢٢١٠١٤٥٩-عمار عزت عبدالجلیل عبدالمقصود٣٤٢٧٣

٣٠٠٠٩٢٩٠١١٠٢٩٩-عمار محمد عبد المحسن حبیب٣٤٢٧٤

٣٠٠٠١٠٩٢١٠١٤٣٧-عمار محمد عبدالعزیز عبدالسالم٣٤٢٧٥

٣٠٠٠٥١٥٠١٠٠٨١٦-عمار مصطفى حسن على منصور٣٤٢٧٦

٣٠٠٠٩١٢٠١٠٣٧١٩-عمر ابراھیم محمد محمد عبدالفتاح٣٤٢٧٧

٢٩٩١١١٣٠١٠١٧٧٣-عمر احمد ابراھیم حسن٣٤٢٧٨

٣٠٠٠٨١٩٠١٠٢١٧٩-عمر احمد السید رضوان٣٤٢٧٩

٢٩٩٠٣٢٨٢١٠٢٠١٢-عمر احمد سعد احمد احمد عامر٣٤٢٨٠
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٣٠٠٠٩١٥٠١٠٣٠٧١-عمر احمد شكرى احمد٣٤٢٨١

٣٠٠٠٢٢٣٠١٠٠٩٧٤-عمر احمد محمد المغازي٣٤٢٨٢

٣٠٠٠٩٢٠٢١٠٦٧٣٢-عمر احمد محمود السید٣٤٢٨٣

٣٠٠٠٩٢٣٢١٠١٦٣٨-عمر احمد محمود محمد٣٤٢٨٤

٣٠٠٠٤١١٠١٠٢٩٣٣-عمر اسامھ محمد عبد الھادى سلطان٣٤٢٨٥

٣٠٠٠٩١٥٠١٠٠٩٣٥-عمر اسامھ محمد مختار سید٣٤٢٨٦

٢٩٩١١٢٤٢١٠١٤٥٨-عمر اشرف السعید السعید٣٤٢٨٧

٣٠٠٠٣٠٤٠١٠١٠٥٩-عمر اشرف بخیت معوض٣٤٢٨٨

٣٠١٠٢١٤٠١٠٠٠٧٤-عمر اشرف عمر مدنى عمر٣٤٢٨٩

٣٠٠٠٤٣٠٠١٠٠٨١٣-عمر اشرف نجدى عبد الباقى٣٤٢٩٠

٣٠١٠٣١٢٢١٠٠٧١٣-عمر ایمن السید امین محمود٣٤٢٩١

٣٠٠٠٦٢٥٢١٠٥١٧٧-عمر ایمن عبدالحلیم عمر٣٤٢٩٢

٣٠٠٠٩٢٥٠١٠١٧٣٤-عمر بدر الدین احمد عبد العظیم٣٤٢٩٣

٣٠٠٠٧١٧١٤٠٣٠١٣-عمر ثروت حجازى عبد الجابر٣٤٢٩٤

٣٠٠٠٣٢٧٢١٠٠٤١٥-عمر جاد محمد جاد خلیل٣٤٢٩٥

٣٠٠٠٤٠٤٢١٠٠٦١٧-عمر جمال عبد العزیز عبد الغنى حمد٣٤٢٩٦

٣٠٠١٠٠١٢٥١٢٠٥٨-عمر جمال كمال كامل٣٤٢٩٧

٣٠١٠١٠١٢١٢٦٦١٧-عمر جمال محمد حسین اسماعیل٣٤٢٩٨

٣٠٠١١١٣٠١٠٦١٩٢-عمر حازم احمد عبد الحمید٣٤٢٩٩

٣٠٠٠٥٢٧٠١٠١٣٩٥-عمر حسن احمد محمد٣٤٣٠٠

٣٠٠٠١٠٢٢١٠٢٥٩٢-عمر خالد عبدالعزیز محمد حسن روق٣٤٣٠١

٢٩٩٠١١٦٠١٠١٧٥٦-عمر خالد محمد عبد الفتاح٣٤٣٠٢

٢٩٩١٠٢٨٠١٠٣٤١٧-عمر خالد محمد محمد٣٤٣٠٣

٣٠٠٠٥٠١٠١١٠٥٩٥-عمر خالد یونس عبد الرازق٣٤٣٠٤

٣٠٠٠٩٢٢٠١٠٣٩٥٣-عمر دسوقى دسوقى عبدالحمید٣٤٣٠٥

٣٠٠٠٨١١٠١٠٠٩٣٦-عمر رأفت محمد صبحى محمد حبشى٣٤٣٠٦

٢٩٩١٢٠٥٠١٠٦٢٣١-عمر رمضان على عبد الرحمن٣٤٣٠٧

٣٠٠٠٥١٨٢١٠٠١٣٣-عمر سامى كمال عبد الحمید٣٤٣٠٨

٢٩٨٠٥١٧١٤٠١٥٥٨-عمر سمیر فتحى عمر٣٤٣٠٩

٣٠٠٠٧٢٥٠١٠٠٦٥٤-عمر سمیر محمد حسنین٣٤٣١٠
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٢٩٨١٢٠١٠١٠٣٢١٩-عمر شریف سمیر عبد العزیز٣٤٣١١

٣٠٠٠٤١٧٢١٠١٦١٥-عمر طارق عبدالحافظ على٣٤٣١٢

٣٠٠٠٩٣٠٢١٠٠٤٥٦-عمر طارق محمد احمد٣٤٣١٣

٣٠٠٠٩٣٠٢١٠٣٨١١-عمر طارق محمد موسى على٣٤٣١٤

٣٠٠٠٥٢٤٠١٠٠٥٧٢-عمر طارق نصر عمر٣٤٣١٥

٣٠٠٠٩١٣٨٨٠٠٠٩٣-عمر طاھر حسن السید٣٤٣١٦

٣٠٠٠٨٢٥٠١٠١١١٨-عمر عادل زكى عبده٣٤٣١٧

٣٠١٠٢١٧٢١٠٢١١٧-عمر عادل صدیق كامل٣٤٣١٨

٢٩٨١٠٢٥٠١٠٥٦٥٨-عمر عادل عبد الرؤوف عبدربھ٣٤٣١٩

٣٠٠٠١١٤٢١٠٠٠٩٧-عمر عادل عبدالقادر محمد٣٤٣٢٠

٢٩٩١٢٠٦٠١٠٤٩٩٧-عمر عادل محمد حسین٣٤٣٢١

٢٩٩١١٠٦٠١٠٠٢٩٤-عمر عاطف امام محمد٣٤٣٢٢

٢٩٩٠٥١٨٠١٠١٧١٥-عمر عاطف حسین الشاذلى٣٤٣٢٣

٣٠١٠١٠٥٢١٠١٢٣٤-عمر عاطف على احمد٣٤٣٢٤

٣٠٠٠٨٠٨٠١٠٨١٣٩-عمر عبد الحكیم عبد الوھاب عامر٣٤٣٢٥

٢٩٩٠٢١٤٨٨٠٠٩٣٩-عمر عبد الحمید محمد ابو جبل٣٤٣٢٦

٣٠٠٠٩٠٨٠١٠٠٦٧٣-عمر عبد العزیز محمد عبد العزیز٣٤٣٢٧

٣٠٠٠٤٢٨٠١٠٣٦٣٢-عمر عبد الناصر عبد الجواد سید٣٤٣٢٨

٣٠٠٠٧٠٥٠١٠٤٨٣٣-عمر عبد الوھاب سید حسین٣٤٣٢٩

٣٠٠٠١١٠٠١٠٥٣٧٤-عمر عبدالراضى عبدالعزیز عیسى٣٤٣٣٠

٣٠٠٠٩٢٥٢١٠٣٩٥٥-عمر عبدالعاطى حسن علیوه٣٤٣٣١

٣٠١٠٨٢١١٩٠٠٢٣٧-عمر عبدالعزیز فاروق عبدالعزیز٣٤٣٣٢

٣٠٠٠٨٣٠٨٨٠٠٢١٦-عمر عبدالنبى رشیدى عبدهللا٣٤٣٣٣

٢٩٩١٢٢٦٠١٠٢٤٧٦-عمر عزالدین ابراھیم عبد الواحد على٣٤٣٣٤

٣٠٠٠٧٢٨٠١٠١٤٩٣-عمر عطیة محمد سالم٣٤٣٣٥

٢٩٩٠٩٢٣٠١٠٦١١٥-عمر عالء الدین ابراھیم حسین مصطفى٣٤٣٣٦

٣٠٠٠٣٢٣٢١٠٤٤٣٤-عمر عالء الدین سلیم محمد٣٤٣٣٧

٣٠٠٠٨١٤٠١٠٦٣٧٨-عمر عالء الدین فاروق الجزار٣٤٣٣٨

٣٠٠٠٧٠٥٠١٠٥٧٩١-عمر عالء عبد الحمید صابر٣٤٣٣٩

٣٠٠٠٤١٦٠١٠٣١٥٩-عمر على جمعة على٣٤٣٤٠
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٣٠٠٠٥٢٧٢١٠٢٨٩٥-عمر على محمود علي السرو٣٤٣٤١

٣٠٠٠٨١٨٠١٠٠٨٩٥-عمر عماد حسین عبده ابراھیم٣٤٣٤٢

٣٠٠٠٥٠٨٠١٠٣٤٥٦-عمر عماد فاروق امین حسین٣٤٣٤٣

٣٠٠٠٩٠٩٢١٠٣٧٣٢-عمر فایز صابر على على٣٤٣٤٤

٢٩٩١٢١٣٢١٠٣٢٧٣-عمر ماھر حافظ حسانین٣٤٣٤٥

٣٠٠١١١٧٢١٠٢٩٥٢-عمر مبروك علي عبد الواحد٣٤٣٤٦

٢٩٩٠٧٠٩٠١٠٠٤٥٣-عمر مجدى السید محفوظ٣٤٣٤٧

٣٠٠٠٧٠٤١١٠٠٢١٣-عمر مجدى عبد الرحمن الصباغ٣٤٣٤٨

٢٩٩٠٤٠١٠١١١٤٩٣-عمر محسن احمد قرنى٣٤٣٤٩

٣٠٠٠٩٢٣٨٨٠٠٧١٦-عمر محسن عبد السالم مصطفى٣٤٣٥٠

٣٠٠٠٣٠١٠١٠٣٤٧٢-عمر محمد ابراھیم عبد المقصود٣٤٣٥١

٢٩٩٠٩٠١٠١٠٠٣٥٣-عمر محمد احمد مختار٣٤٣٥٢

٢٩٩٠٢٢٢٠١٠١١٩٦-عمر محمد توفیق موسى٣٤٣٥٣

٣٠٠٠٩٣٠٠١٠٥٠٣٥-عمر محمد زكریا احمد حسنین٣٤٣٥٤

٣٠٠١٠٢٤٠١٠٢٢٧٧-عمر محمد صابر مرسى٣٤٣٥٥

٣٠٠٠٨٢٢٠١٠٣٧٩٥-عمر محمد عبد القادر اللیثى٣٤٣٥٦

٣٠٠٠١١١٠١٠٣٠٥١-عمر محمد فاروق حنفى٣٤٣٥٧

٣٠٠١٠٠١٠١١٧٩٩٢-عمر محمد محمد شبل٣٤٣٥٨

٣٠٠٠٤٠٧٠٣٠٠١٩٢-عمر محمد محمد نعمان مراد٣٤٣٥٩

٣٠٠١٢٢٥٢١٠٢٠٣٨-عمر محمد نصر عبدالقادر٣٤٣٦٠

٣٠٠٠٥١٣٠١٠٢٧١٥-عمر محمود احمد محمود ھالل٣٤٣٦١

٢٩٧١٢١٥٢٣٠٢٣١١-عمر محمود حمیده عبدالباقى٣٤٣٦٢

٢٩٩١١٢٨٢١٠٣٣٩٩-عمر مخلص محمد على٣٤٣٦٣

٣٠٠٠٩٠٨٠١٠٠٢٧٤-عمر موسى موسى عامر٣٤٣٦٤

٣٠٠٠٦٢٧٢١٠٢٤٧٦-عمر ناصر مبارك محمد٣٤٣٦٥

٣٠٠٠٣١٤٠١٠٣٣٩٣-عمر نشأت على احمد ضیف٣٤٣٦٦

٢٩٩١٠٠١٠١١٦٣٩٨-عمر نعمان محمد احمد٣٤٣٦٧

٣٠٠٠٧٢٠٠١٠٤٦٩١-عمر ھشام سید محمد٣٤٣٦٨

٣٠٠٠٩٠٩٠١٠٠٣٥٣-عمر ھشام عبد العظیم محمد٣٤٣٦٩

٣٠٠٠٩٢٠٢١٠٠٨٥٨-عمر یاسر عبدالفتاح احمد زیتون٣٤٣٧٠
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٣٠٠٠٦٢٣٢١٠٠٠٥٥-عمر یسرى عبدهللا محمد٣٤٣٧١

٣٠٠٠٧٢٥٢١٠٦٧٧٣-عمرو ابراھیم مھلل محمد٣٤٣٧٢

٣٠٠٠٥١٠٢١٠٣٣٧٤-عمرو احمد احمد مسعود٣٤٣٧٣

٢٩٩١٢٠١٠١٠٨٣١٢-عمرو احمد سعید صالح٣٤٣٧٤

٢٩٩١١٠١٢١٠٦٠٥١-عمرو احمد سعید محمد٣٤٣٧٥

٣٠٠١٠٠١٢١١٨٤١٤-عمرو احمد صمیدة قطب٣٤٣٧٦

٣٠١٠١٢٧٢١٠٠٤٣٣-عمرو احمد عبد الحمید عبد المجید٣٤٣٧٧

٢٩٩١٢١٢٢١٠٥٣٣٢-عمرو اسامة سعد سید٣٤٣٧٨

٣٠١٠٢١١٠١٠٣٨٧٧-عمرو اسامھ حسین على٣٤٣٧٩

٢٩٩١٠٢١٠١٠٢٣١٦-عمرو اسماعیل رمضان امام٣٤٣٨٠

٢٩٩٠٩١٥٢١٠١٠٥٥-عمرو جمال محمد بھاء الدین االمین محمود٣٤٣٨١

٢٩٩٠٢١٦٢١٠٣٩٧٣-عمرو جمال محمد صدیق٣٤٣٨٢

٢٩٩١١١٦٣٢٠٠٠٣٣-عمرو حسین عبدالھادى محمد٣٤٣٨٣

٣٠٠٠٥٠١٢٧٠٣٨٩٥-عمرو حمدى عاشور صابر٣٤٣٨٤

٣٠٠١٠٠١٠١١٨٤١٧-عمرو رضا محمد محروس٣٤٣٨٥

٣٠٠٠٩٠٩٢١٠٢٨٧٦-عمرو رمضان عزوز محمد٣٤٣٨٦

٣٠١٠٣١٠٨٨٠٠٣٥٤-عمرو سید اسماعیل محمد٣٤٣٨٧

٢٩٩٠٧٠٢٠١٠٥٠٧٥-عمرو صالح سعد حسن عثمان٣٤٣٨٨

٣٠٠٠٩١٧٢١٠١٧١٤-عمرو طارق ابراھیم الدسوقى عبد الفتاح٣٤٣٨٩

٢٩٩١٠٣١٠١٠٤١٥٤-عمرو طارق سید احمد٣٤٣٩٠

٣٠٠٠٢٢٨٢١٠١٩٥٢-عمرو طارق نعمان مصطفى٣٤٣٩١

٣٠٠١٠٠٤٢١٠٠٨١١-عمرو عبدالناصر كمال حسن٣٤٣٩٢

٣٠٠٠٩٠٧٠١٠٠٢١٧-عمرو عالء الدین عبد الفتاح محمد٣٤٣٩٣

٣٠٠٠٤٠٢٠١٠٣٩٥٧-عمرو على جالل عبداللطیف٣٤٣٩٤

٣٠٠٠٩٣٠٠١١٢١٥٥-عمرو على راشد على٣٤٣٩٥

٢٩٩٠٤٠٥٠١٠١٦٧٩-عمرو عماد عبد المنعم بدر٣٤٣٩٦

٣٠٠٠٧١٨٢١٠٣٩٧٦-عمرو عید سلومھ محمد٣٤٣٩٧

٣٠٠٠٢٠٣٠١٠٤٦٧٣-عمرو مجدى مصطفى محمد٣٤٣٩٨

٣٠٠٠٨٠٤٢١٠٠٧٣٦-عمرو محسن مصطفى على عزقالنى٣٤٣٩٩

٢٩٩٠٣٢٦٠١٠١٩١٨-عمرو محمد احمد اللیثى٣٤٤٠٠
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٣٠٠٠٢٠٤٠١٠٠٥٥٢-عمرو محمد احمد حسن على٣٤٤٠١

٣٠٠٠٨٠٨٢١٠٤١٥٧-عمرو محمد خالد سعد عبدالناصر٣٤٤٠٢

٣٠٠٠٩٢٨٠١٠٦٦٩٢-عمرو محمد عبد الفتاح عبد العزیز٣٤٤٠٣

٣٠٠٠١٠١٠١٤٦١٧٩-عمرو محمد عبد الفتاح محمد احمد٣٤٤٠٤

٣٠٠٠٩٣٠٠١٠٤٩٩٣-عمرو محمد محمد محمود٣٤٤٠٥

٣٠٠٠٣١٧٠١٠٣٢٧٤-عمرو محمود احمد على٣٤٤٠٦

٣٠٠٠٦١٢٢١٠٠٣٩٤-عمرو مختار سعد محمود٣٤٤٠٧

٣٠٠٠٨١٣٢١٠٢٥١٧-عمرو موسى عبدهللا عبدالمجید٣٤٤٠٨

٣٠٠٠٨٢٨٢١٠٠٠٣٢-عمرو ھانى صابر فتوح احمد٣٤٤٠٩

٣٠٠٠٦٢٦٠١٠٢٥٧٨-عمرو ھشام محمد زغلول على محمد ھدیھ٣٤٤١٠

٣٠٠٠٩٣٠٠١١٧٢٥٤-عمرو یحیى شوقى فرید٣٤٤١١

٢٩٩٠٤١٢٠١٠٣١٥١-عمرو یوسف عبد الحافظ عطاهللا٣٤٤١٢

٣٠٠٠٣٠٦٢١٠١٨٢٦-عنان صفوت عبد الغني علي٣٤٤١٣

٣٠١٠١٠١٠١١٧٦٦١-عھد محمد عبد العظیم محمود٣٤٤١٤

٢٩٩١٢٠١٠١١٠٧٦٧-عھد وفیق محمد عوده٣٤٤١٥

٢٩٩٠٧٠٨٠١٠٠٢٦٩-عھود محمد محمود محمد٣٤٤١٦

٢٩٩١٢١٩٢١٠٠٧٦١-عواطف السید صالح عبدالقوى٣٤٤١٧

٣٠٠٠٢١٥٢١٠٣٦٥١-عید سعد عید سید٣٤٤١٨

٣٠٠١١٠٨٠١٠٦٢٤٢-غاده حسن ابراھیم حسن٣٤٤١٩

٢٩٨٠٣٠٥١١٠٠١٩٥-غازى سمیر على غازى شحوت٣٤٤٢٠

٣٠٠٠٤٢٣٠١٠١٢٤٨-غالیة تركى محمد احمد٣٤٤٢١

٣٠٠٠٥١٧٠١٠٢١٨١-غرام سعید احمد على٣٤٤٢٢

٢٩٩٠٥٠٩٢١٠٠٣٨٥-فاتن عشرى كمال موسى٣٤٤٢٣

٢٩٩٠٧١٨٠١٠٤٢٠٢-فاتن ممدوح فكرى محمود٣٤٤٢٤

٢٩٩١٢٠١٠١١٠٥٩٧-فادى احمد فؤاد حافظ اسماعیل٣٤٤٢٥

٢٩٩١٠٢٥٢١٠٤١٥٧-فادى ایلیا ملیون بشاى٣٤٤٢٦

٣٠٠٠٤١٦٠١٠١١٥٦-فادى ایمن مرجس كریم٣٤٤٢٧

٣٠٠٠٩٠٨٢١٠١٢٩٤-فادى حنفى زكریا مترى كیرلس٣٤٤٢٨

٣٠٠١٢٣٠٢١٠١٧١٢-فادى سعید رمزى خلیل٣٤٤٢٩

٣٠٠١١٠٣٠١٠٠٢٩٤-فادى سیف ابو بكر سیف٣٤٤٣٠
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٣٠٠٠٧٢٣٠١٠١٨٥٩-فادى صبحى راضى فھمى٣٤٤٣١

٣٠١٠٢٠٥٠١٠٣٠٣١-فادى عریان نجیب جاد٣٤٤٣٢

٣٠٠٠٧١٥٠١٠٧٧٩١-فادى عالءالدین على السید٣٤٤٣٣

٢٩٩١١٢٢٠١٠٠٨١٤-فادى ماھر فخرى لبیب٣٤٤٣٤

٣٠٠٠٥١٤٢١٠٤٠٧١-فادى مجدى رزق بباوى٣٤٤٣٥

٣٠٠٠٥٢٢٢٣٠٠٥٥٦-فادى مجدى یونان واصف٣٤٤٣٦

٣٠٠٠٩١٠٢٢٠٣١٥٣-فادى مكرم عزیز صالح٣٤٤٣٧

٣٠٠٠١٠١١٤١٩١٧٩-فادى نبیل عطیھ جرجس میخائیل٣٤٤٣٨

٣٠٠٠٥٣١٠١٠٢٩٧٧-فادى ھانى عبد الرشید عبد الحافظ٣٤٤٣٩

٣٠٠٠٩١٨٢٤٠٣٨٥٩-فادى ھانى كمال كامل٣٤٤٤٠

٣٠١٠١٢٣١٤٠٠١١٢-فادي ذكي عدلي ذكي٣٤٤٤١

٣٠٠٠٤٣٠٢١٠١٣٥٣-فادي ماجد ادوار فكتور٣٤٤٤٢

٣٠٠١٠٢٩٠١٠٤٣٧٨-فارس خالد فؤاد محمد٣٤٤٤٣

٢٩٩٠٥١٧٠١٠٢٣٧٣-فارس سمیر عبد اللطیف جمعھ محمد٣٤٤٤٤

٣٠٠٠٣٢٧١٦٠١٧٧١-فارس عامر محمد عامر المیمونى٣٤٤٤٥

٣٠٠٠٦٠٧٢١٠١٢١١-فارس عربى بكر بكر عبدالنبى٣٤٤٤٦

٣٠٠٠٨٢٣٠١٠٣٠٣٣-فاروق حازم فاروق عبدهللا٣٤٤٤٧

٣٠١٠١٠١٠١٣٥٧٧٥-فاروق محمد فاروق عباس٣٤٤٤٨

٢٩٩١١١٣٠١٠٠٤٠٨-فاطمة احمد مصطفى ابراھیم٣٤٤٤٩

٣٠٠٠٦٣٠٢١٠٠٧٦٧-فاطمة احمد یحى عبد المنعم٣٤٤٥٠

٣٠٠١٠٠١٢١٠٣٦٤٦-فاطمة اسامھ سید عبدالفتاح٣٤٤٥١

٢٩٩١٠٢٢٠١٠٠٦٠٥-فاطمة الزھراء محمد احمد محمد٣٤٤٥٢

٣٠٠٠٣٠٤١٤٠١٠٢١-فاطمة جمال زكى السید سلیمان٣٤٤٥٣

٣٠٠٠٥٣٠٠١٠١٣٨٧-فاطمة حسین عثمان ابراھیم٣٤٤٥٤

٣٠٠٠٦٠٣٢١٠٠٤٨٤-فاطمة رزق عاشور ابراھیم منتصر موسى٣٤٤٥٥

٣٠٠٠٢٢١٠١٠٤٨٨٤-فاطمة سید أمین محمد٣٤٤٥٦

٣٠٠٠٩١٤٢١٠٣٢٦٧-فاطمة محمد حامد ابو سریع٣٤٤٥٧

٣٠١٠١٠٩٠١٠١٠٢٧-فاطمة مسعد ابراھیم عبدالعزیز٣٤٤٥٨

٣٠٠٠٦١٢٢١٠١٦٢٥-فاطمة نبیل سعید محمود٣٤٤٥٩

٣٠٠٠١٢٩٢١٠١٦٤٤-فاطمھ احمد حسان احمد٣٤٤٦٠
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٣٠٠٠٦٠٨٢١٠١٣٨٤-فاطمھ احمد كمال محمد طلب٣٤٤٦١

٣٠٠٠٩٢٨٠١٠٤٨٢٧-فاطمھ اسامھ السید مرعى٣٤٤٦٢

٣٠٠٠٥٠١٠١٠٨٨٢٥-فاطمھ اشرف حسن عواد حسن٣٤٤٦٣

٢٩٩١١١٠٠١٠١٥٨٢-فاطمھ اشرف محمود عبد الرحمن محمد٣٤٤٦٤

٢٩٩١٠١٥٢٥٠٠٠٤٧-فاطمھ الزھراء اشرف فرغلى جمعھ٣٤٤٦٥

٣٠١٠١٠٦٢١٠٢٠٨٥-فاطمھ جمال محمد السید مقبل٣٤٤٦٦

٣٠٠٠٧١٥٠١٠٦٠٢٧-فاطمھ حازم محمود حسن٣٤٤٦٧

٣٠٠١٢١٥٠١٠٠٥٤٥-فاطمھ حسین محمد حسن٣٤٤٦٨

٢٩٩١١١٧٠١٠٤٢٤٤-فاطمھ حسین محمد قطب٣٤٤٦٩

٢٩٩١١٠١٠١٠٥٨٤٨-فاطمھ حفنى بشیر عبدالخالق٣٤٤٧٠

٢٩٩٠٢٢٣٢١٠٢٢٨٧-فاطمھ حلمى حسن عبد الحكیم قاسم٣٤٤٧١

٣٠٠٠٤١٦٢١٠٠٧٨٥-فاطمھ خالد امین محمد السید٣٤٤٧٢

٢٩٩١٠٢٧٠١٠٣٦٤٨-فاطمھ خالد حنفى محمد٣٤٤٧٣

٣٠٠٠٥١٦٠١٠٤٢٠٨-فاطمھ سید محمد حسن٣٤٤٧٤

٢٩٩١٢٢٦٢١٠١٥٦٦-فاطمھ شمبكى كمال محمد٣٤٤٧٥

٣٠٠٠٨٢٨٢١٠٠٠٦٧-فاطمھ صالح محمد رزق٣٤٤٧٦

٢٩٩١١١١٠١٠٣٤٢٧-فاطمھ عادل حسن على٣٤٤٧٧

٣٠٠٠١١٩٢١٠١١٠٨-فاطمھ عبد العزیز عمر عالم٣٤٤٧٨

٠-فاطمھ عبد المجید عبد الصمد سعد٣٤٤٧٩

٢٩٨١١٠١٢١٠٠٨٨١-فاطمھ عبدالكریم طھ مصطفى٣٤٤٨٠

٣٠٠٠٢٠٢٢١٠٥١٢١-فاطمھ عبدهللا حسین امین٣٤٤٨١

٢٩٩١٠٠٨٠١٠١٥٠٩-فاطمھ على احمد على٣٤٤٨٢

٣٠١٠٣١٤٠١٠٤٧٤٢-فاطمھ محمد حسن محمد عمارة٣٤٤٨٣

٣٠٠٠٧١٢٠١٠٤٠٤٦-فاطمھ محمد عبدالرحمن محمد سید احمد٣٤٤٨٤

٣٠٠٠٨٠٢٢١٠٤٤٤١-فاطمھ محمد محمد عبدالغنى٣٤٤٨٥

٣٠٠٠٧٢٣٢١٠٠٤٤٢-فاطمھ محمود عیسى عبد السالم٣٤٤٨٦

٣٠٠٠٦٠١٢١١٢١٦٨-فاطمھ محمود مناع سید٣٤٤٨٧

٣٠٠٠٨٢٦٢١٠٢٩٨٥-فاطمھ مصباح فؤاد احمد حسین٣٤٤٨٨

٣٠١٠١٠٥٠١٠٣٠٢٧-فاطمھ مصطفى خمیس الجمال٣٤٤٨٩

٣٠٠٠٤٠٤٠١٠٢٧٤٤-فاطمھ مصطفى كامل صبره٣٤٤٩٠
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٣٠٠٠١٠٧٠١٠٥٤٠٤-فاطمھ مصطفي عزت محمود٣٤٤٩١

٣٠١٠١٣٠٠١٠٠٣٦٣-فاطمھ منسي رجب منسي٣٤٤٩٢

٣٠٠٠٤٢٩٠١٠٠٩٠٩-فاطمھ وائل احمد المدبولى٣٤٤٩٣

٢٩٩٠٩٠٧٢١٠١٦٦٦-فاطمھ وجیھ محمد محیي٣٤٤٩٤

٢٩٩١١١٧٠١٠١٤٠٧-فاطمھ یاسر على دھشان٣٤٤٩٥

٣٠٠٠٨٢٠٠١٠٨٣٠٨-فاطمھ یحیى عبد الفتاح محمد٣٤٤٩٦

٣٠٠٠٦٣٠٢١٠٠٦٢٧-فاطمھ یوسف سعد على٣٤٤٩٧

٢٩٩١٠٢٥٠١٠٠٨٤٧-فاطیما احمد فھمى محمد٣٤٤٩٨

٣٠٠٠٧١٤٠١٠١٣٨٨-فایزة محمد خلیل عبدالفتاح٣٤٤٩٩

٣٠٠٠٤٠١٠١٠٥٠٢١-فایزه جمال ریاض محمد على قندیل٣٤٥٠٠

٣٠٠٠٣٢٨٠١٠٣٢٥٣-فتحى امام احمد عبدالرحیم٣٤٥٠١

٣٠٠٠١٢٥٠١٠٥٧٣٩-فتحى عادل عید فرج٣٤٥٠٢

٣٠٠١٢٠٣٠١٠٣٨١٨-فتحى نصر یوسف عبد الفتاح٣٤٥٠٣

٣٠٠٠٩٢٦٠١٠١٣١٧-فرج اسامھ فرج محمد محمد٣٤٥٠٤

٣٠٠٠٧٠٣٠١٠١٢٢٦-فرح حسن محمود زھدى٣٤٥٠٥

٣٠٠٠٩٢٩٢١٠٤٣٨٥-فرح زكریا السید محمد٣٤٥٠٦

٢٩٩١٠٠٩٠١٠٠٦٠٨-فرح سمیر سمیر زكي٣٤٥٠٧

٣٠٠٠٢١٥٢١٠٤٠٦٢-فرح صابر صادق امین ابو طالب٣٤٥٠٨

٣٠٠١١١٥٠١٠١٥٦١-فرح مجدى صبرى ابوالفضل٣٤٥٠٩

٣٠١٠١١٦٢١٠٢٣٦٨-فرح محمد عبد السالم على٣٤٥١٠

٣٠٠١٠٠١٠١١٥٦٠٤-فرح محمد یسرى محمد٣٤٥١١

٣٠٠٠٥١٨٠١٠٣٧٠٤-فرح نبیل عبد الحمید عبدالفضیل٣٤٥١٢

٣٠٠٠٩٣٠٠١٠٨١٢٣-فرح ولید المتولى الشحات محمد٣٤٥١٣

٣٠٠٠٥٢٧٠١٠٢٥٢٩-فرحھ حسن زین العابدین محمد٣٤٥١٤

٣٠٠٠١٠٣٠١٠١٢٠١-فرحھ شریف محجوب مھدي صالح٣٤٥١٥

٣٠٠١١٣٠٠١٠١٣٢٨-فرحھ یاسر صبرى عبد هللا٣٤٥١٦

٣٠١٠٢٠٨٠١٠٠٤٧٩-فرید احمد فرید سالم عبد المقصود٣٤٥١٧

٣٠٠٠٢٠٩٢١٠٠١٥١-فرید طاھر فرید خلیل٣٤٥١٨

٣٠٠٠٥٢٦٢١٠٠٧٨٩-فریده احمد عطا الزیدى٣٤٥١٩

٣٠٠٠١٠١٠١٤٠٥٤٥-فریده محمد عبد البدیع احمد السید صیام٣٤٥٢٠
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٣٠٠٠٤٠٤٣١٠٠٠٧٦-فھد بھاء الدین محمد اسماعیل٣٤٥٢١

٢٩٩١٠٠٦٠١٠١٨٥٥-فھد زكریا مختار محمد محمد خلیفھ٣٤٥٢٢

٣٠٠٠٤١١٠١٠١٨٥٦-فھد عبد الحمید عبد العزیز عبد المطلب٣٤٥٢٣

٣٠١٠١١١٠١٠٤٦١٣-فؤاد حسام الدین فؤاد فرغلى٣٤٥٢٤

٣٠٠٠٣٠٣٢١٠٠٣٩٦-فؤاد سمحى فؤاد ابراھیم٣٤٥٢٥

٣٠٠١٠٠٤٢١٠٠٧١٤-فؤاد مجدى فؤاد على مدكور٣٤٥٢٦

٢٩٩٠٥٠٧٠١٠٢٣٨٤-فیبى عماد یوسف فھمى٣٤٥٢٧

٣٠٠٠٥٠٤٠١٠٣٨٢٨-فیرونیكا سمیر دانیال جاد الرب٣٤٥٢٨

٣٠٠٠٤١٥٠١٠٢٠٢٢-فیرینا جورج ودیع یونان٣٤٥٢٩

٢٩٩٠٧٠٧٠١٠٣٣١٦-فیلوباتیر رضا فكرى ابراھیم٣٤٥٣٠

٣٠١٠٢٠٨٢١٠٣٩٦٣-فیوال بدرى نجیب غبلایر٣٤٥٣١

٢٩٩١٢٢٩٠١٠٠٨٤٢-قمر محمود عبد اللطیف حافظ٣٤٥٣٢

٣٠٠٠٩٠٢٠١٠٣٤٠١-كاترن رضا رشدى نجیب٣٤٥٣٣

٣٠١٠٣١٢٠١٠٤٦٤٩-كاترین مجدى امین بسطا٣٤٥٣٤

٣٠٠١٢١١٠١٠٣٤٤٤-كارول عادل حلمى عبد المسیح٣٤٥٣٥

٣٠٠٠٣١٩٢١٠١٦٦٦-كارولین جمال انور فھمى٣٤٥٣٦

٢٩٩٠٩٣٠٠١٠٣٢٢٤-كارین بھاء فخرى كیرلص٣٤٥٣٧

٣٠٠٠٩١٦٢١٠٢٣١٣-كامل رضا كامل عباس٣٤٥٣٨

٣٠٠٠٨١٣٠١٠٢٥٣٦-كامل محمود كامل محمود٣٤٥٣٩

٣٠٠٠٦١١٠١٠٠٩٧٦-كامل محمود كامل محمود٣٤٥٤٠

٣٠٠٠٣٠١٠١٠٤٨٢٧-كرستین شوقى حنا ابو الخیر٣٤٥٤١

٣٠٠١٢٠٤٠١٠٠٦٦٣-كرستین عادل فتحي لبیب٣٤٥٤٢

٣٠٠٠٩٢٠٢١٠٣٩٦٢-كریستینا مرقص ولیم زخارى٣٤٥٤٣

٣٠٠١١١٣٢١٠١٣٤١-كریستینا ھاني حلمي زكى٣٤٥٤٤

٣٠١٠٢١٠٢١٠١١١٣-كریم احمد حسن احمد عبدالاله٣٤٥٤٥

٣٠٠٠٩١٤٠١٠٤٥٧٦-كریم احمد رمضان عبد السالم٣٤٥٤٦

٣٠٠٠٢١٥٠١٠٣٧٣٥-كریم احمد فتح هللا حجازى٣٤٥٤٧

٣٠١٠٢٢٤٠١٠٤٦٥٤-كریم احمد محمود محسن٣٤٥٤٨

٣٠٠٠٩٠٥٨٨٠٠١١٤-كریم احمد موسى احمد٣٤٥٤٩

٣٠٠٠١٢٨٠١٠٣٩٣٥-كریم اشرف رجب محمد٣٤٥٥٠
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٣٠٠٠٣٠٢٢٤٠٢٩٥٥-كریم الحسن محمد احمد٣٤٥٥١

٣٠٠٠١٠١٢١٣٨٥٥٦-كریم بكر فضل عبدالباقى٣٤٥٥٢

٣٠٠٠٢٢٩١٣٠١١٧٤-كریم جمال على محمد على٣٤٥٥٣

٣٠٠١٢١٩٢١٠٠٨٥٥-كریم حسام ذكى مراد احمد٣٤٥٥٤

٢٩٩١١٢٤٢٢٠٠٣٩١-كریم حسین جوده غانم٣٤٥٥٥

٣٠٠٠٩٠٥١٤٠٢٠٥٩-كریم حمدى عبدالحمید عبدالعزیز عبدالحمید٣٤٥٥٦

٣٠٠٠٥٠٩٠١٠١٢٥٧-كریم حمدى محمد النبوى على٣٤٥٥٧

٣٠٠٠٣١٩٢١٠٣٥٩٦-كریم خالد عبدالرازق اسماعیل٣٤٥٥٨

٣٠١٠٢٠٢٠١٠٠٧٣٩-كریم خالد محمد صالح الدین٣٤٥٥٩

٣٠٠٠٧٢٤٠١٠٣٣٥٣-كریم خالد محمد على حسن٣٤٥٦٠

٣٠٠٠١٢٦٢٣٠٠٤١٣-كریم رجب عبد التواب احمد٣٤٥٦١

٣٠١٠٣٠٧٢١٠٠٥٥٥-كریم رضا احمد محمد عباس٣٤٥٦٢

٣٠٠٠١٠٢٢١٠١٣٧٥-كریم صبرى محمد رزق٣٤٥٦٣

٣٠١٠١٢٩٠١٠٠١٥٧-كریم صالح عبدالعزیز حسین٣٤٥٦٤

٢٩٩١٢١٥٢١٠٠٠٣٣-كریم طارق عبدالباسط احمد٣٤٥٦٥

٣٠٠١٠٢٤٢١٠٣٥٥٦-كریم طالل عبد العزیز احمد٣٤٥٦٦

٣٠٠٠٨٠٩٠١٠١١٧٥-كریم عادل فاروق عبد الستار٣٤٥٦٧

٢٩٩٠١١٥١٣٠٢٦٧٦-كریم عاطف عبد السمیع احمد٣٤٥٦٨

٣٠٠٠٩١١١٥٠١٥٧٤-كریم عصام احمد عبد الرحمن٣٤٥٦٩

٣٠٠٠٩٢٥٠١٠١٦٣٧-كریم عصام نصر محمد شحاتة٣٤٥٧٠

٣٠٠٠٦٠٤٢٤٠٢٨٩٦-كریم على امین عبد الحلیم٣٤٥٧١

٣٠٠١٠١٦٠١٠٠٣٩٧-كریم عماد الدین عبد الرحمن السید محمد٣٤٥٧٢

٢٩٩٠٨٢١٢١٠٤٧٩٦-كریم قرنى محمود محمود٣٤٥٧٣

٣٠٠٠٣٣٠٠١٠٤٩٣٦-كریم كمال محمد عبدهللا٣٤٥٧٤

٣٠٠١٠٠١٢١١٩٢٧٥-كریم مجدى فاروق ابراھیم٣٤٥٧٥

٢٩٩٠٥٠٢٠١٠٣٨١٩-كریم محمد السید مصطفى٣٤٥٧٦

٢٩٩٠٩٣٠٠١١٠٠٩٣-كریم محمد حسن محمد٣٤٥٧٧

٣٠٠٠٩٢٥٠١٠١٣٥١-كریم محمد طلعت محمد نصر٣٤٥٧٨

٣٠٠٠٦٢٢٠١٠٤٣٧٣-كریم محمد عبدالباقى احمد٣٤٥٧٩

٣٠٠٠٦٢٢٠١٠٥١٧٥-كریم محمد عبدالعزیز جبر٣٤٥٨٠
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٣٠٠٠٥٠١٠١٠١٧٥٨-كریم محمد عبدالعظیم عبدالقادر٣٤٥٨١

٣٠٠٠٦٠٣٢١٠٠٧٥١-كریم محمد عبدالقادر اسماعیل الدالى٣٤٥٨٢

٣٠٠٠٣٢٠٠١٠١٤٩٢-كریم محمد عبده جاد المولى٣٤٥٨٣

٣٠٠٠٣١٨٢٤٠١٧٧٧-كریم محمد فتحى محمد٣٤٥٨٤

٣٠٠٠٦٢٦٢١٠١٦٩٢-كریم محمد فخرى محمد٣٤٥٨٥

٢٩٩١٢٢١٠١٠٣٣١٥-كریم محمد لملوم عبدالظاھر٣٤٥٨٦

٣٠٠٠٦١٣٢٨٠٠٣٩٤-كریم محمد مرسى ركابى٣٤٥٨٧

٣٠٠١٢١٨٠١٠١٨١٣-كریم محمد مرسى محمود٣٤٥٨٨

٢٩٧١١١٩٢١٠٠٦٥١-كریم محمد مسعد بكر محمد٣٤٥٨٩

٢٩٩٠٩٢٢٠١٠٥٩٣٥-كریم محمد مصطفى محمد٣٤٥٩٠

٣٠١٠٢٠٣٢١٠٥٥٥٨-كریم محمود عوض هللا محمد عوض هللا٣٤٥٩١

٣٠٠٠١٢١٢١٠٠٤٥٦-كریم مدحت فھمى ابوسیف عثمان٣٤٥٩٢

٣٠٠٠٥١٥٢١٠٦٣١٥-كریم مصطفى رمزي حسین٣٤٥٩٣

٢٩٩١٢١٥٠١٠٠٠٩٥-كریم ھشام محمد عبد هللا٣٤٥٩٤

٣٠٠١٢١٨٢١٠٠٥٧١-كریم ھشام مراد عثمان على٣٤٥٩٥

٣٠٠١٢١٤٠١٠٣٧١٦-كریم وائل محمد اسماعیل٣٤٥٩٦

٣٠٠٠٤٠٢٠١٠٤٢٧٩-كریم وحید جوده منصور٣٤٥٩٧

٣٠٠١٠٠١٢١٢٢٢١٧-كریم یاسر جابر محمد حسن٣٤٥٩٨

٣٠٠٠٧٠٩٠١٠١٥٥١-كریم یاسر سمیر الرزاز٣٤٥٩٩

٣٠٠٠٣١٠٢٣٠٠٩٥٩-كریم یحى عبدالسالم عبدالكریم٣٤٦٠٠

٢٩٩١٠١٤٢١٠٠٩٨٩-كریمان مصطفى على عبدالرسول٣٤٦٠١

٣٠٠٠٧١٤٠٢٠٠١٨١-كریمھ اشرف كمال الدین ابراھیم٣٤٦٠٢

٣٠٠١١٠٤٢١٠٢٤٣٨-كمال احمد كمال احمد٣٤٦٠٣

٣٠٠٠٦٠٢٠١٠٤١٥٨-كمال رضا كمال ابراھیم البشالوى٣٤٦٠٤

٣٠٠٠٤٢٨٠١٠٣٢٣٣-كمال سامى لطفى سلیم٣٤٦٠٥

٢٩٧٠٢٢٠٠١٠٢٢٠١-كوثر محمد عطیھ محمد٣٤٦٠٦

٣٠١٠٣٠٣١٤٠٢١٩٩-كیرلس ایھاب لطفى عوض عبد السید٣٤٦٠٧

٢٩٩٠٨٢٩٠١٠٠٧٩٩-كیرلس بدر سمیر جاد السید٣٤٦٠٨

٣٠٠١٠٠١٢٤٢٧٢٧١-كیرلس خالد شحاتھ ملك٣٤٦٠٩

٣٠٠٠٨٢٧٠١٠٣٥١٦-كیرلس خلیل ثابت جاد هللا٣٤٦١٠
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٣٠٠٠٨١٩٠١٠٢٢٣٣-كیرلس رافت نظمى منصور٣٤٦١١

٣٠٠١٢١٥٢١٠٤٠٧٦-كیرلس صابر تامر فرنسیس٣٤٦١٢

٢٩٩١٢٠٢٠١٠١٥٥٣-كیرلس صفوت جورج توفیق٣٤٦١٣

٣٠٠٠٨١٥٠١٠٩٣٧٥-كیرلس فھیم یوسف فھیم٣٤٦١٤

٣٠٠٠٦٢٠٠١٠٢٠٩٩-كیرلس فوزى صبحى حبیب٣٤٦١٥

٣٠٠١٠١٢٢١٠٠٩٧٩-كیرلس كرم عبدالفتاح كامل٣٤٦١٦

٣٠٠٠٥٢٦٠١٠٢٥٧١-كیرلس مجدى انور مترى٣٤٦١٧

٢٩٩١٠٠٦٠١٠٠٥٧٣-كیرلس مجدى ھنرى وھبھ٣٤٦١٨

٣٠٠٠١٢٣٠١٠٢٠١٦-كیرلس مالك جرجس شنوده٣٤٦١٩

٣٠٠٠٨١٧٢١٠١٦٥٣-كیرلس نادى وھبھ حنا٣٤٦٢٠

٢٩٨٠٢٠٨٢١٠٢٦١١-كیرلس نجاح فؤاد رزق٣٤٦٢١

٣٠٠٠٢٢٨٠١٠٣٦٧٢-كیرلس نصحى شكرى اسرائیل٣٤٦٢٢

٣٠٠٠٦٠٤٢٦٠٢٨٨٧-الورا ایمن فایز عطیھ٣٤٦٢٣

٣٠٠٠٦٠٤٢١٠٢٩٢٢-لبنى توحید محمد حمزه محمد٣٤٦٢٤

٢٩٨١١١٢٠١٠١٧٦٢-لبنى عادل عبد القوى الجمال٣٤٦٢٥

٣٠٠٠٧٢٤١٤٠٢٥٨٣-لبنى عدلى السید عبدالباسط٣٤٦٢٦

٣٠٠٠٦٢٨٠١٠٣٧٣٢-لطفى ایمن محمد لطفى عبد القادر٣٤٦٢٧

٣٠٠١١٠١٢١٠٤٨٢٧-لمیاء اسامھ محجوب عثمان٣٤٦٢٨

٣٠٠٠١١٢٢١٠٥٤٠٨-لمیاء سید توفیق ابراھیم٣٤٦٢٩

٣٠٠٠١٠٣٠١٠٣٩٢١-لمیاء محمد مصطفى كمال عبدالغنى٣٤٦٣٠

٢٩٧٠٩٢٥٠١٠١١٤٥-لمیس محمد نبیل السید٣٤٦٣١

٣٠٠٠٩٢٢٠١٠٣٧٠٨-لوانا نصر صالح محمد على٣٤٦٣٢

٣٠١٠٢٠٤٠١٠٦٣٣٤-لؤى ابراھیم عبد السالم حافظ٣٤٦٣٣

٣٠٠١١٢٨٠١٠٤٤٧٣-لؤى حمد احمد عامر٣٤٦٣٤

٣٠٠٠٦١٥٠١٠٧٨٤١-لیدیھ صالح حلیم فلوبس٣٤٦٣٥

٣٠١٠٣١٤٠١٠٣٩٨٣-لیلى ممدوح حیدر جمعھ٣٤٦٣٦

٢٩٩٠٣١٥٢٧٠٣٨٠٤-لیلیان عماد عدلى حكیم٣٤٦٣٧

٢٩٨١١٠٥٢١٠٤٥٤٥-مادونا جمال شفیق موسى٣٤٦٣٨

٢٩٩٠١٠١٢١٠١٨٢٨-مادونا نشأت انور سیحھ٣٤٦٣٩

٣٠٠٠٨٢٨٠١٠٣٦٨٩-مارتینا اسامھ میالد بسخرون٣٤٦٤٠
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٣٠٠٠٩٠٦٠١٠٣٠٠٥-مارتینا امیر عریان بطرس حنا٣٤٦٤١

٣٠٠٠٦٢٢٠١٠٥٧٢٨-مارتینا سمیر اسكندر ارس٣٤٦٤٢

٣٠٠١٢١٢٠١٠٣٢٦٤-مارتینا ھانى ناجى سند٣٤٦٤٣

٢٩٩٠٦٢٢٠١٠١٨١٧-مارفن رأفت عبد هللا عوض٣٤٦٤٤

٢٩٩١٠٢٦٠١٠٣٧٥٥-مارك عماد لبیب رزق هللا٣٤٦٤٥

٣٠٠٠٨١٦٠١٠٥٣١٩-مارك وجدي شحاتھ مجلع٣٤٦٤٦

٣٠١٠٣١٢٢٣٠١٥١٤-ماركو مجدى رزق زكى٣٤٦٤٧

٣٠٠٠٨٣٠٠١٠٠٥٦٨-ماروسكا امیل صموئیل فرنسیس٣٤٦٤٨

٢٩٩٠٧٢١٠١٠٤٩٤٦-ماریا اشرف صبحى حلمى٣٤٦٤٩

٢٩٩١١٠٤٠١٠٥٦٢١-ماریا عادل مساك شنوده٣٤٦٥٠

٣٠٠٠٧١٦٢٣٠١٩٦٨-ماریا عاطف میالد جرجس عبده٣٤٦٥١

٢٩٩١١١٠٠١٠٤٣٠١-ماریا عاطف وھیب زكى٣٤٦٥٢

٣٠١٠٣٠١٠١٠٠١٤١-ماریز میالد ولیم دوس٣٤٦٥٣

٣٠٠١١٠٥٠١٠١٣٨٦-مارینا اسامھ مالك فھیم٣٤٦٥٤

٢٩٩١١٠٣٠١٠٠١٨٤-مارینا جرجس ولیم مرقص٣٤٦٥٥

٣٠٠٠٦٠١٢٦٠٠٦٨٥-مارینا راضى بخیت عبد هللا٣٤٦٥٦

٢٩٩٠٧١٦٠١٠٠٣٦٧-مارینا رفعت سیداروس حنا٣٤٦٥٧

٣٠٠٠٥١٩٠١٠٤٣٢٦-مارینا شاكر ماھر شاكر میخائیل٣٤٦٥٨

٣٠١٠١٢٩٠١٠٢٩٢٣-مارینا عاطف عطیھ ابراھیم سالم٣٤٦٥٩

٣٠٠٠٥٣١٠١٠٢٤٦٢-مارینا عبد هللا عوض صلیب٣٤٦٦٠

٣٠٠٠٧٢٥٠١٠٢٩٢٤-مارینا فیكتور فرید شكرى٣٤٦٦١

٣٠٠٠٨١٠٠١٠١٨٢٩-مارینا منصور نسیم مسیحة٣٤٦٦٢

٣٠٠١٠٠١٠١٠٢٤٢١-ماریھان وائل منصور عطیة٣٤٦٦٣

٢٩٩٠٤٣٠٠١٠٢٥٩٥-ماریو جمال رزق سنادة٣٤٦٦٤

٣٠١٠٢١٢٠١٠١٨٥٦-ماریو جمیل عزیز حنا٣٤٦٦٥

٣٠١٠٣١٠٠١٠٦٨٥٨-ماریو ھانى جمیل فرج٣٤٦٦٦

٣٠١٠٥٢٠١٤٠٠٧٣٣-مازن احمد صالح زكي٣٤٦٦٧

٣٠٠٠٩٢٧٠١٠٢٧٥٣-مازن احمد على مصطفى٣٤٦٦٨

٣٠٠٠٧٣٠٢١٠٣٦٧٣-مازن اشرف رمضان عبدالعظیم٣٤٦٦٩

٣٠٠١٠٠١٢١٢٧٣١٦-مازن ایھاب راغب عبد الوھاب٣٤٦٧٠
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٢٩٩٠٨١٠٠١٠١٢٧١-مازن شعبان محمود محمد٣٤٦٧١

٣٠٠٠٦٢١٢١٠٢٠٣٥-مازن صفوت محمد على٣٤٦٧٢

٣٠٠٠٩١٢٢١٠٠١١٣-مازن صالح محمد محمد رضوان٣٤٦٧٣

٣٠١٠١٠١٠١٠٧٠٣٨-مازن طارق محمد محمد سلیمان٣٤٦٧٤

٣٠٠٠٨٢٧٠١٠٣٩٣١-مازن على حسین محمد حسن٣٤٦٧٥

٢٩٩١١٠١٢١٠٣٤٧٨-مازن محمد جمال الدین سید احمد٣٤٦٧٦

٣٠٠٠٩٢٥٠١٠٧٧٣٢-مازن محمد ھاشم احمد عزت٣٤٦٧٧

٣٠٠٠٥٢٧٠١٠٢٠١٤-مازن مصطفى محمد حسن٣٤٦٧٨

٣٠٠٠٦٢٣٢١٠٢٧٩١-مازن ممدوح محي الدین سید احمد٣٤٦٧٩

٢٩٩١١١٦٠١٠٥٥٧٩-مازن یاسر انور محمد السعید٣٤٦٨٠

٣٠١٠٢١٠٠١٠٤٢٧١-ماھر محمد ماھر محمد٣٤٦٨١

٢٩٩١١٢٩٠١٠٣٥٤٣-ماھیتاب عمرو محمد عبد الفتاح عبد الھادى٣٤٦٨٢

٣٠٠٠٧٠٧٠١٠٤٥٤٦-ماھیتاب محمد احمد احمد صالح٣٤٦٨٣

٣٠٠٠٨١٩٠١٠١٠٢٤-مایا احمد سعید ھالل٣٤٦٨٤

٢٩٩١٠٢٦٠١٠٣٧٧١-مایكل عماد لبیب رزق هللا٣٤٦٨٥

٢٩٩١٠٢٣٢١٠٢٠١٨-مجدى رفعت عبدالظاھر عبدالغنى٣٤٦٨٦

٣٠٠٠٧١٧٢١٠٤١٩٢-مجدى ریاض عبدالنور ریاض٣٤٦٨٧

٣٠٠٠٩١٧٠١٠٥٦٥٨-مجدى عادل محمد جمعھ٣٤٦٨٨

٣٠٠٠٩١١٢١٠٢٥٣٣-مجدى نبیل على حسن٣٤٦٨٩

٢٩٩٠٧٢٢٢١٠٣٦٣٥-مجدي محمد سعید عبدالغني٣٤٦٩٠

٣٠٠٠٢٢٩٠١٠٢١٩٤-محسن سلیمان زكى سلیمان٣٤٦٩١

٣٠٠٠٧٠٦٠١٠٠٣٩٩-محمد ابراھیم السید ابراھیم٣٤٦٩٢

٢٩٨١٢٠٢٢١٠٢٢٩٣-محمد ابراھیم سعد سید٣٤٦٩٣

٢٩٩٠٢١٥٢١٠١٦٣٨-محمد ابراھیم غازى على٣٤٦٩٤

٣٠٠٠٩٠٤٢١٠٣٢٣٥-محمد ابراھیم محمد ابراھیم٣٤٦٩٥

٣٠٠١١٢٤٠١٠١٠٧٢-محمد ابراھیم محمود محمد٣٤٦٩٦

٣٠٠٠٥٠٩٠١٠٤١٥٩-محمد ابو السعود محمد على٣٤٦٩٧

٢٩٩٠٩٢٥٢٦٠٥٣٩٥-محمد ابوالسعود جابر معداوي٣٤٦٩٨

٢٩٩١٢١٩٠١٠٢٥٣٨-محمد ابودوح محمد ابودوح٣٤٦٩٩

٣٠١٠١١٠٠١٠٦٣٩١-محمد احمد ابراھیم حسین٣٤٧٠٠
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٣٠٠٠٣١١٢٤٠٣٥٩٤-محمد احمد ابراھیم مبارك٣٤٧٠١

٢٩٩١٢٠٣٢١٠٠٦٣٣-محمد احمد ابوالعال عبدالرحیم٣٤٧٠٢

٣٠٠٠٣٠٦٠١٠٠٥٥٥-محمد احمد اسماعیل احمد محمد٣٤٧٠٣

٣٠٠٠٩١٩٢١٠١٩١٥-محمد احمد اسماعیل خلیفھ٣٤٧٠٤

٣٠٠٠٤٠١٢١٠٧٤٩٨-محمد احمد البدرى عبدالصادق٣٤٧٠٥

٣٠٠٠٤٠٦٠١٠٤٢١٢-محمد احمد السید حفنى٣٤٧٠٦

٢٩٩٠٨٢٩٢١٠١٥٧١-محمد احمد بدوي محمود٣٤٧٠٧

٣٠٠٠٨١٥٢١٠١٥٧٦-محمد احمد جالل الدین امین مصطفى٣٤٧٠٨

٢٩٩٠٤٠١٠١٠٨٩١٣-محمد احمد حسن عبدالرحیم٣٤٧٠٩

٣٠٠٠٩٠٤٠١٠٤١٥٣-محمد احمد حسین احمد٣٤٧١٠

٢٩٩٠٥٠٥٠١٠١٧٥٦-محمد احمد حلمى عبد الرحمن٣٤٧١١

٢٩٩١٢٢٩٢١٠٠٦٣٧-محمد احمد حمدناهللا احمد٣٤٧١٢

٣٠٠٠٧٣٠٠١٠٦٠٥٥-محمد احمد حمدى خلیل حامد٣٤٧١٣

٣٠٠٠٧١٠٠١٠١٤٧٤-محمد احمد سامى على٣٤٧١٤

٣٠٠٠٨٠١٢١٠٨٥٥٤-محمد احمد صدقى محمد سالم٣٤٧١٥

٣٠٠٠٤٠٧٢١٠٠٨٣٢-محمد احمد طلخان عبدالعزیز٣٤٧١٦

٣٠٠٠٦٢٩٠١٠٠٢٥١-محمد احمد عبد االستار احمد مطر٣٤٧١٧

٣٠٠٠٨٢٦٠١٠٤٧٧٨-محمد احمد عبد الرحمن محمد٣٤٧١٨

٣٠٠٠٣١٧٠١٠٤٥١٣-محمد احمد عبد المجید طلب٣٤٧١٩

٣٠٠٠٥٠١٢١٠٧٠٧٩-محمد احمد عبدالعال عبدالحلیم٣٤٧٢٠

٣٠٠٠٦٢٠٠١٠٦٥٥٨-محمد احمد عبدالعظیم عوض عودة٣٤٧٢١

٣٠٠٠٤٢٣٠١٠٢٣٣٣-محمد احمد محمد احمد عطیھ٣٤٧٢٢

٣٠٠٠٦٢٧٢١٠٢٩٧٢-محمد احمد محمد حسن٣٤٧٢٣

٣٠٠٠٤١٥٢١٠٢٨٧٩-محمد احمد محمد حسن٣٤٧٢٤

٣٠٠٠٨٠١٢٨٠٠١٥٦-محمد احمد محمد سعدهللا٣٤٧٢٥

٢٩٩١٠٢٣٠١٠٢٣٣٩-محمد احمد محمد سلیمان٣٤٧٢٦

٣٠٠٠٩١٩٢١٠٣١٧٩-محمد احمد محمد عبد هللا عبد الرحمن٣٤٧٢٧

٣٠١٠١١٤٢١٠٥٦١١-محمد احمد محمد عبدالعظیم٣٤٧٢٨

٣٠٠١٢٠١٠١٠٧٠٣٥-محمد احمد محمد عزت احمد حسن٣٤٧٢٩

٣٠٠٠٧١١٠١٠١٩٩٥-محمد احمد محمد فرج٣٤٧٣٠
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٢٩٨٠٧٠١١٧١٠٧٧٨-محمد احمد محمد قندیل٣٤٧٣١

٣٠٠٠٥٢٩٠١٠٤٠١٣-محمد احمد محمد محمود٣٤٧٣٢

٣٠٠٠٨٠٧٠١٠٠٧٣٣-محمد احمد محمود محمد٣٤٧٣٣

٣٠٠١٠٠٥٠١٠٢٩٩٨-محمد احمد مسلم حمد٣٤٧٣٤

٢٩٩١١٢٠٢١٠٤٤٣٨-محمد احمد مغازى جمعھ٣٤٧٣٥

٢٩٩٠٧١٨٠١٠٠٨٧٨-محمد احمد نبیل خضر فرج٣٤٧٣٦

٣٠٠٠٤٣٠٢١٠١١٩١-محمد اسامة عبد الوھاب ھیكل٣٤٧٣٧

٢٩٩١٠٠٣١٧٠٠٣٣٢-محمد اسامھ حمدي الریفي٣٤٧٣٨

٣٠٠٠٨١٤٠١٠٠١٣٢-محمد اسامھ محمد عبد الفضیل٣٤٧٣٩

٣٠٠٠٩١٨٠١٠٥٥٧٥-محمد اسامھ محمد عید٣٤٧٤٠

٣٠٠٠٦١٦٠١٠١١١٦-محمد اسامھ محمد محمد احمد٣٤٧٤١

٣٠٠٠٣٠٤٢١٠٢٤٧٨-محمد اسعد ابوالعال علیوموسى٣٤٧٤٢

٣٠٠٠٥٢٥٢١٠٠٥٣٥-محمد اسماعیل ابو بكر احمد سید احمد٣٤٧٤٣

٣٠٠٠٤١٩٢١٠٢٩٧٩-محمد اسماعیل السید اسماعیل٣٤٧٤٤

٢٩٩٠٩١٦٢١٠٣٨٥٤-محمد اشرف حسن الصنادیلى٣٤٧٤٥

٣٠٠٠٥١٨٠١٠٤٣٥٢-محمد اشرف سید احمد٣٤٧٤٦

٣٠٠٠٦١١٢١٠٢٨٥٢-محمد اشرف سید عبدالعال٣٤٧٤٧

٣٠٠١٠٣٠٠١٠١٣٩٩-محمد اشرف شحاتة محمد٣٤٧٤٨

٣٠٠١٢٠٤٠١٠٤٦١٨-محمد اشرف صابر عید٣٤٧٤٩

٣٠٠٠٧٢٠٠١٠١١٩٦-محمد اشرف محمد احمد٣٤٧٥٠

٣٠١٠١٠١٢١٣١٩١٢-محمد اشرف محمد طھ٣٤٧٥١

٢٩٩١٠٣٠٢١٠٠٢٩٨-محمد اشرف محمد على٣٤٧٥٢

٣٠٠٠٢٠٣٢١٠٠٢٧٦-محمد اشرف محمد محمد٣٤٧٥٣

٢٩٩١١٢٣٢١٠٣٦٥٧-محمد اشرف مسعد عبدالواحد ابوعرب٣٤٧٥٤

٣٠٠٠٦١٧٢١٠٤٦٧٦-محمد الحمزة خالد محمد٣٤٧٥٥

٣٠١٠١٢٢٠١٠٠٦١٣-محمد السید الدسوقي رمضان٣٤٧٥٦

٣٠٠٠٥١٢٠١٠٣١٧٩-محمد السید كمال السید٣٤٧٥٧

٣٠٠٠٣٠١٢١٠٤٤٧٦-محمد السید محمد السید٣٤٧٥٨

٣٠٠١٠٢٢٢١٠١٨٣٢-محمد امان ابراھیم عبدالفتاح٣٤٧٥٩

٢٩٩١٢١٩٢١٠٠٩٣١-محمد امجد امین فھمى٣٤٧٦٠
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٢٩٩١٠٠١٠١١٦١١٨-محمد امجد حسن ابراھیم ضلیفى٣٤٧٦١

٣٠٠٠٩١١٢١٠٠٨١٦-محمد امین على محمد٣٤٧٦٢

٣٠٠٠٥٠٣٢١٠١٣٧٩-محمد انور اسماعیل عبدالخالق  شلبى٣٤٧٦٣

٣٠١٠٢١٥٠١٠٦٥١٨-محمد ایمن عبدالمغني احمد محمد٣٤٧٦٤

٣٠٠٠٨٠٦٠١٠٥٥١٦-محمد ایمن محمد جوده٣٤٧٦٥

٣٠٠٠٣٢٦٢١٠٠٩١٣-محمد ایمن محمد حسن دسوقى٣٤٧٦٦

٣٠٢٠٣٠٩٠١٠٣٦٥٥-محمد ایمن محمد سید٣٤٧٦٧

٢٩٩١١١٧٠١٠١٩٩٧-محمد ایمن محمد عبد الحمید عبدالرحمن٣٤٧٦٨

٣٠٠٠١٠١٢١٢٧٦٣٥-محمد ایھاب احمد احمد٣٤٧٦٩

٢٩٩٠٢٢٣٢١٠١٩٧٣-محمد ایھاب فاروق عبده٣٤٧٧٠

٢٩٩١١١٣٢١٠٣١٥٣-محمد ایھاب محمد العزب٣٤٧٧١

٣٠٠٠٥٢١٠١٠٠٥٣٥-محمد ایھاب محمد على٣٤٧٧٢

٣٠٠٠٥٠٥٠١٠٢٣٣١-محمد بدیر محمد علي٣٤٧٧٣

٣٠٠١٠٠١٢١٢٤٣٣٣-محمد بركات عوض سلیم٣٤٧٧٤

٣٠٠٠١١٤٠١٠٣٧٧٣-محمد بالل محمد احمد٣٤٧٧٥

٢٩٨٠٨٠٨١٥٠٠٠٣٣-محمد توفیق كمال الصایغ٣٤٧٧٦

٣٠٠٠٣١٥٠١٠٥٧١٨-محمد تیسیر عید صالح محمد٣٤٧٧٧

٠-محمد جاب هللا احمد محفوظ٣٤٧٧٨

٣٠٠٠٢٢٣٢١٠٠٤١٦-محمد جابر عبدالتواب عبدالحفیظ٣٤٧٧٩

٢٩٩١٠١٠٠٤٠٠٠٧٩-محمد جادالكریم عبدربھ محمد خلیل٣٤٧٨٠

٣٠٠٠٩٢٦٠١٠٢٦١٥-محمد جمال ابو العینین حسن٣٤٧٨١

٢٩٩١١٠٧٠١٠٢٧١٦-محمد جمال الدین محمد عبد القادر٣٤٧٨٢

٣٠٠٠٣١٤٢١٠١٤٩٥-محمد جمال بیومى حسنین٣٤٧٨٣

٣٠٠٠٧١٥٠١٠٢٤٣٩-محمد جمال خمیس طلبھ سرحان٣٤٧٨٤

٣٠١٠١١٠٠١٠٢٤٣٤-محمد جمال دردیر حفني محمد٣٤٧٨٥

٢٩٩١١١٨٠١٠٥٤٧٨-محمد جمال صادق عسران٣٤٧٨٦

٣٠٠٠٩١١٠١٠٥٤٣٨-محمد جمال عبد الباسط احمد٣٤٧٨٧

٣٠٠٠٥٢٥١٧٠٢٧٥٢-محمد جمال عبد الباسط الدیب٣٤٧٨٨

٢٩٩٠١٢٧٠١٠٢٨٩٨-محمد جمال عبد التواب عبد العزیز٣٤٧٨٩

٣٠٠٠٨٢٨٢١٠٥٣٩٥-محمد جمال على الدیب٣٤٧٩٠
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                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٦١١٢١٠٢١٣٥-محمد جمال محمود حسین٣٤٧٩١

٢٩٩١١٠٢٢١٠٢٠١١-محمد جمال مراد محمد صابر٣٤٧٩٢

٣٠٠٠٣٢٣٠١٠١٩٣٤-محمد جمال موسى عبد المقصود٣٤٧٩٣

٣٠٠٠٢٠٦٠١٠٠٥٩١-محمد جمال نصرالدین علي نصر الدین٣٤٧٩٤

٣٠٠٠٤١٨٢١٠٠٢٣٤-محمد جوھر ابراھیم محمد٣٤٧٩٥

٣٠٠١٠٢٥٠١٠٣٤٩٢-محمد حامد عبدهللا أبوالمحاسن٣٤٧٩٦

٣٠٠٠٨٠١٠١٠٢٥٧٥-محمد حسام الدین احمد  عبدالرحمن احمد٣٤٧٩٧

٣٠٠٠٨٢٩٠١٠٤٦١٦-محمد حسام الدین مصطفى توفیق٣٤٧٩٨

٣٠٠١٠٠١١٨٢٩٨١٣-محمد حسام رجب فتح هللا دومھ٣٤٧٩٩

٣٠٠١٠٠١٠١٢٠٧٩٩-محمد حسام قدرى احمد٣٤٨٠٠

٢٩٩٠٨١٢١٣٠٢٨٥٤-محمد حسام محمد طیر الوادى٣٤٨٠١

٣٠٠٠٢٠١٠١١٠٠٥٧-محمد حسن احمد على عبد العاطى٣٤٨٠٢

٢٩٩٠٩٢٩٠١١٠٥٥٣-محمد حسن جابر حسن٣٤٨٠٣

٣٠٠٠٧١١٠١٠٠١٧٤-محمد حسن حسین حسین٣٤٨٠٤

٣٠١٠٢٠٦٠١٠٣٠٧٢-محمد حسن صالح عبده٣٤٨٠٥

٣٠٠٠٨١٥٠١٠٢٥٥٩-محمد حسن قاسم حسن٣٤٨٠٦

٣٠٠٠٩٢١٠١٠٠٠٣٤-محمد حسن محمد الضوى محمد٣٤٨٠٧

٣٠٠٠٣٠٥٠١٠١٠٥٧-محمد حسن محمد حسن٣٤٨٠٨

٢٩٩١٠٢٥٠١٠٦٤١١-محمد حسن محمد رمضان٣٤٨٠٩

٣٠٠٠٨٠٣٠١٠٤٣٩٦-محمد حسن محمد عبد السالم٣٤٨١٠

٣٠٠٠٥٠٥٠١٠٣٣٣٨-محمد حسن محمد عبدالحفیظ٣٤٨١١

٣٠٠٠٨٠٤٠١٠٣٥٣٣-محمد حسن محمد عبده على٣٤٨١٢

٣٠١٠١٠٣٠١٠٠٩٥١-محمد حسنى السید ھدیب٣٤٨١٣

٢٩٧١١٠١٠١٠٦٧٩٩-محمد حسنى عبد الرحمن رشوان٣٤٨١٤

٣٠٠٠٣١٤٢١٠٠٣٣٢-محمد حسنى محمد عرفان٣٤٨١٥

٢٩٩٠١٢١٠١٠٢٧٧٥-محمد حسنى محمود عبد العزیز٣٤٨١٦

٢٩٩١٠١٦٠١٠٢٩٧٢-محمد حسین حسن على٣٤٨١٧

٢٩٩١١٠٥٠١٠٥٣٥٢-محمد حسین سعید محمود٣٤٨١٨

٣٠٠٠١٠١٠١٠٤٨٧٥-محمد حسین عبد الرازق ابراھیم البیطار٣٤٨١٩

٣٠٠٠٩١٣٠١٠٣٥٧١-محمد حسین عبد العال سلیم الشافعى٣٤٨٢٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩١٠١٢٠١٠٠١٥٢-محمد حسین فتحى عبد الرحیم٣٤٨٢١

٣٠٠٠٧١٤٢١٠٢٦٥٩-محمد حسین محمد السبكى٣٤٨٢٢

٣٠٠٠٤٢٩٢١٠١٣٩٢-محمد حسین محمد محمود العرنوسى٣٤٨٢٣

٢٩٩٠٧٠١٢١١٣٨٩١-محمد حلمى محمد ابراھیم٣٤٨٢٤

٣٠٠٠٦٢٤٠١٠٣٨٣٧-محمد حلمى محمد محمود٣٤٨٢٥

٣٠٠٠٣١١٢١٠٢٠٥٥-محمد حمدى طھ بكر حسین دویدار٣٤٨٢٦

٢٩٨٠٩٢٢٢١٠٣٨١١-محمد حمدى عبدالرحمن ابوالعال٣٤٨٢٧

٣٠٠١٠٠١٢٤٣٣٨٣٢-محمد حمدى محمد عبدالعال٣٤٨٢٨

٣٠٠٠٢١٧٢١٠٤٤٣٣-محمد حنفى حسن احمد٣٤٨٢٩

٣٠٠٠٢٢٠٢١٠٣٥٣٤-محمد خالد بیومى عبد السالم٣٤٨٣٠

٣٠٠٠٤١٨٠١٠١١٥٢-محمد خالد جمال عبده٣٤٨٣١

٣٠٠٠٩٢٥٢١٠٦٧٣٣-محمد خالد سامى عبدالمجید٣٤٨٣٢

٣٠٠٠٥٢٠٠١٠١٧١١-محمد خالد سید ثابت٣٤٨٣٣

٣٠٠٠٤١٦٢١٠٢٩٧٤-محمد خالد سید خلیفھ٣٤٨٣٤

٣٠٠١١١٤٨٨٠٠٦٥٧-محمد خالد شوقى عبد اللطیف سلیم٣٤٨٣٥

٣٠٠٠٧١٠٠١٠٦٩٩٩-محمد خالد غریب محمود٣٤٨٣٦

٣٠٠١٢٠٤٠١٠٤٤٩٩-محمد خالد محمد حسن٣٤٨٣٧

٣٠٠٠١١٩٠١٠١٢٥٩-محمد خالد محمد حماد٣٤٨٣٨

٣٠٠٠١٠١٠١٤٤٠٩٥-محمد خالد محمد عبد الحلیم٣٤٨٣٩

٣٠٠٠١٢٣٢١٠٠٢٣١-محمد خالد محمد فرحات محمود٣٤٨٤٠

٣٠٠٠٥٢٦٠١٠٠٨٥٤-محمد خالد محمد محمد ندا٣٤٨٤١

٣٠٠٠٤١٦٠١٠٢٠٥٥-محمد خالد محمود عبد العظیم٣٤٨٤٢

٢٩٩٠١٣١٠١٠١٣٧٧-محمد خالد مصطفي عبد العزیز٣٤٨٤٣

٣٠٠٠٥٢٨٢١٠٠٦٣٧-محمد خالد ھالل احمد٣٤٨٤٤

٣٠٠٠٧٠٤٢٣٠٠٣٥٦-محمد خیري محمود توفیق٣٤٨٤٥

٣٠٠٠٣٠٩٠١٠٣٢١٤-محمد دسوقي محمود احمد٣٤٨٤٦

٢٩٨١٢٢٨٢١٠٢٥٧٢-محمد رأفت ابراھیم محمد بردیس٣٤٨٤٧

٣٠٠٠٤١٩٢١٠٠٠٥٤-محمد ربیع على بیومى الشریف٣٤٨٤٨

٣٠٠٠٨٢٤٢١٠٢٥٩٨-محمد ربیع فتحى ابراھیم٣٤٨٤٩

٢٩٩١٠١٥٢١٠١٠٣٧-محمد رجب بشیر عبد اللطیف٣٤٨٥٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠١٢٥٢١٠٠٣٥٧-محمد رجب محمد احمد حسین٣٤٨٥١

٢٩٩٠٤٢٥٢١٠٥١٣٧-محمد رجب محمد سعید٣٤٨٥٢

٣٠٠٠٢١٧٢١٠٣٨٥٢-محمد رجب محمد عبدالوھاب٣٤٨٥٣

٣٠٠٠١٠١٢٤٣٥٧٧١-محمد رضا توفیق محمد٣٤٨٥٤

٣٠٠٠٧٢٨٠١٠٠٠٥٥-محمد رضا جامع محمود٣٤٨٥٥

٢٩٩١١١١٢١٠١٤١٣-محمد رضا عمار عبدالحمید٣٤٨٥٦

٣٠٠٠٧٣٠٢١٠٠٧٩٨-محمد رضا محمد السید حسن٣٤٨٥٧

٢٩٩١١١٣٠١٠٠٩٧١-محمد رضوان طعیمھ رضوان٣٤٨٥٨

٣٠١٠٣١٤٢١٠٠٦٣٩-محمد رفعت عبد الرحمن غنیمى٣٤٨٥٩

٣٠٠٠١١٥٢١٠١٥٥٥-محمد رمضان عبدالعظیم محمود٣٤٨٦٠

٣٠٠٠٢٢٢٠١٠٤٧٧٧-محمد رمضان عربى محمود رضوان٣٤٨٦١

٣٠٠٠٧٠١٢١١٠٧٧٣-محمد رمضان محمد حسن٣٤٨٦٢

٣٠٠٠٦١٥٢١٠٠٠٩٧-محمد زكریا سید عبدالرحمن٣٤٨٦٣

٣٠٠٠٧٢١٠١٠١١٩٤-محمد زكى عبد العلیم محمد على٣٤٨٦٤

٣٠٠٠٤٢٠٢١٠١١٩٤-محمد سالم محمد سالم فرج هللا٣٤٨٦٥

٣٠٠١٠١٨٢١٠١٦٩٩-محمد سامح محمد علي٣٤٨٦٦

٢٩٩١٠١٨٢١٠٢٧٩٨-محمد سامى كامل احمد مصلوح٣٤٨٦٧

٣٠٠٠٧٠١٠١٠٠٦٥٧-محمد سامى محمد فرج٣٤٨٦٨

٣٠٠١٠٢٥٠١٠٣٠٣٤-محمد سامى معوض عفیفى٣٤٨٦٩

٣٠٠٠٢٢١٠١٠١٨١٨-محمد سامي احمد محروس احمد٣٤٨٧٠

٣٠٠٠٣٢٩٢١٠٢٩٩٦-محمد سعد عبد الفضیل عزام سید٣٤٨٧١

٢٩٩١٢١٩٢١٠٢٦٩١-محمد سعد محمد ابومندور٣٤٨٧٢

٢٩٩١١١٠٢١٠٥٢٩١-محمد سعدهللا عبدالخالق ابراھیم٣٤٨٧٣

٢٩٩١٢٠٨٠١٠٤٢١٧-محمد سعید احمد محمد٣٤٨٧٤

٣٠٠٠٢١٦٢١٠٠٣١٦-محمد سعید السید السید٣٤٨٧٥

٣٠٠٠٦٠٥٢١٠٤٤٣٥-محمد سعید سید على٣٤٨٧٦

٣٠٠٠٣١٧٠١٠٠٢٧٥-محمد سعید عبد العظیم بیومي٣٤٨٧٧

٢٩٩٠٩١٥٢١٠٧٣٩٨-محمد سعید محمد عثمان٣٤٨٧٨

٢٩٩١٢٠١٠١٠١٩٣٨-محمد سالمة محمد حسن٣٤٨٧٩

٢٩٩١٢١١٠١٠٤٣٥٧-محمد سالمھ محمد سالمھ٣٤٨٨٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩١٠٢٦٢١٠٢٠٣٩-محمد سلیمان امام ایوب٣٤٨٨١

٢٩٩١٢١٠٢١٠٣٢٣٦-محمد سمیر سید ابوسریع٣٤٨٨٢

٣٠٠٠٤٠٦٢١٠١٢٩٦-محمد سمیر عبد هللا حمزه سلیمان٣٤٨٨٣

٢٩٩٠٢٢٠٢١٠٣٧١٨-محمد سید زكي محمد٣٤٨٨٤

٣٠٠١١٠١٢١٠٢٢٣٩-محمد سید سید جمعھ٣٤٨٨٥

٢٩٨١١٢٥٢١٠١٦٩٩-محمد سید عبد اللطیف محمد منصور٣٤٨٨٦

٣٠٠٠٩٠٤٠١٠٠٦٥٤-محمد سید عمر مرعي٣٤٨٨٧

٣٠٠٠١١١٢٢٠٠٤٥٣-محمد سید مبروك سید٣٤٨٨٨

٣٠٠٠٤٠٦٠١٠٠٢٩٢-محمد سید محمد رشوان احمد٣٤٨٨٩

٣٠١٠١١٠٠١٠١٦٥٩-محمد سید محمد عباس٣٤٨٩٠

٣٠٠٠١١٦٢١٠٣٤٩١-محمد سید محمد عبد الخالق ابراھیم٣٤٨٩١

٢٩٩١٠٢٢٠١٠١٥٧١-محمد سید محمود سید٣٤٨٩٢

٣٠٠٠٧٠١٢٣٠٠٩٩٨-محمد سید مصطفى احمد٣٤٨٩٣

٣٠٠٠٣٣٠٠١٠٣٣٥٢-محمد سید مصطفى حزین٣٤٨٩٤

٣٠٠٠٨٢٥٢١٠٤٣٣٥-محمد شریف فاروق محمد٣٤٨٩٥

٣٠١٠٢٠٧٠١٠٥٤٩٩-محمد شعبان محمد عبد الفتاح٣٤٨٩٦

٢٩٩٠٢١٤٢١٠٠٢١٨-محمد شعبان معتمد عبد اللطیف٣٤٨٩٧

٣٠٠٠٩١٩٢١٠٣٢٧٦-محمد صابر عبد القادر رحیم٣٤٨٩٨

٣٠٠٠٣٠٤٠١٠٣٩٥٧-محمد صابر محمد ابوالیزید٣٤٨٩٩

٣٠٠٠١٠١٢١٥٢٩٣١-محمد صابر محمد عبد الباسط٣٤٩٠٠

٢٩٩٠٧١١٢٧٠٣٥٧٢-محمد صابر محمد على٣٤٩٠١

٣٠٠٠٧٠٤٠١٠٦١٩٦-محمد صالح محمد بخیت٣٤٩٠٢

٣٠٠٠٦٠٢٢١٠٢٤١١-محمد صبرى على على٣٤٩٠٣

٣٠٠٠٥٠٦٢٨٠٠٣٧٩-محمد صبري سعید محمود٣٤٩٠٤

٣٠٠٠٦٠٨٠١٠٤١٥٧-محمد صالح سلیمان تھامى٣٤٩٠٥

٣٠٠٠٩١٣٠١٠٣٤٧٤-محمد صالح عبد العظیم محمد یوسف٣٤٩٠٦

٣٠٠٠٤٠١٢١٠٤٢١٩-محمد صالح عبد الفتاح نصر٣٤٩٠٧

٣٠٠١٢٢٣٢١٠٢٤١٤-محمد صالح فضل امین٣٤٩٠٨

٣٠١٠١١٤٠١٠٤٣٧٥-محمد صالح محمد عطیھ كامل٣٤٩٠٩

٣٠٠٠٤٠٣٠١٠٣٠٧٦-محمد ضیف حامد عبد السمیع٣٤٩١٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩١٢٠٤١٧٠٠٧٣٢-محمد طارق بسیونى حسین عالم٣٤٩١١

٣٠٠٠٢٠٣٠١٠٣٦٩٣-محمد طارق حسن محمد٣٤٩١٢

٣٠٠٠٨١٦٠١٠١٦٥٨-محمد طارق حسین احمد٣٤٩١٣

٣٠٠٠٩١٢٢١٠٠٧٣٣-محمد طارق عبدالجواد مرسى٣٤٩١٤

٣٠٠٠١٣١٢١٠٠٣٩٩-محمد طارق قرني عبد العظیم٣٤٩١٥

٢٩٩١١٢٦٢١٠١١٣٦-محمد طارق محمد السید مقلد٣٤٩١٦

٣٠٠٠٧١٧٠١٠٢٨٧٧-محمد طارق مصطفى محمد مصطفى٣٤٩١٧

٣٠٠٠٨١٩٢٣٠٠١١٣-محمد طارق میزار ابراھیم٣٤٩١٨

٣٠٠٠٩٠٢٢١٠٤٤٧٢-محمد طایع عبداللطیف طایع٣٤٩١٩

٣٠١٠١٠١٠١٠٨٥١٤-محمد طلعت السید حامد لكلوك٣٤٩٢٠

٢٩٩١٢٢٣٠١٠٣٥٩١-محمد طھ رجب محمد ابراھیم٣٤٩٢١

٢٩٩١١٢١١٦٠١٣٧١-محمد طھ محمد مسعود٣٤٩٢٢

٣٠٠١١٠٣٠١٠٣٦٩٢-محمد عادل جابر حسین٣٤٩٢٣

٣٠٠٠٣٠٦٢١٠٣٢٩٢-محمد عادل حلمى محمد٣٤٩٢٤

٣٠٠٠٩٢٧٠١٠٣٤٣١-محمد عادل سعید غنیمى٣٤٩٢٥

٣٠١٠٣٠٧٢١٠٢٦٧١-محمد عادل صالح حامد ھلیل٣٤٩٢٦

٣٠٠٠٦٢١٨٨٠٠١١٧-محمد عادل عبدالحمید عثمان٣٤٩٢٧

٣٠٠٠٥٠٦٠١٠٠٠٧٨-محمد عادل عبدالحي ابراھیم٣٤٩٢٨

٣٠٠٠٥١٠٠١٠٣١٩٩-محمد عادل محمد زكى٣٤٩٢٩

٢٩٩٠٥٠٦٠١٠٠٠٧٣-محمد عادل محمد طلبة٣٤٩٣٠

٣٠٠٠٦٢٧٢١٠٠٥٩٧-محمد عادل محمد عبدالرؤف موسى٣٤٩٣١

٢٩٩١٠٢٤٠١٠١٥٥١-محمد عاشور عراقى محمد٣٤٩٣٢

٣٠٠١٢٢٨٠١٠٢٤١٨-محمد عاطف حسن ابراھیم٣٤٩٣٣

٣٠٠٠٤٠٥٠١٠٥٢٥٣-محمد عاطف رشاد حسن٣٤٩٣٤

٣٠٠٠٧٢٧٢١٠٤٠٩٢-محمد عاطف فتحى عبدهللا٣٤٩٣٥

٢٩٩١١٠١٠١٠٦٩٧٦-محمد عباس ابراھیم مصطفى٣٤٩٣٦

٣٠٠١١٠١٠١٠٥٦٧٢-محمد عبد الباسط محمد محمد المشتولى٣٤٩٣٧

٢٩٩١٠٠٩٢١٠٠٤٣٥-محمد عبد الباقى احمد محمد٣٤٩٣٨

٣٠٠٠٤١٥٠١٠٢٢٩٤-محمد عبد التواب عابدین طایع٣٤٩٣٩

٢٩٩١٢٠١٠١٠٩٠٣٣-محمد عبد الجواد فارس نور الدین طھ٣٤٩٤٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٦٠١٠١٠٦٧٩٩-محمد عبد الحافظ محمد حسن٣٤٩٤١

٣٠٠٠٥٠١٠١٠٦٠١٦-محمد عبد الحافظ ھالل عبد الحافظ٣٤٩٤٢

٣٠٠١٠٠٤٠١٠١٦١٦-محمد عبد الحلیم محمد عبد المنعم٣٤٩٤٣

٢٩٩١٠١٢٠١٠٣٢٧٥-محمد عبد الرحمن السید مصطفى٣٤٩٤٤

٢٩٩١١١٨٠١٠٣٢٩٧-محمد عبد الرؤوف جمال الدین عبد الرؤوف٣٤٩٤٥

٣٠٠١٠١٨٠١٠٤٧٧١-محمد عبد العاطى شعبان عبد الواحد٣٤٩٤٦

٣٠٠٠٩٠٤٢١٠٠٣٩٢-محمد عبد العزیز سعید على ابو السعد٣٤٩٤٧

٣٠٠٠٩٢٢٢١٠٠٦٩٢-محمد عبد الفتاح سید محمود خطاب٣٤٩٤٨

٣٠٠٠٦١١٠١٠٣١١٨-محمد عبد اللطیف محمد محمود محبوب٣٤٩٤٩

٣٠٠٠٥٠٢٢٢٠٢٨١٩-محمد عبد هللا شعبان عبد هللا٣٤٩٥٠

٢٩٨١١٠١٠١٠٥٧٩٧-محمد عبد المحسن اسماعیل احمد٣٤٩٥١

٣٠٠١١٠٦٠١٠٠٦٩٨-محمد عبد الناصر مدبولى عفیفى٣٤٩٥٢

٣٠٠٠٦٢٢٢١٠٢٥١٣-محمد عبد ربھ عبد الموجود عبد المجید٣٤٩٥٣

٣٠٠١٠١٧٢١٠٢٧٩٤-محمد عبدالرازق فرید محمد٣٤٩٥٤

٣٠٠٠٨٢١٠١٠٢٧٣١-محمد عبدالرحمن محمود الراوى احمد٣٤٩٥٥

٣٠١٠٢١٢٢١٠٣٧٩١-محمد عبدالشافى احمد عبدالشافى٣٤٩٥٦

٣٠٠٠١١٦٢١٠١٣٣٢-محمد عبدالعال محمد احمد٣٤٩٥٧

٣٠٠١٠٢٠٠١٠٤٧٥٧-محمد عبدالعزیز حامد شندى٣٤٩٥٨

٣٠٠٠٧١٦٢١٠٣٩٥٣-محمد عبدالعلیم احمد منجود٣٤٩٥٩

٣٠٠٠٧١٦٠١٠٢٧٣٩-محمد عبدالفتاح عبدالمطلب محمد سلیمان٣٤٩٦٠

٣٠٠٠٦٠٢٢١٠٠٨١٨-محمد عبدالفتاح موسى محمد٣٤٩٦١

٢٩٩٠١٠٦٢١٠٣٧٩١-محمد عبداللطیف السعید عبداللطیف٣٤٩٦٢

٣٠٠٠٦٣٠٠١٠٢٨٥١-محمد عبدهللا محمد رمضان٣٤٩٦٣

٢٩٩١٠١٠٠١٠١٦٥٩-محمد عبدالناصر فرغلى صالح٣٤٩٦٤

٣٠٠٠٣٠٤٢١٠٣٥٥٥-محمد عبدالنعیم محمد نعیم٣٤٩٦٥

٢٩٩٠٩٠١٢١٠٣٠٥٨-محمد عبدالھادى محمد صالح٣٤٩٦٦

٣٠٠٠٩٠٣٢٣٠٢٢١٣-محمد عبدالوھاب عید ابوبكر٣٤٩٦٧

٣٠٠٠٩١٣٠١٠٤٠١٢-محمد عبده محمد احمد٣٤٩٦٨

٣٠٠٠٩٠٦٨٨٠٠٠٥٨-محمد عرفھ زاھر احمد عبدالنبى٣٤٩٦٩

٣٠٠٠٩٢٥٢١٠٢٤٩٥-محمد عزت السید محمود٣٤٩٧٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٦١٨٠١٠٤٢٥١-محمد عزت عبد العاطي عبد السمیع٣٤٩٧١

٢٩٧٠٥٢٩٠١٠٠١٥٤-محمد عزت عبد الھادى محمد عزت٣٤٩٧٢

٣٠١٠٣٢٩٢١٠٠٩١٢-محمد عصام السید خضر٣٤٩٧٣

٣٠١٠٢٢٠٠١٠٣١١٦-محمد عصام رمضان محمد٣٤٩٧٤

٣٠٠٠٨٠٣٢١٠٤١٩٩-محمد عصام سید سید٣٤٩٧٥

٣٠٠٠٧٠١٢١٠٦٧١٧-محمد عصام فتحى عبدالمقصود٣٤٩٧٦

٣٠٠٠٤٠٣٠١٠٣٤١٦-محمد عصام فتحي عبد البدیع الطیب٣٤٩٧٧

٣٠٠٠٤٠٢٠١٠١٨٧٣-محمد عصام محمد محمود٣٤٩٧٨

٢٩٩١٢١٨٢١٠٣٦٥٧-محمد عكاشة عبد العزیز عكاشة٣٤٩٧٩

٣٠٠٠٤٠٤٢١٠٠٢٩٣-محمد عالء الدین احمد محمد محجوب٣٤٩٨٠

٢٩٩٠٤٠٨٠١٠٠٨٩٨-محمد عالء الدین امین محمد یوسف٣٤٩٨١

٣٠١٠١٠٩٠١٠١٠٧٨-محمد عالء عطا رمضان٣٤٩٨٢

٣٠١٠١٢٤١٤٠١٢٥٧-محمد عالء محمد رمضان٣٤٩٨٣

٣٠٠١٢٠٨٢١٠٠١١٦-محمد عالءالدین عزت كامل٣٤٩٨٤

٣٠٠٠٦٢٥٢١٠٦٠٣٣-محمد عالءالدین فتحى ابراھیم٣٤٩٨٥

٣٠٠٠٥١٨٠١٠١٠٩٤-محمد على احمد محمد٣٤٩٨٦

٢٩٩١٢٠١٠١٠٩٩٥٥-محمد على المتولى محمد٣٤٩٨٧

٢٩٩٠٩٢٠٢٣٠٥٦١٧-محمد على حسن عبد الباقى٣٤٩٨٨

٣٠١٠١٠٤٠١٠٣٦٥٧-محمد على رمضان محمد٣٤٩٨٩

٣٠٠٠٨١٠٢١٠٧٣٧٩-محمد على صادق على٣٤٩٩٠

٢٩٩١٢٢٧٢١٠٠١٧٧-محمد على عبدالحكیم عبدة محمد عالم٣٤٩٩١

٣٠٠٠٣٠١٢٣٠٩١٧٥-محمد على عبدالعظیم عبدالفتاح٣٤٩٩٢

٣٠٠٠١٢٧٠١٠٣١٣٩-محمد على عزات محمد علي٣٤٩٩٣

٣٠٠١٠٠١٢١٣٧٩٣١-محمد على محمود على مخیمر٣٤٩٩٤

٣٠٠٠٢٠٣٠١٠٠٦٩٤-محمد على مصطفى حسین٣٤٩٩٥

٣٠٠٠٦٢٤٢١٠٠٥٧٦-محمد علي عمر ابراھیم٣٤٩٩٦

٣٠٠٠٤٢٩٠١٠٣١١٨-محمد عماد محمد عبد العزیز٣٤٩٩٧

٢٩٨١١١٠٠١٠٠٢٩٨-محمد عمر فوزي عید٣٤٩٩٨

٣٠١٠٢١١٠١٠٢٦١٧-محمد عمرو فاضل خطاب٣٤٩٩٩

٣٠٠٠٥١٧٠١٠١٣٧١-محمد عمرو محمد سید٣٥٠٠٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩١١١٨٢١٠٣١١١-محمد عید رمضان محمد٣٥٠٠١

٢٩٨١١٢٢٢١٠١٢٩٥-محمد عید فارس عبدة طلبھ٣٥٠٠٢

٣٠٠٠٧٢٢٠١٠٠٣٣١-محمد عید محمد محمد ابراھیم٣٥٠٠٣

٣٠٠٠٧٠١٠١٠٤٧٣٣-محمد عیسى السر مرسى حسن٣٥٠٠٤

٣٠٠٠٧١٥٢١٠٤٥٣٦-محمد غانم سعد صوابى٣٥٠٠٥

٣٠٠٠١٠٣٢١٠٠٧٩٢-محمد فارس محمد عفیفى كیوس٣٥٠٠٦

٣٠٠٠٨٢٧٠١٠٠٤٥٢-محمد فتح محمد عبدالوھاب٣٥٠٠٧

٢٩٨٠١١٢٢١٠١٠٧١-محمد فتحى احمد محمد٣٥٠٠٨

٣٠٠٠٤١٩٢١٠٢٨٥٥-محمد فرج عواد عبد الحمید٣٥٠٠٩

٢٩٦٠٧٢٥٠١٠٤٦١٩-محمد فرید فایز حافظ٣٥٠١٠

٣٠٠١١١٩٢١٠٣٣٥١-محمد فلفل سلمى سید محمد٣٥٠١١

٣٠٠٠٢٠٦٢١٠٠٨١٥-محمد فھمى عبدالعظیم على اسماعیل٣٥٠١٢

٣٠١٠٣٢٦٢١٠٢٠٥٨-محمد فھیم محمد ابو حامد٣٥٠١٣

٣٠٠٠٧١٠٢١٠٢٤٧٨-محمد فوزى عبدالعلیم على مرعى٣٥٠١٤

٣٠٠١٠١٩٢١٠١٥١٤-محمد فوزى محمد فرج موسى٣٥٠١٥

٣٠٠٠٨١١٠١٠٣٢٣٤-محمد فوزى یحیى فوزى٣٥٠١٦

٣٠٠٠١٠٥٢١٠٦٣٥٥-محمد قرنى سلیمان احمد٣٥٠١٧

٢٩٨٠٣٠٤٢٤٠٠٥٣٤-محمد كامل عبد الحكیم محمد٣٥٠١٨

٣٠٠٠٨١١٠١٠٠٧٥٨-محمد كامل محمد التھامى٣٥٠١٩

٣٠٠٠٤١٣٠١٠٢٧٣٥-محمد كرم ریاض سید٣٥٠٢٠

٢٩٩١٢٠٨٢١٠٠٩٧٩-محمد كریم فتحى جاد٣٥٠٢١

٣٠٠٠١٠٤٠١٠٤٤٥٤-محمد كمال سعد زناتى٣٥٠٢٢

٣٠٠٠٦٠١٢١١٢٠٩٥-محمد كمال عبدالغنى عبدالفتاح٣٥٠٢٣

٢٩٨١٢٢٨٢١٠٢٤١٦-محمد كمال عطیة عبدالرازق٣٥٠٢٤

٣٠٠٠٧٠٥٠١٠٢٣٧٧-محمد كمال محمد ھمام٣٥٠٢٥

٣٠٠٠٤١٧٠١٠٢٠٩٦-محمد ماجد زغلول فرید٣٥٠٢٦

٣٠٠٠٩١٠٢١٠٥٢٩١-محمد ماھر محمد فضل فھمى٣٥٠٢٧

٣٠٠٠٧١٣٢١٠٣٨٧٨-محمد مبروك عبدالفتاح عبدالعال٣٥٠٢٨

٣٠٠٠٨١٨١٢٠٢٤١١-محمد مجدى احمد السید احمد٣٥٠٢٩

٢٩٨٠٧٢٦٢١٠٢٠١٧-محمد محروس جوده منسى٣٥٠٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٢٠٣٨٨٠٠١٩٩-محمد محسن محمد عمر٣٥٠٣١

٣٠٠٠٦٠٥٠١٠٢١٣٣-محمد محسن محمود ابراھیم٣٥٠٣٢

٣٠٠٠٩٠١٠١٠٦٦١٥-محمد محمد الدسوقى عبد الواحد٣٥٠٣٣

٣٠٠٠٤١٤٢١٠٣٣١١-محمد محمد السید احمد٣٥٠٣٤

٣٠٠٠٣٣٠٢١٠٣٦١٩-محمد محمد انور حب الدین بكیر٣٥٠٣٥

٢٩٨١٢٠٧٢١٠٠٢٣٢-محمد محمد رمضان محمد جبر٣٥٠٣٦

٢٩٩٠١٢٣٢١٠٥٨٣٢-محمد محمد سید محمد٣٥٠٣٧

٢٩٩١١١٨٢١٠٢٦١١-محمد محمد عبد الحمید ابراھیم٣٥٠٣٨

٣٠٠٠٣٢٢٠١٠٠١٧٤-محمد محمد فوزي محمد٣٥٠٣٩

٢٩٩٠١٢٥١٤٠٤٧٥١-محمد محمود ابراھیم عصوره٣٥٠٤٠

٣٠١٠١٠٦٢١٠٠٢٧٩-محمد محمود السید مرزوق خلیفة٣٥٠٤١

٣٠٠٠٦٢٠٢١٠٦٦٧٩-محمد محمود السیداحمد على٣٥٠٤٢

٣٠٠٠١١٢٢١٠٥٢٥٤-محمد محمود جمعة محمود٣٥٠٤٣

٢٩٩٠٣١٦٠١٠٠٥٥٨-محمد محمود جودة احمد٣٥٠٤٤

٣٠٠٠٤٠٥٠١٠٥٦٧٩-محمد محمود حسن محمد سید٣٥٠٤٥

٢٩٨١٠٠١٢١٣٠٥١٢-محمد محمود حمدى محمد٣٥٠٤٦

٣٠٠١٠٠١١٤٢٢٥٩٤-محمد محمود داود بدور٣٥٠٤٧

٢٩٩١١٠١٢١٠٣٨١٨-محمد محمود سید ابراھیم محمد الجندى٣٥٠٤٨

٣٠١٠٢٠٤٢١٠٠٢٩٥-محمد محمود طارق محمد محمود عبد الرحیم٣٥٠٤٩

٣٠٠٠٢٢٤١٤٠٠٣١٧-محمد محمود عبد الحمید یوسف٣٥٠٥٠

٢٩٩٠٤١٥٠١٠٣٥٩٨-محمد محمود عبداللطیف محمد٣٥٠٥١

٣٠٠٠٣٠١٠١٠٤٢١٥-محمد محمود على ابو زید٣٥٠٥٢

٣٠٠٠٦٢٦٠١٠٢٦٩١-محمد محمود مامون محمد٣٥٠٥٣

٣٠٠٠٩١٥٠١٠٦٥٧٧-محمد محمود محمد احمد٣٥٠٥٤

٣٠٠٠٧٢٢١٧٠١٦٧٣-محمد محمود محمد خطاب٣٥٠٥٥

٢٩٩١١١٠٢١٠٠٠٩٥-محمد محمود محمد محمد ١٠-١١-٣٥٠٥٦١٩٩٩

٣٠٠٠١٣٠٠١٠١٠٧١-محمد محمود محمد محمد ٣٠-١-٣٥٠٥٧٢٠٠٠

٢٩٨١١١٤٠١٠١٧٣٤-محمد محمود محمد محمود٣٥٠٥٨

٣٠٠٠٢٠٢٢١٠٣٩١٩-محمد محمود محمد محمود٣٥٠٥٩

٢٩٨٠١٠٢٠١٠٣٢٥٨-محمد محمود محمد محمود٣٥٠٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩١٠٢٩٠١٠١٥٣٦-محمد مدبولى عثمان مدبولى٣٥٠٦١

٣٠٠٠٥٢٤٢١٠٢٥٧٢-محمد مدحت محمود عبد هللا عیسى٣٥٠٦٢

٢٩٩١١٢٠٢١٠١١٥٣-محمد مسعود عواد عبدالسالم٣٥٠٦٣

٢٩٩١٠٢٠٢٥٠٤٦٣٤-محمد مصطفى احمد حسن٣٥٠٦٤

٣٠١٠١٠١٠١٢٢٦٧٣-محمد مصطفى احمد محمد على٣٥٠٦٥

٢٩٨١١٠١٢٦٠٨٩٣١-محمد مصطفى السید احمد٣٥٠٦٦

٢٩٩٠٨٠٥٠١٠٥٣٥١-محمد مصطفى حسن ابراھیم ابو جبل٣٥٠٦٧

٣٠٠١٢١٤٠١٠٢٠٣٥-محمد مصطفى سعد زغلول٣٥٠٦٨

٣٠٠٠٣٠١٠١٠٢٥٥٧-محمد مصطفى سعید محمد٣٥٠٦٩

٢٩٨١١١٥٢١٠٥٤١٧-محمد مصطفى شحاتھ محمد٣٥٠٧٠

٣٠٠٠٦٠٢٠١٠٤٠٣٤-محمد مصطفى عبد المؤمن محمد٣٥٠٧١

٣٠٠٠٥٢٢٢١٠٢٤٩٥-محمد مصطفى عبدالبر سلیمان٣٥٠٧٢

٣٠٠٠١٠١٢٣٢٣١٣٢-محمد مصطفى عبدالرحیم مصطفى٣٥٠٧٣

٣٠٠٠٧٢٢٠١٠٤٧٧٩-محمد مصطفى عنتر مصطفى٣٥٠٧٤

٣٠٠٠٥٠٧٠١٠١١٥٣-محمد مصطفى فوزى مصطفى٣٥٠٧٥

٣٠٠٠٦١٤١٥٠٠٣٩٥-محمد مصطفى محمد احمد القاضى٣٥٠٧٦

٣٠٠٠٩٢٩٠١٠٠٧٥٧-محمد مصطفى محمد العربى عبد الرحمن٣٥٠٧٧

٢٩٩٠٤٢٠٠١٠٢٩٥٤-محمد مصطفى محمد رشاد٣٥٠٧٨

٢٩٩٠٧١٥٠١٠٧٣١٢-محمد مصطفى محمد محمد عامر٣٥٠٧٩

٣٠٠٠٢٠٢٠١٠٢٩٣١-محمد مصطفى محمد مصطفى الشیخ٣٥٠٨٠

٣٠٠٠٨١٠٢١٠٤٧٥٢-محمد مصطفي حسین محمد٣٥٠٨١

٣٠٠١٠٠١٢٤٠٨٩٩٤-محمد مصطفي محمود احمد رشدي٣٥٠٨٢

٣٠٠٠٧٠١٢١١٤٦٩٨-محمد معتمد ریاض عوض٣٥٠٨٣

٣٠٠٠٧٠٩٠١٠٢٠٥١-محمد معوض احمد علي الجیار٣٥٠٨٤

٣٠٠٠٦١٣٠١٠٤٣٣١-محمد ممدوح عبد البارى محمد٣٥٠٨٥

٣٠٠١١١٥٠١٠٣٩١٢-محمد ممدوح عبد السمیع طلبھ٣٥٠٨٦

٢٩٩٠٢١٧٠١٠١٢١١-محمد ممدوح محمد احمد احمد٣٥٠٨٧

٣٠١٠٣٢٦٠١٠٥٠٧٦-محمد ممدوح محمد حسین المقیاس٣٥٠٨٨

٢٩٧١١٠٨٠١٠١١٩١-محمد ممدوح محمد دسوقى٣٥٠٨٩

٢٩٩٠٨٠٤٠١٠٣٤٣١-محمد منتصر عثمان عبد الجواد حسن٣٥٠٩٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠١١٣٢١٠٠٨١٧-محمد منیر رجب ابراھیم٣٥٠٩١

٣٠٠٠٤١٧٠١٠٣٤٧٥-محمد مھدى عبد الجابر رشوان٣٥٠٩٢

٣٠٠٠٢١٤٠١٠٥٤٥٤-محمد ناجى سالمھ محمد٣٥٠٩٣

٢٩٩١١٢٢٠١٠٣١٥٥-محمد ناصر احمد محمود٣٥٠٩٤

٣٠٠٠٨٢٨٠١٠٣٤٣٣-محمد ناصر محمد عبد العزیز٣٥٠٩٥

٣٠٠٠١٠٩٠١٠٣١٥٧-محمد ناصر مسعد محمود الشایب٣٥٠٩٦

٢٩٧٠٩٠٨٢١٠١١٧٧-محمد نبیل عبد الفتاح عكاشة٣٥٠٩٧

٣٠٠٠١٢٢١٤٠٣١٥١-محمد نبیل فاروق عالم٣٥٠٩٨

٣٠٠٠٩١٢٠١٠٢٧٩٨-محمد نبیل فھمى عبد العزیز٣٥٠٩٩

٣٠٠٠٨٠١٢١١٧٩٩٥-محمد نبیل محمد ابوعیطھ٣٥١٠٠

٣٠٠٠٣١٣٠١٠٣٤٩٢-محمد نبیل محمد احمد٣٥١٠١

٣٠١٠٢١٥٢٧٠٠٢٣٩-محمد نجار ابو المجد محمد٣٥١٠٢

٢٩٩٠٨٢١٢١٠٣٩١٩-محمد نزیھ محمد احمد ابو حسین٣٥١٠٣

٣٠٠٠٦١٣٠١٠٠٩١٣-محمد نصر اسماعیل المرسى٣٥١٠٤

٢٩٩٠٨٢٢٢١٠٢١٧١-محمد نصر جمعھ محمد حامد٣٥١٠٥

٣٠٠٠١١٠٠١٠٢٥٣٧-محمد نصر محروس السید٣٥١٠٦

٢٩٩٠٩١٥٢١٠٣٩٥٣-محمد نضال ابوبكر عبد المنعم نظیم٣٥١٠٧

٢٩٩١٢٢٨٠١٠١٢٥٥-محمد ھارون رشیدى خدیوى٣٥١٠٨

٢٩٩٠٥١٦٢١٠٢٠٩٧-محمد ھانى فاروق طھ٣٥١٠٩

٣٠٠٠٨١٥٢١٠٦٦١٦-محمد ھانى كمال سید عبد القادر٣٥١١٠

٣٠٠٠٦١٥٠١٠٤٥٩١-محمد ھاني ابراھیم احمد٣٥١١١

٣٠٠٠٧٣٠٠١٠١٩١٦-محمد ھاني مھنى باھى٣٥١١٢

٣٠٠٠٨٢٩٢١٠٢٠٩٢-محمد ھشام احمد محمود٣٥١١٣

٢٩٩٠٦٠٢٢١٠٠٠٣١-محمد ھشام محمد احمد ابوسعد٣٥١١٤

٣٠٠٠٢٢٥٢١٠٠٥٩٥-محمد ھشام محمود الفقى٣٥١١٥

٣٠٠٠٧٢٦٠١٠٣١٩٨-محمد ھشام مصطفى تمام محمد٣٥١١٦

٣٠٠٠٨١٤٠١٠٥٠٥٣-محمد ھشام منصور سلیمان٣٥١١٧

٢٩٩٠٦٠١٢١١٣٩٩٢-محمد ھالل محمود على٣٥١١٨

٣٠٠٠١٢٠٢١٠٢٠١٩-محمد ولید سید محمد مھدى٣٥١١٩

٢٩٩١٢٠٧٢١٠٠٦٧٩-محمد ولید فؤاد عبد المنعم كحلة٣٥١٢٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩١٢١٠١٧٠٠٧٩٦-محمد ولید محمد محمد٣٥١٢١

٣٠٠٠٥٠٥٠١٠٣٧٣٧-محمد وھبھ عبد الغنى سید احمد٣٥١٢٢

٣٠٠١٠١٠٠١٠٢٣٥٨-محمد یاسر عبد المقصود السید فرج٣٥١٢٣

٣٠٠٠٨١٠٢١٠٠٤١٢-محمد یاسر محمد عبدالعزیز٣٥١٢٤

٣٠٠٠٨٢١٠١٠٤٢٥٤-محمد یاسر محمد على عطیھ٣٥١٢٥

٣٠١٠١٢٧٠١٠٤٥٧١-محمد یاسر محمد مصطفى جوده٣٥١٢٦

٣٠٠٠٥٠٤٠١٠٤٣٧٩-محمد یاسر محمود عبد الحمید٣٥١٢٧

٣٠٠٠٦٢٠٢٧٠٤١٩٣-محمد یاسر محمود محمد٣٥١٢٨

٣٠١٠١٠١٢١٣١٥٩٩-محمد یحي محمد احمد٣٥١٢٩

٣٠٠٠٩٠٦٠١٠٣٢٣٤-محمد یحیى عبد الحمید على٣٥١٣٠

٣٠٠٠٩٢٧٠١٠٥١١٦-محمد یوسف محمد یوسف٣٥١٣١

٣٠٠١٢٣٠٠١٠١٩٧٩-محمود ابراھیم احمد حواش٣٥١٣٢

٣٠٠٠٨١٢٠١٠٠٠٥٥-محمود ابراھیم الدسوقى حسین حسین حسونھ٣٥١٣٣

٢٩٩١١٠٦٢٣٠١٠٩٢-محمود ابراھیم سالم على٣٥١٣٤

٣٠٠٠٥٢٩٢١٠٠٦٣٥-محمود احمد ابراھیم احمد جمعھ٣٥١٣٥

٣٠٠٠٥٢٩٢١٠٢١٥٨-محمود احمد بیومى سالم٣٥١٣٦

٣٠٠٠٤٠٣٢١٠٠٥٩٧-محمود احمد سعید بیومى منصور٣٥١٣٧

٣٠٠٠٢١٥٠١٠٥٩٣٢-محمود احمد محمد زغلول٣٥١٣٨

٣٠١٠١٢٢٠١٠٣٤٣٤-محمود احمد محمد غنیم سالم٣٥١٣٩

٣٠٠٠٩٢٣٢١٠٠٠٥٤-محمود احمد محمد ھنداوى٣٥١٤٠

٣٠٠٠٨١٩٣١٠٠٠٥٣-محمود احمد محمود احمد٣٥١٤١

٣٠٠٠٤٢٩٠١٠٣٥٩٢-محمود احمد محمود احمد على٣٥١٤٢

٢٩٩٠٣١٤٠١٠٣٨٧٩-محمود احمد منیر الدین احمد على٣٥١٤٣

٣٠٠٠٨٠٦٢١٠٣٩٥٢-محمود اسامھ حلمى امام٣٥١٤٤

٣٠٠٠٩١١٠١٠٢٥٧٩-محمود اسماعیل على جوده٣٥١٤٥

٣٠٠٠٣٠٢٢١٠١٦٣٧-محمود اشرف سعد كامل٣٥١٤٦

٣٠٠٠٩١٥٠١٠١٩٣١-محمود اشرف عاشور محمد عثمان٣٥١٤٧

٣٠٠٠٥١٤٢١٠٤٨٩٦-محمود اشرف فتحى محمد٣٥١٤٨

٣٠١٠٤٠١٠١٠٠١٧٢-محمود السید ابراھیم الدسوقي سلیمان٣٥١٤٩

٣٠٠٠٩١١٠١٠١٠٧٦-محمود السید محمود حسین٣٥١٥٠
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠١٠١٠٢١٠١٨٥٥-محمود السید محمود محمد٣٥١٥١

٣٠٠٠٣١٥٢١٠١٠٧٨-محمود امین عبد الفتاح امین٣٥١٥٢

٣٠٠٠١٠١٠١٤٠٧٣١-محمود ایمن امین السید٣٥١٥٣

٣٠٠٠٥١٦٢١٠٤١٧٥-محمود ایمن محمود محمد٣٥١٥٤

٣٠٠٠٥٢٤٢١٠٢٩٧١-محمود بیومى ابو قریش بیومى٣٥١٥٥

٣٠٠٠٨٠٥٢١٠٢١١٧-محمود تونسى تایھ موسى على٣٥١٥٦

٣٠٠٠٢١٤٢١٠٤٦١٧-محمود جمال سید عبدالرازق٣٥١٥٧

٣٠٠٠٧٠١٠١٠٥٦٥٩-محمود جمال محمد علي٣٥١٥٨

٣٠٠٠٨١٣٠١٠٣٧٥٣-محمود جمعة محمد راشد٣٥١٥٩

٢٩٩١١١١٣١٠٠٠٥٤-محمود جمعھ حماده محمد٣٥١٦٠

٣٠٠٠٤٠٤٢١٠٤٢١٣-محمود حاتم محمد محمود٣٥١٦١

٣٠٠٠٣٠٥٠١٠٢٧٥٤-محمود حجازي رمضان قرني٣٥١٦٢

٣٠١٠٢٠٦٢١٠٢٣٥٩-محمود حسن احمد عبدالرحمن٣٥١٦٣

٣٠٠٠٢٢٣١٤٠٢٤٣٥-محمود حسن سعد عبد هللا عبدالجواد٣٥١٦٤

٣٠٠٠٩٢٢٠١٠١٦١٦-محمود حسن عطیة على٣٥١٦٥

٣٠٠٠٥٢٨٢١٠١٠٥٦-محمود حسین سید حسین٣٥١٦٦

٣٠٠٠١٢١٠١٠٤٨٩٦-محمود حماد محسن محمد٣٥١٦٧

٣٠٠٠٦٢٥٢٣٠١٥٣٧-محمود حماده بكرى عبدالعزیز٣٥١٦٨

٣٠٠٠٥١٣٠١٠٢٦٩٣-محمود حماده سمیر عباس٣٥١٦٩

٣٠٠٠٩٠٧٠١٠٥٣٧٥-محمود حمدى ابوالعال شلبى٣٥١٧٠

٣٠٠٠٨٠٣٠١٠٥٠٥٨-محمود حمدى محمود عبد هللا٣٥١٧١

٣٠٠٠٩٠٨٢١٠١٦٩٣-محمود حمدى محمود عبدالسالم٣٥١٧٢

٣٠٠٠٨٠٢٠١٠٤١١٨-محمود خالد اسماعیل عباس٣٥١٧٣

٣٠٠٠٢٢٥٠١٠٠٥٧١-محمود خالد عبد الشافى محمد٣٥١٧٤

٣٠٠٠٧٢٩٠١٠٢٣٧٤-محمود خالد محمد محمد علفھ٣٥١٧٥

٣٠٠٠٤٠٩٢١٠٣٨٩٧-محمود ربیع محمد عبدالجید٣٥١٧٦

٢٩٥٠٥٠٩٢١٠١٤٩٩-محمود رضا محمود احمد٣٥١٧٧

٣٠٠٠٦١١٢١٠٣٧٥١-محمود رضا محمود تومى ابراھیم٣٥١٧٨

٣٠٠١١١٦١٤٠٢٠٣٢-محمود رضا محمود محمود٣٥١٧٩

٢٩٩٠٢١٤٢١٠٢٤٣١-محمود رفعت احمد عبدالجواد٣٥١٨٠
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٢٩٨٠٦١٤٢١٠٠٨٣٩-محمود رمضان فھمى فھیم محمد٣٥١٨١

٢٩٩١٠٠١٢١٣٢١٥٣-محمود زكریا قرنى محمود٣٥١٨٢

٣٠٠٠١٢٩٠١٠٥٢٧٨-محمود سامح محمود احمد٣٥١٨٣

٣٠٠٠٢١٤٨٨٠٠٠٥٤-محمود سامى عبد الحمید محمد مصطفى٣٥١٨٤

٣٠٠٠٩٠٤٢١٠٣٨٩٨-محمود سعید ابراھیم عبدالقادر٣٥١٨٥

٣٠٠٠٩٣٠٢١٠٦٦٣٢-محمود سعید جنیدى عبدالھادى٣٥١٨٦

٣٠٠٠٥١٣٢١٠٢٥٧٧-محمود سعید سلیمان عزوز٣٥١٨٧

٣٠٠٠٩١١٢١٠٢٨٣٥-محمود سعید عبد هللا ابو سریع٣٥١٨٨

٢٩٩٠٨١٩٠١٠٥٨٧٤-محمود سعید عبدالرحمن جوھر٣٥١٨٩

٢٩٩١٠١٤١٧٠٠٨١٨-محمود سعید محمد ابو یوسف٣٥١٩٠

٣٠١٠٤٠١٠١٠٥٤٣٣-محمود سلیمان محمد تاج العارفین٣٥١٩١

٣٠٠٠١١٠٢٤٠٨٦٧٦-محمود سید الحینى عبد العظیم٣٥١٩٢

٣٠٠١٢٢٤٠١٠٢٣٩٣-محمود سید رمضان خیر٣٥١٩٣

٢٩٩٠٧٠٦٠١٠٠٩٥٥-محمود سید محمود السید٣٥١٩٤

٣٠٠٠١٠٣٠١٠٣٣٩٥-محمود شریف السید ابراھیم٣٥١٩٥

٢٩٩٠٨٠٣٠١٠٦٨٣١-محمود شعبان طھ صادق٣٥١٩٦

٣٠٠٠٨٢٠٢١٠٣٧٩٦-محمود شعبان كامل عبدالعظیم٣٥١٩٧

٣٠٠٠١١٤٢١٠١٧٧٨-محمود شعبان ھاشم السید٣٥١٩٨

٢٩٩٠٧١٨٢١٠٢٦٥٧-محمود صافي حسن بكري٣٥١٩٩

٢٩٩١٢١٤٠١٠٢٨٧١-محمود صالح محمد صالح الدین٣٥٢٠٠

٢٩٩٠٢٠٤٢١٠٤٠٥٤-محمود صالح ربیع محمد٣٥٢٠١

٣٠٠٠٧٠٢٢١٠٢٨٧٦-محمود صالح سالم محمد اسماعیل٣٥٢٠٢

٣٠٠٠٢٢٨٠١٠٣٩٥٨-محمود صالح عبد السالم محمد٣٥٢٠٣

٣٠٠١١١٥١٤٠٢٧١٩-محمود طارق السید بدیر مبروك٣٥٢٠٤

٣٠٠٠٦١٩٠١٠١٩١٩-محمود طارق حمدان حسین٣٥٢٠٥

٣٠٠٠٩٠٣٢٨٠١٦٥١-محمود طارق محمود جمعھ٣٥٢٠٦

٣٠٠٠٥١٧٢١٠٠٦٣١-محمود طارق محمود عبد الجواد٣٥٢٠٧

٣٠٠٠٢٠١٢١٠٤٢٥٩-محمود عادل رزق على الفقى٣٥٢٠٨

٢٩٨٠٧١٢٠١٠٦١٣٩-محمود عادل عبد الفتاح الدسوقى٣٥٢٠٩

٣٠١٠٣٠٩٠١٠١٦١٥-محمود عاطف جابر محمد٣٥٢١٠

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

عدد الحاضرین:
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٣٠٠٠٧٠١٢١١٥١٣٩-محمود عاطف مروان عزب٣٥٢١١

٣٠٠١٢٠٨٢١٠٢٩١٧-محمود عبد الحفیظ محمود عبد الحفیظ٣٥٢١٢

٣٠٠٠٢٠١٢١١٣٦٥٧-محمود عبد الحكم محمد عبد المنعم بیومى٣٥٢١٣

٢٩٩١١١٤٠١٠٥٠٧٦-محمود عبد العاطي محمد الدمرداش٣٥٢١٤

٣٠٠٠٥٢٦٠١٠٢٠٣٢-محمود عبد العزیز محمد طھ ابوجریدة٣٥٢١٥

٢٩٩١٢٠٩٠١٠٥٣٩٤-محمود عبد هللا عبید حسین٣٥٢١٦

٢٩٩٠٨٣٠٢١٠١٣٥٤-محمود عبدالحفیظ على احمد الذكیرى٣٥٢١٧

٣٠٠٠٩٠٢٢١٠٠٩٧٣-محمود عبدالسالم عبدالفتاح المرشدى٣٥٢١٨

٣٠٠٠٩٢٤٢١٠٠٨٣٤-محمود عبدة محمود عبدة٣٥٢١٩

٣٠٠٠٣٠٦٠١٠١٠١٢-محمود عزت احمد ابو العال٣٥٢٢٠

٢٩٨١١٠٢٢١٠٤٤٣٥-محمود عزیزالدین على عمار٣٥٢٢١

٣٠٠٠٤٣٠٢١٠٠٧١٣-محمود عصام رشدى محمد عبد القادر٣٥٢٢٢

٣٠١٠١٠١٠١٢٦٠١٦-محمود عصام عبدالمنعم جمعة٣٥٢٢٣

٢٩٩٠٤٢٩٢١٠١٢٧٤-محمود عصام محمود شعبان٣٥٢٢٤

٣٠٠٠٩١٣٠١٠٤٨٩٦-محمود عالء الدین محمود صبره٣٥٢٢٥

٢٩٩٠٥٢٢٢١٠٢٤٣١-محمود عالء حنفى سالم٣٥٢٢٦

٣٠٠٠٤٠١٠١٠٨٢١٧-محمود عالء محمود ابوالدھب٣٥٢٢٧

٣٠٠٠٩٠٥٠١٠٥٠٣٤-محمود على محمود على٣٥٢٢٨

٣٠٠٠٤٢٥٠١٠١٧٣٢-محمود عماد الدین عبد الرحیم محمد٣٥٢٢٩

٣٠٠٠٤٠٤٢١٠٢٢٥٣-محمود عمر عطیھ محمد٣٥٢٣٠

٣٠٠٠٨٢٤٠١٠٠٢٩٦-محمود عمرو حسین عبده٣٥٢٣١

٣٠٠٠١١٢٠١٠٦٢٩٦-محمود عید رشاد سید٣٥٢٣٢

٣٠٠٠٤١٦٨٨٠٠١٧٧-محمود فایز امین احمد٣٥٢٣٣

٣٠٠٠٢٠١٢١٠٣٦٣٥-محمود فتحى عبدالحمید عمر الشاذلي٣٥٢٣٤

٣٠٠٠٢٠٦٠١٠٢٣١٤-محمود فتحى محمد متولى٣٥٢٣٥

٣٠٠٠٣٠٦٠١٠٤٥٩٣-محمود فرید محمود ھریدى٣٥٢٣٦

٣٠١٠١٠٦٢١٠٤٣٩٨-محمود فنجرى عزت فنجرى٣٥٢٣٧

٣٠٠٠٦٢٦٠١٠٢٩١٨-محمود فوزي ابو بكر محمد٣٥٢٣٨

٣٠٠١٢١٠٠١٠٠٣٥٨-محمود فؤاد قدرى صقر٣٥٢٣٩

٣٠٠٠٤٢٨٢١٠١٣٥١-محمود كارم محمود ابراھیم٣٥٢٤٠
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٢٩٩٠٧٠٧٠١٠٧٧٩٦-محمود لطفى احمد محمد فارس٣٥٢٤١

٣٠٠٠٣١٨٢١٠٢٥٣٢-محمود مبروك عبد الھادي محمد٣٥٢٤٢

٢٩٩١١٢٩٢١٠٢٤١٢-محمود مجدى تھامى وزیر٣٥٢٤٣

٣٠١٠١٢٠٢١٠٠٩١٦-محمود مجدى حسنین محمد٣٥٢٤٤

٢٩٩٠١٠١٠١٢٢٥٩٣-محمود مجدى عبد الھادى السید٣٥٢٤٥

٢٩٩٠٤٠٥٢١٠٠٨٧٤-محمود محسن محمود امام٣٥٢٤٦

٢٩٩١٢١٢٠١٠٣٢٥١-محمود محفوظ بیومى احمد اسماعیل٣٥٢٤٧

٣٠٠٠٥١٨٢١٠٣٢١٣-محمود محمد احمد احمد٣٥٢٤٨

٣٠٠٠٩١٠٠١٠٢١٥٥-محمود محمد احمد علي٣٥٢٤٩

٣٠٠٠٢٠١٠١٠٩٦٥٢-محمود محمد امام محمد٣٥٢٥٠

٣٠٠١٠٠١٢١١٤٧٣٧-محمود محمد حسین احمد٣٥٢٥١

٢٩٩٠٦٠٢٠١٠٠٣٣٦-محمود محمد حسین مرعى٣٥٢٥٢

٢٩٩٠٢١٣٢١٠٣٧١٥-محمود محمد رجب احمد٣٥٢٥٣

٣٠٠٠٨٠٤٢١٠١١٣٩-محمود محمد رشاد محمود٣٥٢٥٤

٢٩٩١٠١٦١٣٠٢٣٣٩-محمود محمد رفاعى محمد محمد٣٥٢٥٥

٣٠٠٠٣٠١٨٨٠٠١٥٦-محمود محمد رمضان محمد٣٥٢٥٦

٢٩٩١١٠٨٢١٠٤٤٥٥-محمود محمد سلیمان احمد٣٥٢٥٧

٣٠٠٠٤٠٢٢١٠١٢٧٧-محمود محمد عبدالرحمن محمد٣٥٢٥٨

٣٠١٠٢١٤٠١٠١٣٥٦-محمود محمد علي محمود٣٥٢٥٩

٣٠٠٠٧٢٢٠١٠٤٤٣٤-محمود محمد محمد ابو العال٣٥٢٦٠

٣٠٠٠١٠٨٢١٠٠٥٧٢-محمود محمد محمود محمد على٣٥٢٦١

٣٠٠٠٨١٩٠١٠٥٠٣٨-محمود محمد مختار السعید حسن٣٥٢٦٢

٣٠٠٠٧٠١٠١٠١٢٩٧-محمود محمد مصطفى رمضان٣٥٢٦٣

٢٩٩٠٢٠١٢١١٤٨٣٧-محمود محمود عبدالباقى عویس٣٥٢٦٤

٣٠٠١٢٢٣٠١٠٠٩٥٣-محمود مدحت ابو االنوار عبد الوالى٣٥٢٦٥

٢٩٩١١٢٠٠١٠٢٦٧٥-محمود مصطفى جمال حسن٣٥٢٦٦

٢٩٩٠٣٢٨٠١٠٢٦٣٥-محمود مصطفى زكریا محمد الفیومى٣٥٢٦٧

٣٠٠٠٩٣٠٠١٠٧٧٧١-محمود مصطفى عبد السالم جاب هللا٣٥٢٦٨

٣٠٠٠٧٢٩٠١٠٢٠٥٦-محمود مصطفى عبد المنصف محمد٣٥٢٦٩

٣٠٠١٠٠١٢١٣٣٤٥٦-محمود مصطفى على عبدالعال٣٥٢٧٠
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شعبة: عربى (مجموعة ب)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٣٠١٠١٠٢٠١٨-محمود ممدوح احمد حبیب٣٥٢٧١

٢٩٩٠٦٢٧٢١٠٣٥٣٢-محمود منصور على مھنى٣٥٢٧٢

٣٠٠٠٩٣٠٢١٠٨١٩٨-محمود منیر جمعھ احمد اللیثى٣٥٢٧٣

٣٠٠٠٥٠٢٢١٠٣٠٥٥-محمود ھاشم شحاتھ ھاشم سالمھ٣٥٢٧٤

٣٠٠٠٩٠١٢١١٥٤١٧-محمود ھشام احمد صالح الدین عبد الھادى٣٥٢٧٥

٣٠٠٠٨٠١٠١٠٥٦٩٨-محمود ھشام محمد علي٣٥٢٧٦

٣٠٠٠٣١٩٢١٠١١٥١-محمود یاسر سمیر عبدالبارى٣٥٢٧٧

٣٠٠٠٤٢٩٠١٠٠٥٧٧-محیى الدین احمد احمد عبدالعزیز السالوي٣٥٢٧٨

٢٩٩٠٨١٨٠١٠٦٣٩٢-مختار خالد محمد صالح٣٥٢٧٩

٣٠٠٠٨١٨٢١٠٠٨٣٣-مختار عادل فتحي علي٣٥٢٨٠

٣٠١٠٢١٧٠١٠٠١٣٣-مراد بدوى مراد ابراھیم٣٥٢٨١

٣٠٠٠٧٠٦٠١٠٠٠٩٧-مراد رأفت على البغدادي٣٥٢٨٢

٣٠٠٠٥٠٨٠١٠٢٢٠٤-مرام ماھر منصور محمود٣٥٢٨٣

٣٠٠٠٦٢٣٢١٠٢٤٠٦-مرام محمد عبد الغني مصطفى٣٥٢٨٤

٣٠٠٠٥٢٥٢١٠٤٥٠٦-مرام محمد عبدالحمید السید٣٥٢٨٥

٢٩٩٠٣٢٣٠١٠٤٨٦٦-مرام ممدوح محمد جاد٣٥٢٨٦

٣٠٠٠٨١٦٨٨٠٠٥٦٣-مرام ھشام سلیمان ابراھیم٣٥٢٨٧

٣٠٠٠١٠٩٢١٠٢٣٨٧-مرفت كامل عبدالحكیم قطب٣٥٢٨٨

٣٠٠٠٧١١٠١٠٥٤٥١-مرقس عبد هللا یوسف عوض٣٥٢٨٩

٣٠٠٠٧٠٨٠١٠٠٢٦٣-مرنا سمیر فایق عبده٣٥٢٩٠

٣٠٠١٢١٩٠١٠٦٢٧٩-مروان ابراھیم عبدالمنعم ابراھیم٣٥٢٩١

٣٠٠٠٣١٣٠١٠١٤٧٣-مروان احمد عبد الحمید محمد٣٥٢٩٢

٣٠١٠١٠٤٠١٠٢٣٧٥-مروان احمد محمد ابراھیم٣٥٢٩٣

٢٩٩١٢٠٩٢١٠٢٢٣٦-مروان انور فاضل دردیر٣٥٢٩٤

٣٠٠١١١٤٢١٠١٠١٣-مروان ایھاب محمد سعید٣٥٢٩٥

٢٩٩٠٤١٥٢١٠١٣٩٨-مروان شریف شاكر عبد السالم٣٥٢٩٦

٣٠١٠٢٢٢٢١٠٣٩٣٤-مروان صابر سعد رمضان٣٥٢٩٧

٣٠١٠٣٠٣٠١٠٠٩٣٨-مروان عالء الدین البھي السید٣٥٢٩٨

٣٠٠٠٩٣٠٠١١٦٨٩٤-مروان عالء عبدالرحمن محمد٣٥٢٩٩

٣٠٠٠١١٥٠١٠٧٨٣١-مروان مجدى عبد اللطیف محمود٣٥٣٠٠
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٢٩٨٠٩٠١٢٦٢٠٣٩٢-مروان محمد جمال الدین احمد٣٥٣٠١

٢٩٩٠٨٠٩٠١٠٤٠٩٩-مروان محمد محمود اسماعیل فارس٣٥٣٠٢

٣٠١٠٣٢٥٠١٠٢٩١٥-مروان منتصر عمارة حسانین٣٥٣٠٣

٣٠٠٠٨٢٢٠١٠٣٠١٩-مروان مؤمن نورالدین وھبھ٣٥٣٠٤

٣٠٠١٢٢٤٠١٠٢٦٣٦-مروان یاسر ابراھیم مصطفى٣٥٣٠٥

٣٠٠٠٦٠١٢١٠٨٢٠٩-مروة حامد عبدالعظیم یونس٣٥٣٠٦

٢٩٩٠٨٢٤٠١٠٢٩٤٤-مروة خالد عرفھ حسین٣٥٣٠٧

٣٠٠٠٨٢٥٠١٠٣٩٢٧-مروه احمد عبد الحلیم محمد٣٥٣٠٨

٣٠٠١٢٢٨٢١٠١٤٨٦-مروه شوقى السعید محمد٣٥٣٠٩

٣٠٠٠٨١٥٠١٠٣١٢١-مروه صالح زھرى زھران٣٥٣١٠

٣٠٠٠٣٠٨٠١٠٣٩٠٩-مروه عماد صالح محمد٣٥٣١١

٢٩٩٠٨١٠٠١٠٠٣٢١-مروه مجدى عید سالم٣٥٣١٢

٣٠٠٠١٢٤٠١٠٣٧٨٩-مروه محمد حنفى محمد٣٥٣١٣

٢٩٩١٢١٢٠١٠٤٦٦٥-مروه مصطفى على جاد٣٥٣١٤

٣٠١٠٢٠٣٢١٠٤٤٤٦-مروه ناصر احمد محمد٣٥٣١٥

٢٩٩١٢٢٨٢١٠٠٠٤٣-مروه نبیل محمد عبد الواحد الخدیوي٣٥٣١٦

٣٠٠٠٦٠٢٠١٠٤٤٨٤-مروه نورالدین عبدالعزیز محمد مصطفى٣٥٣١٧

٣٠٠٠٧١٧٢٤٠٢٥٦٨-مریانھ ثابت عزیز اخنوخ٣٥٣١٨

٣٠٠٠٤٢١٠١٠٣٢٤٤-مریم ابراھیم سعید ابراھیم٣٥٣١٩

٣٠٠١١٢٠٢١٠٤٩٦٣-مریم احمد سید احمد محمد٣٥٣٢٠

٣٠٠٠٥١٧٠١٠٠٠٤٩-مریم احمد محمد محمود الفوال٣٥٣٢١

٣٠٠٠٧٠١١٤٠٧٢٢٥-مریم اسامھ شحاتة مبروك ابو زید٣٥٣٢٢

٠-مریم السید امام امام٣٥٣٢٣

٣٠٠٠٩٣٠٢١١٠٤٤٣-مریم ایمن فتحى حسن محمد٣٥٣٢٤

٢٩٩٠٨٢١٠١٠٢١٦٨-مریم بشرى عبد الشھید ابراھیم٣٥٣٢٥

٢٩٩٠١٠٤٠١٠٤٨٢٤-مریم بلیغ حمدى عبدالرؤوف٣٥٣٢٦

٣٠٠١٠٠٩٢١٠٢٠٢٥-مریم بھاءالدین عبدالعزیز محمود٣٥٣٢٧

٣٠٠٠٦٢٨٢٦٠٠٣٢٦-مریم ثروت فایز سرجیوس٣٥٣٢٨

٣٠٠٠٤١٢٢١٠٢٤٢٤-مریم جرجس بطرس عازر٣٥٣٢٩

٣٠٠١٠٣٠٢١٠٠٠٦٣-مریم حازم سالم سالم محمد٣٥٣٣٠

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

عدد الحاضرین:
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٢٩٨١٠٠٤٠١٠٠٦٨٨-مریم حسام رضا محمد٣٥٣٣١

٣٠٠١٠٠١٢١١٤٨٤٢-مریم حسن السید احمد٣٥٣٣٢

٣٠٠٠٢١٤٠١٠٥١٤٤-مریم حسن مصطفى محمد٣٥٣٣٣

٣٠١٠١٢٢٢١٠٢٢٠٦-مریم خالد عبد الحمید عبد الحمید٣٥٣٣٤

٢٩٩٠٤٢٢٠١٠١٨٢٢-مریم خالد علي عبد الشافي سالم٣٥٣٣٥

٣٠٠١١١١٨٨٠١٢٢٥-مریم خالد محمد الصلحاتى٣٥٣٣٦

٣٠٠٠٩٢٩٠١٠١١٦٨-مریم خالد محمد على عبدالخالق٣٥٣٣٧

٢٩٩١٠١٠٢٤٠٣٢٦١-مریم رفعت شكرى یوسف٣٥٣٣٨

٣٠٠٠٥٢٢٠١٠٣٦٠٥-مریم رمضان كامل حسین٣٥٣٣٩

٢٩٩١٢١٢٠١٠٤٥٨٤-مریم سعید شحات تادرس٣٥٣٤٠

٢٩٩٠٤٢٧٢١٠٠٦٠٣-مریم سید حسن حسین٣٥٣٤١

٢٩٩٠٧٠٣٢١٠٠٢٧٣-مریم سید سید سید ابراھیم٣٥٣٤٢

٣٠٠٠٩٢٧٢١٠٣٥٠١-مریم شعبان فكرى عویس٣٥٣٤٣

٠-مریم صبرى عبد هللا حبیشى٣٥٣٤٤

٣٠٠٠٨١٣٠١٠٣٢٦٥-مریم صفوت سلیمان شطیف٣٥٣٤٥

٣٠٠٠٤٠٨٠١٠٤١٨٩-مریم ضیاء الدین توفیق ھمام٣٥٣٤٦

٣٠٠٠٩٠٦٠١٠٠٨٤٧-مریم طارق رفعت احمد الھاللى٣٥٣٤٧

٣٠٠١١٢٤٠١٠١٨٠٣-مریم عادل وھبى محمد وھبى٣٥٣٤٨

٣٠٠٠١٠١٢١٠٤٥٠٣-مریم عازر كامل كیرلس٣٥٣٤٩

٣٠٠١١٠١٢١٠١١٨٦-مریم عبدالتواب عدیسى طھ٣٥٣٥٠

٢٩٩٠٤٢٠٢١٠١٤٦٧-مریم عبدالرازق یس بغدادى٣٥٣٥١

٣٠٠٠٣٢٥٢١٠٢٧٢١-مریم عبدالرحمن زكریا عبدالفتاح٣٥٣٥٢

٣٠١٠٢٠٥٢١٠٢٢٠٢-مریم عصام محمد عباس٣٥٣٥٣

٣٠٠٠٢١٠٠١٠٥٤٢٧-مریم على عبدالحكم محمد٣٥٣٥٤

٣٠٠٠٩٠٩٢١٠٢٧٢٨-مریم عماد عبد هللا محمد٣٥٣٥٥

٣٠٠٠٢١٣٢١٠٢٩٢٦-مریم كامل بخیت اندراوس٣٥٣٥٦

٣٠٠٠٨١٤٠١٠١١٤٧-مریم ماجد زكى جبره بخیت٣٥٣٥٧

٣٠٠٠٨١١٠١٠٢٢٦٢-مریم مجدى رستم شحاتة٣٥٣٥٨

٣٠٠٠٤٢٦٠١٠١٤٠٤-مریم مجدى عبدالعزیز ابراھیم٣٥٣٥٩

٣٠٠٠٨١٠٠١٠٦٠٨١-مریم محمد احمد محمود٣٥٣٦٠
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠١٠١٨٠١٠٢٣٢٩-مریم محمد احمد یوسف٣٥٣٦١

٣٠٠١١٢٣٠١٠١٣٠٩-مریم محمد حسن عبد الحمید عبد الفتاح٣٥٣٦٢

٣٠٠٠٦١٢٢١٠٠١٠٦-مریم محمد سیف الدین عبدهللا٣٥٣٦٣

٢٩٩١١٠٨٢١٠١٥٤٥-مریم محمد شحاتھ على٣٥٣٦٤

٣٠٠٠١٠٥٠١٠٢٧٢٧-مریم محمد عبدالحكیم ابو العنین٣٥٣٦٥

٣٠٠٠٦٢٥٢١٠١٤٦٥-مریم محمد عبدالرسول على٣٥٣٦٦

٣٠٠٠١٢٥٠١٠٣١٨٣-مریم محمد عبدالمنعم داود سلیمان٣٥٣٦٧

٣٠٠٠٧١٥٢١٠٤١٠٢-مریم محمد عمار محمد٣٥٣٦٨

٣٠٠٠٩٣٠٠١٠٥٢٦٤-مریم محمد فؤاد احمد محمود٣٥٣٦٩

٣٠٠٠١٢٥٠١٠٧٥٤٥-مریم محمد مصلح محمد٣٥٣٧٠

٣٠١٠٤٠١٠١٠٨٠٨٤-مریم محمد ھاشم محمد ابراھیم٣٥٣٧١

٣٠٠١١٠٢٢٣٠١٣٠٢-مریم مدحت ودیع سلیم٣٥٣٧٢

٣٠٠٠٨٠٢٠١٠٥٩٤٧-مریم مسعد عبد الرازق حفنى٣٥٣٧٣

٣٠٠٠٩٣٠٠١١٤٥٤٩-مریم مسعد محمود احمد٣٥٣٧٤

٢٩٩١٠٠٦٠١٠١٠٨١-مریم منیر شفیق بشاي٣٥٣٧٥

٣٠٠٠٢١٣٠١٠٢٣٢٥-مریم منیر مسعد فلتس٣٥٣٧٦

٣٠٠٠٨١١٢١٠٠٥٨٥-مریم ھشام حسن عبد الرازق٣٥٣٧٧

٣٠٠٠٧١١٠١٠١٠٦٥-مریم یاسر محمد مدنى٣٥٣٧٨

٣٠٠٠٦٠٤٠١٠٠٨٦٨-مریھان محمود سید تغیان٣٥٣٧٩

٣٠٠١١٣٠٢١٠١٨٩٩-مصدق ابوالفتوح علي حسن٣٥٣٨٠

٣٠٠١٠٠١٢١٣٨١١٣-مصطفى ابتھاج السید المصیلحى٣٥٣٨١

٣٠١٠٣٢٢٢١٠٠٦٧٢-مصطفى ابراھیم عبدالكریم عثمان٣٥٣٨٢

٣٠٠٠٤٢٣٢١٠٠٦٧٢-مصطفى ابراھیم عمر ابورواش محمد٣٥٣٨٣

٣٠٠٠٧٢٧٠١٠٥٤٧٤-مصطفى ابراھیم فتحي محمود حسن٣٥٣٨٤

٢٩٩٠٩٢٧٠١٠٥٧٥٨-مصطفى ابراھیم محمد عفیفي٣٥٣٨٥

٣٠٠٠٢١٤٠١٠٣٥٧٥-مصطفى ابو ھالل على احمد٣٥٣٨٦

٣٠٠٠١٠٨٢١٠١٩٥١-مصطفى ابوالعال ابراھیم احمد٣٥٣٨٧

٢٩٩١١٠١٢١٠٦٢٥٦-مصطفى احمد احمد مرسى٣٥٣٨٨

٣٠٠٠٧٢٠٢١٠٢٣١٩-مصطفى احمد سامى طھ٣٥٣٨٩

٠-مصطفى احمد على عبد الھادى٣٥٣٩٠
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٣٠٠٠٩١٤٢١٠٠٧٥٦-مصطفى احمد محمد ھاشم٣٥٣٩١

٣٠٠٠٢٠٧٠١٠٣٠٣٣-مصطفى احمد مصطفى عبد العزیز٣٥٣٩٢

٣٠٠٠١١٨٠١٠٤١٣٦-مصطفى اسامة علي عبدالغنى علي٣٥٣٩٣

٣٠٠٠٧١٥٠١٠٠٨١٩-مصطفى اسامھ محمد فتحى سلیمان٣٥٣٩٤

٣٠٠٠٩٠٥٠١٠٦٥٣٧-مصطفى اسماعیل ابراھیم احمد عمران٣٥٣٩٥

٣٠٠٠٩٠٣٠١٠٤٢٩٥-مصطفى اشرف فرج محمد٣٥٣٩٦

٣٠٠٠٢٢٠٢١٠٥٢١٩-مصطفى السعید محمد عبدالرازق٣٥٣٩٧

٣٠٠١٢٢٥٠١٠١٧٩٤-مصطفى السید محمد نصر موسى٣٥٣٩٨

٣٠١٠٣١٦٠١٠٣٨٥٨-مصطفى امین مرسى خلیفھ٣٥٣٩٩

٣٠٠٠٥٠٥٠١٠٠٤٥٢-مصطفى ایمن العمروسى محمد٣٥٤٠٠

٢٩٨١١١٨٢١٠٣٧٣٧-مصطفى ایمن فھمى محمد عبد النبي٣٥٤٠١

٣٠٠١٠١٣٢١٠٠٥٧٨-مصطفى جمال محمود مصطفي٣٥٤٠٢

٢٩٩١٢١١٠١٠٠٤٥٩-مصطفى جمعھ محمود على الجارحى٣٥٤٠٣

٣٠٠٠٨٢٥٠١٠٣١٩٦-مصطفى حسین احمد محمد ابراھیم٣٥٤٠٤

٣٠٠٠٧١٢٠١٠٦٣٧٥-مصطفى حسین حامد احمد٣٥٤٠٥

٢٩٧١٢٠٣٠١٠٤٥١٩-مصطفى حمدى عبد الحمید٣٥٤٠٦

٣٠٠٠٧٢٦٢١٠٠٥٥٢-مصطفى خالد احمد جمعھ٣٥٤٠٧

٣٠١٠١٢٥٢١٠٤٠٣٣-مصطفى خالد عبدالموجود عبدهللا٣٥٤٠٨

٠-مصطفى رزق احمد رزق٣٥٤٠٩

٣٠١٠٢٠٦٠١٠٣٨٥٤-مصطفى رفعت محمد السید٣٥٤١٠

٣٠٠٠٣٣٠٠١٠٤٥٥٣-مصطفى رمضان ابو العباس سید٣٥٤١١

٣٠٠٠٩٣٠٢١٠٧٥١٥-مصطفى رمضان صالح عبد الرازق٣٥٤١٢

٣٠٠٠٩٢٩٢٣٠٠٨٩٣-مصطفى رمضان محمد محمد٣٥٤١٣

٣٠٠٠٤٠٣٢١٠٠١١٢-مصطفى زغلول شعبان محمود٣٥٤١٤

٣٠٠٠٧٠٢٢١٠٣٧٩١-مصطفى سامح یحى سعید٣٥٤١٥

٣٠٠٠٦٣٠١٤٠٠٨٧٢-مصطفى سامى عبدالرؤوف محمد٣٥٤١٦

٢٩٩٠٩٢٣٢١٠٤٠٧١-مصطفى سعید عبد السالم بدوي٣٥٤١٧

٣٠٠٠٢٠٤١٣٠٠٦٧٩-مصطفى سعید عید علي٣٥٤١٨

٢٩٨١٢٠٢٠١٠٤٤٧٧-مصطفى سعید محمود حسن٣٥٤١٩

٣٠٠٠٥١٧٢٨٠٠٤٧١-مصطفى سلیمان عبدالفتاح محمد٣٥٤٢٠
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٣٠٠٠٩٠٩٢١٠٠١٧٢-مصطفى سید سعد على الصوابى٣٥٤٢١

٢٩٩١١١٧٢١٠٣٥٩٨-مصطفى سید عبدالعاطى محمود٣٥٤٢٢

٣٠١٠٢٢١٢١٠١٢٩١-مصطفى سید محمد على٣٥٤٢٣

٣٠٠٠٩١٥٨٨٠٠٢٥١-مصطفى سید مصطفى قاسم٣٥٤٢٤

٣٠٠٠٥١٩٠١٠١٣٣٥-مصطفى شریف متولى غریب٣٥٤٢٥

٣٠٠٠١١٨٠١٠١٧٥٧-مصطفى شریف مصطفى محمد٣٥٤٢٦

٣٠٠٠٩١٩٢١٠٣٣١٤-مصطفى صابر عبد القادر رحیم٣٥٤٢٧

٣٠٠٠٣٠١٠١٠٦٣٥٨-مصطفى صالح صالح الدین حمادى٣٥٤٢٨

٣٠٠١١١٧٠١٠١٤٥٢-مصطفى صالح عثمان صالح٣٥٤٢٩

٣٠٠٠٧١٠٢٤٠٢٥٥٢-مصطفى صالح ادریس صالح٣٥٤٣٠

٢٩٩٠٥١٦٢١٠٠١١٦-مصطفى طھ احمد احمد٣٥٤٣١

٣٠٠٠٤٢٧٠١٠٣٥٥٣-مصطفى عادل احمد عبدالفتاح٣٥٤٣٢

٢٩٩٠٧٢٠٢١٠١٨٧٣-مصطفى عادل بوریك محمد بوریك٣٥٤٣٣

٢٩٩٠٣١٢٠١٠٠٤٥٨-مصطفى عادل صبره شحاتھ٣٥٤٣٤

٣٠٠٠٥١٢٢١٠١٤٣٢-مصطفى عادل محمد عبدالعال٣٥٤٣٥

٣٠٠٠١١٦٠١٠٦٤١٨-مصطفى عاطف عبدالحمید مسعود٣٥٤٣٦

٣٠٠٠٢٢٠٠١٠٥٤٥٩-مصطفى عبد الحمید عبد المجید محمد٣٥٤٣٧

٢٩٩١٢٢٣٢٤٠٠٥٣٤-مصطفى عبد العظیم یوسف احمد٣٥٤٣٨

٣٠٠٠٥٢٢٢١٠٢٢٧٤-مصطفى عبدالباسط صالح حسن حسنین٣٥٤٣٩

٣٠٠١٠٢٣٠١٠٣١٥١-مصطفى عبدالخالق محمد عبدالمنعم٣٥٤٤٠

٢٩٩١٠١٨٠١٠٣٠٥٣-مصطفى عبدالرحمن احمد احمد٣٥٤٤١

٣٠٠٠٧١٠٢١٠٣٨١٤-مصطفى عبدهللا جمعھ احمد حسین٣٥٤٤٢

٣٠٠٠٧٢٣٨٨٠٠٥٩٤-مصطفى عبدالناصر محمد عبداالمام علي٣٥٤٤٣

٣٠٠٠٤٠٢٢١٠٠٩٣٩-مصطفى عصام عبده موسى٣٥٤٤٤

٣٠٠٠٩٠٢٢١٠٠٥٥٨-مصطفى عالء یحیى شامخ محمد٣٥٤٤٥

٣٠٠٠١٢٧٠١٠٤٣١٣-مصطفى عماد ابو العال سید٣٥٤٤٦

٣٠٠١٢٠٤١٤٠١٢٩٢-مصطفى عماد حمدي عبد العزیز٣٥٤٤٧

٣٠١٠١١٢٢١٠٤٠٥٨-مصطفى عید رمضان رفاعى حسن٣٥٤٤٨

٢٩٧٠٨٢٥١٣٠٣٧١٣-مصطفى فارس فتحى سالمان٣٥٤٤٩

٢٩٩١١٢٩٢١٠٢٠٧٢-مصطفى فتحى صبح احمد٣٥٤٥٠
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٣٠١٠٢٢١٢١٠٢٣٥٢-مصطفى فتحي عیسى محمد٣٥٤٥١

٣٠٠٠٤٢١٠١٠٠٩٥٤-مصطفى كامل احمد احمد٣٥٤٥٢

٣٠٠٠٥٢٥٠١٠٤٧٣٨-مصطفى كرم محمد سید٣٥٤٥٣

٣٠٠٠٢١٢٠١٠٢٧٣٤-مصطفى كرم محمد عبدالمقصود٣٥٤٥٤

٢٩٩٠٢٢٦٠١٠١١٧٢-مصطفى مجدى احمد مصطفى٣٥٤٥٥

٢٩٩١١٢٠٠١٠٥٠٣٨-مصطفى مجدى مصطفى احمد٣٥٤٥٦

٣٠٠٠٨٢٩٠١٠١٧٧٣-مصطفى مجدي احمد عبد الھادي٣٥٤٥٧

٣٠٠٠٨١٥٠١٠٦٩٥٣-مصطفى محمد احمد محمد سلیمان٣٥٤٥٨

٢٩٩١١٢٠٠١٠٣٢٥٦-مصطفى محمد بیومى السید٣٥٤٥٩

٢٩٩١٠١٧١٤٠١٩٥٥-مصطفى محمد حافظ یوسف٣٥٤٦٠

٣٠٠٠٨١٠٠١٠٤٢٥٩-مصطفى محمد عبد الرحمن سلیم٣٥٤٦١

٣٠٠٠٩٠٦٠١٠٥١١٣-مصطفى محمد عبد السمیع عبد الرازق٣٥٤٦٢

٢٩٩٠٧٠٧٢١٠٥٣١٦-مصطفى محمد عویس عبد العزیز٣٥٤٦٣

٣٠١٠٢٢٤٠١٠٣٧١٢-مصطفى محمد فتحى ابو سریع٣٥٤٦٤

٣٠٠٠٤٢٩٨٨٠٠٥١٩-مصطفى محمد مصطفى امام٣٥٤٦٥

٣٠٠١٢١٧٠١٠٤٥٧١-مصطفى محمد مصطفى امین٣٥٤٦٦

٣٠٠١٠٣٠٨٨٠٠٢٣٧-مصطفى محمود احمد عبد الوھاب٣٥٤٦٧

٣٠٠٠١١٥٢١٠٦٣٧٩-مصطفى محمود اسماعیل حسن٣٥٤٦٨

٣٠٠١٠١٥٠١٠٢٤٩٩-مصطفى محمود جابر محمد٣٥٤٦٩

٣٠٠٠٤٢٥٢١٠٤٨٣٦-مصطفى محمود رمضان محمد ابراھیم٣٥٤٧٠

٢٩٨١٠١٩٠١٠٣٧٣١-مصطفى محمود عبد الملك عبد المقصود٣٥٤٧١

٣٠٠٠١١٢٢١٠٢١٧٤-مصطفى محمود فوزى سعد٣٥٤٧٢

٣٠٠٠٢٠١٠١٠١٥٣٨-مصطفى مرعى بھنسى مرعى خمیس٣٥٤٧٣

٣٠٠١٠٠١٢١٠٩٥١٢-مصطفى مشھور احمد احمد٣٥٤٧٤

٣٠٠٠٦٠٣٠١٠٣٢٥٧-مصطفى مصطفى محمد شعراوى٣٥٤٧٥

٣٠٠٠١٠١١٢٦٢١٩٩-مصطفى معوض بیومى محمد٣٥٤٧٦

٣٠٠٠٦٢٤٠١٠٣٦٧٥-مصطفى ممتاز السعید محمد سعید٣٥٤٧٧

٢٩٨١١٠٨٢١٠٠٨٣٨-مصطفى ناصر عتریس عبد الباسط٣٥٤٧٨

٣٠٠٠٣٢٦٢١٠١٦٣٤-مصطفى نصر محمد السید٣٥٤٧٩

٣٠٠٠٣٠١١٨١٠٨٥٧-مصطفى ھانى الشحات سید احمد٣٥٤٨٠
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٢٩٩١٠٢٧٢١٠٣٢١١-مصطفى ھشام قرنى احمد٣٥٤٨١

٢٩٩١٢٣١٠١٠١٣٩٥-مصطفى ھشام یحیى سید٣٥٤٨٢

٣٠٠٠٧٠٦٠١٠٠١٧٨-مصطفى یاسر السید عبد الفتاح٣٥٤٨٣

٢٩٩٠٤١٥٠١٠٤٩٧٧-مصطفى یحیى سید محي الدین٣٥٤٨٤

٢٩٨١٢٠٩٠١٠١٠٧٦-مصطفى یسرى عبد الفتاح٣٥٤٨٥

٣٠٠٠٥١٠٢١٠٥٥٥٥-مصطفي حسین فراج محمد تركي٣٥٤٨٦

٣٠٠٠٤١٣٢١٠٢١٥٥-مصطفي طلعت جبریل سلیمان٣٥٤٨٧

٢٩٩١٢١٥٠١٠٧٨٥٩-مصطفي محمد إبراھیم مرعي٣٥٤٨٨

٢٩٩٠١٠٣٢١٠٤٠٩٢-مصطفي مھدي رشاد دسوقي٣٥٤٨٩

٣٠٠٠١٢٤٠١٠٤٥٥٦-معاذ احمد حسین محمد٣٥٤٩٠

٣٠١٠٣٠٦٠١٠١٣٧٨-معاذ محمد محمود اسماعیل٣٥٤٩١

٣٠٠٠٤١٨٠١٠٤٤٩٦-معاذ محمود محمد احمد٣٥٤٩٢

٣٠٠٠٥٣٠٠١٠٢٨٩٨-معتز با� محمد سلیمان محمد٣٥٤٩٣

٣٠٠١٠٠١٢١٢٧٤٩٩-معتز رشدى طاھر حسین٣٥٤٩٤

٣٠٠٠٨٠١٠١٠٤٤٩٧-مالك رسمى مالك جرجس٣٥٤٩٥

٣٠٠٠٤٢٠٢١٠٠٢٧٩-مالك صموئیل سلیم مقاریوس٣٥٤٩٦

٣٠٠١٢٢٣٠١٠٣١٠٣-ملك احمد عبد الرحمن عبد الرحمن حسن٣٥٤٩٧

٣٠٠١١٠١١٣١٨٣٨٦-ملك حمدى محارب على٣٥٤٩٨

٣٠٠٠٣٠٥٠١٠٢٢٢٣-ملك سامى على محمد٣٥٤٩٩

٢٩٧٠١٣٠٠١٠١٣٨٨-ملك سعد اسماعیل احمد٣٥٥٠٠

٣٠١٠١٢١٠١٠٤٦٦١-ملك محمد محمد بكرى٣٥٥٠١

٢٩٨١٢٠١٠١٠٣٦١٨-ممدوح احمد مصطفى عثمان٣٥٥٠٢

٣٠١٠١١٣٢١٠٣٠٦٨-منار احمد حسن على٣٥٥٠٣

٣٠٠٠٢٠٣١٤٠٠٢٠٩-منار احمد عبد الغفار محمد٣٥٥٠٤

٣٠٠٠٦٠١٠١٠٩٤٨٨-منار احمد محمد الشافعى٣٥٥٠٥

٣٠٠٠٩١٧٠١٠٤٠٨٢-منار ایمن ابراھیم ابو الفتوح٣٥٥٠٦

٣٠٠٠١١٤٢١٠٢٣٠٨-منار بدر عباس عبدهللا٣٥٥٠٧

٣٠١٠٢٠٤٠١٠٠٤٠٩-منار حموده الفولي ابو زید احمد٣٥٥٠٨

٣٠٠٠٥١٢٢١٠٢٥٠١-منار خالد حمدى على٣٥٥٠٩

٣٠٠٠١١٨٢١٠٠٧٠٧-منار خلیل عاشور خلیل٣٥٥١٠
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٣٠٠٠٧٠٢٢١٠٢١٠٨-منار رجب عبدالرؤف عبداللطیف٣٥٥١١

٣٠٠٠٩٢٥١٤٠٠٦٤٦-منار رجب عفیفى عبد هللا٣٥٥١٢

٣٠٠٠٥٣١٠١٠٢٥٨٦-منار شریف محمد فرج هللا٣٥٥١٣

٣٠٠٠٤٢٦٢١٠٢٥٦٤-منار شیخ العرب السید محمد٣٥٥١٤

٣٠٠٠١٢٧٠١٠٠٨٦٥-منار صبرى حلمى عبد الكریم٣٥٥١٥

٣٠٠١١١١١٤٠٠٨٨٨-منار عادل احمد الوكیل٣٥٥١٦

٣٠٠٠٧١٨٠١٠١١٢٧-منار عادل صدقى عبدالشكور علوان٣٥٥١٧

٣٠٠٠٥٠٩٠١٠٤٦٠٤-منار عاشور على السید٣٥٥١٨

٣٠٠١٢٠١٢١٠٠٨٠١-منار عاطف عبدالعزیز على٣٥٥١٩

٣٠٠٠٥٢١٢١٠٠٩٦٦-منار عامر عبد الحى عامر٣٥٥٢٠

٣٠٠١٢٢٤٠١٠٤٧٤٤-منار عبد الحلیم حسین توفیق٣٥٥٢١

٣٠٠٠٢٠٢٢١٠٦٣٢٢-منار عبد الموجود محمد على٣٥٥٢٢

٣٠٠٠٣٢٨٢١٠٠٣٦٧-منار عبدالمؤمن عفیفى السید٣٥٥٢٣

٣٠٠٠٦٢٦٠١٠٤١٠٤-منار على موسى على٣٥٥٢٤

٣٠٠٠٧٢٥٢١٠٠٧٢٤-منار عماد مختار حسن٣٥٥٢٥

٣٠٠٠٥١٢٨٨٠٠٧٢٣-منار فتحى محمود الصاوى٣٥٥٢٦

٣٠٠٠٤١١٢١٠١٧٦٤-منار فتحي عبدالعزیز سالم٣٥٥٢٧

٣٠٠٠١١٧٠١٠٢١٨٦-منار لطفى سید سالم٣٥٥٢٨

٣٠٠٠١١٧٠١٠٢٨٤٤-منار ماھر احمد على٣٥٥٢٩

٣٠٠٠١٠١٢١٠٨٨٢٧-منار ماھر محمد عبدهللا٣٥٥٣٠

٣٠٠٠٢١٤٠١٠٢٣٠٧-منار مجدى حسن عید٣٥٥٣١

٣٠٠٠٣١٣٠١٠٣١٢٣-منار مجدى خمیس ابو زید٣٥٥٣٢

٣٠٠٠٩٠٤٢١٠٣٨٦٣-منار محسن سید حفنى٣٥٥٣٣

٣٠٠٠٦١٢٠١٠٢٦٢٤-منار محمد ابراھیم عبدهللا٣٥٥٣٤

٣٠٠٠٨٠٥٠١٠١٣٦٩-منار محمد ابراھیم محمد٣٥٥٣٥

٣٠٠٠٣٢١٠١٠٨٥٠٩-منار محمد رشدى بدوى٣٥٥٣٦

٣٠٠٠٨٠٢٢١٠٤٥٢٢-منار محمد سید احمد محمد٣٥٥٣٧

٣٠٠٠٢٠٨٢١٠٣٨٨٨-منار محمد عبدالقادر مرعى٣٥٥٣٨

٣٠٠٠٤١٤٠١٠١١٨٤-منار محمد فاروق محمد٣٥٥٣٩

٣٠٠٠٥٢٥٠١٠١٨٢٨-منار محمد محمود على٣٥٥٤٠

٣٠٠٠٢٢٦٢١٠٠٦٢٣-منار محمود قناوى عمر٣٥٥٤١

٣٠٠٠١١٧٠١٠٣٧٨٦-منار محي شوقي احمد٣٥٥٤٢

٣٠١٠٤٠١٠١١٠٥٢٦-منار موسى عبد الجید موسى٣٥٥٤٣

٣٠٠٠٨٠٢١٣٠٢٩٢٤-منال حازم عبدالغفار عبدالمطلب٣٥٥٤٤

٢٩٩١٢١٧٠١٠٢٨٨٤-منال عبد التواب مغربى محمد٣٥٥٤٥
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٣٠٠٠٤٠٢٠١٠٣٨٢٥-منة هللا ابراھیم حسنى محمد السید٣٥٥٤٦

٣٠٠٠٩٢٧١٤٠٠٢٨٦-منة هللا احمد ابراھیم مصطفى٣٥٥٤٧

٣٠١٠١٠١٢١٢٦٢٤٢-منة هللا اشرف المحمدي عبد الحمید٣٥٥٤٨

٣٠٠٠٩٢٥١٤٠٠٥٨١-منة هللا اشرف محمد محمد٣٥٥٤٩

٣٠٠٠١٢٨٠١٠٤٦٦٤-منة هللا الغریب السید الغریب٣٥٥٥٠

٣٠٠٠٥٢٦٠١٠٣٧٦٤-منة هللا ایمن حسن محمود٣٥٥٥١

٣٠٠١٢١٥٢١٠٢٧٨٢-منة هللا ایھاب مصطفى ابوالعال٣٥٥٥٢

٣٠٠٠٣١٣٢١٠٣٩٤٥-منة هللا جمال عبد الناصر على عبد الكریم٣٥٥٥٣

٢٩٩٠٣٠١٠١٠١٨٢٣-منة هللا حسن محمد حسن٣٥٥٥٤

٢٩٩١١١٥٠١٠٣٥٨٦-منة هللا حسن محمد سلیمان على٣٥٥٥٥

٣٠٠١٠٢١٢١٠٠٤٠٤-منة هللا حسن محمود عبد الرحیم٣٥٥٥٦

٢٩٩١٠٠٩٠١٠١٨٠٩-منة هللا خالد عبد العظیم احمد منصور٣٥٥٥٧

٣٠٠٠٩٢٣٠١٠٢٠٢٥-منة هللا درویش خلیل ابراھیم٣٥٥٥٨

٣٠٠٠٥٠٥٠١٠٤٥٠٤-منة هللا راضى عبد الستار على٣٥٥٥٩

٣٠٠٠٣١٥٠١٠٣٩٠١-منة هللا سعید احمد محمد خلیل٣٥٥٦٠

٣٠٠٠١٢٥٠١٠٧٠٤٩-منة هللا عبد الحمید حسنین قندیل٣٥٥٦١

٣٠٠٠٩١٦١٤٠٢٤٠٢-منة هللا عربى محمد سید حسن٣٥٥٦٢

٣٠٠٠٧٠١٠١٠٨٨٤٤-منة هللا عمرو سید سید سعودى٣٥٥٦٣

٢٩٩٠٧٠٦٠١٠٢١٠٩-منة هللا فتحي شحاتھ دویني صالح٣٥٥٦٤

٣٠٠٠٩١٢٠١٠٠٥٢٣-منة هللا ماھر حامد سید٣٥٥٦٥

٣٠٠١١٠١٠١٠٦٣٦٩-منة هللا مجدى فتحى مدبولى محمود٣٥٥٦٦

٣٠٠٠٨١٩٠١٠٣٤٢٦-منة هللا محسن حسن السید٣٥٥٦٧

٣٠٠١٠١٨٠١٠٠٨٦٥-منة هللا محمد السید محمد٣٥٥٦٨

٢٩٩١٢١٤٠١٠٣٤٨٧-منة هللا محمد طھ احمد العسقالنى٣٥٥٦٩

٣٠١٠١٠٣٠١٠٥٨٤٨-منة هللا محمد على السید٣٥٥٧٠

٣٠٠٠٣١٢٠١٠٠٣٦٣-منة هللا محمد فھمى محمد٣٥٥٧١

٣٠٠١٢٢٤٠١٠٠٤٠٤-منة هللا محمد كامل محمد٣٥٥٧٢

٣٠٠٠٤١٧٠١٠١٣٨٣-منة هللا محمد كامل محمود٣٥٥٧٣

٣٠٠١١٢٦٠١٠٢٣٨٥-منة هللا محمدى محمد عبد المؤمن الجندى٣٥٥٧٤

٣٠٠٠٥١٦٠١٠١٣٨١-منة هللا محمود ابراھیم محمد عمر٣٥٥٧٥
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٣٠٠٠٩٠١٢١١١٦٨٣-منة هللا محمود رمضان محمد٣٥٥٧٦

٣٠٠٠٣١٧٠١٠٢١٠٣-منة هللا ھشام عبد الرحمن محمد٣٥٥٧٧

٣٠٠٠٦٠١٠١٠٠٧٦٦-منة هللا ھشام عبد الكریم السید ابوالسعادات٣٥٥٧٨

٣٠٠١٢٢٢٠١٠٠٥٤٨-منة هللا ولید صبرى غنیم٣٥٥٧٩

٣٠٠١١٢٢٢١٠٣٠٦٨-منھ هللا ایمن سعد محمد٣٥٥٨٠

٣٠٠٠٤٠٤٠١٠١٤٤٦-منھ هللا حسنین عبدالفتاح عبید حسین٣٥٥٨١

٣٠٠٠١١٤٢١٠١٣٢٨-منھ هللا خالد سید سید٣٥٥٨٢

٣٠٠٠٩١٣٢١٠٤٢٤٩-منھ هللا رجب سعد عبدهللا٣٥٥٨٣

٣٠٠٠٩١٧٢١٠١٢٦٩-منھ هللا رزق قبیصى البدرى٣٥٥٨٤

٣٠١٠١٠٢٢١٠٢٠٦٦-منھ هللا زكریا صابر سید٣٥٥٨٥

٣٠٠٠٣٣٠٨٨٠٠٧٦١-منھ هللا عادل محمد كمال محمد٣٥٥٨٦

٣٠٠٠١٠٥٢١٠١٥٨٢-منھ هللا على احمد على عبد العال٣٥٥٨٧

٣٠١٠١٢٣٢١٠٠٨٤٨-منھ هللا فؤاد محمد مصطفى العشماوى٣٥٥٨٨

٢٩٩١٢٠٧٠١٠٠١٢٤-منھ هللا وائل محمد ابراھیم مفتاح٣٥٥٨٩

٣٠٠٠٧٠٥٠١٠٥٤٨١-منھ محمد یحیى اسماعیل٣٥٥٩٠

٢٩٩٠٣١٩٠١٠٢٤٠٧-منى امین فوزي امین٣٥٥٩١

٣٠٠٠٨٢٦٢١٠٠٧٠٢-منى جمال الدین محمد عبد الشافى٣٥٥٩٢

٢٩٩١١٢٥٢١٠٢٢٢٣-منى حمدى عبدالعال محمد٣٥٥٩٣

٣٠٠٠٧٠١٢٤١١٣٦٦-منى رمزى فتحى عبد الفھیم٣٥٥٩٤

٢٩٩١٠٢١٠١٠٥١٤٥-منى عبد المنعم عید علي٣٥٥٩٥

٢٩٩١٠٠٦٢١٠٢٦٤٦-منى عبدهللا یوسف عبدالحمید٣٥٥٩٦

٣٠٠٠٧٢١٢١٠٢٠٢٣-منى عبدالنبى زكى عبدالمجید٣٥٥٩٧

٣٠٠٠١١٧٠١٠٠٢٦٤-منى محمد نبوى مصطفى صالح٣٥٥٩٨

٣٠١٠٢٠٩٠١٠٤١٦٢-منى محمود محمد سید٣٥٥٩٩

٣٠٠٠٨١١٠١٠٤٨٢٦-منى مخلص ابراھیم نان٣٥٦٠٠

٣٠٠٠٧٢٢٢٤٠٣٦٤١-مني عاطف محمد احمد٣٥٦٠١

٣٠٠٠٩١٨٠١٠٦٢٢٩-منیره محسن قرني عبد الوھاب٣٥٦٠٢

٢٩٩١٢٠٤٢١٠١٣٤٤-مھا مجدي علي حسین٣٥٦٠٣

٣٠١٠٣١٧٢١٠١٢٠٦-مھا محمد حسیني السید احمد٣٥٦٠٤

٢٩٨١١١٢٠١٠٢٧٤٢-مھا مدحت سعد ابراھیم٣٥٦٠٥
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٣٠٠١١٠٩٠١٠١٩٧٤-مھاب احمد حمدان السعید القصبى٣٥٦٠٦

٣٠١٠٣٣١٠١٠٠١٣٥-مھدى سامح محروس مصباح خطاب٣٥٦٠٧

٣٠٠٠٨٢٢٣١٠٠١٢٦-مھرائیل ابراھیم توفیق حنس٣٥٦٠٨

٣٠٠٠٧١٥٢١٠٥٤٥١-مھند ایھاب ابوالفتوح محمد٣٥٦٠٩

٣٠٠٠٧٢٤٠١٠٥٣٩٩-مھند سید علي حسن٣٥٦١٠

٣٠٠٠٥١٤٢١٠٠٥٩٩-مھند صالح الدین حسین احمد٣٥٦١١

٣٠٠٠٨١٨٠١٠٥٩٧٨-مھند محمد سالم الصوه٣٥٦١٢

٣٠٠١١١٣٠١٠٣٨٧٨-مھند مدحت عبد المقصود احمد٣٥٦١٣

٣٠٠٠٣٠١٠١٠٥٣٧٨-مھند مدحت محمدصبري كامل٣٥٦١٤

٣٠١٠١١٢٠١٠٢٠٥٨-مؤمن احمد شحاتة عبد العلیم٣٥٦١٥

٣٠٠٠٩١٨٢١٠٣٣١٦-مؤمن احمد عبد المطلب الجیار٣٥٦١٦

٣٠١٠١١٧٠١٠١٠٥٢-مؤمن احمد محمد عبد الودود حسن٣٥٦١٧

٣٠٠١٢١٩٢١٠٠٦١٨-مؤمن اسامھ حسین صالح محمود٣٥٦١٨

٢٩٩٠٧٢١٠١٠٢٦٧٦-مؤمن اشرف جمعھ احمد محمد٣٥٦١٩

٢٩٩٠٤٠١٢١١٥٤٥٣-مؤمن سامى انور محمد٣٥٦٢٠

٣٠٠٠٩١١٢١٠٣١٥٧-مؤمن سید فراج مبارك عوض٣٥٦٢١

٣٠٠٠٦٠٥٠١٠١٨١١-مؤمن طارق احمد محمد محمد٣٥٦٢٢

٣٠٠١٠١٣٢١٠١٣٥٣-مؤمن عادل محمد عبدالھادى٣٥٦٢٣

٣٠٠٠٦١٢٠١٠٥٢٥٩-مؤمن عاصم احمد نظمى محمد٣٥٦٢٤

٢٩٦١١٢٨٠١٠٠٦١٥-مؤمن على رفعت السید صالح٣٥٦٢٥

٣٠٠٠٢٢٢٠١٠٢٨١٢-مؤمن على عبد المؤمن احمد٣٥٦٢٦

٣٠٠٠١٠١٢١٢٧٧٦٧-مى احمد محمد محمد٣٥٦٢٧

٣٠٠٠٧٢١٠١٠١٢٨٣-مى جمال نور الدین عمر عبد هللا٣٥٦٢٨

٣٠٠٠٨٢٣٠١٠١٨٤٧-مى حازم فھمى كیالنى٣٥٦٢٩

٣٠٠٠٣١٠٠١٠٠٦٢٦-مى حسن سید محمد ھاشم٣٥٦٣٠

٣٠٠٠١٢٥٠١٠١٥٦٣-مى شعبان عبدالعزیز بدوى٣٥٦٣١

٣٠٠١٠١١٢١٠١٥٤٣-مى صالح على احمد٣٥٦٣٢

٣٠٠٠٢٠٢٢١٠٢٢٤٦-مى صالح عیسوي عبد اللطیف٣٥٦٣٣

٣٠٠٠٥٠٨٢٢٠٠٦٨٨-مى عادل حمدى محمود٣٥٦٣٤

٣٠٠٠٥١٥٢١٠٦٤٤٧-مى عاشور فھمى احمد٣٥٦٣٥
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٣٠٠٠٧٠٥٨٨٠٠٠٤٩-مى عصام عبدالعزیز مغاورى٣٥٦٣٦

٣٠١٠١٠١٠١١٦٨٨٦-مى عماد حمدي احمد٣٥٦٣٧

٣٠٠٠٧٣١٠١٠٠٦٦٧-مى فتحى محمود طلبھ٣٥٦٣٨

٣٠٠٠٩٢٧١٦٠٢٢٤٥-مى مجدى عبدالرحیم جاد حسن٣٥٦٣٩

٣٠٠٠٤٠٣٨٨٠٠٥٨٢-مى محمد ھاشم محمد على الشلودي٣٥٦٤٠

٣٠٠٠٦١٢٠١٠٥٤٢٩-مى محمود سیف دسوقى٣٥٦٤١

٣٠١٠١٣٠٠١٠٢٩٤٣-مى مدیح السبع عطوه امام٣٥٦٤٢

٣٠٠١٢٠٩٠١٠٤١٤٧-مى مصطفى فتحى امان٣٥٦٤٣

٢٩٩١١٢٨٢١٠٠٨٠٢-مى مصطفى محمد موسى٣٥٦٤٤

٣٠٠٠٧٢٨٠١٠٠٨٤٥-مى معتز عبد العلیم محمد٣٥٦٤٥

٣٠٠١٠٠١١٣٥٢٥٨٨-مى یحى محمد على عطاهللا٣٥٦٤٦

٣٠٠١١٢٠٠١٠٤٣٨٩-مى یوسف رمضان محمود٣٥٦٤٧

٣٠٠٠٣٢٥٢١٠٢٧٠٥-مي عصام ابراھیم محمود سالمھ٣٥٦٤٨

٢٩٩١٠٠٧١٤٠٠٥٢٨-مي محمود محمد امبابي٣٥٦٤٩

٢٩٩١٢١٨٢١٠١٢٠٤-میاده ابراھیم جمعھ امام٣٥٦٥٠

٢٩٩٠٨٠١٢١٠١٨٠٦-میاده خالد مصطفى على٣٥٦٥١

٣٠٠٠٤١٣٠١٠١٨٢٨-میاده محسن محمد حمیده٣٥٦٥٢

٢٩٩٠٦١٤٢١٠٠٧٠١-میاده محمد السید محمد٣٥٦٥٣

٢٩٩١٢١٠٠١٠٣٠٢٦-میاده محمد فؤاد عبد الفتاح صالح٣٥٦٥٤

٣٠٠٠٨٠٦٠١٠٠٣٠١-میاده محمود ابراھیم محمود٣٥٦٥٥

٢٩١١٠١٨٢١٠١٤٤٢-میاده مھدي محمد محمد٣٥٦٥٦

٣٠٠١١٢٩٠١٠١٠٤٩-میار اسالم مصطفى صبرى٣٥٦٥٧

٢٩٩٠٨٠٤٠١٠١٠٢١-میار الحسینى فاروق احمد عبدالحى٣٥٦٥٨

٣٠٠١١٠٤٠١٠٦٤٠١-میار حسین محمد عبد الفتاح محمد٣٥٦٥٩

٣٠٠٠١١٦٠١٠٠٧٤٦-میار عماد سید زكى٣٥٦٦٠

٢٩٩٠٨١٧٠١٠٢٨٤٤-میار محمد سید محمد محمد٣٥٦٦١

٣٠٠١١١٠٢١٠٠٥٦١-میار محمد مدحت عبدالعزیز المشد٣٥٦٦٢

٣٠٠٠٧٢٧٠١٠٤٢٨١-میار ممدوح محمد ابراھیم٣٥٦٦٣

٣٠٠٠١٢٠٢١٠٣٧٦٧-میاره عاطف محمود بغدادى٣٥٦٦٤

٣٠٠٠٤٢٥٠١٠٠١٨٣-میرا اسامھ حلیم تامر٣٥٦٦٥
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٢٩٨٠٤١٠٢٣٠١٣٤١-میرا سامى عبد السید٣٥٦٦٦

٢٩٩١٢١٦١٤٠١٢٨٣-میرا صفوت بطرس لبیب٣٥٦٦٧

٣٠٠٠٩٢٨٠٢٠٢٥٤٣-میراى جورج فھمى اقالدیوس٣٥٦٦٨

٣٠٠١٠٠١٢١١٠٩٢٨-میرفت حسن على جمعة٣٥٦٦٩

٢٩٩٠٥١٥٠١٠٢٧٤١-میرنا احمد محمد العنانى٣٥٦٧٠

٢٩٩٠١٢٤٠١٠٠٧٤٢-میرنا خالد حمدان احمد٣٥٦٧١

٢٩٨١٠٢٢٠١٠٠٣٠٩-میرنا رأفت راضى عزیز٣٥٦٧٢

٣٠٠٠٨٠٥٠١٠١٩٤٦-میرنا صالح عبد السید ریاض٣٥٦٧٣

٣٠٠٠٥١٩٠١٠٣٥٦٧-میرنا صفوت مصطفى محمود ابراھیم٣٥٦٧٤

٣٠٠٠٤١٧٢١٠٣٢٤٣-میرنا طارق فاروق عریان جرجس٣٥٦٧٥

٣٠٠٠٩٠٤٠١٠٤٧٨١-میرنا عبد الفتاح حسین عبد الفتاح٣٥٦٧٦

٣٠٠٠٤٢٨٠١٠١٧٢٩-میرنا عماد تادرس داود٣٥٦٧٧

٣٠١٠٢٠٧٠١٠٢٢٤٤-میرنا كامل بسكالس موسى٣٥٦٧٨

٣٠٠١١١٧٨٨٠٠٤٢٢-میرنا مجدي عطیھ عامر٣٥٦٧٩

٣٠٠٠١٢٧٠١٠٢٢٦٤-میرنا مصطفى سعدالدین محمد٣٥٦٨٠

٢٩٩١٢٠٦٠١٠١١٠٦-میرنا منیر ذكرى جورجى٣٥٦٨١

٣٠٠٠٦١٩٢١٠٢٤٦٧-میرنا منیر فھمى باسلیوس٣٥٦٨٢

٣٠٠٠١١٢٠١٠١٦٨٥-میرنا وجیھ حلیم جرجس٣٥٦٨٣

٣٠٠١٠٠٥٢١٠٠٥٤٢-میرھان احمد صادق صدیق٣٥٦٨٤

٢٩٨١٢١٦٠١٠٥١٤٧-میروال اشرف ابراھیم بولس٣٥٦٨٥

٣٠٠٠٧١٥٢١٠٥٧٩٦-میسره رضا عبد الحكیم اسماعیل خلیل٣٥٦٨٦

٢٩٩٠١١٨٠١٠٣٧٥٥-مینا راشد فتح هللا متیاس٣٥٦٨٧

٣٠٠٠٣٢٤٠١٠٠٧٣١-مینا رافت صادق ابراھیم٣٥٦٨٨

٣٠٠٠٩٢٨٠١٠٣٨٧١-مینا سعید عبدالمالك ریاض٣٥٦٨٩

٢٩٩٠٩٠١٢٣٠٧٦١٣-مینا سمیر شاكر شحات٣٥٦٩٠

٣٠٠٠٨١٢٠١٠٠٦٥٩-مینا عطا عیاد عبد المالك٣٥٦٩١

٣٠٠١٠٠١١٥٠٣٥٥١-مینا عوض فوزى اسعد٣٥٦٩٢

٣٠٠٠٩٠١٠١٠٩٧٥٤-مینا ماجد فوكیھ سدراك٣٥٦٩٣

٣٠٠٠٦١٨٢١٠٥١١٥-مینا ماھر لبیب اسكندر٣٥٦٩٤

٣٠٠٠٤٠٣٢١٠٣٥٩٦-مینا مجدى بطرس بدروس٣٥٦٩٥
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٢٩٩٠٨٢٢٠١٠٣٤٩٩-مینا مجدى منیر میخائیل٣٥٦٩٦

٣٠٠٠٥٢٦٢١٠٢١٣٧-مینا ھشام ظریف توفیق٣٥٦٩٧

٣٠٠١٠٠١٢١١٩٥٣٤-ناجى اشرف ابوزید فرج٣٥٦٩٨

٣٠٠٠٦١٩٠١٠٤٤٩٧-نادر السید مرزوق احمد٣٥٦٩٩

٣٠٠١١٠٨٠١٠٦٤٥٥-نادر مصطفى عاشور ابوستھ٣٥٧٠٠

٣٠٠٠٤١٦٢١٠٢١٦٨-نادره ناجح ابراھیم سالم٣٥٧٠١

٣٠٠٠٨٠١٠١٠٦٣٢٥-نادیة احمد عبدهللا مھدى٣٥٧٠٢

٣٠٠١١١٢٨٨٠٠٣٠٨-نادیة عمر انور محمد زیان٣٥٧٠٣

٣٠٠٠٦٢١٠١٠٢٦٢٣-نادین احمد عبد الرحیم عبد العال٣٥٧٠٤

٢٩٩١١٢٣٠١٠١١٦٩-نادین احمد محمد عبدالرحیم٣٥٧٠٥

٣٠٠٠٩٠٨٠١٠٠٢٨٢-نادین اشرف محمد سعید٣٥٧٠٦

٣٠٠١١٢٣٠١٠١٧٠٨-نادین ایھاب امین السید٣٥٧٠٧

٢٩٩١٢١٤٠١٠٥٢٢٦-نادین جمال محمد خلیل٣٥٧٠٨

٣٠٠٠٨٠٦٠١٠٠١٨٢-نادین حسام محمد حسني عوض٣٥٧٠٩

٣٠٠١١١١٠١٠٦١٦١-نادین خالد محروس محمود عبد اللطیف٣٥٧١٠

٣٠٠٠٣٠٤٠١٠٠٣٠٣-نادین فؤاد على احمد عمر٣٥٧١١

٢٩٨١١٠٣٠١٠٣٨٠٤-نادین محمد ابراھیم یاقوت مصطفى٣٥٧١٢

٣٠٠٠٩٣٠٢١٠٣٣٢٣-نادین محمد البدرى عبد الرازق٣٥٧١٣

٣٠٠٠٦٣٠١٤٠٠٩٦١-نادیھ احمد محمود محمد احمد٣٥٧١٤

٢٩٩١٠٠٣٢١٠٠٢٦٦-نادیھ سید عبدالحافظ محمد محمد٣٥٧١٥

٢٩٩١٢٢٣٢١٠٢٠٦١-نادیھ عبداللطیف حسن عبداللطیف٣٥٧١٦

٢٩٨١٢٠٨٠١٠٤٤٦٨-ناریمان ابوبكر سلیمان ابراھیم البقرى٣٥٧١٧

٣٠٠٠٦٢٩٢١٠١٢٠٤-ناریمان السید محمد الزاھر٣٥٧١٨

٢٩٩١١٠٣٠١٠٠٣٤٦-ناریمان حمدى محمد على٣٥٧١٩

٣٠٠٠٧٠١٠١٠١٥٢١-نانسى احمد عبد الظاھر محمد٣٥٧٢٠

٣٠٠٠٦٢٢٠١٠٥٨٢٥-نانسى اشرف سعید خلیل٣٥٧٢١

٣٠٠١١٠١٢١٠٢٦٨٩-نبیلھ محمد عبدالتواب اسماعیل٣٥٧٢٢

٢٩٩١٢٢٩٠١٠٢٣٤٩-نجالء مدیح ابو ضیف على٣٥٧٢٣

٣٠١٠٣٣١٢١٠١٦٤٣-نجوى فؤاد محمد السید محمد٣٥٧٢٤

٣٠٠٠٦٢٥١٥٠٠٦٢٥-ندا خالد محمد عبدالغنى٣٥٧٢٥
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٢٩٩٠٤١٤٠١٠٠١٠٨-ندا سامي علي خلیفة٣٥٧٢٦

٢٩٩١١٠٨٢١٠٢٦٤٩-ندا شوقى عبد الموجود محمود٣٥٧٢٧

٣٠٠١٠١٣٢١٠٠٥٢٧-ندا محمد احمد عبدالحلیم٣٥٧٢٨

٢٩٩١١٢٨٢١٠٣٤٢٩-ندا محمد عبده سید٣٥٧٢٩

٣٠٠٠٦٠٨١٧٠١٠٢٧-ندى ابراھیم اسماعیل مرسى٣٥٧٣٠

٣٠١٠٣٠٦٠١٠٤٢٠٢-ندى احمد ابراھیم عبد المعطى الشیخ٣٥٧٣١

٣٠٠٠٧٠١٠١٠٠٦٤٩-ندى احمد سعید عبد الحمید٣٥٧٣٢

٢٩٩١٠٠٢٠١٠١٠٤٦-ندى احمد عبد العزیز عبد الجواد٣٥٧٣٣

٣٠٠٠٥١٥٠١٠٦٧٦٨-ندى احمد على احمد٣٥٧٣٤

٣٠٠٠٧٠٣٢١٠٠٣٨٣-ندى احمد محمد محمد٣٥٧٣٥

٣٠٠٠٧١٢٠١٠١٧٢١-ندى احمد محمود محمد جاد٣٥٧٣٦

٣٠١٠١٠٧٢١٠٣٤٠٣-ندى اشرف محمد سعید محمد٣٥٧٣٧

٢٩٩٠٢٠١٠١٠٥٢٢٩-ندى اشرف محمد على سعید٣٥٧٣٨

٢٩٩١٢١٠٠١٠٢٦٦٦-ندى اشرف محمد محمد عبد القتاح٣٥٧٣٩

٢٩٩١١٠٥٢١٠٢٤٦٦-ندى ایمن قرنى احمد٣٥٧٤٠

٣٠٠٠٥١٥٠١٠١٠٦٥-ندى جمال على حسن على٣٥٧٤١

٢٩٩١٠٢٤٢١٠٠٤٠٤-ندى حسام حسن احمد حسن المالح٣٥٧٤٢

٣٠٠٠٦١٥٠١٠٦٣٨١-ندى حسن احمد حسن محمد٣٥٧٤٣

٣٠١٠١٢٧٢١٠٢٦٦٥-ندى حسن رجب كامل٣٥٧٤٤

٣٠٠١٢٢٧٠١٠٠٩٦٤-ندى حسن سید حسن٣٥٧٤٥

٣٠٠٠٧٢٣٠١٠٨١٨٧-ندى حسین ابراھیم محمود حمدى٣٥٧٤٦

٣٠٠٠٥٢٠٠١٠٠٣٨٣-ندى حسین جعفر مصطفى٣٥٧٤٧

٣٠٠٠٦١٤٠١٠١٢٠٩-ندى حمدى السید عبد السالم عبده٣٥٧٤٨

٣٠٠٠٤٠٤١٤٠١٦٢١-ندى حمدى محمد فھمى محرم٣٥٧٤٩

٢٩٩١١٢٣٠١٠١١٤٢-ندى خالد محمود احمد٣٥٧٥٠

٣٠٠٠٨٠٧٠١٠٣٢٢٨-ندى رضا احمد یوسف٣٥٧٥١

٣٠٠٠٩٣٠٠١١٥٤٦٤-ندى رمضان كمال عبد الكریم٣٥٧٥٢

٣٠٠٠٥١٥٢١٠٠٦٢٧-ندى سلیمان ابراھیم سالم احمد٣٥٧٥٣

٢٩٩١٢٠٣٢١٠٠٦٨٤-ندى سید ابراھیم احمد٣٥٧٥٤

٣٠٠١٠٠١٠١٢٠٦٦٧-ندى شریف محمد حسین٣٥٧٥٥
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٣٠٠٠١٢٢٠١٠١٣٢١-ندى شكرى محمد سلیمان٣٥٧٥٦

٢٩٩١١٢٤٢١٠١٥٤٧-ندى صبرى محمود عبد الصالحین٣٥٧٥٧

٣٠٠٠٨١٠٨٨٠١١٠٢-ندى صبري عبد المتجلي یونس٣٥٧٥٨

٣٠٠٠٢١٣٠١٠٥٣٢٤-ندى طارق حسن محمد٣٥٧٥٩

٣٠٠٠٧٢٤٠١٠٣٢٠٥-ندى عادل احمد عبد العزیز٣٥٧٦٠

٣٠٠٠٩٢٨٢١٠٣٠٨٩-ندى عاطف حسینى السید٣٥٧٦١

٣٠٠٠١١٥٠١٠٧٦٢٩-ندى عبد الغنى عبد التواب محمد٣٥٧٦٢

٣٠١٠٣٠٩٠١٠٣٩٠١-ندى عبدالخالق احمد محمد احمد٣٥٧٦٣

٣٠٠١٠٢٩٠١٠٤٧٨٥-ندى عبدهللا حسن عبدهللا٣٥٧٦٤

٣٠٠٠٨١٦٠١٠٥٧٦٩-ندى عز العرب عبد الرازق محمد ابراھیم٣٥٧٦٥

٢٩٩٠٨١٥٨٨٠٠٧٦٥-ندى عصام محمد عبد الموجود٣٥٧٦٦

٣٠٠٠٥٠١٢١٠٣٣٨٣-ندى على محمد عبدالمجید االخرص٣٥٧٦٧

٣٠٠٠٣٠٧٢١٠٤٠٠٩-ندى علي عبدالحلیم عمر٣٥٧٦٨

٣٠٠٠٥٢٩٠١٠٤١٠٢-ندى كمال سعد سعید٣٥٧٦٩

٣٠٠٠٩١٥٠١٠٠١٨٨-ندى مجدى وجدى عطیة٣٥٧٧٠

٣٠٠٠٩٢٣٠١٠١٦٤٩-ندى محسن شافعى محمد٣٥٧٧١

٣٠٠٠١٠١٠١١١٩٢٨-ندى محمد احمد خالد٣٥٧٧٢

٣٠٠٠٥٣١٠١٠٣٢٢١-ندى محمد احمد مصطفى٣٥٧٧٣

٣٠٠٠١١٧٠١٠٣٣٨٧-ندى محمد امین عبد الھادى٣٥٧٧٤

٣٠٠٠٧٢٥٠١٠٤٦٤١-ندى محمد بشیر عبادى على٣٥٧٧٥

٣٠٠٠٨١١٠١٠٠٦٤٢-ندى محمد حسین رمضان٣٥٧٧٦

٣٠٠٠٦٠٨٠١٠٠٧٤٧-ندى محمد سعد محمد٣٥٧٧٧

٣٠٠٠٨٠٤٠١٠٤٨٠٧-ندى محمد عبد المقصود سید احمد٣٥٧٧٨

٣٠٠٠٥٢٦٢١٠٢٢٢٦-ندى محمد عبدالمالك محمود٣٥٧٧٩

٣٠٠٠٨٣١٢١٠١٤٦٢-ندى محمد مكاوى اسماعیل٣٥٧٨٠

٣٠٠٠٩٣٠٠١١٤٨٦٧-ندى محمود ابو الیسر محمد٣٥٧٨١

٣٠٠٠٩٢٧٠١٠١٥٤٤-ندى محمود بسیونى احمد عثمان٣٥٧٨٢

٣٠٠٠٤١٧٠١٠٣١٤٩-ندى محمود محمد الصفطاوى٣٥٧٨٣

٢٩٩٠١٢٨٠١٠٤٧٨٣-ندى محمود محمد مصطفى٣٥٧٨٤

٢٩٩١١٢٨٠١٠٤٠٦١-ندى مصطفى عبد العظیم محمد٣٥٧٨٥
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٢٩٩١١١٠٠١٠٢٧٠٨-ندى نادى على جنیدى٣٥٧٨٦

٢٩٩١١٠١٢١٠٧٤٦٥-ندى نورالدین محمد عطیھ عطیھ٣٥٧٨٧

٣٠٠٠٨٢٥٠١٠٥٠٨٣-ندى ھشام سید عبد الغني٣٥٧٨٨

٢٩٩١١٠٨٠١٠١٨٨٢-ندى یاسر مصطفى محمد على٣٥٧٨٩

٣٠٠٠٩٢٣٠١٠٠٦٦٩-نرمین شرف احمد سلیمان٣٥٧٩٠

٣٠٠٠١٢٩٠١٠٢١٤٧-نرمین صبحى احمد حسنین٣٥٧٩١

٢٩٨١٢٢٦٨٨٠٠٣٠٥-نرمین فؤاد انور الفش٣٥٧٩٢

٣٠٠٠٩٢٣٢١٠١٨٢٤-نرمین كرم احمد عبد الواحد٣٥٧٩٣

٣٠٠٠٩٢٩٠١٠٤٣٦١-نریم عز الدین عبد اللطیف محمد عوف٣٥٧٩٤

٣٠٠١٠٠١١٣٣٥٠٠٤-نسرین احمد مصطفى محمد على حموده٣٥٧٩٥

٣٠٠٠٤٠٥٠١٠٢١٢٢-نسمة محمد ابراھیم احمد٣٥٧٩٦

٣٠١٠١٢٤٢١٠٣٠٠٤-نسمھ احمد محمد رضا ابراھیم٣٥٧٩٧

٢٩٩٠٨١٢٢١٠٥٠٦٨-نسمھ جمعھ احمد عیسى٣٥٧٩٨

٣٠٠٠٦١٧٠١٠٤٠٠٨-نسمھ زكى صابر عبد النبى٣٥٧٩٩

٢٩٩١٠٢٣٠١٠٤١٤٥-نسمھ ماھر محمد احمد٣٥٨٠٠

٢٩٣٠١٣٠٠١٠٤٢٦٥-نسمھ مدبولى حسن محمد٣٥٨٠١

٣٠٠١١٢٧٢١٠٢٢١٦-نصر محمد نصر محمد عشرى٣٥٨٠٢

٢٩٩٠٧٢٣٢١٠٢٤٨٣-نعمة حسنى عبد هللا ھدیل٣٥٨٠٣

٣٠٠٠٥٢٢٠١٠١٤٨٣-نعمھ محمود حسین محمود٣٥٨٠٤

٠-نفین تقى رسمى فرج هللا٣٥٨٠٥

٢٩٩٠٢١٢٠١٠٤٨٦٤-نھاد سید ھاشم ابوسیف٣٥٨٠٦

٣٠٠٠٢١٤٢١٠٣٠٠٩-نھال جمال رشاد مبروك٣٥٨٠٧

٣٠٠٠٩٢٩٢١٠٠٦٦٥-نھلھ ایمن احمد طھ٣٥٨٠٨

٢٩٨١١٢١٢١٠٣٠٠١-نھلھ صالح كامل محمد٣٥٨٠٩

٣٠٠٠٣٢٢٠١٠٢٥٢٥-نھلھ ھشام جابر عباس محمود٣٥٨١٠

٣٠٠٠٧٠٨٠١٠٣٠٤١-نھى حسن سعید ابراھیم٣٥٨١١

٣٠٠٠١٠١٠١٣٦٢٨٩-نھى خالد حسین دراز٣٥٨١٢

٢٩٩٠١٢٣٨٨٠٠٣٠٣-نھى خالد حسین صالح یعقوب٣٥٨١٣

٣٠٠٠١١٣٠١٠٤١٤٣-نھى خالد سید احمد٣٥٨١٤

٣٠١٠٣٠٨٠١٠٢٢٠٦-نھى ھاشم حامد عبد الرحمن٣٥٨١٥
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٣٠٠٠٢٢٩٠١٠٢٤٠٢-نھى وائل فوزى على٣٥٨١٦

٢٩٨١٢٢٣٢١٠٣٣١٤-نور الدین اشرف خلیفھ محمد علي٣٥٨١٧

٣٠٠٠٥١٧٢١٠٠٧١٢-نور الدین جوھري امام محمود٣٥٨١٨

٣٠٠٠٣٢٦٠١٠٢٧٥٧-نور الدین عاشور سید محمد٣٥٨١٩

٢٩٩٠٦٢٤٢١٠٣٧٣٢-نور الدین عالء محمود راجح٣٥٨٢٠

٣٠٠٠٨١٩٠١٠٠٢٧٣-نور الدین محمود سید محمود٣٥٨٢١

٣٠٠٠٥١٩٠١٠٠٤٢٨-نور الھدى مدحت مصطفى محمد٣٥٨٢٢

٣٠٠٠٦٢٩٠١٠١٣٠٤-نور ایمن حسن حسین٣٥٨٢٣

٢٩٩٠٤٠٦٠١٠٠١٢٣-نور خالد حسن موسى٣٥٨٢٤

٣٠٠٠٨٢٦٠١٠٢٩٩٦-نور صالح فاروق طلبھ٣٥٨٢٥

٢٩٩٠٣٢٢٨٨٠٠٢٤٣-نور عاصم حسن عزام٣٥٨٢٦

٣٠٠٠٣٢٥٢١٠٤٢٧٩-نور محمد السید ابراھیم٣٥٨٢٧

٣٠٠٠٨٣١٠١٠٠٨٠٩-نور محمد امین فھمى٣٥٨٢٨

الغى - تم التحویل للغات-الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى٣٥٨٢٩

٣٠١٠١٠١٠١٠٢١٨٤-نور محمود منصور شقره٣٥٨٣٠

٣٠٠١١٠٤٠١٠١٥٢٣-نورا ابراھیم عبدهللا طھ٣٥٨٣١

٣٠٠٠٤٢٩٢١٠١٦٤٣-نورا ابو اللیل شمروخ محمدین٣٥٨٣٢

٣٠٠٠٦٢٨٢١٠١٢٤٩-نورا رافت سید محمد٣٥٨٣٣

٣٠٠٠٤٠٩٠١٠٠٤٢٤-نورا سامى رفعت حسین٣٥٨٣٤

٣٠٠١١٠٧٠١٠٢١٤١-نورا سید شحات عبد هللا الخولى٣٥٨٣٥

٣٠٠٠٧٢٣٢١٠٢٨٠١-نورا عادل عبدالحمید محمود٣٥٨٣٦

٣٠٠٠٦٠٤٠١٠٣٠٤٢-نورا عاطف شعبان محمود٣٥٨٣٧

٣٠٠٠١١١٠١٠١٦٢٨-نورا فؤاد عبد اللطیف احمد٣٥٨٣٨

٣٠٠٠٨٢٣٨٨٠٠١٢٤-نورا یحیي عوض مصطفي٣٥٨٣٩

٣٠٠٠١١٧٠١٠٤٢٧٨-نورالدین حاتم محمد ابوعاصى٣٥٨٤٠

٣٠٠٠٧٢٥٠١٠٦٢٨٨-نوران احمد شعبان عبد السالم٣٥٨٤١

٣٠٠٠٦٢٨٠١٠١٧٦٤-نوران ایمن احمد عبد ربھ٣٥٨٤٢

٢٩٨١٢١٥٠١٠٤٢٦٦-نوران ایھاب عصمت محمد٣٥٨٤٣

٣٠٠١٠٠١٢١٢١٠٢٤-نوران خالد على حسنین٣٥٨٤٤

٣٠٠١٠٠٢٠١٠٠٩٨٢-نوران عصام راتب محفوظ٣٥٨٤٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٩١٥٠١٠١٣٦٢-نوران مجدى مصطفى السبد٣٥٨٤٦

٣٠٠٠٧٠٧٢١٠١٢٢٦-نوران محمد عبد الوارث سید٣٥٨٤٧

٣٠٠٠٥٢٠٢١٠٤٦٤٥-نوران نعمان حمدان بیومى٣٥٨٤٨

٣٠٠٠٩١٨٠١٠١٠٢٢-نورسین نشات ناشد مرزوق٣٥٨٤٩

٣٠٠١١٠١٢١٠٢٨٠٨-نوره عادل جالل جمعة٣٥٨٥٠

٢٩٩٠١٢٠٠١٠٠٧٠٧-نورھان احمد طارق موسي٣٥٨٥١

٣٠٠٠٦٠١٢١٠٥٨٤٦-نورھان احمد فتحي احمد الخولى٣٥٨٥٢

٢٩٩١١١٧٢١٠٣٨٦٥-نورھان اسالم امام احمد على٣٥٨٥٣

٣٠٠٠٣٠٨٢١٠٣٢٤٨-نورھان السید اسماعیل محمد فرغلى٣٥٨٥٤

٣٠٠٠٨٢٣٠١٠٥٧٢٩-نورھان ایمن نھاد ابراھیم٣٥٨٥٥

٣٠٠٠٣٢٧٠١٠١١٦٣-نورھان جمال محمد ابراھیم ابوالعنین٣٥٨٥٦

٣٠٠٠٩٢١٠١٠٠٦٤٦-نورھان جمال محمد محمد٣٥٨٥٧

٣٠١٠١١١٠١٠٤٧٠٢-نورھان حازم على مصطفى٣٥٨٥٨

٣٠١٠٢٠٤٠١٠٠٤٢٥-نورھان حسام تیسیر محمد٣٥٨٥٩

٣٠٠١٠٠٨٠١٠٢٨٤٤-نورھان حمدى مھران فراج٣٥٨٦٠

٣٠٠٠٢٢٣٠١٠٤٩٤٥-نورھان حنفى احمد محمود حسن٣٥٨٦١

٢٩٩١٢٠١٢١٠٩٥٤٥-نورھان خالد اسماعیل عبد العزیز٣٥٨٦٢

٣٠٠٠٨٠٤٠١٠٠٢٨٣-نورھان خالد عبد المنعم السید٣٥٨٦٣

٣٠٠٠٩٢٨٠١٠٠٥٤٦-نورھان رفعت حلمى شكرى٣٥٨٦٤

٣٠٠٠٢٠٩٢١٠٢٩٢٨-نورھان رمضان محمد عبدالجواد٣٥٨٦٥

٣٠١٠١١٦٢١٠٢٨٢١-نورھان طارق عفیفى سید٣٥٨٦٦

٣٠٠٠٩٣٠٠١١٤٧٨٦-نورھان عادل سعید سید٣٥٨٦٧

٣٠٠١٠١٤٠١٠٢٨٢٢-نورھان عادل عمر متولى٣٥٨٦٨

٣٠٠٠١٠١٢١٣١١٠١-نورھان عبد الحلیم حلمي عبد الحلیم٣٥٨٦٩

٣٠٠٠٨٢٥٢١٠٤٢٤٦-نورھان عالء حامد عبد الرحمن٣٥٨٧٠

٣٠٠٠٩٠١٢١٠٩٤٤١-نورھان عالء مصطفي محمد٣٥٨٧١

٣٠٠٠٤١٧٠١٠١٧٠٧-نورھان على سید على نصر عبد الشافى٣٥٨٧٢

٢٩٩١١٢٥٢١٠١٩٠١-نورھان علي محمد عبد السالم٣٥٨٧٣

٣٠٠٠٨٢٢٠١٠٣٨٦٨-نورھان عماد احمد على٣٥٨٧٤

٣٠١٠١٣١٢١٠٢٤٢٦-نورھان غالب ابراھیم قدیمى٣٥٨٧٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩٠٣٠١٢٤١٤٣٨١-نورھان غزال محمد ابراھیم٣٥٨٧٦

٢٩٩٠٤١٢٠١٠٠٣٦٥-نورھان كمال عبد الباسط عبد هللا٣٥٨٧٧

٣٠٠٠٥٣٠٠١٠٤١٨١-نورھان لبیب حامد القطان٣٥٨٧٨

٣٠٠٠٨٠٦٠١٠٠٦٨٩-نورھان محمد امام حسن امام٣٥٨٧٩

٢٩٨١٠٣١٢١٠١٧٨٦-نورھان محمد حنفى عباس٣٥٨٨٠

٣٠٠٠٩٢٨٠١٠٩٨٢٩-نورھان محمد عبد الحمید محمد٣٥٨٨١

٣٠٠٠٣٢٥٢١٠٣٤٨٥-نورھان محمد محمد احمد المالح٣٥٨٨٢

٣٠٠٠٦١٠٠١٠٠٣٢٣-نورھان محمود السید محمود٣٥٨٨٣

٢٩٩١١٢٥٠١٠٢١٤٥-نورھان مصطفى طاھر مصطفى٣٥٨٨٤

٣٠٠٠٥٣١٢١٠٠١٠٦-نورھان نادر حسن عبدالشافي٣٥٨٨٥

٣٠٠٠٥٢٠٠١٠٤٧٤٥-نورھان ھانى احمد شعبان٣٥٨٨٦

٣٠٠٠٥٢٢٠١٠١١٠٦-نیرة ناصر عبد القادر احمد٣٥٨٨٧

٣٠٠٠٤٢٩٠١٠٢٠٦٥-نیره حامد فھمي حامد٣٥٨٨٨

٢٩٩٠٨٢٤٠١٠٥٤٦٣-نیره خالد محمد صالح سلیمان٣٥٨٨٩

٣٠٠١١١٠٢١٠٠٧٦٦-نیره عصام الدین خلیل احمد خلیل٣٥٨٩٠

٢٩٩١١٠٧٠١٠٤٦٦٢-نیره فتحى محمد فھمى احمد٣٥٨٩١

٣٠٠٠٨١٦٠١٠٥٥٦٤-نیره ماجد محمد محمود٣٥٨٩٢

٣٠٠٠٧١٨٠١٠٠٥٠٣-نیره ناصر عبد النعیم عبد الحلیم٣٥٨٩٣

٣٠٠٠١٠١٢١٢٦٠٤٣-ھاجر ابراھیم محمد الغریب ابراھیم على٣٥٨٩٤

٣٠٠١١٢٨٢١٠٢١٤١-ھاجر احمد سامى سالمة٣٥٨٩٥

٣٠٠٠٩٢٣٠١٠٥٨٢٢-ھاجر احمد عبدالرحمن ابراھیم حسن الشي٣٥٨٩٦

٣٠٠٠٧٢٩٠١٠٢٤٠٤-ھاجر احمد محمود محمد٣٥٨٩٧

٣٠٠٠٤٢٧٠١٠٠٥٨٩-ھاجر اسامھ رمضان محمود٣٥٨٩٨

٣٠٠٠٢٢٥٢١٠١٣٦٢-ھاجر اشرف ابراھیم رمضان٣٥٨٩٩

٣٠٠٠١٠١٠١٤٢١٠٦-ھاجر الحسینى محمد الحسینى٣٥٩٠٠

٣٠٠٠٢٠١١٧٠٨٨٨٦-ھاجر ایمن على شعبان٣٥٩٠١

٣٠٠٠١٢٧٠١٠١١٢٨-ھاجر جبر ابو الفتوح جبر٣٥٩٠٢

٣٠٠٠٧٢١٠١٠١٢٦٧-ھاجر جمال نور الدین عمر عبد هللا٣٥٩٠٣

٣٠٠٠٦٢٢١٤٠١٢٢٣-ھاجر حسین محمد احمد٣٥٩٠٤

٣٠٠٠٥١٨٠١٠١٤٢٦-ھاجر خالد شكرى محمد٣٥٩٠٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٥١٩٢١٠٠٦٦٢-ھاجر رامى عصام محمد٣٥٩٠٦

٢٩٩١٠٠٣٠١٠٠١٨٨-ھاجر رفیق عبد الرحمن محمد٣٥٩٠٧

٢٩٩٠٨١٠٠١٠٤٣٨٦-ھاجر رمضان حسن غریب٣٥٩٠٨

٢٩٨١٢١٤٠١٠٢٢٤٩-ھاجر رمضان سعد طھ٣٥٩٠٩

٣٠٠٠٩٠٩٢١٠١٣٤٩-ھاجر رمضان محمد محروس٣٥٩١٠

٢٩٩١٢١٩٠١٠٤٢٦٣-ھاجر سعید احمد بیبرس٣٥٩١١

٣٠١٠٢٢٤٢١٠١٨٨١-ھاجر سید ھاشم شومان٣٥٩١٢

٣٠١٠٣١٢٠١٠١٤٦١-ھاجر شریف راشد فھمى٣٥٩١٣

٢٩٨١٢٠٩٠١٠٣٣٤٦-ھاجر صبرى امین خالد غیضان٣٥٩١٤

٢٩٩١٠٣٠٠١٠٠٦٤٩-ھاجر صالح رجب عبد المجید٣٥٩١٥

٣٠٠٠٧٢٨٠١٠٤٣٠١-ھاجر طارق دسوقى عفیفى٣٥٩١٦

٣٠١٠١١٠٠١٠٤٣٢١-ھاجر عادل حمدى احمد٣٥٩١٧

٣٠٠٠١٢٥٠١٠٦١٨٢-ھاجر عامر محمد احمد٣٥٩١٨

٣٠٠٠١١٢٢١٠٤٢٢٣-ھاجر عبدالحفیظ وھبھ عبدالحفیظ ابوسلیمان٣٥٩١٩

٣٠٠٠٤٠٥٠١٠٣٧٤٩-ھاجر على امبابى بخیت٣٥٩٢٠

٣٠٠٠٧٢٣٠١٠١٢٤٧-ھاجر عمر محمد ابراھیم٣٥٩٢١

٣٠١٠١٠٣٠١٠٤١٦٧-ھاجر فكرى عبد الخالق محمد٣٥٩٢٢

٣٠٠٠٤٢٩١٧٠٠٦٨٣-ھاجر مجدى غانم محمود٣٥٩٢٣

٣٠١٠١٢٤٠١٠٠٧٢٥-ھاجر محمد ابراھیم على٣٥٩٢٤

٣٠٠٠٦١٩٠١٠٠٨٠٧-ھاجر محمد ابراھیم كامل٣٥٩٢٥

٣٠٠٠٥٢٠٢١٠٠٦٢٣-ھاجر محمد عبد العال على٣٥٩٢٦

٣٠٠٠٣٢٢٠١٠٣١٠٦-ھاجر محمد مصطفى خلف سید٣٥٩٢٧

٢٩٩١٢٠٨٢٧٠٢٠٦٥-ھاجر محمد یوسف سعید٣٥٩٢٨

٢٩٩٠٥٢٠٢١٠٥٣٦١-ھاجر محمود صالح الدین محمود حسن٣٥٩٢٩

٣٠٠٠٨٠١٠١٠٤٥٨٦-ھاجر محمود محمد محمد فرحات٣٥٩٣٠

٣٠٠٠٢٠٢٢١٠٥٨٨١-ھاجر مصطفى رمزى مصطفى السید٣٥٩٣١

٣٠٠٠٨١٢٢١٠٢٦٢٤-ھاجر مصطفى سید محمود اسماعیل٣٥٩٣٢

٣٠٠١١٠٥٠١٠٢٠٤٨-ھاجر وجیة سعید ھاشم٣٥٩٣٣

٣٠٠٠٨٢٥١٦٠١٢٥٤-ھادى السید حسنى محمد على٣٥٩٣٤

٣٠٠٠٦٢٢٢١٠١٧٥٤-ھادى محمد سالم ابراھیم٣٥٩٣٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠١٠٦٠١٠٤٩٠٦-ھالھ احمد محمود عبد الغني٣٥٩٣٦

٣٠٠٠٥٢٥٢١٠١٠٢٧-ھالھ محمد عبد العاطى امام٣٥٩٣٧

٣٠٠٠٨٠٧٠١٠٢٩٠٦-ھانزاده امام صالح رجب٣٥٩٣٨

٣٠٠١١٣٠٢١٠٠٣٣٧-ھانى احمد حسین احمد٣٥٩٣٩

٢٩٩٠٥١٥٢٣٠١٧٩٢-ھانى حسین محمد عمر٣٥٩٤٠

٢٩٩٠٧٠٧٢١٠٢٧٥٩-ھانى سعید حسن محمود الفیومى٣٥٩٤١

٣٠٠٠٨٢٩١٤٠٢٢٦٢-ھایدى اسامھ سید عبد المقصود٣٥٩٤٢

٣٠٠٠٨٠٨٢١٠٠٠٨٩-ھایدى خالد حفناوى امام ابراھیم٣٥٩٤٣

٣٠٠٠٧٢٤٢١٠٢٧٢٩-ھایدى خالد محمد السید سابق٣٥٩٤٤

٣٠٠٠٩٢٢٠١٠٢٥٨٢-ھایدى شوقى حسن صابر ابوالعال٣٥٩٤٥

٣٠٠٠٩٠٢٠١٠٤٠٠٩-ھایدى عصام فوزى عبد هللا٣٥٩٤٦

٣٠٠٠١٠١١٤٠٢٤٦٢-ھایدى عالء فاروق ابراھیم٣٥٩٤٧

٣٠٠١٠٢٥٠١٠٦٩٦٣-ھایدى محمد حسن محمد حسن٣٥٩٤٨

٣٠٠٠٣٠٤٢١٠٢٦٢١-ھایدى محمد محمود بدر٣٥٩٤٩

٣٠٠٠٨١٧٠١٠٤٨٢٥-ھایدى ھانى حسن ابراھیم٣٥٩٥٠

٣٠٠٠٢١١٠١٠٠٧٢٥-ھایدى ولید عبد السالم فتوح٣٥٩٥١

٣٠٠٠٧٢٤٠١٠٥٠٦٢-ھبة هللا صابر عبد الفتاح عبد العال٣٥٩٥٢

٣٠٠٠٩١٨٠١٠١٥٨٨-ھبة هللا عبدالجید مصطفى عبدهللا٣٥٩٥٣

٣٠٠٠٨٠٩٠١٠١٣٦١-ھبة هللا ھاني جابر احمد٣٥٩٥٤

٣٠٠٠٧٠١٢١١٢٢٨٨-ھبة على احمد سید مرسى٣٥٩٥٥

٣٠٠٠١٢٤٨٨٠٠٠٦٣-ھبة محمود ابراھیم محمود٣٥٩٥٦

٣٠٠٠٩٠٥٠١٠٥٧٨٦-ھبھ احمد حسن احمد٣٥٩٥٧

٢٩٩١١٢٧٢١٠٣٦٦٨-ھبھ هللا احمد رمضان عبدالقوي عبدالقادر٣٥٩٥٨

٣٠٠٠٩٢٤٠١٠٤٢٦٣-ھبھ جمال محمود محمد٣٥٩٥٩

٣٠٠٠٩١٢٠١٠٠٥٨٢-ھبھ رامى محمد عبد العزیز٣٥٩٦٠

٠-ھبھ سید محمد اسماعیل٣٥٩٦١

٣٠٠٠٥٢٠٠١٠٣٠٠٥-ھبھ عبد الوھاب عبد هللا صادق٣٥٩٦٢

٣٠٠١٢١٨٨٨٠٠٥٦٧-ھبھ محمد محمد شعبان٣٥٩٦٣

٢٩٩١٢٠٨٨٨٠٠٤٠٩-ھدى احمد عید شحات سالم٣٥٩٦٤

٣٠٠٠٢١٥٢١٠٥٩٤٨-ھدى عید یحى عید٣٥٩٦٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٧٠٣٠١٠٥٧٠١-ھدى محمد احمد خلیل عبدالسالم٣٥٩٦٦

٣٠٠٠٥٠٢٠١٠٤١٤٣-ھدى محمد السید محمد٣٥٩٦٧

٣٠٠٠٤٠١٢١٠٤٠٠٦-ھدى یسرى فرج البرقى عبد الواحد٣٥٩٦٨

٣٠٠٠٤٢٣٢١٠١١٢١-ھدیر ابراھیم حسن ابراھیم٣٥٩٦٩

٣٠٠٠٢٠١٠١٠٠٦٤٧-ھدیر اسامھ محمد ادریس٣٥٩٧٠

٣٠٠٠٤٠٨٢١٠٣٣٤١-ھدیر حسین سید محمد٣٥٩٧١

٣٠٠٠٧٢٢٢١٠٢٩٤٣-ھدیر حمادة محمد ابراھیم فاتى٣٥٩٧٢

٢٩٩١١٢٣٢١٠٢٣٦٧-ھدیر خالد عبد العظیم محمد٣٥٩٧٣

٣٠٠٠٢٠١٢١١٠٠٨٩-ھدیر سعید عبده السید رافع٣٥٩٧٤

٢٩٩١٢٠١٠١٠٥٧٠٤-ھدیر طارق كمال عبد العال٣٥٩٧٥

٣٠١٠١١٨٢١٠٢٣٢١-ھدیر عادل محمد محمود المنشاوى٣٥٩٧٦

٣٠١٠١٢٨٢١٠٢٦٠٤-ھدیر عبدالحمید علي عبدالحمید٣٥٩٧٧

٢٩٩٠٦٠٣٠١٠٣٦٢٧-ھدیر عبدالحمید محمد عبدالرحمن٣٥٩٧٨

٢٩٩١٠١٤٠١٠١٥٨٩-ھدیر فراج سید احمد٣٥٩٧٩

٣٠٠٠٣١٣٢١٠٠٩٦٢-ھدیر فرج سید محمد عبد الحلیم٣٥٩٨٠

٣٠٠٠٨٢٣٢١٠١٧٦٣-ھدیر محسب عبدالعزیز عطوة٣٥٩٨١

٣٠١٠٣١٠٠١٠٠٣٨٨-ھدیر وائل عز الدین شعبان٣٥٩٨٢

٣٠١٠٢٠١٠١٠٤٤٦٩-ھدیر وائل محمد محمد٣٥٩٨٣

٣٠٠٠٢٠٩٢١٠٢٧٠٧-ھدیل جمال محمد رمضان٣٥٩٨٤

٣٠٠٠٤١٥٢١٠٠٨٩٢-ھشام احمد محمد محمد عبدالغنى٣٥٩٨٥

٣٠٠١١١٦٨٨٠٠١٧٣-ھشام خالد محمد عبداللطیف٣٥٩٨٦

٢٩٩١٢٠٣٠١٠١٥١٩-ھشام خالد محمد متولى٣٥٩٨٧

٣٠٠٠٩٣٠٠١٠٦٤٧٣-ھشام سید عبد العال محمد عبد العال٣٥٩٨٨

٣٠٠٠٥٠٤٢١٠٣٧٩٥-ھشام شعبان عید سالمة٣٥٩٨٩

٣٠٠٠٩٣٠٠١١٧٢٣٨-ھشام صالح سید محمد٣٥٩٩٠

٣٠٠٠٣١٥٠١٠٥٢٣٨-ھشام طارق عبد الفتاح یوسف٣٥٩٩١

٣٠٠٠٦٢٩٢١٠٢٩٧٩-ھشام عبدالرشید حلمى عبدالرشید٣٥٩٩٢

٣٠٠٠٣٠٨٢١٠٢٨٥٣-ھشام على عبدالرحمن محمد٣٥٩٩٣

٢٩٩١١٠٥٠١٠٢٠١٩-ھشام مجدى كمال محمد٣٥٩٩٤

٣٠٠٠١٢١٠١٠٣٥٣٩-ھشام محسن احمد حلمى عبد الرحمن٣٥٩٩٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩١١٢٠٠١٠٦٦٥٤-ھشام محمد على السباعى٣٥٩٩٦

٣٠٠٠٩٢٦٢١٠١٩١٨-ھشام محمد قرنى عویس٣٥٩٩٧

٣٠١٠٣٢٦٠١٠١٨٣٦-ھشام محمد محمد احمد٣٥٩٩٨

٣٠٠٠٩٢٠٢١٠٠٣٣٥-ھشام محمد نصر احمد محمد٣٥٩٩٩

٢٩٩٠١١٤٢١٠٢٣١١-ھشام مصطفى محمد مصطفى٣٦٠٠٠

٣٠٠٠٩٢٤٠١٠٢٤١٤-ھشام وحید محمد جالل٣٦٠٠١

٣٠٠٠٣١٨٠١٠٢٢٧٦-ھشام یوسف محمد حسین ابوشال٣٦٠٠٢

٣٠٠٠٣٢٠٠١٠٣٨٤٣-ھال ھشام صالح عبدالمجید٣٦٠٠٣

٣٠٠٠٤٠٦٢١٠٠٨٤٢-ھنا طارق سید علي٣٦٠٠٤

٣٠٠٠٧٠٧٠١٠٥٠٠٣-ھنا ماجد فایق حافظ٣٦٠٠٥

٣٠٠٠٨٠٩٠١٠١٥٢٣-ھناء انور على حسین٣٦٠٠٦

٣٠٠٠٢٠١٢٤٠٧٣٨٣-ھناء نبیل میخائیل شحاتھ٣٦٠٠٧

٢٩٩١٢٠٣٢١٠٢٧٨٤-ھند احمد محمد حامد محمد٣٦٠٠٨

٣٠٠٠٥٠١٢١٠٧٨٤٢-ھند سعید محمد یس٣٦٠٠٩

٣٠٠٠٥٢٦٠١٠٣٥٤٣-ھند صابر عبدالحكیم عبدالحفیظ٣٦٠١٠

٣٠٠٠٣٢١٠١٠٥٢٦٧-ھند محب بیومى عبد التواب٣٦٠١١

٣٠٠٠٧١٣٠١٠٢٥٢١-ھند محمد رستم محمد٣٦٠١٢

٣٠٠١٠٠١٢١١٢٧٢٦-ھند محمد صابر حسن٣٦٠١٣

٣٠١٠٢١٤٢١٠٢٩٢٩-ھویدا احمد ابراھیم مجلى٣٦٠١٤

٣٠٠٠٧١٦٠١٠٦٥٠٥-ھویدا احمد محمد برعى٣٦٠١٥

٣٠٠٠٥٢٠٠١٠٥٦٤٤-ھویدا محمد راضي محمد٣٦٠١٦

٣٠٠٠٣١٠٢١٠٥٤٤٧-ھیالنھ راغب عادل راغب٣٦٠١٧

٣٠٠٠٢١٧٢١٠١٦٤٧-ھیالنھ عید ابراھیم ناشد عبد المالك٣٦٠١٨

٣٠٠١١٠٧٠١٠٣٠٨٣-ھیالنھ وجدى عیاد اندراوس٣٦٠١٩

٣٠٠٠٥٠٥٢١٠٤٣٦٦-وعد طارق حسن محمود٣٦٠٢٠

٢٩٩١٢١٤٠١٠٣٧٠٣-وعد محمد طھ عبدالوھاب٣٦٠٢١

٣٠٠٠٤٢٥٢١٠٤٤٠٢-وعد ھانى رجب عبدالسمیع٣٦٠٢٢

٣٠٠١١١٥٢١٠٠٦٤٣-وفاء شاكر ھاشم عطوة٣٦٠٢٣

٣٠٠٠٤٠٨٢١٠٠٧٠٩-وفاء عبدالوھاب محمد الشحات حفنى٣٦٠٢٤

٣٠١٠٢٢٦٢١٠٠٣٦٩-وفاء محمد عبدالحمید عبدالفتاح٣٦٠٢٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٤٢٨٠١٠٠٦٨٤-والء حسن سید ابراھیم٣٦٠٢٦

٢٩٧٠٩٠٥٨٨٠٠٦٠٩-والء سعید عبد العال عباس٣٦٠٢٧

٣٠٠٠٧٠٩٢١٠٠٢٨٥-والء عادل محمد محمد٣٦٠٢٨

٢٩٩٠٩١٣٠١٠٢٠٨٢-والء مھدى احمد ابراھیم٣٦٠٢٩

٢٩٩١٢٠١٢١١١٥٥٨-ولید جمال محمود على٣٦٠٣٠

٢٩٩٠٤٢٠٢٥٠٣٥١٤-ولید رجب حامد عبد الرحیم٣٦٠٣١

٢٩٩١١٠١٢١١١٣٥٧-ولید سعد عبدالرازق عبداللطیف٣٦٠٣٢

٢٩٩١٢١٧٢١٠١٤١٩-ولید شریف سیف حافظ٣٦٠٣٣

٢٩٩١٢٢٨٠١٠٢٦٣٤-ولید صالح علي صالح٣٦٠٣٤

٣٠٠٠٢١٦٠١٠٣٩٩٧-ولید مجدى ابو سریع زغلول٣٦٠٣٥

٣٠٠٠١٠٤٠٢٠٢٢٧٨-ولید محمد فتح هللا محمود٣٦٠٣٦

٣٠٠٠٨٢٣٠١٠٤٢٨٥-یارا ابراھیم حسن محمود عرفھ٣٦٠٣٧

٣٠٠٠٧٢١٢١٠٠٤٤٦-یارا ابراھیم محمد مصطفى٣٦٠٣٨

٣٠٠٠٤١٤٠١٠٣٣٦٥-یارا اشرف حسن عبد الرحمن٣٦٠٣٩

٣٠٠٠٥٠٢٠١٠٣٤٠٦-یارا اكرم اسماعیل محمد٣٦٠٤٠

٢٩٩٠٦١٦٢٤٠٢٠٨٩-یارا خالد على حسن٣٦٠٤١

٢٩٦٠٥٠١٠١١١٥٤٢-یارا زینھم مصطفى عویس٣٦٠٤٢

٣٠٠٠٣٢١٠١٠١٥٤٧-یارا سید محمود عبد الرحیم٣٦٠٤٣

٣٠٠٠٤٠١٢١٠٩٣٢٦-یارا عادل وفقى محمد٣٦٠٤٤

٣٠٠٠٧٢٧٠١٠٤١٤١-یارا عبد الرحمن محمود على٣٦٠٤٥

٣٠٠٠١٢٧٠١٠١٨٤٥-یارا عثمان عبد الاله عبد العال٣٦٠٤٦

٢٩٩١١١٧٠١٠٣١٢٤-یارا عالء الدین احمد رمضان٣٦٠٤٧

٣٠٠٠٧٠٩٠١٠٠٩٠٣-یارا فتحى احمد فتوح٣٦٠٤٨

٣٠٠٠٨٢٦١٣٠٠٥٤٦-یارا محمد السید السید٣٦٠٤٩

٢٩٩٠٧٢٣٠١٠٤٦٦٧-یارا محمد السید عبد الرحمن٣٦٠٥٠

٣٠٠٠٩٢٩٢١٠١٠٠٩-یارا محمد جمال حسن محمد٣٦٠٥١

٣٠٠١٠٢٢٢١٠٤٢٨٩-یارا محمد فتحى محمد٣٦٠٥٢

٣٠٠٠٦١٥٢١٠٤٠٢٥-یارا ھانى عبدالعال مرسى٣٦٠٥٣

٣٠٠٠١١٤٢٥٠٠٢٨١-یارا ھالل احمد عبدالوھاب٣٦٠٥٤

٢٩٩١١١٠٢١٠١١١٣-یاسر احمد حامد احمد٣٦٠٥٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨٨)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠١٢٢٢١٠٤٦٠٣-یاسمین احمد السید احمد٣٦٠٥٦

٣٠٠٠٢٠٤٠١٠٣٥٤٣-یاسمین احمد حسن محمود٣٦٠٥٧

٣٠٠٠٩٣٠١٤٠٥٢٦١-یاسمین السید عبد الستار حسین٣٦٠٥٨

٣٠٠٠٩٢٣٠١٠٥٩٤٦-یاسمین حسن فتحى حسن٣٦٠٥٩

٣٠٠٠٥٠١٢١١١٢٦٢-یاسمین خالد صابر محمد٣٦٠٦٠

٢٩٩٠٩٢٢٠١٠٣٠٢٩-یاسمین زكریا كامل ثابت٣٦٠٦١

٢٩٥١٠٢٤٢١٠١٧٢١-یاسمین سید حسانین عبد المقصود٣٦٠٦٢

٣٠٠٠٨٢٨٠١٠٥٧٦٢-یاسمین شریف فایز محمود٣٦٠٦٣

٢٩٩٠٩٢٤٠١٠١٧٠٧-یاسمین صابر ثابت زیدان٣٦٠٦٤

٣٠٠٠٨٠٥٢١٠٢١٤١-یاسمین صادق فتح هللا صادق٣٦٠٦٥

٣٠٠٠٩٢٦٢١٠٠٨٤٩-یاسمین صالح محمد ایوب٣٦٠٦٦

٣٠٠٠٣١١٠١٠١١٨٣-یاسمین طارق جمال الدین عبده حسن٣٦٠٦٧

٢٩٩١٢٠١٢١٠٤٨٠٢-یاسمین عادل باشا عبدالسالم٣٦٠٦٨

٣٠٠٠٨٢٣٠١٠٥٥٦٧-یاسمین عادل محمد امین٣٦٠٦٩

٣٠٠٠٣٢٩٢٢٠٠٧٨٥-یاسمین عاشور فوزى محجوب بركات٣٦٠٧٠

٢٩٩٠١٣٠٠١٠٣٠٢٩-یاسمین عزت حنفى على٣٦٠٧١

٣٠٠٠٤٠٩٠١٠٣٠٦٧-یاسمین عصام حفنى محمود حسن٣٦٠٧٢

٣٠٠٠٤٠٢٠١٠١٧٢٥-یاسمین عالء شمس الدین محمد٣٦٠٧٣

٢٩٩١١٢٣٠١٠٣٢٢٦-یاسمین عماد ابراھیم رزق٣٦٠٧٤

٣٠٠٠٤٢٩٢١٠٠٠٤٣-یاسمین عید قرنى رسالن سلیمان  الجندى٣٦٠٧٥

٣٠١٠٣٢٢٠١٠٢٤٠٦-یاسمین محمد احمد محمد٣٦٠٧٦

٣٠٠٠٧١٧٢١٠٣١٦١-یاسمین محمد سعد عبدالرحمن٣٦٠٧٧

٣٠٠٠٩٠٨٠١٠٤٣٨٥-یاسمین محمد شوقى سید على٣٦٠٧٨

٣٠٠٠٧٠١٠١٠٦٤٤٢-یاسمین محمد مصطفي محمد مصطفي٣٦٠٧٩

٣٠٠٠٢١٨٠١٠٤٧٤٤-یاسمین محمد یحي مصطفي٣٦٠٨٠

٢٩٩١١٠٤٠١٠٠٩٦٤-یاسمین مصطفى حسین حافظ٣٦٠٨١

٣٠٠٠٧٠٩٠١٠٠٢٤٥-یاسمین مصطفى عبداللطیف مصطفى٣٦٠٨٢

٢٩٩١١١٥٢١٠٣٢٨١-یاسمین ناجح محمد احمد٣٦٠٨٣

٣٠٠٠٧٢٠٠١٠٥٨٢٥-یاسمین نبیل عبد الحلیم فرج هللا٣٦٠٨٤

٣٠٠٠٩٣٠٠١٠٦٧٨٣-یاسمین نبیل عبد المنعم على٣٦٠٨٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٦٠٢٢١٠٠١٦٨-یاسمین ھشام محمد فرید٣٦٠٨٦

٣٠٠٠٢١٥٠١٠٤٨١٢-یاسین صالح طھ محمدعلى السقارى٣٦٠٨٧

٣٠٠٠٥٠١٢١١٢٣٥٨-یاسین كمال الدین حسین عبد المطلب٣٦٠٨٨

٣٠٠٠٩٣٠٠١٠٢٥٩١-یاسین یاسر محمود محمد على٣٦٠٨٩

٣٠٠٠٨١٣٢١٠٢٦٧٣-یحى سعید محمد حسانین عبد الكریم٣٦٠٩٠

٢٩٩٠٧٠٤٢١٠٠٣٥٢-یحیى اشرف یحیى حسن٣٦٠٩١

٣٠٠٠٩١٠٠١٠٤٨٣٢-یحیى عالء عبد العزیز مجاھد٣٦٠٩٢

٣٠٠٠٦١٢٢١٠٠١٥٧-یحیي حامد النبوي عبدالمجید٣٦٠٩٣

٣٠٠٠١١٠٢١٠١٧٦٧-یسرا احمد طھ محمد٣٦٠٩٤

٢٩٩١١١٧٢١٠٢٥٦٧-یسرا احمد محمد عبدالاله٣٦٠٩٥

٣٠٠١٢٢٩٨٨٠٠٣٨٤-یسرا جمال محمد عبده حسن٣٦٠٩٦

٢٩٨٠٩٢٦٢١٠٣٧١٧-یسرى مجدى رمضان عبد المجید٣٦٠٩٧

٣٠٠٠٨٢٥٠١٠٢٧٦٩-یمنى احمد فتحى عبدالنبى٣٦٠٩٨

٢٩٩٠٥٠٦٠١٠٣٨٤٦-یمنى خالد احمد على٣٦٠٩٩

٣٠١٠١٠١٠١٣٢٧٢٥-یمنى طارق ابراھیم عبد الخالق٣٦١٠٠

٣٠٠٠٩٠٥٠١٠١٣٠٦-یمنى مجدى محمد محمود٣٦١٠١

٣٠٠١١٠٧١٤٠٠٩٢٨-یمنى یاسر احمد یسرى ابراھیم٣٦١٠٢

٣٠٠٠١١٨٠١٠٠٦٣٧-یوساب سامح شحاتھ نسیم٣٦١٠٣

٢٩٩٠٦٠١٠١٠٤٧٠٨-یوستینا ارزقى میخائیل عزیز٣٦١٠٤

٣٠٠٠٥٢٢٢١٠٠٤٤١-یوستینا سالم صدقى میخائیل٣٦١٠٥

٣٠٠١٠٠١٠١٢٤٠٤٢-یوستینا سامى القط جرجس٣٦١٠٦

٣٠٠٠٣٢٨٠١٠٢٢٠٦-یوستینا طارق انور ادیب جورجى٣٦١٠٧

٣٠٠٠٧١٧٠١٠٧٢٠٨-یوستینا عادل شحاتھ فھمى٣٦١٠٨

٢٩٩٠٥٠٩٢٤٠٢٦٢٤-یوستینا عیسى بشاره ابراھیم٣٦١٠٩

٣٠٠٠٤٢١٢١٠١٤٤٣-یوستینا مكرم توفیق غیطى٣٦١١٠

٣٠٠٠٦١٦٠١٠٤٧٤٣-یوستینا ودیع فرحات حبیب٣٦١١١

٣٠٠٠٧٢١٢١٠٢٦٥١-یوسف ابراھیم الدسوقى محمد اسماعیل٣٦١١٢

٢٩٨١٠٢٥١٧٠٣٠٩٥-یوسف ابراھیم فؤاد ابوالعال٣٦١١٣

٣٠٠٠٨١٥٠١٠٠٣٣٥-یوسف ابو رحاب احمد محمد ابو رحاب٣٦١١٤

٣٠٠٠٣١٩٠١٠٤٣٧٤-یوسف احمد حسین محمد الحناوى٣٦١١٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٩١٢٠١٢٢٠٣٤٧٩-یوسف احمد عاشور على٣٦١١٦

٣٠٠٠٦١٣٢١٠٢١٣١-یوسف احمد عبد السالم محمد یوسف عالم٣٦١١٧

٣٠٠٠٢٠٥٢٣٠١٦١٨-یوسف احمد عبد القادر محمد٣٦١١٨

٣٠٠٠٨٢٠٠١٠١١٣٣-یوسف احمد قدرى عبدالحمید ھالل٣٦١١٩

٣٠٠٠٢١٠٠١٠١٣٣٢-یوسف احمد محمد حجاج٣٦١٢٠

٢٩٩٠٢١٣٠١٠٣٠٣٣-یوسف احمد محمد كامل احمد محمد النسر٣٦١٢١

٢٩٩١٠١٧٠١٠١٣٥٤-یوسف احمد مرزوق فراج٣٦١٢٢

٣٠٠٠٧١٥٠١٠٠٢٧٤-یوسف احمد مصطفى احمد٣٦١٢٣

٣٠٠١١٢٢٢١٠٣٤١٦-یوسف اسامة احمد ابوزید٣٦١٢٤

٢٩٩٠٢٢٣٢١٠٠٣١٤-یوسف اسماعیل بدوي ابو سریع بدوي٣٦١٢٥

٣٠٠٠٤٠٥٠١٠١٢١٥-یوسف اشرف السید عبدالسالم الوحش٣٦١٢٦

٣٠٠٠٩١٧٢١٠٠٣٣٥-یوسف اشرف حسن عطیھ٣٦١٢٧

٣٠٠٠٩٠٩٢١٠٣٢٣٦-یوسف اشرف محمود محمد محمد٣٦١٢٨

٣٠٠٠٦١٩٠١٠٥٥٧٤-یوسف اشرف نصر الدین مھدي ابو شادي٣٦١٢٩

٣٠٠٠٣٠٢٠١٠٠٧٥٧-یوسف الحسن على محمد یوسف٣٦١٣٠

٣٠٠٠٢٠٨٢١٠٠٥٥٢-یوسف السید عبدهللا على متولى٣٦١٣١

٣٠٠٠٩٢٨٢١٠٧٥١٣-یوسف السید مصطفى السید محمد٣٦١٣٢

٢٩٩٠٨٠٣٠١٠٢٧٥٥-یوسف امجد جرجس نصر هللا سلیمان٣٦١٣٣

٣٠٠١٢٠٥٢١٠١٨٩٤-یوسف ایمن السید السید٣٦١٣٤

٣٠٠٠٨٠١٠١١١٨٩٢-یوسف ایمن رمضان عبد الجلیل٣٦١٣٥

٢٩٩٠٤٢١٠١٠٢٦١٨-یوسف ایمن محمد حسن٣٦١٣٦

٣٠١٠٢١٨٨٨٠٠١٣٢-یوسف تامر محمد عبد هللا٣٦١٣٧

٣٠٠٠٩٠٣٠١٠٠٢٥٧-یوسف جمال مصطفى محمد٣٦١٣٨

٣٠٠٠٥٠٣٢١٠١٢٩٨-یوسف جمعھ محمد عبدهللا٣٦١٣٩

٣٠٠٠٥١١٠١٠٣٧٥٨-یوسف حاتم السید نصر٣٦١٤٠

٣٠٠٠٧١٤٠١٠٢٥٥٤-یوسف حاتم محمود عبدالغفار دیاب٣٦١٤١

٣٠٠١٠٣٠٠١٠٠٥١١-یوسف حسام زكریا سالمھ نجم٣٦١٤٢

٢٩٩١٠٢٣٢١٠٢٦١١-یوسف خالد ابراھیم عبدالحمید٣٦١٤٣

٣٠٠١٢٠٢٠١٠٥٢٥١-یوسف خالد حسن یوسف٣٦١٤٤

٣٠٠٠١٢٢٢١٠٠٨٩٦-یوسف خالد عبدالعظیم احمد٣٦١٤٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٣٠٣٢١٠٠٠٧٨-یوسف خالد عبدالمقصود عبدالفتاح٣٦١٤٦

٣٠٠١٠٢٨٠١٠٠٩١٩-یوسف خالد عز الدین مرسى٣٦١٤٧

٢٩٩١١٠١٢١١١١٥٢-یوسف رافت على ابراھیم٣٦١٤٨

٢٩٩١١٠٩٠١٠٢٧١٢-یوسف رجب راشد على٣٦١٤٩

٣٠١٠٢١٢٢١٠٢٦٣٩-یوسف سالم لطفى سالم٣٦١٥٠

٣٠٠٠١٢٥٢١٠٣٧٩٢-یوسف سعید احمد مرسى٣٦١٥١

٣٠٠١٢١٦٠١٠٤٠٩٣-یوسف سعید محمد محمود٣٦١٥٢

٢٩٩١٢٠١٠١٠٠٦٥٦-یوسف سید حسین حسن٣٦١٥٣

٣٠٠٠٥٣١٠١٠٢٨٥٣-یوسف سید یوسف احمد٣٦١٥٤

٣٠٠١١٠٤٠١٠٢٢٩٥-یوسف شریف نبوى عماره شاھین٣٦١٥٥

٣٠١٠١١٠٢١٠٧٩٩٩-یوسف شعبان حسن احمد٣٦١٥٦

٢٩٨١١٠١٠١٠٥٦٧٣-یوسف شعبان محمد انور محمد ھالل٣٦١٥٧

٢٩٩١١٢٨٠١٠٣١٣٨-یوسف شفیق كامل كندس٣٦١٥٨

٣٠٠١٢٠٦٠١٠١٠١١-یوسف صبرى احمد عرفة٣٦١٥٩

٢٩٤١٢٢١٠١٠٣٤٧٩-یوسف صفوت عبد الدایم نوح محمد٣٦١٦٠

٣٠٠٠٧٢٣٢١٠٤٦١٨-یوسف عادل شلبى عبدالرحیم محمد٣٦١٦١

٣٠٠٠٨٠٧٢١٠٠٨٩٧-یوسف عادل عبدالموجود امین٣٦١٦٢

٢٩٩٠٤٠٩٠١٠٠٣٥٧-یوسف عادل على احمد٣٦١٦٣

٣٠٠٠٦١٣٠١٠٤٨١١-یوسف عاطف انور عبد المجید٣٦١٦٤

٢٩٩١١٠٢٠١٠١٨٣٢-یوسف عاطف عطیھ عبده عبد الشھید٣٦١٦٥

٣٠٠٠٩١٦٢٦٠١٧١٩-یوسف عبد الجبار محمد طلب٣٦١٦٦

٣٠٠٠٤٠١٠١٠٦٤٥١-یوسف عبد الحمید ابراھیم عبد الحمید٣٦١٦٧

٣٠٠٠٦٢٣٠١٠٣١٩٧-یوسف عبد الرحیم محمد على٣٦١٦٨

٣٠٠٠١٠١٢١١٢٤٧٦-یوسف عبد العظیم محمود ابو العال٣٦١٦٩

٣٠٠٠٩٢١٢١٠٢٢١٢-یوسف عبد الغنى محمد عبد الفتاح٣٦١٧٠

٣٠١٠١٠١٠١٢٢٤٣٦-یوسف عبداللطیف ابو السعود عبداللطیف٣٦١٧١

٣٠٠٠١٢٩٠١٠٣١١٩-یوسف عبده سید مرسي٣٦١٧٢

٢٩٨٠٦٠٧٢١٠٠٢٧٥-یوسف عصام عبدالمقصود خلیل محمد٣٦١٧٣

٣٠١٠٣١٥٢١٠٢٩٧٤-یوسف عطیة كامل عطیة٣٦١٧٤

٣٠٠٠١١١٢١٠٠٢٣٨-یوسف عطیھ دریاس خلیل٣٦١٧٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٥١٩٢١٠١٠١٤-یوسف على یوسف على محمد٣٦١٧٦

٣٠٠٠٥٠٣١٤٠١٢١٢-یوسف عماد صبحى احمد٣٦١٧٧

٣٠٠٠٩٢٦٢١٠٢٣٥٣-یوسف عماد محمد رجب محمد٣٦١٧٨

٣٠٠١١٠٢٠١٠٦٣٣٢-یوسف عمرو عبد العزیز انس حسن٣٦١٧٩

٢٩٩٠٦١١٠١٠٣٣٣٤-یوسف عواد عوده عواد٣٦١٨٠

٣٠٠٠٩٣٠٢١١٠٦٧٢-یوسف عید شكرى صالح٣٦١٨١

٣٠٠٠١١٦٠١٠٤٩٩٧-یوسف عید محمد بكر محمد٣٦١٨٢

٣٠٠٠٧٠١٠١٠٠٢١٥-یوسف ماھر احمد مدبولى٣٦١٨٣

٢٩٩٠٧٢٦٠١٠٥٦٧٦-یوسف مجدى عبد هللا صلیب٣٦١٨٤

٣٠٠٠٨١٢٢١٠٤٤٧٣-یوسف مجدى عبدالحفیظ عكاشھ٣٦١٨٥

٣٠٠٠٧٠٢٢١٠٤٦١٥-یوسف مجدى عبدالوھاب على٣٦١٨٦

٢٩٩٠٩٣٠٢١٠٠٥٥٩-یوسف مجدى فاروق على٣٦١٨٧

٢٩٩١٠١٥٠١٠٢٣٥٤-یوسف مجدى ولیم جورج٣٦١٨٨

٣٠٠٠٦٢٤٢١٠٢٦٩٢-یوسف محسن السید حیدر٣٦١٨٩

٣٠٠٠٩٠١٠١١٠٤٣٤-یوسف محمد احمد احمد شبیكھ٣٦١٩٠

٣٠٠٠٨٢٢٠١٠٥٢٩١-یوسف محمد اسماعیل یوسف محمد٣٦١٩١

٣٠٠٠٣٠١٠١٠٥٥١٣-یوسف محمد ثابت محمد٣٦١٩٢

٣٠٠٠١٠٩٠١٠٥١٩٢-یوسف محمد حسن فرج محمد٣٦١٩٣

٣٠٠٠٧١٤٠١٠٢٦٣٥-یوسف محمد رجب عبدالعال٣٦١٩٤

٣٠١٠١٠١٠١١٨٣٧٤-یوسف محمد زین الدین نور الدین٣٦١٩٥

٣٠١٠٣٠٧٢١٠١٦٧٥-یوسف محمد سرور الدولتلى٣٦١٩٦

٣٠٠١٠١٢٠١٠١٥٩٥-یوسف محمد سید عید سالم٣٦١٩٧

٢٩٩٠٦٠١٢١٠٨٢٧١-یوسف محمد سید محمد٣٦١٩٨

٣٠٠٠٥٢٩٠١٠٤٢٧٧-یوسف محمد سید محمود٣٦١٩٩

٣٠١٠٣١٠٠١٠٨٤٧٨-یوسف محمد شبل محمد٣٦٢٠٠

٣٠٠٠٥٢٩٠١٠٠٥١٤-یوسف محمد عبد الخالق منجود یونس٣٦٢٠١

٢٩٩١١١٥٠١٠٤٤١٨-یوسف محمد عبد الستار احمد٣٦٢٠٢

٣٠٠٠٣٢٠٢١٠٨٣٣٨-یوسف محمد عبد المنجى احمد٣٦٢٠٣

٣٠٠٠٤٠٨٠١٠١١٥٥-یوسف محمد عبدالجواد محمد٣٦٢٠٤

٣٠٠٠٩٢٠٢١٠٥٤٧٧-یوسف محمد عبدالسالم ابراھیم٣٦٢٠٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠٠٤٢٩٠١٠٣٤٥٢-یوسف محمد كمال محمود٣٦٢٠٦

٣٠٠١٠٠١٠١٢٦٧٥٤-یوسف محمد محمد طلبھ الشربینى٣٦٢٠٧

٣٠٠١١١٠٠١٠٤٦٣٢-یوسف محمد محمد عبدالخالق٣٦٢٠٨

٣٠٠١١٢٥٢١٠٠٣١٤-یوسف محمد محمد عبدالعزیز ابوالدھب٣٦٢٠٩

٢٩٩٠٣٢٩٠١٠٣١١٧-یوسف محمد محمود محمد سعودى٣٦٢١٠

٣٠٠٠٤٠٢٢١٠٠٠٣٣-یوسف محمد نجیب رمضان عبد اللطیف٣٦٢١١

٣٠١٠٢١٢٢١٠٤٥٧٧-یوسف محمد یوسف احمد٣٦٢١٢

٣٠٠٠٧١٠٠١٠٣٠٧٨-یوسف محمد یوسف عز الدین٣٦٢١٣

٣٠٠٠٥١٧١٤٠١٥٥٧-یوسف محمود جودة على الوكیل٣٦٢١٤

٣٠٠٠٣٢١٢١٠١٥٥٢-یوسف محمود حامد محمد٣٦٢١٥

٣٠٠٠٩٠١٠١٠٥٦١٩-یوسف محمود عبدالھادى عبدالحمید٣٦٢١٦

٣٠٠٠٨١٢٠١٠٣٣٥٦-یوسف مدحت اسماعیل احمد٣٦٢١٧

٣٠٠٠٣٠٤٠١٠٠١١٧-یوسف مدحت السید سالم االبحر٣٦٢١٨

٣٠١٠١١٠٢١٠٢٩١١-یوسف مراد مبارك مراد الشویخ٣٦٢١٩

٣٠٠٠٥١٩٠١٠٠٤٩٥-یوسف مصطفى احمد السید٣٦٢٢٠

٣٠٠٠٨٢١٠١٠٢١٩٧-یوسف مصطفى یونس ھریدى٣٦٢٢١

٣٠٠٠١٠١٠١٣٩٨١٤-یوسف ممدوح حسن عطا الشونى٣٦٢٢٢

٣٠٠١١٠١٠١٠٣٨١٥-یوسف ممدوح عبد المبدى محمود زكیر٣٦٢٢٣

٣٠١٠١١٨٢١٠٠١١٦-یوسف ممدوح محمد ابراھیم٣٦٢٢٤

٣٠٠٠٩١٣٢١٠٠٤٩٩-یوسف منصور سالمھ عبدالھادى٣٦٢٢٥

٣٠٠٠١٠٥٠١٠٥٠١٧-یوسف منصور سید منصور٣٦٢٢٦

٣٠٠٠٨٢٦٠١٠٤٣٥٢-یوسف ناصر فتحى محمد٣٦٢٢٧

٢٩٩٠٣١٩٠١٠٣٢٣٣-یوسف نصحى شكرى اسرائیل٣٦٢٢٨

٣٠٠١١٢٠٠١٠١٤٩٥-یوسف نصر محمد ناجى٣٦٢٢٩

٣٠٠٠٣٠٨٢١٠١٣١٨-یوسف ھمام رجب محمد ھمام٣٦٢٣٠

٣٠٠٠٦٠١٢١٠٠٩٧٦-یوسف وائل ابراھیم محمد مرسى٣٦٢٣١

٣٠٠٠٩١١٠١٠٥١٩٥-یوسف وائل یوسف حسین٣٦٢٣٢

٢٩٩١٢١١٠١٠٥٢٥٦-یوسف ولید بیومى محمود٣٦٢٣٣

٣٠٠٠٤٢٠٢١٠٢١١٥-یوسف یاسر حسنى عبدالعزیز طھ٣٦٢٣٤

٣٠٠٠٧١٩٠١٠٥٢٩٥-یوسف یاسر سید ابراھیم٣٦٢٣٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠١٠١٢٩٠١٠١٤٣٩-یوسف یاسر مرسى سید محمود٣٦٢٣٦

٣٠٠٠١١٦٠١٠٠٢٢٣-یولیانھ لویس لبیب حنا٣٦٢٣٧

٣٠٠٠١١٥٢١٠٢٢٣٣-یوھانز رأفت فایز مرجان٣٦٢٣٨

٢٩٩١١٣٠٠١٠٠٧٩٣-احمد حسن محمود معبد (أ.ف)٣٦٢٣٩

٣٠٠٠٢٢٣٠١٠١٥٣٩-اسامة حسین حسنى محمد (أ.ف)٣٦٢٤٠

٢٩٩١١٢٢٢١٠٢٣٤٢-اسراء عبدالحكیم سید احمد (أ.ف)٣٦٢٤١

٢٩٩١١٢٠٢١٠٠٨٢٣-اسماء ابراھیم احمد دسوقى (أ.ف)٣٦٢٤٢

٣٠٠٠٨٠٣٠١٠١٤٢٧-اسماء ربیعى شوقى حبیب (أ.ف)٣٦٢٤٣

٣٠٠٠٣١٦٣١٠٠١٤٦-امنھ خالد عبدالعظیم على (أ.ف)٣٦٢٤٤

٣٠٠٠١١٥٠١٠٢٨٠٥-امنیة سعید السید نوار (أ.ف)٣٦٢٤٥

٣٠٠٠٤٢١٢١٠٠٧٦٥-ایھ شعبان عبدالحمید كامل (أ.ف)٣٦٢٤٦

٢٩٨٠٩٠٣٢٤٠٠٤٠٢-ایھ محمد محمود عبدالسالم (أ.ف)٣٦٢٤٧

٣٠٠٠٣٢٢٣٥٠٠١٠٦-ایھ مطیر سلیمان عید (أ.ف)٣٦٢٤٨

٢٩٩١٠٢١٠١٠٥٢٦٩-أشرقت شریف محمود ھاشم عثمان (أ.ف)٣٦٢٤٩

٣٠٠١٠٠١٣١٠٠١٤٤-أمیره على محمود ابراھیم (أ.ف)٣٦٢٥٠

٣٠٠٠٧٠٥٣١٠٠١٤٦-آالء جابر محمد احمد (أ.ف)٣٦٢٥١

٣٠٠٠٧٠٨٠١٠١٩٢٨-آالء محمد جمیل محمد محمود (أ.ف)٣٦٢٥٢

٣٠٠٠٩٢٧٠١٠٣٢٤٥-آیھ صبرى عبدهللا على حسن (أ.ف)٣٦٢٥٣

٢٩٨١١٢٢٢١٠٠٣٠٢-ثریا طھ ابراھیم لیثى ابراھیم (أ.ف)٣٦٢٥٤

٢٩٧٠٧١٧١٤٠١٩٣٩-جرجس رافت ولیم فخرى (أ.ف)٣٦٢٥٥

٣٠٠٠١٢٠٠١٠٦١٨١-جھاد اشرف فتحى سید (أ.ف)٣٦٢٥٦

٣٠٠٠٩٢٠٠١٠٥٩٦٨-حبیبة اسامھ حلمى على (أ.ف)٣٦٢٥٧

٣٠٠٠٨١٨٠١٠٣٤٨٧-حبیبھ ایوب احمد محمد سعد (أ.ف)٣٦٢٥٨

٣٠٠٠٤٠١٣١٠٠٢٤١-خلود جمال محمد حسن (أ.ف)٣٦٢٥٩

٢٩٩٠٤٠٣٠١٠٢٤٨٢-ریم عبدالمعز محمد عبدالمتعال (أ.ف)٣٦٢٦٠

٣٠٠٠٢١٨٢٢٠٠٧٨٣-سحر على حسن محمد (أ.ف)٣٦٢٦١

٣٠٠٠٧٠٤٠١٠٥٦٦١-سلمى مصطفى صادق مصطفى (أ.ف)٣٦٢٦٢

٣٠٠٠٤٠٢١٢٠٢١٢٦-سمر رجب علیوه موسى (أ.ف)٣٦٢٦٣

٣٠٠٠٣٠٥٢١٠٤٠٢٩-شیماء عاید عوده عواد (أ.ف)٣٦٢٦٤

٣٠٠٠٨٢١٠١٠٢٩٨٧-صابرین احمد جمعھ عبانى (أ.ف)٣٦٢٦٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٣٠٠١٠١٠٠١٠٢٣٧٤-عبدالرحمن اشرف محمد محمد سلیمان (أ.ف)٣٦٢٦٦

٢٩٩١١٠١٠١٠٤٤١٨-عبدالرحمن محمد محمد الھادى احمد حسین (أ.ف)٣٦٢٦٧

٣٠٠٠٨٠٧٠١٠٤٣١٣-عبدالرحمن محمود محمد حسین جوده (أ.ف)٣٦٢٦٨

٣٠٠٠٥١٩٠١٠٢٩٨٦-عزه عبدالنبى سید زیان (أ.ف)٣٦٢٦٩

٣٠٠٠٨١٥١٣٠٠٨٦٩-عفاف صالح ابراھیم محمد (أ.ف)٣٦٢٧٠

٢٩٧٠٢١١٠١٠٢٩٣٧-عمر خالد رشاد عباس محمد (أ.ف)٣٦٢٧١

٣٠٠١٠٠٨٠١٠٠٠٣٥-عمرو احمد على عمر (أ.ف)٣٦٢٧٢

٣٠٠٠٢١٧٠١٠٣٦٢٦-غاده سمیر احمد امین (أ.ف)٣٦٢٧٣

٣٠٠٠٢١٧٣١٠٠١٢١-فاطمھ على محمود على احمد (أ.ف)٣٦٢٧٤

٣٠٠٠٢٠٧٠١٠٣٥٦٤-فاطمھ مصطفى عبدالحمید محمود (أ.ف)٣٦٢٧٥

٣٠٠٠٨٢٠١٧٠٠٩٢٨-فلایر السید احمد شحتھ على (أ.ف)٣٦٢٧٦

٢٩٩٠٥٢٢٠١٠٣٧٩١-كریم سید شمندى طھ (أ.ف)٣٦٢٧٧

٣٠٠٠١١٨٢٧٠٠٢١٦-كریم عوض هللا احمد ابراھیم (أ.ف)٣٦٢٧٨

٣٠٠٠١١٥٠١٠٣٧٦٣-لوزة رمضان ھاشم عید سلیمان (أ.ف)٣٦٢٧٩

٣٠٠١٢٠١٢٥٤٠٠١٢-مارینا لطفى محروس شحاتھ (أ.ف)٣٦٢٨٠

٣٠٠٠٩٠٥٠١٠١٥٥١-محمد اشرف عبدالفتاح حامد (أ.ف)٣٦٢٨١

٢٩٨١٠١٧٠١٠٣٧٥١-محمود جمال فتحى ابراھیم (أ.ف)٣٦٢٨٢

٣٠٠٠٩٠٩٠١٠٦٢٩٧-مصطفى طھ مصطفى ابوخزیم (أ.ف)٣٦٢٨٣

٣٠٠٠١٠٣٠١٠٥٦٨١-منار جمال احمد صابر (أ.ف)٣٦٢٨٤

٣٠٠٠٢٠٤٠١٠٠٥٠١-ندى أسامھ عبدالحلیم حامد (أ.ف)٣٦٢٨٥

٣٠٠٠١١٥٢١٠٠٤٢٧-نرمین عادل ذكى بشاى (أ.ف)٣٦٢٨٦

٠-نعمھ شعبان عبدالمنعم عبدالرحمن (أ.ف)٣٦٢٨٧

٣٠٠٠٦١٣١٢٠١٦٠٨-نورھان احمد حسن على حسن (أ.ف)٣٦٢٨٨

٢٩٩١٢٠٥٠١٠٠٣٠٦-نیره ھشام نبیل احمد امین (أ.ف)٣٦٢٨٩

٣٠٠٠٧٣٠٠١٠٣٧٢٢-ھاجر محمد ابراھیم عبود (أ.ف)٣٦٢٩٠

٣٠٠٠٩٣٠٠١١٦٢٠٧-ھبھ محمد عبدالمنعم حسن (أ.ف)٣٦٢٩١

٢٩٩١٠٢٦٢٥٠٣٢٦٢-ھدى رجب محمود احمد (أ.ف)٣٦٢٩٢

٣٠٠٠٦٢٠٣١٠٠٠٦٢-یاسمین نصر محمود خلیفھ (أ.ف)٣٦٢٩٣

٣٠٠٠١٠٢١٣٠٢٧٦٨-یسرا رمضان محمد حسن سلیم (أ.ف)٣٦٢٩٤

٠-یوسف محمد عبد الحلیم عبد المولى (أ.ف)٣٦٢٩٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٢٩٨٠٣٢١٠١٠٦٤٩٣-احمد محمد احمد فؤاد احمد (أ.ف)٣٦٢٩٦

٠-احمد محمود ابراھیم محمود حبیشى (أ.ف)٣٦٢٩٧

٠-اسراء احمد حنفى محمود (أ.ف)٣٦٢٩٨

٠بابانوب رزق شحاتھ رزق٣٦٢٩٩

٠بابانوب عادل كمال میخائیل٣٦٣٠٠

٠بابانوب عبدالمالك جاد هللا عبدالمالك٣٦٣٠١

٠بابانوب عماد ظریف لبیب٣٦٣٠٢

٠بابراھیم احمد ابراھیم احمد ١٤-٤-٣٦٣٠٣١٩٩٨

٠بابراھیم احمد ابراھیم اللیثى٣٦٣٠٤

٠بابراھیم احمد ابراھیم سید٣٦٣٠٥

٠بابراھیم ادھم ابراھیم ابراھیم نصر٣٦٣٠٦

٠بابراھیم اشرف ابراھیم بدیع٣٦٣٠٧

٠بابراھیم حمدى خلیل عبد الموجود٣٦٣٠٨

٠بابراھیم رجب عبدالحى سید٣٦٣٠٩

٠بابراھیم سعد الدین عبدالمنعم احمد٣٦٣١٠

٠بابراھیم سید ابراھیم احمد٣٦٣١١

٠بابراھیم عادل ابراھیم على٣٦٣١٢

٠بابراھیم عادل فكرى محمد٣٦٣١٣

٠بابراھیم عبد الرحمن ابراھیم السید٣٦٣١٤

٠بابراھیم عبد الستار رزق٣٦٣١٥

٠بابراھیم عبد الكریم سید محمود٣٦٣١٦

٠بابراھیم محمد ابراھیم عبد الفتاح سلیمان٣٦٣١٧

٠بابراھیم محمد ابراھیم محمد ابراھیم٣٦٣١٨

٠بابراھیم محمد حسن احمد٣٦٣١٩

٠بابراھیم محمد حنفى یوسف٣٦٣٢٠

٠بابراھیم محمود ابراھیم محمود٣٦٣٢١

٠بابراھیم محمود عبد الجلیل محمود٣٦٣٢٢

٠بابراھیم مصطفى ابراھیم حافظ على٣٦٣٢٣

٠بابراھیم ھاشم صالح ھاشم كریم٣٦٣٢٤

٠بابراھیم ولید مصطفى كمال عبد المطلب٣٦٣٢٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بابو الفتوح ایمن ابو الفتوح حامد٣٦٣٢٦

٠بابو بكر كمال یوسف عیسى٣٦٣٢٧

٠بابوالحجاج اسامھ عوض محمد٣٦٣٢٨

٠باحمد ابراھیم على حسن٣٦٣٢٩

٠باحمد ابراھیم یونس عبد االمام٣٦٣٣٠

٠باحمد اسامھ جمعھ جمعة رمضان٣٦٣٣١

٠باحمد اسامھ محمد محمد المنشاوى٣٦٣٣٢

٠باحمد اسماعیل احمد مشرف٣٦٣٣٣

٠باحمد اسماعیل طھ محمد٣٦٣٣٤

٠باحمد اسماعیل محمد كمال ابراھیم٣٦٣٣٥

٠باحمد اسماعیل محمد محمد٣٦٣٣٦

٠باحمد اشرف احمد احمد عبدالمعطى٣٦٣٣٧

٠باحمد اشرف احمد محمود زاھر٣٦٣٣٨

٠باحمد اشرف شفیق محمود٣٦٣٣٩

٠باحمد اشرف صفوت محمود٣٦٣٤٠

٠باحمد اشرف عفیفى احمد الزامل٣٦٣٤١

٠باحمد اشرف محمد غریب٣٦٣٤٢

٠باحمد اشرف مدبولي محمد٣٦٣٤٣

٠باحمد اشرف نسیم محمد٣٦٣٤٤

٠باحمد الزواوى محمد ابوالفتح٣٦٣٤٥

٠باحمد السید عبد العزیز محمد نور الدین٣٦٣٤٦

٠باحمد السید على احمد مصطفي٣٦٣٤٧

٠باحمد السید على عبد السمیع٣٦٣٤٨

٠باحمد السید نادى عبد السالم٣٦٣٤٩

٠باحمد ایمن شعبان امام٣٦٣٥٠

٠باحمد ایھاب احمد غانم محمد دیاب٣٦٣٥١

٠باحمد ایھاب احمد محمد٣٦٣٥٢

٠باحمد ایھاب محمد طھ على٣٦٣٥٣

٠باحمد بھاء الدین على عبد السالم٣٦٣٥٤

٠باحمد تیسیر موسى عبد الجواد٣٦٣٥٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد ثروت نجیب محمد شلبي٣٦٣٥٦

٠باحمد جمال عبد الناصر ابراھیم عبد السید٣٦٣٥٧

٠باحمد جمال عبدالعزیز محمد٣٦٣٥٨

٠باحمد جمال على محمد٣٦٣٥٩

٠باحمد جمال محمود یوسف عطیھ٣٦٣٦٠

٠باحمد حاتم حسین كامل٣٦٣٦١

٠باحمد حسن محمود احمد٣٦٣٦٢

٠باحمد حسنى احمد احمد كیالنى بدیر٣٦٣٦٣

٠باحمد حسین ابوالسعود محمد٣٦٣٦٤

٠باحمد حسین رضوان محمود٣٦٣٦٥

٠باحمد حمدى محمد سلیمان٣٦٣٦٦

٠باحمد خالد ابراھیم السید٣٦٣٦٧

٠باحمد خالد احمد احمد٣٦٣٦٨

٠باحمد خالد عطا هللا عواد٣٦٣٦٩

٠باحمد خالد عنتر محمد حسانین٣٦٣٧٠

٠باحمد خالد قرنى عبد الحمید متولى٣٦٣٧١

٠باحمد خالد محمود عبده٣٦٣٧٢

٠باحمد خالد مصطفى احمد٣٦٣٧٣

٠باحمد رجب احمد محمد نصر٣٦٣٧٤

٠باحمد رضا احمد عبد هللا الخولى٣٦٣٧٥

٠باحمد رضا احمد یوسف٣٦٣٧٦

٠باحمد رضا حامد محمد٣٦٣٧٧

٠باحمد رفعت احمد رفاعى سلیمان٣٦٣٧٨

٠باحمد رمضان السید خلیل٣٦٣٧٩

٠باحمد رمضان سید یوسف٣٦٣٨٠

٠باحمد رمضان مجاھد حسین٣٦٣٨١

٠باحمد زكریا سلیمان احمد٣٦٣٨٢

٠باحمد زكى حسین محمد٣٦٣٨٣

٠باحمد زین الدین حسن محمد٣٦٣٨٤

٠باحمد سامح عبد الجواد حسین٣٦٣٨٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد سامي امرة الحدیدي٣٦٣٨٦

٠باحمد سعد ابراھیم المحمودى٣٦٣٨٧

٠باحمد سعد عبد العلیم على٣٦٣٨٨

٠باحمد سعید جالل مراد٣٦٣٨٩

٠باحمد سعید محمود على٣٦٣٩٠

٠باحمد سلطان یسرى محمد٣٦٣٩١

٠باحمد سلیمان رجب سلیمان٣٦٣٩٢

٠باحمد سید الشاذلى محمد٣٦٣٩٣

٠باحمد سید عبد الرازق سید٣٦٣٩٤

٠باحمد سید كامل محمد٣٦٣٩٥

٠باحمد شاكر خضر احمد٣٦٣٩٦

٠باحمد شریف عبد هللا عطیھ٣٦٣٩٧

٠باحمد شعبان سلیمان صالح٣٦٣٩٨

٠باحمد شعبان عمر محمد٣٦٣٩٩

٠باحمد شلبى عبد المحسن عبد الحمید٣٦٤٠٠

٠باحمد صابر محمود حنفى٣٦٤٠١

٠باحمد صالح محمد محمود٣٦٤٠٢

٠باحمد صایم عبد هللا عبد المجید٣٦٤٠٣

٠باحمد صبحى رمضان عبد العال٣٦٤٠٤

٠باحمد صبرى محمد خلف هللا حسین٣٦٤٠٥

٠باحمد صفاء عبد الباقى بلیطى٣٦٤٠٦

٠باحمد صالح الدین طھ حسن على٣٦٤٠٧

٠باحمد طارق احمد سالم٣٦٤٠٨

٠باحمد طارق عبده الھم٣٦٤٠٩

٠باحمد طارق عثمان محمود٣٦٤١٠

٠باحمد طارق عواد احمد٣٦٤١١

٠باحمد عادل انور عبد القادر٣٦٤١٢

٠باحمد عادل جابر محمد٣٦٤١٣

٠باحمد عادل عید عبد العزیز٣٦٤١٤

٠باحمد عاطف محمد البدري٣٦٤١٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد عاطف محمد حسنین متولى الدویك٣٦٤١٦

٠باحمد عاطف محمد محمود ابراھیم٣٦٤١٧

٠باحمد عبد الباقى محمد عبد الباقى٣٦٤١٨

٠باحمد عبد الحمید محمد محمود حمد٣٦٤١٩

٠باحمد عبد العاطى القطب السید٣٦٤٢٠

٠باحمد عبد العزیز ابراھیم محمد٣٦٤٢١

٠باحمد عبد العزیز اسماعیل٣٦٤٢٢

٠باحمد عبد العظیم حسن عبد العظیم البنا٣٦٤٢٣

٠باحمد عبد القادر نصر عبد القادر٣٦٤٢٤

٠باحمد عبد الكریم احمد رفاعى٣٦٤٢٥

٠باحمد عبد اللطیف محمد صالح الدین٣٦٤٢٦

٠باحمد عبد هللا احمد سید٣٦٤٢٧

٠باحمد عبد النبى سید محمد عبد الغفار٣٦٤٢٨

٠باحمد عبدالجبار سید عبدالھادي٣٦٤٢٩

٠باحمد عبدالرحمن امبابى على٣٦٤٣٠

٠باحمد عصام الدین رفاعى احمد٣٦٤٣١

٠باحمد عصام سید مصطفى٣٦٤٣٢

٠باحمد عالء الدین محمد على٣٦٤٣٣

٠باحمد عالء عبد العظیم عبد الفتاح٣٦٤٣٤

٠باحمد عالء عبد المنعم حسین٣٦٤٣٥

٠باحمد عالء محمد ابراھیم٣٦٤٣٦

٠باحمد على امام محمد٣٦٤٣٧

٠باحمد على سید ھاشم٣٦٤٣٨

٠باحمد على مصطفى على٣٦٤٣٩

٠باحمد عماد الدین مسلم سالم٣٦٤٤٠

٠باحمد عماد سالمھ ھندى٣٦٤٤١

٠باحمد عماد عبد العزیز محمد٣٦٤٤٢

٠باحمد فایز محمد موسى٣٦٤٤٣

٠باحمد كامل عطیھ احمد٣٦٤٤٤

٠باحمد كرم محمود بحیرى٣٦٤٤٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد مجدى عبد الفتاح محمد٣٦٤٤٦

٠باحمد مجدى محمد احمد٣٦٤٤٧

٠باحمد مجدى محمد توفیق٣٦٤٤٨

٠باحمد مجدى محمد محمد ابوالمجد٣٦٤٤٩

٠باحمد مجدى ھمام مھران٣٦٤٥٠

٠باحمد محروس عبدالعزیز السید٣٦٤٥١

٠باحمد محسن السید محمود السید٣٦٤٥٢

٠باحمد محسن محمد عبد المنعم٣٦٤٥٣

٠باحمد محمد ابراھیم عبد هللا٣٦٤٥٤

٠باحمد محمد ابراھیم عبدالقادر٣٦٤٥٥

٠باحمد محمد ابراھیم محمد مھدى٣٦٤٥٦

٠باحمد محمد ابوالنصر السید٣٦٤٥٧

٠باحمد محمد احمد حسین٣٦٤٥٨

٠باحمد محمد احمد رسالن٣٦٤٥٩

٠باحمد محمد احمد سلیمان٣٦٤٦٠

٠باحمد محمد احمد عبد المجید٣٦٤٦١

٠باحمد محمد احمد محمد عویضھ٣٦٤٦٢

٠باحمد محمد احمد محمد مرزوق٣٦٤٦٣

٠باحمد محمد السید محمد٣٦٤٦٤

٠باحمد محمد بدر محمد٣٦٤٦٥

٠باحمد محمد حسن علي٣٦٤٦٦

٠باحمد محمد حسین محمد حسین٣٦٤٦٧

٠باحمد محمد حلمى غانم٣٦٤٦٨

٠باحمد محمد زكریا عبد الصادق شاھین٣٦٤٦٩

٠باحمد محمد سعد عبد الرحمن٣٦٤٧٠

٠باحمد محمد سعید ابراھیم٣٦٤٧١

٠باحمد محمد سید سیدمصطفى٣٦٤٧٢

٠باحمد محمد شعبان ابراھیم٣٦٤٧٣

٠باحمد محمد شفیق محمد احمد٣٦٤٧٤

٠باحمد محمد طلبھ قرنى مطلوب٣٦٤٧٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد محمد طھ محمد٣٦٤٧٦

٠باحمد محمد عبد الحمید ابراھیم٣٦٤٧٧

٠باحمد محمد عبد العال طایع٣٦٤٧٨

٠باحمد محمد عبدالخالق ھاشم٣٦٤٧٩

٠باحمد محمد عبدالسالم محمد ابوشال٣٦٤٨٠

٠باحمد محمد عبدهللا محمد٣٦٤٨١

٠باحمد محمد عبدالمنعم اسماعیل٣٦٤٨٢

٠باحمد محمد عبدالمنعم عیسى٣٦٤٨٣

٠باحمد محمد عثمان محمود على٣٦٤٨٤

٠باحمد محمد عواد محمد٣٦٤٨٥

٠باحمد محمد فتحى فاروق٣٦٤٨٦

٠باحمد محمد فتحى محمد٣٦٤٨٧

٠باحمد محمد فرغلي عبد الفتاح اماره٣٦٤٨٨

٠باحمد محمد فؤاد احمد٣٦٤٨٩

٠باحمد محمد محمود صالح٣٦٤٩٠

٠باحمد محمد مصطفى السویدى٣٦٤٩١

٠باحمد محمد یوسف علي٣٦٤٩٢

٠باحمد محمود احمد توفیق محمود٣٦٤٩٣

٠باحمد محمود سید خلیفھ٣٦٤٩٤

٠باحمد محمود محمد عبد القادر٣٦٤٩٥

٠باحمد محمود محمد على برعى٣٦٤٩٦

٠باحمد محمود محمد ندا محمد٣٦٤٩٧

٠باحمد مدحت محمد مسعد٣٦٤٩٨

٠باحمد مدحت مرشد محمود٣٦٤٩٩

٠باحمد مدحت نظمى حفنى٣٦٥٠٠

٠باحمد مرداش احمد مرداش٣٦٥٠١

٠باحمد مصطفى ابوسیف عبد العظیم٣٦٥٠٢

٠باحمد مصطفى سید احـــمد عبد اللـــطیف٣٦٥٠٣

٠باحمد مصطفى صابر سلیمان الخولى٣٦٥٠٤

٠باحمد مصطفى طھ على المنشاوى٣٦٥٠٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باحمد مصطفى عبد الجابر عبد الكریم٣٦٥٠٦

٠باحمد مصطفى عبد السمیع على الشریف٣٦٥٠٧

٠باحمد مصطفى على ابو بكر عطاهللا٣٦٥٠٨

٠باحمد مصطفى محمد صالح الدین٣٦٥٠٩

٠باحمد مصطفى محمد مصطفى ٥-٧-٣٦٥١٠١٩٩٩

٠باحمد معتز احمد محروس عبد الحمید٣٦٥١١

٠باحمد ناصر احمد على٣٦٥١٢

٠باحمد ناصر احمد فراج حسین٣٦٥١٣

٠ب*احمد ناصر عبد المنعم احمد - ایقاف قید٣٦٥١٤

٠باحمد نبیل سعد مصطفى٣٦٥١٥

٠باحمد نبیل سعید محمد مرعي٣٦٥١٦

٠باحمد نبیل عبد المؤمن عمر محمد القاضى٣٦٥١٧

٠باحمد نصر بدران محمد٣٦٥١٨

٠باحمد ھانى سالمھ محمود٣٦٥١٩

٠باحمد ھاني حسن عبدالرحیم٣٦٥٢٠

٠باحمد ھدایة عبد الفتاح احمد٣٦٥٢١

٠باحمد ھشام رشاد عبده محمود٣٦٥٢٢

٠باحمد ھشام سید عبد الجید٣٦٥٢٣

٠باحمد ھشام على مراد٣٦٥٢٤

٠باحمد وجیھ احمد على٣٦٥٢٥

٠باحمد وحید احمد محمد٣٦٥٢٦

٠باحمد وحید احمد محمد المتیم٣٦٥٢٧

٠باحمد والء محمد حنفي محمد٣٦٥٢٨

٠باحمد والء محمد وجیھ٣٦٥٢٩

٠بادھم اشرف السید احمد٣٦٥٣٠

٠بادھم خالد السید عبد الحمید٣٦٥٣١

٠بادھم رضا على السید٣٦٥٣٢

٠بادھم رفعت ابو الفتوح محمد٣٦٥٣٣

٠بادھم صبحى على محمد احمد٣٦٥٣٤

٠بادھم محمد جمال الدین عبد المقصود زیدان٣٦٥٣٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بادھم محمد عابدین سالمھ٣٦٥٣٦

٠بادھم محمود حنفى البرتقالى٣٦٥٣٧

٠بادھم ھشام ابراھیم عبد ربھ٣٦٥٣٨

٠بارسانیوس فھیم كامل فھیم٣٦٥٣٩

٠باسامة فرغلى طھ فرغلى٣٦٥٤٠

٠باسامة مجدى جابر عویضھ٣٦٥٤١

٠باسامھ ابراھیم احمد على٣٦٥٤٢

٠باسامھ اسالم فضیل عبد الحكیم٣٦٥٤٣

٠باسامھ رفعت محمود موسى٣٦٥٤٤

٠باسامھ سعید عبد الشافى بیومى٣٦٥٤٥

٠باسامھ عاطف السید محمد وھبھ٣٦٥٤٦

٠باسامھ محمد عیسوى محمود٣٦٥٤٧

٠باسامھ محمد منصور عباس٣٦٥٤٨

٠باسراء ابراھیم محمد ابو الفضل٣٦٥٤٩

٠باسراء اسعد ابو زید محبوب٣٦٥٥٠

٠باسراء طھ حسن طھ٣٦٥٥١

٠باسراء عصام فارس محمد٣٦٥٥٢

٠باسراء محمد محمد على الشوربجي٣٦٥٥٣

٠باسالم احمد دسوقى عبدالعظیم٣٦٥٥٤

٠باسالم احمد عبد الرازق احمد المدبولي٣٦٥٥٥

٠باسالم احمد على على جودة٣٦٥٥٦

٠باسالم احمد نظمى محمد٣٦٥٥٧

٠باسالم اسماعیل بیومي حمادة٣٦٥٥٨

٠باسالم اشرف امین محمد رضوان٣٦٥٥٩

٠باسالم السید محمد عبد الحمید٣٦٥٦٠

٠باسالم جاد عبد العظیم جاد٣٦٥٦١

٠باسالم جمال محمد حسن٣٦٥٦٢

٠باسالم حسن عبد الرحیم حسن٣٦٥٦٣

٠باسالم حسین زكى احمد٣٦٥٦٤

٠باسالم حماده زغلول حسن٣٦٥٦٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(٩٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باسالم خالد ابراھیم عثمان٣٦٥٦٦

٠باسالم خالد محمد ابراھیم اسماعیل٣٦٥٦٧

٠باسالم رضا عبد التواب محمد٣٦٥٦٨

٠باسالم رمضان شعبان معدول٣٦٥٦٩

٠باسالم عادل محروس محمد٣٦٥٧٠

٠باسالم عاطف قندیل على سلیمان٣٦٥٧١

٠باسالم عاطف محمد على شحات٣٦٥٧٢

٠باسالم عبد الناصر عبد العظیم على٣٦٥٧٣

٠باسالم محسن ثابت فرغلى٣٦٥٧٤

٠باسالم محمد ابراھیم عبدالرحمن٣٦٥٧٥

٠باسالم محمد حسین محمد٣٦٥٧٦

٠باسالم محمد سلیمان على احمد٣٦٥٧٧

٠باسالم محمد شعبان محمد٣٦٥٧٨

٠باسالم محمد لطفى محمد٣٦٥٧٩

٠باسالم محمدى مصطفى عبد الوھاب٣٦٥٨٠

٠باسالم محمود محمد بكرى٣٦٥٨١

٠باسالم محمود محمد محى الدین على٣٦٥٨٢

٠باسالم مسعد حسن محمود٣٦٥٨٣

٠باسماعیل سمیر اسماعیل صابر٣٦٥٨٤

٠باسماعیل محمد علي احمد٣٦٥٨٥

٠باسماعیل ھشام اسماعیل صابر خلیل٣٦٥٨٦

٠باسیر الدین اشرف محمد اسیر الدین یونس٣٦٥٨٧

٠باشرف میشیل صلیب حنا٣٦٥٨٨

٠باكرم محمد ابراھیم السید٣٦٥٨٩

٠باكرم محمود الدسوقى حامد٣٦٥٩٠

٠باالء احمد عبد هللا عبد المجید٣٦٥٩١

٠بالحسن جمال عبد المنعم برعى٣٦٥٩٢

٠بالسید محمد السید سالم٣٦٥٩٣

٠بالمصطفى محمد عبد القادر حسین٣٦٥٩٤

٠بالمعتصم با� محى الدین محمد حسانین٣٦٥٩٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الرابع)رقم اللجنة:(٩٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بامجد جابر احمد على٣٦٥٩٦

٠بامجد خیرى فرج جبران٣٦٥٩٧

٠بامل عفیفى صبحى عفیفي٣٦٥٩٨

٠بامیر احمد خلیفة احمد٣٦٥٩٩

٠بامیر احمد سعد محمد٣٦٦٠٠

٠بامیر ایمن طھ عبدالوھاب٣٦٦٠١

٠بامیر طارق احمد محمود٣٦٦٠٢

٠بامیر مجدى عبد الحكیم عبد العظیم٣٦٦٠٣

٠بامیر محمد عبدالظاھر محمد السید٣٦٦٠٤

٠بامیر محمد عطیھ زكى مرسي٣٦٦٠٥

٠بامیره نصر حسانین حسین٣٦٦٠٦

٠باندراوس عزت بخیت بشاره٣٦٦٠٧

٠باندرو صبرى ناجح ابراھیم٣٦٦٠٨

٠باندرو عادل رفلھ شنوده٣٦٦٠٩

٠باندرو فوزي دانیال غبلایر٣٦٦١٠

٠باندرو كمال نعیم ملك٣٦٦١١

٠باندرو یوسف حنا اسحق غالى٣٦٦١٢

٠بانس جمال الدین سعد السید٣٦٦١٣

٠بانس محمود عبد هللا احمد٣٦٦١٤

٠بانس ممدوح خلیفھ محمود٣٦٦١٥

٠بانطون فخرى بشاى ذكى٣٦٦١٦

٠بانطونیوس عاطف عزمى نجیب٣٦٦١٧

٠بانور ایھاب انور سلیمان السید٣٦٦١٨

٠بایمن احمد یحیى محمد٣٦٦١٩

٠بایمن بدوى الصادق یوسف احمد٣٦٦٢٠

٠بایمن طارق مصطفى سلیمان٣٦٦٢١

٠بایمن عادل عبدهللا عبدالعال٣٦٦٢٢

٠بایھ ابراھیم حسین ابراھیم٣٦٦٢٣

٠بایھ هللا محمد ابراھیم عبد العال٣٦٦٢٤

٠بایھ سعید محمد الصادق حافظ٣٦٦٢٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بایھ عصام الدین امام محمد منصور٣٦٦٢٦

٠بایھاب احمد ریان محمد٣٦٦٢٧

٠بایھاب اشرف السید عبد القادر٣٦٦٢٨

٠بایھاب ایمن ھاشم عبد الحفیظ٣٦٦٢٩

٠بایھاب خالد ابو عید صدقي٣٦٦٣٠

٠بایھاب رمضان عطیھ ابراھیم٣٦٦٣١

٠بایھاب محمود عبده غریب عبده٣٦٦٣٢

٠بباسل خالد محمد عزت امین٣٦٦٣٣

٠بباسل سمیر الدسوقى فھمى الدسوقى٣٦٦٣٤

٠بباسل محمود البدوي فتحى حرب احمد٣٦٦٣٥

٠بباسم حسین احمد احمد ھیبة٣٦٦٣٦

٠بباسم حنفى محمود ذكي٣٦٦٣٧

٠بباسم سمیر مبروك حسن٣٦٦٣٨

٠بباسم شنودة انطون مترى٣٦٦٣٩

٠بباھر احمد ابراھیم احمد٣٦٦٤٠

٠ببدوى محمد بدوى عبد الفتاح٣٦٦٤١

٠ببسمھ مجدى سیف الدین ممود٣٦٦٤٢

٠ببسنت محمد صالح الدین محمد حافظ٣٦٦٤٣

٠ببالل اسامھ حسین ابو زید٣٦٦٤٤

٠ببالل عبد النبى فھمى عبد النبى متولى٣٦٦٤٥

٠ببھاء الدین ایھاب شعبان ابراھیم٣٦٦٤٦

٠ببھاء الدین كرم محمد محمد٣٦٦٤٧

٠ببیتر جمال داود حنا٣٦٦٤٨

٠ببیتر جورج لویز عزیز٣٦٦٤٩

٠ببیتر سامي صموئیل سولایر٣٦٦٥٠

٠ببیتر عاطف لویس بولس٣٦٦٥١

٠ببییر رامز ریاض زكى٣٦٦٥٢

٠ببییر منیر رتیب شحاتھ٣٦٦٥٣

٠بتقى محمد عبدالحلیم عبدالغفار٣٦٦٥٤

٠بتوفیق سالمھ توفیق على٣٦٦٥٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بجاد عبد العزیز عمر محمدخطاب٣٦٦٥٦

٠بجبریل محمد خمیس عبدهللا٣٦٦٥٧

٠بجرجس رأفت فؤاد سعد٣٦٦٥٨

٠بجرجس عادل سعد عبد المالك٣٦٦٥٩

٠بجالل الدین عادل زكریا محمد على٣٦٦٦٠

٠بجمال عبد الناصر عبد التواب كامل٣٦٦٦١

٠بجمانة طلعت فواد محمد عبدالمنعم٣٦٦٦٢

٠بجنة عماد عزمى صالح٣٦٦٦٣

٠بجورج شكري جاد سیف٣٦٦٦٤

٠بجون امجد رمزى یوسف٣٦٦٦٥

٠بجون صفوت رشدى میخائیل٣٦٦٦٦

٠بحاتم منیر شحاتھ انور٣٦٦٦٧

٠بحازم جمال عبدالرحیم محمد بھجت٣٦٦٦٨

٠بحازم حسن صالح عبد القادر٣٦٦٦٩

٠بحازم سامى حسین بدوى٣٦٦٧٠

٠بحازم فتحي محمد احمد٣٦٦٧١

٠بحازم محمد سید سلیمان٣٦٦٧٢

٠بحسام ابراھیم على زین العابدین السبعاوي٣٦٦٧٣

٠بحسام احمد احمد احمد خطاب٣٦٦٧٤

٠بحسام احمد سید لملوم٣٦٦٧٥

٠بحسام الدین ممدوح محمد سیف محمد٣٦٦٧٦

٠بحسام تامر ھانئ عبد القادر٣٦٦٧٧

٠بحسام حسن سالمھ حسن٣٦٦٧٨

٠بحسام حماده حسین عبد الرحیم٣٦٦٧٩

٠بحسام حمدي محمد ذكي٣٦٦٨٠

٠بحسام خالد انور معوض٣٦٦٨١

٠بحسام رجب عبد التواب رمضان٣٦٦٨٢

٠بحسام سامح محمد رشاد سید٣٦٦٨٣

٠بحسام طارق عبد الصادق امام ابراھیم٣٦٦٨٤

٠بحسام عبد المحسن شحات توفیق٣٦٦٨٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بحسام عصمت حسین عبدالوھاب٣٦٦٨٦

٠بحسام محمد سید محمد عبدالعزیز٣٦٦٨٧

٠بحسام محمود یحیى محمود٣٦٦٨٨

٠بحسام مصطفى حامد رشوان٣٦٦٨٩

٠بحسام ھشام على البیومى حسن٣٦٦٩٠

٠بحسن احمد حسن عبدالحكیم٣٦٦٩١

٠بحسن احمد حسن محمد٣٦٦٩٢

٠بحسن احمد سید لملوم٣٦٦٩٣

٠بحسن حسن شحاتھ شحاتھ٣٦٦٩٤

٠بحسن خلف موسى السید٣٦٦٩٥

٠بحسن رجائى حسن سعد٣٦٦٩٦

٠بحسن طارق حسن محمود على٣٦٦٩٧

٠بحسن عصام شعبان حسن٣٦٦٩٨

٠بحسن متولى محمد حسین٣٦٦٩٩

٠بحسن محمد حسن على عبده٣٦٧٠٠

٠بحسن محمد سید محمد٣٦٧٠١

٠بحسن محمد فتحى الملط٣٦٧٠٢

٠بحسن معتز حسن محمد٣٦٧٠٣

٠بحسن ممدوح حسن دھب٣٦٧٠٤

٠بحسین اسماعیل حسین عبدالقادر٣٦٧٠٥

٠بحسین خالد حسین سید٣٦٧٠٦

٠بحسین خالد حسین عبد السمیع٣٦٧٠٧

٠بحسین على عبدالقادر محمد عبدالعزیز٣٦٧٠٨

٠بحسین محمد رزق محمد٣٦٧٠٩

٠بحسین نادى حسین صالح٣٦٧١٠

٠بحمدى محمد رجب احمد٣٦٧١١

٠بحنا غبلایر حنا یوسف٣٦٧١٢

٠بخالد احمد عبد الرازق عبده٣٦٧١٣

٠بخالد اسامھ على عویضة٣٦٧١٤

٠بخالد اشرف محمد الششتاوى٣٦٧١٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بخالد بھاءالدین حسین على٣٦٧١٦

٠بخالد سمیر محمد عبد الحلیم٣٦٧١٧

٠بخالد سید احمد طھ عبد السالم سعید٣٦٧١٨

٠بخالد عبدالحمید مصطفى رفعت٣٦٧١٩

٠بخالد عصام احمد محمود٣٦٧٢٠

٠بخالد عمادالدین ابو الفتوح احمد٣٦٧٢١

٠بخالد محفوظ سالم ابو سریع٣٦٧٢٢

٠بخالد محمد السید الشحات٣٦٧٢٣

٠بخالد مصطفي كامل محمدعبد المقصود٣٦٧٢٤

٠بخالد ولید محمد صالح٣٦٧٢٥

٠بخالد یحیى محروس السید٣٦٧٢٦

٠بخلود خالد عویس عبد الجواد٣٦٧٢٧

٠بدانیال ھاني نبیھ یوسف٣٦٧٢٨

٠بدعاء اشرف امام طھ الشاذلى٣٦٧٢٩

٠بدعاء ھانى عبدالمنعم محمد٣٦٧٣٠

٠بدمیانا راضى عبدالمالك عویضھ٣٦٧٣١

٠بدنیا سعید بدیر احمد غنیم٣٦٧٣٢

٠بدینا سعید عبدالنبى عبدالنبى محمد٣٦٧٣٣

٠بدینا عصام الدین حسین عبد الكریم٣٦٧٣٤

٠برامز محروس ابراھیم اسكندر٣٦٧٣٥

٠برامز میالد شاكر اسكندر٣٦٧٣٦

٠برامز والء عبدالفتاح صبیح سالم٣٦٧٣٧

٠برانا سمیر محمد حسنین٣٦٧٣٨

٠براندا جمیل صادق بدوانى٣٦٧٣٩

٠براندا سامى عبد العزیز سلیم٣٦٧٤٠

٠برانیا سعید مصطفى محمد٣٦٧٤١

٠برانیا عمر عبدالحمید حسن٣٦٧٤٢

٠برائد رضا محمد على٣٦٧٤٣

٠برائف عبدهللا ذكرى عبدهللا٣٦٧٤٤

٠برائف محمد محمد رشدى عبد المنعم٣٦٧٤٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠برأفت احمد احمد مصطفي٣٦٧٤٦

٠برحاب جمال ابراھیم عبدهللا عبدهللا٣٦٧٤٧

٠برحاب جمعة سعد فؤاد٣٦٧٤٨

٠برحمھ ابراھیم اسماعیل ابراھیم٣٦٧٤٩

٠برحمھ محمد طلبھ محمد٣٦٧٥٠

٠برشاد خالد رشاد ابراھیم٣٦٧٥١

٠برشاد مجدى محمود رفاعى٣٦٧٥٢

٠برضوى احمد امام على٣٦٧٥٣

٠برضوى اسماعیل عبد العزیز فرج٣٦٧٥٤

٠برضوى رضوان فتحى طھ٣٦٧٥٥

٠برغده محمد عبد الرؤف محمد خلیل٣٦٧٥٦

٠برمزى رانى رمزى زكى٣٦٧٥٧

٠برنا محمد محمد الصغیر٣٦٧٥٨

٠بروان محمود امام سلیمان٣٦٧٥٩

٠بروضھ حسام الدین محمد صالح الدین حامد٣٦٧٦٠

٠بریم مجدى عبد هللا عبد الفتاح٣٦٧٦١

٠بریمون ایوب موسى خلیل٣٦٧٦٢

٠بریمون ماجد ودیع لبیب٣٦٧٦٣

٠بریناده اشرف فتحى سید٣٦٧٦٤

٠بزكریا یحى زكریا عبد الموجود احمد٣٦٧٦٥

٠بزھیر عبد العدل انیس احمد الدیب٣٦٧٦٦

٠بزیاد احمد عاشور باشا ٣٦٧٦٧

٠بزیاد احمد عبد الرحمن احمد٣٦٧٦٨

٠بزیاد احمد محمد احمد سلیمان٣٦٧٦٩

٠بزیاد احمد محمد الحسانى٣٦٧٧٠

٠بزیاد حمدي عبد الغفور عبد الرازق٣٦٧٧١

٠بزیاد حمزاوى عبدالعاطى حمزاوى٣٦٧٧٢

٠بزیاد خالد عبدالرازق محمد٣٦٧٧٣

٠بزیاد صبحى بحر هللا یوسف٣٦٧٧٤

٠بزیاد عبد الجبار محمد احمد٣٦٧٧٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بزیاد عبد الحمید فاروق عبد المحسن٣٦٧٧٦

٠بزیاد عبدالستار فؤاد عبدالستار٣٦٧٧٧

٠بزیاد عمرو محمد احمد شمس الدین٣٦٧٧٨

٠بزیاد محمد حلمى مرشدي٣٦٧٧٩

٠بزیاد نبیل محمد كرانى٣٦٧٨٠

٠بسارة عصام احمد على٣٦٧٨١

٠بساره احمد محمد معوض٣٦٧٨٢

٠بساره اشرف محمد حنفى٣٦٧٨٣

٠بسالم جمال سالم عبد العزیز النفرى٣٦٧٨٤

٠بسالمة ایھاب سعید رمضان٣٦٧٨٥

٠بسامح سمیر حلیم فھیم٣٦٧٨٦

٠بسامح محمد عبد النبى محمود٣٦٧٨٧

٠بساندرا راوى فیلیب فرانسیس٣٦٧٨٨

٠بسعاد صالح محمد مصیلحى٣٦٧٨٩

٠بسعد عادل سعد على٣٦٧٩٠

٠بسعد عبد الباسط عتریس مصطفى ابو شنب٣٦٧٩١

٠بسعید احمد سعید احمد سید البراوى٣٦٧٩٢

٠بسعید احمد سعید محمود٣٦٧٩٣

٠بسعید سعید محمد عطیة٣٦٧٩٤

٠بسالمھ محمد سالمھ عبد الرحیم٣٦٧٩٥

٠بسلفیا كمال عدلى عجایبى٣٦٧٩٦

٠بسلمى الدسوقى ابراھیم عبدالشافي٣٦٧٩٧

٠بسلمى جمال عبدالرازق مصطفى٣٦٧٩٨

٠بسلمى سید یسرى محمد الھریسي٣٦٧٩٩

٠بسلمى طارق احمد غزالى٣٦٨٠٠

٠بسلیمان السید عبدالعزیز السید٣٦٨٠١

٠بسلیمان فرید سلیمان احمد٣٦٨٠٢

٠بسماء محمود محمد سلیم امام عطیة٣٦٨٠٣

٠بسمر ریان ریان عبد العال٣٦٨٠٤

٠بسمیر خالد احمد سمیر عبد الرحمن٣٦٨٠٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بسمیر محمد سمیر ذكي٣٦٨٠٦

٠بسندس صالح سید رزق بخیت٣٦٨٠٧

٠بسھیال عزالدین محمود محمد سعید٣٦٨٠٨

٠بسھیلة عبد الحارس ابو زید عبده٣٦٨٠٩

٠بسھیلھ جمال على محمد٣٦٨١٠

٠بسھیلھ محمد محمود كیالنى٣٦٨١١

٠بسوزان فرید عبدالعزیز عبدالرحمن٣٦٨١٢

٠بسوزان كمال اسماعیل عطیھ٣٦٨١٣

٠بسوناتا حسام محمد امین٣٦٨١٤

٠بسید احمد سید عبد العزیز٣٦٨١٥

٠بسید اشرف السید شبل٣٦٨١٦

٠بسید سعید سید سعید٣٦٨١٧

٠بسید صبرى سید عبد الحافظ٣٦٨١٨

٠بسید فؤاد سید محمد٣٦٨١٩

٠بسید محمد ھالل عمر٣٦٨٢٠

٠بسیف اشرف جمال الدین محمد٣٦٨٢١

٠بسیف االسالم ربیع سعد عبادى٣٦٨٢٢

٠بسیف الدین احمد سید سطوحى٣٦٨٢٣

٠بسیف الدین احمد عبد العزیز عرفة٣٦٨٢٤

٠بسیف الدین احمد محمد عبده الغضبان٣٦٨٢٥

٠بسیف الدین اشرف حمدى یوسف٣٦٨٢٦

٠بسیف الدین امیر ابراھیم على٣٦٨٢٧

٠بسیف الدین ایھاب سید فھمى٣٦٨٢٨

٠بسیف الدین جمال على حسن٣٦٨٢٩

٠بسیف الدین عبدالحمید مصطفى عبدالخالق٣٦٨٣٠

٠بسیف الدین محمد احمد محمد٣٦٨٣١

٠بسیف الدین مرسى جالل مرسى٣٦٨٣٢

٠بسیف الدین ھشام محمد سعید٣٦٨٣٣

٠بسیف هللا محمد ممدوح محمود السحار٣٦٨٣٤

٠بسیف صالح محروس عمر٣٦٨٣٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بسیف عمرو حسن نبیل مرسي٣٦٨٣٦

٠بشادى عاطف عیاد شكرى٣٦٨٣٧

٠بشادى مدحت یسرى ابو الریش٣٦٨٣٨

٠بشافعى سید شافعى سید رفاعى٣٦٨٣٩

٠بشاھندة مظھر عویس السید٣٦٨٤٠

٠بشبایك محمد رمضان عبده٣٦٨٤١

٠بشروق عبد النبى على مرسى٣٦٨٤٢

٠بشروق محمد عبد الجواد عبد الجواد سالمھ٣٦٨٤٣

٠بشروق ولید خلیل عبد الموجود٣٦٨٤٤

٠بشروق یاسر محمد عمر خضراوى٣٦٨٤٥

٠بشریف احمد محمد طنطاوى٣٦٨٤٦

٠بشریف ادھم حسین صبرى محمد٣٦٨٤٧

٠بشریف اشرف احمد حسین احمد بركات٣٦٨٤٨

٠بشریف حسین احمد محمد اسماعیل٣٦٨٤٩

٠بشریف سعید طلعت محمود٣٦٨٥٠

٠بشرین سامى جرجس اسرائیل٣٦٨٥١

٠بشرین عطیھ عبدالصمد عبدالحمید٣٦٨٥٢

٠بشعبان محمد سالم ربیع٣٦٨٥٣

٠بشكرى ھشام شكرى حسین٣٦٨٥٤

٠بشمس الدین عادل بكرى احمد٣٦٨٥٥

٠بشھاب ابراھیم رفعت حماد٣٦٨٥٦

٠بشھاب ابراھیم محمد ابراھیم عالم٣٦٨٥٧

٠بشھاب احمد اسماعیل احمد٣٦٨٥٨

٠بشھاب احمد فاروق سید اسماعیل٣٦٨٥٩

٠بشھاب الدین محمد حسین مصطفي مرسي٣٦٨٦٠

٠بشھاب خالد حنفى محمد٣٦٨٦١

٠بشھاب عبدالحفیظ مصطفى عبدالحفیظ٣٦٨٦٢

٠بشھاب عالء محمود علي٣٦٨٦٣

٠بشھاب محمد احمد على عبد المعطي٣٦٨٦٤

٠بشوقى رضا شوقى عطیھ٣٦٨٦٥
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بشیرین صبحى فتحى بشیر٣٦٨٦٦

٠بشیماء احمد بدر الدین مصطفى محمد٣٦٨٦٧

٠بشیماء اشرف رجب احمد٣٦٨٦٨

٠بشیماء جمال سعید سید ابراھیم٣٦٨٦٩

٠بشیماء مسعد حسین محمود٣٦٨٧٠

٠بصابرین حسن االنوار عبد الرازق ابراھیم٣٦٨٧١

٠بصالح احمد ابراھیم مصطفي٣٦٨٧٢

٠بصالح حسن سید حسین٣٦٨٧٣

٠بصالح زیدان عبد الحمید زیدان٣٦٨٧٤

٠بصالح محمد عبد الخالق صالح٣٦٨٧٥

٠بصبرى محمد صبرى سید٣٦٨٧٦

٠بصدیق احمد صدیق احمد خضر٣٦٨٧٧

٠بصالح جالل عبد الرحمن جالل منصور٣٦٨٧٨

٠بصالح عبد الحكیم ھالل سید نصار٣٦٨٧٩

٠بصالح مصطفى صالح صقر٣٦٨٨٠

٠بصموئیل امیل محروس ذكي٣٦٨٨١

٠بضحى عبدهللا سلطان حمیده٣٦٨٨٢

٠بضحى محمد صالح عكاشھ٣٦٨٨٣

٠بضیاء حسام عبدالفتاح عبدالخالق٣٦٨٨٤

٠بطارق احمد ابراھیم على٣٦٨٨٥

٠بطارق عالءالدین اسماعیل أحمد سعید٣٦٨٨٦

٠بطارق محرم فؤاد عبد الحمید٣٦٨٨٧

٠بطارق محمد رمضان محمد٣٦٨٨٨

٠بطارق محمد عدوى عبد الرحمن٣٦٨٨٩

٠بطة سید عبدالمحسن عید٣٦٨٩٠

٠بطھ رجب احمد حسین علي٣٦٨٩١

٠بطھ عصام عبد اللطیف النوبى٣٦٨٩٢

٠بطھ متولى زاید متولى٣٦٨٩٣

٠بطھ محمد طھ سعد محمود٣٦٨٩٤

٠بطھ محمود فتحى احمد٣٦٨٩٥

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
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عدد الحاضرین:
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٠بعادل كمال احمد عبد هللا رزق٣٦٨٩٦

٠بعادل نبیل وھیب لبیب٣٦٨٩٧

٠بعاصم احمد محمد عبد المطلب٣٦٨٩٨

٠بعاصم حسین محمد حسین٣٦٨٩٩

٠بعاصم صالح السید محمود٣٦٩٠٠

٠بعاصم عبد الحلیم محمد قرني٣٦٩٠١

٠بعامر احمد عامر عبدهللا٣٦٩٠٢

٠بعامر خالد عامر سید٣٦٩٠٣

٠بعباس محمد عباس محمد حسن٣٦٩٠٤

٠بعبد الرازق احمد عبد الرازق عبد العال٣٦٩٠٥

٠بعبد الرحمن احمد حسن عبد الرحمن٣٦٩٠٦

٠بعبد الرحمن احمد رضوان٣٦٩٠٧

٠بعبد الرحمن احمد سلیمان سامى٣٦٩٠٨

٠بعبد الرحمن احمد عبد الحمید ھالل٣٦٩٠٩

٠بعبد الرحمن احمد كمال حسن ابو السعود٣٦٩١٠

٠بعبد الرحمن احمد محمد اسماعیل٣٦٩١١

٠بعبد الرحمن اسماعیل ابراھیم عبد المنعم٣٦٩١٢

٠بعبد الرحمن اسماعیل عبد الواحد محمد٣٦٩١٣

٠بعبد الرحمن اشرف یاسین خمیس محمد٣٦٩١٤

٠بعبد الرحمن السید محمد السید٣٦٩١٥

٠بعبد الرحمن ایمن خلیل ابو بكر٣٦٩١٦

٠بعبد الرحمن ایمن سلیمان عثمان٣٦٩١٧

٠بعبد الرحمن بركات عبد الرحمن احمد٣٦٩١٨

٠بعبد الرحمن برنس عبد العال محمد٣٦٩١٩

٠بعبد الرحمن جالل كمال جالل٣٦٩٢٠

٠بعبد الرحمن حسام عبده ابو سریع٣٦٩٢١

٠بعبد الرحمن حسن خلف السید٣٦٩٢٢

٠بعبد الرحمن حمدى احمد رمضان٣٦٩٢٣

٠بعبد الرحمن حمدي مغوري سید احمد محمد٣٦٩٢٤

٠بعبد الرحمن رمضان احمد عبد العزیز٣٦٩٢٥
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                    ٢-                              التوقیع:
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٠بعبد الرحمن سعید رمضان عبد القوي٣٦٩٢٦

٠بعبد الرحمن سید احمد حسین٣٦٩٢٧

٠بعبد الرحمن عادل احمد على عیسى٣٦٩٢٨

٠بعبد الرحمن عاطف عبد العال حسین٣٦٩٢٩

٠بعبد الرحمن عصام الدین محمود محمود٣٦٩٣٠

٠بعبد الرحمن عصام رشاد محمد عفیفي٣٦٩٣١

٠بعبد الرحمن عصام عبد الفتاح جاد٣٦٩٣٢

٠بعبد الرحمن عالء سعد عبد الغنى٣٦٩٣٣

٠بعبد الرحمن عمرو احمد طلعت محمود برھام٣٦٩٣٤

٠بعبد الرحمن عمرو اسماعیل محمد٣٦٩٣٥

٠بعبد الرحمن فتح هللا محمد عوض٣٦٩٣٦

٠بعبد الرحمن ماجد محمد سعید حسن٣٦٩٣٧

٠بعبد الرحمن مجدى عبد السالم محمود٣٦٩٣٨

٠بعبد الرحمن مجدى مصطفى السید بدیر٣٦٩٣٩

٠بعبد الرحمن مجدي محمد حسن٣٦٩٤٠

٠بعبد الرحمن محمد احمد سریھ٣٦٩٤١

٠بعبد الرحمن محمد جاد محمد٣٦٩٤٢

٠بعبد الرحمن محمد حسین محمد٣٦٩٤٣

٠بعبد الرحمن محمد عبد الخالق عبد الخالق٣٦٩٤٤

٠بعبد الرحمن محمد عبد هللا الشاطر٣٦٩٤٥

٠بعبد الرحمن محمد عبد المحسن محمد٣٦٩٤٦

٠بعبد الرحمن محمد عبد النبى محمد٣٦٩٤٧

٠بعبد الرحمن محمود على یوسف٣٦٩٤٨

٠بعبد الرحمن محمود عودة خمیس٣٦٩٤٩

٠بعبد الرحمن مصطفى احمد مصطفى٣٦٩٥٠

٠بعبد الرحمن مصطفى مسعد ابراھیم٣٦٩٥١

٠بعبد الرحمن ممدوح احمد ایوب٣٦٩٥٢

٠بعبد الرحمن ممدوح سید عبد الغنى٣٦٩٥٣

٠بعبد الرحمن منصور مصرى مرسى٣٦٩٥٤

٠بعبد الرحمن موسى خلف محمد موسى٣٦٩٥٥
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٠بعبد الرحمن ناصر عبد الرحمن ابو الیزید٣٦٩٥٦

٠بعبد الرحمن ناصر عبد الظاھر محمد شمنل٣٦٩٥٧

٠بعبد الرحمن نصر عبد السالم احمد٣٦٩٥٨

٠بعبد الرحمن نصر فیاض عبد الباقى٣٦٩٥٩

٠بعبد الرحمن ھانى رجب یوسف٣٦٩٦٠

٠بعبد الرحمن ھشام احمد مجاھد٣٦٩٦١

٠بعبد الرحمن ھشام محمد عبد اللطیف٣٦٩٦٢

٠بعبد الرحمن یاسر فؤاد عبد العاطى٣٦٩٦٣

٠بعبد الرحمن یسرى سید حسن٣٦٩٦٤

٠بعبد الستار خالد عبد الستار احمد٣٦٩٦٥

٠بعبد الصبور محمد عبد الصبور عبد المعطي٣٦٩٦٦

٠بعبد العزیز طارق محمد عباس٣٦٩٦٧

٠بعبد العزیز عامر عبد العزیز عثمان٣٦٩٦٨

٠بعبد العلیم عطیھ عبد العلیم على جاد هللا٣٦٩٦٩

٠بعبد الغفار سید عبد الغفار محمد٣٦٩٧٠

٠بعبد الفتاح احمد عبد الفتاح شعبان٣٦٩٧١

٠بعبد اللطیف سمیر عبد اللطیف احمد٣٦٩٧٢

٠بعبد هللا ابوزید محمد سید٣٦٩٧٣

٠بعبد هللا احمد عبد الظاھر محمد٣٦٩٧٤

٠بعبد هللا احمد عبد هللا شلبى٣٦٩٧٥

٠بعبد هللا اسماعیل عبد هللا مرسى محمد٣٦٩٧٦

٠بعبد هللا ایمن ربیع الشریف٣٦٩٧٧

٠بعبد هللا جمال خمیس مرسى٣٦٩٧٨

٠بعبد هللا حمدى عبد الحكیم عبد الشافى٣٦٩٧٩

٠بعبد هللا رضا جامع محمود٣٦٩٨٠

٠بعبد هللا رضا رمضان محمد٣٦٩٨١

٠بعبد هللا صابر محمد احمد سلیمان٣٦٩٨٢

٠بعبد هللا عبد الحمید عبد هللا عبد الحمید٣٦٩٨٣

٠بعبد هللا عبد العلیم سلطان محمد٣٦٩٨٤

٠بعبد هللا فھد عبد هللا احمد٣٦٩٨٥
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                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بعبد هللا محمد ابو بكر حفناوى٣٦٩٨٦

٠بعبد هللا محمد عبد هللا طھ٣٦٩٨٧

٠بعبد هللا محمد محمود خلیفة٣٦٩٨٨

٠بعبد هللا محمود موسى عبد السمیع٣٦٩٨٩

٠بعبد هللا نمیري ابراھیم عبده٣٦٩٩٠

٠بعبد الھادى طارق محمد عبد المحسن٣٦٩٩١

٠بعبد الونیس محمد عبد الونیس احمد٣٦٩٩٢

٠بعبد الوھاب عبد السالم عبد الوھاب محمد٣٦٩٩٣

٠بعبد الوھاب ناصر سید محمد٣٦٩٩٤

٠بعبدالتواب مصطفى عبدالتواب دسوقى٣٦٩٩٥

٠بعبدالرحمن ابراھیم حلیم حمدان٣٦٩٩٦

٠بعبدالرحمن ابراھیم محمود سعید٣٦٩٩٧

٠بعبدالرحمن احمد محمد شوقى سید٣٦٩٩٨

٠بعبدالرحمن امرو احمد ابوطالب٣٦٩٩٩

٠بعبدالرحمن جمال احمد عبدالوھاب٣٧٠٠٠

٠بعبدالرحمن جمال محمد عبدربھ٣٧٠٠١

٠بعبدالرحمن حسن عبدالرحیم مصطفى٣٧٠٠٢

٠بعبدالرحمن خالد ابوالسعود ابراھیم٣٧٠٠٣

٠بعبدالرحمن خالد احمد العجیلى٣٧٠٠٤

٠بعبدالرحمن خالد زكى العزب٣٧٠٠٥

٠بعبدالرحمن سعید حامد بغدادى٣٧٠٠٦

٠بعبدالرحمن شحاتھ عبدالعظیم محمد٣٧٠٠٧

٠بعبدالرحمن عبدالھادى حماد منصور٣٧٠٠٨

٠بعبدالرحمن على ابراھیم موسى٣٧٠٠٩

٠بعبدالرحمن على عمر على٣٧٠١٠

٠بعبدالرحمن عماد متولى عبدهللا٣٧٠١١

٠بعبدالرحمن محمد ابوالمعاطى عبداللطیف٣٧٠١٢

٠بعبدالرحمن محمد احمد عطیة٣٧٠١٣

٠بعبدالرحمن محمد عبدهللا محمد٣٧٠١٤

٠بعبدالرحمن محمد مصطفى محمد عبدالجواد٣٧٠١٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بعبدالرحمن مصطفى عبدالفتاح احمد خلیل٣٧٠١٦

٠بعبدالرحمن ناجي محمد امام عبدالوھاب٣٧٠١٧

٠بعبدالرحمن یحي سید حسن٣٧٠١٨

٠بعبدالظاھر احمد عبدالظاھر عبدالسمیع٣٧٠١٩

٠بعبدالعزیز عادل فرحان خلیفھ٣٧٠٢٠

٠بعبدالعزیز محمد احمد عبدالعزیز زیاده٣٧٠٢١

٠بعبدالفتاح صالح عبدالفتاح قنصوه٣٧٠٢٢

٠بعبدهللا احمد عبدالرازق احمد٣٧٠٢٣

٠بعبدهللا السید سعد الشوربجى٣٧٠٢٤

٠بعبدهللا ایھاب شیمي فریج٣٧٠٢٥

٠بعبدهللا بدر على محمد نور٣٧٠٢٦

٠بعبدهللا جمال عبدهللا حمید حسین٣٧٠٢٧

٠بعبدهللا سامى فوزى محمد٣٧٠٢٨

٠بعبدهللا سمیر رمضان حامد٣٧٠٢٩

٠بعبدهللا سمیر مرسى محمد٣٧٠٣٠

٠بعبدهللا صابر محمد محمود٣٧٠٣١

٠بعبدهللا عصام على عبدالرحیم٣٧٠٣٢

٠بعبد� طارق احمد متولي٣٧٠٣٣

٠بعبیر عاصم محمد عبدالنبى٣٧٠٣٤

٠بعز الدین سید محمد عز الدین على٣٧٠٣٥

٠بعز الدین عالء الدین خلیل عبدالمجید٣٧٠٣٦

٠بعزام عبد النبي محمد رمضان٣٧٠٣٧

٠بعصام عبد الباسط عبد العزیز زرزوره٣٧٠٣٨

٠بعال محمد على سلیمان٣٧٠٣٩

٠بعالء سید احمد احمد٣٧٠٤٠

٠بعالء طھ فتحى البدوى٣٧٠٤١

٠بعالء كمال عبد هللا منظور٣٧٠٤٢

٠بعالء محمد نجیب السیدشاكر٣٧٠٤٣

٠بعلى ابراھیم على احمد محمد٣٧٠٤٤

٠بعلى احمد عثمان محمد٣٧٠٤٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بعلى احمد على معبد٣٧٠٤٦

٠بعلى ایمن عبد الرحمن على٣٧٠٤٧

٠بعلى حازم سعید بدوى٣٧٠٤٨

٠بعلى حسین على محمد٣٧٠٤٩

٠بعلى رضا على محمد الجیزاوى٣٧٠٥٠

٠بعلى سعد محمد ابراھیم٣٧٠٥١

٠بعلى سید محمود حسن٣٧٠٥٢

٠بعلى عبد الحمید عبد المنعم عبد الحمید٣٧٠٥٣

٠بعلى عزت على محمد٣٧٠٥٤

٠بعلى عزت ھلباوي محمد٣٧٠٥٥

٠بعلى عصام عبدالخالق یوسف٣٧٠٥٦

٠بعلى عصام على قرنى عبد الناصر٣٧٠٥٧

٠بعلى عالء على محمد٣٧٠٥٨

٠بعلى عید محمد عبد الحافظ حسین٣٧٠٥٩

٠بعلى فولى على محمد٣٧٠٦٠

٠بعلى ماھر على محمود٣٧٠٦١

٠بعلى مجدى سید محمد٣٧٠٦٢

٠بعلى محمد سمیر الشحات٣٧٠٦٣

٠بعلى محمد سیف النصر عمران٣٧٠٦٤

٠بعلى محمد على حسن٣٧٠٦٥

٠بعلى محمد فائق یوسف٣٧٠٦٦

٠بعلى محمد محمود محمد رشوان٣٧٠٦٧

٠بعلى محمد مختار مجاھد٣٧٠٦٨

٠بعلى مسعد على الروبى٣٧٠٦٩

٠بعلى ناجى سعید على٣٧٠٧٠

٠بعلى ناصر على ابو زید٣٧٠٧١

٠بعلى یحیى سعد علي ابراھیم٣٧٠٧٢

٠بعماد احمد على عبد الملك٣٧٠٧٣

٠بعماد حمدى فضل محمد٣٧٠٧٤

٠بعماد رأفت جمعھ بیومى٣٧٠٧٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بعماد سید عبد القادر علیوه٣٧٠٧٦

٠بعمار سعد الدین محمود محمود احمد٣٧٠٧٧

٠بعمار عبد المنعم سعد عبد الحفیظ٣٧٠٧٨

٠بعمار علي مسلم عبداللطیف٣٧٠٧٩

٠بعمار یاسر مصطفى سعد٣٧٠٨٠

٠بعمر احمد اسماعیل جاد على٣٧٠٨١

٠بعمر احمد شوقى رجب٣٧٠٨٢

٠بعمر احمد صالح الدین احمد عبد اللطیف٣٧٠٨٣

٠بعمر احمد عبد القادر عبد القادر على٣٧٠٨٤

٠بعمر احمد فاروق محمد٣٧٠٨٥

٠بعمر اشرف ابراھیم جعفر٣٧٠٨٦

٠بعمر اكرم السعید یوسف٣٧٠٨٧

٠بعمر بدر سعد محمود٣٧٠٨٨

٠بعمر جمال شاكر حسین االسود٣٧٠٨٩

٠بعمر حسین عبده حسین٣٧٠٩٠

٠بعمر حمدى عبد السمیع محمد٣٧٠٩١

٠بعمر خالد عبد المنعم منصور٣٧٠٩٢

٠بعمر خالد عبدالحمید عبدالحمید٣٧٠٩٣

٠بعمر خالد فؤاد محمود محمد حسین٣٧٠٩٤

٠بعمر خالد لطفى محمود٣٧٠٩٥

٠بعمر خالد محمد عبداللطیف٣٧٠٩٦

٠بعمر رضا حنفى محمد حنفى٣٧٠٩٧

٠بعمر رضا عبد اللطیف احمد محمد سالمھ٣٧٠٩٨

٠بعمر زیاد ھاشم سعید العربى طھ٣٧٠٩٩

٠بعمر سعید عطیھ على المھدي٣٧١٠٠

٠بعمر سعید على محمود٣٧١٠١

٠بعمر سعید محمد بكرى غریب٣٧١٠٢

٠بعمر سمیر سرور محمد٣٧١٠٣

٠بعمر سید عبد التواب السید٣٧١٠٤

٠بعمر سید عبد الحفیظ محمد٣٧١٠٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بعمر شریف السید عبد الجلیل٣٧١٠٦

٠بعمر شریف حسن عباس٣٧١٠٧

٠بعمر شریف سید حسن٣٧١٠٨

٠بعمر شریف عبد الشافى محمد اسماعیل٣٧١٠٩

٠بعمر صالح عاشور محمد٣٧١١٠

٠بعمر طارق ابراھیم عبدالرحمن٣٧١١١

٠بعمر طھ احمد كمال محمد سلطان٣٧١١٢

٠بعمر عادل شعبان عبد العال٣٧١١٣

٠بعمر عاطف محمد على٣٧١١٤

٠بعمر عبد الحمید جالل عبد الحمید٣٧١١٥

٠بعمر عبد الحمید عمر على سید٣٧١١٦

٠بعمر عبده محمد السید٣٧١١٧

٠بعمر عصام رجب السید على عبد هللا٣٧١١٨

٠بعمر عصام صالح لطفى عبدالغنى٣٧١١٩

٠بعمر عالء الدین محمد زكى٣٧١٢٠

٠بعمر عماد حلمى ذكى٣٧١٢١

٠بعمر فوزى محمد سالم٣٧١٢٢

٠بعمر مجدى عبدالدایم السید٣٧١٢٣

٠بعمر محمد انس اسماعیل محمد ابو العینین٣٧١٢٤

٠بعمر محمد بكرى قطب٣٧١٢٥

٠بعمر محمد حسنى على٣٧١٢٦

٠بعمر محمد رجب فرید حسن٣٧١٢٧

٠بعمر محمد عبد العزیز عبد الرحیم زناتى٣٧١٢٨

٠بعمر محمد فرج فرج٣٧١٢٩

٠بعمر محمد محمد السید مرجاوى٣٧١٣٠

٠بعمر محمد نصرالدین مختار مصطفي٣٧١٣١

٠بعمر مختار عبد الستار عمر٣٧١٣٢

٠بعمر مدحت ھاشم حسن٣٧١٣٣

٠بعمر ممدوح ابوالحجاج احمد٣٧١٣٤

٠بعمر ممدوح حسین عبد العال٣٧١٣٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بعمرو احمد سید ابوزید حیدر٣٧١٣٦

٠بعمرو احمد عبدالعلیم الشوربجى٣٧١٣٧

٠بعمرو احمد محمود احمد٣٧١٣٨

٠بعمرو احمد مغاورى عبد الصادق٣٧١٣٩

٠بعمرو اشرف صابر علي٣٧١٤٠

٠بعمرو اشرف عبده یحیى٣٧١٤١

٠بعمرو انور عبد هللا مطاوع سالم٣٧١٤٢

٠بعمرو ایھاب سالم احمد٣٧١٤٣

٠بعمرو حسن سید حسین٣٧١٤٤

٠بعمرو حسن محمد حسین السید٣٧١٤٥

٠بعمرو حمزه عبد المنعم عبد الوھاب القصاص٣٧١٤٦

٠بعمرو خالد كامل مصطفي٣٧١٤٧

٠بعمرو سامح عبدالھادى السید٣٧١٤٨

٠بعمرو سامح محمد على٣٧١٤٩

٠بعمرو سعد مصطفى كامل٣٧١٥٠

٠بعمرو سید عبد السالم عبد الحلیم٣٧١٥١

٠بعمرو سید محمد حسن٣٧١٥٢

٠بعمرو طارق حسین جاد الرب٣٧١٥٣

٠بعمرو عبدالغفار على محمد محسن٣٧١٥٤

٠بعمرو عزت ابراھیم محمد مطاوع٣٧١٥٥

٠بعمرو عمادالدین احمد محمد٣٧١٥٦

٠بعمرو عنتر عبد الحفیظ ابراھیم٣٧١٥٧

٠بعمرو محسن السید عبد الحلیم٣٧١٥٨

٠بعمرو محمد عرفة احمد٣٧١٥٩

٠بعمرو محمد محمود طلبھ٣٧١٦٠

٠بعمرو ناصر احمد عبد التواب٣٧١٦١

٠بعمرو وجیة طلعت حسن٣٧١٦٢

٠بعمرو ولید مبارك سالمة٣٧١٦٣

٠بعنان اشرف على احمد محمد٣٧١٦٤

٠بعنان جمال محمد راشد٣٧١٦٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بعنان عالء عبدالحمید نجم٣٧١٦٦

٠بعیسى خضر عیسى محمد عیسى٣٧١٦٧

٠بغاده غریب السید صادق٣٧١٦٨

٠بغالى فایز غالى صلیب جرجس٣٧١٦٩

٠بفادى اسامھ راضى فھیم٣٧١٧٠

٠بفادى اشرف زرفل ملقى سدره٣٧١٧١

٠بفادى ریاض بباوى ریاض٣٧١٧٢

٠بفادى سامى توفیق داود٣٧١٧٣

٠بفادى عزمى وجیھ صبحى٣٧١٧٤

٠بفادى عید مسعد عبد المسیح٣٧١٧٥

٠بفادى فارس بولس ذكى٣٧١٧٦

٠بفادى فؤاد غبلایر فؤاد٣٧١٧٧

٠بفادى مجدى سعدهللا عزیز٣٧١٧٨

٠بفادي حسني ادیب ذكى٣٧١٧٩

٠بفارس رزق سید رزق٣٧١٨٠

٠بفارس عمرو كمال نجیب والى٣٧١٨١

٠بفارس محمد عبد الرحیم احمد طھ٣٧١٨٢

٠بفاروق احمد فاروق محمد٣٧١٨٣

٠بفاطمة حسن سید مؤمن٣٧١٨٤

٠بفاطمة عبدالحلیم حافظ محمد عبدالكریم٣٧١٨٥

٠بفاطمھ الزھراء صالح جالل محمد صالح٣٧١٨٦

٠بفاطمھ صبحى سعید زكي٣٧١٨٧

٠بفاطمھ عبد الباسط عبد السمیع محمود٣٧١٨٨

٠بفاطمھ على السید احمد٣٧١٨٩

٠بفاطمھ مصطفى عبدالحمید فھمي احمد٣٧١٩٠

٠بفاطیما عبدالرحمن یوسف حسن٣٧١٩١

٠بفتحى اشرف فتحى على حسین٣٧١٩٢

٠بفتحى عطا على احمد٣٧١٩٣

٠بفتحى عمرو فتحى محمد٣٧١٩٤

٠بفتحى مصطفى فتحى محمد٣٧١٩٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بفتحي اشرف فتحي احمد كھرمان٣٧١٩٦

٠بفرج عید مبروك عبدربة٣٧١٩٧

٠بفرید شوقى فھمى محمود٣٧١٩٨

٠بفضل نبیل فضل عبدالغنى٣٧١٩٩

٠بفھد احمد سعید محمد٣٧٢٠٠

٠بفؤاد احمد فؤاد سید محمد٣٧٢٠١

٠بفؤاد یوسف عبد المجید عید٣٧٢٠٢

٠بفیصل وائل فیصل زكى عامر٣٧٢٠٣

٠بقمر عبدالتواب على محمد٣٧٢٠٤

٠بقمر محمد بیومى محمد٣٧٢٠٥

٠بكامل ممدوح كامل حسن٣٧٢٠٦

٠بكریم احمد سعید الصاوي٣٧٢٠٧

٠بكریم احمد عبدالعظیم محمد٣٧٢٠٨

٠بكریم احمد وفاء محمد٣٧٢٠٩

٠بكریم اشرف محمد سید خلیل٣٧٢١٠

٠بكریم انسان عبد الظاھر شافعي محمود٣٧٢١١

٠بكریم جمال محمود حماد٣٧٢١٢

٠بكریم حسین حسن محمد٣٧٢١٣

٠بكریم خالد محمد حسین٣٧٢١٤

٠بكریم رامى فتحى عباس٣٧٢١٥

٠بكریم رمضان محمد على٣٧٢١٦

٠بكریم سامح احمد السید٣٧٢١٧

٠بكریم سید عبد العظیم علوانى٣٧٢١٨

٠بكریم شریف محمد سعد٣٧٢١٩

٠بكریم صالح عبدالعظیم رضوان٣٧٢٢٠

٠بكریم عادل عبدهللا احمد عبدالعاطى٣٧٢٢١

٠بكریم عالء الدین محمد السید الجبالى٣٧٢٢٢

٠بكریم متولى حسن دراوى٣٧٢٢٣

٠بكریم محمد حسن محمد ابراھیم٣٧٢٢٤

٠بكریم محمد عبد العظیم احمد٣٧٢٢٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بكریم محمد فاروق فؤاد٣٧٢٢٦

٠بكریم محمد فؤاد حسانین٣٧٢٢٧

٠بكریم محمد متولى محمد٣٧٢٢٨

٠بكریم محمد مصطفى محمد٣٧٢٢٩

٠بكریم محمد منصور على٣٧٢٣٠

٠بكریم محمد ناجى خلیل٣٧٢٣١

٠بكریم محمود حنفى ریحان٣٧٢٣٢

٠بكریم ناصح كریم مھران٣٧٢٣٣

٠بكریم ھشام طھ حسین٣٧٢٣٤

٠بكریم ھشام محمود محمد٣٧٢٣٥

٠بكریمان اشرف محمود محمد بكر٣٧٢٣٦

٠بكیرلس ادوار میخائیل سرالوس٣٧٢٣٧

٠بكیرلس ایمن ودیع بولس٣٧٢٣٨

٠بكیرلس سعد عطیھ سلوانس٣٧٢٣٩

٠بكیرلس شاكر فكرى شاكر٣٧٢٤٠

٠بكیرلس عطاهللا طونى محارب٣٧٢٤١

٠بكیرلس ماھر نظیر كیرلس٣٧٢٤٢

٠بكیرلس مسعود غریب عبده٣٧٢٤٣

٠بكیرلس مكرم ثابت جبرة٣٧٢٤٤

٠بكیرلس منیر اسحق حنا٣٧٢٤٥

٠بكیرلس میالد خلیل لبیب خلیل٣٧٢٤٦

٠بكیرلس وجیھ ذكي صلیب٣٧٢٤٧

٠بلطفى مجدى لطفى عبد السمیع٣٧٢٤٨

٠بلملوم احمد لملوم حسن عبید٣٧٢٤٩

٠بلؤلؤه خالد عباس سید محمود٣٧٢٥٠

٠بلؤى حمدى محمد عبدالجواد٣٧٢٥١

٠بلؤى محمد محمود عبد الصبور٣٧٢٥٢

٠بلیلى ھشام سعد السعیدالدمیاطى٣٧٢٥٣

٠بلیلي سمیر عبد الحمید على یوسف٣٧٢٥٤

٠بماثیو رؤوف عیاد سلیمان٣٧٢٥٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بماجد احمد انور عمر٣٧٢٥٦

٠بماجد اسامھ عیسى برعى٣٧٢٥٧

٠بماجد صفوت عبد الشھید مسعود٣٧٢٥٨

٠بماجد عاطف راغب شكرى٣٧٢٥٩

٠بماجد ماھر السید اسماعیل٣٧٢٦٠

٠بماجد محمد رفعت على٣٧٢٦١

٠بماجد ھشام محمد محمود٣٧٢٦٢

٠بماجدة احمد محمد عبد الوھاب الشیمى٣٧٢٦٣

٠بماجده جرجس توفیق اسكندر٣٧٢٦٤

٠بمارتینا ادوارد خلیل عوض٣٧٢٦٥

٠بمارسلینو سامح فخرى جید٣٧٢٦٦

٠بمارك بطرس فوكیھ حنا٣٧٢٦٧

٠ب*مارك مینا امیل حنا -ایقاف قید٣٧٢٦٨

٠بمارك یوناثان عیاد غبلایر٣٧٢٦٩

٠بماركو اشرف صبرى یوسف٣٧٢٧٠

٠بماركو ماجد جورج ناشد٣٧٢٧١

٠بماریا جرجس توما ناشد٣٧٢٧٢

٠بماریا عبد السید میخائیل حنین٣٧٢٧٣

٠بمارین كمال غبروس اسطس٣٧٢٧٤

٠بمارینا ثروت عبدهللا بخیت٣٧٢٧٥

٠بمارینا راضى موسى میخائیل٣٧٢٧٦

٠بمارینا رضا زكى بانوب٣٧٢٧٧

٠بمارینا سامى عبد المسیح قلتة٣٧٢٧٨

٠بمارینا سامى فاروق جاب هللا٣٧٢٧٩

٠بمارینا صفوت فكرى حلمي٣٧٢٨٠

٠بمارینا عادل ثابت یوسف٣٧٢٨١

٠بمارینا مجدى شوقى ابراھیم٣٧٢٨٢

٠بماریو عادل صلیب جرجس٣٧٢٨٣

٠بماریو عماد لویس ویصا٣٧٢٨٤

٠بماریو ھانى شوقى شفیق٣٧٢٨٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمازن رمضان عباس السید حسن٣٧٢٨٦

٠بمازن كامل عبدالرحیم كامل عبدهللا٣٧٢٨٧

٠بمازن محمد جمال محمد شریف٣٧٢٨٨

٠بمازن محمد عزمى محمد عبد الجواد٣٧٢٨٩

٠بمازن محمد مازن المرسي٣٧٢٩٠

٠بمازن یوسف امین عبد المقصود٣٧٢٩١

٠بمالك محمد صالح ابراھیم٣٧٢٩٢

٠بمایا عبدالمقصود محمد محمد السباعي٣٧٢٩٣

٠بمایكل عماد سعید بشاى٣٧٢٩٤

٠بمایكل فتحى فایق سعد٣٧٢٩٥

٠بمایكل ماھر خلھ شحاتھ٣٧٢٩٦

٠بمجدى مدحت انور محمد شلبى٣٧٢٩٧

٠بمجدى ناصر ابوالسعود محمد٣٧٢٩٨

٠بمحفوظ صبرى محمود محمود صالح٣٧٢٩٩

٠بمحمد ابراھیم احمد محمود٣٧٣٠٠

٠بمحمد ابراھیم سعد ابراھیم٣٧٣٠١

٠بمحمد ابراھیم علي عبدالعال٣٧٣٠٢

٠بمحمد ابراھیم محمد ابراھیم٣٧٣٠٣

٠بمحمد ابراھیم محمد على محروس٣٧٣٠٤

٠بمحمد ابراھیم محمود مصطفي٣٧٣٠٥

٠بمحمد ابو اللیل عبدالناصر بخیت٣٧٣٠٦

٠بمحمد ابو النجا عید على٣٧٣٠٧

٠بمحمد احمد ابراھیم سالم ابراھیم٣٧٣٠٨

٠بمحمد احمد احمد عبید٣٧٣٠٩

٠بمحمد احمد بدر عبد المقصود٣٧٣١٠

٠بمحمد احمد بشیر احمد٣٧٣١١

٠بمحمد احمد حسن السید٣٧٣١٢

٠بمحمد احمد حسن جمعھ٣٧٣١٣

٠بمحمد احمد حنفى محمود٣٧٣١٤

٠بمحمد احمد سعد سعیدالجوھرى٣٧٣١٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد احمد شحاتھ سالم٣٧٣١٦

٠بمحمد احمد صدیق عبد الوھاب٣٧٣١٧

٠بمحمد احمد عبد السالم على٣٧٣١٨

٠بمحمد احمد عبد المنعم محمد٣٧٣١٩

٠بمحمد احمد عبد المنعم یوسف٣٧٣٢٠

٠بمحمد احمد عبد المولى سند٣٧٣٢١

٠بمحمد احمد عبد الوھاب احمد٣٧٣٢٢

٠بمحمد احمد عبدهللا سید٣٧٣٢٣

٠بمحمد احمد فتحى شعبان٣٧٣٢٤

٠بمحمد احمد محمد بشیر٣٧٣٢٥

٠بمحمد احمد محمد طھ٣٧٣٢٦

٠بمحمد احمد محمد عبدالعاطى٣٧٣٢٧

٠بمحمد احمد محمد على دسوقى٣٧٣٢٨

٠بمحمد احمد محمد محمد وھدان٣٧٣٢٩

٠بمحمد احمد محمود السید زاید٣٧٣٣٠

٠بمحمد احمد مختار یوسف٣٧٣٣١

٠بمحمد اسامة محمد ابراھیم٣٧٣٣٢

٠بمحمد اسامھ سلیمان محمد فؤاد٣٧٣٣٣

٠بمحمد اسامھ عبد المنعم عبد الحلیم٣٧٣٣٤

٠بمحمد اسامھ محمد شھبور٣٧٣٣٥

٠بمحمد اسامھ محمد طھ٣٧٣٣٦

٠بمحمد اسماعیل الحفنى محمد٣٧٣٣٧

٠بمحمد اسماعیل ثابت محمد٣٧٣٣٨

٠بمحمد اسماعیل حنفى محمود٣٧٣٣٩

٠بمحمد اسماعیل عید محمد احمد٣٧٣٤٠

٠بمحمد اسماعیل محمد جاد٣٧٣٤١

٠بمحمد اشرف حسین حنفى٣٧٣٤٢

٠بمحمد اشرف حسین مبروك٣٧٣٤٣

٠بمحمد اشرف سید عبد الرسول٣٧٣٤٤

٠بمحمد اشرف محمد ابراھیم٣٧٣٤٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد اشرف محمد المیرغنى٣٧٣٤٦

٠بمحمد امام محمد ابراھیم٣٧٣٤٧

٠بمحمد ایمن عبد المجید سلیمان٣٧٣٤٨

٠بمحمد ایمن عزالدین احمد٣٧٣٤٩

٠بمحمد ایمن غانم عبد الحمید٣٧٣٥٠

٠بمحمد ایمن فوزي عبد الشافى٣٧٣٥١

٠بمحمد ایمن محمد الجمل٣٧٣٥٢

٠بمحمد ایھاب محمد حسین على٣٧٣٥٣

٠بمحمد ایھاب محمد محمود سید٣٧٣٥٤

٠بمحمد بسطاوى احمد بسطاوى٣٧٣٥٥

٠بمحمد بكر محمد ابو بكر٣٧٣٥٦

٠بمحمد بھاء الدین محمد حسن٣٧٣٥٧

٠بمحمد تیسیر محمد اسماعیل٣٧٣٥٨

٠بمحمد جمال احمد عواد٣٧٣٥٩

٠بمحمد جمال جمعھ عبد الحفیظ٣٧٣٦٠

٠بمحمد جمال حسین فرج٣٧٣٦١

٠بمحمد جمال حمدى سلیم القیشاوى٣٧٣٦٢

٠بمحمد جمال محمد مھدى٣٧٣٦٣

٠بمحمد جمال مصطفى محمد٣٧٣٦٤

٠بمحمد جمیل محمد سراج٣٧٣٦٥

٠بمحمد حجاج محمد سید٣٧٣٦٦

٠بمحمد حسام الدین محمد محمود الصباغ٣٧٣٦٧

٠بمحمد حسام سید محمود سلطان٣٧٣٦٨

٠بمحمد حسن ابراھیم سالمة٣٧٣٦٩

٠بمحمد حسن حسن حسن داود٣٧٣٧٠

٠بمحمد حسن عبد الفتاح عتریس٣٧٣٧١

٠بمحمد حسن محمد عكاشھ٣٧٣٧٢

٠بمحمد حسن محمد محمد٣٧٣٧٣

٠بمحمد حسنى محمود محمد٣٧٣٧٤

٠بمحمد حسین ابوالیزید عبدالمقصود٣٧٣٧٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد حسین احمد حامد٣٧٣٧٦

٠بمحمد حسین زكى احمد٣٧٣٧٧

٠بمحمد حسین صابر درویش٣٧٣٧٨

٠بمحمد حسین محمد ابراھیم٣٧٣٧٩

٠بمحمد حماده عبد الرازق وھبھ٣٧٣٨٠

٠بمحمد حمدان محمد سید٣٧٣٨١

٠بمحمد حمدى شعبان قرنى٣٧٣٨٢

٠بمحمد خالد رشدى حامد٣٧٣٨٣

٠بمحمد خالد سرحان محمد ھالل٣٧٣٨٤

٠بمحمد خالد عبد الواحد على٣٧٣٨٥

٠بمحمد خالد عبدالحلیم عبد المعطي عبد الحلیم٣٧٣٨٦

٠بمحمد خالد عبدالظاھر عبدالمحسن یوسف٣٧٣٨٧

٠بمحمد خالد عبدالمنعم العادلي٣٧٣٨٨

٠بمحمد خالد على محمد ٢٦-٤-٣٧٣٨٩١٩٩٨

٠بمحمد خالد محمد احمد عباس٣٧٣٩٠

٠بمحمد خالد محمد الكردى٣٧٣٩١

٠بمحمد خالد محمد صالح سلیمان٣٧٣٩٢

٠بمحمد خالد محمد عبد هللا٣٧٣٩٣

٠بمحمد خالد نصر السید عبد اللطیف٣٧٣٩٤

٠بمحمد خیرى محمد سعید مرسى٣٧٣٩٥

٠بمحمد راضي سید احمد احمد٣٧٣٩٦

٠بمحمد راغب صبحى عبدالخالق٣٧٣٩٧

٠بمحمد رافت سید عبد الحفیظ٣٧٣٩٨

٠بمحمد رائد اسماعیل محمد٣٧٣٩٩

٠بمحمد رجب حسني ابراھیم٣٧٤٠٠

٠بمحمد رجب عبدالمنعم عبدالغنى٣٧٤٠١

٠بمحمد رجب محمد سلیمان٣٧٤٠٢

٠بمحمد رزق عبد هللا حسین٣٧٤٠٣

٠بمحمد رضا عبدالحى السید٣٧٤٠٤

٠بمحمد رفاعى محمد سید٣٧٤٠٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد رمضان السید على٣٧٤٠٦

٠بمحمد رمضان حنفى محمود٣٧٤٠٧

٠بمحمد رمضان على عطیفى٣٧٤٠٨

٠بمحمد رمضان مصطفى حسن٣٧٤٠٩

٠بمحمد رمضان منصور رمضان خلیل٣٧٤١٠

٠بمحمد ریاض متولى محمد٣٧٤١١

٠بمحمد زغلول ابو الفتوح محمد٣٧٤١٢

٠بمحمد زكریا محمد سید٣٧٤١٣

٠بمحمد زكى عباس توفیق٣٧٤١٤

٠بمحمد زناتى احمد محمد٣٧٤١٥

٠بمحمد زین العابدین محمد سویفي٣٧٤١٦

٠بمحمد سالم محمد محمدین٣٧٤١٧

٠بمحمد سامى محمد مصطفى٣٧٤١٨

٠بمحمد سعد سعید عبد المجید٣٧٤١٩

٠بمحمد سعد محمد محمد علي عبد الغفار٣٧٤٢٠

٠بمحمد سعود الغریب حسین٣٧٤٢١

٠بمحمد سعید كمال الدین فرحات٣٧٤٢٢

٠بمحمد سعید محمد الماظ٣٧٤٢٣

٠بمحمد سعید محمد حسن سالمة٣٧٤٢٤

٠بمحمد سعید محمد عبد الرحمن٣٧٤٢٥

٠بمحمد سعید محمد على ابراھیم٣٧٤٢٦

٠بمحمد سعید محمود السید٣٧٤٢٧

٠بمحمد سمیر رشاد احمد٣٧٤٢٨

٠بمحمد سمیر سعد عبد الجواد٣٧٤٢٩

٠بمحمد سمیر سید عبد الھادى ھاشم٣٧٤٣٠

٠بمحمد سمیر عبدالعزیز محمد٣٧٤٣١

٠بمحمد سمیر عبدالفتاح محمد الشال٣٧٤٣٢

٠بمحمد سمیر محمد عبد الصبور٣٧٤٣٣

٠بمحمد سمیر محمد عبد الغنى٣٧٤٣٤

٠بمحمد سویفى على سویفى السراوى٣٧٤٣٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد سید سلیم شندي٣٧٤٣٦

٠بمحمد سید شكرى حسان٣٧٤٣٧

٠بمحمد سید طھ سید٣٧٤٣٨

٠بمحمد سید محمد شوق غندور٣٧٤٣٩

٠بمحمد شریف حسن عبدالغنى٣٧٤٤٠

٠بمحمد شریف سید محمود٣٧٤٤١

٠بمحمد شریف طلعت على عبد النبى٣٧٤٤٢

٠بمحمد شوقى اسماعیل محمد٣٧٤٤٣

٠بمحمد شوقى حسین سعد٣٧٤٤٤

٠بمحمد صابر محمد بشیر٣٧٤٤٥

٠بمحمد صالح على عبد هللا٣٧٤٤٦

٠بمحمد صبرى رزق امین٣٧٤٤٧

٠بمحمد صبري محمود السید٣٧٤٤٨

٠بمحمد صالح الدین احمد ابراھیم محمد٣٧٤٤٩

٠بمحمد صالح الدین سید حسن السید٣٧٤٥٠

٠بمحمد صالح الدین طھ محمد٣٧٤٥١

٠بمحمد صالح على محمد الدیب٣٧٤٥٢

٠بمحمد صالح وھبھ عبد السالم٣٧٤٥٣

٠بمحمد طارق عزت عبدهللا على٣٧٤٥٤

٠بمحمد طارق محمد الصیاد عبد الشافى٣٧٤٥٥

٠بمحمد طارق محمد عبد الرحمن سالم٣٧٤٥٦

٠بمحمد طارق محمد عبد الفتاح٣٧٤٥٧

٠بمحمد طارق محمد كامل٣٧٤٥٨

٠بمحمد طارق محمد محمدى٣٧٤٥٩

٠بمحمد طلعت محمد احمد الخطیب٣٧٤٦٠

٠بمحمد طلعت محمد فوزى٣٧٤٦١

٠بمحمد طلعت یوسف مرسى٣٧٤٦٢

٠بمحمد عابدین عبد القادر محمود٣٧٤٦٣

٠بمحمد عادل ابراھیم صالح٣٧٤٦٤

٠بمحمد عادل احمد عبد الغنى یونس٣٧٤٦٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد عادل سید عطیھ٣٧٤٦٦

٠بمحمد عادل محمد ابو المجد٣٧٤٦٧

٠بمحمد عادل محمد حسن امام٣٧٤٦٨

٠بمحمد عاطف احمد عبد العزیز الرساوى٣٧٤٦٩

٠بمحمد عباس صبیح مدبولى٣٧٤٧٠

٠بمحمد عبد الرحمن احمد محمد رمان٣٧٤٧١

٠بمحمد عبد الرحمن سالم عید الحلوس٣٧٤٧٢

٠بمحمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح٣٧٤٧٣

٠بمحمد عبد اللطیف حسین عدلى احمد٣٧٤٧٤

٠بمحمد عبد هللا بھلول عبد هللا٣٧٤٧٥

٠بمحمد عبد المجید عبد العزیز محمد٣٧٤٧٦

٠بمحمد عبد المجید لطفى السید الحلوجى٣٧٤٧٧

٠بمحمد عبد المحسن احمد كمال٣٧٤٧٨

٠بمحمد عبد المحسن سلمان عبد العال٣٧٤٧٩

٠بمحمد عبد المعطى محمد عبد المعطى٣٧٤٨٠

٠بمحمد عبد المنعم بیومى محمد٣٧٤٨١

٠بمحمد عبد النبى سید احمد٣٧٤٨٢

٠بمحمد عبد الھادى احمد محمد٣٧٤٨٣

٠بمحمد عبدالحمید عبدالعظیم ابراھیم٣٧٤٨٤

٠بمحمد عبدالرحمن كتخدا زكى عبدالرحیم٣٧٤٨٥

٠بمحمد عبدالمنعم مصطفى محمود٣٧٤٨٦

٠بمحمد عبدالناصر احمد محمد٣٧٤٨٧

٠بمحمد عبدالنبي حسن محمد ابوالخیر٣٧٤٨٨

٠بمحمد عبده حافظ عبده عبد العال٣٧٤٨٩

٠بمحمد عبده فتحى عبده٣٧٤٩٠

٠بمحمد عزت سعید عبدالسالم٣٧٤٩١

٠بمحمد عزت عبدالمرضى محمد النساج٣٧٤٩٢

٠بمحمد عصام ابراھیم ابراھیم٣٧٤٩٣

٠بمحمد عصام ابراھیم عنانى٣٧٤٩٤

٠بمحمد عصام حامد الشیخ٣٧٤٩٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد عطیھ محمد حسن٣٧٤٩٦

٠بمحمد عالء الدین سید علي٣٧٤٩٧

٠بمحمد عالء الدین محمد احمد ٢٠-٧-٣٧٤٩٨١٩٩٩

٠بمحمد عالء سید محمد٣٧٤٩٩

٠بمحمد عالء على محمد٣٧٥٠٠

٠بمحمد عالء لطفي احمد حسن٣٧٥٠١

٠بمحمد عالء محمد زاید٣٧٥٠٢

٠بمحمد عالء محمد محمد شحاتھ٣٧٥٠٣

٠بمحمد عالءالدین حسن حلمى محمود٣٧٥٠٤

٠بمحمد على احمد محمد احمد٣٧٥٠٥

٠بمحمد على عبدالرازق احمد على٣٧٥٠٦

٠بمحمد عمر عبد هللا جمعھ٣٧٥٠٧

٠بمحمد عمرو الحاج على سید٣٧٥٠٨

٠بمحمد فتح هللا عبد الحكیم عبد الحفیظ٣٧٥٠٩

٠بمحمد فتحى محروس عبداللطیف٣٧٥١٠

٠بمحمد فرج حسن محمد٣٧٥١١

٠بمحمد فوزى عبد الرازق محمد٣٧٥١٢

٠بمحمد فؤاد احمد محمد شعیب٣٧٥١٣

٠بمحمد فؤاد عبد الغفار عفیفى٣٧٥١٤

٠بمحمد كرم عبد الوھاب حامد٣٧٥١٥

٠بمحمد كمال صبحي محمد٣٧٥١٦

٠بمحمد ماھر فضل حسن٣٧٥١٧

٠بمحمد مجدى امین عیسوى٣٧٥١٨

٠بمحمد مجدى حسن ریاض٣٧٥١٩

٠بمحمد مجدى عبد القادر عبد الحمید٣٧٥٢٠

٠بمحمد مجدى محمد ابراھیم٣٧٥٢١

٠بمحمد مجدى محمد ابو ضیف حسنین٣٧٥٢٢

٠بمحمد مجدى محمود حسن٣٧٥٢٣

٠بمحمد مجدى محمود على٣٧٥٢٤

٠بمحمد مجدي مبروك عبد الصمد عبد الرحمن٣٧٥٢٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد محسن على احمد٣٧٥٢٦

٠بمحمد محسن محمد محمود٣٧٥٢٧

٠بمحمد محمد رجب احمد٣٧٥٢٨

٠بمحمد محمد سعد سالم٣٧٥٢٩

٠بمحمد محمد فكرى السید عبد الحمید٣٧٥٣٠

٠بمحمد محمد كامل عوف عبده٣٧٥٣١

٠بمحمد محمد مصطفى موسي٣٧٥٣٢

٠بمحمد محمد نصر حسن٣٧٥٣٣

٠بمحمد محمود ابراھیم اللیثى٣٧٥٣٤

٠بمحمد محمود ابراھیم صبیح٣٧٥٣٥

٠بمحمد محمود السید احمد ٣-٩-٣٧٥٣٦١٩٩٩

٠بمحمد محمود توفیق حمزه العدوى٣٧٥٣٧

٠بمحمد محمود حامد مقلد٣٧٥٣٨

٠بمحمد محمود حسنین محمود صیام٣٧٥٣٩

٠بمحمد محمود حمزه احمد٣٧٥٤٠

٠بمحمد محمود صالح محمد٣٧٥٤١

٠بمحمد محمود عبد اللطیف احمد٣٧٥٤٢

٠بمحمد محمود عبد المؤمن عبد الموجود٣٧٥٤٣

٠بمحمد محمود عبد الوارث طھ قاعود٣٧٥٤٤

٠بمحمد محمود كمال الدین محمود٣٧٥٤٥

٠بمحمد محمود محمد اسعد٣٧٥٤٦

٠بمحمد محمود محمد حسنین٣٧٥٤٧

٠بمحمد محمود نعیم محمود٣٧٥٤٨

٠بمحمد مختار محمد احمد٣٧٥٤٩

٠بمحمد مدحت محمد حسن٣٧٥٥٠

٠بمحمد مسلم عبد هللا مسلم٣٧٥٥١

٠بمحمد مصطفى التھامى محمد٣٧٥٥٢

٠بمحمد مصطفى عبدالرحمن مصطفى٣٧٥٥٣

٠بمحمد مصطفى على محمد٣٧٥٥٤

٠بمحمد مصطفى محمد كامل٣٧٥٥٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد مصطفى موسى مھران٣٧٥٥٦

٠بمحمد مصطفى ھاشم حسین٣٧٥٥٧

٠بمحمد معتمد یوسف احمد٣٧٥٥٨

٠بمحمد ممدوح ابراھیم عبد هللا٣٧٥٥٩

٠بمحمد ممدوح عویس صمیده جمعة٣٧٥٦٠

٠بمحمد ممدوح مصطفى سید٣٧٥٦١

٠بمحمد مھدى خلیفھ احمد ابو السعود٣٧٥٦٢

٠بمحمد ناصر بدوى محمد٣٧٥٦٣

٠بمحمد ناصر حسن ابراھیم٣٧٥٦٤

٠بمحمد ناصر فؤاد عباس٣٧٥٦٥

٠بمحمد ناصر كامل فضل هللا٣٧٥٦٦

٠بمحمد ناصر محمد ابراھیم ابو شادى٣٧٥٦٧

٠بمحمد نبیل ابراھیم محمد٣٧٥٦٨

٠بمحمد نبیل السید محمد٣٧٥٦٩

٠بمحمد نبیل قطب صوابى٣٧٥٧٠

٠بمحمد نبیل محمد زیدان٣٧٥٧١

٠بمحمد نصار توفیق محمد٣٧٥٧٢

٠بمحمد نصر جبر احمد٣٧٥٧٣

٠بمحمد ھانى ابراھیم محمد عبد الغنى٣٧٥٧٤

٠بمحمد ھانى السید محمد٣٧٥٧٥

٠بمحمد ھانى عبد التواب بدوى٣٧٥٧٦

٠بمحمد ھانى محمد رمزى بحیرى٣٧٥٧٧

٠بمحمد ھانى محمد محمود ٣٠-٥-٣٧٥٧٨١٩٩٩

٠بمحمد ھشام عبد المنعم خضر٣٧٥٧٩

٠بمحمد ھشام عبدالرحمن محمود العمري٣٧٥٨٠

٠بمحمد ھشام عبدالمحسن اسماعیل٣٧٥٨١

٠بمحمد ھشام عمرى عبد ربھ٣٧٥٨٢

٠بمحمد ھشام محمد احمد٣٧٥٨٣

٠بمحمد ھشام محمد بطیخ حسن٣٧٥٨٤

٠بمحمد ھشام محمد عبد المطلب٣٧٥٨٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمد وائل السید احمد٣٧٥٨٦

٠بمحمد وائل فاروق احمد٣٧٥٨٧

٠بمحمد وجدى محمد رمضان٣٧٥٨٨

٠بمحمد یاسر تحسین عبد الحلیم عفیفى٣٧٥٨٩

٠بمحمد یاسر سمیر شعبان٣٧٥٩٠

٠بمحمد یاسر ھارون محمود٣٧٥٩١

٠بمحمد یحى محمد كامل٣٧٥٩٢

٠بمحمد یحیي احمد سلیمان بدوى٣٧٥٩٣

٠بمحمد یوسف شریف یوسف٣٧٥٩٤

٠بمحمد یونس حسانین على٣٧٥٩٥

٠بمحمود ابراھیم احمد ابراھیم٣٧٥٩٦

٠بمحمود احمد ابراھیم مصطفى٣٧٥٩٧

٠بمحمود احمد اسماعیل خلیل٣٧٥٩٨

٠بمحمود احمد السید احمد٣٧٥٩٩

٠بمحمود احمد عبد الحافظ احمد٣٧٦٠٠

٠بمحمود احمد عبد هللا عسران٣٧٦٠١

٠بمحمود احمد عبدهللا السید٣٧٦٠٢

٠بمحمود احمد عزام محمود٣٧٦٠٣

٠بمحمود احمد محمد عبدالحافظ٣٧٦٠٤

٠بمحمود احمد محمود محمد  عبد المالك٣٧٦٠٥

٠بمحمود احمد محمود محمد راشد٣٧٦٠٦

٠بمحمود اسامھ منیر سید٣٧٦٠٧

٠بمحمود اشرف عبدالحى محمد على٣٧٦٠٨

٠بمحمود اشرف فتحى محمد٣٧٦٠٩

٠بمحمود اشرف محمود عثمان٣٧٦١٠

٠بمحمود اشرف مصطفى عبدالظاھر٣٧٦١١

٠بمحمود الراعى سعد الدین ابو حلقات٣٧٦١٢

٠بمحمود الزوكي فوزى الزھري٣٧٦١٣

٠بمحمود امجد فوزى محمود٣٧٦١٤

٠بمحمود امین العفیفى امین قندیل٣٧٦١٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمود ایمن حاتم عاشور ھاشم٣٧٦١٦

٠بمحمود ایھاب حمدى عبد المجید٣٧٦١٧

٠بمحمود ثابت محمد احمد٣٧٦١٨

٠بمحمود جمال احمد محمد٣٧٦١٩

٠بمحمود جمال حسن محمد حسن٣٧٦٢٠

٠بمحمود جمال محمد حسین٣٧٦٢١

٠بمحمود جمعھ سید احمد٣٧٦٢٢

٠بمحمود جمعھ عطیھ ابراھیم٣٧٦٢٣

٠بمحمود جمعھ محمود احمد٣٧٦٢٤

٠بمحمود حامد ناجى احمد٣٧٦٢٥

٠بمحمود حسام الدین كرم محمود القاضى٣٧٦٢٦

٠بمحمود حسنى عبد الدایم عبد الحى٣٧٦٢٧

٠بمحمود حلمى ناجى محمود٣٧٦٢٨

٠بمحمود حمدى السید عبد هللا٣٧٦٢٩

٠بمحمود حمدى بكر عبد الجواد٣٧٦٣٠

٠بمحمود حمدى عفیفى رزق شیحھ٣٧٦٣١

٠بمحمود حمدي محمود عبد هللا٣٧٦٣٢

٠بمحمود خالد محمد محرم٣٧٦٣٣

٠بمحمود خالد محمود عبد المقصود٣٧٦٣٤

٠بمحمود خالد محمود عبد المنعم٣٧٦٣٥

٠بمحمود دالور حنفى بسیونى٣٧٦٣٦

٠بمحمود رمضان احمد امین٣٧٦٣٧

٠بمحمود رمضان عید عبده محمد٣٧٦٣٨

٠بمحمود سعید عبد العاطى على٣٧٦٣٩

٠بمحمود سید محمود حسن٣٧٦٤٠

٠بمحمود شریف عبد الفتاح عبد العاطى٣٧٦٤١

٠بمحمود صابر كامل عبد العال٣٧٦٤٢

٠بمحمود صبحى سلیمان بسیونى٣٧٦٤٣

٠بمحمود صالح محمدین عبدالاله٣٧٦٤٤

٠بمحمود طارق على عثمان٣٧٦٤٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمود طارق على محمد مبروك٣٧٦٤٦

٠بمحمود طلعت ابو بكر شعبان٣٧٦٤٧

٠بمحمود عادل سید شعبان٣٧٦٤٨

٠بمحمود عادل عباس امین٣٧٦٤٩

٠بمحمود عبدالسمیع صابر عبدالسمیع٣٧٦٥٠

٠بمحمود عبدالھادى محمود عبدالھادى٣٧٦٥١

٠بمحمود عصام فوزى رزق النجار٣٧٦٥٢

٠بمحمود عصام محمد عبدالموجود٣٧٦٥٣

٠بمحمود عالء سالمھ ابراھیم٣٧٦٥٤

٠بمحمود عالءالدین عبدالفتاح صابر٣٧٦٥٥

٠بمحمود علي محمد عبدهللا٣٧٦٥٦

٠بمحمود عمر بخیت عبد النیل٣٧٦٥٧

٠بمحمود فوزي عبد المنتصر محمد٣٧٦٥٨

٠بمحمود فؤاد عبد الفضیل زھران٣٧٦٥٩

٠بمحمود ماجد احمد محمد السعداوى٣٧٦٦٠

٠بمحمود مجدى محمد اللواء حسنین٣٧٦٦١

٠بمحمود مجدى مختار على٣٧٦٦٢

٠بمحمود محسن محمد احمد٣٧٦٦٣

٠بمحمود محمد احمد حسن ریحان٣٧٦٦٤

٠بمحمود محمد المھتدى یوسف٣٧٦٦٥

٠بمحمود محمد حامد محمد رشیدى٣٧٦٦٦

٠بمحمود محمد حسین عبد المجید٣٧٦٦٧

٠بمحمود محمد رضا عبد التواب سالم٣٧٦٦٨

٠بمحمود محمد سید محمود٣٧٦٦٩

٠بمحمود محمد عبد اللطیف محمود٣٧٦٧٠

٠بمحمود محمد عبدالرحیم سید احمد عطیھ٣٧٦٧١

٠بمحمود محمد عبدالعظیم محمد٣٧٦٧٢

٠بمحمود محمد عبدهللا مصطفي العسال٣٧٦٧٣

٠بمحمود محمد عمر محمد٣٧٦٧٤

٠بمحمود محمد ماھر احمد٣٧٦٧٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمحمود محمد محمود االنور عبد المجید٣٧٦٧٦

٠بمحمود محیسن عید محیسن٣٧٦٧٧

٠بمحمود مدحت احمد محمد٣٧٦٧٨

٠بمحمود مدحت محمود محمد نوح٣٧٦٧٩

٠بمحمود مصطفى متولى امین متولي٣٧٦٨٠

٠بمحمود مصطفى محمد عبد الرحمن٣٧٦٨١

٠بمحمود مصطفى محمد محمد٣٧٦٨٢

٠بمحمود مصطفى محمود الضوي٣٧٦٨٣

٠بمحمود ملیحي عبد العظیم امین على٣٧٦٨٤

٠بمحمود ممدوح محمد عبد الرحیم٣٧٦٨٥

٠بمحمود منصور مسلم ابراھیم٣٧٦٨٦

٠بمحمود نادى عبد المؤمن على٣٧٦٨٧

٠بمحمود ناصر محمد الصغیر مھدى٣٧٦٨٨

٠بمحمود ناصر محمد خلیفة٣٧٦٨٩

٠بمحمود ھشام محمود العقر٣٧٦٩٠

٠بمحمود وحید الدین محمود عبد الجواد٣٧٦٩١

٠بمحمود وفائى عبد الحكیم محمود نور الدین٣٧٦٩٢

٠بمدحت دیاب عزیز وھبھ٣٧٦٩٣

٠بمدحت صالح على موسى٣٧٦٩٤

٠بمراد وائل محمد مراد٣٧٦٩٥

٠بمروان احمد محمد احمد ١٣-١١-٣٧٦٩٦١٩٩٧

٠بمروان احمد محمد احمد ٦-١٢-٣٧٦٩٧١٩٩٨

٠بمروان اشرف مبارك دردیر٣٧٦٩٨

٠بمروان جمال محمد الغریب٣٧٦٩٩

٠بمروان حسنى عبد الرؤ ف رجب٣٧٧٠٠

٠بمروان رجب جوده عبد المؤمن٣٧٧٠١

٠بمروان محمد عبد الحمید محرم٣٧٧٠٢

٠بمروان محمد نصر الدین حسین محمد٣٧٧٠٣

٠بمروان محمود حسن حسن٣٧٧٠٤

٠بمروان محمود عبد الجلیل عبد الصمد٣٧٧٠٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمروان ھیثم فتحى محمد٣٧٧٠٦

٠بمروان ولید سید على السید٣٧٧٠٧

٠بمروة السید عبد السید السید٣٧٧٠٨

٠بمروة صبري لطفي حسین الحلواني٣٧٧٠٩

٠بمروه محمد عباس محمد عبدالرحمن٣٧٧١٠

٠بمریم احمد سعد محمد٣٧٧١١

٠بمریم اسامھ احمد محمود٣٧٧١٢

٠بمریم اشرف الزغبى على٣٧٧١٣

٠بمریم جمال حامد عبدالحمید٣٧٧١٤

٠بمریم رجب بنداري امام٣٧٧١٥

٠بمریم سمیر صدقى رزق٣٧٧١٦

٠بمریم سید عبدالكریم عبدالباقى٣٧٧١٧

٠بمریم طارق اسماعیل عبد ربھ٣٧٧١٨

٠بمریم عادل احمد غنیم٣٧٧١٩

٠بمریم على احمد محمد على٣٧٧٢٠

٠بمریم فایق فخرى فلتاووس٣٧٧٢١

٠بمریم محمد ابراھیم محمد٣٧٧٢٢

٠بمریم محمد عبد الاله عثمان٣٧٧٢٣

٠بمریم مدحت رمسیس ریاض٣٧٧٢٤

٠بمریم وائل محمد حسن السید٣٧٧٢٥

٠بمریم وحید جورج عبد الشھید٣٧٧٢٦

٠بمرینا سمیر فرج اسحق٣٧٧٢٧

٠بمصطفى ابراھیم احمد ابراھیم٣٧٧٢٨

٠بمصطفى احمد ابراھیم ابراھیم٣٧٧٢٩

٠بمصطفى امام على احمد٣٧٧٣٠

٠بمصطفى امین عبد الحمید سلیمان٣٧٧٣١

٠بمصطفى جمعھ نظیر رضوان محمد٣٧٧٣٢

٠بمصطفى حاتم اسماعیل محمد٣٧٧٣٣

٠بمصطفى حامد محمد محمود٣٧٧٣٤

٠بمصطفى حسن احمد محمد سید٣٧٧٣٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمصطفى حسین احمد سلیم٣٧٧٣٦

٠بمصطفى حسین عبد القادر عبد الواحد٣٧٧٣٧

٠بمصطفى حسین مھنى احمد خمیس٣٧٧٣٨

٠بمصطفى حمدى محمد السید علي٣٧٧٣٩

٠بمصطفى خالد عبد المحسن محمد ناصف٣٧٧٤٠

٠بمصطفى خالد مصطفى محمود٣٧٧٤١

٠بمصطفى رضا احمد جمعھ٣٧٧٤٢

٠بمصطفى رمضان مصطفى حسن٣٧٧٤٣

٠بمصطفى روؤف سید عبدالعزیز٣٧٧٤٤

٠بمصطفى سامى عراقى عبد الرحمن٣٧٧٤٥

٠بمصطفى سید خلیل ابراھیم٣٧٧٤٦

٠بمصطفى سید عبدالاله حسین٣٧٧٤٧

٠بمصطفى سید محمد السید احمد٣٧٧٤٨

٠بمصطفى سید محمد عتریس٣٧٧٤٩

٠بمصطفى شاھین على عبد العال٣٧٧٥٠

٠بمصطفى شریف عبد السمیع حامد٣٧٧٥١

٠بمصطفى شعبان فاید جمعة٣٧٧٥٢

٠بمصطفى صالح مصطفى كمال٣٧٧٥٣

٠بمصطفى طلعت ابراھیم سعد٣٧٧٥٤

٠بمصطفى طھ محفوظ حسن٣٧٧٥٥

٠بمصطفى عامر محمود السید٣٧٧٥٦

٠بمصطفى عبد الحكیم مصطفى محمد٣٧٧٥٧

٠بمصطفى عبد الرحمن رجب عبد الرحمن٣٧٧٥٨

٠بمصطفى عبد هللا احمد على احمد٣٧٧٥٩

٠بمصطفى عزت فتحى عبدالمطلب٣٧٧٦٠

٠بمصطفى عصام عبد المنعم عبد العال٣٧٧٦١

٠بمصطفى عصام مسعد عبدالمعطى٣٧٧٦٢

٠بمصطفى عطا عزت عطا٣٧٧٦٣

٠بمصطفى على جادالكریم مرسى٣٧٧٦٤

٠بمصطفى على عبد هللا محمد٣٧٧٦٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمصطفى على موسى على موسى٣٧٧٦٦

٠بمصطفى عمر كمال احمد٣٧٧٦٧

٠بمصطفى فتوح محمود عبد العال٣٧٧٦٨

٠بمصطفى مجدى احمد عباس ابراھیم٣٧٧٦٩

٠بمصطفى مجدى عبد الجلیل مرزوق٣٧٧٧٠

٠بمصطفى مجدى عبد الرحیم یوسف على٣٧٧٧١

٠بمصطفى مجدى محمد حسین الشعراوى٣٧٧٧٢

٠بمصطفى محسن محمد سلیمان احمد٣٧٧٧٣

٠بمصطفى محمد احمد السید٣٧٧٧٤

٠بمصطفى محمد احمد جمعھ یحیى٣٧٧٧٥

٠بمصطفى محمد احمد یس٣٧٧٧٦

٠بمصطفى محمد حامد فرحات٣٧٧٧٧

٠بمصطفى محمد حسن فؤاد٣٧٧٧٨

٠بمصطفى محمد حسن محمد ابوزید٣٧٧٧٩

٠بمصطفى محمد ربیع مرزوق احمد٣٧٧٨٠

٠بمصطفى محمد صالح الدین صالح٣٧٧٨١

٠بمصطفى محمد عبد العزیز ابراھیم٣٧٧٨٢

٠بمصطفى محمد عبد المجید مصطفى٣٧٧٨٣

٠بمصطفى محمد عبدالحمید مھنى جبر٣٧٧٨٤

٠بمصطفى محمد عبدالسمیع السید الشافعى٣٧٧٨٥

٠بمصطفى محمد عبدالمقصود احمد٣٧٧٨٦

٠بمصطفى محمد عبدالمنعم محمد٣٧٧٨٧

٠بمصطفى محمد على امام٣٧٧٨٨

٠بمصطفى محمد محمد عبد الجلیل٣٧٧٨٩

٠بمصطفى محمد مسعود محمد٣٧٧٩٠

٠بمصطفى محمد مصطفى محمد احمد٣٧٧٩١

٠بمصطفى محمود ابو بكر الصدیق على٣٧٧٩٢

٠بمصطفى محمود امام عبده٣٧٧٩٣

٠بمصطفى محمود بدوي عبد المجید٣٧٧٩٤

٠بمصطفى محمود عباس حمیده المقدم٣٧٧٩٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمصطفى محمود محمد دیاب٣٧٧٩٦

٠بمصطفى مختار السید السید٣٧٧٩٧

٠بمصطفى مصطفى عبد الحمید احمد طعیمة٣٧٧٩٨

٠بمصطفى منصور محمود احمد٣٧٧٩٩

٠بمصطفى نادر سید نصرالدین محمد بھجت٣٧٨٠٠

٠بمصطفى ھاشم عبد الفتاح حریره٣٧٨٠١

٠بمصطفى ھشام فاروق عبد اللطیف٣٧٨٠٢

٠بمصطفى ولید فیصل مصطفى٣٧٨٠٣

٠بمصطفى یاسر مصطفى كمال٣٧٨٠٤

٠بمصطفى یسرى سید عبد المجید٣٧٨٠٥

٠بمصطفي عبدالفتاح محمد ابراھیم٣٧٨٠٦

٠بمعاذ عمر عثمان محمود٣٧٨٠٧

٠بمعاذ وائل فتحي عبدالھادى٣٧٨٠٨

٠بمعتز ابراھیم عبد النبى رزق٣٧٨٠٩

٠بمعتز رافت ابراھیم رفعت٣٧٨١٠

٠بمعتز مصطفى توفیق محمد٣٧٨١١

٠بمعتصم با� محمد حامد عثمان عبید٣٧٨١٢

٠بممدوح محمد عبدالصبور ابراھیم٣٧٨١٣

٠بمنار سمیر احمد مدبولى٣٧٨١٤

٠بمنار عبد المجید عبد المنصف محمود٣٧٨١٥

٠بمنار محمد محمد ابراھیم حسن٣٧٨١٦

٠بمنة هللا احمد محمد السید٣٧٨١٧

٠بمنة هللا حسنى مجاھد صالح٣٧٨١٨

٠بمنة هللا سمیر محمدي علي٣٧٨١٩

٠بمنة هللا طارق عبد الفتاح محمد ابراھیم٣٧٨٢٠

٠بمنة هللا عصام الدین محمد مصطفى٣٧٨٢١

٠بمنة هللا مجدى صالح ابراھیم٣٧٨٢٢

٠بمنة هللا محسن مصطفى مصطفى شاھین٣٧٨٢٣

٠بمنة هللا محمد احمد جاب هللا٣٧٨٢٤

٠بمنة هللا محمود حسین ابراھیم٣٧٨٢٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمنة هللا ھانئ حسین ابراھیم٣٧٨٢٦

٠بمنة محمود حنفى محمود٣٧٨٢٧

٠بمنصور على منصور على سالمان٣٧٨٢٨

٠بمنھ احمد جالل مرزوق٣٧٨٢٩

٠بمنھ هللا السید محمد محمد خلیل٣٧٨٣٠

٠بمنھ عبدالرحیم صبره ابوزید٣٧٨٣١

٠بمنى سالم محمد رمضان٣٧٨٣٢

٠بمنى صفوت رشاد عبد الخالق٣٧٨٣٣

٠بمھا محمود كامل رفاعى٣٧٨٣٤

٠بمھا مھاب احمد فؤاد٣٧٨٣٥

٠بمھاب الدین اشرف ابراھیم عید٣٧٨٣٦

٠بمھاب جمال السید محمد احمد٣٧٨٣٧

٠بمھاب عماد محمد الشحات٣٧٨٣٨

٠بمھاب محمد سید فھمى٣٧٨٣٩

٠بمھدى عمرو مھدى حسن٣٧٨٤٠

٠بمھند احمد ابراھیم محمد٣٧٨٤١

٠بمھند جمال ابراھیم عبود٣٧٨٤٢

٠بمھند طارق سید محمد عبد السالم٣٧٨٤٣

٠بمھند طلعت محمود عبده السید٣٧٨٤٤

٠بمھند عالء الدین صالح مرزوق٣٧٨٤٥

٠بمھند عمرو عبد المنعم اسماعیل٣٧٨٤٦

٠بمھند مجدى محمد فرید٣٧٨٤٧

٠بمھند محمد حسن علي٣٧٨٤٨

٠بمھند محمود محمد محمد حسن حماد٣٧٨٤٩

٠بمھند ھشام لبیب سید٣٧٨٥٠

٠بموسى ناصر موسى لبیب٣٧٨٥١

٠بمؤمن احمد فاروق مھني٣٧٨٥٢

٠بمؤمن حسن حمدي حسن عبد العال٣٧٨٥٣

٠بمؤمن حسین غریب حسین٣٧٨٥٤

٠بمؤمن سامى مسعد محمود مرسى٣٧٨٥٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمؤمن سعید محمد عویس٣٧٨٥٦

٠بمؤمن سلیمان السید سلیمان٣٧٨٥٧

٠بمؤمن شریف سامى كامل٣٧٨٥٨

٠بمؤمن عبدالرؤوف احمد ھاشم٣٧٨٥٩

٠بمؤمن عید مرسى بیومى یعقوب٣٧٨٦٠

٠بمؤمن مبروك مصطفى كمال بكري٣٧٨٦١

٠بمؤمن محمد بیومى صبح٣٧٨٦٢

٠بمؤمن محمد حامد عبدالعظیم٣٧٨٦٣

٠بمؤمن محمد حنفى سید عبدالعاطى٣٧٨٦٤

٠بمؤمن محمد عبد الحمید حسن٣٧٨٦٥

٠بمؤمن محمد محمد رشدى٣٧٨٦٦

٠بمؤمن یاسر شحاتھ محمد٣٧٨٦٧

٠بمیار جھاد احمد محمد محمد العویني٣٧٨٦٨

٠بمیار وائل محمد رشدي محمود٣٧٨٦٩

٠بمحمد طارق محمد السعید٣٧٨٧٠

٠بمحمود اشرف ایوب محجوب٣٧٨٧١

٠بمیران اشرف محمود عبد الفتاح٣٧٨٧٢

٠بمیالد زكري عیاد ابراھیم٣٧٨٧٣

٠بمیالد عونى فھیم مترى٣٧٨٧٤

٠بمینا جرجس بنیامین عبدالمالك٣٧٨٧٥

٠بمینا جرجس فكرى ملك٣٧٨٧٦

٠بمینا عزت زكریا ابراھیم٣٧٨٧٧

٠بمینا عماد نصحى فؤاد صالح٣٧٨٧٨

٠بنادر احمد رمضان قندیل٣٧٨٧٩

٠بنادر الطیب احمد ابو الوفا٣٧٨٨٠

٠بنادر مدحت جمال مھنى٣٧٨٨١

٠بنادین عالء حسن لبیب٣٧٨٨٢

٠بنادیھ حسین احمد محمد٣٧٨٨٣

٠بناریمان مدحت عبدالحلیم الورداني٣٧٨٨٤

٠بناصر جمال شتیوى عبد الحكیم٣٧٨٨٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بنانسى مجدى عدلى امین٣٧٨٨٦

٠بنبیل محمد عالء الدین ابراھیم٣٧٨٨٧

٠بنجوى السید عطیھ محمد٣٧٨٨٨

٠بندى حسین محمد عبد العال٣٧٨٨٩

٠بندى عالء الدین محمد محمد على٣٧٨٩٠

٠بندى على السید السید٣٧٨٩١

٠بندى محمد مختار محمد٣٧٨٩٢

٠بنرمین خالد على محمد حسن٣٧٨٩٣

٠بنرمین خالد محمد عبد الموجود٣٧٨٩٤

٠بنسمھ شریف محمود عبدالفتاح٣٧٨٩٥

٠بنشوى حسام فھمى شحاتھ٣٧٨٩٦

٠بنصر طارق نصر ابراھیم٣٧٨٩٧

٠بنعمة خلیفة قرني موسي٣٧٨٩٨

٠بنعمھ عبدالناصر محمد كامل٣٧٨٩٩

٠بنھاد خالد عبد هللا نصار٣٧٩٠٠

٠بنور الدین سید رسمي السید على٣٧٩٠١

٠بنور الدین محمد عبد المتجلى عبد المولى محمد٣٧٩٠٢

٠بنور الدین ناجى عبدالبدیع حسن٣٧٩٠٣

٠بنور الدین ھشام عبده مھران٣٧٩٠٤

٠بنورا اسامھ محمد امام٣٧٩٠٥

٠بنورا قدرى عبد العظیم محمد٣٧٩٠٦

٠بنورالدین احمد سید محمد٣٧٩٠٧

٠بنورالدین رأفت عبدالمنعم محمود سالمة٣٧٩٠٨

٠بنورالدین عباس محمد حسن٣٧٩٠٩

٠بنورالدین عصام على عشرى غنیم٣٧٩١٠

٠بنوران حسین محمد حمدى عبد المنعم٣٧٩١١

٠بنورھان السید محمد كبارى عبد الراضى٣٧٩١٢

٠بنورھان ایمن ابراھیم عمر بسیونى٣٧٩١٣

٠بنورھان ایھاب عبدهللا محمد سالمھ٣٧٩١٤

٠بنورھان خالد جابر عبد الصمد٣٧٩١٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بنورھان صالح السعید على عبد المجید٣٧٩١٦

٠بنورھان عمرو احمد شوقى محمد سلیمان٣٧٩١٧

٠بنورھان یحیى محمد عبدالفتاح٣٧٩١٨

٠بنیرمین سامى ابوالعنین عبد هللا٣٧٩١٩

٠بنیره ابراھیم زغلول ابراھیم سلیمان٣٧٩٢٠

٠بنیره احمد ابراھیم منصور٣٧٩٢١

٠بھاجر احمد امین عباس٣٧٩٢٢

٠بھاجر حسین انور جوده٣٧٩٢٣

٠بھاجر رمضان محمد محمد٣٧٩٢٤

٠بھاجر سمیر محمد صاوي٣٧٩٢٥

٠بھاجر عوض حامد ابوزید٣٧٩٢٦

٠بھاجر محمد ابراھیم محمود٣٧٩٢٧

٠بھاجر یاسر عبد الكریم عبد هللا٣٧٩٢٨

٠بھانى حشمت جمیل جورجى٣٧٩٢٩

٠بھبة هللا ھانى عبدالحمید عباس٣٧٩٣٠

٠بھبھ هللا عبدالوھاب السید عبدالوھاب٣٧٩٣١

٠بھبھ عادل عواد حسن٣٧٩٣٢

٠بھدى محمد عبد المنعم عبدة٣٧٩٣٣

٠بھدى یوسف عبد الحلیم اسماعیل٣٧٩٣٤

٠بھشام سید اسماعیل عبد العال٣٧٩٣٥

٠بھشام محمد االمام السید٣٧٩٣٦

٠بھشام محمد حمیده محمد سالمھ٣٧٩٣٧

٠بھشام محمد طة على٣٧٩٣٨

٠بھشام محمد یوسف ابراھیم٣٧٩٣٩

٠بھنا طارق ناجى فھمى٣٧٩٤٠

٠بھنا ھشام حامد التابعي٣٧٩٤١

٠بھند محمد محمود محمد٣٧٩٤٢

٠بورده سید محمود على الزیات٣٧٩٤٣

٠بوسام صالح ابراھیم عبد الغفار٣٧٩٤٤

٠بوفاء حمدى عبد المؤمن شاھین٣٧٩٤٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بوالء صالح محمود احمد خلیفى٣٧٩٤٦

٠بوالء محمد سعداوي طلب٣٧٩٤٧

٠بوالء محمد عبد القادر عبد العزیز٣٧٩٤٨

٠بولید احمد علیان محمد٣٧٩٤٩

٠بولید اشرف عبد الرحمن احمد٣٧٩٥٠

٠بولید محمد محمد عبدالقوى٣٧٩٥١

٠بولید مصطفى سید محمد٣٧٩٥٢

٠بومیر طاھر حسن ابراھیم٣٧٩٥٣

٠بیارا عالءالدین محمود ابراھیم٣٧٩٥٤

٠بیارة مجدي حسن ابو بكر٣٧٩٥٥

٠بیاسر حسن فتحى احمد٣٧٩٥٦

٠بیاسر حمام مرتضى احمد٣٧٩٥٧

٠بیاسر محمد سید علي٣٧٩٥٨

٠بیاسمین احمد فكرى اسماعیل٣٧٩٥٩

٠بیاسمین خالد عبد التواب الدسوقى٣٧٩٦٠

٠بیاسمین عوض محمد القطب٣٧٩٦١

٠بیاسمین محمد عبد المطلب عبد الرحمن٣٧٩٦٢

٠بیاسمین منتصر حسنى ابراھیم٣٧٩٦٣

٠بیاسین حسن بكرى محمد یاسین٣٧٩٦٤

٠بیاسین عادل رجب السید٣٧٩٦٥

٠بیاسین عبد الفتاح عبد المقصود سید احمد٣٧٩٦٦

٠بیامن عادل توفیق حافظ٣٧٩٦٧

٠بیحى عبد العزیز یحى عبد العزیز٣٧٩٦٨

٠بیحى كمال عبد المنعم محمود٣٧٩٦٩

٠بیحیى حسام یحیى محمدالسعید٣٧٩٧٠

٠بیحیى زكریا حسن على٣٧٩٧١

٠بیسرا طارق عبد المنعم محمد قندیل٣٧٩٧٢

٠بیسرى مصطفى حسن محمد عبد الفتاح٣٧٩٧٣

٠بیسن محمد یسن محمد٣٧٩٧٤

٠بیوستینا ابراھیم كرم ایوب٣٧٩٧٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

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

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بیوستینا اشرف بطرس ایوب٣٧٩٧٦

٠بیوسف ابراھیم عبد الراضى مصطفى٣٧٩٧٧

٠بیوسف احمد ابراھیم محمد یوسف٣٧٩٧٨

٠بیوسف احمد محمد السید٣٧٩٧٩

٠بیوسف احمد محمود عبد الحمید٣٧٩٨٠

٠بیوسف احمد نعمان مختار٣٧٩٨١

٠بیوسف احمد یوسف مبارز٣٧٩٨٢

٠بیوسف اسامھ عبد النعیم محمد٣٧٩٨٣

٠بیوسف اسامھ محمد ھنداوى٣٧٩٨٤

٠بیوسف اشرف ابو الحسن احمد٣٧٩٨٥

٠بیوسف الحاج حسین عبدهللا٣٧٩٨٦

٠بیوسف السید عبدالشافى شاكر٣٧٩٨٧

٠بیوسف ایھاب صالح ا لدین الجبالى٣٧٩٨٨

٠بیوسف تامر مصري محمد شاللي٣٧٩٨٩

٠بیوسف حامد الغریب محمد٣٧٩٩٠

٠بیوسف حسن فایز عبادي٣٧٩٩١

٠بیوسف حسن محمد سید٣٧٩٩٢

٠بیوسف حسن ھیبھ ھیبھ٣٧٩٩٣

٠بیوسف حسین شمردل حسین٣٧٩٩٤

٠بیوسف خالد كمال الدین شاھین٣٧٩٩٥

٠بیوسف خالد محمد عبد المجید ابراھیم٣٧٩٩٦

٠بیوسف رضا محمد عبد الجواد٣٧٩٩٧

٠بیوسف سید فاروق عبد المحسن عبد ال٣٧٩٩٨

٠بیوسف شریف حزین حسین٣٧٩٩٩

٠بیوسف صالح سید احمد٣٨٠٠٠

٠بیوسف صالح عبد الفضیل عمران٣٨٠٠١

٠بیوسف طارق رفیق ھاشم محمد٣٨٠٠٢

٠بیوسف عادل محمود عبدالرؤوف٣٨٠٠٣

٠بیوسف عبد السالم حلمى عبد السالم٣٨٠٠٤

٠بیوسف عبد العلیم السید عبد العلیم٣٨٠٠٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

عدد الطالب:(٧٥)مكان اللجنة:(صالة رقم (٣))رقم اللجنة:(٢٣٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بیوسف عصام سید خلیل ابراھیم٣٨٠٠٦

٠بیوسف عصام سیف الدین عبد الھادى٣٨٠٠٧

٠بیوسف عالء جمعة عبد التواب٣٨٠٠٨

٠بیوسف عالء عبد الجید عبد القادر٣٨٠٠٩

٠بیوسف عماد محمد عزت ابو العطا٣٨٠١٠

٠بیوسف عمرو ابراھیم محمود عبید٣٨٠١١

٠بیوسف لطیف مسعد بقطر٣٨٠١٢

٠بیوسف مجدى ابراھیم حسین٣٨٠١٣

٠بیوسف مجدى فتحى احمد٣٨٠١٤

٠بیوسف محمد احمد ابراھیم٣٨٠١٥

٠بیوسف محمد إبراھیم السعید٣٨٠١٦

٠بیوسف محمد حسن علي عزب٣٨٠١٧

٠بیوسف محمد حسن محمود٣٨٠١٨

٠بیوسف محمد شوقى محمد٣٨٠١٩

٠بیوسف محمد عبد العزیز عبد الرحیم٣٨٠٢٠

٠بیوسف محمد فتحى مبروك٣٨٠٢١

٠بیوسف محمد كمال حماد٣٨٠٢٢

٠بیوسف محمد یوسف محمد یوسف٣٨٠٢٣

٠بیوسف محمد یوسف معروف٣٨٠٢٤

٠بیوسف محمود مھلل محمود٣٨٠٢٥

٠بیوسف مختار امین عباس العزب٣٨٠٢٦

٠بیوسف مدحت محمد عبد الجلیل عبد العظیم٣٨٠٢٧

٠بیوسف مصطفى حنفي عیسى٣٨٠٢٨

٠بیوسف مصطفى محمود خلیل سلیمان٣٨٠٢٩

٠بیوسف معزالدین محمد المنسى٣٨٠٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

عدد الطالب:(٧٥)مكان اللجنة:(صالة رقم (٣))رقم اللجنة:(٢٣٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بیوسف ھاشم حسین ھاشم٣٨٠٣١

٠بیوسف ھشام عبد المنعم سید احمد٣٨٠٣٢

٠بیوسف وائل رمضان قطب٣٨٠٣٣

٠بیوسف یاسر مسعد عبد الرازق٣٨٠٣٤

٠بیوسف یحیي احمد لبیب٣٨٠٣٥

٠بیوسف یحیي حسن عبدالحلیم محمد غریب٣٨٠٣٦

٠بیؤنس فوزى عزیز جرجس٣٨٠٣٧

٠باحمد بدر فرحات احمد٣٨٠٣٨

٠بالغـــــــــــى٣٨٠٣٩

٠بحسین حسام حسین محمد٣٨٠٤٠

٠بخالد ھشام عبدالمجید عبد المجید٣٨٠٤١

٠بسمیھ حمزه محمد صالح٣٨٠٤٢

٠بعبد هللا خالد حسین سید احمد٣٨٠٤٣

٠بعبد هللا صالح الدین صابر حسن حسن٣٨٠٤٤

٠ب*عمر فوزى یونس مھران  -ایقاف قید٣٨٠٤٥

٠بماریام فلورانس فتحى غطاس٣٨٠٤٦

٠بمارینا نظمى فرنساوى٣٨٠٤٧

٠بمحمود محمد حسین جبریل٣٨٠٤٨

٠بمصطفى السید محمود بدوي جبریل٣٨٠٤٩

٠بمصطفى كرم عبد الراضى مھران- ایقاف قید٣٨٠٥٠

٠بالغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى٣٨٠٥١

٠بھاجر عبد العظیم ابراھیم عبد اللطیف٣٨٠٥٢

٠بھاجر مصطفى عبد القادر بالس٣٨٠٥٣

٠باحمد خالد محمد توفیق٣٨٠٥٤

٠بادھم حسن عبد العزیز خطاب٣٨٠٥٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

عدد الطالب:(٧٥)مكان اللجنة:(صالة رقم (٣))رقم اللجنة:(٢٣٥)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠باشرف محمد عمر فتحى٣٨٠٥٦

٠ببنیامین خلیل عبد هللا٣٨٠٥٧

٠بخالد ھشام عبد المجید٣٨٠٥٨

٠بدعاء حسن محمد محمد احمد٣٨٠٥٩

٠برائد شكرى عبد هللا٣٨٠٦٠

٠بطارق مصطفى عبد العزیز٣٨٠٦١

٠بعماد الدین ایمن سید سید٣٨٠٦٢

٠بمحمد یونس عبد القوى محمد٣٨٠٦٣

٠بمحمود فتحى محمد محمد٣٨٠٦٤

٠بمحمود فوزى ابو ضیف عطا الكریم٣٨٠٦٥

٠بمصطفى محمد بربرى محمود٣٨٠٦٦

٠بیوسف محمد حسین٣٨٠٦٧

٠بمینا سامى بھیج حنا٣٨٠٦٨

٠بندى احمد محمد على٣٨٠٦٩

٠بھاجر عید منصور فھمى٣٨٠٧٠

٠بھالھ مصطفى احمد حسین٣٨٠٧١

٠بدینا ربیع عبد الحمید محمود٣٨٠٧٢

٠ببسنت احمد عباس محمد محمد٣٨٠٧٣

٠بمحمد سید احمد سید-ایقاف قید٣٨٠٧٤

٠باسالم محمود عزب محمد٣٨٠٧٥

٠باحمد نصر عبد العزیز محمد٣٨٠٧٦

٠بمحسن سمیر محمد التوني٣٨٠٧٧

٠بخالد احمد االمجد محمد٣٨٠٧٨

٠بمحمد محمد عجالن احمد٣٨٠٧٩

٠بخلیل حجاجى خلیل النوبى٣٨٠٨٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

عدد الطالب:(٧٥)مكان اللجنة:(صالة رقم (٤))رقم اللجنة:(٢٣٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بخالد علي محمد عبد القادر محمد٣٨٠٨١

٠بكیرلس مجدي جرجس اسكندر٣٨٠٨٢

٠بمحمد فاید محمد ابراھیم٣٨٠٨٣

٠بسامح نبیل سمیر٣٨٠٨٤

٠بمحمود فتحي محمد محمد العطار٣٨٠٨٥

٠باحمد قدري احمد رشدي٣٨٠٨٦

٠بایھ یس فؤاد عباس٣٨٠٨٧

٠بكریم ماھر حسن اللیثي٣٨٠٨٨

٠ببولس دانتي البرت٣٨٠٨٩

٠بمنھ هللا محمد محفوظ محمد٣٨٠٩٠

٠باحمد محمد امین حسین٣٨٠٩١

٠بمینا صالح صلیب عوض٣٨٠٩٢

٠باحمد خالد محمد ابو العال - ایقاف قید٣٨٠٩٣

٠باحمد صالح على محمد - ایقاف قید٣٨٠٩٤

٠باحمد نزیھ نعیم حسن محمد - ایقاف قید٣٨٠٩٥

٠باسالم ایمن محمود السید (محول من انتظام) - دمج٣٨٠٩٦

٠باسالم طلعت حلمى سلیم - باق ترم ثانى٣٨٠٩٧

٠باسماء صابر راشد ھاشم - ایقاف قید٣٨٠٩٨

٠باسماء مصطفى سید یوسف - ایقاف قید٣٨٠٩٩

٠بامیره رجب الطیب على - ایقاف قید٣٨١٠٠

٠بانس ابراھیم احمد ابو زید - ایقاف قید٣٨١٠١

٠بایمن عباس عرابى احمد - محول من لغات٣٨١٠٢

٠بایھ رمضان محمد احمد - اعادة قید٣٨١٠٣

٠بحسن سمیر دیاب ابراھیم - اعادة قید٣٨١٠٤

٠بحسین محمد ابراھیم ابو العال- باق ترم ثانى٣٨١٠٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

عدد الطالب:(٧٥)مكان اللجنة:(صالة رقم (٤))رقم اللجنة:(٢٣٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بعبد الرحمن احمد محمد شحاتھ - محول من لغات٣٨١٠٦

٠بفھد عثمان یوسف عثمان - اعادة قید٣٨١٠٧

٠بكریم عماد الدین فتحى فراج - ایقاف قید٣٨١٠٨

٠بكریم عمرو احمد ابراھیم - ایقاف قید٣٨١٠٩

٠بمحمد ابراھیم محمد ابراھیم -(الحوامدیة ١-١٢-١٩٩٧)٣٨١١٠

٠بمحمد فارس السید عبد الرسول - ایقاف قید٣٨١١١

٠بمحمود جمال محمود مصطفى - ایقاف قید٣٨١١٢

٠بمصطفى عز الدین محمد مرسى - ایقاف قید٣٨١١٣

٠بمنھ هللا منصور حسن عویس - ایقاف قید٣٨١١٤

٠بوحید خمیس على عماره - محول من لغات٣٨١١٥

٠بیوسف محمد سید محمد حسین (محول)٣٨١١٦

٠باحمد اشرف وجیھ عبدالقادر٣٨١١٧

٠باحمد رفعت محمد ابراھیم٣٨١١٨

٠باحمد عاطف میاس محمد ٣٨١١٩

٠باحمد مجدى عبدالعزیز جاد٣٨١٢٠

٠باحمد محمد ربیع السید٣٨١٢١

٠ببھاء الدین السید عبداللطیف٣٨١٢٢

٠مستجد محول من علوم ابانوب روماني ادیب ٣٨١٢٣

٠محولاحمد جالل الدین محمود ھدیب٣٨١٢٤

٠محولاحمد خالد عمر حنفى٣٨١٢٥

٠مستجد محول من لغاتاحمد سامح حسن احمد ٣٨١٢٦

٠مستجداحمد شاكر عبدالروؤف٣٨١٢٧

٠مستجد محول من تربیھاحمد على محمد عفیفى ٣٨١٢٨

٠مستجداحمد وحید ابوالمجد عبدالعظیم٣٨١٢٩

٠وافد مستجداسامھ احمد احمد الموساى٣٨١٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

عدد الطالب:(٧٥)مكان اللجنة:(صالة رقم (٤))رقم اللجنة:(٢٣٦)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مستجد بعذراسامھ ایھاب عبدالمجید الصاوي٣٨١٣١

٠مستجد محولھاسراء رضا السید على٣٨١٣٢

٠مستجداسراء عبدالحكم سید احمد ٣٨١٣٣

٠٠الغــــــــــــى٣٨١٣٤

٠مستجد بعذراسالم رأفت عبدالغفار احمد -ایقاف قید٣٨١٣٥

٠مستجد محول من بنى سویفاسالم كمال احمد قطب ٣٨١٣٦

٠مستجد محول من ھندسھاسالم مجدى محمد ابوزید ٣٨١٣٧

٠محولاسماء ماھر مھدى محمد٣٨١٣٨

٠معادلھ مستجدهاسماء محمد كامل عبدهللا٣٨١٣٩

٠مستجد محولھ من اداب الفیوماسماء ممدوح صالح الدین عبدالرحمن ٣٨١٤٠

٠مستجد محول من لغاتاشرف محمود احمد رضوان٣٨١٤١

٠مستجد محولھاالء حسن صابر حسن ٣٨١٤٢

٠مستجده محولھ  امیره عباس سعد محمد٣٨١٤٣

٠مستجد امیره عالء محمد عالم٣٨١٤٤

٠مستجده محولھامیره مجدى شعبان على٣٨١٤٥

٠محولة من كلیة البناتامیره یسرى مصطفى حسن ٣٨١٤٦

٠مستجد معادلة ج القاھرةایمان محمود حسین محمود ٣٨١٤٧

٠محولایناس حمدى رمضان محمد ٣٨١٤٨

٠مستجد محولھایھ صبرى عبدهللا على ٣٨١٤٩

٠مستجد معادلة ج القاھرةایھ محمد عزت عبدالباقى السید٣٨١٥٠

٠مستجد معادلة ج القاھرةایھ مصطفى خلف محمد٣٨١٥١

٠محول من لغاتبسنت صالح مسعد صالح٣٨١٥٢

٠مستجده  حبیبھ اسامھ حلمى على ٣٨١٥٣

٠مستجد محول من علوم حلوانحسن صالح حسن صالح٣٨١٥٤

٠معادلھ مستجدحسن محمد االمیر طواب ٣٨١٥٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

عدد الطالب:(٧٥)مكان اللجنة:(صالة رقم (٥))رقم اللجنة:(٢٣٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠برحاب جمعھ حسن محمد٣٨١٥٦

٠بسعاد عبدالحمید سیف عبدالحمید٣٨١٥٧

٠بشھاب ابراھیم محمد ابراھیم حسن٣٨١٥٨

٠بشھاب خالد عبید كامل٣٨١٥٩

٠بعاصم رمضان عبدالمنعم عبدالمعز٣٨١٦٠

٠بعبدالرحمن فایز عبدالرحمن احمد٣٨١٦١

٠بعلى محمد الحسینى ابراھیم سالمھ٣٨١٦٢

٠بعمار مجدى متولى محمد٣٨١٦٣

٠بفاطمھ مصطفى سعد بدرى ٣٨١٦٤

٠بكیرلس عصام فلى نبیھ ٣٨١٦٥

٠بمحمد اشرف محمد دھشان٣٨١٦٦

٠بمحمد عارف فاروق صبیح٣٨١٦٧

٠بمحمد عبدالعظیم محمد عبدالرحمن ٣٨١٦٨

٠بمحمد محمد سلمان عتریس٣٨١٦٩

٠بمحمد وحید رمضان على٣٨١٧٠

٠محولة من كلیة البناتحسناء عصمت حسن عبدالعزیز٣٨١٧١

٠محولخالد محمود عبدالحمید طنطاوى٣٨١٧٢

٠معادلھخلود عادل عبدالقادر ٣٨١٧٣

٠مستجد معادلة ج القاھرةخلود عمر ابراھیم عبدالمعطى ٣٨١٧٤

٠مستجد محولھ من زراعھ دالیا احمد عبدالنعیم عبدالرحمن ٣٨١٧٥

٠مستجد معادلة ج القاھرةدالیا جمال محمد عبدالباسط على٣٨١٧٦

دنیا احمد محمد احمد على٣٨١٧٧
مستجد محولھ من زراعھ عین 

٠شمس

دینا احمد عبدالحمید احمد٣٨١٧٨
مستجده محولھ من تربیة 

٠حلوان

٠محول من لغاتراغب عادل راغب على٣٨١٧٩

٠مستجد معادلة ج القاھرةرانیا صالح احمد محمد سالم ٣٨١٨٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

عدد الطالب:(٧٥)مكان اللجنة:(صالة رقم (٥))رقم اللجنة:(٢٣٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠معادلھ مستجدهرحمھ طارق انور احمد ٣٨١٨١

٠محولرحمھ یحیى ابراھیم احمد٣٨١٨٢

٠مستجد معادلة ج القاھرةرشیده طارق السید محمد٣٨١٨٣

٠محولرنا اشرف قطب احمد٣٨١٨٤

٠مستجد معادلة ج القاھرةرنا ایمن عبدالعظیم عبدالفتاح٣٨١٨٥

٠٠زینب عثمان ھاشم على٣٨١٨٦

ساره جمال على محمد ٣٨١٨٧
مستجده محولھ من تربیة 

حلوان
٠

٠مستجد معادلة القاھرة ساره عاطف عطا هللا احمد٣٨١٨٨

٠مستجدهسماح عبدالرحمن رجب عبدالرحمن٣٨١٨٩

٠محولسمر حلمى العوضى ابراھیم٣٨١٩٠

٣٠٠٠١٢٣٠١٠٥٣٠٩مستجدسمیره طارق مدحت رمضان ٣٨١٩١

٠مستجد معادلة ج القاھرةشروق خضر حسین صالح ٣٨١٩٢

٠مستجد معادلة ج القاھرةشیماء عبدالرحمن عبداللطیف جالل٣٨١٩٣

٠مستجدشیماء مجدى حسین محمد ٣٨١٩٤

٠محولشیماء محمد على محمد شعبان٣٨١٩٥

٠مستجد محولھصباح سید فتحى سید٣٨١٩٦

٠وافد سورى عبدالرازق محمد خالد بابللي٣٨١٩٧

٠اعادة قیدعبدالرحمن احمد عبدالمعتمد احمد٣٨١٩٨

٠محول من لغاتعبدالرحمن حاتم زین العابدین السید٣٨١٩٩

٠محول من لغاتعبدالرحمن خالد على العزب٣٨٢٠٠

٠مستجد محول من تربیھعبدالرحمن محمود محمد محمد حسنین٣٨٢٠١

٠مستجد محول من لغاتعبدالرحمن ھشام محمد طھ٣٨٢٠٢

٠مستجدعبدهللا عبدالعزیز على فرج٣٨٢٠٣

٠مستجد محول من ادابعبدهللا فرغلى نظیر فرغلى٣٨٢٠٤

٠محولعالء الدین عید محمود بیومى٣٨٢٠٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

عدد الطالب:(٧٥)مكان اللجنة:(صالة رقم (٥))رقم اللجنة:(٢٣٧)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠مستجد محول من ادابعمر ابوالمجد سید ابوالمجد٣٨٢٠٦

٠محولعمر جمال محمود محروس٣٨٢٠٧

٠محولعمرو على راشد على٣٨٢٠٨

٠مستجد معادلة ج القاھرةعھود مصطفى سطوحى مسعود٣٨٢٠٩

٠محولفادى رمزى نصیف٣٨٢١٠

٠مستجد فادى فوزى یوسف ابراھیم٣٨٢١١

٠محولفاطمھ ابراھیم حسن االنور٣٨٢١٢

٠مستجد معادلة ج القاھرةفاطمھ الزھراء محمد عبدالعال محمد٣٨٢١٣

٠اعادة قیدفؤاد عاطف فؤاد عبدالصمد٣٨٢١٤

٠مستجد محول من ادابكریم شریف ھلیل فرغلى ٣٨٢١٥

٠٠كریم عوض هللا احمد ابراھیم٣٨٢١٦

٠مستجد معادلة ج القاھرةكریم ناصر جمعھ محمد٣٨٢١٧

٠مستجد معادلة ج القاھرةكمال محسن كمال عبدالفتاح ٣٨٢١٨

٠وافد سورى لؤى مصطفى محمد بشیر٣٨٢١٩

محمد حمزه محمد صالح ٣٨٢٢٠
مستجد محول من حقوق 

القاھره
٠

٠مستجد محول من حاسباتمحمد سعید فراج ابوطالب٣٨٢٢١

٠٠محمد عادل احمد احمد٣٨٢٢٢

٠ایقاف قید مستجدمحمد عبدالحمید على السید٣٨٢٢٣

٠مستجد محول من كفر الشیخمحمد عالء الدین حسن على ٣٨٢٢٤

٠مستجد محول من لغاتمحمد محمود عبدالقادر ابوالنصر٣٨٢٢٥

٠مستجدمحمود مجدى عبدالھادى السید٣٨٢٢٦

٠٠محمود محروس جوده منسى ٣٨٢٢٧

٠معادلھمحمود مصطفى رمضان على٣٨٢٢٨

٠مستجد معادلة ج القاھرةمروه عبدالغفار ابوبكر محمد٣٨٢٢٩

٠مستجد معادلة ج القاھرةمروه مصطفى عبدالستار بكر ٣٨٢٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٣٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠بمریم اشرف عبدالرحمن سالم ٣٨٢٣١

٠بمصطفى على محمد محمد شحاتھ٣٨٢٣٢

٠بنریمان احمد على احمد٣٨٢٣٣

٠بنوف امین بشیر محمود٣٨٢٣٤

٠احمد ذكى فیاح محمد على٣٨٢٣٥

٠امینھ محمد عبدالحمید صالح ٣٨٢٣٦

٠عبدالوھاب سعید نعمان٣٨٢٣٧

٠محمود عبدالسالم محمد جاد٣٨٢٣٨

٠مریم محمد عبدالمنصف تھامى ٣٨٢٣٩

٠مصطفى محمد عبدالحمید یوسف٣٨٢٤٠

٠منار احمد نافع كامل صابر٣٨٢٤١

٠منھ هللا احمد السید محمد ٣٨٢٤٢

٠میار محمد عبدالعزیز محمد ٣٨٢٤٣

٠نادیھ احمد عبدالحي احمد ٣٨٢٤٤

٠ندى اشرف محمد سید ٣٨٢٤٥

٠ندى شعبان محمد االلفى٣٨٢٤٦

٠نورا شریف عبدالمجید عمر٣٨٢٤٧

٠نورھان جمال عبدالناصر محمد٣٨٢٤٨

٠نورھان كمال عبدالباسط عبدهللا٣٨٢٤٩

٠ھاجر عاشور توفیق حسانین ٣٨٢٥٠

٠ھاجر ھانى حلمى مصطفى٣٨٢٥١

٠ھایدى احمد رمضان جمعھ٣٨٢٥٢

٠ھایدى احمد شحاتھ احمد٣٨٢٥٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربى (مجموعة جـ)الفرقة: األولى (انتساب)

عدد الطالب:(٤٦)مكان اللجنة:(مبنى (و) الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢٣٤)

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

٠ھدیر محمد ابراھیم محمد على٣٨٢٥٤

٠ھناء اسماعیل سید احمد٣٨٢٥٥

٠وفاء محمود عبدالعال عبدالحافظ ٣٨٢٥٦

٠یاسمین بدرى باھر ابراھیم ٣٨٢٥٧

٠یوسف ابراھیم عبدالمبدى احمد٣٨٢٥٨

٠یوسف رأفت مصطفى كمال ٣٨٢٥٩

٠یوسف سید كامل محمود٣٨٢٦٠

٠یوسف محمد عبدالحلیم عبدالمولى ٣٨٢٦١

٠یوسف محمود عبدالرحمن خلیل٣٨٢٦٢

٠نیره ناصر عبد الحمید سید٣٨٢٦٣

٠اسراء محمد فتحى ابراھیم٣٨٢٦٤

٠عبد الرحمن محمد لبیب عبد الوارث٣٨٢٦٥

٠بجھاد عالء الدین فكرى اسماعیل٣٨٢٦٦

٠محاسن حمدى ابراھیم٣٨٢٦٧

٠رحاب جمعھ سعد فؤاد٣٨٢٦٨

٠مى على محمود على٣٨٢٦٩

٠مریم عادل تقاوى عطا٣٨٢٧٠

٠یوسف ابراھیم اسماعیل محمد٣٨٢٧١

٠ندى محمود محمد محمود٣٨٢٧٢

٠محمد مجدى عبد العزیز عبد الرحمن٣٨٢٧٣

٠ریھام عاطف عبد الحمید امین٣٨٢٧٤

٠عمر محمد عبد هللا محمود٣٨٢٧٥

٠ندى احمد محمد الجزار٣٨٢٧٦
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                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


