
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد محمد سعید زھدى٧٧٣٦

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد یحیى احمد عثمان٧٧٥٣

الرابعة-خارجیة انتساب-سید حمدى سید احمد٨٠٢٢

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود عبد المنعم عبد الرحمن محمد٨٢٩٨

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمد عماد محمد عبد الحمید الفقى (محول)٨٩٨٩

الثالثة-محاسبة انتساب٠احمد عبد الحكیم عبد المعطى عبد الجواد (محول)١٧٥٥٤

الثالثة-محاسبة انتساب٠ایمان طلعت عبد النبى محمود (محول)١٧٥٥٥

الثالثة-محاسبة انتساب٠محمد احمد حسن عبد المھدى (محول)١٧٥٥٧

الثالثة-محاسبة انتساب٠محمد جوده على عبد الفضیل (محول)١٧٥٥٨

الثالثة-محاسبة انتساب٠محمد صالح فكرى جوده (محول)١٧٥٥٩

الثالثة-محاسبة انتساب٠محمود توبھ رجب احمد (محول)١٧٥٦٠

الثالثة-محاسبة انتساب٠مى اسماعیل فھمى محمد (محول)١٧٥٦١

الثالثة-محاسبة انتسابباحمد عالء الدین مصطفى  (محول)١٧٥٩٩

الثالثة-محاسبة انتساببمحمود مصطفى محمود عجمي  (محول)١٧٩٣٧

الثالثة-محاسبة انتسابخ١بالل عبد الوھاب صبري عبد الوھاب (محول)١٨٠٥٥

الثالثة-محاسبة انتسابخ٣ھناء عبده عبد الحمید١٨١٠٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسالم فتحى سید بكرى١٨٣٠٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-دالیا احمد محمد صابر١٨٤٣٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-رجائى حسن رجائى حسن محمد١٨٤٥٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-زكریا مجدى محمود شندى محمد١٨٤٧٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-سھیل طریف على عبد الموجود القاضى(محول)١٨٥١٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-سید ناصر سید محمود غنیم١٨٥١٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد اسماعیل ابراھیم محمد(محول)١٨٧٢٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد ایمن صالح الدین عبده١٨٧٣٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد حسن مبروك عبد الحى١٨٧٥٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد عاطف على عبد الرحمن١٨٧٩٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد عباس محمد مبروك١٨٧٩٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى ابراھیم عسران ابراھیم١٨٩٠٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى عزت محمد ابراھیم(محول)١٨٩٢٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-میرنا طلعت صادق احمد مراد١٨٩٧٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-نادیھ احمد زكى عبد هللا١٨٩٩٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ھبھ عامر رمضان خلیل١٩٠٥٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یارا حسین صابر الشامى١٩٠٧٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یوسف محمد احمد على(محول)١٩١١١

الثالثة-ادارة اعمال انتساب٠ابانوب ممدوح وھبھ عبد المسیح (محول)١٩١١٧

الثالثة-ادارة اعمال انتساب٠احمد سمیر عبد ربھ محمود (محول)١٩١١٨

الثالثة-ادارة اعمال انتساب٠احمد مجدى طلعت عبد العلیم (محول)١٩١١٩

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبایمن نصر جاد الكریم احمد١٩١٥٦

ادارة اعمال انتساب-الثالثةخ١شریف نصر على نصر محروس١٩٣٠٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد سمیر یحیى رزق١٩٤٧٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد صالح عبد المنطلب اسماعیل١٩٤٨٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد عبد الجابر سید محمد١٩٥٠٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم حمدى مصطفى امان ابو العینین(محول)١٩٦٤٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم عماد على عطیة الشیخ١٩٦٥٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-االء محمود سید حسانین١٩٦٨٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-بھاء فؤاد شوقى احمد فھمى(محول)١٩٧٨٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-بیتر صبحي رزق میخائیل١٩٧٩٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حسام خالد كمال محمد١٩٨٣٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سامیھ یاسر مصطفى خلیل١٩٩٧٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سعید عبد البار یوسف مصطفى الخولى١٩٩٧٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سندس حاتم احمد محمود الخطیب٢٠٠٠٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن محمد حسن علي عزب٢٠١٢٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد هللا ایمن محمد عبد العاطي٢٠١٤٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد هللا سید امام محمد٢٠١٤٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر محمد زیدان ریحان٢٠٢١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر محمد عبد الفتاح محمد٢٠٢١٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمرو عبد العظیم فرج عبد العظیم٢٠٢٣٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-فؤاد حسن فؤاد السید٢٠٢٦٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مادونا میالد جرجس جاد هللا٢٠٣٢٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد احمد عبد هللا الشحات٢٠٣٥٠
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الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد احمد على ابراھیم٢٠٣٥٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد سمیر على احمد٢٠٤١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد طارق ابراھیم محمد٢٠٤٣٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد عبد المعز محمد شاكر٢٠٤٥٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود احمد عبدالرازق احمد٢٠٥١٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود شعبان مغیث محمد٢٠٥٢١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود محمد محمد الخضرى٢٠٥٤٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى كمال احمد ابو زید٢٠٦٠٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى كمال عبد الغفار حسین٢٠٦٠٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-منھ هللا سلیم سید رضوان٢٠٦٤٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مینا ھانى شحاتھ كامل٢٠٦٩٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ندى عنتر كمال عبدالصادق٢٠٧٢٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ندى ناصر محمد احمد٢٠٧٢٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھادى احمد عبد الھادى محمد٢٠٧٧٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھشام عبد الباقى محمد عبد الباقى٢٠٨٠٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد محمد بركات محمد بیومى٢٠٩٢٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد محمود عبد الواحد السید النجار٢٠٩٣٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببامین محمود امین عبد الحمید (محول)٢٠٩٧٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببدنیا عاطف مصطفى عبد العظیم٢١٠٣٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعبد الرحمن ایمن صالح الدین سید٢١١٠٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببكیرلس الیاس فخرى الیاس٢١١٨٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببماریو وجیھ جوده عبد الحلیم٢١١٩٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١محمد عمرو فؤاد ابراھیم٢١٤٣٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ٢ایھاب حسن محمد عثمان٢١٤٤٨

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-مصطفى اشرف مصطفى محمود موسى٢١٤٨٩

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-عبد هللا حامد مرسى احمد٢١٥٧١

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-محمد خمیس بغدادى عبدالرحمن٢١٥٧٧

الثانیة انتساب-ابانوب داود تقاوى وھیب٤٥٥٠٤

الثانیة انتساب-ابانوب صبحى لبیب مرزوق٤٥٥٠٦

الثانیة انتساب-ابانوب طلعت حلیم عبده٤٥٥٠٧
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الثانیة انتساب-ابانوب عوض وھیب عوض٤٥٥١٠

الثانیة انتساب-ابانوب مجدى تقى حبیب٤٥٥١٣

الثانیة انتساب-ابانوب نتعى میخائیل عبد هللا٤٥٥١٨

الثانیة انتساب-ابتسام ابراھیم رمضان بدوى٤٥٥٢١

الثانیة انتساب-ابراھیم احمد حسین عبد القوى٤٥٥٢٦

الثانیة انتساب-ابراھیم السید حافظ ابراھیم٤٥٥٣٠

الثانیة انتساب-ابراھیم حاتم ابراھیم عنتر٤٥٥٣٢

الثانیة انتساب-ابراھیم حسین ابراھیم یوسف٤٥٥٣٦

الثانیة انتساب-ابراھیم خالد بحبوح محمد٤٥٥٤٠

الثانیة انتساب-ابراھیم خلیل ابراھیم اسكندر٤٥٥٤١

الثانیة انتساب-ابراھیم خلیل ابراھیم عبدهللا٤٥٥٤٢

الثانیة انتساب-ابراھیم ربیع حسین عبد الحمید٤٥٥٤٣

الثانیة انتساب-ابراھیم سید احمد یونس محمد٤٥٥٤٦

الثانیة انتساب-ابراھیم سیف الیزل عباس سید٤٥٥٤٧

الثانیة انتساب-ابراھیم صباح جمعھ سعد محمد٤٥٥٤٩

الثانیة انتساب-ابراھیم صبرى محمد احمد٤٥٥٥١

الثانیة انتساب-ابراھیم صالح جاد محمد٤٥٥٥٣

الثانیة انتساب-ابراھیم طارق السید محمد٤٥٥٥٤

الثانیة انتساب-ابراھیم طھ السید طھ عفیفى٤٥٥٥٦

الثانیة انتساب-ابراھیم عادل فاروق محمد عبد اللطیف٤٥٥٥٧

الثانیة انتساب-ابراھیم عاطف عبد الفتاح احمد٤٥٥٥٩

الثانیة انتساب-ابراھیم عبد المنعم شعبان على٤٥٥٦٢

الثانیة انتساب-ابراھیم عبدالمعبود رفاعى مصطفى٤٥٥٦٤

الثانیة انتساب-ابراھیم فؤاد لطفي احمد٤٥٥٦٧

الثانیة انتساب-ابراھیم محمد ابراھیم قطرى٤٥٥٦٩

الثانیة انتساب-ابراھیم محمد السید محمد عبدالرحمن٤٥٥٧٠

الثانیة انتساب-ابراھیم محمد بكر قطب٤٥٥٧١

الثانیة انتساب-ابراھیم محمد عبید محمد عثمان٤٥٥٧٣

الثانیة انتساب-ابراھیم محمد محمد محى الدین عبد الحمید٤٥٥٧٥

الثانیة انتساب-ابراھیم محمود ابراھیم عبد الحافظ٤٥٥٧٦
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الثانیة انتساب-ابراھیم محمود سید محمود٤٥٥٧٧

الثانیة انتساب-ابو المجد محمد السید ابو المجد٤٥٥٨٢

الثانیة انتساب-ابو بكر مجدى على مصطفى٤٥٥٨٥

الثانیة انتساب-ابوسریع سعد ابوسریع عبد النبى٤٥٥٨٧

الثانیة انتساب-احمد ابراھیم احمد العراقى ابوسمري٤٥٥٨٩

الثانیة انتساب-احمد ابراھیم احمد سالم٤٥٥٩٠

الثانیة انتساب-احمد ابراھیم راتب مصطفى٤٥٥٩٤

الثانیة انتساب-احمد ابراھیم عباس السید محمد٤٥٥٩٧

الثانیة انتساب-احمد ابراھیم عبد الحكیم ابراھیم الجمل٤٥٥٩٨

الثانیة انتساب-احمد ابراھیم عبدالظاھر محمود احمد٤٥٦٠٠

الثانیة انتساب-احمد ابراھیم عویس امام٤٥٦٠١

الثانیة انتساب-احمد ابراھیم محمد سالم٤٥٦٠٤

الثانیة انتساب-احمد ابراھیم محمد عبد الرحمن٤٥٦٠٥

الثانیة انتساب-احمد ابراھیم محمد مصطفى٤٥٦٠٧

الثانیة انتساب-احمد اسامة زكریا حامد٤٥٦١١

الثانیة انتساب-احمد اسامة سعودى مسعود٤٥٦١٢

الثانیة انتساب-احمد اسامھ عبد اللطیف سلیم٤٥٦١٥

الثانیة انتساب-احمد اسعد على حسن٤٥٦١٦

الثانیة انتساب-احمد اسعد محمد بشیر حسن٤٥٦١٧

الثانیة انتساب-احمد اسماعیل عویس محمود٤٥٦٢٠

الثانیة انتساب-احمد اشرف ابراھیم حسین٤٥٦٢١

الثانیة انتساب-احمد اشرف ابراھیم سید على٤٥٦٢٢

الثانیة انتساب-احمد اشرف احمد زھران٤٥٦٢٣

الثانیة انتساب-احمد اشرف حمید محمد احمد٤٥٦٢٩

الثانیة انتساب-احمد اشرف خلیل كساب٤٥٦٣٠

الثانیة انتساب-احمد اشرف سمیر حافظ٤٥٦٣١

الثانیة انتساب-احمد اشرف سید عبد القادر٤٥٦٣٢

الثانیة انتساب-احمد اشرف عبد الفتاح عثمان٤٥٦٣٦

الثانیة انتساب-احمد اشرف عطیھ ھاشم محمد٤٥٦٣٨

الثانیة انتساب-احمد اشرف محمد عبد اللطیف٤٥٦٤٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-احمد اشرف محمد عبدالفتاح٤٥٦٤١

الثانیة انتساب-احمد اشرف نصر عبد الكریم٤٥٦٤٤

الثانیة انتساب-احمد السید ابراھیم فیاض٤٥٦٤٦

الثانیة انتساب-احمد السید محمود مرسى عسل٤٥٦٤٨

الثانیة انتساب-احمد العوضى رضا العوضى٤٥٦٤٩

الثانیة انتساب-احمد انور احمد كشاف٤٥٦٥٢

الثانیة انتساب-احمد ایمن ابراھیم السید٤٥٦٥٣

الثانیة انتساب-احمد ایمن احمد محمود٤٥٦٥٦

الثانیة انتساب-احمد ایمن بدر مرشدى٤٥٦٥٧

الثانیة انتساب-احمد ایمن زكریا عبد الحمید٤٥٦٥٨

الثانیة انتساب-احمد ایمن سعد محمد٤٥٦٥٩

الثانیة انتساب-احمد ایمن سید توفیق٤٥٦٦٠

الثانیة انتساب-احمد ایمن عبد الحمید عبد الراضي٤٥٦٦١

الثانیة انتساب-احمد ایمن محمد عبد العال٤٥٦٦٢

الثانیة انتساب-احمد بخیت على التونى٤٥٦٦٧

الثانیة انتساب-احمد بدر الدین حلمى عبد الرازق٤٥٦٦٨

الثانیة انتساب-احمد بدر شبل عبدالعزیز٤٥٦٦٩

الثانیة انتساب-احمد بدیر عبدهللا بدیر٤٥٦٧١

الثانیة انتساب-احمد بركات بركات محمد٤٥٦٧٤

الثانیة انتساب-احمد جالل عبدالعزیز متولى٤٥٦٧٩

الثانیة انتساب-احمد جالل محمد عبد الحفیظ٤٥٦٨١

الثانیة انتساب-احمد جمال ابراھیم على٤٥٦٨٣

الثانیة انتساب-احمد جمال الدین ابراھیم محمد٤٥٦٨٥

الثانیة انتساب-احمد جمال الدین احمد عبد العظیم٤٥٦٨٦

الثانیة انتساب-احمد جمال الدین حسن على٤٥٦٨٧

الثانیة انتساب-احمد جمال صابر راشد٤٥٦٨٩

الثانیة انتساب-احمد جمال عبد الجواد محمود٤٥٦٩٠

الثانیة انتساب-احمد جمال عبد الناصر یوسف٤٥٦٩١

الثانیة انتساب-احمد جمال فتحى عبد الحمید٤٥٦٩٢

الثانیة انتساب-احمد جمال فتحي حداد٤٥٦٩٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-احمد جمعھ عرفات عویس٤٥٦٩٥

الثانیة انتساب-احمد جھاد السید ابراھیم رمضان٤٥٦٩٧

الثانیة انتساب-احمد حاتم محمد اسماعیل محمد٤٥٧٠٠

الثانیة انتساب-احمد حازم شعبان حسن ادریس٤٥٧٠١

الثانیة انتساب-احمد حسام الدین حسنى محمد اسماعیل٤٥٧٠٧

الثانیة انتساب-احمد حسن اسماعیل حسن٤٥٧١١

الثانیة انتساب-احمد حسن حلمى عبد الحمید٤٥٧١٣

الثانیة انتساب-احمد حسن سعید محمود٤٥٧١٤

الثانیة انتساب-احمد حسن عزت عبدالقادر٤٥٧١٦

الثانیة انتساب-احمد حسین صابر عبد الجابر٤٥٧٢١

الثانیة انتساب-احمد حسین على سالم٤٥٧٢٢

الثانیة انتساب-احمد حفنى محمد حفني٤٥٧٢٣

الثانیة انتساب-احمد حمدى رجب احمد٤٥٧٢٨

الثانیة انتساب-احمد حمدى محمود ابوطالب٤٥٧٣٤

الثانیة انتساب-احمد حنفي شلبي عبد العزیز٤٥٧٣٧

الثانیة انتساب-احمد خالد احمد سید٤٥٧٣٩

الثانیة انتساب-احمد خالد السید سباعي٤٥٧٤٠

الثانیة انتساب-احمد خالد السید محمد٤٥٧٤٢

الثانیة انتساب-احمد خالد خضر محمد٤٥٧٤٤

الثانیة انتساب-احمد خالد سعید سید عفیفى٤٥٧٤٩

الثانیة انتساب-احمد خالد شعبان احمد٤٥٧٥٠

الثانیة انتساب-احمد خالد على عبدالرحیم٤٥٧٥٢

الثانیة انتساب-احمد خالد محمد حنفي٤٥٧٥٤

الثانیة انتساب-احمد خطاب سعید خطاب٤٥٧٦٠

الثانیة انتساب-احمد خلیل ابراھیم امین٤٥٧٦١

الثانیة انتساب-احمد رأفت رشدى عبدالعزیز٤٥٧٦٨

الثانیة انتساب-احمد رجب صالح احمد٤٥٧٧٢

الثانیة انتساب-احمد رجب عبد الكریم عبد السالم٤٥٧٧٣

الثانیة انتساب-احمد رجب عبد الكریم محمود٤٥٧٧٤

الثانیة انتساب-احمد رجب محمد جوده٤٥٧٧٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-احمد رضا عبد المحسن عبد الباري٤٥٧٨٣

الثانیة انتساب-احمد رضا على حسن٤٥٧٨٤

الثانیة انتساب-احمد رفعت حسن انور٤٥٧٨٧

الثانیة انتساب-احمد رمزى دیاب كامل محمد٤٥٧٨٩

الثانیة انتساب-احمد رمضان دیاب رمضان٤٥٧٩٠

الثانیة انتساب-احمد رمضان عبد الباسط عبد الفتاح٤٥٧٩٢

الثانیة انتساب-احمد رمضان على محمد٤٥٧٩٣

الثانیة انتساب-احمد ریاض عبد الفتاح محمد على٤٥٧٩٤

الثانیة انتساب-احمد زینھم سالم محمد٤٥٧٩٦

الثانیة انتساب-احمد زینھم محمد احمد٤٥٧٩٨

الثانیة انتساب-احمد سامح انور السید٤٥٨٠٠

الثانیة انتساب-احمد سامح سعید السید٤٥٨٠١

الثانیة انتساب-احمد سامى محمد بشیر٤٥٨٠٤

الثانیة انتساب-احمد سامي حسن صالح٤٥٨٠٦

الثانیة انتساب-احمد سعد على محمود٤٥٨١٠

الثانیة انتساب-احمد سعید احمد احمد٤٥٨١١

الثانیة انتساب-احمد سعید احمد اسماعیل شادى٤٥٨١٢

الثانیة انتساب-احمد سعید سعداوى محمد٤٥٨١٥

الثانیة انتساب-احمد سعید عبد الستار محمود٤٥٨١٧

الثانیة انتساب-احمد سعید غریب محمد الطباخ٤٥٨١٩

الثانیة انتساب-احمد سعید فتحى ابراھیم عبیان٤٥٨٢٠

الثانیة انتساب-احمد سعید محمد محمد٤٥٨٢٢

الثانیة انتساب-احمد سعید مصطفى صبحى٤٥٨٢٤

الثانیة انتساب-احمد سلیمان محمد حسنین٤٥٨٢٥

الثانیة انتساب-احمد سمیر رواش فرماوى٤٥٨٢٩

الثانیة انتساب-احمد سمیر عبدهللا احمد٤٥٨٣٢

الثانیة انتساب-احمد سمیر على عبد اللطیف٤٥٨٣٣

الثانیة انتساب-احمد سید احمد حسن٤٥٨٣٦

الثانیة انتساب-احمد سید احمد عبد الفتاح٤٥٨٣٨

الثانیة انتساب-احمد سید رمضان احمد٤٥٨٤١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-احمد سید ساعد قرنى٤٥٨٤٢

الثانیة انتساب-احمد سید عبد العزیز اسماعیل٤٥٨٤٤

الثانیة انتساب-احمد سید عبدالستار عبدالرازق٤٥٨٤٦

الثانیة انتساب-احمد سید محمد قرني محمد حسن البحیرى٤٥٨٤٨

الثانیة انتساب-احمد شریف عبدالجواد احمد٤٥٨٥١

الثانیة انتساب-احمد شوقى ذكى كریم٤٥٨٥٤

الثانیة انتساب-احمد صابر عبد الفتاح خلیل٤٥٨٥٥

الثانیة انتساب-احمد صابر عبد هللا محمود عبد الحي٤٥٨٥٦

الثانیة انتساب-احمد صابر محمد ادریس٤٥٨٥٧

الثانیة انتساب-احمد صابر محمد عبد العزیز٤٥٨٥٨

الثانیة انتساب-احمد صابر محمد علي٤٥٨٦٠

الثانیة انتساب-احمد صالح عبد الحلیم صالح٤٥٨٦١

الثانیة انتساب-احمد صبحى صالح حافظ٤٥٨٦٣

الثانیة انتساب-احمد صبحى محمد مشعال٤٥٨٦٤

الثانیة انتساب-احمد صبحى محمود محمد احمد٤٥٨٦٥

الثانیة انتساب-احمد صبرى فؤاد حسن٤٥٨٦٧

الثانیة انتساب-احمد صالح ابوضیف احمد٤٥٨٦٩

الثانیة انتساب-احمد صالح الدین عبد العزیز السید٤٥٨٧٢

الثانیة انتساب-احمد صالح الدین عبدالحمید اسماعیل٤٥٨٧٣

الثانیة انتساب-احمد صالح رشدى محمد٤٥٨٧٥

الثانیة انتساب-احمد طارق سالمھ محمد ابراھیم٤٥٨٨٧

الثانیة انتساب-احمد طارق محمد رزه٤٥٨٩١

الثانیة انتساب-احمد طلعت عبد الحفیظ حسن٤٥٨٩٤

الثانیة انتساب-احمد طویل محمد على محمد٤٥٨٩٥

الثانیة انتساب-احمد ظریف شعبان سعید٤٥٨٩٦

الثانیة انتساب-احمد عادل احمد محمد ٢٥-٤-٤٥٨٩٧١٩٩٩

الثانیة انتساب-احمد عادل احمد محمد ٢٦-٥-٤٥٨٩٨١٩٩٩

الثانیة انتساب-احمد عادل حامد محمد٤٥٨٩٩

الثانیة انتساب-احمد عادل حسین خلیل٤٥٩٠٠

الثانیة انتساب-احمد عادل حسین عبد الفتاح٤٥٩٠١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-احمد عادل خمیس عبدالحلیم٤٥٩٠٢

الثانیة انتساب-احمد عاطف اسماعیل عطیة٤٥٩١١

الثانیة انتساب-احمد عاطف جمیل محمود٤٥٩١٢

الثانیة انتساب-احمد عاطف عبد اللطیف محمد على٤٥٩١٣

الثانیة انتساب-احمد عاطف على محمد اسماعیل٤٥٩١٤

الثانیة انتساب-احمد عامر عبد التواب راشد٤٥٩١٦

الثانیة انتساب-احمد عبد الحمید عبد التواب محمد٤٥٩٢٥

الثانیة انتساب-احمد عبد الحمید على عبد الحمید٤٥٩٢٦

الثانیة انتساب-احمد عبد الرحمن محمد دیاب٤٥٩٢٩

الثانیة انتساب-احمد عبد السالم احمد السید٤٥٩٣١

الثانیة انتساب-احمد عبد العزیز یوسف عبد المقصود٤٥٩٣٥

الثانیة انتساب-احمد عبد هللا سید بیومى جمعھ٤٥٩٣٨

الثانیة انتساب-احمد عبد المؤمن عبد الماجد عبد المجید٤٥٩٤٢

الثانیة انتساب-احمد عبد الناصر على محمد٤٥٩٤٥

الثانیة انتساب-احمد عبد الوھاب عبد العزیز حسن٤٥٩٤٧

الثانیة انتساب-احمد عبد ربھ على حسن٤٥٩٤٨

الثانیة انتساب-احمد عبدالجواد حامد عبدالجواد٤٥٩٤٩

الثانیة انتساب-احمد عبدالحمید عبدالوھاب فضل البحیرى٤٥٩٥٠

الثانیة انتساب-احمد عبدالمنعم سید حسن٤٥٩٥٢

الثانیة انتساب-احمد عبده محمد المعز لدین هللا٤٥٩٥٤

الثانیة انتساب-احمد عثمان على سید محمد٤٥٩٥٧

الثانیة انتساب-احمد عز الدین ماھر مھدى٤٥٩٥٩

الثانیة انتساب-احمد عصام سید احمد٤٥٩٦٨

الثانیة انتساب-احمد عصام سید محمد٤٥٩٦٩

الثانیة انتساب-احمد عصام فؤاد على٤٥٩٧٤

الثانیة انتساب-احمد عطا السعید محمد٤٥٩٧٦

الثانیة انتساب-احمد عطفي احمد محمد٤٥٩٧٧

الثانیة انتساب-احمد عالء الدین عبد الرحمن عبد الغنى٤٥٩٧٨

الثانیة انتساب-احمد عالء الدین على محمد٤٥٩٧٩

الثانیة انتساب-احمد عالءالدین عبدالحمید زكى٤٥٩٨١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-احمد على حسین على ابورحمة٤٥٩٨٣

الثانیة انتساب-احمد على صابر على حسن٤٥٩٨٥

الثانیة انتساب-احمد على عبدالعال سلطان٤٥٩٨٧

الثانیة انتساب-احمد على محمد السید٤٥٩٨٩

الثانیة انتساب-احمد على محمود السید٤٥٩٩١

الثانیة انتساب-احمد على نجم على خورشید٤٥٩٩٢

الثانیة انتساب-احمد عماد السید محمد حلمى٤٥٩٩٣

الثانیة انتساب-احمد عماد محمد احمد٤٥٩٩٤

الثانیة انتساب-احمد عماد محمد عبدالقادر٤٥٩٩٥

الثانیة انتساب-احمد عماد محمد عثمان احمد ابوعطمھ٤٥٩٩٦

الثانیة انتساب-احمد عمادالدین محمد الطاھرمحمد٤٥٩٩٧

الثانیة انتساب-احمد عمرو حلمى عبد المقصود فؤاد٤٦٠٠١

الثانیة انتساب-احمد عمرو محمد شوقى٤٦٠٠٤

الثانیة انتساب-احمد فارس محمد محمد الجندى٤٦٠١٠

الثانیة انتساب-احمد فاروق السید عبد الحمید٤٦٠١١

الثانیة انتساب-احمد فتحى سعد الصعیدى٤٦٠١٥

الثانیة انتساب-احمد فكرى احمد محمد٤٦٠٢٠

الثانیة انتساب-احمد فؤاد محمد مصطفى٤٦٠٢٢

الثانیة انتساب-احمد قاسم احمد قاسم٤٦٠٢٤

الثانیة انتساب-احمد كامل احمد كامل٤٦٠٢٥

الثانیة انتساب-احمد كرم على السید على مرعى٤٦٠٢٧

الثانیة انتساب-احمد كمال السید بكر٤٦٠٢٨

الثانیة انتساب-احمد كمال رشید حامد٤٦٠٣٠

الثانیة انتساب-احمد ماھر احمد ابو النجا٤٦٠٣٢

الثانیة انتساب-احمد مجدى رسمى عزب٤٦٠٤٠

الثانیة انتساب-احمد مجدى عبد الرحمن العطار٤٦٠٤١

الثانیة انتساب-احمد مجدى یوسف داغر٤٦٠٤٥

الثانیة انتساب-احمد محروس حسب النبى محسب رضوان٤٦٠٤٧

الثانیة انتساب-احمد محسن عبد اللطیف محمد٤٦٠٥١

الثانیة انتساب-احمد محمد ابراھیم عبد العزیز٤٦٠٥٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-احمد محمد ابراھیم محمد ھالل٤٦٠٥٥

الثانیة انتساب-احمد محمد ابو العال محمد احمد٤٦٠٥٦

الثانیة انتساب-احمد محمد ابوبكر حسن٤٦٠٥٧

الثانیة انتساب-احمد محمد احمد عبد الرحیم٤٦٠٥٨

الثانیة انتساب-احمد محمد احمد عبد العزیز٤٦٠٥٩

الثانیة انتساب-احمد محمد احمد عبد العلیم٤٦٠٦٠

الثانیة انتساب-احمد محمد احمد عبد الفتاح٤٦٠٦١

الثانیة انتساب-احمد محمد احمد محرم٤٦٠٦٣

الثانیة انتساب-احمد محمد اسماعیل محمد محمد٤٦٠٦٦

الثانیة انتساب-احمد محمد اشرف احمد٤٦٠٦٧

الثانیة انتساب-احمد محمد االمین محمود سید٤٦٠٦٨

الثانیة انتساب-احمد محمد السعید محمد٤٦٠٦٩

الثانیة انتساب-احمد محمد السید سید احمد٤٦٠٧١

الثانیة انتساب-احمد محمد باسل حسین٤٦٠٧٢

الثانیة انتساب-احمد محمد بكرى عبد السید٤٦٠٧٣

الثانیة انتساب-احمد محمد توفیق احمد٤٦٠٧٤

الثانیة انتساب-احمد محمد حسن حسین محمد٤٦٠٧٨

الثانیة انتساب-احمد محمد حسن فرج٤٦٠٧٩

الثانیة انتساب-احمد محمد حنفي محمد٤٦٠٨٠

الثانیة انتساب-احمد محمد خالف محمد عمر٤٦٠٨١

الثانیة انتساب-احمد محمد ربیع الطاھر محمد٤٦٠٨٤

الثانیة انتساب-احمد محمد سید عبد الحلیم عبد العال٤٦٠٨٩

الثانیة انتساب-احمد محمد سید محمد ٤-٨-٤٦٠٩٠١٩٩٩

الثانیة انتساب-احمد محمد شحاتھ احمد٤٦٠٩١

الثانیة انتساب-احمد محمد صالح عبد القوى٤٦٠٩٤

الثانیة انتساب-احمد محمد عبد الحمید عبد الرحمن٤٦٠٩٩

الثانیة انتساب-احمد محمد عبد الرحمن محمد٤٦١٠١

الثانیة انتساب-احمد محمد عبد هللا محمد حسین الجمال٤٦١٠٥

الثانیة انتساب-احمد محمد عبد النبى محمد خلیل٤٦١٠٦

الثانیة انتساب-احمد محمد عبدالحمید الجبلى٤٦١٠٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-احمد محمد عبدالعزیز على٤٦١١٠

الثانیة انتساب-احمد محمد عبدالعلیم السید سلیمان٤٦١١١

الثانیة انتساب-احمد محمد عبدالمنعم محمد٤٦١١٢

الثانیة انتساب-احمد محمد عزت محمد٤٦١١٣

الثانیة انتساب-احمد محمد عزیز لبیب٤٦١١٤

الثانیة انتساب-احمد محمد عطیھ مصطفى٤٦١١٥

الثانیة انتساب-احمد محمد على اسماعیل٤٦١١٧

الثانیة انتساب-احمد محمد على السید٤٦١١٨

الثانیة انتساب-احمد محمد على محمد ٢٠-٨-٤٦١١٩١٩٩٩

الثانیة انتساب-احمد محمد عوده عواد٤٦١٢٠

الثانیة انتساب-احمد محمد عید محمد٤٦١٢٢

الثانیة انتساب-احمد محمد فاروق احمد٤٦١٢٣

الثانیة انتساب-احمد محمد فتحى على٤٦١٢٥

الثانیة انتساب-احمد محمد فتوح محمد٤٦١٢٦

الثانیة انتساب-احمد محمد فرحان محمد٤٦١٢٧

الثانیة انتساب-احمد محمد فوزى السید داود٤٦١٢٩

الثانیة انتساب-احمد محمد لبیب السید محمد سعد٤٦١٣٢

الثانیة انتساب-احمد محمد محمد طھ محمد حسن٤٦١٣٣

الثانیة انتساب-احمد محمد محمد عبد التواب٤٦١٣٤

الثانیة انتساب-احمد محمد مخیمر ابراھیم عبد الرحمن٤٦١٣٧

الثانیة انتساب-احمد محمد مسعد محمد٤٦١٣٨

الثانیة انتساب-احمد محمد نجیب عبدالمنعم٤٦١٤٢

الثانیة انتساب-احمد محمد ھشام حامد ابراھیم٤٦١٤٣

الثانیة انتساب-احمد محمدى على الدین االكحل٤٦١٤٥

الثانیة انتساب-احمد محمود بنداري محمود٤٦١٥٠

الثانیة انتساب-احمد محمود سید یوسف حسن٤٦١٥٤

الثانیة انتساب-احمد محمود شعبان رجب٤٦١٥٥

الثانیة انتساب-احمد محمود عبد الفتاح بدوى٤٦١٥٧

الثانیة انتساب-احمد محمود فھیم ابراھیم حسام الدین٤٦١٦٠

الثانیة انتساب-احمد محمود محمد احمد جمعة٤٦١٦٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-احمد محمود محمد عبد العاطى٤٦١٦٤

الثانیة انتساب-احمد مدحت انور عبدالكریم٤٦١٦٥

الثانیة انتساب-احمد مسعد عبد العظیم عبد المحسن٤٦١٧٠

الثانیة انتساب-احمد مسعد فضل السعداوى٤٦١٧١

الثانیة انتساب-احمد مصطفى احمد عبدالراضي٤٦١٧٣

الثانیة انتساب-احمد مصطفى احمد محمد٤٦١٧٤

الثانیة انتساب-احمد مصطفى احمد محمد شلش٤٦١٧٥

الثانیة انتساب-احمد مصطفى امین مصطفى محمد٤٦١٧٧

الثانیة انتساب-احمد مصطفى محمد درویش٤٦١٨٢

الثانیة انتساب-احمد مصطفى محمود عید٤٦١٨٤

الثانیة انتساب-احمد مصطفي نعمان مصطفي نعمان٤٦١٨٥

الثانیة انتساب-احمد معتز ماجد ابراھیم٤٦١٨٦

الثانیة انتساب-احمد معیقل عبد الرحیم محمد٤٦١٨٧

الثانیة انتساب-احمد ممدوح عویس محمد٤٦١٩٢

الثانیة انتساب-احمد مھاب احمد عبد الرحمن٤٦١٩٤

الثانیة انتساب-احمد ناجى عبد السالم عبد الرسول٤٦١٩٦

الثانیة انتساب-احمد ناصر احمد حسین٤٦٢٠١

الثانیة انتساب-احمد ناصر عبدالجلیل محمد بدران٤٦٢٠٧

الثانیة انتساب-احمد نبیل حسین صالح٤٦٢١٢

الثانیة انتساب-احمد نبیل سعید احمد مصطفى٤٦٢١٣

الثانیة انتساب-احمد نصر احمد ابراھیم٤٦٢١٤

الثانیة انتساب-احمد ھریدى فتحى محمد محمد٤٦٢١٩

الثانیة انتساب-احمد وجیھ حسن طھ٤٦٢٢٨

الثانیة انتساب-احمد ولید عبد العزیز ابراھیم٤٦٢٣١

الثانیة انتساب-احمد یاسر فتحى محمد٤٦٢٣٣

الثانیة انتساب-احمد یاسر محمد محمد عبد الرؤف٤٦٢٣٦

الثانیة انتساب-احمد یاسر محمود محمود عبد الواحد٤٦٢٣٧

الثانیة انتساب-احمد یاسر مصطفى خلیل٤٦٢٣٨

الثانیة انتساب-احمد یاسر مصطفى محمد محمد٤٦٢٣٩

الثانیة انتساب-احمد یوسف نور الدین یوسف٤٦٢٤٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-اخالص سعدون ادیب حنا٤٦٢٤٣

الثانیة انتساب-ادھم ابراھیم عثمان على٤٦٢٤٤

الثانیة انتساب-ادھم حسام الدین محمد امین محمد٤٦٢٤٨

الثانیة انتساب-ادھم سید محمد احمد جاب هللا٤٦٢٤٩

الثانیة انتساب-ادھم على احمد على٤٦٢٥٣

الثانیة انتساب-ادھم على حسین احمد٤٦٢٥٤

الثانیة انتساب-ادھم فرج امین احمد٤٦٢٥٥

الثانیة انتساب-ادھم محمد حسن مسعود٤٦٢٥٦

الثانیة انتساب-ادھم محمد فتحى سلیمان٤٦٢٥٧

الثانیة انتساب-ادھم نبیل عبد الخالق محمد٤٦٢٦٠

الثانیة انتساب-ادھم ولید محمود احمد عطیة٤٦٢٦١

الثانیة انتساب-ارزاق سید محمد سید٤٦٢٦٤

الثانیة انتساب-ارسالن عالء ارسالن محمد رشدى٤٦٢٦٥

الثانیة انتساب-اسامة صبحى ابراھیم السید٤٦٢٦٦

الثانیة انتساب-اسامھ اشرف فوزى عبد الراضى٤٦٢٧٠

الثانیة انتساب-اسامھ دسوقى مصطفى محمد٤٦٢٧١

الثانیة انتساب-اسامھ سید محمد عبد الرحیم٤٦٢٧٥

الثانیة انتساب-اسامھ محمد اسامھ محمد٤٦٢٨١

الثانیة انتساب-اسامھ محمد السید دربالھ٤٦٢٨٢

الثانیة انتساب-اسراء احمد محمود عیسى٤٦٢٩٦

الثانیة انتساب-اسراء اسامة السید رضوان٤٦٢٩٧

الثانیة انتساب-اسراء السید بدر حسان٤٦٣٠١

الثانیة انتساب-اسراء السید على السید٤٦٣٠٢

الثانیة انتساب-اسراء بدر الدین فاروق خلیل٤٦٣٠٣

الثانیة انتساب-اسراء ثابت ابوالیزید الراوى٤٦٣٠٤

الثانیة انتساب-اسراء جمال عبدالرحمن امین عبدالرحمن٤٦٣٠٦

الثانیة انتساب-اسراء جمال عبدالرحمن عبدالسالم٤٦٣٠٧

الثانیة انتساب-اسراء حسین محمد ابو النصر٤٦٣٠٩

الثانیة انتساب-اسراء حمدى عبدالفتاح محمد مصطفى٤٦٣١٠

الثانیة انتساب-اسراء خالد یسن یسن محمد٤٦٣١٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-اسراء رأفت محمد احمد٤٦٣١٥

الثانیة انتساب-اسراء رضا قناوى احمد٤٦٣١٦

الثانیة انتساب-اسراء سامى عبد الرحمن عبد الرحمن٤٦٣١٨

الثانیة انتساب-اسراء سعید احمد محمد٤٦٣١٩

الثانیة انتساب-اسراء سعید عبدالقادر عبده٤٦٣٢٠

الثانیة انتساب-اسراء سعید محمد سالمھ حسین٤٦٣٢١

الثانیة انتساب-اسراء سمیر شعبان رمضان٤٦٣٢٢

الثانیة انتساب-اسراء صالح احمد حسنین٤٦٣٢٥

الثانیة انتساب-اسراء صالح احمد عبد الحمید٤٦٣٢٦

الثانیة انتساب-اسراء صالح توفیق رشوان٤٦٣٢٧

الثانیة انتساب-اسراء عادل شوقى محمد مجاھد٤٦٣٢٩

الثانیة انتساب-اسراء عبدالحلیم عبدالتواب عبدالحلیم٤٦٣٣٦

الثانیة انتساب-اسراء على محمود النحاس٤٦٣٣٨

الثانیة انتساب-اسراء على نور الدین على٤٦٣٣٩

الثانیة انتساب-اسراء عماد عباس یوسف٤٦٣٤٠

الثانیة انتساب-اسراء مجدى جالل محمد٤٦٣٤٣

الثانیة انتساب-اسراء محمد احمد محمد نافع٤٦٣٤٦

الثانیة انتساب-اسراء محمد الشافعى احمد٤٦٣٤٧

الثانیة انتساب-اسراء محمد سید عبد الاله٤٦٣٤٨

الثانیة انتساب-اسراء محمد عبداللطیف عبدالعزیز٤٦٣٥١

الثانیة انتساب-اسراء محمد محمد محمود٤٦٣٥٢

الثانیة انتساب-اسراء محمد محمود فرغلى٤٦٣٥٣

الثانیة انتساب-اسراء محمود اسماعیل محمد٤٦٣٥٥

الثانیة انتساب-اسراء محمود عبد الرؤوف سید٤٦٣٥٦

الثانیة انتساب-اسراء محمود مصطفى محمود٤٦٣٥٧

الثانیة انتساب-اسراء مصطفى السید مصطفى٤٦٣٥٨

الثانیة انتساب-اسراء مصطفى محمود حافظ٤٦٣٥٩

الثانیة انتساب-اسراء ممدوح خضر على٤٦٣٦٠

الثانیة انتساب-اسراء منصور احمد شحاتھ٤٦٣٦١

الثانیة انتساب-اسراء نصر محمد عبدالباقى٤٦٣٦٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-اسراء یحى حسنى على٤٦٣٦٤

الثانیة انتساب-اسراء یسرى عماد عبد الرحمن٤٦٣٦٥

الثانیة انتساب-اسطفانوس عماد اسطفانوس بشاى٤٦٣٦٦

الثانیة انتساب-اسالم احمد جابر احمد٤٦٣٦٨

الثانیة انتساب-اسالم احمد شمردل محمود٤٦٣٦٩

الثانیة انتساب-اسالم احمد على احمد٤٦٣٧١

الثانیة انتساب-اسالم احمد قنع عبد المجید محمد خلیل٤٦٣٧٣

الثانیة انتساب-اسالم احمد محمد عبد الوھاب٤٦٣٧٥

الثانیة انتساب-اسالم احمد محمود جوده٤٦٣٧٦

الثانیة انتساب-اسالم اسامھ احمد دیاب٤٦٣٧٨

الثانیة انتساب-اسالم اسامھ سعد عبد اللطیف٤٦٣٧٩

الثانیة انتساب-اسالم اشرف كمال عبد العلیم٤٦٣٨٤

الثانیة انتساب-اسالم اشرف مجلى حسن٤٦٣٨٥

الثانیة انتساب-اسالم اشرف محمد عبد الرحمن٤٦٣٨٦

الثانیة انتساب-اسالم السید حسین دسوقى٤٦٣٨٧

الثانیة انتساب-اسالم جمعھ محمد البدرى مرعى محمد٤٦٣٩٢

الثانیة انتساب-اسالم حسام الدین محمد محمود٤٦٣٩٣

الثانیة انتساب-اسالم حسن سعد الدین نورالدین٤٦٣٩٤

الثانیة انتساب-اسالم حسني عبد العظیم محمد٤٦٣٩٧

الثانیة انتساب-اسالم حمدى محمد ابراھیم٤٦٣٩٨

الثانیة انتساب-اسالم خالد محمد احمد السید٤٦٣٩٩

الثانیة انتساب-اسالم رضا فتحى محمد٤٦٤٠٤

الثانیة انتساب-اسالم سامح عبد المؤمن عبد الباقى٤٦٤٠٥

الثانیة انتساب-اسالم سمیر احمد محمد عامر٤٦٤٠٩

الثانیة انتساب-اسالم صالح محمد السید٤٦٤١٣

الثانیة انتساب-اسالم عادل مبروك متولى٤٦٤٢١

الثانیة انتساب-اسالم عادل محمد حسن٤٦٤٢٢

الثانیة انتساب-اسالم عاطف عرب عبد الرجال على٤٦٤٢٤

الثانیة انتساب-اسالم عبد الحمید عید عبد الحمید٤٦٤٢٥

الثانیة انتساب-اسالم عبد العزیز ظھران الجزیرى٤٦٤٢٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-اسالم عبدالرحمن سید محمود٤٦٤٣٠

الثانیة انتساب-اسالم عبده احمد خیرى٤٦٤٣١

الثانیة انتساب-اسالم عطیة السید عطیة٤٦٤٣٢

الثانیة انتساب-اسالم على بیومى بدر٤٦٤٣٥

الثانیة انتساب-اسالم فارس یحي احمد٤٦٤٣٧

الثانیة انتساب-اسالم فوزى حسین ابراھیم الشین٤٦٤٣٨

الثانیة انتساب-اسالم كمال حسن عبد المجید٤٦٤٤٠

الثانیة انتساب-اسالم مجدى ابراھیم بیومى٤٦٤٤٢

الثانیة انتساب-اسالم محمد ابراھیم عبد الحافظ٤٦٤٤٤

الثانیة انتساب-اسالم محمد احمد حسین٤٦٤٤٦

الثانیة انتساب-اسالم محمد احمد عبد البدیع٤٦٤٤٧

الثانیة انتساب-اسالم محمد احمد محمد عطوة٤٦٤٤٨

الثانیة انتساب-اسالم محمد احمد یوسف عبد الدایم٤٦٤٤٩

الثانیة انتساب-اسالم محمد الغریب ابراھیم٤٦٤٥١

الثانیة انتساب-اسالم محمد انور عبد النعیم٤٦٤٥٢

الثانیة انتساب-اسالم محمد رجب عید٤٦٤٥٦

الثانیة انتساب-اسالم محمد رمضان حجازى٤٦٤٥٧

الثانیة انتساب-اسالم محمد سید محمد سید٤٦٤٥٨

الثانیة انتساب-اسالم محمد شبل ابراھیم عاشور٤٦٤٥٩

الثانیة انتساب-اسالم محمد محمد ابراھیم خمیس٤٦٤٦٧

الثانیة انتساب-اسالم محمد محمد محمد غانم٤٦٤٦٨

الثانیة انتساب-اسالم محمد محمود احمد٤٦٤٦٩

الثانیة انتساب-اسالم محمد مھدي محمد٤٦٤٧١

الثانیة انتساب-اسالم مصطفى جمعھ محمد٤٦٤٧٤

الثانیة انتساب-اسالم مصطفى حسین سلیمان محمد٤٦٤٧٥

الثانیة انتساب-اسالم مصطفى محمد محمد٤٦٤٧٨

الثانیة انتساب-اسالم ناجى محمد كمال٤٦٤٨٠

الثانیة انتساب-اسالم ناصر عبد الموجود محمد٤٦٤٨٣

الثانیة انتساب-اسالم نبیل عبدالحمید على حامد٤٦٤٨٤

الثانیة انتساب-اسالم یوسف مصطفى حسین٤٦٤٩١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-اسالمة شریف فتحى عبد الحمید٤٦٤٩٢

الثانیة انتساب-اسماء احمد محمد رمضان٤٦٤٩٦

الثانیة انتساب-اسماء حسین مصطفى اسماعیل دویدار٤٦٥٠١

الثانیة انتساب-اسماء خالد محمد سید احمد٤٦٥٠٣

الثانیة انتساب-اسماء رمضان عبد السالم عبد العزیزالنمر٤٦٥٠٥

الثانیة انتساب-اسماء سعید احمد محمد دسوقى٤٦٥٠٦

الثانیة انتساب-اسماء سعید امین عبد المجید٤٦٥٠٧

الثانیة انتساب-اسماء سلیم احمد سلیم٤٦٥٠٨

الثانیة انتساب-اسماء سید بخیت بدرى٤٦٥٠٩

الثانیة انتساب-اسماء طارق انس الوجود محمد٤٦٥١١

الثانیة انتساب-اسماء طارق عزت محمد٤٦٥١٢

الثانیة انتساب-اسماء محمد احمد حسین٤٦٥١٣

الثانیة انتساب-اسماء محمود عبد الوھاب احمد٤٦٥١٤

الثانیة انتساب-اسماء مصطفى خیرى رفاعى٤٦٥١٥

الثانیة انتساب-اسماء مصطفى عبد اللطیف احمد٤٦٥١٦

الثانیة انتساب-اسماعیل ایھاب رمضان عباس٤٦٥٢١

الثانیة انتساب-اسماعیل رضا اسماعیل عبدالمقصود٤٦٥٢٢

الثانیة انتساب-اشرف اشرف محمد احمد المكاوي٤٦٥٢٩

الثانیة انتساب-اشرف خالد ابراھیم على ربیع٤٦٥٣٠

الثانیة انتساب-اشرف شحاتھ سید على٤٦٥٣١

الثانیة انتساب-اشرف صادق حامد السمان٤٦٥٣٢

الثانیة انتساب-اشرف محمد عمر ٤٦٥٣٦

الثانیة انتساب-اشرقت ابراھیم ابو بكر عبد الجواد خلیفھ٤٦٥٤٠

الثانیة انتساب-اشرقت ابراھیم السید شعالن٤٦٥٤١

الثانیة انتساب-اشرقت اشرف عبدالسالم احمد٤٦٥٤٢

الثانیة انتساب-اشرقت ثروت سعید محمود٤٦٥٤٣

الثانیة انتساب-اشرقت جمال احمد موسى شعیب٤٦٥٤٤

الثانیة انتساب-اغادیر محمد اسماعیل محمد٤٦٥٤٦

الثانیة انتساب-افرایم حازم شھدى جاد٤٦٥٤٧

الثانیة انتساب-افرونیا ابراھیم صابر شانودى٤٦٥٤٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-اكرام فتحى عبد العال فراج عبد العال٤٦٥٤٩

الثانیة انتساب-اكرام كامل عبد المولي عبد العاطى سلطان٤٦٥٥٠

الثانیة انتساب-اكرم اسامھ فاروق خلیفھ٤٦٥٥١

الثانیة انتساب-اكرم وحید حامد سید احمد زھره٤٦٥٥٤

الثانیة انتساب-االء احمد حسن محمد عثمان٤٦٥٥٥

الثانیة انتساب-االء احمد على احمد٤٦٥٥٦

الثانیة انتساب-االء احمد محمد على٤٦٥٥٧

الثانیة انتساب-االء اشرف عبد العاطى السید٤٦٥٥٨

الثانیة انتساب-االء بدر حسن احمد القطان٤٦٥٦١

الثانیة انتساب-االء خالد كمال جبرى٤٦٥٦٣

الثانیة انتساب-االء طلعت شوقى عباس٤٦٥٦٦

الثانیة انتساب-االء عاطف محمد احمد معبد٤٦٥٦٧

الثانیة انتساب-االء محمد فتحى على٤٦٥٧١

الثانیة انتساب-االء مصطفى محمد قطب٤٦٥٧٣

الثانیة انتساب-االء موسى حسین محمد القرناوى٤٦٥٧٥

الثانیة انتساب-االء ھشام حسن محمد االسالمبولي٤٦٥٧٦

الثانیة انتساب-االء یاسر محمد امین٤٦٥٧٧

الثانیة انتساب-البیر سامى فؤاد فھیم٤٦٥٨٠

الثانیة انتساب-السید صالح السید عبد الرازق٤٦٥٨٢

الثانیة انتساب-الشیماء سید محمد شعبان٤٦٥٨٥

الثانیة انتساب-الضوى محمد عطیة رمضان٤٦٥٨٦

الثانیة انتساب-المعتصم با� محمود سعید سلیمان بیومى٤٦٥٨٧

الثانیة انتساب-المنتصر با� سلیمان محمود سلیمان٤٦٥٨٨

الثانیة انتساب-المھدى مصطفى احمد على عبد هللا شعى٤٦٥٨٩

الثانیة انتساب-الھام حسن على احمد٤٦٥٩٠

الثانیة انتساب-الھام محمد احمد نجدى٤٦٥٩١

الثانیة انتساب-امال ناصر رزق هللا یوسف٤٦٥٩٤

الثانیة انتساب-امانى سید البساتینى حسن٤٦٥٩٧

الثانیة انتساب-امانى عصام احمد خلف احمد٤٦٥٩٨

الثانیة انتساب-امانى نصر محمد على محمد٤٦٦٠٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-اماني سعید على عوض٤٦٦٠١

الثانیة انتساب-امجد مصطفي عبد القادر عبد الحمید٤٦٦٠٣

الثانیة انتساب-امل احمد سعید احمد٤٦٦٠٤

الثانیة انتساب-امل اشرف امام حداد٤٦٦٠٥

الثانیة انتساب-امل اشرف شعبان عبد المنعم٤٦٦٠٦

الثانیة انتساب-امل اشرف عبد الفتاح محمد٤٦٦٠٧

الثانیة انتساب-امل بالل حسن بیومى٤٦٦٠٩

الثانیة انتساب-امل جمال محمد عبد المطلب٤٦٦١٠

الثانیة انتساب-امل حسین اسماعیل محمود٤٦٦١١

الثانیة انتساب-امنیة حسین محمد مسعد٤٦٦٢٢

الثانیة انتساب-امنیة خمیس عبد الكریم حامد الشریف٤٦٦٢٣

الثانیة انتساب-امنیة طارق عبدالنبى عبدالحلیم٤٦٦٢٤

الثانیة انتساب-امنیة محسن محفوظ عبد المبدئ٤٦٦٢٦

الثانیة انتساب-امنیة محمود حسین محمود٤٦٦٢٧

الثانیة انتساب-امنیھ احمد حسین عبد الرحیم احمد٤٦٦٢٩

الثانیة انتساب-امنیھ احمد صبرى محمد حسنین٤٦٦٣٠

الثانیة انتساب-امنیھ اشرف عمر مصطفى٤٦٦٣١

الثانیة انتساب-امنیھ اشرف محمد عبدالمنعم٤٦٦٣٢

الثانیة انتساب-امنیھ خالد عبدالعاطى محمد٤٦٦٣٣

الثانیة انتساب-امنیھ ربیعى السید عبد اللطیف٤٦٦٣٤

الثانیة انتساب-امنیھ رشدى عارف عباس٤٦٦٣٥

الثانیة انتساب-امنیھ شوقى محمد حلمى٤٦٦٣٧

الثانیة انتساب-امنیھ عبدهللا انور عبدالرحیم٤٦٦٣٨

الثانیة انتساب-امنیھ على رمضان على٤٦٦٣٩

الثانیة انتساب-امنیھ محمد احمد عبده٤٦٦٤٠

الثانیة انتساب-امنیھ محمود عبدهللا محمد٤٦٦٤٢

الثانیة انتساب-امیر احمد عادل زكى محمد٤٦٦٤٣

الثانیة انتساب-امیر خالد حسین محمود٤٦٦٤٦

الثانیة انتساب-امیر طلعت محمد محمود٤٦٦٤٧

الثانیة انتساب-امیر مجدي عبد هللا حسین٤٦٦٤٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-امیر محمد فھیم حسنین٤٦٦٥٠

الثانیة انتساب-امیر ھشام سلیم متولى٤٦٦٥١

الثانیة انتساب-امیرة احمد زكى محمد٤٦٦٥٣

الثانیة انتساب-امیرة اسامھ احمد محمود٤٦٦٥٤

الثانیة انتساب-امیرة اشرف فاروق حلمى٤٦٦٥٥

الثانیة انتساب-امیرة ناصر عبدالفتاح صالح٤٦٦٦٣

الثانیة انتساب-امیره اسامھ جمعھ محمد٤٦٦٦٤

الثانیة انتساب-امیره اسماعیل سالم محمد سالم٤٦٦٦٥

الثانیة انتساب-امیره حمدى عبد هللا محمود٤٦٦٦٨

الثانیة انتساب-امیره خالد الحسینى عبد العظیم٤٦٦٦٩

الثانیة انتساب-امیره سید عبد الحمید محمد معروف٤٦٦٧١

الثانیة انتساب-امیره فتحى احمد الصاوى امین٤٦٦٧٣

الثانیة انتساب-امیره مجدى فوزى السید٤٦٦٧٤

الثانیة انتساب-امیره محمد جالل حسن٤٦٦٧٦

الثانیة انتساب-امیره محمد عنانى عنانى على٤٦٦٧٧

الثانیة انتساب-امیره محمود حسن على٤٦٦٧٨

الثانیة انتساب-امیره مراد محمد العزب٤٦٦٧٩

الثانیة انتساب-امیره ھشام فھیم غنیم٤٦٦٨٠

الثانیة انتساب-امیل اسامة زكریا فھمى٤٦٦٨١

الثانیة انتساب-امیمھ خالد نبیھ منصور٤٦٦٨٣

الثانیة انتساب-امیمھ عبد الغفار سلیمان حموده٤٦٦٨٥

الثانیة انتساب-امینة السید فراج متولى٤٦٦٨٨

الثانیة انتساب-امینة محمود محمد احمد بیومى٤٦٦٨٩

الثانیة انتساب-امینھ شاكر رشوان شاكر٤٦٦٩١

الثانیة انتساب-امینھ عادل معروف فھمى٤٦٦٩٢

الثانیة انتساب-انتصار محسن السید على٤٦٦٩٣

الثانیة انتساب-انجى عادل ابراھیم محمود على٤٦٦٩٥

الثانیة انتساب-انجیل رزق هللا زكى رزق هللا٤٦٦٩٨

الثانیة انتساب-اندرو جمال عبد الناصر لبیب٤٦٧٠٣

الثانیة انتساب-اندرو رمسیس عبد العزیز معوض٤٦٧٠٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-اندرو نبیھ بسخرون طنیوس٤٦٧٠٩

الثانیة انتساب-انس جمال الدین على محمود٤٦٧١٠

الثانیة انتساب-انس محمد سلیمان فتوح٤٦٧١٢

الثانیة انتساب-انصارى اسامھ عبد الستار عبد الخالق٤٦٧١٣

الثانیة انتساب-انطون ثروت ناروز بشاي٤٦٧١٤

الثانیة انتساب-انطون صبرى عشم شنوده٤٦٧١٥

الثانیة انتساب-انطون عزت محروس عزیز٤٦٧١٦

الثانیة انتساب-انطونیوس جمیل سارح ریاض بقطر٤٦٧١٧

الثانیة انتساب-انور محمود انور حسن٤٦٧٢٠

الثانیة انتساب-اولیفیا فایق حلیم صلیب٤٦٧٢١

الثانیة انتساب-ایات هللا سعید اسماعیل محمد٤٦٧٢٢

الثانیة انتساب-ایاد خالد محمد احمد٤٦٧٢٣

الثانیة انتساب-ایة هللا مصطفى حسن حسین٤٦٧٢٤

الثانیة انتساب-ایة هللا ھانى محمد عبد العزیز٤٦٧٢٥

الثانیة انتساب-ایة جمال محمد على عمر٤٦٧٢٦

الثانیة انتساب-ایة عادل سعید حسین٤٦٧٢٧

الثانیة انتساب-ایة محمود محمد حسین٤٦٧٢٩

الثانیة انتساب-ایة مصطفى السید عطیھ٤٦٧٣٠

الثانیة انتساب-ایتن محمد على محمد حیدره٤٦٧٣١

الثانیة انتساب-ایرینى ایمن نان ابو الخیر٤٦٧٣٢

الثانیة انتساب-ایرینى عادل جاد مترى٤٦٧٣٣

الثانیة انتساب-ایرینى عبد المسیح عزیز ابراھیم٤٦٧٣٤

الثانیة انتساب-ایریني خالد ناجح متري٤٦٧٣٥

الثانیة انتساب-ایلین شنودة حنا واصف٤٦٧٣٦

الثانیة انتساب-ایمان احمد السید احمد محمد٤٦٧٣٨

الثانیة انتساب-ایمان احمد على مصباح٤٦٧٣٩

الثانیة انتساب-ایمان اسامھ ابوالعال محمد٤٦٧٤٠

الثانیة انتساب-ایمان اسامھ احمد المداح٤٦٧٤١

الثانیة انتساب-ایمان ایمن جابر اسماعیل٤٦٧٤٢

الثانیة انتساب-ایمان رجب عزام سلیمان٤٦٧٤٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-ایمان سعید عثمان عمر٤٦٧٤٧

الثانیة انتساب-ایمان سمیر عبد الحمید شحات٤٦٧٤٨

الثانیة انتساب-ایمان سمیر فتحي عبد القادر٤٦٧٤٩

الثانیة انتساب-ایمان صبرى كمال دیاب٤٦٧٥٠

الثانیة انتساب-ایمان صالح الدین محمد سید٤٦٧٥١

الثانیة انتساب-ایمان طارق عبد الحلیم جاد المولى٤٦٧٥٢

الثانیة انتساب-ایمان طلعت یسرى یوسف٤٦٧٥٣

الثانیة انتساب-ایمان عادل مصطفى درویش٤٦٧٥٥

الثانیة انتساب-ایمان عبدالحمید مصطفى عبدالحمید٤٦٧٥٧

الثانیة انتساب-ایمان عبدالوھاب طھ على٤٦٧٥٨

الثانیة انتساب-ایمان عالء رضا على الحداد٤٦٧٦٠

الثانیة انتساب-ایمان على حسن احمد الشافعي٤٦٧٦١

الثانیة انتساب-ایمان محمد ابراھیم الدسوقى٤٦٧٦٣

الثانیة انتساب-ایمان محمود محمد جمال عماره٤٦٧٦٦

الثانیة انتساب-ایمان مصطفى انور یوسف٤٦٧٦٧

الثانیة انتساب-ایمان منصور طھ شقیر٤٦٧٦٨

الثانیة انتساب-ایمان ھشام سعید محمد٤٦٧٧٠

الثانیة انتساب-ایمان وجیھ عبد السمیع السید٤٦٧٧١

الثانیة انتساب-ایمان یحیي عمران كمال الدین٤٦٧٧٢

الثانیة انتساب-ایمن احمد عبد الرحیم ابراھیم٤٦٧٧٣

الثانیة انتساب-ایمن عادل جرجس اسحاق٤٦٧٧٩

الثانیة انتساب-ایمن محمد توفیق محمد شفیق الحضرى٤٦٧٨١

الثانیة انتساب-ایمن محمد جوده محمد٤٦٧٨٢

الثانیة انتساب-ایمن ھشام عبدالمعطى خضرى٤٦٧٨٤

الثانیة انتساب-ایناس سید احمد احمد٤٦٧٨٨

الثانیة انتساب-ایھ ابراھیم محمد ابراھیم٤٦٧٨٩

الثانیة انتساب-ایھ احمد سید عبد الفتاح٤٦٧٩٠

الثانیة انتساب-ایھ احمد عبد المتجلى مكاوى٤٦٧٩١

الثانیة انتساب-ایھ احمد ھاشم یسن٤٦٧٩٢

الثانیة انتساب-ایھ اسماعیل احمد محمد٤٦٧٩٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-ایھ السید سلیمان على٤٦٧٩٦

الثانیة انتساب-ایھ السید محمد محمد عبد الفتاح٤٦٧٩٧

الثانیة انتساب-ایھ امین عید ابراھیم٤٦٨٠٠

الثانیة انتساب-ایھ بحیرى رشاد عامر٤٦٨٠٢

الثانیة انتساب-ایھ جمال سلیمان طراد٤٦٨٠٦

الثانیة انتساب-ایھ حسن محمد حسن حسانین٤٦٨٠٧

الثانیة انتساب-ایھ سمیر حامد محمد فوده٤٦٨١٢

الثانیة انتساب-ایھ سید محمود محمد٤٦٨١٤

الثانیة انتساب-ایھ صبحى عبده محمد مصطفى٤٦٨١٦

الثانیة انتساب-ایھ عادل عیسى على خلیل٤٦٨١٧

الثانیة انتساب-ایھ عبد العاطى عبد هللا عبد العاطي٤٦٨٢٠

الثانیة انتساب-ایھ عبد المنعم عبد السالم موسى٤٦٨٢٢

الثانیة انتساب-ایھ عبدالفتاح احمد متولي ابراھیم٤٦٨٢٣

الثانیة انتساب-ایھ محمد السید جاد المولى٤٦٨٢٧

الثانیة انتساب-ایھ محمد انور عبد الحى٤٦٨٢٨

الثانیة انتساب-ایھ محمد عبد الحفیظ عبد الرحیم٤٦٨٣٠

الثانیة انتساب-ایھ محمد قرنى احمد٤٦٨٣١

الثانیة انتساب-ایھ مصطفى عبد الحمید ابراھیم٤٦٨٣٢

الثانیة انتساب-ایھ میمى قاسم متولى٤٦٨٣٣

الثانیة انتساب-ایھ ولید ابراھیم عبد الھادى٤٦٨٣٥

الثانیة انتساب-ایھاب ابراھیم السباعى محمد٤٦٨٣٦

الثانیة انتساب-ایھاب خالد احمد توفیق٤٦٨٣٩

الثانیة انتساب-ایھاب خالد محمود فھمى٤٦٨٤٠

الثانیة انتساب-ایھاب سعید صابر احمد٤٦٨٤١

الثانیة انتساب-ایھاب سعید عبد الوارث محمد٤٦٨٤٢

الثانیة انتساب-ایھاب محمد امین اسماعیل٤٦٨٤٥

الثانیة انتساب-ایھاب ھدایھ سعودى على محمد٤٦٨٤٧

الثانیة انتساب-ایھاب وائل خیرى محروس٤٦٨٤٨

الثانیة انتساب-ایھاب یاسر مبروك عبد الحمید٤٦٨٤٩

الثانیة انتساب-باسل اكرم محمود حنفى احمد سلیمان٤٦٨٥٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-باسم حمدى كامل على مصطفى٤٦٨٥٤

الثانیة انتساب-باسم خالد عبدربھ محمد٤٦٨٥٥

الثانیة انتساب-باسم راضي محمد سرور٤٦٨٥٦

الثانیة انتساب-باسم عبد الفتاح عزب عبد الفتاح٤٦٨٥٧

الثانیة انتساب-باسم محمد احمد ابو العال٤٦٨٥٩

الثانیة انتساب-باسم محمد اسماعیل عبدالرحیم٤٦٨٦٠

الثانیة انتساب-باسم محمد محمود حامد٤٦٨٦٣

الثانیة انتساب-باسم محمد مختار مصطفى٤٦٨٦٤

الثانیة انتساب-باھى جمال حلمى عبد ربھ السید٤٦٨٦٦

الثانیة انتساب-بدر احمد امام عبد العزیز٤٦٨٦٨

الثانیة انتساب-بدر عبد المنعم سید محمود ابراھیم٤٦٨٧٠

الثانیة انتساب-بدر وائل ابو سریع عبد الحلیم٤٦٨٧٣

الثانیة انتساب-بدور فرید ابراھیم عبداللطیف٤٦٨٧٥

الثانیة انتساب-بدور محمد عبدالرشید جمعھ٤٦٨٧٦

الثانیة انتساب-بریھان احمد سعید عبد هللا٤٦٨٧٧

الثانیة انتساب-بسام ایھاب شكرى فھمى٤٦٨٧٩

الثانیة انتساب-بسام حسام سید حسن٤٦٨٨٠

الثانیة انتساب-بسام حسن محمد خالد محمد٤٦٨٨١

الثانیة انتساب-بسام خالد بھادي الفولي٤٦٨٨٢

الثانیة انتساب-بسام سعید فھمى موسى٤٦٨٨٣

الثانیة انتساب-بسام عصام اسماعیل اسماعیل٤٦٨٨٥

الثانیة انتساب-بسام محمد سید ابراھیم٤٦٨٨٦

الثانیة انتساب-بسمة اشرف حسن محمد احمد٤٦٨٨٧

الثانیة انتساب-بسمة حسن محمد سالم٤٦٨٨٨

الثانیة انتساب-بسمة صبري احمد عبد العزیز محمد٤٦٨٨٩

الثانیة انتساب-بسمة طارق على محمود مرسى٤٦٨٩٠

الثانیة انتساب-بسمھ دسوقى محمد محمد ابو بكر٤٦٨٩٢

الثانیة انتساب-بسمھ عاشور محمد عبدالمجید٤٦٨٩٤

الثانیة انتساب-بسنت احمد احمد جادو٤٦٨٩٧

الثانیة انتساب-بسنت احمد عبد المعبود قطب٤٦٨٩٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-بسنت ایمن امین عبد اللطیف٤٦٩٠٠

الثانیة انتساب-بسنت جمال السید مصطفي٤٦٩٠١

الثانیة انتساب-بسنت سید محمد فتحى٤٦٩٠٧

الثانیة انتساب-بسنت صابر محمد عبدربھ٤٦٩٠٩

الثانیة انتساب-بسنت صبرى غنیوه عبدالونیس٤٦٩١٠

الثانیة انتساب-بسنت صالح حسن مصطفى٤٦٩١١

الثانیة انتساب-بسنت صالح كمال صادق جرجس٤٦٩١٢

الثانیة انتساب-بسنت طاھر حسن یوسف عبد الحمید٤٦٩١٣

الثانیة انتساب-بسنت عماد حسن زكى عبد الفتاح٤٦٩١٥

الثانیة انتساب-بسنت محمد ابراھیم عبد الصمد٤٦٩١٦

الثانیة انتساب-بسنت معوض فؤاد عبد ربھ٤٦٩٢١

الثانیة انتساب-بالل عادل عبد الفتاح طھ٤٦٩٣٢

الثانیة انتساب-بالل فرج حامد سید احمد شملة٤٦٩٣٥

الثانیة انتساب-بالل مصطفى محمد حسن٤٦٩٣٦

الثانیة انتساب-بالل نصرالدین عبد التواب بھواش٤٦٩٣٧

الثانیة انتساب-بھاء محمد مصطفي احمد٤٦٩٤١

الثانیة انتساب-بوال امیل میشیل عزیز٤٦٩٤٢

الثانیة انتساب-بوال وجدى سمیر وھیب٤٦٩٤٥

الثانیة انتساب-بیتر سمیر فؤاد یوسف٤٦٩٤٧

الثانیة انتساب-بیشوى ادوارد میخائیل نسیم٤٦٩٥٠

الثانیة انتساب-بیشوى بخیت حبیب عطیة٤٦٩٥١

الثانیة انتساب-بیشوى سمیر عبد هللا غالى٤٦٩٥٤

الثانیة انتساب-بیشوى صموئیل یواقیم میخائیل٤٦٩٥٦

الثانیة انتساب-بیشوى عاطف نقوال سیدھم٤٦٩٥٧

الثانیة انتساب-بیشوى مجدى بدیع عبد الملك٤٦٩٦٠

الثانیة انتساب-بیشوى مجدى بشاى عویضھ٤٦٩٦١

الثانیة انتساب-بیشوى ھدیة فایز جید٤٦٩٦٣

الثانیة انتساب-تسنیم بھاء الدین حسن حسانین احمد٤٦٩٦٥

الثانیة انتساب-تغرید محمد عبد الرحمن على ابراھیم٤٦٩٧٠

الثانیة انتساب-تقى حلمى حلمى عبداللطیف٤٦٩٧٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-تقى سامح محمد توفیق٤٦٩٧٣

الثانیة انتساب-تقى سعید نحمده سید٤٦٩٧٤

الثانیة انتساب-تقى صالح الدین محجوب عبد السالم٤٦٩٧٥

الثانیة انتساب-تقى عبده محمد احمد٤٦٩٧٧

الثانیة انتساب-تقى مجدى حرب ابو سریع٤٦٩٧٩

الثانیة انتساب-تقى محمد السعید عبد الفتاح محمد عطیھ٤٦٩٨٠

الثانیة انتساب-تقى محمد عبدالتواب عبدالكریم٤٦٩٨١

الثانیة انتساب-تقى مصطفى حسین محمد٤٦٩٨٢

الثانیة انتساب-توفیق محمد توفیق حسن٤٦٩٨٤

الثانیة انتساب-توماس وجیھ توفیق سعید٤٦٩٨٥

الثانیة انتساب-ثریا رضا عبد المنعم حسین خاطر٤٦٩٨٦

الثانیة انتساب-جاد حسام الدین جاد هللا محمد٤٦٩٨٨

الثانیة انتساب-جاسر محمد ابراھیم حسن٤٦٩٩٠

الثانیة انتساب-جاسمین رؤوف عطا بسیط٤٦٩٩٢

الثانیة انتساب-جالل صابر احمد طھ٤٦٩٩٤

الثانیة انتساب-جالل محمد جالل على٤٦٩٩٥

الثانیة انتساب-جمال صالح عبدالوھاب عبدالوھاب٤٦٩٩٧

الثانیة انتساب-جمال عطیة محمد قاسم٤٦٩٩٨

الثانیة انتساب-جنة ابو الوفا عبد السمیع عبد الغفار٤٧٠٠١

الثانیة انتساب-جنة احمد حلمى یحیى٤٧٠٠٢

الثانیة انتساب-جھاد احمد جابر احمد٤٧٠٠٣

الثانیة انتساب-جھاد صبرى بسیونى طھ٤٧٠٠٥

الثانیة انتساب-جھاد عاطف خمیس احمد٤٧٠٠٦

الثانیة انتساب-جھاد محمد محمود حسن٤٧٠٠٧

الثانیة انتساب-جھاد محمد مرسى محمد مرسي٤٧٠٠٨

الثانیة انتساب-جھاد محمود محمد سید٤٧٠٠٩

الثانیة انتساب-جورج جابر حنین سعد٤٧٠١٠

الثانیة انتساب-جوزیف اشرف ادوارد حلیم٤٧٠١٤

الثانیة انتساب-جوزیف الدكر عبد التواب حنا٤٧٠١٥

الثانیة انتساب-جولى خلیل بولس خلیل٤٧٠١٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-جون سعید باقى جاد هللا٤٧٠١٨

الثانیة انتساب-جون نبیل میخائیل ابراھیم٤٧٠٢٠

الثانیة انتساب-جوھرة محمد ابو الیزید محمد ابو العنین٤٧٠٢٢

الثانیة انتساب-جیستن جمیل فتحى ودیع٤٧٠٢٣

الثانیة انتساب-جیھان عبد النبى السید امام٤٧٠٢٤

الثانیة انتساب-حاتم ایمن حسن عبد الوھاب٤٧٠٢٥

الثانیة انتساب-حاتم ایھاب عبدالحكیم السید٤٧٠٢٦

الثانیة انتساب-حاتم عالء عبد الصادق السطوحى٤٧٠٢٩

الثانیة انتساب-حازم احمد صفوت عبد المنعم محمد٤٧٠٣١

الثانیة انتساب-حازم حسین محمد عبدالعزیز٤٧٠٣٥

الثانیة انتساب-حازم حماده امام سید عثمان٤٧٠٣٦

الثانیة انتساب-حازم حماده محمد عبد القادر٤٧٠٣٧

الثانیة انتساب-حازم سعید كمال محمد٤٧٠٤٠

الثانیة انتساب-حازم طارق محمد محمد موسى٤٧٠٤٣

الثانیة انتساب-حازم عادل عبد الظاھر الجنیدى٤٧٠٤٤

الثانیة انتساب-حازم فتحي احمد كامل٤٧٠٥٠

الثانیة انتساب-حازم فرحات ابراھیم محمد بیومى٤٧٠٥١

الثانیة انتساب-حازم محمد بكرى سالمھ٤٧٠٥٢

الثانیة انتساب-حازم محمود احمد حسنین٤٧٠٥٤

الثانیة انتساب-حازم یحیى حسین محمود٤٧٠٥٦

الثانیة انتساب-حبیبة احمد محمد عرفھ٤٧٠٥٩

الثانیة انتساب-حبیبة خالد محمد محمد٤٧٠٦١

الثانیة انتساب-حبیبة رامي عبدالباقي عبدالجواد عصر٤٧٠٦٢

الثانیة انتساب-حبیبة محمدي ماھر احمد على٤٧٠٦٤

الثانیة انتساب-حبیبة محمود یحیى محفوظ٤٧٠٦٦

الثانیة انتساب-حبیبھ احمد محمد عبدهللا٤٧٠٦٧

الثانیة انتساب-حبیبھ اشرف سید على احمد٤٧٠٦٨

الثانیة انتساب-حبیبھ خالد حسین عبد السمیع النواوى٤٧٠٦٩

الثانیة انتساب-حبیبھ رافت حسین احمد احمد٤٧٠٧٠

الثانیة انتساب-حبیبھ سعد صالح حسن٤٧٠٧١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-حبیبھ سعید سلیم محمد٤٧٠٧٢

الثانیة انتساب-حبیبھ شریف احمد حسن٤٧٠٧٣

الثانیة انتساب-حبیبھ عاطف عبد الھادى احمد٤٧٠٧٤

الثانیة انتساب-حبیبھ وائل مختار محمد٤٧٠٧٩

الثانیة انتساب-حسام احمد ابراھیم احمد محمد٤٧٠٨٠

الثانیة انتساب-حسام احمد عبد الحمید عبد الرحیم٤٧٠٨١

الثانیة انتساب-حسام احمد محمد احمد٤٧٠٨٢

الثانیة انتساب-حسام احمد محمد محمد على٤٧٠٨٣

الثانیة انتساب-حسام الدین اشرف امین احمد قطب٤٧٠٨٥

الثانیة انتساب-حسام الدین حاتم محمد ریاض علي٤٧٠٨٦

الثانیة انتساب-حسام الدین سعید زكى السبع٤٧٠٨٧

الثانیة انتساب-حسام الدین سید ناصر احمد٤٧٠٨٨

الثانیة انتساب-حسام الدین صابر السید محمد حسن٤٧٠٨٩

الثانیة انتساب-حسام الدین على رمضان عبدالجید٤٧٠٩١

الثانیة انتساب-حسام الدین عمران اسماعیل رفاعى٤٧٠٩٢

الثانیة انتساب-حسام الدین محمد سعد زغلول احمد٤٧٠٩٤

الثانیة انتساب-حسام الدین محمد محمود محمد٤٧٠٩٦

الثانیة انتساب-حسام السید محمد احمد٤٧٠٩٧

الثانیة انتساب-حسام بندارى محمود محمود٤٧٠٩٩

الثانیة انتساب-حسام جمال الصوفى حسان٤٧١٠١

الثانیة انتساب-حسام جمعة عبدالرحیم جمعة٤٧١٠٢

الثانیة انتساب-حسام حسن سلیم سلیمان٤٧١٠٥

الثانیة انتساب-حسام حسن عبد الحلیم محمد دویدار٤٧١٠٦

الثانیة انتساب-حسام حسین ابراھیم عبد القادر٤٧١١١

الثانیة انتساب-حسام حسین احمد محمد٤٧١١٢

الثانیة انتساب-حسام ربیع حسن صالح٤٧١١٣

الثانیة انتساب-حسام سید حامد عبدربھ٤٧١١٥

الثانیة انتساب-حسام طارق عبد العدل حامد٤٧١٢٠

الثانیة انتساب-حسام طارق عبد هللا حسانین٤٧١٢١

الثانیة انتساب-حسام على احمد ابوشامھ٤٧١٢٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-حسام على محمد على عبد الصالحین٤٧١٢٣

الثانیة انتساب-حسام محمد عبد الرؤف صالح٤٧١٢٧

الثانیة انتساب-حسام محمد عبد المعبود على٤٧١٢٨

الثانیة انتساب-حسام محمد محمود عبد هللا٤٧١٣٠

الثانیة انتساب-حسام محمود حسن سلیمان٤٧١٣٢

الثانیة انتساب-حسام مدحت حسین منصور٤٧١٣٣

الثانیة انتساب-حسام مسعد سعید محمود٤٧١٣٤

الثانیة انتساب-حسام منصور زاید موسى٤٧١٣٥

الثانیة انتساب-حسام ناصر عبد الرحیم عبد الكریم٤٧١٣٦

الثانیة انتساب-حسام ھشام اسماعیل احمد٤٧١٣٧

الثانیة انتساب-حسن احمد حسن خلیل٤٧١٣٩

الثانیة انتساب-حسن انور امام كامل٤٧١٤٢

الثانیة انتساب-حسن جمال حسن محمود٤٧١٤٣

الثانیة انتساب-حسن جمال كمال سالم٤٧١٤٤

الثانیة انتساب-حسن خالد بن الولید حسن على حسن٤٧١٤٦

الثانیة انتساب-حسن خالد محمد عثمان٤٧١٤٧

الثانیة انتساب-حسن خیرى حسن محمود٤٧١٤٨

الثانیة انتساب-حسن زھیر عبد الرحمن النجار٤٧١٤٩

الثانیة انتساب-حسن سعید عبد المنصف عبد المطلب٤٧١٥١

الثانیة انتساب-حسن سلطان حسن عبد الغنى٤٧١٥٢

الثانیة انتساب-حسن سید حسن محمد على٤٧١٥٤

الثانیة انتساب-حسن شعبان مصطفى عبدالعظیم٤٧١٥٥

الثانیة انتساب-حسن صالح شیمى سعد٤٧١٥٦

الثانیة انتساب-حسن ماجد عبد الجواد حسن٤٧١٦٤

الثانیة انتساب-حسن محمد حسن ابوالسعود٤٧١٦٦

الثانیة انتساب-حسن محمد حسن السید٤٧١٦٧

الثانیة انتساب-حسن محمد حسن حسین٤٧١٦٨

الثانیة انتساب-حسن محمد حسن سالم٤٧١٦٩

الثانیة انتساب-حسن محمد طارق حسن حسن٤٧١٧١

الثانیة انتساب-حسن محمد على ابراھیم٤٧١٧٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-حسن ممدوح حسن عوض٤٧١٧٧

الثانیة انتساب-حسن ناصر حسن احمد محمد٤٧١٧٩

الثانیة انتساب-حسن نصر احمد محمد٤٧١٨٠

الثانیة انتساب-حسن یحیى حسن امام٤٧١٨٢

الثانیة انتساب-حسنى محمد حسنى احمد٤٧١٨٥

الثانیة انتساب-حسین احمد مجدى محمد٤٧١٨٩

الثانیة انتساب-حسین اسعد حسن شحاتھ حسین٤٧١٩١

الثانیة انتساب-حسین جمال حسین سید محمد٤٧١٩٣

الثانیة انتساب-حسین شریف حسین برعي٤٧١٩٦

الثانیة انتساب-حسین صالح حسین محمد على٤٧١٩٧

الثانیة انتساب-حسین عبد الكریم حسان احمد٤٧٢٠٢

الثانیة انتساب-حسین عمر السید السید بكرى٤٧٢٠٤

الثانیة انتساب-حسین مجدى حسین حسن قندیل٤٧٢٠٥

الثانیة انتساب-حسین محمد حسین عبد العزیز ١٦-٢-٤٧٢٠٦١٩٩٩

الثانیة انتساب-حسین محمد حسین عبد العزیز شعالن ٣٠-٩-٤٧٢٠٧١٩٩٩

الثانیة انتساب-حسین محمد عبد الباسط طھ٤٧٢٠٩

الثانیة انتساب-حمدى رشاد احمد ادریس٤٧٢١٣

الثانیة انتساب-حمدى عاصم حمدى محمد اسماعیل٤٧٢١٤

الثانیة انتساب-حمدى نصر عبد السالم محمد٤٧٢١٥

الثانیة انتساب-حمدي مدحت حمدي السید٤٧٢١٦

الثانیة انتساب-حمزه جمعھ محمد محمد٤٧٢١٨

الثانیة انتساب-حنان سمیر مفید سیفین٤٧٢٢٢

الثانیة انتساب-حنین حسن عبد الفتاح محمد٤٧٢٢٤

الثانیة انتساب-حیاه فرحات محمد شبل٤٧٢٢٥

الثانیة انتساب-خالد احمد محمود سید الشوربجى٤٧٢٢٦

الثانیة انتساب-خالد اشرف عبد الغفار محمد٤٧٢٢٧

الثانیة انتساب-خالد ایمن احمد المصرى٤٧٢٣١

الثانیة انتساب-خالد ثروت عبد الاله عبد الفتاح٤٧٢٣٢

الثانیة انتساب-خالد حسن محمد حسن سلیمان٤٧٢٣٣

الثانیة انتساب-خالد سعید السید محمد٤٧٢٣٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-خالد سید احمد عبد الحمید الفرماوي٤٧٢٤٠

الثانیة انتساب-خالد سید اسماعیل سید٤٧٢٤١

الثانیة انتساب-خالد ضیاء الدین محمد السید٤٧٢٤٥

الثانیة انتساب-خالد عادل سید عبد المجید٤٧٢٤٧

الثانیة انتساب-خالد عباس عراقى ابراھیم٤٧٢٤٨

الثانیة انتساب-خالد عبد الرحمن كمال عبد الحمید سید غیاض٤٧٢٤٩

الثانیة انتساب-خالد عبد الكریم عبد المنصف عبد الكریم٤٧٢٥١

الثانیة انتساب-خالد عزت عكاشة محمدین٤٧٢٥٢

الثانیة انتساب-خالد على عثمان حسن٤٧٢٥٥

الثانیة انتساب-خالد عمر عبد الرحمن محمود٤٧٢٥٨

الثانیة انتساب-خالد فتحى سید ابراھیم٤٧٢٦٠

الثانیة انتساب-خالد ماھر محمد عبد الجواد٤٧٢٦٣

الثانیة انتساب-خالد محمد زكى عباس٤٧٢٦٧

الثانیة انتساب-خالد محمد عبد الدایم محمد٤٧٢٦٩

الثانیة انتساب-خالد محمد فتحى الصادق٤٧٢٧٢

الثانیة انتساب-خالد محمود محمد البكرى ابراھیم٤٧٢٧٣

الثانیة انتساب-خالد محمود محمود دسوقى٤٧٢٧٤

الثانیة انتساب-خالد ولید محمود محمد٤٧٢٨٠

الثانیة انتساب-خلود احمد یوسف یوسف٤٧٢٨٤

الثانیة انتساب-خلود حسین محمد حسین٤٧٢٨٦

الثانیة انتساب-دالیا طارق عبد الوھاب علي٤٧٣٠٣

الثانیة انتساب-دعاء مجدى طلبھ عبدربھ٤٧٣١٤

الثانیة انتساب-دنیا ابراھیم محمد ابراھیم٤٧٣٢٠

الثانیة انتساب-دنیا احمد محمد سعید عباس٤٧٣٢١

الثانیة انتساب-دنیا عز الدین محمد عبد الصادق٤٧٣٣١

الثانیة انتساب-دنیا محمد سالم محمود حلمى٤٧٣٣٤

الثانیة انتساب-دنیا یحى سید عبدالغنى٤٧٣٤٢

الثانیة انتساب-دیفید رضا رشدى تادرس٤٧٣٤٥

الثانیة انتساب-دیفید عادل سمیع مرقص٤٧٣٤٦

الثانیة انتساب-دینا احمد حسن امام٤٧٣٤٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-دینا اشرف عبد هللا السید محرم٤٧٣٥١

الثانیة انتساب-دینا رأفت مصطفى جمعھ٤٧٣٥٨

الثانیة انتساب-دینا عبده صالح الدین المرصفى٤٧٣٦٣

الثانیة انتساب-دینا ھشام عباس احمد٤٧٣٧٦

الثانیة انتساب-ذیاد احمد طھ عبد الصمد٤٧٣٧٩

الثانیة انتساب-راما السید عبد العال حسن٤٧٣٨٤

الثانیة انتساب-رامى احمد فؤاد ابو العال٤٧٣٨٦

الثانیة انتساب-رامى محمد محمود محمد الفیشاوى٤٧٣٩١

الثانیة انتساب-رانا عصام فتحى بدر خلیل٤٧٣٩٤

الثانیة انتساب-رانا ھدایت حلمى محمد موسى٤٧٣٩٨

الثانیة انتساب-رانیا رمضان فرحان تقى بولس٤٧٤٠٥

الثانیة انتساب-رانیا على احمد على احمد٤٧٤٠٧

الثانیة انتساب-رانیا نصر احمد نصر٤٧٤١٣

الثانیة انتساب-رأفت احمد عصمت السید٤٧٤١٦

الثانیة انتساب-ربیع محمود مصطفي محمد٤٧٤١٨

الثانیة انتساب-رجاء ناصر توفیق محمد٤٧٤٢١

الثانیة انتساب-رحاب حمدى اسماعیل فرج٤٧٤٢٣

الثانیة انتساب-رحاب طارق سید مرسى٤٧٤٢٧

الثانیة انتساب-رحاب عادل كمال جاد الكریم٤٧٤٢٨

الثانیة انتساب-رحاب عبد العزیز عبد هللا٤٧٤٢٩

الثانیة انتساب-رحاب محمد فتحى عبد هللا عبد الواحد٤٧٤٣٣

الثانیة انتساب-رحمھ احمد عبد الرحمن موسى٤٧٤٤٠

الثانیة انتساب-رحمھ احمد محمد محمود٤٧٤٤١

الثانیة انتساب-رشا میالد جورجى شحات٤٧٤٥٠

الثانیة انتساب-رشاد احمد رشاد احمد خلیل عیسى٤٧٤٥١

الثانیة انتساب-رضوى خالد حلمى عبد المجید ابراھیم٤٧٤٦١

الثانیة انتساب-رنا ایمن محمد صابر٤٧٤٨٥

الثانیة انتساب-رنا جمال محمد على جبالى٤٧٤٨٦

الثانیة انتساب-رنا سید ھاشم شومان٤٧٤٨٩

الثانیة انتساب-رنا فتوح مصطفى فتوح على٤٧٤٩٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-روان طارق مأمون عبد السالم٤٧٤٩٦

الثانیة انتساب-روان مصطفى كامل جمعھ٤٧٤٩٩

الثانیة انتساب-روضھ محمد عبدالوھاب سرور٤٧٥٠٦

الثانیة انتساب-ریم حمدى بھى الدین محمد٤٧٥١٤

الثانیة انتساب-ریم محمود حمدى على محمود٤٧٥١٨

الثانیة انتساب-ریماس ناجى نجیب عبد الحفیظ مرعى٤٧٥٢٠

الثانیة انتساب-ریمون زاھى عریان واصف میخائیل٤٧٥٢٢

الثانیة انتساب-ریمون ماھر نصحى عزیز٤٧٥٢٤

الثانیة انتساب-ریھام ایھاب عبد الرحمن محمد٤٧٥٢٧

الثانیة انتساب-ریھام حمدى احمد مھدى٤٧٥٢٨

الثانیة انتساب-ریھام سامى محمود بشندى٤٧٥٢٩

الثانیة انتساب-ریھام فتحى ابراھیم السید٤٧٥٣٢

الثانیة انتساب-ریھام مصطفى عبدالقادر مصطفى٤٧٥٣٦

الثانیة انتساب-زیاد احمد محمد حیدر عبود عبد العزیز٤٧٥٤٧

الثانیة انتساب-زیاد اسامھ ابراھیم السید٤٧٥٤٩

الثانیة انتساب-زیاد ایمن عاطف عثمان موسي٤٧٥٥١

الثانیة انتساب-زیاد رفعت احمد عبد المنعم٤٧٥٥٥

الثانیة انتساب-زیاد سعید عبده على عبد هللا٤٧٥٥٧

الثانیة انتساب-زیاد شریف مندوه ابراھیم شاھین٤٧٥٥٩

الثانیة انتساب-زیاد عبد الباسط حسین على٤٧٥٦٠

الثانیة انتساب-زیاد محمد حسن محمد احمد النشار٤٧٥٦٣

الثانیة انتساب-زیاد محمود محمد كمال٤٧٥٦٧

الثانیة انتساب-زینب ابراھیم عبد الرؤف ابراھیم٤٧٥٧٧

الثانیة انتساب-زینب عبد القادر احمد عبد القادر موسى٤٧٥٨٤

الثانیة انتساب-سارة احمد السید فھمى موافى٤٧٥٩٠

الثانیة انتساب-سارة احمد عبد الرؤف احمد٤٧٥٩١

الثانیة انتساب-سارة اشرف حامد احمد٤٧٥٩٢

الثانیة انتساب-سارة حسن محمدى محمد٤٧٥٩٤

الثانیة انتساب-سارة حنفى عبد العزیز حسین٤٧٥٩٥

الثانیة انتساب-سارة عبد اللطیف سید عبد اللطیف قالمى٤٧٥٩٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-سارة محمد حسین محمد عثمان٤٧٦٠١

الثانیة انتساب-سارة ناصر عبد العزیز محمد٤٧٦٠٥

الثانیة انتساب-ساره احمد ابراھیم عبد الحمید٤٧٦٠٧

الثانیة انتساب-ساره اشرف محمد معوض ھوازل٤٧٦٠٩

الثانیة انتساب-ساره رومانى نقى بسطاوروس٤٧٦١١

الثانیة انتساب-ساره سید صبحى السید عشماوى٤٧٦١٢

الثانیة انتساب-ساره عاطف عبد الخالق محمد٤٧٦١٧

الثانیة انتساب-ساره مصطفى حسین حسانین٤٧٦٢٣

الثانیة انتساب-ساره نادر نصرالدین نصر٤٧٦٢٤

الثانیة انتساب-ساره ھشام سید ھاشم٤٧٦٢٦

الثانیة انتساب-سالم رشاد محمود خلیفھ عطیھ٤٧٦٢٧

الثانیة انتساب-سامر فؤاد عید محمد سلیمان٤٧٦٣٢

الثانیة انتساب-سامى محمود الدیب محمد٤٧٦٣٤

الثانیة انتساب-ساھر سمیر ابراھیم محمد٤٧٦٣٩

الثانیة انتساب-سحر رمضان محمد محمد٤٧٦٤١

الثانیة انتساب-سعاد اسامھ فارس عنتر٤٧٦٤٣

الثانیة انتساب-سعاد عبدالناصر عبدالحمید سلیم٤٧٦٤٦

الثانیة انتساب-سعید ایمن سعید ابراھیم٤٧٦٤٩

الثانیة انتساب-سعید جالل محمد احمد٤٧٦٥٠

الثانیة انتساب-سعید طارق سعید سفینھ٤٧٦٥٣

الثانیة انتساب-سعید مجدى عبد العلیم عفیفى٤٧٦٥٤

الثانیة انتساب-سعید مدحت السعید حفنى٤٧٦٥٦

الثانیة انتساب-سعید نبیل عبد الوھاب سعودى٤٧٦٥٨

الثانیة انتساب-سلمى احمد السید مصطفى٤٧٦٦٣

الثانیة انتساب-سلمى احمد حسین احمد حنفى٤٧٦٦٥

الثانیة انتساب-سلمى احمد محمد احمد٤٧٦٦٦

الثانیة انتساب-سلمى بدوى عبده عبد المجید بدوى٤٧٦٧١

الثانیة انتساب-سلمى حسام عبدالغفار عبدالمنعم٤٧٦٧٢

الثانیة انتساب-سلمى سعید سلیم محمد٤٧٦٧٧

الثانیة انتساب-سلمى سعید محمد عبدالفتاح٤٧٦٧٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-سلمى سید عبد الحمید عبد الجواد٤٧٦٧٩

الثانیة انتساب-سلمى سیف الدین سید محمد٤٧٦٨٠

الثانیة انتساب-سلمى عبد الرحمن عبد العزیز عبد الرحمن٤٧٦٨١

الثانیة انتساب-سلمى عصام محمد لبیب٤٧٦٨٢

الثانیة انتساب-سلمى على ابراھیم على المالح٤٧٦٨٤

الثانیة انتساب-سلمى محمد على على٤٧٦٩٢

الثانیة انتساب-سلمى محمد محمود محمد كامل٤٧٦٩٣

الثانیة انتساب-سلمى محمود عبد الحلیم محمد احمد٤٧٦٩٤

الثانیة انتساب-سلمى مصطفى احمد خلیفھ٤٧٦٩٧

الثانیة انتساب-سلمى ناصر انور عبد الظاھر٤٧٦٩٨

الثانیة انتساب-سلمى ولید احمد عبد العظیم٤٧٧٠١

الثانیة انتساب-سلمي اسامة صبحي اسماعیل٤٧٧٠٢

الثانیة انتساب-سلوى سمیر صبرى عبد الحلیم٤٧٧٠٤

الثانیة انتساب-سلیم طلعت فاضل سلیم٤٧٧٠٦

الثانیة انتساب-سلیمان عبد الفتاح سلیمان عبد الفتاح٤٧٧١٠

الثانیة انتساب-سما اسالم حامد شحاتھ٤٧٧١٣

الثانیة انتساب-سماح رمضان حیدر عبد الرسول٤٧٧٢٠

الثانیة انتساب-سمر رافت محمود امال٤٧٧٢٣

الثانیة انتساب-سمیره عبد هللا عبد الواحد محمد٤٧٧٣٦

الثانیة انتساب-سھا سمیر محمد متولى عوض٤٧٧٤٣

الثانیة انتساب-سھر سمیر حشمت عبد الحق٤٧٧٤٦

الثانیة انتساب-سھر محمود عبد العال ابو العال٤٧٧٤٨

الثانیة انتساب-سھیلھ عماد عبدالقادر طھ٤٧٧٥٧

الثانیة انتساب-سھیلھ مجدى عبدالسمیع ھیكل٤٧٧٥٩

الثانیة انتساب-سھیلھ ولید الشربینى حسین٤٧٧٦١

الثانیة انتساب-سید ابراھیم ابوالیزید على٤٧٧٦٣

الثانیة انتساب-سید اسامھ سید محمد حسن٤٧٧٦٥

الثانیة انتساب-سید سعید سید مدبولي مصطفي٤٧٧٧٠

الثانیة انتساب-سید على سید على حسن٤٧٧٧٥

الثانیة انتساب-سید عماد سید عبدالصادق٤٧٧٧٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-سید ممدوح السید محمد المتولي٤٧٧٨٥

الثانیة انتساب-سیف الدین جمال فھیم السید٤٧٧٩٢

الثانیة انتساب-سیف الدین محمود عبد الواحد السید النجار٤٧٨٠٠

الثانیة انتساب-سیف الدین ھشام عبد القادر فھمى٤٧٨٠١

الثانیة انتساب-سیف مدحت عبدالمجید بشیر٤٧٨١١

الثانیة انتساب-سیف معتصم كامل السید٤٧٨١٢

الثانیة انتساب-شادى ابراھیم عبدالمتجلى عبدالعلیم٤٧٨١٣

الثانیة انتساب-شادي اشرف محمد عبده٤٧٨٢٤

الثانیة انتساب-شادي كرم فھمي سعید٤٧٨٢٦

الثانیة انتساب-شروق اسامھ محمد عواد٤٧٨٣٣

الثانیة انتساب-شروق ھشام ابراھیم السید٤٧٨٥٣

الثانیة انتساب-شریف تامر متولى السید٤٧٨٥٨

الثانیة انتساب-شریف فضل محمد عبدالغنى٤٧٨٦٨

الثانیة انتساب-شریف كمال حسان مرعى٤٧٨٦٩

الثانیة انتساب-شعبان نادى عبد الرحمن عبد العزیز٤٧٨٧٥

الثانیة انتساب-شفیق سید شفیق السید العزب٤٧٨٧٦

الثانیة انتساب-شمس نبیل المتولى على ندا٤٧٨٧٨

الثانیة انتساب-شھاب ابراھیم سعید محمد الطنطاوى٤٧٨٨٠

الثانیة انتساب-شھاب الدین ناصر محمد محمد٤٧٨٨٧

الثانیة انتساب-شھاب حمدى احمد السید٤٧٨٨٩

الثانیة انتساب-شھاب سید فھمى زیان غنیم٤٧٨٩٢

الثانیة انتساب-شھاب شریف حسیب ابراھیم٤٧٨٩٣

الثانیة انتساب-شھاب محسن حسن محمد٤٧٨٩٥

الثانیة انتساب-شھد جمال عبد النبى حسن٤٧٩٠٠

الثانیة انتساب-شوقى جرجس شوقى ساویرس٤٧٩٠٢

الثانیة انتساب-شوكت خالد محمد حافظ عبد هللا٤٧٩٠٣

الثانیة انتساب-شیرین جمال سعد ابوالمجد٤٧٩٠٥

الثانیة انتساب-شیماء ایمن محمد على٤٧٩١٢

الثانیة انتساب-شیماء حمدى ابوسریع عبد المجید٤٧٩١٦

الثانیة انتساب-شیماء خالد احمد زكى٤٧٩١٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-شیماء خالد على على٤٧٩١٨

الثانیة انتساب-شیماء سید احمد صالحین٤٧٩١٩

الثانیة انتساب-شیماء شعبان ابوزید حسن٤٧٩٢١

الثانیة انتساب-شیماء عبد المنعم محمد زكى٤٧٩٢٢

الثانیة انتساب-شیماء فوزى بكرى عبد الرحیم٤٧٩٢٦

الثانیة انتساب-شیماء محمد احمد شلبى٤٧٩٢٧

الثانیة انتساب-شیماء محمد احمد محمود٤٧٩٢٨

الثانیة انتساب-صابرین دیاب عطیة صبره ابوزید٤٧٩٣٤

الثانیة انتساب-صابرین محمد عبد المنعم احمد٤٧٩٣٥

الثانیة انتساب-صالح محمد عبدالسالم صالح٤٧٩٤١

الثانیة انتساب-صالح محمد عید محمد قطب٤٧٩٤٢

الثانیة انتساب-صالح ناصر محمد یوسف٤٧٩٤٣

الثانیة انتساب-صفاء عبد الراضى محمد عبد الاله٤٧٩٤٨

الثانیة انتساب-صفیة عبد الحكیم سید سید امین رضوان٤٧٩٤٩

الثانیة انتساب-صالح جمال صالح سید٤٧٩٥٢

الثانیة انتساب-صالح جھاد صالح عبدالقادر٤٧٩٥٣

الثانیة انتساب-صالح عصام كامل نادى٤٧٩٥٥

الثانیة انتساب-صھیب شحاتھ محمد محمود٤٧٩٥٦

الثانیة انتساب-ضحى محمد جمعھ جمعھ٤٧٩٥٨

الثانیة انتساب-ضحى محمد فوزى عبدالقادر سید احمد٤٧٩٥٩

الثانیة انتساب-طارق سعید على محمد٤٧٩٦٧

الثانیة انتساب-طارق محمود مخیمر محمد٤٧٩٧٥

الثانیة انتساب-عادل احمد المرسي السویدي٤٧٩٩١

الثانیة انتساب-عادل بطرس نصیف میخائیل٤٧٩٩٣

الثانیة انتساب-عادل جمال جندى حبیب٤٧٩٩٤

الثانیة انتساب-عادل محمود علوان عمر٤٧٩٩٧

الثانیة انتساب-عاصم محمد رجب الشناوى٤٨٠٠٣

الثانیة انتساب-عائشة محمد عبد الحمید على٤٨٠١١

الثانیة انتساب-عائشھ عبد الفتاح محمد ذكى٤٨٠١٢

الثانیة انتساب-عبد الباسط السید عبد الباسط قناوي٤٨٠١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتساب)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-عبد الجواد احمد معوض محمد٤٨٠١٥

الثانیة انتساب-عبد الحكیم سید عبد الحكیم عطیة٤٨٠١٦

الثانیة انتساب-عبد الحلیم ابراھیم عبد الحلیم محمد٤٨٠١٨

الثانیة انتساب-عبد الرحمن ابراھیم دسوقى سید٤٨٠٣١

الثانیة انتساب-عبد الرحمن ابراھیم عویس ابراھیم٤٨٠٣٣

الثانیة انتساب-عبد الرحمن احمد عبد العظیم عثمان٤٨٠٤٥

الثانیة انتساب-عبد الرحمن احمد عبد الاله عبد النظیر٤٨٠٤٧

الثانیة انتساب-عبد الرحمن احمد عطوه احمد العمرى٤٨٠٥٠

الثانیة انتساب-عبد الرحمن احمد فخرى عبد المجید٤٨٠٥٤

الثانیة انتساب-عبد الرحمن اسامھ محمد محمود محمد النجومي٤٨٠٥٩

الثانیة انتساب-عبد الرحمن اشرف امین اسماعیل جوالى٤٨٠٦٠

الثانیة انتساب-عبد الرحمن انور عبد الرحیم طنطاوي٤٨٠٦٥

الثانیة انتساب-عبد الرحمن ایمن مصطفى خلیل٤٨٠٦٦

الثانیة انتساب-عبد الرحمن حاتم سعید عبد الباسط٤٨٠٧٥

الثانیة انتساب-عبد الرحمن حسن عبد الرحیم مصطفي٤٨٠٨٠

الثانیة انتساب-عبد الرحمن حسین محمد شحاتھ٤٨٠٨٢

الثانیة انتساب-عبد الرحمن حمدى حلمى محمد٤٨٠٨٥

الثانیة انتساب-عبد الرحمن حمدى رمضان عبد المعبود٤٨٠٨٦

الثانیة انتساب-عبد الرحمن حمدى عبد العلیم شحات الرملى٤٨٠٨٧

الثانیة انتساب-عبد الرحمن خالد ابو سریع محمد٤٨٠٨٨

الثانیة انتساب-عبد الرحمن خالد سید محمد٤٨٠٩٠

الثانیة انتساب-عبد الرحمن رجب السید مبروك٤٨٠٩٧

الثانیة انتساب-عبد الرحمن رجب مدبولى محمود فراج٤٨٠٩٨

الثانیة انتساب-عبد الرحمن سعید محمد عبد السالم٤٨١١١

الثانیة انتساب-عبد الرحمن سعید محمد عبد ربھ٤٨١١٢

الثانیة انتساب-عبد الرحمن سالمھ محمد على٤٨١١٤

الثانیة انتساب-عبد الرحمن سید عبد الستار موسى محمود٤٨١٢١

الثانیة انتساب-عبد الرحمن سید عبد الواحد حسن٤٨١٢٢

الثانیة انتساب-عبد الرحمن شریف احمد احمد عبد المعطى٤٨١٢٥

الثانیة انتساب-عبد الرحمن شعبان احمد یعقوب٤٨١٢٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

الجلوس
التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-عبد الرحمن شعبان عباس عبد المحسن محمد٤٨١٢٨

الثانیة انتساب-عبد الرحمن صابر عباس عبد الغنى جاد الرب٤٨١٣١

الثانیة انتساب-عبد الرحمن صبرى سعد عبد المعبود٤٨١٣٥

الثانیة انتساب-عبد الرحمن طارق عباس عبد الرحمن٤٨١٣٦

الثانیة انتساب-عبد الرحمن طارق فؤاد بیومى محمد٤٨١٣٨

الثانیة انتساب-عبد الرحمن عاطف على احمد٤٨١٤٣

الثانیة انتساب-عبد الرحمن عبد العزیز عبد اللطیف محمد٤٨١٤٦

الثانیة انتساب-عبد الرحمن عبد القادر محمد٤٨١٤٧

الثانیة انتساب-عبد الرحمن عالء خلف حسن٤٨١٥٥

الثانیة انتساب-عبد الرحمن عالء عبد الرحیم٤٨١٥٦

الثانیة انتساب-عبد الرحمن عویس سید محمد٤٨١٦٩

الثانیة انتساب-عبد الرحمن فتحى حامد محمد٤٨١٧٣

الثانیة انتساب-عبد الرحمن فتحى درویش محمود٤٨١٧٤

الثانیة انتساب-عبد الرحمن فتحي محمد سبیھ٤٨١٧٩

الثانیة انتساب-عبد الرحمن ماھر محمد عبده٤٨١٨٣

الثانیة انتساب-عبد الرحمن مجدى عبد الرحمن حسن٤٨١٨٥

الثانیة انتساب-عبد الرحمن مجدى فتح هللا ابراھیم٤٨١٨٦

الثانیة انتساب-عبد الرحمن مجدى محمد سامى ابراھیم٤٨١٨٧

الثانیة انتساب-عبد الرحمن محمد اسماعیل محمود اسماعیل٤٨١٩٥

الثانیة انتساب-عبد الرحمن محمد السید االمیر٤٨١٩٦

الثانیة انتساب-عبد الرحمن محمد ثابت سلیمان٤٨١٩٨

الثانیة انتساب-عبد الرحمن محمد جوھرى السید رفاعى٤٨٢٠٠

الثانیة انتساب-عبد الرحمن محمد حنفى محمود٤٨٢٠٣

الثانیة انتساب-عبد الرحمن محمد زكریا عبد الرحمن٤٨٢٠٦

الثانیة انتساب-عبد الرحمن محمد عبد االتواب محمد٤٨٢١٠

الثانیة انتساب-عبد الرحمن محمد فؤاد محمد سید٤٨٢٢٠

الثانیة انتساب-عبد الرحمن محمد محمود محمد اسماعیل٤٨٢٢٢

الثانیة انتساب-عبد الرحمن محمد مصطفى مرسى محمد٤٨٢٢٤

الثانیة انتساب-عبد الرحمن محمود على محمد٤٨٢٣١

الثانیة انتساب-عبد الرحمن مسعود مختار حافظ٤٨٢٣٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-عبد الرحمن مصطفى محمد عبد الرحمن٤٨٢٣٩

الثانیة انتساب-عبد الرحمن ناصر مغربى فاوى٤٨٢٤٤

الثانیة انتساب-عبد الرحمن ھشام محمد یاسین٤٨٢٤٧

الثانیة انتساب-عبد الرحمن یاسر سالم محمد٤٨٢٥٣

الثانیة انتساب-عبد الرحمن یاسر محمد احمد٤٨٢٥٥

الثانیة انتساب-عبد العزیز احمد عبد العزیز عبد هللا٤٨٢٧١

الثانیة انتساب-عبد العزیز خالد سید مرسى٤٨٢٧٤

الثانیة انتساب-عبد العزیز محمود عبد العزیز اسماعیل٤٨٢٨١

الثانیة انتساب-عبد العزیز ناصر انور صیام٤٨٢٨٢

الثانیة انتساب-عبد هللا احمد صبحى فھیم٤٨٢٩١

الثانیة انتساب-عبد هللا احمد عبد العاطى ابراھیم٤٨٢٩٢

الثانیة انتساب-عبد هللا احمد متولى حسن٤٨٢٩٥

الثانیة انتساب-عبد هللا احمد محمد حسانین٤٨٢٩٦

الثانیة انتساب-عبد هللا اشرف سلیمان على٤٨٣٠٢

الثانیة انتساب-عبد هللا انور حسن ابراھیم٤٨٣٠٣

الثانیة انتساب-عبد هللا جمال عبد هللا عبد المجید مرعى٤٨٣٠٧

الثانیة انتساب-عبد هللا جھاد عبد هللا غیث٤٨٣٠٩

الثانیة انتساب-عبد هللا خالد فاروق سلیمان٤٨٣١١

الثانیة انتساب-عبد هللا سید ابراھیم حسین٤٨٣١٩

الثانیة انتساب-عبد هللا سید طھ احمد٤٨٣٢٠

الثانیة انتساب-عبد هللا شحاتھ سید على٤٨٣٢١

الثانیة انتساب-عبد هللا عادل عبد الفتاح عبد العال٤٨٣٢٨

الثانیة انتساب-عبد هللا عصمت عبد هللا شحاتھ٤٨٣٣١

الثانیة انتساب-عبد هللا ماجد منصور محمود محمد٤٨٣٣٥

الثانیة انتساب-عبد هللا محمود محمد عبد الظاھر٤٨٣٤٨

الثانیة انتساب-عبد هللا محمود یوسف محمد٤٨٣٤٩

الثانیة انتساب-عبد هللا نصار عوده عید محمد٤٨٣٥٤

الثانیة انتساب-عبد هللا ھانى احمد ابراھیم٤٨٣٥٥

الثانیة انتساب-عبد المجید طارق عبد المجید محمد٤٨٣٥٩

الثانیة انتساب-عبد المعز محمد فاروق صادق٤٨٣٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-عبد الملك عثمان عبد الفتاح محمد رفاعى٤٨٣٦١

الثانیة انتساب-عبدالحمید جمال عبدالحمید امین٤٨٣٧٠

الثانیة انتساب-عبدالرحمن احمد لبیب راشد حسین٤٨٣٧٤

الثانیة انتساب-عبدالرحمن ایمن حسینى رزق٤٨٣٧٦

الثانیة انتساب-عبدالرحمن جمال مصطفى امین٤٨٣٧٩

الثانیة انتساب-عبدالرحمن حسنى محمد حسن٤٨٣٨١

الثانیة انتساب-عبدالرحمن حسین ادریس على٤٨٣٨٢

الثانیة انتساب-عبدالرحمن رضا محمد سعید شھاب٤٨٣٨٣

الثانیة انتساب-عبدالرحمن سعید مصطفى عبداللطیف٤٨٣٨٦

الثانیة انتساب-عبدالرحمن سمیر مھدى محمود٤٨٣٨٨

الثانیة انتساب-عبدالرحمن شاكر عبدالفتاح محمد بغدادى٤٨٣٨٩

الثانیة انتساب-عبدالرحمن صفوت عبدالغنى عبدالمجید٤٨٣٩٢

الثانیة انتساب-عبدالرحمن صالح الدین عبدالعزیز عبدالرحیم٤٨٣٩٣

الثانیة انتساب-عبدالرحمن على محمد محمد٤٨٣٩٧

الثانیة انتساب-عبدالرحمن عمرو عصمت ابراھیم عبدالمنعم٤٨٣٩٩

الثانیة انتساب-عبدالرحمن كمال یونس محمد النوحى٤٨٤٠١

الثانیة انتساب-عبدالرحمن محمد احمد عبدالعلیم٤٨٤٠٣

الثانیة انتساب-عبدالرحمن محمد احمد محمد٤٨٤٠٤

الثانیة انتساب-عبدالرحمن محمد صدیق عبدالنعیم محمد٤٨٤٠٦

الثانیة انتساب-عبدالرحمن محمد فؤاد محمد٤٨٤٠٨

الثانیة انتساب-عبدالرحمن محمود الشریف فؤاد محمد٤٨٤٠٩

الثانیة انتساب-عبدالرحمن نبیل جالل موسى عبدالوھاب٤٨٤١١

الثانیة انتساب-عبدالعزیز ابراھیم ابراھیم على٤٨٤١٤

الثانیة انتساب-عبدالعزیز ابراھیم حجازى حنفى٤٨٤١٥

الثانیة انتساب-عبدالعزیز ابراھیم محمد عزب٤٨٤١٦

الثانیة انتساب-عبدالعزیز احمد عبدالعزیز فھمى٤٨٤١٧

الثانیة انتساب-عبدالعزیز اشرف عبدالعزیز احمد السیسى٤٨٤١٨

الثانیة انتساب-عبدالعزیز محمد سالم مصطفى٤٨٤٢٠

الثانیة انتساب-عبدالعزیز محمد سید قباري٤٨٤٢١

الثانیة انتساب-عبدالفتاح محمد عبدالفتاح محمد٤٨٤٢٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-عبدالقادر حمدي عبدالقادر حسن٤٨٤٢٤

الثانیة انتساب-عبداللطیف عصام عبداللطیف مصطفى٤٨٤٢٧

الثانیة انتساب-عبدهللا احمد محمود بدیر على٤٨٤٢٩

الثانیة انتساب-عبدهللا حمزه عبدالعظیم ابو بكر٤٨٤٣٣

الثانیة انتساب-عبدهللا خالد عبدهللا احمد محمد٤٨٤٣٤

الثانیة انتساب-عبدهللا رمضان محمود عبدالحمید٤٨٤٣٥

الثانیة انتساب-عبدهللا سلیم رجب سلیم٤٨٤٣٦

الثانیة انتساب-عبدهللا فاروق محمد احمد عمر٤٨٤٤٢

الثانیة انتساب-عبدهللا محمد محمود عبدالكریم٤٨٤٤٥

الثانیة انتساب-عبدهللا محمود احمد محمود جعفر٤٨٤٤٦

الثانیة انتساب-عبدهللا مصطفى على عبادى سلیمان٤٨٤٤٧

الثانیة انتساب-عبدالمنعم سعید عبدالمنعم محمد٤٨٤٤٨

الثانیة انتساب-عجایبى مكسموس عجبان مكسموس٤٨٤٥٤

الثانیة انتساب-عزت اشرف عزت سلیمان محمد٤٨٤٥٩

الثانیة انتساب-عزیزة فتحى فؤاد ھیبھ٤٨٤٦١

الثانیة انتساب-عصام محمد العرمبى محمد٤٨٤٧٠

الثانیة انتساب-عصام محمد محمد یوسف وھبھ٤٨٤٧٢

الثانیة انتساب-عصماء حسام حسنى دسوقى٤٨٤٧٥

الثانیة انتساب-عال حسان النوبى احمد٤٨٤٧٨

الثانیة انتساب-عال زكریا عاشور ابراھیم٤٨٤٧٩

الثانیة انتساب-عالء الدین اشرف شعبان ھاشم٤٨٤٨٣

الثانیة انتساب-عالء الدین سمیر ابو النجا ابوالعال٤٨٤٨٥

الثانیة انتساب-عالء الدین یاسر احمد سلیم٤٨٤٩١

الثانیة انتساب-عالء خالد ابو الحسن محمد حسن٤٨٤٩٢

الثانیة انتساب-عالء طھ عبد النبى على٤٨٤٩٦

الثانیة انتساب-على ابراھیم على زینھم٤٨٥٠٩

الثانیة انتساب-على احمد عبد العال محمود٤٨٥١٢

الثانیة انتساب-على احمد على ابراھیم٤٨٥١٥

الثانیة انتساب-على الدین جبریل عبد الرحمن شعبان خطاب٤٨٥١٨

الثانیة انتساب-على حاتم على حسین٤٨٥٢١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-على خالد شعبان محمد عبدالرازق٤٨٥٢٥

الثانیة انتساب-على خالد على حسوبھ٤٨٥٢٦

الثانیة انتساب-على خالد على محمد تركى٤٨٥٢٧

الثانیة انتساب-على خالد محمد عبدالعزیز اصیلھ٤٨٥٢٨

الثانیة انتساب-على طارق جابر على بخیت٤٨٥٣٩

الثانیة انتساب-على عبد الحمید شبل محمد٤٨٥٤٣

الثانیة انتساب-على عبد المنعم على محمد على جندیھ٤٨٥٤٦

الثانیة انتساب-على عبدالمجید بیومى عبدالمجید٤٨٥٤٩

الثانیة انتساب-على محمد سید احمد٤٨٥٦٣

الثانیة انتساب-على محمد على لیسى حسین٤٨٥٦٥

الثانیة انتساب-على محمد قاسم محمد٤٨٥٧٠

الثانیة انتساب-على محمد محمود عبد اللطیف٤٨٥٧١

الثانیة انتساب-على محمود عبد الوھاب محمود٤٨٥٧٤

الثانیة انتساب-على محمود محمد احمد سعودي٤٨٥٧٨

الثانیة انتساب-علي عصام محمد عبداللطیف٤٨٥٨٥

الثانیة انتساب-علیاء محمود محمد عارف٤٨٥٨٨

الثانیة انتساب-عمر احمد شحاتھ السید٤٨٦٠٣

الثانیة انتساب-عمر احمد عبد الظاھر عبد الاله٤٨٦٠٤

الثانیة انتساب-عمر السعید دحدوح احمد حمام٤٨٦١١

الثانیة انتساب-عمر توفیق محمود على٤٨٦١٧

الثانیة انتساب-عمر حاتم عبدالحمید احمد فودة٤٨٦٢٠

الثانیة انتساب-عمر حسام الدین محمد توفیق٤٨٦٢٢

الثانیة انتساب-عمر حمدى محمد قندیل ابراھیم٤٨٦٢٤

الثانیة انتساب-عمر خالد الھادى علي٤٨٦٢٧

الثانیة انتساب-عمر سعد طھ ابوداغر٤٨٦٤٥

الثانیة انتساب-عمر سعید البیومى عبد هللا٤٨٦٤٦

الثانیة انتساب-عمر سعید سید حویط٤٨٦٤٧

الثانیة انتساب-عمر سید حسن عبد الباري٤٨٦٥١

الثانیة انتساب-عمر سید محمد على٤٨٦٥٤

الثانیة انتساب-عمر شحاتھ حسن عبید٤٨٦٥٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-عمر شریف على حمدى٤٨٦٥٦

الثانیة انتساب-عمر شعبان حسب هللا على ھیكل٤٨٦٥٩

الثانیة انتساب-عمر شعبان على محمد٤٨٦٦٠

الثانیة انتساب-عمر طارق زكریا على الحداد٤٨٦٦٣

الثانیة انتساب-عمر عباس انور محمد ابراھیم٤٨٦٦٦

الثانیة انتساب-عمر عبد العال احمد طھ٤٨٦٦٨

الثانیة انتساب-عمر عبد الناصر محمد محمود٤٨٦٧٤

الثانیة انتساب-عمر عبدالفتاح ابراھیم محمد الصنادیرى٤٨٦٧٨

الثانیة انتساب-عمر عثمان احمد ابراھیم٤٨٦٧٩

الثانیة انتساب-عمر عز الدین حسن علي٤٨٦٨١

الثانیة انتساب-عمر عصام سلیم محمد٤٨٦٨٣

الثانیة انتساب-عمر عالء ابو الفتوح محمد٤٨٦٨٦

الثانیة انتساب-عمر عالء الدین سید سالمھ٤٨٦٨٨

الثانیة انتساب-عمر عماد عرفات صابر٤٨٦٩٣

الثانیة انتساب-عمر عمرو عالء الدین زیدان٤٨٦٩٤

الثانیة انتساب-عمر فتحى عبد الفتاح زحالن النجار٤٨٦٩٦

الثانیة انتساب-عمر مجدى احمد بیومى٤٨٧٠١

الثانیة انتساب-عمر مجدى عزت عبده السید٤٨٧٠٣

الثانیة انتساب-عمر مجدى محمد عمر متولى٤٨٧٠٤

الثانیة انتساب-عمر محمد سالمة سالمة٤٨٧١٦

الثانیة انتساب-عمر محمد شحاتھ عبد المجید٤٨٧١٨

الثانیة انتساب-عمر محمد عبد الحمید امین٤٨٧٢١

الثانیة انتساب-عمر محمد عبد العظیم محمد٤٨٧٢٣

الثانیة انتساب-عمر محمد عبد الفتاح محمد٤٨٧٢٤

الثانیة انتساب-عمر محمد عبد الوارث محمد٤٨٧٢٥

الثانیة انتساب-عمر محمد عثمان مصطفى٤٨٧٢٨

الثانیة انتساب-عمر محمد عز الدین سالم٤٨٧٢٩

الثانیة انتساب-عمر محمد على السید٤٨٧٣٠

الثانیة انتساب-عمر محمد على سید٤٨٧٣١

الثانیة انتساب-عمر محمد محمد عكاشة حسین٤٨٧٣٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-عمر محمد محمود ابو زید احمد٤٨٧٣٨

الثانیة انتساب-عمر محمود مصطفى زكى٤٨٧٤٠

الثانیة انتساب-عمر مدحت محمد محمد٤٨٧٤٢

الثانیة انتساب-عمر مصطفى ثابت عبد الجابر٤٨٧٤٤

الثانیة انتساب-عمر مصطفى محمد احمد٤٨٧٤٧

الثانیة انتساب-عمر ناصر عبد الحى عبد هللا٤٨٧٥٢

الثانیة انتساب-عمرو احمد فضل عبد المجید٤٨٧٦١

الثانیة انتساب-عمرو اشرف بھنساوى علي٤٨٧٦٦

الثانیة انتساب-عمرو ایمن شحتھ السید٤٨٧٦٩

الثانیة انتساب-عمرو بدوى محمد طایع٤٨٧٧١

الثانیة انتساب-عمرو حسن محمد رضوان٤٨٧٧٥

الثانیة انتساب-عمرو سامى على حسن٤٨٧٨٢

الثانیة انتساب-عمرو سعید عبد هللا عشري٤٨٧٨٥

الثانیة انتساب-عمرو سید احمد محمود٤٨٧٨٦

الثانیة انتساب-عمرو سید حمدى خالد حسن٤٨٧٨٧

الثانیة انتساب-عمرو سید عبدالعزیز السید٤٨٧٨٨

الثانیة انتساب-عمرو صالح الدین عبد هللا عبد المطلب٤٨٧٩١

الثانیة انتساب-عمرو صالح محمد محفوظ٤٨٧٩٣

الثانیة انتساب-عمرو عبد العظیم عبد الحكیم اسماعیل خلیل٤٨٧٩٧

الثانیة انتساب-عمرو عبده محمد عبد الھادى٤٨٨٠٠

الثانیة انتساب-عمرو عزت كمال عبد العزیز امام٤٨٨٠١

الثانیة انتساب-عمرو عكاشة على عكاشة٤٨٨٠٧

الثانیة انتساب-عمرو على حسن حسن ٤٨٨١٢

الثانیة انتساب-عمرو عنتر ابراھیم خلیفة٤٨٨١٥

الثانیة انتساب-عمرو ماھر احمد عبد الرحیم٤٨٨٢٠

الثانیة انتساب-عمرو مجدى عبد الموجود عبد العال٤٨٨٢٢

الثانیة انتساب-عمرو مجدى محمود عباده٤٨٨٢٣

الثانیة انتساب-عمرو محمد ابو الفتوح على٤٨٨٢٤

الثانیة انتساب-عمرو محمد حسنى عبدالعاطى٤٨٨٢٩

الثانیة انتساب-عمرو محمد عبد العال احمد٤٨٨٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-عمرو محمود دیاب محمد٤٨٨٣٤

الثانیة انتساب-عمرو مصطفى عبد الرحمن اسماعیل٤٨٨٣٧

الثانیة انتساب-عمرو مصطفى كامل احمد٤٨٨٣٨

الثانیة انتساب-عمرو ممدوح سعید محمد سنوسى٤٨٨٣٩

الثانیة انتساب-عمرو ناصر احمد محمد٤٨٨٤٠

الثانیة انتساب-عمرو ھشام محمود ریاض٤٨٨٤٦

الثانیة انتساب-غادة عبدالناصر عبدالحمید محمد٤٨٨٥٧

الثانیة انتساب-غاده ناصر امین حسین٤٨٨٦٢

الثانیة انتساب-غدیر یوسف محمد محمد عبد هللا٤٨٨٦٥

الثانیة انتساب-غلیا على محمود على٤٨٨٦٦

الثانیة انتساب-فادى جرجس سعد حنا٤٨٨٦٩

الثانیة انتساب-فادى عادل انور فؤاد جندى٤٨٨٧٣

الثانیة انتساب-فادى نادر ثابت معوض٤٨٨٧٧

الثانیة انتساب-فادى نادر فكرى راجى٤٨٨٧٨

الثانیة انتساب-فارس محمد منصور فاضل٤٨٨٨٢

الثانیة انتساب-فاطمة ابراھیم صالح عبدالحمید٤٨٨٨٧

الثانیة انتساب-فاطمة خالد رجب عبد الستار٤٨٨٩١

الثانیة انتساب-فاطمة سید عبد المنعم حسانین٤٨٨٩٦

الثانیة انتساب-فاطمھ الزھراء محمد السعید احمد عبد المجید٤٨٩٠٧

الثانیة انتساب-فاطمھ رضا محمد سیف الدین٤٨٩١٢

الثانیة انتساب-فاطمھ شریف یسرى عبدالعزیز٤٨٩١٥

الثانیة انتساب-فاطمھ عبد المنعم عبد العزیز حسنین٤٨٩٢٠

الثانیة انتساب-فاطمھ نبیل ریاض عید محمد٤٨٩٢٥

الثانیة انتساب-فاطمھ ھشام محسن امام٤٨٩٢٧

الثانیة انتساب-فایزة السید على احمد٤٨٩٣٠

الثانیة انتساب-فایزه سعد صابر محمد٤٨٩٣١

الثانیة انتساب-فتحى ایمن فتحى مصطفى٤٨٩٣٤

الثانیة انتساب-فتحى محمد ابو الیزید محمد٤٨٩٤٠

الثانیة انتساب-فتحى محمد فتحى محمد ٢٢-٤-٤٨٩٤٢١٩٩٩

الثانیة انتساب-فتحي سعید رمضان رمضان٤٨٩٤٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-فخر الدین ابراھیم صالح موسى٤٨٩٤٧

الثانیة انتساب-فرح حسین عبده ھارون٤٨٩٤٨

الثانیة انتساب-فرح فضل صالح فضل مرجان٤٨٩٤٩

الثانیة انتساب-فرح محمد بدر عبد الدایم٤٨٩٥١

الثانیة انتساب-فرح یاسر محمد فكرى صالح٤٨٩٥٤

الثانیة انتساب-فرحھ مصطفى محمد عبد البارى٤٨٩٥٦

الثانیة انتساب-فردوس محمد اسماعیل محمد٤٨٩٥٧

الثانیة انتساب-فریدة خالد سمیر جمیل٤٨٩٦٠

الثانیة انتساب-فریدة نصر راغب محمود٤٨٩٦٢

الثانیة انتساب-فریده طھ یحیى مصطفى الدخمیسى٤٨٩٦٣

الثانیة انتساب-فلیمون فرید شوقى سلیمان٤٨٩٦٨

الثانیة انتساب-فھد السید محمد سید عامر ٤٨٩٦٩

الثانیة انتساب-فھد جمال عبد الحلیم محمد٤٨٩٧٠

الثانیة انتساب-فؤاد مصطفى محمد فؤاد محمد الدمرداش٤٨٩٧٣

الثانیة انتساب-فیفیان فؤاد عبده جاب هللا٤٨٩٧٩

الثانیة انتساب-قطب سامى قطب فتح٤٨٩٨٣

الثانیة انتساب-كامل محمود كامل محمود محمد٤٨٩٨٨

الثانیة انتساب-كریم ابراھیم عبدالجلیل على٤٨٩٩٤

الثانیة انتساب-كریم المتولى محمود عبد الوھاب٤٩٠٠٩

الثانیة انتساب-كریم اوسام عبد الموجود محمد٤٩٠١١

الثانیة انتساب-كریم ایمن فوزى سلیم٤٩٠١٢

الثانیة انتساب-كریم حمیده على حمیده٤٩٠٢٠

الثانیة انتساب-كریم سامى سالمھ محمد٤٩٠٢٦

الثانیة انتساب-كریم عبد اللطیف سید عبد اللطیف٤٩٠٣٧

الثانیة انتساب-كریم عماد الدین احمد عبد الجواد٤٩٠٣٩

الثانیة انتساب-كریم محسن حسین عبد العظیم٤٩٠٤٦

الثانیة انتساب-كریم محمد السید رضوان٤٩٠٤٨

الثانیة انتساب-كریم محمد السید عبد الصمد٤٩٠٤٩

الثانیة انتساب-كریم محمد حمدى محمد٤٩٠٥٠

الثانیة انتساب-كریم محمود فاروق حسنین٤٩٠٥٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-كریم محمود نصر الدین محمد نبوى٤٩٠٥٨

الثانیة انتساب-كریم یونان عوض نوح٤٩٠٦٩

الثانیة انتساب-كریمھ محمد عبداللطیف مصطفى٤٩٠٧٣

الثانیة انتساب-كمال الدین حسین كمال رشید٤٩٠٧٦

الثانیة انتساب-كمال امین كمال امین٤٩٠٧٨

الثانیة انتساب-كیرلس یوسف صدقي امین٤٩١٠٢

الثانیة انتساب-لبنى جمال فتوح ھریدى٤٩١٠٥

الثانیة انتساب-لؤى على صالح حسن إبراھیم٤٩١١٤

الثانیة انتساب-لیدیا عادل فایق امیر٤٩١١٧

الثانیة انتساب-مادلین مجدى انور مرجان٤٩١٢٧

الثانیة انتساب-مادونا وجدى فتحى تادرس٤٩١٣١

الثانیة انتساب-مارتینا اشرف نبیھ حبیب٤٩١٣٥

الثانیة انتساب-ماركو رأفت عبده حنا٤٩١٤٠

الثانیة انتساب-مارى جرجس ثابت جرجس٤٩١٤٢

الثانیة انتساب-ماریان سمیر بخیت عبده٤٩١٤٨

الثانیة انتساب-مارینا سمیر توفیق جرجس٤٩١٥٦

الثانیة انتساب-مارینا عاطف فرج هللا ابراھیم٤٩١٥٩

الثانیة انتساب-مارینا مجدى غبلایر برسوم٤٩١٦٢

الثانیة انتساب-مازن مجدى جبر علي عبد ربھ٤٩١٧٣

الثانیة انتساب-مازن مصطفى السید محمد السقیلى٤٩١٧٦

الثانیة انتساب-ماھیر اسامھ محمد طلعت محمود٤٩١٨١

الثانیة انتساب-ماھینور سمیر صالح الدین محمد٤٩١٨٢

الثانیة انتساب-محمد احمد حمدى محمد٤٩٢٤٢

الثانیة انتساب-محمد احمد عبد الحلیم محمد خلف٤٩٢٥٠

الثانیة انتساب-محمد احمد عبد الحمید ابراھیم٤٩٢٥١

الثانیة انتساب-محمد احمد عبد الحمید عبد الحافظ٤٩٢٥٢

الثانیة انتساب-محمد احمد عبد العاطى عبد الفتاح٤٩٢٥٥

الثانیة انتساب-محمد احمد عبد العظیم عبد ربھ٤٩٢٥٨

الثانیة انتساب-محمد احمد عبد العظیم محمد٤٩٢٥٩

الثانیة انتساب-محمد احمد عبدالحمید ابراھیم٤٩٢٦٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-محمد احمد على عبود احمد٤٩٢٦٥

الثانیة انتساب-محمد احمد فرید محمد٤٩٢٦٨

الثانیة انتساب-محمد احمد محمد احمد٤٩٢٦٩

الثانیة انتساب-محمد احمد محمد عبد العظیم٤٩٢٧٧

الثانیة انتساب-محمد احمد محمد غالى٤٩٢٨٠

الثانیة انتساب-محمد اسماعیل محمد عبد اللطیف٤٩٣٠٦

الثانیة انتساب-محمد اشرف ابراھیم حلمى محمد نافع٤٩٣٠٧

الثانیة انتساب-محمد اشرف احمد محمد٤٩٣١١

الثانیة انتساب-محمد اشرف محمد عبده محمد كاشف٤٩٣٣٢

الثانیة انتساب-محمد السید عبد الحمید جودة السید٤٩٣٤٤

الثانیة انتساب-محمد امین عبد ربھ السید٤٩٣٥٦

الثانیة انتساب-محمد ایمن سالم عبد الشفوق٤٩٣٥٩

الثانیة انتساب-محمد ایمن فؤاد احمد٤٩٣٦٥

الثانیة انتساب-محمد ایمن یوسف عفیفي غریب٤٩٣٧٠

الثانیة انتساب-محمد تامر عابدین بكیر٤٩٣٨١

الثانیة انتساب-محمد توفیق محمد احمد حسن٤٩٣٨٤

الثانیة انتساب-محمد ثروت محمد رمضان منصور٤٩٣٨٧

الثانیة انتساب-محمد جمال محمد محمود شعبان٤٩٤١٣

الثانیة انتساب-محمد جمال مصطفى احمد الطویل٤٩٤١٤

الثانیة انتساب-محمد جمیل ابو بكر فراج٤٩٤١٨

الثانیة انتساب-محمد حاتم محمود محمود٤٩٤١٩

الثانیة انتساب-محمد حامد سلیم حامد٤٩٤٢٠

الثانیة انتساب-محمد حسن امین النجار٤٩٤٣١

الثانیة انتساب-محمد حسنى عبد المنعم زكى٤٩٤٤٣

الثانیة انتساب-محمد حسین على غانم غریب٤٩٤٤٦

الثانیة انتساب-محمد حسین محمود احمد٤٩٤٥١

الثانیة انتساب-محمد حمدى محمد سید٤٩٤٦٠

الثانیة انتساب-محمد حمدى محمود احمد٤٩٤٦١

الثانیة انتساب-محمد حنفى خیرى ابراھیم٤٩٤٦٥

الثانیة انتساب-محمد خالد زكي عالم٤٩٤٧٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-محمد خالد عبد الحلیم على عنبر٤٩٤٧٧

الثانیة انتساب-محمد خالد محمد عیسوى٤٩٤٩٧

الثانیة انتساب-محمد رأفت صالح سید٤٩٥٠٦

الثانیة انتساب-محمد رمضان محمد عفیفى٤٩٥٣٥

الثانیة انتساب-محمد زكریا ابراھیم محمد٤٩٥٣٩

الثانیة انتساب-محمد سعد صبحى عبد ربھ٤٩٥٦٠

الثانیة انتساب-محمد سعید السید احمد احمد ابراھیم٤٩٥٦٧

الثانیة انتساب-محمد سعید عبد النبى عبد المنعم٤٩٥٧٣

الثانیة انتساب-محمد سعید عبداللطیف فرج٤٩٥٧٤

الثانیة انتساب-محمد سمیر ابو سریع خلیل٤٩٥٨١

الثانیة انتساب-محمد سمیر حاللھ عطا٤٩٥٨٢

الثانیة انتساب-محمد سمیر فھمى على ابراھیم٤٩٥٨٦

الثانیة انتساب-محمد سمیر محمد زكى٤٩٥٨٨

الثانیة انتساب-محمد سید احمد رفاعى٤٩٥٩١

الثانیة انتساب-محمد سید خلیفة سید٤٩٥٩٤

الثانیة انتساب-محمد سید طھ عبد القادر٤٩٥٩٧

الثانیة انتساب-محمد سید عبدالفتاح عبدالرحیم٤٩٥٩٨

الثانیة انتساب-محمد سید محمد عبد اللطیف٤٩٦٠٢

الثانیة انتساب-محمد شریف محمد احمد٤٩٦١٣

الثانیة انتساب-محمد شعبان احمده عبد الفتاح٤٩٦١٥

الثانیة انتساب-محمد شعبان السید سید٤٩٦١٦

الثانیة انتساب-محمد صابر اللیثى محمد عبد الرحیم٤٩٦٢١

الثانیة انتساب-محمد صابر بشیر على٤٩٦٢٢

الثانیة انتساب-محمد صابر معوض شحاتھ سلیم٤٩٦٢٣

الثانیة انتساب-محمد صالح احمد حامد٤٩٦٢٦

الثانیة انتساب-محمد صبحى عبدالحمید احمد٤٩٦٢٩

الثانیة انتساب-محمد صفوت محروس محمد٤٩٦٣٢

الثانیة انتساب-محمد صفوت محمد منتصر٤٩٦٣٤

الثانیة انتساب-محمد طارق محمد عبد العال الحنبوشى٤٩٦٥٦

الثانیة انتساب-محمد طارق نبیھ منصور٤٩٦٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-محمد عادل عبده على موسى٤٩٦٧٣

الثانیة انتساب-محمد عادل محمد احمد حسن٤٩٦٧٥

الثانیة انتساب-محمد عاطف محمد السید٤٩٦٨٨

الثانیة انتساب-محمد عامر طھ محمد الدموكى٤٩٦٩٠

الثانیة انتساب-محمد عبد الحمید حسین عبد الحمید٤٩٦٩٧

الثانیة انتساب-محمد عبد هللا السید سلیمان عطیھ٤٩٧٢٠

الثانیة انتساب-محمد عزت عبد الرحمن یونس٤٩٧٤٣

الثانیة انتساب-محمد عالء عطیھ سلطان٤٩٧٦٨

الثانیة انتساب-محمد على عبد المنصف علوانى محمد٤٩٧٨٧

الثانیة انتساب-محمد على لیثى محمد٤٩٧٨٩

الثانیة انتساب-محمد عماد عبد العزیز محمد٤٩٨٠٠

الثانیة انتساب-محمد عماد محمد عطیھ٤٩٨٠٤

الثانیة انتساب-محمد كمال احمد محمود٤٩٨٣٩

الثانیة انتساب-محمد كمال عبد الظاھر عبد الموجود٤٩٨٤٢

الثانیة انتساب-محمد لطفى السید عبد المقصود٤٩٨٤٦

الثانیة انتساب-محمد مجدى احمد جابر٤٩٨٥٢

الثانیة انتساب-محمد مجدى رزق عبد المطلب٤٩٨٥٥

الثانیة انتساب-محمد مجدى ركابى احمد٤٩٨٥٦

الثانیة انتساب-محمد مجدى رمضان عبد التواب٤٩٨٥٧

الثانیة انتساب-محمد مجدى سیف الدین محمود٤٩٨٥٩

الثانیة انتساب-محمد مجدى عبد المجید عبد الحلیم٤٩٨٦٢

الثانیة انتساب-محمد مجدى عبد الوھاب السید٤٩٨٦٣

الثانیة انتساب-محمد مجدى محمد احمد مكاوى٤٩٨٦٤

الثانیة انتساب-محمد مجدى محمد عفیفى٤٩٨٦٥

الثانیة انتساب-محمد مجدى نوح حسن٤٩٨٦٧

الثانیة انتساب-محمد مجدي عبد اللطیف السید٤٩٨٦٩

الثانیة انتساب-محمد مجدي علي عبداللطیف٤٩٨٧٠

الثانیة انتساب-محمد مجدي محمد حافظ٤٩٨٧١

الثانیة انتساب-محمد محسن ناجى احمد ابو العال٤٩٨٧٦

الثانیة انتساب-محمد محمد یوسف احمد٤٩٨٨١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-محمد محمود فتحى اسماعیل٤٩٨٩٥

الثانیة انتساب-محمد محیى صدیق عبدالحلیم عبدالوھاب٤٩٩٠٧

الثانیة انتساب-محمد مختار صالح مختار٤٩٩٠٨

الثانیة انتساب-محمد مصطفى احمد السید٤٩٩١٧

الثانیة انتساب-محمد مصطفى محمد ابراھیم سلیم٤٩٩٢٨

الثانیة انتساب-محمد منیر عبد الرازق عید٤٩٩٤٨

الثانیة انتساب-محمد مھدى توفیق مھدى٤٩٩٤٩

الثانیة انتساب-محمد نادى محمد عبد العزیز٤٩٩٥٦

الثانیة انتساب-محمد ناصر محمد عبد العزیز٤٩٩٦٤

الثانیة انتساب-محمد نصر فراج٤٩٩٧٣

الثانیة انتساب-محمد ھانى محمد ریاض احمد جمعة٤٩٩٧٩

الثانیة انتساب-محمد ھانى محمد محمود ٢٠-٣-٤٩٩٨١١٩٩٩

الثانیة انتساب-محمد ھشام صبحى عبدالقادر٤٩٩٨٩

الثانیة انتساب-محمد ھشام فیصل خلیل٤٩٩٩٢

الثانیة انتساب-محمد ھشام مصطفى كامل عبدالناصر٥٠٠٠٠

الثانیة انتساب-محمد ھیثم رمضان احمد٥٠٠٠٢

الثانیة انتساب-محمد وفیق حسن ابراھیم٥٠٠٠٨

الثانیة انتساب-محمد ولید عزیز سعد٥٠٠١٠

الثانیة انتساب-محمد یاسر فاروق بسطاوى٥٠٠١٢

الثانیة انتساب-محمد یاسر محسوب عبد الغني٥٠٠١٣

الثانیة انتساب-محمد یحى رمضان زید٥٠٠١٧

الثانیة انتساب-محمد یوسف شعبان جاد٥٠٠٢٢

الثانیة انتساب-محمود احمد عید احمد عوض٥٠٠٤٠

الثانیة انتساب-محمود احمد محمود على٥٠٠٤٧

الثانیة انتساب-محمود اسامھ عبد الفتاح حسن٥٠٠٥٣

الثانیة انتساب-محمود اشرف السید محمد ابو سریع٥٠٠٥٥

الثانیة انتساب-محمود اشرف سید احمد مندوه٥٠٠٥٧

الثانیة انتساب-محمود الحسین محمد نورعلى٥٠٠٦٥

الثانیة انتساب-محمود السید شعبان عبد الحلیم٥٠٠٦٦

الثانیة انتساب-محمود بالل عبد المجید محمود سلیم٥٠٠٧٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-محمود جمال محمد احمد سلیمان٥٠٠٨١

الثانیة انتساب-محمود جمعة عبدالنبى محمد مسلم٥٠٠٨٢

الثانیة انتساب-محمود حسن خلیل حسن٥٠٠٨٨

الثانیة انتساب-محمود حسن محمود حسن٥٠٠٨٩

الثانیة انتساب-محمود حمدى عبادى على٥٠٠٩٣

الثانیة انتساب-محمود خالد عبد الرازق الشافعي٥٠٠٩٧

الثانیة انتساب-محمود خالد محمود احمد حمامة٥٠١٠٢

الثانیة انتساب-محمود خلیل سمیر سعودى٥٠١٠٤

الثانیة انتساب-محمود رجب دیب عبد الھادى٥٠١٠٨

الثانیة انتساب-محمود رضا عبدالحمید دكرورى٥٠١١٢

الثانیة انتساب-محمود سامح امام الحارتى٥٠١١٥

الثانیة انتساب-محمود سعید معوض عباس٥٠١٢٦

الثانیة انتساب-محمود صبحى محمد عبد القادر عقل٥٠١٣٩

الثانیة انتساب-محمود صالح حلمى حسن على٥٠١٤٢

الثانیة انتساب-محمود عادل محمد صمیده٥٠١٤٧

الثانیة انتساب-محمود عاشور سید عید٥٠١٥٠

الثانیة انتساب-محمود عاطف منوفى السید٥٠١٥٣

الثانیة انتساب-محمود عبد العزیز صالح محمد٥٠١٥٨

الثانیة انتساب-محمود عبد العزیز محمد عبد العزیز٥٠١٦٢

الثانیة انتساب-محمود عبد الھادى فاروق عبد الفضیل٥٠١٦٧

الثانیة انتساب-محمود عبدالحمید محمد ابوطالب٥٠١٦٨

الثانیة انتساب-محمود عالء محروس بیومي٥٠١٧٩

الثانیة انتساب-محمود عالم محمد مصطفى٥٠١٨١

الثانیة انتساب-محمود عماد مھدى سید٥٠١٨٥

الثانیة انتساب-محمود عیسى نصر الدین عیسى٥٠١٩٤

الثانیة انتساب-محمود كمال على احمد العوام٥٠٢٠٢

الثانیة انتساب-محمود محمد احمد سلیمان٥٠٢١٦

الثانیة انتساب-محمود محمد حسب هللا احمد٥٠٢٢٠

الثانیة انتساب-محمود محمد حسن محمود٥٠٢٢١

الثانیة انتساب-محمود محمد عبد الحلیم عبد اللطیف سعید٥٠٢٢٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-محمود محمد محمود محمد ٢٠-١٢-٥٠٢٤١١٩٩٩

الثانیة انتساب-محمود محمد مصرى احمد طھ٥٠٢٤٣

الثانیة انتساب-محمود مصطفى احمد محمد تلیمھ٥٠٢٥٢

الثانیة انتساب-محمود مكاوى عیسى احمد٥٠٢٥٩

الثانیة انتساب-محمود ناصر محمد حسان٥٠٢٦٦

الثانیة انتساب-مروان جمال محمود على٥٠٢٩٢

الثانیة انتساب-مروان عادل محمد عبد هللا٥٠٢٩٦

الثانیة انتساب-مروه عبد المنعم عبد الرحمن ابراھیم٥٠٣١١

الثانیة انتساب-مریم احمد اسماعیل عاشور٥٠٣١٨

الثانیة انتساب-مریم احمد حسینى رزق٥٠٣١٩

الثانیة انتساب-مریم زینھم ابراھیم نصر٥٠٣٢٩

الثانیة انتساب-مریم سامى نظیر عزیز٥٠٣٣٠

الثانیة انتساب-مریم سمیر عبداللطیف حسن٥٠٣٣١

الثانیة انتساب-مریم صالح سلیمان علي٥٠٣٣٣

الثانیة انتساب-مریم صالح محمد عبدالمعطى٥٠٣٣٤

الثانیة انتساب-مریم طلعت محمود زكى٥٠٣٣٥

الثانیة انتساب-مریم عادل الحفنى محمد٥٠٣٣٦

الثانیة انتساب-مریم عبد الغنى عاطف سید٥٠٣٣٨

الثانیة انتساب-مریم عبد الفتاح حسن عبد الفتاح٥٠٣٣٩

الثانیة انتساب-مریم عبد هللا احمد عبید٥٠٣٤٠

الثانیة انتساب-مریم عصام الحسینى فوزى٥٠٣٤١

الثانیة انتساب-مریم فوزى توفیق ابراھیم٥٠٣٤٦

الثانیة انتساب-مریم محمد امام حسن٥٠٣٥١

الثانیة انتساب-مریم محمد سعد احمد٥٠٣٥٢

الثانیة انتساب-مصطفى احمد سید سلمان الجھینى٥٠٣٨٠

الثانیة انتساب-مصطفى احمد مصطفى توفیق٥٠٣٨٦

الثانیة انتساب-مصطفى احمد منیر محمد مرسى٥٠٣٩١

الثانیة انتساب-مصطفى جمال عثمان قرنى٥٠٤٠٧

الثانیة انتساب-مصطفى حسام الدین حنفى احمد٥٠٤١١

الثانیة انتساب-مصطفى حسن انور صدیق٥٠٤١٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-مصطفى حسن محمود خلف٥٠٤١٥

الثانیة انتساب-مصطفى حسنى صادق عثمان٥٠٤١٦

الثانیة انتساب-مصطفى خالد خمیس احمد٥٠٤٢٠

الثانیة انتساب-مصطفى خالد عبد الرحیم ابراھیم ندا٥٠٤٢٤

الثانیة انتساب-مصطفى رجب عبدالتواب فھمي محمد٥٠٤٣٤

الثانیة انتساب-مصطفى رجب عویس محمد٥٠٤٣٥

الثانیة انتساب-مصطفى سعد عبید حسین٥٠٤٣٩

الثانیة انتساب-مصطفى سعید محمد سلیمان٥٠٤٤٠

الثانیة انتساب-مصطفى سمیر حسین مرزوق٥٠٤٤١

الثانیة انتساب-مصطفى شریف ادھم محمد٥٠٤٤٥

الثانیة انتساب-مصطفى صبحى حامد مرسى٥٠٤٤٩

الثانیة انتساب-مصطفى عبدالعظیم ریاض محمد عثمان٥٠٤٦٤

الثانیة انتساب-مصطفى عبدالكریم سید عبدالكریم٥٠٤٦٥

الثانیة انتساب-مصطفى عالء محمد عثمان محمد٥٠٤٧٣

الثانیة انتساب-مصطفى فتحى محمد ابراھیم٥٠٤٨٣

الثانیة انتساب-مصطفى فرید عرفة فرید٥٠٤٨٥

الثانیة انتساب-مصطفى كامل محمد ابراھیم٥٠٤٨٨

الثانیة انتساب-مصطفى ماجد محمد محمد٥٠٤٩٠

الثانیة انتساب-مصطفى محمد حاتم عبد الوھاب٥٠٥٠٥

الثانیة انتساب-مصطفى محمد عبدالمنعم عمر٥٠٥١٥

الثانیة انتساب-مصطفى محمد على احمد٥٠٥١٦

الثانیة انتساب-مصطفى محمد فتحى عطا هللا٥٠٥١٧

الثانیة انتساب-مصطفى محمد محمود عمارة٥٠٥١٩

الثانیة انتساب-مصطفى محمد مصطفى على عبد الجواد٥٠٥٢١

الثانیة انتساب-مصطفى محمود حجاج عبد الفتاح٥٠٥٢٤

الثانیة انتساب-مصطفى محمود حسنین محمد٥٠٥٢٧

الثانیة انتساب-مصطفى محمود عبده شحاتھ٥٠٥٣٢

الثانیة انتساب-مصطفى محمود متولى مصطفى٥٠٥٣٣

الثانیة انتساب-مصطفى محمود محمد محمود احمد٥٠٥٣٧

الثانیة انتساب-مصطفى محمود مراد فرید عیسي٥٠٥٣٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-مصطفى ناصر عبد الباسط عبد الغفار٥٠٥٥١

الثانیة انتساب-مصطفى نبیل محمود سید ابو العطا٥٠٥٥٤

الثانیة انتساب-مصطفي عادل سیف النصر الضوى٥٠٥٧٥

الثانیة انتساب-مصطفي نادر سعید حسین٥٠٥٨١

الثانیة انتساب-معاذ متولى محمد على٥٠٥٨٨

الثانیة انتساب-معتز ھانى ابراھیم محفوظ٥٠٦٠٥

الثانیة انتساب-منار انور محمد احمد٥٠٦١٧

الثانیة انتساب-منار سید فوزى احمد٥٠٦٢٠

الثانیة انتساب-منار محمد انور السید محمد٥٠٦٢٢

الثانیة انتساب-منار محمد لطفى صبح النادى٥٠٦٢٣

الثانیة انتساب-منار محمود محمد نور الدین٥٠٦٢٥

الثانیة انتساب-منة هللا عماد حسن حنفى٥٠٦٥٠

الثانیة انتساب-منة هللا محمود احمد محمد٥٠٦٥٤

الثانیة انتساب-منة هللا مصطفى اسماعیل محمود٥٠٦٥٦

الثانیة انتساب-منة هللا یاسر عبد الظاھر ابوسریع٥٠٦٦٠

الثانیة انتساب-منصور محمد ابراھیم محمد٥٠٦٦٢

الثانیة انتساب-منھ هللا نادر فؤاد جمعھ٥٠٦٧٢

الثانیة انتساب-منى اشرف السید على٥٠٦٧٦

الثانیة انتساب-منى صبحى حامد محمد٥٠٦٨٢

الثانیة انتساب-منى عبد الكریم حامد امام٥٠٦٨٤

الثانیة انتساب-منى عصام السید یونس٥٠٦٨٥

الثانیة انتساب-منى محمد جبر عباس٥٠٦٨٧

الثانیة انتساب-منى مصطفى اسماعیل محمد٥٠٦٨٨

الثانیة انتساب-منیر محمد منیر ریاض٥٠٦٩١

الثانیة انتساب-مھرائیل نعیم موریس خلة٥٠٧٠٦

الثانیة انتساب-مھند سامح محمد احمد٥٠٧٠٨

الثانیة انتساب-مھند محسن فتحى ابراھیم٥٠٧١٢

الثانیة انتساب-مھیتاب عاطف عبد الحمید عبد الرحمن٥٠٧١٧

الثانیة انتساب-مونیكا عاطف عبده رزق٥٠٧٢٥

الثانیة انتساب-مؤمن احمد مھران سید٥٠٧٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)
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الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-مؤمن عزوز حنفى خلیل٥٠٧٣٨

الثانیة انتساب-مي رمضان محمد احمد٥٠٧٦٠

الثانیة انتساب-میار احمد محمود محمد سالمھ٥٠٧٦٣

الثانیة انتساب-میار خالد مراد حسن٥٠٧٦٥

الثانیة انتساب-میار طلعت حفنى معوض على٥٠٧٦٧

الثانیة انتساب-میار محبوب عبد السالم محبوب٥٠٧٧٠

الثانیة انتساب-میار محمد حسین ابراھیم٥٠٧٧١

الثانیة انتساب-میار مدحت محمد محمود٥٠٧٧٤

الثانیة انتساب-میار مؤنس مصطفى محمد٥٠٧٧٥

الثانیة انتساب-میار ناصر محمد احمد٥٠٧٧٦

الثانیة انتساب-میرنا صابر فاروق شحاتھ٥٠٧٩٢

الثانیة انتساب-مینا عادل وھیب خلیل٥٠٨٠٩

الثانیة انتساب-مینا عاطف نسیم بشاى٥٠٨١٠

الثانیة انتساب-ناجى محمد زكى امین٥٠٨١٩

الثانیة انتساب-ناصر عمر فاروق عوض٥٠٨٤٠

الثانیة انتساب-ناھد اشرف عبد العواض احمد٥٠٨٤٦

الثانیة انتساب-ناھد صالح صالح صالح٥٠٨٤٧

الثانیة انتساب-نجالء محمود احمد عثمان٥٠٨٥٣

الثانیة انتساب-ندا ناصر صالح صادق٥٠٨٦٤

الثانیة انتساب-ندى احمد محمد دیاب٥٠٨٧٠

الثانیة انتساب-ندى اسامھ سعد حسن٥٠٨٧٢

الثانیة انتساب-ندى اشرف عبد الحمید محمد٥٠٨٧٤

الثانیة انتساب-ندى طارق محمد السمان٥٠٩٠٢

الثانیة انتساب-ندى عادل عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف٥٠٩٠٤

الثانیة انتساب-ندى عمرو عبدالمنعم على مھران٥٠٩٢١

الثانیة انتساب-ندى محمد زكریا البدرى٥٠٩٢٧

الثانیة انتساب-ندى محمد صبري محمد زكي الشیخ٥٠٩٢٨

الثانیة انتساب-ندى محمود السید جالل٥٠٩٣٢

الثانیة انتساب-ندى ممدوح مصطفى سید عفیفى٥٠٩٣٨

الثانیة انتساب-نرمین كروم ولیم عبدالسید٥٠٩٥٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-نرمین محمود محمد عبدالموجود٥٠٩٥٣

الثانیة انتساب-نسمة حمدى حسین على٥٠٩٥٧

الثانیة انتساب-نسمھ عادل عبد هللا ابراھیم الحوفى٥٠٩٦٠

الثانیة انتساب-نھى حاتم عبدهللا فكرى اسماعیل٥٠٩٧٤

الثانیة انتساب-نھى محمد حسین حسین٥٠٩٧٨

الثانیة انتساب-نھى محمد عطا حسن٥٠٩٧٩

الثانیة انتساب-نور الدین اشرف نور عبید٥٠٩٨٢

الثانیة انتساب-نور الدین جمال محمد عبد الموجود الشوربجي٥٠٩٨٣

الثانیة انتساب-نور الدین طھ عبید دیاب٥٠٩٨٤

الثانیة انتساب-نور الدین محمد ضبعى محمد٥٠٩٨٧

الثانیة انتساب-نور امین حسن محمد حسن قویشھ٥٠٩٨٩

الثانیة انتساب-نورا عبد العاطى عبد الرحمن محمد الفخرانى٥١٠٠٣

الثانیة انتساب-نورا فتحى عبدهللا رمضان٥١٠٠٥

الثانیة انتساب-نورا محمد الزین عبدهللا محسوب٥١٠٠٧

الثانیة انتساب-نوره محمد عبد الحفیظ عبد الخالق٥١٠٢٠

الثانیة انتساب-نورھان احمد طارق فاروق٥١٠٢٢

الثانیة انتساب-نورھان الحسن محمد عبدالھادى٥١٠٢٥

الثانیة انتساب-نورھان امین ابراھیم امین٥١٠٢٦

الثانیة انتساب-نورھان حسن فاروق بسطامى عبد الصمد٥١٠٣٦

الثانیة انتساب-نورھان سید محمد محمود٥١٠٥٠

الثانیة انتساب-نورھان شعبان حسن موسى٥١٠٥١

الثانیة انتساب-نورھان مجدى حسن حافظ٥١٠٥٩

الثانیة انتساب-ھاجر صالح رشدى نصر٥١٠٩٩

الثانیة انتساب-ھاجر عاطف حسن سلطان٥١١٠٢

الثانیة انتساب-ھاجر على عبد الحلیم رمضان٥١١٠٨

الثانیة انتساب-ھاجر محمد خلیفھ عبد الاله٥١١١٠

الثانیة انتساب-ھاجر محمد عبدالمنعم اسماعیل٥١١١٢

الثانیة انتساب-ھاجر محمد فتحى محمد على٥١١١٥

الثانیة انتساب-ھاجر ناصر السید ابراھیم٥١١٢٠

الثانیة انتساب-ھادى حسن على حسن٥١١٢٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-ھادى حسین احمد احمد٥١١٢٣

الثانیة انتساب-ھانى حسانین حسانین عبدالجلیل٥١١٣٥

الثانیة انتساب-ھانى محسن محمود عبد الحمید٥١١٣٩

الثانیة انتساب-ھانى محمد عبد العاطى عباس٥١١٤٠

الثانیة انتساب-ھایدى على على السید على٥١١٥٥

الثانیة انتساب-ھبة هللا محمد عبد العال حسن٥١١٧١

الثانیة انتساب-ھبھ ناصر مصطفى مدبولى٥١١٨٤

الثانیة انتساب-ھدى یحیى على احمد٥١١٩٢

الثانیة انتساب-ھدیر احمد حسن على٥١١٩٥

الثانیة انتساب-ھدیر خالد على سالم٥١٢٠٠

الثانیة انتساب-ھدیر عادل دسوقى محمد حسن٥١٢٠٩

الثانیة انتساب-ھدیر عادل عبد المنعم على٥١٢١٠

الثانیة انتساب-ھدیر نبیل ذكى قسط٥١٢٢٢

الثانیة انتساب-ھشام احمد محمدین رمضان٥١٢٣٢

الثانیة انتساب-ھشام اشرف عامر احمد على٥١٢٣٥

الثانیة انتساب-ھشام رزق محمد ابو زید٥١٢٤٣

الثانیة انتساب-ھشام سعید عبد الحكیم عبد السالم٥١٢٤٤

الثانیة انتساب-ھشام سید محمد حسین على٥١٢٤٦

الثانیة انتساب-ھشام شعبان محمد عبد الحمید٥١٢٤٧

الثانیة انتساب-ھشام مجدى خمیس مصطفى٥١٢٦٠

الثانیة انتساب-ھشام یحیى حنفى حسن٥١٢٦٧

الثانیة انتساب-ھند خیرى محمد نورالدین٥١٢٧٤

الثانیة انتساب-ھند سید عبد الفتاح سید٥١٢٧٥

الثانیة انتساب-وائل السید بكرى عثمان٥١٢٨٣

الثانیة انتساب-وائل ولید محمد السید٥١٢٨٥

الثانیة انتساب-ورده محمد طھ محمد٥١٢٨٨

الثانیة انتساب-وفاء خالد السید احمد٥١٢٩٠

الثانیة انتساب-ولى الدین محمد ابراھیم محمود٥١٢٩٨

الثانیة انتساب-ولید عبد الرحمن ابراھیم عثمان٥١٣٠٢

الثانیة انتساب-ولیم ولید ولیم عازر٥١٣٠٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-یارا حسنى محمد حنفى٥١٣١٣

الثانیة انتساب-یارا محمد حسن محمد موسى٥١٣٢٤

الثانیة انتساب-یاسر خالد عاشور عطیھ٥١٣٣١

الثانیة انتساب-یاسر عمرو فتحى عبد العظیم٥١٣٣٣

الثانیة انتساب-یاسر كمال سعید طھ نورالدین٥١٣٣٤

الثانیة انتساب-یاسمین احمد حسنین محمد٥١٣٣٧

الثانیة انتساب-یاسمین صبحى عبد التواب محمد٥١٣٥١

الثانیة انتساب-یاسمین على على عثمان٥١٣٥٧

الثانیة انتساب-یاسمین على مغاورى محمد٥١٣٥٩

الثانیة انتساب-یاسمین محمد على عبد الظاھر٥١٣٦٤

الثانیة انتساب-یاسمین موسى رسمى محمد٥١٣٦٧

الثانیة انتساب-یاسین ابراھیم یاسین یوسف٥١٣٦٩

الثانیة انتساب-یاسین عصام سید مندى٥١٣٧٢

الثانیة انتساب-یثرب احمد سلیمان نصر احمد٥١٣٧٥

الثانیة انتساب-یحیي ایھاب ابراھیم المكاوى٥١٣٨٧

الثانیة انتساب-یسرى وائل ابراھیم طھ٥١٣٩١

الثانیة انتساب-یمنى سید احمد محمد على٥١٣٩٤

الثانیة انتساب-یمنى عالء الدین سعد عبد السالم٥١٣٩٥

الثانیة انتساب-یمنى محمد احمد عمر٥١٣٩٧

الثانیة انتساب-یمني عادل مدبولي حسن٥١٣٩٨

الثانیة انتساب-یوستینا اشرف فلى فرح٥١٣٩٩

الثانیة انتساب-یوستینا رأفت نصیف بشاى٥١٤٠١

الثانیة انتساب-یوستینا فرج ثابت فھیم٥١٤٠٢

الثانیة انتساب-یوستینا میالد عوض مرقص٥١٤٠٣

الثانیة انتساب-یوستینا ھشام سمیر جورجى٥١٤٠٥

الثانیة انتساب-یوسف ابراھیم حداد ابراھیم٥١٤٠٦

الثانیة انتساب-یوسف ابراھیم سید عبد التواب٥١٤٠٧

الثانیة انتساب-یوسف ابراھیم محمد محمد٥١٤١٠

الثانیة انتساب-یوسف احمد سید محمد عبد الرحمن٥١٤١٣

الثانیة انتساب-یوسف احمد عبد الھادى احمد٥١٤١٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-یوسف احمد محمد ابوھاشم٥١٤١٧

الثانیة انتساب-یوسف احمد محمود محمد رمضان٥١٤١٩

الثانیة انتساب-یوسف اسماعیل عمر عبدالرحیم٥١٤٢٥

الثانیة انتساب-یوسف اشرف صالح الدین محمود٥١٤٢٩

الثانیة انتساب-یوسف ایمن محمد عبدالرحمن٥١٤٣٦

الثانیة انتساب-یوسف ایھاب احمد السید٥١٤٣٧

الثانیة انتساب-یوسف ایھاب خلیفة محمد٥١٤٣٨

الثانیة انتساب-یوسف ایھاب شعبان احمد٥١٤٤٠

الثانیة انتساب-یوسف طارق محمد محمود٥١٤٨٢

الثانیة انتساب-یوسف طھ عبد الحق یوسف٥١٤٨٥

الثانیة انتساب-یوسف عادل عبدهللا محمود٥١٤٨٩

الثانیة انتساب-یوسف عادل محمد عبد هللا حجاج٥١٤٩٠

الثانیة انتساب-یوسف عبد الحمید عبد الرحمن عبد الحمید٥١٤٩٣

الثانیة انتساب-یوسف عمرو عبد الرؤف حسین٥١٥١٠

الثانیة انتساب-یوسف فاروق مصطفى محمد٥١٥١١

الثانیة انتساب-یوسف محمد عبد العلیم منصور٥١٥٣٤

الثانیة انتساب-یوسف محمد عبد الفتاح عبد الفتاح٥١٥٣٥

الثانیة انتساب-یوسف محمد عبدالمحسن یوسف٥١٥٣٩

الثانیة انتساب-یوسف محمد عطیھ زاھر٥١٥٤٠

الثانیة انتساب-یوسف محمود عبد القادر حسیب٥١٥٥٤

الثانیة انتساب-یوسف محمود عبد المجید اسماعیل٥١٥٥٥

الثانیة انتساب-یوسف مدحت احمد محمد٥١٥٥٦

الثانیة انتساب-یوسف مراد نجیب مجلع٥١٥٥٨

الثانیة انتساب-یوسف مصطفى على احمد٥١٥٥٩

الثانیة انتساب-یوسف مصطفى فؤاد یوسف٥١٥٦٠

الثانیة انتساب-یوسف ناصر مدبولى ابو السعود٥١٥٦٢

الثانیة انتساب-یوسف نصر بكرى على٥١٥٦٤

الثانیة انتساب-یوسف یعقوب عیاد عبد المالك٥١٥٧٥

الثانیة انتساب-یونان ممدوح شنودة ھارون٥١٥٧٦

الفرقة الثانیة انتساب (د)-ابراھیم طارق ابراھیم ابراھیم (محول)٥١٥٧٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثانیة انتساب (د)-احمد حاتم مغاورى یوسف (محول)٥١٥٧٨

الفرقة الثانیة انتساب (د)-احمد خالد رأف هللا لملوم (محول)٥١٥٧٩

الفرقة الثانیة انتساب (د)-احمد رجب حسین عبد الستار (محول)٥١٥٨٠

الفرقة الثانیة انتساب (د)-احمد رمضان مصطفى محمد (محول)٥١٥٨١

الفرقة الثانیة انتساب (د)-احمد محمد شكرى حسن (محول)٥١٥٨٥

الفرقة الثانیة انتساب (د)-احمد محمد عبد الباقى عبد المولى (محول)٥١٥٨٦

الفرقة الثانیة انتساب (د)-احمد محمد عبد الخالق عرفات (محول)٥١٥٨٧

الفرقة الثانیة انتساب (د)-احمد محمد عبد العظیم على شرف (محول)٥١٥٨٨

الفرقة الثانیة انتساب (د)-احمد محمد فوزى امین (محول)٥١٥٨٩

الفرقة الثانیة انتساب (د)-اسالم محمود حلمى محمود (محول)٥١٥٩٠

الفرقة الثانیة انتساب (د)-اسماء السعید متولى سالم (محول)٥١٥٩٢

الفرقة الثانیة انتساب (د)-امیره ذو الفقار على عبد الباسط (محول)٥١٥٩٤

الفرقة الثانیة انتساب (د)-انس خالد طھ عبد العال (محول)٥١٥٩٥

الفرقة الثانیة انتساب (د)-جاد عبد السمیع عبد الرحمن عبد السمیع (محول٥١٥٩٦

الفرقة الثانیة انتساب (د)-حسن خالد حسن سید (محول)٥١٥٩٧

الفرقة الثانیة انتساب (د)-حمدى عماد محمد حمدى (محول)٥١٥٩٨

الفرقة الثانیة انتساب (د)-ساره محمد صابر عبد الجواد خضر (محول)٥١٥٩٩

الفرقة الثانیة انتساب (د)-سمیره عمرو عبد الشافى الدسوقى (محول)٥١٦٠٠

الفرقة الثانیة انتساب (د)-سید خلیفھ السید عبد القوى (محول)٥١٦٠١

الفرقة الثانیة انتساب (د)-عبد الرحمن راتب عبد اللطیف راتب (محول)٥١٦٠٢

الفرقة الثانیة انتساب (د)-عصام محمد محمد مصطفى (محول)٥١٦٠٤

الفرقة الثانیة انتساب (د)-كریم ھانى طلعت داود (محول)٥١٦٠٥

الفرقة الثانیة انتساب (د)-كریمان عامر عبد الرازق خلیفھ (محول)٥١٦٠٦

الفرقة الثانیة انتساب (د)-محمد احمد حسب هللا حسنین (محول)٥١٦٠٩

الفرقة الثانیة انتساب (د)-محمد السید محمد خلف (محول)٥١٦١١

الفرقة الثانیة انتساب (د)-محمد حسن وصفى محمد (محول)٥١٦١٢

الفرقة الثانیة انتساب (د)-محمد حمدى عبد الرحمن عبد القادر (محول)٥١٦١٣

الفرقة الثانیة انتساب (د)-محمد خالد حسین الصاوى (محول)٥١٦١٥

الفرقة الثانیة انتساب (د)-محمد رمضان ابو على اسماعیل (محول)٥١٦١٦

الفرقة الثانیة انتساب (د)-محمد سید سید سید (محول)٥١٦١٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثانیة انتساب (د)-محمد عبد هللا محمد الصعیدى (محول)٥١٦١٨

الفرقة الثانیة انتساب (د)-محمود احمد محمد عبد الجواد (محول)٥١٦٢٠

الفرقة الثانیة انتساب (د)-محمود محمد زكى ماضى (محول)٥١٦٢١

الفرقة الثانیة انتساب (د)-مریم یونس حامد محمد (محول)٥١٦٢٢

الفرقة الثانیة انتساب (د)-مصطفى طارق ندا على (محول)٥١٦٢٣

الفرقة الثانیة انتساب (د)-مصطفى محمد كمال حسن (محول)٥١٦٢٤

الفرقة الثانیة انتساب (د)-مؤمن عبد الرحمن مصطفى عبد النبى (محول)٥١٦٢٥

الفرقة الثانیة انتساب (د)-ندى ھشام عبد هللا دیاب (محول)٥١٦٢٧

الفرقة الثانیة انتساب (د)-ھدیر مجدى عبد الرحیم محمد (محول)٥١٦٢٨

الفرقة الثانیة انتساب (د)-ھدیر محمود عبد هللا سلیمان (محول)٥١٦٢٩

الفرقة الثانیة انتساب (د)-یوسف عادل یوسف داغر (محول)٥١٦٣١

الثانیة انتساببابرام فھمى فاروق یوسف(محول)٥١٧١٠

الثانیة انتساببابراھیم خلیل ابراھیم خلیل٥١٧١٦

الثانیة انتساببابراھیم وجدى سید شحاتھ٥١٧٢٦

الثانیة انتسابباحمد اشرف فخرى امین٥١٧٥١

الثانیة انتسابباحمد ایمن حسن حنفى(محول)٥١٧٥٩

الثانیة انتسابباحمد ایمن حمدى عبد الجواد٥١٧٦٠

الثانیة انتسابباحمد جمال حمدى محمد٥١٧٦٩

الثانیة انتسابباحمد خالد سید عبد العال٥١٧٨٧

الثانیة انتسابباحمد عادل صاوى محمود٥١٨٣٢

الثانیة انتسابباحمد عبد السالم احمد عبد السالم٥١٨٤٣

الثانیة انتسابباحمد عالء محمد عبد المعطى٥١٨٥٨

الثانیة انتسابباحمد على مرزوق محمد٥١٨٦٣

الثانیة انتسابباحمد غریب على عبد العزیز٥١٨٦٩

الثانیة انتسابباحمد غریب محمد غریب٥١٨٧٠

الثانیة انتسابباحمد فوزى محمود احمد سید٥١٨٧٣

الثانیة انتسابباحمد كارم محمود موسي٥١٨٧٥

الثانیة انتسابباحمد محمد احمد عبد الحلیم(محول)٥١٨٨٨

الثانیة انتسابباحمد محمد السید محمود على٥١٨٩٢

الثانیة انتسابباحمد محمد امین محمد٥١٨٩٣
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتسابباحمد محمد انور ابراھیم٥١٨٩٤

الثانیة انتسابباحمد محمد حلمى فھمى٥١٨٩٧

الثانیة انتسابباحمد محمد مجدى محمود٥١٩٢٧

الثانیة انتسابباحمد ھشام احمد ابراھیم دیاب٥١٩٦٨

الثانیة انتسابباحمد یسرى محمد نورالدین احمد٥١٩٧٢

الثانیة انتسابباسراء عادل محمد صالح الدین٥١٩٩٤

الثانیة انتسابباسالم محمد عبد الرحیم ابراھیم٥٢٠٢٩

الثانیة انتساببامنیھ نبیل محمد محمود٥٢٠٧٢

الثانیة انتساببامیر احمد محمد احمد على٥٢٠٧٣

الثانیة انتساببامیر ممدوح فوزان امین محمد٥٢٠٨٠

الثانیة انتساببامیره محمود عطیھ محمود احمد٥٢٠٩٢

الثانیة انتساببانطونیوس مجدى لویس ساویرس٥٢١٠١

الثانیة انتساببایھ السید عبد الحمید السید٥٢١٢٧

الثانیة انتساببایھ محمد عبد العال شحاتة٥٢١٣٧

الثانیة انتساببایھاب اشرف یوسف عبد العزیز٥٢١٤٦

الثانیة انتساببباسل مدحت فتحى عبد الحمید سرور٥٢١٥٦

الثانیة انتسابببسام عبد هللا عتریس حسن٥٢١٦٨

الثانیة انتسابببسنت احمد شوقى عطوه سالمھ٥٢١٧٤

الثانیة انتسابببموا امجد میالد سلیمان٥٢١٨٨

الثانیة انتسابببیشوى صبحى نظمى روفائیل٥٢١٩٧

الثانیة انتساببجالل مصطفى جالل محمد٥٢٢١٣

الثانیة انتساببجورج مسعود فھیم شنوده٥٢٢٢٥

الثانیة انتساببجوزیف اسحق متى دانیال٥٢٢٢٦

الثانیة انتساببحازم ایمن صالح محمد٥٢٢٣٤

الثانیة انتساببحبیبھ طارق محمد عبد هللا حسین٥٢٢٥٠

الثانیة انتساببحسام طارق سعید عبد العال جاد هللا٥٢٢٦٣

الثانیة انتساببحسام مجدى مبروك عبد العزیز٥٢٢٦٨

الثانیة انتساببحسن عصام عدلى عباس٥٢٢٨٠

الثانیة انتساببحسین سید احمد حسن عبد الراضى٥٢٢٩٤

الثانیة انتساببحسین محمد زھرى عبد الرحیم٥٢٢٩٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساببحسین مسعد قطب عبد هللا٥٢٣٠٠

الثانیة انتساببخالد اسماعیل عبد الفتاح عثمان٥٢٣١٤

الثانیة انتساببخالد ایھاب اسماعیل محمود على٥٢٣١٥

الثانیة انتساببخالد حسن رشاد محمد٥٢٣١٩

الثانیة انتساببخلود محمود عبد المجید رشوان٥٢٣٤٩

الثانیة انتساببدالیا ھشام شعبان عبد الغنى٥٢٣٥٢

الثانیة انتساببدعاء حماده مصطفى ابراھیم٥٢٣٥٥

الثانیة انتساببدیفید ناجى جورج جبران٥٢٣٦٢

الثانیة انتساببرانیا محمد طارق السید٥٢٣٨٣

الثانیة انتساببرانیا نصر فتحي حامد٥٢٣٨٦

الثانیة انتساببرضوى اشرف رضوان عبد المالك٥٢٣٩٨

الثانیة انتساببریم مصطفى فتحى على٥٢٤١٩

الثانیة انتساببریھام حسن محمود حسین٥٢٤٢٣

الثانیة انتساببساره رضا كمال محمد٥٢٤٤٣

الثانیة انتساببسامى احمد محمد صبحى٥٢٤٥٣

الثانیة انتساببسھا خالد العادلى سالم٥٢٤٩٤

الثانیة انتساببسید رمضان سید یوسف٥٢٤٩٩

الثانیة انتساببسید على سید على٥٢٥٠١

الثانیة انتساببسیف رمضان ابرھیم حسن٥٢٥٠٥

الثانیة انتساببشھاب الدین اشرف محمد سلطان حسن٥٢٥٢٨

الثانیة انتساببشیرین نصر شاكر علي٥٢٥٣٥

الثانیة انتساببشیماء ممدوح جادو عبد الكریم٥٢٥٤٢

الثانیة انتساببصالح محمد صالح صقر٥٢٥٥٢

الثانیة انتساببطارق ھشام محمد احمد٥٢٥٦٥

الثانیة انتساببطھ طلعت عبد الستار عبد هللا٥٢٥٦٨

الثانیة انتساببعادل عزیز مكرم عزیز٥٢٥٦٩

الثانیة انتساببعاطف محمد عاطف مجاھد٥٢٥٧٤

الثانیة انتساببعائشھ على عبد الستار على٥٢٥٧٧

الثانیة انتساببعبد الخالق عصام عبد الخالق حسین٥٢٥٨٠

الثانیة انتساببعبد الرحمن حسن محمد رضوان٥٢٥٩٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساببعبد الرحمن حمدى شاذلى احمد٥٢٥٩٦

الثانیة انتساببعبد الرحمن سعید عثمان عبد العال٥٢٦٠٩

الثانیة انتساببعبد الرحمن عادل محمد عبد المعطى٥٢٦٢٣

الثانیة انتساببعبد الرحمن محمد السید على٥٢٦٣٠

الثانیة انتساببعبد الرحمن مصطفى شحاتھ احمد٥٢٦٤٢

الثانیة انتساببعبد هللا طارق اسماعیل عارف٥٢٦٦٧

الثانیة انتساببعبد هللا على زین العابدین على٥٢٦٧٥

الثانیة انتساببعبد هللا قرنى على سنھاب٥٢٦٧٨

الثانیة انتساببعبد هللا كامل سید محمد٥٢٦٨٠

الثانیة انتساببعبد هللا مصطفى عبد السمیع محمد٥٢٦٨٤

الثانیة انتساببعبد المحسن ایھاب عبد المحسن احمد٥٢٦٨٧

الثانیة انتساببعبده كرم عبده بطرس٥٢٦٨٩

الثانیة انتساببعبیر محمد ھاشم على القمبشاوى٥٢٦٩٠

الثانیة انتساببعالء احمد رشوان احمد٥٢٦٩٥

الثانیة انتساببعلى محمود على محمد موسي٥٢٧١٤

الثانیة انتساببعلیاء سید شوقى ابو الیزید٥٢٧١٦

الثانیة انتساببعمر احمد نور الدین سلیم٥٢٧٢١

الثانیة انتساببعمر خالد محمد عبد المنعم٥٢٧٣٠

الثانیة انتساببعمر شریف على امام بسیونى٥٢٧٣٣

الثانیة انتساببعمر عطیھ حسن امین٥٢٧٤٨

الثانیة انتساببعمر على ابراھیم محمد٥٢٧٥١

الثانیة انتساببعمر عماد الدین سید عبد العزیز٥٢٧٥٣

الثانیة انتساببعمر محمود سعد محمود٥٢٧٦٩

الثانیة انتساببعمر مصطفى السید محمود٥٢٧٧١

الثانیة انتساببعمرو عماد الدین سیف النصر ابراھیم٥٢٧٨٤

الثانیة انتساببعمرو عید سلیم حسن٥٢٧٨٦

الثانیة انتساببفاطمھ خالد سید محمد٥٢٨١٦

الثانیة انتساببفھد عبد الناصر حسن عبد الحق٥٢٨٣٦

الثانیة انتساببكریم طھ محمد محمود٥٢٨٥٠

الثانیة انتساببكریم وردانى احمد سلیمان٥٢٨٥٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساببكیرلس بشرى حلمى عبد المالك٥٢٨٦٢

الثانیة انتساببكیرلس فلیب فخرى سفین٥٢٨٦٥

الثانیة انتساببلؤى محمد حسین محمود٥٢٨٧٠

الثانیة انتساببلیلى سید نجدى صالح٥٢٨٧١

الثانیة انتساببمجدى محمد جابر حسن٥٢٨٨٨

الثانیة انتساببمحمد ابراھیم سید ابراھیم٥٢٨٩١

الثانیة انتساببمحمد احمد بدوى عبد هللا٥٢٨٩٦

الثانیة انتساببمحمد احمد محمد عبد الحمید جاب هللا٥٢٩٠٥

الثانیة انتساببمحمد ایمن حسین سیف محمود٥٢٩٢٣

الثانیة انتساببمحمد جمال عبد الجلیل كریم عبدهللا٥٢٩٣٢

الثانیة انتساببمحمد جمال عبد المجید سید٥٢٩٣٣

الثانیة انتساببمحمد خالد محمد العبد٥٢٩٥٤

الثانیة انتساببمحمد خیرى حسن السید٥٢٩٥٧

الثانیة انتساببمحمد رمضان قرنى محمد٥٢٩٦١

الثانیة انتساببمحمد سامح مصطفى سید٥٢٩٦٤

الثانیة انتساببمحمد شریف انور محمد٥٢٩٧٧

الثانیة انتساببمحمد صالح محمد عبد المطلب٥٢٩٨٣

الثانیة انتساببمحمد صالح محمد حسن٥٢٩٨٩

الثانیة انتساببمحمد طارق عبد السالم قطب٥٢٩٩٢

الثانیة انتساببمحمد طارق محمد اسماعیل٥٢٩٩٣

الثانیة انتساببمحمد عادل حسین محمد٥٣٠٠٢

الثانیة انتساببمحمد عادل محمود عزب متولى٥٣٠٠٨

الثانیة انتساببمحمد عامر محمد حمزه محمد٥٣٠١١

الثانیة انتساببمحمد عباس محمد عباس٥٣٠١٢

الثانیة انتساببمحمد عبد الرحمن حسن حسن٥٣٠١٥

الثانیة انتساببمحمد عصام محمد عبد القادر٥٣٠٢٥

الثانیة انتساببمحمد عصمت عبد الخالق احمد٥٣٠٢٦

الثانیة انتساببمحمد فتحى محمد محمد علوان(محول)٥٣٠٤١

الثانیة انتساببمحمد كرم محمود ابراھیم٥٣٠٤٣

الثانیة انتساببمحمد ماھر محمد مدبولي٥٣٠٤٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساببمحمد مجدى خلیل ھاشم٥٣٠٥١

الثانیة انتساببمحمد محسن عبد الوھاب حمزة٥٣٠٥٨

الثانیة انتساببمحمد محمود رمضان عبد العال٥٣٠٦٩

الثانیة انتساببمحمد محمود على ابراھیم٥٣٠٧٦

الثانیة انتساببمحمد یاسر محمد عبد الغنى٥٣١٠١

الثانیة انتساببمحمد یحیى محمد عبد المنعم٥٣١٠٦

الثانیة انتساببمحمود ابراھیم احمد عبد السمیع٥٣١١١

الثانیة انتساببمحمود سعید محمد سید نصر٥٣١٢٦

الثانیة انتساببمحمود سید عبد الھادى السید٥٣١٣١

الثانیة انتساببمحمود سید على عرفة٥٣١٣٢

الثانیة انتساببمحمود كارم مرسي ابوالسعود٥٣١٤٨

الثانیة انتساببمحمود محمد عفیفى دسوقي٥٣١٥٢

الثانیة انتساببمحمود ھانى محمود سلیمان٥٣١٦٠

الثانیة انتساببمختار احمد توفیق احمد٥٣١٦٢

الثانیة انتساببمروه جمعھ رفاعى عبد الحافظ٥٣١٧٣

الثانیة انتساببمروه محمد معتصم فؤاد محمد على جاد٥٣١٧٨

الثانیة انتساببمصطفى احمد ابو السعود احمد٥٣١٨٦

الثانیة انتساببمصطفى احمد السید عبدالنبى٥٣١٨٧

الثانیة انتساببمصطفى رمضان سعید عبد الحمید٥٣١٩٧

الثانیة انتساببمصطفى سلیم محمدى محمد٥٣١٩٩

الثانیة انتساببمصطفى سید احمد عبدالسالم٥٣٢٠٠

الثانیة انتساببمصطفى سید سید عبدالمقصود٥٣٢٠١

الثانیة انتساببمصطفى محمد سعد احمد٥٣٢١٧

الثانیة انتساببمصطفى محمد فتحى على ابراھیم٥٣٢٢١

الثانیة انتساببمصطفى محمد مصطفى عبد المعطى٥٣٢٢٦

الثانیة انتساببمصطفى مھنى حسان مھنى٥٣٢٣٥

الثانیة انتساببمنال محمد رفعت عبد المنعم٥٣٢٥٠

الثانیة انتساببمنھ هللا غریب ابراھیم تمام٥٣٢٥٧

الثانیة انتساببمنھ هللا محمد فتح هللا محمد٥٣٢٥٩

الثانیة انتساببمھند محمد سید مسعود٥٣٢٧٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

عدد الطالب:(٦٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساببمینا البیر شوقى حبشى٥٣٢٨٨

الثانیة انتساببمینا رأفت نادر برسوم٥٣٢٩٠

الثانیة انتساببنادر نبیل احمد ابراھیم٥٣٢٩٦

الثانیة انتساببنجوان احمد حسن احمد٥٣٣٠٣

الثانیة انتساببنھى ایمن محمد عمر خلیفھ٥٣٣١٧

الثانیة انتساببنور الدین شعالن بخیت حسن محمد٥٣٣٢١

الثانیة انتساببنور الدین محمد على محمد حسن٥٣٣٢٣

الثانیة انتساببنورھان عبد الحمید عبد العاطى عبد الحمید٥٣٣٣٩

الثانیة انتساببھدیر سالم عبد المجید سالم٥٣٣٦١

الثانیة انتساببیاسین ایمن السید احمد محمد السایس٥٣٣٩٠

الثانیة انتساببیوسف اشرف سمیر عبد السالم٥٣٣٩٧

الثانیة انتساببیوسف سیف الدین یحى عبدالمجید٥٣٤٠٤

الثانیة انتسابخ١احمد عبد الرؤوف عبد الحمید صالح٥٣٤٦١

الثانیة انتسابخ١احمد مختار عبدالباسط محمد الشافعى٥٣٤٨٢

الثانیة انتسابخ١اسماء سالمة عید محمد٥٣٥٢٩

الثانیة انتسابخ١ایمن اسامھ السعید عبد العزیز٥٣٥٤٩

الثانیة انتسابخ١ایمن یاسر كمال عبد العزیز٥٣٥٥٢

الثانیة انتسابخ١ایھ محمد السید محمود٥٣٥٥٥

الثانیة انتسابخ١ایھ ممدوح احمد رمضان على٥٣٥٥٦

الثانیة انتسابخ١بیشوى اشرف نصر نجیب٥٣٥٦٤

الثانیة انتسابخ١بیشوى جورج توفیق٥٣٥٦٥

الثانیة انتسابخ١حسام مصطفى محمد عبد الغنى الشحات٥٣٥٧٣

الثانیة انتسابخ١حسن مجدي  محمد  علي ابو جبل٥٣٥٧٦

الثانیة انتسابخ١حسین محمد ابراھیم عبد الموجود٥٣٥٨٠

الثانیة انتسابخ١حسین محمد حسین عبد ربھ قورة٥٣٥٨٢

الثانیة انتسابخ١خالد اسامھ محمود عبد الرحمن٥٣٥٨٥

الثانیة انتسابخ١خالد مجدى عوض عبد هللا٥٣٥٨٧

الثانیة انتسابخ١سارة عصام یاسین على٥٣٦٠٢

الثانیة انتسابخ١شھاب الدین ایمن محمد عباس٥٣٦٢٣

الثانیة انتسابخ١طارق محمد مرسى سید احمد٥٣٦٣٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربي (انتساب)المادة: أصول محاسبة (٢)

عدد الطالب:(٦٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٦)
رقم 

الجلوس
التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتسابخ١عبد الرحمن على احمد على حسن٥٣٦٥٥

الثانیة انتسابخ١عبد الرحمن محمود سعید محمود٥٣٦٦٣

الثانیة انتسابخ١عبد الرحمن یحیى امام عبدالعلیم٥٣٦٦٨

الثانیة انتسابخ١عبد العظیم محمد عبد الرحیم محمود٥٣٦٧٠

الثانیة انتسابخ١عبد القادر محمد عبد القادر محمد٥٣٦٧١

الثانیة انتسابخ١عبد هللا ابراھیم فؤاد محمد٥٣٦٧٢

الثانیة انتسابخ١عرفھ یحیى عرفة سلیم٥٣٦٨٢

الثانیة انتسابخ١عال عید عبد المنعم عبد الفتاح٥٣٦٨٣

الثانیة انتسابخ١عالء الدین ابراھیم محمود امین حمدى٥٣٦٨٤

الثانیة انتسابخ١كریم عالء فاروق السید٥٣٧٤٢

الثانیة انتسابخ١كریم محمد عبد النبى احمد٥٣٧٤٨

الثانیة انتسابخ١محمد احمد خضرى٥٣٧٥٩

الثانیة انتسابخ١محمد السعید السید عبدالسالم٥٣٧٦٩

الثانیة انتسابخ١محمد جمال سعد زغلول٥٣٧٧٥

الثانیة انتسابخ١محمد حسن زكي حسن٥٣٧٧٧

الثانیة انتسابخ١محمد حسن محمد حسن السید٥٣٧٧٩

الثانیة انتسابخ١محمد عالء فؤاد ابراھیم٥٣٨٢١

الثانیة انتسابخ١محمد محمود محمود محمود ابراھیم٥٣٨٤٣

الثانیة انتسابخ١محمد ھشام على حیدر٥٣٨٦٠

الثانیة انتسابخ١محمود احمد محمد محمود٥٣٨٧٥

الثانیة انتسابخ١محمود حسین كامل سید٥٣٨٨٧

الثانیة انتسابخ١محمود عبد الكریم حماد محمد٥٣٩٠٦

الثانیة انتسابخ١منى رجب مصطفى على٥٣٩٨١

الثانیة انتسابخ١مؤمن محمد سید عبد المجید سید٥٣٩٩٤

الثانیة انتسابخ١میار صبحى حافظ محمد٥٣٩٩٧

الثانیة انتسابخ١میار محمد محیى حافظ٥٣٩٩٨

الثانیة انتسابخ١ناھد حسین محمد عنتر٥٤٠٠٦

الثانیة انتسابخ١نورھان احمد االمیر محمد٥٤٠٢٠

الثانیة انتسابخ١ھادى احمد محمد حسن٥٤٠٢٧

الثانیة انتسابخ١یاسمین یاسر احمد عزمى٥٤٠٤٩

الثانیة انتسابخ١یمنى شعبان عثمان عبد الحمید٥٤٠٥١

الثانیة انتسابخ١یوسف اشرف زین العابدین محمد٥٤٠٥٧

الثانیة انتسابخ١یوسف جابر امین فیلبس٥٤٠٥٩

الثانیة انتسابخ١یوسف محمد عبدالعظیم على٥٤٠٦٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتظام)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام-اسالم ناصر یوسف عبد هللا٢٨٨٧

الثالثة-محاسبة انتظام٠احمد معتمد شحاتھ سلیم (محول)١٢٠٩٦

الثالثة-محاسبة انتظام٠مریم بطرس توفیق داود (محول)١٢١٠٢

الثالثة-محاسبة انتظامباحمد خالد عبد النبي احمد (محول)١٢١٠٣

الثالثة-محاسبة انتظامباحمد رمضان معوض عبد الحافظ (محول)١٢١٠٤

الثالثة-محاسبة انتظامباحمد عبد الباسط محمد مھدي (محول)١٢١٠٦

الثالثة-محاسبة انتظامبسالم احمد سالم عبد عبد العظیم  (محول)١٢١١٧

الثالثة-محاسبة انتظامبمحمد نادي على عبده (محول)١٢١٢٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـادھم عثمان احمد محمد١٢٤٤٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاالء حسن صالح عبد العظیم(محول)١٢٥٠٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـبالل احمد عبد العزیز محمد(محول)١٢٦٢٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـحماده عمر محمود على(محول)١٢٦٦٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـراسم عبد المجید عبد الكریم محمد(محول)١٢٧٠٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـربیع یوسف عبد الحكم عبد هللا١٢٧٢١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد الرحمن محمد عبد اللطیف حسن١٢٨٦٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعمر اسامھ ابراھیم حسین١٢٩٢٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعمرو ناصر ابراھیم عبد التواب(محول)١٢٩٤١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد ابراھیم قیاتى امین(محول)١٣٠٠٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد احمد جاب هللا محمد(محول من لغات)١٣٠٠٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد حسین رشاد محمد(محول)١٣٠٢٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد صالح عبد الفتاح خضر١٣٠٤٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد عبد الرؤف عبد الحمید حسن(محول)١٣٠٥٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد فؤاد احمد عویس(محول)١٣٠٦٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمود الوردانى احمد خلیل(محول)١٣٠٨٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمود خالد محمد صالح(محول)١٣٠٩٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمریم فؤاد وھبھ على١٣١٣٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـنعمھ طلعت عبد المنعم عبد القادر١٣٢٣٣

الثالثة-ادارة اعمال انتظام٠محمد ایمن محمود على (محول)١٣٣٢٢

ادارة اعمال انتظام-الثالثةبحازم سراج الدین محمد عبد الحفیظ١٣٣٣٧

ادارة اعمال انتظام-الثالثةبمریم یاسر محمد عبد العال(محول)١٣٣٥٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتظام)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد عاطف حمیده جوده(محول)١٣٤٤٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد الرحمن محمد محمود سعد(محول)١٣٨٥٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد الرحمن مدحت محمود ابراھیم شحاتھ١٣٨٥٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد سمیر محمد لیثى حماده(محول)١٤٠٥٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد عبد هللا محمد عبد السالم(محول)١٤٠٦٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد كمال عبد الحمید مرسى(محول)١٤٠٨٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد محمود منظور حنفى(محول)١٤٠٩٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمود سید سعد هللا محمد الشیخ١٤١٠٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمصطفى محمد احمد احمد(محول)١٤١٦١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـنورھان عید نصرالدین صالح١٤٢٨٧

الثالثة خارجیة انتظام٠احمد عبد التواب احمد سعد هللا (محول)١٤٣٨٩

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظامـاسراء فوزى حامد مرسى(محول)١٤٦٣٨

الثالثة-اقتصاد انتظامبمریم بخیت صبحى جرجس١٤٦٧٦

الفرقة الثانیة انتظام-ابانوب یوسف سعد هللا فلبس یوسف٤٠٠١٤

الفرقة الثانیة انتظام-ابرام راضى كرم یوسف٤٠٠١٧

الفرقة الثانیة انتظام-ابوالحسن احمد حسن ابوالحسن٤٠٠٥٢

الفرقة الثانیة انتظام-احالم احمد على عبدالمعطى٤٠٠٥٤

الفرقة الثانیة انتظام-احمد جمال فؤاد محمد٤٠٠٩٣

الفرقة الثانیة انتظام-احمد جمال محمود ضاحى٤٠٠٩٤

الفرقة الثانیة انتظام-احمد حسن على عبد الباسط٤٠٠٩٩

الفرقة الثانیة انتظام-احمد رضا عبد الونیس حسن٤٠١٣٣

الفرقة الثانیة انتظام-احمد سعید عبد الحكیم محمد٤٠١٤٥

الفرقة الثانیة انتظام-احمد عماد عبد الھادى مخلوف٤٠٢٢٦

الفرقة الثانیة انتظام-احمد فؤاد احمد على نور هللا٤٠٢٣٧

الفرقة الثانیة انتظام-احمد مصطفى محمد مصطفى٤٠٣٢٠

الفرقة الثانیة انتظام-اسالم محمد عمر محمود٤٠٥١٢

الفرقة الثانیة انتظام-اسماء یحیى جمعة عبد المنعم٤٠٥٦٢

الفرقة الثانیة انتظام-اشرف ابراھیم سوتر عازر٤٠٥٦٤

الفرقة الثانیة انتظام-اشرف بطرس ذكى حنا٤٠٥٦٧

الفرقة الثانیة انتظام-االء احمد محمد محمد٤٠٥٧٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتظام)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثانیة انتظام-االء اسماعیل عبد المنعم مصطفى٤٠٥٨٠

الفرقة الثانیة انتظام-الشیماء سید صادق امام٤٠٦١٥

الفرقة الثانیة انتظام-امجد احمد محمود السید حماد٤٠٦٤٠

الفرقة الثانیة انتظام-امجد یحى جاب هللا عبد الجواد٤٠٦٤١

الفرقة الثانیة انتظام-امنیھ محمد فوزى محمد الشین٤٠٦٧٣

الفرقة الثانیة انتظام-امیر محمد سید عبد هللا٤٠٦٨٢

الفرقة الثانیة انتظام-امیر محمد متولى امام حافظ٤٠٦٨٣

الفرقة الثانیة انتظام-امیرة خالد محمد محمد٤٠٦٩١

الفرقة الثانیة انتظام-انجى غریب ھارون على ھارون٤٠٧٣٨

الفرقة الثانیة انتظام-انطونیوس وجیة انور شحاتة٤٠٧٥٩

الفرقة الثانیة انتظام-اھداء یاسر عبد هللا عیسي٤٠٧٦٢

الفرقة الثانیة انتظام-ایمن محمد رمضان محمود٤٠٨٢٩

الفرقة الثانیة انتظام-ایناس محمد عبد هللا نصر٤٠٨٣٢

الفرقة الثانیة انتظام-ایھ عبده سید عبده٤٠٨٦٨

الفرقة الثانیة انتظام-ایھ محمد عبدالعزیز مبروك٤٠٨٨٤

الفرقة الثانیة انتظام-ایھ منصور حسن محمد٤٠٨٩٢

الفرقة الثانیة انتظام-إیمان عادل سید حسن٤٠٩٠٧

الفرقة الثانیة انتظام-بسنت جمال عبدالظاھر سلیمان٤٠٩٤٤

الفرقة الثانیة انتظام-تامر مصطفى امام محمد٤٠٩٨١

الفرقة الثانیة انتظام-جھاد سالمھ سید مرسى٤١٠٣٤

الفرقة الثانیة انتظام-حازم على محمد على یوسف٤١٠٦٨

الفرقة الثانیة انتظام-حازم یاسر عبد العزیز عبد العال٤١٠٧١

الفرقة الثانیة انتظام-حسن محمد حسن حجى٤١١٣٦

الفرقة الثانیة انتظام-حسین طارق حسن خلیل٤١١٥١

الفرقة الثانیة انتظام-حسین محمد حسین یونس٤١١٥٦

الفرقة الثانیة انتظام-خالد عبد الرازق ابراھیم عبد الرازق٤١١٩٠

الفرقة الثانیة انتظام-خالد عبد الرحمن عبد الفتاح السید٤١١٩١

الفرقة الثانیة انتظام-رامى محمد ابراھیم عبد المقصود حسانین٤١٣٢٢

الفرقة الثانیة انتظام-ربیع ولید ربیع عبد هللا٤١٣٤٨

الفرقة الثانیة انتظام-رضوى خیرى محمد محمد٤١٤٠١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتظام)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثانیة انتظام-رضوى رضا رجب ابراھیم٤١٤٠٤

الفرقة الثانیة انتظام-رضوى مجدى لبیب عبد المجید٤١٤١٣

الفرقة الثانیة انتظام-ریم ایمن مصلح احمد ابراھیم٤١٤٧٢

الفرقة الثانیة انتظام-زیاد رضا بكر محمد٤١٥٠٢

الفرقة الثانیة انتظام-ساره احمد محمود غانم٤١٥٦٠

الفرقة الثانیة انتظام-ساره عمر عبدالعزیز محمد علیوة٤١٥٧٦

الفرقة الثانیة انتظام-سامح ایمن نشأت محمد٤١٥٩١

الفرقة الثانیة انتظام-سلمى عماد حسین محمود٤١٦٤٥

الفرقة الثانیة انتظام-سھیر مصطفى عبد الرحمن احمد٤١٧٠٠

الفرقة الثانیة انتظام-شادى احمد مبارك خضر حسن٤١٧٣٢

الفرقة الثانیة انتظام-شروق ماجد كمال احمد٤١٧٦٦

الفرقة الثانیة انتظام-شریف اشرف ابراھیم رمان٤١٧٨١

الفرقة الثانیة انتظام-عادل عبد هللا السید محمد٤١٨٩٦

الفرقة الثانیة انتظام-عبد الحفیظ عمر عبد الحفیظ خلف٤١٩١١

الفرقة الثانیة انتظام-عبد الرحمن احمد قرشى احمد القرشى٤١٩٢٨

الفرقة الثانیة انتظام-عبد الرحمن احمد نور الدین عبد الغنى٤١٩٣٢

الفرقة الثانیة انتظام-عبد الرحمن سعید عبد الراضي٤١٩٤٤

الفرقة الثانیة انتظام-عبد الرحمن محمد سید حسن العمرى٤١٩٨٠

الفرقة الثانیة انتظام-عبد الرحمن محمد فوزى محمود٤١٩٨٦

الفرقة الثانیة انتظام-عبد الرحمن محمد محمد احمد٤١٩٨٧

الفرقة الثانیة انتظام-عبد الرحمن ناصر سید احمد٤١٩٩٦

الفرقة الثانیة انتظام-عبد العزیز ابراھیم محمد داود٤٢٠٠٢

الفرقة الثانیة انتظام-عبد هللا احمد یوسف حسین محمد٤٢٠١٢

الفرقة الثانیة انتظام-عبد المنعم حسین احمد محمد٤٢٠٤٤

الفرقة الثانیة انتظام-عبدهللا حسین سعد عبدالسالم٤٢٠٧٢

الفرقة الثانیة انتظام-عبیر سید عبدالحلیم ابراھیم٤٢٠٩١

الفرقة الثانیة انتظام-عالء البحثى متولى محمد٤٢١١٨

الفرقة الثانیة انتظام-عالء عبد الخالق محمد عبد الخالق٤٢١٢٢

الفرقة الثانیة انتظام-عالء محمد بدر خلیل عالم٤٢١٢٧

الفرقة الثانیة انتظام-عالء مفرح رجب عبد الباسط٤٢١٢٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي (انتظام)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثانیة انتظام-على ابراھیم محمد طھ٤٢١٢٩

الفرقة الثانیة انتظام-على الدین صالح الدین على احمد٤٢١٣٢

الفرقة الثانیة انتظام-على ایھاب رشدى عبد الحمید٤٢١٣٦

الفرقة الثانیة انتظام-على فرج مرعى احمد٤٢١٤٦

الفرقة الثانیة انتظام-على محمد علي عبده مقلد٤٢١٥١

الفرقة الثانیة انتظام-على مصطفى عبد اللطیف امین٤٢١٥٢

الفرقة الثانیة انتظام-عمر ابو شادى الحسینى ابو شادى٤٢١٧٤

الفرقة الثانیة انتظام-عمر نصر سید محمود٤٢٢٤١

الفرقة الثانیة انتظام-عمرو احمد فؤاد سید محمد٤٢٢٤٩

الفرقة الثانیة انتظام-عمرو جالل یوسف السید محمد٤٢٢٥٥

الفرقة الثانیة انتظام-عمرو دیاب كامل عبد الفتاح٤٢٢٥٨

الفرقة الثانیة انتظام-عمرو عبد الحمید محمود عبد الحمید٤٢٢٦٦

الفرقة الثانیة انتظام-عمرو محمد سمیر عبد الحمید العلقامى٤٢٢٧٣

الفرقة الثانیة انتظام-عمرو محمد كمال صدیق٤٢٢٧٦

الفرقة الثانیة انتظام-غاده خالد احمد عبد الدایم٤٢٢٩١

الفرقة الثانیة انتظام-فاروق اسامھ فاروق عبد الدایم االشوح٤٢٣١٢

الفرقة الثانیة انتظام-فاطمھ عبد الفتاح السید عبد المطلب٤٢٣٦٦

الفرقة الثانیة انتظام-فتحى عماد فتحى ابراھیم٤٢٣٧٧

الفرقة الثانیة انتظام-فیصل عبد الحكیم حمدى بخیت٤٢٤٠٣

الفرقة الثانیة انتظام-فیلمون كمال حلمى سالمھ٤٢٤٠٦

الفرقة الثانیة انتظام-كرستین فیكتور سعدى یوسف٤٢٤١٢

الفرقة الثانیة انتظام-كریم عصام محمد السید جوھر٤٢٤٣٦

الفرقة الثانیة انتظام-كمال ایھاب رمضان عبدالسمیع٤٢٤٥٦

الفرقة الثانیة انتظام-كیرلس صفوت برمھات سعید٤٢٤٦٩

الفرقة الثانیة انتظام-لمیاء محمد عبدالرحمن سید احمد٤٢٤٧٩

الفرقة الثانیة انتظام-مادونا نادى فایز اسكاروس٤٢٤٩٠

الفرقة الثانیة انتظام-مارسیلینو یوسف رشدى مھنى٤٢٤٩٦

الفرقة الثانیة انتظام-ماریا سامح العادلى غبلایر٤٢٥٠٣

الفرقة الثانیة انتظام-مارینا مكرم ابوالوفا جاد الرب٤٢٥٢٥

الفرقة الثانیة انتظام-مجودینق نویر جواج٤٢٥٥٢
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الشعبة: عربي (انتظام)أسم المادة: أصول محاسبة (٢)
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثانیة انتظام-محمد احمد صبحى عبد الحمید٤٢٥٧٠

الفرقة الثانیة انتظام-محمد احمد عبد الرحیم محمد حسن٤٢٥٧٣

الفرقة الثانیة انتظام-محمد اسامھ احمد محمد٤٢٥٨٦

الفرقة الثانیة انتظام-محمد اسامھ محمد سید عارف٤٢٥٩٠

الفرقة الثانیة انتظام-محمد اشرف عبد العاطى حسین٤٢٥٩٩

الفرقة الثانیة انتظام-محمد اشرف محمد جاد٤٢٦٠٠

الفرقة الثانیة انتظام-محمد اشرف محمد حسن محمد٤٢٦٠١

الفرقة الثانیة انتظام-محمد اشرف محمد عبدهللا٤٢٦٠٣

الفرقة الثانیة انتظام-محمد السید حجازى محمد٤٢٦٠٦

الفرقة الثانیة انتظام-محمد السید محمد سند٤٢٦٠٩

الفرقة الثانیة انتظام-محمد توفیق احمد عامر٤٢٦٢٠

الفرقة الثانیة انتظام-محمد جبر عبدالعزیز السید صقر٤٢٦٢٣

الفرقة الثانیة انتظام-محمد حاتم محمد ابو الفضل٤٢٦٣٥

الفرقة الثانیة انتظام-محمد حسام الدین محمد عبد الھادى٤٢٦٤٠

الفرقة الثانیة انتظام-محمد طارق محمد الشرقاوي٤٢٧٢٢

الفرقة الثانیة انتظام-محمود خمیس مبارك عبد الفتاح عوض هللا٤٢٨٨٨

الفرقة الثانیة انتظام-محمود عاطف مصطفى عبد السمیع٤٢٩٠٧

الفرقة الثانیة انتظام-محمود علي فتح الباب مصطفي٤٢٩٢٨

الفرقة الثانیة انتظام-محمود محمد احمد عبد البدیع٤٢٩٣٨

الفرقة الثانیة انتظام-محمود محمد محمود عبد الحمید٤٢٩٥٤

الفرقة الثانیة انتظام-محمود محمد محمود عبد النبى٤٢٩٥٧

الفرقة الثانیة انتظام-مروان نصر انور محمد٤٢٩٩٢

الفرقة الثانیة انتظام-مریم رستم الحسینى محمود٤٣٠٤٤

الفرقة الثانیة انتظام-مریم محمد امام محمد شملول٤٣٠٧٤

الفرقة الثانیة انتظام-مصطفى ایمن مصطفى یسن على٤٣١٠٥

الفرقة الثانیة انتظام-مصطفى محمود ابراھیم ابراھیم٤٣١٦٤

الفرقة الثانیة انتظام-منال محمود محمد السید رافع٤٣٢١٠

الفرقة الثانیة انتظام-منقیط میاط شول دوفیر٤٣٢٤٣

الفرقة الثانیة انتظام-مھاب احمد حافظ محمد٤٣٢٦٩

الفرقة الثانیة انتظام-مؤمن جالل عبد القادر حسن٤٣٢٧٩
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                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثانیة انتظام-مى عبد هللا مصیلحى عبد الحلیم٤٣٢٩٠

الفرقة الثانیة انتظام-میالد خلف جلیل جریس٤٣٣٤٤

الفرقة الثانیة انتظام-مینا بخیت جابر بخیت٤٣٣٤٧

الفرقة الثانیة انتظام-مینا سعید زكى فریج حنا هللا٤٣٣٤٩

الفرقة الثانیة انتظام-مینا صدقي حنا عوض٤٣٣٥١

الفرقة الثانیة انتظام-نبیل السید فتحى اسماعیل٤٣٣٨١

الفرقة الثانیة انتظام-ندا محمد احمد فؤاد٤٣٣٨٧

الفرقة الثانیة انتظام-نورھان صالح الدین سید محمود٤٣٥٥٨

الفرقة الثانیة انتظام-نورھان مجدى على ابراھیم عبدهللا٤٣٥٧٥

الفرقة الثانیة انتظام-نورھان محمد عبد السالم حسن٤٣٥٧٩

الفرقة الثانیة انتظام-نیره محمود محمد محمود٤٣٦٠١

الفرقة الثانیة انتظام-ھدیر محمد احمد محمد٤٣٧١٤

الفرقة الثانیة انتظام-والء حسام فتحى عبد العلیم٤٣٧٦١

الفرقة الثانیة انتظام-یارا حمدي فتحي احمد٤٣٧٧٦

الفرقة الثانیة انتظام-یحیى محمود عبد الموجود عبد اللطیف٤٣٨٣٩

الفرقة الثانیة انتظام-یوستینا صلیب عریان صلیب٤٣٨٥٣

الفرقة الثانیة انتظام-یوسف خالد یوسف وھبھ٤٣٨٧١

الفرقة الثانیة انتظام-یوسف عبد الفتاح محمد رشاد المكاوى٤٣٨٨٤

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠احمد ابراھیم محمد عزیز عبد هللا (محول)٤٣٩٠٥

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠احمد السید حمیده عبد العزیز (محول)٤٣٩٠٦

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠احمد ایمن احمد السید زلط (محول)٤٣٩٠٧

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠احمد حمدى علوانى مھدى (محول)٤٣٩٠٨

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠احمد طھ محمد عبد الحى (محول)٤٣٩٠٩

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠احمد على محمد ابراھیم (محول)٤٣٩١٠

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠احمد محمد عبد العلیم عید اسعد (محول)٤٣٩١٢

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠احمد محمد محمود على (محول)٤٣٩١٣

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠احمد محمود محمد عبد اللطیف (محول)٤٣٩١٤

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠اسالم عبد الفضیل عبد القادر رزق (محول)٤٣٩١٥

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠اسالم نصر محمد نصر (محول)٤٣٩١٦

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠اسماء ابراھیم سید ابراھیم (محول)٤٣٩١٧
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الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠امیره احمد سید سالمھ  (محول)٤٣٩١٨

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠امیره عصام الدین محمود (محول)٤٣٩١٩

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠ایمن عبد الحق رزق مؤمن (محول)٤٣٩٢٠

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠حسام عبد المعز محمد صمیده (محول)٤٣٩٢٢

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠حسین عید حسین ریاض (محول)٤٣٩٢٣

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠خالد الحسینى عزیز نمر  (محول)٤٣٩٢٤

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠خالد عبد السالم محمد سالم (محول)٤٣٩٢٥

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠ریم اسامھ السید فتحى (محول)٤٣٩٢٩

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠ساره شنوده نصحى سولایر (محول)٤٣٩٣٠

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠سمیره جمال توفیق حسین (محول)٤٣٩٣١

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠سید خالد سید محمود (محول)٤٣٩٣٢

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠شوقى كمال سامى جبره  (محول)٤٣٩٣٣

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠صابر محمد حنفى على (محول)٤٣٩٣٤

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠صفاء جمال محمد حامد (محول)٤٣٩٣٥

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠عبد الرؤف ممدوح عبد الرؤف حسین (محول)٤٣٩٣٧

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠عبیر عبد النعیم محمود احمد صرصور (محول)٤٣٩٣٨

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠عثمان احمد عثمان فوده (محول)٤٣٩٣٩

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠عالء محمد رمضان محمد (محول)٤٣٩٤٠

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠على عماد عباس محمد (محول)٤٣٩٤١

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠عمرو شریف فتحى محمد (محول)٤٣٩٤٢

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠فادى احمد عطیھ عبد الغنى (محول)٤٣٩٤٣

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠فادى مكرم سدره القمص بطرس (محول)٤٣٩٤٤

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠فادیھ جمال عبد هللا محمد (محول)٤٣٩٤٥

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠كریم محمود فتحى محمد على (محول)٤٣٩٤٧

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠ماركو خمیس كاسھ جرجس (محول)٤٣٩٤٨

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠محمد ابراھیم خلیل ابراھیم (محول)٤٣٩٥٠

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠محمد رمضان على جوده (محول)٤٣٩٥١

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠محمد سمیر محمد ابو ریھ (محول)٤٣٩٥٢

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠محمد طارق على محمد  (محول)٤٣٩٥٣

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠محمد فراج شمس الدین عبد الباسط (محول)٤٣٩٥٥
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٤١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠محمد فرحات محمد مسعد (محول)٤٣٩٥٦

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠محمد فوزى صبحى عبد الحمید (محول)٤٣٩٥٧

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠محمود احمد امام امین (محول)٤٣٩٥٨

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠محمود جمال عبد الحكیم محمود (محول)٤٣٩٥٩

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠محمود صالح محمد شعبان (محول)٤٣٩٦٠

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠محمود عادل محمود على (محول)٤٣٩٦١

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠محمود عبد العظیم عیسوى عبد اللطیف (محول)٤٣٩٦٢

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠محمود على احمد عبد السالم (محول)٤٣٩٦٣

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠مصطفى احمد على السید (محول)٤٣٩٦٥

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠مصطفى انور عبد السالم سالمھ (محول)٤٣٩٦٦

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠نور الدین عصام فھمى ابراھیم (محول)٤٣٩٦٩

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠وائل ایوب شعبان محمد (محول)٤٣٩٧٠

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠یوسف عید عبد الھادى عبد المجید (محول)٤٣٩٧٣

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠یوسف محمد السعید ابراھیم (محول)٤٣٩٧٤

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠یوسف محمد مرسى محمد (محول)٤٣٩٧٦

الفرقة الثانیة انتظامبابرام عماد رمزى صادق(محول)٤٤١٣٩

الفرقة الثانیة انتظامبابراھیم محمد عبد العزیز محمد٤٤١٤٤

الفرقة الثانیة انتظامبابراھیم محمد مأمون علیش داود٤٤١٤٥

الفرقة الثانیة انتظامباحمد حسن السید عبد العلیم(محول)٤٤١٦٦

الفرقة الثانیة انتظامباحمد خالد احمد عیسى(محول)٤٤١٦٩

الفرقة الثانیة انتظامباحمد ماھر احمد جاد هللا٤٤٢٠٣

الفرقة الثانیة انتظامباحمد نادى عبد العظیم محمد(محول)٤٤٢١٩

الفرقة الثانیة انتظامباسراء محمد احمد محمد٤٤٢٣٧

الفرقة الثانیة انتظامبحبیبھ محمود عبد الفتاح محمد ابراھیم٤٤٣٤٨

الفرقة الثانیة انتظامبساره رأفت محمد متولى٤٤٤١٠

الفرقة الثانیة انتظامبعبد الرحمن خالد عبده محمد الخولى٤٤٤٨٥

الفرقة الثانیة انتظامبعبد الرحمن رجب سعداوى محمد٤٤٤٨٦

الفرقة الثانیة انتظامبعبد الرحمن محمد یوسف٤٤٤٩٦

الفرقة الثانیة انتظامبعبد هللا حسین عبد الرحمن احمد٤٤٥٠١

الفرقة الثانیة انتظامبعمر مؤمن محمد سید٤٤٥٢٧
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الفرقة الثانیة انتظامبعمرو حسین حسن عبد هللا٤٤٥٣٢

الفرقة الثانیة انتظامبفادى عادل فھمى٤٤٥٣٧

الفرقة الثانیة انتظامبالغــــــى٤٤٥٥٦

الفرقة الثانیة انتظامبمازن سعد عبد اللطیف السید٤٤٥٦٥

الفرقة الثانیة انتظامبمحمد احمد عبد البدیع محمد٤٤٥٧١

الفرقة الثانیة انتظامبمحمد اسامھ عبد الحمید محمد البحر(محول)٤٤٥٧٧

الفرقة الثانیة انتظامبمحمد اسالم ریاض حموده٤٤٥٧٨

الفرقة الثانیة انتظامبمحمد حمدى عبد هللا عبد هللا٤٤٥٩٠

الفرقة الثانیة انتظامبمحمد عبد المحسن احمد عبد السالم٤٤٦١٠

الفرقة الثانیة انتظامبمحمد قاسم عبد هللا المرى٤٤٦١٨

الفرقة الثانیة انتظامبمحمود صابر عبد الحكیم ابراھیم(محول)٤٤٦٤١

الفرقة الثانیة انتظامبمحمود صالح محمود عبد المنعم(محول)٤٤٦٤٤

الفرقة الثانیة انتظامبمحمود عبد التواب رمضان حسانین قاسم٤٤٦٤٥

الفرقة الثانیة انتظامبمحمود عبد هللا عبد الجلیل عبد الكریم(محول)٤٤٦٤٨

الفرقة الثانیة انتظامبمحمود على مصطفى السید٤٤٦٥٠

الفرقة الثانیة انتظامبمحمود نور الدین محمود عبد السالم٤٤٦٥٥

الفرقة الثانیة انتظامبمصطفى عزت حامد علي٤٤٦٧٧

الفرقة الثانیة انتظامبمیار ھشام محمد عبد المغیث٤٤٧١٤

الفرقة الثانیة انتظامبمیالد مایز لمعى حنا٤٤٧١٧

الفرقة الثانیة انتظامبنورھان محمد حسین عبد العزیز٤٤٧٦٠

الفرقة الثانیة انتظامخ١احمد السید سعید محمد٤٤٨٢٨

الفرقة الثانیة انتظامخ١احمد عبد الرازق مختار شحات٤٤٨٤٣

الفرقة الثانیة انتظامخ١اسالم عصام الصباحي مصلحي٤٤٨٧٨

الفرقة الثانیة انتظامخ١اسالم محمد ابوالفضل عبد التواب٤٤٨٨٠

الفرقة الثانیة انتظامخ١عبد الحكیم منتصر ابراھیم محمد٤٤٩٩١

الفرقة الثانیة انتظامخ١فادى عادل صبحى وھیب(محول من لغات)٤٥٠٤٣

الفرقة الثانیة انتظامخ١محمد محمد عبد الوھاب عبد الفتاح٤٥١١٥

الفرقة الثانیة انتظامخ١محمود احمد محمد حامد٤٥١٢٥

الفرقة الثانیة انتظامخ١مصطفى زكریا محمد *٤٥١٥٧

الفرقة الثانیة انتظامخ١منھ هللا احمد حسین محمد٤٥١٧٠

الفرقة الثانیة انتظامخ١مؤمن حسین عثمان طھ٤٥١٧٥
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الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مریم اشرف كمال احمد٢٢٩٩٠

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠احمد خالد صدیق محمد (محول)٢٤٠٧٥

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠احمد مجدى حسن على یونس (محول)٢٤٠٧٦

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠امجد یاسر محمود محمد شافعى (محول)٢٤٠٧٧

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠ایھ طارق انور عبد العال (محول)٢٤٠٧٨

محاسبة ٣لغات لم یحضر الملف ولم یتقدم للكلیة٠حازم محمد حسین شافعى (محول)٢٤٠٨٠

محاسبة ٣لغات لم یحضر الملف ولم یتقدم للكلیة٠عبد الرحمن حسنى عبد السالم عبد التواب (محول)٢٤٠٨٢

محاسبة ٣لغات لم یحضر الملف ولم یتقدم للكلیة٠مروان اسامھ احمد البدوى محمد حلمى (محول)٢٤٠٨٥

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠مصطفى ابراھیم محمد ابراھیم (محول)٢٤٠٨٦

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠مصطفى عید مصطفى محمد صالح (محول)٢٤٠٨٧

محاسبة ٣لغات لم یحضر الملف ولم یتقدم للكلیة٠ھدیر رجب عزب محمود عیسى (محول)٢٤٠٨٩

محاسبة ٣لغات لم یحضر الملف ولم یتقدم للكلیة٠یوسف محمود یوسف محمود محمد طنطاوى (محول٢٤٠٩٠

الثالثة-محاسبة انتظام لغاتبمحمد مدحت عبد هللا٢٤١٠٠

الثالثة-محاسبة انتظام لغاتبممدوح فتح هللا محمد جاب هللا٢٤١٠٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاحمد جالل احمد حسن حبیش (محول)٢٤١١٩

الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغات٠محمد نبیل محمد الفار (محول)٢٤٥١٣

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبریم ایھاب راشد٢٤٥٣٧

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبمازن دسوقى سعید دسوقى ٢٤٥٤٦

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبمحمد محمود عزیزالدین احمد٢٤٥٥٠

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبمصطفى خالد محمد محمد٢٤٥٥٣

الثانیة لغات انتظام-احمد عز كمال حامد ھلیل٢٤٩٢٩

الثانیة لغات انتظام-احمد محمد جمال الدین عطیھ٢٤٩٤٣

الثانیة لغات انتظام-امانى اسماعیل عبد هللا اسماعیل٢٥٠٤٢

الثانیة لغات انتظام-توماس لویس اسكندر یوسف٢٥١٦٤

الثانیة لغات انتظام-جون ماجد نعیم ملك٢٥١٧٣

الثانیة لغات انتظام-خالد اشرف صبرى مصطفى٢٥٢٠٧

الثانیة لغات انتظام-دنیا عادل یونان فانوس٢٥٢٢٣

الثانیة لغات انتظام-دینا عالء احمد محمود٢٥٢٣٨

الثانیة لغات انتظام-عبیر عباس عبد المنعم الشامى٢٥٤٥٥

الثانیة لغات انتظام-عمرو عادل عبد الحمید سعید٢٥٥١٥
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الثانیة لغات انتظام-محمد صالح ھاشم ابوزید٢٥٧١٤

الثانیة لغات انتظام-محمد صبرى محمد ابوشعیشع٢٥٧١٥

الثانیة لغات انتظام-محمد عبد المحسن سید مصطفي٢٥٧٣١

الثانیة لغات انتظام-مرسا ظریف لبیب بطرس٢٥٨٢٨

الثانیة لغات انتظام-نیفین سمیر نجیب فرج هللا٢٦٠٩٥

الثانیة لغات انتظام-یاسمین حسن محمد سید٢٦١٥٧

الثانیة لغات انتظام-یوسف على محمد على شعیب٢٦٢٠٧

الثانیة لغات انتظامبحسین كمال الدین حسین عبد العلیم٢٦٢٦٨

الثانیة لغات انتظامبمریم كمال ولیم جاد٢٦٣٣٩

الثانیة لغات انتظامبمریم مجدى مسعد فام٢٦٣٤٠

الثانیة لغات انتظامخ١ریان محمد حسین مصطفى٢٦٤٠٥

الثانیة لغات انتظامخ١محمد صالح عبد الحلیم عبد الفتاح٢٦٤٢٢

الثانیة لغات انتظامخ١میرنا ایمن محمد عبد الرحمن٢٦٤٣٦

الثانیة لغات انتظامخ١ندى توفیق محمد توفیق٢٦٤٣٨

الثانیة لغات انتظام٠نھى محمود حنفى منظور٢٦٤٣٩

الثانیة لغات انتظامخ١یوسف ھشام ابراھیم حسن الخولى٢٦٤٤٨

الثانیة لغات انتظام-ابراھیم صابر ابراھیم غنیم (محول)٢٦٤٤٩

الثانیة لغات انتظام-احمد ابراھیم زكى احمد ریاض (محول)٢٦٤٥١

الثانیة لغات انتظام-احمد جمال الدین محمد المال (محول)٢٦٤٥٢

الثانیة لغات انتظام-احمد حمدى مصطفى على (محول)٢٦٤٥٣

الثانیة لغات انتظام-احمد سعید حسن خلف سویلم (محول)٢٦٤٥٤

الثانیة لغات انتظام-احمد عبد العظیم حسانین سعید (محول)٢٦٤٥٥

الثانیة لغات انتظام-احمد عبد العلیم عبد المنعم حسین (محول)٢٦٤٥٦

الثانیة لغات انتظام-احمد عماد الدین عبد العزیز عفیفى (محول)٢٦٤٥٧

الثانیة لغات انتظام-احمد محب عباس محمد (محول)٢٦٤٥٨

الثانیة لغات انتظام-احمد محمد حسین عبد المحسن (محول)٢٦٤٥٩

الثانیة لغات انتظام-احمد محمد عبد المعطى حسن على (محول)٢٦٤٦٠

الثانیة لغات انتظام-احمد محمد فتحى طھ (محول)٢٦٤٦١

الثانیة لغات انتظام-احمد محمود مصطفى السید (محول)٢٦٤٦٢

الثانیة لغات انتظام-احمد وجیھ جالل محمد (محول)٢٦٤٦٣
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الثانیة لغات انتظام-اسالم احمد حمدى درویش (محول)٢٦٤٦٤

الثانیة لغات انتظام-اسالم حاتم محمد عبد الخالق بركات (محول)٢٦٤٦٥

الثانیة لغات انتظام-اسالم عبد العلیم صالح سالم (محول)٢٦٤٦٦

الثانیة لغات انتظام-امیره عبد العزیز محمد عبد العزیز (محول)٢٦٤٦٧

الثانیة لغات انتظام-امین نبیل محمد قطب الفار (محول)٢٦٤٦٨

الثانیة لغات انتظام-امینھ محمد عبد العزیز خلف هللا (محول)٢٦٤٦٩

الثانیة لغات انتظام-آن یاسر على جابر عبد السالم (محول)٢٦٤٧١

الثانیة لغات انتظام-بسنت صالح محمد حسن سالم (محول)٢٦٤٧٢

الثانیة لغات انتظام-بوال عاطف وھیب مشرقى (محول)٢٦٤٧٣

الثانیة لغات انتظام-توفیق صالح توفیق نظیم (محول)٢٦٤٧٤

الثانیة لغات انتظام-جرجس شھید مفید جلد (محول)٢٦٤٧٥

الثانیة لغات انتظام-جرجس فكتور منیر فھمى (محول)٢٦٤٧٦

الثانیة لغات انتظام-حسام یاسر عطیھ اسماعیل (محول)٢٦٤٧٨

الثانیة لغات انتظام-دالیا وائل یوسف حامد (محول)٢٦٤٧٩

الثانیة لغات انتظام-دعاء صبرى عبد الفتاح جمعھ (محول)٢٦٤٨٠

الثانیة لغات انتظام-دنیا كمال الدین مرتضى حجازى (محول)٢٦٤٨١

الثانیة لغات انتظام-رضوى على محمد على سلیم (محول)٢٦٤٨٤

الثانیة لغات انتظام-ساره حسام الدین حسن ھاشم (محول)٢٦٤٨٦

الثانیة لغات انتظام-ساره خالد محمد محمد الوسیمى (محول)٢٦٤٨٧

الثانیة لغات انتظام-سعد عبد النبى سعد محمد (محول)٢٦٤٨٨

الثانیة لغات انتظام-سلمى ایھاب عبد المنعم محمود (محول)٢٦٤٨٩

الثانیة لغات انتظام-سیف الدین اسامھ عبد الحلیم (محول)٢٦٤٩٠

الثانیة لغات انتظام-شیرى القمص فریج امیل سولایر (محول)٢٦٤٩١

الثانیة لغات انتظام-طاھر ابراھیم سیف النصر عبد المجید (محول)٢٦٤٩٢

الثانیة لغات انتظام-عبد الرحمن عربى على ابراھیم (محول)٢٦٤٩٣

الثانیة لغات انتظام-عمر بدر ابو طالب ابو زید محمد (محول)٢٦٤٩٤

الثانیة لغات انتظام-عمرو وائل عبد العزیز ندا (محول)٢٦٤٩٥

الثانیة لغات انتظام-ماثیو القس یوحنا صموئیل (محول)٢٦٤٩٦

الثانیة لغات انتظام-مادونا عبد العزیز رمزى حنا (محول)٢٦٤٩٧

الثانیة لغات انتظام-مارینا رجائى اسحق ابراھیم (محول)٢٦٤٩٨
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الثانیة لغات انتظام-ماریھان عاصم احمد محمد المتولى (محول)٢٦٤٩٩

الثانیة لغات انتظام-مایكل عادل زاخر فرنسیس (محول)٢٦٥٠٠

الثانیة لغات انتظام-محمد احمد جوده محمد (محول)٢٦٥٠١

الثانیة لغات انتظام-محمد بدوى خلیفھ محمد (محول)٢٦٥٠٣

الثانیة لغات انتظام-محمد رضا فؤاد شحاتھ (محول)٢٦٥٠٤

الثانیة لغات انتظام-محمد عادل مبروك عبد الرزاق (محول)٢٦٥٠٥

الثانیة لغات انتظام-محمد وحید مصطفى ابراھیم (محول)٢٦٥٠٦

الثانیة لغات انتظام-محمود احمد محمد عبد الحكیم (محول)٢٦٥٠٧

الثانیة لغات انتظام-محمود ایھاب سعد الدین ابراھیم (محول)٢٦٥٠٨

الثانیة لغات انتظام-مصطفى خالد مصطفى زكى زكى محمد (محول)٢٦٥٠٩

الثانیة لغات انتظام-مصطفى محمد سید عبد القوى (محول)٢٦٥١٠

الثانیة لغات انتظام-معاذ احمد مصطفى احمد السایس (محول)٢٦٥١١

الثانیة لغات انتظام-مینا لطفى راغب مثاؤوس (محول)٢٦٥١٢

الثانیة لغات انتظام-ناردین رمزى توفیق رمزى (محول)٢٦٥١٣

الثانیة لغات انتظام-ندى محمد صالح مصلح (محول)٢٦٥١٤

الثانیة لغات انتظام-نرمین شحتھ محمد عبد الفتاح (محول)٢٦٥١٥

الثانیة لغات انتظام-نوران ایمن محمد عبد الستار (محول)٢٦٥١٦

الثانیة لغات انتظام-نورھان محمد رجاء احمد عطیھ (محول)٢٦٥١٧

الثانیة لغات انتظام-ھبھ سید محمد سید رویشد (محول)٢٦٥١٩

الثانیة لغات انتظام-ھیام محمد حسن محمد (محول)٢٦٥٢٠

الثانیة لغات انتظام-ولید صالح الدین محمد بیومى (محول)٢٦٥٢١

الثانیة لغات انتظام-یوسف خالد رجب عبد القادر الشیخ (محول)٢٦٥٢٢

الثانیة لغات انتظام-یوسف محمد احمد السید (محول)٢٦٥٢٣

الثانیة لغات انتظامباحمد ناصر فتحى عبد الجابر (محول)٢٦٥٣١

الثانیة لغات انتظامببیكر جورج صبحى فلتاؤس (محول)٢٦٥٣٧

الثانیة لغات انتظامبمحمود ماجد محمود عبد الفتاح (محول)٢٦٥٥٤
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الثالثة-ادارة اعمال لغات انتساب٠تقى محمد السید الصباحى (محول)٢٤٨٣٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب لغات٠مصطفى خالد على ابراھیم ھمام (محول)٢٤٨٤٩

الثانیة انتساب لغات-احمد رافت احمد محمد٢٦٥٧٢

الثانیة انتساب لغات-احمد عادل محمود احمد ابو زید٢٦٥٨٢

الثانیة انتساب لغات-احمد محمد قندیل حافظ٢٦٥٩٧

الثانیة انتساب لغات-االء على عبد الفتاح عبد الرحمن٢٦٦١٢

الثانیة انتساب لغات-االء عوض عبد العظیم محمد٢٦٦١٣

الثانیة انتساب لغات-امیر عادل فؤاد سعد٢٦٦٢٠

الثانیة انتساب لغات-حبیبھ حمدى احمد ابراھیم٢٦٦٦٤

الثانیة انتساب لغات-حسام مجدى صابر صادق عمر٢٦٦٧٠

الثانیة انتساب لغات-حسام محمد اسماعیل سید٢٦٦٧١

الثانیة انتساب لغات-دالیا ابراھیم مصطفى توفیق٢٦٦٨٥

الثانیة انتساب لغات-رتاج تامر محمد حافظ٢٦٦٩٤

الثانیة انتساب لغات-روان یاسر رمضان احمد٢٦٧٠٧

الثانیة انتساب لغات-سلمى اشرف شوقى ابراھیم٢٦٧٢٦

الثانیة انتساب لغات-عبد هللا اشرف محروس حمدون٢٦٧٦٣

الثانیة انتساب لغات-عبدالرحمن محمد فاروق صدیق٢٦٧٦٥

الثانیة انتساب لغات-علیاء محمد رفعت محمد محمود٢٦٧٧٠

الثانیة انتساب لغات-عمر السید محمد محمد الرفاعى٢٦٧٧٨

الثانیة انتساب لغات-عمر خالد احمد عبد الجواد٢٦٧٨١

الثانیة انتساب لغات-عمر سعید صغیر ابراھیم٢٦٧٨٤

الثانیة انتساب لغات-عمر صبحى سید عبد القادر محمود٢٦٧٨٥

الثانیة انتساب لغات-عمر عبد الخالق عطیھ عبد الخالق٢٦٧٨٩

الثانیة انتساب لغات-عمر عالء عبد الرحمن احمد ھاللى٢٦٧٩١

الثانیة انتساب لغات-محمد احمد سید احمد احمد٢٦٨١٨

الثانیة انتساب لغات-محمد امام محمد عبد الحمید٢٦٨٢٣

الثانیة انتساب لغات-محمد عماد محمد عبد العال٢٦٨٣٩

الثانیة انتساب لغات-محمود احمد محمد عبد الشافى٢٦٨٤٩

الثانیة انتساب لغات-محمود رأفت مصطفى كامل متولى البحیرى٢٦٨٥٢

الثانیة انتساب لغات-محمود عاطف محمود عبد العال٢٦٨٥٤
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الثانیة انتساب لغات-مصطفى محمد حسن محمد٢٦٨٦٧

الثانیة انتساب لغات-مصطفى محمود محمد سالم٢٦٨٦٩

الثانیة انتساب لغات-مھا زكریا محمد فھیم٢٦٨٨٤

الثانیة انتساب لغات-مھند عمرو محمود بھاء الدین عالم٢٦٨٨٥

الثانیة انتساب لغات-مؤمن ھیثم محمد فھیم٢٦٨٨٨

الثانیة انتساب لغات-ندا حمدى ابراھیم سلیمان٢٦٩٠٤

الثانیة انتساب لغات-ندى عصام خلف عبد الرحمن على٢٦٩٠٥

الثانیة انتساب لغات-ھایدى فیصل نجم الدین عبد السالم٢٦٩٢٢

الثانیة انتساب لغات-ھایدى محمود عبد الحمید محمد٢٦٩٢٣

الثانیة انتساب لغات-ھداء بھاء الدین شمس الدین سعید٢٦٩٢٥

الثانیة انتساب لغات-یوسف اسامھ عبد العال ربیعي٢٦٩٤٦

الثانیة انتساب لغات-یوسف ممدوح على عبد العال٢٦٩٦٠

الثانیة لغات انتساب٠احمد ایمن عبد ربھ عبد الجواد على (محول)٢٦٩٦٤

الثانیة لغات انتساب٠احمد محمد عبد الوھاب عبد اللطیف (محول)٢٦٩٦٥

الثانیة لغات انتساب٠اسراء محمد محمود عبد الحى بدوى (محول)٢٦٩٦٦

الثانیة لغات انتساب٠اسالم طارق احمد ابراھیم بكرى (محول)٢٦٩٦٧

الثانیة لغات انتساب٠اسالم عبد التواب محمود حسن (محول)٢٦٩٦٨

الثانیة لغات انتساب٠رانا ابراھیم مصطفى صالح (محول)٢٦٩٧١

الثانیة لغات انتساب٠زینب شحتھ محمد عبد الفتاح (محول)٢٦٩٧٢

الثانیة لغات انتساب٠عبد الرحمن ابراھیم محمد ابراھیم (محول)٢٦٩٧٣

الثانیة لغات انتساب٠عبد هللا سمیر احمد سید شحاتھ (محول)٢٦٩٧٤

الثانیة لغات انتساب٠عمر ایمن عبد ربھ عبد الجواد على (محول)٢٦٩٧٥

الثانیة لغات انتساب٠عمر طارق انس محمد سالم (محول)٢٦٩٧٦

الثانیة لغات انتساب٠عمرو خالد على ابراھیم ھمام (محول)٢٦٩٧٧

الثانیة لغات انتساب٠عمرو محسن حسن على المنیاوى (محول)٢٦٩٧٨

الثانیة لغات انتساب٠كریم احمد محمد محمد (محول)٢٦٩٧٩

الثانیة لغات انتساب٠محمد خالد عبد المقصود مدنى (محول)٢٦٩٨٠

الثانیة لغات انتساب٠محمد ماھر سامى كامل (محول)٢٦٩٨١

الثانیة انتساب لغاتبعمار محمد عالم اسماعیل٢٧٠٠٣
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