
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات تخلفات دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
الشعبة: عربي ( انتظام )أسم المادة: التأمین وریاضیاتھ

عدد الطالب:(١٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٤٥)

رقم 
الجلوس

التوقیعالفرقة والشعبةالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـدنیا ایھاب علي شحاتھ٧٦٠

الرابعة-محاسبة انتظامـمى احمد ابراھیم العباسي٢٠٢٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمیشیل بطرس ودیع حبیب٢٠٦٦

الرابعة-محاسبة انتظامـیوسف ابراھیم جمعھ ھاشم٢٣٤٨

الرابعة-محاسبة انتظامخ٢محمد عبد الستار محمد بالل٢٤٨٥

الرابعة-محاسبة انتظامخ٢ھبھ فرغلي عبدالحافظ فرغلي٢٤٨٨

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد ابراھیم یوسف حسن محمد الحیطي٢٧٠٥

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد محمد احمد سید(محول)٢٧٧٩

الرابعة-خارجیة انتظام-سلمى شحات عبد الجواد عوض عمرو٣٣١٤

الرابعة-خارجیة انتظام-محمود محمد حسن محمد٣٨٥٤

الرابعة-خارجیة انتظامبخلود حسن سلیمان حسین٤٢٦٦

الرابعة-خارجیة انتظامبھایدى طارق محمد على٤٣١٧

الرابعة-خارجیة انتظامخ+اسماء محمد عبد العزیز حسنین٤٣٣٥

الرابعة-خارجیة انتظامبمصطفى سعید محمد كامل جاب هللا٤٣٧٦

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: التأمین وریاضیاتھ

عدد الطالب:(٤٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(تابع ٤٥)

رقم 
الجلوس

التوقیعالفرقة والشعبةالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد عبد الحلیم احمد ابراھیم٦٠٨٩

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الحمید ابراھیم عبد الحمید امین٦٥٨٦

الرابعة-محاسبة انتسابخ+سامح عبدالرازق عبدالرازق ابوالمعاطى٧٥٢٨

الرابعة-محاسبة انتسابخ+طومان اسماعیل محمد خطاب٧٥٣١

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد حمدى احمد محمد الجمیل٧٦٩٠

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد محمد مختار احمد محمد٧٧٤٥

الرابعة-خارجیة انتساب-اسماء مصطفى عبد الفتاح ابو زید٧٧٩٢

الرابعة-خارجیة انتساب-امیر محمود على عبدالمنعم٧٨٢٧

الرابعة-خارجیة انتساب-ایھ محمد عبد هللا زھران٧٨٦٤

الرابعة-خارجیة انتساب-باسل مراد محمد محمد محفوظ٧٨٦٧

الرابعة-خارجیة انتساب-باسم ابراھیم خلیل ابراھیم٧٨٦٨

الرابعة-خارجیة انتساب-بسنت حمودة احمد حموده٧٨٨١

الرابعة-خارجیة انتساب-حسام الدین جمال حمدى محمد٧٩١١

الرابعة-خارجیة انتساب-حسین عبد المنعم السید محمد على٧٩٢٤

الرابعة-خارجیة انتساب-دینا محمد عبد هللا رضوان٧٩٤٧

الرابعة-خارجیة انتساب-دینا ھانى یوسف محمد عبد هللا٧٩٤٩

الرابعة-خارجیة انتساب-صفاء عثمان سلیمان سالم٨٠٤٢

الرابعة-خارجیة انتساب-عصام الدین محمد فوزى عبد ربھ ابراھیم٨٠٨٥

الرابعة-خارجیة انتساب-عمرو حسام الدین مصطفى محمد٨١١٩

الرابعة-خارجیة انتساب-عمرو طارق عمر مختار قاسم٨١٢١

الرابعة-خارجیة انتساب-فتحى محمد فتحى محمد٨١٤٦

الرابعة-خارجیة انتساب-كریمان مجدى سعید محمد٨١٦١

الرابعة-خارجیة انتساب-مریم فرید اسعد برتلة٨٣١٢

الرابعة-خارجیة انتساب-ھالة عبد الرازق سید عید خلیفھ٨٤٢١

الرابعة-خارجیة انتساب-ھبھ خالد بن الولید احمد سیف٨٤٢٦

الرابعة-خارجیة انتساب-والء یسن محمد عبد الظاھر٨٤٤٩

الرابعة-خارجیة انتساب-یاسمین حسین یحیى احمد٨٤٥٦

الرابعة-خارجیة انتساب-یحیى جمال یوسف محمد٨٤٦٤

الرابعة-خارجیة انتساب-یسرا احمد محمد احمد ابراھیم٨٤٦٥

الرابعة-خارجیة انتساب-یمنى نبیل حسنى رفاعى محمد٨٤٦٧

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: التأمین وریاضیاتھ

عدد الطالب:(٤٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(تابع ٤٥)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتسابباسالم عبد المنجى عز العرب سنوسى٨٤٩٤

الرابعة-خارجیة انتساببجھاد سید ضوى احمد٨٥١٢

الرابعة-خارجیة انتساببحسام حسن الدرانى محمد ابراھیم٨٥١٣

الرابعة-خارجیة انتساببرفیق طارق احمد كمال شحاتھ٨٥٢٤

الرابعة-خارجیة انتساببعبد الرحمن احمد جبر تونى٨٥٣٨

الرابعة-خارجیة انتساببعلى خالد على حسن محسن٨٥٤٣

الرابعة-خارجیة انتساببغاده حسام الدین سید محمد عبد الرحیم٨٥٤٧

الرابعة-خارجیة انتساببمحمد احمد محمد السید الطوبجى٨٥٤٩

الرابعة-خارجیة انتساببھانم جابر عبد الحمید محمد٨٥٩٠

الرابعة-خارجیة انتساببھیالنا سلیمان احمد صالح٨٥٩٤

الرابعة-خارجیة انتسابخ+رانده عبدالحلیم درویش محمد٨٦٢٢

الرابعة-خارجیة انتساب دور سبتمبربایھ عمر على خیرى الشھابى٨٦٥٣

الرابعة-خارجیة انتساب دور سبتمبربرضوى احمد عبد الرؤف عبد الحمید٨٦٥٩

الرابعة-خارجیة انتساب دور سبتمبربمحمد یوسف احمد عبد النعیم٨٦٨٥

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 ( لغات انتظام)أسم المادة: التأمین وریاضیاتھ

عدد الطالب:(٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(تابع ٤٥)

رقم 
الجلوس

التوقیعالفرقة والشعبةالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاحمد شعبان احمد محمد عمر٢٢٠٤٦

اقتصاد انتظام لغات-محمد محمود محمد على٢٣٣٨٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


