
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـابانوب بشرى الفونس زكى٢

الرابعة-محاسبة انتظامـابانوب رأفت صلیب اندراوس٣

الرابعة-محاسبة انتظامـابانوب مجدى جرس جندى٧

الرابعة-محاسبة انتظامـابانوب مرزوق سلیمان ملك بولس٨

الرابعة-محاسبة انتظامـابرار یوسف عبد الرحمن محمود١٣

الرابعة-محاسبة انتظامـابرام شحاتة نسیم جاب هللا١٤

الرابعة-محاسبة انتظامـابراھیم احمد عبد المنعم احمد ابراھیم١٦

الرابعة-محاسبة انتظامـابراھیم احمد محمد محمد١٧

الرابعة-محاسبة انتظامـابراھیم عبدالحواش سید عبدالحواش٢٤

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد ابراھیم الغریب ابراھیم٢٩

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد ابراھیم یوسف ابراھیم٣٢

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد ابرھیم سید ابرھیم٣٣

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد اشرف صالح مرزوق٣٧

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد الطوخى عبدالعزیز الضوى٤٢

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد ایمن احمد محمد الشیخ٤٣

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد ایمن كمال بیومى٤٦

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد باھر عبد العظیم الدیدامونى٤٨

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد جمال محمد احمد رمضان٦١

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد حازم احمد سلیمان٦٥

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد حمدى محمد على٧٨

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد حمدى محمد عوض هللا٧٩

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد حیضر ابراھیم سلطان٨٠

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد خالد عبد الھادى عبد الرحمن٨١

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد ربیع محمود شعبان٨٦

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد رجائى السید محمد٨٧

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد رضا عبدالحمید رمضان٨٩

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد رضا فتح هللا دسوقى٩٠

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد زیدان عرفھ على٩١

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد زینھم عبد النبى محمد٩٢

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد سامى محمد عبد الرحمن٩٦

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد سامى محمد على٩٧

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد سمیر عبد الحسیب عبد الحمید صبره١٠٣

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد سید احمد حجاب١٠٤

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد سید احمد فتح هللا١٠٥

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد سید حسن السید١٠٦

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد سید ریاض عوض١٠٧

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد سید سعد سید١٠٨

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد سید یوسف عبد الجلیل١١١

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد شریف السید ابراھیم١١٢

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد شریف عبدالوھاب معوض١١٣

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد شعبان احمد عبد العلیم١١٥

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد شوقي احمد حسان١١٦

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد صابر محمد عبد الرحمن١١٧

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد صالح زكریا حمزه١٢٥

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد صالح عبد الحمید محمد الشیخ١٢٦

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد طارق عبد العزیز سید١٣٠

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد طاھر معوض سلومھ١٣٣

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد عادل ابراھیم عبد المجید١٣٦

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد عادل اسماعیل على١٣٧

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد عاطف عبد الحلیم عبد العزیز١٤٥

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد عبد الحمید خلیفة عبد الحمید١٤٨

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد عبد الرحمن احمد محمد١٤٩

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد عبد الرحمن محمد عبد هللا محمد١٥٠

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد عبد الغفار محمود عبد الغفار١٥٦

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد عبد المقصود محمد عبد المقصود احمد١٦٠

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد عبد الناصر عبد التواب عیسى١٦٢

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد عصام الدین ابراھیم عبد النعیم١٦٨

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد عصام مخلوف محمد مخلوف١٧١

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد عصام مصطفى عبد الجواد١٧٢

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد على ابراھیم علي ابراھیم١٧٤

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد على احمد فؤاد السید١٧٦

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد فوزى محمد بیومى١٨٥

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد مجدى احمد حامد١٨٨

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد مجدى محمود محمود حسن١٩٣

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد محمد عبد الحمید احمد٢١١

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد محمد عبد النبى مصطفى٢١٤

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد محمد على عبدالغفار٢١٦

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد محمد عید علي٢١٧

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد محمد فؤاد عبد المعطى٢١٨

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد محمد محمود عبد الباقى٢٢١

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد محمد محمود عبدالفتاح٢٢٢

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد محمد محمود محمد احمد٢٢٣

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد محمود احمد محمود ابراھیم مسعود٢٢٦

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد محمود العفیفى على عطا هللا٢٢٧

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد محمود خلیفھ احمد(محول)٢٢٨

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد محمود عبد الباسط٢٢٩

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد محمود محمد محمد٢٣١

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد مصطفى احمد محمد ابراھیم٢٣٦

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد مصطفى فرغلى سید٢٣٩

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد مصطفى منصور عبد القوي٢٤٠

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد معوض محمد معوض٢٤٢

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد مكرم قدرى سعید٢٤٣

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد موسى حسین زكى فیصل٢٤٦

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد ناصر حسن علي ٢٤٨

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد ھاشم على خلیل٢٥٢

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد ھانى سعد الدین زغلول محمد٢٥٣

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد وحید عبد العال عبد العال٢٥٧

الرابعة-محاسبة انتظامـادھم ناصر محمد محمود٢٦٣

الرابعة-محاسبة انتظامـاسامھ ابراھیم سید ابراھیم اسماعیل٢٦٥

الرابعة-محاسبة انتظامـاسراء ایمن حموده سید٢٨١

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـاسراء حسین محمد حسین٢٨٤

الرابعة-محاسبة انتظامـاسراء عادل سید محمد٢٩٢

الرابعة-محاسبة انتظامـاسراء عادل كمال عبد المنعم٢٩٣

الرابعة-محاسبة انتظامـاسراء عبد هللا صالح صالح٢٩٦

الرابعة-محاسبة انتظامـاسراء عصام فتحى یس٢٩٧

الرابعة-محاسبة انتظامـاسراء مجدى رمضان سلیم٢٩٩

الرابعة-محاسبة انتظامـاسراء محمد رضا حسین٣٠٢

الرابعة-محاسبة انتظامـاسراء محمود محمد محمود احمد٣١٠

الرابعة-محاسبة انتظامـاسراء ھشام محمود شھبھ٣١٥

الرابعة-محاسبة انتظامـاسالم ابراھیم رجب حفني٣١٧

الرابعة-محاسبة انتظامـاسالم احمد مغازى جمعھ٣٢٢

الرابعة-محاسبة انتظامـاسالم احمد یحیي قرنى٣٢٣

الرابعة-محاسبة انتظامـاسالم السید على على٣٢٤

الرابعة-محاسبة انتظامـاسالم انور سعد ابو سریع٣٢٥

الرابعة-محاسبة انتظامـاسالم جابر عبد العال علي (أ.ف)٣٢٦

الرابعة-محاسبة انتظامـاسالم حسن مسعود عبد الواحد٣٢٨

الرابعة-محاسبة انتظامـاسالم خالد فوزى محمد٣٣١

الرابعة-محاسبة انتظامـاسالم سامح سید حنفى٣٣٦

الرابعة-محاسبة انتظامـاسالم عبد هللا حسن عبد هللا٣٤٥

الرابعة-محاسبة انتظامـاسالم عبد هللا كلیب بطران (أ.ف)٣٤٦

الرابعة-محاسبة انتظامـاسالم عبد هللا یونس عبدهللا٣٤٧

الرابعة-محاسبة انتظامـاسالم مجدى سعید زكى٣٥٤

الرابعة-محاسبة انتظامـاسالم محمد احمد عبد الظاھر٣٥٦

الرابعة-محاسبة انتظامـاسالم محمد علي محمد٣٦٠

الرابعة-محاسبة انتظامـاسالم محمود احمد عبدالحفیظ٣٦٣

الرابعة-محاسبة انتظامـاسالم مصطفى محمد مصطفى٣٦٥

الرابعة-محاسبة انتظامـاسماء احمد امین امام٣٧١

الرابعة-محاسبة انتظامـاسماء حسن صبرى عبد المجید٣٧٥

الرابعة-محاسبة انتظامـاسماء عبد الرحمن مرزوق علي٣٧٧

الرابعة-محاسبة انتظامـاسماء عبد الوھاب انیس عبد الوھاب٣٧٩

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـاسماء على عاطف ابو علي حسان٣٨٠

الرابعة-محاسبة انتظامـاسماء محمد عجمى حفنى٣٨٤

الرابعة-محاسبة انتظامـاسماء محمد عفیفى ابراھیم٣٨٥

الرابعة-محاسبة انتظامـاشرف جابر فرغلي محمد٣٩٣

الرابعة-محاسبة انتظامـاالء ابراھیم على اسماعیل٣٩٩

الرابعة-محاسبة انتظامـاالء حسام عزت ابوبكر٤٠١

الرابعة-محاسبة انتظامـاالء حسن فھمى حسانین٤٠٢

الرابعة-محاسبة انتظامـاالء عبد الرحمن سالمھ عبد الفتاح٤٠٤

الرابعة-محاسبة انتظامـاالء ناصر غنیم محمد٤٠٥

الرابعة-محاسبة انتظامـامانى على ابوالمجد موسى٤١٥

الرابعة-محاسبة انتظامـامانى محمد احمد عبده٤١٦

الرابعة-محاسبة انتظامـامل جمال الدین حسن محمد٤١٩

الرابعة-محاسبة انتظامـامنیة محمد ابراھیم عبده٤٢٤

الرابعة-محاسبة انتظامـامنیة محمد ابو بكر محمد علي٤٢٥

الرابعة-محاسبة انتظامـامنیھ اشرف محروس طھ احمد٤٢٩

الرابعة-محاسبة انتظامـامنیھ جمال عبدالحمید٤٣١

الرابعة-محاسبة انتظامـامنیھ طھ حسین طھ٤٣٧

الرابعة-محاسبة انتظامـامنیھ عاشور احمد عبدالفتاح٤٣٨

الرابعة-محاسبة انتظامـامنیھ عبد السالم احمد الدھشورى٤٤٠

الرابعة-محاسبة انتظامـامیر خالد محمد ابو زید٤٤٧

الرابعة-محاسبة انتظامـامیر محمد عبد الفتاح محمد٤٤٨

الرابعة-محاسبة انتظامـامیرة اشرف احمد على٤٥٠

الرابعة-محاسبة انتظامـامیرة عالءالدین حسن عوض٤٥١

الرابعة-محاسبة انتظامـامیرة محسن محمد عثمان٤٥٢

الرابعة-محاسبة انتظامـامیرة محمد عاشور عالء الدین٤٥٣

الرابعة-محاسبة انتظامـامیره عبد الموجود الشحات محمد٤٦٣

الرابعة-محاسبة انتظامـامینة مجدى احمد محمد٤٦٧

الرابعة-محاسبة انتظامـانجى عماد فایز بدواني٤٦٩

الرابعة-محاسبة انتظامـایمان حنفى محمد حامد علي٤٨٧

الرابعة-محاسبة انتظامـایمان رجب خلیل مرسى عزب٤٩٠

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـایمان سید انور على٤٩١

الرابعة-محاسبة انتظامـایمان سید محمد عبد اللطیف٤٩٢

الرابعة-محاسبة انتظامـایمان صبرى محمد عبد السالم٤٩٣

الرابعة-محاسبة انتظامـایمان عادل محمود محمد٤٩٤

الرابعة-محاسبة انتظامـایمان مصطفى محمد ابو بكر٤٩٩

الرابعة-محاسبة انتظامـایمن احمد عبد المعز احمد٥٠٢

الرابعة-محاسبة انتظامـایمن سبع حسین عبدالعال٥٠٣

الرابعة-محاسبة انتظامـایناس محمد عبد المنعم محمود٥٠٨

الرابعة-محاسبة انتظامـایناس وحید احمد بكر٥١٠

الرابعة-محاسبة انتظامـایھ احمد نور الدین محمد٥١٢

الرابعة-محاسبة انتظامـایھ اسامھ سلیمان محمد٥١٣

الرابعة-محاسبة انتظامـایھ اسامھ سید محمد٥١٤

الرابعة-محاسبة انتظامـایھ صالح حسین عبد السمیع٥٣١

الرابعة-محاسبة انتظامـایھ عادل فاروق ابراھیم العشرى٥٣٤

الرابعة-محاسبة انتظامـایھ فتحي قرني قرني٥٤٢

الرابعة-محاسبة انتظامـایھ محمد اسماعیل عبد الباقى٥٤٦

الرابعة-محاسبة انتظامـایھ محمد عبد الغنى محمد٥٤٩

الرابعة-محاسبة انتظامـایھ محمد عطیة أحمد عطیة٥٥٠

الرابعة-محاسبة انتظامـایھ ممدوح سلیمان عبد الرسول٥٥٦

الرابعة-محاسبة انتظامـایھ یوسف شكرى احمد طلبھ٥٦٠

الرابعة-محاسبة انتظامـباھى ھشام عرفھ حسن٥٧٥

الرابعة-محاسبة انتظامـبیتر مجدى لبیب جرجس٦٠١

الرابعة-محاسبة انتظامـبیتر مشیل حافظ عبدالمالك٦٠٢

الرابعة-محاسبة انتظامـبیشوى ابراھیم امیر باسلیوس٦٠٣

الرابعة-محاسبة انتظامـبیشوى جورج شاكر عبد المسیح٦٠٥

الرابعة-محاسبة انتظامـتغرید خالد عزالدین محمد٦٠٩

الرابعة-محاسبة انتظامـتغرید رضا توفیق عبد الراضي٦١٠

الرابعة-محاسبة انتظامـتقوى محمد عزبان إسماعیل٦١٢

الرابعة-محاسبة انتظامـتقى حافظ خلیل حافظ خلیل٦١٣

الرابعة-محاسبة انتظامـتقى عالء الدین فتحى السید٦١٤

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـتقى محمد اسماعیل محمد٦١٥

الرابعة-محاسبة انتظامـتقى محمد عثمان یوسف٦١٦

الرابعة-محاسبة انتظامـتقى ھشام حسین محمود صقر٦١٨

الرابعة-محاسبة انتظامـتقى یاسر عبدالمنعم احمد٦١٩

الرابعة-محاسبة انتظامـجرجس ابراھیم ھالل تادرس٦٢١

الرابعة-محاسبة انتظامـجمال جرجس بشاى سعد هللا٦٢٥

الرابعة-محاسبة انتظامـجمال زغلول جمال عبد العزیز٦٢٦

الرابعة-محاسبة انتظامـجمال عادل سالم ابراھیم٦٢٧

الرابعة-محاسبة انتظامـجورج رضا ولیم ایوب٦٣٨

الرابعة-محاسبة انتظامـجون عریان حلمى *٦٤٢

الرابعة-محاسبة انتظامـجینا عطا هللا محمد طھ٦٤٤

الرابعة-محاسبة انتظامـحاتم احمد عادل شفیق وھدان٦٤٦

الرابعة-محاسبة انتظامـحاتم رشدى حسین حسن٦٤٧

الرابعة-محاسبة انتظامـحازم درویش حسن درویش٦٥٠

الرابعة-محاسبة انتظامـحازم زیان ابراھیم زیان٦٥١

الرابعة-محاسبة انتظامـحازم ممدوح محمد بھجت٦٥٥

الرابعة-محاسبة انتظامـحبیبھ خالد محمد عواد٦٥٧

الرابعة-محاسبة انتظامـحبیبھ محمد فارس امام عوف٦٥٨

الرابعة-محاسبة انتظامـحسام حمدى عبدالغفار السید٦٦٥

الرابعة-محاسبة انتظامـحسام محمد عبدالجواد یوسف٦٧٢

الرابعة-محاسبة انتظامـحسن جمال محمد اسماعیل٦٧٤

الرابعة-محاسبة انتظامـحسن حمدي حسن عبد العال٦٧٥

الرابعة-محاسبة انتظامـحسن سید محمود حسن٦٧٧

الرابعة-محاسبة انتظامـحسن محمد حسن محمد سلیمان٦٨٣

الرابعة-محاسبة انتظامـحسن محمد عزیز محمد ابراھیم٦٨٥

الرابعة-محاسبة انتظامـحسن ناصر حسن رمضان٦٨٧

الرابعة-محاسبة انتظامـحسن یحیى حسین السید٦٨٨

الرابعة-محاسبة انتظامـحسین ابراھیم حسین محمد٦٨٩

الرابعة-محاسبة انتظامـحسین حمدین مفتاح حمد٦٩٤

الرابعة-محاسبة انتظامـحمادة جمعة حسین عبدالحمید٦٩٨

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـحمادة صبحي سید حسن٦٩٩

الرابعة-محاسبة انتظامـحماده عوض محمد على٧٠٢

الرابعة-محاسبة انتظامـحمزه محمد زكریا محمد٧٠٤

الرابعة-محاسبة انتظامـحمیده حامد الشناوى محمد٧٠٥

الرابعة-محاسبة انتظامـحنان عبد السالم محمد علي٧٠٨

الرابعة-محاسبة انتظامـخالد احمد سامى عبدالمنعم احمد٧١٠

الرابعة-محاسبة انتظامـخالد زكریا عبد العظیم عبد العزیز٧١٤

الرابعة-محاسبة انتظامـخالد طاھر عزت طاھر محمود٧١٩

الرابعة-محاسبة انتظامـخالد عادل ابراھیم عبد ربھ٧٢٠

الرابعة-محاسبة انتظامـخالد عبد العزیز سالمھ عودة٧٢١

الرابعة-محاسبة انتظامـخالد كمال كیالنى ابراھیم٧٢٢

الرابعة-محاسبة انتظامـخالد محمد احمد محمد٧٢٥

الرابعة-محاسبة انتظامـخالد محمد محمد منتصر٧٣٠

الرابعة-محاسبة انتظامـخدیجھ مجدى محمد محمد ابراھیم٧٣١

الرابعة-محاسبة انتظامـخلود امین حسنین امین٧٣٤

الرابعة-محاسبة انتظامـدعاء السید دسوقى عبد العال٧٤٣

الرابعة-محاسبة انتظامـدعاء شعبان حسن كمال٧٤٧

الرابعة-محاسبة انتظامـدعاء محمد محمود عبد المجید٧٥٢

الرابعة-محاسبة انتظامـدعاء محمد محمود عمر٧٥٣

الرابعة-محاسبة انتظامـدالل احمد محمد عبد الخالق٧٥٦

الرابعة-محاسبة انتظامـدنیا ابراھیم حسن ابراھیم٧٥٧

الرابعة-محاسبة انتظامـدنیا عبد الحمید حسین حسن٧٦٤

الرابعة-محاسبة انتظامـدنیا كامل محمد مأمون٧٦٥

الرابعة-محاسبة انتظامـدینا محمود عبده حسین٧٦٨

الرابعة-محاسبة انتظامـدنیا مصطفى على مصطفى٧٧١

الرابعة-محاسبة انتظامـدیانا میالد فتوح حكیم٧٧٣

الرابعة-محاسبة انتظامـدیبوال ناجى شحاتھ حكیم٧٧٤

الرابعة-محاسبة انتظامـدینا احمد النوبى امین٧٧٨

الرابعة-محاسبة انتظامـدینا العزب ابراھیم صقر٧٧٩

الرابعة-محاسبة انتظامـدینا طھ عزمي عبدهللا٧٩١

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـدینا عبد الوھاب محمد عبد الوھاب٧٩٥

الرابعة-محاسبة انتظامـدینا ممدوح محمد عبد العزیز٨٠٠

الرابعة-محاسبة انتظامـرانا ابراھیم جوده ابراھیم محمد٨٠٦

الرابعة-محاسبة انتظامـرانیا عزت شعبان نور الدین٨١٦

الرابعة-محاسبة انتظامـرحاب اشرف محمد محروس٨١٩

الرابعة-محاسبة انتظامـرحاب حمدى كامل یمانى٨٢٠

الرابعة-محاسبة انتظامـرحمھ حمدى كامل احمد٨٢٥

الرابعة-محاسبة انتظامـرضوان سعد اسماعیل مسعود٨٣٣

الرابعة-محاسبة انتظامـرضوى محمد على محمد٨٤٠

الرابعة-محاسبة انتظامـرقیھ محمد حسین على٨٤٤

الرابعة-محاسبة انتظامـرمضان عید شعبان جابر٨٤٥

الرابعة-محاسبة انتظامـرمضان محمود عبدالحمید ضیف هللا٨٤٧

الرابعة-محاسبة انتظامـرنا رأفت عبد الحمید قاسم٨٥١

الرابعة-محاسبة انتظامـرنا رأفت محمد عبد الحمید٨٥٢

الرابعة-محاسبة انتظامـرنا محمد جھاد على٨٥٤

الرابعة-محاسبة انتظامـروضھ محمد جالل حسن٨٦٢

الرابعة-محاسبة انتظامـرؤقیھ رفعت السید محمد٨٦٤

الرابعة-محاسبة انتظامـریمون عاطف حكیم بطرس٨٦٧

الرابعة-محاسبة انتظامـریھام رضا بدر فھمى٨٧١

الرابعة-محاسبة انتظامـریھام محمد عبداللطیف ابراھیم٨٧٣

الرابعة-محاسبة انتظامـریھام نادى حسین امام الكرداسى٨٧٥

الرابعة-محاسبة انتظامـزغلول محمد زغلول محمود٨٧٧

الرابعة-محاسبة انتظامـزیاد محمد محمد شعبان٨٨٣

الرابعة-محاسبة انتظامـزینب سعید محمد احمد٨٨٧

الرابعة-محاسبة انتظامـزینب محمد حسن عبد الوھاب٨٨٩

الرابعة-محاسبة انتظامـزینب محمود محمد عبد الرحیم٨٩٠

الرابعة-محاسبة انتظامـزینب نصر على بریك٨٩٤

الرابعة-محاسبة انتظامـسارة احمد اسماعیل رمضان٨٩٥

الرابعة-محاسبة انتظامـسارة اشرف محمود عبد الحفیظ٨٩٦

الرابعة-محاسبة انتظامـسارة محمد ربیع ابو العال على٩٠١

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـسارة یوسف عبد القادر عبد العزیز٩٠٣

الرابعة-محاسبة انتظامـساره ابراھیم عبد اللطیف ابراھیم٩٠٤

الرابعة-محاسبة انتظامـساره احمد سلیمان عبد النبى٩٠٦

الرابعة-محاسبة انتظامـساره حسن حسنى زكى٩١٢

الرابعة-محاسبة انتظامـساره عادل عاطف حسین٩١٩

الرابعة-محاسبة انتظامـساره مجدى محمود محمود٩٢٤

الرابعة-محاسبة انتظامـسالم خمیس محمود على٩٢٧

الرابعة-محاسبة انتظامـسالى مجدى مفتالین خلیل٩٢٨

الرابعة-محاسبة انتظامـسامح عبد هللا احمد محمود٩٣١

الرابعة-محاسبة انتظامـسامح عزت داود ابراھیم٩٣٢

الرابعة-محاسبة انتظامـسامى ممدوح حامد ابراھیم(أ.ف)٩٣٥

الرابعة-محاسبة انتظامـسلمى ابراھیم عبد السالم متولى٩٤٨

الرابعة-محاسبة انتظامـسلمى سید عثمان عوض٩٥٢

الرابعة-محاسبة انتظامـسلمى عاطف امام سالم٩٥٥

الرابعة-محاسبة انتظامـسلمى یسرى فوزى مصطفى٩٦١

الرابعة-محاسبة انتظامـسلیم بركات سید سلیم٩٦٣

الرابعة-محاسبة انتظامـسلیمان الحسن سلیمان مختار٩٦٤

الرابعة-محاسبة انتظامـسماح محمود محمد احمد٩٧١

الرابعة-محاسبة انتظامـسمر عید رمضان محمود٩٧٧

الرابعة-محاسبة انتظامـسمر محمد عبد هللا على٩٧٩

الرابعة-محاسبة انتظامـسمیره اسحاق عبد المالك جورجى٩٨٣

الرابعة-محاسبة انتظامـسناء محمد ریاض حامد٩٨٧

الرابعة-محاسبة انتظامـسندس سید محمد عبدالوھاب٩٩٠

الرابعة-محاسبة انتظامـسھام یحیى عبد الفتاح عبد الباقى٩٩٥

الرابعة-محاسبة انتظامـسھر عالء الدین عبد هللا عمر٩٩٦

الرابعة-محاسبة انتظامـسھیر ناصر خلیل عز الدین٩٩٧

الرابعة-محاسبة انتظامـسوالنج سامي فرید فرید٩٩٨

الرابعة-محاسبة انتظامـسید حلمى سید حلمي١٠٠٠

الرابعة-محاسبة انتظامـسید عادل سید محمد عبدالحلیم١٠٠١

الرابعة-محاسبة انتظامـسید عبد الحمید محمد السید فوده١٠٠٢

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـسید مصطفى سید عبد الرحمن١٠٠٤

الرابعة-محاسبة انتظامـسید ھانى سید احمد السید١٠٠٥

الرابعة-محاسبة انتظامـسیف بدر باسم عبدالوھاب١٠٠٩

الرابعة-محاسبة انتظامـشادى صدیق محمد الرقباوى١٠١٣

الرابعة-محاسبة انتظامـشروق ھشام رجب محمد١٠٢٢

الرابعة-محاسبة انتظامـشریف اشرف محمد محمد١٠٢٤

الرابعة-محاسبة انتظامـشعیب عبد الحافظ عوض حامد١٠٣١

الرابعة-محاسبة انتظامـشكرى عزت احمد عزب١٠٣٢

الرابعة-محاسبة انتظامـشنودة جابر جرجس اسكاروس١٠٣٣

الرابعة-محاسبة انتظامـشنودة نبیل وھیب شاكر١٠٣٤

الرابعة-محاسبة انتظامـشیماء رافت فارس محمد مطاوع١٠٤٥

الرابعة-محاسبة انتظامـشیماء سعید محمد ابراھیم١٠٤٧

الرابعة-محاسبة انتظامـشیماء عربى محمد احمد١٠٤٩

الرابعة-محاسبة انتظامـصابر محمد رمضان محمد١٠٥٤

الرابعة-محاسبة انتظامـصبرى على صبرى فرغلى١٠٥٨

الرابعة-محاسبة انتظامـصبرى محرم فؤاد عامر عبد السالم١٠٥٩

الرابعة-محاسبة انتظامـصبرى محمد مصطفى ابو العز١٠٦٠

الرابعة-محاسبة انتظامـصفا زكى زكى رمضان١٠٦١

الرابعة-محاسبة انتظامـصالح رأفت صابر عبد المحسن١٠٦٥

الرابعة-محاسبة انتظامـضحى محسن احمد محمد١٠٦٩

الرابعة-محاسبة انتظامـطارق السعید محمد خلیل الشامي١٠٧٤

الرابعة-محاسبة انتظامـطارق سمیر محفوظ الصاوي١٠٧٥

الرابعة-محاسبة انتظامـطارق عز الدین حامد زاھر عبد هللا١٠٧٨

الرابعة-محاسبة انتظامـعاشور مداح عاشور ابراھیم١٠٨٣

الرابعة-محاسبة انتظامـعاصم سید رمضان ابراھیم١٠٨٤

الرابعة-محاسبة انتظامـعاصم ھشام احمد حنفى١٠٨٦

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن احمد عبد السالم عبد هللا١٠٩٠

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن احمد عبد العال عبد الحمید١٠٩١

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن احمد محمد احمد١٠٩٢

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن اسامھ مخیمر خلف هللا١٠٩٣

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن ایھاب محمود احمد طایع١٠٩٥

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن جمال  امام  ابراھیم قمیحھ١٠٩٦

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن حازم احمد سید احمد١٠٩٧

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن حنفى نصر الدین محمد١٠٩٩

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن سعید رشدى شرقاوى١١٠١

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن سعید محمد محمد ابراھیم١١٠٢

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن سلطان ابو الحدید سلطان ١١٠٣

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن شعبان حسین سالم١١٠٥

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن عبد الحمید عبد الرحمن عبد الحمید١١٠٩

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن عبد الفتاح عویس خلیفھ١١١٠

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن عبد الكریم بكرى محجوب١١١١

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن عصام الھادى سعید١١١٣

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن فارس فتحي عبدالعال١١١٧

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن مجدى احمد عبد المقصود١١٢٠

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن محمد ثابت عبد العال١١٢٣

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن محمد صادق محمد شوقي ١١٢٥

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن محمد عبد الرحمن ابوعوف١١٢٧

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن محمد عبد المجید اسماعیل ١١٢٩

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن مصطفى سلیمان احمد١١٣٨

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن نادر مخلوف احمد١١٤٠

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن نصر عبد هللا عبد الكریم١١٤١

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن نور الدین محمد مصطفى١١٤٢

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد العزیز حماده محمود عبد العزیز١١٤٧

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الفتاح خالد عبد الفتاح رمضان١١٥١

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد اللطیف اشرف عبد اللطیف احمد١١٥٤

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد هللا ابراھیم عبد العظیم محاریق١١٥٥

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد هللا اشرف احمد سلیم١١٥٦

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد هللا ایھاب احمد عبد المجید١١٥٧

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد هللا خالد محمد شعبان١١٥٨

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد هللا عبد الحمید السید عبد الرازق١١٦٢

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـعبدهللا عماد ابراھیم حلمي١١٦٦

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد هللا محمود حسین محمد الطوبجي١١٧٠

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد المنعم محمد عبد المنعم مراد(أ.ف)١١٧٧

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الوھاب سامح مصطفى عبد الوھاب١١٨٠

الرابعة-محاسبة انتظامـعبیر حسین احمد عبد ربھ(أ.ف)١١٨١

الرابعة-محاسبة انتظامـعبیر محمود مصطفى حسین١١٨٣

الرابعة-محاسبة انتظامـعالء سید عبدالحمید محمد١١٩٧

الرابعة-محاسبة انتظامـعلى سید محمد على١٢١٣

الرابعة-محاسبة انتظامـعلى طارق فتحى احمد١٢١٤

الرابعة-محاسبة انتظامـعلى محمد حسن فھمي١٢٢٩

الرابعة-محاسبة انتظامـعمر ابراھیم عید ابراھیم الروبي١٢٤٧

الرابعة-محاسبة انتظامـعمر اشرف احمد محمد علي١٢٥٠

الرابعة-محاسبة انتظامـعمر اشرف سعد محمود١٢٥١

الرابعة-محاسبة انتظامـعمر اشرف سید محمد السید١٢٥٢

الرابعة-محاسبة انتظامـعمر سید محمود محمد١٢٥٨

الرابعة-محاسبة انتظامـعمر صالح مصطفى كمال محمد١٢٥٩

الرابعة-محاسبة انتظامـعمر صالح مصطفي محمد١٢٦٠

الرابعة-محاسبة انتظامـعمر عاطف صالح صادق١٢٦٣

الرابعة-محاسبة انتظامـعمر عبد الرحمن محمد عبد الرحمن١٢٦٤

الرابعة-محاسبة انتظامـعمر عبد العزیز مصطفى عبد العزیز١٢٦٦

الرابعة-محاسبة انتظامـعمر عصام احمد النشوى١٢٦٨

الرابعة-محاسبة انتظامـعمر محمد احمد حسن١٢٧٢

الرابعة-محاسبة انتظامـعمر ھشام عبد الحلیم محمد محمد١٢٨١

الرابعة-محاسبة انتظامـعمرو اسماعیل محمد ابراھیم١٢٨٣

الرابعة-محاسبة انتظامـعمرو اسماعیل نفیلى ابراھیم١٢٨٤

الرابعة-محاسبة انتظامـعمرو سعید بكرى حمیده الشال١٢٨٨

الرابعة-محاسبة انتظامـعمرو عصام محمد رشاد١٣٠٠

الرابعة-محاسبة انتظامـعمرو مصطفى محمود على١٣٠٧

الرابعة-محاسبة انتظامـغادة طھ یوسف عز الدین١٣١٣

الرابعة-محاسبة انتظامـغادة على زكى كریم١٣١٥

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـغریب عدلى جمعھ قرنى١٣١٦

الرابعة-محاسبة انتظامـفادى حمدى شوقى خلیل١٣١٩

الرابعة-محاسبة انتظامـفادى مخائیل نسیم مخائیل١٣٢١

الرابعة-محاسبة انتظامـفاروق محمد فاروق محمد (محول)١٣٢٢

الرابعة-محاسبة انتظامـفاطمھ سعید سید القماطي١٣٣٨

الرابعة-محاسبة انتظامـفاطمھ ھشام محمد حسین١٣٤٩

الرابعة-محاسبة انتظامـفایز منیر فایز بطرس١٣٥٠

الرابعة-محاسبة انتظامـفھمى احمد محمد ابراھیم١٣٥٤

الرابعة-محاسبة انتظامـفیبى كمیل تقى اسحق١٣٥٧

الرابعة-محاسبة انتظامـفیرونیا غالى یوسف حنا١٣٥٨

الرابعة-محاسبة انتظامـفیوال وجدى ھالل سعد١٣٦٠

الرابعة-محاسبة انتظامـكرستینا ثابت عزیز اخنوخ١٣٦٢

الرابعة-محاسبة انتظامـكرستینا حشمت فؤاد اقالدیوس١٣٦٣

الرابعة-محاسبة انتظامـكریم ابوالمعز عمران محمد١٣٦٧

الرابعة-محاسبة انتظامـكریم اشرف شفیق بھنساوى١٣٦٨

الرابعة-محاسبة انتظامـكریم رمضان بكرى عبد الرحمن١٣٧١

الرابعة-محاسبة انتظامـكریم سعید محمد عفیفى١٣٧٢

الرابعة-محاسبة انتظامـكریم عادل بدر فھمى١٣٧٣

الرابعة-محاسبة انتظامـكریم فتحى درویش محمود١٣٧٦

الرابعة-محاسبة انتظامـكریم محمد سعد الدین یوسف١٣٧٧

الرابعة-محاسبة انتظامـكریم محمود احمد محمود١٣٨٠

الرابعة-محاسبة انتظامـكریم نادى سالم عید١٣٨٢

الرابعة-محاسبة انتظامـكریم نبیل محمد حسن١٣٨٣

الرابعة-محاسبة انتظامـكریم ولید توفیق عبد السالم١٣٨٤

الرابعة-محاسبة انتظامـكریم یاسر عبد العاطى ابو زید عیاد١٣٨٦

الرابعة-محاسبة انتظامـكمال عبد المنعم كمال محمد على١٣٨٩

الرابعة-محاسبة انتظامـكمال مجدى ابراھیم احمد١٣٩٠

الرابعة-محاسبة انتظامـكیرلس زكریا القس ابراھیم موسى١٣٩٣

الرابعة-محاسبة انتظامـكیرلس كرم كامل حلیم *١٣٩٤

الرابعة-محاسبة انتظامـلبنى رمضان عبده راشد١٣٩٥

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـلیلى ایھاب داود محمد١٣٩٨

الرابعة-محاسبة انتظامـلیلى زغلول قاسم على١٤٠٠

الرابعة-محاسبة انتظامـلیلى علي رمضان علي١٤٠١

الرابعة-محاسبة انتظامـماجد سید خلف احمد١٤٠٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمادونا یسرى مرزوق غبلایر١٤٠٦

الرابعة-محاسبة انتظامـمارتینا اسامھ یوسف جورجى١٤٠٧

الرابعة-محاسبة انتظامـمارتینا رزق غردون باسیلي١٤٠٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمارى نادى شوقى حكیم١٤١٥

الرابعة-محاسبة انتظامـماریا سامح ولیم سوس١٤١٦

الرابعة-محاسبة انتظامـماریا عادل حبیب١٤١٧

الرابعة-محاسبة انتظامـماریا مجدي مالك تادرس١٤١٨

الرابعة-محاسبة انتظامـماریام رافت رجائى یعقوب١٤٢٠

الرابعة-محاسبة انتظامـماریان جرجس بشرى غالى١٤٢١

الرابعة-محاسبة انتظامـماریان جرجس ناروز جرجس١٤٢٢

الرابعة-محاسبة انتظامـماریز رضا ناشد جرجس١٤٢٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمارینا جمیل غایث حناوى١٤٢٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمارینا سمیر اسعد حنا١٤٢٧

الرابعة-محاسبة انتظامـمارینا عاطف منیر بشاى١٤٣٠

الرابعة-محاسبة انتظامـمارینا نظیر غبلایر سیدھم١٤٣٣

الرابعة-محاسبة انتظامـماریھان نادى عید جبرائیل١٤٣٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمازن صالح محمد عبد الرحمن١٤٣٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمازن ھشام عبد هللا عبد الرحمن١٤٤٠

الرابعة-محاسبة انتظامـماھر یحیى محمد محمود١٤٤١

الرابعة-محاسبة انتظامـمایفن مالك حنا موسى١٤٤٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمایكل عادل سمعان عزیز١٤٤٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمجدى احمد محمود حمید رشوان١٤٤٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد ابراھیم الدسوقى عبد اللطیف١٤٥٠

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد ابراھیم حلمي ابراھیم١٤٥١

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد ابو السعود عبد السالم احمد١٤٥٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد ابو الیامین محمد محمود١٤٥٥

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد احمد زكریا احمد١٤٥٩

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد احمد سید عبد الفتاح١٤٦٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد احمد شریف محمد١٤٦٧

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد احمد عبد الغنى محمد١٤٧٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد احمد عبد اللطیف محمد١٤٧٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد احمد محمد السید محمد١٤٨٦

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد احمد محمد محمود خلیل١٤٩٠

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد احمد محمود محمد زیدان شرقاوى١٤٩٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد اسماعیل شحات محمد١٤٩٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد اسماعیل یاسین قطب١٤٩٩

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد اشرف محمد احمد سلیمان١٥٠٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد اشرف محمد السید١٥٠٦

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد اشرف محمد مصطفى١٥٠٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد اشرف نجدى شحاتھ١٥١٠

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد الدسوقى كمال ابوالعزم١٥١٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد امام فتوح امام١٥١٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد انعم عباس محمود١٥١٧

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد تامر محمد زكى١٥٢٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد جمال عبد الفتاح عطا١٥٢٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد جمال محمد على عبد هللا١٥٣٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد جمال محمد على محمد ١٥٣٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد جمال محمد محمد١٥٣٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد جمعھ ابراھیم محمود١٥٣٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد جمعھ عبد الھادى صالح١٥٣٦

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد حاتم عبد السالم احمد١٥٣٧

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد حامد احمد جامع١٥٣٩

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد حسب النبى محمد على١٥٤٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد حسن عبد الباسط احمد١٥٤٦

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد حسن محمد سعودى١٥٤٧

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد حسین احمد محمد١٥٤٨

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد حسین قطب بركات اسماعیل١٥٥٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد حسین كامل محمد محمود١٥٥٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد حمدى محمد عبد الرحمن١٥٥٧

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد خالد عاطف زكى١٥٦٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد خالد عز الدین عبد الجواد١٥٦٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد رافت ابراھیم ابراھیم١٥٦٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد رجب على عویس١٥٧٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد رضا مسلم حسبت جابو١٥٧٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد رفعت محمد محروس الدویك١٥٧٧

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد رمضان السید محمد١٥٧٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد زكریا احمد موسى١٥٨٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد زیدان محمد احمد(أ.ف)١٥٨٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد سامح احمد مصطفى(محول)١٥٨٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد سامى محمد عوض١٥٨٧

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد سرحان احمد علیوة احمد ١٥٨٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد سید عبد العاطى السید١٦٠٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد سید على امبابي١٦٠٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد سید كامل حسین١٦٠٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد شریف احمد محمد١٦٠٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد شعیب محمود احمد (محول)١٦١٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد صبحى محمود عرابى١٦١٧

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد صالح الروبى دكرورى١٦١٩

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد صالح عبد الحمید عبد ربھ١٦٢٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد صالح عبد الرازق عید١٦٢٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد طارق سالمة عبد الرسول١٦٢٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد طارق محمد عبد المجید١٦٢٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد طاھر عبد العلیم ابوسریع سید١٦٣٠

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد طھ عبد الحكم محمد١٦٣٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد عادل السید محمد١٦٣٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد عادل حسین السید عبد العال١٦٣٤

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد عادل صادق ھاشم١٦٣٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد عادل عبد المنعم امام١٦٣٩

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد عادل یونس محمد١٦٤٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد عبد الحلیم خلیفھ محمد١٦٥٠

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد عبد الرحمن احمد علي١٦٥٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد عبد العظیم محمد ابو شوشة ١٦٥٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد عبد الفتاح على عبد الفتاح١٦٥٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد عبد الكریم عبدهللا محمد١٦٥٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد عبد المطلب شافعي جادو١٦٥٩

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد عبد النبى سید ابراھیم١٦٦١

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد عصام احمد محمد على١٦٧١

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد عصام محمد ١٦٧٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد عصام محمود الشریف١٦٧٦

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد على محمد عبدهللا١٦٨٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد عمر عبد المؤمن مرغنى١٦٨٦

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد فكرى عبد الناصر السباعى١٦٩٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد قرنى متولى قرنى(محول)١٦٩٧

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد كرم محمد محمد على١٦٩٩

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد كمال محمدى محمد عقل١٧٠٠

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد مجدى محمود محمد القاضى١٧٠٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد محسن طھ محمد معوض١٧٠٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد محمد حمیده عبد الواحد١٧٠٧

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد محمد عبد العظیم محمود فاضل١٧٠٩

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد محمد محمود محمد (محول)١٧١٠

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد محمود سالمھ عبد البارى١٧١٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد محمود سید احمد عوده١٧١٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد محمود محمد قرنى١٧١٩

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد محمود محمد محمود عطا هللا١٧٢٠

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد مدحت عبد التواب صادق١٧٢٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد مصطفى عبد الحق یوسف١٧٢٦

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد مصطفى كامل عبد هللا١٧٢٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد ھشام محمد حافظ١٧٣٩

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد ھشام محمد عبد الدایم الدیب١٧٤٠

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود احمد حنفى عبد هللا١٧٤٧

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود احمد عبد الحمید احمد١٧٤٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود احمد نجیب زكریا عبد العزیز١٧٥٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود اسامھ رضوان محمد عبد هللا١٧٥٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود السعید عبد الحمید عبد الحلیم١٧٥٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود جمال عبد التواب عقبى احمد١٧٦٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود خالد على الطویل١٧٦٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود خلف محمود خلف١٧٦٩

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود رجب معبد مسعود١٧٧٠

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود رزق ابراھیم احمد١٧٧١

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود رمضان امام محمود١٧٧٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود سید محمود وھبھ١٧٨٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود شریف ابو قتاتھ علي١٧٨٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود شعبان جالي عبد العزیز١٧٨٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود صالح محمود محمد١٧٨٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود على نصر عبده١٧٩٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود فوزى عویس طلبھ١٨٠١

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود محسن عبدالستار حسن١٨٠٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود محمد حسن محمد١٨١٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود محمد سعد سالمة١٨١٦

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود محمد عبد اللطیف راحیل١٨١٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود محمد عرفھ ابراھیم١٨٢٠

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود محمد على محمد١٨٢١

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود محمد كامل عبد الفضیل١٨٢٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود محمد محمود محمد *١٨٢٧

الرابعة-محاسبة انتظامـمحى اسماعیل السید عبد هللا١٨٣٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمروان طارق فتوح متولى١٨٤٣

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـمروان عماد حسین یوسف١٨٤٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمروه احمد سامى محمد١٨٤٦

الرابعة-محاسبة انتظامـمروه احمد سلیمان عثمان١٨٤٧

الرابعة-محاسبة انتظامـمروه احمد عبد هللا *١٨٤٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمریم ضانى سمیر مكین١٨٦٩

الرابعة-محاسبة انتظامـمریم عمران محمد على١٨٧٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمریم فتحى عبد الحلیم على١٨٧٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى بیومى احمد محمد١٨٩١

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى جمال سید عبد العال١٨٩٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى حسام محمود عبدالحمید سلیمان١٨٩٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى حسن ابراھیم حسن١٨٩٩

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى رضا فضل مرعي١٩٠٦

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى زینھم حداد ابووالى١٩٠٧

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى سلطان مصطفي احمد١٩١٠

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى سید احمد محمود١٩١١

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى سید عامر عبد الرحمن عامر١٩١٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى سید عید السید١٩١٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى صابر جالل محمد *١٩١٦

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى صالح احمد على (محول)١٩١٧

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى عبد الفتاح عبد التواب عبد الفتاح١٩٢١

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى عبد هللا عبد التواب عبد المولى١٩٢٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى فوزى محمد احمد١٩٢٦

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى كمال عبد الكریم محمد خطاب١٩٢٧

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى محروس ابراھیم عید فولي١٩٢٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى محمد احمد محمد ابراھیم١٩٣١

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى محمد یسرى محمد١٩٤٠

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى محمود احمد حشیش١٩٤١

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى محمود احمد محمد یعقوب ١٩٤٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى محمود السید محمد١٩٤٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى محمود حلمى حسین١٩٤٤

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى محمود شافعى عباس١٩٤٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى محمود صابر احمد١٩٤٦

الرابعة-محاسبة انتظامـمعتز على عبد السالم محبوب١٩٥٧

الرابعة-محاسبة انتظامـمنار عزت ثابت عبد الناصر١٩٦٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمنار محمود سید محمود (أ.ف)١٩٦٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمنة هللا احمد السید یاسین محمد١٩٦٩

الرابعة-محاسبة انتظامـمنة هللا محمد كمال محمد١٩٧٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمنة هللا محمد منصور عبد الغنى١٩٧٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمنھ احمد عبدالعظیم حسین١٩٧٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمنھ هللا عبد النبى حافظ حافظ منصور١٩٨٠

الرابعة-محاسبة انتظامـمنھ هللا فكرى لیثى رزق١٩٨٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمنھ هللا محمد عبد الحمید عبد العلیم١٩٨٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمنى حسن عبد العزیز ابو القمصان١٩٩٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمنى عبد الناصر سعد الدین محمد حسن١٩٩٦

الرابعة-محاسبة انتظامـمنى عبدهللا یوسف عوض١٩٩٧

الرابعة-محاسبة انتظامـمھاب اسامھ توفیق بندارى٢٠٠٧

الرابعة-محاسبة انتظامـمھند حسام محمد محمد طاش٢٠١٠

الرابعة-محاسبة انتظامـمونیكا عاطف الیاس حنا٢٠١٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمؤمن محمد محمد مجاھد٢٠٢٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمى احمد محمود السید٢٠٢٦

الرابعة-محاسبة انتظامـمى خیرى محمد محمود٢٠٢٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمى محمد حسنى یوسف٢٠٣١

الرابعة-محاسبة انتظامـمیاده محمد ابو الفتوح درویش٢٠٣٩

الرابعة-محاسبة انتظامـمیار احمد سعد محمد محمد على٢٠٤٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمیار احمد صالح صالح٢٠٤٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمیرنا سعید محمود حنفى٢٠٥٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمیرنا طارق عبدالعزیز محمد٢٠٥٩

الرابعة-محاسبة انتظامـمیرنا طلعت حسین ابو النصر٢٠٦١

الرابعة-محاسبة انتظامـمیرنا مدحت ناجى ھنرى نان٢٠٦٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمیشیل بطرس ودیع حبیب٢٠٦٦

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـمیالد حنا ابراھیم سلیمان٢٠٦٩

الرابعة-محاسبة انتظامـمینا ادوارد نصحى كیرلس٢٠٧٠

الرابعة-محاسبة انتظامـمینا زخارى عبد الشھید زخارى٢٠٧١

الرابعة-محاسبة انتظامـمینا سامى صموئیل اسحق٢٠٧٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمینا مدحت امین جرجس٢٠٧٨

الرابعة-محاسبة انتظامـنادر عادل سید صابر عمران٢٠٨٧

الرابعة-محاسبة انتظامـنبیل ممدوح عبد المجید حسن٢٠٩٧

الرابعة-محاسبة انتظامـندى على عبد العال محمد٢١١٦

الرابعة-محاسبة انتظامـندى مجدى احمد محمد صالح٢١١٨

الرابعة-محاسبة انتظامـندى محمد عبد الوھاب متولى على٢١٢٠

الرابعة-محاسبة انتظامـندى نور الدین على عبد اللطیف٢١٢٤

الرابعة-محاسبة انتظامـندى یحى عبد المعطى السید٢١٢٧

الرابعة-محاسبة انتظامـنسمة ممدوح احمد عبد القادر٢١٣٦

الرابعة-محاسبة انتظامـنشوى عماد عید على احمد٢١٤١

الرابعة-محاسبة انتظامـنصر صالح محمود احمد٢١٤٢

الرابعة-محاسبة انتظامـنفین عماد منصور ریاض٢١٤٤

الرابعة-محاسبة انتظامـنھال عادل احمد مصطفى سعودى٢١٤٥

الرابعة-محاسبة انتظامـنوال رمضان قبیص عبد العاطى(أ.ف)٢١٤٨

الرابعة-محاسبة انتظامـنوال محمد عبدالمنعم جاد السید٢١٤٩

الرابعة-محاسبة انتظامـنوران خالد محمد فتحى أحمد٢١٥٩

الرابعة-محاسبة انتظامـنورھان احمد محمود صبحى٢١٦٩

الرابعة-محاسبة انتظامـنورھان اكرم احمد عطیفھ٢١٧٣

الرابعة-محاسبة انتظامـنورھان شریف فوزى عواد٢١٨٣

الرابعة-محاسبة انتظامـنورھان صالح عبدالرحمن جنیدى٢١٨٦

الرابعة-محاسبة انتظامـنورھان طارق فھمي ابراھیم٢١٨٧

الرابعة-محاسبة انتظامـنورھان محمد احمد حسن احمد٢١٩٣

الرابعة-محاسبة انتظامـنورھان مصطفى احمد عبدالغنى٢١٩٨

الرابعة-محاسبة انتظامـنورھان نھاد فتحى محمد احمد٢٢٠٠

الرابعة-محاسبة انتظامـھاجر اشرف احمد فوزى٢٢٠٧

الرابعة-محاسبة انتظامـھاجر جمعھ بشیر عیسى٢٢٠٩

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـھاجر حسن یوسف عوض٢٢١٠

الرابعة-محاسبة انتظامـھاجر شریف محمد مصطفى٢٢١١

الرابعة-محاسبة انتظامـھاجر على محمود ابو الحمد٢٢١٤

الرابعة-محاسبة انتظامـھاجر مراد محمد نور قناوي٢٢١٨

الرابعة-محاسبة انتظامـھاجر مصطفى سعد ابوزید٢٢١٩

الرابعة-محاسبة انتظامـھاجر ھانى مصطفى حسن٢٢٢٠

الرابعة-محاسبة انتظامـھادى عصام الدین عشرى احمد٢٢٢١

الرابعة-محاسبة انتظامـھادى محمد محمد محمد ابراھیم٢٢٢٢

الرابعة-محاسبة انتظامـھادى یحى محمد الصغیر٢٢٢٣

الرابعة-محاسبة انتظامـھانى محسن منیر نصیف٢٢٢٥

الرابعة-محاسبة انتظامـھایدى جاد نجیب عبد المالك رزق٢٢٢٦

الرابعة-محاسبة انتظامـھبھ هللا رفعت عزمي عبد الاله٢٢٣٣

الرابعة-محاسبة انتظامـھبھ جمال محمود محمد٢٢٣٥

الرابعة-محاسبة انتظامـھبھ عالء الدین عبد المنعم سعد حموده٢٢٣٧

الرابعة-محاسبة انتظامـھبھ ماھر محمد عبد الجواد٢٢٣٨

الرابعة-محاسبة انتظامـھبھ محمد محمود امین٢٢٣٩

الرابعة-محاسبة انتظامـھدى توفیق حامد توفیق٢٢٤٠

الرابعة-محاسبة انتظامـھدى ھشام عبد الحلیم عبد العزیز٢٢٤٢

الرابعة-محاسبة انتظامـھدیر حسین اسماعیل محمد اسماعیل٢٢٤٥

الرابعة-محاسبة انتظامـھدیر طارق رمضان رجب٢٢٤٨

الرابعة-محاسبة انتظامـھدیر محمد ابراھیم محمد٢٢٥٤

الرابعة-محاسبة انتظامـھدیر محمد جمال الدین عبد الستار (أ.ف)٢٢٥٧

الرابعة-محاسبة انتظامـھدیر محمد سید حامد٢٢٥٨

الرابعة-محاسبة انتظامـھدیر محمود احمد ابراھیم٢٢٥٩

الرابعة-محاسبة انتظامـھشام جمال صالح عبد الباقى عامر٢٢٦٧

الرابعة-محاسبة انتظامـھشام سید زكریا حفناوى٢٢٧١

الرابعة-محاسبة انتظامـھشام على یحیى محمد٢٢٧٢

الرابعة-محاسبة انتظامـوائل سمیر محمد سعید٢٢٨٤

الرابعة-محاسبة انتظامـولید اشرف النبوى عبدالجواد٢٢٩٥

الرابعة-محاسبة انتظامـولید عاطف سید وھبى عبد الفتاح٢٣٠٠

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـولید عبد الناصر سید شیحھ٢٣٠٢

الرابعة-محاسبة انتظامـیارا وحید محمد فتح هللا٢٣١٠

الرابعة-محاسبة انتظامـیاسر احمد ابوھاشم عبدهللا السداوي٢٣١١

الرابعة-محاسبة انتظامـیاسمین السید على فوزى السید٢٣١٦

الرابعة-محاسبة انتظامـیاسمین سامى محمد على زھرة٢٣١٩

الرابعة-محاسبة انتظامـیاسمین سمیر محمدى ابراھیم٢٣٢٠

الرابعة-محاسبة انتظامـیاسمین محمد حسنین محمد(أ.ف)٢٣٢٦

الرابعة-محاسبة انتظامـیاسمین محمد عید محمد٢٣٢٧

الرابعة-محاسبة انتظامـیوسف احمد حسن عبد الحكیم٢٣٤٩

الرابعة-محاسبة انتظامـیوسف جمال كامل ھیبھ٢٣٥١

الرابعة-محاسبة انتظامـیوسف حسن دسوقى حسن٢٣٥٢

الرابعة-محاسبة انتظامـیوسف حسینى عبد الوھاب محمد عید٢٣٥٤

الرابعة-محاسبة انتظامـیوسف طارق عبدالفتاح محمد٢٣٥٥

الرابعة-محاسبة انتظامـیوسف على حسن یوسف٢٣٦٠

الرابعة-محاسبة انتظامـیوسف محمد عبد هللا على٢٣٦٢

الرابعة-محاسبة انتظامـیوسف محمود فتحى على٢٣٦٣

الرابعة-محاسبة انتظامباحمد شوقى عبد العزیز حسنین حسن٢٣٧٢

الرابعة-محاسبة انتظامباحمد عزالدین السید علي٢٣٧٥

الرابعة-محاسبة انتظامباحمد ناصر صابر طلبھ٢٣٧٨

الرابعة-محاسبة انتظامبرضوى حسن محمود حسن٢٣٩٣

الرابعة-محاسبة انتظامبشادى نصر هللا حسین حسن٢٣٩٩

الرابعة-محاسبة انتظامبفاطمھ عبد الحمید احمد القادر٢٤٠٥

الرابعة-محاسبة انتظامبكریم محمود على السید٢٤٠٨

الرابعة-محاسبة انتظامبمحمود مصطفى حسین محمد٢٤٢٩

الرابعة-محاسبة انتظامبھند سمیر محمد محمد٢٤٤٠

الرابعة-محاسبة انتظامخ١احمد سعید اسماعیل سعید٢٤٤٥

الرابعة-محاسبة انتظامخ١ربیع تكال عبد هللا علوانى٢٤٥٣

الرابعة-محاسبة انتظامخ١ماجد سامح لطیف عبدالمالك٢٤٦٤

الرابعة-محاسبة انتظامخ٢ایة هللا محمد ابوالقاسم حسین٢٤٧٥

الرابعة-محاسبة انتظامخ٢ایھ عصام محمود محمد خطاب٢٤٧٦

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

عدد الطالب:(٣٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامخ٢حسین كمال الشحات حسن٢٤٧٧

الرابعة-محاسبة انتظامخ٢دعاء محمد حسین یس٢٤٧٨

الرابعة-محاسبة انتظامخ٢فاطمھ الزھراء محمد یوسف عبدالواحد٢٤٨١

الرابعة-محاسبة انتظامخ٢محمود ربیع عبدهللا فرج هللا٢٤٨٦

الرابعة-محاسبة انتظامخ٣عبدالعزیز سعید عبدالعزیز الشاعر٢٤٩٤

الرابعة-محاسبة انتظامخ٣فاطمھ محمد صابر محمد٢٤٩٥

الرابعة-محاسبة انتظامخ+احمد عبدالوھاب على عبد الصمد٢٥٠٤

الرابعة-محاسبة انتظامخ+احمد على على سعد٢٥٠٥

الرابعة-محاسبة انتظامخ+دینا مصطفى خیر المزبودى٢٥١٦

الرابعة-محاسبة انتظامخ+عمرو ابراھیم السید ابراھیم٢٥٢٨

الرابعة-محاسبة انتظامخ+مصطفى رمضان عواد مراد٢٥٤٠

الرابعة-محاسبة انتظامخ١مصطفى فتح الباب حمدى بطران٢٥٤١

الرابعة-محاسبة انتظامخ+یاسر ثروت محمود فكرى٢٥٤٩

الرابعة-محاسبة انتظام-دور سبتمبرباحمد عبدهللا عبدالحمید عبداللطیف٢٥٥٤

الرابعة-محاسبة انتظام-دور سبتمبربمحمد سالم احمد محمد٢٥٧٢

الرابعة-محاسبة انتظام-دور سبتمبرخ٢احمد محمد السید احمد٢٥٩٦

الرابعة-محاسبة انتظام-دور سبتمبرخ٢سیف هللا احمد عبدالقادر احمد محمد٢٥٩٨

الرابعة-محاسبة انتظام-دور سبتمبرخ٢نھى یسري حسن عبدالعظیم٢٦٠١

الرابعة-محاسبة انتظام-دور سبتمبرخ+سمر عجور سلیم احمد٢٦١٦

الرابعة-محاسبة انتظام-دور سبتمبرخ+على فتحى على محمد - موقوف تجنید٢٦١٩

الرابعة-محاسبة انتظام-دور سبتمبرخ+عمرو احمد عزازي احمد٢٦٢٠

الرابعة-محاسبة انتظام- حكم محكمة٠رانا عبد اللطیف مصطفى حسن٢٦٣٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـاسراء محمد على حسن على٤٤٧٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـایھ مصطفى محمد عبد الوھاب٤٥٣١

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـحسن محمود عبد المعطى محمد ابوشونھ٤٥٥٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـعبد هللا اسامھ محمد احمد٤٦٥٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـكریم محمد فتحى امین محمد *٤٧١١

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمحمد ضیاء محمد الصاوى٤٧٥٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمحمد محروس على فاید٤٧٧٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمصطفى سید یاسین محمد٤٨٢٨

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: عربى - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

عدد الطالب:(٣٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمعتز رفعت محمد على٤٨٣٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمالك كرم عبد الملك وھبھ٤٨٣٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمنھ هللا خالد فایز عثمان٤٨٤٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمھند مصطفى ابراھیم شحاتھ٤٨٥٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـھاجر خالد محمود سید(أ.ف)٤٨٨٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـھبھ سامح محمد ابراھیم حسانین٤٨٩٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـھیالنھ عاطف الفى غبلایر٤٩١٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـوسام احمد بكري النوبي٤٩١٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظامباسالم سعید على على ٤٩٤٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظامخ+شیماء جمال محمد احمد٤٩٥٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظامخ+حسن عثمان محمود محمد بداى ٤٩٦٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام-دور سبتمبرخ+مالك نبیل مینا حنین٤٩٨٣

نظم المعلومات انتظامندى عبد السالم محمد السید٥١٣٩

نظم المعلومات انتظامنھى عادل فوزى محمد٥١٤٠

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: عربى - انتسابالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-ابانوب بخیت حبیب عطیھ٦٠٠١

الرابعة-محاسبة انتساب-ابانوب جورج متاؤس نخلھ(محول)٦٠٠٣

الرابعة-محاسبة انتساب-ابراھیم حمزه حمزه عبد العزیز٦٠٠٩

الرابعة-محاسبة انتساب-ابراھیم زینھم مصطفى ابراھیم٦٠١٠

الرابعة-محاسبة انتساب-ابراھیم محمود فوزى محمود(أ.ف)٦٠٢٠

الرابعة-محاسبة انتساب-ابراھیم یاسر ابراھیم عبد الرازق٦٠٢١

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد جمال سید حجازى٦٠٣١

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد جمال صالح على یوسف٦٠٣٢

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد جمال محمود محمد٦٠٣٤

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد حسن علي محمد عبود٦٠٣٩

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد حسن محمد عطیھ٦٠٤٠

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد حسین جودة حسین٦٠٤٢

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد حسین عباس عثمان احمد٦٠٤٤

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد حمدى احمد حسن٦٠٤٧

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد حمدى احمد حسن طرابیھ٦٠٤٨

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد حمدى على خطاب(أ.ف)٦٠٤٩

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد حنفى محمود عبد الرحمن٦٠٥٠

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد خالد سالم على٦٠٥٣

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد خالد كمال محمد٦٠٥٦

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد سعید احمد محمد٦٠٦٢

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد سلیمان احمد شادى٦٠٦٥

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد سمیر حسن عبد الراضى٦٠٦٧

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد سمیر شاكر حسن٦٠٦٩

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد صالح علي احمد٦٠٨١

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد عبد القادر سعید فرج٦٠٩٤

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد عبد المجید عبد الفتاح شكرى٦٠٩٦

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد عبد الناصر قطب احمد الشیخ٦٠٩٨

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد عماد الدین نبوى عامرعالم٦١٠٦

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد كامل احمد عبد الجواد٦١١٤

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد محسن محمود عبد الحمید٦١١٩

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: عربى - انتسابالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد محمد ابوالحمد توفیق٦١٢٠

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد محمد احمد امام مندور٦١٢٢

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد محمد احمد فؤاد٦١٢٣

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد محمد حنفى حسن٦١٣١

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد محمد سید ابراھیم٦١٣٤

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد محمد ضیفى عبدون٦١٣٧

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد محمد عبد السالم عبدالفتاح٦١٣٨

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد محمود السید موسى٦١٤٤

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد مصطفى اسماعیل السید اسماعیل٦١٥١

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد مصطفى فھمى عبد الرحیم٦١٥٢

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد معوض شاكر احمد٦١٥٤

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد میھوب حلمى السید سلمان٦١٥٧

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد نادى حسین حسن٦١٥٨

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد ناصر السید عباس٦١٥٩

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد ناصر فوزى الصاوى٦١٦٠

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد ھشام لبیب موسى٦١٦٢

الرابعة-محاسبة انتساب-ادھم محمد فتحي محمد٦١٧٢

الرابعة-محاسبة انتساب-اسراء محمد عبد الغفار محمد٦١٨٤

الرابعة-محاسبة انتساب-اسراء محمود خلیفھ الربح٦١٨٥

الرابعة-محاسبة انتساب-اسراء ھشام امین عبد العزیز٦١٨٦

الرابعة-محاسبة انتساب-اسالم السید عید سید احمد٦١٩٠

الرابعة-محاسبة انتساب-اسالم ایمن مجاھد مجاھد٦١٩١

الرابعة-محاسبة انتساب-اسالم حسنى نصر محمد٦١٩٤

الرابعة-محاسبة انتساب-اسالم سعید احمد سالم٦١٩٨

الرابعة-محاسبة انتساب-اسالم سید عاشور سید٦٢٠٢

الرابعة-محاسبة انتساب-اسالم صابر سالم جاد٦٢٠٤

الرابعة-محاسبة انتساب-اسالم صالح محمد على٦٢٠٦

الرابعة-محاسبة انتساب-اسالم على حسین على٦٢١٠

الرابعة-محاسبة انتساب-اسالم عمر عبد المطلب احمد شحات٦٢١١

الرابعة-محاسبة انتساب-اسالم مبارك مشھود عبدالجواد٦٢١٥

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: عربى - انتسابالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-اسالم مدحت محمد حسین عرب٦٢٢٥

الرابعة-محاسبة انتساب-اسماء ابراھیم عطا احمد٦٢٢٨

الرابعة-محاسبة انتساب-اسماء ابو بكر عبد القادر عبید٦٢٢٩

الرابعة-محاسبة انتساب-اسماء صبحي ابراھیم محسن٦٢٣١

الرابعة-محاسبة انتساب-اسماء عبد القوى سعید سلیمان٦٢٣٣

الرابعة-محاسبة انتساب-اسماء عصام عبد الحكیم متولي٦٢٣٦

الرابعة-محاسبة انتساب-اسماء عالء طھ ضیاء ضیاء٦٢٣٧

الرابعة-محاسبة انتساب-اشرف محمد سالمھ حسن٦٢٤٢

الرابعة-محاسبة انتساب-اكرم محمد محمود المشھدى٦٢٤٧

الرابعة-محاسبة انتساب-االء جمال حنفي عبدالجواد٦٢٤٨

الرابعة-محاسبة انتساب-امجد ماھر محمد محمد٦٢٥٦

الرابعة-محاسبة انتساب-امل طھ السید عبد الغفار٦٢٥٨

الرابعة-محاسبة انتساب-امل محمد صبرى عبد الرحمن٦٢٥٩

الرابعة-محاسبة انتساب-امنیة محمد السید حسن٦٢٦٤

الرابعة-محاسبة انتساب-امنیھ محمد عید امام كیالنى٦٢٧٠

الرابعة-محاسبة انتساب-امنیھ مدحت وھبى الشربینى٦٢٧١

الرابعة-محاسبة انتساب-امیر خالد محمد متولي٦٢٧٢

الرابعة-محاسبة انتساب-امیر سامى كمال تادرس٦٢٧٣

الرابعة-محاسبة انتساب-امیرة حسن محمد احمد٦٢٧٨

الرابعة-محاسبة انتساب-امیرة طارق زكى على٦٢٨١

الرابعة-محاسبة انتساب-ایمان ابراھیم سلیمان موسى٦٢٨٩

الرابعة-محاسبة انتساب-ایمان اشرف عبدالعزیز بھیج٦٢٩١

الرابعة-محاسبة انتساب-ایمان ایوب عید رضوان٦٢٩٣

الرابعة-محاسبة انتساب-ایمان محمود محمد محمود٦٢٩٨

الرابعة-محاسبة انتساب-ایمن محمود موسى رزق٦٣٠١

الرابعة-محاسبة انتساب-ایناس محمد ابراھیم مصطفى٦٣٠٢

الرابعة-محاسبة انتساب-ایھ ابراھیم فكرى ابراھیم٦٣٠٣

الرابعة-محاسبة انتساب-ایھ احمد احمد عبد هللا٦٣٠٤

الرابعة-محاسبة انتساب-ایھ هللا محمد راشد عبدالرحمن٦٣٠٥

الرابعة-محاسبة انتساب-ایھ خالد محمد احمد عبد العزیز٦٣١٠

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: عربى - انتسابالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-ایھ على فتوح على٦٣١٤

الرابعة-محاسبة انتساب-ایھ محمد نعمان مصطفى(محول)٦٣٢٠

الرابعة-محاسبة انتساب-ایھ محمود عبد الحمید محمد٦٣٢٢

الرابعة-محاسبة انتساب-باسم احمد عبده احمد٦٣٣٢

الرابعة-محاسبة انتساب-باسم فرج هللا جابر محمد سالم٦٣٣٤

الرابعة-محاسبة انتساب-باھر بطرس میخائیل بسطا٦٣٣٦

الرابعة-محاسبة انتساب-بدر احمد على حسن٦٣٣٨

الرابعة-محاسبة انتساب-بسام سعید سید محمد٦٣٣٩

الرابعة-محاسبة انتساب-بسنت محمد عزت ندا٦٣٤٤

الرابعة-محاسبة انتساب-بالل اشرف عبدالنبى مصطفى٦٣٤٥

الرابعة-محاسبة انتساب-بھاء اشرف مدحات مدحات٦٣٤٦

الرابعة-محاسبة انتساب-بوال نادى شنودة شحاتھ٦٣٥٠

الرابعة-محاسبة انتساب-بیشوى كمال رسمى داود٦٣٥١

الرابعة-محاسبة انتساب-تقى احمد یوسف محمود٦٣٥٣

الرابعة-محاسبة انتساب-جاسم احمد محمد٦٣٥٨

الرابعة-محاسبة انتساب-جرجس عزیز غالى جبرائیل٦٣٥٩

الرابعة-محاسبة انتساب-جمال عبد الناصر حسین حماد٦٣٦٣

الرابعة-محاسبة انتساب-جولیانا ثروت ثابت جرجس(أ.ف)٦٣٦٧

الرابعة-محاسبة انتساب-جیھان محمد على احمد محمود علي(ا.ف٦٣٦٨

الرابعة-محاسبة انتساب-حاتم رجب عودة سید سلیمان٦٣٦٩

الرابعة-محاسبة انتساب-حازم كمال عبد السید عبد الصمد٦٣٧١

الرابعة-محاسبة انتساب-حبیبھ عاطف احمد محمد٦٣٧٣

الرابعة-محاسبة انتساب-حبیبھ محمد على حسن الشماع٦٣٧٤

الرابعة-محاسبة انتساب-حجاج حسین محمد صالح الدین عالم٦٣٧٥

الرابعة-محاسبة انتساب-حسام الدین مصطفى محمد صالح ٦٣٧٩

الرابعة-محاسبة انتساب-حسام حسن على حسن٦٣٨١

الرابعة-محاسبة انتساب-حسام عالء الدین توفیق٦٣٨٤

الرابعة-محاسبة انتساب-حسام على عبد الحمید محمد٦٣٨٥

الرابعة-محاسبة انتساب-حسام محمد عبد الواحد علي٦٣٨٦

الرابعة-محاسبة انتساب-حسام محمد على عبدالعزیز٦٣٨٨

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: عربى - انتسابالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-حسن عادل حسن امین٦٣٩٦

الرابعة-محاسبة انتساب-حسن على حسن محمد٦٣٩٧

الرابعة-محاسبة انتساب-حسن محمد ربیع على الجندى٦٣٩٩

الرابعة-محاسبة انتساب-حنان توفیق صالح الدین محمد مصطفى٦٤١١

الرابعة-محاسبة انتساب-حنان سید محمد امین٦٤١٢

الرابعة-محاسبة انتساب-حنان صبحى محمد ابراھیم٦٤١٣

الرابعة-محاسبة انتساب-خالد رجب فتحي رجب٦٤١٥

الرابعة-محاسبة انتساب-خالد سعید محمد عبد الجواد٦٤١٦

الرابعة-محاسبة انتساب-خالد ماجد سید كامل٦٤١٨

الرابعة-محاسبة انتساب-خالد محمد حسن محمد(أ.ف)٦٤٢١

الرابعة-محاسبة انتساب-خلود احمد عبد الحمید محمد٦٤٢٥

الرابعة-محاسبة انتساب-خلود خالد عبد اللطیف عبده(أ.ف)٦٤٢٧

الرابعة-محاسبة انتساب-دنیا منصور رمضان على٦٤٣٤

الرابعة-محاسبة انتساب-دینا بدرى عبد هللا محمد٦٤٣٦

الرابعة-محاسبة انتساب-دینا سعید على عبد الحمید٦٤٣٩

الرابعة-محاسبة انتساب-دینا عوض هللا محمد عوض هللا٦٤٤٢

الرابعة-محاسبة انتساب-رامز اشرف نجیب جندي٦٤٤٣

الرابعة-محاسبة انتساب-رانا عادل عبد المجید محمود٦٤٤٥

الرابعة-محاسبة انتساب-رانیا حسن محمود احمد٦٤٥٠

الرابعة-محاسبة انتساب-رانیا محمد سلیمان محمود٦٤٥٣

الرابعة-محاسبة انتساب-رانیا محمود الدسوقي حامد ایراھیم٦٤٥٤

الرابعة-محاسبة انتساب-راینا خالد شعبان محمد٦٤٥٥

الرابعة-محاسبة انتساب-رأفت ماھر رأفت محروس٦٤٥٦

الرابعة-محاسبة انتساب-ربیع حسین ربیع محمد٦٤٥٧

الرابعة-محاسبة انتساب-رجاء خالد عبد الھادى السید٦٤٥٨

الرابعة-محاسبة انتساب-رضوى احمد صبحى زكى عبد الھادى٦٤٦٥

الرابعة-محاسبة انتساب-روماریو نادى حبیب شحاتھ٦٤٧٣

الرابعة-محاسبة انتساب-ریم محمد زكریا محمد٦٤٧٦

الرابعة-محاسبة انتساب-زھره جمعھ زكریا اسماعیل٦٤٨٢

الرابعة-محاسبة انتساب-زیاد طارق حسن بحر٦٤٨٣

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: عربى - انتسابالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-سارة محمد بدر محمد٦٤٩٢

الرابعة-محاسبة انتساب-ساره شحاتھ مرشدى محمد(أ.ف)٦٤٩٣

الرابعة-محاسبة انتساب-سالى خالد محمد صالح الدین محمود المھدى٦٤٩٤

الرابعة-محاسبة انتساب-سحر عبد الرحیم عبد الغفار عبد الرحیم٦٤٩٨

الرابعة-محاسبة انتساب-سلمى عالءالدین محمد احمد٦٥١٢

الرابعة-محاسبة انتساب-سید حلمى محمد احمد٦٥٢٨

الرابعة-محاسبة انتساب-سیف الدین ایمن سامي محمد٦٥٣١

الرابعة-محاسبة انتساب-سیف الدین سمیر عبد العظیم اسماعیل٦٥٣٢

الرابعة-محاسبة انتساب-شادى محمد عبد هللا على٦٥٣٨

الرابعة-محاسبة انتساب-شروق طارق حسن محمد٦٥٤١

الرابعة-محاسبة انتساب-شروق محمد حامد منصور یوسف٦٥٤٣

الرابعة-محاسبة انتساب-شروق محمود حافظ محمد٦٥٤٥

الرابعة-محاسبة انتساب-شروق ھانى سید حسن محمد٦٥٤٦

الرابعة-محاسبة انتساب-شریف اسامھ یحیى شامخ٦٥٤٩

الرابعة-محاسبة انتساب-شریف سید احمد علي٦٥٥٠

الرابعة-محاسبة انتساب-شریف مصطفي احمد عبد الجلیل٦٥٥٢

الرابعة-محاسبة انتساب-شھاب ابراھیم محمود ابراھیم٦٥٥٥

الرابعة-محاسبة انتساب-شھیره سید سعد رضوان٦٥٥٧

الرابعة-محاسبة انتساب-شیرین محمد السایح محمد عوض٦٥٥٩

الرابعة-محاسبة انتساب-صالح حسین محمد ابو الحمد احمد٦٥٦٦

الرابعة-محاسبة انتساب-صباح فتحى عبد العظیم ابو النور٦٥٦٧

الرابعة-محاسبة انتساب-صفاء احمد محمد على حسین٦٥٦٨

الرابعة-محاسبة انتساب-صالح عبد الفتاح عبد المجید عبد الرحیم٦٥٦٩

الرابعة-محاسبة انتساب-صموئیل سمیر جرجس مجلع٦٥٧١

الرابعة-محاسبة انتساب-ضحى امام احمد امام٦٥٧٢

الرابعة-محاسبة انتساب-ضحى رجب احمد خفیر٦٥٧٤

الرابعة-محاسبة انتساب-ضحى صالح بیومى احمد(أ.ف)٦٥٧٥

الرابعة-محاسبة انتساب-ضحى مصطفى محمد محمود محمد٦٥٧٦

الرابعة-محاسبة انتساب-طارق تامر عابدین بكیر٦٥٧٧

الرابعة-محاسبة انتساب-طارق ھشام عبد العال حسن٦٥٧٨

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: عربى - انتسابالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-طھ یحیى طھ عبد الواحد٦٥٧٩

الرابعة-محاسبة انتساب-عادل ادھم عبد المطلب على٦٥٨١

الرابعة-محاسبة انتساب-عاصم محمد حمدى فخرى محمود٦٥٨٣

الرابعة-محاسبة انتساب-عاطف محمد خمیس عبد الرحیم٦٥٨٤

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد البدیع یاسر عبد البدیع محمود٦٥٨٥

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن احمد صالح محمد على٦٥٨٨

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن احمد عبد الحكیم عبد العال٦٥٨٩

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن اسامھ السید عبداللطیف٦٥٩١

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن اسماعیل رسمي علي عید٦٥٩٢

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن خالد محمود محمد٦٥٩٩

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن مجدى عثمان عبدالرحیم٦٦١٤

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن محمد احمد ابراھیم٦٦١٥

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن محمد السید مرسى٦٦١٦

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن محمد محمد حسانین٦٦١٩

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن محمد محمد حمزة محمد٦٦٢٠

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن محمود حسین ابراھیم سالمھ٦٦٢١

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن مصطفى فؤاد سید محمود٦٦٢٢

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن ناصر خلیل حسین٦٦٢٣

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن یاسر عبد الفتاح احمد٦٦٢٤

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الصبور سید عبد الصبور سید٦٦٢٥

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد العزیز محمود محمد محمد٦٦٢٨

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد العزیز ناصر عبدالعزیز محمد٦٦٢٩

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد اللطیف راضى عبد اللطیف ھنیدى٦٦٣١

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد هللا احمد محفوظ عفیفى٦٦٣٢

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد هللا اسامھ سعد توفیق(أ.ف)٦٦٣٣

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد هللا حمزه ابراھیم عبد اللطیف٦٦٣٤

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد هللا عادل عبد الرؤف محمد٦٦٣٨

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد هللا مجدى احمد حسن٦٦٤٢

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد هللا محمد احمد حسن٦٦٤٣

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد هللا محمد عبدهللا مرسي مصطفي٦٦٤٦

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: عربى - انتسابالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد هللا ھشام على السید٦٦٤٩

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد المنعم بدوى عبد المنعم محمد٦٦٥١

الرابعة-محاسبة انتساب-عرفھ احمد عرفھ عرفھ الزغبى٦٦٥٤

الرابعة-محاسبة انتساب-عالء صبرى رجب محمد٦٦٦٥

الرابعة-محاسبة انتساب-على محمد عبد هللا عیسى٦٦٧٩

الرابعة-محاسبة انتساب-عمار وحید مظلوم رجب٦٦٨٥

الرابعة-محاسبة انتساب-عمر ابراھیم عبدالسمیع احمد٦٦٨٦

الرابعة-محاسبة انتساب-عمر احمد محمد احمد٦٦٨٨

الرابعة-محاسبة انتساب-عمر حسن احمد ابوعمره٦٦٩٣

الرابعة-محاسبة انتساب-عمر خالد محمد موسى٦٦٩٦

الرابعة-محاسبة انتساب-عمر صالح على محمد٦٦٩٩

الرابعة-محاسبة انتساب-عمر عبد الحلیم محمود ابراھیم٦٧٠٢

الرابعة-محاسبة انتساب-عمر عبد اللطیف رشاد امین٦٧٠٤

الرابعة-محاسبة انتساب-عمر عبد المنعم عبد المحسن معوض٦٧٠٥

الرابعة-محاسبة انتساب-عمر على رجب على٦٧٠٩

الرابعة-محاسبة انتساب-عمر ھانى محمد محمد٦٧١٢

الرابعة-محاسبة انتساب-عمر یوسف ابوالعطا یوسف٦٧١٥

الرابعة-محاسبة انتساب-عمرو احمد حسین حسن على(محول)٦٧١٦

الرابعة-محاسبة انتساب-عمرو احمد ریاض محمود حسن٦٧١٧

الرابعة-محاسبة انتساب-عمرو سعید محمد ابراھیم٦٧٢١

الرابعة-محاسبة انتساب-عمرو عاطف فتح هللا حسن٦٧٢٣

الرابعة-محاسبة انتساب-عمرو عماد عطیھ ابراھیم٦٧٢٥

الرابعة-محاسبة انتساب-عمرو محمد جالل مرسى٦٧٢٦

الرابعة-محاسبة انتساب-عمرو محمد قناوى السید٦٧٢٩

الرابعة-محاسبة انتساب-عھد حسام الدین حمزه عبد العزیز٦٧٣٢

الرابعة-محاسبة انتساب-عید محمد عبد المقصود حامد٦٧٣٣

الرابعة-محاسبة انتساب-غادة رجب عبد الجواد محمد٦٧٣٤

الرابعة-محاسبة انتساب-غادة رضا احمد السید٦٧٣٥

الرابعة-محاسبة انتساب-فاطمھ ابراھیم عباس ابراھیم زاید٦٧٤١

الرابعة-محاسبة انتساب-فاطمھ محمد عبد الفتاح مصطفى٦٧٥٢

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: عربى - انتسابالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-فاطمھ یسرى احمد على منصور٦٧٥٥

الرابعة-محاسبة انتساب-فتحى محمد فتحى محمد رفاعى٦٧٥٧

الرابعة-محاسبة انتساب-فھمى صبحى فھمى عبد الغفار٦٧٥٩

الرابعة-محاسبة انتساب-كریم اسامھ ماھر احمد٦٧٦٤

الرابعة-محاسبة انتساب-كریم محمد محمود احمد الدرى٦٧٦٩

الرابعة-محاسبة انتساب-كریم ناصر سالم محمد٦٧٧٢

الرابعة-محاسبة انتساب-كیرلس شكرى غطاس حنا٦٧٧٨

الرابعة-محاسبة انتساب-مارینا اشرف عطا خلیل٦٧٨٧

الرابعة-محاسبة انتساب-مارینا جمال جرجس شنوده٦٧٨٩

الرابعة-محاسبة انتساب-ماریو ممدوح محب موافق٦٧٩٣

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد ابراھیم ابراھیم عبد الحلیم٦٨٠٢

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد ابراھیم على ابراھیم٦٨٠٦

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد ابو الحجاج جاد محمود٦٨٠٩

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد احمد جوده عبد الدایم٦٨١٣

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد احمد سید عبد المجید٦٨١٤

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد احمد صالح الدین شرف٦٨١٥

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد احمد عبد هللا محمد٦٨١٩

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد احمد عرابي محمد محمد الدیب٦٨٢١

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد احمد فتحى محمد سلیمان٦٨٢٤

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد احمد محمد عبد الرحمن٦٨٣٠

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد احمد مصطفى محمد اسماعیل٦٨٣٢

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد احمد یوسف حسن٦٨٣٣

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد اسامھ ابوسریع احمد امین٦٨٣٤

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد اشرف اسماعیل محمد٦٨٣٥

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد ایمن مغاورى سید٦٨٤٧

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد بخیت محمد عزوز٦٨٤٨

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد تامر محمد نبیل طاھر٦٨٥١

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد جمال عبد الخالق محمد٦٨٥٤

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد جمال نصر عبد الواحد٦٨٥٦

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد جمعھ على احمد٦٨٥٧

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: عربى - انتسابالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد جمیل شاكر محمد٦٨٥٨

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد حازم عبد السالم فھمى٦٨٥٩

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد حازم محمد فھمي٦٨٦٠

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد حجازي امام حجازي٦٨٦١

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد حسنى سید سلیمان٦٨٦٦

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد حسنى نعمین فیصل٦٨٦٧

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد حسین حسنى حسین٦٨٦٨

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد حسین محمد سعید٦٨٧٠

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد خالد عبد الرازق عبدالرازق٦٨٧٥

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد خالد محمود على٦٨٧٧

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد خالد مصطفى كمال٦٨٧٨

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد رزق لطیف لطیف سالمھ٦٨٨٢

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد ساعد منصور احمد٦٨٨٨

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد سمھان رفعت ریاض٦٨٩٤

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد سمیر جمیل احمد٦٨٩٦

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد سمیر زغلول سید(محول)٦٨٩٧

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد سید عبد الظاھر عبد العال٦٩٠١

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد سید قرنى طھ على الجزار٦٩٠٢

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد شكرى القوتلى سید عبد الحمید٦٩٠٥

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد شكل عبد الونیس احمد٦٩٠٧

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد صابر زغلول سید٦٩١١

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد صبحى صادق أبو المجد٦٩١٣

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد طارق العلیمى عزب٦٩١٧

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد عاصم سعد اسماعیل٦٩٣١

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد عاطف توفیق عبد الرحمن٦٩٣٢

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد عاطف محمد عثمان٦٩٣٤

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد عباس انور عباس٦٩٣٥

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد عبد الباسط صابر حسن٦٩٣٦

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد عبد الحمید محمد سید٦٩٣٨

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد عبد الخالق حسن عبد الخالق٦٩٣٩

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: عربى - انتسابالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد عربى عبدالعزیز شاذلى٦٩٤٧

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد عربى فرج جاد الحق٦٩٤٨

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد عزمى محمود محمد٦٩٥١

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد عصام محمود عبد الباقى٦٩٥٢

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد على تعلب محمد على٦٩٥٥

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد على سعید على ابراھیم٦٩٥٦

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد على عبد الجواد السید٦٩٥٧

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد على فرج على٦٩٦٠

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد فرغلى صدیق محمد٦٩٦٧

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد مؤمن محمد عثمان٦٩٧١

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد ماھر محمد سید٦٩٧٢

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد مجدى احمد محمد السید٦٩٧٤

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد محمود سید احمد٦٩٨٥

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد مختار محمد توفیق٦٩٩٠

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد مصطفى الشبراوى الدسوقى٦٩٩١

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد نصر احمد الطاھر شلبى٧٠٠٣

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد ھاشم عبدالحمید سید٧٠٠٤

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد یاسر عبد الدایم عبد الحمید٧٠٠٦

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد یوسف احمد كمال٧٠٠٨

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد یوسف محمد یوسف على٧٠٠٩

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود ابو بكر احمد فرج هللا٧٠١٠

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود احمد طھ السید ھالل(محول)٧٠١٢

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود احمد عبد الوھاب السید٧٠١٣

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود السید عبد السمیع یس٧٠١٧

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود اوسامھ احمد سید٧٠٢٠

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود جمال حسنین حسن غیث٧٠٢٣

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود سامى طھ عبدالكریم٧٠٣٠

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود سمیر محمد احمد٧٠٣٤

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود سید على عبد الاله٧٠٣٥

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود سید على محمد٧٠٣٦

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: عربى - انتسابالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود شعبان عبد الرازق عبد الحافظ٧٠٣٨

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود صبرى صابر احمد٧٠٤٠

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود طارق السید محمد السید٧٠٤١

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود عاطف سعد عبدالحمید٧٠٤٣

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود عبد الفتاح ابو المعاطى عفیف٧٠٤٥

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود عبد الفتاح حسن سعد٧٠٤٦

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود عبد هللا محمد امین سالم٧٠٤٧

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود عصام عبد الوھاب العیسوي٧٠٤٨

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود عالء الدین محمود عیسى٧٠٥٠

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود على محمد امین٧٠٥٢

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود عوض السید حمزه٧٠٥٣

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود محمد احمد عبد هللا٧٠٥٨

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود محمد السید عبد الواحد موسى٧٠٥٩

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود مصطفى السید احمد٧٠٧٢

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود ممدوح حسین محمد احمد٧٠٧٤

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود ھاشم محمود الزم٧٠٧٧

الرابعة-محاسبة انتساب-مروه بدر باسم كمال محمد خالد٧٠٨٣

الرابعة-محاسبة انتساب-مروه حمدي عبد الحي سالمھ٧٠٨٤

الرابعة-محاسبة انتساب-مروه محمد انور السید٧٠٨٧

الرابعة-محاسبة انتساب-مروه محمد حسن حسن٧٠٨٨

الرابعة-محاسبة انتساب-مریم احمد عبد العزیز سید٧٠٩٠

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى احمد خلیفة احمد عبد الواحد٧٠٩٦

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى اسامھ رمضان محمد٧٠٩٩

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى الشحات عبد المطلب رزق٧١٠١

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى حسن محمد مراد٧١٠٤

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى رضا سید سعید٧١٠٥

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى سعد مصطفى احمد٧١٠٦

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى عامر عبد هللا على٧١١١

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى عبد العال احمد عبد العال٧١١٢

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى فاروق ابو زید احمد٧١١٦

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: عربى - انتسابالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى محسن مرسى ابراھیم٧١١٨

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى محمد سید حسن محمد٧١٢١

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى محمد مصطفى عبد العزیز٧١٢٤

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى محمود حسن السید مرزوق٧١٢٦

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى محمود عبد المجید محمد٧١٢٧

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى محمود مصطفى عبد ربھ٧١٢٩

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى محمود یحى رضوان٧١٣٠

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى منصور لطفى ابو العز٧١٣١

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى منیر محمد الشرقاوى٧١٣٢

الرابعة-محاسبة انتساب-ممدوح ناھض صدقى محمود االستاذ٧١٣٧

الرابعة-محاسبة انتساب-منار محمد یوسف على حسین٧١٣٩

الرابعة-محاسبة انتساب-منار محمود احمد حسن٧١٤٠

الرابعة-محاسبة انتساب-مھاب طارق احمد السید عثمان٧١٥٢

الرابعة-محاسبة انتساب-مھند احمد ابراھیم السید الجارحى٧١٥٣

الرابعة-محاسبة انتساب-مى محمد ابو العطا احمد٧١٦٠

الرابعة-محاسبة انتساب-میالد شوقى فوزى سمعان٧١٧٠

الرابعة-محاسبة انتساب-مینا نبیل سعید یوسف٧١٧٥

الرابعة-محاسبة انتساب-نادى محمد عبد الصمد عبد الحمید٧١٧٧

الرابعة-محاسبة انتساب-ندا على زین العابدین عزت ھیكل٧١٨١

الرابعة-محاسبة انتساب-ندى اشرف محمد ابراھیم٧١٨٢

الرابعة-محاسبة انتساب-ندى محمد عابدین محمود٧١٩٠

الرابعة-محاسبة انتساب-نھى صالح جمال الدین احمد حسنین٧١٩٨

الرابعة-محاسبة انتساب-نور الدین اشرف محمود صابر٧٢٠٠

الرابعة-محاسبة انتساب-نورھان احمد محمد سید٧٢١٥

الرابعة-محاسبة انتساب-نورھان ثروت سید عبد ربھ٧٢١٧

الرابعة-محاسبة انتساب-نورھان حمدى عباس احمد٧٢١٩

الرابعة-محاسبة انتساب-نورھان مجدى لبیب عبد الھادى٧٢٢١

الرابعة-محاسبة انتساب-نورھان محمود مصطفى رفاعى٧٢٢٣

الرابعة-محاسبة انتساب-نیرة محمد فوزي ابراھیم٧٢٢٥

الرابعة-محاسبة انتساب-ھاجر بھاءالدین سید حسن٧٢٢٨

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: عربى - انتسابالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-ھاجر مجدى قرنى صاوى٧٢٣٣

الرابعة-محاسبة انتساب-ھاجر محمد متولى محمد٧٢٣٤

الرابعة-محاسبة انتساب-ھاجر محمود محمد عفیفى٧٢٣٥

الرابعة-محاسبة انتساب-ھاجر نصر عفیفى سید٧٢٣٨

الرابعة-محاسبة انتساب-ھادى عبد الحكیم حسن عبد النبى٧٢٣٩

الرابعة-محاسبة انتساب-ھامیس ھانى عبد العلیم طھ٧٢٤٢

الرابعة-محاسبة انتساب-ھبھ محمد محمود سالم٧٢٤٨

الرابعة-محاسبة انتساب-ھدى ماجد محمد احمد٧٢٥٠

الرابعة-محاسبة انتساب-ھدیر مصطفى عبد المنعم جاد الرب٧٢٥٣

الرابعة-محاسبة انتساب-ھشام ابراھیم حسین٧٢٥٤

الرابعة-محاسبة انتساب-ھشام احمد محمد خلیل٧٢٥٨

الرابعة-محاسبة انتساب-ھشام احمد محمد عبد اللطیف٧٢٥٩

الرابعة-محاسبة انتساب-ھشام محمد سید ابراھیم٧٢٦٥

الرابعة-محاسبة انتساب-ھناء صالح رجب تركى٧٢٦٦

الرابعة-محاسبة انتساب-ھند محمد ھاشم محمد٧٢٧٠

الرابعة-محاسبة انتساب-ھیام وسام محمد صالح٧٢٧١

الرابعة-محاسبة انتساب-ھیثم عبد المنعم عثمان٧٢٧٢

الرابعة-محاسبة انتساب-والء جمال عبد الغنى احمد٧٢٧٣

الرابعة-محاسبة انتساب-ولید عادل نصر عبد المجید شكر٧٢٧٥

الرابعة-محاسبة انتساب-یارا اشرف محمد دھشان٧٢٧٧

الرابعة-محاسبة انتساب-یارا محمد یاسر صبحى٧٢٨٠

الرابعة-محاسبة انتساب-یاسمین اكرم كمال شاكر٧٢٨٤

الرابعة-محاسبة انتساب-یاسمین جابر اسماعیل متولى٧٢٨٥

الرابعة-محاسبة انتساب-یاسمین سید عبد الشكور مراد(أ.ف)٧٢٨٦

الرابعة-محاسبة انتساب-یاسمین محمد عاطف محمد الصغیر٧٢٨٧

الرابعة-محاسبة انتساب-یوسف احمد على بدر٧٢٩٤

الرابعة-محاسبة انتساب-یوسف صالح الدین الحسینى ابراھیم٧٢٩٧

الرابعة-محاسبة انتساب-یوسف عبد المغیث عبد المولى محمد عمار٧٢٩٨

الرابعة-محاسبة انتساب-یوسف ھانى یوسف حسنى٧٣٠٣

الرابعة-محاسبة انتساببابراھیم احمد ابراھیم امام٧٣٠٦

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: عربى - انتسابالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتسابباحمد حمدى سید مصطفى٧٣١٠

الرابعة-محاسبة انتسابباحمد سلیمان عبد الغفار محمد٧٣١٤

الرابعة-محاسبة انتسابباحمد عمار تركى محمد٧٣١٦

الرابعة-محاسبة انتسابباحمد عمر على ابراھیم٧٣١٧

الرابعة-محاسبة انتسابباحمد فؤاد سعد احمد٧٣١٨

الرابعة-محاسبة انتسابباستیر ابراھیم اسحق زكى٧٣٢٧

الرابعة-محاسبة انتسابباسالم محمد خلیل محمد٧٣٢٩

الرابعة-محاسبة انتساببایمن محمد عبد المنعم ابراھیم٧٣٣٨

الرابعة-محاسبة انتساببایھ محمد ابراھیم عبد اللطیف٧٣٤٠

الرابعة-محاسبة انتساببحسام سمیر عبد المرضى حسن٧٣٥٣

الرابعة-محاسبة انتساببخالد محمد عبد الرحمن شریف٧٣٥٧

الرابعة-محاسبة انتساببرضا شوقى صدقى سید٧٣٦١

الرابعة-محاسبة انتساببعلى محمد رمضان احمد٧٣٨٠

الرابعة-محاسبة انتساببفاطمھ محمود محمود سلیمان٧٣٨٦

الرابعة-محاسبة انتساببمحمد جمال زكریا حسن٧٣٩٥

الرابعة-محاسبة انتساببمحمد محمود عبد الفتاح ابوزید٧٤٢٠

الرابعة-محاسبة انتساببمحمود احمد سعد محمد٧٤٢٤

الرابعة-محاسبة انتساببمنھ عادل جمعھ حسن٧٤٤١

الرابعة-محاسبة انتسابخ١احمد اشرف سعید ابراھیم٧٤٦١

الرابعة-محاسبة انتسابخ١محمد عبد العزیز على حسین٧٤٧٥

الرابعة-محاسبة انتسابخ١مریم عزت محمد احمد٧٤٧٧

الرابعة-محاسبة انتسابخ٢باسم محمد احمد ابوضیف٧٤٨٥

الرابعة-محاسبة انتسابخ٢عمر عبدالفتاح محمد عبدالرحمن٧٤٨٨

الرابعة-محاسبة انتسابخ٢محمد عادل محمد احمد٧٤٩٠

الرابعة-محاسبة انتسابخ٣بیشوى نبیل حبیب معوض٧٥٠٠

الرابعة-محاسبة انتسابخ٣حسام الدین محمد عبد العزیز ٧٥٠٢

الرابعة-محاسبة انتسابخ٣فرنك فایق خلیل جرجس ٧٥٠٤

الرابعة-محاسبة انتسابخ٣محمد السید عبد الفتاح احمد٧٥٠٥

الرابعة-محاسبة انتسابخ+اسماء شعبان عبد السالم٧٥١٢

الرابعة-محاسبة انتسابخ+ایمان حامد قرنى على حسن٧٥١٤

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: عربى - انتسابالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتسابخ+ایھاب محمد سالم احمد٧٥١٦

الرابعة-محاسبة انتسابخ+رامى نبیل فھیم ارمانیوس٧٥٢٥

الرابعة-محاسبة انتسابخ+سامح عبدالرازق عبدالرازق ابوالمعاطى٧٥٢٨

الرابعة-محاسبة انتسابخ+طارق جابر عبدالفتاح حسن٧٥٣٠

الرابعة-محاسبة انتسابخ+عبدالمنعم عبدالفتاح على محمد٧٥٣٤

الرابعة-محاسبة انتسابخ+ماجى حنا نزیھ حنا ٧٥٣٦

الرابعة-محاسبة انتسابخ+مایكل فخرى فؤاد توفیق٧٥٣٧

الرابعة-محاسبة انتسابخ+محمد السید مصطفى العربى٧٥٤٠

الرابعة-محاسبة انتسابخ+محمد عطیھ حسن محمد٧٥٤٤

الرابعة-محاسبة انتسابخ+محمود عادل ابوزید عیسى ٧٥٥٠

الرابعة-محاسبة انتسابخ+ھشام عبد العزیزابو الحسن٧٥٥٩

الرابعة-محاسبة انتساب-دور سبتمبربثروت فتحى محمد احمد٧٥٧٣

الرابعة-محاسبة انتساب-دور سبتمبربحسن محمود عبد الغفار محمد قناوى٧٥٧٤

الرابعة-محاسبة انتساب-دور سبتمبربمحمود احمد محمود محمد محمود٧٥٩٤

الرابعة-محاسبة انتساب-دور سبتمبربمحمود رجائى عبد النعیم طایع عبد النعیم٧٥٩٥

الرابعة-محاسبة انتساب-دور سبتمبرخ١عبد الرحمن عمرو عبد العاطى محمد زھیر٧٦١٥

الرابعة-محاسبة انتساب-دور سبتمبرخ٢احمد مجدى عبد النبى ابوالحسن٧٦١٩

الرابعة-محاسبة انتساب-دور سبتمبرخ٢مینا عبد الرؤوف كامل سعد٧٦٢٤

الرابعة-محاسبة انتساب-دور سبتمبرخ+احمد محمود عبدالعزیز صالح٧٦٣١

الرابعة-محاسبة انتساب-دور سبتمبرخ+سالي عماد الدین سعد لبیب٧٦٣٩

الرابعة-محاسبة انتساب-دور سبتمبرخ+محمد حسنى الغنیمى مصطفى٧٦٤٧

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-احمد خالد احمد محمد حنفي٨٧٥٤

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-احمد سعید عبد هللا محمد٨٧٥٧

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-احمد عادل یوسف محمد٨٧٦٠

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-احمد عباس عبدالسمیع عباس٨٧٦٣

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-احمد عبد الناصر محمد على٨٧٦٥

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-احمد عصام صبحي محمود٨٧٦٨

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-احمد عصام محمد احمد موسي٨٧٧٠

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-احمد فایز النبوى السید٨٧٧٥

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-احمد محسن محمود بركات٨٧٨٢

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: عربى - انتسابالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-احمد محمد سامى محمد مصطفى الجندى٨٧٨٥

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-احمد محمد عبد الرحمن علي٨٧٨٦

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-احمد محمود على سید عبدهللا٨٧٩١

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-اسراء مطراوى محمود مصطفى٨٧٩٩

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-اسالم اشرف سعدالدین لطفى٨٨٠١

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-اسماء رفعت احمد محمد الشناوى٨٨١٠

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-االء سامى حلمى عبداللطیف٨٨١٥

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-الشیماء احمد حامد٨٨١٦

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-امانى ابراھیم احمد محمد٨٨١٧

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-امنیھ كمال السید عبد الصادق٨٨٢٢

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-اندرو یسرى توفیق٨٨٢٩

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-ایھ عبد الرشید احمد علي٨٨٣٢

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-بسمھ بدر الدین عبد الكریم٨٨٣٧

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-جھاد خلیل محمد الشافعي٨٨٤١

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-رامي ایمن شحاتھ طلبھ٨٨٦٠

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-روان محمد محمود یس عبد الفتاح٨٨٦٨

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-زیاد صالح عبد الخالق عبد الخالق عمر٨٨٧٠

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-زینب احمد نور الدین عبد هللا٨٨٧١

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-زینب حسین محمد مصطفى٨٨٧٢

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-سارة شحات احمد محمد٨٨٧٥

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-سامح عادل عبده سند٨٨٧٨

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-سعاد حسن حمدى عطیة٨٨٧٩

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-سعید سید سعید سید٨٨٨١

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-شیماء محمود احمد یوسف٨٨٩٢

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-صابرین نبیل محمد زكى بیومى٨٨٩٤

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-عادل خالد محمود حامد٨٨٩٦

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-عبد الرحمن خالد على محمد٨٨٩٩

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-عبد الرحمن رضا جمیل محمود٨٩٠٠

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-عبد الرحمن محمد حسان حسانین٨٩٠٢

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-عبد الرحمن محمد عبدالرحمن عبدهللا٨٩٠٤

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: عربى - انتسابالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-عبد العزیز عاشور عبد العزیز محمد جویده٨٩٠٥

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-عبد هللا عبد العزیز توفیق عبد العزیز٨٩٠٧

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-على محمد سلیمان خمیس عودة٨٩١٢

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-عمر سید حسن سید٨٩١٥

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-عمر مجدى محمود السید٨٩١٦

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-عمر مصطفى حجازى عبد الحمید٨٩١٨

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-عمر ھشام صالح على صالح٨٩١٩

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-عمرو ابراھیم احمد سنوسى٨٩٢٠

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-عمرو عاشور محمد سلیمان٨٩٢٣

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-عمرو فرید عبد العظیم سلیمان٨٩٢٤

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-فتحى محمد فتحى محمد سالم٨٩٤٠

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-كریم عادل سید العربى محمد٨٩٤٢

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-كیرلس فایز صاروفیم صادق٨٩٤٥

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمد احمد محمد حنفي شاھین٨٩٥٧

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمد ایمن محمد عبد الصمد٨٩٦٦

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمد ایمن محمود عبدالرؤف٨٩٦٨

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمد زكریا عبد المنعم حسن على٨٩٧٦

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمد عبد الحمید عبد العاطى سعودى٨٩٨١

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمد محمود رشدى محمد٨٩٩٤

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمد وحید جمال منصور٨٩٩٨

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمود سید النعسان عبد الصابر٩٠٠٢

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمود عبده احمد على٩٠٠٤

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-مصطفى عبد الرحمن احمد محمود٩٠١٦

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-مصطفى مدحت محمود كامل٩٠٢١

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-میرنا مصطفى خالد مصطفى٩٠٣٧

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-ناصر شعبان نفادى امام٩٠٣٩

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-نسمة انور عبدهللا عبدالرحمن٩٠٤٥

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-نھى یحیى عبد النبي جمعھ٩٠٤٩

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-نیرمین لبیب احمد لبیب محمود٩٠٥٨

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-ھالھ عدلى سید عویس٩٠٦١

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: عربى - انتسابالمادة :إدارة مالیة واستثمار

عدد الطالب:(١٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-ھدیر مصطفى عبد هللا السید مصطفى٩٠٦٨

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-یارا اشرف سید السید محمد٩٠٧١

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-یمنى فتحى محمد امین احمد٩٠٧٦

الرابعة - ادارة اعمال انتساببابراھیم محمد محمد االمین وافى٩٠٨٠

الرابعة - ادارة اعمال انتسابباحمد جمال محمد محمد ابراھیم٩٠٨١

الرابعة - ادارة اعمال انتسابخ٢محمد سمیر صدیق محمد السید٩٠٩٧

الرابعة - ادارة اعمال انتسابخ٣رباب عبدالفتاح احمد عبدالقادر٩١٠٢

الرابعة - ادارة اعمال انتسابخ+احمد طارق مبروك بدر الضبع٩١٠٤

الرابعة - ادارة اعمال انتسابخ+حنان فتح هللا محمد على٩١٠٧

الرابعة - ادارة اعمال انتسابخ+ربیع سعد عبدالعال احمد٩١٠٨

الرابعة - ادارة اعمال انتسابخ+شریف محروس منصور ابراھیم٩١١٠

الرابعة - ادارة اعمال انتسابخ+مایكل امیر عزمى سدرة٩١١٣

الرابعة - ادارة اعمال انتسابخ+محمد احمد محمود سلیمان٩١١٤

الرابعة - ادارة اعمال انتسابخ+یاسر ابراھیم عبدالمجید بیومى٩١١٧

الرابعة - ادارة اعمال انتساب-دور سبتمبرخ+حسانین محمد احمد حسنین٩١٣٣

اقتصاد انتساب-اسالم اسامھ السید احمد محمد٩١٤٣

الرابعة-اقتصاد انتسابخ+عمرو سید الفرغلي محمد٩١٥٢

الرابعة-أحصاء انتساب-اسماء عزالدین خمیس حامد حسن٩١٦٦

الرابعة-احصاء تطبیقى انتسابخ+فبروینا الیاس وھبھ رزق٩١٨٨

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: لغات - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـابانوب سمیر عبد المسیح ابو السعد٢٢٠٠١

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـابرام فیلیب حلمى كراس حنا٢٢٠٠٨

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاحمد ابراھیم مصطفى ابراھیم٢٢٠١٢

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاحمد احمد سید عبده خلیل٢٢٠١٣

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاحمد اشرف محمد شمس الدین٢٢٠١٨

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاحمد السید كمال مفتاح٢٢٠٢٠

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاحمد رمزي محمد عبد الرؤف٢٢٠٤٠

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاحمد سید محمد سرحان٢٢٠٤٤

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاحمد شعبان احمد محمد عمر٢٢٠٤٦

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاحمد علي عبدالودود محمد٢٢٠٥٣

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاحمد فایز صالح الصقیلى٢٢٠٥٧

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاحمد محمد احمد بدر٢٢٠٦٣

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاحمد محمد على عبد القادر٢٢٠٦٨

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاحمد نبیل احمد محمد٢٢٠٧٥

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاسراء حامد عبد العزیز محمد٢٢٠٨٤

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاسراء حمدى الشحات محمد بدر٢٢٠٨٥

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاسراء خمیس عبد المجید على٢٢٠٨٦

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاسراء صفوت حسن عبد الحلیم٢٢٠٨٩

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاسالم احمد سالمھ محمد٢٢٠٩٨

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاسالم احمد محمد عبد هللا٢٢٠٩٩

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاسالم عاطف حامد عبد الخالق٢٢١٠٥

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاسالم عماد الدین یونس ابوزید٢٢١٠٧

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاسالم منصور حسین إبراھیم٢٢١١٣

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاسماء حمدى عبد المجید عبد المحسن٢٢١١٤

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاسماء محمد فتحى محمد٢٢١١٥

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاشرقت صادق عبدالمنعم صادق٢٢١١٩

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـامیره حمادة محمد أحمد٢٢١٣٣

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـامیره فوزي علي اسماعیل علي عویس٢٢١٣٦

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاندرو عادل زكرى دبشھ٢٢١٣٩

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـایمان سعد عبد المنعم السید٢٢١٤٧

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: لغات - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـایھ خالد احمد على عنانى٢٢١٥٨

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـایھ خمیس فرج ھیسھ٢٢١٦٠

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـبیشوى عصام بدر سید٢٢١٨٠

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـحمادة منصور كامل بسیوني٢٢٢١١

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـدینا عبدهللا محمد عبدهللا٢٢٢٣٠

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـدینا یحي السید سویلم٢٢٢٣١

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـرحمھ سید ابوسریع محمد٢٢٢٤٦

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـریھام مدحت محمود حلمي حافظ٢٢٢٦٣

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـزینب بدر محمد محمد بدر٢٢٢٦٦

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـساره ابراھیم عبدهللا ابراھیم٢٢٢٦٧

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـساره ابراھیم علي محمد ٢٢٢٦٨

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـساره مصطفى عبد الكریم أمین٢٢٢٧٩

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـساره نبیل محمود حماد٢٢٢٨٠

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـسالى حسن عاطف الجمیل٢٢٢٨١

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـسالمھ عامر فوزي سالمھ٢٢٢٨٥

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـسلوان محمود احمد عبدالفتاح السید٢٢٢٨٩

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـسید محمد سید عبد هللا٢٢٢٩٥

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـسیف حازم حبشى عبد الواحد٢٢٢٩٧

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـشروق سید علي ھالل٢٢٣٠٤

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـشریف كمال ابو المعاطى محمد٢٢٣٠٧

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـشیرین خالد احمد عبدالسمیع٢٢٣٠٩

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـشیماء ابوبكر احمد ابوبكر٢٢٣١٢

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـشیماء احمد ابراھیم احمد٢٢٣١٣

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـصموئیل رجائى فتحى ابراھیم٢٢٣١٦

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعاصم صالح جاد سید٢٢٣١٩

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعبد الرحمن ایھاب امین محمد عثمان٢٢٣٢٣

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعبد الرحمن عادل محمد حسن٢٢٣٢٩

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعبدالرحمن عید محمد ابراھیم٢٢٣٣١

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعبد الرحمن محمد عتریس محمد٢٢٣٣٤

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعبد القادرعزالدین عبد القادر عبد الفتاح٢٢٣٤٤

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: لغات - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعبد هللا صابر السمان حسن٢٢٣٤٨

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعبد هللا عمر عبد الرحمن٢٢٣٤٩

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعز الدین محمد احمد رجب٢٢٣٥٦

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعزة رضا ابراھیم حبیب٢٢٣٥٨

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعال عاصم ابراھیم عبد العال٢٢٣٦١

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعالء محمد فتحى سالم عبدالرحمن٢٢٣٦٤

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعلى سعید عبد الغفار عبد القادر٢٢٣٦٥

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعلي حسن ابراھیم احمد٢٢٣٦٨

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعلیاء عصام محمد عبد الرحمن٢٢٣٧١

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعمر احمد فؤاد محمد٢٢٣٧٣

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعمر حامد حسین فھمى٢٢٣٧٥

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعمر خالد عبدالغفار٢٢٣٧٧

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعمر شریف محمد محمود٢٢٣٧٨

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعمر عالء عبد اللطیف زیدان٢٢٣٨١

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعمر محمد نبیل محمد٢٢٣٨٥

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعمر وائل رجب حمیدو٢٢٣٨٧

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعمرو مصطفي محمد عبد المحسن٢٢٣٩٥

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـفاطمھ محمد احمد محمد محمود مزروع٢٢٤٠٥

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـفرج احمد حلمى عبد المحسن٢٢٤١٠

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـفریده ماجد محمد علي٢٢٤١٢

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـفھمي سید فھمي عبد الحلیم٢٢٤١٣

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـكریم احمد عبد هللا على٢٢٤١٥

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـكریم كرم شعبان محمود٢٢٤١٧

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـكیرلس اشرف رزق حبیب٢٢٤٢٢

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـلوجین اجمد احمد فضل٢٢٤٢٧

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمارك شنوده حزین میخائیل٢٢٤٢٩

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـماركو مجدى صلیب عطا٢٢٤٣١

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمارى ماھر سمعان بطرس٢٢٤٣٢

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـماریان ذكریا ذكى بولس٢٢٤٣٥

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمارینا ممتاز رمزى میخائیل٢٢٤٣٩

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: لغات - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمارینا ناصف نجیب یني٢٢٤٤١

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد احمد صبحى مصطفى٢٢٤٤٥

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد احمد محمد عبد العظیم٢٢٤٤٧

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد اشرف ریاض سید٢٢٤٥٣

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد اشرف محمد البحیري٢٢٤٥٤

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد الطاھر احمد عبد العظیم٢٢٤٥٦

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد جمال عبد الحمید عبد الحلیم٢٢٤٥٩

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد خالد عبد العلیم عبد العلیم٢٢٤٦٦

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد خالد محى الدین عفیفى٢٢٤٦٨

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد سالمھ فتحى سالمھ٢٢٤٧١

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد صالح احمد محمد٢٢٤٧٦

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد عبد الصبور علي محمود٢٢٤٨١

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد عبد الكریم محمد على ٢٢٤٨٢

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد عصام حسین عبد الكریم٢٢٤٨٤

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد محسن محمد احمد٢٢٤٩١

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد مشیر محى الدین مصطفى٢٢٤٩٦

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد مصطفى محمد عبد العزیز محمد٢٢٤٩٨

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد ھشام محمد ماھر عثمان٢٢٥٠١

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد ھشام محمد یوسف٢٢٥٠٢

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمود احمد حافظ محمود٢٢٥٠٤

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمود سامى محمد على٢٢٥١٣

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمود عز الدین محمود السید٢٢٥١٧

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمود مصطفى كمال ابراھیم ٢٢٥٢٠

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمروه أحمد فؤاد أحمد٢٢٥٢٢

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمصطفى ابراھیم عفیفى ابراھیم٢٢٥٢٩

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمصطفى عبد الفتاح احمد عبد الفتاح٢٢٥٣٦

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمصطفى محمد ابراھیم على٢٢٥٣٨

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمصطفي عصام فتحي عبدالعظیم٢٢٥٤٦

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمعتز عصام احمد ابراھیم٢٢٥٤٩

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمنة هللا ماجد منیر رضوان٢٢٥٥٢

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: لغات - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمنھ هللا ربیع علي عبد الغني٢٢٥٥٤

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمنھ حسن عباس علي٢٢٥٥٩

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمنھ منصور حسین على٢٢٥٦٠

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمي عادل فوزي نجا٢٢٥٦٦

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمیدرونا أشرف فكري ذكي٢٢٥٧٠

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمینا وھیب فخري سمعان٢٢٥٧٧

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـناریمان احمد عبد الفتاح احمد٢٢٥٨٢

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـنانسي سالمة السید أحمد محمود البنھاوى٢٢٥٨٦

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـندى ایمن محمد عرفھ٢٢٥٩٠

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـندى حسین محمد محمد٢٢٥٩١

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـنصر صابر نصر موسي٢٢٥٩٦

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـنھال عزت عبد الرحمن عبد العزیز٢٢٥٩٨

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـنھى نبیل عبد الحمید محمد مھنى٢٢٦٠١

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـنور حاتم محمد رمضان٢٢٦٠٤

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـنوران عادل فایز احمد٢٢٦٠٧

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـنورھان صبرى عبد الحى عبدالعزیز٢٢٦١٣

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـنورھان عبد اللطیف عبد الجید محمد٢٢٦١٤

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـنورھان وحید عبد الحمید احمد٢٢٦١٩

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـنورھان یوسف عبد اللطیف بیومى ٢٢٦٢٠

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـھاجر محمد طارق أبوالعال٢٢٦٢٦

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـھاجر محمود صابر محمد٢٢٦٢٧

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـھبة محسن عبد النبى عامر محمد٢٢٦٣١

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـھبة محمد عثمان عوض٢٢٦٣٢

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـھبة هللا سعید محمد على ٢٢٦٣٣

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـھدى عالء على عبد الرحیم حلوة٢٢٦٣٥

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـھدیر منصور سید ابو الحسن٢٢٦٣٨

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـوسام جمال محمد سنوسي٢٢٦٤٢

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـولي الدین سامح سعد مرسي٢٢٦٤٦

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـیاسمین عماد شحاتة ابراھیم٢٢٦٥٧

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـیوسف عبد المجید رمضان عبد المجید٢٢٦٦٢

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: لغات - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـیوسف عبدالرحمن سعد ابوالعال٢٢٦٦٣

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـیوسف محمد خطاب ریاض خطاب٢٢٦٦٥

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتخ+حسن محمود حسن ابراھیم٢٢٦٧٧

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتخ+محمد رجب عبدالعاطى على٢٢٦٧٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-احمد حاتم عبد هللا الدكروى٢٢٦٩٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-احمد حسن رشوان حسین٢٢٦٩٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-احمد حمدى عوض موسى٢٢٦٩٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-احمد سعید عبد الحمید عبد القادر شحاتة٢٢٧٠١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-احمد صابر عبدالواحد على ادریس٢٢٧٠٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-احمد عماد الدین مصطفي عبدالرحمن٢٢٧٠٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-احمد فتحى مبروك سید عبود٢٢٧٠٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-احمد محمد رزق عبد اللطیف٢٢٧٠٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-احمد محمد سمیح عبدالبر٢٢٧٠٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-احمد محمد محمود عباس٢٢٧١١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-احمد ممدوح عبد الواحد عبد العال٢٢٧١٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-احمد منصور عبدالفتاح صالح ٢٢٧١٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-احمد ناصر حسین عمر٢٢٧١٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ادھم اسامھ عاشور خاطر ٢٢٧١٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-اسراء رضا عبد العاطى عباس٢٢٧١٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-اسراء زین العابدین محمود حسانین٢٢٧٢٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-اسراء محمد احمد عبد هللا٢٢٧٢٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-اسالم اسامة محمد سید٢٢٧٢٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-اسالم ایمن ابراھیم ابراھیم عثمان٢٢٧٢٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-اسالم رفعت عبد العال محمد٢٢٧٢٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-اسالم محمد حسن سید٢٢٧٣٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-اسالم محمد یوسف عبدالحمید٢٢٧٣٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-اسماء رمضان على محمد٢٢٧٣٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-اسماعیل ابراھیم شعبان عبد المحسن٢٢٧٣٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-االء مجدى شحاتة ابوسریع٢٢٧٤٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-االء مصطفى محمد عبد اللطیف٢٢٧٤٤

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: لغات - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-اماني حسین محمد حسن٢٢٧٤٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-امل یحیى حافظ احمد على٢٢٧٤٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-امیره  عبدالعزیز محمد محمد أحمد٢٢٧٥٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ایمان خالد فضل محمود٢٢٧٦١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ایناس عصام الدین احمد حسین٢٢٧٦٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ایھ محمد غریب علي٢٢٧٧٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-باسل طارق طلعت محمد المغربى٢٢٧٧٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-باسم صبحي توفیق شحات٢٢٧٧٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-باسم طارق سعید عبد الرازق٢٢٧٧٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-باسنت محمود محمد البدرى٢٢٧٨١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-باھى ثروت حسن٢٢٧٨٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-بسمة مؤمن حسن مصطفى٢٢٧٨٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-بوال سامى حزقیال بشاى٢٢٧٨٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-بیتر مكرم ولیم توفیق٢٢٧٨٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-بیجاد طارق فواد حسانین٢٢٧٩١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-بییر اشرف حناوي متي٢٢٧٩٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-تقى احمد عدلى محمد٢٢٧٩٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-حازم محمد یحیى زكریا٢٢٨٠٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-حسان عادل حسان حسن٢٢٨٠٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-حسن ابراھیم حسن ابراھیم٢٢٨٠٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-حسن ھشام سید حامد٢٢٨٠٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-خالد حسن السید احمد ثابت٢٢٨١١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-خلود ماھر بكري محمد٢٢٨١٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-دالل سعید محمد محمود٢٢٨١٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-دھب عبد العزیز صالح حامد٢٢٨٢٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-دینا سامح احمد محمد٢٢٨٢١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-دینا طارق محمد محروس٢٢٨٢٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-دینا محمد احمد على ٢٢٨٢٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-رباب محمد عبد العبود عبد الستار٢٢٨٢٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-رحاب ممدوح السید روبى٢٢٨٢٨

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: لغات - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-رنا طاھر مصطفى محمود قاسم٢٢٨٣٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-روان ھشام مھتدى عبد الصمد محمد٢٢٨٣٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ریم جمال حسین احمد٢٢٨٣٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ریم عالء الدین یسن عبد السالم٢٢٨٤٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ریموندا لطفى فرج روفائیل٢٢٨٤١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-زیاد طارق محمد محمد٢٢٨٤٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-زینب فتحى حسنى حسین على٢٢٨٤٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-سارة مجدى عبد السمیع احمد الجوھرى٢٢٨٤٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ساره سعد نصر حسین٢٢٨٤٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ساره لطفى كمال مصطفى٢٢٨٥٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-سلمي شكري البدراوي مصطفي٢٢٨٥٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-شروق امجد زغلول الفولي عمر٢٢٨٦٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-شروق محمد سالم محمد٢٢٨٦٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-شریف احمد شرف الدین حسن٢٢٨٦٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-طارق خالد سید مسعود٢٢٨٧٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-طارق محمد رمضان عبدالعزیز٢٢٨٧٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-عبد الرؤوف السید عبد الرؤوف٢٢٨٧٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-عبد الرحمن عالء الین مصطفى صالح٢٢٨٧٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-عبد الرحمن محمد كامل حسن٢٢٨٨٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-عبد الرحمن محمد محمد علي٢٢٨٨١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-عبد الرحمن محمود دیاب السید٢٢٨٨٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-علیاء عبدهللا عباس محمد سلیمان٢٢٨٨٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-علیاء على زكى ریاض احمد٢٢٨٨٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-عمر محمد اسماعیل احمد٢٢٨٩١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-عمر محمد ضیاءالدین السید االلفى٢٢٨٩٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-عمر محمد على الدسوقى٢٢٨٩٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-عمر محمود محمد عبد العزیز٢٢٨٩٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-عمرو السید حسن عبدالحلیم٢٢٨٩٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-عنان ھشام السید عبدالمجبد٢٢٨٩٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-فادى احمد فرج وھبة٢٢٩٠٢

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: لغات - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-كرستینا كرم عزمي عطیھ٢٢٩٠٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-كریستین مدحت منسى تاوضروس٢٢٩٠٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-كریم جابر احمد السید٢٢٩١٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-كریم عبد الناصر احمد عبد العظیم٢٢٩١١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-كریم مجدى ذكى ابراھیم٢٢٩١٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ماجد میشیل انور مسعود٢٢٩١٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مارتینا سمیر حنا سلیمان٢٢٩٢٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مارینا جرجس خلیل میخائیل٢٢٩٢٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مارینا جمال رزق قالده٢٢٩٢٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مارینا نشأت النوبى نورى٢٢٩٣٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ماریو مجدي یوسف فؤاد٢٢٩٣٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد احمد الھامي عبد الباقي٢٢٩٣٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد احمد عبد الفتاح محمد٢٢٩٣٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد احمد عبد المنعم احمد ٢٢٩٣٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد احمد لبیب حسن٢٢٩٤١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد احمد محمد سید محمد جاد خطاب٢٢٩٤٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد اشرف سید عبد الغنى٢٢٩٤٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد حسام الدین یوسف حسن٢٢٩٤٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد حسن أحمد حسن٢٢٩٤٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد حسن عبده حسن عثمان٢٢٩٤٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد خالد محمود رمزى٢٢٩٥٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد عبدالناصرمحمد حسن حسن٢٢٩٥٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد على عطا هللا على٢٢٩٥٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد عید محمود عثمان رزق٢٢٩٦١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد كعب االنوار احمد حسن٢٢٩٦٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد محمود شوقى محمود٢٢٩٦٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد مختار میالد محمد٢٢٩٦٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد نادر سید نصر الدین محمد بھجت٢٢٩٧٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد یاسر حامد عبدالسالم بھجت٢٢٩٧١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد یاسر محمود مراد نجیب٢٢٩٧٢

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: لغات - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد یحیى حامد عبد الفتاح٢٢٩٧٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمود احمد سید مدبولي٢٢٩٧٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمود احمد فوزى عبدة سلیمان جادهللا٢٢٩٧٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمود صالح محمود عبده٢٢٩٧٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمود على حسانین صالحین٢٢٩٨٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمود فرحات علیان حسن٢٢٩٨٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمود محمد حنفى حسین٢٢٩٨٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مرقس مكرم مقار مترى٢٢٩٨٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مریم رأفت رشدي منصور٢٢٩٩٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مریم محمد محمد أحمد٢٣٠٠٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مصطفى السعید محمد فرید ابراھیم بدران٢٣٠٠٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مصطفى عادل مغاورى على٢٣٠١٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مصطفى محمد مصطفى عبدالسمیع٢٣٠١١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مصطفي محمد إبراھیم خلیل٢٣٠١٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-منار سید سعد محمد٢٣٠١٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-منار عطاي عمران عطاي٢٣٠١٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-منھ هللا رحیم العشرى رحیم٢٣٠١٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-منھ هللا محمد حنفي أحمد علي٢٣٠٢١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مني رزق محمد رزق٢٣٠٢٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مى عالء الدین محمد حسین٢٣٠٣٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مى محمد حسن عبدالرسول٢٣٠٣٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مي عاطف امام حجازي٢٣٠٣٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-میاده حناوى حسن احمد٢٣٠٣٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-میار حسام صالح نصر٢٣٠٣٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-میخائیل شاكر بشارة مسعود٢٣٠٣٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-میرھام محیي الدین محمد احمد٢٣٠٤٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-میرھان محمد عبدالعظیم على٢٣٠٤٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-میریام ناصر تقي فاضل٢٣٠٤٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ناردین عادل نجیب غطاس٢٣٠٤٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ندى محمد عادل على رضا عبد المطلب ٢٣٠٥١

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: لغات - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

عدد الطالب:(٥٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-نسمة رأفت خالد توفیق٢٣٠٥٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-نسمة معتز أحمد عبد الخیر٢٣٠٥٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-نھى احمد عبد المنعم عبد العاطى خلیل٢٣٠٥٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-نھى فوزى محمد الھادى محمد٢٣٠٥٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-نوال محمد لطفى محمد٢٣٠٦٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-نورا سید حسن مصطفي٢٣٠٦٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-نورا صفوان عبد الخالق سعودى٢٣٠٦٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-نورھان مدحت محمد احمد٢٣٠٦٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ھاجر ایمن مصطفى محمد٢٣٠٧١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ھاجر على حسانین رضوان٢٣٠٧٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ھادى محمد اسامھ فخر الدین٢٣٠٧٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ھبة هللا یاسر كمال محمد على٢٣٠٧٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ھدیر محمود ابراھیم ابراھیم٢٣٠٨٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ھدیل مصطفي مامون محمد٢٣٠٨٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-وئام رضا كامل كریم٢٣٠٨٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ولید حنفى عبدالباقى محمد ٢٣٠٩٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-یارا مھدى سمیر عنانى٢٣٠٩٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-یاسمین اسماعیل ابراھیم علي٢٣٠٩٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-یوحنا نشأت یوسف جرجس٢٣١٠٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-یوسف عادل جاه هللا حمزة٢٣١٠٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-یوسف محمود سعد غانم٢٣١٠٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغاتبسعیده ابراھیم على احمد على٢٣١١٠

الرابعة - ادارة لغات انتظام٠منھ هللا مجدى طھ محمد٢٣١١٣

الرابعة - ادارة لغات انتظام٠نیفین مجدى محمد كامل٢٣١١٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغاتخ+شادى السید حسن عبدالفتاح الجداوى٢٣١٢٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-دور سبتمبرخ١یاسر صالح الدین فتحى نجیب٢٣١٥٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-دور سبتمبرخ+ماھیناز مصطفى عباس احمد عسكر٢٣١٥٩

الرابعة-إدارة اعمال انتساب لغات-دور سبتمبرخ+ساره محمد سامح على ابراھیم٢٣٣٤٧

اقتصاد انتظام لغات-ابراھیم اسامھ عبد العظیم٢٣٣٥١

اقتصاد انتظام لغات-اسراء ایمن محمد حنفى٢٣٣٥٣

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: لغات - انتظامالمادة :إدارة مالیة واستثمار

عدد الطالب:(٥٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

اقتصاد انتظام لغات-انس عماد الدین عبد الحلیم ابراھیم٢٣٣٦٠

اقتصاد انتظام لغات-تسنیم احمد كامل عاشور٢٣٣٦١

اقتصاد انتظام لغات-جالل أشرف جالل أحمد٢٣٣٦٤

اقتصاد انتظام لغات-دینا احمد عبد العظیم بدیر٢٣٣٦٦

اقتصاد انتظام لغات-ریم محسن عبد الرحمن سالم٢٣٣٧١

اقتصاد انتظام لغات-ساره محمد عبدالشافي محمد٢٣٣٧٢

اقتصاد انتظام لغات-سالي سامي احمد وفاء٢٣٣٧٣

اقتصاد انتظام لغات-سلمي علي محمود علي٢٣٣٧٤

اقتصاد انتظام لغات-عالء سعد محمد محمود٢٣٣٧٦

اقتصاد انتظام لغات-عمر اشرف احمد احمد٢٣٣٧٧

اقتصاد انتظام لغات-محمد محمود محمد على٢٣٣٨٢

اقتصاد انتظام لغات-محمد محمود یوسف حسین٢٣٣٨٣

اقتصاد انتظام لغات-محمد مصطفي صدیق محمد٢٣٣٨٤

اقتصاد انتظام لغات-محمد یوسف سعد علي٢٣٣٨٥

اقتصاد انتظام لغات-محمود مساعد اسبتان سلیم سویلم٢٣٣٨٩

اقتصاد انتظام لغات-نادر كمال فؤاد الیاس٢٣٣٩١

اقتصاد انتظام لغات-نسرین نبیل عباس خلیل ٢٣٣٩٤

اقتصاد انتظام لغات-نشوى سید ضیف محمد٢٣٣٩٥

اقتصاد انتظام لغات-یحیي زكریا انور جبریل٢٣٤٠٠

اقتصاد انتظام لغات-یوسف طاھر ابراھیم السید٢٣٤٠١

الرابعة-اقتصاد انتظام لغاتخ+حازم محمود عبدالعظیم الكومى٢٣٤٠٧

الرابعة-أحصاء انتظام لغاتاحمد اشرف فولي سلیمان٢٣٤١١

الرابعة-أحصاء انتظام لغاتاالء عبد الرحیم محمد عبد الرحیم٢٣٤١٢

الرابعة-أحصاء انتظام لغاتمروه محمد انور عبد الرشید٢٣٤١٩

الرابعة-أحصاء انتظام لغاتمنھ هللا مجدى سلیمان محمد٢٣٤٢٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


