
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى (انتساب)المادة : اقتصادیات التجارة الخارجیة 

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

الجلوس
التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتسابخ٣مینا دیمترى فھیم دیمترى ٧٥٠٧

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمد احمد عبد النبى محمد السید٨٩٥٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم جابر ابو القاسم حسین١٥٣٥١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-االء خالد سلیمان حسین (أ.ف)١٥٤٢٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-دینا خالد عبدالعظیم على (أ.ف)١٥٧٣٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-رحاب حمدى محمد عبدهللا (أ.ف)١٥٧٥٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-رشا احمد مصطفى محمد١٥٧٦٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سلمى وائل سید عبدالغنى١٥٨٤٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عادل بركات فھیم على١٥٩٤١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عز الدین عمرو عبد الوھاب عز الدین١٦٠٨٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عزت على عزت محمد١٦٠٨٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عزه على حامد عوض١٦٠٨٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عزه فرج صابر عوض١٦٠٨٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عصام احمد عبد المولى احمد عبد الوھاب١٦٠٩٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عصام محمد عالء الدین على١٦٠٩٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عطیھ محمد عطیھ محمد عطیھ١٦٠٩٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عالء عمرو عبد هللا محمد(محول)١٦١٠٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عالء محمد احمد عبدالغفار١٦١٠٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-على جمال على عبد البارى١٦١١٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-على مصطفى یوسف احمد١٦١٣٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-علیاء صابر صبحى احمد١٦١٤٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-علیاء مسعد عاشور حمایھ١٦١٤١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عماد اشرف ابراھیم محمد١٦١٤٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر صالح محمد توفیق١٦١٧٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر عاطف احمد حسن١٦١٨٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر عبد الرحمن فكرى عبد الرحمن١٦١٨١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر عبد العزیز احمد عبد العزیز١٦١٨٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر عصام عبد الرؤوف احمد١٦١٨٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر عالء امین السید١٦١٨٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر محمد عبد السمیع شدید١٦٢٠٢

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 (انتساب)المادة : اقتصادیات التجارة الخارجیة 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمرو انور امین محمد١٦٢١٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمرو عبد الحمید عبد المحسن معروف١٦٢٢٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمرو ھشام رشاد محمد١٦٢٤٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-فاطمھ محمد ابراھیم محمد١٦٢٧٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-فاطمھ یحیى ضیف مسلوب١٦٢٨١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كریم محمد محمد امام١٦٣٣٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كریم محمد محمد یعقوب ابوسیف١٦٣٣٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كریم محمود محمد عبد الاله١٦٣٣٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-لیدیا ابراھیم جرجس ابراھیم١٦٣٧٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مازن احمد محمد محمد١٦٣٩٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد ابراھیم على محمد١٦٤٠٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد ابراھیم محمد صادق١٦٤١٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد احمد ابراھیم محمد١٦٤٢١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد احمد عبد المنعم حامد١٦٤٣٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد ایمن ثابت حسن صالح١٦٤٩٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد جمال صدیق حفنى١٦٥١٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد جمعھ عبد الصمد جمعھ١٦٥٢٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد حسام الدین حسن شحاتھ١٦٥٢٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد حمدى محمد عبد الجواد١٦٥٤٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد حمدى محمد محمود١٦٥٤٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد خالد رمضان الباز١٦٥٥٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد خالد شعراوى احمد١٦٥٥٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد سامى عبد هللا بیومى١٦٥٨٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد سعد ابراھیم على١٦٥٨٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد سید السید عالم١٦٦١٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد سید حسن عبد الراضى١٦٦١٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد شریف عبدالعزیز احمد١٦٦٣٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد صابر عبد القادر عزب١٦٦٤٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد صبحى ظافر سید١٦٦٤٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد صالح منصور عبد الغنى١٦٦٥٣

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 (انتساب)المادة : اقتصادیات التجارة الخارجیة 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عادل ابو ضیف یونس١٦٦٦٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عادل احمد خلیفھ١٦٦٦٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عبد الحمید محمد عبدالحمید١٦٦٨٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عبده عباس دردیر١٦٧٠٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عرفھ حفنى محمود١٦٧٠٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عصمت عبد الحلیم فراج١٦٧١٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عالء طھ محمد خلیل١٦٧١٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عماد عبد السالم یوسف١٦٧٣٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد فؤاد محمود مرسى١٦٧٤٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد محمد رزق خلیفة١٦٧٦٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد محمود محمد امین١٦٧٨١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد نجاح عبدالوھاب عبدالمجید١٦٨١٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد ھشام فتحى محمود فرج١٦٨٢٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود احمد محمد عبد الغني١٦٨٥٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود احمد محمد على١٦٨٥٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود تامر احمد طلعت١٦٨٧٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود جالل السید عبد الدایم١٦٨٧١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود صبحى محمد ابراھیم١٦٩١١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود عباس محمد محمود١٦٩٢٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود كمال عمر سید١٦٩٤١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود محسن سعد احمد١٦٩٤٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود محمد احمد حلمى على كامل١٦٩٤٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود محمد سعید محمد احمد اسماعیل١٦٩٥١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود محمد صدیق محمد١٦٩٥٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود محمد محمود ابراھیم١٦٩٥٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود محمد نصیر خلیفھ١٦٩٦٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود مسلم محمد عبد الصمد١٦٩٦٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مریم احمد محمد بھجت١٧٠٠١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مریم حمدى عبد هللا عبد السمیع١٧٠٠٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مریم عزیز یوسف عزیز١٧٠١٣

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 (انتساب)المادة : اقتصادیات التجارة الخارجیة 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مریم محمد عبد هللا عبد الكریم١٧٠١٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى ابراھیم احمد محمد١٧٠٢٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى ابراھیم حسن ابراھیم محمد١٧٠٢٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى احمد حسن محمود١٧٠٢٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى احمد سلیمان احمد١٧٠٢٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى احمد طھ حسن١٧٠٢٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى ایھاب مصطفى عبدالظاھر١٧٠٣٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى جمال یوسف محمد١٧٠٤٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى حسین محمد عبد اللطیف١٧٠٤٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى حماده سمیر محمد شعبان١٧٠٤٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى خالد حسان عبد هللا١٧٠٤٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى صالح كمال عبد الرحیم١٧٠٦٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى عاطف احمد حسن١٧٠٧٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى عبد الوھاب جمعھ عبد المعبود١٧٠٨٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى فتح الباب صادق عبد النافع١٧٠٩٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى محمد عبد السمیع محمد١٧١٠٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى محمد قرنى عزوز١٧١١٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى محمود محمد محمد١٧١٣٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-منار طارق سلیمان مراد عبد الحلیم١٧١٥٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مندى محمد مندى عبد الرحمن١٧١٦٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-منھ هللا عمر سید عبد المولى١٧١٧٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مھند محمد محمد عباس١٧٢٠٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مؤمن عبد الفتاح محمد السید١٧٢١١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مى طارق على حنفى عوض هللا١٧٢١٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مى طارق معوض ابراھیم زاید١٧٢١٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مي سلیمان احمد محمد (أ.ف)١٧٢٢٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-میسون محسن حسنین محمد١٧٢٤٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مینا سمیر عبد الحى حنا١٧٢٤٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مینا عیاد ھابیل بسطروس١٧٢٥٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-نادر تواب سعدهللا ابراھیم١٧٢٥٩

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 (انتساب)المادة : اقتصادیات التجارة الخارجیة 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-نادر ناصر عبد الفتاح احمد بدیر١٧٢٦١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-نادین نادى ناثان منقریوس١٧٢٦٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ندى ابو المعاطى محمد ابوزید١٧٢٨٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ندى احمد فاروق محمد١٧٢٨٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ندى عصام امام حسین١٧٢٩٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ندى فرید فؤاد محمد١٧٣٠١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ندى ماجد سید محمد١٧٣٠٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ندى محمد فتحى عبد الرحیم١٧٣٠٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ندى وحید محمد السید١٧٣١٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-نھى عصام سلیم احمد١٧٣٣٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-نورھان محسن محمد سالم (أ.ف)١٧٣٦٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھاجر رأفت سید محمد١٧٣٧٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھاجر سمیر فاروق محمد١٧٣٨٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھاجر عادل عبده احمد١٧٣٨٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھاجر محمد مسعد الزغبى١٧٣٩٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھایدى عادل رزق بولس منصور١٧٤٠١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھبھ هللا احمد زكریا حسن مخلوف١٧٤٠٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھبھ عصام الدین محمد كمال١٧٤٠٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھناء بدیع امین عازر (أ.ف)١٧٤٤٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھناء سعید عكاشھ عبد الحافظ١٧٤٤٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھناء محمد سعید فھیم١٧٤٤٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یاسر عبد الفتاح على جبالى١٧٤٧٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یاسمین سید على محمد سالم١٧٤٨٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یحى محمد ابو خطوه عرابى١٧٤٩٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوسف احمد ششتاوى حسانین الزیات١٧٥٠٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوسف اسامھ محمد الدجوى١٧٥١٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوسف جاب هللا یوسف جاب هللا١٧٥١٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوسف حامد محمد یوسف محمد١٧٥١٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوسف محمد محمد حسن ابراھیم١٧٥٤٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوسف محمد مصطفى محمد١٧٥٤١

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 (انتساب)المادة : اقتصادیات التجارة الخارجیة 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوسف محمود نور محمود١٧٥٤٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوسف وائل اسماعیل احمد١٧٥٥٠

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

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

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

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

الثالثة-محاسبة انتساب٠محمد صالح فكرى جوده (محول)١٧٥٥٩

الثالثة-محاسبة انتساب٠محمود توبھ رجب احمد (محول)١٧٥٦٠

الثالثة-محاسبة انتساب٠مى اسماعیل فھمى محمد (محول)١٧٥٦١

الثالثة-محاسبة انتسابباسماعیل محمد عبد الرسول عمر (محول)١٧٦٥٢

الثالثة-محاسبة انتساببمحمد عبد الرحمن عبد السمیع مھدى (محول)١٧٨٩٣

الثالثة-محاسبة انتساببنورھان حاتم عبد هللا محمد الجمل  (محول)١٧٩٩٣

الثالثة-محاسبة انتسابخ١محمد احمد فؤاد نصر١٨٠٧٣

الثالثة-محاسبة انتسابخ٢احمد حمدى عباس عبد العزیز١٨٠٨٧

الثالثة-محاسبة انتسابخ٢بیشوى مرقص كامل حنا١٨٠٩١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد سامى احمد محمد الطیب١٨٢٠٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد محمد اسماعیل محمد١٨٢٤٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد محمد اسماعیل محمد (أ.ف)١٨٢٤٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ادھم اسامھ حلمى حسن١٨٢٧٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-توفیق محمد محمد توفبق١٨٣٨٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-رندا عاشور عویس محمد (أ.ف)١٨٤٦٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ساره صالح عبده على عامر(محول)١٨٤٩١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-سلمى سعید حسن غریب (أ.ف)١٨٥٠٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبدالرحمن جمعھ رزق بكرى (أ.ف)١٨٥٩٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبدهللا فایز جابر كیشار (أ.ف)١٨٥٩١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-على جمال زینھم عثمان عبد الفتاح١٨٦٠١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-على عاطف محمد صالح الدین١٨٦٠٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عمر خالد حسام لبیب١٨٦٢٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عمر شریف احمد خیرى اسماعیل١٨٦٢٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عمر طھ عبد الحفیظ عیسى١٨٦٢٨

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 (انتساب)المادة : اقتصادیات التجارة الخارجیة 

عدد الطالب:(٦١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عمر ھانى محمود محمد عفیفى عامر١٨٦٣٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عمرو عید عبد السمیع ابراھیم١٨٦٤٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-كرمینا عادل ودیع یسى حنا١٨٦٧٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ماریا وجیھ رسمى ثابت١٨٧٠٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ماریز ماھر لمعى حنا بقطر١٨٧٠٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد احمد محمد احمد العداوى١٨٧٢٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد جالل عشماوى علوان١٨٧٤٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد حامد مدبولى(محول)١٨٧٥١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد حسن منصور صادق ابراھیم١٨٧٥٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد حمدى رمضان فھمى١٨٧٥٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد زكریا عبد الحكم محمد١٨٧٧٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد سعید یوسف كامل١٨٧٧٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد عادل حسن محمد١٨٧٨٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد عبد العال السید عبد العال١٨٧٩٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد عبد المنعم عبد المنعم سلیم طھ١٨٨٠١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد عصام سواح على١٨٨٠٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود احمد محمد الدمرداش١٨٨٤٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود صالح محمود دسوقى (أ.ف)١٨٨٥٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود على صالح احمد١٨٨٦٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود محمد رمضان السید محمد١٨٨٦٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود ھشام ھاشم سالم١٨٨٨٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مروان احمد محمد عبد العزیز١٨٨٨٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مروان عبد التواب محمد محمد جامع١٨٨٨٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مریم عالء الدین حرزهللا علي إسماعیل١٨٨٩٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مشیره محمد الشحات ابراھیم١٨٩٠٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى اشرف رأفت محمد١٨٩١٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى اشرف لطفى السید١٨٩١٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى السید یوسف یوسف عالمھ١٨٩١٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى محمد خلیل خلیل١٨٩٣٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى محمد سعید سید محمود١٨٩٣٨

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 (انتساب)المادة : اقتصادیات التجارة الخارجیة 

عدد الطالب:(٦١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى محمد مصطفى كمال عبد الغنى١٨٩٤٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مى خلیل سید احمد١٨٩٧١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مینا اشرف لوكاس غطاس١٨٩٨٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-نادره عبد المالك مصطفى عبد اللطیف١٨٩٩١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ندى احمد السید على١٩٠٠١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ندى اشرف عبد الفضیل احمد١٩٠٠٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ندى مجدى عبد العظیم عباس١٩٠٠٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-نسمھ احمد عباس توفیق١٩٠١١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-نورھان زكریا احمد سید١٩٠٣٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-نورھان عماد محمد تاج الدین١٩٠٣٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ھاجر مصطفى عبد هللا حسن١٩٠٤٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ھبھ هللا اسامة جمال الدین عبد الكریم١٩٠٥١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ھدى یاسر محمود یوسف١٩٠٥٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ھشام جمال عبد الحفیظ ابراھیم١٩٠٦٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یارا صالح الدین سید عبد الرحیم١٩٠٧٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یاسر طارق محمد ابراھیم١٩٠٨٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یاسین طھ فھمى عبد العزیز١٩٠٩٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یس عاطف اسماعیل محمد١٩٠٩٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یوسف محمود امین موسى١٩١١٣

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

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

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

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبمیاده محمود عبد الفتاح حسن١٩٢٨١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب٠عبد الرحمن شرین ثروت عوض راضى (محول)٢٠٨٦٨

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-كریم احمد عبد العاطى محمد٢١٤٨٣

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-محمد طارق محمد رأفت بكرى٢١٤٨٧

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-منھ هللا صابر نادى خضر٢١٤٩٠

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-ھدیر محمد احمد محمود الشامى٢١٤٩٤

الثالثة-اقتصاد انتساببسندس محمد احمد عبد اللطیف٢١٤٩٩

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-دینا ناجى محمد فوزى (أ.ف)٢١٥٦٣

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-مى خالد فارس احمد٢١٥٩٠

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 (انتظام)المادة : اقتصادیات التجارة الخارجیة 

عدد الطالب:(٥١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٤)
رقم 

الجلوس
التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـاحمد محمد عباس سالمھ٤٤٥١

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـادھم احمد فتحى عبد العزیز٤٤٥٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـساره مختار محمد یوسف٤٦٠٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمحمد عالء الدین على محمد٤٧٦٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمحمد عالء محمد عبد الجواد٤٧٦٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمصطفى اشرف صالح محمود رجب٤٨٢٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمنھ هللا حسنى على محمود٤٨٤٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـنادین عالء الدین السید احمد٤٨٦٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـھایدى صفوت مرسي صغیر مرسي النمر ٤٨٩٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظامخ٢احمد عطیھ عید على٤٩٥٢

الثالثة-محاسبة انتظام٠احمد معتمد شحاتھ سلیم (محول)١٢٠٩٦

الثالثة-محاسبة انتظام٠ایھ عادل على على السید (محول)١٢٠٩٨

الثالثة-محاسبة انتظام٠مریم بطرس توفیق داود (محول)١٢١٠٢

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

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

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

الثالثة-محاسبة انتظامبمحمد نادي على عبده (محول)١٢١٢٨

الثالثة-محاسبة انتظامخ٣عمر محمد الطاھر محمد األمین١٢١٥٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسامھ سعید محمد بسیوني *١٢٤٤٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـدمیانھ امیر فاروق عطیھ١٢٦٨٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـرنا حسین محمد عبد المتجلى١٢٧٣٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد الرحمن احمد محمد عبدالحمید١٢٨٤٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد الرحمن محسن عبد الفضیل محمود على١٢٨٦٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد العزیز على محمد عبد هللا١٢٨٧٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد هللا اشرف فوزي السید مرسي١٢٨٨١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد هللا عادل ابراھیم ابراھیم١٢٨٨٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعلى احمد محمد موسى١٢٩٠٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعلى مرعى على رزق *١٢٩١٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـفادى یوسف دمیان محروص١٢٩٤٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد السید قطب احمد١٣٠١٢

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 (انتظام)المادة : اقتصادیات التجارة الخارجیة 

عدد الطالب:(٥١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمرام محمد سعد مصطفى راضى١٣١٠٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمصطفى خلیل محمد خلیل١٣١٤١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمینا جرجس برناب عبد المالك١٣١٩٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـنورا ولید صالح سید١٣٢٤١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـھادى شعبان امین روبى رمضان١٣٢٧٠

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

ادارة اعمال انتظام-الثالثةباسماعیل خالد اسماعیل ابراھیم١٣٣٣٠

ادارة اعمال انتظام-الثالثةببدر سید حسن امان حسن١٣٣٣٤

ادارة اعمال انتظام-الثالثةبجھاد محسن عبد المنعم محمود الجمال١٣٣٣٦

ادارة اعمال انتظام-الثالثةبعبد هللا محفوظ عبد المنعم عبد هللا١٣٣٤٠

ادارة اعمال انتظام-الثالثةبعمر عادل وھبھ محمد عبد النبى١٣٣٤٣

ادارة اعمال انتظام-الثالثةبكارولین لویس بولس سعد١٣٣٤٥

ادارة اعمال انتظام-الثالثةبمحمد عصام محمد عطیة١٣٣٥٢

ادارة اعمال انتظام-الثالثةبمحمد مرسى مرسى یوسف١٣٣٥٤

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

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظامـاسالم احمد حامد عبد المجید١٤٦٣٩

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظامـعزت ھشام عزت سید١٤٦٥١

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـسلمى اسامھ وحید امین١٤٨٤٠

الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامباحمد عیسى حمیدة عبد المجید١٤٨٩٨

الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامببالل محمد حافظ محمد١٤٩٠٥

الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامبمحمود خمیس رجب عبد المنعم١٤٩٠٩

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 (انتظام)المادة : اقتصادیات التجارة الخارجیة 

عدد الطالب:(٢٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٣٥)
رقم 

الجلوس
التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مریم اشرف كمال احمد٢٢٩٩٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغاتباسالم نبیل ابوحمده احمد٢٣١٠٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـاحمد على محمود ابراھیم٢٣٥٣٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد عبد هللا كمال طھ٢٣٨٩٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـھشام ظھیر الحسینى رمضان٢٤٠٤٨

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

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

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

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

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠حازم محمد حسین شافعى (محول)٢٤٠٨٠

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠عبد الرحمن حسنى عبد السالم عبد التواب (محول)٢٤٠٨٢

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠عبد الرحمن رضا محمد النجیلى (محول)٢٤٠٨٣

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠محمد احمد توفیق اسماعیل (محول)٢٤٠٨٤

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠مروان اسامھ احمد البدوى محمد حلمى (محول)٢٤٠٨٥

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

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

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠ھدیر رجب عزب محمود عیسى (محول)٢٤٠٨٩

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠یوسف محمود یوسف محمود محمد طنطاوى (محول٢٤٠٩٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـابرھیم احمد ابراھیم احمد٢٤١١٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاسامھ كمال سید احمد٢٤١٤٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـریم یاسر سامى فرج٢٤٢٥٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعز الدین سعید حسن عبد الحافظ٢٤٣١٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعلى اسامھ على حسین٢٤٣٢١

الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغات٠ایھ خالد عبد المرضى محمد اسماعیل (محول)٢٤٥١٢

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

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـاسراء شوقى سید عبده سلمان٢٤٦٨٦

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 (انتساب)المادة : اقتصادیات التجارة الخارجیة 

عدد الطالب:(٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:( تابع٣٥)
رقم 

الجلوس
التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب لغاتـعبد المجید ھشام مصطفى عبد الباقي٢٤٨١٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب لغاتـمنة هللا محمد عبد الحمید سنبل٢٤٨٢٠

الثالثة-محاسبة انتساب لغات٠محمد سویلم عبد الحمید سویلم الشین (محول)٢٤٨٢٣

الثالثة-ادارة اعمال لغات انتساب٠تقى محمد السید الصباحى (محول)٢٤٨٣٨

الفرقة الثالثة-ادارة انتساب لغاتـمحمد السید عزوز خلیل٢٤٨٣٩

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

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


