
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتسابالمادة :إدارة عامة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتسابخ١محمد مصطفى محمد احمد٧٦١٦

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-امیره موافى عبد الرازق محمد(محول)٨٨٢٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسامھ عرفھ رزق عرفھ(محول)١٥٣٠٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-دعاء نبیل بدر فرج١٥٧٢٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود نادى كامل محمد١٦٩٧٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود ولید احمد اسماعیل١٦٩٧٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-میرنا مجدى بشرى فھمى١٧٢٤٠

الثالثة-محاسبة انتساب٠مى اسماعیل فھمى محمد (محول)١٧٥٦١

الثالثة-محاسبة انتساببحسن احمد عبد المجید احمد١٧٦٨٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد محمود محمد السید١٨٨٢٩

الثانیة انتساب-ابانوب ناجح جرجس سعد٤٥٥١٥

الثانیة انتساب-ابراھیم صالح ابراھیم محمد محمد٤٥٥٥٢

الثانیة انتساب-ابراھیم طلعت ابراھیم محمد٤٥٥٥٥

الثانیة انتساب-ابراھیم عبد الجلیل مكاوى جوده٤٥٥٦٠

الثانیة انتساب-احمد ایمن زكریا عبد الحمید٤٥٦٥٨

الثانیة انتساب-احمد ایھاب محمد عبد الرحمن٤٥٦٦٥

الثانیة انتساب-احمد حسن احمد یحیى٤٥٧١٠

الثانیة انتساب-احمد خالد خلف عبدالمطلب٤٥٧٤٥

الثانیة انتساب-احمد طارق سمیر سید٤٥٨٨٨

الثانیة انتساب-احمد عبد المنعم عبد العظیم عبد الرحمن٤٥٩٤١

الثانیة انتساب-احمد عبد الناصر عبد الرؤف عبد المجید٤٥٩٤٤

الثانیة انتساب-احمد عثمان احمد صالح٤٥٩٥٥

الثانیة انتساب-احمد عصام الدین كامل شدید حسن٤٥٩٦٦

الثانیة انتساب-احمد على عبدالسالم علي عبد السالم٤٥٩٨٦

الثانیة انتساب-احمد على محمد محمود٤٥٩٩٠

الثانیة انتساب-احمد عمر الفاروق سید٤٥٩٩٨

الثانیة انتساب-احمد عمرو عفیفي كامل احمد٤٦٠٠٣

الثانیة انتساب-احمد فرید سعد حسن٤٦٠١٩

الثانیة انتساب-احمد محمود امام جمال على٤٦١٤٨

الثانیة انتساب-احمد نادى عبد العزیز عبد الصمد٤٦١٩٨

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 عامة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-احمد وائل جمال الدین احمد٤٦٢٢٧

الثانیة انتساب-اسامھ محمود عبده احمد٤٦٢٨٧

الثانیة انتساب-اسالم احمد كامل حامد٤٦٣٧٤

الثانیة انتساب-االء مسعد محمد عبد الجلیل٤٦٥٧٢

الثانیة انتساب-الحسین احمد محمد ذاكر٤٦٥٨١

الثانیة انتساب-اندرو رمسیس عبد العزیز معوض٤٦٧٠٥

الثانیة انتساب-ایمان عادل لملوم شعیب٤٦٧٥٤

الثانیة انتساب-ایھ خالد حسین محمود٤٦٨٠٩

الثانیة انتساب-باسم حسن بیومى یوسف٤٦٨٥٣

الثانیة انتساب-بدرالدین اسامھ خیرى عبد الفتاح٤٦٨٧٤

الثانیة انتساب-بوال نبیل ناجى كامل٤٦٩٤٤

الثانیة انتساب-حازم ابراھیم سعد الصعیدى٤٧٠٣٠

الثانیة انتساب-حسن مصطفى حسن محمود٤٧١٧٦

الثانیة انتساب-خلود خالد عبد العال سلطان٤٧٢٨٧

الثانیة انتساب-دنیا اسامھ فتحى حافظ٤٧٣٢٢

الثانیة انتساب-دنیا خالد محمد محمد٤٧٣٢٤

الثانیة انتساب-دنیا محمود عبد الحى محمود٤٧٣٣٧

الثانیة انتساب-رامى زین العابدین عبد الحمید محمود٤٧٣٩٠

الثانیة انتساب-رمزى ناجح رمزى نادر٤٧٤٧٦

الثانیة انتساب-رنا امین محمد السباعى٤٧٤٨٤

الثانیة انتساب-روبیر رفیق حبیب جرجس٤٧٥٠٢

الثانیة انتساب-روفیدا مدحت سید شحاتة٤٧٥٠٧

الثانیة انتساب-ریھام اشرف محمد سلیم٤٧٥٢٦

الثانیة انتساب-زیاد احمد محمد مرسى٤٧٥٤٨

الثانیة انتساب-زیاد ربیع محمد توفیق٤٧٥٥٤

الثانیة انتساب-سعاد شعبان عبدالھادى احمد٤٧٦٤٥

الثانیة انتساب-سلمى رجب ربیع محمد الوكیل٤٧٦٧٥

الثانیة انتساب-سلمى محمد محمود محمد كامل٤٧٦٩٣

الثانیة انتساب-سلیمان سامى سلیمان محمد٤٧٧٠٨

الثانیة انتساب-سلیمان شعبان سلیمان محمد٤٧٧٠٩

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 عامة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-سماء سمیر محمد صدیق٤٧٧١٥

الثانیة انتساب-سماح احمد فاروق محمد٤٧٧١٧

الثانیة انتساب-سھیر عباس السید حسن٤٧٧٤٩

الثانیة انتساب-سھیلھ عصام نورالدین محمد٤٧٧٥٦

الثانیة انتساب-سھیلھ ولید الشربینى حسین٤٧٧٦١

الثانیة انتساب-سید ابراھیم ابوالیزید على٤٧٧٦٣

الثانیة انتساب-سید حسین سید حسین على٤٧٧٦٨

الثانیة انتساب-سیف الدین محمد سامح احمد محمد٤٧٧٩٩

الثانیة انتساب-سیف الدین یاسر محمد سعید٤٧٨٠٢

الثانیة انتساب-شروق عبد الرحیم ابراھیم الدسوقى حسن محمد٤٧٨٤١

الثانیة انتساب-شروق ھشام ابراھیم السید٤٧٨٥٣

الثانیة انتساب-شریف عبد السالم عبد الرشید عامر٤٧٨٦٤

الثانیة انتساب-شریفھ حمدى مرسى محمود مرسى٤٧٨٧١

الثانیة انتساب-شرین محمد محمد محمد٤٧٨٧٣

الثانیة انتساب-شھاب الدین محمد عمران حسین٤٧٨٨٥

الثانیة انتساب-عادل عمرو عادل حسین٤٧٩٩٦

الثانیة انتساب-عبد الرحمن احمد السید احمد عالم٤٨٠٣٧

الثانیة انتساب-عبد الرحمن اشرف محمد یوسف٤٨٠٦٤

الثانیة انتساب-عبد الرحمن عادل احمد على٤٨١٣٩

الثانیة انتساب-عبد الرحمن عصام علیوه على٤٨١٥١

الثانیة انتساب-عبد الرحمن على رمضان على٤٨١٥٨

الثانیة انتساب-عبد الرحمن على سنوسى ابراھیم٤٨١٥٩

الثانیة انتساب-عبد الرحمن محروس محمد حجازي٤٨١٨٨

الثانیة انتساب-عبد الرحمن محمد صادق محمد٤٨٢٠٧

الثانیة انتساب-عبد الرحمن ممدوح محمد مصطفى٤٨٢٤١

الثانیة انتساب-عبد الرحمن ناجي محمد امام٤٨٢٤٢

الثانیة انتساب-عبد الرحمن ھانى سعید محمود عوض٤٨٢٤٦

الثانیة انتساب-عبد الرحمن یاسر فاروق٤٨٢٥٤

الثانیة انتساب-عبد الرحمن یاسر محمد حسین٤٨٢٥٦

الثانیة انتساب-عبد الرحمن یوسف خلیفھ یوسف٤٨٢٦١

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 عامة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-عبد العزیز خالد سید مرسى٤٨٢٧٤

الثانیة انتساب-عبد العزیز عمرو محمد عبد العزیز٤٨٢٧٨

الثانیة انتساب-عبد العزیز ھشام عبد العزیز ریاض٤٨٢٨٣

الثانیة انتساب-عبد هللا احمد عبد النعیم نور الدین٤٨٢٩٤

الثانیة انتساب-عبد هللا ایھاب محمد احمد٤٨٣٠٥

الثانیة انتساب-عبد هللا رأفت محمد حامد٤٨٣١٤

الثانیة انتساب-عبد هللا سامى محمود عبد الستار٤٨٣١٧

الثانیة انتساب-عبد هللا سید ابراھیم حسین٤٨٣١٩

الثانیة انتساب-عبد هللا محمد سید محمود٤٨٣٣٩

الثانیة انتساب-عبد هللا ولید غنیم عبد الحمید٤٨٣٥٨

الثانیة انتساب-عبدالرحمن احمد لبیب راشد حسین٤٨٣٧٤

الثانیة انتساب-عبدالرحمن سعید مصطفى عبداللطیف٤٨٣٨٦

الثانیة انتساب-عبدالرحمن صفوت عبدالغنى عبدالمجید٤٨٣٩٢

الثانیة انتساب-عبدالرحمن على محمد محمد٤٨٣٩٧

الثانیة انتساب-عبدالرحمن محمد احمد عبدالعلیم٤٨٤٠٣

الثانیة انتساب-عبدالرحمن ھاشم بیومى محمد٤٨٤١٢

الثانیة انتساب-عبدالعزیز سمیر عبدالعزیز عبدالسالم٤٨٤١٩

الثانیة انتساب-عبدالعظیم احمد فارس عبدالعظیم٤٨٤٢٢

الثانیة انتساب-عبداللطیف اشرف عبداللطیف على٤٨٤٢٦

الثانیة انتساب-عصام كارم محمود حسن٤٨٤٦٩

الثانیة انتساب-عفاف ابراھیم محمد مصطفى احمد٤٨٤٧٦

الثانیة انتساب-عالء خالد ابو الحسن محمد حسن٤٨٤٩٢

الثانیة انتساب-عالء طارق اسماعیل عواد٤٨٤٩٥

الثانیة انتساب-على ابراھیم احمد عبد القادر٤٨٥٠٤

الثانیة انتساب-على حامد اسماعیل حامد٤٨٥٢٢

الثانیة انتساب-على حسام على السید٤٨٥٢٣

الثانیة انتساب-على خالد شعبان محمد عبدالرازق٤٨٥٢٥

الثانیة انتساب-على خالد محمد محمد٤٨٥٢٩

الثانیة انتساب-على رضا فتحى محمود محمد٤٨٥٣٠

الثانیة انتساب-على سید محمد ابراھیم٤٨٥٣٤

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 عامة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-على سید محمد السعید٤٨٥٣٥

الثانیة انتساب-على شحاتھ سید على٤٨٥٣٦

الثانیة انتساب-على طارق جابر على بخیت٤٨٥٣٩

الثانیة انتساب-على طارق على السید ابوالنجا٤٨٥٤٠

الثانیة انتساب-على عبد الكریم احمد على٤٨٥٤٥

الثانیة انتساب-على عجمى صالح عجمى٤٨٥٥٠

الثانیة انتساب-على عصام فوزى ابراھیم٤٨٥٥٢

الثانیة انتساب-على عالء الدین حسنى محمد٤٨٥٥٣

الثانیة انتساب-على عماد السید عبد الرحیم٤٨٥٥٥

الثانیة انتساب-على فوزي على ابراھیم٤٨٥٥٦

الثانیة انتساب-على كارم على محمد على٤٨٥٥٧

الثانیة انتساب-على مجدى على مھدى٤٨٥٥٩

الثانیة انتساب-على محمد سید احمد٤٨٥٦٣

الثانیة انتساب-عمر حسام الدین محمد توفیق٤٨٦٢٢

الثانیة انتساب-عمر خالد فتحى احمد٤٨٦٣٤

الثانیة انتساب-عمر طھ انور احمد٤٨٦٦٥

الثانیة انتساب-عمر عصام محمد الشاھد سعد٤٨٦٨٥

الثانیة انتساب-عمر محمد احمد مصطفى٤٨٧٠٦

الثانیة انتساب-عمر محمد عبد العال احمد٤٨٧٢٢

الثانیة انتساب-عمر محمد فاروق محمد٤٨٧٣٤

الثانیة انتساب-عمر محمد مصطفى محمد٤٨٧٣٩

الثانیة انتساب-عمرو رائد ممدوح طلبة٤٨٧٧٩

الثانیة انتساب-عمرو رضا عبد الرازق عبد هللا٤٨٧٨٠

الثانیة انتساب-عمرو سامى على حسن٤٨٧٨٢

الثانیة انتساب-عمرو عبد العظیم عبد الحكیم اسماعیل خلیل٤٨٧٩٧

الثانیة انتساب-عمرو عصام محمد ابراھیم٤٨٨٠٥

الثانیة انتساب-عمرو عصام مصطفى احمد السلوسي٤٨٨٠٦

الثانیة انتساب-عمرو عكاشة على عكاشة٤٨٨٠٧

الثانیة انتساب-عمرو عالء الدین فتحى عبد العزیز٤٨٨١٠

الثانیة انتساب-عمرو على یوسف ابراھیم٤٨٨١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتسابالمادة :إدارة عامة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-عمرو عماد الدین عبدالغنى على٤٨٨١٤

الثانیة انتساب-عمرو متولى محمد متولى٤٨٨٢١

الثانیة انتساب-عمرو محمد ابو الفتوح على٤٨٨٢٤

الثانیة انتساب-غلیا على محمود على٤٨٨٦٦

الثانیة انتساب-فاروق سامي فاروق محمد٤٨٨٨٣

الثانیة انتساب-فاطمة احمد حسین احمد٤٨٨٨٨

الثانیة انتساب-فاطمة عبد الغفار محمد جاد٤٨٨٩٩

الثانیة انتساب-فاطمة علي صابر احمد٤٨٩٠٠

الثانیة انتساب-فتحى مجدى فتحى حكیم٤٨٩٣٩

الثانیة انتساب-فتحى محمد ابو الیزید محمد٤٨٩٤٠

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

الثانیة انتساب-كریم احمد عبد الحافظ محمد٤٩٠٠٠

الثانیة انتساب-كریم محمود عبد الرحمن محمد حماد٤٩٠٥٦

الثانیة انتساب-كریم ھشام على مصطفى عابدین٤٩٠٦٦

الثانیة انتساب-لمیس طارق فاروق فھمى خمیس٤٩١٠٨

الثانیة انتساب-لمیس محمد عبد هللا محمد٤٩١١٠

الثانیة انتساب-لیلى مصطفى عید شعبان٤٩١٢١

الثانیة انتساب-مارتن رزق اللة سیف المسیح عبد المسیح٤٩١٣٣

الثانیة انتساب-مارى جرجس موریس عجیب٤٩١٤٣

الثانیة انتساب-مازن محمد سمیر محمد٤٩١٧٥

الثانیة انتساب-مجد جورج شفیق عبد السید٤٩١٩٠

الثانیة انتساب-محمد احمد ابراھیم محمد ١٦-١-٤٩٢٢٩٢٠٠٠

الثانیة انتساب-محمد احمد رزق على٤٩٢٤٤

الثانیة انتساب-محمد احمد عبد الحلیم محمد خلف٤٩٢٥٠

الثانیة انتساب-محمد احمد عبد العظیم عبد ربھ٤٩٢٥٨

الثانیة انتساب-محمد احمد عبد العلیم عبد النبى نور٤٩٢٦٠

الثانیة انتساب-محمد احمد عبد هللا بركات٤٩٢٦١

الثانیة انتساب-محمد احمد محمد على٤٩٢٧٩

الثانیة انتساب-محمد السید محمد السید مھدي٤٩٣٤٨

الثانیة انتساب-محمد السید محمد العوضى٤٩٣٤٩

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 عامة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-محمد السید محمد عبد الحمید عطیھ٤٩٣٥٠

الثانیة انتساب-محمد الھام الدین عبد المعطى عبد المقصود٤٩٣٥١

الثانیة انتساب-محمد امام عید مصطفى٤٩٣٥٢

الثانیة انتساب-محمد خالد عبد المنعم محمد٤٩٤٨٢

الثانیة انتساب-محمد رضا محمد محمد صالح٤٩٥٢٤

الثانیة انتساب-محمد سامي حسب هللا عجمي٤٩٥٥٢

الثانیة انتساب-محمد سعد صابر حسانین٤٩٥٥٩

الثانیة انتساب-محمد سعید ابراھیم عبد الحمید٤٩٥٦٤

الثانیة انتساب-محمد سعید عبد النبى عبد المنعم٤٩٥٧٣

الثانیة انتساب-محمد سعید عبداللطیف فرج٤٩٥٧٤

الثانیة انتساب-محمد سعید محمد سید٤٩٥٧٧

الثانیة انتساب-محمد سعید محمد محمد ٢٨-١١-٤٩٥٧٨١٩٩٨

الثانیة انتساب-محمد سمیر ابو سریع خلیل٤٩٥٨١

الثانیة انتساب-محمد سمیر عبد الحلیم عطیھ ابوكیلھ٤٩٥٨٥

الثانیة انتساب-محمد شحات عبد السالم محمد٤٩٦٠٦

الثانیة انتساب-محمد صادق عبدالغفار احمد٤٩٦٢٤

الثانیة انتساب-محمد طارق ابراھیم رفعت٤٩٦٤٧

الثانیة انتساب-محمد طارق احمد جاب هللا٤٩٦٤٨

الثانیة انتساب-محمد طارق محمد فرج هللا٤٩٦٥٨

الثانیة انتساب-محمد عبد البارى زینھم عواد٤٩٦٩١

الثانیة انتساب-محمد عبد الناصر حشمت عبد اللطیف٤٩٧٢٧

الثانیة انتساب-محمد عصام عبد العظیم محمد٤٩٧٥٥

الثانیة انتساب-محمد عالء محمد ابو الفتوح٤٩٧٧٠

الثانیة انتساب-محمد عالءالدین محمد احمد على جاد٤٩٧٧٤

الثانیة انتساب-محمد عالءالدین محمد البدرى حافظ٤٩٧٧٥

الثانیة انتساب-محمد على السید على ٢٥-١-٤٩٧٧٧٢٠٠٠

الثانیة انتساب-محمد على جابر رویعي٤٩٧٨٠

الثانیة انتساب-محمد على سید على٤٩٧٨٤

الثانیة انتساب-محمد مجدى ابراھیم عبد هللا ھالل٤٩٨٥٠

الثانیة انتساب-محمد مجدى سالم محمد٤٩٨٥٨

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 عامة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-محمد مجدى سیف الدین محمود٤٩٨٥٩

الثانیة انتساب-محمد مجدى نوح حسن٤٩٨٦٧

الثانیة انتساب-محمد مجدي أحمد السید ابراھیم٤٩٨٦٨

الثانیة انتساب-محمد محمود حامد عبد الشكور٤٩٨٨٤

الثانیة انتساب-محمد محمود رفاعي حسن٤٩٨٨٦

الثانیة انتساب-محمد محمود رمضان مصطفى٤٩٨٨٧

الثانیة انتساب-محمد محمود مبروك السید٤٩٨٩٧

الثانیة انتساب-محمد محى الدین محمد عثمان٤٩٩٠٥

الثانیة انتساب-محمد مدحت عبدالمنعم مصطفى٤٩٩١١

الثانیة انتساب-محمد مصطفى عبد المعز احمد٤٩٩٢٧

الثانیة انتساب-محمد معتز با� مصطفى رفعت حسن٤٩٩٣٣

الثانیة انتساب-محمد ھانى محمد ریاض احمد جمعة٤٩٩٧٩

الثانیة انتساب-محمد ھشام محمد عبد الرحیم٤٩٩٩٥

الثانیة انتساب-محمود احمد مدبولى مطاوع٥٠٠٤٩

الثانیة انتساب-محمود مجدى محمود ابراھیم عبده عامر٥٠٢٠٧

الثانیة انتساب-محمود مجدى محمود عوض هللا٥٠٢٠٨

الثانیة انتساب-محمود محمد احمد سلیمان٥٠٢١٦

الثانیة انتساب-محمود محمد السید ابراھیم٥٠٢١٨

الثانیة انتساب-محمود محمد النبوي محمد٥٠٢١٩

الثانیة انتساب-محمود محمد حسب هللا احمد٥٠٢٢٠

الثانیة انتساب-محمود محمد على احمد عبدهللا٥٠٢٣٦

الثانیة انتساب-محمود نبیل عطیة مرزوق٥٠٢٧١

الثانیة انتساب-مروان محمد احمد محمد٥٠٢٩٩

الثانیة انتساب-مروان محمد على جبریل٥٠٣٠٢

الثانیة انتساب-مروان ھشام نصر حسین٥٠٣٠٥

الثانیة انتساب-مریم عصام محمد فرید٥٠٣٤٢

الثانیة انتساب-مریم فرید حسن محمد على٥٠٣٤٥

الثانیة انتساب-مریم ھشام احمد الشین عبد الباقى٥٠٣٦٣

الثانیة انتساب-مریم ولید محمد نور الدین٥٠٣٦٧

الثانیة انتساب-مریم یاسر سید محمد السید٥٠٣٦٨

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 عامة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-مسعد سید مسعد سید سلیم٥٠٣٦٩

الثانیة انتساب-مصطفى ابو الفرج احمد عبد المنعم٥٠٣٧٥

الثانیة انتساب-مصطفى امجد مصطفى عفیفى٥٠٤٠١

الثانیة انتساب-مصطفى ایمن محمد جباره٥٠٤٠٢

الثانیة انتساب-مصطفى ایھاب غنیم عبد الحلیم٥٠٤٠٤

الثانیة انتساب-مصطفى رأفت حسن عبدالھادى٥٠٤٣٢

الثانیة انتساب-مصطفى عبد القادر محمد قطب٥٠٤٦٢

الثانیة انتساب-مصطفى عبده عربى محمد احمد٥٠٤٦٦

الثانیة انتساب-مصطفى عالء زینھم عبدالوھاب٥٠٤٧١

الثانیة انتساب-مصطفى عمرو السید على٥٠٤٧٨

الثانیة انتساب-مصطفى عنتر رمضان غانم٥٠٤٨٠

الثانیة انتساب-مصطفى مجدى حسن عوض٥٠٤٩١

الثانیة انتساب-مصطفى مجدى سمیر محمد مصطفى٥٠٤٩٢

الثانیة انتساب-مصطفى محمد ابو بكر على٥٠٤٩٩

الثانیة انتساب-مصطفى محمد شحاتھ عبدالعزیز٥٠٥٠٧

الثانیة انتساب-مصطفى ھشام عبدالمطلب عدلى٥٠٥٦١

الثانیة انتساب-مصعب اشرف فتحى احمد على٥٠٥٨٢

الثانیة انتساب-منى الحسینى محمد احمد٥٠٦٧٧

الثانیة انتساب-منى ایھاب احمد زغلول٥٠٦٧٨

الثانیة انتساب-مھند عمرو عبد المنعم بدوى احمد٥٠٧٠٩

الثانیة انتساب-مؤمن عزوز حنفى خلیل٥٠٧٣٨

الثانیة انتساب-میار سید ذكى محمد رفاعى٥٠٧٦٦

الثانیة انتساب-میرى انور وردى صلیب٥٠٧٩٦

الثانیة انتساب-مینا مجدى عزیز یوسف٥٠٨١٣

الثانیة انتساب-نادر سید عبد الغنى مرسى٥٠٨٢٦

الثانیة انتساب-ندى عبدالحكیم محمد محمد حامد٥٠٩١١

الثانیة انتساب-نرمین حمدى محمد سلیمان٥٠٩٥٠

الثانیة انتساب-نورا رضا حامد عبد الغنى٥٠٩٩٨

الثانیة انتساب-نورالدین حمدى سعید عبدالھادى٥١٠١١

الثانیة انتساب-نورھان حسن فاروق بسطامى عبد الصمد٥١٠٣٦

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 عامة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-ھاجر حمدى عبده حامد٥١٠٩٠

الثانیة انتساب-ھادى خالد یوسف صالح الدین٥١١٢٤

الثانیة انتساب-ھالھ صالح محمد محمود٥١١٣٢

الثانیة انتساب-ھانى محمد عبد العاطى عباس٥١١٤٠

الثانیة انتساب-ھایدى رمضان عبد الفتاح عبد العزیز٥١١٤٩

الثانیة انتساب-ھایدى نبیل الطوخى احمد٥١١٦٠

الثانیة انتساب-ھبة هللا محمد محمد عبد المقصود٥١١٧٣

الثانیة انتساب-ھبة ھانى فراج عبد اللطیف٥١١٧٧

الثانیة انتساب-ھبھ هللا وحید عبد الرحمن محمد٥١١٨٠

الثانیة انتساب-ھدایة ھانى سید حافظ٥١١٨٥

الثانیة انتساب-ھدى حسن محروس حسن٥١١٨٧

الثانیة انتساب-ھدیر سید سعد جاد٥١٢٠٦

الثانیة انتساب-ھدیر عبد الحمید محمد على عثمان٥١٢١١

الثانیة انتساب-ھدیر مجدى حلمى عبد الحق٥١٢١٤

الثانیة انتساب-ھدیر محمد منیر عبد الھادى٥١٢١٧

الثانیة انتساب-ھشام احمد محمد عبد المجید قلمھ٥١٢٣١

الثانیة انتساب-ھشام السید عبدالعزیز احمد٥١٢٣٧

الثانیة انتساب-ھشام جمال عبده محمد الخولى٥١٢٣٨

الثانیة انتساب-ھشام سلیمان عبد الخالق محمد سلیم٥١٢٤٥

الثانیة انتساب-ھشام عبد العال كامل امبابى٥١٢٥٥

الثانیة انتساب-ھشام محمد فؤاد محمد ابراھیم٥١٢٦٣

الثانیة انتساب-ھند سید عبد الفتاح سید٥١٢٧٥

الثانیة انتساب-ولید عبد الھادى شوقى ریاض٥١٣٠٣

الثانیة انتساب-یاسمین سعید دسوقى عباس على٥١٣٤٧

الثانیة انتساب-یاسمین صبحى عبد التواب محمد٥١٣٥١

الثانیة انتساب-یاسمین عبد الحمید محمود احمد٥١٣٥٤

الثانیة انتساب-یحى شعبان عبد الرسول احمد٥١٣٧٩

الثانیة انتساب-یحیى وائل یحیى كامل٥١٣٨٥

الثانیة انتساب-یوسف ابراھیم محمد محمد٥١٤١٠

الثانیة انتساب-یوسف اسامھ محمد على٥١٤٢٢

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 عامة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-یوسف عادل ابراھیم محمد٥١٤٨٦

الثانیة انتساب-یوسف عامر عبد الھادى عامر السرساوى٥١٤٩٢

الثانیة انتساب-یوسف محمد توفیق حسین٥١٥٢٤

الثانیة انتساب-یوسف محمد صابر محمد٥١٥٣٠

الثانیة انتساب-یوسف محمد عبد هللا احمد٥١٥٣٧

الثانیة انتساب-یوسف محمد محمود عوده٥١٥٤٧

الثانیة انتساب-یوسف محمد یسرى محمد عبد الرحمن٥١٥٤٨

الثانیة انتساب-یوسف نصر یوسف عبد هللا٥١٥٦٥

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

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

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

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

الفرقة الثانیة انتساب (د)-احمد ماھر على السید (محول)٥١٥٨٤

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

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

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

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

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

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

الفرقة الثانیة انتساب (د)-اسالم مصطفى حافظ السید (محول)٥١٥٩١

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

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

الفرقة الثانیة انتساب (د)-جاد عبد السمیع عبد الرحمن عبد السمیع (محول)٥١٥٩٦

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

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

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

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

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

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

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

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 عامة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

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

الفرقة الثانیة انتساب (د)-لمیاء محمد عالء الدین كامل محمد (محول)٥١٦٠٧

الفرقة الثانیة انتساب (د)-ماریھ جمال مختار فارس (محول)٥١٦٠٨

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

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

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

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

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

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

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

الفرقة الثانیة انتساب (د)-محمد ھشام فؤاد على المعایرجى (محول)٥١٦١٩

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

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

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

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

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

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

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

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

الفرقة الثانیة انتساب (د)-یوسف احمد صابر عبد الجواد خضر (محول)٥١٦٣٠

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

الثانیة انتسابباحمد اشرف احمد احمد فارس٥١٧٤٨

الثانیة انتسابباحمد حسنى طھ على(محول)٥١٧٧٨

الثانیة انتسابباحمد دسوقى عبد المنعم دسوقى٥١٧٩٧

الثانیة انتسابباحمد محسن ابراھیم حافظ٥١٨٨٦

الثانیة انتسابباحمد یحیى عبد العظیم عبد السالم٥١٩٧١

الثانیة انتساببالشیماء خالد الدسوقى السید(محول)٥٢٠٦١

الثانیة انتساببامیره محمود عطیھ محمود احمد٥٢٠٩٢

الثانیة انتسابببسام ایمن حلمى حافظ٥٢١٦٥

الثانیة انتساببحامد محمد حامد فرغلي٥٢٢٤٨

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 عامة

عدد الطالب:(٢٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساببخالد على مشحوت على٥٢٣٢٦

الثانیة انتساببخالد ولید حسن امام احمد٥٢٣٣٩

الثانیة انتساببسامى على قاید محمد(محول)٥٢٤٥٥

الثانیة انتساببسلمى یوسف عبدالرحمن یوسف٥٢٤٧٨

الثانیة انتساببعمر زكریا محى الدین محمد٥٢٧٣٢

الثانیة انتساببعمر عاطف حسین محمد٥٢٧٤١

الثانیة انتساببعمر عز الدین محمود جاد الرب٥٢٧٤٦

الثانیة انتساببعمرو خالد عبد هللا علي عیسى٥٢٧٧٩

الثانیة انتساببفتحى عزت فتحى امام٥٢٨٣١

الثانیة انتساببمحمد حسام سید عنتر سید٥٢٩٤٠

الثانیة انتساببمحمد عادل فایز بندارى(محول)٥٣٠٠٥

الثانیة انتساببمحمد محمود السید محمد(محول)٥٣٠٦٦

الثانیة انتساببمحمد یحیى محمد مغربى٥٣١٠٧

الثانیة انتساببمحمود احمد محمود احمد (الساحل)٥٣١١٥

الثانیة انتساببمحمود شعبان محمد مرسى٥٣١٣٤

الثانیة انتساببمصطفى ابو بكر دسوقى الشلقانى٥٣١٨٥

الثانیة انتساببمصطفى حامد مصطفي سلیمان الجعبري٥٣١٩٢

الثانیة انتساببنادر علي السید احمد حسن٥٣٢٩٤

الثانیة انتسابخ١ابراھیم جمیل عبد النبى مراد٥٣٤٢٢

الثانیة انتسابخ١احمد ابراھیم عبد المقصود على٥٣٤٣١

الثانیة انتسابخ١اسالم عادل سید محمد٥٣٥١٤

الثانیة انتسابخ١اسالم محمد عطیھ سلیمان٥٣٥٢٣

الثانیة انتسابخ١شریف عبد المحسن احمد حماد٥٣٦١٩

الثانیة انتسابخ١صالح احمد حسن عبد الحلیم(محول)٥٣٦٣٠

الثانیة انتسابخ١محمد یسرى احمد عثمان(محول)٥٣٨٦٦

الثانیة انتسابخ١مصطفى احمد سید حسن٥٣٩٣٥

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 عامة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام-طارق شیبھ الحمد محمود امین٣٤١٠

الرابعة-خارجیة انتظام-محمود عمرو محمد عابد٣٨٤٨

الرابعة-خارجیة انتظامبمصطفى رجائى عامر عامر٤٣٠٨

الثالثة-محاسبة انتظام٠مریم بطرس توفیق داود (محول)١٢١٠٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسالم ھشام رسمى عبد الحمید(محول)١٢٤٨٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد هللا خالد عبد المنعم محمد مرعى١٢٨٨٣

ادارة اعمال انتظام-الثالثةبممدوح ایھاب ممدوح درویش١٣٣٥٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامباحمد ابو القاسم حسین احمد١٤٣٩١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبمحمد عبد الرحمن سلیم عبد السالم١٤٤٩٤

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتظامـمحمود بدر عبد البارى نصر(محول)١٤٩٤٨

الفرقة الثانیة انتظام-امیرة محمد محمود احمد٤٠٧٠٣

الفرقة الثانیة انتظام-ایمان محمد مفید شكرى٤٠٨١٩

الفرقة الثانیة انتظام-حسن نادر حسنى سید حسن٤١١٤١

الفرقة الثانیة انتظام-سامر حسام الدین الباسل حمدان٤١٥٩٣

الفرقة الثانیة انتظام-شاھھ متولي عبد الھادي متولي٤١٧٤٣

الفرقة الثانیة انتظام-كمال ایھاب رمضان عبدالسمیع٤٢٤٥٦

الفرقة الثانیة انتظام-ماركو مجدى حلمى مونس٤٢٤٩٨

الفرقة الثانیة انتظام-محمد اشرف محمد حسن محمد٤٢٦٠١

الفرقة الثانیة انتظام-محمود جمال محمد احمد العقلھ٤٢٨٧٧

الفرقة الثانیة انتظام-مروان نصر انور محمد٤٢٩٩٢

الفرقة الثانیة انتظام-یوسف خلیل احمد خلیل٤٣٨٧٢

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 عامة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

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

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠اسماء ابراھیم سید ابراھیم (محول)٤٣٩١٧

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

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

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

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

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

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠رجب جمعھ خطاب عمر (محول)٤٣٩٢٨

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠ماھر مجلى حكیم مجلى (محول)٤٣٩٤٩

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

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

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

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

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠محمد فراج شمس الدین عبد الباسط (محول)٤٣٩٥٥

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 عامة

عدد الطالب:(٢٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

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

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

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

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

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

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

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

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

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠مینا عونى عزت ینى (محول)٤٣٩٦٧

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

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

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

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

الفرقة الثانیة انتظامباحمد خالد احمد عیسى(محول)٤٤١٦٩

الفرقة الثانیة انتظامبمحمود مكروم فرحات مكروم زید٤٤٦٥٤

الفرقة الثانیة انتظامبناریمان حسن وحید الدین عفیفى٤٤٧٢٥

الفرقة الثانیة انتظامبھاجر عبد المحسن محمود على٤٤٧٦٦

الفرقة الثانیة انتظامبوائل كمال بساده حنین(محول)٤٤٧٩١

الفرقة الثانیة انتظامخ١شھاب محمد شاكر البیومى(محول)٤٤٩٨٤

الفرقة الثانیة انتظامخ١عبد الرحمن طارق عبد الرحمن(محول)٤٤٩٩٣

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 عامة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة - خارجیة لغات انتظام٠مرام محمد سنوس عكاشھ٢٣٣٣٦

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 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 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

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـایمان ابراھیم السید عبدالحلیم(محول)٢٤٥٧١

الثانیة لغات انتظام-الحسین اسامة فتحى عمر ابوالحسن٢٥٠٣٩

الثانیة لغات انتظام-بافلى رفعت صبرى سامى٢٥١٢٤

الثانیة لغات انتظام-برسوم ھاني صلیب عوض هللا٢٥١٢٨

الثانیة لغات انتظام-حسین محمد محمد عبد الرازق٢٥٢٠٤

الثانیة لغات انتظام-عبد الرحمن على عبد الرحمن محمد العراقى٢٥٤٢٣

الثانیة لغات انتظام-عبد الرحمن محمد احمد عبد القادر٢٥٤٢٧

الثانیة لغات انتظام-عمر محمود حسن محمد٢٥٥٠١

الثانیة لغات انتظام-كرستینا ھانى فایز صالح٢٥٥٨١

الثانیة لغات انتظام-محمد شریف احمد محمد٢٥٧١٢

الثانیة لغات انتظام-محمد عبده عبدهللا عبده٢٥٧٣٣

الثانیة لغات انتظام-منى شعبان شحاتھ محمد٢٥٩٣٢

الثانیة لغات انتظام-میرنا طارق فوزى احمد٢٥٩٦٨

الثانیة لغات انتظامباحمد جمال ھاشم احمد٢٦٢٢٩

الثانیة لغات انتظامبعمرو احمد محمد علي٢٦٣٠١

الثانیة لغات انتظامبمحمد جمال جابر شھاب مصطفى٢٦٣٢٣

الثانیة لغات انتظامبمودى مختار فكرى معوض٢٦٣٤٩

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 عامة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة لغات انتظامخ١اسالم احمد سامى حافظ٢٦٣٨١

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

الثانیة لغات انتظام-ابراھیم عبد الغفار ابراھیم كامل (محول)٢٦٤٥٠

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الثانیة لغات انتظام-احمد وجیھ جالل محمد (محول)٢٦٤٦٣

الثانیة لغات انتظام-اسالم احمد حمدى درویش (محول)٢٦٤٦٤

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

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

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

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

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

الثانیة لغات انتظام-اھداء محمد ناجى حسین رشدى (محول)٢٦٤٧٠

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

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

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

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

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

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

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

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 عامة

عدد الطالب:(٤٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

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

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

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

الثانیة لغات انتظام-دینا محمد محمد جمعھ احمد (محول)٢٦٤٨٣

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

الثانیة لغات انتظام-ریم شكرى دیاب حسین (محول)٢٦٤٨٥

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الثانیة لغات انتظام-مارینا رجائى اسحق ابراھیم (محول)٢٦٤٩٨

الثانیة لغات انتظام-ماریھان عاصم احمد محمد المتولى (محول)٢٦٤٩٩

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

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

الثانیة لغات انتظام-محمد احمد منجد سلیمان (محول)٢٦٥٠٢

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

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

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

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

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

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

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

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 عامة

عدد الطالب:(٤٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 - انتسابالمادة :إدارة عامة

عدد الطالب:(٢٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

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

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

الثانیة انتساب لغات-عبد الرحمن عصام یحى عبدالعزیز٢٦٧٥٧

الثانیة انتساب لغات-عمر السید محمد محمد الرفاعى٢٦٧٧٨

الثانیة انتساب لغات-ماھینوز سعید مصطفى امین٢٦٨١٧

الثانیة انتساب لغات-محمد احمد طھ محمود٢٦٨٢١

الثانیة انتساب لغات-مروان ھادى مجدى محمد٢٦٨٥٩

الثانیة انتساب لغات-منى محمد عید عز العرب٢٦٨٨٣

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

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

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

الثانیة لغات انتساب٠اسالم طارق احمد ابراھیم بكرى (محول)٢٦٩٦٧

الثانیة لغات انتساب٠اسالم عبد التواب محمود حسن (محول)٢٦٩٦٨

الثانیة لغات انتساب٠راضى خالد راضى عبد الرحیم (محول)٢٦٩٧٠

الثانیة لغات انتساب٠رانا ابراھیم مصطفى صالح (محول)٢٦٩٧١

الثانیة لغات انتساب٠زینب شحتھ محمد عبد الفتاح (محول)٢٦٩٧٢

الثانیة لغات انتساب٠عبد الرحمن ابراھیم محمد ابراھیم (محول)٢٦٩٧٣

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

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

الثانیة لغات انتساب٠عمر طارق انس محمد سالم (محول)٢٦٩٧٦

الثانیة لغات انتساب٠عمرو خالد على ابراھیم ھمام (محول)٢٦٩٧٧

الثانیة لغات انتساب٠عمرو محسن حسن على المنیاوى (محول)٢٦٩٧٨

الثانیة لغات انتساب٠كریم احمد محمد محمد (محول)٢٦٩٧٩

الثانیة لغات انتساب٠محمد خالد عبد المقصود مدنى (محول)٢٦٩٨٠

الثانیة لغات انتساب٠محمد ماھر سامى كامل (محول)٢٦٩٨١

الثانیة انتساب لغاتبعلي سعید علي عبد العظیم٢٧٠٠٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


