
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة:عربى - انتظامالمادة : التقلبات االقتصادیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد عبد الوھاب عبد المالك محمد٢٧٦٠

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد محمد حسني احمد٢٧٨٣

الرابعة-خارجیة انتظام-اسراء جمیل محمود عبدالوھاب٢٨٣٣

الرابعة-خارجیة انتظام-اسالم احمد فاروق على٢٨٦٤

الرابعة-خارجیة انتظام-اسماء عبد المنعم عبد السمیع محمد عاشور٢٩٠٦

الرابعة-خارجیة انتظام-امال مدحت محمد علي٢٩٣٦

الرابعة-خارجیة انتظام-انجى مدحت محمد السید٢٩٨٢

الرابعة-خارجیة انتظام-انطونیوس نبیل نجیب زكى٢٩٨٨

الرابعة-خارجیة انتظام-بیتر سامي شوقي ناشد٣٠٦٨

الرابعة-خارجیة انتظام-توفیق محمد احمد عبد الوھاب عبد هللا٣٠٨١

الرابعة-خارجیة انتظام-دنیا محمد محمود ابو العال٣١٧٣

الرابعة-خارجیة انتظام-رامز غالى الیاس غالى٣١٩١

الرابعة-خارجیة انتظام-رانا عادل احمد رسالن احمد٣١٩٧

الرابعة-خارجیة انتظام-روبرت یوسف جبره حنا٣٢٣٣

الرابعة-خارجیة انتظام-زیاد خالد عبد الحفیظ محمود٣٢٥٦

الرابعة-خارجیة انتظام-سامح خالد محمد محمد محمد على٣٢٨٨

الرابعة-خارجیة انتظام-سمر محمد محمد ابراھیم٣٣٣١

الرابعة-خارجیة انتظام-سیف الدین محمد محمد حامد٣٣٤٩

الرابعة-خارجیة انتظام-شادى جمال احمد السعید٣٣٥٣

الرابعة-خارجیة انتظام-شروق محمد حسن محمد احمد٣٣٦٩

الرابعة-خارجیة انتظام-عال سامى نزالوى محمد٣٤٩٠

الرابعة-خارجیة انتظام-عالء عصام الدین محمود عثمان محمد٣٤٩٥

الرابعة-خارجیة انتظام-عماد محمد احمد ابو خزیم٣٥١٤

الرابعة-خارجیة انتظام-عمر عوض محمد عوض٣٥٣٩

الرابعة-خارجیة انتظام-عمر محمد سید ابو العال محمود٣٥٤٠

الرابعة-خارجیة انتظام-عمر ھشام حامد حامد٣٥٤٣

الرابعة-خارجیة انتظام-عمرو صالح عبدالحمید صالح٣٥٤٩

الرابعة-خارجیة انتظام-عمرو محمد ربیع مصطفى٣٥٥٢

الرابعة-خارجیة انتظام-عیسى عبد هللا محمد صبرى٣٥٥٥

الرابعة-خارجیة انتظام-غدیر ابراھیم احمد محمد سالم٣٥٥٦

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 : التقلبات االقتصادیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام-فادى على عبد الوھاب صادق٣٥٦١

الرابعة-خارجیة انتظام-فاطمة سید حسین السید٣٥٦٤

الرابعة-خارجیة انتظام-فاطمھ جمال احمد مجاھد٣٥٦٩

الرابعة-خارجیة انتظام-فاطمھ صابر عبد الرحیم جنوب٣٥٧٢

الرابعة-خارجیة انتظام-فتحى محمود عبدالرحمن مرسي٣٥٨٢

الرابعة-خارجیة انتظام-كیرلس وجیھ زكریا بباوى٣٦٢٣

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد حسن السید االفندى٣٧١١

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد خالد احمد نبوى٣٧١٩

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد سامى محمد محمد٣٧٢٩

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد سعید محمود عبد الحمید(محول)٣٧٣٥

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد سید محمد عبد العزیز٣٧٣٩

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد طارق على محمد عباس٣٧٤٦

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد عبد القادر محمد السید٣٧٥٨

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد عبد اللطیف طنطاوى٣٧٥٩

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد عبد الناصر رمضان احمد سلیمان٣٧٦٤

الرابعة-خارجیة انتظام-محمود عبد الفتاح محمد المھدى عبد المجید ٣٨٤٢٢

الرابعة-خارجیة انتظام-محمود محمد مغاورى عجمى٣٨٦٨

الرابعة-خارجیة انتظام-مروان احمد فاروق على٣٨٧٨

الرابعة-خارجیة انتظام-مروه سالمھ محمود محمود٣٨٨٧

الرابعة-خارجیة انتظام-مروه على السید غنیم٣٨٩٢

الرابعة-خارجیة انتظام-مریم محمد اسماعیل معوض على٣٩١٦

الرابعة-خارجیة انتظام-مریم مدحت ادیب جاد السید٣٩١٧

الرابعة-خارجیة انتظام-مھا احمد مكى محمد٣٩٨٨

الرابعة-خارجیة انتظام-ندى عبد الحمید حسین حسن٤٠٥٣

الرابعة-خارجیة انتظام-نسمھ سامى ابراھیم محمد٤٠٧٠

الرابعة-خارجیة انتظام-نسمھ عباس محمود عباس٤٠٧١

الرابعة-خارجیة انتظام-نھال عبد الغنى محمد الصفتى٤٠٧٧

الرابعة-خارجیة انتظام-نھلھ سید مصطفى احمد٤٠٨٠

الرابعة-خارجیة انتظام-نوران كمال عبد المجید السید الحلو٤٠٩٠

الرابعة-خارجیة انتظام-نوران محمد رزق محمد احمد٤٠٩١

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 : التقلبات االقتصادیة

عدد الطالب:(١١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام-ولید نادى سالم جمعھ٤١٩١

الرابعة-خارجیة انتظامباحمد خالد خلف محمد عبد العال٤٢٤٣

الرابعة-خارجیة انتظامبرحاب محمد محمد ابراھیم ٤٢٦٧

الرابعة-خارجیة انتظامبكریم رضا نور الدین عبد الفتاح٤٢٩٢

الرابعة-خارجیة انتظامبمحمد عادل عبد الحمید ابوزید٤٢٩٦

الرابعة-خارجیة انتظامبمصطفى ماجد احمد حسین٤٣٠٩

الرابعة-خارجیة انتظامبندى سمیر عبد الفتاح السید٤٣١٣

الرابعة-خارجیة انتظامخ٣منصور عبد هللا منصور عبد هللا٤٣٣٢

الرابعة-خارجیة انتظامخ+یاسمین احمد السید احمد٤٣٥١

الرابعة-خارجیة انتظام دور سبتمبربمنھ رمضان محمد بیومى٤٣٧٨

الرابعة-اقتصاد انتظامخ+خالد حسین عبدالرازق٥٠٣٨

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 : التقلبات االقتصادیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد اشرف محمود محمد عوض٧٦٧٨

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد رجب جابر عبد ربھ الجمل٧٦٩٤

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد على احمد احمد ابو داود٧٧١٨

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد عمرو احمد محمد٧٧٢٠

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد محمد ابو الفتوح الجنیدى٧٧٣٠

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد محمد سند محمد٧٧٣٨

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد محمد عبد الفضیل حسب هللا٧٧٤٠

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد محمد كامل محمد٧٧٤٢

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد محمد محمد محمد الدھشان٧٧٤٤

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد مصطفى احمد عبد الحمید٧٧٤٦

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد مصطفى عبد المعز عبد المنعم٧٧٤٧

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد یاسر عبد الظاھر احمد٧٧٥١

الرابعة-خارجیة انتساب-ادھم شریف احمد عبده٧٧٥٤

الرابعة-خارجیة انتساب-اسالم محمد یوسف رشوان٧٧٨٢

الرابعة-خارجیة انتساب-اسالم ولید بیومى احمد٧٧٨٤

الرابعة-خارجیة انتساب-اسماء رجب علي فراج٧٧٨٧

الرابعة-خارجیة انتساب-اسماء محمد عبد الحمید حسن٧٧٩١

الرابعة-خارجیة انتساب-اسماعیل یوسف اسماعیل سید٧٧٩٦

الرابعة-خارجیة انتساب-الطاھرة مسلم محمد ابراھیم٧٨٠٨

الرابعة-خارجیة انتساب-امانى محمد احمد مصطفى الجندي٧٨١١

الرابعة-خارجیة انتساب-ایات معتز مختار یوسف٧٨٤٢

الرابعة-خارجیة انتساب-ایمن شاكر عبد الحمید سلطان٧٨٤٩

الرابعة-خارجیة انتساب-ایھ السید ابراھیم الدسوقي٧٨٥١

الرابعة-خارجیة انتساب-ایھ ایمن محمد سیف الدین احمد٧٨٥٢

الرابعة-خارجیة انتساب-باسل مراد محمد محمد محفوظ٧٨٦٧

الرابعة-خارجیة انتساب-باھر طارق قناوى ابو القاسم٧٨٧٢

الرابعة-خارجیة انتساب-بسام خالد عبد الرؤوف محمد٧٨٧٦

الرابعة-خارجیة انتساب-بسنت شریف احمد مرسى مرزوق٧٨٨٢

الرابعة-خارجیة انتساب-حاتم صفوت صالح الدین صالح٧٩٠٦

الرابعة-خارجیة انتساب-خالد حسن علي علي٧٩٢٧

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 : التقلبات االقتصادیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتساب-خالد محمد بدر محمد جاد٧٩٣٤

الرابعة-خارجیة انتساب-خلود خالد فھیم علیوه٧٩٣٦

الرابعة-خارجیة انتساب-دینا احمد عرابى محمد٧٩٤٣

الرابعة-خارجیة انتساب-دینا محمد عبد هللا رضوان٧٩٤٧

الرابعة-خارجیة انتساب-سناء اشرف محمد عبد الوھاب٨٠١٨

الرابعة-خارجیة انتساب-سھیلھ محمد انس سلیمان ابو خزیم٨٠٢١

الرابعة-خارجیة انتساب-شروق خالف احمد على٨٠٢٩

الرابعة-خارجیة انتساب-طھ مجدى طھ البكرى٨٠٤٧

الرابعة-خارجیة انتساب-عبد الرحمن احمد حسین عبد هللا٨٠٤٩

الرابعة-خارجیة انتساب-عبد الرحمن احمد صالح سید رمضان٨٠٥٠

الرابعة-خارجیة انتساب-عبد الرحمن عاطف محمد مبروك٨٠٥٩

الرابعة-خارجیة انتساب-عصام الدین احمد عبد العاطى احمد٨٠٨٣

الرابعة-خارجیة انتساب-عماد سعد انور ابراھیم٨٠٩٥

الرابعة-خارجیة انتساب-عمر خالد جمال رمضان٨١٠٦

الرابعة-خارجیة انتساب-عمر خالد فتحى مصطفى٨١٠٧

الرابعة-خارجیة انتساب-قدریھ جالل حسین على٨١٤٨

الرابعة-خارجیة انتساب-كریم ھشام محمد محمود٨١٦٠

الرابعة-خارجیة انتساب-مازن جمال الدین مصطفى درویش٨١٨٦

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد ابراھیم محمد محمد سعد٨١٩١

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد المعتصم با� منصور علي٨٢٠١

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد امین احمد محمد یوسف٨٢٠٢

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد خالد صالح صالح ابراھیم٨٢١٩

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد خالد محمد عفیفي٨٢٢٠

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد خالد محمد علیوه٨٢٢١

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد رمضان حسین محمد ابراھیم٨٢٢٤

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد سید احمد محمد٨٢٣٤

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد عصام نعمان محمد٨٢٥٧

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد منصور محمد متولى٨٢٨٠

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد ھشام احمد عطیة٨٢٨٢

الرابعة-خارجیة انتساب-مصطفى احمد محمد فرج صبیح٨٣١٦

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 : التقلبات االقتصادیة

عدد الطالب:(٣٨)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتساب-مصطفى حازم فاروق محمد٨٣١٨

الرابعة-خارجیة انتساب-مصطفى محمد محمود السید محمد كمال٨٣٢٦

الرابعة-خارجیة انتساب-مونیكا ثروت رمزي منصور٨٣٥١

الرابعة-خارجیة انتساب-میرھان عبد المعز محمد عبد الرحمن٨٣٦٢

الرابعة-خارجیة انتساب-مینا عماد یوحنا نجیب٨٣٦٧

الرابعة-خارجیة انتساب-مینا فایز الجمل حنا٨٣٦٨

الرابعة-خارجیة انتساب-نورھان مجدى زینھم حنفى٨٤٠٧

الرابعة-خارجیة انتساب-نورھان مصطفى عوض جالل عوض٨٤١٠

الرابعة-خارجیة انتساب-ھشام سعید عبد المنعم ابراھیم٨٤٤٢

الرابعة-خارجیة انتساب-ولید محمد عبد الھادى عبد الرحمن٨٤٥١

الرابعة-خارجیة انتساب-یاسمین حسین یحیى احمد٨٤٥٦

الرابعة-خارجیة انتساب-یاسمین خالد محمد نور حسن٨٤٥٧

الرابعة-خارجیة انتساب-یوسف محمد یوسف محمد یوسف٨٤٧٠

الرابعة-خارجیة انتسابباحمد سعد وھبة عبد االلطیف٨٤٧٥

الرابعة-خارجیة انتسابباحمد عبد المحسن عبد العظیم عبد المحسن٨٤٨٦

الرابعة-خارجیة انتسابباحمد عدلى عمر عبد الشافى٨٤٨٧

الرابعة-خارجیة انتساببامیره ابراھیم سلیمان على الحلوانى٨٥٠١

الرابعة-خارجیة انتساببدنیا محمد مصطفى عبد الرازق٨٥٢٢

الرابعة-خارجیة انتساببساره ماھر فھمي السید٨٥٢٨

الرابعة-خارجیة انتساببعمر محمد سید العقبي٨٥٤٥

الرابعة-خارجیة انتساببمحمد احمد محمد عبد الجواد الفخرانى٨٥٥٠

الرابعة-خارجیة انتساببمحمد خالد نسیم محمد٨٥٥٥

الرابعة-خارجیة انتساببمصطفى جمال مصطفى عبد الجواد٨٥٦٨

الرابعة-خارجیة انتساببمصطفى محمود حسن محمود سلیمان٨٥٧٥

الرابعة-خارجیة انتساببمنال بالل احمد عبد العال٨٥٧٨

الرابعة-خارجیة انتساببمنال سعید عبد النبى احمد٨٥٧٩

الرابعة-خارجیة انتساببنھلھ یحى احمد محمود الجبرى٨٥٨٥

الرابعة-خارجیة انتسابخ+إیمان صالح محمد سید٨٦١٥

الرابعة-خارجیة انتسابخ+دعاء عبد القوى محمد على ٨٦٢١

الرابعة-خارجیة انتسابخ+شادى سالم عبدالحمید احمد٨٦٢٣

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 : التقلبات االقتصادیة

عدد الطالب:(٣٨)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتسابخ+عماد زھیر سري حبیب كیرلس٨٦٢٥

الرابعة-خارجیة انتسابخ+فادى محمد ابراھیم سید حزین٨٦٢٦

الرابعة-خارجیة انتسابخ+ماریان یسرى سالمھ ویصا٨٦٣٠

الرابعة-خارجیة انتسابخ+محمد عاطف حامد منصور٨٦٣٢

الرابعة-خارجیة انتسابخ+یحى فھمى على عثمان٨٦٤١

الرابعة-خارجیة انتساب دور سبتمبربجاسر احمد سید محمود محمد٨٦٥٥

الرابعة-خارجیة انتساب دور سبتمبربنیره جمال حسن على٨٦٩٧

الرابعة-خارجیة انتساب دور سبتمبرخ+ایات حسن عبدالحمید اسماعیل٨٧١٠

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 : التقلبات االقتصادیة

عدد الطالب:(١٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(تابع ١٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-اسالم سید عبدالنبي سلیمان علي٢٣١٨١

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-اسماء محسن محمد عثمان خلیفة٢٣١٨٤

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-سعید محمد سعید احمد٢٣٢٢٦

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-محمد محمد نوضى ھیبھ السید٢٣٢٧٣

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-محمد محمود ابو سریع٢٣٢٧٤

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-محمد مصطفى سید مصطفى٢٣٢٧٥

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-نوران فتحى كمال الدیب٢٣٣٠٩

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-نیرمین عالء محمد خلیل٢٣٣١٤

الرابعة-خارجیة انتظام لغاتبمحمد مجدى احمد مرزوق٢٣٣٢٩

الرابعة-خارجیة انتظام لغاتبمحمد ممدوح عبد السالم مصطفى ٢٣٣٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


