
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

     امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتسابالمادة : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد ابو الحجاج النوالى احمد٧٦٧٠

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد عادل رشدى محمد٧٧٠٨

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد عبد الجواد عبد الرازق عبد الحمید٧٧١١

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد على محمد على عبد الرحمن٧٧١٩

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد محمد مختار احمد محمد٧٧٤٥

الرابعة-خارجیة انتساب-اسالم نبیل محمود حسین٧٧٨٣

الرابعة-خارجیة انتساب-اسماعیل محمد ابو العال رضوان٧٧٩٥

الرابعة-خارجیة انتساب-اشرف سید حسنین حسن٧٧٩٧

الرابعة-خارجیة انتساب-امیر محمد فكرى معوض٧٨٢٦

الرابعة-خارجیة انتساب-بیتر نصر اسحاق برھام٧٨٩٠

الرابعة-خارجیة انتساب-تسنیم یسرى فتحى ذكى٧٨٩٤

الرابعة-خارجیة انتساب-حسام حنفى عبد الحمید علي٧٩١٥

الرابعة-خارجیة انتساب-حسناء سید احمد احمد(محول)٧٩٢٢

الرابعة-خارجیة انتساب-خالد حمدى على على عیسى٧٩٢٨

الرابعة-خارجیة انتساب-دینا احمد عرابى محمد٧٩٤٣

الرابعة-خارجیة انتساب-دینا عمر فتحى عبد العزیز٧٩٤٦

الرابعة-خارجیة انتساب-ریھام عصام الدین محمد عبد الحمید٧٩٧٦

الرابعة-خارجیة انتساب-عمر عصام محمد احمد٨١١٠

الرابعة-خارجیة انتساب-فاطمھ محمد حسین فرج هللا٨١٤٣

الرابعة-خارجیة انتساب-مؤمن عالء الدین عبد الودود محمود٨١٧٣

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد احمد محمد محمد زاید٨١٩٦

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد احمد محمدین ابو سریع٨١٩٧

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد سعد معاذ عبد هللا٨٢٣٠

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد سلیم محمد سلیم٨٢٣٣

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد عبد البارى على مجاھد٨٢٤٥

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد عبد المجید محمد عبدالمجید٨٢٥٢

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد مصطفى حمزه علیوه٨٢٧٧

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود احمد محمد علي٨٢٨٤

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود صابر محمود شیشتاوي٨٢٩٥

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود محمد حلمى محمد٨٣٠١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتساب-مصطفى رضا حمدي حسن٨٣١٩

الرابعة-خارجیة انتساب-منھ هللا محمد السید محمد٨٣٤٤

الرابعة-خارجیة انتساب-مینا ابراھیم حلمى ابراھیم٨٣٦٥

الرابعة-خارجیة انتساب-نوران محمد سامي بھجت٨٤٠٠

الرابعة-خارجیة انتساب-ھدیر عصام محمد احمد٨٤٣٥

الرابعة-خارجیة انتساب-ھشام رأفت فؤاد مرسى٨٤٤٠

الرابعة-خارجیة انتساب-ھشام سعید سید مصطفى٨٤٤١

الرابعة-خارجیة انتساب-یاسر ابراھیم عبدالعلیم ابراھیم٨٤٥٢

الرابعة-خارجیة انتساببریتا صالح نجیب خزام٨٥٢٥

الرابعة-خارجیة انتسابخ٢محمد حامد حسن اسماعیل٨٦٠٦

الرابعة-خارجیة انتسابخ٢یسن محروس عباس سید حموده٨٦١٠

الرابعة-خارجیة انتساب دور سبتمبرخ+نرمین احمد عبدالحمید سلیم٨٧٣١

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-احمد السید ابو المجد محمد٨٧٤٨

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-احمد حسین عید ریاض٨٧٥١

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-احمد خالد احمد محمد حنفي٨٧٥٤

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-احمد طلعت سید احمد شكرى٨٧٥٩

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-احمد ناصر حمدى قلید علوان٨٧٩٣

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-اسراء جالل نبیل حسن٨٧٩٦

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-امل اتحاد العرب عبد الحفیظ محمد٨٨١٩

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-حازم عصام محمد محمد٨٨٤٥

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-دینا محمد فوزى محمد محمود٨٨٥٩

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-ریھام محمد احمد محمد٨٨٦٩

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-سامح عادل عبده سند٨٨٧٨

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمد بركات انور محمد٨٩٦٩

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمد جمال السید احمد محمود٨٩٧٠

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-ندى عادل عبد الرحمن مخیمر٩٠٤٣

الرابعة - ادارة اعمال انتسابباحمد سعید محمد محمد منصور٩٠٨٢

الرابعة - ادارة اعمال انتساببمحمد سید امام سید٩٠٨٩

علوم سیاسیة انتساب ٠مینا قدیس سامي لوقا٩٢١٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ابانوب عماد عبد المالك موسى١٨١٧٣
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عدد الحاضرین:
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عدد الطالب باللجنة:
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الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ابراھیم احمد ابراھیم خلیل ابراھیم١٨١٧٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ابراھیم احمد ابراھیم سید١٨١٧٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ابراھیم سعید ابراھیم ابوالعطا١٨١٧٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ابراھیم عامر على حسین١٨١٧٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ابراھیم محمد ابراھیم احمد المغربى١٨١٧٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ابراھیم محمد ابراھیم محمد١٨١٨٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ابراھیم مصطفى كیالنى زكي١٨١٨٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد ابو النجا محمد حسین١٨١٨٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد اشرف السید السید السید المصري١٨١٨٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد اشرف محمد ذكى١٨١٨٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد السید محفوظ سلیمان١٨١٩٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد توفیق محمد عزازى١٨١٩٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد حسن احمد محمد١٨١٩٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد حسین عبد الرحیم حسین١٨٢٠٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد حمام عید عبد الرشید١٨٢٠١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد سامى السید احمد١٨٢٠٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد سلیمان محمد سلیمان١٨٢١٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد سید احمد عبد المنعم١٨٢١٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد سید احمد محمود حسن١٨٢١٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد صبحى مصطفى یوسف١٨٢١٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد صفوت احمد طھ١٨٢١٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد صالح عبد هللا جبر١٨٢٢٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد طارق محمد السید١٨٢٢٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد طارق محمود محمد١٨٢٢٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد عادل عبد الحلیم ابو الخیر١٨٢٢٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد عبد العاطى احمد خلیفة١٨٢٢٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد عبد هللا محمد محمود١٨٢٣٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد عبد الناصر محمدى محمد١٨٢٣٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد عصام ابو الفتوح محمد١٨٢٣٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد عالء الدین المغاورى حسین١٨٢٣٨
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الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد على محمد درویش١٨٢٣٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد محمد احمد احمد ابو زید١٨٢٤٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد محمد احمد عبد الرحیم١٨٢٤٤

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد محمد امام خطاب١٨٢٤٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد محمد خلف هللا محمد١٨٢٤٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد محمد سنوسى محمد١٨٢٥٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد محمد سید احمد١٨٢٥١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد محمد عبد العال حسانین١٨٢٥٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد محمد محمود احمد احمد١٨٢٥٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد محمود احمد محمود القللى(أ.ف)١٨٢٦٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد مرتضى محمد جاد الرب١٨٢٦٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد ممدوح حمدى عبد الرؤوف١٨٢٦٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد ھشام احمد المتولى١٨٢٦٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد ھشام محمد عبد الرحیم١٨٢٦٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد یاسر محمود السید١٨٢٦٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ادھم نبیل حسن حسین١٨٢٧١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسامھ محمد حامد ابراھیم١٨٢٧٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسراء سمیر احمد فوزى١٨٢٨٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسراء عبد هللا سعد سید حسن١٨٢٨١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسراء عبد المنعم عبد الوھاب فراج١٨٢٨٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسراء عماد عبد هللا عبد الحمید سالمھ١٨٢٨٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسراء مجدى عبد التواب محمد١٨٢٨٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسراء محمود حداد سید (أ.ف)١٨٢٨٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسالم ابراھیم محمد عبد اللطیف١٨٢٩١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسالم حمدى یونس سعد١٨٢٩٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسالم زكریا محمود محمد١٨٣٠٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسالم عالء الدین احمد عبد العزیز١٨٣٠٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسالم محمد زین العابدین احمد كمال١٨٣٠٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسالم محمد على مراد حسن١٨٣٠٨
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الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسالم محمد محمد امین١٨٣٠٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسماء ابوبكر عبد الموجود ھمام١٨٣١٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسماء احمد عبد السالم حسین١٨٣١٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسماء شعبان سید فرج١٨٣١٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسماء عبد المنعم محمد مصطفى١٨٣١٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسماء محمد ابراھیم ابو العال١٨٣١٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسماء محمود حماده محمود١٨٣٢٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-التیماء محمد ھانى سعد محمود عشرى١٨٣٢٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-الھام شوقى سالم لبیب١٨٣٢٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-امجد محمد حنفى عطیة١٨٣٣٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-امجد مصطفى محمد صبرى١٨٣٣١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-امل جمال محمد عوض١٨٣٣٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-امنیة ایمن غریب احمد١٨٣٣٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-امنیھ احمد محمد عبد العظیم عبد الوھاب١٨٣٣٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-امنیھ محمد قرنى سیف١٨٣٣٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-امیر عمر عبد الحلیم محمد نجم١٨٣٤٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-امیره ابراھیم خلیفة ابراھیم١٨٣٤٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-امیره عاطف ربیع امین حسین١٨٣٤٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-امین ایمن امین عبد الصادق١٨٣٤٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ایمان صالح عید بكر١٨٣٥١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ایمن محمود احمد السید البردیسي١٨٣٥٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ایھ حامد عید محمد١٨٣٥٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ایھ عالء الدین محمد البیومى عبد ربھ١٨٣٦٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ایھ مجدى احمد اسماعیل١٨٣٦٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ایھ مجدى كمال عبد العظیم١٨٣٦٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ایھ محمد حسین سید١٨٣٦٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-بسام احمد زكي طھ محمد١٨٣٧٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-بسمھ شریف دسوقى محمود مجاھد الننى١٨٣٧٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-بسمھ ماھر عبد العال سید بدوى١٨٣٧٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-بسنت حمدى فرحات بكر شبانھ١٨٣٨٠

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-بیشوى ماھر تادرس حنا١٨٣٨٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-تغرید خالد احمد محمد جاد هللا١٨٣٨٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-تقى محمود عبد العلیم السید١٨٣٨٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-توفیق محمد محمد توفبق١٨٣٨٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-جیرمین مدحت انور عیاد١٨٣٩٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-حسام احمد حامد عبد الجلیل النشرتى١٨٣٩٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-حسام حمدى عبد النعیم حمیده١٨٣٩٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-حسام عادل امین قمر١٨٤٠١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-حسام فاروق صالح احمد١٨٤٠٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-حسن حسن عبد الرحمن احمد١٨٤٠٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-حسن عبد الحمید حسن عبد المنعم١٨٤٠٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-حسن عیسى عبدالفتاح عیسى (دمج)١٨٤٠٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-حسني عصام حسنى على١٨٤١٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-حسین عمرو حسین حسین حسونة١٨٤١٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-حسین غانم عطیھ حسین١٨٤١٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-حنان احمد سید احمد١٨٤١٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-حنان احمد یوسف عبد الواحد١٨٤١٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-خالد محمد عبد المنعم محمد١٨٤٢٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-دالیا عبد الحمید محمد احمد١٨٤٣٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-دعاء ابراھیم عبد العظیم عبد التواب(أ.ف)١٨٤٣٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-دعاء جمال حسن خلیل١٨٤٣٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-دعاء جمال رمضان علي١٨٤٤٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-دعاء رمضان على عبدالعظیم (أ.ف)١٨٤٤١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-دعاء عمر عبد السالم عبد الجواد١٨٤٤٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-دعاء معوض حسین صالح١٨٤٤٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-دلیا جمال عوض لطیف١٨٤٤٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-دنیا احمد فتحى ابراھیم١٨٤٤٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-دنیا عادل عبد الرحمن حسن١٨٤٤٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-دینا ابراھیم محمد صبحى مرسى١٨٤٥١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-رامى الطنطاوى یونس السطھ١٨٤٥٢

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-رحاب محمد سید احمد سعد١٨٤٥٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-رحاب مصطفى احمد محمد١٨٤٥٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-رحمھ فرج عبد الشافى رجب١٨٤٥٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-رحمھ كارم دسوقى احمد١٨٤٦٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-رضوى جمال محمود عبد الشافى١٨٤٦٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-رضوى سید صابر على١٨٤٦٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-رضوى محمد یحیى محمد عبد المنعم١٨٤٦٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-رضوى محمود حسین احمد١٨٤٦٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-رفعت رأفت شوقى راشد١٨٤٦٧

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ریموندا عدلى فؤاد سعد١٨٤٧٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ریھام محمد خلیل احمد عبد الرحمن١٨٤٧٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-زمزم خالد على احمد١٨٤٧٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-زیاد محمد حسن محمد ابراھیم١٨٤٧٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-زینب عطا عبد الظاھر محمود١٨٤٨٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ساره رأفت فوزى حمدان١٨٤٨٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ساره سامى محمد عشماوى١٨٤٨٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ساره سعید سالم حسین١٨٤٨٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ساره سمیر عبد الفتاح على١٨٤٩٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ساره عبد الحلیم عبد الحلیم على١٨٤٩٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ساره عبدالناصر متولى عمر (أ.ف)١٨٤٩٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ساره عالء الدین ابو الحمد عطیتو١٨٤٩٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ساره قاسم امام محمد١٨٤٩٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ساره محمد محمود سیف١٨٤٩٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-سعاد عماد احمد محمود١٨٥٠٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-سالم عبد الحمید محمد عبد الحافظ١٨٥٠٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-سلمى احمد حنفى سلطان جمعھ١٨٥٠٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-سمر عاطف عبد هللا السید١٨٥١١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-سمیره نجیب محمود احمد١٨٥١٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-سید احمد سید عبد الفتاح(محول)١٨٥١٤

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-سید بدوى فھیم عبد المنطلب١٨٥١٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-سید ناصر سید محمود غنیم١٨٥١٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-سیف الدین عصام رفعت نور١٨٥١٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-شاھنده اشرف محمد سعد١٨٥٢١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-شدوى سامح سلیمان فرحات١٨٥٢٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-شھاب محمود انور عبد الحمید السبعاوى١٨٥٢٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-شیرین اشرف رسمى عبد المجید١٨٥٢٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-شیرین منیر لبیب حنین١٨٥٢٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-شیماء عطیھ شكرى حسن منطاش١٨٥٢٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-شیماء محمد عبد الرازق محمود١٨٥٣٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-صباح امیل موریس رزیق١٨٥٣١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-صفاء سید فاروق خلیل١٨٥٣٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-طھ حامد مشرف محمد١٨٥٤٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عائشھ فؤاد محمد حسن١٨٥٤٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد الرحمن احمد عبدالرحمن سلیمان١٨٥٤٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد الرحمن احمد نوبى حسن١٨٥٤٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد الرحمن اشرف محمد حسین شعبان١٨٥٤٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد الرحمن جمال حسن عبد الرحمن١٨٥٤٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد الرحمن جمال محمد عبده١٨٥٤٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد الرحمن جمال موسى محمد١٨٥٥٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد الرحمن حسنى جابر محمود١٨٥٥١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد الرحمن خالد سید حافظ١٨٥٥٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد الرحمن رأفت محمد جعفر١٨٥٥٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد الرحمن رفعت محمود عبد هللا١٨٥٥٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد الرحمن على محمود مكاوى١٨٥٦٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد الرحمن ماھر محمد مصطفى١٨٥٦٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد الرحمن محمد ابو المجد محمد١٨٥٦٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد الرحمن محمد محمود مرسى١٨٥٦٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد الرؤف طارق عبدالرؤف احمد١٨٥٧٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد العظیم مجدى عبد العظیم عبد الحمید طایع١٨٥٧٤

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد العلیم عمرو عبد العلیم على١٨٥٧٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد هللا الحسینى محمد ابراھیم ابو زید١٨٥٧٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد هللا حامد السید عبد الفتاح١٨٥٨٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد هللا ناجى السید حسن١٨٥٨٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-على حسین محمد رشاد١٨٦٠٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-علیاء جمال محمد عاشور عبد العال١٨٦١١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عماد اسماعیل جمعھ جبیلي١٨٦١٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عمر احمد محمد حفناوى١٨٦١٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عمر اسماعیل على سالم١٨٦١٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عمر جمال على عبد الحمید١٨٦٢٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عمر خالد حسام لبیب١٨٦٢٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عمر سید محمود عبده١٨٦٢٦

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عمر محمد محمد مرسى١٨٦٣٢

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عمرو جمعھ رجب عبد المعبود١٨٦٣٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عمرو عبد العزیز زكى قناوى١٨٦٤١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-غاده طارق ھاشم احمد١٨٦٥٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-غدیر احمد فاروق فرحات األشقر١٨٦٥٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-غدیر مصطفى محمد شبانة١٨٦٥٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-فاطمھ حنفى محمود حنفى كامل١٨٦٦٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-فتحیھ نصر الدین عبد المحسن احمد١٨٦٦٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-فرح اشرف احمد منیر١٨٦٦٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-فرید محمد عبد ربھ على١٨٦٧٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-كرستین عاطف حلمى بباوى١٨٦٧٤

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-كریم احمد نصر غنیم١٨٦٧٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-كریم سامى محمود حماد١٨٦٨٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-كریم عبد العال مصطفى عبد العال١٨٦٨٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-كریم عالء رجائى محمد١٨٦٨٥

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مایكل جرجس حنا میخائیل١٨٧٠٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مایكل عاطف خلیل صادق١٨٧١٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد ابوبكر عبد الواحد عفیفى١٨٧١٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد احمد سعد احمد قندیل١٨٧١٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد اسماعیل احمد اسماعیل١٨٧٢٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد اشرف محمد فھمى ابراھیم١٨٧٣٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد ایمن صالح الدین عبده١٨٧٣٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد ایمن یوسف احمد بكر١٨٧٤٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد جاد محمد یوسف١٨٧٤٤

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد حسین عبد الكریم عثمان١٨٧٥٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد خالد السید احمد عبد الفتاح١٨٧٦٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد خالد محمد احمد داود١٨٧٦٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد رجب صادق محمد (أ.ف)١٨٧٧٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد سلومھ عبد الصمد منشاوى١٨٧٧٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد شاكر احمد احمد شرف١٨٧٧٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد ضاحى محمد عبد هللا١٨٧٨٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد عابدین االمیر محمد١٨٧٨٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد عادل محمد عباس١٨٧٨٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد عادل ناجى ابراھیم١٨٧٩٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد عبد الحكم محمود محمد الضلع١٨٧٩٤

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد على حسن عبدالرحمن١٨٨٠٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد مجدى الدین عبد الرحمن الجابرى١٨٨١٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد محمود امام عبده١٨٨٢٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد محمود رجب عثمان صنبور١٨٨٢٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد محمود سید احمد١٨٨٢٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد محمود محمد السید١٨٨٢٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد ھیثم محمد لطفى عبد العظیم١٨٨٤٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود اسالم محمود عباس١٨٨٤٦

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود اشرف عبد الفتاح ابراھیم١٨٨٤٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود رجب سالمھ حفناوى١٨٨٥٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود سید محمود احمد١٨٨٥٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود عالء الدین كمال احمد داود١٨٨٦١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود فؤاد محمود كامل محمد مبروك١٨٨٦٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود محمد عبد العظیم كامل(محول)١٨٨٦٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود محمد عفیفى عفیفى١٨٨٧١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود محمد محمود عویس١٨٨٧٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود مختار سعد عبد المحسن١٨٨٧٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود مصطفى ابراھیم العشماوي١٨٨٧٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مرنا غطاس بسخرون نوار١٨٨٨٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مروه اشرف زھیر على١٨٨٨٨

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مریم عمرو على احمد١٨٨٩٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مریم ماجد سمیر میشیل١٨٨٩٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مریم محمد سید مصطفى سید١٨٩٠١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مریم ناصر یوسف انور١٨٩٠٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مسعد صالح احمد ابوالمعاطي١٨٩٠٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى احمد الھادى الجوھرى١٨٩٠٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى احمد على احمد١٨٩٠٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى احمد محمد على١٨٩١٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى اشرف رأفت محمد١٨٩١٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى ایمن محمد عباس١٨٩١٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى أمجد قطیط محمد١٨٩١٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى خالد محمد احمد١٨٩٢٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى عادل فتحى عبد الحمید١٨٩٢٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى عطیھ صابر عبد الجواد١٨٩٢٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى عماد الدین ابراھیم احمد١٨٩٣١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى عماد الدین عبد الحافظ عبدالمغنى١٨٩٣٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى محمد خلیل خلیل١٨٩٣٧

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-منار سمیر سالمھ ابو طالب سلیمان١٨٩٥٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-منھ هللا الطیب محمد الطیب موسى١٨٩٥٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-منھ هللا محمد حسن محمد غیث١٨٩٥٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-منھ عبد هللا محمد سعید عبد هللا١٨٩٦٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-منى محمد احمد محمد مرسى١٨٩٦٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مھرائیل عبد الشھید جرجس عبد الشھید١٨٩٦٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مؤمن محمد صالح حسن محمد١٨٩٦٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-میرنا مصطفى محمد عاشور١٨٩٨١

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ناریمان اسامھ احمد عبد الوھاب١٨٩٩٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ندا حمدى محمد عبد الغفار١٨٩٩٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ندى احمد السید على١٩٠٠١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-نرمین ممدوح عبد السالم محمد١٩٠١٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-نھى خالد عثمان على١٩٠١٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-نورا فرغلى عمر فرغلى١٩٠٢٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-نیفین احمد حسن على١٩٠٣٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ھاجر احمد الغریب زیدان١٩٠٣٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ھاجر حسن محمد احمد١٩٠٤٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ھدى نادى سالم رمضان١٩٠٥٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ھدیر رضا عبد القادر بیومى١٩٠٦١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ھدیر سامى ابراھیم محمد١٩٠٦٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ھدیر عماد عبد الكریم محمود١٩٠٦٣

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ھشام عصام الدین فوزى السید١٩٠٦٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ھشام محمد شحات محمد١٩٠٧٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ھناء یحى اسماعیل ھریدى١٩٠٧٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ولید سمیر محمد احمد١٩٠٧٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یاسر طارق محمد ابراھیم١٩٠٨٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یاسمین حمدى محمد یوسف١٩٠٨٦

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یاسمین عبد الحلیم عمران سلیمان١٩٠٨٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یاسمین محمد احمد حسین١٩٠٩١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یاسمین محمود جابر حسن١٩٠٩٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یسرا محمود ابراھیم محمد الملط١٩١٠١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یمنى سعد الدین طھ محمود١٩١٠٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یوسف الھادى صالح الدین طھ١٩١٠٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یوسف محمود امین موسى١٩١١٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یوسف محمود محمد السید١٩١١٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یوسف مسعد سید الشیمى١٩١١٥

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

ادارة اعمال انتساب-الثالثةباحمد امین عید عبد اللطیف١٩١٢٤

ادارة اعمال انتساب-الثالثةباحمد حمدى عطیھ عمیره١٩١٢٧

ادارة اعمال انتساب-الثالثةباحمد حمیده حسن حسن سعودى١٩١٢٨

ادارة اعمال انتساب-الثالثةباحمد سامى عبدالمعز رمضان١٩١٢٩

ادارة اعمال انتساب-الثالثةباحمد على احمد محمد السیسى١٩١٣٣

ادارة اعمال انتساب-الثالثةباحمد محمد صالح احمد عزیز١٩١٣٨

ادارة اعمال انتساب-الثالثةباحمد محمد على محمود١٩١٤٠

ادارة اعمال انتساب-الثالثةباحمد ھشام طلعت محمد محمود١٩١٤٧

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبایھ ماجد سید عبد العال١٩١٥٩

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبدنیا جمال اسماعیل احمد١٩١٧٤

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبدینا مصطفى زین محمد١٩١٧٨

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبشاھر عادل حسین خمیس١٩١٩٢

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبعبد الحمید ابراھیم عبدالحمید الطلیاوى١٩٢٠٢

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبعبد الرحمن محمد احمد صادق١٩٢٠٧

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبعبد الرحمن محمد عبد الفتاح عبد الكریم١٩٢١٢

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبعبد الرحمن محمد عطیتو محمد١٩٢١٣

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبعبد الھادى سید سعید السید١٩٢١٥

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبعمر حسن محمد محمد سالم١٩٢٢٦

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبعمر عصام احمد عبد الرحمن ھالل١٩٢٢٨

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبعمرو مصطفى زاید زاید١٩٢٣٦

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبكاترین شحاتھ غبلایر شحاتھ١٩٢٤٠

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبمحمد اسماعیل عبد الفتاح عبد هللا١٩٢٥٠

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبمحمد جمعھ احمد جمعھ١٩٢٥١

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبمحمد عادل حسن على١٩٢٥٧

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبمحمد عادل حسین احمد١٩٢٥٨

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبمحمد عبد اللطیف عبد اللطیف محمد الفقى١٩٢٦٣

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبمحمد نصر الدین عبد السمیع على جالل١٩٢٦٧

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبمحمود ساھر صالح ابراھیم١٩٢٧١

ادارة اعمال انتساب-الثالثةخ١حسین احمد عبد الجواد احمد١٩٣٠٣

ادارة اعمال انتساب-الثالثةخ١عبد المعتمد عماد عبد المعتمد على١٩٣٠٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابانوب رضا جاب هللا جرجس١٩٤٠١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابانوب طلعت برسوم رزق هللا١٩٤٠٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابانوب لطفى ذكرى ناشد١٩٤٠٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابانوب ماھر ریاض وھبة١٩٤٠٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابتسام امبابى جمعھ محمد (أ.ف)١٩٤٠٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابراھیم حسین جمعھ احمد١٩٤٠٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابراھیم خالد ابراھیم موسى١٩٤١٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابراھیم صابر ابراھیم عبدالصادق١٩٤١١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابراھیم صابر عزوز صدیق١٩٤١٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابراھیم عبد الخالق ابراھیم احمد١٩٤١٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابراھیم محمد ابراھیم فھیم١٩٤١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابراھیم محمد احمد ابراھیم١٩٤١٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابراھیم ھالل سعید محمود١٩٤١٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابو بكر بھجت عبد العال جاد هللا١٩٤٢٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابوبكر عبد المجید محمد غزال احمد١٩٤٢٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد ابراھیم ابراھیم السید١٩٤٢٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد ابراھیم محمد ابراھیم١٩٤٢٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد اسلیمان سعد عبد الفتاح١٩٤٢٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد اشرف مصطفى سعید١٩٤٣٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد امین عمرو محمد١٩٤٣٣

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد ایمن ذكرى محمود١٩٤٣٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد ایمن محمود محمود١٩٤٣٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد ایمن معوض عبدالرحیم١٩٤٣٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد ایھاب جمال دسوقى١٩٤٣٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد تھامى جوده تھامى١٩٤٤٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد جمال عبد الرحمن عبد العزیز١٩٤٤١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد حسام حسین حافظ١٩٤٤٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد حسن احمد حسن١٩٤٤٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد حسن عبد الرحمن احمد١٩٤٤٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد حسن محمد احمد مجاھد١٩٤٤٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد حسن محمود السید حزین١٩٤٤٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد حسین شعبان حسین١٩٤٤٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد حماده امام عالم١٩٤٥٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد حمدى حسنى صدیق محمد١٩٤٥١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد حمدى غریب عبد الرحمن١٩٤٥٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد خالد السید احمد١٩٤٥٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد خالد حسن محمود١٩٤٥٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد خالد عبد العظیم صدیق١٩٤٥٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد خالد عثمان السید١٩٤٥٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد خالد محمد ذكى محمد١٩٤٥٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد خالد محمد ممدوح على صالح١٩٤٥٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد خالد محمود محمد على١٩٤٦٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد رأفت شعبان قاسم محمود١٩٤٦٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد رأفت مختار محمد ابراھیم١٩٤٦٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد رضا ابراھیم ابراھیم١٩٤٦٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد سعد عبد الحكیم مرزوق عبد الرحمن١٩٤٦٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد سعید عبد العال عبدالصمد١٩٤٦٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد سعید كامل عبد الحافظ١٩٤٦٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد سلیمان محمد احمد١٩٤٧٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد سمیر سعد محمد١٩٤٧٢

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد سمیر عبد العزیز عبد السمیع١٩٤٧٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد سمیر محسن احمد١٩٤٧٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد سمیر محمد عبد الجید١٩٤٧٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد شریف على عبده١٩٤٧٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد شریف فوزى عبد المقصود١٩٤٨٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد شعبان ابرھیم صالح١٩٤٨١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد صبرى على قاسم١٩٤٨٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد صالح سالم عبد المقصود١٩٤٨٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد صالح محمد عبد الحمید١٩٤٨٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد صالح محمد عطیھ السید١٩٤٨٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد طارق طھ عبد هللا١٩٤٩١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد طھ سید طھ فرج١٩٤٩٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد عادل عبد التواب عبد المحسن احمد١٩٤٩٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد عامر حماده سویلم١٩٤٩٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد عبد الرحمن سالم مصطفى الزیني١٩٥٠٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد عبد الرحمن سعید بركات١٩٥٠٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد عبد الرحمن شعبان حسین١٩٥٠٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد عبد السالم محمود عبد السالم١٩٥٠٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد عبد العزیز عبد الرحمن عبد الجید١٩٥٠٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد عبد هللا عفان عزام١٩٥٠٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد عبد هللا مصطفى محمد١٩٥١١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد عصام صالح الدین حسن١٩٥١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد عالء الدین احمد محمد١٩٥١٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد على سعد الدین عبد الوھاب١٩٥١٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد عوض شحات حسین عطا هللا١٩٥٢٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد كامل محمد عشوش١٩٥٢٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد كمال عبد العزیز مجاھد١٩٥٢٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد ماجد محمد عبد المقصود١٩٥٣٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد ماھر محمد عبد هللا محمد١٩٥٣٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد مجدى احمد ابراھیم١٩٥٣٤

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد مجدى على توفیق١٩٥٣٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد مجدى فتحى على سعد١٩٥٣٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد السید على السید١٩٥٣٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد حسن محمود(محول)١٩٥٤٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد صالح الدین احمد محمود١٩٥٥٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد عبد الرازق ابراھیم١٩٥٥١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد عبد الفتاح السید١٩٥٥٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد عبد الكریم علي١٩٥٥٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد عبد المطلب محمد١٩٥٥٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد عبد المنعم عبد العظیم محمد١٩٥٥٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد فاروق شلبى١٩٥٥٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد قرنى محمد السید١٩٥٦١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد كمال عبد العال١٩٥٦٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد محمد یوسف١٩٥٦٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد مصطفى محمد١٩٥٦٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد نور الدین محمد١٩٥٦٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد ھرمیس عبد النبى١٩٥٦٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمود احمد مصطفى سبسوبھ١٩٥٦٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمود فؤاد الیماني١٩٥٧٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد مدحت عبد الخالق ابراھیم١٩٥٧٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد مدحت محروس محمد١٩٥٧٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد مصطفى احمد سید١٩٥٧٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد مصطفى حامد عبد الحافظ محمد ھیكل١٩٥٧٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد مصطفى زین احمد١٩٥٨٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد مصطفى عویس عبد الحلیم١٩٥٨٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد مصطفى محمد علي محمد سلمان١٩٥٨٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد منصور كامل على١٩٥٨٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد ناصر ابو الفتح ابراھیم١٩٥٨٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد نبیل حسین السید١٩٥٨٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد ھشام فراج ابو العال١٩٥٩٤

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد یسرى سید حسن١٩٥٩٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ادھم صالح الدین طلبھ محمد احمد١٩٦٠١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ادھم محى الدین رمضان حجاج١٩٦٠٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسامھ طارق الباز الدیاسطى١٩٦٠٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسامھ عبد الاله عبد المجید حسن١٩٦٠٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسراء احمد السید حامد منصور١٩٦٠٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسراء احمد ضوى احمد١٩٦٠٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسراء احمد محمد احمد الطبرى١٩٦١٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسراء حلمى محمد جعفر١٩٦١٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسراء شعبان رجب محمد١٩٦١٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسراء شكرى حسن سید١٩٦١٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسراء طارق العربى احمد١٩٦١٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسراء عبد العاطى جوده ابراھیم١٩٦٢١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسراء عبد المجید السید حسن١٩٦٢٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسراء عبد الناصر محمد سلیمان١٩٦٢٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسراء عبد النبى احمد عبد العال١٩٦٢٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسراء على عبد القادر حسن١٩٦٢٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسراء مجدى مكاوى محمد١٩٦٢٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسراء محمد ثابت توفیق١٩٦٢٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم اشرف السید حبیب١٩٦٣٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم االمیر الحسینى الحنفى محمد١٩٦٣٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم خالد محمد عرفات١٩٦٤٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم عبد المجید على عبد المجید١٩٦٥١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم عماد على عطیة الشیخ١٩٦٥٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم مجدى فتحى محمد١٩٦٥٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم محمد احمد محمود احمد١٩٦٥٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم محمد السید احمد١٩٦٥٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم محمد سمیر محمد١٩٦٦١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم محمود احمد ابراھیم١٩٦٦٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم یسرى على عكاشھ١٩٦٦٥

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم یوسف رافت محمد١٩٦٦٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسماء طارق سید محمود مصطفي١٩٦٧٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسماء عبد العاطى عبد الفتاح عبد الحمید١٩٦٧٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسماء عمر محمود عبد الجواد١٩٦٧٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اشرف ابو القاسم عید عبد الجواد١٩٦٧٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اشرقت محمد بركات محمد اسعد١٩٦٧٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-المعتز با� على احمد حسن القصبى١٩٦٨٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-الھام عنتر عبد الرحمن عبد الرحمن١٩٦٨٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-امال مصطفى محمد عطیھ١٩٦٨٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-امام احمد امام عبد الحلیم مطر١٩٦٨٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-امانى سعید محمد على١٩٦٩٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-امانى صابر زكریا مبروك محمد (أ.ف)١٩٦٩٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-امجد طارق مصطفى عبدالحمید١٩٦٩٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-امل عادل فایز عبد الحمید١٩٦٩٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-امل فرج فھمى احمد١٩٦٩٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-امنیھ عبده محمد عبده١٩٦٩٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-امنیھ على محمد على١٩٧٠٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-امنیھ ناصر ابراھیم مسلم محمد١٩٧٠١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-امیرة محمود طھ سیف النصر١٩٧٠٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-امیره اشرف صابر على١٩٧٠٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-امیره رشدى محمد عطیھ١٩٧٠٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-امیره شعبان خلیل خلیل١٩٧١١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-امیره عادل الحفنى راشد١٩٧١٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اندرو ایھاب رشدى فوزى١٩٧١٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اندرو عادل سامى یوسف١٩٧١٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اندرو میشیل فوزى میخائیل١٩٧٢١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایمان احمد جمال الدین عبد المجید١٩٧٢٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایمان صبره كمال صبره عبدهللا١٩٧٢٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایمان محمد یوسف مسعود١٩٧٣١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایمن محمد صفى الدین محمد مصطفى١٩٧٣٢

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایمن محمد محمد سید١٩٧٣٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایھ السید مصطفى على١٩٧٤٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایھ ایمن ابراھیم عید احمد(أ.ف)١٩٧٤١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایھ سید محمد سنھابى١٩٧٤٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایھ عادل مصطفى رمضان١٩٧٤٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایھ عبدهللا كامل محمد (أ.ف)١٩٧٤٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایھ عصام عامر محمد البطل١٩٧٥٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایھاب عبد الموجود یوسف محمد١٩٧٦٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایھاب عبدالمنعم محمد خیرو١٩٧٦١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-باسم مصطفى محمود طھ١٩٧٦٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-بركسام جورج یعقوب برسوم١٩٧٦٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-بسام محمد السید محمود١٩٧٧١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-بسمھ یاسر عبد الرحمن دردیر١٩٧٧٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-بسنت احمد محمد احمد سعید١٩٧٧٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-بسنت رفعت عبد السمیع عباس١٩٧٨٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-بوال ذكى حلیم ذكى١٩٧٩١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-بوال ھانى كمال عیاد١٩٧٩٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-بیتر عزت سعد جرجس١٩٧٩٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-بیشوى داود شحاتھ تاوضروس١٩٧٩٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-بیشوى صالح بشرى بنیامین١٩٧٩٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-تامر سعد توفیق ابراھیم١٩٨٠٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-تقى احمد یحیى حسن محمود١٩٨٠٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-تقى مجدى عبدالستار سید١٩٨١٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-تقى مجدى مخیمر عبد العلیم١٩٨١١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-جرجس شریف رشدى نسیم١٩٨١٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-جنھ اسامھ ابراھیم السید ابراھیم١٩٨١٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-جھاد حسن محمد حسن عزو١٩٨١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-جھاد فوزى فتحى عیسى سلیمان١٩٨٢١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حازم محمد حامد عبد الحلیم محمد١٩٨٣٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حبیبھ نبیل محمد االمیر١٩٨٣٣

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حجازى حجازى عویس محمد١٩٨٣٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حسام الدین احمد عابدین امام١٩٨٣٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حسام الدین كرم كمال حمید١٩٨٣٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حسام سید فتحى محمد١٩٨٤٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حسن سعید علي عبد القادر١٩٨٤٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حسن عماد الدین حسن محمد متولى١٩٨٤٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حسن مظھر عاشور شنتیر١٩٨٤٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حسناء سعید نصر الدین امین١٩٨٥٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حسین احمد محمد مرسى١٩٨٥٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حسین كمال ابراھیم خلف١٩٨٥٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حسین محمد حسین محمد١٩٨٥٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حنان رفعت عبد المنعم ابو الیزید١٩٨٥٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حنان محمد فوزى فرید١٩٨٥٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-خالد احمد قدرى علیوه١٩٨٦٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-خالد عونى ابو الفضل احمد قطب١٩٨٦٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-خالد فوزى انور محمد١٩٨٦٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-خالد مختار جمعھ محمد١٩٨٧٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-خلود ایمن محمد محمد١٩٨٧٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-خلود خالد حامد محمد عبد الصمد١٩٨٧٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-خلود سالم سلیمان سالم١٩٨٨١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-خلود عبد الرحمن سلیمان عبد العزیز١٩٨٨٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-خلود مختار رشاد عبد الھادى١٩٨٨٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-خلیفھ خالد خلیفھ محمد منصور١٩٨٨٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-دعاء صالح سید محمد صالح١٩٨٩٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-دنیا عماد فتحى محروس١٩٨٩٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-دنیا عید فھمى محمود١٩٨٩٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-دنیا محمد مصطفى على١٩٨٩٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-دینا اسامھ محمد صالح الدین قراعھ١٩٩٠٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-دینا ایمن سید سید (أ.ف)١٩٩٠١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-دینا حسن سید حسن١٩٩٠٢

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-دینا حموده عمار محمد سید١٩٩٠٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رامى محمد علم الدین محمد١٩٩٠٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رانا محمد علوان محمد١٩٩٠٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رانا مراد محمد مراد١٩٩٠٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رانا مصطفى كامل محمد١٩٩٠٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رحمھ ایھاب احمد على١٩٩١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رحمھ حسین محمد سید١٩٩١٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رحمھ طارق یوسف سلیمان١٩٩١٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رحمھ عبد اللطیف على عبد اللطیف١٩٩١٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رشا علوى رشاد عبد المجید١٩٩١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رضا سید رضانا خلیل على١٩٩٢٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رضوى سید ابراھیم احمد١٩٩٢١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رضوى طارق ابراھیم كامل علي١٩٩٢٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رضوى مصطفى بدران احمد١٩٩٢٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رغد محمد حنفى حسین محمد عمر١٩٩٢٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رغده عبد المجید فوزى عبد الحمید١٩٩٢٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رغده محمد حسن سلیمان١٩٩٣٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رقیھ عادل احمد سالم١٩٩٣١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رنا اشرف خلیل رباح١٩٩٣٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رنا حسین محمد ابراھیم عالن١٩٩٣٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رنا محمد عزت عبد الفتاح١٩٩٣٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-روان مجدي احمد ابو الفتوح١٩٩٤٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-روزیت ارمیاء ثروت بطرس١٩٩٤١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رویدا خالد عبد العاطى على حامد١٩٩٤٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رؤوف ایھاب رمسیس راغب١٩٩٤٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ریم طارق احمد محمد١٩٩٤٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ریم عبد الحلیم كمال الشربینى١٩٩٤٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ریموندا رفعت عبد المسیح جاد هللا١٩٩٤٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ریھام خالد عبد الحلیم عبد الفتاح١٩٩٤٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-زیاد خالد صبحي منصور١٩٩٥٢

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-زینب السید محمد السید١٩٩٥٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-زینب نبیل رضا على١٩٩٥٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سارة ابراھیم عطیھ ابراھیم١٩٩٥٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ساره حامد احمد محمد الشریف١٩٩٦٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ساره حماده عباس زیدان١٩٩٦٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ساره فؤاد محمد حسن١٩٩٦٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ساره محسن صابر حسن١٩٩٦٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ساره محمد مصطفى عبد هللا١٩٩٦٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ساره مصطفى كامل احمد١٩٩٦٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سالم صالح سالم دیاب حسن١٩٩٧٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سعاد فرج رمضان عفیفي١٩٩٧٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سعد رفعت سعد سالم١٩٩٧٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سعد طارق سعد عیسى یوسف١٩٩٧٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سلمى بركات عبد الظاھر سنوسى١٩٩٨٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سلمى سید احمد فرغلى١٩٩٨٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سلمى عصام حنفى السید١٩٩٨٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سلمى عصام محمود ابراھیم١٩٩٨٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سلوى اسامھ احمد شوقى١٩٩٩٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سماء رمضان سید السید١٩٩٩٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سمر رأفت على رشوان١٩٩٩٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سمیھ اسماعیل ابراھیم اسماعیل٢٠٠٠٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سندس اسماعیل عبد الجلیل امین٢٠٠٠٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سندس سید عبد العظیم یوسف٢٠٠٠٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سھیلھ احمد حسن محمد٢٠٠١٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سید سمیر سید رجب سلیم٢٠٠١١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سید صالح محمود كامل٢٠٠١٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شادى اسامھ فاروق عبد القادر٢٠٠١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شادى ایمن سامي سلیم٢٠٠١٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شادى على محمد السید٢٠٠١٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شذا سید حسین سمیر سید٢٠٠١٩

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شروق احمد شعبان احمد٢٠٠٢٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شروق احمد مصطفى اسماعیل٢٠٠٢١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شروق امین احمد امین الدالل٢٠٠٢٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شروق زینھم حسن قندیل عفیفي٢٠٠٢٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شروق محمد محمود اسماعیل٢٠٠٢٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شروق منیر فرج خلف٢٠٠٢٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شریف محمد عبد هللا جبریل٢٠٠٢٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شریف محمد كمال على٢٠٠٣٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شریف یسرى رمضان محمود٢٠٠٣١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شعبان عبد المنصف عبد المنصف محمود٢٠٠٣٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شھاب احمد محمود راشد٢٠٠٣٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شھاب الدین ایھاب السعید محمود٢٠٠٣٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شھاب الدین محمد نصر الدین ابوطالب٢٠٠٣٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شیماء احمد عبد الرازق سلیمان٢٠٠٤٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شیماء عبد المنعم الشبراوي عبد المنعم٢٠٠٤٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شیماء محمد رفعت السید٢٠٠٤٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-طارق محسن محمد السید٢٠٠٥٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-طھ محمود طھ عبد المجید علي الحمیلي٢٠٠٦٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عاصم اشرف حسنى حسنى٢٠٠٦٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عائشھ اسامھ احمد محمود عطیھ٢٠٠٧١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عائشھ جمال حنفى على٢٠٠٧٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الحمید مصطفى عبد الحمید محمد٢٠٠٧٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن ابراھیم السید محمد٢٠٠٧٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن احمد ابراھیم محمود٢٠٠٧٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن احمد فؤاد عبد الخالق٢٠٠٨٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن اسماعیل زكریا اسماعیل٢٠٠٨٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن السید على محمد٢٠٠٨٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن حسین عبد الباسط عبد السمیع٢٠٠٨٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن حمدى رجب عبد الحافظ٢٠٠٨٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن خالد ابراھیم بیومى٢٠٠٩٢

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن سامح محمد ابراھیم٢٠٠٩٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن سامى رمضان السید٢٠٠٩٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن سمیر ابراھیم حسین ابو الفضل٢٠٠٩٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن عصام الدین على سعد٢٠١١١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن عصام موسى محمد٢٠١١٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن عید محمد عطیھ٢٠١١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن محمد دیاب على عزوز٢٠١٢٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن محمد عبد الحمید فرج هللا٢٠١٢٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عبد المجید یحى٢٠١٢٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن محمد محمد عبد اللطیف٢٠١٢٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد العزیز صفوت عزیز الدین الكارم٢٠١٣٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد العظیم رفعت عبد العظیم احمد٢٠١٣٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد هللا سید على محمود٢٠١٤٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد هللا محروس على احمد٢٠١٤٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد هللا محمود على توفیق٢٠١٥٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عزت محمد عزت محمد كامل٢٠١٥٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عصام عزام عاشور عبد القادر٢٠١٦٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عال ابو النور فتحى محمد٢٠١٦٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عالء خالد عید محمد٢٠١٦٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عالء صالح سید على٢٠١٧٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عالء مصطفى محمد محمد٢٠١٧١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عالء میخائیل فؤاد میخائیل٢٠١٧٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-على صالح احمد على٢٠١٧٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-على صبرى ابوالمعاطي الشطیري٢٠١٧٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-على عماد الدین فتحى محمد٢٠١٧٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-على مختار على ابو طالب٢٠١٨١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-علیھ محمد حسن محمد٢٠١٨٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عماد صفوت عبد الاله عبد العلیم٢٠١٨٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمار عزت موسى حجازى(محول)٢٠١٨٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر احمد عبد المعطى عبد الموجود٢٠١٩١

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر حسام ابراھیم عبد المعبود٢٠١٩٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر حسام الدین رمضان محمد٢٠١٩٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر حسن عباس على٢٠١٩٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر خالد محمد احمد العنتبلى٢٠١٩٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر عزت السید ابو العال٢٠٢١٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر عماد سید عبد الرحمن السویدي٢٠٢١١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر عنتر انور صالح٢٠٢١٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر فارس محمود احمد٢٠٢١٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر مجدى ناصف محمد٢٠٢١٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمرو سعید كمال سعد٢٠٢٢٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمرو عبد الحمید حنفى محمود٢٠٢٢٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمرو مدحت فتحى عبد السمیع٢٠٢٣٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-غرام محمد حمدان غلمي٢٠٢٤٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-غفران محمد محمد الشاعر٢٠٢٤١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-فاطمھ عباده سمیر عبد النبي٢٠٢٥٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-فلوباتیر ماجد فوكیھ سدراك٢٠٢٦١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-فؤاد محمد فؤاد حافظ٢٠٢٦٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كبریانوس امیل عزیز منصور٢٠٢٦٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم اسماعیل عباس احمد سالم٢٠٢٧٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم السید محمد سلیمان٢٠٢٧٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم حسین محمد على٢٠٢٨٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم رأفت عبد العظیم مرسى٢٠٢٨٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم رشدى محمد اللیثى٢٠٢٨٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم طارق رشاد عوض٢٠٢٨٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم طارق محسن محمد٢٠٢٩٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم عاطف عبد الجید موسى٢٠٢٩٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم عاطف عبد الحفیظ ابراھیم٢٠٢٩٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم عصام الدین الدرینى احمد٢٠٢٩٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم عماد محمد صدیق٢٠٢٩٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم محمد بركات محمد٢٠٣٠١

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم محمد صیاح عویس٢٠٣٠٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم محمد عبد المنعم عبد الحلیم٢٠٣٠٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم وائل محمود حسن مدبولى٢٠٣١١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مارتینا صالح صابر امیرھم٢٠٣٢١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ماریانا یسرى دانیال یسى٢٠٣٢٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مازن محمد سعید محمد عزت حسن٢٠٣٢٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مایكل یسري كامل حنا٢٠٣٣٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مجدى ھشام حسن یوسف٢٠٣٣٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد احمد سید محمد محمد حسین٢٠٣٤٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد احمد عبد العزیز عمر٢٠٣٤٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد احمد على الجمیل٢٠٣٥٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد اسماعیل عبد الكریم اسماعیل٢٠٣٦٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد اشرف محمد عبد الغنى٢٠٣٦٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد اشرف محمد فھمى٢٠٣٦٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد السید السید على٢٠٣٧١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد السید محمد السید٢٠٣٧٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد ایمن ابراھیم محمد مرسي٢٠٣٧٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد ایمن محسن كامل٢٠٣٨٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد جمال الدین ابراھیم محمد الباشتلي٢٠٣٨٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد جمال رمضان محمود على٢٠٣٨٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد حسین محمد احمد عبد الباسط٢٠٣٩٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد حمدى احمد محمود على٢٠٣٩٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد خالد عبد الخالق بدر حسن٢٠٤٠٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد خالد غریب عبد الحلیم٢٠٤٠٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد خالد محمد سالم واعر٢٠٤٠٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد خالد محمد محمد٢٠٤٠٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد راضى محمود عبد الستار٢٠٤٠٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد رضا محمد النجیلى٢٠٤١٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد سید عبد العزیز محمد٢٠٤٢١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد صالح ابوبكر احمد٢٠٤٢٧

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد صالح عبد الفتاح مرسى٢٠٤٣١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد صالح فوزى مصطفى٢٠٤٣٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد صالح موسى محمد٢٠٤٣٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد طارق رضا مصطفى درویش٢٠٤٣٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد عادل نصر الصرفى٢٠٤٤٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد عبد الحمید عبد االلھ عبد الحمید٢٠٤٤٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد عبد الرسول عبد الرحمن زاید٢٠٤٤٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد عبد المعز محمد شاكر٢٠٤٥٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد عصام الدین زكریا یونس٢٠٤٥٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد على على محمد الباعى٢٠٤٦١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد على محمود احمد٢٠٤٦٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد فرج السید السید٢٠٤٦٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد مجدى مصطفى احمد٢٠٤٧٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد محسن عبد المجید عبد الباقي٢٠٤٧٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد محمد ھشام سید٢٠٤٧٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد محمود احمد محمد عوض٢٠٤٧٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد محمود عبد الھادى سلیمان٢٠٤٨٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد محمود محمود محمد احمد٢٠٤٨٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد مختار محمد ابوالسعود٢٠٤٨٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد منصور معوض حسن٢٠٤٩٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد ھشام احمد حسین حسن٢٠٥٠٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد یحیى محمود مصطفي٢٠٥٠٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود احمد عبدالرازق احمد٢٠٥١٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود سید محمود خالد (أ.ف)٢٠٥١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود صالح محمد جمعھ٢٠٥٢٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود عبد الفتاح عبد الباسط محمد٢٠٥٢٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود عصام شعبان محمد شعبان حسب هللا٢٠٥٣٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود عصمت محمد السید٢٠٥٣٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود فاروق عبد الغفار عبد الرسول٢٠٥٣٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود محسن مصطفى احمد والى (أ.ف)٢٠٥٤٠

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود محمد اسماعیل عباس٢٠٥٤٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود محمد محمود محمد مطر٢٠٥٤٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود مصطفى محمود صبحى٢٠٥٤٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مدحت محسن محمد االمیر السید٢٠٥٥٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مراد مدحت ابراھیم محمد٢٠٥٥٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مروان اشرف حمدى عبد الحمید٢٠٥٥٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مروان رفعت حامد عبد الجواد٢٠٥٥٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مروان سید قرنى محمد٢٠٥٥٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مروه رمضان عبد الرحمن على٢٠٥٦٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مروه محمد مكاوى محمد٢٠٥٦٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مریم اشرف بكرى محمد صالح٢٠٥٦٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مریم صابر ثابت عیاد٢٠٥٦٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مریم محمد فتحى السید خلیفة٢٠٥٦٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مریم محمد محمد على٢٠٥٦٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى احمد مراد عبد الوھاب عزباوى٢٠٥٧٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى اشرف عید رجب٢٠٥٧٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى حسین احمد عبد الوھاب٢٠٥٨٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى صالح على احمد فرج٢٠٥٩٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى طلعت فتحى احمد٢٠٥٩٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى طھ مھدى محمد٢٠٥٩٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى كمال عبد الغفار حسین٢٠٦٠٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى ماھر سید احمد القاضى٢٠٦٠٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى مجدى مصطفى احمد البوشى٢٠٦٠٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى محمد عاشور متولي٢٠٦٠٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى محمد نجیب عبد النعیم٢٠٦١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى محمود حسین طھ حسین٢٠٦١٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى یوسف فتحى یوسف٢٠٦١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-معتز صالح صادق على٢٠٦٢٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-معتز محمد مصطفى محمد الخطیب٢٠٦٢٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-معتز نصر عبد السالم احمد٢٠٦٢٩

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-منار محمد محمود احمد٢٠٦٣٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-منال عادل قرني حسن٢٠٦٣٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-منة هللا عادل محمد محمد٢٠٦٣٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-منة هللا محسن حسن صالح٢٠٦٤٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-منة هللا محمد ابراھیم عبد الباقى محمد٢٠٦٤١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-منھ هللا سلیم سید رضوان٢٠٦٤٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-منھ هللا وائل محمد لطفى٢٠٦٥٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-منى حامد امین محمود(أ.ف)٢٠٦٥٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مھاب سامى حامد محمود شعالن٢٠٦٦١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-میار مختار ثابت محمود٢٠٦٨٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-میریت ایھاب محمد عامر٢٠٦٨٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مینا ادوار عبید متیاس باجورى٢٠٦٨٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مینا فایز میالد عبد الملك٢٠٦٩١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-نانسى سعید حنا غطاس٢٠٧٠٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-نجوى ابراھیم ابراھیم عبد العزیز٢٠٧٠٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ندى احمد رمضان محمد بدوى٢٠٧١٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ندى دسوقي عواد محمد٢٠٧١٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ندى عبد النبى بكر محمد٢٠٧١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ندى عنتر كمال عبدالصادق٢٠٧٢٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ندى ناصر محمد احمد٢٠٧٢٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-نھى االمیر الزاھر غازى٢٠٧٣٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-نور الدین حاتم عبدهللا محمد٢٠٧٤٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-نورا مجدى عبد هللا عبدالحلیم٢٠٧٤٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-نورھان احمد سعید محمد٢٠٧٥٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-نورھان طارق سید اسماعیل٢٠٧٥٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-نورھان طلعت احمد موسى٢٠٧٥٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-نورھان عید نعیم احمد٢٠٧٦٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھادى سمیر صالح الدین عبد الحمید٢٠٧٧٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھالھ عماد الدین محمود ابراھیم٢٠٧٨١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھایدى ابوسریع محمود عبد العال٢٠٧٨٢

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھبھ شرف على شرف٢٠٧٨٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھبھ عمر عبد المجید محمد حسن٢٠٧٨٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھدیر صابر سید ابراھیم٢٠٧٩٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھدیر عصام بدوى حسین٢٠٧٩٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھشام سید صابر خلف٢٠٨٠٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھشام عبد الباقى محمد عبد الباقى٢٠٨٠٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھشام عبد الحمید محمد محمود٢٠٨٠٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھشام محمد عبد هللا جبریل احمد٢٠٨٠٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھشام محمد على حسین٢٠٨٠٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھشام وائل محمود عبدالعزیز٢٠٨٠٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-یاسمین محمد نصر الدین نصرهللا٢٠٨٣٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-یاسمین ھشام السید٢٠٨٣٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-یحیى ابراھیم امین مصطفى٢٠٨٣٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-یسرا رشدى عبد الحافظ محمد٢٠٨٤٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-یسرا سعید سید حافظ٢٠٨٤١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-یوستینا ریمون لبیب عبدالمالك٢٠٨٤٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-یوسف محمد محمود سید٢٠٨٦٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-یوسف محمد مصطفى جابر الحلوانى٢٠٨٦٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد حازم حسنى طھ٢٠٨٨٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد خالد محمد محمود٢٠٨٩٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد سید مصطفى محمد سالمة٢٠٩٠١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد عادل محمد عز الدین٢٠٩٠٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد عبد الحمید السید عبد الحمید٢٠٩١١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد عبد الناصر فتحى محمد٢٠٩١٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد عثمان عبد هللا عبد الھادي٢٠٩١٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد فضل عبد هللا دومھ٢٠٩١٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد محمد جمال الدین احمد ابراھیم٢٠٩٣٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد محمد رشدى زین٢٠٩٣١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد محمد شحاتھ زیدان٢٠٩٣٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد ممدوح ابراھیم محمد حسن٢٠٩٤٤
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عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

     امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتسابالمادة : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباسراء عبد العزیز فتحى محمد محمد٢٠٩٥٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباسالم محمد سید عبد الخالق٢٠٩٥٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباسالم محمد عبد العاطى ابو المعاطى٢٠٩٥٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباشرف ھشام كمال كامل٢٠٩٦٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببامانى محمد قرنى مھدى٢٠٩٦٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببامنیة عماد غالم حسین غالم٢٠٩٦٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببانطونیوس عطا رمزى خلیل٢٠٩٧٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببایمان على سلیمان عید٢٠٩٧٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببایھاب احمد لطفى عبد العلیم٢٠٩٨٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببتقى سید محمد فوزى عبد المقصود٢٠٩٩٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببثریا ادوار فكرى عبده٢١٠٠٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببحازم محمد یوسف عبد الرحمن٢١٠٠٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببحسام مسعد شحاتھ شحاتھ٢١٠١٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببحسن محمد حسن محمد سید٢١٠١٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببحسن محمد رشدى اسماعیل السید (محول)٢١٠١٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببحسین خالد حسین عبد العال٢١٠٢١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببحلمى ھانى حلمى جندیھ٢١٠٢٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببحنان عبد الحكیم ھالل فتح الباب٢١٠٢٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببخالد محمد محیى محمد على٢١٠٣٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببدنیا عماد السید زكى٢١٠٣٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببرضوه رأفت عبده عثمان٢١٠٤٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببرضوى سید على ھاشم٢١٠٤٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببسید عالء الدین عبد هللا سید٢١٠٧١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعادل طارق محمد حسن٢١٠٩١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعبد الرحمن احمد عبد الرحمن عبود٢١٠٩٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعبد الرحمن انور مصطفى عباس٢١٠٩٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعبد الرحمن محمد عتریس محمد٢١١١٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعبد هللا ابراھیم صابر ابراھیم٢١١١٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعالء رجب عبدالھادي عطیھ٢١١٣١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعلى محمد جاد المولى جاد الكریم٢١١٣٤

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعمر عادل احمد سید٢١١٤٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعمر عصام عبدالمطلب عبدهللا٢١١٥١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعمر على محمد على متولى٢١١٥٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببفاطمھ سعید حامد محمد٢١١٦٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببكریم محسن عبد الوھاب عبد الفتاح٢١١٨٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببكیرلس فرج عبدهللا حنا٢١١٨٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببماجد دانیال شفیق بولس٢١١٩٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمارینا یسرى فرج تادرس٢١١٩٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد ابراھیم كمال محمد٢١١٩٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد احمد على عبد الحمید قذافى٢١١٩٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد جعفر احمد طایع٢١٢٠٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد رضا محمد محمد٢١٢١٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد صالح فتحى عبدهللا٢١٢٢٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد عبد العال محمد تمیم٢١٢٣٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد عالء الدین محمد راغب٢١٢٣٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد مجدى محمد اسماعیل كریم٢١٢٣٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد یاسر مصطفى امین ابراھیم٢١٢٥٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمود جابر احمد عبد الھادي٢١٢٦٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمود رسمي مصطفي مبروك٢١٢٦٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمود صالح محیسن حسین٢١٢٦٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمود طارق شریف حسن٢١٢٦٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمود عبد العزیز احمد عبدالعزیز٢١٢٧١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمود معوض محمد على ٢١٢٧٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمود نشات صالح السید٢١٢٨٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمصطفى مدحت صبحي عبد المحسن(محول)٢١٣٠٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمنھ هللا محمد ابو سریع حسین٢١٣١٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمھیتاب محمود احمد العسیلي٢١٣٢٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمونیكا اشرف المصرى جمیل تادرس٢١٣٢٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمى محمد حسن عبد الرحمن٢١٣٣٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمیریت سامح ظریف كامل جاد٢١٣٣١

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببنورھان عطیفة محمد وجیھ عطیفھ٢١٣٥١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببھاجر صفوت یوسف محمد(محول)٢١٣٥٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببھاجر یحى حسین رزق٢١٣٥٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببھشام خالد عبد اللة یونس٢١٣٦٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببھشام مجدى عبد الوھاب عبد القادر٢١٣٦٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببیاسمین عبد الحمید عبد المجید محمد شریف٢١٣٧٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١ابراھیم عادل محمود عطیة٢١٣٩٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١احمد محمد ھشام عبد المنعم٢١٣٩٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١تیسیر أبوبكر محمد جنیدي٢١٤٠٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١حنین رمضان احمد محمد النجار٢١٤٠٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١خالد یاسر محمد محمد٢١٤٠٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١عادل محمد ابو الفتوح سید احمد٢١٤١١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١عبد العزیز ماھر توفیق عبد العزیز٢١٤١٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١عالء عید عبدالعظیم محمد٢١٤١٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١عمر ھانى عبد المنعم ابراھیم٢١٤١٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١فرج محسن فرج السید٢١٤١٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١فلوبایتر كرم فایق فرج٢١٤٢٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١كارولین سمیر لویس عزیز٢١٤٢١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١محمد سامى احمد رمضان٢١٤٢٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١محمد عادل محمد كمال٢١٤٣١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١مصطفى اسامھ مصطفى محمد قطب٢١٤٣٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١منیر طارق سید محمد٢١٤٤٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١مى شعبان محمد عبد القادر٢١٤٤١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١نورھان یاسین احمد عبد الاله٢١٤٤٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ٢منصور سید منصور احمد٢١٤٥١

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-ابتسام نورالدین حلمى عطا٢١٤٦١

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-احمد سید حسن قطب حسن٢١٤٦٣

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-احمد طارق رضا مصطفى٢١٤٦٥

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-احمد محمد رضا محمد مصطفى٢١٤٦٦

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-احمد محمد زاھر حسن٢١٤٦٧

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 : محاسبة شركات األموال

عدد الطالب:(٢٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٨)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-اسالم وجیھ جابر ملیجى٢١٤٧١

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-االء جمال ابراھیم محمد(محول)٢١٤٧٢

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-حسین محمد السید عبد هللا السید٢١٤٧٥

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-روجینا مدحت عدلى سویحة٢١٤٧٦

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-عمر محمد عاصم عبد النعیم محمود٢١٤٧٩

الثالثة-اقتصاد انتسابباحمد حمدان عبد الرحیم محمد٢١٤٩٦

الثالثة-احصاء تطبیقى انتسابخ١دینا احمد محمدى احمد٢١٥٢٩

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-احمد سعید حسن على٢١٥٤٣

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-احمد ھانى ابراھیم حمزه٢١٥٤٧

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-اسالم احمد عبد العزیز محمود٢١٥٤٨

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-امیره حسین سالمھ محمود٢١٥٥٢

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-ایھ بھاء الدین محمد سعید احمد االشقر٢١٥٥٤

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-بیتر سمیر سامى سلیمان٢١٥٥٧

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-بیشوى ھشام صابر سدراك٢١٥٥٨

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-جھاد عادل عبد هللا احمد٢١٥٥٩

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-خالد ابراھیم محمود محمد٢١٥٦١

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-ساره على ابراھیم محمد٢١٥٦٦

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-ساھر عصام عبد الكریم بریقع٢١٥٦٧

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-شروق حسن فؤاد مصطفى منصور٢١٥٦٨

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-محمود محمد حسین عبد الرحمن٢١٥٨٥

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-مریم حسن زكى محمد٢١٥٨٦

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-میرنا عیسى محمد احمد عیسى٢١٥٩٢

الثالثة-علوم سیاسیة انتساببحسام حسن محمد عبد الغنى٢١٦٠٥

الثالثة-علوم سیاسیة انتسابخ١روناء صابر عبد الھادى٢١٦٠٩

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

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

الرابعة-خارجیة انتظام-حسام محمد عبد العاطى جوده٣١١١

الرابعة-خارجیة انتظام-طارق شیبھ الحمد محمود امین٣٤١٠

الرابعة-خارجیة انتظام-عبد العزیز شریف عبد العزیز محمد ٣٤٦٢

الرابعة-خارجیة انتظام-عمر سعد عبد الوھاب محمد٣٥٢٧

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد حسن عبدالحمید محمود٣٧١٣

الرابعة-خارجیة انتظام-محمود محمد محمود حسن٣٨٦٦

الرابعة-خارجیة انتظام-مروه مجدى صالح محمد٣٨٩٣

الرابعة-خارجیة انتظام-نرمین مصطفى محمد درویش٤٠٦٧

الرابعة-خارجیة انتظامبطاھر ابوزید ابوالدھب سرور٤٢٧٦

الرابعة-خارجیة انتظامخ١رامي مدحت خیر جاد یوسف٤٣٢٣

الرابعة-خارجیة انتظامخ١عبدالرحمن حمزه محمود احمد٤٣٢٤

الرابعة-خارجیة انتظامخ١محمد خالد علي حسین٤٣٢٥

الرابعة-خارجیة انتظامخ٢اسراء عبد الحمید حسین عبد الحمید٤٣٢٧

الرابعة-خارجیة انتظامخ+شیماء عبد ه مغربى احمد٤٣٣٨

الرابعة-خارجیة انتظامخ+محمد صالح الدین على موسى٤٣٤٣

الرابعة-خارجیة انتظامخ+ھبھ هللا حمدى فھمى حسین٤٣٤٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظامبعبدالرحمن صالح الدین محمود٤٩٤٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظامخ+حازم محمد عبد المعبود الفول ٤٩٦٨

الرابعة-اقتصاد انتظامخ١احمد بدرالدین محمد محمد٥٠٣٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظامـشیماء بدوى امام امام١٠٨٦٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد سعید ابراھیم عبد اللطیف١٢٣٩٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد سمیر رفعت عبد الحمید طھ١٢٣٩٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد طھ محمد على شحاتھ (محول من لغات)١٢٤٠٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد فتحى عبد العزیز عبدالرحمن١٢٤١٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد محمد رزق السید١٢٤٢٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد محمد عبد القادر عبد القادر١٢٤٢٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد محمد عبد المنعم محمد١٢٤٢٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد محمد عزت عبد المؤمن ھارون١٢٤٢٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد محمود احمد خلیل١٢٤٣٦

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد محمود احمد محمد سلمان١٢٤٣٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد یسرى حسین حسن١٢٤٤٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسراء محمود عبدالفتاح محمود ( أ.ف)١٢٤٦٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسالم عبد المغنى مولد السید١٢٤٧٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاكرامى على محمود عبد الوھاب١٢٥٠٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاالء محمود عفیفى سلیم١٢٥٠٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـامنیة سامي محمد السید١٢٥٢٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـامیر سعید محمد جمعھ١٢٥٣٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـایة عصام الدین كامل محمد(أ.ف)١٢٥٥٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـایمان عادل احمد عبد العال (أ.ف)١٢٥٦٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـایمان محمود عبد العظیم بیومى١٢٥٦٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـایمن محمد حلمى عرابى١٢٥٧٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـایھ عادل رفعت محمد ١٢٥٨٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـبسنت صابر عبد العاطى امام سید١٢٦١٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـبسنت محمد فتحى محمد١٢٦١٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـجمیلھ خالد مصطفى فؤاد حافظ١٢٦٤٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـجورج ظریف فؤاد قلدس١٢٦٤٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـحبیبھ على نبیھ على الغزالى١٢٦٥٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـحسین السید محمد محمود١٢٦٦٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـدمیانھ عماد ابراھیم مرقس١٢٦٨٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـرحمھ یحیى حامد معوض١٢٧٢٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـرنا اكرم حسن حسن خلیل١٢٧٣٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـرنا عاصم فتحى حسن شاھین١٢٧٣٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـسمر احمد عبد العزیز ابراھیم١٢٨٠١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد الحمید احمد عبد الحمید المصرى١٢٨٤٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد الرحمن حاتم فوزى جبرالشال١٢٨٥٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد الرحمن خالد مصطفى محمد١٢٨٥٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد الرحمن محمد عبد اللطیف حسن١٢٨٦٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد الرحمن مصطفى محمد فرج*١٢٨٧٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد هللا مجدى بدوى عبد القوى١٢٨٨٨
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الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعمار حسام الدین محمد شوقى١٢٩٢٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعمر حمدى عید السید حسانین١٢٩٢٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعمر خالد عبد الرحمن عبد الفتاح١٢٩٢٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعمر رائد راتب صادق١٢٩٢٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـكرستینا عاطف عوض یعقوب١٢٩٦٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـكریم محمد فاروق حسین١٢٩٧٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـكیرلس خیرى صبحى سكاروس١٢٩٧٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمایكل وجیھ دكتور جرجس١٣٠٠٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد اسعد عبد هللا(محول)١٣٠٠٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد جمال فتحي عبد الرزق(أ.ف)١٣٠١٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد حسن محمود حسن١٣٠٢٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد حمدى عبد الستار على١٣٠٢٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد رجب عبد الحمید عبد الواحد١٣٠٣٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد زینھم محمد عارف١٣٠٣٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد سمیر بدر عباس١٣٠٣٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد سید محمد احمد١٣٠٤١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد شریف السید النادى١٣٠٤٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد شعبان عبد العظیم شعبان١٣٠٤٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد شكرى عبد المحسن محمد١٣٠٤٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد عصام عبد الفتاح علي القاضي١٣٠٦٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد عماد سید محمود١٣٠٦٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد عویس قرنى عبد اللطیف١٣٠٦٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد محسن محمد نجیب١٣٠٧٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد محمود على عبد الجواد١٣٠٧٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمود جمال الدین محمد١٣٠٩١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمود طارق نورالدین محمد سلیمان١٣٠٩٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمود مصطفى فؤاد فھمى١٣١٠٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمریم صبرى مسعد على١٣١٢٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمصطفى حسن اسماعیل *١٣١٣٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمصطفى خلیل محمد خلیل١٣١٤١
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الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمصطفى عبد العزیز احمد صالح١٣١٤٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمصطفى محمد مختار عبد العزیز١٣١٤٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمصعب رجب شعبان عبدالمعز١٣١٥١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمنھ هللا رفعت ابوالمجد محمد١٣١٥٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمنھ هللا نصر منیر سویلم١٣١٦٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمى معاذ قرنى عبد اللطیف١٣١٨٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـنادره رأفت عبد الغفار منسى١٣٢٠٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـندى ایمن محمد عبد السمیع١٣٢١٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـندى محمد صالح مسعود١٣٢٢٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـنعمھ هللا حسن محمود احمد١٣٢٣٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـنور عادل كمال الدین حنفى السید١٣٢٣٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـنوران ایھاب محمد محمد(محول من لغات)١٣٢٤٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـھاجر ابراھیم عبده ابراھیم١٣٢٦٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـھدیر السید عاطف فرغلى١٣٢٧٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـھیام فتحى سالمھ سلیمان١٣٢٨٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـولید عماد لطفى عبد الحلیم١٣٢٩٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـیاسمین محمد ریاض صالح محمد ریاض١٣٣٠٦

ادارة اعمال انتظام-الثالثةباحمد رمضان محمد ابراھیم١٣٣٢٣

ادارة اعمال انتظام-الثالثةبعلى عبد العظیم حمزه عبد الباقى١٣٣٤١

ادارة اعمال انتظام-الثالثةبكیرلس محروس تاوضروس رفلة١٣٣٤٧

ادارة اعمال انتظام-الثالثةبماركو عالء حلمى *١٣٣٤٨

ادارة اعمال انتظام-الثالثةبمیرنا مدحت إبراھیم عكاشة١٣٣٦٤

ادارة اعمال انتظام-الثالثةخ١عبد هللا عبد العزیز جمعھ ابراھیم١٣٣٧٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـابانوب ثروت ابراھیم فام١٣٤٠١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـابراھیم محمد ابراھیم احمد١٣٤١٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد اشرف محمد فرغلى١٣٤١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد السید احمد ابراھیم الشھاوى١٣٤٢٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد صالح الدین احمد اسماعیل١٣٤٤٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد عبد العال توفیق محمد١٣٤٤٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد فتحى رمضان احمد١٣٤٥٩
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الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد محسن محمد عبد هللا عبد الغنى یونس١٣٤٦٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد محمد عبد الحلیم عبد النبي(محول)١٣٤٧٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد محمد عبد الكریم محمد١٣٤٨٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد محمد عبده السید١٣٤٨١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد یحیى محمد حسن١٣٤٩٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسالم اسماعیل سید محمود١٣٥٢١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسالم حسنى محمد حسنین١٣٥٢٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسالم عبد الحلیم متولي متولي زلط١٣٥٢٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسالم وحید محمد ابراھیم١٣٥٣٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسماء السید احمد زاید١٣٥٣٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـافرایم عماد بشرى عبد الملك١٣٥٥٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـامنیھ جمال محمود حنفى١٣٥٧٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـایمان فتحى سید حسین١٣٥٩٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـبھاء الدین عالء محمد ابو السعود١٣٦٣٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـحسناء محى الدین محمد منجود١٣٦٧٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـحسنى حسام الدین حسني محمد (محول)١٣٦٧٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـحماده شعبان عبدالصادق عبدالعزیز ( أ.ف)١٣٦٨٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـخالد عبد الناصر ذكریا عبد الغني١٣٦٨٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـرامى ابراھیم توفیق ابراھیم١٣٧١٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـراندا سالمھ امام حسن١٣٧١٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـسلمى محمد عباس محمد الباز١٣٧٧٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـسیف االسالم بھاء الدین ابراھیم محمد١٣٧٩٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد الرحمن جمال عبد هللا محمد عبد السید١٣٨٤٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد الرحمن حمدى یسن عبد العزیز(محول)١٣٨٤٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد العلیم على محمد على١٣٨٦٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد هللا سید كمال محمد١٣٨٦٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد هللا وحید احمد محمد (محول)١٣٨٧٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعصام الدین محمد شعبان محمد١٣٨٨٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعالء بسیونى سید ضیف١٣٨٨٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعلى عثمان محمد عثمان یوسف١٣٨٩٤
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الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعلى وجیھ حسن ابراھیم١٣٨٩٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعمر احمد حنفى طھ١٣٩٠٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعمر اشرف محمد موسى جاد١٣٩٠٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعمر ھشام السید احمد الزكیرى١٣٩١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـفادى مرقص شوقى مرقص١٣٩٣٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـفاروق سید فاروق جمیل١٣٩٣٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـكریم جمال علوان محمد١٣٩٦٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـكمال حسن كمال المصرى حسن١٣٩٧٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـكیرلس جمال لبیب منقریوس(أ.ف)١٣٩٧٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـلبنى عید سید رمضان١٣٩٨٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـماھیتاب عادل سید على١٤٠٠١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد احمد محمد جبر١٤٠١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد حسین حسني١٤٠٣٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد سعید سید محمد١٤٠٤٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد سمیر مصطفى عبد المنعم١٤٠٥١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد عصام محمد محمد الشربینى١٤٠٧٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد على نادى كامل (محول)١٤٠٧٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد مصطفى حسن حسنین١٤٠٩٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمود عصام خلیل مصطفى١٤١١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمود محمد عبد الخالق امین البغدادى١٤١١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحى محى الدین غریب حسانین١٤١٢١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمروان محمد  ثروت *١٤١٢٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمریم راضى ملك جلبى١٤١٣٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمصطفى طارق على اسماعیل١٤١٥٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمصطفى محمد عبد الحافظ احمد١٤١٦٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمصطفى وجدى عبد الرحمن١٤١٧٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمعتز جمال محمود محمود(أ.ف)١٤١٧٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمنى حسین زین العابدین شعیب١٤١٩٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمؤمن ابو المجد محمود خلیفھ١٤٢١٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمى عبد الفتاح احمد حسن١٤٢١٤

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 : محاسبة شركات األموال

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمى محمد خمیس صدیق١٤٢١٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمى محمود حافظ احمد١٤٢١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمیار احمد توفیق احمد١٤٢٢٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـندى جمال محمد جالل١٤٢٤٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـندى رجب محمود الحسیني١٤٢٤٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـنورا فاروق عدلى محمود١٤٢٧٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـنورھان محمد فوزى یاقوت صالح١٤٢٩٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـھاجر احمد حسن عبد العال١٤٢٩٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـھاجر جمال محمود السید١٤٣٠٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـھاجر رأفت محمد محمود١٤٣٠٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـھدى ابراھیم عبد الحى محمد١٤٣٣٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـھدیر صالح عثمان ابراھیم١٤٣٣٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـیاسمین یاسر عید رمضان١٤٣٧٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـیوسف محمد عبد هللا احمد١٤٣٨٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامباحمد جمال نصر هللا محمد شاھین١٤٣٩٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامباحمد رجب مراد عبد المقصود١٤٣٩٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامباحمد مصطفى عید حسین١٤٤٠٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامباحمد وجیھ احمد محمد محمد١٤٤١٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبامین محمد امین عبد الستار١٤٤٢٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبحماده شعبان تعیلب عبد القوى١٤٤٤٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبدنیا حاتم محمد حسن١٤٤٤٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبطھ سمیر حسن طھ (محول)١٤٤٦٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبعبد الرحمن بخیت عبد هللا حامد١٤٤٧٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبماریو سعد ذكى ویصا١٤٤٨٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبمحمد حسین محمود فتحى١٤٤٨٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبمحمد عادل عبده محمد عبد الحمید١٤٤٩٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبمحمد عصام عبد العال محمد جوده١٤٤٩٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبمحمد عماد احمد محمد ابو سبع١٤٤٩٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبمحمود محمد عبد النعیم سید سرور١٤٤٩٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبمصطفى عالء الدین محمد على١٤٥٠٩

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 : محاسبة شركات األموال

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبمھاب مجدى نظیر بطرس١٤٥١٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبھدیر عادل عبد العال السید١٤٥٢٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١احمد محمد محمود عبد المقصود١٤٥٣٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١محمد احمد احمد عامر١٤٥٥٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١محمد عبد العزیز عبد الرحمن عبد العزیز١٤٥٥٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١محمد عبد هللا محمد ناصف١٤٥٥٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١مصطفي السید محمد محمد١٤٥٦٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ٢رضوى ناصر رمضان محمود١٤٥٧٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ٢عبدهللا السید حسن علي١٤٥٧٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ٢محمد سید احمد شحات١٤٥٧٦

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظامـاحمد مصطفى بشیر على١٤٦٣٧

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظامـعبد الرحمن صالح السید على١٤٦٤٨

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـاحمد عبد هللا مصطفى عبد المعطى١٤٨١٤

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـاسالم حامد عبد الحمید حامد١٤٨٢٠

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـایھ صالح الدین كامل محمد١٤٨٢٨

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـعبد الرحمن فؤاد حسن محمد١٤٨٤٦

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـمایكل ذكى ودیع ذكي١٤٨٥٨

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتظامـاسامھ مصطفى حسین یوسف١٤٩٣٤

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتظامـباسم فتحى ودیع اسعد١٤٩٣٩

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتظامـنیلسون غون ملوال امییل١٤٩٥٤

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 : محاسبة شركات األموال

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـحسام السید حسین محمد٢٢١٩٩

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

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-احمد محمد محمود عباس٢٢٧١١

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

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-اسراء سلیم بشیر ابراھیم٢٢٧٢١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-اسراء عماد جمال حسانین٢٢٧٢٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-اسالم اسامة محمد سید٢٢٧٢٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-اسالم عماد الدین عبد الرحمن السید٢٢٧٣٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-اسالم ماھر متولى محمد٢٢٧٣١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-اسالم محمد مصطفي علي ٢٢٧٣٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-اسماء حسین محمد حسین الشریف٢٢٧٣٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-امانى عبدالفتاح السید طنطاوى٢٢٧٤٦

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 ابراھیم یوسف مصطفى٢٢٧٥٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-امیره جمیل ابراھیم حسن٢٢٧٥٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ایمان اشرف محمد اسماعیل٢٢٧٦٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ایمان مصطفي فرج محمود٢٢٧٦٤

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

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ایھ هللا محمد جابرعبد العزیز٢٢٧٦٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ایھ عبده محمد ابراھیم یوسف٢٢٧٧١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-بسمة مؤمن حسن مصطفى٢٢٧٨٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-بالل حسن عبد العزیز محمد٢٢٧٨٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-تقى محمد باشا عبد النعیم٢٢٧٩٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-خلود خالد محمد عبدربھ٢٢٨١٣

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

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

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-شادى رفعت محمد النبوى السید٢٢٨٦٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-شروق السید عبد العظیم محمد٢٢٨٦١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-طارق خالد سید مسعود٢٢٨٧٠
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال

     امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: لغات - انتظامالمادة : محاسبة شركات األموال

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-عبد الرحمن احمد محمود محمد٢٢٨٧٤

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 خالد عزت سلیمان٢٢٨٩٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-عمر محمد اسماعیل احمد٢٢٨٩١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-عمر محمد على الدسوقى٢٢٨٩٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-فاطمھ سید عبدالوھاب محمد٢٢٩٠٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-كریم مجدى ذكى ابراھیم٢٢٩١٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مارینا جرجس خلیل میخائیل٢٢٩٢٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مارینا جمال رزق قالده٢٢٩٢٦

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 محمد سید محمد جاد خطاب٢٢٩٤٢

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

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد صالح كامل حسین العطار٢٢٩٥٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد عماد محمد الصغیر سید٢٢٩٦٠

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

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد مسعود سعودى احمد ٢٢٩٦٧

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

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمود محمد احمد سعدالدین شلبى٢٢٩٨٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مریم امین ابراھیم امین٢٢٩٩١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مریم رافت منیر عبد المالك٢٢٩٩٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مریم رأفت رشدي منصور٢٢٩٩٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مریم عالء محسوب عبد السالم ٢٢٩٩٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مریم على منتصر عبد السالم٢٢٩٩٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-منھ هللا صابر عبد الموجود عبد الغني٢٣٠١٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مونیكا عادل رزق میخائیل٢٣٠٢٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مونیكا عزیز ناشد داود٢٣٠٢٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مى محمد حسن عبدالرسول٢٣٠٣٣

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-میاده حناوى حسن احمد٢٣٠٣٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-میار حسام صالح نصر٢٣٠٣٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-میرنا محمد مختار محمد٢٣٠٤١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مینا عیسى مرجان عیسى٢٣٠٤٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ندي یاسر حنفي علي٢٣٠٥٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-نسمة رأفت خالد توفیق٢٣٠٥٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-نھال شعبان على معوض٢٣٠٥٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-نوال محمد لطفى محمد٢٣٠٦٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-نور الدین حسین محمودعبد المجید٢٣٠٦١

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

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-نورھان حمدى سعید محمد ٢٣٠٦٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-نورھان محمود محمد حسن دقماق٢٣٠٦٨

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

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ھدیر خالد یونس علي حرازه٢٣٠٧٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ھدیر محمود ابراھیم ابراھیم٢٣٠٨٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ھدیر نادي عبدالغفار عبدالغني٢٣٠٨٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ھشام شعبان على السید٢٣٠٨٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-وردة سید عبد العال محمد٢٣٠٩١

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

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغاتبخمیس على عبد القادر احمد ٢٣١٠٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغاتبكریم اسامھ عبد السالم على محمد٢٣١١١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغاتبمیار اسامھ السید عبد السمیع٢٣١١٤

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-ابتھال ناصر ادم جاد٢٣١٦٢

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-احمد محمد توفیق احمد توفیق٢٣١٧٤

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-اصالة فتحى عبد الحمید السید٢٣١٨٦

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-اولیفیا عادل ودید توفیق٢٣١٩٤

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-ایھ ماھر على الفرماوي٢٣١٩٧

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-بیشوى ماجد یوسف توما٢٣٢٠٢

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-حسین اشرف حسین عبد الكربم٢٣٢٠٦

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-رحیم ھانى على محمد البرماوى٢٣٢١٢

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-ساندي عاطف حلمي بباوي٢٣٢٢٤

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-سعید محمد سعید احمد٢٣٢٢٦

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-سمر عید محمد عباس درویش٢٣٢٣٠

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-طارق محمد عبد الحفیظ محمد٢٣٢٣٤

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-عبد الرحمن اشرف اسماعیل احمد٢٣٢٣٥

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-عمر مجدى عمر حسن٢٣٢٥٠

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-ماجى ماھر فایز صموئیل٢٣٢٥٩

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-محمد سید محمد محمد٢٣٢٦٩

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-محمود عبد الفتاح حسن ابراھیم٢٣٢٧٨

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-مریم احمد محمد احمد٢٣٢٨١

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-مریم أسامة سامي عبد هللا٢٣٢٨٢

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-مریم محب جرجس عیاد٢٣٢٨٣

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-مریھان ایمن عیاد زخاري٢٣٢٨٤

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-مصطفي محمود لبیب مرعي٢٣٢٨٩

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-میرا وسلى ولیم یوسف٢٣٢٩٧

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-میریت عاطف فھمى یوسف٢٣٣٠٠

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-ندى عمادالدین عبده شراقة٢٣٣٠٢

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-ندى محمود الشافعى الشافعى٢٣٣٠٣

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-نوران یاسر فتحى احمد محسب٢٣٣١١

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-نورھان محمود عبده محمد٢٣٣١٣

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-نیرمین عالء محمد خلیل٢٣٣١٤

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-ھبة هللا سمیر محمد حافظ٢٣٣١٥

الرابعة-خارجیة انتظام لغاتبجون اشرف جورج جرجس٢٣٣٢٦

الفرقة الرابعة - خارجیة لغات انتظام٠یوستینھ سامح فرحات حنا٢٣٣٣٨

الرابعة-خارجیة انتساب لغاتخ+محمد فارس محمد عبدالحلیم٢٣٣٤٣

اقتصاد انتظام لغات-اسراء ایمن محمد حنفى٢٣٣٥٣

اقتصاد انتظام لغات-جالل أشرف جالل أحمد٢٣٣٦٤

اقتصاد انتظام لغات-مصطفي عزت ابراھیم سید احمد٢٣٣٩٠

اقتصاد انتظام لغات-یوسف طاھر ابراھیم السید٢٣٤٠١

الرابعة-اقتصاد انتظام لغاتخ١امنیھ اشرف محمد جبر جالل٢٣٤٠٨

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاحمد اسامھ فؤاد على٢٤١١٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاحمد حسنین محمد حنفى٢٤١٢١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاحمد سامي عبد الغني عبد الھادي٢٤١٢٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاحمد سید عبد العلیم احمد اسماعیل٢٤١٢٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاحمد عبد العظیم عبد العظیم حسن٢٤١٢٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاحمد عبد القادر عبد القادر سعد (محول)٢٤١٢٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاحمد عبد هللا حماده عبد هللا٢٤١٢٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاحمد عالء محمد حسن٢٤١٣٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاحمد مجدي عبد السالم السید٢٤١٣٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاحمد محجوب محمود محمد٢٤١٣٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاحمد محمد اسماعیل محمد عطیة (محول)٢٤١٣٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاحمد نبیل شوقي توفیق٢٤١٤١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاحمد نور عباس جالل٢٤١٤٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاحمد یحیى زھران محمد٢٤١٤٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـادھم محمد صبرى عبد الرحیم٢٤١٤٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاسامھ كمال سید احمد٢٤١٤٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاسراء ماھر علي محمد حلوة٢٤١٤٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاسراء محمود بطیخ محمد٢٤١٥١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاسالم جمعھ عبد الستار محمود٢٤١٥٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاسماء خالد فاروق محمد٢٤١٥٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاالء وحید سعید محمد محمد٢٤١٥٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاالمیرة لیلى رمضان حسن محمد٢٤١٦٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـامیرة اسماعیل حسین محمد٢٤١٦٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـامیرة جمال محمد احمد محمد شحاتھ٢٤١٦٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـامیره عمر جودة السید٢٤١٦٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـامین ماھر امین عبد الموجود٢٤١٧٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـامینھ عثمان السید محمود ھنیدى (محول)٢٤١٧١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاندرو رأفت عطیھ سلیمان (محول)٢٤١٧٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـایمان خالد احمد عبد الرحمن حجازى٢٤١٧٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـایمان شعبان حسنى محمد٢٤١٧٧

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـایمان صبري عبد المنعم محمد٢٤١٧٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـایھ احمد محمد ناجى زكى٢٤١٨٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـایھ خالد حافظ محمد٢٤١٨١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـایھ رمضان محمود رمضان٢٤١٨٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـایھ عبد النبى جالل سید٢٤١٨٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـایھ مصطفى على محمد شاكر٢٤١٨٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـباسل یاسر امام محمد٢٤١٩١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـبسنت عادل محمد حلمى محمد ذكى٢٤١٩٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـبشرى محمود سعد عبد الھادى عشرى٢٤٢٠٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـبھادر محمد مصطفى الجندى (محول)٢٤٢٠١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـبوال عزت عزیز عیاد٢٤٢٠٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـبیتر عدلي یحي عبید٢٤٢٠٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـتیسیر محمد حمدان على محمد٢٤٢٠٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـجھاد ایمن حافظ محمد٢٤٢٠٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـجون فھمى ریاض فھمى٢٤٢٠٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـجیھان عصام حسن فؤاد٢٤٢١١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـحازم مصطفى سید احمد٢٤٢١٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـحبیبھ مجدى محمد اسماعیل ابراھیم٢٤٢١٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـحسام حسن برعى محمد٢٤٢١٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـحسام حسن مرسي عثمان٢٤٢١٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـحسن محمد قطب فرحات٢٤٢٢٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـخالد احمد بدر احمد الغنام٢٤٢٢٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـخالد طارق رفعت عبد الرحمن النجدى (محول٢٤٢٢٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـدنیا طارق محمد المغازى٢٤٢٣١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـدنیا محمد فتحي عبد الحمید٢٤٢٣٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـدینا جمال السید  حسین٢٤٢٣٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـدینا نبیل محمد سند٢٤٢٣٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـذیاد حسین احمد جالل٢٤٢٣٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـراشد خالد مھدى ابو سیف (محول)٢٤٢٣٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـرانا حسن سید امام العوامرى٢٤٢٣٨

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـرانا محمد فتحى ھانى٢٤٢٣٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـرحاب ابراھیم محمد مرسى زیدان٢٤٢٤١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـرحمھ كارم عبد الكریم محمد٢٤٢٤٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـرمضان عبد المنعم فھمى شحاتھ٢٤٢٤٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـرنا محمد عماد الدین محمد عز الدین٢٤٢٥٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـروان رضا محمد حافظ٢٤٢٥١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـریمون مجدى خلیل مسیحھ (محول)٢٤٢٦١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـزینب خالد سعد ایوب٢٤٢٦٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـساره احمد عبد العزیز مبروك٢٤٢٦٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـساره محمد احمد حمیده٢٤٢٦٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـسامح عبد الحلیم رجب قطب٢٤٢٧١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـسلمى اسماعیل محمود احمد٢٤٢٧٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـسلمى عاطف السنوسى حسن٢٤٢٧٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـسلمى عصام ابراھیم محمد حبیب٢٤٢٧٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـسلمى ھانى عبد المعطى محمد٢٤٢٧٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـسمر ولید ابو الیزید فرماوى٢٤٢٨٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـسمیرنا سمیر سامى عبد الملك (محول)٢٤٢٨١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـسندس یحیى زكریا حسن٢٤٢٨٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـسھیلھ محمود محمد شلقامى٢٤٢٨٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـشروق جمال توفیق سالم حسن٢٤٢٨٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـشروق عالء احمد مكاوى ابو ھجان٢٤٢٩٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـشریف شعبان محمود احمد محمد٢٤٢٩٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـشیماء اكرم محمد الشحات االشھب٢٤٢٩٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـطة حمدى محمد رشاد محمود العلیمى٢٤٢٩٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـطلعت ممدوح عیسوى محمد عیسوى٢٤٢٩٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعاطف محمد عاطف جمال٢٤٣٠٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعبد الرحمن ابراھیم عبدالحكیم سالم٢٤٣٠٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعبد الرحمن جمال عبد العاطي محمد٢٤٣٠٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعبد الرحمن زھران محمد عزوز٢٤٣٠٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعبد الرحمن مجدى احمد محمد٢٤٣٠٦

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعبد الرحمن محمد محمود محمد خلیل٢٤٣١٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعبد الرحمن یاسر بدوى حسن محمد النجار٢٤٣١٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعبد هللا ممدوح عبد الخالق عبد هللا٢٤٣١٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعبدهللا محمد عبد هللا فرج٢٤٣١٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعلى احمد احمد السید٢٤٣٢٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعلى محمد حسن حسن ابوذكرى٢٤٣٢٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعمر خالد محمود بھى٢٤٣٢٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعمر سامي محمد محمد٢٤٣٢٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعمر عبد هللا محمد وھبھ محمد٢٤٣٢٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعمر ھشام امین محمود٢٤٣٣٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعمرو طارق محمد رشاد على الشافعى٢٤٣٣٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعمرو عبد العزیز حسین٢٤٣٣٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعمرو عصام عاشور عبد اللطیف٢٤٣٣٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعمرو محمد مرسى محمد٢٤٣٤١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعمرو مدحت انور ابراھیم٢٤٣٤٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعھود حسن رضا عبد الحمید٢٤٣٤٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعید هللا غانم اسماعیل٢٤٣٤٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـفادى ھانى ابراھیم ایوب٢٤٣٤٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـفاطمھ عبد الناصر ابراھیم عبد النبى٢٤٣٤٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـفاطمھ عطیھ مصطفى احمد٢٤٣٥٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـفیرونیا امیر منیر فرید٢٤٣٥٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـكریم صالح عبد الكریم محمد٢٤٣٥٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـكریم محمد صالح محمد٢٤٣٥٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـكیرلس عادل شاكر مھني٢٤٣٦٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـلمیس محسن رمضان احمد٢٤٣٦٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمادونا فھمى رمزى حبیب٢٤٣٦٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمارتینا ھاني جمال نظیر٢٤٣٦٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـماركو وجیھ بخیت بشاره (محول)٢٤٣٧٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمارینا طلعت مرید ناشد٢٤٣٧١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمارینا ناصف فتحي فنیار٢٤٣٧٣

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمارینا وجیھ جوزیف نصیف٢٤٣٧٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـماریو مراد مكرم رزق هللا٢٤٣٧٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد ابراھیم عبد الفتاح روبى٢٤٣٧٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد احمد فھیم بدر٢٤٣٨٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد السید فرحات محمد شحاتھ (محول)٢٤٣٨٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد حسام الدین محمود شوقى٢٤٣٨٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد حمدى انور محمد اللیثى (محول)٢٤٣٨٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد خالد على محمود٢٤٣٨٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد سعید محمد السید (محول)٢٤٣٩٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد عبد الجید عادل عبد الجید٢٤٣٩٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد عصام الدین محمد عبد هللا٢٤٣٩٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد عالء الدین عبدهللا على احمد٢٤٣٩٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد فرید عبد النبى احمد٢٤٤٠١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد مجدى عبوده محمود٢٤٤٠٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد محسوب ابراھیم ابرھیم٢٤٤٠٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد محمود توفیق٢٤٤٠٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد مصطفى احمد حسن روق٢٤٤٠٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمود سامى طھ احمد الجمل٢٤٤١٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمود صالح محمد  طمان (محول)٢٤٤١٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمود محمد عبدالملیك محمد احمد٢٤٤١٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمود محمد محمود صالح٢٤٤١٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمروان محمود عبد الغنى السقا٢٤٤٢٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمروه شاذلى مھدى محمد٢٤٤٢٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمروه ماھر عبد الرحمن كمال٢٤٤٢٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمریم عماد خلیل حكیم٢٤٤٢٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمریم عوض عوض هللا٢٤٤٢٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمشیره احمد عبدالرحیم عبدالرازق٢٤٤٣٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمصطفى ابراھیم عبد المعبود محمود (محول)٢٤٤٣١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمنتصر ایمن ابراھیم محمد٢٤٤٣٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمنصور محمد منصور خلف٢٤٤٣٥

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمنھ هللا طارق عبدالرحمن دسوقى٢٤٤٣٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمنھ هللا محمد سعید عبد الفتاح٢٤٤٤٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمھند حاتم محمود داود٢٤٤٤٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمھند ولید طلعت عبده رحمو٢٤٤٤٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمى صبرى عبدالفتاح محمد٢٤٤٤٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمیار احمد زغلول توفیق جمعھ٢٤٤٥١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمیرنا شریف نعیم عطیھ٢٤٤٥٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمیرنا ماجد مالك٢٤٤٥٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمیسون احمد ثابت محمد٢٤٤٥٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـنادین حسام الدین صبحي امام٢٤٤٥٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـنادین سامى عبد القادر سعید٢٤٤٥٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـنادین محمد السید محمود السید٢٤٤٥٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـندى نبیل محمد عبد النبى٢٤٤٦٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـنوران ایمن مصطفى السید٢٤٤٦٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـنوران محمد احمد محمد٢٤٤٦٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـنیرة محمد مرسى مرسى٢٤٤٧٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـھبھ هللا محمد على محمد٢٤٤٨٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـھبھ محمد محمود محمد٢٤٤٨٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـھنا اشرف امین محمد امین العقبى٢٤٤٩٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـوالء السید عبدالستار عبدالخالق٢٤٤٩٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـیاسمینا ھشام منصور السید٢٤٥٠٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـیاسین سامي حامد حسان٢٤٥٠٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـیمنھ طارق سید طھ٢٤٥٠٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـیوستینا اسحاق لمعى جریس٢٤٥٠٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـیوسف احمد ابوالیزید احمد٢٤٥٠٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـیوسف محمد عبد النبى محمد شدید (محول)٢٤٥١٠

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةباحمد خالد محى الدین عفیفى٢٤٥١٥

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةباحمد سامى محمد عبد هللا٢٤٥١٦

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةباحمد سعید عبد المقصود البنا٢٤٥١٧

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةباحمد محمد عبد الرازق غریب٢٤٥١٩

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 : محاسبة شركات األموال

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةباحمد محمد كامل الرشیدي٢٤٥٢٠

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةباحمد محمود محمد احمد٢٤٥٢١

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبادھم عاطف عشماوي عبد العاطي٢٤٥٢٢

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةباسماء عبد الرحمن على محمد٢٤٥٢٣

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةباسماء مسعد محمدي السید٢٤٥٢٤

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبایھ محمد احمد عبد الغفار٢٤٥٢٥

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبایھ محمود محمد طلعت محمود٢٤٥٢٦

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةببسنت صالح الدین محمد عدلى محمود ٢٤٥٢٧

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبجالل فتحي حسن محمد٢٤٥٢٨

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبحازم محمد یسن ھاشم ٢٤٥٢٩

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبحمادة عمران مصطفي عبدالغني٢٤٥٣٠

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبدالیا حمدى عبد هللا مصطفى داود٢٤٥٣١

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبدعاء سید محمد رشاد٢٤٥٣٢

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبدولت مراد عكاشة مراد اسماعیل٢٤٥٣٣

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبدینا محمود محمد محمد٢٤٥٣٥

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبروان احمد فتحى عبدالمجید٢٤٥٣٦

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبساره سعید عدلى ابو الیمین٢٤٥٣٨

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبسھیلة سعید شكرى خلیل٢٤٥٤٠

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبسید محسن سید عبد الغنى٢٤٥٤١

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبعمر خالد فراج محمد٢٤٥٤٥

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبمحمد اشرف ابراھیم عدلي٢٤٥٤٧

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبمحمد صبرى عبدالظاھر شعراوى٢٤٥٤٨

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبمحمد عادل اسماعیل عبدالحمید٢٤٥٤٩

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبمحمد محمود عزیزالدین احمد٢٤٥٥٠

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبمحمود السعید محمد البشیر٢٤٥٥٢

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبمصطفى ربیع مصطفى احمد٢٤٥٥٤

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبمیار مدحت یوسف عبد الباسط٢٤٥٥٥

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبھدیر محمد حسن عجب هللا٢٤٥٥٦

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةخ١اندرو رزق رسمى٢٤٥٥٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـاحمد جمال محمد محمود٢٤٥٦٢

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 : محاسبة شركات األموال
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـاحمد شعبان على فیض هللا٢٤٥٦٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـاحمد یسري احمد شعبان٢٤٥٦٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـاسراء یاسر محمد محمدى٢٤٥٦٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـاسالم محمد احمد زھران٢٤٥٦٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـاسماء عبداللطیف مصطفى عبد اللطیف عطا٢٤٥٦٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـامیر نیسان بشاى اسحق٢٤٥٧٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـایمان ھاني محمد علي محمد٢٤٥٧٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـایھاب أحمد على حطبھ٢٤٥٧٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـباسل محمد كامل عبدالقادر٢٤٥٧٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـجمال طارق عبدهللا مصطفى شمس٢٤٥٨٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـجون جمال حلیم ابراھیم٢٤٥٨١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـحازم محمود محمد عبدالباسط٢٤٥٨٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـحازم مصطفى محمد مصطفى ھندام٢٤٥٨٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـحسن خالد عبدهللا ھندى٢٤٥٨٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـحسن فؤاد ابراھیم فؤاد حجازى (محول)٢٤٥٨٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـدینا مجدي علي عبد المجید٢٤٥٩٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـساره جمال كمال حفنى حسن٢٤٥٩٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـشروق نبیل احمد رأفت٢٤٥٩٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـعمر احمد عامر احمد٢٤٦٠٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـعمر عادل فرحات مصطفى٢٤٦٠٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـعمر عبدالفتاح احمد السید٢٤٦٠٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـعمر ھشام مصطفى عوض٢٤٦٠٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـغاده محمد شوقى عبد هللا٢٤٦٠٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـكیرلس یسرى انور جرجس٢٤٦١٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمایكل سمیر شنودة ابراھیم٢٤٦١٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمحمد جوده طھ ھاشم٢٤٦١٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمحمد حمدى محمد یونس٢٤٦٢٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمحمد رمضان محمد سید٢٤٦٢٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمحمد عادل عبد العزیز عبد الغفار٢٤٦٢٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمحمد عبدالحكیم رزق ابراھیم محمد٢٤٦٢٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمحمد عزت حسین سید٢٤٦٢٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمحمد وائل محمد یسري احمد محمد٢٤٦٢٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمحمود رزق محمد رزق٢٤٦٣٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمحمود محمد عبد القادر محمود٢٤٦٣١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمحمود یحیى حسن احمد٢٤٦٣٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمصطفى طھ عبدالجواد عدلى٢٤٦٣٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمصطفى عبد المتجلى عبد المجید خلیل٢٤٦٣٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمصطفى محمد عزیز لبیب (محول)٢٤٦٣٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمعاذ السید فتیان محمد موسى٢٤٦٣٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمنھ اسامة عبد العزیز نیازي٢٤٦٣٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمنھ هللا عبده حسن احمد٢٤٦٤٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمنھ هللا وائل حسن ابراھیم٢٤٦٤٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـنانسى رافھ موسى رزق٢٤٦٤٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـنوره سنوسي محمد ابو سریع٢٤٦٥١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـنورھان نصر محمد یوسف٢٤٦٥٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـیاسمین حسین احمد محمد٢٤٦٥٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـیولیانھ یوسف سالمھ یوسف٢٤٦٥٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتباسالم حسنى مھدى عفیفى٢٤٦٦٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتبعمر ایمن محمد سیف النصر٢٤٦٦٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتبكریم عید محمد محمد٢٤٦٦٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتبمحمد عمرو احمد داود٢٤٦٦٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتخ١خالد ابراھیم عبد العزیز محمد٢٤٦٧٢

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـاحمد جمال محمود مصطفى٢٤٦٨٣

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـاحمد محمد امین عبدالرحمن٢٤٦٨٤

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـانس فادي مصطفى المنزالوي٢٤٦٩٢

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـبیتر میشیل مالك روفائیل٢٤٦٩٥

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـرحاب محمود سلیم عودة سلیم٢٤٦٩٩

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـساره محمد مجاھد السید٢٤٧٠٠

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـسلمى سامي مرغني عبد الحمید٢٤٧٠٢

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـسیلفیا نبیل سمیر اسكندر٢٤٧٠٤
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الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـشروق اشرف عبد الصبور سلیمان٢٤٧٠٥

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـمحمد احمد رضوان احمد رضوان٢٤٧١٢

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـمحمد سمیر محمود السید٢٤٧١٦

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـمریم فایز مختار خلیفھ علفھ٢٤٧٢٣

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـمصطفي اشرف عبد الحمید محمد٢٤٧٢٥

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـیارا محسن عبد القادر یوسف٢٤٧٣٣

الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتبزینب شریف سعد عبد الرازق٢٤٧٣٧

الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتبنورھان خالد رضا حسین العتر٢٤٧٣٨

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظام لغاتـسلمى خمیس على عبد اللطیف٢٤٧٥٨

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظام لغاتـسلمى صبحى مصطفى محمد٢٤٧٥٩

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظام لغاتـطھ محمود فوزي عمار٢٤٧٦١

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظام لغاتـفاطمھ الزھراء جمال محمد احمد المصرى٢٤٧٦٣

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظام لغاتـمحمد اسامھ عبد المجید على (محول)٢٤٧٦٦

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظام لغاتـھشام سید امام ابوالمجد٢٤٧٦٩

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 : محاسبة شركات األموال

عدد الطالب:(٥)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(تابع ٢٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال لغات انتسابـعبد هللا محمد محمد شحاتھ٢٤٨٣٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال لغات انتسابـفیرونیكا رامز صفوت راغب٢٤٨٣٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال لغات انتسابـنور مصطفى محمد عمر٢٤٨٣٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب لغاتـعبد الحمید محمد عبد الحمید محمد٢٤٨٤٣

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب لغاتـمعاذ رمضان سلیمان محمد٢٤٨٥١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


