
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربى - انتسابالمادة : أصول الضرائب

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-ابتسام طارق محمد حسین(أ.ف)٨٧٤٣

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-احمد عبد الناصر محمد على٨٧٦٥

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-احمد محسن محمود بركات٨٧٨٢

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

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-احمد محمد محمد حافظ٨٧٨٨

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-اسالم ھشام عبدالباسط محمد٨٨٠٦

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-اسماء احمد فؤاد احمد٨٨٠٨

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-اسماعیل فكرى محمد متولى٨٨١٤

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-حسام مصطفى على مھران٨٨٥٠

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-رامي ایمن شحاتھ طلبھ٨٨٦٠

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-راندا صالح حسین محمد٨٨٦١

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-سمعان لطفي رسمى حكیم٨٨٨٣

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

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-عمرو فرید عبد العظیم سلیمان٨٩٢٤

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-فاطمھ احمد سید محمد٨٩٣٦

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-ماریو فایز صدیق سعید٨٩٥٢

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمد احمد شوقى اسماعیل٨٩٥٤

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

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمد طارق احمد خمیس٨٩٧٩

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمد عبد هللا محمد مصطفى٨٩٨٤

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمد عصام محمد عبده٨٩٨٧

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمد وحید جمال منصور٨٩٩٨

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-مروان كامل احمد محمود كامل٩٠٠٨

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-مصطفى على عبد المالك فھمي٩٠١٨

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-مصطفى محمود سلیمان محمد٩٠٢٠

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-منال عاطف حسن عزام٩٠٢٣

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-نوال یاسر صالح فرحات٩٠٥٠

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-ھبھ هللا خالد على محمد٩٠٦٣

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-یوسف احمد معوض عبدالمطلب٩٠٧٧

الرابعة - ادارة اعمال انتسابخ+كمال موسى عبدالمقصود موسى٩١١٢

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 : أصول الضرائب

عدد الطالب:(١٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(تابع ٣٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـایھ اشرف محمد *٤٥٢٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـبیتر عصام جاد السید جید٤٥٤٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـخالد محمد عطا عبد الحافظ٤٥٥٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـساره اشرف سمیر عثمان عبده٤٦٠٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـسھیلة سمیر حسین عبد الخالق(أ.ف)٤٦٢٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـعبد الوھاب عید بسیونى عید٤٦٦٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـفیلیب نبیل بولس جبره٤٧٠٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمازن محمد مصطفى حافظ٤٧٢٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمحمد احمد محمد عبد هللا *٤٧٣١

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمحمد صالح الدین محمد بسیم ادم٤٧٥٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمحمود محمد نور الدین محمود٤٨٠٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمدیحة عماد مصطفى كامل٤٨١٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمھا احمد على محمد٤٨٥٠

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 : أصول الضرائب

عدد الطالب:(٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(تابع ٣٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغاتخ١ابانوب جرجس شاكر سدره٢٣١١٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات٠یاسر صالح الدین فتحى نجیب٢٣١٥٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


