
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

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

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد جمال شوقى محمد٥٨

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد ربیع محمود شعبان٨٦

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد ناجى احمد ابراھیم النجار٢٤٧

الرابعة-محاسبة انتظامـاسامھ محمد كمال فھمى٢٧٣

الرابعة-محاسبة انتظامـاسراء حسن محمد بخیت٢٨٣

الرابعة-محاسبة انتظامـانجى جورج توفیق رومان٤٦٨

الرابعة-محاسبة انتظامـحاتم رشدى حسین حسن٦٤٧

الرابعة-محاسبة انتظامـشادى ایمن محمد النبراوي١٠١١

الرابعة-محاسبة انتظامـعلى محمد حسن فھمي١٢٢٩

الرابعة-محاسبة انتظامـغریب عدلى جمعھ قرنى١٣١٦

الرابعة-محاسبة انتظامـفھمى احمد محمد ابراھیم١٣٥٤

الرابعة-محاسبة انتظامـندى سید جالل محمد٢١١١

الرابعة-محاسبة انتظامـوائل شحات حامد عبد الرحمن٢٢٨٥

الرابعة-محاسبة انتظامـیوسف ابراھیم جاد هللا اخنوخ٢٣٤٧

الرابعة-محاسبة انتظامباحمد عبد الفتاح مصطفى محمد٢٣٧٤

الرابعة-محاسبة انتظامباسماء شمس الدین بدوى محمد٢٣٨٠

الرابعة-محاسبة انتظامبامیره یاسر جوده الجبلى٢٣٨٢

الرابعة-محاسبة انتظامبفتحى شعبان رجب ابوبكر عبدالواحد٢٤٠٧

الرابعة-محاسبة انتظامبمؤمن احمد ابراھیم محمد٢٤٠٩

الرابعة-محاسبة انتظامبمحمد عبد الوھاب عبد السالم حسن٢٤٢٠

الرابعة-محاسبة انتظامبمحمد على حسن حسین٢٤٢٢

الرابعة-محاسبة انتظامبمحمد وحید ابراھیم على٢٤٢٤

الرابعة-محاسبة انتظامخ٢فاطمھ الزھراء محمد یوسف عبدالواحد٢٤٨١

الرابعة-محاسبة انتظامخ+اسماء منصور احمد عمر٢٥٠٨

الرابعة-محاسبة انتظام دور سبتمبربطارق نصر احمد سید٢٥٦٧

الرابعة-خارجیة انتظام-ابانوب فتحى بشرى عیسى٢٦٨٤

الرابعة-خارجیة انتظام-ابراھیم حمدى محمد جمال٢٦٩٠

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد سید احمد مصطفى٢٧٣٩

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد سید سعید محمد٢٧٤٠

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد عادل اسماعیل محمود٢٧٤٦

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 : التنمیة االقتصادیة والتخطیط

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد عبد المعز ابو بكر السید٢٧٥٨

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد محمد رجب محمود٢٧٨٤

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد محمود سید احمد محمود٢٧٩٩

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد مصطفى رمضان وھبھ٢٨٠٣

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد ھشام عبد القادر محمد٢٨١١

الرابعة-خارجیة انتظام-ادھم سید نجاح سید٢٨١٦

الرابعة-خارجیة انتظام-اسامھ احمد سعید احمد عیسى٢٨١٩

الرابعة-خارجیة انتظام-اسراء سید محمد السید٢٨٤١

الرابعة-خارجیة انتظام-اسالم احمد سید حسن٢٨٦٠

الرابعة-خارجیة انتظام-اسماء رجب سید احمد٢٨٩٨

الرابعة-خارجیة انتظام-اسماء سعید سید محمد٢٨٩٩

الرابعة-خارجیة انتظام-اشرف خالد على احمد عبد الرحمن٢٩١٦

الرابعة-خارجیة انتظام-االء احمد سعید احمد الجیزاوى٢٩٢٣

الرابعة-خارجیة انتظام-الھامى احمد منصور عبد الجواد٢٩٣٥

الرابعة-خارجیة انتظام-اماني نادي شوقي كامل (أ.ف)٢٩٣٩

الرابعة-خارجیة انتظام-امجد عصام بیومى محمد٢٩٤١

الرابعة-خارجیة انتظام-انجى على رؤوف سید مرسى٢٩٨٠

الرابعة-خارجیة انتظام-ایھ السید عبد الفتاح احمد بدوى٣٠١٩

الرابعة-خارجیة انتظام-بسام محمد على السعید٣٠٤٨

الرابعة-خارجیة انتظام-بوال تاج توفیق عبد الملك٣٠٥٨

الرابعة-خارجیة انتظام-تقى طارق سید عبد اللطیف٣٠٧٧

الرابعة-خارجیة انتظام-حسام جابر سید اسماعیل٣١٠٣

الرابعة-خارجیة انتظام-رحاب حسین عبد الاله سرحان٣٢٠٣

الرابعة-خارجیة انتظام-رمضان احمد محمود ابراھیم٣٢٢٠

الرابعة-خارجیة انتظام-سامح محمد شفیق ابراھیم٣٢٩٠

الرابعة-خارجیة انتظام-سامى مصطفى یوسف محمد٣٢٩٣

الرابعة-خارجیة انتظام-سمر سید سید حمیده٣٣٢٧

الرابعة-خارجیة انتظام-شروق خالد حسن احمد٣٣٦٦

الرابعة-خارجیة انتظام-شھاب مجدى مرزوق محمود٣٣٧٣

الرابعة-خارجیة انتظام-شوقى صبرى شوقى السید٣٣٧٦

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 : التنمیة االقتصادیة والتخطیط

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام-عادل نادر عادل محمد الرشیدى٣٤١٨

الرابعة-خارجیة انتظام-عبد الرحمن عبد الغنى سبیل عبد النبى٣٤٤٦

الرابعة-خارجیة انتظام-عماد محمد احمد ابو خزیم٣٥١٤

الرابعة-خارجیة انتظام-عمار یاسر فؤاد حسن٣٥١٦

الرابعة-خارجیة انتظام-عمر شریف ابراھیم احمد٣٥٣١

الرابعة-خارجیة انتظام-عمر صالح احمد محمد٣٥٣٢

الرابعة-خارجیة انتظام-عمر صالح الدین عبد الحكیم صدیق٣٥٣٣

الرابعة-خارجیة انتظام-عمرو احمد سید احمد٣٥٤٤

الرابعة-خارجیة انتظام-فادى اشرف فرج حنا٣٥٦٠

الرابعة-خارجیة انتظام-كامل احمد كامل محمد٣٥٨٩

الرابعة-خارجیة انتظام-كریم محسن المنشاوى محمد٣٦١٠

الرابعة-خارجیة انتظام-كریم ھشام مصطفى احمد٣٦١٥

الرابعة-خارجیة انتظام-ماریان سلیمان فھیم فلتاؤوس٣٦٤٥

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد احمد انور محمد٣٦٧٧

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد احمد محمود محمد سالمھ٣٦٨٧

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد اسماعیل قندیل ابو العزم٣٦٩١

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد خالد احمد نبوى٣٧١٩

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد سعید علي عید٣٧٣٤

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد سمیر ھاشم عبد المجید٣٧٣٨

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد طارق محمد مھدى٣٧٤٧

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد محمود عطیھ احمد٣٧٩٣

الرابعة-خارجیة انتظام-محمود عبد المنعم صدیق مصطفي٣٨٤٣

الرابعة-خارجیة انتظام-مراد ممدوح مراد سعد٣٨٧٧

الرابعة-خارجیة انتظام-منھ هللا محمود عبد الحمید عبد الحمید٣٩٧٦

الرابعة-خارجیة انتظام-ندى سعید صالح محمود٤٠٥٠

الرابعة-خارجیة انتظام-ھبھ هللا عربى یحیى عبدالقادر٤١٣٧

الرابعة-خارجیة انتظام-ولید عالء صالح الدین محمد٤١٩٠

الرابعة-خارجیة انتظام-یوسف طارق عبد القادر عبد المنعم٤٢٣٢

الرابعة-خارجیة انتظام-یوسف على صادق عویس٤٢٣٤

الرابعة-خارجیة انتظام-یوسف على محمد عبدهللا محمد٤٢٣٥

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 : التنمیة االقتصادیة والتخطیط

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام-یوسف محمد اآلمین فرغلى٤٢٣٦

الرابعة-خارجیة انتظام-یوسف نصر الدین عبدالفتاح عبدالواحد٤٢٤٠

الرابعة-خارجیة انتظامباحمد خالد خلف محمد عبد العال٤٢٤٣

الرابعة-خارجیة انتظامباحمد طارق عبد الكریم مشالى٤٢٤٥

الرابعة-خارجیة انتظامباحمد محمد السید محمد عبد العال ٤٢٥٠

الرابعة-خارجیة انتظامباسراء محمد مصطفى محمد٤٢٥٤

الرابعة-خارجیة انتظامبامانى محمد محمود ابراھیم طبال٤٢٥٨

الرابعة-خارجیة انتظامبخالد محمد نصر عبد اللطیف٤٢٦٥

الرابعة-خارجیة انتظامبزینب وحید درویش محمود٤٢٧١

الرابعة-خارجیة انتظامبعبد الرحمن سید عبد الحى محمد سالم٤٢٧٨

الرابعة-خارجیة انتظامبعبد هللا اشرف عبد هللا ابو النور٤٢٨٠

الرابعة-خارجیة انتظامبعبیر شكرى احمد احمد٤٢٨١

الرابعة-خارجیة انتظامبعفاف ھشام ھاشم احمد طاھر٤٢٨٢

الرابعة-خارجیة انتظامبعمر مجدى عثمان محمد٤٢٨٤

الرابعة-خارجیة انتظامبعمرو عماد حمدى محمد٤٢٨٥

الرابعة-خارجیة انتظامبفاطمھ اسامھ مصطفى سید٤٢٨٨

الرابعة-خارجیة انتظامبمحمد سعید سید سالم٤٢٩٥

الرابعة-خارجیة انتظامبمحمد عادل عبد الحمید ابوزید٤٢٩٦

الرابعة-خارجیة انتظامبمحمد عاطف محمد عبد الصبور٤٢٩٧

الرابعة-خارجیة انتظامبمحمد ھشام حسن محمد٤٣٠١

الرابعة-خارجیة انتظامبمحمود محمد فاروق محمد٤٣٠٢

الرابعة-خارجیة انتظامبمروه محمد على احمد٤٣٠٦

الرابعة-خارجیة انتظامخ٣منصور عبد هللا منصور عبد هللا٤٣٣٢

الرابعة-خارجیة انتظامخ+یاسمین احمد السید احمد٤٣٥١

الرابعة-خارجیة انتظام دور سبتمبربنادر رمضان فتحى عبدالجواد٤٣٨٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـاحمد عاطف محمد بسیوني (محول)٤٤٤٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـادھم صفوت مصطفى *٤٤٦١

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـاسامھ طارق عبد الرازق ذكي٤٤٦٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـاسراء ابراھیم محمد عبد المنعم محمد على٤٤٦٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـاسراء محمد صالح محمود محمود٤٤٧٢

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 : التنمیة االقتصادیة والتخطیط

عدد الطالب:(٤٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـاسالم حسان عبدالحكم حسان٤٤٨٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـاشرف مصطفى كمال السید٤٤٩٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـحسن احمد عبد الشفوق محمد٤٥٥١

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـدینا خالد محمد احمد محمد٤٥٧٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـرانى عادل ابراھیم فانوس٤٥٧٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـرحاب محمد قطب مؤمن ٤٥٨٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـرضوى مجدى رمضان بركات٤٥٨٧

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

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـعلى السید صالح محمود٤٦٦٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـعمر محمد محمد عبد الحمید٤٦٨٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـعمرو ھشام حسان محمود٤٦٩١

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـكریم عالء محمد عبد اللطیف *٤٧٠٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمجد محمد احمد السعدى٤٧٢٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمحمد اشرف محمود حسین٤٧٣٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمحمد بھجت مصطفى محمد٤٧٣٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمحمد صالح حمادة عبد النعیم٤٧٥٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمحمد عادل عبد الواحد محمد٤٧٦٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمحمد محمود ابو الفتوح فرج الجوھرى٤٧٨١

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمحمود صابر امین عبدهللا٤٧٩٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمدیحة عماد مصطفى كامل٤٨١٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمریم ثروت یوسف غطاس٤٨١٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمریم محمد عبد الحمید فكرى٤٨٢٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمصطفى اشرف صالح محمود رجب٤٨٢٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمصطفى عادل مرسى حسین٤٨٣٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمصطفى محروس على یوسف٤٨٣٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمنھ هللا خالد فایز عثمان٤٨٤٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمنیره رضا احمد عبد الحمید٤٨٤٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمیرنا ایمن ابراھیم بخیت٤٨٥٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـنادین عالء الدین السید احمد٤٨٦٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـنھى عبد الناصر امین فضل هللا٤٨٧٨

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 : التنمیة االقتصادیة والتخطیط

عدد الطالب:(٤٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـنور نوار ابراھیم بھلوان٤٨٨٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـھشام محمود محمد العربى٤٩١١

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـیحیى طاھر یحیي زكریا٤٩٣٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـیوستینا ھانى صبحى جورجى٤٩٣٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـیوسف احمد عبد هللا عبد الشفیع٤٩٣٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظامباحمد صادق محمد طاھر٤٩٤٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظامخ+عبیر كمال محمود عبد السالم ٤٩٦٤

الرابعة-أحصاء انتظام-احمد مصطفى صالح الدین اسماعیل٥١٦٧

الرابعة-أحصاء انتظام-اسراء سامح ناجى ادریس٥١٦٩

الرابعة-أحصاء انتظام-فادى عادل فؤاد عازر٥٢٢١

الرابعة-أحصاء انتظام-كریم محمد اسامھ احمد على عمر٥٢٢٤

علوم سیاسیة انتظام ساره رمضان شوره سایح عبدالرحیم٥٢٩١

علوم سیاسیة انتظام ٠ھاجر قدرى محمد احمد٥٣٠٩

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 : التنمیة االقتصادیة والتخطیط

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٨)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-ابانوب عزمى فوزى عوض٦٠٠٤

الرابعة-محاسبة انتساب-ابراھیم فؤاد خلیل ابراھیم٦٠١٥

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد حمدى احمد حسن٦٠٤٧

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد محمد احمد امام مندور٦١٢٢

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد محمد سید احمد شرف٦١٣٥

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد محمد ضیفى عبدون٦١٣٧

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد میھوب حلمى السید سلمان٦١٥٧

الرابعة-محاسبة انتساب-اسالم صالح الدین مصطفى مدبولى٦٢٠٥

الرابعة-محاسبة انتساب-اسالم فؤاد عبد العزیز حافظ محمد٦٢١٢

الرابعة-محاسبة انتساب-اسالم وجیھ فتحى احمد٦٢٢٦

الرابعة-محاسبة انتساب-اسماء صبحي ابراھیم محسن٦٢٣١

الرابعة-محاسبة انتساب-اشرقت سید خلیل محمد٦٢٤٥

الرابعة-محاسبة انتساب-ایھ عشرى محمد عبد الحمید٦٣١٣

الرابعة-محاسبة انتساب-حسام محمد عبد الواحد علي٦٣٨٦

الرابعة-محاسبة انتساب-سارة عاطف وھبة مرقس٦٤٩١

الرابعة-محاسبة انتساب-سامح جرجس نعیم عزیز٦٤٩٦

الرابعة-محاسبة انتساب-سعد محمود سعد محمد٦٥٠١

الرابعة-محاسبة انتساب-سعید احمد سعید على٦٥٠٢

الرابعة-محاسبة انتساب-سلیمان فكرى سلیمان محمد االبحر٦٥١٤

الرابعة-محاسبة انتساب-سمر عبد السالم على شلبى٦٥١٨

الرابعة-محاسبة انتساب-سمر محمد الشحات احمد ٦٥١٩

الرابعة-محاسبة انتساب-سمیر محمد سمیر حسین٦٥٢٣

الرابعة-محاسبة انتساب-شروق طارق حسن محمد٦٥٤١

الرابعة-محاسبة انتساب-شروق عمرو احمد عوض٦٥٤٢

الرابعة-محاسبة انتساب-شیماء رضا حامد عبدالقادر٦٥٦٢

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الحمید حسام احمد فؤاد محمد الریس٦٥٨٧

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن سید محمد عبد السمیع احمد٦٦٠٢

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن فایز احمد محمد على٦٦١٠

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن محمود حسین ابراھیم سالمھ٦٦٢١

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد العزیز طارق عبد العزیز عبد الرحیم٦٦٢٧

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 : التنمیة االقتصادیة والتخطیط

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٨)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد هللا اسامھ سعد توفیق(أ.ف)٦٦٣٣

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد هللا محمد عطا عبد اللطیف٦٦٤٧

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد المجید احمد عبد المجید عنبر٦٦٥٠

الرابعة-محاسبة انتساب-عالء محمد محمود محمد(أ.ف)٦٦٦٨

الرابعة-محاسبة انتساب-على حسن على عبده عبد العال٦٦٧٣

الرابعة-محاسبة انتساب-عمر خالد محمد موسى٦٦٩٦

الرابعة-محاسبة انتساب-عمر طارق على محمد شلبى٦٧٠٠

الرابعة-محاسبة انتساب-عمر عالء الدین عبد البصیر عبد الغفور٦٧٠٨

الرابعة-محاسبة انتساب-عمر محمد حامد محمد عمر٦٧١٠

الرابعة-محاسبة انتساب-عمرو احمد محمد على على٦٧١٨

الرابعة-محاسبة انتساب-فاطمھ ابراھیم عباس ابراھیم زاید٦٧٤١

الرابعة-محاسبة انتساب-فاطمھ محمد عبد الفتاح مصطفى٦٧٥٢

الرابعة-محاسبة انتساب-فتحى محمد فتحى محمد رفاعى٦٧٥٧

الرابعة-محاسبة انتساب-كریم احمد محمد خلیفة٦٧٦٣

الرابعة-محاسبة انتساب-ماریز موریس ماكین روفائیل٦٧٨٦

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد ابراھیم احمد صالح٦٨٠٣

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد احمد فتحى عباس٦٨٢٣

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد بدر محمد قطب متولى٦٨٥٠

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد جابر سید جابر٦٨٥٢

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد جمعھ على احمد٦٨٥٧

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد حسین محمد سعید٦٨٧٠

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد سامى بیومى محمد(أ.ف)٦٨٨٩

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد شوقى عبد المنصف یس٦٩٠٨

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد عباس انور عباس٦٩٣٥

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد عالم عبد العلیم عواد عالم٦٩٥٤

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد على فتحى على٦٩٥٩

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد محمود محمد محمود٦٩٨٨

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود احمد محمود عبدالسمیع٧٠١٤

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود سامى محمد محمد احمد٧٠٣١

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود محمد محمود فاضل٧٠٦٩

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 : التنمیة االقتصادیة والتخطیط

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود مصرى عبد الحمید سالم محمود٧٠٧١

الرابعة-محاسبة انتساب-مراد كرم محمد ثروت٧٠٧٩

الرابعة-محاسبة انتساب-مروان محمد نزیھ محمد٧٠٨٢

الرابعة-محاسبة انتساب-مریم السید سعید راشد٧٠٩١

الرابعة-محاسبة انتساب-مریم محمود منصور محمد السید٧٠٩٢

الرابعة-محاسبة انتساب-مریم ناصر عطا هللا محمد(محول)٧٠٩٣

الرابعة-محاسبة انتساب-مریم ھشام السید عبدالمقصود٧٠٩٤

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى الشحات عبد المطلب رزق٧١٠١

الرابعة-محاسبة انتساب-مى اسماعیل محمد محمد٧١٥٧

الرابعة-محاسبة انتساب-مى عاطف ابراھیم محمد٧١٥٨

الرابعة-محاسبة انتساب-میاده على باھي اسماعیل محمد٧١٦٣

الرابعة-محاسبة انتساب-میرنا اشرف سعید عبد الحمید(محول)٧١٦٥

الرابعة-محاسبة انتساب-نادر یحي سعید طھ٧١٧٦

الرابعة-محاسبة انتساب-ندا على زین العابدین عزت ھیكل٧١٨١

الرابعة-محاسبة انتساب-ندى حنفي سید مصطفى٧١٨٤

الرابعة-محاسبة انتساب-نھلة حمدي محمد على٧١٩٦

الرابعة-محاسبة انتساب-نورا عبد الناصر محمد مرسي٧٢٠٦

الرابعة-محاسبة انتساب-نورھان مجدى لبیب عبد الھادى٧٢٢١

الرابعة-محاسبة انتساب-ھاجر محمد متولى محمد٧٢٣٤

الرابعة-محاسبة انتساب-ھاجر منصور عبد البصیر ابراھیم٧٢٣٦

الرابعة-محاسبة انتساب-ھبھ هللا ابراھیم محمود ابراھیم٧٢٤٤

الرابعة-محاسبة انتساب-ھشام احمد سعد احمد احمد٧٢٥٦

الرابعة-محاسبة انتساب-ھشام شحاتة محمد شحاتھ٧٢٦١

الرابعة-محاسبة انتساب-ھند طارق على عباس٧٢٦٧

الرابعة-محاسبة انتساب-ھیام وسام محمد صالح٧٢٧١

الرابعة-محاسبة انتساببزینب عویضھ عبد الرحمن على٧٣٦٣

الرابعة-محاسبة انتساببمحمود خالد محمد محمود٧٤٢٧

الرابعة-محاسبة انتسابخ٣مینا دیمترى فھیم دیمترى ٧٥٠٧

الرابعة-محاسبة انتسابخ+جورج راضى عطیھ عزیز٧٥٢٠

الرابعة-محاسبة انتسابخ+عصام جعفر محمد محمد اللبان٧٥٣٥

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 : التنمیة االقتصادیة والتخطیط

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتسابخ+محمد سعید سید محمد٧٥٤٢

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد امیر محمد رشاد على یونس٧٦٨٢

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد عبد الھادى ابراھیم عبد الھادي٧٧١٤

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد ممدوح عبد الرحمن احمد٧٧٤٨

الرابعة-خارجیة انتساب-اسالم محمد سید سلیمان٧٧٧٩

الرابعة-خارجیة انتساب-ایمن شاكر عبد الحمید سلطان٧٨٤٩

الرابعة-خارجیة انتساب-كریم اشرف ابراھیم سعید٨١٥٢

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد مصطفى على احمد مصطفى٨٢٧٨

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود ربیع عبد الجابر واصف٨٢٨٩

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود سمیر محمد وھبھ الطحان٨٢٩٣

الرابعة-خارجیة انتساب-مصطفى احمد عبد الحمید محمد٨٣١٥

الرابعة-خارجیة انتساب-نھاد عماد عید البیلى عبد المعطى٨٣٩١

الرابعة-خارجیة انتساب-نوال ثروت ذكى جرجس٨٣٩٣

الرابعة-خارجیة انتساب-ھدیر عمرو محمود عبد الرحیم٨٤٣٦

الرابعة-خارجیة انتساببخالد ولید محمد عطیھ عبد الخالق٨٥١٨

الرابعة-خارجیة انتساببعبد الرحمن محمود محمد فوزى عبد المجید٨٥٤٠

الرابعة-خارجیة انتساببمحمد عبد الناصر اسماعیل امین اسماعیل٨٥٥٧

الرابعة-خارجیة انتساببمحمود عبد العزیز كامل محمد٨٥٦٣

الرابعة-خارجیة انتسابخ+نسمھ ابراھیم احمد ابراھیم٨٦٣٦

الرابعة-خارجیة انتسابخ+ھبھ بدر عبدالسمیع بدر٨٦٣٨

خارجیة رابعة انتساب دور سبتمبر٠شیماء ابراھیم عبد الحافظ عبد الرحمن٨٧١٨

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-اسماعیل فكرى محمد متولى٨٨١٤

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-بالل سید انور محمد صالح٨٨٣٨

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمود طارق حسن احمد وصفي٩٠٠٣

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-مصطفى عطیھ عبد الغني محمد٩٠١٧

الرابعة - ادارة اعمال انتسابخ+عبدالرحمن محمد وجدى محمد عبدالوھاب٩١١١

الرابعة - ادارة اعمال انتساب دور سبتمبرخ+سلمى نصر حسن فرغلى٩١٣٤

اقتصاد انتساب-ابراھیم محمد ابراھیم حسان٩١٤١

الرابعة-أحصاء انتساب-ابانوب ماجد كرم بولس خلھ٩١٦١

الرابعة-أحصاء انتساب-احمد محمود عبد الرازق السید٩١٦٣

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 : التنمیة االقتصادیة والتخطیط

عدد الطالب:(٥)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٢٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-أحصاء انتساب-اسماعیل احمد ھشام اسماعیل عبدالحمید٩١٦٧

الرابعة-أحصاء انتساب-السید احمد احمد عبد الونیس٩١٦٨

الرابعة-أحصاء انتساب-دعاء عماد یوسف ابراھیم٩١٧٠

الرابعة-أحصاء انتساب-عزه مجدى محمد محمود٩١٧٥

علوم سیاسیة انتساب ٠اسماء محمد على عبد الخالق محمد ٩١٩٤

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 : التنمیة االقتصادیة والتخطیط

عدد الطالب:(٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(تابع ٢٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـسیف حازم حبشى عبد الواحد٢٢٢٩٧

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد ھشام محمد یوسف٢٢٥٠٢

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-احمد خالد عبد المجید الفقى٢٣١٦٦

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-بسنت محمد محمد ابو الفتوح٢٣١٩٩

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-ریم ناصر سعد الجوھرى٢٣٢١٨

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-عماد عصام صابر ابراھیم٢٣٢٤٦

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-محمد السید محمد عبد التواب٢٣٢٦٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


