
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨

شعبة: عربى - انتسابالمادة : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-ایمان رمضان قرشي عبد العال  (محول)٦٢٩٥

الرابعة-محاسبة انتساب-ایھ محمد جودة محمد٦٣١٨

الرابعة-محاسبة انتساب-خلود خالد عبد اللطیف عبده(أ.ف)٦٤٢٧

الرابعة-محاسبة انتساب-كریم طاھر حسني محمود٦٧٦٧

الرابعة-محاسبة انتساب-ھدیر شوقى عبد الغنى عبد المجید٧٢٥٢

الرابعة-محاسبة انتساب-والء رجب عبده على الشریف٧٢٧٤

الرابعة-محاسبة انتساببمحمود احمد نظیف احمد٧٤٢٦

الرابعة-خارجیة انتساب-امنیة جمال احمد محمد٧٨١٩

الرابعة-خارجیة انتساب-رحاب محمد قاسم محمد احمد٧٩٥٧

الرابعة-خارجیة انتساب-فاطمھ كمال عبد الاله احمد٨١٤٠

الرابعة-خارجیة انتساب-فاطمھ محمد حسین فرج هللا٨١٤٣

الرابعة-خارجیة انتساب-كریم على احمد علي٨١٥٩

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود محمد حلمى محمد٨٣٠١

الرابعة-خارجیة انتساب-مریم فرید اسعد برتلة٨٣١٢

الرابعة-خارجیة انتساب-مصطفى محمد فریج احمد٨٣٢٥

الرابعة-خارجیة انتساب-نادى محمود محمد الدیب٨٣٧٠

الرابعة-خارجیة انتساب-نورھان مصطفى عوض جالل عوض٨٤١٠

الرابعة-خارجیة انتساب-ھایدى ابراھیم موسى ابراھیم٨٤٢٣

الرابعة-خارجیة انتساب-یوسف عبد العال كامل٨٤٦٨

الرابعة-خارجیة انتسابخ+مصطفى احمد عدالن جاد ٨٦٣٥

الرابعة-خارجیة انتسابخ+رامى شوقى عبدالمنعم حسن٨٧١٣

الرابعة-خارجیة انتسابخ+سعاد العربى نعمان محمد السید٨٧١٧

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-ھاجر ھدایا سعد ابراھیم٩٠٦٠

علوم سیاسیة انتساب ٠شیرى مجدى جرجس ابراھیم٩٢٠٣

علوم سیاسیة انتساب ٠محمود عبد الشافي محمد محمود٩٢١٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ابانوب كرمى جورجى فھمى١٥٠٠٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ابانوب كمال انطون یني١٥٠٠٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ابانوب ولید رزق یونان١٥٠١١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ابراھیم ابراھیم محمد محمد عبد الحفیظ١٥٠١٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ابراھیم عید ابراھیم حمزه١٥٠٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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رقم 
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ابراھیم محمد ابراھیم محمد صالح١٥٠٣٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد ابراھیم عبد الحمید اسماعیل١٥٠٤٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد ابراھیم محمود عبد العظیم١٥٠٤٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد احمد محمد حسین١٥٠٥٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد احمد محمد محمد١٥٠٥١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد السید عبدالعزیز السید١٥٠٦٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد ایمن محمود عبد العزیز(محول)١٥٠٧٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد جالل احمد محمود١٥٠٧٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد جمال الدین احمد محمد١٥٠٨٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد جمال حلمى حسین نبطاش١٥٠٨٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد جمال عبد الغنى عبد الواحد١٥٠٨٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد جمال ناجي عبدالحمید١٥٠٨٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد رمضان اسماعیل ربیع١٥١١٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد رمضان سعد عبد الرحمن١٥١١٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد سمیح طلبھ غنیمى١٥١٢٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد سید فرج عبدالحافظ١٥١٣٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد صفوت فاروق عبد العظیم١٥١٤٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد ضیاء الدین عبد السمیع محمد١٥١٥٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد عبد اللطیف بدوى عبد اللطیف١٥١٧٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد عثمان محمد عثمان١٥١٨٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد على محمد حامد١٥١٩٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد محمد احمد عبد الرحمن١٥٢٢٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد محمود عبد العال احمد١٥٢٥٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد ممدوح حسن علي١٥٢٦٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد وفیق عبد الحكیم السید حسن١٥٢٨١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ارشد محفوظ طھ سالم١٥٢٩٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسراء عبد النبى محمود على١٥٣٣٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم جاد الشحات جاد١٥٣٥٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم جمال محمد محمد علي القباني١٥٣٥٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم صالح شبل عمران١٥٣٧١
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الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم عامر بدر محمود١٥٣٧٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم عبد هللا امام كامل امام١٥٣٧٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم عصام عبد العلیم عبد الرحمن١٥٣٧٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم عصام فاروق احمد١٥٣٧٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسماء امین حافظ امین١٥٤٠٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسماء طارق شوب احمد١٥٤٠٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-البدرى محمد عبد الغنى محمد١٥٤٣٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-امانى اسامھ محمود على فؤاده١٥٤٤٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-امنیھ عبد هللا ابراھیم صالح١٥٤٥٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-امیرة سید اسماعیل محمد١٥٤٦٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-امیره خالد سید ثابت١٥٤٧٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-امیره مھلل الضوى احمد على١٥٤٧٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ایمان عبد الحلیم مصطفى عبد الحلیم١٥٤٩٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ایمن كامل عبد اللطیف محمد١٥٥١٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ایھ احمد محمد عبد الرحیم١٥٥١٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ایھ اسامھ محمد سالم١٥٥١٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-بدوى ھشام بدوى على بدوي١٥٥٥٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-بسمھ حنفى محمود احمد ابراھیم١٥٥٦١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-بكرى محمود كرم محمود على١٥٥٦٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-بیشوى عصمت مفید بطرس١٥٥٨٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-تسنیم جوھر یوسف خلیل١٥٥٩٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-جبریل ریاض ابراھیم عبدالھادي١٥٦٠٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حسام اشرف حسن حسن١٥٦٣٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حسام الدین خالد على احمد١٥٦٣٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حسام عبد الغنى عبد الحمید عبد المنصف١٥٦٤٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حسن احمد حسن غریب١٥٦٥٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حسن السید فؤاد حسن١٥٦٥٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حسن على سعد على١٥٦٦٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حسین احمد حسین احمد١٥٦٧٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-خالد سید یوسف احمد١٥٦٩٣
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الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-خالد محمد مصطفى یاسین١٥٧٠٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-خلود على فاروق محمد١٥٧٠٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-دالیا احمد سید محمد عبد الرحمن١٥٧١٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-دالیا مجدى احمد عبد العزیز١٥٧١٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-رانیا ماھر على عبد السالم الصواف١٥٧٤٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-رحاب عادل محمد محمد السنوسى١٥٧٥٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-رحمھ احمد ابراھیم على١٥٧٥٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-رغده رضا عطیھ عبد اللطیف١٥٧٧١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-رویس شنوده الفى شنوده١٥٧٨٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ریمون مجدى میخائیل ریاض١٥٧٨٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ریھام احمد عبد العلیم موسى١٥٧٨٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ساره سمیر احمد محمد١٥٨١٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سامر اسامھ احمد ابراھیم١٥٨٢٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سامى سعید سامى سلیمان١٥٨٢٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سلمى محمد شعبان ذكى یونس١٥٨٤١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سمیر عبد الشافى احمد معوض١٥٨٥٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سھام عبد المنعم سلیمان محمد١٥٨٦٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سھیر رضا محمد نبیھ١٥٨٦٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سیف عماد الدین محمد كبارى١٥٨٧٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شروق اشرف عبد البدیع متولى١٥٨٨٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شروق ایمن عبد هللا ابراھیم١٥٨٨٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شروق سامح اسماعیل مسلم١٥٨٨٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شروق طارق حلمى السید١٥٨٨٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شروق عصام عبد الوھاب عبد المؤمن١٥٨٨٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شروق عمرو سعد مفتاح١٥٨٨٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شروق محمد نجیب محمد١٥٨٨٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شریف ابراھیم حسن محمد١٥٨٩٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شریف اشرف احمد عبده١٥٨٩١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شریف صالح شوقى محمد١٥٨٩٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شھاب حمدى محمد عبد الحلیم١٥٩٠٦
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الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شھاب مصطفى كامل محمد١٥٩٠٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شیماء حسین عبد اللطیف یمنى١٥٩١٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-صالح محمد عمار كامل عبدالمجید١٥٩٢١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الحمید ابراھیم عبد الحمید ابراھیم١٥٩٥٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن حمدى محمد محمود١٥٩٨٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن شریف یوسف عبده اللیثى١٥٩٩٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن محمود محمد الناصح١٦٠٣٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن منصور فتحي الھوال١٦٠٣٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد العزیز طارق عبد العزیز عطیھ١٦٠٤٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عصام ربیع عبد الحفیظ حسب هللا١٦٠٩١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عصام محمد عبد الستار محمد١٦٠٩٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عالء محمد احمد عبدالغفار١٦١٠٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-على ایمن محمد سید محمد١٦١١٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-على محمد محمود احمد ابراھیم١٦١٣٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر سید احمد سید ابوزید١٦١٧١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر عادل كمال الدین عطیة١٦١٧٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمرو اشرف سعید سید١٦٢١٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمرو عادل سید محمد رمضان١٦٢٢٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمرو عماد فتحى ابو سریع محمد١٦٢٣٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمرو محمد محمد راشد١٦٢٣٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-غاده عبد الرحمن بدوى محمد١٦٢٥٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-غریب خالد حسن عبد الغنى١٦٢٥١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-فادى ارمیا عطا مرقس١٦٢٥٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-فادى ثروت بطرس بسطورس١٦٢٥٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-فاطمھ محمد امین١٦٢٧٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-فاطمھ محمد وجیھ امین١٦٢٨٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-فتحیھ سامى على محمد رزق١٦٢٨٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-فؤاد حلمى سعید مراد١٦٢٨٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-فیروز سید ابراھیم احمد١٦٢٩١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كریم خلیفھ احمد محمد١٦٣١٣

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 : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كریم مدحت عبد الفتاح عبد الرحیم١٦٣٤٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كریمة رمضان حمدى على (أ.ف)١٦٣٤٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كمال محمد كمال محمد عطیھ١٦٣٥٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كمال محمود عبد الجواد عبد الحمید١٦٣٥٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كیرلس عوض خلف هللا عوض١٦٣٦١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد احمد خلف هللا مرسي١٦٤٢٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد احمد عبد الحمید حسن١٦٤٣٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد حامد محمد حامد١٦٥٢٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد حسین رزق الدسوقى١٦٥٣٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد حمدى فرحات ابراھیم سالم١٦٥٤٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد صفوت صبرة احمد١٦٦٤٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد طارق محمدین احمد١٦٦٥٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عبد هللا محمود محمد١٦٦٩٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عبده مصطفى حسن١٦٧٠٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عزت عبد الدایم عبد المجید١٦٧٠٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عصام الدین عبد الرحمن محمد١٦٧٠٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد مجدى السید ابراھیم(محول)١٦٧٥٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد محمود انور فرج١٦٧٧١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد مدحت محمود صادق١٦٧٨٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد مصطفى ابراھیم مصطفى١٦٧٨٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد مصطفى احمد محمد عبد الحلیم١٦٧٩٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد مصطفى عبد السالم محمد١٦٧٩٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد مصطفى فاروق عبد العزیز١٦٧٩٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد مصطفى محمد احمد ابورمضان١٦٨٠٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد یزید احمد حسن موسى١٦٨٤٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود اشرف اسماعیل ھاشم١٦٨٦١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود السید السید خمیس١٦٨٦٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود السید محمد الدقوني١٦٨٦٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود بیومى ابراھیم بیومى١٦٨٦٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود بیومى امام على یوسف١٦٨٦٩

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 : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود جمال فؤاد احمد١٦٨٧٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود جمال كمال عبدالعزیز١٦٨٧٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود جمال مصطفى كامل محمد١٦٨٧٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود حسن سعد هللا حسانین١٦٨٧٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود حسنى احمد عطا١٦٨٨٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود حسین امین حسین١٦٨٨٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود حمدان سالمھ  السید١٦٨٨٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود خالد عامر محمود١٦٨٨٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود خالد محمود السید١٦٨٨٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود سامى صالح الدین محمد دیاب١٦٨٩٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود سعید محمود حسن١٦٩٠٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود شوقى السید عبد هللا قرطام١٦٩٠٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود صبرى رزق بیومى على١٦٩١٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مرزوق فرج محمد عبدالوھاب١٦٩٨٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مروان محمد ابراھیم على١٦٩٩٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مریم صالح عطیة ابوبكر١٧٠١١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى السید فوزى السید١٧٠٣٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى سعید ابوالفتوح عبد النبى١٧٠٦٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى شرف احمد سلیمان١٧٠٦٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى شعبان فاضل محمد١٧٠٦٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى صالح الدین ابراھیم محمد صالح١٧٠٦٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى عاطف فھمي رفاعي١٧٠٧٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى عصام رجب السید على١٧٠٨٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى على احمد مطاوع١٧٠٩١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى كرم محمد ابو الحمد على١٧٠٩٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى مجدى على عبد المعبود على١٧١٠٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى محمد امین حافظ تمام١٧١٠٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى محمد محمود محمد١٧١١٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى محمد مھران فارس١٧١٢٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى محمود ابراھیم معروف١٧١٢٦

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 : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى محمود صابر محمود١٧١٢٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى مدحت فاروق عبد الحمید١٧١٣٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-معاذ عادل محمد احمد١٧١٤١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-معاذ محمد ابراھیم عبد الفتاح١٧١٤٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مالك صالح عبدالعزیز علي١٧١٥١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-منتصر محمد شعیب على١٧١٦٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-منى ابو الیمین عبد الغنى معوض١٧١٨١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-منى طارق عزمى احمد١٧١٨٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-منى عصمت حسین محمد١٧١٨٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مھا عزت شبل عبد الغني١٧١٩٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مھاب اشرف سید محمد١٧١٩٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مونیكا سلیمان حلیم حكیم عطا١٧٢٠٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مؤمن حنفى محمود حسین١٧٢١٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-میادة حسین محمد عواد درویش١٧٢٢٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-میاره حسنى جاد الرب محمد١٧٢٣٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مینا عادل عزیز عبد الشھید١٧٢٤٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ندا ممدوح على خالف١٧٢٧٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ندى حلمى طلبھ خلیفة بلطیھ١٧٢٨٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ندى صابر سید عبد العزیز١٧٢٩١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ندى عاطف محمد محمود على١٧٢٩٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ندى مصیلحى عبد الرءوف مصیلحى١٧٣١٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ندى وحید محمد السید١٧٣١٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-نرمین حسن محمد السید١٧٣١٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-نرمین عدلى شحات خلیل١٧٣١٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-نعناعھ مصطفى محمد عبد الحلیم١٧٣٢٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-نوال مجدى محمد ابوسریع١٧٣٣٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-نور الدین خالد علي السید١٧٣٣٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-نورا طارق احمد محمد رمضان١٧٣٤٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-نورھان اشرف محمود احمد١٧٣٥١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھناء بدیع امین عازر (أ.ف)١٧٤٤٢

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 : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھنداوى عالء ھنداوى البرعي١٧٤٤٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-وسیم مصطفى عبد الفتاح عبد السعید(محول)١٧٤٥٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ولید خالد احمد زیدان١٧٤٦٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یاسر عبد الفتاح على جبالى١٧٤٧٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یحى محمد ابو خطوه عرابى١٧٤٩٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یسرا احمد ابراھیم مبارك١٧٤٩٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوسف احمد ششتاوى حسانین الزیات١٧٥٠٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوسف حامد محمد یوسف محمد١٧٥١٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوسف سعید فھیم حكیم١٧٥٢٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوسف محمد یوسف السید١٧٥٤٣

الثالثة-محاسبة انتساببعبد الرحمن عبد هللا محمد عبد هللا احمد١٧٧٦٢

الثالثة-محاسبة انتساببفتوح محمد ابو الفتوح محمد١٧٨٢٣

الثالثة-محاسبة انتساببكریم كامل رجب وھدان١٧٨٣٤

الثالثة-محاسبة انتساببكیرلس عادل ابراھیم صالح١٧٨٤٠

الثالثة-محاسبة انتساببمحمد خالد عبد المولى سلیمان واصل١٧٨٨١

الثالثة-محاسبة انتساببمحمود محمد االمین عطیھ١٧٩٣٣

الثالثة-محاسبة انتساببمریم حسن احمد محمد١٧٩٤٢

الثالثة-محاسبة انتساببمریم خالد محمد السعید١٧٩٤٣

الثالثة-محاسبة انتساببنیرة سعد الدین علي عبد الرازق ١٧٩٩٦

الثالثة-محاسبة انتساببھایدى احمد حمدى محمود احمد١٨٠٠٨

الثالثة-محاسبة انتساببھدیر ابراھیم عبده ابراھیم١٨٠١٤

الثالثة-محاسبة انتساببھشام احمد حامد محمد١٨٠١٩

الثالثة-محاسبة انتسابخ١نعمھ شعبان عمر محمد (محول)١٨٠٨٢

الثالثة-محاسبة انتسابخ٢محمد معوض محمد احمد١٨٠٩٦

الثالثة-محاسبة انتسابخ٣مروه ناصر السید حسین١٨٠٩٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ابانوب سالم لبیب بخیت١٨١٧٢

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد اشرف محمد جالل١٨١٨٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد اشرف محمد ذكى١٨١٨٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد سید فضل على١٨٢١٦

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 : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد صبحى مصطفى یوسف١٨٢١٨

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

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

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسالم عبد الغفار محمد ابراھیم١٨٣٠٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسالم محمد محمد امین١٨٣٠٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسماء شعبان سید فرج١٨٣١٤

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-امنیھ مصطفي عطوة احمد١٨٣٣٩

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ایمن محمد عبد التواب محمد١٨٣٥٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-باسل احمد بھجت محمد على١٨٣٦٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-بسمھ جمال ناجى عبد الحمید١٨٣٧٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-بسمھ یسرى محمد عبد الرحمن١٨٣٧٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-بسنت اسماعیل احمد محمد یونس١٨٣٧٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-جاسر محمد عبد العظیم عطیھ١٨٣٩٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-حبیبھ جمال عبد المنعم محمد١٨٣٩٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-حسین غانم عطیھ حسین١٨٤١٤

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-دعاء عبد الرحمن ابو الخیر ابراھیم١٨٤٤٢

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-سارة نادر عبد المنعم حسن١٨٤٨٦

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-سعاد عماد احمد محمود١٨٥٠٠

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-سمر سید ابراھیم رفاعى(أ.ف)١٨٥٠٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-سمر سید جمعة سالم١٨٥١٠

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-سمیره نجیب محمود احمد١٨٥١٢

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 : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-شاھر عاطف صابر جورجى١٨٥٢٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-طارق محمد سعید محمد١٨٥٣٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-طھ حامد مشرف محمد١٨٥٤٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد الرحمن محمد حسن حماد١٨٥٦٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عزه ماھر مصطفي طھ١٨٥٩٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عمر بسام عبد المنعم١٨٦١٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عمرو عید عبد السمیع ابراھیم١٨٦٤٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عمرو مجدى خلیل ابراھیم١٨٦٤٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عمرو محمد ذكرى فرغلى١٨٦٤٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عمرو محمود حسین یعقوب١٨٦٤٧

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-فایزه عصام خضرى محمد حسن١٨٦٦٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-فتحى محمد فتحي عبدالكریم١٨٦٦٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-فرح اشرف احمد منیر١٨٦٦٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-فیفیان عریان غبلایر فام١٨٦٧٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-كرستین عاطف حلمى بباوى١٨٦٧٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-كریم احمد نصر غنیم١٨٦٧٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-كریم نصر یحیى نصر اسماعیل١٨٦٨٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-كریمان طھ حسن حسین (أ.ف)١٨٦٩٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مجدى مدحت انور عیاد١٨٧١١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد عبد المنعم عبد المنعم سلیم طھ١٨٨٠١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد محمود امام عبده١٨٨٢٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد محمود محمد محمود١٨٨٣٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد مصطفى جوده محمد١٨٨٣٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود اشرف حامد عبد الحلیم١٨٨٤٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود حسن راشد حسن١٨٨٥٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مروه محمد عبد الغنى محمد محمود١٨٨٩١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مروه وحید زكى محمد١٨٨٩٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى أمجد قطیط محمد١٨٩١٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى عزت عبدالعال مرسي١٨٩٢٧

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 : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى محروس عبد الرحیم ابو شامة١٨٩٣٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى محمد سید سالم١٨٩٤٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى محمد عادل مصطفى محمود١٨٩٤١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى محمد مصطفى كمال عبد الغنى١٨٩٤٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى محمود محسن حسن١٨٩٤٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى مدحت  عبد الحكیم  احمد١٨٩٤٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-منار سمیر متولى محمد١٨٩٥١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-منة هللا ایمن  محمد عبد اللطیف١٨٩٥٤

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-میرنا مصطفى محمد عاشور١٨٩٨١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-نادر محمد محمد ابراھیم اسماعیل١٨٩٩٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-نرمین محمد زین عبدالحكیم١٩٠٠٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-نور الدین خلف عطیفي عبد القادر١٩٠١٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-نور الدین كرم انور حافظ١٩٠١٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-نور الدین محمد احمد عبد هللا١٩٠١٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-نورا فرغلى عمر فرغلى١٩٠٢٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-نورھان عماد محمد تاج الدین١٩٠٣٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ھانى اشرف جاد جاد احمد عشوش١٩٠٤٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ھدیر احمد حسن عبد الفتاح١٩٠٥٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ولید سمیر محمد احمد١٩٠٧٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ولید محمد فوزي علي١٩٠٧٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یاسمین خالد محمد محمد زكى١٩٠٨٧

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

الثالثة-ادارة اعمال انتساب٠ابانوب ممدوح وھبھ عبد المسیح (محول)١٩١١٧

ادارة اعمال انتساب-الثالثةباسراء صبرى عز الدین مجاھد١٩١٥٠

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبایھ عفیفى ثابت عفیفى١٩١٥٨

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبتسنیم نصر الدین صادق مصطفى١٩١٦١

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبدینا عبد العلیم احمد مراد١٩١٧٥

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبروان عادل حامد صالح١٩١٨٠

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبشامل طھ ذكى محمد١٩١٩١

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 : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبعلى محمد على مصطفى١٩٢٢٠

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبعمرو عاطف محمود عبد الباقي١٩٢٣١

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبعمرو مصطفى زاید زاید١٩٢٣٦

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبفاطمھ احمد فؤاد احمد١٩٢٣٨

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبكمال عبد الرحیم كمال الدین محمد١٩٢٤٣

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبمصطفى امجد احمد محمد احمد١٩٢٧٦

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبنھال ناجح السید الشناوى١٩٢٨٥

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابراھیم جمال یوسف كامل السید١٩٤٠٨

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابراھیم ھالل سعید محمود١٩٤١٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابو بكر یونس محمد عبد العال١٩٤٢١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد اشرف عبد التواب محمد١٩٤٣١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد جمعھ محمد عیسوي١٩٤٤٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد حسن فھمى حسن١٩٤٤٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد حسین شعبان حسین١٩٤٤٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد سعید قبیصى محمد١٩٤٦٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد سمیر ابراھیم لیمونھ١٩٤٧١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد عبد هللا على على١٩٥١٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد عبد هللا مصطفى محمد الصغیر١٩٥١٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد مخلوف موافى جاد١٩٥٧٣

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 سید محمد سالمھ١٩٦١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسراء مصطفى محمد سید١٩٦٣٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم احمد سعد احمد بیومي١٩٦٣٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم طارق محمد عبد الحافظ١٩٦٤٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم محمود احمد ابراھیم١٩٦٦٤

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

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

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 : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-امانى محمد مصطفي عبد المحسن١٩٦٩٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-امیرة محمد عبد العظیم عبد المجید١٩٧٠٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-امیره محمود حسین احمد١٩٧١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اندرو عیاد فخرى الزقیم١٩٧١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-انطونیوس ماجد نادى عدلي١٩٧٢٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-بركسام جورج یعقوب برسوم١٩٧٦٩

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-بالل كمال محمد عبد الحلیم١٩٧٨٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-جمال مصطفى مرسى محمد١٩٨١٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-جون عزت نعیم ناشد١٩٨٢٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حازم جمال فوزى عبدالعزیز١٩٨٢٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حازم متولى خلف محمد١٩٨٢٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حبیبھ نبیل محمد االمیر١٩٨٣٣

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حسن محمد حسن عبد الرحیم محمود١٩٨٤٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-خالد احمد انور احمد١٩٨٦١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-خالد محمد محروس محمد١٩٨٧٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-خلود محمد عثمان منصور١٩٨٨٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-دینا احمد ابراھیم احمد عمران١٩٨٩٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رانا مصطفى كامل محمد١٩٩٠٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رنا سامى عبد الھادى احمد١٩٩٣٤

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ساره حماده عباس زیدان١٩٩٦٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ساره مصطفى كامل احمد١٩٩٦٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سالمھ اسامھ سالمھ غنیم١٩٩٨٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سلمى حسام ابراھیم یونس١٩٩٨٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سلمى عصام حنفى السید١٩٩٨٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سلمى مصطفى محمد محمود سالم١٩٩٩٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سمر سعید عبد الفتاح الشویمى٢٠٠٠٠

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 : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سمیر رجب ابراھیم السید٢٠٠٠٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سھام محمد انور عبد العال٢٠٠٠٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سیلفیا سامح یوسف توفیق٢٠٠١٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شروق احمد شعبان احمد٢٠٠٢٠

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شروق منیر فرج خلف٢٠٠٢٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شریف طارق محمد على٢٠٠٢٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شھاب عالء سعد محمد٢٠٠٣٩

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شیماء اشرف راشد مغازى٢٠٠٤٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-طارق عالم عبدالعلیم نفادى٢٠٠٥٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-طارق محمد عبدالخالق مشتھرى٢٠٠٦١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-طھ مجدى محمد شكرى٢٠٠٦٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عاصم جالل عبد الفتاح سلیم٢٠٠٦٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الحلیم رضا عبد الحلیم محمد٢٠٠٧٣

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن اشرف محمد السنوسى٢٠٠٨٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن حمدى على احمد٢٠٠٩٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن خالد ھاشم محمد احمد٢٠٠٩٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن صابر محمد جبر٢٠١٠٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن عاطف محمد عبد الاله٢٠١٠٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن یاسر كامل عبد الفتاح٢٠١٣٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد هللا اسامھ عبد هللا محمد٢٠١٣٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عصام وجدى كامل ابادیر٢٠١٦٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عال عاطف على عبد العزیز٢٠١٦٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-على حسن سید احمد٢٠١٧٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عماد سید محمد محمود٢٠١٨٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر صفوت مرسى مرسى٢٠٢٠٤

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر محمد عبد المنعم عبدالحلیم٢٠٢١٧

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 : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر محمد على احمد احمد٢٠٢١٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمرو السید سمیر السید حجازى٢٠٢٢١

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمرو عبد الرحیم عارف مصطفى٢٠٢٢٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمرو محمد احمد عطیھ الباجوري٢٠٢٣٢

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمرو ھشام امین محمد البنھاوى٢٠٢٣٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-غادة عباس عبد الحلیم اسماعیل٢٠٢٣٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-فادى جرجس نسیم غالى٢٠٢٤٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-فادى خلف ابراھیم صلیب٢٠٢٤٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-فاطمھ احمد سعد احمد٢٠٢٤٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-فاطمھ صبحى عبد الجواد حسن٢٠٢٥٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-فاطمھ فتحى محمد عیسوى٢٠٢٥٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-فاطمھ محمود محمد سعید٢٠٢٥٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-فلوباتیر ماجد فوكیھ سدراك٢٠٢٦١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم احمد محمد عبد المنعم٢٠٢٧٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم حسین محمد على٢٠٢٨٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم عالء عبد الحمید صابر٢٠٢٩٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم محمد فواز محمد٢٠٣٠٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مادونا مجدى مكرم عازر٢٠٣١٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد صبرى على تاج الدین عبد المتجلى٢٠٤٣٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد صالح موسى محمد٢٠٤٣٤

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد عماد الدین السعید عبد الفتاح٢٠٤٦٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد ماھر قاسم سالمھ٢٠٤٦٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد محى محمود على عمار٢٠٤٨٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود ابراھیم معتمد عبدالقادر٢٠٥٠٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود احمد سید حامد٢٠٥٠٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود اسعد سعید سید الدینارى٢٠٥١١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود اشرف محمد محمود٢٠٥١٢

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 : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود سید ربیع جمعھ٢٠٥١٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود طارق عبدالفتاح عبدالسالم٢٠٥٢٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود محمد اسماعیل عباس٢٠٥٤٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود نصر مسعود محمود٢٠٥٥١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مدحت ممدوح عبد الحمید عبد الخالق٢٠٥٥٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مراد مدحت ابراھیم محمد٢٠٥٥٥

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى ایمن معروف ابو العال٢٠٥٧٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى جمال احمد حسن٢٠٥٧٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى حسن محمد سلیمان٢٠٥٨٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى رمضان توفیق حافظ٢٠٥٨٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى صبرى عبد الونیس٢٠٥٩١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى عید سید جمعھ٢٠٦٠١

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى محمد امین سرحان٢٠٦٠٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى محمد عاشور متولي٢٠٦٠٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى محمد عید فیصل٢٠٦١٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى محمد محمد احمد مصطفي٢٠٦١٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى محمد محمد مرزوق٢٠٦١٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-معتز محمد فتحى محمد٢٠٦٢٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ممدوح ابراھیم احمد البغدادى٢٠٦٣٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-منة هللا غازى سید حسن٢٠٦٣٩

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-منھ هللا احمد عبد هللا حسن٢٠٦٤٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-منھ هللا عبد العزیز محمد عبدالرحمن٢٠٦٥١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-منھ هللا محمود فتحى السید٢٠٦٥٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-منى ابراھیم محمد على٢٠٦٥٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مھا شعیب سعد شعیب٢٠٦٦٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مونیكا عادل فھمى سمعان٢٠٦٦٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-میار محمد قطب محمد٢٠٦٧٩

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 : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-نادر حمدى سلیمان جمعھ سلیمان٢٠٦٩٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-نادیھ یحیى نصر حسین٢٠٧٠٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-نانسى سعید حنا غطاس٢٠٧٠٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ندى رضا عبد العزیز عمر٢٠٧١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-نرمین محمود عبد الفتاح طھ٢٠٧٢٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-نھى یوسف مرسي خلیل٢٠٧٤٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-نورھان عالء عبد الفتاح عبد القوى٢٠٧٦٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-نورھان عید نعیم احمد٢٠٧٦٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھادى عبد المنعم محمد حسین٢٠٧٧٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھدیر حسن صابر علي٢٠٧٩٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھشام محمد على حسین٢٠٨٠٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھند سعید محمد زاید٢٠٨١١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھند عاطف على محمد٢٠٨١٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ولید خالد رجب حسن٢٠٨١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ولید عمرو محمود عبد الغنى٢٠٨٢٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-یاسمین سامح عبد الرحیم الطبالوى٢٠٨٢٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-یاسمین عبد الملك حاج الصیفى٢٠٨٣٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-یاسمین ھشام السید٢٠٨٣٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-یوسف محمد محمود سید٢٠٨٦٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب٠خالد محمد احمد على عبد هللا (محول)٢٠٨٦٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببابانوب انطوان روبیر سوفنیر٢٠٨٧٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد كامل طھ محمد٢٠٩٢٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد مرعي عید حسان٢٠٩٤٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببامانى ابو سریع غریب ابو سریع٢٠٩٦٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببایمان عبد الشافى عبد هللا عبد الشافى٢٠٩٧٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببباسم شریف عراقى محمد٢٠٩٨٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببحامد سید حامد٢١٠٠٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببحیاة حسن محمود على٢١٠٢٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببدینا مجدى محمد حسنین٢١٠٣٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببرضوى خالد سعد زكى سعد٢١٠٤٨

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 : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

عدد الطالب:(٤١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببسارة خلیل مأمون٢١٠٥٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببسالم جمال عطیھ سالم٢١٠٦١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببسلمى شریف عید محمد٢١٠٦٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعبد الرحمن سعید ذكى معوض٢١١٠٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعزه حامد محمد محمد حسانین٢١١٢٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعمر احمد احمد محمد ابراھیم٢١١٣٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعمر عادل احمد سید٢١١٤٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببفادى اشرف حلمى عوض٢١١٦٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببفاطمھ سعید حامد محمد٢١١٦٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببكریم محمد سید عبدالمتعال٢١١٨٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد ابراھیم كمال محمد٢١١٩٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد جعفر احمد طایع٢١٢٠٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد رمضان محمد صالح٢١٢١٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد طارق سید عبدالظاھر٢١٢٢٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمود احمد لطفى حسن٢١٢٥٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمروه مصطفى جوده محمود٢١٢٨٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمریم عبد العزیز ابراھیم سید٢١٢٨٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمریم ھالل عطا توفیق٢١٢٩١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمصطفى احمد علي جمعھ٢١٢٩٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمصطفى محمد انس على٢١٣٠٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمصطفى محمد حنفى سید٢١٣٠١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمونیكا اشرف المصرى جمیل تادرس٢١٣٢٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمى جمال عبد العلیم عبد الرحیم٢١٣٢٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمى محسن السید احمد٢١٣٢٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمینا اشرف فؤاد غطاس٢١٣٣٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمینا عماد كمال عید٢١٣٣٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببنجم الدین صابر فوزى محمد٢١٣٣٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببھاجر حسن سمیر سید٢١٣٥٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببھادى ضیاء الدین سعید سید خلیل٢١٣٥٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببھدى عبد الناصر على طایع٢١٣٦٤

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 : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

عدد الطالب:(٤١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببھشام السید عبد الرحمن السید٢١٣٦٦

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-كریم احمد عبد العاطى محمد٢١٤٨٣

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-نور الدین عبد البر عبد الحمید محمد عبد البر٢١٤٩٣

الثالثة-اقتصاد انتساببعمرو عالء الدین محي الدین٢١٥٠٠

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-ابانوب ایمن سمیر نجیب٢١٥٤١

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-االء ابراھیم فؤاد حسین٢١٥٥٠

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-ایھاب محمد عبد المطلب  عبد ربھ٢١٥٥٥

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-نور الدین خالد انور احمد٢١٥٩٦

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-نیره مجدى عبد المبدئ عبد اللطیف٢١٥٩٧

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-ھیام طھ سعد سید٢١٥٩٨

الثالثة-علوم سیاسیة انتساببفاطمھ مختار حسین احمد الكسباني٢١٦٠٧

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 : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام-اسراء سواح محمد احمد یحیى٢٨٣٩

الرابعة-خارجیة انتظام-سمر اشرف عبد القادر احمد الجروانى٣٣٢٤

الرابعة-خارجیة انتظام-عبد الرحمن محمد عبد الصمد محمد٣٤٥٦

الرابعة-خارجیة انتظام-فاطمھ سید مصطفى عبد هللا٣٥٧١

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد شعبان محمد عبده عبد العال٣٧٤٢

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد عبد هللا محمد محمد عبدهللا٣٧٦١

الرابعة-خارجیة انتظام-محمود ھشام محمود محمد٣٨٧٥

الرابعة-خارجیة انتظام دور سبتمبرخ+طارق یسرى سید یوسف الفقى٤٤١٠

الثالثة-محاسبة انتظامخ٣محمد طلعت احمد سید١٢١٥٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـابراھیم محمد عید رجب١٢٣٧٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد ابراھیم احمد السید١٢٣٧٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد جمال احمد یوسف١٢٣٨١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد حسین محمد محمد١٢٣٨٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد سعید شعبان بشیر١٢٣٩٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد سمیر مسیحھ غالى١٢٣٩٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد عبد الحمید السید عبد الحمید١٢٤٠٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد كامل حسن محمد كامل١٢٤١٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد محمد عبده محمد١٢٤٢٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسماء احمد لطفى محمد١٢٤٨٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسماء على احمد على  عمر١٢٤٩١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسماء كمال امین احمد ابوسنینھ١٢٤٩٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاالء خالد محمود محمد عفیفى١٢٥٠٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاالء محمود عفیفى سلیم١٢٥٠٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـامانى محمد حسین رضوان١٢٥١٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـامنیھ عبد العاطي عبد العزیز شحات١٢٥٢٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـامنیھ عصام امین ابراھیم١٢٥٢٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـامنیھ محمد سید عید امام١٢٥٣٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـان رأفت رمزى جرجس یوسف١٢٥٤٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـانجى سمیر شحاتھ ملك١٢٥٤٦

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

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 : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـایرینى عاطف كامل نجیب١٢٥٥٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـایرینى عصام ابراھیم عطا هللا١٢٥٥٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـایمن محمد حلمى عرابى١٢٥٧٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـایھ اشرف حسن محمود الشویخ١٢٥٧٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـایھ جمال السید الصفطاوى١٢٥٨٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـایھ سعید بكر محمد١٢٥٨٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـایھ عبد هللا صالح زكى١٢٥٩٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـایھ فارس عبده حافظ١٢٥٩١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـبیتر نروز صدیق یوسف١٢٦٢٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـتسنیم محمد عبد المنعم السید١٢٦٣١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـحبیبھ على نبیھ على الغزالى١٢٦٥٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـخالد محسن محمد احمد١٢٦٧٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـدینا طارق توفیق خطاب١٢٦٩٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـرانیا عبد الرحمن عبد العاطى عبد الرحمن١٢٧١٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـرانیا یوسف سید احمد محمد١٢٧١٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـربا طارق سید مصطفى١٢٧١٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـرنا حماده شحاتھ محمد١٢٧٣٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـروان بدر رضا محمود١٢٧٣٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـروان عماد الدین احمد عبد هللا١٢٧٤٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـریم عاطف عبد القوى تاج الدین١٢٧٤٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـساره جمال اسماعیل ابو النجا١٢٧٥٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـساره سالمھ منیر شنودة١٢٧٦٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـساندى ظریف عوض شحاتة١٢٧٨١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـسمیھ محمد عبده عبد المعطى١٢٨٠٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـشیماء احمد رمضان محمد١٢٨٢٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعامر صبرى حسین عوض١٢٨٤٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد الرحمن ایمن رشدى حمدى١٢٨٥٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد الرحمن سامى سلیمان *١٢٨٥٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد الرحمن عماد محمد صالح١٢٨٦٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد الرحمن محمد عبد الرحمن احمد١٢٨٦٦

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 : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد هللا عامر ابوالفضل جیالنى١٢٨٨٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعلى عبد الجلیل على خلیفة١٢٩١٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعلیاء عشرى ربیع عبد الصمد١٢٩١٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعمر خالد عبد الرحمن عبد الفتاح١٢٩٢٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـفاطمھ الزھراء اشرف فولى سلیمان١٢٩٤٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـكیرلس جمیل عدلى مھنى١٢٩٧٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـكیرلس سامى لبیب یعقوب١٢٩٨٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد سید احمد فضل سید احمد١٣٠٤٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد عبد الرؤف عبد الحمید حسن(محول)١٣٠٥٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمنار امجد عبد الحمید عبد العظیم١٣١٥٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمى محمود احمد بسیونى١٣١٧٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـنادر مجدى حلمى مصطفى محمد١٣٢٠٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـھاجر متولى محروس حسن١٣٢٦٧

الثالثة-ادارة اعمال انتظام٠محمد ایمن محمود على (محول)١٣٣٢٢

ادارة اعمال انتظام-الثالثةباحمد محمود محمد محمد غالى١٣٣٢٥

ادارة اعمال انتظام-الثالثةبایمان جمال مصطفى محمد١٣٣٣٢

ادارة اعمال انتظام-الثالثةخ١ایھ خالد فھیم مصطفى١٣٣٧٤

ادارة اعمال انتظام-الثالثةخ١كریم اسماعیل على اسماعیل ١٣٣٨١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـابانوب میالد رشدى بطرس١٣٤٠٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـابراھیم سید عبد الواحد على١٣٤٠٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـابراھیم عادل ابراھیم عبده النشار١٣٤٠٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد ابراھیم محمد ابراھیم١٣٤١٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد توفیق ابو العزایم شلبى شریف١٣٤٢٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد حموده محمود حموده ( أ.ف)١٣٤٢٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد شعیب عبد الحكیم محمد١٣٤٣٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد عبد العال توفیق محمد١٣٤٤٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد عالء احمد محمد١٣٤٥١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد عمر صالح سالمھ١٣٤٥٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد كمال المین مرغنى شاھین١٣٤٦٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد محمد احمد البزاوى١٣٤٦٩

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 : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسراء احمد صادق طلبة یوسف١٣٥٠١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسراء اشرف صابر شاذلى١٣٥٠٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسراء بیومى عبد المعبود بیومى١٣٥٠٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسراء محمد عزمى سید١٣٥١٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسالم عبد الحلیم متولي متولي زلط١٣٥٢٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسماء حسن على الصغیر١٣٥٣٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسماء راضى ذكى عبد الفضیل١٣٥٣٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسماء محمد محمد العجمى١٣٥٤٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسماعیل احمد اسماعیل عبد الحمید١٣٥٤٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـامنیھ طھ توفیق احمد١٣٥٧٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـامنیھ ھشام حسن ابوالفتوح١٣٥٧٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـانس محمد خیرى عبد الحكیم حسن١٣٥٩٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـایھ حسن عبد السالم طھ١٣٦١١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـبیشوى امیر سمیر عبید١٣٦٤٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـتسنیم صبحى فؤاد السید١٣٦٤٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـجاسنت ھانى لمعى سلیمان١٣٦٥٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـجھاد جمال محمود ابراھیم عبد البارى١٣٦٦٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـدعاء ناجى حسانین ابو الفضل١٣٦٩٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـدینا عبد هللا سلطان عبد السالم١٣٧٠٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـدینا فتحى عبد العظیم محمد١٣٧٠٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـدینا ھشام لطفى احمد١٣٧٠٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـرامى ابراھیم توفیق ابراھیم١٣٧١٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـرانا ولید زكریا محمد غزالي١٣٧١٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـراندا سالمھ امام حسن١٣٧١٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـرحمھ مجدى عبد الرشید بشندى١٣٧١٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـرھف بالل السید اسماعیل١٣٧٣١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـروان اشرف نظیر محمد١٣٧٣٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـریھام خالد شحاتھ امام١٣٧٣٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـساره خالد محمد خمیس١٣٧٥١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـساره محمد موسى عبد المحسن١٣٧٦٠

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 : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

عدد الطالب:(٤٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـسامح محمد سید فراج١٣٧٦٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـسیف االسالم بھاء الدین ابراھیم محمد١٣٧٩٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـشادى عبد العزیز شوقى ابو النصر١٣٧٩٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـشادى عالء الدین ابراھیم ابراھیم١٣٧٩٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـشیماء رأفت عشماوى عبد الرحمن١٣٨١٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـصالح خلیفھ مصطفي علیو١٣٨٢٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـصباح زینھم رمضان سید ھریدى١٣٨٢٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعاصم حماده محمد نوفل١٣٨٣٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعالیھ محمد حسین عبد الجلیل١٣٨٣٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد الرحمن محمد ابراھیم حسن١٣٨٥٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد الرحمن مصطفى عبد العظیم حسن١٣٨٦٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد الكریم سعید عامر بیومى١٣٨٦٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد اللطیف كمال صدیق عبد اللطیف١٣٨٦٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد الوھاب عبد الناصر عباس احمد١٣٨٧٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعلیاء عشیرى دسوقى عبد العزیز١٣٩٠٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعمر عماد محمود شوقى١٣٩١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـغادة شكرى ابراھیم احمد١٣٩٣٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـغاده فاروق محمد یحى عبد الحمید١٣٩٣٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمارینا الیاس عبدهللا الیاس١٣٩٩٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمارینا سولایر كامل حسب هللا١٣٩٩٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد حسن یوسف اسماعیل١٤٠٣١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد حسین حسني١٤٠٣٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد عادل عبد الحمید عبد اللطیف١٤٠٦١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد عاطف ابو الوفا عبد الحلیم١٤٠٦٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد عبد اللطیف احمد سید١٤٠٦٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد محمود احمد ابراھیم١٤٠٨٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمود عصام خلیل مصطفى١٤١١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمروان ھشام حزین حسن١٤١٢٣

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمنھ هللا حسنین جمعھ عیسى١٤١٨٢

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 : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

عدد الطالب:(٤٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمنى احمد على حسن ( أ.ف)١٤١٩٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـنادر نجیب كامل یوسف غبلایر١٤٢٣٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـنانسى عاطف احمد عبده١٤٢٣٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـھاجر جمال محمد حسین١٤٣٠٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـھاجر فتحى عبد العزیز عابدین١٤٣١٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـھدیر صالح عثمان ابراھیم١٤٣٣٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـیاسمین مجدى محمود فرحات محمود١٤٣٧٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـیاسمین وحید منصور منصور١٤٣٧٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام٠ریم حسین محمد عبد الوھاب (محول)١٤٣٩٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبایھ محمد عبد المتعال نوح١٤٤٣٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١محمد عبد هللا محمد ناصف١٤٥٥٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١محمد على عبد هللا ابو خلیل١٤٥٥٩

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظامـاالء عصام الدین احمد السید١٤٦٤٠

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظامـزینب محمد عبد الحافظ مھدى١٤٦٤٥

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظامـعبد الرحمن صالح السید على١٤٦٤٨

الفرقة الثالثة-نظم معلومات انتظام٠شروق یسرى محمد احمد١٤٧٢٥

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتظامـاحمد عادل محمد محمد عثمان١٤٩٣٢

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 : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

عدد الطالب:(٢٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاحمد رمزي محمد عبد الرؤف٢٢٠٤٠

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-ھدیر احمد حامد حافظ٢٣٣١٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـساره رجب حسن شرف٢٣٧٢٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـلمیاء جمال ابو القاسم عبد اللطیف٢٣٨٤١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـمارینا سعید حلیم رمسیس٢٣٨٤٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد شعبان عبد التواب سالم (محول)٢٣٨٩٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد عبد هللا كمال طھ٢٣٨٩٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـمصطفى احمد احمد اسماعیل٢٣٩٣٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـمى اشرف عبد العظیم عبد المحسن٢٣٩٦١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـندى سید ابراھیم على احمد٢٣٩٩٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـنغم اشرف حمدى حسن٢٤٠٠٩

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠بطرس میالد لبان صلیب (محول)٢٤٠٧٩

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠نورھان محمد نجیب عبود (محول)٢٤٠٨٨

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاحمد عالء محمد حسن٢٤١٣٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـحبیبھ مجدى محمد اسماعیل ابراھیم٢٤٢١٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـكیرلس ماجد میالد ابراھیم٢٤٣٦٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـھاجر ابراھیم زكریا ابراھیم (محول)٢٤٤٨٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـھدیر ابراھیم یونس عبد اللطیف یونس٢٤٤٨٦

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةباحمد محمد كامل الرشیدي٢٤٥٢٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمحمد رمضان صادق ابو سریع٢٤٦٢٢

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

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـساره محمد مجاھد السید٢٤٧٠٠

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 : ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة 

عدد الطالب:(٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(تابع ١٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب لغاتـدالیا محمد علي بدري٢٤٨٠٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب لغاتـزیاد سامي عبد السالم حسنین٢٤٨٠٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب لغاتـسارة اكرم شاكر السید شمس٢٤٨٠٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب لغاتـعبد الرحمن طارق مصطفى اصمعي٢٤٨١١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب لغاتـعمر صالح الدین محمد صابر٢٤٨١٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب لغاتـمحمد مجدي محمد احمد٢٤٨١٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال لغات انتسابـمحمد صالح سالم عثمان٢٤٨٣٥

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب لغاتـیوسف ھشام حسین حسني٢٤٨٤٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


