
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتظامالمادة : السلوك اإلدارى

عدد الطالب:(٢٨)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام-دنیا ایمن وجیھ محمد٣١٦٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام-احمد محمود فتحى عبد هللا١٣٤٩١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام-اشرقت مدحت سید اسماعیل١٣٥٥٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام-محمود احمد فؤاد محمد١٤١٠٢

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام-اسالم احمد حامد عبد المجید١٤٦٣٩

الفرقة الثانیة انتظام-احمد امام منصور محمود٤٠٠٧٧

الفرقة الثانیة انتظام-احمد جمال فؤاد محمد٤٠٠٩٣

الفرقة الثانیة انتظام-الشیماء عبد العال زكى جمعھ٤٠٦١٦

الفرقة الثانیة انتظام-ایمان محمد مفید شكرى٤٠٨١٩

الفرقة الثانیة انتظام-سامح ایمن نشأت محمد٤١٥٩١

الفرقة الثانیة انتظام-شیماء صالح احمد محمد٤١٨١٧

الفرقة الثانیة انتظام-صالح الدین محمود محمد مندور٤١٨٦٣

الفرقة الثانیة انتظام-عبد الرحمن محمد احمد عبد الحافظ٤١٩٦٩

الفرقة الثانیة انتظام-عبدهللا حسین سعد عبدالسالم٤٢٠٧٢

الفرقة الثانیة انتظام-ماریا ارسانى ابراھیم توفیق٤٢٥٠٢

الفرقة الثانیة انتظام-محمد اسامھ احمد محمد٤٢٥٨٦

الفرقة الثانیة انتظام-محمد عماد الدین محمد السید٤٢٧٨٨

الفرقة الثانیة انتظام-مریم یاسر احمد محمد ریاض٤٣٠٩٠

الفرقة الثانیة انتظام-نورا فوزي محمد السید٤٣٥٢٤

الفرقة الثانیة انتظام-ھانى كرم فھیم جوھر٤٣٦٤٤

الفرقة الثانیة انتظامبابانوب نسیم زكى بشاى٤٤١٣٨

الفرقة الثانیة انتظامبدالیا نیلسون الدو فیلیب٤٤٣٧٢

الفرقة الثانیة انتظامبعبد الرحمن خالد عبد هللا محمود٤٤٤٨٤

الفرقة الثانیة انتظامبمحمد باوه احمد ابراھیم على٤٤٥٨٤

الفرقة الثانیة انتظامبمحمد خالد عنتر محمد المندورى٤٤٥٩١

الفرقة الثانیة انتظامخ١ابانوب جرجس حلمى وھیب٤٤٨١٨

الفرقة الثانیة انتظامخ١عبد هللا محمد عبد المنعم محمد٤٥٠٠٩

الفرقة الثانیة انتظامخ١عمرو عطیھ محمد محمد عطیھ٤٥٠٣٩

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 : السلوك اإلدارى

عدد الطالب:(٣٨)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-على سعدى عبد الراضي احمد١٦١١٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-نوران عصام محمد عیسى١٧٣٤٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یاسمین سید محمد كمال١٧٤٨٣

الثالثة-محاسبة انتساببمحمد جعفر محمد رجب١٧٨٦٩

الثالثة-احصاء تطبیقى انتسابخ١مصطفى حسن محمد عبد الجلیل٢١٥٣٣

الثانیة انتساب-احمد حمدي محمد عوض ھالل٤٥٧٣٥

الثانیة انتساب-احمد سمیر رواش فرماوى٤٥٨٢٩

الثانیة انتساب-احمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن٤٥٩٣٠

الثانیة انتساب-اسحق بقطر فضل اسحق٤٦٢٩٠

الثانیة انتساب-امین خالد حسانین ابوسریع٤٦٦٨٧

الثانیة انتساب-حسام محمد مرسى احمد محمد٤٧١٣١

الثانیة انتساب-رحمة احمد سید ضمى٤٧٤٣٥

الثانیة انتساب-روبیر رفیق حبیب جرجس٤٧٥٠٢

الثانیة انتساب-زیاد محمد السید عبدالسالم جمعھ٤٧٥٦٢

الثانیة انتساب-زیاد نور یحى عبدربھ خلیل٤٧٥٧٢

الثانیة انتساب-عبد الرحمن اشرف محمد یوسف٤٨٠٦٤

الثانیة انتساب-عبد الرحمن شریف احمد احمد عبد المعطى٤٨١٢٥

الثانیة انتساب-عبد الملك عثمان عبد الفتاح محمد رفاعى٤٨٣٦١

الثانیة انتساب-عصام خالد رجب السید٤٨٤٦٥

الثانیة انتساب-عمر خالد عبدالقادر البدرى٤٨٦٣٣

الثانیة انتساب-عمرو محمد السید محمد حسن٤٨٨٢٨

الثانیة انتساب-محمد فوزى سید اسماعیل٤٩٨٣٤

الثانیة انتساب-مصطفى حسنى صادق عثمان٥٠٤١٦

الثانیة انتساب-میرنا مدحت موریس اسكندر٥٠٧٩٥

الثانیة انتساب-ھشام على رمضان احمد٥١٢٥٨

الثانیة انتساب-یوسف سید عید سید سید٥١٤٧٠

الثانیة انتساب-یوسف محمد احمد محمد السید٥١٥٢٢

الثانیة انتساب-یوسف محمد عبدالمحسن یوسف٥١٥٣٩

الثانیة انتساب-یوسف ناصر احمد حسین٥١٥٦١

الفرقة الثانیة انتساب (د)-انس خالد طھ عبد العال (محول)٥١٥٩٥

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 : السلوك اإلدارى

عدد الطالب:(٣٨)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثانیة انتساب (د)-ساره محمد صابر عبد الجواد خضر (محول)٥١٥٩٩

الفرقة الثانیة انتساب (د)-محمد حمید عبد الاله محمد (محول)٥١٦١٤

الفرقة الثانیة انتساب (د)-محمد ھشام فؤاد على المعایرجى (محول)٥١٦١٩

الفرقة الثانیة انتساب (د)-مؤمن عبد الرحمن مصطفى عبد النبى (محول)٥١٦٢٥

الفرقة الثانیة انتساب (د)-یوسف احمد صابر عبد الجواد خضر (محول)٥١٦٣٠

الثانیة انتسابخ١اسالم بشیر ھالل محمد٥٣٥٠٧

الثانیة انتسابخ١رائد فارس ھاشم حسن٥٣٥٩٣

الثانیة انتسابخ١على كمال ابراھیم محمد٥٣٦٩٣

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 : السلوك اإلدارى

عدد الطالب:(٤٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-یوسف احمد محمد صالح الدین احمد٢٣٣٢١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغات-ابراھیم سمیر عبد العظیم محمد محمد نصار٢٣٥٠٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغات-احمد طارق محمد حامد محمد٢٣٥٣٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغات-احمد محمود محمود حنفي٢٣٥٤٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغات-اسماعیل خالد اسماعیل بیومى الفقى٢٣٥٨١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغات-ایمان محمد مغاوري محمد٢٣٦١٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغات-حسن خالد حسن جاد٢٣٦٦٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغات-خلود محمد السید محمد عبد الرحمن٢٣٦٨٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغات-شادى شكرى عزیز عطیھ٢٣٧٤٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغات-عمر احمد سید احمد٢٣٨٠٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغات-ندى طارق سید عبد المعطى٢٣٩٩٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغات-ھدیر اسامھ تونى على التونى٢٤٠٤٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغات-یوسف سید فوزى محمد السید٢٤٠٧١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغات-على محمد عبد هللا احمد بازرعة٢٤٣٢٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغات-روان محمد عبده محمود احمد (محول)٢٤٥٩٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغات-محمد حمدى حسین سراج٢٤٦١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغات-یوسف طارق عباس حلیم محمود٢٤٦٥٦

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغات-عبد الرحمن مجداد حسن شحاتھ٢٤٧٠٧

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغات-محمد ناصر احمد محمد٢٤٧١٨

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغات-محمود محمد ابوزید على متولي٢٤٧٢٢

الثانیة لغات انتظام-ساره سعد الدین احمد فؤاد٢٥٣١٨

الثانیة لغات انتظام-محمد عبده عبدهللا عبده٢٥٧٣٣

الثانیة لغات انتظام-محمود یحى محمود عبد الفتاح٢٥٨٢٠

الثانیة لغات انتظام-وسام عمر عبدالفتاح احمد٢٦١٤٢

الثانیة لغات انتظام-یوسف ممدوح عبد العظیم فھمى٢٦٢٢١

الثانیة لغات انتظامبابانوب ظریف كرومل فھیم٢٦٢٢٤

الثانیة لغات انتظامبابتھال سید عبد الباقى احمد٢٦٢٢٥

الثانیة لغات انتظامبالسید محمد السید محمد صقر٢٦٢٤٦

الثانیة لغات انتظامبایمن احمد عبد المعبود محمد٢٦٢٥٦

الثانیة لغات انتظامببولس منیر ریاض شنوده٢٦٢٦٣

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 : السلوك اإلدارى

عدد الطالب:(٤٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة لغات انتظامبدینا فتحى احمد سلیم٢٦٢٧٣

الثانیة لغات انتظامبعزت محمد عزت ھاشم٢٦٢٩٥

الثانیة لغات انتظامبعلى سمیر على سلیمان٢٦٢٩٧

الثانیة لغات انتظامبعمر مجدي عبد السالم محمد٢٦٢٩٩

الثانیة لغات انتظامبمارینا خلف هللا عبده روبیل٢٦٣١٥

الثانیة لغات انتظامبمحمد محمد مصطفى حسین البشالوى٢٦٣٢٩

الثانیة لغات انتظامبمحمد وائل محمد صابر٢٦٣٣٣

الثانیة لغات انتظامبمنھ هللا على عبد الرازق على٢٦٣٤٧

الثانیة لغات انتظامبمیسون منیر رمضان طھ٢٦٣٥٤

الثانیة لغات انتظامبھدى ابراھیم جاد المولى حسن٢٦٣٦٢

الثانیة لغات انتظامخ١بییر ھانى عدلى قلدس٢٦٣٩٤

الثانیة لغات انتظامخ١فادى عادل عوض اسحق٢٦٤١٤

الثانیة لغات انتظامبعمرو ایھاب محمد حسن (محول)٢٦٥٤٤

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 : السلوك اإلدارى

عدد الطالب:(٥٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب لغات-ابانوب امیل شكرى اسكندر٢٦٥٦١

الثانیة انتساب لغات-احمد جمعة على ابراھیم٢٦٥٦٩

الثانیة انتساب لغات-احمد رافت احمد محمد٢٦٥٧٢

الثانیة انتساب لغات-احمد سلیمان محمد ابراھیم الطباخ٢٦٥٧٥

الثانیة انتساب لغات-احمد عبد الحق عبد هللا عبد الحق٢٦٥٨٤

الثانیة انتساب لغات-احمد عبد الناصر الجبرتى عبد الواحد٢٦٥٨٥

الثانیة انتساب لغات-احمد عصام عبد العزیز خلیل٢٦٥٨٧

الثانیة انتساب لغات-احمد منیر عثمان صابر٢٦٦٠٤

الثانیة انتساب لغات-االء عوض عبد العظیم محمد٢٦٦١٣

الثانیة انتساب لغات-اندرو راجى فرید المصري٢٦٦٢٢

الثانیة انتساب لغات-اندریھ اكرم بشرى كامل٢٦٦٢٤

الثانیة انتساب لغات-ایناس نصر حسن احمد٢٦٦٢٨

الثانیة انتساب لغات-بوال جورج حبیب جبران٢٦٦٤٥

الثانیة انتساب لغات-تسنیم عادل السید احمد٢٦٦٥٥

الثانیة انتساب لغات-حسام الدین عبد الناصر عبدون عبد العزیز٢٦٦٦٦

الثانیة انتساب لغات-حسن یوسف محمد العرقسوسى٢٦٦٧٤

الثانیة انتساب لغات-حسین محمد عبد المنعم عبد السالم٢٦٦٧٨

الثانیة انتساب لغات-حمزه یحیى محمود وحید حافظ٢٦٦٨٠

الثانیة انتساب لغات-خالد حسین معوض عبد الغنى٢٦٦٨٢

الثانیة انتساب لغات-رنا احمد حسین عبد الستار عطا٢٦٧٠١

الثانیة انتساب لغات-رنا محمد محمود عبد الرحیم٢٦٧٠٣

الثانیة انتساب لغات-زیاد احمد عبد العظیم احمد٢٦٧١٦

الثانیة انتساب لغات-سلمى جھاد احمد الشریف٢٦٧٢٧

الثانیة انتساب لغات-عالیة عبد العاطى عبد الفتاح شحاتھ٢٦٧٥٠

الثانیة انتساب لغات-عبد الرحمن اسامھ احمد ریاض٢٦٧٥٢

الثانیة انتساب لغات-عبد الرحمن صبحي سید حمد محمد٢٦٧٥٥

الثانیة انتساب لغات-عبد الرحمن عادل محمد ابراھیم منصور٢٦٧٥٦

الثانیة انتساب لغات-عبد الرحمن محمد السید احمد٢٦٧٥٩

الثانیة انتساب لغات-علیاء محمد رفعت محمد محمود٢٦٧٧٠

الثانیة انتساب لغات-عمر حمدي عبد الرازق عبد السالم٢٦٧٨٠

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 : السلوك اإلدارى

عدد الطالب:(٥٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب لغات-عمر محمد نورالدین محمد انور ابو سیف٢٦٧٩٤

الثانیة انتساب لغات-عمرو محمد احمد على صالح٢٦٨٠٠

الثانیة انتساب لغات-عمرو محمد محمود محمد حسن٢٦٨٠١

الثانیة انتساب لغات-فرحة قدرى عبد الوھاب ادریس٢٦٨٠٦

الثانیة انتساب لغات-محمد احمد صفوت محمد الحیلھ٢٦٨٢٠

الثانیة انتساب لغات-محمد امام محمد عبد الحمید٢٦٨٢٣

الثانیة انتساب لغات-محمد خالد على حسین٢٦٨٢٦

الثانیة انتساب لغات-محمد رأفت عبد الھادى احمد عبد الرؤف٢٦٨٢٧

الثانیة انتساب لغات-محمد سید على معوض٢٦٨٣١

الثانیة انتساب لغات-محمد شریف بیومى ابراھیم٢٦٨٣٢

الثانیة انتساب لغات-محمد طارق محمد حنفي عبد الفتاح٢٦٨٣٤

الثانیة انتساب لغات-محمد محسن محمود فھمى راغب٢٦٨٤٢

الثانیة انتساب لغات-محمود عاطف محمود عبد العال٢٦٨٥٤

الثانیة انتساب لغات-مصطفى محمد حسن عیسى٢٦٨٦٦

الثانیة انتساب لغات-مصطفى محمود محمد سالم٢٦٨٦٩

الثانیة انتساب لغات-مصطفى منصور امام محمد حسن٢٦٨٧٠

الثانیة انتساب لغات-معتز با� حسنى عبد العزیز السمان٢٦٨٧٣

الثانیة انتساب لغات-میار طارق ماجد اسماعیل٢٦٨٩٠

الثانیة انتساب لغات-نانسى فكرى سمعان عبد المسیح٢٦٩٠٣

الثانیة انتساب لغات-ندیم نبیل مصطفى محمد٢٦٩٠٧

الثانیة انتساب لغات-نمیر سالم محمد جاب هللا٢٦٩١٠

الثانیة انتساب لغات-نھى عبد العزیز سعید قطب البدوى٢٦٩١١

الثانیة انتساب لغات-نور الدین محمد سمیر احمد كامل٢٦٩١٣

الثانیة انتساب لغات-نوران خالد مرسى سعید سعید الوكیل٢٦٩١٥

الثانیة انتساب لغات-نورھان سامح كمال محمد٢٦٩١٧

الثانیة لغات انتساب٠احمد محمد عبد الوھاب عبد اللطیف (محول)٢٦٩٦٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


