
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتظامالمادة : محاسبة تكالیف ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـابانوب سعد عوض عبید(أ.ف)٥

الرابعة-محاسبة انتظامـابراھیم ابو الغیط على محمد١٥

الرابعة-محاسبة انتظامـابراھیم عبدالحواش سید عبدالحواش٢٤

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد الطوخى عبدالعزیز الضوى٤٢

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد ایمن كمال بیومى٤٦

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد باھر عبد العظیم الدیدامونى٤٨

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد عادل حسن مصطفى عفیفى١٣٨

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد عبود حافظ فاوى١٦٥

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد عصام مخلوف محمد مخلوف١٧١

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد محمود عبد اللطیف(محول)٢٣٠

الرابعة-محاسبة انتظامـاسامھ ابراھیم سید ابراھیم اسماعیل٢٦٥

الرابعة-محاسبة انتظامـاشرف جابر فرغلي محمد٣٩٣

الرابعة-محاسبة انتظامـافنان حسنى عبد التواب عبد السالم٣٩٦

الرابعة-محاسبة انتظامـایمان سید انور على٤٩١

الرابعة-محاسبة انتظامـایمان سید محمد عبد اللطیف٤٩٢

الرابعة-محاسبة انتظامـایھ عبد العلیم فتحى محمد٥٣٦

الرابعة-محاسبة انتظامـباسم سامى ظریف سفین٥٧٠

الرابعة-محاسبة انتظامـبیشوي فتحي حبشي فرج٦٠٧

الرابعة-محاسبة انتظامـتسنیم عماد الدین محمد احمد الشیمى٦٠٨

الرابعة-محاسبة انتظامـجھاد خالد توفیق احمد٦٣٣

الرابعة-محاسبة انتظامـحبیبھ خالد محمد عواد٦٥٧

الرابعة-محاسبة انتظامـحسن ناصر حسن رمضان٦٨٧

الرابعة-محاسبة انتظامـحمادة جمعة حسین عبدالحمید٦٩٨

الرابعة-محاسبة انتظامـحماده عوض محمد على٧٠٢

الرابعة-محاسبة انتظامـخالد احمد سامى عبدالمنعم احمد٧١٠

الرابعة-محاسبة انتظامـدیفید فایز روبین روفائیل٧٧٥

الرابعة-محاسبة انتظامـدینا طھ عزمي عبدهللا٧٩١

الرابعة-محاسبة انتظامـرانا ابراھیم جوده ابراھیم محمد٨٠٦

الرابعة-محاسبة انتظامـزوید حسن عبد الحمید محمد٨٨٠

الرابعة-محاسبة انتظامـزینب محمد حسن عبد الوھاب٨٨٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتظامالمادة : محاسبة تكالیف ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـساره مجدى محمود محمود٩٢٤

الرابعة-محاسبة انتظامـسلسبیل حسین محمود حسین٩٤٦

الرابعة-محاسبة انتظامـسلمى عاطف محمد عبده٩٥٦

الرابعة-محاسبة انتظامـسندس عصام عبد الخالق عبد الغنى٩٩١

الرابعة-محاسبة انتظامـسھیر ناصر خلیل عز الدین٩٩٧

الرابعة-محاسبة انتظامـسیف اشرف احمد امام١٠٠٦

الرابعة-محاسبة انتظامـشیماء محمد عبد العلیم عبد المحسن١٠٥١

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن سلطان ابو الحدید سلطان ١١٠٣

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد هللا خالد محمد شعبان١١٥٨

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الھادى اسحق عبد الھادى علیوة١١٧٨

الرابعة-محاسبة انتظامـعمر خالد عبد الحافظ محمد١٢٥٥

الرابعة-محاسبة انتظامـعمر محمد عبد الحمید عبد الستار١٢٧٥

الرابعة-محاسبة انتظامـعمرو ناصر محمد عبد الحمید١٣٠٨

الرابعة-محاسبة انتظامـفاروق محمد فاروق محمد (محول)١٣٢٢

الرابعة-محاسبة انتظامـكریم حمزاوى حسین محمد١٣٦٩

الرابعة-محاسبة انتظامـكریم خمیس امین عبد العزیز١٣٧٠

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد احمد شریف محمد١٤٦٧

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد احمد شوقي محمد خلف١٤٦٩

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد اشرف محمد عبد الفتاح دویدار١٥٠٧

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد شریف احمد محمد١٦٠٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد طارق سالمة عبد الرسول١٦٢٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد طارق عبد المنعم احمد الصاوى١٦٢٦

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد عادل السید محمد١٦٣٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد عصام محمد ١٦٧٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد مجدى محمود محمد القاضى١٧٠٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود احمد السید مرسى١٧٤٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود صالح محمود محمد١٧٨٨

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود كامل امین على١٨٠٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمروه ممدوح مصطفى محمد١٨٦٢

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى جمعھ ربیع عبد الدایم١٨٩٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتظامالمادة : محاسبة تكالیف ٢

عدد الطالب:(٣١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٤)
رقم 

الجلوس
التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى عبد الفتاح عبد التواب عبد الفتاح١٩٢١

الرابعة-محاسبة انتظامـممدوح یوسف حمد محمود١٩٥٩

الرابعة-محاسبة انتظامـمنة هللا محمد منصور عبد الغنى١٩٧٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمونیكا ثروت لمعى بخیت٢٠١٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمیاده خلف عبداللطیف على٢٠٣٥

الرابعة-محاسبة انتظامـندى اشرف محمد جمال الدین٢١٠٦

الرابعة-محاسبة انتظامـندى مجدى احمد محمد صالح٢١١٨

الرابعة-محاسبة انتظامـنورھان محمد احمد حسن احمد٢١٩٣

الرابعة-محاسبة انتظامـھاجر عصام علم الدین شحاتھ٢٢١٣

الرابعة-محاسبة انتظامـھدیر اشرف فارس عبد السمیع٢٢٤٤

الرابعة-محاسبة انتظامـھدیر محمود احمد ابراھیم٢٢٥٩

الرابعة-محاسبة انتظامـھشام على یحیى محمد٢٢٧٢

الرابعة-محاسبة انتظامـولید خالد حسین محمود٢٢٩٨

الرابعة-محاسبة انتظامـیاسمین احمد محمد صبح محمد٢٣١٥

الرابعة-محاسبة انتظامـیاسمین عادل عبدالنبى ابراھیم٢٣٢٢

الرابعة-محاسبة انتظامبابراھیم مصطفى ابراھیم سید٢٣٧٠

الرابعة-محاسبة انتظامباحمد عز الدین السید علي٢٣٧٥

الرابعة-محاسبة انتظامبشادى نصر هللا حسین حسن٢٣٩٩

الرابعة-محاسبة انتظامبفتحى شعبان رجب ابوبكر عبدالواحد٢٤٠٧

الرابعة-محاسبة انتظامبمحمد على حسن حسین٢٤٢٠

الرابعة-محاسبة انتظامبمحمد عصام بدر محمد٢٤٢١

الرابعة-محاسبة انتظامبمصطفى سعید بخیت بدر٢٤٣١

الرابعة-محاسبة انتظامبمیاس عمار ظافر قنید٢٤٣٥

الرابعة-محاسبة انتظامبیوسف خالد عبدالتواب عبدهللا٢٤٤٤

الرابعة-محاسبة انتظامخ١ایمان مسعد ابراھیم علي علي٢٤٤٨

الرابعة-محاسبة انتظامخ١كریم جالل بلیدى محمد٢٤٦٢

الرابعة-محاسبة انتظامخ١ماجد سامح لطیف عبدالمالك٢٤٦٤

الرابعة-محاسبة انتظامخ١محمد عماد احمد حسین شنقار٢٤٦٧

الرابعة-محاسبة انتظامخ١ھند عاطف فرج عبدالعال٢٤٧٣

الرابعة-محاسبة انتظامخ٢ھبھ فرغلي عبدالحافظ فرغلي٢٤٨٨

الرابعة-محاسبة انتظام دور سبتمبرخ٢محمد فرید فتحي احمد٢٥٩٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتسابالمادة : محاسبة تكالیف ٢

عدد الطالب:(٨)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(تابع ١٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتسابخ١احمد عبد المجید محمد حسین٧٤٦٣

الرابعة-محاسبة انتسابخ١محمد سعید محمد عبد الجلیل٧٤٧٤

الرابعة-محاسبة انتسابخ١ولید خلیل على عبد النبى٧٤٨٢

الرابعة-محاسبة انتسابخ٢مصطفى سمیر حسن سالمھ ٧٤٩٥

الرابعة-محاسبة انتسابخ٣منى ھالل ثابت عبد اللطیف ٧٥٠٦

الرابعة-محاسبة انتسابخ+جورج راضى عطیھ عزیز٧٥٢٠

الرابعة-محاسبة انتسابخ+رومیثاء طارق عبد الحفیظ ابراھیم٧٥٢٧

الرابعة-محاسبة انتسابخ+مصطفى محمود دسوقى نعیم٧٥٥٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: لغات - انتظامالمادة : محاسبة تكالیف ٢

عدد الطالب:(٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(تابع ١٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتــعمر عالء الدین عمار٢٢٣٨٠

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتــكریم احمد عبد هللا على٢٢٤١٥

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتخ١كاترین عریان كمال فھیم٢٢٦٧٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


