
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى انتسابالمادة : نظم معلومات وحاسبات آلیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عالء عمرو عبد هللا محمد(محول)١٦١٠٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمرو محمد خلیل عبد الرحمن(محول)١٦٢٣٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى ثروت احمد  ابراھیم١٧٠٣٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھیام على شحاتھ محمد١٧٤٥١

الثالثة-محاسبة انتساب٠احمد عبد الحكیم عبد المعطى عبد الجواد (محول)١٧٥٥٤

الثالثة-محاسبة انتساب٠ایمان طلعت عبد النبى محمود (محول)١٧٥٥٥

الثالثة-محاسبة انتساب٠محمد احمد حسن عبد المھدى (محول)١٧٥٥٧

الثالثة-محاسبة انتساب٠محمد جوده على عبد الفضیل (محول)١٧٥٥٨

الثالثة-محاسبة انتساب٠محمد صالح فكرى جوده (محول)١٧٥٥٩

الثالثة-محاسبة انتساب٠محمود توبھ رجب احمد (محول)١٧٥٦٠

الثالثة-محاسبة انتساببنورھان حاتم عبد هللا محمد الجمل  (محول)١٧٩٩٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-دنیا سمیر ابراھیم حسین١٨٤٤٨

الثالثة-ادارة اعمال انتساب٠احمد سمیر عبد ربھ محمود (محول)١٩١١٨

الثالثة-ادارة اعمال انتساب٠احمد مجدى طلعت عبد العلیم (محول)١٩١١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد احمد على ابراھیم٢٠٣٥٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد ایمن محسن كامل٢٠٣٨٠

الثانیة انتساب-ابراھیم خلیل ابراھیم اسكندر٤٥٥٤١

الثانیة انتساب-احمد جمال اسماعیل حسین٤٥٦٨٤

الثانیة انتساب-احمد جمال عبد الناصر یوسف٤٥٦٩١

الثانیة انتساب-احمد حماد عبد الحكیم ابوزید٤٥٧٢٥

الثانیة انتساب-احمد خالد ابراھیم عبد هللا٤٥٧٣٨

الثانیة انتساب-احمد سامى رشاد عبد الواحد٤٥٨٠٢

الثانیة انتساب-احمد سعد على محمود٤٥٨١٠

الثانیة انتساب-احمد سعید فتحى ابراھیم عبیان٤٥٨٢٠

الثانیة انتساب-احمد سمیر على عبد اللطیف٤٥٨٣٣

الثانیة انتساب-احمد سید احمد محمد اسماعیل٤٥٨٣٩

الثانیة انتساب-احمد سید عبدالستار عبدالرازق٤٥٨٤٦

الثانیة انتساب-احمد صبرى فؤاد حسن٤٥٨٦٧

الثانیة انتساب-احمد طارق سمیر سید٤٥٨٨٨

الثانیة انتساب-احمد عادل حسین عبد الفتاح٤٥٩٠١

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 : نظم معلومات وحاسبات آلیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-احمد عادل عبد الرحمن صالح٤٥٩٠٦

الثانیة انتساب-احمد عاطف جمیل محمود٤٥٩١٢

الثانیة انتساب-احمد عبده شمس الدین عبدالموجود٤٥٩٥٣

الثانیة انتساب-احمد عالءالدین عبدالحمید زكى٤٥٩٨١

الثانیة انتساب-احمد عمر محمد صادق حافظ٤٥٩٩٩

الثانیة انتساب-احمد محمد خالف محمد عمر٤٦٠٨١

الثانیة انتساب-احمد محمد سمیر محمود٤٦٠٨٨

الثانیة انتساب-احمد محمد عبدالسالم حسن قندیل٤٦١٠٩

الثانیة انتساب-احمد محمد مخیمر ابراھیم عبد الرحمن٤٦١٣٧

الثانیة انتساب-احمد محمود حسن علیش٤٦١٥١

الثانیة انتساب-احمد محمود فھیم ابراھیم حسام الدین٤٦١٦٠

الثانیة انتساب-احمد محمود محمد ابراھیم٤٦١٦١

الثانیة انتساب-احمد مصطفى امین مصطفى محمد٤٦١٧٧

الثانیة انتساب-احمد مصطفى محمد مصطفى ٢٣-١١-٤٦١٨٣١٩٩٨

الثانیة انتساب-احمد ممدوح صادق امین٤٦١٩١

الثانیة انتساب-احمد نبیل حسین صالح٤٦٢١٢

الثانیة انتساب-احمد یاسر محمد محمد عبد الرؤف٤٦٢٣٦

الثانیة انتساب-احمد یاسر محمود محمود عبد الواحد٤٦٢٣٧

الثانیة انتساب-احمد یوسف نور الدین یوسف٤٦٢٤٢

الثانیة انتساب-ادھم طلعت زكریا حسن٤٦٢٥١

الثانیة انتساب-ادھم فرج امین احمد٤٦٢٥٥

الثانیة انتساب-ادھم محمود رمضان محمد٤٦٢٥٩

الثانیة انتساب-اسامھ احمد محمد حلمى٤٦٢٦٨

الثانیة انتساب-اسامھ سید محمد عبد الرحیم٤٦٢٧٥

الثانیة انتساب-اسامھ مؤمن فاروق عباس محمد٤٦٢٨٩

الثانیة انتساب-اسراء سعید عبدالقادر عبده٤٦٣٢٠

الثانیة انتساب-اسراء یسرى عماد عبد الرحمن٤٦٣٦٥

الثانیة انتساب-اسطفانوس عماد اسطفانوس بشاى٤٦٣٦٦

الثانیة انتساب-اسالم احمد جابر احمد٤٦٣٦٨

الثانیة انتساب-اسالم حمدى محمد ابراھیم٤٦٣٩٨

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 : نظم معلومات وحاسبات آلیة

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-اسالم سعید حسن ابراھیم البوشي٤٦٤٠٧

الثانیة انتساب-اسالم محمد الغریب ابراھیم٤٦٤٥١

الثانیة انتساب-اسالم محمد خلیل السید٤٦٤٥٥

الثانیة انتساب-اسالم محمد رمضان حجازى٤٦٤٥٧

الثانیة انتساب-اسالم محمد محمود احمد٤٦٤٦٩

الثانیة انتساب-اسالم مصطفى عبد السمیع مصطفى٤٦٤٧٦

الثانیة انتساب-اسالم مؤمن محمد محمد٤٦٤٧٩

الثانیة انتساب-اشرف شحاتھ سید على٤٦٥٣١

الثانیة انتساب-اكرم اسامھ فاروق خلیفھ٤٦٥٥١

الثانیة انتساب-اكرم اشرف فاروق محمد٤٦٥٥٢

الثانیة انتساب-االء طلعت شوقى عباس٤٦٥٦٦

الثانیة انتساب-الحسین احمد محمد ذاكر٤٦٥٨١

الثانیة انتساب-السید محمد السید السید منیس٤٦٥٨٤

الثانیة انتساب-امل جمال محمد عبد المطلب٤٦٦١٠

الثانیة انتساب-امنة حمدى ماھر مبروك عبدالرجال٤٦٦١٨

الثانیة انتساب-امنة فیصل موسى العطار٤٦٦١٩

الثانیة انتساب-امنیة ماھر عوض عبد السید٤٦٦٢٥

الثانیة انتساب-امیرة محمود محمد مصطفى٤٦٦٦٢

الثانیة انتساب-امیمھ صابر فھمى مصطفى٤٦٦٨٤

الثانیة انتساب-انغام عبد الھادى محمد عثمان٤٦٧١٩

الثانیة انتساب-ایمان وجیھ عبد السمیع السید٤٦٧٧١

الثانیة انتساب-ایمن رضوان احمد اسماعیل٤٦٧٧٧

الثانیة انتساب-ایمن عید مھدى محمد مھدى٤٦٧٨٠

الثانیة انتساب-ایمن محمد توفیق محمد شفیق الحضرى٤٦٧٨١

الثانیة انتساب-ایمن محمد مصطفى احمد٤٦٧٨٣

الثانیة انتساب-ایھ احمد سید عبد الفتاح٤٦٧٩٠

الثانیة انتساب-ایھ صابر محمد محمد ٤٦٨١٥

الثانیة انتساب-بسنت محمد سالم عبدالمجید٤٦٩١٧

الثانیة انتساب-بسنت یاسر عبدالمنعم مصطفي محمد٤٦٩٢٥

الثانیة انتساب-جورج ناصر برسوم بنیامین عوض٤٧٠١٣

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 : نظم معلومات وحاسبات آلیة

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-حاتم صالح الدین سید٤٧٠٢٨

الثانیة انتساب-حسام حسن عبد المنعم٤٧١٠٩

الثانیة انتساب-حسام سید حامد عبدربھ٤٧١١٥

الثانیة انتساب-حسام على احمد ابوشامھ٤٧١٢٢

الثانیة انتساب-حسام منصور زاید موسى٤٧١٣٥

الثانیة انتساب-حسن محمد حسن حسین٤٧١٦٨

الثانیة انتساب-حسن محمد حسن سالم٤٧١٦٩

الثانیة انتساب-حسن یحیى حسن امام٤٧١٨٢

الثانیة انتساب-حسنھ سید جالل سید٤٧١٨٣

الثانیة انتساب-حسین السید صابر عبد الاله٤٧١٩٢

الثانیة انتساب-خالد محمد الصادق فاروق٤٧٢٦٦

الثانیة انتساب-خلود حسن محمد محمود مسعود٤٧٢٨٥

الثانیة انتساب-خلود محمد محمود صالح٤٧٢٩٤

الثانیة انتساب-دالیا جمال قطب محمد٤٧٣٠٠

الثانیة انتساب-دعاء مجدى طلبھ عبدربھ٤٧٣١٤

الثانیة انتساب-دنیا شریف ابو العال سید٤٧٣٢٧

الثانیة انتساب-دنیا محمد محمود محمد٤٧٣٣٦

الثانیة انتساب-دنیا محمود على سلیمان٤٧٣٣٨

الثانیة انتساب-دنیا یحى سید عبدالغنى٤٧٣٤٢

الثانیة انتساب-دینا احمد حسن امام٤٧٣٤٩

الثانیة انتساب-دینا اشرف عبد هللا السید محرم٤٧٣٥١

الثانیة انتساب-رشا میالد جورجى شحات٤٧٤٥٠

الثانیة انتساب-رضا ابراھیم احمد عبدالحافظ٤٧٤٥٦

الثانیة انتساب-رضوى سید حسانین عبد السالم حسانین٤٧٤٦٢

الثانیة انتساب-رضوى عبدهللا على سلیم البھنساوى٤٧٤٦٦

الثانیة انتساب-رنا اسماعیل محمد صابر اسماعیل٤٧٤٨٣

الثانیة انتساب-روان ابراھیم محمد ابراھیم احمد٤٧٤٩٥

الثانیة انتساب-ریھام سامى محمود بشندى٤٧٥٢٩

الثانیة انتساب-سارة حنفى عبد العزیز حسین٤٧٥٩٥

الثانیة انتساب-سارة نبیل احمد مختار٤٧٦٠٦

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 : نظم معلومات وحاسبات آلیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-ساره رجب كمال الدین٤٧٦١٠

الثانیة انتساب-ساره عمر احمد عثمان٤٧٦٢١

الثانیة انتساب-سالم رشاد محمود خلیفھ عطیھ٤٧٦٢٧

الثانیة انتساب-سامح كرم قناوى عبد الحمید٤٧٦٣٠

الثانیة انتساب-سامر فؤاد عید محمد سلیمان٤٧٦٣٢

الثانیة انتساب-سامى محمود الدیب محمد٤٧٦٣٤

الثانیة انتساب-سعاد شعبان عبدالھادى احمد٤٧٦٤٥

الثانیة انتساب-سعید ایمن سعید ابراھیم٤٧٦٤٩

الثانیة انتساب-سعید مجدى عبد العلیم عفیفى٤٧٦٥٤

الثانیة انتساب-سلمى احمد السید مصطفى٤٧٦٦٣

الثانیة انتساب-سلمى عالء محمد عبد الحمید٤٧٦٨٣

الثانیة انتساب-سلمى مصطفى احمد خلیفھ٤٧٦٩٧

الثانیة انتساب-سماح رمضان حیدر عبد الرسول٤٧٧٢٠

الثانیة انتساب-سماح عادل ابراھیم یوسف٤٧٧٢١

الثانیة انتساب-سمیر محمود سمیر حنفى احمد٤٧٧٣٣

الثانیة انتساب-سندس احمد محمد عبد المنعم٤٧٧٤٠

الثانیة انتساب-سندس اشرف سامى عبد البارى٤٧٧٤١

الثانیة انتساب-سھیلھ احمد محمد ذكى عبد هللا٤٧٧٥٤

الثانیة انتساب-سھیلھ عمرو نبیل سلیم٤٧٧٥٨

الثانیة انتساب-سید حسین سید حسین على٤٧٧٦٨

الثانیة انتساب-سید سمیر سید بكرعلى٤٧٧٧١

الثانیة انتساب-سید عادل سید حسن٤٧٧٧٣

الثانیة انتساب-سید ممدوح السید محمد المتولي٤٧٧٨٥

الثانیة انتساب-سیف الدین ابراھیم كامل ٤٧٧٨٩

الثانیة انتساب-سیف صالح الدین دھب سلیمان٤٧٨٠٦

الثانیة انتساب-سیف مدحت عبدالمجید بشیر٤٧٨١١

الثانیة انتساب-شادي كرم فھمي سعید٤٧٨٢٦

الثانیة انتساب-شروق ایمن اسماعیل سید٤٧٨٣٥

الثانیة انتساب-شریف كمال حسان مرعى٤٧٨٦٩

الثانیة انتساب-شعبان نادى عبد الرحمن عبد العزیز٤٧٨٧٥

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 : نظم معلومات وحاسبات آلیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-شھد جمال عبد النبى حسن٤٧٩٠٠

الثانیة انتساب-صفیة عبد الحكیم سید سید امین رضوان٤٧٩٤٩

الثانیة انتساب-صالح الدین احمد محمد رجب نصر٤٧٩٥١

الثانیة انتساب-طارق ھانى مختار السباعى٤٧٩٧٨

الثانیة انتساب-طاھر عید خالد على٤٧٩٨١

الثانیة انتساب-طھ شریف سید عبد هللا بركات٤٧٩٨٦

الثانیة انتساب-عبد الرحمن احمد فخرى عبد المجید٤٨٠٥٤

الثانیة انتساب-عبد الرحمن توفیق معوض٤٨٠٧٠

الثانیة انتساب-عبد الرحمن شعبان احمد یعقوب٤٨١٢٧

الثانیة انتساب-عبد الرحمن شعبان فضل اسماعیل٤٨١٢٩

الثانیة انتساب-عبد الرحمن طارق فؤاد بیومى محمد٤٨١٣٨

الثانیة انتساب-عبد الرحمن عصام عبد الرحمن على٤٨١٤٩

الثانیة انتساب-عبد الرحمن عالء خلف حسن٤٨١٥٥

الثانیة انتساب-عبد الرحمن عالء عبد الرحیم٤٨١٥٦

الثانیة انتساب-عبد الرحمن فتحى حامد محمد٤٨١٧٣

الثانیة انتساب-عبد الرحمن فتحي محمد سبیھ٤٨١٧٩

الثانیة انتساب-عبد الرحمن محمد زكریا عبد الرحمن٤٨٢٠٦

الثانیة انتساب-عبد الرحمن ھانى سعید محمود عوض٤٨٢٤٦

الثانیة انتساب-عبد هللا اشرف سلیمان على٤٨٣٠٢

الثانیة انتساب-عبد هللا رجب محمود احمد خلیل٤٨٣١٦

الثانیة انتساب-عبد هللا عالء الدین عباس مزید٤٨٣٣٢

الثانیة انتساب-عبد هللا محمد احمد فوزى٤٨٣٣٧

الثانیة انتساب-عبد هللا محمد شمس الدین امین٤٨٣٤٠

الثانیة انتساب-عبد المعز محمد فاروق صادق٤٨٣٦٠

الثانیة انتساب-عبد المنعم اوسامھ عبد المنعم عبد العزیز٤٨٣٦٣

الثانیة انتساب-عبدالرحمن جمال مصطفى امین٤٨٣٧٩

الثانیة انتساب-عبدالرحمن على ابراھیم على شریف٤٨٣٩٦

الثانیة انتساب-عبدالرحمن كمال یونس محمد النوحى٤٨٤٠١

الثانیة انتساب-عبدالرحمن محمد احمد محمد٤٨٤٠٤

الثانیة انتساب-عبدالرحمن محمد عبده توفیق٤٨٤٠٧

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 : نظم معلومات وحاسبات آلیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-عبدالرحمن نبیل جالل موسى عبدالوھاب٤٨٤١١

الثانیة انتساب-عبدالعزیز ابراھیم حجازى حنفى٤٨٤١٥

الثانیة انتساب-عبدهللا محمد سید محمد٤٨٤٤٤

الثانیة انتساب-عزیزه جمال عباس محمد٤٨٤٦٢

الثانیة انتساب-عزیزه مصطفى ابراھیم قاسم٤٨٤٦٣

الثانیة انتساب-عصام محمد العرمبى محمد٤٨٤٧٠

الثانیة انتساب-على حسن حسین ابراھیم عرام٤٨٥٢٤

الثانیة انتساب-على سید محمد السعید٤٨٥٣٥

الثانیة انتساب-على مصطفى عبدالرحمن ابراھیم٤٨٥٨٠

الثانیة انتساب-عماد بدر فارس حنفى٤٨٥٩٠

الثانیة انتساب-عمار احمد على محمد٤٨٥٩٢

الثانیة انتساب-عمار حاتم سلیمان غنیم٤٨٥٩٣

الثانیة انتساب-عمار یاسر سید غریب٤٨٥٩٧

الثانیة انتساب-عمر ابو طالب حسن مبروك٤٨٥٩٩

الثانیة انتساب-عمر احمد احمد عابدین٤٨٦٠٠

الثانیة انتساب-عمر توفیق محمود على٤٨٦١٧

الثانیة انتساب-عمر عباس انور محمد ابراھیم٤٨٦٦٦

الثانیة انتساب-عمر عرفھ مرغنى عبد الواحد٤٨٦٨٠

الثانیة انتساب-عمر عالءالدین فاروق عبدالونیس٤٨٦٩٠

الثانیة انتساب-عمر عماد حمدى مسعد٤٨٦٩١

الثانیة انتساب-عمر عماد عرفات صابر٤٨٦٩٣

الثانیة انتساب-عمر محمد ابو الفتوح الجنیدى٤٨٧٠٥

الثانیة انتساب-عمر محمد سید مبروك٤٨٧١٧

الثانیة انتساب-عمر محمد عز الدین سالم٤٨٧٢٩

الثانیة انتساب-عمرو احمد فكرى محمد٤٨٧٦٢

الثانیة انتساب-عمرو اشرف بھنساوى علي٤٨٧٦٦

الثانیة انتساب-عمرو سعید عبد هللا عشري٤٨٧٨٥

الثانیة انتساب-عمرو صابر ابراھیم محمد٤٨٧٩٠

الثانیة انتساب-عمرو عبد العزیز مصطفى عبد السالم٤٨٧٩٦

الثانیة انتساب-عمرو عصام سید عباس٤٨٨٠٣

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 : نظم معلومات وحاسبات آلیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-عمرو عالء الدین سرور محمد٤٨٨٠٨

الثانیة انتساب-عمرو عالء الدین فتحى عبد العزیز٤٨٨١٠

الثانیة انتساب-عمرو محمد احمد عباس٤٨٨٢٦

الثانیة انتساب-عمرو محمود دیاب محمد٤٨٨٣٤

الثانیة انتساب-عمرو محمود عبد المنعم محمود٤٨٨٣٥

الثانیة انتساب-عمرو مصطفى عبد الرحمن اسماعیل٤٨٨٣٧

الثانیة انتساب-عمرو ھانى السید قطب٤٨٨٤٤

الثانیة انتساب-عمرو ھانى حامد شاكر٤٨٨٤٥

الثانیة انتساب-عیسى محمد عیسى حسان٤٨٨٥٤

الثانیة انتساب-فاروق سعد عزوز محمد٤٨٨٨٤

الثانیة انتساب-فاطمة عبد الغفار محمد جاد٤٨٨٩٩

الثانیة انتساب-فاطمھ ربیع عبد الباسط كفافى٤٨٩١١

الثانیة انتساب-فتحى اشرف فتحى عباس٤٨٩٣٣

الثانیة انتساب-فرحھ فتحى على احمد٤٨٩٥٥

الثانیة انتساب-كریم احمد محمد عبد الحمید٤٩٠٠٢

الثانیة انتساب-كریم انور عبدهللا محمود٤٩٠١٠

الثانیة انتساب-كریم خالد عزت ھمام٤٩٠٢١

الثانیة انتساب-كریم عبد الستار عبد الظاھر عبد القادر٤٩٠٣٤

الثانیة انتساب-كریم عبد الشافى ابو المجد احمد موسى٤٩٠٣٥

الثانیة انتساب-كریم عالء محمد مھنى٤٩٠٣٨

الثانیة انتساب-كریم محمد السید عبد الصمد٤٩٠٤٩

الثانیة انتساب-كریم محمود فاروق حسنین٤٩٠٥٧

الثانیة انتساب-كریم مصطفى محى الدین سید٤٩٠٦١

الثانیة انتساب-كریمان عزالدین ابراھیم عبد المعز٤٩٠٧٠

الثانیة انتساب-كریمھ ھشام قطب على٤٩٠٧٤

الثانیة انتساب-كیرلس ممدوح میخائیل شفیق٤٩٠٩٩

الثانیة انتساب-لؤى محمد على طھ٤٩١١٥

الثانیة انتساب-مارینا ادوار رشدى متى ابراھیم٤٩١٥٣

الثانیة انتساب-مازن جمال جالل محمد علي٤٩١٧١

الثانیة انتساب-مایكل مجدى ھنرى سالمھ٤٩١٨٦

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 : نظم معلومات وحاسبات آلیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-محمد احمد رزق على٤٩٢٤٤

الثانیة انتساب-محمد احمد عبد العاطى عبد الفتاح٤٩٢٥٥

الثانیة انتساب-محمد احمد عبد العال قرنھ٤٩٢٥٦

الثانیة انتساب-محمد احمد عبدالعاطى الخولى٤٩٢٦٣

الثانیة انتساب-محمد احمد عواد على٤٩٢٦٦

الثانیة انتساب-محمد احمد محمد عبد الحلیم عابد٤٩٢٧٣

الثانیة انتساب-محمد احمد نادى عبد العظیم٤٩٢٨٦

الثانیة انتساب-محمد اسامھ مصطفى احمد٤٩٢٩٨

الثانیة انتساب-محمد اسماعیل محمد ابراھیم٤٩٣٠٣

الثانیة انتساب-محمد اسماعیل محمد اسماعیل٤٩٣٠٤

الثانیة انتساب-محمد اشرف ابراھیم عشماوى٤٩٣٠٨

الثانیة انتساب-محمد اشرف احمد محمد٤٩٣١١

الثانیة انتساب-محمد اشرف صابر محمد سالم٤٩٣١٦

الثانیة انتساب-محمد اشرف عبد العزیز عبد القادر الفقي٤٩٣٢٠

الثانیة انتساب-محمد اشرف عبدالعظیم لبیب٤٩٣٢٤

الثانیة انتساب-محمد اشرف محمد تمام حسین٤٩٣٢٦

الثانیة انتساب-محمد اشرف محمد سلیمان٤٩٣٣٠

الثانیة انتساب-محمد اشرف محمد محمد عامر٤٩٣٣٦

الثانیة انتساب-محمد ایمن یحیى على مصطفى٤٩٣٦٩

الثانیة انتساب-محمد تبارك عبدالوھاب محمد عطیھ٤٩٣٨٣

الثانیة انتساب-محمد جمال مصطفى احمد الطویل٤٩٤١٤

الثانیة انتساب-محمد حسام محمد سعید٤٩٤٢٦

الثانیة انتساب-محمد حسین على غانم غریب٤٩٤٤٦

الثانیة انتساب-محمد حسین محمد السید٤٩٤٤٧

الثانیة انتساب-محمد حمدى انور رفاعى٤٩٤٥٦

الثانیة انتساب-محمد خالد السید السید٤٩٤٦٩

الثانیة انتساب-محمد خالد زكي عالم٤٩٤٧٢

الثانیة انتساب-محمد خالد عبد الحلیم على عنبر٤٩٤٧٧

الثانیة انتساب-محمد خالد عبد الغنى سید٤٩٤٨٠

الثانیة انتساب-محمد خالد فتحى السید محمد٤٩٤٨٧

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 : نظم معلومات وحاسبات آلیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-محمد صالح جمیل حسن٤٩٦٣٨

الثانیة انتساب-محمد عادل احمد عنتر٤٩٦٦٦

الثانیة انتساب-محمد عادل حسن مصطفى٤٩٦٦٩

الثانیة انتساب-محمد عادل محمد عبد الغفار٤٩٦٧٧

الثانیة انتساب-محمد عبد الحكیم عبد العظیم حسن٤٩٦٩٥

الثانیة انتساب-محمد عبد الرؤوف صالح علي٤٩٧٠٦

الثانیة انتساب-محمد عبد السالم محمد عبد السالم٤٩٧٠٧

الثانیة انتساب-محمد عبد العال حسن عبد الحمید٤٩٧٠٩

الثانیة انتساب-محمد عبد العزیز محمود حسن عبد القادر٤٩٧١٣

الثانیة انتساب-محمد عبده حسن عبده٤٩٧٣٧

الثانیة انتساب-محمد عثمان مشالى محمد٤٩٧٣٩

الثانیة انتساب-محمد على عبد الحافظ على٤٩٧٨٥

الثانیة انتساب-محمد على عبد المنصف علوانى محمد٤٩٧٨٧

الثانیة انتساب-محمد على فھیم عبدالمولى٤٩٧٨٨

الثانیة انتساب-محمد على مرعى مشاضى٤٩٧٩٥

الثانیة انتساب-محمد عمر حامد على مبروك٤٩٨٠٨

الثانیة انتساب-محمد عمر عبد العزیز محمود٤٩٨١٠

الثانیة انتساب-محمد عمر نصرالدین على٤٩٨١٢

الثانیة انتساب-محمد عمرو عبد النبى محمد٤٩٨١٣

الثانیة انتساب-محمد فاروق حمیدة محمد٤٩٨٢٣

الثانیة انتساب-محمد فرحات السید محمد عبدالمجید٤٩٨٣٠

الثانیة انتساب-محمد مجدى احمد جابر٤٩٨٥٢

الثانیة انتساب-محمد مجدى جالل احمد٤٩٨٥٤

الثانیة انتساب-محمد مجدى رزق عبد المطلب٤٩٨٥٥

الثانیة انتساب-محمد مجدى ركابى احمد٤٩٨٥٦

الثانیة انتساب-محمد مجدى عبد المجید عبد الحلیم٤٩٨٦٢

الثانیة انتساب-محمد محسن احمد حموده٤٩٨٧٢

الثانیة انتساب-محمد نادر محمد ھدھود٤٩٩٥٤

الثانیة انتساب-محمد ناصر محمد اسماعیل٤٩٩٦١

الثانیة انتساب-محمد یاسر محسوب عبد الغني٥٠٠١٣

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 : نظم معلومات وحاسبات آلیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-محمد یاسر محمد اسماعیل٥٠٠١٤

الثانیة انتساب-محمود احمد محمد السید ابراھیم٥٠٠٤٣

الثانیة انتساب-محمود بالل عبد المجید محمود سلیم٥٠٠٧٣

الثانیة انتساب-محمود بالل محمود محمد الشیخ٥٠٠٧٤

الثانیة انتساب-محمود خالد فكرى عبد الجواد٥٠١٠٠

الثانیة انتساب-محمود ربیع محسب السید ابراھیم٥٠١٠٧

الثانیة انتساب-محمود سامى جبریل خمیس٥٠١١٦

الثانیة انتساب-محمود عاطف محمود عبدالرحمن٥٠١٥٢

الثانیة انتساب-محمود عبد العزیز محمد تمام٥٠١٦١

الثانیة انتساب-محمود عبدهللا احمد عبدهللا٥٠١٦٩

الثانیة انتساب-محمود عبده محمود غزال حسن٥٠١٧١

الثانیة انتساب-محمود عصام بسیونى عبد القادر٥٠١٧٥

الثانیة انتساب-محمود فرید سعد سید٥٠١٩٨

الثانیة انتساب-محمود محمد احمد عیسوى محمد٥٠٢١٧

الثانیة انتساب-محمود محمد النبوي محمد٥٠٢١٩

الثانیة انتساب-محمود محمد عبد العظیم حسان٥٠٢٣١

الثانیة انتساب-محمود محمد مجدى محمود محمد منصور٥٠٢٣٩

الثانیة انتساب-محمود مصطفى شحاتھ اصمعى٥٠٢٥٣

الثانیة انتساب-محمود ناصر فؤاد جابر٥٠٢٦٥

الثانیة انتساب-محمود نبیل عطیة مرزوق٥٠٢٧١

الثانیة انتساب-محمود نیازى زكى محمد بكري٥٠٢٧٣

الثانیة انتساب-مختار نبیل مختار مرسى٥٠٢٨١

الثانیة انتساب-مروان محمد رمضان عبد العزیز٥٠٣٠٠

الثانیة انتساب-مروان محمد سید حمزة٥٠٣٠١

الثانیة انتساب-مروه حمدى عبدالوھاب محمد٥٠٣٠٧

الثانیة انتساب-مریم رجب عبد العاطى محمد٥٠٣٢٧

الثانیة انتساب-مریم رضا احمد محمد٥٠٣٢٨

الثانیة انتساب-مریم زینھم ابراھیم نصر٥٠٣٢٩

الثانیة انتساب-مریم على صالح الدین محمد على٥٠٣٤٣

الثانیة انتساب-مریم ھشام یسرى حمدى٥٠٣٦٤

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 : نظم معلومات وحاسبات آلیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-مریم وجیھ عبدالرشید یوسف٥٠٣٦٥

الثانیة انتساب-مصطفى ابراھیم على الضاوي٥٠٣٧٢

الثانیة انتساب-مصطفى السید جادالحق سلیمان٥٠٣٩٨

الثانیة انتساب-مصطفى الشناوى عبدالفتاح محمد٥٠٣٩٩

الثانیة انتساب-مصطفى جمال عبد العال محمد٥٠٤٠٥

الثانیة انتساب-مصطفى جمال محمد احمد٥٠٤٠٩

الثانیة انتساب-مصطفى حسن محمود خلف٥٠٤١٥

الثانیة انتساب-مصطفى حلمى محمد على حماد٥٠٤١٨

الثانیة انتساب-مصطفى خالد عادل عبدالقادر٥٠٤٢٣

الثانیة انتساب-مصطفى زكى یاسین زكى٥٠٤٣٧

الثانیة انتساب-مصطفى سالم محمد محمد٥٠٤٣٨

الثانیة انتساب-مصطفى شحاتھ سید شحاتھ٥٠٤٤٤

الثانیة انتساب-مصطفى شریف ادھم محمد٥٠٤٤٥

الثانیة انتساب-مصطفى عبد الحمید عبد العال السید٥٠٤٥٨

الثانیة انتساب-مصطفى عبدالحكیم عبدالعظیم ابراھیم٥٠٤٦٣

الثانیة انتساب-مصطفى عنتر جابر سید٥٠٤٧٩

الثانیة انتساب-مصطفى كرم محمود عبد الشافى٥٠٤٨٩

الثانیة انتساب-مصطفى ماجد محمد محمد٥٠٤٩٠

الثانیة انتساب-مصطفى محمد حاتم عبد الوھاب٥٠٥٠٥

الثانیة انتساب-مصطفى محمد صالح محمد محمد٥٠٥٠٨

الثانیة انتساب-مصطفى محمد عبد الرحمن على٥٠٥١٠

الثانیة انتساب-مصطفى محمد عبدالسالم محمد٥٠٥١٤

الثانیة انتساب-مصطفى محمود عبده شحاتھ٥٠٥٣٢

الثانیة انتساب-مصطفى محى الدین سید حسنین جاد٥٠٥٤٢

الثانیة انتساب-مصطفي احمد محمد عبد القادر٥٠٥٧١

الثانیة انتساب-مصطفي خالد مصطفي على٥٠٥٧٣

الثانیة انتساب-مصطفي عبدالمقصود عید محمد٥٠٥٧٨

الثانیة انتساب-مالك صبحى ناشد سدراك٥٠٦٠٩

الثانیة انتساب-منار وائل محمد محمود٥٠٦٢٦

الثانیة انتساب-منال احمد عبد الاله احمد٥٠٦٢٧

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 : نظم معلومات وحاسبات آلیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-منة هللا احمد محمد احمد٥٠٦٣٤

الثانیة انتساب-منة هللا جمال عطا حافظ احمد٥٠٦٣٩

الثانیة انتساب-منة هللا حسن البدرى حسن٥٠٦٤١

الثانیة انتساب-منة هللا عبد الھادى صابر عبد الھادى٥٠٦٤٧

الثانیة انتساب-منة هللا محمود احمد محمد٥٠٦٥٤

الثانیة انتساب-منة هللا ھشام احمد مرسى٥٠٦٥٨

الثانیة انتساب-منة عاطف محمد عبد الحمید٥٠٦٦١

الثانیة انتساب-منھ هللا عمادالدین طھ السطوحى٥٠٦٦٥

الثانیة انتساب-منى سید مبروك محمد ابوزید٥٠٦٨١

الثانیة انتساب-مھند محمد احمد سید٥٠٧١٣

الثانیة انتساب-مونیكا عادل شحاتھ ویصا٥٠٧٢٣

الثانیة انتساب-مؤمن مجدى عثمان امام٥٠٧٤١

الثانیة انتساب-میار محمد سید سلطان٥٠٧٧٢

الثانیة انتساب-میرنا احمد حسین حسن٥٠٧٨٤

الثانیة انتساب-میرى انور وردى صلیب٥٠٧٩٦

الثانیة انتساب-میشیل مجدى ابراھیم فام٥٠٧٩٩

الثانیة انتساب-ناجى محمد زكى امین٥٠٨١٩

الثانیة انتساب-نادر جمال ابراھیم خلیل٥٠٨٢١

الثانیة انتساب-نادر سلیمان حسن سلیمان٥٠٨٢٣

الثانیة انتساب-نادر محمد عوض سید٥٠٨٢٧

الثانیة انتساب-نادره سید فاروق عبد الخالق٥٠٨٢٨

الثانیة انتساب-نجوى احمد عبدهللا الخولى٥٠٨٥٤

الثانیة انتساب-ندى محمد محمد محمد عثمان٥٠٩٣١

الثانیة انتساب-نسمة احمد على محمود٥٠٩٥٥

الثانیة انتساب-نور الھدى عصام زكریا كساب٥٠٩٨٨

الثانیة انتساب-نور امین حسن محمد حسن قویشھ٥٠٩٨٩

الثانیة انتساب-نور سید سید محمد٥٠٩٩١

الثانیة انتساب-نور ھشام عبد الحمید العزب٥٠٩٩٦

الثانیة انتساب-نورھان ابراھیم على على احمد اللھوانى٥١٠٢١

الثانیة انتساب-نورھان احمد طارق فاروق٥١٠٢٢

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 : نظم معلومات وحاسبات آلیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-نورھان خالد عادل حسین محمود٥١٠٤٠

الثانیة انتساب-ھاجر محمد فتحى محمد على٥١١١٥

الثانیة انتساب-ھاجر ولید راغب عبد العاطى٥١١٢١

الثانیة انتساب-ھادى خالد یوسف صالح الدین٥١١٢٤

الثانیة انتساب-ھادى محمود عبد البصیر توفیق٥١١٢٩

الثانیة انتساب-ھایدى محمد سعید عبد الحمید٥١١٥٨

الثانیة انتساب-ھایدى نادر ثابت كامل٥١١٥٩

الثانیة انتساب-ھبة اشرف موسى امین٥١١٦٧

الثانیة انتساب-ھبھ هللا سید احمد سید٥١١٧٩

الثانیة انتساب-ھبھ صابر محمود محمد٥١١٨٢

الثانیة انتساب-ھدى یحیى على احمد٥١١٩٢

الثانیة انتساب-ھدیر خالد على سالم٥١٢٠٠

الثانیة انتساب-ھدیر طارق محمد خلیل٥١٢٠٨

الثانیة انتساب-ھدیر عادل دسوقى محمد حسن٥١٢٠٩

الثانیة انتساب-ھدیر محمد منیر عبد الھادى٥١٢١٧

الثانیة انتساب-ھدیر مصطفى عبد المنعم عباس٥١٢٢٠

الثانیة انتساب-ھشام احمد شعبان احمد حسانین٥١٢٣٠

الثانیة انتساب-ھشام احمد محمد عبد المجید قلمھ٥١٢٣١

الثانیة انتساب-ھشام اشرف عامر احمد على٥١٢٣٥

الثانیة انتساب-ھشام اشرف یحیى علي٥١٢٣٦

الثانیة انتساب-ھشام خمیس راجح عبد المقصود٥١٢٤٢

الثانیة انتساب-ھشام رزق محمد ابو زید٥١٢٤٣

الثانیة انتساب-ھشام سلیمان عبد الخالق محمد سلیم٥١٢٤٥

الثانیة انتساب-ھشام طارق صبحى عباس٥١٢٤٨

الثانیة انتساب-ھشام طارق عبد الوھاب محمد٥١٢٤٩

الثانیة انتساب-ھشام عادل حسانین على موسى الجزار٥١٢٥٢

الثانیة انتساب-ھشام عبد الجلیل محمد حسن٥١٢٥٤

الثانیة انتساب-ھشام عبد الناصر محمد سید محمد٥١٢٥٦

الثانیة انتساب-ھشام یحى ابوسریع عوض هللا٥١٢٦٦

الثانیة انتساب-ھمس ھشام السعید صالح ابوالنجا٥١٢٧٠

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 : نظم معلومات وحاسبات آلیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-ھیالنا خلیل ابراھیم اندراوس٥١٢٨٢

الثانیة انتساب-ولید صبحى عوض هللا عطیھ٥١٣٠١

الثانیة انتساب-ولید عبد الھادى شوقى ریاض٥١٣٠٣

الثانیة انتساب-ولید عید عبدالمنعم عبدالوھاب٥١٣٠٤

الثانیة انتساب-یارا ایھاب فتحى ابوسریع٥١٣١٠

الثانیة انتساب-یاسر عالء صالح الدین محمد٥١٣٣٢

الثانیة انتساب-یاسر محمد صابر محمد٥١٣٣٥

الثانیة انتساب-یاسمین سعید محمد السید٥١٣٤٨

الثانیة انتساب-یاسمین محمد على عبد الظاھر٥١٣٦٤

الثانیة انتساب-یسرى ھانى عبد الرحمن عبد الرحمن٥١٣٩٠

الثانیة انتساب-یوسف ابراھیم عبد القادر ابراھیم٥١٤٠٨

الثانیة انتساب-یوسف احمد محمود حسن٥١٤١٨

الثانیة انتساب-یوسف احمد محمود محمد رمضان٥١٤١٩

الثانیة انتساب-یوسف اسامھ محمد یوسف٥١٤٢٣

الثانیة انتساب-یوسف اشرف سامى عبد الرحیم٥١٤٢٧

الثانیة انتساب-یوسف حسن خلیل ابراھیم٥١٤٤٦

الثانیة انتساب-یوسف طارق محمد عبد المجید٥١٤٨١

الثانیة انتساب-یوسف عبد الحمید عبد الرحمن عبد الحمید٥١٤٩٣

الثانیة انتساب-یوسف عبد الناصر حسینى عبد المعطي٥١٤٩٨

الثانیة انتساب-یوسف على حسن علي٥١٥٠٣

الثانیة انتساب-یوسف محمد توفیق حسین٥١٥٢٤

الثانیة انتساب-یوسف محمد جالل منصور٥١٥٢٥

الثانیة انتساب-یوسف محمد عبد العلیم منصور٥١٥٣٤

الثانیة انتساب-یوسف محمد عبد المنعم على٥١٥٣٨

الثانیة انتساب-یوسف محمد محمد عبد المقصود٥١٥٤٤

الثانیة انتساب-یوسف محمد محمود عوده٥١٥٤٧

الثانیة انتساب-یوسف ناصر احمد حسین٥١٥٦١

الثانیة انتساب-یوسف نجیب بخیت فرج٥١٥٦٣

الثانیة انتساب-یوسف نصر بكرى على٥١٥٦٤

الثانیة انتساب-یوسف ھشام محمود محمد على٥١٥٧٠

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 : نظم معلومات وحاسبات آلیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثانیة انتساب (د)-ابراھیم طارق ابراھیم ابراھیم (محول)٥١٥٧٧

الفرقة الثانیة انتساب (د)-احمد خالد رأف هللا لملوم (محول)٥١٥٧٩

الفرقة الثانیة انتساب (د)-احمد رمضان مصطفى محمد (محول)٥١٥٨١

الفرقة الثانیة انتساب (د)-احمد سمیر عبد النبى ابراھیم سید (محول)٥١٥٨٢

الفرقة الثانیة انتساب (د)-احمد سید محمد حسن السید (محول)٥١٥٨٣

الفرقة الثانیة انتساب (د)-احمد محمد شكرى حسن (محول)٥١٥٨٥

الفرقة الثانیة انتساب (د)-احمد محمد عبد الباقى عبد المولى (محول)٥١٥٨٦

الفرقة الثانیة انتساب (د)-احمد محمد عبد الخالق عرفات (محول)٥١٥٨٧

الفرقة الثانیة انتساب (د)-اسالم مصطفى حافظ السید (محول)٥١٥٩١

الفرقة الثانیة انتساب (د)-اسماء السعید متولى سالم (محول)٥١٥٩٢

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

الفرقة الثانیة انتساب (د)-جاد عبد السمیع عبد الرحمن عبد السمیع (محول)٥١٥٩٦

الفرقة الثانیة انتساب (د)-حسن خالد حسن سید (محول)٥١٥٩٧

الفرقة الثانیة انتساب (د)-حمدى عماد محمد حمدى (محول)٥١٥٩٨

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

الفرقة الثانیة انتساب (د)-سید خلیفھ السید عبد القوى (محول)٥١٦٠١

الفرقة الثانیة انتساب (د)-عبد الرحمن راتب عبد اللطیف راتب (محول)٥١٦٠٢

الفرقة الثانیة انتساب (د)-عبد الرحمن عمر عبد العزیز متولى (محول)٥١٦٠٣

الفرقة الثانیة انتساب (د)-عصام محمد محمد مصطفى (محول)٥١٦٠٤

الفرقة الثانیة انتساب (د)-لمیاء محمد عالء الدین كامل محمد (محول)٥١٦٠٧

الفرقة الثانیة انتساب (د)-ماریھ جمال مختار فارس (محول)٥١٦٠٨

الفرقة الثانیة انتساب (د)-محمد السید محمد خلف (محول)٥١٦١١

الفرقة الثانیة انتساب (د)-محمد حسن وصفى محمد (محول)٥١٦١٢

الفرقة الثانیة انتساب (د)-محمد حمدى عبد الرحمن عبد القادر (محول)٥١٦١٣

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

الفرقة الثانیة انتساب (د)-محمود احمد محمد عبد الجواد (محول)٥١٦٢٠

الفرقة الثانیة انتساب (د)-مصطفى طارق ندا على (محول)٥١٦٢٣

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

الفرقة الثانیة انتساب (د)-ھدیر مجدى عبد الرحیم محمد (محول)٥١٦٢٨

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

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 : نظم معلومات وحاسبات آلیة

عدد الطالب:(١٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساببابرام فھمى فاروق یوسف(محول)٥١٧١٠

الثانیة انتسابباحمد ابراھیم شوقى محمد٥١٧٣٤

الثانیة انتسابباحمد عادل خلف امین٥١٨٣١

الثانیة انتساببعمر محمد على احمد ابراھیم٥٢٧٦٣

الثانیة انتساببمحمد محمود محمد عبد السید٥٣٠٧٨

الثانیة انتساببمروان سید سالم محمود غیتة٥٣١٦٦

الثانیة انتساببمصطفى محمود یوسف حسین٥٣٢٣٢

الثانیة انتساببنھلھ سمیر مختار سالم٥٣٣١٦

الثانیة انتساببنور الدین محمد على محمد حسن٥٣٣٢٣

الثانیة انتساببیوسف مصطفى حامد مصطفى٥٣٤١٣

الثانیة انتسابخ١اسالم بشیر ھالل محمد٥٣٥٠٧

الثانیة انتسابخ١محمد محمود عبد المنعم حلمى٥٣٨٤١

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 : نظم معلومات وحاسبات آلیة

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثالثة-محاسبة انتظام-احمد معتمد شحاتھ سلیم (محول)١٢٠٩٦

الثالثة-ادارة اعمال انتظام-محمد ایمن محمود على (محول)١٣٣٢٢

الثالثة - خارجیة انتظام٠احمد عبد التواب احمد سعد هللا١٤٣٨٩

الفرقة الثانیة انتظام-عالء البحثى متولى محمد٤٢١١٨

الفرقة الثانیة انتظام-كریم ابراھیم عبد الحافظ ابراھیم٤٢٤١٩

الفرقة الثانیة انتظام-محمد سعد عبد الرحمن حسن٤٢٦٨٦

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-احمد ابراھیم محمد عزیز عبد هللا (محول)٤٣٩٠٥

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-احمد السید حمیده عبد العزیز (محول)٤٣٩٠٦

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-احمد ایمن احمد السید زلط (محول)٤٣٩٠٧

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-احمد حمدى علوانى مھدى (محول)٤٣٩٠٨

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-احمد محمد عبد العلیم عید اسعد (محول)٤٣٩١٢

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-احمد محمد محمود على (محول)٤٣٩١٣

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-احمد محمود محمد عبد اللطیف (محول)٤٣٩١٤

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-اسالم عبد الفضیل عبد القادر رزق (محول)٤٣٩١٥

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-امیره احمد سید سالمھ  (محول)٤٣٩١٨

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-امیره عصام الدین محمود (محول)٤٣٩١٩

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-ایمن عبد الحق رزق مؤمن (محول)٤٣٩٢٠

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-حسام عبد المعز محمد صمیده (محول)٤٣٩٢٢

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-حسین عید حسین ریاض (محول)٤٣٩٢٣

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-خالد الحسینى عزیز نمر  (محول)٤٣٩٢٤

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-خالد عبد السالم محمد سالم (محول)٤٣٩٢٥

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-دعاء السید بكرى العزب غانم (محول)٤٣٩٢٧

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-رجب جمعھ خطاب عمر (محول)٤٣٩٢٨

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-ریم اسامھ السید فتحى (محول)٤٣٩٢٩

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-سید خالد سید محمود (محول)٤٣٩٣٢

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-شوقى كمال سامى جبره  (محول)٤٣٩٣٣

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-عالء محمد رمضان محمد (محول)٤٣٩٤٠

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-على عماد عباس محمد (محول)٤٣٩٤١

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-فادیھ جمال عبد هللا محمد (محول)٤٣٩٤٥

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-ماركو خمیس كاسھ جرجس (محول)٤٣٩٤٨

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 : نظم معلومات وحاسبات آلیة

عدد الطالب:(٥٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-ماھر مجلى حكیم مجلى (محول)٤٣٩٤٩

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-محمد طارق على محمد  (محول)٤٣٩٥٣

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-محمد فتحى عبد الواحد ابراھیم (محول)٤٣٩٥٤

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-محمد فرحات محمد مسعد (محول)٤٣٩٥٦

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-محمود جمال عبد الحكیم محمود (محول)٤٣٩٥٩

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-محمود صالح محمد شعبان (محول)٤٣٩٦٠

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-محمود عبد العظیم عیسوى عبد اللطیف (محول)٤٣٩٦٢

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-محمود على احمد عبد السالم (محول)٤٣٩٦٣

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-مصطفى انور عبد السالم سالمھ (محول)٤٣٩٦٦

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-مینا عونى عزت ینى (محول)٤٣٩٦٧

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-نور الدین عصام فھمى ابراھیم (محول)٤٣٩٦٩

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-وائل ایوب شعبان محمد (محول)٤٣٩٧٠

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-یوسف اشرف یوسف عدلى (محول)٤٣٩٧١

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-یوسف عید عبد الھادى عبد المجید (محول)٤٣٩٧٣

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-یوسف محمد السعید ابراھیم (محول)٤٣٩٧٤

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-یوسف محمد حسین محمد (محول)٤٣٩٧٥

الفرقة الثانیة انتظام (ب)-یوسف محمد مرسى محمد (محول)٤٣٩٧٦

الفرقة الثانیة انتظامبعالء عبد الخالق السید سالم٤٤٥١٦

الفرقة الثانیة انتظامبمحمد ولید لطفى حسن(محول)٤٤٦٢٨

الفرقة الثانیة انتظامبوائل كمال بساده حنین(محول)٤٤٧٩١

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 : نظم معلومات وحاسبات آلیة

عدد الطالب:(٥٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـیوسف سید فوزى محمد السید٢٤٠٧١

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠ایھ طارق انور عبد العال (محول)٢٤٠٧٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـطة حمدى محمد رشاد محمود العلیمى٢٤٢٩٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد السید فرحات محمد شحاتھ (محول)٢٤٣٨٣

الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغات٠ایھ خالد عبد المرضى محمد اسماعیل (محول)٢٤٥١٢

الثانیة لغات انتظام-ابراھیم عصام ابراھیم محمد٢٤٨٦٣

الثانیة لغات انتظام-احمد اسامھ احمد مجاھد السید٢٤٨٧٢

الثانیة لغات انتظام-احمد اسماعیل عبدالرحمن على٢٤٨٧٦

الثانیة لغات انتظام-احمد اشرف عبد هللا الغریب٢٤٨٧٨

الثانیة لغات انتظام-احمد حسن عدلى محمد سالم٢٤٨٩١

الثانیة لغات انتظام-احمد رضا احمد فتح هللا السید٢٤٩٠١

الثانیة لغات انتظام-احمد عز كمال حامد ھلیل٢٤٩٢٩

الثانیة لغات انتظام-احمد محمد محمد عبد الرازق٢٤٩٥٨

الثانیة لغات انتظام-اسالم احمد عبد المنعم على٢٥٠٠٥

الثانیة لغات انتظام-انجى شادى مصطفى حسنین٢٥٠٧١

الثانیة لغات انتظام-ایمان منتصر عبد المنعم سید٢٥٠٩٦

الثانیة لغات انتظام-بافلى رفعت صبرى سامى٢٥١٢٤

الثانیة لغات انتظام-برسوم ھاني صلیب عوض هللا٢٥١٢٨

الثانیة لغات انتظام-حبیبة اشرف ابو الفضل عبد اللطیف٢٥١٨٥

الثانیة لغات انتظام-حسین محمد محمد عبد الرازق٢٥٢٠٤

الثانیة لغات انتظام-حنان محمد الغلبان خلف هللا٢٥٢٠٥

الثانیة لغات انتظام-خالد ھیثم طلعت ابوالعال٢٥٢١٠

الثانیة لغات انتظام-رضا عادل عبد الحمید متولى٢٥٢٥٨

الثانیة لغات انتظام-روان مصطفى محمد كمال محمد٢٥٢٨٤

الثانیة لغات انتظام-شیماء رمضان محمد اسماعیل٢٥٣٨٥

الثانیة لغات انتظام-عبد الرحمن جمال حسین شحاتھ٢٥٤٠٦

الثانیة لغات انتظام-عبد الرحمن خلیل على مصطفى علي٢٥٤١٠

الثانیة لغات انتظام-عمر احمد على سالم٢٥٤٧٤

الثانیة لغات انتظام-فادى فوكیھ صبحى حبیب٢٥٥٣٨

الثانیة لغات انتظام-محمد عصام الدین یحى محمد محمد٢٥٧٣٨

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 : نظم معلومات وحاسبات آلیة

عدد الطالب:(٥٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة لغات انتظام-محمد عصام محمد عمران محمد٢٥٧٣٩

الثانیة لغات انتظام-محمد یسرى احمد سعدى عبد الرحمن٢٥٧٨٩

الثانیة لغات انتظام-نھى ممدوح فتحى محمد نصر٢٦٠٥١

الثانیة لغات انتظام-نوران جمال حسین عبد النبى عقل٢٦٠٦٢

الثانیة لغات انتظام-ھدى شعبان عشماوى سید٢٦١٢١

الثانیة لغات انتظام-یاسین شریف فاروق حقى٢٦١٦٩

الثانیة لغات انتظام-یوأنا عادل فرید عبد المسیح٢٦١٨٦

الثانیة لغات انتظامبابتھال سید عبد الباقى احمد٢٦٢٢٥

الثانیة لغات انتظامخ١عمر اسامة حسنى محمود٢٦٤١١

الثانیة لغات انتظامخ١محمد عبد العلیم كمال عبد هللا٢٦٤٢٥

الثانیة لغات انتظامخ١ھشام صفوت امین عطیة٢٦٤٤٧

الثانیة لغات انتظام-ابراھیم عبد الغفار ابراھیم كامل (محول)٢٦٤٥٠

الثانیة لغات انتظام-دعاء صبرى عبد الفتاح جمعھ (محول)٢٦٤٨٠

الثانیة لغات انتظام-ریم شكرى دیاب حسین (محول)٢٦٤٨٥

الثانیة لغات انتظام-شیرى القمص فریج امیل سولایر (محول)٢٦٤٩١

الثانیة لغات انتظام-مارینا رجائى اسحق ابراھیم (محول)٢٦٤٩٨

الثانیة لغات انتظام-ناردین رمزى توفیق رمزى (محول)٢٦٥١٣

الثانیة لغات انتظام-ھبھ هللا جمال احمد ھیكل (محول)٢٦٥١٨

الثانیة لغات انتظام-یوسف محمد احمد السید (محول)٢٦٥٢٣

الثانیة لغات انتظامبابو بكر احمد نبیھ محمد عید (محول)٢٦٥٢٤

الثانیة لغات انتظامبامیر عادل عزمى یوسف (محول)٢٦٥٣٥

الثانیة لغات انتظامبعمر سعید عمر صابر عبدهللا (محول)٢٦٥٤٢

الثانیة لغات انتظامبعمرو ایھاب محمد حسن (محول)٢٦٥٤٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب لغات-احمد ایمن احمد مصطفي ثروت٢٦٥٦٧

الثانیة انتساب لغات-احمد عصام مصطفى حسین٢٦٥٨٨

الثانیة انتساب لغات-اسماء رجب احمد محمد الغزالى٢٦٦١١

الثانیة انتساب لغات-انطونیوس میشیل فلي سیدین عطیة٢٦٦٢٥

الثانیة انتساب لغات-بدر محمد لطفى محمود٢٦٦٣٩

الثانیة انتساب لغات-بیتر جوزیف سالمھ محفوظ٢٦٦٤٧

الثانیة انتساب لغات-بیتر صفوت بسطا جرجس٢٦٦٤٨

الثانیة انتساب لغات-جورج عاطف عادل حبیب جبران٢٦٦٥٩

الثانیة انتساب لغات-حسین مدحت مصطفى كمال متولى٢٦٦٧٩

الثانیة انتساب لغات-ذكرى ھشام جاسر محمد٢٦٦٩٣

الثانیة انتساب لغات-رنا عمرو جوماس خان٢٦٧٠٢

الثانیة انتساب لغات-زیاد احمد عبد العظیم احمد٢٦٧١٦

الثانیة انتساب لغات-زیاد محمد عبد الحمید محمد٢٦٧٢٠

الثانیة انتساب لغات-ساره جھاد احمد الشریف٢٦٧٢١

الثانیة انتساب لغات-سیمون میخائیل سابا میخائیل٢٦٧٣٦

الثانیة انتساب لغات-عبد الرحمن ربیع محمد احمد ابوزید٢٦٧٥٤

الثانیة انتساب لغات-عمر اسامھ احمد محمد عماره٢٦٧٧٦

الثانیة انتساب لغات-عمر اشرف ربیع ریاض٢٦٧٧٧

الثانیة انتساب لغات-عمر ثروت عبد العظیم محمد٢٦٧٧٩

الثانیة انتساب لغات-محمد احمد محمود عصام الدین مندور٢٦٨٢٢

الثانیة انتساب لغات-محمد سامح طلعت عبد الباسط على٢٦٨٢٨

الثانیة انتساب لغات-محمود احمد محمد عبد الشافى٢٦٨٤٩

الثانیة انتساب لغات-محمود سمیر شفیق خاطر٢٦٨٥٣

الثانیة انتساب لغات-مصطفى ابراھیم عماره ابراھیم٢٦٨٦١

الثانیة انتساب لغات-منة هللا طارق سید محمد٢٦٨٧٧

الثانیة انتساب لغات-منة هللا محمد كمال سید محمد٢٦٨٧٨

الثانیة انتساب لغات-منھ مصطفى محمد حبیب٢٦٨٨١

الثانیة انتساب لغات-میریت ثروت لبیب حنا٢٦٨٩٢

الثانیة انتساب لغات-مینا فایق توفیق عوض٢٦٨٩٤

الثانیة انتساب لغات-نادین سعید حسن على٢٦٨٩٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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رقم 
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الثانیة انتساب لغات-نورھان عبد الباسط فھمي محمد السعدنى٢٦٩١٨

الثانیة انتساب لغات-نورھان یاسر یحى عطیھ٢٦٩٢٠

الثانیة انتساب لغات-یوسف وائل محمد وجیھ السید شطا٢٦٩٦٢

الثانیة انتساب لغات-یولیوس عادل سید السید عطیھ٢٦٩٦٣

الثانیة لغات انتساب٠حكیم عبد االحد عبد الحكیم سعده (محول)٢٦٩٦٩

الثانیة لغات انتساب٠عمر ایمن عبد ربھ عبد الجواد على (محول)٢٦٩٧٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


