
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتسابالمادة : عالقات اقتصادیة دولیة

عدد الطالب:(٦٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٥)
رقم 

الجلوس
التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد عمرو احمد محمد٧٧٢٠

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد محمد احمد جبر٧٧٣٢

الرابعة-خارجیة انتساب-اسماء طارق حسن ابو السعود٧٧٨٨

الرابعة-خارجیة انتساب-اسماء محمد عبد الحمید حسن٧٧٩١

الرابعة-خارجیة انتساب-اشرف مصطفى احمد صادق محمد٧٧٩٨

الرابعة-خارجیة انتساب-امجد مصطفى حافظ مصطفى٧٨١٤

الرابعة-خارجیة انتساب-ایات طھ عبد الحلیم حمد٧٨٤١

الرابعة-خارجیة انتساب-ایات معتز مختار یوسف٧٨٤٢

الرابعة-خارجیة انتساب-بسمھ حسن محمد عمران٧٨٧٩

الرابعة-خارجیة انتساب-بسنت شریف احمد مرسى مرزوق٧٨٨٢

الرابعة-خارجیة انتساب-بالل محمد احمد ابراھیم قندیل٧٨٨٧

الرابعة-خارجیة انتساب-بیتر حمدي فكري جاد الرب٧٨٨٩

الرابعة-خارجیة انتساب-حسن ابراھیم مصطفى مصطفي محمد٧٩١٨

الرابعة-خارجیة انتساب-سامح محمد صالح الدین احمد٧٩٩٠

الرابعة-خارجیة انتساب-سناء احمد عبد المحسن عبد الجواد٨٠١٧

الرابعة-خارجیة انتساب-سیف الدین حاتم محمد ریاض٨٠٢٤

الرابعة-خارجیة انتساب-شادى مجدي حسن علي٨٠٢٦

الرابعة-خارجیة انتساب-عبد الرحمن احمد حسین عبد هللا٨٠٤٩

الرابعة-خارجیة انتساب-عبد الرحمن خالد احمد محمد٨٠٥٤

الرابعة-خارجیة انتساب-عبد الرحمن عاطف محمد مبروك٨٠٥٩

الرابعة-خارجیة انتساب-عبد الرحمن فتحى محمد عبد الرحیم٨٠٦١

الرابعة-خارجیة انتساب-عبد هللا محمد حسنین سالم٨٠٧٤

الرابعة-خارجیة انتساب-عصام الدین محمد فوزى عبد ربھ ابراھیم٨٠٨٥

الرابعة-خارجیة انتساب-عمرو ھشام معوض زنقل٨١٢٩

الرابعة-خارجیة انتساب-فبرونیا ماجد فوكیھ سدراك٨١٤٥

الرابعة-خارجیة انتساب-كریم ھشام محمد محمود٨١٦٠

الرابعة-خارجیة انتساب-مؤمن اشرف كمال ابراھیم٨١٧١

الرابعة-خارجیة انتساب-مارینا فرج ھابیل فؤاد٨١٨٣

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد المعتصم با� منصور علي٨٢٠١

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد سعد الشحات ابراھیم٨٢٢٩

عدد الطالب:(٦٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٥)

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 : عالقات اقتصادیة دولیة

رقم 

الجلوس
التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد شریف صالح غانم قناوى٨٢٣٧

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد عصام نعمان محمد٨٢٥٧

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود محمد عبد الحمید مھنى٨٣٠٢

الرابعة-خارجیة انتساب-مراجي منصور مراجي محمد (محول)٨٣٠٦

الرابعة-خارجیة انتساب-مصطفى عماد محمود سالم٨٣٢١

الرابعة-خارجیة انتساب-میرھان عبد المعز محمد عبد الرحمن٨٣٦٢

الرابعة-خارجیة انتساب-نسمھ عصام محمد احمد الخولى٨٣٨٩

الرابعة-خارجیة انتساب-نورھان حسام الدین احمد عبد المنعم٨٤٠٢

الرابعة-خارجیة انتساب-نورھان محمود امین صالح٨٤٠٩

الرابعة-خارجیة انتساب-ھبھ هللا سامح حسنى ابراھیم٨٤٢٤

الرابعة-خارجیة انتساب-یاسمین محمد على احمد سالم٨٤٦٠

الرابعة-خارجیة انتساب-یحیى جمال یوسف محمد٨٤٦٤

الرابعة-خارجیة انتساب-یسرا محمد كامل یوسف٨٤٦٦

الرابعة-خارجیة انتساب-یوسف محمد على محمد٨٤٦٩

الرابعة-خارجیة انتساب-یونس عبد الكریم یونس على محمد٨٤٧١

الرابعة-خارجیة انتسابباحمد عدلى عمر عبد الشافى٨٤٨٧

الرابعة-خارجیة انتسابباسماء حسین عبد المنعم السید٨٤٩٦

الرابعة-خارجیة انتساببامیره صفوت مختار حنا هللا٨٥٠٢

الرابعة-خارجیة انتساببحسن سعید حسن محمد٨٥١٤

الرابعة-خارجیة انتساببخالد ولید محمد عطیھ عبد الخالق٨٥١٨

الرابعة-خارجیة انتساببساندى سعید لبیب جاب هللا٨٥٢٩

الرابعة-خارجیة انتساببشروق فرج عبدالحكیم جابر٨٥٣٤

الرابعة-خارجیة انتساببعائشھ عماد حسان محمد حسن٨٥٣٦

الرابعة-خارجیة انتساببعلى مجدى على السید٨٥٤٤

الرابعة-خارجیة انتساببمروه احمد عبد الكریم احمد سالم٨٥٦٤

الرابعة-خارجیة انتساببمنال سعید عبد النبى احمد٨٥٧٩

الرابعة-خارجیة انتساببنرمین ناصر محمد على٨٥٨٤

الرابعة-خارجیة انتسابخ٣عبد هللا فتحى حسن عبد الحافظ٨٦١٢

الرابعة-خارجیة انتسابخ+یحى فھمى على عثمان٨٦٤١

الرابعة-خارجیة انتسابخ+شیماء ابراھیم عبدالحافظ عبدالرحمن٨٧١٨

الرابعة-خارجیة انتسابخ+ھدى النحاس كمال محمد جنیدى٨٧٣٥

علوم سیاسیة انتساب ٠اسماء محمد على عبد الخالق محمد ٩١٩٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتظامالمادة : عالقات اقتصادیة دولیة

عدد الطالب:(٣٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد اشرف عباس نور الدین٢٧٠٩

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد فتحى حسنین محمد٢٧٧١

الرابعة-خارجیة انتظام-اسراء عصام حسن احمد٢٨٤٥

الرابعة-خارجیة انتظام-امانى كمال عبد هللا محمد٢٩٣٧

الرابعة-خارجیة انتظام-امنیھ ایمن محمد احمد٢٩٥٢

الرابعة-خارجیة انتظام-دالیا ھشام محمود النادى عبد المحسن٣١٥٨

الرابعة-خارجیة انتظام-دینا یاسر نور الدین عبد هللا٣١٩٠

الرابعة-خارجیة انتظام-رانا سامح عبد الحفیظ امام٣١٩٥

الرابعة-خارجیة انتظام-زیاد احمد الحسینى حسن٣٢٥٤

الرابعة-خارجیة انتظام-شروق محمد حسن محمد احمد٣٣٦٩

الرابعة-خارجیة انتظام-شریف اشرف عبد العاطى عبدالعال٣٣٧١

الرابعة-خارجیة انتظام-شیماء شبیب احمد شبیب٣٣٨٨

الرابعة-خارجیة انتظام-عادل نادر عادل محمد الرشیدى٣٤١٨

الرابعة-خارجیة انتظام-عمرو احمد سید احمد٣٥٤٤

الرابعة-خارجیة انتظام-مارینا مجدى مالك تادرس٣٦٥٥

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد اسماعیل قندیل ابو العزم٣٦٩١

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد اشرف حسین رزق٣٦٩٢

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد محمود عطیھ احمد٣٧٩٣

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد ھانى امین عبد الحلیم٣٨٠٢

الرابعة-خارجیة انتظام-محمود جمال محمود عبد هللا٣٨١٩

الرابعة-خارجیة انتظام-محمود عبد المنعم صدیق مصطفي٣٨٤٣

الرابعة-خارجیة انتظام-مصطفى اسامھ محمد السید٣٩٢٠

الرابعة-خارجیة انتظام-مصطفى محمد عبد العزیز محمد القویسنى٣٩٤٦

الرابعة-خارجیة انتظام-منھ هللا سمیر محمد المھدي٣٩٦٥

الرابعة-خارجیة انتظام-نورھان محب عبد الحمید محمد٤١٠٦

الرابعة-خارجیة انتظام-ھاجر مصطفى كامل احمد٤١٢٥

الرابعة-خارجیة انتظام-ھبھ هللا محمد احمد احمد المھیوى٤١٣٨

الرابعة-خارجیة انتظام-یوسف عبد المنعم سید عبده٤٢٣٣

الرابعة-خارجیة انتظامبرحمھ سامحي رشاد محمود٤٢٦٨

الرابعة-خارجیة انتظامبعبیر شكرى احمد احمد٤٢٨١

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 : عالقات اقتصادیة دولیة

عدد الطالب:(٣٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

اقتصاد انتظام-ایمن السید ھادى محمد محمد٤٩٩٩

اقتصاد انتظام-خالد مھني راشد محمد٥٠٠٣

علوم سیاسیة انتظام احمد محمد احمد عبد العال٥٢٨٣

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 : عالقات اقتصادیة دولیة

عدد الطالب:(٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(تابع ١٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-سلمى سعید محمود الكیالنى٢٣٢٢٧

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-عبد الرحمن محمد ابوعیاد السید٢٣٢٣٨

الرابعة-اقتصاد انتظام لغاتخ+احمد محمد عبدالمحسن مصطفى٢٣٤٠٦

الرابعة-اقتصاد انتظام لغاتخ+حازم محمود عبدالعظیم الكومى٢٣٤٠٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


