
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: لغات - انتظامالمادة : نظریة التنظیم

عدد الطالب:(٣٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-احمد حسین موسي حسین٢٢٦٩٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ادھم اسامھ عاشور خاطر ٢٢٧١٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-اسالم رفعت عبد العال محمد٢٢٧٢٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-اسالم محمد حسن سید٢٢٧٣٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ایمان مصطفي فرج محمود٢٢٧٦٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-بیتر مكرم ولیم توفیق٢٢٧٨٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-بیتر وجدى حلمى راغب٢٢٧٩٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-حسان عادل حسان حسن٢٢٨٠٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-دھب عبد العزیز صالح حامد٢٢٨٢٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-دینا طارق محمد محروس٢٢٨٢٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ساره سعد نصر حسین٢٢٨٤٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-طارق محمد رمضان عبدالعزیز٢٢٨٧٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-عمر محمود محمد عبد العزیز٢٢٨٩٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-عمرو السید حسن عبدالحلیم٢٢٨٩٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-كریم جابر احمد السید٢٢٩١٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-كریم عبد الناصر احمد عبد العظیم٢٢٩١١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد احمد لبیب حسن٢٢٩٤١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد خالد كامل عبد المجید٢٢٩٥٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد خالد محمود رمزى٢٢٩٥٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمد مدحت زكي بخیت٢٢٩٦٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمود احمد فوزى عبدة سلیمان جادهللا٢٢٩٧٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمود احمد ناصف فازع٢٢٩٧٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمود صالح الدین محمود محمد٢٢٩٧٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمود علي شفیق رزق٢٢٩٨١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مرقس مكرم مقار مترى٢٢٩٨٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مروان اسامھ محمد محمد٢٢٩٨٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مریم حمدي احمد محمود٢٢٩٩٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مصطفي محمد إبراھیم خلیل٢٣٠١٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-منھ هللا رحیم العشرى رحیم٢٣٠١٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-منھ هللا صابر عبد الموجود عبد الغني٢٣٠١٩

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 : نظریة التنظیم

عدد الطالب:(٣٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-میاده على امام الشافعى٢٣٠٣٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-نورھان مدحت محمد احمد٢٣٠٦٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ھدیل مصطفي مامون محمد٢٣٠٨٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-وئام رضا كامل كریم٢٣٠٨٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ولید حنفى عبدالباقى محمد ٢٣٠٩٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-یاسمین محمد زكي محمد عاشور٢٣١٠٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-یاسمین ھشام اسماعیل محمد الزینى٢٣١٠١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات دور سبتمبربھاجر بھجت عبد السالم مھدى٢٣١٥٢

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات٠ھدى محمد باشا سیف٢٣١٥٤

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 : نظریة التنظیم

عدد الطالب:(٥)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(تابع ١٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-عمرو ابراھیم احمد سنوسى٨٩٢٠

الرابعة - ادارة اعمال انتسابخ٢بشرى حسن محمد مرسى٩٠٩٥

الرابعة - ادارة اعمال انتسابخ٢مصطفى حسام الدین صابر حجاج٩٠٩٨

الرابعة - ادارة اعمال انتسابخ٢ھدیر حمدى طنطاوى الشحات٩٠٩٩

الرابعة - ادارة اعمال انتسابخ+حازم اسماعیل محمد مصطفى٩١٠٦

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 : نظریة التنظیم

عدد الطالب:(٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(تابع ١٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـانجى اشرف توفیلس یعقوب٤٥١١

الرابعة-إدارة اعمال انتظامخ+ھانى نشأت بشریده تاوضروس٤٩٦٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


