
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتظامالمادة :دراسات فى االسواق المالیة وبورصات 

عدد الطالب:(٢٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد حمدى ابوالفتوح علي٢٧٢٤

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد حمدى عبد الفتاح محمود االعصر٢٧٢٥

الرابعة-خارجیة انتظام-امیره عباس حسن امین٢٩٧٢

الرابعة-خارجیة انتظام-ایناس خالد ربیع حسن٣٠٠٨

الرابعة-خارجیة انتظام-حازم زكریا عبد الفتاح احمد عبد العال٣٠٩٩

الرابعة-خارجیة انتظام-حسام محمد عبد العاطى جوده٣١١١

الرابعة-خارجیة انتظام-عبد الرحمن نبیل قطب ابراھیم٣٤٦١

الرابعة-خارجیة انتظام-فؤاد محمود فؤاد علي٣٥٥٨

الرابعة-خارجیة انتظام-كمال محمد سید ابراھیم٣٦١٧

الرابعة-خارجیة انتظام-كیرلس وجیھ زكریا بباوى٣٦٢٣

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد اسامھ شدید عبد العزیز٣٦٨٨

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد سامى محمد محمد٣٧٢٩

الرابعة-خارجیة انتظام-محمود سید جمعھ عبد هللا٣٨٣٠

الرابعة-خارجیة انتظام-مروة سید حسن حسین٣٨٨١

الرابعة-خارجیة انتظام-مونیكا جاد فاروق *٣٩٩٩

الرابعة-خارجیة انتظام-ھاجر فتحى رمضان محمود٤١٢٣

الرابعة-خارجیة انتظام-ھبھ هللا محمد احمد احمد المھیوى٤١٣٨

الرابعة-خارجیة انتظامباحمد مكین عامر عبدالوھاب٤٢٥١

الرابعة-خارجیة انتظامخ+احمد رجب قناوى شحاتھ٤٣٣٣

الرابعة-خارجیة انتظامخ+سعد نبیل عبدالمسیح جرجس٤٣٣٧

الرابعة-خارجیة انتظامخ+شیماء عبد ه مغربى احمد٤٣٣٨

الرابعة-خارجیة انتظامخ+محمد خلیفھ محمود على٤٣٤٢

الرابعة-خارجیة انتظامخ+نیفین محمود محجوب مكاوى٤٣٤٧

الرابعة-خارجیة انتظام دور سبتمبرخ+محمود محمد عبدالحكیم عبدالحمید٤٤١٣

الرابعة-احصاء تطبیقى انتظامبنورھان طارق محمود احمد محمد٥٢٧٠

الرابعة-احصاء تطبیقى انتظام دور سبتمبرخ+ھنیة عبدالمنعم عبدالحلیم عفیفي٥٢٧٨

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 :دراسات فى االسواق المالیة وبورصات 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام لغاتبباسل خالد فاروق عبدالحمید٢٣٣٢٣

الرابعة-خارجیة انتظام لغاتخ١بوال عادل خلیل رزق٢٣٣٣٢

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 :دراسات فى االسواق المالیة وبورصات 

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٨)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتساب-ابانوب عادل حلیم لوقا٧٦٦٣

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد اشرف محمد محمد الملیجى٧٦٧٧

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد السید عبد السالم علي٧٦٧٩

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد جابر عبد السالم احمد٧٦٨٣

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد حسنین سعد حسنین٧٦٨٨

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد رجب عبد اللطیف ابوبكر٧٦٩٥

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد ضاحى عبد السید مصطفى٧٧٠٦

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد عبد المعطى محمد محمود٧٧١٣

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد عالء الدین سید عارف٧٧١٧

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد مجاھد عبد العظیم سلیمان٧٧٢٥

الرابعة-خارجیة انتساب-اسالم احمد عبدالحمید الحسیني٧٧٦٨

الرابعة-خارجیة انتساب-اسالم عادل السید محمد مصطفى٧٧٧٠

الرابعة-خارجیة انتساب-اسماء حسن ابو الحدید محمد٧٧٨٦

الرابعة-خارجیة انتساب-اسماء عبد الرحمن احمد امین٧٧٨٩

الرابعة-خارجیة انتساب-اشرقت بدر محمد سلیمان٧٨٠٠

الرابعة-خارجیة انتساب-خالد حسن علي علي٧٩٢٧

الرابعة-خارجیة انتساب-دینا جالل فاروق جالل٧٩٤٤

الرابعة-خارجیة انتساب-رضوى ولید جمال محمد(أ.ف)٧٩٦٤

الرابعة-خارجیة انتساب-سارا ناجح مسعد بخیت٧٩٨٤

الرابعة-خارجیة انتساب-سامیھ حسین محمود عبد الحكم٧٩٩٢

الرابعة-خارجیة انتساب-سحر عسیلي محمد محمد٧٩٩٣

الرابعة-خارجیة انتساب-سناء احمد عبد المحسن عبد الجواد٨٠١٧

الرابعة-خارجیة انتساب-عبد هللا محمد محمود على العنانى٨٠٧٦

الرابعة-خارجیة انتساب-عمرو حسام الدین مصطفى محمد٨١١٩

الرابعة-خارجیة انتساب-عمرو طارق عمر مختار قاسم٨١٢١

الرابعة-خارجیة انتساب-فاطمھ رأفت احمد السید٨١٣٧

الرابعة-خارجیة انتساب-كریم طارق رشاد رجب٨١٥٦

الرابعة-خارجیة انتساب-كریمة سعد معتوق محمد شعیب٨١٦٢

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد ابراھیم محمد محمد سعد٨١٩١

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد احمد الدسوقي عبدالعال ناصر٨١٩٣

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 :دراسات فى االسواق المالیة وبورصات 

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٨)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد جمال محمد محمد السید خلیفة٨٢٠٨

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد سیف ماضي فضل رجب٨٢٣٦

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد كریم السید عبد هللا٨٢٦٨

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود جمال سعید عبدالمجید٨٢٨٥

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود ربیع عبد الجابر واصف٨٢٨٩

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود سلیمان بیومى ابراھیم٨٢٩٢

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود شكرى عبدالسمیع محمد خطاب٨٢٩٤

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود صالح محمد السعید اسماعیل٨٢٩٦

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود عبد المنعم عبد الرحمن محمد٨٢٩٨

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود عصام الدین احمد متولى٨٢٩٩

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود مدحت محمد عیاد٨٣٠٤

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود نبیل رجب ابو ضیف فرغلي٨٣٠٥

الرابعة-خارجیة انتساب-مریم وحید فھمى صموئیل٨٣١٤

الرابعة-خارجیة انتساب-منة هللا على احمد محمود٨٣٤١

الرابعة-خارجیة انتساب-مینا فایز الجمل حنا٨٣٦٨

الرابعة-خارجیة انتساب-ندى حسین احمد محمد٨٣٧٥

الرابعة-خارجیة انتساب-نوال ثروت ذكى جرجس٨٣٩٣

الرابعة-خارجیة انتساب-نورھان محمد شحاتھ عبدالحفیظ٨٤٠٨

الرابعة-خارجیة انتساب-ھاجر محمد سنوسى یونس٨٤١٨

الرابعة-خارجیة انتساب-ھاجر محمود عبدالعاطى ابراھیم٨٤١٩

الرابعة-خارجیة انتساب-ھدیر محمد سالم محمد٨٤٣٧

الرابعة-خارجیة انتساب-ھشام رأفت فؤاد مرسى٨٤٤٠

الرابعة-خارجیة انتساب-ولید محمد عبد الھادى عبد الرحمن٨٤٥١

الرابعة-خارجیة انتساب-یاسمین محمد جامع محمد الصادق٨٤٥٨

الرابعة-خارجیة انتساببابتسام على محمد على٨٤٧٢

الرابعة-خارجیة انتسابباحمد ربیع عبدالحمید سید٨٤٧٤

الرابعة-خارجیة انتسابباحمد عبد الحمید احمد یونس٨٤٨٣

الرابعة-خارجیة انتساببجھاد سید ضوى احمد٨٥١٢

الرابعة-خارجیة انتساببدنیا فتحى محمد على البطران٨٥٢١

الرابعة-خارجیة انتساببمحمد احمد محمد عبد الجواد الفخرانى٨٥٥٠

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 :دراسات فى االسواق المالیة وبورصات 

عدد الطالب:(١٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتساببمحمد خالد حسان عبد هللا٨٥٥٤

الرابعة-خارجیة انتساببمحمد سید محمد ابوھشیمة٨٥٥٦

الرابعة-خارجیة انتساببمصطفى احمد مصطفى محمد راضى٨٥٦٧

الرابعة-خارجیة انتساببمصطفى محمد احمد ابو السعود ھاشم٨٥٧٤

الرابعة-خارجیة انتساببنورھان خالد عبد السالم علي٨٥٨٦

الرابعة-خارجیة انتساببیسرا محمود محمد الھادى محمد٨٥٩٨

الرابعة-خارجیة انتسابخ+إیمان صالح محمد سید٨٦١٥

الرابعة-خارجیة انتسابخ+جیزال فرنسیس صلیب طانیوس٨٦١٧

الرابعة-خارجیة انتسابخ+شادى سالم عبدالحمید احمد٨٦٢٣

الرابعة-خارجیة انتسابخ+ماجد صالح محمد محمود٨٦٢٨

الرابعة-خارجیة انتسابخ+ماري شاكر شكري عبید٨٦٢٩

الرابعة-خارجیة انتساب دور سبتمبرخ١محمد عماد شحاتھ محمد یوسف٨٧٠٤

الرابعة-خارجیة انتساب دور سبتمبرخ٢محسن سید السید ابر اھیم٨٧٠٥

الرابعة-خارجیة انتساب دور سبتمبرخ+اسماء صالح ھریدى ابراھیم٨٧٠٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


