
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتسابالمادة : تحلیل اقتصادى جزئى

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى عصام حسین سید٧١١٤

الرابعة-خارجیة انتساب-ادھم عبد الحمید محمد نور الدین٧٧٥٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد عالء الدین محمد عبد الوھاب١٥١٨٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد عید امام السید١٥١٩٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد مجدى محمد احمد١٥٢١٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد محمد عادل عبد الفتاح١٥٢٣٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ارمیا جرجس توفیق حنین١٥٢٩٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم خالد سید فرحات١٥٣٥٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسماعیل محمود اسماعیل محمد فایق١٥٤١٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-افراج صالح ابراھیم جودة محمود١٥٤٢٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ایھ فوزى احمد ابو العال١٥٥٣١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حسناء احمد حسن ادم١٥٦٧٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حمدان شوقى حمدان١٥٦٨٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شریف اشرف مصطفى ابراھیم١٥٨٩٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شھاب احمد ھاشم عز الدین عبد العلیم١٥٩٠٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-طھ محمد احمد مرسى١٥٩٣٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن حسنى عبد الموجود احمد١٥٩٨٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن على سید محمود١٦٠٠٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن فرج حنفى احمد١٦٠١٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن محمد حمزه بدرى١٦٠١٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن محمد عصام زكریا على١٦٠٢٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن مصطفى غانم عبد العزیز١٦٠٣٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن ناصر سید عبد الرازق١٦٠٣٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن وھبھ ابراھیم احمد١٦٠٣٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد هللا ابورواش عنتر ابورواش١٦٠٤٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد هللا سمیر سعد ابو شادي١٦٠٥٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد هللا ماھر رفاعى حامد١٦٠٦٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-علیاء مسعد عاشور حمایھ١٦١٤١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر سامى احمد على دحروج١٦١٦٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر سعد محمد احمد الضوى١٦١٦٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتسابالمادة : تحلیل اقتصادى جزئى

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر سید احمد سید ابوزید١٦١٧١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر سید محمد سالمھ١٦١٧٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر عالء امین السید١٦١٨٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمرو علیوه محمد علیوه عبد الحمید١٦٢٣٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كیرلس عوض خلف هللا عوض١٦٣٦١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كیرلس مجدى میالد طلبة١٦٣٦٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد احمد ابراھیم عبد البى١٦٤٢٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد احمد محمد منصور١٦٤٥١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد اسامھ عبد السالم علي محمد١٦٤٥٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد اسماعیل حلمى اسماعیل١٦٤٦١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد اشرف على محسب١٦٤٧٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد ایھاب محمد مرسى١٦٥٠٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد جمال حسن حسن عبد العال١٦٥٠٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد رضا عزوز ابو سریع١٦٥٧٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد سعید عدلى السید١٦٥٩٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد سید عبد الرحیم حسن١٦٦١٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عادل عبد الراضى عبد الرسول١٦٦٦٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عالء السید محمد على١٦٧١٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد فیصل محمد سالم١٦٧٤٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد محجوب محمد جاد١٦٧٦٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد نصر الدین عبد البدیع عبد الطیف١٦٨١٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد نصر الدین عثمان فوراوى١٦٨٢٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد ھشام محمود محمد١٦٨٣١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود اشرف اسماعیل ھاشم١٦٨٦١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود سید عبد الصمد عبد الغفار١٦٩٠٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود عبد الناصر محمد على عبد الرحیم١٦٩٢٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود على ابراھیم على شریف١٦٩٣٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود كامل على صدیق١٦٩٤٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مریم فایق اسحاق حلقھ١٧٠١٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى عباس فوزى عباس تلیمھ١٧٠٧٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى محمد فرغلى عبد الخالق١٧١١١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-معتز محى الدین عبد المنعم احمد١٧١٥٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-نورھان عصام حسن ابراھیم حسن١٧٣٦١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوستینا شوقى حكیم واصف١٧٥٠٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوسف على عبد الرحمن عثمان حسین١٧٥٣١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوسف محمد عبد الباسط عبد الحمید١٧٥٣٤

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 انتسابباحمد رضا محمد محمد١٧٥٨١

الثالثة-محاسبة انتسابباحمد مدحت احمد محمد١٧٦٢٢

الثالثة-محاسبة انتساببامیرة مجدى ابراھیم االشقر١٧٦٥٩

الثالثة-محاسبة انتساببعلى ھشام المھدى المھدى القاضي١٧٧٩٠

الثالثة-محاسبة انتساببمحمد اسماعیل عبد الموجود اسماعیل محمد١٧٨٥٩

الثالثة-محاسبة انتسابخ١محمد وائل محمد محمد١٨٠٧٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد محمد عبد اللطیف واعر زرزور١٨٢٥٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسامھ محمد عبدالسمیع عبدالھادى١٨٢٧٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسراء سمیر احمد فوزى١٨٢٨٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-بیشوى فایز شوقي ابراھیم١٨٣٨٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-صالح یاسر سید صادق١٨٥٣٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عزه طارق عنانى عبد الصمد١٨٥٩٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد سعید یوسف كامل١٨٧٧٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد عاطف على عبد الرحمن١٨٧٩٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد كارم مرسى ابو السعود١٨٨١٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد محمود رجب عثمان صنبور١٨٨٢٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود مصطفى ابراھیم العشماوي١٨٨٧٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مروان عبد التواب محمد محمد جامع١٨٨٨٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى اشرف لطفى السید١٨٩١٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى رشوان سلیم عبدالغنى١٨٩٢١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-نوران اشرف محمد قدرى عبد الحمید١٩٠٢٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یاسمین محمد محمد احمد رضوان١٩٠٩٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یوسف سعید كامل سعید١٩١٠٦

ادارة اعمال انتساب-الثالثةخ١ایھ محمد عالء الدین حمدي١٩٣٠٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم ایمن مصطفى كامل احمد ابو النجا١٩٦٣٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-االء فرید مرسى حسن مرسى١٩٦٨٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-دینا اسامھ محمد صالح الدین قراعھ١٩٩٠٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شیماء عبد المنعم الشبراوي عبد المنعم٢٠٠٤٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد مجدى حسین احمد٢٠٤٧٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود سلمى على عبد المنعم٢٠٥١٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-یوسف اسامھ محمد سامى یوسف٢٠٨٤٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب٠عبد الرحمن شرین ثروت عوض راضى (محول)٢٠٨٦٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعمر رمضان على محمد منصور٢١١٤٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد صالح انور عباس٢١٢٢٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمود بدر محمد عبدالحمید بدر٢١٢٥٩

الثالثة-احصاء تطبیقى انتسابباسالم محمد شناوى محمد٢١٥١٣

الثالثة-احصاء تطبیقى انتساببامیرة خیرى عبد العال عوض٢١٥١٦

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-محمد سعید حسن سالم٢١٥٧٨

الثانیة انتساب-ابانوب جرجس عزمى منصور٤٥٥٠٢

الثانیة انتساب-ابانوب عادل جاب هللا عطیھ موسى٤٥٥٠٨

الثانیة انتساب-ابانوب ماجد ایلیا سند٤٥٥١٢

الثانیة انتساب-ابانوب ناجح جرجس سعد٤٥٥١٥

الثانیة انتساب-ابانوب نبیل سمیر شاكر سلیمان٤٥٥١٦

الثانیة انتساب-ابانوب نزیھ راغب برسوم٤٥٥١٩

الثانیة انتساب-ابرام عزت كامل دمیان٤٥٥٢٢

الثانیة انتساب-ابراھیم احمد محمد ادریس٤٥٥٢٧

الثانیة انتساب-ابراھیم اسامھ اسماعیل عبد الرحمن٤٥٥٢٩

الثانیة انتساب-ابراھیم حسن محمد حسن جبر٤٥٥٣٤

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

عدد الحاضرین:
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الثانیة انتساب-ابراھیم حمدى احمد ابراھیم٤٥٥٣٧

الثانیة انتساب-ابراھیم حمدى عبد اللطیف احمد راشد٤٥٥٣٨

الثانیة انتساب-ابراھیم خلیل ابراھیم عبدهللا٤٥٥٤٢

الثانیة انتساب-ابراھیم صابر امام محمد٤٥٥٤٨

الثانیة انتساب-ابراھیم طھ السید طھ عفیفى٤٥٥٥٦

الثانیة انتساب-ابراھیم عبد الجلیل مكاوى جوده٤٥٥٦٠

الثانیة انتساب-ابراھیم عبد الناصر ابراھیم الغریب٤٥٥٦٣

الثانیة انتساب-ابراھیم محسن محمد احمد عید٤٥٥٦٨

الثانیة انتساب-ابراھیم محمود ابراھیم عبد الحافظ٤٥٥٧٦

الثانیة انتساب-ابراھیم موسى عمران حمدان٤٥٥٧٨

الثانیة انتساب-ابوبكر حسین محمد الصادق٤٥٥٨٦

الثانیة انتساب-احمد ابراھیم جالل موسى٤٥٥٩٢

الثانیة انتساب-احمد ابراھیم سعداوى عباس٤٥٥٩٦

الثانیة انتساب-احمد ابراھیم عبد هللا جوده٤٥٥٩٩

الثانیة انتساب-احمد ابو بكر عبد الواحد حسین٤٥٦١٠

الثانیة انتساب-احمد اسامھ احمد منیر عبد العزیز٤٥٦١٣

الثانیة انتساب-احمد اسعد على حسن٤٥٦١٦

الثانیة انتساب-احمد اسعد محمد بشیر حسن٤٥٦١٧

الثانیة انتساب-احمد اسالم عبد الخالق عبد الرحمن٤٥٦١٨

الثانیة انتساب-احمد اسالم عبد هللا حسن٤٥٦١٩

الثانیة انتساب-احمد اشرف احمد عبد العزیز عویس٤٥٦٢٤

الثانیة انتساب-احمد اشرف احمد محمد ابراھیم٤٥٦٢٥

الثانیة انتساب-احمد اشرف حسین محمد٤٥٦٢٨

الثانیة انتساب-احمد اشرف سمیر حافظ٤٥٦٣١

الثانیة انتساب-احمد اشرف سید محمود٤٥٦٣٣

الثانیة انتساب-احمد اشرف عبد الفتاح عثمان٤٥٦٣٦

الثانیة انتساب-احمد السید ابراھیم فیاض٤٥٦٤٦

الثانیة انتساب-احمد السید لطفى السید عفیفى٤٥٦٤٧

الثانیة انتساب-احمد السید محمود مرسى عسل٤٥٦٤٨

الثانیة انتساب-احمد العوضى رضا العوضى٤٥٦٤٩

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-احمد ایمن سعد محمد٤٥٦٥٩

الثانیة انتساب-احمد ایھم فؤاد احمد عبدالبارى٤٥٦٦٦

الثانیة انتساب-احمد بدر كمال عباس طھ٤٥٦٧٠

الثانیة انتساب-احمد بركات بركات محمد٤٥٦٧٤

الثانیة انتساب-احمد تامر حسنى السید سلیمان٤٥٦٧٦

الثانیة انتساب-احمد حاتم احمد المالكى٤٥٦٩٨

الثانیة انتساب-احمد حسن اسماعیل حسن٤٥٧١١

الثانیة انتساب-احمد حمدي محمد عوض ھالل٤٥٧٣٥

الثانیة انتساب-احمد خالد محمد حنفي٤٥٧٥٤

الثانیة انتساب-احمد رشاد احمد محمود خلیل٤٥٧٧٩

الثانیة انتساب-احمد رضا ابراھیم ابو العطا٤٥٧٨٠

الثانیة انتساب-احمد رضا على حسن٤٥٧٨٤

الثانیة انتساب-احمد رفعت حسن انور٤٥٧٨٧

الثانیة انتساب-احمد سامح انور السید٤٥٨٠٠

الثانیة انتساب-احمد سمیر رمضان سعید٤٥٨٢٨

الثانیة انتساب-احمد سید محمد على٤٥٨٤٧

الثانیة انتساب-احمد سید محمود محمد (سوھاج)٤٥٨٤٩

الثانیة انتساب-احمد صابر محمد ادریس٤٥٨٥٧

الثانیة انتساب-احمد صبحى صالح حافظ٤٥٨٦٣

الثانیة انتساب-احمد عادل عبد الواحد امین٤٥٩٠٧

الثانیة انتساب-احمد عبد الحمید خالد الباز٤٥٩٢٤

الثانیة انتساب-احمد عبد القادر رفاعى صبره٤٥٩٣٧

الثانیة انتساب-احمد عبد المنعم عبد العظیم عبد الرحمن٤٥٩٤١

الثانیة انتساب-احمد عبد الناصر عبد الرؤف عبد المجید٤٥٩٤٤

الثانیة انتساب-احمد عبده شمس الدین عبدالموجود٤٥٩٥٣

الثانیة انتساب-احمد عزت احمد عبد الجواد٤٥٩٦٠

الثانیة انتساب-احمد عصام احمد احمد٤٥٩٦٤

الثانیة انتساب-احمد عصام الدین كامل شدید حسن٤٥٩٦٦

الثانیة انتساب-احمد على عز العرب احمد٤٥٩٨٨

الثانیة انتساب-احمد فرید اسماعیل محمود احمد٤٦٠١٨

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-احمد كامل عبد الحكیم كامل درویش٤٦٠٢٦

الثانیة انتساب-احمد مجدى ربیع على٤٦٠٣٨

الثانیة انتساب-احمد مجدى محمد عبد المجید٤٦٠٤٢

الثانیة انتساب-احمد مجدى محمد على ابراھیم٤٦٠٤٣

الثانیة انتساب-احمد محمد احمد محمد٤٦٠٦٤

الثانیة انتساب-احمد محمد احمد مصطفى سبسوبھ٤٦٠٦٥

الثانیة انتساب-احمد محمد اشرف احمد٤٦٠٦٧

الثانیة انتساب-احمد محمد السید حسن جاد هللا٤٦٠٧٠

الثانیة انتساب-احمد محمد السید سید احمد٤٦٠٧١

الثانیة انتساب-احمد محمد شحاتھ احمد٤٦٠٩١

الثانیة انتساب-احمد محمد على احمد حسن الوكیل٤٦١١٦

الثانیة انتساب-احمد محمد فتحى على٤٦١٢٥

الثانیة انتساب-احمد محمد نجیب عبدالمنعم٤٦١٤٢

الثانیة انتساب-احمد محمود حسن علیش٤٦١٥١

الثانیة انتساب-احمد نادر حسن محمد صبرى٤٦١٩٧

الثانیة انتساب-احمد ھریدى فتحى محمد محمد٤٦٢١٩

الثانیة انتساب-احمد یاسر فتحى محمد٤٦٢٣٣

الثانیة انتساب-احمد یاسر لطفى ابراھیم٤٦٢٣٤

الثانیة انتساب-ادھم احمد عبد العظیم احمد٤٦٢٤٥

الثانیة انتساب-ادھم احمد محمود احمد٤٦٢٤٦

الثانیة انتساب-ادھم شریف عبد الحفیظ شمس٤٦٢٥٠

الثانیة انتساب-اسامھ مصطفى عبد العزیز سید٤٦٢٨٨

الثانیة انتساب-اسحق بقطر فضل اسحق٤٦٢٩٠

الثانیة انتساب-اسراء السید على السید٤٦٣٠٢

الثانیة انتساب-اسراء محمود مصطفى محمود٤٦٣٥٧

الثانیة انتساب-اسراء نصر محمد عبدالباقى٤٦٣٦٢

الثانیة انتساب-اسالم احمد قنع عبد المجید محمد خلیل٤٦٣٧٣

الثانیة انتساب-اسالم ایھاب رجب شحاتھ٤٦٣٨٩

الثانیة انتساب-اسالم جمال عوض علي٤٦٣٩١

الثانیة انتساب-اسالم سعید حسن ابراھیم البوشي٤٦٤٠٧

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-اسالم صبرى سلیمان محمد٤٦٤١٤

الثانیة انتساب-اسالم محمد جمعھ عبد الحلیم٤٦٤٥٣

الثانیة انتساب-اسالم محمد محمود الحوفي٤٦٤٧٠

الثانیة انتساب-اسالم ھشام طھ قاید٤٦٤٨٧

الثانیة انتساب-اسالم ھشام محمد ابراھیم٤٦٤٨٨

الثانیة انتساب-اسماء معمر القذافى ابو الوفا على٤٦٥١٧

الثانیة انتساب-اسماء نبیل نصر محمد٤٦٥١٨

الثانیة انتساب-اسماعیل ایھاب رمضان عباس٤٦٥٢١

الثانیة انتساب-اسماعیل رضا اسماعیل عبدالمقصود٤٦٥٢٢

الثانیة انتساب-اسماعیل عبد القادر اسماعیل بردى٤٦٥٢٤

الثانیة انتساب-اسماعیل محمد ابراھیم محمد عبد المعطي٤٦٥٢٥

الثانیة انتساب-اشرف اشرف محمد احمد المكاوي٤٦٥٢٩

الثانیة انتساب-االء یاسر محمد امین٤٦٥٧٧

الثانیة انتساب-البیر سامى فؤاد فھیم٤٦٥٨٠

الثانیة انتساب-المعتصم با� محمود سعید سلیمان بیومى٤٦٥٨٧

الثانیة انتساب-المنتصر با� سلیمان محمود سلیمان٤٦٥٨٨

الثانیة انتساب-الھام حسن على احمد٤٦٥٩٠

الثانیة انتساب-امل اشرف امام حداد٤٦٦٠٥

الثانیة انتساب-امل كامل الدسوقى الدسوقى٤٦٦١٤

الثانیة انتساب-امنیھ اشرف عمر مصطفى٤٦٦٣١

الثانیة انتساب-امیره اسماعیل مبروك محمد٤٦٦٦٦

الثانیة انتساب-امیره جابر محمد محمود٤٦٦٦٧

الثانیة انتساب-امیره محمد احمد حسین٤٦٦٧٥

الثانیة انتساب-اندرو امیر ولسن حنا٤٦٧٠١

الثانیة انتساب-انطونیوس سعد نظیر سالمھ٤٦٧١٨

الثانیة انتساب-ایمان جمال محمد حسن٤٦٧٤٣

الثانیة انتساب-ایمان عبدالحمید مصطفى عبدالحمید٤٦٧٥٧

الثانیة انتساب-ایمان محمد عبد الفتاح احمد٤٦٧٦٥

الثانیة انتساب-ایمن ھشام عبدالمعطى خضرى٤٦٧٨٤

الثانیة انتساب-ایمن ولید عبد المنعم عبد الجواد خلیف٤٦٧٨٥

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-ایمن ولید عز الدین محمد٤٦٧٨٦

الثانیة انتساب-ایھ هللا سعید عبدالقادر عبده٤٦٧٩٩

الثانیة انتساب-ایھ خاطر متولى محمود٤٦٨٠٨

الثانیة انتساب-ایھ رمضان فتحى حسین٤٦٨١٠

الثانیة انتساب-ایھ میمى قاسم متولى٤٦٨٣٣

الثانیة انتساب-ایھاب ابوالوفا سید احمد حسن٤٦٨٣٧

الثانیة انتساب-ایھاب خالد احمد توفیق٤٦٨٣٩

الثانیة انتساب-بشرى صالح حسن رویعى٤٦٩٢٦

الثانیة انتساب-بالل البدرى عبد السمیع محمود٤٦٩٢٧

الثانیة انتساب-بالل جمال عرفھ محمود احمد٤٦٩٢٨

الثانیة انتساب-بالل حنفى محمود السید حسن٤٦٩٣٠

الثانیة انتساب-بالل عبد هللا محمد عبد هللا٤٦٩٣٣

الثانیة انتساب-بالل نصرالدین عبد التواب بھواش٤٦٩٣٧

الثانیة انتساب-بھاء ایمن محمد المھدى٤٦٩٤٠

الثانیة انتساب-بیتر شكرى عازر اندراوس٤٦٩٤٨

الثانیة انتساب-تغرید عبده سعد ابوالعز٤٦٩٦٨

الثانیة انتساب-تغرید محمد حسن جبر حسن غالى٤٦٩٦٩

الثانیة انتساب-ثریا رضا عبد المنعم حسین خاطر٤٦٩٨٦

الثانیة انتساب-جمال صالح عبدالوھاب عبدالوھاب٤٦٩٩٧

الثانیة انتساب-جھاد محمد مرسى محمد مرسي٤٧٠٠٨

الثانیة انتساب-جورج جابر حنین سعد٤٧٠١٠

الثانیة انتساب-جون سعید باقى جاد هللا٤٧٠١٨

الثانیة انتساب-جون میالد رمزى حنا٤٧٠١٩

الثانیة انتساب-جون ھانى ودیع یوسف٤٧٠٢١

الثانیة انتساب-حازم باھى مشھدى حسن٤٧٠٣٤

الثانیة انتساب-حازم حماده محمد عبد القادر٤٧٠٣٧

الثانیة انتساب-حازم زینھم عبداللطیف احمد صابر٤٧٠٣٩

الثانیة انتساب-حازم طارق رشاد عبدالعزیز٤٧٠٤١

الثانیة انتساب-حازم عماد شافعى عنانى٤٧٠٤٨

الثانیة انتساب-حازم فرحات ابراھیم محمد بیومى٤٧٠٥١

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-حسام محمد صالح الدین محمود٤٧١٢٦

الثانیة انتساب-حسام محمود حسن سلیمان٤٧١٣٢

الثانیة انتساب-حسن مصطفى حسن ابازید٤٧١٧٥

الثانیة انتساب-خالد طارق فؤاد ابوزید٤٧٢٤٦

الثانیة انتساب-خالد كمال جوده محمد٤٧٢٦١

الثانیة انتساب-خالد محمد فتحى الصادق٤٧٢٧٢

الثانیة انتساب-دیانا سالمھ ابراھیم عبد النور٤٧٣٤٤

الثانیة انتساب-رانا محمد محمد محمد٤٧٣٩٧

الثانیة انتساب-رشاد سمیر محمد محمد٤٧٤٥٣

الثانیة انتساب-رضا عبد هللا احمد حافظ٤٧٤٥٩

الثانیة انتساب-زیاد ابراھیم محمود عبدالعلیم٤٧٥٤٥

الثانیة انتساب-زیاد شریف مندوه ابراھیم شاھین٤٧٥٥٩

الثانیة انتساب-زیاد محمد حسن محمد احمد النشار٤٧٥٦٣

الثانیة انتساب-سلمى احمد حسن حامد٤٧٦٦٤

الثانیة انتساب-سلمى احمد محمد احمد٤٧٦٦٦

الثانیة انتساب-سلمى ایمن حلمي حسن٤٧٦٦٩

الثانیة انتساب-سلمى بدوى عبده عبد المجید بدوى٤٧٦٧١

الثانیة انتساب-سلمى سیف الدین سید محمد٤٧٦٨٠

الثانیة انتساب-سلمى ناصر عالم نور الدین٤٧٦٩٩

الثانیة انتساب-سلیم طلعت فاضل سلیم٤٧٧٠٦

الثانیة انتساب-سماح اشرف احمد ھمام٤٧٧١٩

الثانیة انتساب-سید عادل جمعھ محمد حسن٤٧٧٧٢

الثانیة انتساب-سیف الدین یاسر محمد سعید٤٧٨٠٢

الثانیة انتساب-شاھنده احمد محمد على٤٧٨٢٩

الثانیة انتساب-شرین محمد محمد محمد٤٧٨٧٣

الثانیة انتساب-صالح محمد عبدالسالم صالح٤٧٩٤١

الثانیة انتساب-صالح الدین احمد محمد رجب نصر٤٧٩٥١

الثانیة انتساب-صالح عادل محمود الزھرى٤٧٩٥٤

الثانیة انتساب-عبد الرحمن احمد عطیھ على٤٨٠٥١

الثانیة انتساب-عبد الرحمن خالد عزیز عزت ابراھیم٤٨٠٩٢

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-عبد الرحمن رزق احمد محمود٤٨٠٩٩

الثانیة انتساب-عبد الرحمن محمد ابو العال محمد٤٨١٩١

الثانیة انتساب-عبد الرحمن محمد عبدالغنى محمد٤٨٢١٦

الثانیة انتساب-عبد الرحمن مصطفى سعد احمد٤٨٢٣٥

الثانیة انتساب-عبد الرحمن مصطفى على حجاج٤٨٢٣٨

الثانیة انتساب-عبد الرحمن مصطفى محمد محمود٤٨٢٤٠

الثانیة انتساب-عبد الرحمن ممدوح محمد مصطفى٤٨٢٤١

الثانیة انتساب-عبد الرحمن یحیي سید حسن٤٨٢٥٨

الثانیة انتساب-عبد العزیز ابراھیم عبد العزیز محمود٤٨٢٦٨

الثانیة انتساب-عبد العزیز احمد عبد العزیز عبد هللا٤٨٢٧١

الثانیة انتساب-عبد العزیز محمود عبد العزیز اسماعیل٤٨٢٨١

الثانیة انتساب-عبد العظیم عمرو عبد العظیم عبد الحفیظ٤٨٢٨٤

الثانیة انتساب-عبد هللا انور سید مصطفى٤٨٣٠٤

الثانیة انتساب-عبد هللا رأفت ضیف هللا محمد٤٨٣١٣

الثانیة انتساب-عبد هللا سامى محمود عبد الستار٤٨٣١٧

الثانیة انتساب-عبد هللا ناصر فؤاد عبدالحلیم٤٨٣٥٣

الثانیة انتساب-عبدهللا حمزه عبدالعظیم ابو بكر٤٨٤٣٣

الثانیة انتساب-عبده محمد منصور صالح ضیف٤٨٤٤٩

الثانیة انتساب-عصام نبیل عبد المنعم عبد الفتاح٤٨٤٧٤

الثانیة انتساب-عالء الدین عبد القادر محمد عبد القادر٤٨٤٨٦

الثانیة انتساب-على ابراھیم على حسن حسین٤٨٥٠٧

الثانیة انتساب-على اشرف على محمد٤٨٥١٧

الثانیة انتساب-على محمد حسن صالح٤٨٥٦٢

الثانیة انتساب-على محمد على محمود موسى٤٨٥٦٨

الثانیة انتساب-عماد الدین حامد حسن محمد ابراھیم٤٨٥٨٩

الثانیة انتساب-عمار محمد عبد العظیم حسن٤٨٥٩٥

الثانیة انتساب-عمر احمد حمید فرج٤٨٦٠١

الثانیة انتساب-عمر احمد محمد محمد٤٨٦٠٨

الثانیة انتساب-عمر السید على السید عبد الجواد٤٨٦١٢

الثانیة انتساب-عمر جمال احمد على٤٨٦١٨

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-عمر جمعھ سید متولى٤٨٦١٩

الثانیة انتساب-عمر حربى حسنین حسنین٤٨٦٢١

الثانیة انتساب-عمر حسن محمد محمد سلیمان٤٨٦٢٣

الثانیة انتساب-عمر خالد ابراھیم طھ٤٨٦٢٥

الثانیة انتساب-عمر خالد محمد محمد جبریل٤٨٦٣٨

الثانیة انتساب-عمر خالد محمود ابو المجد٤٨٦٣٩

الثانیة انتساب-عمر سعید سید حویط٤٨٦٤٧

الثانیة انتساب-عمر عبد الرؤف عبد المولى حسن٤٨٦٦٧

الثانیة انتساب-عمر عالء الدین محمود السید٤٨٦٨٩

الثانیة انتساب-عمر عماد صابر موسى٤٨٦٩٢

الثانیة انتساب-عمر محمد المھدى شعبان٤٨٧١١

الثانیة انتساب-عمر محمد رشدى عباس٤٨٧١٣

الثانیة انتساب-عمر محمد ریدى احمد عوض٤٨٧١٤

الثانیة انتساب-عمر ناجى شعبان عبد الجواد٤٨٧٤٩

الثانیة انتساب-عمر ناصر عبد الحى عبد هللا٤٨٧٥٢

الثانیة انتساب-عمر یاسر احمد محمد٤٨٧٥٦

الثانیة انتساب-عمرو احمد عبد الغفار محمود٤٨٧٦٠

الثانیة انتساب-عمرو اشرف امام قرني٤٨٧٦٥

الثانیة انتساب-عمرو حسنى احمد احمد٤٨٧٧٦

الثانیة انتساب-عمرو خالد فتحى عبد القوى٤٨٧٧٧

الثانیة انتساب-عمرو طارق الحسینى احمد٤٨٧٩٤

الثانیة انتساب-عمرو محمد حسنى عبدالعاطى٤٨٨٢٩

الثانیة انتساب-عمرو ھشام محمود ریاض٤٨٨٤٦

الثانیة انتساب-عمرو یاسر حامد عبدالسالم٤٨٨٤٧

الثانیة انتساب-فادى زكریا جاد عبدالمالك٤٨٨٧٠

الثانیة انتساب-كریم اشرف حسن احمد٤٩٠٠٣

الثانیة انتساب-كریم حمدي توكال حسن٤٩٠١٩

الثانیة انتساب-كریم سامح جوده محمد زغلول٤٩٠٢٥

الثانیة انتساب-كریم عادل فھمى احمد٤٩٠٣٣

الثانیة انتساب-كریم عبد الشافى ابو المجد احمد موسى٤٩٠٣٥

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-كریم محسن حسین عبد العظیم٤٩٠٤٦

الثانیة انتساب-كریم محمد قرنى عبد الرحمن٤٩٠٥٣

الثانیة انتساب-كریم محمد محمود عبد العال٤٩٠٥٤

الثانیة انتساب-كریم مصطفى على مصطفى حسن٤٩٠٦٠

الثانیة انتساب-كمال احمد كمال احمد بیومى٤٩٠٧٥

الثانیة انتساب-كمال الدین محرم كمال الدین محمود٤٩٠٧٧

الثانیة انتساب-كیرلس میالد عیاد حنین٤٩١٠٠

الثانیة انتساب-مارینا مراد لمعي معزوز٤٩١٦٣

الثانیة انتساب-مارینا ممدوح محروس بطرس٤٩١٦٥

الثانیة انتساب-ماریو وجیھ عیاد جید٤٩١٧٠

الثانیة انتساب-مایكل مجدى ھنرى سالمھ٤٩١٨٦

الثانیة انتساب-مجدى عماد احمد عبد الحمید٤٩١٩٦

الثانیة انتساب-محمد ابراھیم ابراھیم حسن٤٩٢٠١

الثانیة انتساب-محمد ابراھیم شحاتھ ابراھیم٤٩٢٠٦

الثانیة انتساب-محمد احمد محمد اسماعیل العباسى٤٩٢٧٢

الثانیة انتساب-محمد احمد محمد مصطفى٤٩٢٨٣

الثانیة انتساب-محمد اسامھ محمد حسن٤٩٢٩٦

الثانیة انتساب-محمد اسماعیل شبل محمد٤٩٣٠٢

الثانیة انتساب-محمد اسماعیل محمد عبد العزیز٤٩٣٠٥

الثانیة انتساب-محمد اشرف احمد زكى٤٩٣٠٩

الثانیة انتساب-محمد اشرف احمد محمود محمد٤٩٣١٢

الثانیة انتساب-محمد اشرف حسن محمد٤٩٣١٣

الثانیة انتساب-محمد اشرف عبد الموجود سلیمان٤٩٣٢٢

الثانیة انتساب-محمد اشرف فاروق على٤٩٣٢٥

الثانیة انتساب-محمد اشرف محمد حسان٤٩٣٢٨

الثانیة انتساب-محمد السید عبد الرشید السید٤٩٣٤٥

الثانیة انتساب-محمد تامر عابدین بكیر٤٩٣٨١

الثانیة انتساب-محمد ثروت سعد عبد الحمید٤٩٣٨٥

الثانیة انتساب-محمد جابر احمد حسن٤٩٣٨٨

الثانیة انتساب-محمد جمال عزت محمد٤٩٤٠٣

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-محمد حجاج عبد العلیم احمد٤٩٤٢٢

الثانیة انتساب-محمد حسام الدین محمد قندیل ابراھیم٤٩٤٢٣

الثانیة انتساب-محمد حسین محمد السید حسن٤٩٤٤٨

الثانیة انتساب-محمد رأفت ابراھیم دراز٤٩٥٠٥

الثانیة انتساب-محمد رجب حمیده محمود٤٩٥١٣

الثانیة انتساب-محمد رجب عبد التواب سید٤٩٥١٦

الثانیة انتساب-محمد رضا زكریا سعد٤٩٥٢٠

الثانیة انتساب-محمد رضا عبد المتعال الحاج محمد٤٩٥٢١

الثانیة انتساب-محمد رمضان خلیفة محمد٤٩٥٢٨

الثانیة انتساب-محمد رمضان عبد الحمید زین الدین٤٩٥٣١

الثانیة انتساب-محمد رمضان مرزوق حمدان محمد٤٩٥٣٦

الثانیة انتساب-محمد سعید سید سید٤٩٥٧٠

الثانیة انتساب-محمد سید محمد سید احمد٤٩٦٠١

الثانیة انتساب-محمد شرف الدین محمد احمد٤٩٦٠٧

الثانیة انتساب-محمد صالح على محمد٤٩٦٤٠

الثانیة انتساب-محمد طارق سعید ابراھیم الفطرانى٤٩٦٥١

الثانیة انتساب-محمد طارق نبیھ منصور٤٩٦٦٠

الثانیة انتساب-محمد طاھر محمد رمضان٤٩٦٦١

الثانیة انتساب-محمد عادل محمد عبد القادر٤٩٦٧٨

الثانیة انتساب-محمد عادل مصطفى كمال امین٤٩٦٧٩

الثانیة انتساب-محمد عاصم عبد الوھاب احمد٤٩٦٨٢

الثانیة انتساب-محمد عبد البارى زینھم عواد٤٩٦٩١

الثانیة انتساب-محمد عبد الخالق محمد عمر٤٩٧٠١

الثانیة انتساب-محمد عبد العظیم عبد الصبور حسن٤٩٧١٥

الثانیة انتساب-محمد عبد هللا محمود سالمان٤٩٧٢٤

الثانیة انتساب-محمد عبد المحسن جالل نعمة هللا٤٩٧٢٥

الثانیة انتساب-محمد عصام الدین محمد محمود٤٩٧٤٩

الثانیة انتساب-محمد عصام سعد محمود علي٤٩٧٥٣

الثانیة انتساب-محمد على راشد على٤٩٧٨٢

الثانیة انتساب-محمد على سید على٤٩٧٨٤

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-محمد فرج صابر السید٤٩٨٢٨

الثانیة انتساب-محمد فرید ابو المناصر بدر٤٩٨٣٢

الثانیة انتساب-محمد فرید احمد على٤٩٨٣٣

الثانیة انتساب-محمد كمال فرید محمد٤٩٨٤٣

الثانیة انتساب-محمد ماھر محمد احمد٤٩٨٤٧

الثانیة انتساب-محمد محمد عبد هللا الناصر٤٩٨٧٨

الثانیة انتساب-محمد محمد عبد المحسن البشبیشى٤٩٨٧٩

الثانیة انتساب-محمد محمود محمد شلبى سیداحمد٤٩٨٩٩

الثانیة انتساب-محمد مسعد محمد الصادق امام٤٩٩١٦

الثانیة انتساب-محمد مصطفى السید عبد القادر٤٩٩١٨

الثانیة انتساب-محمد مصطفى سعد مصطفى٤٩٩٢١

الثانیة انتساب-محمد ممدوح عبد الندیر عبد االمام٤٩٩٣٩

الثانیة انتساب-محمد ناصر احمد ابراھیم على٤٩٩٥٨

الثانیة انتساب-محمد ناصر محمد ابراھیم٤٩٩٦٠

الثانیة انتساب-محمد نصر فراج٤٩٩٧٣

الثانیة انتساب-محمد ھارون محمدخیر جالل٤٩٩٧٥

الثانیة انتساب-محمد ھانى محمد السید٤٩٩٧٨

الثانیة انتساب-محمد ھشام ابراھیم محمود٤٩٩٨٣

الثانیة انتساب-محمد ھشام السعید حسن٤٩٩٨٤

الثانیة انتساب-محمد ھشام سعد حسن٤٩٩٨٦

الثانیة انتساب-محمود احمد عبده احمد٥٠٠٣٧

الثانیة انتساب-محمود السید على عبد الرسول٥٠٠٦٧

الثانیة انتساب-محمود السید محمد الدیب٥٠٠٦٨

الثانیة انتساب-محمود ایمن محمود احمد على٥٠٠٧٢

الثانیة انتساب-محمود خالد سید ابراھیم٥٠٠٩٦

الثانیة انتساب-محمود خالد عبد المنعم احمد٥٠٠٩٨

الثانیة انتساب-محمود رضا سعید شندي٥٠١١٠

الثانیة انتساب-محمود سعید احمد عبد الصمد٥٠١٢١

الثانیة انتساب-محمود سعید عبد الستار سید احمد٥٠١٢٤

الثانیة انتساب-محمود سعید على حافظ٥٠١٢٥

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-محمود سلیمان محمد سلیمان٥٠١٢٧

الثانیة انتساب-محمود سید طھ عمر٥٠١٣٠

الثانیة انتساب-محمود سیف عبید جمعھ عبید٥٠١٣٢

الثانیة انتساب-محمود شحتھ محمود مصطفي٥٠١٣٣

الثانیة انتساب-محمود صابر محمود ضاحى٥٠١٣٨

الثانیة انتساب-محمود عادل عباس قطب احمد٥٠١٤٣

الثانیة انتساب-محمود عادل محمود السید الدخمیس٥٠١٤٩

الثانیة انتساب-محمود عاشور سید عید٥٠١٥٠

الثانیة انتساب-محمود عبد العال زینھم محمد٥٠١٥٦

الثانیة انتساب-محمود عبد الفتاح عبد النبى محمود٥٠١٦٤

الثانیة انتساب-محمود عثمان محمود عثمان٥٠١٧٢

الثانیة انتساب-محمود عصام احمد عبد الجواد الدالى٥٠١٧٤

الثانیة انتساب-محمود عصام بسیونى عبد القادر٥٠١٧٥

الثانیة انتساب-محمود عالء محمود بیومى٥٠١٨٠

الثانیة انتساب-محمود عمر محمد العادلى محمود٥٠١٨٩

الثانیة انتساب-محمود عمرو محمد أدریس٥٠١٩٠

الثانیة انتساب-محمود فراج رشدى اسماعیل٥٠١٩٧

الثانیة انتساب-محمود محمد ابراھیم متولى٥٠٢١٤

الثانیة انتساب-محمود محمد احمد حسن السعداوى٥٠٢١٥

الثانیة انتساب-محمود محمد خطاب حموده مسلم٥٠٢٢٣

الثانیة انتساب-محمود محمد زكي انور٥٠٢٢٤

الثانیة انتساب-محمود محمد شحاتھ السید٥٠٢٢٧

الثانیة انتساب-محمود محمد عبد السالم عبدالتواب٥٠٢٢٩

الثانیة انتساب-محمود مصطفى فارس حسین٥٠٢٥٤

الثانیة انتساب-محمود نبیل عبد الحمید متولى٥٠٢٧٠

الثانیة انتساب-مرزوق محمد مرزوق محمد٥٠٢٩٠

الثانیة انتساب-مروان عصام توفیق عبده عبادة٥٠٢٩٧

الثانیة انتساب-مروان مصطفى عوض راغب٥٠٣٠٤

الثانیة انتساب-مصطفى صبحى عبد الصادق عبد العزیز٥٠٤٥١

الثانیة انتساب-مصطفى محمود خلیل بشیر٥٠٥٣٠

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-مصطفى ھشام وجیھ محمود٥٠٥٦٣

الثانیة انتساب-معتز عزت على السعدني٥٠٦٠٢

الثانیة انتساب-مھا محسن مختار السباعى٥٠٦٩٦

الثانیة انتساب-مھرائیل عبد المسیح كمال عدلي قریصة٥٠٧٠٥

الثانیة انتساب-مؤمن سلیمان ابراھیم سلیمان٥٠٧٣٥

الثانیة انتساب-مى محسن احمد ابراھیم٥٠٧٥٥

الثانیة انتساب-میرنا صابر فاروق شحاتھ٥٠٧٩٢

الثانیة انتساب-مینا انسى عزت خلبوصى٥٠٨٠٢

الثانیة انتساب-مینا ھانى صابر میخائیل٥٠٨١٦

الثانیة انتساب-میھان عبداللطیف ابو المجد عبدالعال٥٠٨١٨

الثانیة انتساب-نادر السید محمود اسماعیل٥٠٨٢٠

الثانیة انتساب-نادر جمال ابراھیم خلیل٥٠٨٢١

الثانیة انتساب-نادر سلیمان حسن سلیمان٥٠٨٢٣

الثانیة انتساب-نبیل ایھاب صبرى عزیز٥٠٨٥٠

الثانیة انتساب-نجاة احمد محمد احمد٥٠٨٥١

الثانیة انتساب-نجوى حیدر حسین الدسوقى٥٠٨٥٥

الثانیة انتساب-ندا بدوى عبد المنعم بدوى٥٠٨٥٨

الثانیة انتساب-ندا رضوان محمد رضوان٥٠٨٥٩

الثانیة انتساب-نداء عادل ابو الفتوح شاھین٥٠٨٦٥

الثانیة انتساب-ندى ابو العال محمد ابو العال٥٠٨٦٧

الثانیة انتساب-ندى احمد سید لبیب٥٠٨٦٨

الثانیة انتساب-ندى احمد طھ عقیل٥٠٨٦٩

الثانیة انتساب-ندى احمد محمد دیاب٥٠٨٧٠

الثانیة انتساب-ندى اسامھ سعد حسن٥٠٨٧٢

الثانیة انتساب-ندى اسامھ عبدالعزیز محمود٥٠٨٧٣

الثانیة انتساب-ندى اشرف محمد احمد٥٠٨٧٦

الثانیة انتساب-ندى البدري سلیمان احمد٥٠٨٧٨

الثانیة انتساب-ندى ایمن كامل رجب٥٠٨٨٠

الثانیة انتساب-ندى عبد الفتاح السید عبد الفتاح٥٠٩٠٩

الثانیة انتساب-ندى عماد السید عبد الحمید٥٠٩١٨

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-ندى محمد فرغلى طھ٥٠٩٣٠

الثانیة انتساب-ندى میسر صبحى عدوى٥٠٩٤٠

الثانیة انتساب-ندى نبیل فتحى السید٥٠٩٤٤

الثانیة انتساب-ندي محمد احمد سلیمان٥٠٩٤٧

الثانیة انتساب-نشوى عبد المنعم كمال احمد٥٠٩٦٢

الثانیة انتساب-نصر اشرف سیف النصر عبد الغنى٥٠٩٦٣

الثانیة انتساب-نھى حاتم عبدهللا فكرى اسماعیل٥٠٩٧٤

الثانیة انتساب-نھى عمادالدین محمد على النظیر عیاد٥٠٩٧٦

الثانیة انتساب-نھى ناجى سمعان جرجس٥٠٩٨٠

الثانیة انتساب-نور الدین طھ عبید دیاب٥٠٩٨٤

الثانیة انتساب-نورا اشرف محمود ابراھیم٥٠٩٩٧

الثانیة انتساب-نورا عبد العاطى عبد الرحمن محمد الفخرانى٥١٠٠٣

الثانیة انتساب-نورا عالء الدین محمد احمد٥١٠٠٤

الثانیة انتساب-نورا فتحى عبدهللا رمضان٥١٠٠٥

الثانیة انتساب-نورھان احمد مصطفى احمد٥١٠٢٣

الثانیة انتساب-نورھان امین ابراھیم امین٥١٠٢٦

الثانیة انتساب-نورھان جمال احمد حسن٥١٠٣٠

الثانیة انتساب-نورھان حسام احمد حماد٥١٠٣٥

الثانیة انتساب-نورھان حمدى محمود فرید٥١٠٣٩

الثانیة انتساب-نورھان خالد عید عبدالحلیم٥١٠٤١

الثانیة انتساب-نورھان خالد محمود ابراھیم احمد٥١٠٤٢

الثانیة انتساب-نورھان رفعت اسماعیل محمد٥١٠٤٥

الثانیة انتساب-نورھان سعید طھ محمود٥١٠٤٧

الثانیة انتساب-نورھان عبد الحمید حسن عبد الحمید٥١٠٥٢

الثانیة انتساب-نورھان عبد السالم احمد عبد السالم٥١٠٥٣

الثانیة انتساب-نیرة رضا محمد محمد٥١٠٧٨

الثانیة انتساب-نیره السید محروس ابراھیم٥١٠٨٠

الثانیة انتساب-نیره محمد حفنى محمد موسى٥١٠٨٢

الثانیة انتساب-نیروز عصام حسین مصطفى٥١٠٨٣

الثانیة انتساب-ھاجر احمد صبحى محمد٥١٠٨٤

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-ھاجر حسن توفیق علي٥١٠٨٧

الثانیة انتساب-ھاجر زكریا عبد الحمید محمد٥١٠٩٣

الثانیة انتساب-ھاجر سعید طھ عیسى٥١٠٩٦

الثانیة انتساب-ھاجر سید محمد عبدالرحمن٥١٠٩٨

الثانیة انتساب-ھاجر عبد الدایم على ابراھیم راضي٥١١٠٣

الثانیة انتساب-ھاجر على احمد قطب٥١١٠٧

الثانیة انتساب-ھاجر محمد على احمد٥١١١٣

الثانیة انتساب-ھاجر ولید راغب عبد العاطى٥١١٢١

الثانیة انتساب-ھادى شاكر مختار على٥١١٢٥

الثانیة انتساب-ھادى عاطف سعد ابراھیم٥١١٢٧

الثانیة انتساب-ھادى عصام محمد عبد النبى٥١١٢٨

الثانیة انتساب-ھانى حسام محمود زید٥١١٣٤

الثانیة انتساب-ھانى صبرى عبد العزیز عبد الصمد٥١١٣٦

الثانیة انتساب-ھانى ماھر حنا زكي٥١١٣٨

الثانیة انتساب-ھایدى سعید عبد اللطیف حسن٥١١٥٠

الثانیة انتساب-ھایدى محمد سعید عبد الحمید٥١١٥٨

الثانیة انتساب-ھایدى نادر ثابت كامل٥١١٥٩

الثانیة انتساب-ھایدي رجب السید ابراھیم٥١١٦٦

الثانیة انتساب-ھبة هللا احمد محمد البخارى ابراھیم٥١١٦٨

الثانیة انتساب-ھبة هللا عابد محمود عابد البقلى٥١١٧٠

الثانیة انتساب-ھبة جابر احمد سالم٥١١٧٥

الثانیة انتساب-ھبھ حسن ابراھیم مراد٥١١٨١

الثانیة انتساب-ھبھ محمد رمضان عبد الصمد٥١١٨٣

الثانیة انتساب-ھدى عبد الفضیل عبد المنعم عبد الفضیل٥١١٨٩

الثانیة انتساب-ھدى محمد عبد هللا صدیق٥١١٩١

الثانیة انتساب-ھدیر خیرى ابو زید ابو عید٥١٢٠١

الثانیة انتساب-ھدیر سعید عبدهللا عیسوى٥١٢٠٤

الثانیة انتساب-ھدیر ھانى محمد محمد على٥١٢٢٣

الثانیة انتساب-ھند مختار صبحي اسماعیل٥١٢٧٩

الثانیة انتساب-ولید محمد عبد الصبور محمد٥١٣٠٧

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-یارا وھبھ على محمود٥١٣٢٧

الثانیة انتساب-یاسر احمد جابر حسن٥١٣٣٠

الثانیة انتساب-یاسمین رضا حسین احمد٥١٣٤٥

الثانیة انتساب-یاسمین معوض صالح معوض٥١٣٦٦

الثانیة انتساب-یاسین ابراھیم یاسین یوسف٥١٣٦٩

الثانیة انتساب-یحى احمد عبد العزیز یحى٥١٣٧٦

الثانیة انتساب-یمني عادل مدبولي حسن٥١٣٩٨

الثانیة انتساب-یوسف احمد محمود حسن٥١٤١٨

الثانیة انتساب-یوسف اسحق یوسف یعقوب٥١٤٢٤

الثانیة انتساب-یوسف سید محمد محمد ابراھیم٥١٤٧٣

الثانیة انتساب-یوسف طارق عبدالاله عثمان احمد٥١٤٧٩

الثانیة انتساب-یوسف طارق عطیھ ابراھیم عامر٥١٤٨٠

الثانیة انتساب-یوسف عادل السید احمد٥١٤٨٧

الثانیة انتساب-یوسف فاروق مصطفى محمد٥١٥١١

الثانیة انتساب-یوسف یسرى فوزى خالف٥١٥٧٤

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 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)-احمد محمد فوزى امین (محول)٥١٥٨٩

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)-ساره محمد صابر عبد الجواد خضر (محول)٥١٥٩٩

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)-محمد السید محمد خلف (محول)٥١٦١١

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

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

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

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

الثانیة انتسابباحمد ابراھیم شوقى محمد٥١٧٣٤

الثانیة انتسابباحمد اسامھ عید محمد٥١٧٤٤

الثانیة انتسابباحمد خالد عبد الحمید عبد الرحمن٥١٧٩٠

الثانیة انتسابباحمد سید منصور محمد٥١٨١٣

الثانیة انتسابباحمد شكرى كامل عامر عطا٥١٨١٧

الثانیة انتسابباحمد عصام احمد حسن٥١٨٥٠

الثانیة انتسابباحمد عطیھ عفیفى بندارى٥١٨٥٥

الثانیة انتسابباحمد على محمد على٥١٨٦٠

الثانیة انتسابباحمد محمد انور ابراھیم٥١٨٩٤

الثانیة انتسابباحمد محمد عبد المنعم السید٥١٩١١

الثانیة انتسابباحمد محمود على احمد٥١٩٤٢

الثانیة انتسابباحمد نبیل ھاشم عویس٥١٩٦٧

الثانیة انتسابباسامھ اشرف سالمھ عبد ربھ٥١٩٨١

الثانیة انتسابباسامھ محمد محمد محمد٥١٩٨٦

الثانیة انتسابباسراء عادل محمد صالح الدین٥١٩٩٤

الثانیة انتسابباسراء محمود سید سید٥١٩٩٧

الثانیة انتسابباسالم حسن حامد حسن عبد اللطیف٥٢٠٠٨

الثانیة انتسابباسالم خالد سید جمعھ٥٢٠٠٩

الثانیة انتسابباسالم محمد سعد حسن شلبي٥٢٠٢٥

الثانیة انتسابباسالم محمد شعبان ھندى٥٢٠٢٦

الثانیة انتسابباسالم محمد صبح طاھر٥٢٠٢٧

الثانیة انتسابباسالم محمد عبد الحافظ احمد٥٢٠٢٨

الثانیة انتسابباسماء حنفى محمد احمد٥٢٠٤٠

الثانیة انتسابباسماء سمیر عادل حسن٥٢٠٤١

الثانیة انتسابباالء وفائى فرج احمد فرج٥٢٠٥٩

الثانیة انتساببامنیھ مدین محسب محمد اسماعیل٥٢٠٧٠

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساببانجى صبرى سعد على٥٢٠٩٣

الثانیة انتساببایمن سعید على حسین٥٢١١٩

الثانیة انتساببباسم ابراھیم حسن ابراھیم٥٢١٥٧

الثانیة انتسابببالل عادل على حسین٥٢١٨٦

الثانیة انتسابببھاء الدین حمزة ابوضیف عبد العال٥٢١٨٩

الثانیة انتسابببھاء محمد شھاب رمضان٥٢١٩٠

الثانیة انتسابببوال نبیھ اسحاق میخائیل٥٢١٩١

الثانیة انتسابببیتر عاطف یعقوب ابادیر٥٢١٩٣

الثانیة انتسابببیتر مراد ابراھیم غالى٥٢١٩٤

الثانیة انتساببجاسر عید فرحات عبد الحلیم٥٢٢١٠

الثانیة انتساببجالل احمد جالل احمد٥٢٢١٢

الثانیة انتساببجمال حسن عبد الحكیم محمود٥٢٢١٤

الثانیة انتساببحامد احمد حامد عبد الحافظ٥٢٢٤٦

الثانیة انتساببحسن محمد امام حسن٥٢٢٨١

الثانیة انتساببخالد رافت موسى حامد راشد٥٢٣٢٢

الثانیة انتساببخلود محمد الحسینى ابراھیم٥٢٣٤٨

الثانیة انتساببدنیا عبد هللا ابراھیم احمد جاد الحق٥٢٣٥٨

الثانیة انتساببدینا اشرف محمد عبد الرحیم٥٢٣٦٤

الثانیة انتساببرامز ثروت فتحى عزیز٥٢٣٧٥

الثانیة انتساببرامى على حسن المتولي٥٢٣٧٧

الثانیة انتساببرانیا نصر فتحي حامد٥٢٣٨٦

الثانیة انتساببریھام عبده عبده العیوطى٥٢٤٢٥

الثانیة انتساببسالم عطیھ سالم عطیھ٥٢٤٤٩

الثانیة انتساببسامیھ مسعد نصر احمد٥٢٤٥٦

الثانیة انتساببشروق سید زینھم محمد الغریب٥٢٥١٣

الثانیة انتساببشریف صالح الدین عبد هللا محمدالھادى٥٢٥٢٢

الثانیة انتساببشھاب محمد عبد المنعم السید٥٢٥٣١

الثانیة انتساببصفاء ایمن عبد الحمید ابراھیم٥٢٥٤٦

الثانیة انتساببطارق ھشام محمد احمد٥٢٥٦٥

الثانیة انتساببطارق یحیى محمد حسن٥٢٥٦٦

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساببعادل مطراوى فاوى الدنجى٥٢٥٧٣

الثانیة انتساببعاطف محمد عاطف مجاھد٥٢٥٧٤

الثانیة انتساببعبد الرحمن احمد توفیق احمد٥٢٥٨٣

الثانیة انتساببعبد الرحمن احمد محمد زینھم٥٢٥٨٨

الثانیة انتساببعبد الرحمن حسنى سید محمد٥٢٥٩٥

الثانیة انتساببعبد الرحمن سعید محمد مرزوق٥٢٦١٠

الثانیة انتساببعبد الرحمن سمیر سعد محمد عوض هللا٥٢٦١٢

الثانیة انتساببعبد الرحمن طلعت ابوزید احمد٥٢٦٢١

الثانیة انتساببعبد الرحمن على احمد محمد عبد هللا٥٢٦٢٥

الثانیة انتساببعبد الرحمن عمر عبد العاطى محمد٥٢٦٢٦

الثانیة انتساببعبد الرحمن محسن محمد عباس٥٢٦٢٩

الثانیة انتساببعبد الرحمن محمد حسین محمود٥٢٦٣٣

الثانیة انتساببعبد الرحمن محمد عباس حسن٥٢٦٣٥

الثانیة انتساببعبد الرحمن مصطفى شحاتھ احمد٥٢٦٤٢

الثانیة انتساببعبد الرحمن نبیل بدوى السید٥٢٦٤٤

الثانیة انتساببعبد الرحمن یوسف عبد السالم حسن٥٢٦٤٨

الثانیة انتساببعبد العزیز محمد عبد العزیز السید احمد٥٢٦٥١

الثانیة انتساببعبد الغفار طارق عبد الغفار ابراھیم٥٢٦٥٤

الثانیة انتساببعبد هللا محمد ابراھیم محمد مسعود٥٢٦٨١

الثانیة انتساببعبد هللا ھشام محمد عبد هللا حسن٥٢٦٨٥

الثانیة انتساببعبد هللا یحیى عبد هللا احمد٥٢٦٨٦

الثانیة انتساببعلى سامح عز الدین احمد٥٢٧٠٥

الثانیة انتساببعمر جمال محمد عطا هللا٥٢٧٢٦

الثانیة انتساببعمر زكریا محى الدین محمد٥٢٧٣٢

الثانیة انتساببعمر عادل احمد محمد٥٢٧٣٨

الثانیة انتساببعمر عالء الدین محمد حمدى٥٢٧٥٠

الثانیة انتساببعمر عماد درویش سلیمان٥٢٧٥٤

الثانیة انتساببعمر محمد على احمد ابراھیم٥٢٧٦٣

الثانیة انتساببعمرو صبرى ابراھیم احمد ابراھیم٥٢٧٨٣

الثانیة انتساببعمرو عماد الدین سیف النصر ابراھیم٥٢٧٨٤

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساببعمرو محمد احمد محمد٥٢٧٨٨

الثانیة انتساببعھد یونس محمد السید٥٢٧٩٥

الثانیة انتساببفاطمھ رجب منشاوى محمد٥٢٨١٧

الثانیة انتساببفاطیما محمود سید مرسى٥٢٨٢٩

الثانیة انتساببكامل اشرف كامل جاد٥٢٨٣٩

الثانیة انتساببكریم جمال رشدى عبدالعظیم٥٢٨٤٥

الثانیة انتساببكریم خالد سعید عبد السمیع٥٢٨٤٨

الثانیة انتساببكریم محمود علوان عمر٥٢٨٥٥

الثانیة انتساببكیرلس فلیب فخرى سفین٥٢٨٦٥

الثانیة انتساببمامون محمد على مامون الدالى ٥٢٨٨٣

الثانیة انتساببمایكل ممدوح مراد عوض میخائیل٥٢٨٨٥

الثانیة انتساببمحمد احمد محمد احمد حسانین٥٢٩٠٤

الثانیة انتساببمحمد احمد منیر السید محمد٥٢٩٠٧

الثانیة انتساببمحمد انور سالمھ عیسوى٥٢٩٢٢

الثانیة انتساببمحمد ایمن عبد الحمید ابراھیم٥٢٩٢٤

الثانیة انتساببمحمد ثابت صالح ابراھیم٥٢٩٢٧

الثانیة انتساببمحمد جالل عبد المنعم حسن٥٢٩٢٨

الثانیة انتساببمحمد جمال ابراھیم جاد٥٢٩٢٩

الثانیة انتساببمحمد جمال عبد المنعم عبد الرازق٥٢٩٣٤

الثانیة انتساببمحمد جمال على ابراھیم صالح٥٢٩٣٥

الثانیة انتساببمحمد حسنى عبد العلیم حامد٥٢٩٤٥

الثانیة انتساببمحمد خالد محمد محمد معروف٥٢٩٥٦

الثانیة انتساببمحمد سامح مصطفى سید٥٢٩٦٤

الثانیة انتساببمحمد سالمھ عبد الواحد سید٥٢٩٦٦

الثانیة انتساببمحمد سید احمد على سید احمد٥٢٩٧١

الثانیة انتساببمحمد طارق صالح توفیق٥٢٩٩١

الثانیة انتساببمحمد عبد البى ابراھیم احمد٥٣٠١٣

الثانیة انتساببمحمد عبد الفتاح عبد الونیس عبد الحلیم٥٣٠١٨

الثانیة انتساببمحمد عبد المرضى موسى عبدالعزیز٥٣٠٢١

الثانیة انتساببمحمد على محمد ابراھیم محمد السید (الشرابیة)٥٣٠٣٣

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساببمحمد على محمد على احمد صیام٥٣٠٣٥

الثانیة انتساببمحمد عمار تركي محمد٥٣٠٣٧

الثانیة انتساببمحمد كمال اسماعیل فرید٥٣٠٤٥

الثانیة انتساببمحمد متولى عوض لبیب٥٣٠٤٨

الثانیة انتساببمحمد مجدى محمود عبد اللطیف٥٣٠٥٦

الثانیة انتساببمحمد محمد عبد الرحمن محمد٥٣٠٦١

الثانیة انتساببمحمد محمد عبد الغنى عبد الصمد٥٣٠٦٢

الثانیة انتساببمحمد محمود الحسینى شاھین٥٣٠٦٤

الثانیة انتساببمحمد محمود جالل على٥٣٠٦٨

الثانیة انتساببمحمد محمود صالح حسن٥٣٠٧٢

الثانیة انتساببمحمد محمود محمد عبد السید٥٣٠٧٨

الثانیة انتساببمحمد نشأت انور ریاض٥٣٠٩٢

الثانیة انتساببمحمد ھانى محمد محمد٥٣٠٩٣

الثانیة انتساببمحمد وائل عبد الحمید ھیكل٥٣٠٩٦

الثانیة انتساببمحمود تیسیر سالمھ نویتو٥٣١١٨

الثانیة انتساببمحمود رجب حامد منصور٥٣١٢١

الثانیة انتساببمحمود سید على عرفة٥٣١٣٢

الثانیة انتساببمحمود عادل شرقاوى احمد٥٣١٣٦

الثانیة انتساببمحمود عادل محمود یوسف محمد٥٣١٣٧

الثانیة انتساببمحمود عربى محمود احمد٥٣١٤١

الثانیة انتساببمحمود عصام عید محمد سلیمان(محول)٥٣١٤٣

الثانیة انتساببمحمود محمد رجب محمد٥٣١٥١

الثانیة انتساببمریم محمد اسماعیل محمد احمد الشربینى٥٣١٨٠

الثانیة انتساببمصطفى حامد مصطفي سلیمان الجعبري٥٣١٩٢

الثانیة انتساببمصطفى سعد مصطفى سعد٥٣١٩٨

الثانیة انتساببمصطفى سید سید عبدالمقصود٥٣٢٠١

الثانیة انتساببمصطفى محمد سید احمد٥٣٢١٨

الثانیة انتساببمصطفى محمد علي سالم٥٣٢٢٠

الثانیة انتساببمصطفى محمد فتحى على ابراھیم٥٣٢٢١

الثانیة انتساببمصطفى محمد مدبولى محمد٥٣٢٢٥

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساببمصطفى محمود عرفات عبد الحمید٥٣٢٢٩

الثانیة انتساببمصطفى محمود مراد محمد٥٣٢٣١

الثانیة انتساببمصطفى ناصر جالل على٥٣٢٣٦

الثانیة انتساببمنھ هللا اسامھ محمد توفیق٥٣٢٥٣

الثانیة انتساببمھند اسامھ السید احمد٥٣٢٦٤

الثانیة انتساببمھند حاتم الخزامى ابراھیم٥٣٢٦٥

الثانیة انتساببمھند خیرى اسماعیل حسین٥٣٢٦٧

الثانیة انتساببنادر ناجى نجیب تادرس٥٣٢٩٥

الثانیة انتساببندى محمد كمال عید٥٣٣٠٨

الثانیة انتساببنعمھ ابوسریع فتحى فرج هللا٥٣٣١٣

الثانیة انتساببنھلھ سمیر مختار سالم٥٣٣١٦

الثانیة انتساببنور الدین ایمن محمد محمد محمد احمد٥٣٣٢٠

الثانیة انتساببنور الدین یاسر احمد سلیم٥٣٣٢٥

الثانیة انتساببنور بیومى جاد بیومى٥٣٣٢٦

الثانیة انتساببنور سمیر اسماعیل مصطفى٥٣٣٢٧

الثانیة انتساببنور عادل محمد السید٥٣٣٢٨

الثانیة انتساببنورا حسن مھدى عبده٥٣٣٢٩

الثانیة انتساببنورھان احمد حسن محمد٥٣٣٣٢

الثانیة انتساببنورھان اشرف عطیھ دردیر٥٣٣٣٤

الثانیة انتساببھاجر ابو الحسن شافع محمود٥٣٣٤٧

الثانیة انتساببھاجر حسن سلطان احمد٥٣٣٤٩

الثانیة انتساببھاجر على حسن عبد الحمید٥٣٣٥٠

الثانیة انتساببھبھ رضا ھالل عید ابراھیم٥٣٣٥٦

الثانیة انتساببیوسف ایمن عبد الرسول السعدني٥٣٣٩٩

الثانیة انتساببیوسف حسام الدین مصطفى كامل محمد٥٣٤٠٠

الثانیة انتساببیوسف عبد النعیم یوسف علي٥٣٤٠٧

الثانیة انتساببیوسف على سعید فرج٥٣٤٠٩

الثانیة انتساببیوسف محمد محمود محمد٥٣٤١١

الثانیة انتسابخ١احمد رفاعى عبید احمد حسین٥٣٤٥٠

الثانیة انتسابخ١احمد سامى منیر صالح٥٣٤٥٢

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

عدد الطالب:(٤٥)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتسابخ١احمد عبد الرؤوف عبد الحمید صالح٥٣٤٦١

الثانیة انتسابخ١احمد عالء الدین احمد عاشور٥٣٤٦٤

الثانیة انتسابخ١احمد مختار عبدالباسط محمد الشافعى٥٣٤٨٢

الثانیة انتسابخ١احمد نبیل جمعھ محمد السید٥٣٤٨٨

الثانیة انتسابخ١اسراء ماجد سید عبد الرحمن٥٣٥٠٢

الثانیة انتسابخ١اسالم عبد الحكیم محمد بیومي٥٣٥١٧

الثانیة انتسابخ١اسالم عزت صالح توفیق٥٣٥١٩

الثانیة انتسابخ١الشیماء سامى عبد العاطى عبد هللا٥٣٥٣٢

الثانیة انتسابخ١امجد محسن عبد اللطیف عبد العزیز٥٣٥٣٥

الثانیة انتسابخ١امجد محمد احمد محمد٥٣٥٣٦

الثانیة انتسابخ١اندرو سامح رمزى فھمى٥٣٥٤٦

الثانیة انتسابخ١حسام مصطفى محمد عبد الغنى الشحات٥٣٥٧٣

الثانیة انتسابخ١حسین احمد محمد عبد هللا٥٣٥٧٨

الثانیة انتسابخ١حسین على حسین عباس٥٣٥٧٩

الثانیة انتسابخ١حمزه سمیر محمد عبد الحلیم٥٣٥٨٤

الثانیة انتسابخ١خالد محمد راغب ابراھیم٥٣٥٨٨

الثانیة انتسابخ١دعاء عامر رمضان خلیل ابو منصور٥٣٥٩٠

الثانیة انتسابخ١رائد فارس ھاشم حسن٥٣٥٩٣

الثانیة انتسابخ١روماریو ماھر سمیر جادالرب٥٣٥٩٧

الثانیة انتسابخ١صدام یحیى امام عبدالعلیم٥٣٦٢٩

الثانیة انتسابخ١ضیاء الدین سلیم لطفى٥٣٦٣٢

الثانیة انتسابخ١عبد الرحمن محمد ربیع طنطاوى٥٣٦٥٨

الثانیة انتسابخ١عبد الرحمن محمد محمود احمد٥٣٦٦١

الثانیة انتسابخ١عبد الرحمن محمود عبدالھادى عوض٥٣٦٦٥

الثانیة انتسابخ١عبد الرحمن یحیى امام عبدالعلیم٥٣٦٦٨

الثانیة انتسابخ١عال عید عبد المنعم عبد الفتاح٥٣٦٨٣

الثانیة انتسابخ١على كمال ابراھیم محمد٥٣٦٩٣

الثانیة انتسابخ١عمر ایمن محمد منیر فرج٥٣٦٩٩

الثانیة انتسابخ١عمر حسن محمد دشیكاى٥٣٧٠١

الثانیة انتسابخ١عمر عمرو عبدالحمید ابراھیم٥٣٧١٥

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

عدد الطالب:(٤٥)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتسابخ١عمرو ابراھیم طھ خالد٥٣٧١٧

الثانیة انتسابخ١عمرو محمود عبد الرحمن محمد٥٣٧٢٦

الثانیة انتسابخ١كریم فوزى السید محمد٥٣٧٤٤

الثانیة انتسابخ١محمد حسن محمد حسن السید٥٣٧٧٩

الثانیة انتسابخ١محمد رضا ثابت عبد هللا٥٣٧٨٦

الثانیة انتسابخ١محمد سید سعد قرنى٥٣٧٩٢

الثانیة انتسابخ١محمد صالح عبد الموجود عثمان٥٣٨٠٢

الثانیة انتسابخ١محمد عبد الكریم محمد احمد٥٣٨١١

الثانیة انتسابخ١محمد مھران محمد مھران٥٣٨٥٢

الثانیة انتسابخ١محمد یحیى زكریا قرنى٥٣٨٦٤

الثانیة انتسابخ١مصطفى فتحى عبد الحمید امین٥٣٩٥٥

الثانیة انتسابخ١مھند محمود جابر محروس٥٣٩٨٨

الثانیة انتسابخ١میار صبحى حافظ محمد٥٣٩٩٧

الثانیة انتسابخ١ناھد حسین محمد عنتر٥٤٠٠٦

الثانیة انتسابخ١یاسمین محمد ناصر عبد المنعم٥٤٠٤٧

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

عدد الطالب:(٥٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٥)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد احمد محمد السید محمد١٤٨٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظامـمحمد ناجى ابراھیم عبدالعزیز١١٤٨٢

الثالثة-محاسبة انتظامخ٢طھ حسین طھ عبدهللا١٢١٥٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد فوزى سید ابراھیم١٣٠٦٨

الثالثة-ادارة اعمال انتظام٠محمد ایمن محمود على (محول)١٣٣٢٢

ادارة اعمال انتظام-الثالثةخ١عبد هللا عبد العزیز جمعھ ابراھیم١٣٣٧٨

الفرقة الثانیة انتظام-شادى عصام محمد حسنى محمود رزق٤١٧٣٧

الفرقة الثانیة انتظام-عبد المنعم حسین احمد محمد٤٢٠٤٤

الفرقة الثانیة انتظام-مجودینق نویر جواج٤٢٥٥٢

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠احمد ابراھیم محمد عزیز عبد هللا (محول)٤٣٩٠٥

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠احمد السید حمیده عبد العزیز (محول)٤٣٩٠٦

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠احمد حمدى علوانى مھدى (محول)٤٣٩٠٨

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠احمد محمد عبد العلیم عید اسعد (محول)٤٣٩١٢

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠احمد محمد محمود على (محول)٤٣٩١٣

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠احمد محمود محمد عبد اللطیف (محول)٤٣٩١٤

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠اسالم عبد الفضیل عبد القادر رزق (محول)٤٣٩١٥

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠امیره عصام الدین محمود (محول)٤٣٩١٩

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠ایمن عبد الحق رزق مؤمن (محول)٤٣٩٢٠

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠حسام عبد المعز محمد صمیده (محول)٤٣٩٢٢

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠خالد الحسینى عزیز نمر  (محول)٤٣٩٢٤

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠خالد عبد السالم محمد سالم (محول)٤٣٩٢٥

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠دعاء السید بكرى العزب غانم (محول)٤٣٩٢٧

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠سمیره جمال توفیق حسین (محول)٤٣٩٣١

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠سید خالد سید محمود (محول)٤٣٩٣٢

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠شوقى كمال سامى جبره  (محول)٤٣٩٣٣

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠على عماد عباس محمد (محول)٤٣٩٤١

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠فادیھ جمال عبد هللا محمد (محول)٤٣٩٤٥

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠فارس محمد ابو ضیف احمد (محول)٤٣٩٤٦

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠ماركو خمیس كاسھ جرجس (محول)٤٣٩٤٨

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠محمد طارق على محمد  (محول)٤٣٩٥٣

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

عدد الطالب:(٥٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٥)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠محمد فتحى عبد الواحد ابراھیم (محول)٤٣٩٥٤

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠محمود صالح محمد شعبان (محول)٤٣٩٦٠

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠محمود عبد العظیم عیسوى عبد اللطیف (محول)٤٣٩٦٢

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠محمود على احمد عبد السالم (محول)٤٣٩٦٣

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠مصطفى انور عبد السالم سالمھ (محول)٤٣٩٦٦

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠وائل ایوب شعبان محمد (محول)٤٣٩٧٠

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠یوسف عید عبد الھادى عبد المجید (محول)٤٣٩٧٣

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠یوسف محمد السعید ابراھیم (محول)٤٣٩٧٤

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠یوسف محمد حسین محمد (محول)٤٣٩٧٥

الفرقة الثانیة انتظام (ب)٠یوسف محمد مرسى محمد (محول)٤٣٩٧٦

الفرقة الثانیة انتظامباحمد نادى عبد العظیم محمد(محول)٤٤٢١٩

الفرقة الثانیة انتظامباندرو حاتم حنا عجیب طانیوس٤٤٢٨٥

الفرقة الثانیة انتظامبمصطفى عربى حسین سید٤٤٦٧٥

الفرقة الثانیة انتظامخ١احمد حسنى ابراھیم بیومى٤٤٨٣٥

الفرقة الثانیة انتظامخ١احمد عبد الرازق مختار شحات٤٤٨٤٣

الفرقة الثانیة انتظامخ١احمد عبد هللا على عبد هللا٤٤٨٤٥

الفرقة الثانیة انتظامخ١ایھ جمال حسانین عبدالعزیز٤٤٩١٢

الفرقة الثانیة انتظامخ١ایھ محمد زین العابدین محمود محمد٤٤٩١٩

الفرقة الثانیة انتظامخ١خالد مصطفى فاروق محمد٤٤٩٤٥

الفرقة الثانیة انتظامخ١محمد محمد عبد الوھاب عبد الفتاح٤٥١١٥

الفرقة الثانیة انتظامخ١محمود ممدوح ھاشم عبد الواحد٤٥١٤٢

الفرقة الثانیة انتظامخ١ندا اشرف عوض احمد٤٥١٨٦

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 : تحلیل اقتصادى جزئى

عدد الطالب:(١٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـمحمود محمد شریف محمد بصل٢٣٩١٨

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

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠عبد الرحمن رضا محمد النجیلى (محول)٢٤٠٨٣

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠محمد احمد توفیق اسماعیل (محول)٢٤٠٨٤

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

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبروان احمد فتحى عبدالمجید٢٤٥٣٦

الثالثة-محاسبة انتساب لغات٠محمد سویلم عبد الحمید سویلم الشین (محول)٢٤٨٢٣

الثانیة لغات انتظام-ھدیر حسن كمال محمد ابراھیم ابوزید٢٦١٢٤

الثانیة لغات انتظامخ١تقى ابراھیم عثمان ابراھیم٢٦٣٩٥

الثانیة لغات انتظامخ١نورھان عادل حسن سلیمان٢٦٤٤٣

الثانیة لغات انتظام-بوال عاطف وھیب مشرقى (محول)٢٦٤٧٣

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 انتظامباحمد سلیمان احمد سلیمان (محول)٢٦٥٢٦

الثانیة لغات انتظامبامیر عادل عزمى یوسف (محول)٢٦٥٣٥

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 - انتسابالمادة : تحلیل اقتصادى جزئى

عدد الطالب:(٤٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(تابع ١٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب لغات-احمد شریف محمد فایز٢٦٥٧٧

الثانیة انتساب لغات-احمد عبد الناصر الجبرتى عبد الواحد٢٦٥٨٥

الثانیة انتساب لغات-احمد محمد الھادي محمد٢٦٥٩١

الثانیة انتساب لغات-احمد محمد طلعت غراب٢٦٥٩٥

الثانیة انتساب لغات-احمد محمد عبد العظیم محمد حسن٢٦٥٩٦

الثانیة انتساب لغات-احمد مصطفى كامل مھران سلیم٢٦٦٠١

الثانیة انتساب لغات-اسراء شاھین عبد القادر احمد٢٦٦٠٨

الثانیة انتساب لغات-السید عبد الفتاح سید محمد٢٦٦١٧

الثانیة انتساب لغات-اندرو راجى فرید المصري٢٦٦٢٢

الثانیة انتساب لغات-حسام الدین عبد المجید محمد عبد المجید٢٦٦٦٥

الثانیة انتساب لغات-حسن یوسف محمد العرقسوسى٢٦٦٧٤

الثانیة انتساب لغات-حسین على طاھر على حسن٢٦٦٧٦

الثانیة انتساب لغات-حسین مدحت مصطفى كمال متولى٢٦٦٧٩

الثانیة انتساب لغات-خالد حسنین محمد حسنین٢٦٦٨١

الثانیة انتساب لغات-خلود محمد حسن یونس٢٦٦٨٤

الثانیة انتساب لغات-زیاد اشرف احمد حامد محمود٢٦٧١٧

الثانیة انتساب لغات-ساندرا مجدى زكي حلقة٢٦٧٢٤

الثانیة انتساب لغات-سلمى اشرف امین ابراھیم٢٦٧٢٥

الثانیة انتساب لغات-شعیب احمد شعیب احمد٢٦٧٤١

الثانیة انتساب لغات-عبد الرحمن عادل محمد ابراھیم منصور٢٦٧٥٦

الثانیة انتساب لغات-عبد الرحمن محمد عبد الموجود درویش جاد٢٦٧٦٠

الثانیة انتساب لغات-عبدالرحمن اسامھ محمد صالح الدین قراعھ٢٦٧٦٤

الثانیة انتساب لغات-عمر احمد عبد المعبود احمد٢٦٧٧٣

الثانیة انتساب لغات-عمر طارق سید الغندور ابو المجد٢٦٧٨٦

الثانیة انتساب لغات-كریم ابراھیم فاروق محمود٢٦٨١٠

الثانیة انتساب لغات-محمد سمیر مھدى توفیق البرى٢٦٨٣٠

الثانیة انتساب لغات-محمد عادل كمال محمد٢٦٨٣٥

الثانیة انتساب لغات-محمود احمد محمود ھندى٢٦٨٥٠

الثانیة انتساب لغات-محمود محمد رضا مصطفى محمود سنجر٢٦٨٥٥

الثانیة انتساب لغات-مصطفى محمد حسن عیسى٢٦٨٦٦

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 - انتسابالمادة : تحلیل اقتصادى جزئى

عدد الطالب:(٤٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(تابع ١٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب لغات-منى محمد عید عز العرب٢٦٨٨٣

الثانیة انتساب لغات-نمیر سالم محمد جاب هللا٢٦٩١٠

الثانیة انتساب لغات-ولید صالح حسین احمد٢٦٩٣٠

الثانیة انتساب لغات-ولید مصطفى احمد سلیمان عثمان٢٦٩٣١

الثانیة انتساب لغات-یاسمین خالد محمد عبدالعظیم٢٦٩٣٣

الثانیة انتساب لغات-یوسف احمد عبد الحمید محجوب٢٦٩٤٤

الثانیة انتساب لغات-یوسف احمد ماھر عبد الحمید اللیثي٢٦٩٤٥

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

الثانیة لغات انتساب٠عمر طارق انس محمد سالم (محول)٢٦٩٧٦

الثانیة لغات انتساب٠محمد ماھر سامى كامل (محول)٢٦٩٨١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


