
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات (تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتسابالمادة : مبادئ المراجعة

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢١)
رقم 

الجلوس
التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-ابانوب جورج متاؤس نخلھ(محول)٦٠٠٣

الرابعة-محاسبة انتساب-ابراھیم اسامة ابراھیم ایوب٦٠٠٧

الرابعة-محاسبة انتساب-ابراھیم سید طھ شحاتھ٦٠١١

الرابعة-محاسبة انتساب-ابراھیم صالح عویس ریاض ابو الدھب٦٠١٣

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد اشرف ابراھیم سند٦٠٢٤

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد بھجت عید عبد المجید٦٠٢٨

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد جمال زھدى محمد٦٠٣٠

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد جمال عبد البدیع السید٦٠٣٣

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد رضا على محمد٦٠٥٩

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد سالمھ محمد سالمھ٦٠٦٤

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد سمیر احمد محمد البصیلى٦٠٦٦

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد عاصم فراج عبد الغنى٦٠٨٧

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد عزت حسین عبد السمیع٦١٠٠

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد عطیھ ابراھیم ابراھیم(محول)٦١٠٣

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد عالء الدین حسن احمد مصطفى٦١٠٤

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد عماد الدین نبوى عامرعالم٦١٠٦

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد محمد سید احمد شرف٦١٣٥

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد محمود ابراھیم فھیم٦١٤٣

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد محمود حسین فرغلى٦١٤٥

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد محمود رمضان امام٦١٤٧

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد مصلحى فرج محمد٦١٥٣

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد منصور حنفي محمد٦١٥٦

الرابعة-محاسبة انتساب-ادھم محمد فتحي محمد٦١٧٢

الرابعة-محاسبة انتساب-اسامھ محمد سید عامر٦١٧٧

الرابعة-محاسبة انتساب-اسراء احمد على محمود حسن٦١٧٩

الرابعة-محاسبة انتساب-اسراء على امین على(أ.ف)٦١٨٢

الرابعة-محاسبة انتساب-اسالم احمد صابر عبدالحمید٦١٨٨

الرابعة-محاسبة انتساب-اسالم سعید فایز متولى٦٢٠٠

الرابعة-محاسبة انتساب-اسالم سید احمد السید٦٢٠١

الرابعة-محاسبة انتساب-اسالم مجاور رجب مجاور٦٢١٦

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 : مبادئ المراجعة

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-اسالم محمد عبد الوھاب حسین٦٢٢١

الرابعة-محاسبة انتساب-اسماء ابراھیم عطا احمد٦٢٢٨

الرابعة-محاسبة انتساب-اشرف عبد الكریم جبر ابو السعود٦٢٤٠

الرابعة-محاسبة انتساب-اشرف محمد عبد الرحمن طایع٦٢٤٤

الرابعة-محاسبة انتساب-اشرقت سید خلیل محمد٦٢٤٥

الرابعة-محاسبة انتساب-السید عبد الحكیم السید حسین٦٢٤٩

الرابعة-محاسبة انتساب-السید محمد السید على٦٢٥٠

الرابعة-محاسبة انتساب-امانى احمد محمد احمد سالم٦٢٥٤

الرابعة-محاسبة انتساب-امل اشرف سید مصطفى٦٢٥٧

الرابعة-محاسبة انتساب-امنیة سعد عمران محمد٦٢٦١

الرابعة-محاسبة انتساب-امنیة طارق سلیمان الجندى٦٢٦٢

الرابعة-محاسبة انتساب-امنیة محمد السید حسن٦٢٦٤

الرابعة-محاسبة انتساب-امنیة محمد عبد العزیز محمد٦٢٦٦

الرابعة-محاسبة انتساب-امنیھ اسامھ احمد مھدى٦٢٦٨

الرابعة-محاسبة انتساب-امنیھ ایھاب محمد منصور٦٢٦٩

الرابعة-محاسبة انتساب-امیر صالح ابراھیم الدح٦٢٧٤

الرابعة-محاسبة انتساب-امیر نور سعد میخائیل٦٢٧٥

الرابعة-محاسبة انتساب-امیرة حسن محمد احمد٦٢٧٨

الرابعة-محاسبة انتساب-امیره محمد قرنى محمد عمار(أ.ف)٦٢٨٢

الرابعة-محاسبة انتساب-انجى جمال عبد الناصر زكي حمد خطاب٦٢٨٤

الرابعة-محاسبة انتساب-انجى سمیر حلیم فھیم٦٢٨٥

الرابعة-محاسبة انتساب-ایمان امین حمدان السید٦٢٩٢

الرابعة-محاسبة انتساب-ایمان رمضان محمود عبدالھادى ابراھیم٦٢٩٦

الرابعة-محاسبة انتساب-ایھ صبرى ابراھیم على٦٣١١

الرابعة-محاسبة انتساب-ایھ فؤاد شعبان رزق عبد ربھ٦٣١٦

الرابعة-محاسبة انتساب-ایھ محمد نعمان مصطفى(محول)٦٣٢٠

الرابعة-محاسبة انتساب-ایھاب محسن سمیر محمد٦٣٣٠

الرابعة-محاسبة انتساب-بسمھ محمد محمد عبد العال٦٣٤٠

الرابعة-محاسبة انتساب-بسنت صالح الدین احمد قندیل٦٣٤١

الرابعة-محاسبة انتساب-بسنت عالء الدین احمد سید٦٣٤٢

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 : مبادئ المراجعة

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-بسنت محمد عبد الرازق سید رجب٦٣٤٣

الرابعة-محاسبة انتساب-جاسم احمد محمد٦٣٥٨

الرابعة-محاسبة انتساب-جالل كمال السید مجاھد عماره٦٣٦١

الرابعة-محاسبة انتساب-جمال عبد الناصر حسین حماد٦٣٦٣

الرابعة-محاسبة انتساب-حسام الدین جمال محمد مصیلحى٦٣٧٨

الرابعة-محاسبة انتساب-حسام محمد عوض محمد٦٣٨٩

الرابعة-محاسبة انتساب-حسن محمد حسین عمران٦٣٩٨

الرابعة-محاسبة انتساب-دعاء سید حسین سید٦٤٣٠

الرابعة-محاسبة انتساب-دعاء شعبان على ابراھیم٦٤٣١

الرابعة-محاسبة انتساب-دمیانھ وفیق شحاتھ تاوضروس٦٤٣٢

الرابعة-محاسبة انتساب-دینا عوض هللا محمد عوض هللا٦٤٤٢

الرابعة-محاسبة انتساب-رامى ھشام عبد الھادى السید٦٤٤٤

الرابعة-محاسبة انتساب-رانیا حسن محمود احمد٦٤٥٠

الرابعة-محاسبة انتساب-رانیا محمد سلیمان محمود٦٤٥٣

الرابعة-محاسبة انتساب-ربیع حسین ربیع محمد٦٤٥٧

الرابعة-محاسبة انتساب-رحمھ عبد الرحمن محمد امام٦٤٦٢

الرابعة-محاسبة انتساب-رضا مجدى محمد بركھ(محول)٦٤٦٤

الرابعة-محاسبة انتساب-رفعت محمد حسین محمد موسى عثمان٦٤٦٧

الرابعة-محاسبة انتساب-رنیھ سعید خلیل رزق٦٤٧٠

الرابعة-محاسبة انتساب-روجیھ نبیل فؤاد نقوال٦٤٧١

الرابعة-محاسبة انتساب-ریم خالد طھ احمد٦٤٧٥

الرابعة-محاسبة انتساب-ریھام ابراھیم عبد العزیز ابراھیم٦٤٧٩

الرابعة-محاسبة انتساب-ریھام محمود سمیر توفیق٦٤٨١

الرابعة-محاسبة انتساب-زیاد طارق حسن بحر٦٤٨٣

الرابعة-محاسبة انتساب-زیاد عبد الرحمن سید عبد الرحمن٦٤٨٤

الرابعة-محاسبة انتساب-زینب جمال عبد الناجى عثمان٦٤٨٥

الرابعة-محاسبة انتساب-زینب سلطان ھاللى ابو العال٦٤٨٦

الرابعة-محاسبة انتساب-سارة احمد محمدى حسن٦٤٨٨

الرابعة-محاسبة انتساب-سارة جمال عمر عبدالعال٦٤٨٩

الرابعة-محاسبة انتساب-سالى محمد سلیمان سلیمان البسیوني٦٤٩٥

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 : مبادئ المراجعة

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-سامح جرجس نعیم عزیز٦٤٩٦

الرابعة-محاسبة انتساب-سعد محمود سعد محمد٦٥٠١

الرابعة-محاسبة انتساب-سعید سمیر احمد ابو العال حافظ٦٥٠٤

الرابعة-محاسبة انتساب-سلمى جمال سعد عبدالحلیم٦٥٠٩

الرابعة-محاسبة انتساب-سمر سید امین سید حسین٦٥١٧

الرابعة-محاسبة انتساب-سمر عبد السالم على شلبى٦٥١٨

الرابعة-محاسبة انتساب-سمر محمد الشحات احمد ٦٥١٩

الرابعة-محاسبة انتساب-سمیر سمیر قریاقوس محارب٦٥٢٢

الرابعة-محاسبة انتساب-سمیره احمد سعد محمد مكى٦٥٢٤

الرابعة-محاسبة انتساب-سمیره مصطفى احمد محمد سید٦٥٢٥

الرابعة-محاسبة انتساب-سید اشرف السید عبدالمجید٦٥٢٧

الرابعة-محاسبة انتساب-سید عماد حسن سالم٦٥٢٩

الرابعة-محاسبة انتساب-شادى عبد المنعم محمد على٦٥٣٧

الرابعة-محاسبة انتساب-شروق خالد السید محمد شمس الدین٦٥٤٠

الرابعة-محاسبة انتساب-شیماء اسامة حلمى على٦٥٦٠

الرابعة-محاسبة انتساب-شیماء سید عبد المجید على٦٥٦٣

الرابعة-محاسبة انتساب-صفاء احمد محمد على حسین٦٥٦٨

الرابعة-محاسبة انتساب-ضحى صالح بیومى احمد(أ.ف)٦٥٧٥

الرابعة-محاسبة انتساب-ضحى مصطفى محمد محمود محمد٦٥٧٦

الرابعة-محاسبة انتساب-طارق تامر عابدین بكیر٦٥٧٧

الرابعة-محاسبة انتساب-طھ یحیى طھ عبد الواحد٦٥٧٩

الرابعة-محاسبة انتساب-عائشھ مجدى خلیفھ جاد هللا(أ.ف)٦٥٨٠

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الحمید حسام احمد فؤاد محمد الریس٦٥٨٧

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن اسامھ السید عبداللطیف٦٥٩١

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن اسماعیل رسمي علي عید٦٥٩٢

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن ایمن یحیى عثمان٦٥٩٥

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن بالل عبد الرحمن بالل٦٥٩٦

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن خالد محمد مصطفي٦٥٩٨

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن رمضان مصطفي حسن٦٦٠٠

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن ریاض سعید عبد الرحمن٦٦٠١

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 : مبادئ المراجعة

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد اللطیف راضى عبد اللطیف ھنیدى٦٦٣١

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد هللا زغلول سعد عبد القادر٦٦٣٥

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد هللا محمد احمد عبد هللا٦٦٤٤

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد هللا محمد احمد محمد ابوالھدى٦٦٤٥

الرابعة-محاسبة انتساب-عزمى ھشام سعد ابراھیم٦٦٥٨

الرابعة-محاسبة انتساب-عزیز اسامھ عزیز معوض٦٦٦٠

الرابعة-محاسبة انتساب-عصام الدین عبد الرحمن على سید مرعى٦٦٦٢

الرابعة-محاسبة انتساب-عال مصطفى محمد على٦٦٦٣

الرابعة-محاسبة انتساب-على جمال على حسن٦٦٧٢

الرابعة-محاسبة انتساب-على صابر على حنفى حنفي٦٦٧٥

الرابعة-محاسبة انتساب-علیاء عمرو محمد ابراھیم٦٦٨٢

الرابعة-محاسبة انتساب-عمرو محمد جالل مرسى٦٧٢٦

الرابعة-محاسبة انتساب-عنتر عید عبد الرازق حسین٦٧٣١

الرابعة-محاسبة انتساب-فادى وھیب عبدالعزیز اسعد جرجس٦٧٣٩

الرابعة-محاسبة انتساب-فاطمھ احمد عنتر القطان٦٧٤٣

الرابعة-محاسبة انتساب-فاطمھ الزھراء محمد على محمد٦٧٤٤

الرابعة-محاسبة انتساب-فاطمھ خالد السید عبدالعزیز٦٧٤٧

الرابعة-محاسبة انتساب-فاطمھ محمد فوزى عبدالعزیز٦٧٥٣

الرابعة-محاسبة انتساب-كریم حسام محمد صبرى ملیجى٦٧٦٥

الرابعة-محاسبة انتساب-كریم مصطفى مرسى جاد أحمد٦٧٧١

الرابعة-محاسبة انتساب-كریم ناصر سالم محمد٦٧٧٢

الرابعة-محاسبة انتساب-كمال ابو العطا عبد الرحمن محمد العمیرى٦٧٧٤

الرابعة-محاسبة انتساب-كمال سید حسن عاطف٦٧٧٥

الرابعة-محاسبة انتساب-مؤمن محمد ابوزید محمد٦٧٨٠

الرابعة-محاسبة انتساب-مؤمن محمد محمود البندارى٦٧٨٢

الرابعة-محاسبة انتساب-ماجد عماد محمد السید٦٧٨٤

الرابعة-محاسبة انتساب-محسن عبدالستار على علي٦٨٠١

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد احمد ابو العنین على٦٨١١

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد احمد على عبد الرحمن٦٨٢٢

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد احمد فتحى عباس٦٨٢٣

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 : مبادئ المراجعة

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٣)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد احمد محمد السید محمد٦٨٢٥

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد اشرف فوزى ابو العزم٦٨٣٨

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد السید احمد ابو زینھ٦٨٤١

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد بدر الدین محمد محمد٦٨٤٩

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد جابر سید جابر٦٨٥٢

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد خالد محمود على٦٨٧٧

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد رفعت انور حسن٦٨٨٥

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد سعد محمد سعید٦٨٩٠

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد سید حامد سید٦٨٩٨

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد طارق العلیمى عزب٦٩١٧

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد عادل عزمى مصطفى٦٩٢٥

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد عادل محمد فؤاد الحفناوى٦٩٢٩

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد عبد الظاھر عبد السمیع(محول)٦٩٤٢

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد عبد العزیز محمد عبدالعزیز٦٩٤٤

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد عبید احمد احمد٦٩٤٦

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد عربى فرج جاد الحق٦٩٤٨

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد على سعید على ابراھیم٦٩٥٦

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد على عبد الجواد السید٦٩٥٧

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد قطب غزولى قطب االسود٦٩٦٨

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد مبروك عبد المجید محمد٦٩٧٣

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد محمود سید احمد٦٩٨٥

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد مصطفى شرف دسوقي٦٩٩٢

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد مصطفى محمد عبد الدایم٦٩٩٥

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد مصطفى محمود محمد٦٩٩٦

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد ممدوح خلف محمد٦٩٩٨

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد یوسف احمد كمال٧٠٠٨

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود احمد احمد ابراھیم السیسى٧٠١١

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود احمد محمود عبدالسمیع٧٠١٤

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود امجد عبده عبدالنعیم٧٠١٩

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود ایمن عبد المحسن محمود٧٠٢١

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 : مبادئ المراجعة

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود حسنین عبد الغفار عبد الرحمن٧٠٢٤

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود حمید حسین عبدالمحسن٧٠٢٥

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود خالد حسن احمد٧٠٢٦

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود خالد محمود الفقي٧٠٢٧

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود رمضان شحات بدري خلیل٧٠٢٩

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود سامى طھ عبدالكریم٧٠٣٠

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود سعد سید طھ حسن عبد الحق٧٠٣٢

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود سید على محمد٧٠٣٦

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود شریف فارس عبد الفتاح٧٠٣٧

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود طارق السید محمد السید٧٠٤١

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود طاھر رفاعى توفیق٧٠٤٢

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود عبد الفتاح ابو المعاطى عفیف٧٠٤٥

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود عالء الدین عبد الرحمن محمد عثمان٧٠٤٩

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود عید محمد حامد٧٠٥٤

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود غانم ابراھیم غانم٧٠٥٥

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود ماھر فاروق محمد٧٠٥٦

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود مجدى محمود اسماعیل٧٠٥٧

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود محمد حسن السعید٧٠٦٠

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود نور الدین على صالح٧٠٧٦

الرابعة-محاسبة انتساب-مروه سعید مصطفي عبد السالم٧٠٨٦

الرابعة-محاسبة انتساب-مریانھ صادق ریاض جرجس٧٠٨٩

الرابعة-محاسبة انتساب-مریم احمد عبد العزیز سید٧٠٩٠

الرابعة-محاسبة انتساب-مریم ناصر عطا هللا محمد(محول)٧٠٩٣

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى احمد خلیفة احمد عبد الواحد٧٠٩٦

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى اسامھ رمضان محمد٧٠٩٩

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى جمال عبد المنجى شاھین٧١٠٢

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى رضا سید سعید٧١٠٥

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى سید عبد الاله احمد٧١٠٨

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى ضیاء السید غریب٧١١٠

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى عید ضیف هللا محمد٧١١٥

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 : مبادئ المراجعة

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى فرج ابراھیم محمد سعدان٧١١٧

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى محسن مرسى ابراھیم٧١١٨

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى محمد احمد ابراھیم٧١١٩

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى محمد سید حسن محمد٧١٢١

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى محمد فوزى احمد٧١٢٣

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى محمود ابو بكر محمود رسالن٧١٢٥

الرابعة-محاسبة انتساب-معتز محمد احمد محمد ٧١٣٥

الرابعة-محاسبة انتساب-منھ هللا سیف االسالم عبد الفتاح محمد(محول)٧١٤٥

الرابعة-محاسبة انتساب-منھ هللا طارق فاروق عبد العزیز٧١٤٦

الرابعة-محاسبة انتساب-منى مدحت محمود محمد٧١٤٩

الرابعة-محاسبة انتساب-مھند حسین علیوة فرجانى على٧١٥٤

الرابعة-محاسبة انتساب-مى اسماعیل محمد محمد٧١٥٧

الرابعة-محاسبة انتساب-مى عاطف نورالدین محمد٧١٥٩

الرابعة-محاسبة انتساب-میاده على باھي اسماعیل محمد٧١٦٣

الرابعة-محاسبة انتساب-مینا رضى فایق راتب٧١٧٢

الرابعة-محاسبة انتساب-ندى مجدى یاسین امین٧١٨٩

الرابعة-محاسبة انتساب-نسرین مسعد حسین سلیمان٧١٩٢

الرابعة-محاسبة انتساب-نور الھدى مجدي جمعھ عبد هللا٧٢٠٣

الرابعة-محاسبة انتساب-نورا خالد فتحى السید٧٢٠٥

الرابعة-محاسبة انتساب-نورا عمرو ربیع ادریس٧٢٠٧

الرابعة-محاسبة انتساب-نورا مسعد احمد عبدالمقصود٧٢١٠

الرابعة-محاسبة انتساب-نوران محمد عبد العظیم فھمى٧٢١٢

الرابعة-محاسبة انتساب-نورھان السید احمد البغدادى٧٢١٦

الرابعة-محاسبة انتساب-نورھان محمود مصطفى رفاعى٧٢٢٣

الرابعة-محاسبة انتساب-نیرة محمد فوزي ابراھیم٧٢٢٥

الرابعة-محاسبة انتساب-ھاجر الزین احمد مصطفى٧٢٢٧

الرابعة-محاسبة انتساب-ھاجر ربیع محمد محمد٧٢٣١

الرابعة-محاسبة انتساب-ھاجر فرج محمد فرج٧٢٣٢

الرابعة-محاسبة انتساب-ھاجر ناصر محمد فرج محمد٧٢٣٧

الرابعة-محاسبة انتساب-ھادى عبد الحكیم حسن عبد النبى٧٢٣٩

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 : مبادئ المراجعة

عدد الطالب:(٢١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٥)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-ھالة مصطفى الشافعى السید٧٢٤١

الرابعة-محاسبة انتساب-ھایدى نصیف نصحى ادیب٧٢٤٣

الرابعة-محاسبة انتساب-ھبھ سمیر سعد فاضل االكشر٧٢٤٦

الرابعة-محاسبة انتساب-ھدى ماجد محمد احمد٧٢٥٠

الرابعة-محاسبة انتساب-ھشام عبد العاطى محمد الدمرداش٧٢٦٢

الرابعة-محاسبة انتساب-یاسمین محمد عاطف محمد الصغیر٧٢٨٧

الرابعة-محاسبة انتساب-یاسمین محمد عبد الرحمن محمد٧٢٨٨

الرابعة-محاسبة انتساب-یمنى محمود على محمود٧٢٩١

الرابعة-محاسبة انتساب-یوستینا نبیھ سلیم فرج٧٢٩٣

الرابعة-محاسبة انتساب-یوسف صالح الدین الحسینى ابراھیم٧٢٩٧

الرابعة-محاسبة انتساببحازم محمود احمد المغربى٧٣٥٠

الرابعة-محاسبة انتساببعبد الحمید عبد الرحیم ابراھیم السید٧٣٧١

الرابعة-محاسبة انتساببمحمد طارق محمد مصطفى٧٤١٠

الرابعة-محاسبة انتساببمحمد فرید ابراھیم احمد عمار٧٤١٦

الرابعة-محاسبة انتساببود عصام محمد حسین٧٤٥٧

الرابعة-محاسبة انتسابخ١شیرین محمد محمد وجیھ٧٤٦٩

الرابعة-محاسبة انتسابخ١مینا سامى ایلیا ذكرى٧٤٨٠

الرابعة-محاسبة انتسابخ١ھشام على على محمود٧٤٨١

الرابعة-محاسبة انتسابخ٢محمود عبد التواب عبد الحمید٧٤٩٣

الرابعة-محاسبة انتسابخ٢مصطفى شرف الدین رسمى٧٤٩٦

الرابعة-محاسبة انتسابخ+ماجى حنا نزیھ حنا ٧٥٣٦

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 : مبادئ المراجعة

عدد الطالب:(٢٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(٢٦)
رقم 

الجلوس
التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـدنیا ایھاب علي شحاتھ٧٦٠

الرابعة-محاسبة انتظامـسالم خمیس محمود على٩٢٧

الرابعة-محاسبة انتظامـسندس حسن حسنین عبد السالم *٩٨٩

الرابعة-محاسبة انتظامـشیماء رافت فارس محمد مطاوع١٠٤٥

الرابعة-محاسبة انتظامـعاشور مداح عاشور ابراھیم١٠٨٣

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن اسامھ مخیمر خلف هللا١٠٩٣

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد هللا طارق رزق محمد١١٦٠

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد محسن طھ محمد معوض١٧٠٥

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمود شریف ابو قتاتھ علي١٧٨٣

الرابعة-محاسبة انتظامـمروه ممدوح مصطفى محمد١٨٦٢

الرابعة-محاسبة انتظامـنورھان صبحى ابو طالب سید٢١٨٥

الرابعة-محاسبة انتظامـھاجر شریف محمد مصطفى٢٢١١

الرابعة-محاسبة انتظامـھدیر طارق رمضان رجب٢٢٤٨

الرابعة-محاسبة انتظامـیوسف ابراھیم جمعھ ھاشم٢٣٤٨

الرابعة-محاسبة انتظامخ١كریمھ عبدالقادر ماھر ادم٢٤٦٣

الرابعة-محاسبة انتظامخ٢رنا مجدي محمد ابراھیم٢٤٧٩

الرابعة-محاسبة انتظامخ+احمد محمد احمد البرعى٢٥٠٦

الرابعة-محاسبة انتظامخ+مرفت ابراھیم عواض محمد ابراھیم٢٥٣٩

الرابعة-محاسبة انتظامخ+منتصر سالم سعد هللا معتمد٢٥٤٣

الرابعة-محاسبة انتظام دور سبتمبرخ+ولید حسن محمد على٢٦٣١

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 : مبادئ المراجعة

عدد الطالب:(٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األول)رقم اللجنة:(تابع ٢٦)
رقم 

الجلوس
التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمود احمد حافظ محمود٢٢٥٠٤

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمصطفى محمد ابراھیم على٢٢٥٣٨

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتخ+حسن محمود حسن ابراھیم٢٢٦٧٧

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتخ+محمد محسن محمد منصور٢٢٦٨٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


