
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتسابالمادة : سیاسات تجارة خارجیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتساب-ابانوب سمیر جرجس تادرس٧٦٦٢

الرابعة-خارجیة انتساب-ابانوب عادل حلیم لوقا٧٦٦٣

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد ابوالعنین احمد ابوالعنین٧٦٧١

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد اسماعیل سالم ابو المعاطى٧٦٧٤

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد السید محمد جاد٧٦٨٠

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد القذافي عربي سعد٧٦٨١

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد حسن احمد حسن ابراھیم٧٦٨٦

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد خالد محمد شندى٧٦٩٣

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد عادل رشدى محمد٧٧٠٨

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد عادل عید فرج٧٧١٠

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد عصام على قرنى٧٧١٦

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد عوض محمود السید٧٧٢٢

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد مجدى متولى محمد العزب٧٧٢٨

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد محمد ابو الفتوح الجنیدى٧٧٣٠

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد محمد محمد صبحى عبده٧٧٤٣

الرابعة-خارجیة انتساب-اسامھ ایمن احمد الوردانى٧٧٥٩

الرابعة-خارجیة انتساب-اسراء خلیفھ عالم خلیفة٧٧٦١

الرابعة-خارجیة انتساب-اسراء مجدى احمد حسین٧٧٦٤

الرابعة-خارجیة انتساب-اسراء محمد سید عبدالجلیل٧٧٦٥

الرابعة-خارجیة انتساب-اسراء محمد محمود ابوزید٧٧٦٦

الرابعة-خارجیة انتساب-اسراء محمد محمود محمد مزید٧٧٦٧

الرابعة-خارجیة انتساب-اسالم احمد عبدالحمید الحسیني٧٧٦٨

الرابعة-خارجیة انتساب-اسالم محمد سید سلیمان٧٧٧٩

الرابعة-خارجیة انتساب-اسماء طارق حسن ابو السعود٧٧٨٨

الرابعة-خارجیة انتساب-اسماء عید احمد سالمة٧٧٩٠

الرابعة-خارجیة انتساب-اسماء مصطفى عبد الفتاح ابو زید٧٧٩٢

الرابعة-خارجیة انتساب-اشرف ممدوح رمزى كامل٧٧٩٩

الرابعة-خارجیة انتساب-امجد مصطفى حافظ مصطفى٧٨١٤

الرابعة-خارجیة انتساب-امل محمد محمد على٧٨١٧

الرابعة-خارجیة انتساب-امنیھ محمد سعد عبد العزیز٧٨٢٥

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 : سیاسات تجارة خارجیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتساب-امیرة سالم محمود سالم٧٨٣١

الرابعة-خارجیة انتساب-امیره حسن عبد العزیز ابو العینین٧٨٣٥

الرابعة-خارجیة انتساب-ایھ السید ابراھیم الدسوقي٧٨٥١

الرابعة-خارجیة انتساب-ایھ طارق محمود محمد٧٨٥٨

الرابعة-خارجیة انتساب-ایھ محمد دبركى ابو الحدید٧٨٦٢

الرابعة-خارجیة انتساب-ایھ محمد رفعت محمد٧٨٦٣

الرابعة-خارجیة انتساب-باسم محمد وھبھ قاسم٧٨٧٠

الرابعة-خارجیة انتساب-باسم محمود حسنى مصطفى٧٨٧١

الرابعة-خارجیة انتساب-بثینھ محمد شوقى محمد٧٨٧٤

الرابعة-خارجیة انتساب-بسمھ محمد معبد محمد٧٨٨٠

الرابعة-خارجیة انتساب-بسنت محمد مصطفى محمد السید٧٨٨٤

الرابعة-خارجیة انتساب-بالل حسن عبد هللا احمد سراج الدین٧٨٨٥

الرابعة-خارجیة انتساب-بیشوى جمیل ایوب متوشلح٧٨٩١

الرابعة-خارجیة انتساب-تقوى طلعت محمد محمود٧٨٩٦

الرابعة-خارجیة انتساب-جمال عبد هللا محمد محمود القللى٧٩٠٢

الرابعة-خارجیة انتساب-جمال عبدالحمید حسن محمد٧٩٠٣

الرابعة-خارجیة انتساب-جیالن رأفت محمد طھ محمود٧٩٠٥

الرابعة-خارجیة انتساب-حازم فیصل عبدالدایم قریش٧٩٠٨

الرابعة-خارجیة انتساب-حسام الدین جمال حمدى محمد٧٩١١

الرابعة-خارجیة انتساب-حسام حسن نور الدین عثمان٧٩١٤

الرابعة-خارجیة انتساب-حسام دسوقى محمود دسوقى٧٩١٦

الرابعة-خارجیة انتساب-حسام مسعد عبد المعطي موسى٧٩١٧

الرابعة-خارجیة انتساب-حسن احمد محمد حامد٧٩١٩

الرابعة-خارجیة انتساب-حسن اشرف حسن عبد الرحمن٧٩٢٠

الرابعة-خارجیة انتساب-حسن عبد الغنى حسن شحاتھ٧٩٢١

الرابعة-خارجیة انتساب-رانیا محمود توفیق عبد العزیز٧٩٥٣

الرابعة-خارجیة انتساب-رجب عمرو رجب محمد٧٩٥٦

الرابعة-خارجیة انتساب-رفعت ابراھیم عبد الباسط عطیة٧٩٦٦

الرابعة-خارجیة انتساب-رودینا رضا بدوى محمد٧٩٦٩

الرابعة-خارجیة انتساب-روضھ عاطف محمد عبد الصبور٧٩٧٠

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 : سیاسات تجارة خارجیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتساب-رومانى رفعت نجیب عوض٧٩٧١

الرابعة-خارجیة انتساب-زینب محمد محمد عبد الحافظ ٧٩٨٢

الرابعة-خارجیة انتساب-سارة سید محمد كامل محمد٧٩٨٥

الرابعة-خارجیة انتساب-سلفیا مجدى ثابت ابو الدھب٧٩٩٩

الرابعة-خارجیة انتساب-سلمى ایھاب محمد السید٨٠٠٣

الرابعة-خارجیة انتساب-سلمى حسام الدین كمال سعداوي٨٠٠٤

الرابعة-خارجیة انتساب-طارق حسام محمود محیى الدین٨٠٤٥

الرابعة-خارجیة انتساب-عبد الرحمن اشرف محمود محمد٨٠٥١

الرابعة-خارجیة انتساب-عبد الرحمن خالد احمد محمد٨٠٥٤

الرابعة-خارجیة انتساب-عبد الرحمن خالد الحسینى محمد٨٠٥٥

الرابعة-خارجیة انتساب-عبد الرحمن محروس صدیق على٨٠٦٣

الرابعة-خارجیة انتساب-عبد الرحمن محمد حسن احمد٨٠٦٤

الرابعة-خارجیة انتساب-عبد الاله انور عبد الاله علي عبد الرحمن٨٠٦٧

الرابعة-خارجیة انتساب-عبد هللا ادم علي رجب٨٠٦٨

الرابعة-خارجیة انتساب-عبد هللا جمال محمد صابر٨٠٦٩

الرابعة-خارجیة انتساب-عبد هللا زكریا عبد الوھاب عبد الحمید٨٠٧٠

الرابعة-خارجیة انتساب-عبد هللا عاشور رجب٨٠٧٢

الرابعة-خارجیة انتساب-عبد هللا محمد عبدهللا عبدالعزیز٨٠٧٥

الرابعة-خارجیة انتساب-عبد هللا محمود محمد شعبان٨٠٧٧

الرابعة-خارجیة انتساب-عبد المعبود شریف عبد المعبود سلمان٨٠٧٨

الرابعة-خارجیة انتساب-عبدالرحمن عارف یوسف سید احمد٨٠٨٠

الرابعة-خارجیة انتساب-عرفھ شوقى عرفھ فھیم٨٠٨١

الرابعة-خارجیة انتساب-عزه وجیھ السید ابراھیم٨٠٨٢

الرابعة-خارجیة انتساب-عالء محمد سید احمد عبد هللا٨٠٨٨

الرابعة-خارجیة انتساب-على محمد عبدالحمید مصطفى٨٠٩٠

الرابعة-خارجیة انتساب-علیاء ابراھیم حسین على٨٠٩٢

الرابعة-خارجیة انتساب-عمر ایمن محمد عباس٨١٠٤

الرابعة-خارجیة انتساب-عمر عادل حسن محمد٨١٠٩

الرابعة-خارجیة انتساب-عمر ماجد امین مصطفى٨١١٢

الرابعة-خارجیة انتساب-عمرو احمد عبد الحمید على مصطفى٨١١٧

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 : سیاسات تجارة خارجیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتساب-عمرو عاطف منصور الجوھرى٨١٢٢

الرابعة-خارجیة انتساب-عمرو عبد العزیز خفاجى ابراھیم٨١٢٣

الرابعة-خارجیة انتساب-عمرو محمد السید محمد عاشور٨١٢٤

الرابعة-خارجیة انتساب-عمرو مدحت كامل حسین٨١٢٦

الرابعة-خارجیة انتساب-عمرو یاسین طھ عبد الحلیم٨١٣٠

الرابعة-خارجیة انتساب-غادة احمد محمد محمد حسانین٨١٣١

الرابعة-خارجیة انتساب-فاطمھ ابراھیم مصطفى ابراھیم على٨١٣٥

الرابعة-خارجیة انتساب-فتحى محمد فتحى محمد٨١٤٦

الرابعة-خارجیة انتساب-فوده احمد سعید حسین٨١٤٧

الرابعة-خارجیة انتساب-كاترین ھانى حلمى فھیم ابراھیم٨١٤٩

الرابعة-خارجیة انتساب-كریستینا یوسف صالح یوسف٨١٥١

الرابعة-خارجیة انتساب-كریم عادل عید منصور٨١٥٧

الرابعة-خارجیة انتساب-كریم عاطف محمد شاكر٨١٥٨

الرابعة-خارجیة انتساب-لؤى عصام محمد محمد موسى٨١٦٦

الرابعة-خارجیة انتساب-لیدیا فارس وزیرى ناشد(أ.ف)٨١٦٩

الرابعة-خارجیة انتساب-مارتینا میالد حلیم فانوس٨١٧٩

الرابعة-خارجیة انتساب-مارى منیر ریاض خلھ٨١٨١

الرابعة-خارجیة انتساب-مجدي عالء حلمي محمد ابراھیم٨١٩٠

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد بكر عبده الزھرى عبد النبى٨٢٠٤

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد جمال عبد اللطیف عیسى٨٢٠٦

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد حسن جابر عرفان٨٢١٠

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد حسن طھ محمد الطباخ٨٢١٢

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد حسنى عباس شحاتھ٨٢١٣

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد حسین محمد رمضان٨٢١٧

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد حمدى محمد ابراھیم٨٢١٨

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد رضا احمد احمد الفقي٨٢٢٣

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد شریف صالح غانم قناوى٨٢٣٧

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد شعبان احمد حسنین٨٢٣٩

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد صالح شعبان مصطفي٨٢٤١

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد عبد البارى على مجاھد٨٢٤٥

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 : سیاسات تجارة خارجیة

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد عبد الجواد الطنطاوى عبدالجواد٨٢٤٦

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد عبد الحمید ناصر ادریس٨٢٤٧

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد عبد الخالق ابراھیم محمد أبواحمد٨٢٤٨

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد عبد العظیم عبد هللا ابراھیم٨٢٥٠

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد عبد الغني محمد عبد الغنى٨٢٥١

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد مجدى سید عبد الحمید٨٢٧٢

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد محمود طلعت عبد الحمید٨٢٧٤

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد محمود عبد الفتاح محمود٨٢٧٥

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد مصطفى حمزه علیوه٨٢٧٧

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد نبیل ابو ھشیمھ محمد عطاهللا٨٢٨١

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود جمال سعید عبدالمجید٨٢٨٥

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود حسن السید متولي بخیت٨٢٨٦

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود ربیع عبد العزیز مرزوق٨٢٩٠

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود سمیر محمد وھبھ الطحان٨٢٩٣

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود صالح محمد السعید اسماعیل٨٢٩٦

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود عبد العظیم احمد سید الغرابلى٨٢٩٧

الرابعة-خارجیة انتساب-محمود نبیل رجب ابو ضیف فرغلي٨٣٠٥

الرابعة-خارجیة انتساب-مرام سمیر فایز میخائیل٨٣٠٧

الرابعة-خارجیة انتساب-مریم امیل انور مالك٨٣١١

الرابعة-خارجیة انتساب-مصطفى احمد عبد الحمید محمد٨٣١٥

الرابعة-خارجیة انتساب-مصطفى جمعھ محمد عبد الرحیم٨٣١٧

الرابعة-خارجیة انتساب-مصطفى رمضان محمد عبدالعزیز٨٣٢٠

الرابعة-خارجیة انتساب-مصطفى فرید ابراھیم السید٨٣٢٢

الرابعة-خارجیة انتساب-مصطفى محمد حسین شاھین٨٣٢٣

الرابعة-خارجیة انتساب-مصطفى محمد فریج احمد٨٣٢٥

الرابعة-خارجیة انتساب-مصطفى محمود صالح ابراھیم٨٣٢٧

الرابعة-خارجیة انتساب-مصطفى ممدوح عبد الھادى حسن٨٣٢٨

الرابعة-خارجیة انتساب-معتز محمد علي ابراھیم٨٣٣١

الرابعة-خارجیة انتساب-منار ایھاب فتحى عبدالرازق٨٣٣٢

الرابعة-خارجیة انتساب-منار محمود محمد احمد٨٣٣٥

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 : سیاسات تجارة خارجیة

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتساب-منال محمود ابوسیف سلیمان٨٣٣٦

الرابعة-خارجیة انتساب-منھ هللا احمد عبد القادر لبیب٨٣٤٣

الرابعة-خارجیة انتساب-منى یس محمد محمد سلیمان٨٣٤٦

الرابعة-خارجیة انتساب-مھاب عالء محمد محمود عبد الشافى٨٣٤٨

الرابعة-خارجیة انتساب-مھند صابر صدقى محمد٨٣٤٩

الرابعة-خارجیة انتساب-مى محمود فایز عبدالحمید٨٣٥٢

الرابعة-خارجیة انتساب-مى مختار ثابت محمود٨٣٥٣

الرابعة-خارجیة انتساب-میشیل رفعت سعد هللا رملھ٨٣٦٤

الرابعة-خارجیة انتساب-نادر سید عبد النبي محمد٨٣٦٩

الرابعة-خارجیة انتساب-نادى محمود محمد الدیب٨٣٧٠

الرابعة-خارجیة انتساب-ندى عماد الدین فضل حسن٨٣٧٩

الرابعة-خارجیة انتساب-نرمین سمیر مصطفى حماد٨٣٨٣

الرابعة-خارجیة انتساب-نرمین عالء انور شعبان٨٣٨٥

الرابعة-خارجیة انتساب-نسمة فتحى المنشاوى على٨٣٨٧

الرابعة-خارجیة انتساب-نسمھ عصام محمد احمد الخولى٨٣٨٩

الرابعة-خارجیة انتساب-نور الھدى احمد فؤاد احمد مبروك٨٣٩٤

الرابعة-خارجیة انتساب-نورا احمد عبد التواب عاشور٨٣٩٥

الرابعة-خارجیة انتساب-نورا محمد محمد مھدى٨٣٩٨

الرابعة-خارجیة انتساب-نوران احمد احمد احمد الشامى٨٣٩٩

الرابعة-خارجیة انتساب-نورھان شریف محمود حسنین٨٤٠٥

الرابعة-خارجیة انتساب-ھاجر عاطف عبد القادر مصطفى٨٤١٥

الرابعة-خارجیة انتساب-ھاجر كاظم مصطفى احمد محمد٨٤١٧

الرابعة-خارجیة انتساب-ھاجر محمد سنوسى یونس٨٤١٨

الرابعة-خارجیة انتساب-ھایدى ابراھیم موسى ابراھیم٨٤٢٣

الرابعة-خارجیة انتساب-ھبھ خالد بن الولید احمد سیف٨٤٢٦

الرابعة-خارجیة انتساب-ھبھ مصطفى كامل على٨٤٢٧

الرابعة-خارجیة انتساب-ھدیر احمد سالم على٨٤٣١

الرابعة-خارجیة انتساب-ھدیر صالح طاھر حامد٨٤٣٢

الرابعة-خارجیة انتساب-ھدیر عمرو محمود عبد الرحیم٨٤٣٦

الرابعة-خارجیة انتساب-ھدیر ناصر محروس حافظ٨٤٣٨

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 : سیاسات تجارة خارجیة

عدد الطالب:(١٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٥)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتساب-ھشام وحید انور سید٨٤٤٤

الرابعة-خارجیة انتساب-ھند ضیاء عبد النبى حسین(أ.ف)٨٤٤٥

الرابعة-خارجیة انتساب-یاسر مصطفى احمد مصطفى٨٤٥٤

الرابعة-خارجیة انتساب-یاسمین ابراھیم شعبان محمد٨٤٥٥

الرابعة-خارجیة انتساب-یسرا احمد محمد احمد ابراھیم٨٤٦٥

الرابعة-خارجیة انتساب-یونس عبد الكریم یونس على محمد٨٤٧١

الرابعة-خارجیة انتسابخ+نیفین یعقوب مكاوى مقار٨٦٣٧

علوم سیاسیة انتساب -اسراء محمد السید حامد٩١٩٣

علوم سیاسیة انتساب -ایھ رضا على محمد٩١٩٧

علوم سیاسیة انتساب -دنیا ماھر سلیم متى٩١٩٩

علوم سیاسیة انتساب -محمد سامى عبد العظیم یوسف٩٢٠٨

علوم سیاسیة انتساب -محمود زكى عویس زكى٩٢٠٩

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 : سیاسات تجارة خارجیة

عدد الطالب:(٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(تابع ١٥)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-احمد محمود عبد الغنى ھوارى٢٣١٧٧

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-احمد مسعود سمیر سید٢٣١٧٨

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-اسالم سید عبدالنبي سلیمان علي٢٣١٨١

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-بوال ادیب شوقى ابراھیم٢٣٢٠٠

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 : سیاسات تجارة خارجیة

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام-ابراھیم احمد ابراھیم محمد خلیل٢٦٨٧

الرابعة-خارجیة انتظام-ابراھیم محمد ابراھیم محمد٢٦٩٤

الرابعة-خارجیة انتظام-ابراھیم محمود عبد المحسن رضوان٢٦٩٧

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد ابراھیم عوض ابراھیم٢٧٠٤

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد اسامھ احمد محمد٢٧٠٨

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد اشرف عباس نور الدین٢٧٠٩

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد السراج قبیصى بخاث٢٧١٠

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد بدوى عبده عبد المجید٢٧١٤

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد جمعھ سعد رزق جاویش٢٧١٩

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد حاتم سعید مجاھد *٢٧٢٠

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد حسن رشوان عبد العزیز٢٧٢١

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد حمدى ابوالفتوح علي٢٧٢٤

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد خالد احمد قاسم٢٧٢٦

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد رجب احمد فرغلى احمد٢٧٣٠

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد صابر السید عوض٢٧٤٣

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد عادل حسن سید الدمھوجى٢٧٤٧

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد عبد النبي حسن سلیم٢٧٥٩

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد كمال محمد فكرى٢٧٧٤

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد محمد سعید عبد الفتاح٢٧٨٨

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد محمد عبد هللا محمد محفوظ(محول)٢٧٩١

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد محمد على محمود٢٧٩٢

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد محمد محجوب عبدالحفیظ٢٧٩٥

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد مدحت حسین ابو العال٢٨٠١

الرابعة-خارجیة انتظام-احمد مصطفى عبد الغنى ابراھیم انور٢٨٠٥

الرابعة-خارجیة انتظام-ادھم عاطف خلف هللا نصار٢٨١٧

الرابعة-خارجیة انتظام-اسراء محمد وجدى على عبد العلیم٢٨٥٢

الرابعة-خارجیة انتظام-اسراء وجدى عبدالرحیم محمد٢٨٥٩

الرابعة-خارجیة انتظام-اسالم احمد عاید عبد الرحیم٢٨٦١

الرابعة-خارجیة انتظام-اسالم احمد فاروق على٢٨٦٤

الرابعة-خارجیة انتظام-اسالم احمد فواز زكي٢٨٦٥

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 : سیاسات تجارة خارجیة

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام-اسالم جابر ابراھیم مھران٢٨٧٠

الرابعة-خارجیة انتظام-اسالم عثمان الحاج اسماعیل٢٨٧٨

الرابعة-خارجیة انتظام-اسالم ناصر یوسف عبد هللا٢٨٨٧

الرابعة-خارجیة انتظام-اسالم نبیل محمد احمد٢٨٨٨

الرابعة-خارجیة انتظام-اسماء جمال عبد العزیز على٢٨٩٦

الرابعة-خارجیة انتظام-اسماء حسن یوسف حسن عبد الحلیم٢٨٩٧

الرابعة-خارجیة انتظام-اسماء محمد عبد المحسن فوزي(أ.ف)٢٩١٣

الرابعة-خارجیة انتظام-اشرف عاصم لطفي محمد٢٩١٩

الرابعة-خارجیة انتظام-االء احمد سعید احمد الجیزاوى٢٩٢٣

الرابعة-خارجیة انتظام-امل خالد محمود حماد(أ.ف)٢٩٤٣

الرابعة-خارجیة انتظام-امنیھ احمد عطا � محمد٢٩٥٠

الرابعة-خارجیة انتظام-امنیھ مجدى عبد الحمید احمد الریفى٢٩٥٤

الرابعة-خارجیة انتظام-انجى على رؤوف سید مرسى٢٩٨٠

الرابعة-خارجیة انتظام-انوار محمود عبدهللا الجیار٢٩٨٩

الرابعة-خارجیة انتظام-ایة ایمن سلیمان علي (أ.ف)٢٩٩٢

الرابعة-خارجیة انتظام-ایمان محمد حسنى حسن *٢٩٩٩

الرابعة-خارجیة انتظام-ایناس جمال عبد العاطى عزام٣٠٠٧

الرابعة-خارجیة انتظام-ایھ السید عبد الفتاح احمد بدوى٣٠١٩

الرابعة-خارجیة انتظام-ایھ انور عبد هللا صالح٣٠٢١

الرابعة-خارجیة انتظام-ایھ عالء الدین محمود السید٣٠٣٩

الرابعة-خارجیة انتظام-بسنت رمضان محمد ضیف هللا٣٠٥١

الرابعة-خارجیة انتظام-بوال عماد عدلى وسیلى٣٠٦٠

الرابعة-خارجیة انتظام-بوال كمیل عبد الشھید شاروبیم٣٠٦١

الرابعة-خارجیة انتظام-بیتر اسحق جورجى القمص موسي٣٠٦٢

الرابعة-خارجیة انتظام-بیتر اسكندر عوض عطیھ٣٠٦٣

الرابعة-خارجیة انتظام-بیتر جوزیف واسیلي یني٣٠٦٤

الرابعة-خارجیة انتظام-تقھ مقبل عبد المنعم عبد السمیع٣٠٧٢

الرابعة-خارجیة انتظام-جھاد عبد الھادى سید ابراھیم٣٠٩٠

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

الرابعة-خارجیة انتظام-حسام على جاد عبدالصادق جاد٣١٠٧

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 : سیاسات تجارة خارجیة

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام-حسام مصطفى عبد الھادى عبد العزیز٣١١٣

الرابعة-خارجیة انتظام-حسنة رزق رشاد عبد المقصود٣١٢٣

الرابعة-خارجیة انتظام-حسین محمد عبد الستار محمد٣١٣٠

الرابعة-خارجیة انتظام-دالیا فراج فوزى السید فراج٣١٥٦

الرابعة-خارجیة انتظام-دنیا ایمن وجیھ محمد٣١٦٩

الرابعة-خارجیة انتظام-دنیا عبد هللا امبارك حسن٣١٧٠

الرابعة-خارجیة انتظام-دنیا محمد محمود ابو العال٣١٧٣

الرابعة-خارجیة انتظام-دینا احمد محمد شوقى٣١٧٥

الرابعة-خارجیة انتظام-دینا على محمود ابراھیم٣١٨٥

الرابعة-خارجیة انتظام-رانا عادل احمد رسالن احمد٣١٩٧

الرابعة-خارجیة انتظام-رحاب اسامھ محمد محمود احمد٣٢٠٠

الرابعة-خارجیة انتظام-رضوى صالح احمد حلمى٣٢١٦

الرابعة-خارجیة انتظام-روان عیسى السر مرسى٣٢٣١

الرابعة-خارجیة انتظام-ریمون ثروت صدقى نصر٣٢٤٢

الرابعة-خارجیة انتظام-ریھام زكریا مصطفى عبد الھادى٣٢٤٩

الرابعة-خارجیة انتظام-زیاد خالد عبد الحفیظ محمود٣٢٥٦

الرابعة-خارجیة انتظام-ساره احمد یوسف حسنى٣٢٧٣

الرابعة-خارجیة انتظام-ساره اللیثى محمد سعید٣٢٧٦

الرابعة-خارجیة انتظام-ساره رضا السید محمد٣٢٧٨

الرابعة-خارجیة انتظام-سامح وفیق ابراھیم عوض٣٢٩١

الرابعة-خارجیة انتظام-سامى سلیمان عبدالسالم قطب٣٢٩٢

الرابعة-خارجیة انتظام-سعید محمود فرج عبد الھادى٣٣٠٥

الرابعة-خارجیة انتظام-سلوى مامون عبد الجواد جبریل٣٣١٨

الرابعة-خارجیة انتظام-سلیفیا سامح ملیك صموئیل٣٣١٩

الرابعة-خارجیة انتظام-سمر سید سید حمیده٣٣٢٧

الرابعة-خارجیة انتظام-شادى جمال احمد السعید٣٣٥٣

الرابعة-خارجیة انتظام-شادى مالك ابراھیم عوض٣٣٥٧

الرابعة-خارجیة انتظام-شروق ایمن محمد حجازى محمد ٣٣٦٥

الرابعة-خارجیة انتظام-شروق خالد صبرى موسى عیسى٣٣٦٧

الرابعة-خارجیة انتظام-شریف اشرف عبد العاطى عبدالعال٣٣٧١

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 : سیاسات تجارة خارجیة

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام-شھاب مجدى مرزوق محمود٣٣٧٣

الرابعة-خارجیة انتظام-شوقى صبرى شوقى السید٣٣٧٦

الرابعة-خارجیة انتظام-شیماء حسام الدین سلیمان حرحرة٣٣٨٣

الرابعة-خارجیة انتظام-شیماء مصطفى محمود محمد دیاب٣٣٩٥

الرابعة-خارجیة انتظام-طارق ابراھیم محمد تھامى٣٤٠٩

الرابعة-خارجیة انتظام-طارق عبد الفتاح یاسین على٣٤١١

الرابعة-خارجیة انتظام-طارق محمود بدوي محمود٣٤١٣

الرابعة-خارجیة انتظام-طھ مجدى محمد ابراھیم٣٤١٥

الرابعة-خارجیة انتظام-عبد الرحمن عبد الغنى سبیل عبد النبى٣٤٤٦

الرابعة-خارجیة انتظام-عبد الرحمن محمد السید محمد٣٤٥٣

الرابعة-خارجیة انتظام-عبد العزیز شریف عبد العزیز محمد ٣٤٦٢

الرابعة-خارجیة انتظام-عزیزه محروس زكریا حسن٣٤٨٤

الرابعة-خارجیة انتظام-عال سامى نزالوى محمد٣٤٩٠

الرابعة-خارجیة انتظام-عالء عصام الدین محمود عثمان محمد٣٤٩٥

الرابعة-خارجیة انتظام-على ابراھیم على عبد الجواد على٣٤٩٧

الرابعة-خارجیة انتظام-على عبد النبى على على عبد الرحمن٣٥٠٤

الرابعة-خارجیة انتظام-عمر احمد عبد العزیز محمد *٣٥١٧

الرابعة-خارجیة انتظام-عمر اشرف السید على٣٥١٩

الرابعة-خارجیة انتظام-فؤاد محمود فؤاد علي٣٥٥٨

الرابعة-خارجیة انتظام-فاطمھ جمال احمد مجاھد٣٥٦٩

الرابعة-خارجیة انتظام-كریم محمد عبد الغني عثمان٣٦١٤

الرابعة-خارجیة انتظام-ماریا امیر نظیر تادرس٣٦٤٤

الرابعة-خارجیة انتظام-مالك محمد عثمان سید *٣٦٦٦

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد اشرف حسین رزق٣٦٩٢

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد اشرف محمد عبد الونیس٣٦٩٤

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد جمال ابو الفتوح محمد ابراھیم٣٧٠٤

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد حسن عبدالحمید محمود٣٧١٣

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد خالد سید عبدالحافظ٣٧٢٠

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد سمیر ھاشم عبد المجید٣٧٣٨

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد عوض على رضوان محمد٣٧٨٥

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 : سیاسات تجارة خارجیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد مصطفى فاضل عبد العزیز٣٧٩٨

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد یسرى عبد الصادق ابراھیم٣٨٠٦

الرابعة-خارجیة انتظام-محمود احمد معتمد احمد٣٨١١

الرابعة-خارجیة انتظام-محمود سعید محمود ابراھیم ھیكل٣٨٢٧

الرابعة-خارجیة انتظام-محمود صابر عبد الجید عبده٣٨٣٢

الرابعة-خارجیة انتظام-محمود صالح ادریس صالح حسن٣٨٣٣

الرابعة-خارجیة انتظام-محمود عماد حسن حسن٣٨٤٧

الرابعة-خارجیة انتظام-محمود مبروك عبد العظیم السید زیدان٣٨٥٠

الرابعة-خارجیة انتظام-محمود محمد عبد الفتاح محمد حسن حكام٣٨٦٣

الرابعة-خارجیة انتظام-محمود محمد مغاورى عجمى٣٨٦٨

الرابعة-خارجیة انتظام-محمود نادى رجب عبد الفتاح(أ.ف)٣٨٧٢

الرابعة-خارجیة انتظام-مروه سعید محمد سید عبد الجلیل٣٨٨٦

الرابعة-خارجیة انتظام-مروه محمود صابر محمد٣٨٩٦

الرابعة-خارجیة انتظام-مریم مدحت ادیب جاد السید٣٩١٧

الرابعة-خارجیة انتظام-مصطفى اسامھ محمد السید٣٩٢٠

الرابعة-خارجیة انتظام-مصطفى ثروت شوقى محمد٣٩٢٥

الرابعة-خارجیة انتظام-مصطفى صابر جعفر عبد السالم٣٩٣٠

الرابعة-خارجیة انتظام-مصطفى صالح حسانین عبد المجید٣٩٣٢

الرابعة-خارجیة انتظام-مصطفى عادل محمد رمضان٣٩٣٤

الرابعة-خارجیة انتظام-مصطفى عاطف حسین على٣٩٣٥

الرابعة-خارجیة انتظام-مصطفى محمد سلیمان عطیھ٣٩٤٥

الرابعة-خارجیة انتظام-مصطفى محمد مصطفى ابراھیم٣٩٤٧

الرابعة-خارجیة انتظام-منار عصام محمد احمد٣٩٥٣

الرابعة-خارجیة انتظام-منار محمد اشرف احمد یوسف٣٩٥٤

الرابعة-خارجیة انتظام-منھ هللا حلمى شوقي محمد خالف٣٩٦٤

الرابعة-خارجیة انتظام-منھ هللا عصام كمال الدین حسین الوقاد٣٩٧٠

الرابعة-خارجیة انتظام-منھ هللا محمد عبد العال محمد٣٩٧٣

الرابعة-خارجیة انتظام-منھ یحى غریب موسى٣٩٨١

الرابعة-خارجیة انتظام-منى احمد عبد الرحمن عبد العزیز٣٩٨٢

الرابعة-خارجیة انتظام-مونیكا جاد فاروق *٣٩٩٩

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 : سیاسات تجارة خارجیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام-مى احمد عبدالعزیز حجازى٤٠٠٣

الرابعة-خارجیة انتظام-میار احمد على محمد دكرورى٤٠١٢

الرابعة-خارجیة انتظام-میار سید عبدالعظیم السید٤٠١٣

الرابعة-خارجیة انتظام-میرال مجدى محمد ابراھیم٤٠١٦

الرابعة-خارجیة انتظام-میرنا مجدى عزیز یوسف٤٠٢٢

الرابعة-خارجیة انتظام-مینا مالك فوزي مجلي٤٠٣٢

الرابعة-خارجیة انتظام-نادر محمد حسن محمد جمعھ٤٠٣٣

الرابعة-خارجیة انتظام-ندى اسامھ حسن حلمي٤٠٤٧

الرابعة-خارجیة انتظام-ندى عادل محمد امین٤٠٥٢

الرابعة-خارجیة انتظام-نسمھ عباس محمود عباس٤٠٧١

الرابعة-خارجیة انتظام-نھى اشرف مصطفى محمد٤٠٨١

الرابعة-خارجیة انتظام-نورا عبد الجواد ابو العطا احمد٤٠٨٧

الرابعة-خارجیة انتظام-نوران كمال عبد المجید السید الحلو٤٠٩٠

الرابعة-خارجیة انتظام-نوران محمد رزق محمد احمد٤٠٩١

الرابعة-خارجیة انتظام-نورھان ابراھیم صبحى عبده٤٠٩٤

الرابعة-خارجیة انتظام-نورھان صالح السید السید٤١٠٣

الرابعة-خارجیة انتظام-ھاجر حسن جابر محمد٤١١٧

الرابعة-خارجیة انتظام-ھدى ابراھیم محمد سند٤١٤٦

الرابعة-خارجیة انتظام-ھدى احمد محمد احمد٤١٤٧

الرابعة-خارجیة انتظام-ھدى سید احمد على٤١٤٨

الرابعة-خارجیة انتظام-ھدیر امام طلبھ امام٤١٥٠

الرابعة-خارجیة انتظام-ھشام احمد السانوسى احمد (أ.ف)٤١٦٣

الرابعة-خارجیة انتظام-ھشام خالد عبد الحمید محمد٤١٦٦

الرابعة-خارجیة انتظام-ھند فتحى عبد اللطیف عبدالحكیم٤١٧٧

الرابعة-خارجیة انتظام-ھیثم حسن محروس عوض هللا٤١٨١

الرابعة-خارجیة انتظام-وفاء اسامھ محمد شكرى٤١٨٤

الرابعة-خارجیة انتظام-ولید خالد صبحي علي محمد٤١٨٨

الرابعة-خارجیة انتظام-ولید خالد محمدى عبد الفتاح احمد٤١٨٩

الرابعة-خارجیة انتظام-ولید عالء صالح الدین محمد٤١٩٠

الرابعة-خارجیة انتظام-یاسمین عثمان سید عثمان٤٢١١

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 : سیاسات تجارة خارجیة

عدد الطالب:(١٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام-یاسمین عرفات عبد العاطى عبد العال٤٢١٢

الرابعة-خارجیة انتظام-یاسمین عالء الدین طلعت محمد٤٢١٣

الرابعة-خارجیة انتظام-یوستینا نعیم  عطیھ یوسف٤٢٢٨

الرابعة-خارجیة انتظام-یوسف عبد المنعم سید عبده٤٢٣٣

الرابعة-خارجیة انتظام-یوسف على صادق عویس٤٢٣٤

الرابعة-خارجیة انتظام-یوسف محمد اآلمین فرغلى٤٢٣٦

الرابعة-خارجیة انتظام-یوسف محمد عبدالھادي ملیجي٤٢٣٧

الرابعة-خارجیة انتظام-یوسف نصر عبده محمد احمد٤٢٤١

الرابعة-خارجیة انتظامبرحمھ سامحي رشاد محمود٤٢٦٨

الرابعة-خارجیة انتظامخ١بیشوي عیاد یوسف خلھ٤٣٢١

الرابعة-خارجیة انتظامخ١عبدالرحمن حمزه محمود احمد٤٣٢٤

علوم سیاسیة انتظام -االء یحیى فكرى محمود٥٢٨٧

علوم سیاسیة انتظام -ساره رمضان شوره سایح عبدالرحیم٥٢٩١

علوم سیاسیة انتظام -سھى عصام محمد محمد *٥٢٩٢

علوم سیاسیة انتظام -عمر خالد محمد محمد عبد الحمید٥٢٩٩

علوم سیاسیة انتظام -محمود یسرى احمد سید٥٣٠٤

علوم سیاسیة انتظام -منھ هللا عبد الخالق محمد عبد ٥٣٠٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


