
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتسابالمادة : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد عصام ابراھیم محمد ضرغام١٥١٨٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد فضل سلیمان عبد القادر(محول)١٥٢٠٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد ولید احمد على١٥٢٨٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ادھم طارق ممدوح عبد العزیز١٥٢٩١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسر عبد المنعم محمود محمد١٥٣١١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم بھاء الدین علي سلیمان١٥٣٥٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم فتحى ناجى یوسف١٥٣٨٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-امنیھ مصطفى احمد احمد حسن١٥٤٥٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-جھاد عفیفى عبد الرازق عبد العزیز١٥٦١١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن سعد عبد اللطیف محمد١٥٩٩١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كریم سعید ابراھیم عمران١٦٣١٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد اسامھ محمد البردویلى(محول)١٦٤٥٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد اشرف عبد العلیم صالح(محول)١٦٤٧٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد جمال صدیق حفنى١٦٥١٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد حسن شریف عبدالرحمن١٦٥٢٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد حمدى محمد عبد الجواد١٦٥٤٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد سمیر صبحي رزق١٦٦٠٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد ھانى ابوالعال ابراھیم١٦٨٢١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود صفوت احمد احمد١٦٩١٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود عبد الرحمن محمد علي١٦٩٢٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ندى حلمى طلبھ خلیفة بلطیھ١٧٢٨٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھشام عصام حموده بیومى حموده١٧٤٣٢

الثالثة-محاسبة انتساببمعتز خزرج خلیفھ محمد١٧٩٥٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد صفوت احمد طھ١٨٢١٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسالم نبیل شوقى یاسین١٨٣١١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-سید احمد سید عبد الفتاح(محول)١٨٥١٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عفیفى محمد عفیفى١٨٥٩٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-كریم یحیى عبد الملك عبد هللا١٨٦٩١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد اشرف محمد عبد العزیز١٨٧٣٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد صالح عبد المجیب عبد الرحیم عمر١٨٧٨٢

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 : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مھا مصطفى احمد لطفى عبد اللطیف١٨٩٦٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم اسماعیل عبد الرءوف اسماعیل١٩٦٣٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد حسین محمد حسین٢٠٣٩٦

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

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببامیر زكریا عبد الفتاح احمد عبد العال٢٠٩٧١

الثانیة انتساب-ابانوب فادى فایز لمعى٤٥٥١١

الثانیة انتساب-ابراھیم محمد عبدالعظیم المرصفاوى٤٥٥٧٢

الثانیة انتساب-احمد ایمن ابراھیم السید٤٥٦٥٣

الثانیة انتساب-احمد جمال زكى محمد٤٥٦٨٨

الثانیة انتساب-احمد خالد حسن محمد ریحان٤٥٧٤٣

الثانیة انتساب-احمد صالح سعید السید٤٥٨٧٦

الثانیة انتساب-احمد صالح سلیمان احمد سلیمان٤٥٨٧٧

الثانیة انتساب-احمد على احمد على مخیمر٤٥٩٨٢

الثانیة انتساب-احمد مجدى رسمى عزب٤٦٠٤٠

الثانیة انتساب-احمد محسن احمد محمد٤٦٠٤٩

الثانیة انتساب-احمد محمد احمد محمد٤٦٠٦٤

الثانیة انتساب-اسالم محمد عبد الرحمن ابراھیم٤٦٤٦٠

الثانیة انتساب-اسالم محمد عبد الستار احمد٤٦٤٦١

الثانیة انتساب-اكرم عالء الدین محمد على٤٦٥٥٣

الثانیة انتساب-البراء ابراھیم احمد مبروك ابو موسى٤٦٥٧٨

الثانیة انتساب-المھدى مصطفى احمد على عبد هللا شعى٤٦٥٨٩

الثانیة انتساب-امیرة عبد العاطى رمضان طنطاوى٤٦٦٥٩

الثانیة انتساب-ایھ ناصر مصطفى حسن٤٦٨٣٤

الثانیة انتساب-باسم محمد محمود حامد٤٦٨٦٣

الثانیة انتساب-بسمھ عالء الدین محمد محمد السید٤٦٨٩٥

الثانیة انتساب-بالل حسین صابر على ابو النصر٤٦٩٢٩

الثانیة انتساب-بوال رضا كامل اسرائیل بطرس٤٦٩٤٣

الثانیة انتساب-حازم عمار امام محمود امام٤٧٠٤٩

الثانیة انتساب-حسن عبد الحمید احمد محمد موسى٤٧١٥٩

الثانیة انتساب-دنیا ابراھیم عبد الفضیل عبد الھادى٤٧٣١٩

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 : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-دینا عبد هللا محمد مھدى٤٧٣٦١

الثانیة انتساب-رامى محمد محمود محمد الفیشاوى٤٧٣٩١

الثانیة انتساب-رائف فایز روبیر روفائیل٤٧٤١٤

الثانیة انتساب-رحاب سید جمال الدین عطیھ٤٧٤٢٦

الثانیة انتساب-رضا ابراھیم احمد عبدالحافظ٤٧٤٥٦

الثانیة انتساب-رفاعى مصطفى سعید عبد السالم٤٧٤٧٢

الثانیة انتساب-زیاد اسامھ عبد التواب مھدى جامع٤٧٥٥٠

الثانیة انتساب-زیاد رفعت احمد عبد المنعم٤٧٥٥٥

الثانیة انتساب-سارة ایمن جمعھ محمد٤٧٥٩٣

الثانیة انتساب-سعید طارق سعید سفینھ٤٧٦٥٣

الثانیة انتساب-سلمى حسام عبدالغفار عبدالمنعم٤٧٦٧٢

الثانیة انتساب-سلیمان عبد الفتاح سلیمان عبد الفتاح٤٧٧١٠

الثانیة انتساب-سندس اشرف سامى عبد البارى٤٧٧٤١

الثانیة انتساب-سندس محمود عبدالعزیز احمد٤٧٧٤٢

الثانیة انتساب-سیف سامر سید محمد٤٧٨٠٤

الثانیة انتساب-شادى محمد ابو العال عبد الرحمن٤٧٨١٩

الثانیة انتساب-شادي عبد الوھاب ابراھیم عبد الوھاب٤٧٨٢٥

الثانیة انتساب-شروق احمد سعید عبد الخالق٤٧٨٣١

الثانیة انتساب-شروق حمادة محمود على سالم٤٧٨٣٨

الثانیة انتساب-شروق خالد محمد ابراھیم٤٧٨٣٩

الثانیة انتساب-صفا احمد على محمود محمد الملیجى٤٧٩٤٧

الثانیة انتساب-صالح جمال صالح سید٤٧٩٥٢

الثانیة انتساب-طھ شریف سید عبد هللا بركات٤٧٩٨٦

الثانیة انتساب-عامر مصطفى محمد حسن٤٨٠٠٨

الثانیة انتساب-عبد الحمید كرم تھامى عبد هللا٤٨٠٢٥

الثانیة انتساب-عبد الحمید محسن محمد رشاد محمد٤٨٠٢٦

الثانیة انتساب-عبد الرحمن احمد شعبان احمد٤٨٠٤٢

الثانیة انتساب-عبد الرحمن احمد عوض محمد٤٨٠٥٢

الثانیة انتساب-عبد الرحمن سامى احمد عثمان٤٨١٠٦

الثانیة انتساب-عبد الرحمن عماد عبد العزیز عبد الرازق٤٨١٦٥

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 : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٢)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-عبد هللا ابراھیم عبد الموجود محمد موسى٤٨٢٨٩

الثانیة انتساب-عبد هللا ضیاء صالح یس٤٨٣٢٣

الثانیة انتساب-عبد هللا عادل عبد الفتاح عبد العال٤٨٣٢٨

الثانیة انتساب-عبد هللا محمد ابراھیم محمد مدین٤٨٣٣٦

الثانیة انتساب-عبد هللا محمد عبد هللا السید عیسوى٤٨٣٤٢

الثانیة انتساب-عبد هللا محمد على یاسین٤٨٣٤٥

الثانیة انتساب-عبد هللا محمود احمد محمد٤٨٣٤٧

الثانیة انتساب-عبدالرحمن صالح الدین عبدالعزیز عبدالرحیم٤٨٣٩٣

الثانیة انتساب-عبدهللا رمضان محمود عبدالحمید٤٨٤٣٥

الثانیة انتساب-عبدهللا عطیھ محمد محمد٤٨٤٤٠

الثانیة انتساب-عبدهللا محمد ابوالمجد عبدهللا٤٨٤٤٣

الثانیة انتساب-عثمان جمال كمال ابراھیم٤٨٤٥٣

الثانیة انتساب-عالء احمد عبد اللطیف محمود٤٨٤٨٢

الثانیة انتساب-عالء الدین سمیر ابو النجا ابوالعال٤٨٤٨٥

الثانیة انتساب-عالء طارق اسماعیل عواد٤٨٤٩٥

الثانیة انتساب-عالء محمد فتحى احمد٤٨٥٠٣

الثانیة انتساب-على احمد على ابراھیم٤٨٥١٥

الثانیة انتساب-على عبد الحمید شبل محمد٤٨٥٤٣

الثانیة انتساب-على محمد محمود مرسى٤٨٥٧٢

الثانیة انتساب-على محمود عدلى محمد٤٨٥٧٦

الثانیة انتساب-عماد على عبدالنور محمد البنا٤٨٥٩١

الثانیة انتساب-عمر ابو طالب حسن مبروك٤٨٥٩٩

الثانیة انتساب-عمر اشرف جود هللا الصغیر٤٨٦٠٩

الثانیة انتساب-عمر امجد احمد محمد ابوالعال٤٨٦١٤

الثانیة انتساب-عمر حمدى محمد قندیل ابراھیم٤٨٦٢٤

الثانیة انتساب-عمر خالد فتحى احمد٤٨٦٣٤

الثانیة انتساب-عمر خالد محمد عطوه٤٨٦٣٧

الثانیة انتساب-عمر عبدالسالم فرج عبد ربھ٤٨٦٧٦

الثانیة انتساب-عمر عصام محمد الشاھد سعد٤٨٦٨٥

الثانیة انتساب-عمر عالءالدین فاروق عبدالونیس٤٨٦٩٠

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 : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-عمر ماجد فاروق محمود٤٨٧٠٠

الثانیة انتساب-عمر محمد محمد حسن احمد٤٨٧٣٥

الثانیة انتساب-عمر محمد محمد كامل عبد الرحیم٤٨٧٣٧

الثانیة انتساب-عمر محمد مصطفى محمد٤٨٧٣٩

الثانیة انتساب-عمر مدحت محمد محمد٤٨٧٤٢

الثانیة انتساب-عمرو اشرف امام قرني٤٨٧٦٥

الثانیة انتساب-عمرو عصام مصطفى احمد السلوسي٤٨٨٠٦

الثانیة انتساب-عمرو عالءالدین محمود محمد ماضى٤٨٨١١

الثانیة انتساب-قاسم صبحى ابو القاسم حسین٤٨٩٨١

الثانیة انتساب-كرمة ماھر عز الدین على٤٨٩٩٢

الثانیة انتساب-كریم احمد سید كمال٤٨٩٩٨

الثانیة انتساب-كریم حمدي توكال حسن٤٩٠١٩

الثانیة انتساب-كریم سامى سالمھ محمد٤٩٠٢٦

الثانیة انتساب-كریم سعید حسن امبابى٤٩٠٢٧

الثانیة انتساب-كریم صبري محمود عبدالرحمن٤٩٠٣١

الثانیة انتساب-كریم عبد الستار عبد الظاھر عبد القادر٤٩٠٣٤

الثانیة انتساب-كریم كامل رجب حسن٤٩٠٤٣

الثانیة انتساب-كریم محسن سید محمد الصفتى٤٩٠٤٧

الثانیة انتساب-كریم محمد فضل قطب الحمزاوى٤٩٠٥٢

الثانیة انتساب-كریم مصطفى على مصطفى حسن٤٩٠٦٠

الثانیة انتساب-كریم یونان عوض نوح٤٩٠٦٩

الثانیة انتساب-كریمان عزالدین ابراھیم عبد المعز٤٩٠٧٠

الثانیة انتساب-كریمھ عبده عباس حسین معوض٤٩٠٧١

الثانیة انتساب-كمال امین كمال امین٤٩٠٧٨

الثانیة انتساب-كمال محمد كمال محمد علي٤٩٠٨٠

الثانیة انتساب-كوثر احمد سعید قطب٤٩٠٨١

الثانیة انتساب-كیرلس بولس عجایبى عوض٤٩٠٨٦

الثانیة انتساب-كیرلس ذكرى برسوم سولایر٤٩٠٨٨

الثانیة انتساب-كیرلس صموئیل لمعى ریاض٤٩٠٩٢

الثانیة انتساب-كیرلس مایز ظریف ایلیا٤٩٠٩٧

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 : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-المیس جمال محمد صالح الدین٤٩١٠٤

الثانیة انتساب-لملوم محمد لملوم حسن٤٩١٠٦

الثانیة انتساب-لمیس اسامھ محمد محمد٤٩١٠٧

الثانیة انتساب-لمیس عبد الفتاح محمد القزاز٤٩١٠٩

الثانیة انتساب-لمیس محمد عبد هللا محمد٤٩١١٠

الثانیة انتساب-لوئى محمد سلطان عبد اللطیف٤٩١١٣

الثانیة انتساب-لیلى حافظ احمد حافظ٤٩١١٨

الثانیة انتساب-لیلى عمرو محمد سامى ابراھیم٤٩١١٩

الثانیة انتساب-لیلى مدحت عبد العزیز بیومى٤٩١٢٠

الثانیة انتساب-لیلى مصطفى عید شعبان٤٩١٢١

الثانیة انتساب-ما دلین مصطفى السید عبد الرحمن٤٩١٢٢

الثانیة انتساب-مادونا انور سلیمان ریاض٤٩١٢٩

الثانیة انتساب-مارتن امجد اسحق عبدالسید٤٩١٣٢

الثانیة انتساب-مارتینا میشیل منیر رفلھ٤٩١٣٧

الثانیة انتساب-مارجریت حنا ذكى حنا٤٩١٣٨

الثانیة انتساب-مارى سامى شلبى حبیب٤٩١٤٤

الثانیة انتساب-ماریان اشرف ودیع بباوى٤٩١٤٧

الثانیة انتساب-مارینا ادوار رشدى متى ابراھیم٤٩١٥٣

الثانیة انتساب-مارینا سامر شكرى حنا٤٩١٥٤

الثانیة انتساب-مارینا سعد زكى تاوضروس٤٩١٥٥

الثانیة انتساب-مارینا سمیر ثابت خلیل٤٩١٥٧

الثانیة انتساب-مارینا عادل حلیم نبیھ٤٩١٥٨

الثانیة انتساب-مارینا عاطف فرج هللا ابراھیم٤٩١٥٩

الثانیة انتساب-مارینا مراد لمعي معزوز٤٩١٦٣

الثانیة انتساب-مارینا ممدوح عدلى قطیط٤٩١٦٤

الثانیة انتساب-مارینا میالد فارس ارمیس٤٩١٦٦

الثانیة انتساب-مازن مجدى عابدین احمد محمود٤٩١٧٤

الثانیة انتساب-مازن مصطفى السید محمد السقیلى٤٩١٧٦

الثانیة انتساب-ماھینور سمیر صالح الدین محمد٤٩١٨٢

الثانیة انتساب-مایكل وھبھ میالد نقوال٤٩١٨٨

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 : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-محاسن صالح الدین رضا محمود٤٩١٩٩

الثانیة انتساب-محمد ابراھیم سالم السید٤٩٢٠٥

الثانیة انتساب-محمد ابراھیم شعبان سلیمان٤٩٢٠٧

الثانیة انتساب-محمد ابراھیم صالح احمد٤٩٢٠٨

الثانیة انتساب-محمد ابراھیم محمد على٤٩٢١٧

الثانیة انتساب-محمد ابراھیم محمود على٤٩٢١٩

الثانیة انتساب-محمد احمد ابراھیم محمد ١٦-١-٤٩٢٢٩٢٠٠٠

الثانیة انتساب-محمد احمد عبدالحمید ابراھیم٤٩٢٦٢

الثانیة انتساب-محمد احمد یوسف یوسف٤٩٢٨٧

الثانیة انتساب-محمد ادھم السید شحاتة٤٩٢٨٨

الثانیة انتساب-محمد اسامھ السید ابوالعال٤٩٢٨٩

الثانیة انتساب-محمد اسامھ كمال عبد الفتاح٤٩٢٩٤

الثانیة انتساب-محمد اسامھ محمد ابو العنین٤٩٢٩٥

الثانیة انتساب-محمد اسامھ مسعود عبد الحمید٤٩٢٩٧

الثانیة انتساب-محمد اشرف سید مصطفى٤٩٣١٥

الثانیة انتساب-محمد اشرف صابر محمد سالم٤٩٣١٦

الثانیة انتساب-محمد اشرف عبد السالم على احمد٤٩٣١٨

الثانیة انتساب-محمد اشرف عبد العزیز جوده٤٩٣١٩

الثانیة انتساب-محمد اشرف عبدالعظیم لبیب٤٩٣٢٤

الثانیة انتساب-محمد اشرف محمد رفعت٤٩٣٢٩

الثانیة انتساب-محمد الراوى محمد الراوي٤٩٣٤٠

الثانیة انتساب-محمد السید قطب الروبي٤٩٣٤٧

الثانیة انتساب-محمد السید محمد السید مھدي٤٩٣٤٨

الثانیة انتساب-محمد السید محمد عبد الحمید عطیھ٤٩٣٥٠

الثانیة انتساب-محمد الھام الدین عبد المعطى عبد المقصود٤٩٣٥١

الثانیة انتساب-محمد ایمن محمد ابراھیم٤٩٣٦٦

الثانیة انتساب-محمد بخیت قاعود عبدالعال٤٩٣٧٧

الثانیة انتساب-محمد جمال السید احمد شلبى٤٩٣٩٤

الثانیة انتساب-محمد جمال امام حسانین٤٩٣٩٥

الثانیة انتساب-محمد جمال توفیق محمد عبد الرازق٤٩٣٩٦

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 : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-محمد جمال سید محمود٤٩٣٩٩

الثانیة انتساب-محمد جمال قاسم حسین الطیار٤٩٤٠٥

الثانیة انتساب-محمد جمال محمد خلیفھ٤٩٤١٠

الثانیة انتساب-محمد جمال محمد محمد عبدالعال٤٩٤١٢

الثانیة انتساب-محمد جمال نصر محمد٤٩٤١٦

الثانیة انتساب-محمد جمعھ صابر محمد٤٩٤١٧

الثانیة انتساب-محمد حاتم محمود محمود٤٩٤١٩

الثانیة انتساب-محمد حسام محمد سعید٤٩٤٢٦

الثانیة انتساب-محمد حسانین عبد الاله محمد٤٩٤٢٨

الثانیة انتساب-محمد حسن امین النجار٤٩٤٣١

الثانیة انتساب-محمد حسن صبحى حسن٤٩٤٣٦

الثانیة انتساب-محمد خالد ابو بكر الصدیق٤٩٤٦٦

الثانیة انتساب-محمد خالد احمد عمران٤٩٤٦٨

الثانیة انتساب-محمد خالد السید السید٤٩٤٦٩

الثانیة انتساب-محمد خالد عباس محمد٤٩٤٧٦

الثانیة انتساب-محمد خالد عبدالفتاح السید جمعھ٤٩٤٨٣

الثانیة انتساب-محمد خالد فتحى السید محمد٤٩٤٨٧

الثانیة انتساب-محمد خالد محمد احمد٤٩٤٩١

الثانیة انتساب-محمد خالد محمد عبد المنعم٤٩٤٩٢

الثانیة انتساب-محمد خالد محمد عبده٤٩٤٩٣

الثانیة انتساب-محمد خالد محمد محمد حموده٤٩٤٩٩

الثانیة انتساب-محمد رجب شعبان رمضان٤٩٥١٥

الثانیة انتساب-محمد رجب عبد التواب سید٤٩٥١٦

الثانیة انتساب-محمد رجب محمد عقل٤٩٥١٧

الثانیة انتساب-محمد رمضان عبدالعظیم سعداوى٤٩٥٣٢

الثانیة انتساب-محمد رمضان محمد احمد ابو العال٤٩٥٣٣

الثانیة انتساب-محمد رمضان محمد حسانین٤٩٥٣٤

الثانیة انتساب-محمد روبي احمدي بریك٤٩٥٣٧

الثانیة انتساب-محمد زیدان عبدالتواب زیدان٤٩٥٤٢

الثانیة انتساب-محمد سامى محمد طھ محمد٤٩٥٥١

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 : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-محمد سعد بدوى عبدالحافظ٤٩٥٥٥

الثانیة انتساب-محمد سعد راضى عبد العظیم٤٩٥٥٧

الثانیة انتساب-محمد سید حامد عرابى٤٩٥٩٢

الثانیة انتساب-محمد شریف رمضان على٤٩٦٠٩

الثانیة انتساب-محمد شریف فاروق سید٤٩٦١٢

الثانیة انتساب-محمد شریف نبوى عمارة شاھین٤٩٦١٤

الثانیة انتساب-محمد شعبان السید سید٤٩٦١٦

الثانیة انتساب-محمد صابر اللیثى محمد عبد الرحیم٤٩٦٢١

الثانیة انتساب-محمد صابر بشیر على٤٩٦٢٢

الثانیة انتساب-محمد صالح احمد حامد٤٩٦٢٦

الثانیة انتساب-محمد صبحى محمد حلمى٤٩٦٣٠

الثانیة انتساب-محمد صفوت محروس محمد٤٩٦٣٢

الثانیة انتساب-محمد صفوت محمد منتصر٤٩٦٣٤

الثانیة انتساب-محمد صالح فرج محمد عبد العال٤٩٦٤١

الثانیة انتساب-محمد طارق محمد دردیرى٤٩٦٥٥

الثانیة انتساب-محمد طالل شاكر حسن٤٩٦٦٢

الثانیة انتساب-محمد عبد الحكیم عبد العظیم حسن٤٩٦٩٥

الثانیة انتساب-محمد عبد الحمید حامد احمد٤٩٦٩٦

الثانیة انتساب-محمد عبد العزیز محمد محمد٤٩٧١٢

الثانیة انتساب-محمد عبد العزیز ھارون صدیق٤٩٧١٤

الثانیة انتساب-محمد عبد اللطیف محمد قللى عبداللطیف٤٩٧١٩

الثانیة انتساب-محمد عبد هللا رشدى عبد هللا٤٩٧٢١

الثانیة انتساب-محمد عبدالعاطى عبدالحى عبدالعاطى٤٩٧٣٣

الثانیة انتساب-محمد عزت عاشور فرج هللا٤٩٧٤٢

الثانیة انتساب-محمد عزت عبد الرحیم عبد الحمید٤٩٧٤٤

الثانیة انتساب-محمد عزت عبد الفتاح سالمھ٤٩٧٤٥

الثانیة انتساب-محمد عزت محمد احمد سلیم٤٩٧٤٧

الثانیة انتساب-محمد عصام الدین محمد حمودى٤٩٧٤٨

الثانیة انتساب-محمد عصام جاد شقیر٤٩٧٥٢

الثانیة انتساب-محمد عصام عبد العظیم محمد٤٩٧٥٥

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 : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-محمد عصام على محمد٤٩٧٥٦

الثانیة انتساب-محمد عصام محمد بسطاوى٤٩٧٥٩

الثانیة انتساب-محمد عالء الدین محمد احمد ١٢-١١-٤٩٧٦٤١٩٩٩

الثانیة انتساب-محمد عالء السید مصطفى منیع٤٩٧٦٧

الثانیة انتساب-محمد عالءالدین محمد احمد على جاد٤٩٧٧٤

الثانیة انتساب-محمد على السید على ٢٥-١-٤٩٧٧٧٢٠٠٠

الثانیة انتساب-محمد على توفیق عفیفى٤٩٧٧٩

الثانیة انتساب-محمد على حسن السید٤٩٧٨١

الثانیة انتساب-محمد على عبد الحافظ على٤٩٧٨٥

الثانیة انتساب-محمد على فھیم عبدالمولى٤٩٧٨٨

الثانیة انتساب-محمد عماد احمد ابوالعال موسى٤٩٧٩٦

الثانیة انتساب-محمد عماد عبد المحسن عبد الرحمن٤٩٨٠١

الثانیة انتساب-محمد عماد محمد مسرور محمود٤٩٨٠٦

الثانیة انتساب-محمد عمرو محمد على٤٩٨١٥

الثانیة انتساب-محمد فؤاد السید محمد السید٤٩٨٣٥

الثانیة انتساب-محمد كمال محمد اسماعیل٤٩٨٤٤

الثانیة انتساب-محمد مجدى احمد على٤٩٨٥٣

الثانیة انتساب-محمد مجدى سالم محمد٤٩٨٥٨

الثانیة انتساب-محمد مجدى عادل السید٤٩٨٦١

الثانیة انتساب-محمد مجدى محمد عفیفى٤٩٨٦٥

الثانیة انتساب-محمد مجدي عبد اللطیف السید٤٩٨٦٩

الثانیة انتساب-محمد محسن عبد الفتاح محمد٤٩٨٧٣

الثانیة انتساب-محمد محمود سید خلیفھ٤٩٨٨٨

الثانیة انتساب-محمد محمود مدنى محمد٤٩٩٠٣

الثانیة انتساب-محمد محى الدین محمد عثمان٤٩٩٠٥

الثانیة انتساب-محمد مدحت عبدالمنعم مصطفى٤٩٩١١

الثانیة انتساب-محمد مسعد سید اسماعیل٤٩٩١٥

الثانیة انتساب-محمد مصطفى عباس محمود٤٩٩٢٤

الثانیة انتساب-محمد مصطفى عباس محمود حسین٤٩٩٢٥

الثانیة انتساب-محمد منصور انور محمد٤٩٩٤٣

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 : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-محمد ناصر سعید محمد٤٩٩٥٩

الثانیة انتساب-محمد نبیھ عشرى ابراھیم محمد٤٩٩٧٢

الثانیة انتساب-محمد ھاني عبد اللطیف ابراھیم٤٩٩٨٢

الثانیة انتساب-محمد ھشام عبد العلیم ابراھیم حسن٤٩٩٩٠

الثانیة انتساب-محمد ھشام فیصل خلیل٤٩٩٩٢

الثانیة انتساب-محمد ھشام كمال الدین ابراھیم٤٩٩٩٣

الثانیة انتساب-محمد ھشام محمد عبدالحمید٤٩٩٩٦

الثانیة انتساب-محمد ھشام محمد على شرف الدین٤٩٩٩٧

الثانیة انتساب-محمد یاسر محمد محمد٥٠٠١٥

الثانیة انتساب-محمد یوسف شعبان جاد٥٠٠٢٢

الثانیة انتساب-محمود ابراھیم سالمھ ابراھیم٥٠٠٢٥

الثانیة انتساب-محمود احمد على محمد٥٠٠٣٨

الثانیة انتساب-محمود احمد على مسلم٥٠٠٣٩

الثانیة انتساب-محمود احمد محمد عبد الجواد٥٠٠٤٤

الثانیة انتساب-محمود احمد محمود محمد ١-٩-٥٠٠٤٨١٩٩٩

الثانیة انتساب-محمود اسامھ عبد الفتاح حسن٥٠٠٥٣

الثانیة انتساب-محمود الحسین محمد نورعلى٥٠٠٦٥

الثانیة انتساب-محمود امین احمد عبد هللا٥٠٠٧٠

الثانیة انتساب-محمود ایمن على محمد٥٠٠٧١

الثانیة انتساب-محمود بالل محمود محمد الشیخ٥٠٠٧٤

الثانیة انتساب-محمود تحسین محمود جاد٥٠٠٧٦

الثانیة انتساب-محمود جمعھ سعد صالح٥٠٠٨٣

الثانیة انتساب-محمود حسام محمود مرسى٥٠٠٨٦

الثانیة انتساب-محمود حسانین مرسى حسانین عبد النبى٥٠٠٨٧

الثانیة انتساب-محمود حمدى احمد محمد٥٠٠٩١

الثانیة انتساب-محمود خالد حمدى عبد الحمید٥٠٠٩٤

الثانیة انتساب-محمود خالد عبد الرازق الشافعي٥٠٠٩٧

الثانیة انتساب-محمود سامى سعید عبدالشافي٥٠١١٧

الثانیة انتساب-محمود سامى عبد العزیز جویده٥٠١١٨

الثانیة انتساب-محمود سامى محمد رضا عبدالستار٥٠١١٩

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 : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-محمود سعید احمد عبد الصمد٥٠١٢١

الثانیة انتساب-محمود سعید سید خلیل٥٠١٢٢

الثانیة انتساب-محمود سعید عبد الرؤوف صدیق محمد٥٠١٢٣

الثانیة انتساب-محمود شعبان عبد الغنى على حسان٥٠١٣٤

الثانیة انتساب-محمود صبحى محمد عبد القادر عقل٥٠١٣٩

الثانیة انتساب-محمود صبحي عبد المجید عبد الفتاح٥٠١٤٠

الثانیة انتساب-محمود صالح احمد عبد الرحمن٥٠١٤١

الثانیة انتساب-محمود صالح حلمى حسن على٥٠١٤٢

الثانیة انتساب-محمود عادل عبد الرحیم مصیلحى موسى٥٠١٤٤

الثانیة انتساب-محمود عاطف محمود عبدالرحمن٥٠١٥٢

الثانیة انتساب-محمود عبد الرحمن احمد عبد الرحمن٥٠١٥٤

الثانیة انتساب-محمود عبد العدل عبد القدوس ایوب٥٠١٥٧

الثانیة انتساب-محمود عبد العزیز صالح محمد٥٠١٥٨

الثانیة انتساب-محمود عبد العزیز محمد عبد العزیز٥٠١٦٢

الثانیة انتساب-محمود عبد الھادى فاروق عبد الفضیل٥٠١٦٧

الثانیة انتساب-محمود عبدالحمید محمد ابوطالب٥٠١٦٨

الثانیة انتساب-محمود عبدهللا احمد عبدهللا٥٠١٦٩

الثانیة انتساب-محمود عبدالمنعم عبدالنبى شعبان٥٠١٧٠

الثانیة انتساب-محمود عز الدین عبد العظیم محمد الحفنى٥٠١٧٣

الثانیة انتساب-محمود عصام محمود اسماعیل٥٠١٧٧

الثانیة انتساب-محمود عماد سعید فضل٥٠١٨٤

الثانیة انتساب-محمود عماد مھدى سید٥٠١٨٥

الثانیة انتساب-محمود فوزى احمد عبد الھادى٥٠١٩٩

الثانیة انتساب-محمود كامل محمود محمد٥٠٢٠١

الثانیة انتساب-محمود مجدى محمد قطب سلیم٥٠٢٠٦

الثانیة انتساب-محمود مجدى محمود عوض هللا٥٠٢٠٨

الثانیة انتساب-محمود مجدي كمال لبدة٥٠٢٠٩

الثانیة انتساب-محمود محسن سید محمد٥٠٢١١

الثانیة انتساب-محمود محمد ابراھیم عبد هللا٥٠٢١٢

الثانیة انتساب-محمود محمد ابراھیم عمر٥٠٢١٣

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 : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-محمود محمد حسین شحاتة٥٠٢٢٢

الثانیة انتساب-محمود محمد عبد العظیم حسان٥٠٢٣١

الثانیة انتساب-محمود محمد عبدالحمید حسن٥٠٢٣٥

الثانیة انتساب-محمود محمد محمود محمد ٢٠-١٢-٥٠٢٤١١٩٩٩

الثانیة انتساب-محمود محمد مصطفى ابراھیم العتر٥٠٢٤٤

الثانیة انتساب-محمود مسعد مصطفى عبد العلیم٥٠٢٤٩

الثانیة انتساب-محمود مسعود ابراھیم محمد٥٠٢٥٠

الثانیة انتساب-محمود ھانى محمود ابو سریع٥٠٢٧٤

الثانیة انتساب-مدحت مجدى محمد عبد هللا٥٠٢٨٤

الثانیة انتساب-مرام كامل محمد ابراھیم حمید٥٠٢٨٨

الثانیة انتساب-مروان محمد احمد محمد٥٠٢٩٩

الثانیة انتساب-مروه رضا محمد مبروك٥٠٣٠٨

الثانیة انتساب-مروه عبد المنعم عبد الرحمن ابراھیم٥٠٣١١

الثانیة انتساب-مروه محمد مختار احمد٥٠٣١٣

الثانیة انتساب-مروه نجیب عبدهللا محمد عاصم٥٠٣١٥

الثانیة انتساب-مریم احمد حسینى رزق٥٠٣١٩

الثانیة انتساب-مریم ایمن سید تونى٥٠٣٢٢

الثانیة انتساب-مریم بدیع لبیب بطرس٥٠٣٢٥

الثانیة انتساب-مریم سمیر عبداللطیف حسن٥٠٣٣١

الثانیة انتساب-مریم صبحى على حسن٥٠٣٣٢

الثانیة انتساب-مریم عبد هللا احمد عبید٥٠٣٤٠

الثانیة انتساب-مریم عصام الحسینى فوزى٥٠٣٤١

الثانیة انتساب-مریم عصام محمد فرید٥٠٣٤٢

الثانیة انتساب-مریم محمد امام حسن٥٠٣٥١

الثانیة انتساب-مریم محمد سعد احمد٥٠٣٥٢

الثانیة انتساب-مریم محمد على عبدالمجید٥٠٣٥٤

الثانیة انتساب-مریم محمود مراد توفیق٥٠٣٥٦

الثانیة انتساب-مریم نسیم موسى حنا٥٠٣٦٢

الثانیة انتساب-مریم ھشام یسرى حمدى٥٠٣٦٤

الثانیة انتساب-مریم وجیھ عبدالرشید یوسف٥٠٣٦٥

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 : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-مسعد سید مسعد سید سلیم٥٠٣٦٩

الثانیة انتساب-مصطفى ابراھیم محمد عبد العال٥٠٣٧٤

الثانیة انتساب-مصطفى احمد حسن احمد٥٠٣٧٩

الثانیة انتساب-مصطفى احمد سید سلمان الجھینى٥٠٣٨٠

الثانیة انتساب-مصطفى احمد سید محمد٥٠٣٨١

الثانیة انتساب-مصطفى احمد صابر محمد موسى٥٠٣٨٢

الثانیة انتساب-مصطفى احمد صبحي مصطفى٥٠٣٨٣

الثانیة انتساب-مصطفى احمد فوزى طھ٥٠٣٨٤

الثانیة انتساب-مصطفى احمد محمد یوسف٥٠٣٨٥

الثانیة انتساب-مصطفى احمد مصطفى عبد الفضیل٥٠٣٨٧

الثانیة انتساب-مصطفى احمد مصطفى عبد هللا٥٠٣٨٨

الثانیة انتساب-مصطفى احمد ممدوح محمد سید٥٠٣٨٩

الثانیة انتساب-مصطفى احمد منیر محمد مرسى٥٠٣٩١

الثانیة انتساب-مصطفى احمد نصر عبد الجواد٥٠٣٩٢

الثانیة انتساب-مصطفى اسماعیل ابوالفتوح اسماعیل٥٠٣٩٣

الثانیة انتساب-مصطفى اشرف عطا حسان احمد٥٠٣٩٥

الثانیة انتساب-مصطفى اشرف محمد مصطفى٥٠٣٩٦

الثانیة انتساب-مصطفى خالد حسین احمد٥٠٤١٩

الثانیة انتساب-مصطفى سعد عبید حسین٥٠٤٣٩

الثانیة انتساب-مصطفى سعید محمد سلیمان٥٠٤٤٠

الثانیة انتساب-مصطفى طھ معبد احمد٥٠٤٥٢

الثانیة انتساب-مصطفى عصام محمد مرسى٥٠٤٧٠

الثانیة انتساب-مصطفى عالء على محمد محمود٥٠٤٧٢

الثانیة انتساب-مصطفى عالء محمد عثمان محمد٥٠٤٧٣

الثانیة انتساب-مصطفى عنتر جابر سید٥٠٤٧٩

الثانیة انتساب-مصطفى مجدى عطیھ فخرى٥٠٤٩٣

الثانیة انتساب-مصطفى محسن محمد السید مصطفى٥٠٤٩٧

الثانیة انتساب-مصطفى محمد بدران احمد٥٠٥٠٣

الثانیة انتساب-مصطفى محمد ضاحى عبد المعطى٥٠٥٠٩

الثانیة انتساب-مصطفى محمد عبدالسالم محمد٥٠٥١٤

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 : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-مصطفى محمد عبدالمنعم عمر٥٠٥١٥

الثانیة انتساب-مصطفى محمد على احمد٥٠٥١٦

الثانیة انتساب-مصطفى محمد محمود عمارة٥٠٥١٩

الثانیة انتساب-مصطفى محمود امام العشرى٥٠٥٢٢

الثانیة انتساب-مصطفى محمود حسن حسانین٥٠٥٢٥

الثانیة انتساب-مصطفى محمود حسن عبد هللا٥٠٥٢٦

الثانیة انتساب-مصطفى محمود حلمى عشرى٥٠٥٢٨

الثانیة انتساب-مصطفى محمود سید زكى٥٠٥٣١

الثانیة انتساب-مصطفى محمود متولى مصطفى٥٠٥٣٣

الثانیة انتساب-مصطفى محمود محمد السعید٥٠٥٣٤

الثانیة انتساب-مصطفى محمود محمد سید٥٠٥٣٥

الثانیة انتساب-مصطفى محمود محمد محمود احمد٥٠٥٣٧

الثانیة انتساب-مصطفى محمود محمود عبد اللطیف٥٠٥٣٨

الثانیة انتساب-مصطفى محى الدین سید حسنین جاد٥٠٥٤٢

الثانیة انتساب-مصطفى مدحت محمد عبد العزیز٥٠٥٤٤

الثانیة انتساب-مصطفى معتمد زكى مصطفى٥٠٥٤٥

الثانیة انتساب-مصطفى نبیل انور ابراھیم٥٠٥٥٢

الثانیة انتساب-مصطفى ھشام حسن یوسف٥٠٥٥٩

الثانیة انتساب-مصطفى ھشام عبدالحمید عبدالجواد٥٠٥٦٠

الثانیة انتساب-مصطفى یاسر مصطفى عبد الغنى٥٠٥٦٦

الثانیة انتساب-مصطفي خالد مصطفي على٥٠٥٧٣

الثانیة انتساب-مصطفي رجب صالح عبد هللا٥٠٥٧٤

الثانیة انتساب-مصطفي عادل سیف النصر الضوى٥٠٥٧٥

الثانیة انتساب-مصطفي عبدالمقصود عید محمد٥٠٥٧٨

الثانیة انتساب-معاذ متولى محمد على٥٠٥٨٨

الثانیة انتساب-معاز ممدوح رمضان عبد العزیز٥٠٥٩٣

الثانیة انتساب-معتز محى الدین محمد احمد٥٠٦٠٤

الثانیة انتساب-مكارى نبیل یوسف تاوضروس٥٠٦٠٧

الثانیة انتساب-منار ابراھیم درویش ابراھیم٥٠٦١٣

الثانیة انتساب-منار احمد عبد العزیز السید٥٠٦١٤

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 : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-منار اشرف ھمام سید٥٠٦١٥

الثانیة انتساب-منار الحسینى حسن حسانین٥٠٦١٦

الثانیة انتساب-منار انور محمد احمد٥٠٦١٧

الثانیة انتساب-منار ذكرى عبد البارى حسن نصر٥٠٦١٨

الثانیة انتساب-منار عادل محمد احمد٥٠٦٢١

الثانیة انتساب-منار وائل محمد محمود٥٠٦٢٦

الثانیة انتساب-منال احمد عبد الاله احمد٥٠٦٢٧

الثانیة انتساب-منة هللا احمد سید محمد یوسف٥٠٦٣٠

الثانیة انتساب-منة هللا احمد عبد هللا احمد٥٠٦٣١

الثانیة انتساب-منة هللا احمد عبد هللا عبد الرحمن٥٠٦٣٢

الثانیة انتساب-منة هللا احمد محمد احمد٥٠٦٣٤

الثانیة انتساب-منة هللا ایمن شوقى عبد الحافظ٥٠٦٣٦

الثانیة انتساب-منة هللا حاتم فھمى محمد٥٠٦٤٠

الثانیة انتساب-منة هللا حسن البدرى حسن٥٠٦٤١

الثانیة انتساب-منة هللا سالم عبد الحلیم محمود٥٠٦٤٤

الثانیة انتساب-منة هللا ولید سعید زكى مصطفى٥٠٦٥٩

الثانیة انتساب-منھ هللا نادر فؤاد جمعھ٥٠٦٧٢

الثانیة انتساب-منى صبحى حامد محمد٥٠٦٨٢

الثانیة انتساب-منى عبد الرحمن محمد یونس خلیفة٥٠٦٨٣

الثانیة انتساب-منى على حسن عبد السمیع أحمد٥٠٦٨٦

الثانیة انتساب-منى محمد جبر عباس٥٠٦٨٧

الثانیة انتساب-منیر محمد منیر ریاض٥٠٦٩١

الثانیة انتساب-مھا عبد هللا محمد عبد هللا٥٠٦٩٥

الثانیة انتساب-مھا ھشام على حسین٥٠٦٩٨

الثانیة انتساب-مھاب ممدوح محمد منیر زكى٥٠٧٠٢

الثانیة انتساب-مھند سامح محمد احمد٥٠٧٠٨

الثانیة انتساب-مھند محسن فتحى ابراھیم٥٠٧١٢

الثانیة انتساب-مھیتاب عاطف عبد الحمید عبد الرحمن٥٠٧١٧

الثانیة انتساب-مونیكا ایمن یوسف بشاى٥٠٧١٩

الثانیة انتساب-مونیكا عادل شحاتھ ویصا٥٠٧٢٣

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 : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-مونیكا عادل عوض ابراھیم٥٠٧٢٤

الثانیة انتساب-مونیكا عاطف عبده رزق٥٠٧٢٥

الثانیة انتساب-مونیكا كامل رزق ابراھیم عبد هللا٥٠٧٢٦

الثانیة انتساب-مؤمن ماجد عبد الجواد محمد٥٠٧٤٠

الثانیة انتساب-مؤمن محمد زكریا على٥٠٧٤٢

الثانیة انتساب-مى ابراھیم حسین عبدهللا٥٠٧٤٤

الثانیة انتساب-مى اسامھ بغدادى حنفى٥٠٧٤٧

الثانیة انتساب-مى اشرف على محمد عبدالرحمن٥٠٧٤٨

الثانیة انتساب-مى صابر عبدالفتاح محمد٥٠٧٥٠

الثانیة انتساب-میار مدحت محمد محمود٥٠٧٧٤

الثانیة انتساب-میار ناصر محمد احمد٥٠٧٧٦

الثانیة انتساب-میار یسرى ھاشم امین٥٠٧٧٨

الثانیة انتساب-نورھان خالد محمود ابراھیم احمد٥١٠٤٢

الثانیة انتساب-ھانیا حاتم حسین محمد ھالل رجب٥١١٤٢

الثانیة انتساب-ھایدى احمد اسماعیل ابراھیم٥١١٤٣

الثانیة انتساب-ھایدى اشرف حسانین مرزوق٥١١٤٤

الثانیة انتساب-ھایدى حسن سلیمان سید٥١١٤٧

الثانیة انتساب-ھایدى سمیر محمد محروس٥١١٥١

الثانیة انتساب-ھایدى مجدى فاروق مبروك٥١١٥٦

الثانیة انتساب-ھبة رجب شحاتة محمد٥١١٧٦

الثانیة انتساب-ھدى محمد عبد هللا صدیق٥١١٩١

الثانیة انتساب-ھدیر محمود ربیع محمود٥١٢١٨

الثانیة انتساب-ھشام عباس صالح الدین عباس٥١٢٥٣

الثانیة انتساب-ھشام عالء الدین رمضان حسن٥١٢٥٧

الثانیة انتساب-ھمسھ سید محمد على الشین٥١٢٧١

الثانیة انتساب-وفاء عادل محمد شعراوى٥١٢٩٣

الثانیة انتساب-یارا عادل محمد حامد٥١٣٢٠

الثانیة انتساب-یارا كمال عبد الفتاح عبد الرازق عبد الجلیل٥١٣٢٣

الثانیة انتساب-یارا وھبھ على محمود٥١٣٢٧

الثانیة انتساب-یاسمین اشرف عبد الفتاح عبد العظیم٥١٣٤٠

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 : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساب-یاسمین حنفى محمد حنفى٥١٣٤٤

الثانیة انتساب-یاسین شھاب الدین فتحى عبد اللطیف٥١٣٧٠

الثانیة انتساب-یحى حامد محمد عوض٥١٣٧٧

الثانیة انتساب-یوسف احمد عبد الھادى احمد٥١٤١٤

الثانیة انتساب-یوسف ھشام محمود محمد على٥١٥٧٠

الثانیة انتساب-یوسف وجیھ ناجى فھمى٥١٥٧١

الفرقة الثانیة انتساب (د)-انس خالد طھ عبد العال (محول)٥١٥٩٥

الفرقة الثانیة انتساب (د)-حمدى عماد محمد حمدى (محول)٥١٥٩٨

الفرقة الثانیة انتساب (د)-ساره محمد صابر عبد الجواد خضر (محول)٥١٥٩٩

الفرقة الثانیة انتساب (د)-عبد الرحمن عمر عبد العزیز متولى (محول)٥١٦٠٣

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

الفرقة الثانیة انتساب (د)-یوسف احمد صابر عبد الجواد خضر (محول)٥١٦٣٠

الثانیة انتسابباحمد اشرف فخرى امین٥١٧٥١

الثانیة انتسابباحمد خالد سید عبد العال٥١٧٨٧

الثانیة انتسابباحمد سید مخلوف شحاتھ٥١٨١٢

الثانیة انتسابباحمد شعبان فھمي حسن٥١٨١٦

الثانیة انتسابباحمد عاطف احمد ابراھیم٥١٨٣٧

الثانیة انتسابباحمد على محمد عبد الحفیظ الشاعر٥١٨٥٩

الثانیة انتسابباحمد محمد حسین عبد السالم٥١٨٩٦

الثانیة انتسابباحمد محمد عبد الفتاح محمد٥١٩٠٩

الثانیة انتسابباحمد محمد على محمود حسن٥١٩١٨

الثانیة انتسابباحمد محمد محمد النقاش٥١٩٢٨

الثانیة انتسابباحمد مصطفى توفیق عبد المحسن٥١٩٥٦

الثانیة انتسابباحمد ممدوح فكرى محمود٥١٩٦٤

الثانیة انتسابباحمد نبیل محمد اسماعیل٥١٩٦٦

الثانیة انتسابباحمد نبیل ھاشم عویس٥١٩٦٧

الثانیة انتسابباحمد یحیى عبد العظیم عبد السالم٥١٩٧١

الثانیة انتسابباسالم سامى عاشور على٥٢٠١٣

الثانیة انتسابباسالم عز ضاحى احمد٥٢٠١٩

الثانیة انتسابباسالم عمر زاید ابوزید على٥٢٠٢٠

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 : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

عدد الطالب:(٦٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتسابباسماء سمیر عادل حسن٥٢٠٤١

الثانیة انتسابباسماء محمود عبد الخالق عبد الرحیم٥٢٠٤٥

الثانیة انتساببالشیماء خالد الدسوقى السید(محول)٥٢٠٦١

الثانیة انتساببامانى حسن سالمھ عبد الرحمن٥٢٠٦٤

الثانیة انتساببامل خالد صبحى حسن٥٢٠٦٧

الثانیة انتساببامنیھ مدین محسب محمد اسماعیل٥٢٠٧٠

الثانیة انتسابباندرو عید ولیم تادرس٥٢٠٩٨

الثانیة انتساببتقى سمیر زكى محمد احمد٥٢٢٠٣

الثانیة انتساببجاسر خیرى مغاورى احمد٥٢٢٠٨

الثانیة انتساببجاسر عید فرحات عبد الحلیم٥٢٢١٠

الثانیة انتساببجورج مسعود فھیم شنوده٥٢٢٢٥

الثانیة انتساببحامد محمد حامد فرغلي٥٢٢٤٨

الثانیة انتساببحبیبھ طارق محمد عبد هللا حسین٥٢٢٥٠

الثانیة انتساببحسام حسن محمد سید٥٢٢٥٦

الثانیة انتساببحسن محمد قصراوى عبد الحمید٥٢٢٨٥

الثانیة انتساببخالد احمد فتحى حسن٥٢٣١٢

الثانیة انتساببریھام عبده عبده العیوطى٥٢٤٢٥

الثانیة انتساببسامیھ مسعد نصر احمد٥٢٤٥٦

الثانیة انتساببعبد الرحمن خالد ریاض حامد٥٢٥٩٧

الثانیة انتساببعبد هللا مختار احمد سیف٥٢٦٨٣

الثانیة انتساببعبد الھادى نبیل سید مدبولى٥٢٦٨٨

الثانیة انتساببعلى عصام محمود ابراھیم٥٢٧١١

الثانیة انتساببعمر احمد ابو جبل محمد(محول)٥٢٧٢٠

الثانیة انتساببعمر جمال محمد عطا هللا٥٢٧٢٦

الثانیة انتساببعمر مدحت عبد الجواد مصطفى احمد٥٢٧٧٠

الثانیة انتساببكیرلس بشرى حلمى عبد المالك٥٢٨٦٢

الثانیة انتساببمحمد ایمن عبد الحمید ابراھیم٥٢٩٢٤

الثانیة انتساببمحمد حسنى عبد العلیم حامد٥٢٩٤٥

الثانیة انتساببمحمد سمیر محمد محمد مرعى٥٢٩٧٠

الثانیة انتساببمحمد سید احمد على سید احمد٥٢٩٧١

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 : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

عدد الطالب:(٦٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٠)

رقم 

الجلوس
التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثانیة انتساببمحمد سید اسماعیل عبده٥٢٩٧٢

الثانیة انتساببمحمد طارق صالح توفیق٥٢٩٩١

الثانیة انتساببمحمد عادل ابوالعطا احمد٥٢٩٩٩

الثانیة انتساببمحمد عادل عیسى عبد الخالق٥٣٠٠٤

الثانیة انتساببمحمد على سعد على٥٣٠٢٩

الثانیة انتساببمحمد فوزى صبحى عمر٥٣٠٤٢

الثانیة انتساببمحمد محمد محسوب محمد متولي٥٣٠٦٣

الثانیة انتساببمحمد مختار ابراھیم عطیھ٥٣٠٨١

الثانیة انتساببمحمد ھشام محمد السید٥٣٠٩٥

الثانیة انتساببمحمد یحى عبد الرؤف مصطفى٥٣١٠٣

الثانیة انتساببمحمود سعید محمود البسیونى٥٣١٢٨

الثانیة انتساببمحمود صالح حسن امام سید٥٣١٣٥

الثانیة انتساببمحمود عصام عید محمد سلیمان(محول)٥٣١٤٣

الثانیة انتساببمحمود ھانى سید سید٥٣١٥٩

الثانیة انتساببمریم محمد الشیخ عیسى٥٣١٨١

الثانیة انتساببمصطفى عبد المنعم محمد محمد٥٣٢٠٨

الثانیة انتساببمصطفى ماھر احمد تمام٥٣٢١٤

الثانیة انتساببمى محمود محمد فرید٥٣٢٧٨

الثانیة انتساببھدیر محمد فھمي نوفل٥٣٣٦٢

الثانیة انتساببھدیر محمود یوسف محمود٥٣٣٦٣

الثانیة انتساببھدیر مرزوق عز الدین محمد٥٣٣٦٤

الثانیة انتساببیسرى عاطف عبد العزیز محمود٥٣٣٩٤

الثانیة انتسابخ١احمد محمد سعد ابوخشبھ٥٣٤٧٧

الثانیة انتسابخ١احمد محمد نجیب سید عبد الخالق٥٣٤٨٠

الثانیة انتسابخ١خالد صالح احمد عارف٥٣٥٨٦

الثانیة انتسابخ١عبد الرحمن طارق سامى محمود٥٣٦٥٠

الثانیة انتسابخ١عبد الرحمن محمود عبدالھادى عوض٥٣٦٦٥

الثانیة انتسابخ١عمر سید على مصطفى٥٣٧٠٩

الثانیة انتسابخ١فؤاد سید فؤاد عبدالمقصود٥٣٧٣٧

الثانیة انتسابخ١محمد احمد محمد نور٥٣٧٦٤

الثانیة انتسابخ١مصطفى خالد سید عبدالاله٥٣٩٤١

الثانیة انتسابخ١مصطفى سید عیسى السید(محول)٥٣٩٤٨

الثانیة انتسابخ١ندى صالح السید بدوى٥٤٠٠٩

الثانیة انتسابخ١یاسمین یاسر احمد عزمى٥٤٠٤٩

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 : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

عدد الطالب:(٣٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام-مروه عبد الرحمن محمد ابراھیم١٤١٣١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١دینا مجدى صبحي حنا١٤٥٤٧

الفرقة الثانیة انتظام-اسالم احمد مصطفى احمد٤٠٤٦٦

الفرقة الثانیة انتظام-اسالم نبیل جابر عویس٤٠٥١٦

الفرقة الثانیة انتظام-اكوان قرنق اوول اكوى٤٠٥٧٣

الفرقة الثانیة انتظام-ایناس محمد عبد هللا نصر٤٠٨٣٢

الفرقة الثانیة انتظام-باسم اشرف عاطف عبد المنعم٤٠٩١٦

الفرقة الثانیة انتظام-شاھنده صالح سالم عیسوى٤١٧٤٢

الفرقة الثانیة انتظام-عبد الرحمن یسرى سید عبد الغنى٤١٩٩٩

الفرقة الثانیة انتظام-عبد هللا احمد عبد المجید احمد٤٢٠١١

الفرقة الثانیة انتظام-عبد هللا احمد یوسف حسین محمد٤٢٠١٢

الفرقة الثانیة انتظام-عال محمد عادل حسین٤٢١١٧

الفرقة الثانیة انتظام-عمر جمال احمد ابراھیم دیاب٤٢١٩١

الفرقة الثانیة انتظام-عوض كمال كوال جوك٤٢٢٨٥

الفرقة الثانیة انتظام-محمد اسامھ محمد سید عارف٤٢٥٩٠

الفرقة الثانیة انتظام-محمد سالمھ محمد المغاورى٤٢٦٩١

الفرقة الثانیة انتظام-محمد سید حمدان نصار٤٢٦٩٨

الفرقة الثانیة انتظام-محمد ھشام عبد الخالق سلیمان٤٢٨٥٧

الفرقة الثانیة انتظام-محمود حسن محمود حسن٤٢٨٨١

الفرقة الثانیة انتظام-محمود محسن رمضان عبد المحسن٤٢٩٣٧

الفرقة الثانیة انتظام-مصطفى رأفت عبد المنعم حلمى٤٣١١٩

الفرقة الثانیة انتظام-مصطفى على حسین احمد٤٣١٥٣

الفرقة الثانیة انتظام-مصطفى محمد سعد عثمان٤٣١٥٧

الفرقة الثانیة انتظام-مصطفى محمود ابراھیم ابراھیم٤٣١٦٤

الفرقة الثانیة انتظام-ندى احمد رشدى محمد٤٣٣٩٨

الفرقة الثانیة انتظام-نھى مجدى مصطفى على االبرق٤٣٥٠٤

الفرقة الثانیة انتظام-یوسف ایمن عبد الرحمن ابراھیم ابو العطا٤٣٨٦٢

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

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

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

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 : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

عدد الطالب:(٣٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

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

الفرقة الثانیة انتظامباحمد عبد الحمید عبد الستار عبد الحق٤٤١٨٧

الفرقة الثانیة انتظامبمحمد ولید لطفى حسن(محول)٤٤٦٢٨

الفرقة الثانیة انتظامبیوسف یحیى عبد المجید محمد رضوان٤٤٨١٧

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 : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

عدد الطالب:(١٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(تابع ١١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

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

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

الثالثة-محاسبة انتظام لغاتباحمد محمد بیومى محمد مطاوع٢٤٠٩١

الثالثة-محاسبة انتظام لغاتبغاده محمد على نافع٢٤٠٩٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمود صالح محمد  طمان (محول)٢٤٤١٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـوالء رجب شحاتھ مصطفى ھالل (محول)٢٤٤٩٥

الثانیة لغات انتظام-احمد شریف حسن عبد اللطیف٢٤٩٠٨

الثانیة لغات انتظام-احمد محمد حسن عبدالحلیم٢٤٩٤٥

الثانیة لغات انتظام-ریم شریف حسین البرنس مراد٢٥٢٩٢

الثانیة لغات انتظام-مروان اشرف عبدالعزیز نبوى٢٥٨٢٩

الثانیة لغات انتظام-مصطفى رفعت احمد زكى٢٥٨٨٤

الثانیة لغات انتظام-ھبھ هللا جمال احمد ھیكل (محول)٢٦٥١٨

الثانیة لغات انتظامبمحمود ماجد محمود عبد الفتاح (محول)٢٦٥٥٤

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 : تطور اقتصادى وتحلیل وموارد

عدد الطالب:(٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(تابع ١١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

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

الثانیة انتساب لغات-احمد اشرف فرید عزب علي٢٦٥٦٦

الثانیة انتساب لغات-احمد حسین سلیمان حسین٢٦٥٧٠

الثانیة انتساب لغات-احمد عادل محمود احمد ابو زید٢٦٥٨٢

الثانیة انتساب لغات-احمد ممدوح یوسف محمد٢٦٦٠٣

الثانیة انتساب لغات-ایاد خالد رستم حسین احمد٢٦٦٢٦

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

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


