
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتسابالمادة : إدارة األفراد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد نادى حسین حسن٦١٥٨

الرابعة-محاسبة انتساب-اسالم مجدى محمد محمد فضل٦٢١٧

الرابعة-محاسبة انتساب-امیرة حسین شعبان حسین٦٢٧٩

الرابعة-محاسبة انتساب-ایھ مصطفى محمد عبد البارى٦٣٢٤

الرابعة-محاسبة انتساب-كمال سید حسن عاطف٦٧٧٥

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد جمال عبد الونیس محجوب٦٨٥٥

الرابعة-محاسبة انتساب-ھاجر منصور عبد البصیر ابراھیم٧٢٣٦

الرابعة-محاسبة انتساببعلى محمد رمضان احمد٧٣٨٠

الرابعة-خارجیة انتساب-اسالم فتحى طھ حمزه٧٧٧٢

الرابعة-خارجیة انتساب-خالد فتحى احمد مھران٧٩٣١

الرابعة-خارجیة انتساب-دیانا نان میخائیل نان٧٩٤١

الرابعة-خارجیة انتساب-عاطف یاسر محمد عبده٨٠٤٨

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد خالد محمد عفیفي٨٢٢٠

الرابعة-خارجیة انتساب-نھلھ ابراھیم حسین طھ٨٣٩٢

الرابعة-خارجیة انتساب-یحیى السید یحیى متولي محمد٨٤٦٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ابراھیم احمد نورالدین رشاد محمد١٥٠١٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ابراھیم محمد على ھالل١٥٠٤٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد شھاب اسماعیل شھاب١٥١٣٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد صالح على عبد العزیز١٥١٤٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد عبد السالم سعید احمد١٥١٦٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد عبد العزیز عبدالمنعم خضر١٥١٦٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد عصام ابراھیم محمد ضرغام١٥١٨٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد عمر توفیق حمزه١٥١٩٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد لطفى عابد سید احمد١٥٢٠٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد مجدى حسین علي١٥٢١٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد محمد رجب احمد١٥٢٢٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد محمد مصطفى كامل١٥٢٥٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ادھم سیف النصر درویش محمد١٥٢٨٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسراء عبد الرحمن على عبد العال١٥٣٢٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسراء عبد الفتاح حسن المصلحى١٥٣٣١

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 : إدارة األفراد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم اشرف وجدى احمد١٥٣٤٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم شریف على هللا سید١٥٣٦٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم عادل ذكى الدسوقي١٥٣٧٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم عصام فاروق احمد١٥٣٧٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم فصیح شعبان احمد١٥٣٨٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم محمد ابراھیم حسن١٥٣٨٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-امجد سعید سید احمد عبد الحمید١٥٤٤٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-امیرة سامى عطیة عبد النبى خضر١٥٤٦٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ایھ زغلول فتحى الھلباوى١٥٥٢٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ایھاب طھ محمد طھ١٥٥٤٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-بسام محمود حلمى احمد١٥٥٦٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حسام حسین على سالم على١٥٦٤٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حنان حسام الدین سید فرحات١٥٦٨٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سلمى ضیاء الدین محمد عبد الحمید١٥٨٣٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سلمى مدحت محمد محمود١٥٨٤٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سیف الدین اسامة عبد العاطى محمود١٥٨٧٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شریف ابراھیم حسن محمد١٥٨٩٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-صالح حسین على راوى١٥٩٢٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-طارق عماد تمام قطب١٥٩٣١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن احمد حنفي عبدهللا حسنین١٥٩٦٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن جمال مرسى الجبالى١٥٩٧٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن خالد حسین عبد الحمید١٥٩٨٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن خالد عربى یسن١٥٩٨٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن ظریف مرشد حسن١٦٠٠٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن فتحى سید عبد الرحمن١٦٠٠٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن مجدى عبد الوھاب فرغلى١٦٠١٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عصام سعد سعید عبدالسالم١٦٠٩٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عالء الدین محمد معوض محمد١٦١٠١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-على طاھر على طھ نوفل١٦١٢٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-على عالء على ابراھیم١٦١٢٤

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 : إدارة األفراد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عماد فایز عطیھ خلیل١٦١٤٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر حسن سید على١٦١٥٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر سلیمان عمر سلیمان١٦١٧٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر شریف رمضان على١٦١٧٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر طارق فھمى سالم١٦١٧٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر عبد العزیز احمد عبد العزیز١٦١٨٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر محمد جمال فرماوى١٦١٩٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر محمد على عبد الفتاح١٦٢٠٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر محمد فوزى محمد١٦٢٠٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر مصطفى نسیم احمد١٦٢٠٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمرو حسام عبد الحكیم محمد١٦٢٢٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمرو حسن محمد حسني راشد١٦٢٢١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمرو خالد سعد الدین محمد١٦٢٢٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمرو رجب امین مراد١٦٢٢٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمرو سعید احمد محمد١٦٢٢٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمرو ماجد شوقى اسماعیل السید١٦٢٣٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمرو محمد خلیل عبد الرحمن(محول)١٦٢٣٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمرو محمد محمود حسن١٦٢٣٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-غادة الباھى احمد محمد١٦٢٤٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-فادي عاطف صبحي بولس١٦٢٦٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-فتحیھ سامى على محمد رزق١٦٢٨٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كرستین جرجس تقاوي عطا١٦٣٠٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كریم شاھین محمد ابراھیم١٦٣١٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كریم مجدى عبدالسالم محمد١٦٣٣٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كریم مصطفى سید سلیمان١٦٣٤١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كمال عطیھ كمال عید محمد١٦٣٤٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كمال عنتر كمال احمد١٦٣٥٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ماجد ابراھیم محمد عبد الرحمن١٦٣٧٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ماجد اسالم عباس أحمد١٦٣٧٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ماجد ماھر جبرائیل خیر١٦٣٧٥

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 : إدارة األفراد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مارتن فرید لویز خلیل١٦٣٧٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مارك عماد جمیل شاكر١٦٣٨٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مارى عاطف نادرس١٦٣٨٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ماریو نعیم نصحى بشاى١٦٣٩٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مازن احمد رزق حسن١٦٣٩٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مایكل عطیة اسحق بباوى١٦٤٠٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد ابراھیم احمد عباس١٦٤٠٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد ابراھیم محمود محمد عمران١٦٤١٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد احمد احمد عبد القادر١٦٤٢٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد احمد اسماعیل احمد١٦٤٢٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد احمد جاد بخیت١٦٤٢٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد احمد خلف یوسف١٦٤٣٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد اشرف حسن جودة١٦٤٦٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد السعید عبدالجواد ابراھیم الصیاد١٦٤٨٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد السید عبد العزیز على١٦٤٨٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد جمال السید نعمان١٦٥٠٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد جمال محمد جاد١٦٥١٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد جمال یوسف عبد المعبود١٦٥١٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد حسام الدین ابراھیم١٦٥٢٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد حسام الدین حسن شحاتھ١٦٥٢٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد حنفى محمد حنفى السید١٦٥٤٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد رمضان عبد السالم محمد١٦٥٧٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد سمیر محمد شحاتھ١٦٦٠٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد سید احمد سعید١٦٦١٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد صالح الدین حلمى ابراھیم صالح طایع١٦٦٤٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عادل ابو ضیف یونس١٦٦٦٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عاطف محمد على محمد١٦٦٧٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عطیھ على عطیھ خلیفھ١٦٧١٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عالء طھ محمد خلیل١٦٧١٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد على محمد احمد١٦٧٢٥

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 : إدارة األفراد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد فوزى محمد على١٦٧٤٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد فؤاد غریب مجاھد١٦٧٤٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد قضب خطاب السید١٦٧٥٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد مجدى عبد هللا سید١٦٧٥٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد مجدى محمد حسن١٦٧٦٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد محمود ربیع عثمان١٦٧٧٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد محمود سلیمان سید١٦٧٧٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد محیى عبد الحافظ محمد١٦٧٨٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد مصطفى احمد على رافع١٦٧٩٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد مصطفى احمد محمد١٦٧٩١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود خلف عالم رشوان١٦٨٩١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود صابر عثمان مرسى١٦٩٠٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود صبحى سعید حسین(أ.ف)١٦٩١٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود طارق ممدوح محمد فتح هللا١٦٩١٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود محمد احمد محمد احمد١٦٩٤٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود محمد على حسن السیسى١٦٩٥٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود مصطفى مجاھد مدنى١٦٩٦٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود ولید احمد اسماعیل١٦٩٧٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مراون ابراھیم عید ابراھیم١٦٩٨٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مروان صابر عبد الحلیم عبده غانم١٦٩٩١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى احمد محمود احمد١٧٠٣٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى احمد یحى طاھر١٧٠٣١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى سعید ابوالفتوح عبد النبى١٧٠٦٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى طارق صبحى محمد١٧٠٧١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى عبد الفتاح شرقاوي احمد١٧٠٨٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى محمد عبد السمیع محمد١٧١٠٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى محمد محمود عبد الرازق١٧١١٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-منى جمعة على رمضان١٧١٨٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مھاب محمود امین مصطفى١٧١٩٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مؤمن عبد الفتاح محمد السید١٧٢١١

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 : إدارة األفراد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-میار اشرف محمد فھمى عبد الرحمن١٧٢٢٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-میرنا جمال فوزى بیومى١٧٢٣٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-نادر ناصر عبد الفتاح احمد بدیر١٧٢٦١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-نجیب جمال عبد الناصر یسن  فیصل١٧٢٧٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-نور ایمن یحیى امین١٧٣٣٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-نورھان خالد على عبد الرازق١٧٣٥٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھاجر سمیر فاروق محمد١٧٣٨٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھاجر محمد فوزى محمد العطار١٧٣٩٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھادى ابراھیم عنبر السید١٧٣٩٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھدیر سید عبد الحمید سعید١٧٤١٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھدیر محمد عبد المنصف على على١٧٤٢١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھدیل حسام الدین محمد السید مصطفى١٧٤٢٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھشام احمد محمد سید حسین١٧٤٢٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھشام احمد محمد محمد البكرى١٧٤٢٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھشام رشاد محمود رشاد١٧٤٢٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھشام عادل محمد احمد١٧٤٣٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھشام محمد شعبان خمیس١٧٤٣٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھشام محمد عبد القادر محمد الباشتلى١٧٤٣٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھشام ممدوح سالم محمود١٧٤٣٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-والء محمد ابراھیم عبد الجواد١٧٤٦٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ولید احمد عثمان احمد١٧٤٦٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یارا عالء رفعت محمد١٧٤٧١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یاسر مصطفى محمد حلمى١٧٤٧٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوسف حسن یوسف حسن١٧٥١٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوسف عادل محروس تاوضروس١٧٥٢٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوسف فایز محمود سعد١٧٥٣٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوسف محمد عبد العزیز سید١٧٥٣٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوسف مصباح محمد سید١٧٥٤٦

الثالثة-محاسبة انتسابباسالم جمال عبد الرؤف ابراھیم١٧٦٣٩

الثالثة-محاسبة انتسابباسالم عادل زھران ابراھیم١٧٦٤٠

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 : إدارة األفراد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثالثة-محاسبة انتسابباسالم ھشام ھاشم احمد١٧٦٤٥

الثالثة-محاسبة انتساببجاسر ایھاب حنفى سید احمد١٧٦٧٥

الثالثة-محاسبة انتساببحذیفھ محمد مصطفي عبد الرازق١٧٦٨١

الثالثة-محاسبة انتساببدعاء عادل محمد على١٧٦٩٥

الثالثة-محاسبة انتساببسماء عبد الناصر شلبى احمد١٧٧١٦

الثالثة-محاسبة انتساببشروق السید عبد المنعم ابراھیم ١٧٧٢٩

الثالثة-محاسبة انتساببكریم عبد الھادى عبد القوى السید١٧٨٣٠

الثالثة-محاسبة انتساببمنة هللا على محمد عثمان١٧٩٦٧

الثالثة-محاسبة انتساببمنة هللا ھشام یوسف سید فتوح١٧٩٦٩

الثالثة-محاسبة انتساببھدى محمد مصطفى ھندى١٨٠١٣

الثالثة-محاسبة انتساببیوسف محمد عارف محمد١٨٠٤١

الثالثة-محاسبة انتسابخ١اسراء احمد محمود ابراھیم١٨٠٥٢

الثالثة-محاسبة انتسابخ١عمر حاتم محمد سعید١٨٠٦٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابراھیم احمد حلمى محمد١٩٤٠٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابراھیم جمال یوسف كامل السید١٩٤٠٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابو بكر یونس محمد عبد العال١٩٤٢١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد ایمن محمد عماد الدین١٩٤٣٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد جمعھ محمد عیسوي١٩٤٤٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد خالد حسن محمود١٩٤٥٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد طارق ابراھیم سید احمد١٩٤٩٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد عادل عقیل محمد١٩٤٩٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد عادل لطفى احمد عجیب١٩٤٩٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد عماد الدین زیدان عبد الحمید احمد١٩٥٢٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد عماد زینھم احمد١٩٥٢١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد كرم محمد علي١٩٥٢٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد مجدى جمال الدین محمود١٩٥٣٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد مجدى فھمى محمود١٩٥٣٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد سعید حسن١٩٥٤٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد عبد الفتاح السید١٩٥٥٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد عبد الكریم علي١٩٥٥٤

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 : إدارة األفراد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد مصطفى احمد سید١٩٥٧٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد یحیى طھ عبدالمحسن١٩٥٩٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسراء سید محمد سالمھ١٩٦١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم طارق محمد عبد الحافظ١٩٦٤٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اندرو عادل سامى یوسف١٩٧١٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-انس تیسیر احمد حامد١٩٧٢٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایمان عماد رأفت احمد١٩٧٢٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایھ احمد سعد زغلول١٩٧٣٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایھ حسین احمد حسین١٩٧٤٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایھ محمود محمد محمود١٩٧٥٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-جمالت امام طلبة امام١٩٨١٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-دینا حسن سید حسن١٩٩٠٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سلیمان محمد سلیمان محمد حسن١٩٩٩٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-طاھر صبري على حسانین٢٠٠٦٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرازق احمد عبد الرحمن السید٢٠٠٧٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن حمدى على احمد٢٠٠٩٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-على صبرى ابوالمعاطي الشطیري٢٠١٧٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عماد صفوت عبد الاله عبد العلیم٢٠١٨٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر احمد محمد الحسانى٢٠١٩٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر سمیر محمد احمد٢٠٢٠٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر شریف محمود الدمرداش٢٠٢٠٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر صفوت مرسى مرسى٢٠٢٠٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر عادل محمود على(محول)٢٠٢٠٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر عبد المنعم احمد احمد سلیمان٢٠٢٠٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر مجدى ناصف محمد٢٠٢١٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر محمد على احمد احمد٢٠٢١٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر محمود على ابو المجد٢٠٢١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمرو السید محمد السید٢٠٢٢٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمرو محمد عبد الرحمن حافظ٢٠٢٣٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمرو محمد على محمد٢٠٢٣٤

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 : إدارة األفراد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-غندور حامد حسن یاسین٢٠٢٤٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-فاطمھ فتحى محمد عیسوى٢٠٢٥٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-فریده محمد سید محمد السید٢٠٢٦٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-فؤاد محمد فؤاد حافظ٢٠٢٦٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم طارق رشاد عوض٢٠٢٨٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم عصام عبد الفتاح عبد الوھاب٢٠٢٩٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم محمد عبدهللا السید٢٠٣٠٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم نبیل محمد امین(محول)٢٠٣٠٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم ھانى فتوح على٢٠٣١٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-لیلى محمد فؤاد محمد٢٠٣١٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ماجد حلمى عبد الفتاح احمد٢٠٣١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مادونا مكرم انیس یوسف(أ.ف)٢٠٣١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مالك احمد محمود خلیل٢٠٣٣٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد ابراھیم عبد العاطى عبد العاطي٢٠٣٣٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد ابراھیم مغربى احمد٢٠٣٣٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد احمد السید محمود٢٠٣٤٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد احمد رمضان حسنین٢٠٣٤٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد اسماعیل حافظ اسماعیل٢٠٣٦٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد السید محمد دیاب٢٠٣٧٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد حمدى عارف عرفات٢٠٣٩٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد سید عبد العزیز محمد٢٠٤٢١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد شوقى ابراھیم ابراھیم٢٠٤٢٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد طارق رضا مصطفى درویش٢٠٤٣٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد طارق محمد محمود محمد٢٠٤٣٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد عادل سعد احمد ندا٢٠٤٤٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد عادل محمد حسن٢٠٤٤٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد عادل نصر الصرفى٢٠٤٤٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد عبد الخالق محمد محمود٢٠٤٤٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد على فوزى انور٢٠٤٦٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد قدرى ربیع عبد السمیع السیسى٢٠٤٦٨

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 : إدارة األفراد

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد مجدى مصطفى احمد٢٠٤٧٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد محمود رجب فرحات٢٠٤٨٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد مختار محمد ابوالسعود٢٠٤٨٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود على محمود عبد الحمید على٢٠٥٣٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مروه محمد مكاوى محمد٢٠٥٦٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى احمد مراد عبد الوھاب عزباوى٢٠٥٧٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى محمد خلیفھ محمود حامد٢٠٦٠٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-معتز ایمن فتحى عبد المنعم٢٠٦٢٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-معتز ایھاب نجیب حجازى٢٠٦٢٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-منة هللا غازى سید حسن٢٠٦٣٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مونیكا جمال رزق سناده٢٠٦٦٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مؤمن ممدوح محمود حفنى٢٠٦٧٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مینا سعد قدوس بخیت٢٠٦٨٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-نادین مدحت كامل مھدى٢٠٧٠٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-نورھان عز الدین محمود محمد(أ.ف)٢٠٧٦١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھشام رأفت عبد الغفار ابراھیم٢٠٨٠١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھشام عالء الدین شرف الدین ساكت٢٠٨٠٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-وسام ناجى دكرورى محمد٢٠٨١٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-یاسمین صبحى حسین على(أ.ف)٢٠٨٣١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-یسرا رشدى عبد الحافظ محمد٢٠٨٤٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-یوسف شكرى احمد ریاض٢٠٨٥٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-یوسف صالح الدین احمد ابراھیم٢٠٨٥٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-یوسف عادل عمر محمد٢٠٨٥٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-یوسف عبد الواحد احمد عبد الواحد٢٠٨٥٧

الثالثة - خارجیة انتساب٠خالد محمد احمد على عبد هللا (محول)٢٠٨٦٧

الثالثة - خارجیة انتساب٠محمد عبد العظیم عبد الحكم ابراھیم٢٠٨٦٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببابراھیم عبد هللا السید السید البسیونى٢٠٨٧٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد یوسف احمد یوسف عبدالعال٢٠٩٤٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباسالم خالد محمد محمود٢٠٩٥٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببایمن وجیھ سید بیومى٢٠٩٨٠

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 : إدارة األفراد

عدد الطالب:(٣٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببحسام ربیع محمد سلیمان٢١٠١٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببخالد سلیمان كامل السید٢١٠٢٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببخالد عاطف منصور الجوھرى٢١٠٢٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببخلود محمود سالمان محمود٢١٠٣٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببدانیال ناصر فؤاد صادق بطرس٢١٠٣٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببزینب یحیى السید مرسى٢١٠٥٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببسارة خلیل مأمون٢١٠٥٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببشیماء سلیم نزیھ محمد٢١٠٨٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببصالح ایھاب محمد سید٢١٠٨٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعبد العزیز نصرالدین عبدالرحمن محمد٢١١١٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعالء محمود عبد المنعم امام٢١١٣٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعمر رمضان على محمد منصور٢١١٤٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببفؤاد نبیل فؤاد محمد٢١١٧٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببكیرلس سامى جرجس عوض هللا٢١١٨٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد اشرف محمد حسین ابراھیم٢١٢٠١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد فوزى فتح هللا احمد٢١٢٣٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمینا عونى عزیز نجیب٢١٣٣٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمینا وجیھ فرید عویضھ٢١٣٣٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببندى عادل محمد عز الدین حسوبھ٢١٣٣٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببیاسر یسرى حشمت مسعد٢١٣٧٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١احمد اشرف محمود محمد محمد٢١٣٩٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١مایكل عصام موریس حبیب٢١٤٢٣

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-احمد ابو الندا محمد٢١٤٦٢

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-عمر محمد عبد المجید على احمد٢١٤٨٠

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-فاطمھ الزھراء كامل سعد كامل (أ.ف)٢١٤٨٢

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-محمد طارق محمد رأفت بكرى٢١٤٨٧

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-مصطفى اشرف مصطفى محمود موسى٢١٤٨٩

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-ھشام احمد رافت محمود یونس٢١٤٩٥

الثالثة-اقتصاد انتساببسندس محمد احمد عبد اللطیف٢١٤٩٩

الثالثة-اقتصاد انتساببمحمد خالد محمد عفیفى٢١٥٠١

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 : إدارة األفراد

عدد الطالب:(٣٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثالثة-اقتصاد انتساببمحمد سید الطاف محمد٢١٥٠٤

الثالثة-احصاء تطبیقى انتسابباسالم محمد شناوى محمد٢١٥١٣

الثالثة-احصاء تطبیقى انتساببامیرة خیرى عبد العال عوض٢١٥١٦

الثالثة-احصاء تطبیقى انتساببماریان ھانى محمد حسنین٢١٥٢٦

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-احمد على عبده محمد٢١٥٤٤

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-محمد حسین محمد مجاھد دھشور٢١٥٧٦

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-محمد سعید حسن سالم٢١٥٧٨

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 : إدارة األفراد

عدد الطالب:(١٥)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظام دور سبتمبرخ٢دینا رجب ابوسریع محمود٢٥٩٧

الرابعة-خارجیة انتظام-مینا عاطف انیس صدیق٤٠٢٩

الثالثة - محاسبة انتظام-احمد منصور مطاوع سعد (محول)١٢٠٩٧

الثالثة - محاسبة انتظام-بسمھ صدیق كمال الدین قنبر (محول)١٢٠٩٩

الثالثة - محاسبة انتظام-محمود محمد حسن محمود (محول)١٢١٠١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـدنیا اشرف محمود عطیھ ( أ.ف)١٣٦٩٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمریم حسین احمد مصطفى١٤١٣٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـیوسف محمد احمد حامد (ا.ف)١٤٣٨٤

الثالثة - خارجیة انتظام٠احمد عبد التواب احمد سعد هللا (محول)١٤٣٨٩

الثالثة - خارجیة انتظام٠ریم حسین محمد عبد الوھاب (محول)١٤٣٩٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبعبد الرحمن السید عبد المطلب محمد١٤٤٧١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١اسماعیل احمد اسماعیل احمد١٤٥٤٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١محمد على عبد هللا ابو خلیل١٤٥٥٩

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـاحمد خالد صالح احمد١٤٨١٣

الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامباحمد عماد احمد اسماعیل١٤٨٩٧

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 : إدارة األفراد

عدد الطالب:(٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(تابع ٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-محمود عبد الفتاح حسن ابراھیم٢٣٢٧٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغات-محمود اسماعیل كمال اسماعیل٢٣٩١٢

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغات-محمود رمضان السید محمد٢٤٧٢١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


