
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتسابالمادة : محاسبة ضریبیة ١

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-ابانوب بخیت حبیب عطیھ٦٠٠١

الرابعة-محاسبة انتساب-ابراھیم ابراھیم عبدالخالق ابراھیم٦٠٠٦

الرابعة-محاسبة انتساب-ابراھیم حمادة سید عبد الحلیم٦٠٠٨

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد جمال السید احمد٦٠٢٩

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد حسن عبد المنعم حسن امبابى٦٠٣٨

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد حسین احمد توفیق٦٠٤١

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد سعید احمد محمد٦٠٦٢

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد عبد الحكیم عامر ابوسریع داود٦٠٨٨

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد عماد الدین طاھر محمود٦١٠٥

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد محمد معوض محمد٦١٤٢

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد محمود ابراھیم فھیم٦١٤٣

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد محمود حسین فرغلى٦١٤٥

الرابعة-محاسبة انتساب-ادھم نبیل حمدي محمد٦١٧٤

الرابعة-محاسبة انتساب-اسراء ھشام امین عبد العزیز٦١٨٦

الرابعة-محاسبة انتساب-اسالم حسن عبدالھادي عبدالمجید٦١٩٣

الرابعة-محاسبة انتساب-اسماء عالء طھ ضیاء ضیاء٦٢٣٧

الرابعة-محاسبة انتساب-اشرف محمد سید محمد رزق٦٢٤٣

الرابعة-محاسبة انتساب-امل طھ السید عبد الغفار٦٢٥٨

الرابعة-محاسبة انتساب-امنیھ مدحت وھبى الشربینى٦٢٧١

الرابعة-محاسبة انتساب-امیر صالح ابراھیم الدح٦٢٧٤

الرابعة-محاسبة انتساب-ایمان مصطفى عبد المنعم السید٦٢٩٩

الرابعة-محاسبة انتساب-بسنت محمد عزت ندا٦٣٤٤

الرابعة-محاسبة انتساب-بھاء اشرف مدحات مدحات٦٣٤٦

الرابعة-محاسبة انتساب-بوال نادى شنودة شحاتھ٦٣٥٠

الرابعة-محاسبة انتساب-بیشوى كمال رسمى داود٦٣٥١

الرابعة-محاسبة انتساب-حازم كمال عبد السید عبد الصمد٦٣٧١

الرابعة-محاسبة انتساب-حامد محمد حامد على محمد٦٣٧٢

الرابعة-محاسبة انتساب-حسن ممدوح عبدالعال مصطفى نایل٦٤٠٠

الرابعة-محاسبة انتساب-حسین سید حسین صبحى٦٤٠٥

الرابعة-محاسبة انتساب-خالد محمد كرم محمد٦٤٢٢

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 : محاسبة ضریبیة ١

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-رنا رمضان عبد العاطي تمیم٦٤٦٩

الرابعة-محاسبة انتساب-زینب جمال عبد الناجى عثمان٦٤٨٥

الرابعة-محاسبة انتساب-سمیر سمیر قریاقوس محارب٦٥٢٢

الرابعة-محاسبة انتساب-سید محمد عبد الفتاح احمد عبده٦٥٣٠

الرابعة-محاسبة انتساب-شادى بشرى سلیم مصطفى٦٥٣٦

الرابعة-محاسبة انتساب-شمس عصام عبد التواب ابراھیم٦٥٥٤

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن احمد محمد حنفى٦٥٩٠

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن بالل عبد الرحمن بالل٦٥٩٦

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد العزیز حسام الدین عباس ابو العال٦٦٢٦

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد العزیز ناصر عبدالعزیز محمد٦٦٢٩

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد هللا زغلول سعد عبد القادر٦٦٣٥

الرابعة-محاسبة انتساب-عزت عادل محمد عبد الھادى٦٦٥٧

الرابعة-محاسبة انتساب-عزیز اسامھ عزیز معوض٦٦٦٠

الرابعة-محاسبة انتساب-عزیز محمد عبدالعزیز الدیب٦٦٦١

الرابعة-محاسبة انتساب-عالء محمد عزت محمد كامل٦٦٦٧

الرابعة-محاسبة انتساب-عمر عبد الرحیم احمد عبد الرحیم٦٧٠٣

الرابعة-محاسبة انتساب-فؤاد ھشام عبدالعزیز ریاض٦٧٣٧

الرابعة-محاسبة انتساب-كمال محمد كمال محمد٦٧٧٧

الرابعة-محاسبة انتساب-مازن احمد محمد محمد نجاتى عثمان٦٧٩٤

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد ابو المعاطي سلیمان عباس عویس٦٨١٠

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد تامر محمد نبیل طاھر٦٨٥١

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد جمیل شاكر محمد٦٨٥٨

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد حسنى سید سلیمان٦٨٦٦

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد زكریا عالم ابو العباس٦٨٨٦

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد سامى بیومى محمد(أ.ف)٦٨٨٩

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد صبرى شعبان عاشور٦٩١٤

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد طارق محمد صبرى محمد٦٩٢٠

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد طایع حسن احمد٦٩٢١

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد عادل فتحى على سلیمان (محول)٦٩٢٦

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد عز الدین حنفى سالم٦٩٤٩

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 : محاسبة ضریبیة ١

عدد الطالب:(٢٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد عالء محمد السید٦٩٥٣

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد مجدى احمد محمد السید٦٩٧٤

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد محمود عثمان محمود٦٩٨٦

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد ھاشم عبدالحمید سید٧٠٠٤

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود جابر عبد الغفار عبد الھادي٧٠٢٢

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود مجدى محمود اسماعیل٧٠٥٧

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود محمد محمود الشیخ٧٠٦٨

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود نبیل محمد عبد الرحمن٧٠٧٥

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى جمال عبد المنجى شاھین٧١٠٢

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى حسن محمد مراد٧١٠٤

الرابعة-محاسبة انتساب-منصور عنتر عبد المنعم محمد٧١٤٤

الرابعة-محاسبة انتساب-مھا مصطفي محمد عمر خطاب٧١٥١

الرابعة-محاسبة انتساب-ندى حنفي سید مصطفى٧١٨٤

الرابعة-محاسبة انتساب-نسرین مسعد حسین سلیمان٧١٩٢

الرابعة-محاسبة انتساب-نورا عمرو ربیع ادریس٧٢٠٧

الرابعة-محاسبة انتساب-نورا كمال حسن محمد احمد٧٢٠٨

الرابعة-محاسبة انتساب-ھاجر فرج محمد فرج٧٢٣٢

الرابعة-محاسبة انتساب-ھشام عبد العاطى محمد الدمرداش٧٢٦٢

الرابعة-محاسبة انتساب-ھند على احمد على طھ٧٢٦٩

الرابعة-محاسبة انتساب-یاسر محمد عاطف عبدالفتاح تھامي ٧٢٨٣

الرابعة-محاسبة انتساب-یاسمین اكرم كمال شاكر٧٢٨٤

الرابعة-محاسبة انتساب-یسرا محمد مصطفى مصطفى٧٢٩٠

الرابعة-محاسبة انتساببزینب عویضھ عبد الرحمن على٧٣٦٣

الرابعة-محاسبة انتساببعبد المنعم ھشام محمد عبد الوھاب٧٣٧٧

الرابعة-محاسبة انتسابخ١عبد اللطیف على حسین على٧٤٧٠

الرابعة-محاسبة انتسابخ٢محمد السید محمد بخیت ٧٤٨٩

الرابعة-محاسبة انتساب دور سبتمبرخ٢حسن اسماعیل عبدالجواد اسماعیل٧٦٢٢

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 : محاسبة ضریبیة ١

عدد الطالب:(٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(تابع ٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعبد الرحمن العارف عبدالرحمن محمود٢٢٣٢٢

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتخ٣عالء محمد نبیل احمد محمد خریبھ٢٢٦٧٥

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتخ+محمد رجب عبدالعاطى على٢٢٦٧٨

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 : محاسبة ضریبیة ١

عدد الطالب:(١٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(تابع ٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد شوقي احمد حسان١١٦

الرابعة-محاسبة انتظامـاحمد محمد السید زوین٢٠١

الرابعة-محاسبة انتظامـاسراء عبد هللا صالح صالح٢٩٦

الرابعة-محاسبة انتظامـامیره احمد كمال سید سید٤٥٨

الرابعة-محاسبة انتظامـجون عریان حلمى *٦٤٢

الرابعة-محاسبة انتظامـخالد محمد احمد محمد٧٢٥

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الرحمن مجدى احمد عبد المقصود١١٢٠

الرابعة-محاسبة انتظامـعبد الفتاح خالد عبد الفتاح رمضان١١٥١

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد احمد محمد ابراھیم١٤٨٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد احمد محمود محمد زیدان شرقاوى١٤٩٤

الرابعة-محاسبة انتظامـمنار خالد محمد حمزة١٩٦٢

الرابعة-محاسبة انتظامبامیره یاسر جوده الجبلى٢٣٨٢

بحكم محكمة الرابعة - محاسبة انتظام٠رانا عبد اللطیف مصطفى حسن٢٦٣٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


