
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتظام المادة : عالقات دولیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـایمان محمد الیاس محمد یوسف٤٩٧

الرابعة-محاسبة انتظامـبالل على محمود حسن٥٩١

الرابعة-محاسبة انتظامـشریف عادل صالح الدین فكري١٠٢٥

الرابعة-محاسبة انتظامـعلى احمد على محمد١٢٠٤

الرابعة-محاسبة انتظامبمحمد خالد عبد النبى حسین٢٤١٥

الرابعة-محاسبة انتظامبمیاس عمار ظافر قنید٢٤٣٥

الرابعة-محاسبة انتظامخ+محمد السید مسعد السید٢٥٣٢

الرابعة-محاسبة انتظامخ+نعمھ السید عبد هللا السید٢٥٤٤

الرابعة-خارجیة انتظام-حبیبھ عبد السالم سید علي٣١٠١

الرابعة-خارجیة انتظام-روبرت یوسف جبره حنا٣٢٣٣

الرابعة-خارجیة انتظام-سماح طارق كامل السید٣٣٢٣

الرابعة-خارجیة انتظام-ضحى سید محمود احمد٣٤٠٥

الرابعة-خارجیة انتظام-عزیزه محروس زكریا حسن٣٤٨٤

الرابعة-خارجیة انتظام-ماریان سلیمان فھیم فلتاؤوس٣٦٤٥

الرابعة-خارجیة انتظام-محمد على امام السید٣٧٧٦

الرابعة-خارجیة انتظام-محمود رمضان ابو المجد احمد٣٨٢٢

الرابعة-خارجیة انتظام-مصطفى صالح حسانین عبد المجید٣٩٣٢

الرابعة-خارجیة انتظام-مینا عاطف انیس صدیق٤٠٢٩

الرابعة-خارجیة انتظام-ندى وجدى عبد الفتاح امین٤٠٦٢

الرابعة-خارجیة انتظام-ھشام فرج مصطفى محمد٤١٦٩

الرابعة-خارجیة انتظامبمحمد ھشام حسن محمد٤٣٠١

الرابعة-خارجیة انتظامخ١محمد خالد علي حسین٤٣٢٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـاسالم لطفى محمد على٤٤٨٣

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـساندرا سامى منصور خلیل٤٦١٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـعلیاء على الحسن زكریا السید٤٦٧٨

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـكریم محمد فتحى امین محمد *٤٧١١

الرابعة-إدارة اعمال انتظامخ+ھند عوض هللا محمد عوض هللا ٤٩٦٠

اقتصاد انتظام-منھ هللا احمد عطیھ محمد٥٠٢٥

الرابعة-عالقات دولیة انتظامخ+امینھ محمد حسان مرجان٥٣٢١

الثالثة-محاسبة انتظام٠احمد معتمد شحاتھ سلیم (محول)١٢٠٩٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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الثالثة-محاسبة انتظام٠احمد منصور مطاوع سعد (محول)١٢٠٩٧

الثالثة-محاسبة انتظام٠ایھ عادل على على السید (محول)١٢٠٩٨

الثالثة-محاسبة انتظام٠بسمھ صدیق كمال الدین قنبر (محول)١٢٠٩٩

الثالثة-محاسبة انتظام٠حسن عامر على حسن (محول)١٢١٠٠

الثالثة-محاسبة انتظام٠محمود محمد حسن محمود (محول)١٢١٠١

الثالثة-محاسبة انتظام٠مریم بطرس توفیق داود (محول)١٢١٠٢

الثالثة-محاسبة انتظامخ٢حسین حنفي عبداللطیف علي١٢١٤٦

الثالثة-محاسبة انتظامخ٢مریم جورج نجیب جاد حنا١٢١٥٣

الثالثة-محاسبة انتظامخ٣دعاء جمال عبدالھادي عامر١٢١٥٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـابراھیم مصطفى بركات موسى١٢٣٧٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد طارق الصافى سرور ( أ.ف)١٢٤٠١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد عید جوده احمد ( أ.ف)١٢٤١٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد محمد مرسى حسن١٢٤٣٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد محمود محمد معوض عطیھ *١٢٤٣٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسامھ عبد المحسن كمال نوح١٢٤٤٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسراء طھ احمد محمد طھ١٢٤٦١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسراء مجدى محمد محمد وھیب١٢٤٦٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسراء محسن محمد صالح الدین١٢٤٦٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسالم اشرف محمد محمود١٢٤٧٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسالم صفوت على حسین١٢٤٧٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاالء خالد محمود محمد عفیفى١٢٥٠٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـامال جالل سالم محمد١٢٥١١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـامانى اشرف على مصطفى١٢٥١٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـامل محمد عبد العلیم محمد١٢٥١٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـامل مراد حامد احمد١٢٥١٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـامنیھ جمال احمد احمد ابراھیم١٢٥٢٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـایة جمال ابرھیم حبیب محمد(أ.ف)١٢٥٥٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـایمان عادل احمد عبد العال (أ.ف)١٢٥٦٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـایھ محمد صابر محفوظ١٢٥٩٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـایھ محمود حمدى محمود١٢٦٠٣
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الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـباسم صالح عبد المعطى منصور١٢٦٠٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـبوال سامح سمیر وھبھ١٢٦٢٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـبیتر فكرى توفیق مترى١٢٦٢٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـتوفیق ناصر عیاد اسكندر ( أ.ف)١٢٦٣٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـحسن محمد كامل محمد حسن (محول)١٢٦٥٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـحسناء محمد عبد القادر عبد هللا١٢٦٦١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـدنیا عبد المنعم عبد القادر على مكاوى١٢٦٩١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـدینا ابوبكر جابر شحاتھ١٢٦٩٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـدینا كمال بكرى محمود ( أ.ف)١٢٧٠٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـرانیا اشرف صبرى جمیل١٢٧١١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـرانیا محمد السید حسن(أ.ف)١٢٧١٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـرحمھ ابو الحسن عبد الدایم١٢٧٢٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـرحیل عریان لبان جید ( أ.ف)١٢٧٢٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـریم عادل محمد احمد١٢٧٤٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـزاھر قدرى محمد یحیى١٢٧٤٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـساره السید ابو الحمد الصغیر١٢٧٥٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـساره جمال ذكى سراج١٢٧٥٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـسامح عماد محمد عبد الغفار١٢٧٧٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـسمیره محمد احمد محمود١٢٨٠٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـسوالف ماھر صادق محمد١٢٨٠٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـشروق شریف ابراھیم محمد١٢٨١٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـصابرین جمال خلف حسین ( أ.ف)١٢٨٣٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعادل عاطف محمد السید١٢٨٤٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعایده احمد سالم محمد ( أ.ف)١٢٨٤٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد الرحمن حسام عبدالوھاب عبدالحمید١٢٨٥٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد الرحمن محسن عبد الفضیل محمود على١٢٨٦٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد العزیز على محمد عبد هللا١٢٨٧٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد هللا سعید محمد محمد١٢٨٨٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد هللا عادل ابراھیم ابراھیم١٢٨٨٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبدهللا یحیى احمد قطب ( أ.ف)١٢٨٩٨
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الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعالء ابو الغیط فتح هللا ھلیل١٢٩٠٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعلى جمال على السقطى١٢٩٠٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـفاطمھ عصام محمد احمد١٢٩٥٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـفیرینا عماد فوكیھ بنیامین١٢٩٥٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـفیلوباتیر ملھم فؤاد اسكندر١٢٩٦١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـفیوال رومانى جابر بطرس١٢٩٦٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـكاترینا صفوت دیماس اسكندر١٢٩٦٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـكارولین ناجى ابراھیم كامل١٢٩٦٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـكامل محمد نجیب فوزي١٢٩٦٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـكرستینا نجاح شكرى العبد١٢٩٦٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـكریم طلعت احمد حسن١٢٩٧٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـكریم عزت صابر عزازي١٢٩٧٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـكریمھ محمد محمود محمد خالد١٢٩٧٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـلبنى احمد عبد الحفیظ حسین١٢٩٨٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمارتینا مدحت شوقى حنا١٢٩٨٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمارسلینو شھید عبدالمسیح عطیھ ( أ.ف)١٢٩٨٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمارینا فرج سعید روفائیل ( أ.ف)١٢٩٩٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمارینا میالد ذكرى فلسطین١٢٩٩٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد اشرف فاروق محمد١٣٠١٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد الھادى عطیھ محمد١٣٠١٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد بركات عبد الفتاح عبد العزیز١٣٠١٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد خالد حسنین رمضان١٣٠٢٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد ربیع عبد هللا محمد١٣٠٣٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد رجب احمد مدبولى١٣٠٣١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد رجب عبد الحمید عبد الواحد١٣٠٣٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد سمیر بدر عباس١٣٠٣٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد فوزى سید ابراھیم١٣٠٦٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد مبروك فرج الصبحى١٣٠٧٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمصطفى احمد احمد اسماعیل١٣١٣٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمصطفى احمد عبدالباقى محمد ( أ.ف)١٣١٣٦
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الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمصطفى احمد محمود موسى١٣١٣٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمصطفى بسام سعد عبد العال عصفور١٣١٣٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمصطفى كمال انس احمد ( أ.ف)١٣١٤٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمصطفى یوسف محمد یوسف منصور١٣١٥٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمصعب رجب شعبان عبدالمعز١٣١٥١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمعتز محمد عبدالدایم سلیمان ( أ.ف)١٣١٥٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمنار سمیر عبدهللا احمد ( أ.ف)١٣١٥٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمنال احمد شعبان على ( أ.ف)١٣١٥٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمنصور اشرف منصور عبد السالم(محول)١٣١٥٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمنى محمود احمد حسین (أ.ف)١٣١٦٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمھا محمد عثمان احمد١٣١٦٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمى ابرھیم النوبي ابرھیم (أ.ف)١٣١٧٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمى محمود احمد بسیونى١٣١٧٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمى محمود دیاب عبد العزیز١٣١٧٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمیاده اشرف عرفھ محمود١٣١٨٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمیرنا عاطف السبع عزمى١٣١٩٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمیرنا كمال شفیق رزق١٣١٩١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمیرنا ھانى كامل بنیامین١٣١٩٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمیرنا وائل فوزى نصر١٣١٩٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـنادین ثروت فرج رمضان١٣٢٠٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـناریمان طارق احمد فؤاد احمد١٣٢٠٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـناھد عشرى محمد محمود١٣٢١٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـندا ابوالحسن ابراھیم جادهللا ( أ.ف)١٣٢١٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـندا حسام امام عبد القادر١٣٢١٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـندى محمد فتحى عبید ابراھیم١٣٢٢٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـندى محمود عبد العزیز محمد كیوان١٣٢٢٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـنھلھ احمد سعید محمود ( أ.ف)١٣٢٣٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـنوال ایمن رمضان احمد١٣٢٣٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـنورا حسام حسین صفوت١٣٢٤٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـنورا یسن عبد الحفیظ عوض١٣٢٤٢

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 - انتظام المادة : عالقات دولیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـنورھان سعد الدین محمد احمد١٣٢٤٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـنورھان ھشام عبد الفتاح محمد١٣٢٥٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـنورھان وائل سعید احمد١٣٢٥٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـھاجر ابراھیم عبده ابراھیم١٣٢٦٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـھادى عمر سمیر احمد عبد الحلیم١٣٢٧١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـھدى احمد حسین حسن١٣٢٧٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـھدیر حسام احمد محمود١٣٢٧٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـھدیر على محمد على١٣٢٧٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـھشام رأفت احمد عبد القادر١٣٢٨١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـورده عارف عبد الرحمن محمد١٣٢٨٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـوالء حسام مصطفى محمد١٣٢٩٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـیاسمین خلیل عاشور خلیل١٣٣٠١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـیاسمین طارق ابو العنین عبد العزیز١٣٣٠٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـیاسمین ھشام مصطفى كامل١٣٣٠٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـیحیى زكریا محمود احمد شھاب١٣٣١٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـیوسف عادل ابراھیم احمد١٣٣١٨

الثالثة-ادارة اعمال انتظام٠حذیفھ عبد الناصر تغیان عبد العال (محول)١٣٣٢١

الثالثة-ادارة اعمال انتظام٠محمد ایمن محمود على (محول)١٣٣٢٢

ادارة اعمال انتظام-الثالثةبعلى عبد العظیم حمزه عبد الباقى١٣٣٤١

ادارة اعمال انتظام-الثالثةبمحمد عصام محمد عطیة١٣٣٥٢

ادارة اعمال انتظام-الثالثةخ١ایھ خالد فھیم مصطفى١٣٣٧٤

ادارة اعمال انتظام-الثالثةخ١ریھام سید احمد احمد ابراھیم١٣٣٧٦

ادارة اعمال انتظام-الثالثةخ١كریم اسماعیل على اسماعیل ١٣٣٨١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد حسام عبد الراضى احمد١٣٤٢٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد حموده محمود حموده ( أ.ف)١٣٤٢٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد صالح محمد احمد١٣٤٤١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد طارق احمد محمد(محول)١٣٤٤٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد عاطف حمیده جوده(محول)١٣٤٤٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد عمر صالح سالمھ١٣٤٥٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد محمد جمعة محمد١٣٤٧٢

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 - انتظام المادة : عالقات دولیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد محمد رضوان فواز١٣٤٧٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـادھم ایھاب صالح محمد١٣٤٩٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسامھ مجدى عبد المنعم البرعى١٣٤٩٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسراء احمد محمد سید احمد١٣٥٠٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسراء عماد محمد محمد رجب١٣٥١٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسراء فوزى محمد محمد خلیل١٣٥١١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسراء محمد عطیھ اسماعیل خلیفھ١٣٥١٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسالم حسین محمد عوده ( أ.ف)١٣٥٢٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسالم مجدى السید السید١٣٥٢٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسماء اسماعیل محمد عطیھ١٣٥٣٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاشرقت اسامة عبد التواب ابراھیم١٣٥٤٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاعتدال جالل نصار عبد هللا١٣٥٥١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاالء محمد عبد الرحمن محمد١٣٥٦٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـامنیھ احمد محمد الدمرداش١٣٥٧١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـامیر رامى محمد السید(محول)١٣٥٧٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـامیر عادل ابراھیم حنا١٣٥٨٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـایة عبد المطلب احمد حامد ( أ.ف)١٣٥٩٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـایھ محمد رمضان فھمى١٣٦١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـآیھ جمال ابوالحجاج عبدهللا ( أ.ف)١٣٦٢٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـباسل نسیم نصیف لوندى١٣٦٢٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـباسم ناصر جابر عبدربھ١٣٦٢٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـجارحى عصام جارحى عبده١٣٦٥٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـحسام محمد محمد عرفھ١٣٦٦٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـحسن یحیي زكریا عبد البدیع(أ.ف)١٣٦٧٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـدعاء ناجى حسانین ابو الفضل١٣٦٩٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـدنیا اشرف محمد نعیم محمد ( أ.ف)١٣٦٩٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـدنیا حسن یوسف حسین١٣٧٠١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـدیفید فھد فایق توفیق١٣٧٠٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـرحمة كمال حكیم خلیل (أ.ف)١٣٧١٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـرشا وھیب زاھر جرجس ( أ.ف)١٣٧٢٠

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 - انتظام المادة : عالقات دولیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـرضا فرج ابراھیم خلیل١٣٧٢٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـرنیم ولید احمد الحلبى١٣٧٣٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـرومندا عبدهللا توفیق ریاض ( أ.ف)١٣٧٣٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـسارة ثابت ابراھیم تاوضروس ( أ.ف)١٣٧٤٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـساره ابوالفتوح یوسف لدید ( أ.ف)١٣٧٤٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـشھاب صالح عبد الحمید محمود١٣٨١١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـشھاب علي عید محمد (أ.ف)١٣٨١٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد الرحمن عصام محمد محمود١٣٨٥٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد الرحمن على صدیق عوض١٣٨٥١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد الرحمن محمد عبد البدیع حسن١٣٨٥٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد هللا اشرف عبد هللا *١٣٨٦٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد المنعم سمیر عبد المنعم محمد١٣٨٧٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبیر سید اسماعیل محمد١٣٨٨١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبیر مصطفى محمد حسین١٣٨٨٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعلى امبارك حسن علي١٣٨٩١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعمر رشاد احمد تمام حسن١٣٩١٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعمر سمیر فاروق ابراھیم١٣٩١٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعمرو خلیل سید خلیل١٣٩٢٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـغادة شكرى ابراھیم احمد١٣٩٣٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـفادى مرقص شوقى مرقص١٣٩٣٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـفیرونیا نادر توفیق نبیھ١٣٩٥٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـفیرینا ھانى سمیر مسعد یوسف١٣٩٥٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـفیفیان ایمن رزق ذكرى١٣٩٦١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـكیرلس رأفت فرج ابوسیف١٣٩٧٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـكیرلس ماھر فرج میخائیل١٣٩٧٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـلبنى حسام الدین فتحى محمود١٣٩٨١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـماریان ثروت لمعى حنا ( أ.ف)١٣٩٩٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمارینا اسامھ نادى فھمى١٣٩٩١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمارینا الیاس عبدهللا الیاس١٣٩٩٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمارینا سرجیوس رزق هللا سرجیوس١٣٩٩٤
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                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتظام المادة : عالقات دولیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـماریو جرجس فرج تادرس١٤٠٠٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمایكل حربى نجیب حبیب ( أ.ف)١٤٠٠٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحاسن محمد حسن محمود ( أ.ف)١٤٠٠٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد ابراھیم احمد ابراھیم١٤٠٠٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد احمد عبد العزیز محمد١٤٠١٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد احمد محمد جبر١٤٠١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد احمد محمود متولى محمد١٤٠١٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد السید حمدان احمد١٤٠١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد السید محمد حسین١٤٠٢٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد جالل رشاد حافظ١٤٠٢٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد حسام محمد سعید١٤٠٢٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد حسین محمود حسنى عباس١٤٠٣٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد حمدان عبد هللا عبد الونیس١٤٠٣٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد رجب یوسف عبد الغنى١٤٠٣٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد سامح جاد السایح (محول)١٤٠٤٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد صالح دسوقى على١٤٠٥٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد عاطف ابو الوفا عبد الحلیم١٤٠٦٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد عصام محمد محمد الشربینى١٤٠٧٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد مدحت قرنى شعبان١٤٠٩١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد مصطفى حسن حسنین١٤٠٩٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمود ابراھیم محمد على١٤٠٩٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمود ابوبكر شرقاوى شورى١٤٠٩٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمروة محمود انور محمد(أ.ف)١٤١٢٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمریم رفعت بدر بشاى١٤١٤٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمنى احمد على حسن ( أ.ف)١٤١٩٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمؤمن مصطفى محمود احمد على١٤٢١١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمى صبحى ناصف ابراھیم١٤٢١٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمى عماد عبد هللا محمد١٤٢١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمیار حامد نجیب السید١٤٢٢٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمیرام اشرف فتحى سید١٤٢٢٦

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 - انتظام المادة : عالقات دولیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمیشیل طارق زارع اسكندر١٤٢٢٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمینا ساویرس سند ساویرس١٤٢٢٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـنادر محمد احمد السید١٤٢٣٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـندى جمال محمد جالل١٤٢٤٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـندى محمود سعید محمود١٤٢٤٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـنردین مجدى ابوضیف معوض١٤٢٥٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـنرمین طارق حامد ابو العال١٤٢٥٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـنرمین على شوقى على حسن١٤٢٥٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـنسمھ مصطفى مصطفى ابونعمة١٤٢٥٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـنھال صالح حسن الیاس١٤٢٦٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـنور الھدى خالد صالح الدین فاضل١٤٢٦٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـنوران خالد عبد الخالق محمد١٤٢٧٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـنورھان احمد عاشور شویل١٤٢٧٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـنورھان احمد محمد كمال البستاوى١٤٢٧٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـنورھان عماد محمد زكي ( أ.ف)١٤٢٨٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـنورھان محمود ثابت حسن١٤٢٩١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـنورین خالد محمد انیس١٤٢٩٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـھاجر خالد سید مجاھد صالح١٤٣٠٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـھایدى ابراھیم محمود زكي١٤٣١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـھبھ اسماعیل محمد اسماعیل١٤٣٢١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـھبھ هللا محمد على عبود١٤٣٢٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـھبھ هللا نبیل عبدالسمیع ھالل١٤٣٢٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـھدیر طارق عیسى احمد١٤٣٣٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـھناء مصطفى على مھدى حسین١٤٣٤٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـولید صالح فج النور حسن١٤٣٥٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـیارا محمد محمد محمد احمد١٤٣٥٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـیاسر صالح عبد الصادق محمد١٤٣٦١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـیاسمین حسام محمد العفیفى١٤٣٦٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـیاسمین عابد عطیھ عباس١٤٣٦٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـیاسمین مجدى محمود فرحات محمود١٤٣٧٠

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 - انتظام المادة : عالقات دولیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـیاسمین وحید منصور منصور١٤٣٧٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـیحیى احمد عبد السالم ابراھیم١٤٣٧٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـیوسف اشرف مصطفى ابو زید١٤٣٧٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـیوسف محمد عبد هللا احمد١٤٣٨٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـیوسف مصطفى محمود محمد١٤٣٨٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام٠ریم حسین محمد عبد الوھاب (محول)١٤٣٩٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامباحمد حسن السعید عبد الحمید(محول)١٤٣٩٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامباحمد حمدى منصور عثمان١٤٣٩٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامباحمد نجاح عبدالمالك السرس١٤٤٠٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامباسماء صابر عبد الفتاح محمود١٤٤١٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبامانى احمد عباس محمد١٤٤٢١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبجوناثان بطرس ثابت الیاس١٤٤٣٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبعمرو اشرف محمد سید١٤٤٧٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبماریو سعد ذكى ویصا١٤٤٨٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبمحمد خالد محمود احمد١٤٤٩٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبمریم یاسین محمد ابراھیم١٤٥٠٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبمصطفى احمد مصطفى على عبدالدایم١٤٥٠٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبمعاذ سامى رجب حسن محمد١٤٥١١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبمیشیل اشرف ناصح دقش١٤٥١٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبنحمده عبد المنجى حنفى(أ.ف)١٤٥١٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبھبھ عبد الحمید احمد عبد العال١٤٥٢٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبوجیھ كرم محمد الجمیل كامل١٤٥٣١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١اسالم عربى حسن احمد١٤٥٣٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١اسالم محمد محمد حسانین١٤٥٣٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١اسماعیل احمد اسماعیل احمد١٤٥٤٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١انجى عاطف سید زكى١٤٥٤١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١جوزیف اسامھ فؤاد راجى١٤٥٤٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١خالد ضیفى محمد قناوى١٤٥٤٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١ماجد سعید محمد درویش١٤٥٥٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١محمد فرید عزت زیاده١٤٥٦٠

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 - انتظام المادة : عالقات دولیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١محمد مصطفى سعید على احمد١٤٥٦١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١نادر جمال حسنى مرسى١٤٥٦٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١ندى سعید عبد العزیز شحاتھ١٤٥٦٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١وفاء احمد عیسى السید١٤٥٧١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١یوسف عادل محمد فرغلى١٤٥٧٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ٢رامي وحید سید احمد١٤٥٧٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ٢رضوى ناصر رمضان محمود١٤٥٧٤

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظامـاحمد عادل فؤاد عبد العاطى١٤٦٣٥

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظامـاحمد محمد شعبان محمد ( أ.ف)١٤٦٣٦

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظامـعلى احمد متولى احمد١٤٦٥٢

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظامـلبنى مجدى السعید توكل١٤٦٥٥

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظامـمحمد حامد محمود احمد١٤٦٥٧

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظامـنسمھ یحیى احمد احمد عید١٤٦٦٧

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظامـیاسر عبد الرحمن رشاد عبد الودود١٤٦٧٠

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظامـیاسمین مجدى عبد العظیم السعید١٤٦٧١

الثالثة-نظم معلومات اداریةباشرف رمضان دسوقى عبد الوھاب١٤٧٨٧

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـابراھیم اشرف مصطفى محمود١٤٨١١

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـاحمد حمدى عبد القادر احمد١٤٨١٢

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـاحمد عبد هللا مصطفى عبد المعطى١٤٨١٤

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـاحمد محمد محمود احمد ( أ.ف)١٤٨١٥

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـاسراء شاھین احمد بدر الدین(أ.ف)١٤٨١٧

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـاسراء شعبان عبدالفتاح عبدالحمید ( أ.ف)١٤٨١٨

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـاسماء حسین محمد حسن١٤٨٢٢

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـجھاد ایمن اسماعیل عبدالفتاح ( أ.ف)١٤٨٣٤

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـحنان محمد عبد هللا حسن مصطفى ( أ.ف)١٤٨٣٥

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـدعاء على وھیب على ( أ.ف)١٤٨٣٧

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـسلمى احمد سید شحاتھ ( أ.ف)١٤٨٣٩

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـلینا ھشام سید على١٤٨٥٥

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـماجد ماھر عزیز جمیل١٤٨٥٦

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـمحمد جمال عبد المعطى بیومى على١٤٨٦٠

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 - انتظام المادة : عالقات دولیة

عدد الطالب:(٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٧)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـمحمد مجدى السید محمد سعید ( أ.ف)١٤٨٦٧

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـمونیكا مجدى نبیل فھیم١٤٨٧٣

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـنادین محمد اقبال احمد حمدى١٤٨٧٦

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـندى محمد ذكى مجاھد١٤٨٧٨

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـنشوى عصام محمد مصطفى١٤٨٧٩

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـوالء صبرى محمد فواز١٤٨٩٠

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـیاسمین احمد زلبوط احمد١٤٨٩١

الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامباحمد عماد احمد اسماعیل١٤٨٩٧

الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامخ٢محمد عبدالرحیم عبدالمجید١٤٩١٨

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 : عالقات دولیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد سمیر احمد محمد البصیلى٦٠٦٦

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد شریف سید حسین٦٠٧٤

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد عبد هللا المتولي ابو الخیر٦٠٩٥

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد عزت حسین عبد السمیع٦١٠٠

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد ماھر حسن احمد٦١١٥

الرابعة-محاسبة انتساب-اسراء مجدى احمد محمود٦١٨٣

الرابعة-محاسبة انتساب-امجد ماھر محمد محمد٦٢٥٦

الرابعة-محاسبة انتساب-حسام محمد عبد الوھاب امین٦٣٨٧

الرابعة-محاسبة انتساب-دعاء سید حسین سید٦٤٣٠

الرابعة-محاسبة انتساب-شیماء رضا حامد عبدالقادر٦٥٦٢

الرابعة-محاسبة انتساب-عال مصطفى محمد على٦٦٦٣

الرابعة-محاسبة انتساب-على عبد العظیم على عبد العظیم  (محول)٦٦٧٨

الرابعة-محاسبة انتساب-عمر ھشام بدر الدین محمود٦٧١٣

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود شریف فارس عبد الفتاح٧٠٣٧

الرابعة-محاسبة انتسابباحالم مبروك جمعھ عبد العزیز٧٣٠٧

الرابعة-محاسبة انتسابخ١ولید خلیل على عبد النبى٧٤٨٢

الرابعة-محاسبة انتسابخ+ایمان حامد قرنى على حسن٧٥١٤

الرابعة-محاسبة انتسابخ+محمد السید مصطفى العربى٧٥٤٠

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد ممدوح عبد الرحمن احمد٧٧٤٨

الرابعة-خارجیة انتساب-اسماء رجب علي فراج٧٧٨٧

الرابعة-خارجیة انتساب-امیرة جمعة على نصار٧٨٢٩

الرابعة-خارجیة انتساب-ایمان اشرف عبدالمنعم عبدالخالق٧٨٤٦

الرابعة-خارجیة انتساب-راندا عصام أمام اسماعیل٧٩٥١

الرابعة-خارجیة انتساب-شادى محمد عالء الدین عبد العزیز٨٠٢٧

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد احمد محمد السید ابراھیم٨١٩٥

الرابعة-خارجیة انتسابخ+ماریان یسرى سالمھ ویصا٨٦٣٠

الرابعة-خارجیة انتسابخ+محمد رفعت على عبدالرزاق٨٦٣١

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-احمد احمد حشمت محمد٨٧٤٦

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-امیره موافى عبد الرازق محمد(محول)٨٨٢٧

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-حازم محمد السید السید٨٨٤٦

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 : عالقات دولیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة - ادارة اعمال انتسابخ١انجي كرم عبدهللا بباوى٩٠٩٤

الرابعة - ادارة اعمال انتسابخ٣جھاد حسن سید رجب یوسف٩١٣١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-زینب سمیر محمد على دھشان(أ.ف)١٥٨٠١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سمر ھشام مصلحى محمد١٥٨٥١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سمیھ عبد الرحمن رجب١٥٨٥٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عاصم ممدوح محمد مرسى١٥٩٥١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-على سعدى عبد الراضي احمد١٦١١٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمرو محمد عبد الفتاح السید١٦٢٣٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمرو ھشام رشاد محمد١٦٢٤٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-فادى جمیل عبده حبیب١٦٢٥٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-فادى طارق محمد احمد١٦٢٥٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-فاطمھ محمد ابراھیم محمد١٦٢٧٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-فاطمھ محمد بكرى محمد(أ.ف)١٦٢٧٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كریم احمد محمدى حسن على١٦٣٠٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كریم اشرف احمد عیسى١٦٣٠٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كریم عادل محمد درویش١٦٣٢٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كریم محمد محمد على نفیلة١٦٣٣٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كالرا عزیز فؤاد سید اروس١٦٣٤٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كمال سید عبد هللا محمد١٦٣٤٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كیرلس عریان طوبیا رزق١٦٣٦٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كیرمینا جورج لبیب غبلایر١٦٣٦٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ماریا مدحت الكسان ابراھیم عبد المالك١٦٣٨٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مارینا بشرى عید عبدالملك١٦٣٨٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد ابراھیم عبد الرحیم عبد الخالق١٦٤٠٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد احمد حمدان محمود١٦٤٢٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد جمال یحیي عبدالصبور١٦٥١٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد سعید محمود احمد١٦٦٠١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد صالح الدین منسى عبد العاطى١٦٦٤٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد طارق عبد الوھاب راشد١٦٦٥٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد طارق محمدین احمد١٦٦٥٨

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 : عالقات دولیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عادل احمد محمد (الزیتون)١٦٦٦٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عادل حسین عبد السمیع١٦٦٦٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عبد هللا الحسیني غریب١٦٦٩٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عالء محمد على سالم١٦٧١٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد على محمد جاد الرب١٦٧٢٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد وائل محمد صالح محمد١٦٨٣٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود صفوت احمد احمد١٦٩١٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود مجدى ابو النصر السید النجا١٦٩٤٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود محمد احمد حلمى على كامل١٦٩٤٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود محمد احمد محمد احمد١٦٩٤٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود یحى محمد عبدالعال١٦٩٧٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مدحت محمد مدحت محمد١٦٩٨١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى عاطف احمد حسن١٧٠٧٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى عبد العال محمود احمد١٧٠٧٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى عبد الفتاح شرقاوي احمد١٧٠٨٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى عبد الھادى محمد حسین١٧٠٨٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى كرم محمد ابو الحمد على١٧٠٩٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى كمال عطیھ السید١٧٠٩٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-منار صالح احمد حسن١٧١٥٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-منار طارق سلیمان مراد عبد الحلیم١٧١٥٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-منھ هللا عمر سید عبد المولى١٧١٧٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مھاب اشرف سید محمد١٧١٩٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مى سامح سعد كمال حسین١٧٢١٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-نعمھ ارمیا ھرمینا ویصا١٧٣٢٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھاجر رأفت سید محمد١٧٣٧٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوسف ابراھیم طلبھ ابو الحسن١٧٥٠٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوسف محمود عرفات احمد١٧٥٤٤

الثالثة-محاسبة انتساب٠احمد عبد الحكیم عبد المعطى عبد الجواد (محول)١٧٥٥٤

الثالثة-محاسبة انتساب٠ایمان طلعت عبد النبى محمود (محول)١٧٥٥٥

الثالثة-محاسبة انتساب٠حسام حسن ابو الوفا محمد (محول)١٧٥٥٦

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 : عالقات دولیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثالثة-محاسبة انتساب٠محمد احمد حسن عبد المھدى (محول)١٧٥٥٧

الثالثة-محاسبة انتساب٠محمد جوده على عبد الفضیل (محول)١٧٥٥٨

الثالثة-محاسبة انتساب٠محمد صالح فكرى جوده (محول)١٧٥٥٩

الثالثة-محاسبة انتساب٠محمود توبھ رجب احمد (محول)١٧٥٦٠

الثالثة-محاسبة انتساب٠مى اسماعیل فھمى محمد (محول)١٧٥٦١

الثالثة-محاسبة انتسابباحمد جمال عبده سلیمان١٧٥٧٢

الثالثة-محاسبة انتسابباحمد عابدین مصطفى احمد على١٧٥٩٦

الثالثة-محاسبة انتسابباحمد عطیھ عبد الصمد عبد الحمید١٧٥٩٨

الثالثة-محاسبة انتسابباحمد عالء الدین مصطفى  (محول)١٧٥٩٩

الثالثة-محاسبة انتسابباحمد على احمد محمد١٧٦٠١

الثالثة-محاسبة انتسابباحمد محمد علیوه عبد المقصود  (محول)١٧٦١٣

الثالثة-محاسبة انتسابباسراء جمال على مغاورى(أ.ف)١٧٦٣٦

الثالثة-محاسبة انتساببامنیة عبد المنعم امین معوض١٧٦٥٤

الثالثة-محاسبة انتساببایھاب احمد مصطفى محمود١٧٦٦٧

الثالثة-محاسبة انتساببایھاب طارق حسن عباس١٧٦٦٩

الثالثة-محاسبة انتساببحسام رمضان مصطفى مراد  (محول)١٧٦٨٢

الثالثة-محاسبة انتساببدنیا احمد عبدالجواد محمد١٧٦٩٧

الثالثة-محاسبة انتساببسمر كارم محمد كمال١٧٧١٧

الثالثة-محاسبة انتساببسید جمال بدوي ثابت١٧٧٢٢

الثالثة-محاسبة انتساببصالح سلیمان سید خلیل١٧٧٣٦

الثالثة-محاسبة انتساببضحى عادل متولى متولى محمد١٧٧٣٧

الثالثة-محاسبة انتساببطھ حامد عبد الجید ابو طالب١٧٧٣٩

الثالثة-محاسبة انتساببعبد الرحمن خالد محمد محفوظ١٧٧٥٥

الثالثة-محاسبة انتساببعلى رجب ابراھیم مدنى١٧٧٨٦

الثالثة-محاسبة انتساببعمر طارق ابراھیم صالح الدین (أ.ف)١٧٧٩٨

الثالثة-محاسبة انتساببعمر محمد السید محمد١٧٨٠٤

الثالثة-محاسبة انتساببكریم كامل رجب وھدان١٧٨٣٤

الثالثة-محاسبة انتساببكریم یاسر اسماعیل السید١٧٨٣٧

الثالثة-محاسبة انتساببكمال رضا كمال ابراھیم١٧٨٣٨

الثالثة-محاسبة انتساببمحمد عبد الرحمن عبد السمیع مھدى (محول)١٧٨٩٣

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 : عالقات دولیة

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثالثة-محاسبة انتساببمحمود عفت عبد المجید عبدالحلیم١٧٩٣٠

الثالثة-محاسبة انتساببمحمود محمد صابر ابراھیم١٧٩٣٤

الثالثة-محاسبة انتساببمصطفى اسماعیل محمد عبد النبي (معادلة)١٧٩٤٨

الثالثة-محاسبة انتساببمصطفى جبیلى عباس سید احمد١٧٩٥٠

الثالثة-محاسبة انتساببمعتز خزرج خلیفھ محمد١٧٩٥٩

الثالثة-محاسبة انتساببمنة هللا على محمد عثمان١٧٩٦٧

الثالثة-محاسبة انتساببمونیكا عماد ماھر فھمى١٧٩٧٤

الثالثة-محاسبة انتساببنعمھ اندراوس افرایم اندراوس١٧٩٨٨

الثالثة-محاسبة انتساببھیثم فتحي محمد بغدادى على١٨٠٢٥

الثالثة-محاسبة انتسابخ٢احمد محمد كمال احمد١٨٠٨٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد محمد امام خطاب١٨٢٤٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-رامى الطنطاوى یونس السطھ١٨٤٥٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-زیاد محمد على حسونة١٨٤٨٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-طارق محمد سعید محمد١٨٥٣٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عمرو احمد محمد احمد١٨٦٣٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-فرید كامل سعد كامل١٨٦٦٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-كریم نصر یحیى نصر اسماعیل١٨٦٨٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-كریم یحى عبد العزیز عبد الوھاب١٨٦٩٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-كریمان طھ حسن حسین (أ.ف)١٨٦٩٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد عادل ناجى ابراھیم١٨٧٩٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد مجدى محمد عبد العلیم١٨٨١٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى ھانى صالح عبد العزیز١٨٩٤٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-نور الدین كرم انور حافظ١٩٠١٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یاسمین طارق توفیق شبانھ(محول)١٩٠٨٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یوسف سعید كامل سعید١٩١٠٦

الثالثة-ادارة اعمال انتساب٠ابانوب ممدوح وھبھ عبد المسیح (محول)١٩١١٧

الثالثة-ادارة اعمال انتساب٠احمد سمیر عبد ربھ محمود (محول)١٩١١٨

الثالثة-ادارة اعمال انتساب٠احمد مجدى طلعت عبد العلیم (محول)١٩١١٩

ادارة اعمال انتساب-الثالثةباحمد مصطفى عبد العظیم محمد١٩١٤٣

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبخلود زكریا ذكى ابوالمعاطى١٩١٧٢

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 : عالقات دولیة

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبمصطفى محمد عبد السالم عامر١٩٢٧٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد صالح محمد عبدهللا١٩٤٨٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم محمد السید احمد١٩٦٥٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-تقى احمد یحیى حسن محمود١٩٨٠٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن صابر محمد جبر٢٠١٠٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد هللا محروس على احمد٢٠١٤٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد هللا محمد جمیل محمد٢٠١٥٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-على صالح الدین على احمد٢٠١٧٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمرو ابراھیم خالد احمد٢٠٢٢٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمرو ھشام امین محمد البنھاوى٢٠٢٣٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-فاطمھ بدر محمد حسین٢٠٢٥١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-فاطمھ صبحى عبد الجواد حسن٢٠٢٥٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریستین ثابت فوزى سعد٢٠٢٧٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم رأفت عبد العظیم مرسى٢٠٢٨٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم طارق محسن محمد٢٠٢٩٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم محمد عطیھ احمد٢٠٣٠٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم منصور على علیوه٢٠٣٠٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مادونا مجدى مكرم عازر٢٠٣١٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ماریو كرم بنیامین خلیل٢٠٣٢٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مازن محمد سعید محمد عزت حسن٢٠٣٢٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد احمد محمد صالح صقر٢٠٣٥٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد طارق شعبان سالم٢٠٤٣٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد على على محمد الباعى٢٠٤٦١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد نصر عبد الحي مصطفي٢٠٤٩٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود صالح محمد جمعھ٢٠٥٢٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود عبد الناصر جاد سید٢٠٥٣٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مدحت محسن محمد االمیر السید٢٠٥٥٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى طھ مھدى محمد٢٠٥٩٧

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-منھ هللا مجدى سید حسن٢٠٦٥٢

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 : عالقات دولیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-میار محمد قطب محمد٢٠٦٧٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-میخائیل جمال داود نصر هللا٢٠٦٨١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-یوسف سعید دسوقى عباس٢٠٨٥٠

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

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

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب٠محمد عبد العظیم عبد الحكم ابراھیم (محول)٢٠٨٦٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد اشرف سعد عبد هللا مصطفى٢٠٨٨٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد امیر خلف السید٢٠٨٨٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد حسین محمد عبد الحمید٢٠٨٩٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد خالد ابراھیم سید٢٠٨٩٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد خالد رفاعى احمد٢٠٨٩٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد رزق محمود ابراھیم رضوان٢٠٨٩٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد عاطف عبد الفتاح حسن محمود٢٠٩٠٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد عبد الناصر فتحى محمد٢٠٩١٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد عثمان عبد هللا عبد الھادي٢٠٩١٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد عصام عبد السالم عرفة٢٠٩١٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد عویس عوض هللا محمد٢٠٩١٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد مجدى عبد العزیز سالم٢٠٩٢٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد منصور سلطان سید٢٠٩٤٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباسراء سامى فتحى على٢٠٩٤٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباسماء عادل سید محمد٢٠٩٦١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباالء اشرف محمد محمد(أ.ف)٢٠٩٦٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببامین محمود امین عبد الحمید (محول)٢٠٩٧٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببدینا شریف السید عبده٢١٠٣٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببدینا محمد عبد الوھاب غریب٢١٠٤١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببرضوه رأفت عبده عثمان٢١٠٤٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببریم شوقى ابراھیم السید سالمھ٢١٠٥٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببشیماء محمد عبده احمد٢١٠٨٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببصفوت عماد الدین احمد محمود٢١٠٨٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعماد الدین عادل نظمى احمد٢١١٣٧

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 : عالقات دولیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعمر سید صالح ابراھیم٢١١٤٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعمر شریف محمد حافظ العقاد٢١١٤٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعمر عادل زنقور محمد٢١١٤٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعمرو حسام عویس سید٢١١٦٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببكیرلس فرج عبدهللا حنا٢١١٨٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببماجد دانیال شفیق بولس٢١١٩٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببماركو داود باسیلي میخائیل٢١١٩١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد حسین محمد محمد(أ.ف)٢١٢١٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد رمضان محمد صالح٢١٢١٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد مصطفى احمد انور٢١٢٤٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمود محمد السید محمد السید٢١٢٧٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببندى احمد محمد مصطفى(أ.ف)٢١٣٣٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببیمنى محمد محمود قناوى عیسى٢١٣٨٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببیوسف جیوشى فاروق احمد٢١٣٨١

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 : عالقات دولیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاحمد السعید مصطفى٢٢٠١٩

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاسراء حامد عبد العزیز محمد٢٢٠٨٤

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـاسالم احمد محمد عبد هللا٢٢٠٩٩

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـبیتر جمال امین كامل٢٢١٧٩

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـدینا یحي السید سویلم٢٢٢٣١

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـندى ایمن محمد عرفھ٢٢٥٩٠

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-احمد حسن رشوان حسین٢٢٦٩٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-اسراء محمد احمد عبد هللا٢٢٧٢٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-ایھ عبده محمد ابراھیم یوسف٢٢٧٧١

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مروه احمدعبد السمیع سید٢٢٩٨٧

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-مصطفى عادل رأفت السید٢٣٠٠٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغاتبعمرو صالح محمد احمد٢٣١٤٧

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-ابتھال ناصر ادم جاد٢٣١٦٢

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-احمد خالد عبد المجید الفقى٢٣١٦٦

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-االء عالء الدین على عبد الغنى٢٣١٨٧

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-بیتر رزیقى طونى محارب٢٣٢٠١

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-حسناء محمد مصیلحي مھدي البدوى٢٣٢٠٥

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-ماجى ماھر فایز صموئیل٢٣٢٥٩

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-محمد ایمن محمد صالح یونس٢٣٢٦٦

الرابعة-خارجیة انتظام لغاتبیوسف عاطف یوسف محمد٢٣٣٣١

اقتصاد انتظام لغات-عمر اشرف احمد احمد٢٣٣٧٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـاحمد حسین سید حامد محمد٢٣٥٢٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـاحمد طارق محمد حامد محمد٢٣٥٣٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـاحمد محمد عبد المنعم محمد زین٢٣٥٤٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـاحمد ولید مصطفى سید٢٣٥٥١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـاسراء ابراھیم عبدهللا محمد٢٣٥٥٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـاسالم فتحي احمد محمد٢٣٥٧٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـاسماعیل اكرم زیدان محمد٢٣٥٨٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـاشرقت احمد محمد الھادي السید٢٣٥٨٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـاالء جمال عابد احمد الراشدى٢٣٥٨٦

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 : عالقات دولیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـاالء شعبان زین العابدین حسن٢٣٥٨٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـامیر ادوارد ھابیل اسكندر٢٣٥٩٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـامیره سعید فایز محمد٢٣٦٠١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـاندرو سامح جورجى رزق هللا صلیب٢٣٦٠٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـایھ على سلیمان على سلیمان (محول)٢٣٦٣٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـبتول اسعد صابر رزق هللا٢٣٦٣٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـبسمھ ربیع احمد نجیب٢٣٦٤١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـبسنت ھشام محمد عبد اللطیف٢٣٦٤٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـجیرمین جوزیف منیر لبیب غبلایر٢٣٦٦٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـدمیانھ عزمى فیلبس دانیال٢٣٦٨٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـدیفید جمال الدین صابر جرجس٢٣٦٨٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـدینا مجدى مصطفى محمد٢٣٦٩٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـرضوى رأفت ابراھیم حسین٢٣٧٠٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـسلمى اشرف على نصر الدین عبد الحمید (محول)٢٣٧٢٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـسلمى سمر عفیفى درویش٢٣٧٣٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـسھا ھشام محمد محمد محمد السید٢٣٧٤٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـشروق عبدالفتاح السید بسیونى٢٣٧٥٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـطلعت صابر مصطفى كمال احمد شعبان (محول)٢٣٧٦٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـعبد الرحمن ناصر امام عاشور (محول)٢٣٧٨٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـعبد العزیز طارق عبد العزیز عبد المقصود٢٣٧٨٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـعبد اللطیف خالد عبد اللطیف محمد٢٣٧٨٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـعبد هللا محمد محمد عبد الحافظ احمد٢٣٧٩٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـعمر محمد حسین منصور السید٢٣٨١١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـعمر محمود فؤاد محمود (محول)٢٣٨١٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـعمر مسلم الشحات اسماعیل٢٣٨١٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـعمرو عبده على عبده (محول)٢٣٨١٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـعمرو محمود عبد الخالق محمود٢٣٨٢١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـفادى حسین عبد الرحمن حسین٢٣٨٢٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـفاطمھ جمال عبد الرحیم یسن٢٣٨٢٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـفاطمھ شعبان عبدالحلیم محمد٢٣٨٢٥

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 : عالقات دولیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـفایزه محسن مرسي غنیم٢٣٨٢٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـكریم حسن محمد ابراھیم دیاب٢٣٨٣٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـلمیاء جمال ابو القاسم عبد اللطیف٢٣٨٤١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـمارى عماد صبحى خلیفھ٢٣٨٤٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـمارینا ابراھیم ذكري عبد السید٢٣٨٤٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـمارینا سعید حلیم رمسیس٢٣٨٤٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـماریو كامل سعدان شحاتھ٢٣٨٥٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد امام حسین ابوھجرس٢٣٨٧٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد اوسامھ صالح محمود٢٣٨٧١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد شریف عبدهللا احمد٢٣٨٨٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـمحمود فتحى عبد البصیر عبد البدیع٢٣٩١٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـمحمود محمد محمود حسین٢٣٩٢١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـمرام عطا حسن عطا٢٣٩٢٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـمصطفى احمد احمد اسماعیل٢٣٩٣٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـمصطفى ھانى عفیفى محمود٢٣٩٤٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـمنار فرید نعمانى محمود٢٣٩٤٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـمیار ایمن محمد عبد المعطى فتح هللا٢٣٩٦٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـمینا رأفت سامى اسحق٢٣٩٧٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـنادین اسامھ فھمى احمد٢٣٩٨٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـنرمین محمد احمد كمال نجم٢٤٠٠٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـنور الدین ابراھیم عیسى على٢٤٠١٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـنیره السعید محمد عبد العزیز عطا٢٤٠٢٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـنیفین محمود محمد عبد الحمید٢٤٠٣١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـھاجر ابوسریع صادق محمد٢٤٠٣٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـھاجر محمد رفاعى مرسى٢٤٠٣٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـھبھ احمد محمد محمد المصري٢٤٠٤٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـھبھ عصام الدین احمد محمد (محول)٢٤٠٤٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـھدیر اسامھ تونى على التونى٢٤٠٤٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـوالء محمد محمد الشرقاوى (محول)٢٤٠٥٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـیاسمین نور صالح احمد٢٤٠٦٣

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 : عالقات دولیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـیمنى حاتم صالح٢٤٠٦٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـیوستینا ھدیة عطیھ شانودى٢٤٠٦٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـیوسف حسن احمد خلیل٢٤٠٦٩

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠احمد خالد صدیق محمد (محول)٢٤٠٧٥

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠احمد مجدى حسن على یونس (محول)٢٤٠٧٦

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠امجد یاسر محمود محمد شافعى (محول)٢٤٠٧٧

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠ایھ طارق انور عبد العال (محول)٢٤٠٧٨

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠بطرس میالد لبان صلیب (محول)٢٤٠٧٩

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠حازم محمد حسین شافعى (محول)٢٤٠٨٠

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠رنا عبد المنعم حسن احمد (محول)٢٤٠٨١

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠عبد الرحمن حسنى عبد السالم عبد التواب (محول)٢٤٠٨٢

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

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

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠مروان اسامھ احمد البدوى محمد حلمى (محول)٢٤٠٨٥

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠مصطفى ابراھیم محمد ابراھیم (محول)٢٤٠٨٦

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠مصطفى عید مصطفى محمد صالح (محول)٢٤٠٨٧

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠نورھان محمد نجیب عبود (محول)٢٤٠٨٨

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠ھدیر رجب عزب محمود عیسى (محول)٢٤٠٨٩

الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠یوسف محمود یوسف محمود محمد طنطاوى (محول)٢٤٠٩٠

الثالثة-محاسبة انتظام لغاتباحمد محمد بیومى محمد مطاوع٢٤٠٩١

الثالثة-محاسبة انتظام لغاتبشاھنده صالح محمد محمد٢٤٠٩٤

الثالثة-محاسبة انتظام لغاتبغاده محمد على نافع٢٤٠٩٨

الثالثة-محاسبة انتظام لغاتبمحمد مدحت عبد هللا٢٤١٠٠

الثالثة-محاسبة انتظام لغاتبممدوح فتح هللا محمد جاب هللا٢٤١٠٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاحمد حسنین محمد حنفى٢٤١٢١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاحمد عبد القادر عبد القادر سعد (محول)٢٤١٢٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاسالم محمد كمال محمد٢٤١٥٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاسماء خالد فاروق محمد٢٤١٥٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاالء ایمن محمد رجب٢٤١٥٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاالء عصام على على یونس٢٤١٥٧

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 : عالقات دولیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاالء وحید سعید محمد محمد٢٤١٥٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـالسید رجب السید غانم٢٤١٦١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـامانى خالد محمد بھیاج٢٤١٦٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـامیرة اسماعیل حسین محمد٢٤١٦٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـامیرة جمال محمد احمد محمد شحاتھ٢٤١٦٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـامین ماھر امین عبد الموجود٢٤١٧٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـامینھ عثمان السید محمود ھنیدى (محول)٢٤١٧١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاندرو رأفت عطیھ سلیمان (محول)٢٤١٧٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـایھ احمد محمد ناجى زكى٢٤١٨٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـایھ خالد حافظ محمد٢٤١٨١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـایھ عبد النبى جالل سید٢٤١٨٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـایھ فایز محمد عبد العال٢٤١٨٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـباسل احمد محمد ابو العال نعمان (محول)٢٤١٩٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـبسنت خالد عبد الباسط عبد السالم٢٤١٩٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـبسنت كمال عبد الحمید محمد٢٤١٩٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـبسنت نبیل راشد ابراھیم٢٤١٩٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـبھادر محمد مصطفى الجندى (محول)٢٤٢٠١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـحبیبھ عادل عبد السمیع عبد الخالق٢٤٢١٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـخالد نایل حسن محمد٢٤٢٢٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـدنیا جمال احمد محمد ابراھیم٢٤٢٢٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـرضوى احمد یوسف شحات٢٤٢٤٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـریم یاسر سامى فرج٢٤٢٥٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـساره رأفت میشیل اسكندر٢٤٢٦٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـساره محمد محمود امام٢٤٢٧٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـسلمى اسماعیل محمود احمد٢٤٢٧٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـسلمى عاطف السنوسى حسن٢٤٢٧٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـسھیلھ محمود محمد شلقامى٢٤٢٨٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـشروق عادل یونس ابراھیم٢٤٢٨٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـشروق عالء احمد مكاوى ابو ھجان٢٤٢٩٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـطة حمدى محمد رشاد محمود العلیمى٢٤٢٩٨

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 : عالقات دولیة

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعبد الرحمن زھران محمد عزوز٢٤٣٠٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعبد هللا محمد طارق عبدهللا احمد٢٤٣١٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعبد هللا محمد محمد الخضرى٢٤٣١٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعبدهللا محمد عبد هللا فرج٢٤٣١٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعلى اسامھ على حسین٢٤٣٢١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعمر عالء سید محمد٢٤٣٣٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـفاطمھ عبد المجید حسین سلیمان٢٤٣٤٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـفاطمھ عبد الناصر ابراھیم عبد النبى٢٤٣٤٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـفاطمھ عطیھ مصطفى احمد٢٤٣٥٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـفیرونیا امیر منیر فرید٢٤٣٥٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـكرستین اشرف خیر هللا عاصى جبره٢٤٣٥٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـكیرلس حسام جمال توفیق٢٤٣٦١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـكیرلس مكرم كرم ناشد٢٤٣٦٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـكیرلس نادى كمال شاكر٢٤٣٦٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـلمیس محسن رمضان احمد٢٤٣٦٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـلؤة رمضان عطیھ على٢٤٣٦٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـماركو وجیھ بخیت بشاره (محول)٢٤٣٧٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمارینا ناصف فتحي فنیار٢٤٣٧٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد ابراھیم عبد الحلیم ابراھیم٢٤٣٧٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد ابراھیم عبد الفتاح روبى٢٤٣٧٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد احمد فھیم بدر٢٤٣٨٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد اسامة السید على الحجار٢٤٣٨١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد اسامة فوزى عبدالفتاح٢٤٣٨٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد توفیق زكي حسن٢٤٣٨٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد حسام الدین محمود شوقى٢٤٣٨٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد حنفى عبد الھادى محمد٢٤٣٨٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد خالد حجاج حسین٢٤٣٨٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد خالد على محمود٢٤٣٨٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد رضا فتحى مصطفى٢٤٣٩١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد سمیر شكرى طلبة٢٤٣٩٣

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 : عالقات دولیة

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٥)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد صالح زكریا محمد٢٤٣٩٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد عصام الدین محمد عبد هللا٢٤٣٩٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد مبارك عبد الباسط مرسى٢٤٤٠٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد مجدى عبوده محمود٢٤٤٠٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد موسي فھمي احمد البدراوي٢٤٤٠٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد ناصر محمد عبد السالم٢٤٤٠٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد والء حسین محمود٢٤٤١٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمود صبحي شعراوي امام٢٤٤١٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمود محمد عبدالملیك محمد احمد٢٤٤١٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمروان حسین احمد حسن٢٤٤٢٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمروه شاذلى مھدى محمد٢٤٤٢٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمروه ماھر عبد الرحمن كمال٢٤٤٢٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمروه نبیل محمد مرزوق حمودة٢٤٤٢٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمریم عماد خلیل حكیم٢٤٤٢٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمنصور محمد منصور خلف٢٤٤٣٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمنھ هللا عادل على احمد سلیم٢٤٤٣٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمنھ هللا محمد سعید عبد الفتاح٢٤٤٤٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمنھ هللا مصطفى عبد العزیز مصطفى٢٤٤٤١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمھند حاتم محمود داود٢٤٤٤٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمى عالء محمد حسن٢٤٤٤٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـنادین سامى عبد القادر سعید٢٤٤٥٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـندى نبیل محمد عبد النبى٢٤٤٦٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـنوران ایمن مصطفى السید٢٤٤٦٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـنورھان احمد اسماعیل دغیش٢٤٤٧٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـنورھان حمدى رجب محمد السید٢٤٤٧١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـنورھان محمد صابر٢٤٤٧٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـنورھان محمد فتحي عبد العزیز٢٤٤٧٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـھاجر ابراھیم زكریا ابراھیم (محول)٢٤٤٨٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـھدى عالء الدین یوسف ابراھیم٢٤٤٨٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـھدیر محي الدین سید محمد٢٤٤٨٨

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 : عالقات دولیة

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٥)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـھیالنھ صالح فؤاد صالح٢٤٤٩١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـوفاء ابراھیم محمد ابراھیم٢٤٤٩٣

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـیاسمین حسن ابراھیم على٢٤٥٠٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـیاسمین محمد محمد صبحى٢٤٥٠٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـیاسمینا ھشام منصور السید٢٤٥٠٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـیوسف احمد ابوالیزید احمد٢٤٥٠٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـیوسف روماني یوسف جاب هللا٢٤٥٠٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـیوسف محمد عبد النبى محمد شدید (محول)٢٤٥١٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـیوسف مدحت كمال ابو الفتوح٢٤٥١١

الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغات٠ایھ خالد عبد المرضى محمد اسماعیل (محول)٢٤٥١٢

الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغات٠محمد نبیل محمد الفار (محول)٢٤٥١٣

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةباحمد ابراھیم محمد محمد ٢٤٥١٤

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبریم ایھاب راشد٢٤٥٣٧

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبمصطفى خالد محمد محمد٢٤٥٥٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـابراھیم محمد ابراھیم على ابو یوسف٢٤٥٦١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـایھ سعید ھارون السید٢٤٥٧٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـتغرید عبد الحق احمد محمد حسن الروبي٢٤٥٧٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـجون جمال حلیم ابراھیم٢٤٥٨١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـحسن فؤاد ابراھیم فؤاد حجازى (محول)٢٤٥٨٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـخلود زكریا دیاب محمد دیاب٢٤٥٨٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـروان محمد عبده محمود احمد (محول)٢٤٥٩٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـشروق خالد على ابراھیم٢٤٥٩٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـفاطمھ عبد النعیم امیر عبد النعیم٢٤٦٠٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـلمیس عمادالدین سید عبده احمد٢٤٦١٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمحمد جمال حامد خلیل٢٤٦١٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمحمد حمدى حسین سراج٢٤٦١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمحمد عبدالحكیم رزق ابراھیم محمد٢٤٦٢٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمحمد عزت حسین سید٢٤٦٢٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمحمد عالء الدین صالح محمد (محول)٢٤٦٢٨

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 : عالقات دولیة

عدد الطالب:(٢٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمحمود یحیى حسن احمد٢٤٦٣٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمصطفى صالح مدنى رضوان٢٤٦٣٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمصطفى طھ عبدالجواد عدلى٢٤٦٣٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمصطفى عبد المتجلى عبد المجید خلیل٢٤٦٣٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمعتصم ممدوح عبد السالم٢٤٦٣٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـنھال محمد احمد احمد خفاجى٢٤٦٤٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـنورھان نصر محمد یوسف٢٤٦٥٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـھشام ایمن عباس٢٤٦٥٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـیوسف طارق عباس حلیم محمود٢٤٦٥٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـیولیانھ یوسف سالمھ یوسف٢٤٦٥٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغات٠مارینا سعدون ایوب محروص (محول)٢٤٦٥٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتبابراھیم حسین جودة محمد٢٤٦٥٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتبمحمد خالد عبده احمد البربرى٢٤٦٦٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتبمحمد عماد الدین سعد حسین٢٤٦٦٨

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـمحمد سالمھ محمد مھنى٢٤٧١٥

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـمحمد ناصر احمد محمد٢٤٧١٨

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـمحمد ھیثم محمد ادیب السمان٢٤٧١٩

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـمحمود محمد ابوزید على متولي٢٤٧٢٢

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـمصطفي اشرف عبد الحمید محمد٢٤٧٢٥

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـیوستینا اشرف زكى عبد هللا٢٤٧٣٥

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظام لغاتـامیر حسنین محمد االمیر٢٤٧٥٤

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظام لغاتـضحى احمد فاضل احمد (محول)٢٤٧٦٠

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظام لغاتـعمرو عبد الجواد احمد محمد (محول)٢٤٧٦٢

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظام لغاتـفاطمھ مجدى راشد محمد٢٤٧٦٤

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظام لغاتـمحمد اسامھ عبد المجید على (محول)٢٤٧٦٦

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظام لغاتـمحمد حمدى محمد على جمال الدین٢٤٧٦٧

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 : عالقات دولیة

عدد الطالب:(١٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(تابع ١٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب لغاتـاحمد احمد محمد احمد شافعي٢٤٨٠١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب لغاتـاحمد عالء الدین احمد حسن٢٤٨٠٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب لغاتـاحمد محمود سید احمد زوام٢٤٨٠٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب لغاتـاحمد محمود محمد عرفة محمد٢٤٨٠٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب لغاتـزیاد محمد احمد عبد المولى٢٤٨٠٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب لغاتـعبد المجید ھشام مصطفى عبد الباقي٢٤٨١٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب لغاتـعمرو احمد محمد نیازي٢٤٨١٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب لغاتـمحمد مجدي محمد احمد٢٤٨١٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب لغاتـمروان احمد محمود احمد٢٤٨١٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب لغاتـمنة هللا محمد عبد الحمید سنبل٢٤٨٢٠

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال لغات انتسابـرحمھ حمدى محمد بھنسى٢٤٨٣٠

الثالثة-ادارة اعمال لغات انتساب٠تقى محمد السید الصباحى (محول)٢٤٨٣٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب لغاتـامیرة حازم حسین محمد٢٤٨٤١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب لغاتـعبد الحمید محمد عبد الحمید محمد٢٤٨٤٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب لغاتـنور الدین مجدي ابوزید حسن٢٤٨٤٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب لغاتـیوسف ھشام حسین حسني٢٤٨٤٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب لغات٠مصطفى خالد على ابراھیم ھمام (محول)٢٤٨٤٩

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب لغاتـمعاذ رمضان سلیمان محمد٢٤٨٥١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


