
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتسابالمادة : دراسة تجاریة بلغة ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-ابراھیم عید أنور علي٦٠١٤

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد حسین حداد حسین٦٠٤٣

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد منصور حنفي محمد٦١٥٦

الرابعة-محاسبة انتساب-اسالم حسنى نصر محمد٦١٩٤

الرابعة-محاسبة انتساب-حسام عالء الدین توفیق٦٣٨٤

الرابعة-محاسبة انتساب-حسین سید حسین صبحى٦٤٠٥

الرابعة-محاسبة انتساب-حسین عبد الجواد عباس ملكى٦٤٠٧

الرابعة-محاسبة انتساب-حسین عثمان حسین عثمان٦٤٠٨

الرابعة-محاسبة انتساب-شھیره سید سعد رضوان٦٥٥٧

الرابعة-محاسبة انتساب-طارق ھشام عبد العال حسن٦٥٧٨

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن فیصل سید سید عیسى ٦٦١١

الرابعة-محاسبة انتساب-كریم اسامھ ماھر احمد٦٧٦٤

الرابعة-محاسبة انتساب-محمد عبد اللطیف عالم عبد اللطیف٦٩٤٥

الرابعة-محاسبة انتساب-محمود غانم ابراھیم غانم٧٠٥٥

الرابعة-محاسبة انتساب-مصطفى فرج ابراھیم محمد سعدان٧١١٧

الرابعة-محاسبة انتساب-میاده اشرف محمد السید احمد٧١٦٢

الرابعة-محاسبة انتساب-ھشام ابراھیم حسین٧٢٥٤

الرابعة-محاسبة انتساب-یاسر على حسین عبد الوھاب٧٢٨٢

الرابعة-محاسبة انتسابخ٢باسم محمد احمد ابوضیف٧٤٨٥

الرابعة-محاسبة انتسابخ+مسیحھ یعقوب ابوالسعود یعقوب٧٥٥٢

الرابعة-محاسبة انتسابخ+ولید حسین محمد احمد ابوسعدة٧٥٦٠

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد ممدوح محمد عوده٧٧٤٩

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد یاسر عبد الظاھر احمد٧٧٥١

الرابعة-خارجیة انتساب-امیر محمود على عبدالمنعم٧٨٢٧

الرابعة-خارجیة انتساب-ایھ خالد محمد على عبدالخالق٧٨٥٤

الرابعة-خارجیة انتساب-رحاب مسلم صالح سلیم عالم٧٩٥٨

الرابعة-خارجیة انتساب-سحر عسیلي محمد محمد٧٩٩٣

الرابعة-خارجیة انتساب-سعید محمد رجب عبد المجید٧٩٩٦

الرابعة-خارجیة انتساب-شرین احمد عبد الغفار احمد٨٠٣٥

الرابعة-خارجیة انتساب-فاطمھ محمد السید عطیھ٨١٤١

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد جمال عبد اللطیف عیسى٨٢٠٦

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد جمال مدبولى احمد٨٢٠٩

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد عبد الحمید ناصر ادریس٨٢٤٧

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد عبد العظیم عبد هللا ابراھیم٨٢٥٠

الرابعة-خارجیة انتساب-مصطفى محمود صالح ابراھیم٨٣٢٧

الرابعة-خارجیة انتساب-میرفت امین محمد امین٨٣٥٩

الرابعة-خارجیة انتساب-ندى جاد الكریم احمد علي٨٣٧٤

الرابعة-خارجیة انتسابخ+أحمد صالح حسن ابوزید٨٦١٤

الرابعة-خارجیة انتسابخ+عبدالمنعم عبدالمنعم حسني الصیاد٨٦٢٤

الرابعة-خارجیة انتساب دور سبتمبربعزه ھانى عبد العظیم عبد الحمید القاضى٨٦٦٩

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-احمد مجدى صالح احمد زكى٨٧٨٠

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-امنیھ مصطفى عبده عبد الرحیم(أ.ف)٨٨٢٣

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-بیشوى عصام برسوم حبیب٨٨٤٠

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-دعاء محمد ابراھیم محمد٨٨٥٧

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-سارة شحات احمد محمد٨٨٧٥

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-سندس نبیل سمیر محمود٨٨٨٤

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-سیف الدین السید عبد الرؤف االمیر٨٨٨٧

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-عبد الناصر خلف ابو زید محمد(أ.ف)٨٩٠٩

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-عمر مصطفى حجازى عبد الحمید٨٩١٨

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-غاده كامل عبد المنجى احمد٨٩٢٨

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمد احمد محمود محمد٨٩٥٩

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمد اشرف محمد فنتو٨٩٦٣

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمد المتولى فھیم المتولى٨٩٦٥

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمد محمود رشدى محمد٨٩٩٤

الرابعة - ادارة اعمال انتسابخ٣ماجد محمد عبدالفتاح سید٩١٠٣

الرابعة-اقتصاد انتساببجاكلین عزت شحاتھ عبدالمالك٩١٤٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ابراھیم ابو بكر ابراھیم على١٥٠١٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ابراھیم خالد ابراھیم اسماعیل١٥٠٢١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ابراھیم دسوقى محمد حمیده١٥٠٢٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ابراھیم عبد الفتاح عبد الھادى عبدرب النبى١٥٠٢٧

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ابراھیم محمد عبد هللا عبد القادر١٥٠٤١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ابراھیم محمد عبد الوھاب بلبول١٥٠٤٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد اسماعیل احمد عبد الحمید١٥٠٥٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد اسماعیل حسین عبد الباقى١٥٠٥٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد السید عبد الغنى عبد الجواد١٥٠٦٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد العربى على حسن١٥٠٧٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد هللا یحیى محمد غالب١٥٠٧١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد حسنى مصطفى عبد الحلیم١٥١٠٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد خالد سید زكریا الجابرى١٥١٠٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد خلیفھ على مبارك١٥١٠٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد سعید سعد محمد١٥١٢٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد سید محمد عبد الرحمن١٥١٣٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد شوقى رجب خضر١٥١٣٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد صابر محمد حسن١٥١٤٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد طاھر حمدى ابوالفضل الجرواني١٥١٥٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد عبد العزیز فرغلى عبدالرحمن١٥١٦٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد عزت احمد مھدى١٥١٨٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد على محمد حسین١٥١٩١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد مجدى احمد ابراھیم١٥٢١٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد محمد فؤاد رضوان١٥٢٤٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد مسعد عباس عبد الوھاب١٥٢٦١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد مصطفى محمد محمد شحاتھ١٥٢٦٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد ممدوح حسن علي١٥٢٦٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسامھ حسین احمد حالوه١٥٣٠٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسراء شریف على شرف الدین احمد١٥٣٢٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسراء طلعت عبد هللا محمد١٥٣٢٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسراء عادل طلعت ابراھیم١٥٣٢٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسراء عبد الرحیم عوض فارس١٥٣٣٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسراء عبد الفتاح حسن المصلحى١٥٣٣١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسراء محمد حسن محمد ھریدى١٥٣٣٦

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم جابر ابو القاسم حسین١٥٣٥١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم جاد الشحات جاد١٥٣٥٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم حسن داود حسن١٥٣٥٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم رضا محمد محیسن١٥٣٦١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم سید محمود محمدین١٥٣٦٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم صالح شبل عمران١٥٣٧١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم فتحى ناجى یوسف١٥٣٨٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم منصور محمد عید١٥٣٩٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم ھشام اسماعیل محمد١٥٣٩٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم ولید محمد وسیم١٥٣٩٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسماء اسامھ عبد الفتاح عبد العزیز١٥٣٩٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسماء جوده سید جوده الدرس١٥٤٠٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسماء سامى عبد الغفار حسنین١٥٤٠٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسماعیل صابر اسماعیل محمد١٥٤١٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسماعیل عبد العزیز اسماعیل عبد العزیزالدمرداش١٥٤١٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اشجان محمد على محفوظ١٥٤١٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اشرف وائل محمد ذكى ابراھیم١٥٤٢٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اشرقت احمد محمد السید بیومى١٥٤٢٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اكرم محمد عبد العزیز ابراھیم١٥٤٢٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-االء سمیر فاروق محمد البحراوى١٥٤٢٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-االء عبد هللا اسماعیل على شحاتھ١٥٤٣٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-البدرى محمد عبد الغنى محمد١٥٤٣٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-المعتصم با� مدحت صالح راغب١٥٤٤٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-امانى اسامھ محمود على فؤاده١٥٤٤٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-امانى محمود سید امام١٥٤٤٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-امنیھ مصطفى احمد احمد حسن١٥٤٥٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-امیر سید الشیمى عبد الرحمن١٥٤٦١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-امیره رجب كامل جاد١٥٤٧١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-امیره محمد محمد عبد البى١٥٤٧٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-انجى مصطفى عبد السالم محمد١٥٤٨٧

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ایمان محمد عبد هللا عبد الحفیظ١٥٥٠٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ایمان محمد كساب سید١٥٥٠٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ایمان مصطفى كامل عبد المجید١٥٥٠٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ایمان ناصر خلف عبد الرحیم١٥٥٠٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ایمن حسین حمدى حسن١٥٥٠٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ایمن سمیر عبد المعطى سعد١٥٥٠٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ایمن نصر الدین حسین سلیمان١٥٥١١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ایھاب یسر عرابى حسین١٥٥٤٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-باسم احمد رسالن احمد١٥٥٤٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-بدر محمد احمد محمد١٥٥٥٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-بسام فایز شعبان عبد العال١٥٥٥٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-بسنت اشرف محمد ذكى١٥٥٦٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-بنیامین یعقوب جرجس نور١٥٥٧٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-بھیره زینھم عبد الرحیم صالح عامر١٥٥٧٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-تقى محمد كامل سلیمان١٥٥٩٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ثریا على خلف قطب عمر١٥٦٠٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-جرجس لویس ودیع حنا١٥٦٠٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-جھاد مجدى احمد محمد عبد الرحمن١٥٦١٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-جھاد محمد احمد عبد الحلیم١٥٦١٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-جھاد محمد السید عبدالعزیز١٥٦١٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حازم ایمن فوزى عشماوى١٥٦٢٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حبیبھ مصطفى امین احمد١٥٦٣٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حسام محمد حسین حامد١٥٦٥٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حسن دسوقى حسن احمد١٥٦٦٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حسین مدحت صالح حسین عنبر١٥٦٨٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-خالد رأفت احمد جمعھ١٥٦٩١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-خالد سامى عبد النبى اسماعیل١٥٦٩٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-خالد عزت عبد العزیز محمد١٥٦٩٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-خلود حسن علیش محمد١٥٧٠٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-دالیا عبد هللا محمد امین١٥٧١٦

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-دینا حلمى العوض ابراھیم١٥٧٣١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-دینا سامح خلیل عبد هللا حسانین١٥٧٣٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-راعوث خلیل مالك خلیل١٥٧٣٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-رانیا طارق احمد ابراھیم١٥٧٤٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-رغده رضا عطیھ عبد اللطیف١٥٧٧١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ریھام احمد عبد الرازق احمد سعید١٥٧٨٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-زینب عثمان حسن عثمان١٥٨٠٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سارة اشرف محمود بیومي١٥٨٠٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سارة شحاتھ محمد عبدالباقي١٥٨٠٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ساره عالء عبد النبى شعبان عبد النبى١٥٨١٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ساره محمد محمد حسن١٥٨٢٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سالم محمد سالم محمود١٥٨٢٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سلمى اسامھ فوزى محمد١٥٨٣٢

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

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سمر لبیب السید احمد التھامى١٥٨٥٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سمیر احمد سمیر احمد عثمان١٥٨٥٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سمیر سامح سمیر عبد الحافظ١٥٨٥٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سید درویش عبد المنعم عبد الباسط١٥٨٦٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شروق اشرف عبد البدیع متولى١٥٨٨٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شروق اكرم فتحى على١٥٨٨١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شروق طارق حلمى السید١٥٨٨٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شریف صالح احمد عبد الجواد١٥٨٩٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شریف صالح شوقى محمد١٥٨٩٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شریف محمد نجیب السید البنا١٥٩٠٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شریف ھشام احمد محمد١٥٩٠١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شھاب حمدى محمد عبد الحلیم١٥٩٠٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شوقى محمد شوقى محمد احمد١٥٩١٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شیماء حسین عبد اللطیف یمنى١٥٩١٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-طارق كرم بدر محمد١٥٩٣٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن زكریا ابوعوف محمود١٥٩٩٠

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن سمیر یوسف راغب١٥٩٩٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن شریف یوسف عبده اللیثى١٥٩٩٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن طارق اسماعیل على١٦٠٠١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن عصمت متولى رمضان١٦٠٠٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن على عبدالجابر سالم مصطفى١٦٠٠٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن مصطفى غانم عبد العزیز١٦٠٣٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن منصور فتحي الھوال١٦٠٣٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد القادر محمد ریاض عبد القادر حجاج١٦٠٤٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد هللا محمد انور محمود١٦٠٦٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الواحد احمد محمد الدسوقى محمد حسنین١٦٠٧٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عماد اشرف ابراھیم محمد١٦١٤٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عماد عھدى دمیان سولایر١٦١٤٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر عادل كمال الدین عطیة١٦١٧٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-فاطمھ محمد امین١٦٢٧٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-فیفى شحاتھ حسن محمد (أ.ف)١٦٢٩٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ماجى لطفى صبحى حكیم١٦٣٧٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد ابراھیم محمد على ابراھیم١٦٤١٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد احمد ابراھیم محمد١٦٤٢١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد احمد محمد حلمى١٦٤٤٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد جمال یحیي عبدالصبور١٦٥١٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد خلیل محمد حسن١٦٥٦٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد سعید سعد محمد محمد١٦٥٩٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد سعید عدلى السید١٦٥٩٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد سمیر صبحي رزق١٦٦٠٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد سید عبد الحمید صالح١٦٦١٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عادل عبد الراضى عبد الرسول١٦٦٦٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عبد المحسن عبد العظیم على١٦٦٩٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد محمود انور فرج١٦٧٧١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد محمود عبد العزیز حسن١٦٧٧٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد محمود محمد امین١٦٧٨١

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد محیى كمال انس احمد١٦٧٨٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد وائل حسن وھبھ محمد الریفى١٦٨٣٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد ولید محمد ربیع١٦٨٤٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد یوسف عبد العظیم متولى١٦٨٤٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود جالل السید عبد الدایم١٦٨٧١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود سعید محمود حسن١٦٩٠٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود سید احمد حسان نصار١٦٩٠٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود صبرى رزق بیومى على١٦٩١٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود محمد ابراھیم ابوعیطھ١٦٩٤٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود محمد احمد صالح١٦٩٤٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود مصطفى احمد ابراھیم١٦٩٦٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود ناجى عبد المعز عبد الباقى١٦٩٧٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود ناجى عبدالعزیز ابراھیم١٦٩٧١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مریم جمال ابوالفتوح السید١٧٠٠٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى رزق محمد علي الطحانھ١٧٠٥٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى طارق السید محمد١٧٠٧٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى عبد الھادى عبد الھادى صادق١٧٠٨٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى عدنان خیرى سید١٧٠٨٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى محمد محمود یوسف١٧١٢٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى محمود مندى عبد الحلیم على١٧١٣١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مؤمن محمد عزالدین احمد١٧٢١٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مینا اشرف نجیب عوض١٧٢٤٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مینا نصار شكرى ابراھیم١٧٢٥٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-نعناعھ مصطفى محمد عبد الحلیم١٧٣٢٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-نوران طارق یوسف عارف١٧٣٤٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-نورھان محسن محمد سالم (أ.ف)١٧٣٦٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھاجر محمد ابراھیم حامد١٧٣٩١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھشام وجیھ محمد مبروك(محول)١٧٤٤٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھیام امام بدران عبد العال١٧٤٥٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب٠احمد عبد الحكیم عبد المعطى عبد الجواد (محول١٧٥٥٤

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

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

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

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

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

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب٠محمد صالح فكرى جوده (محول)١٧٥٥٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب٠محمود توبھ رجب احمد (محول)١٧٥٦٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب٠مى اسماعیل فھمى محمد (محول)١٧٥٦١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساببابراھیم احمد مصرى حسنین١٧٥٦٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساببابراھیم صالح عبد القوي عبد النبي١٧٥٦٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتسابباحمد جمال اسماعیل یس احمد١٧٥٧٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتسابباحمد على عبد الوھاب حسانین١٧٦٠٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتسابباحمد محمد احمد عطا�١٧٦١٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتسابباسامھ محمد ملیجي عبد اللطیف١٧٦٣٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتسابباسالم احمد نصر مختار١٧٦٣٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساببجھاد سید عبد العلیم سید١٧٦٧٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساببسید جمال السید احمد١٧٧٢١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساببعبد الرحمن خالد محمد محفوظ١٧٧٥٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساببعبد الرحمن ناجح محمد حسین١٧٧٧٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساببفؤاد محمد فؤاد بخاطره١٧٨٢٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساببمحمد اسماعیل عبد الموجود اسماعیل محمد١٧٨٥٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساببمحمد جعفر محمد رجب١٧٨٦٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساببمحمد سعد زكى سعد حسن١٧٨٨٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساببمحمد سمیر محمد محمود حجازى١٧٨٨٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساببمحمد طلعت محمد سید١٧٨٨٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساببمحمد مجدى صالح حسن١٧٩٠٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساببمحمد محمد رأفت علي١٧٩١٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساببمحمد ناصر كارم محمد١٧٩١٥

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

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساببیوسف شعبان ابراھیم محمد١٨٠٣٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتسابخ١اسماء فوزى محمد عبده١٨٠٥٤

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتسابخ١بالل عبد الوھاب صبري عبد الوھاب (محول١٨٠٥٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتسابخ١عبد الرحمن شعبان على حسین١٨٠٦٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتسابخ١عبد الرحمن محمد حسین١٨٠٦٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتسابخ١ماجد ابراھیم ابو السعود ابو العال١٨٠٧٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتسابخ١محمد صادق عبد الحمید محمد١٨٠٧٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتسابخ١محمود سامى عبد الرحمن عبد الحمید١٨٠٨١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتسابخ١ھانى رجب عبود حسن١٨٠٨٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتسابخ٢عبد العزیز سامى عبد العزیز١٨٠٩٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتسابخ٣كریم مصطفى كمال محمد١٨٠٩٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتسابخ٣مروه ناصر السید حسین١٨٠٩٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ابانوب عماد عبد المالك موسى١٨١٧٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ابراھیم مصطفى كیالنى زكي١٨١٨٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد جمال محمود الضیفى١٨١٩٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد سید احمد عبد المنعم١٨٢١٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد عبد الحمید السید كامل١٨٢٢٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد على محمد درویش١٨٢٣٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد محمد عبد العال حسانین١٨٢٥٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد ھشام احمد المتولى١٨٢٦٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ادھم نبیل حسن حسین١٨٢٧١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسالم ابراھیم عبد العزیز عبد العظیم١٨٢٩٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسماء احمد عبد السالم حسین١٨٣١٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-امیره ابراھیم خلیفة ابراھیم١٨٣٤٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-امین ایمن امین عبد الصادق١٨٣٤٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ایھ حامد عید محمد١٨٣٥٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-بسمھ ماھر عبد العال سید بدوى١٨٣٧٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-خلود عصام على عبد الخالق عید١٨٤٣٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-دعاء احمد عبده مرسى١٨٤٣٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-رضوى سید صابر على١٨٤٦٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-رضوى ھشام مدبولى مرسى١٨٤٦٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-زینب عطا عبد الظاھر محمود١٨٤٨٣

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-سارة احمد زكى عبد الفتاح١٨٤٨٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-شیرین اشرف رسمى عبد المجید١٨٥٢٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-شیرین منیر لبیب حنین١٨٥٢٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-شیماء عطیھ شكرى حسن منطاش١٨٥٢٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-صباح امیل موریس رزیق١٨٥٣١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد الرحمن حمدى فتحى عبد الرحمن١٨٥٥٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد الرحمن طارق فؤاد حسن١٨٥٥٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد الرحمن على محمود مكاوى١٨٥٦٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد هللا ناجى السید حسن١٨٥٨٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عماد اسماعیل جمعھ جبیلي١٨٦١٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-غادة فتحى جوده احمد١٨٦٥٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-كریم بھاء الدین عبد الحفیظ عامر١٨٦٧٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-كریم عبد العال مصطفى عبد العال١٨٦٨٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-كیرلس وھبھ شكرى وھبھ١٨٦٩٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد احمد سنوسى محمد١٨٧١٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد شاكر احمد احمد شرف١٨٧٧٧

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد عادل حسن محمد١٨٧٨٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد عبد الحكم محمود محمد الضلع١٨٧٩٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد محمود بركات سید١٨٨٢٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد مصطفى جوده محمد١٨٨٣٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود رجب سالمھ حفناوى١٨٨٥٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود مختار سعد عبد المحسن١٨٨٧٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود یس السید احمد قندیل١٨٨٨١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى عزت عبدالعال مرسي١٨٩٢٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مھا حمدى محمد مصطفى١٨٩٦٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ندا عبد الرحمن عبد الواحد عبد الرحمن١٨٩٩٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-نورھان خالد محمد سید محمد١٩٠٢٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-نورھان زكریا احمد سید١٩٠٣٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-نورھان فتحى محمود الفقى١٩٠٣٣

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ھاجر حسن محمد احمد١٩٠٤٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ھبھ محمد شعبان جنیدى (أ.ف)١٩٠٥٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یاسمین فارس عتریس حسانین١٩٠٩٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یاسین طھ فھمى عبد العزیز١٩٠٩٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یمنى سعد الدین طھ محمود١٩١٠٢

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

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

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتسابباحمد صالح احمد نوفل١٩١٣١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتسابباحمد محمد حافظ دسوقى١٩١٣٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتسابباحمد مصطفى حفناوى عبد الجواد١٩١٤٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتسابباحمد مصطفى عبد العظیم محمد١٩١٤٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتسابباسراء اشرف خلیفھ بشر ابو حمده١٩١٤٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتسابباسراء صبرى عز الدین مجاھد١٩١٥٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساببایمان فرید محمد فھمى محمود١٩١٥٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساببتسنیم نصر الدین صادق مصطفى١٩١٦١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساببسارة صبحي نبیھ محمد١٩١٨٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساببسمیر محمد رمضان احمد١٩١٨٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساببشھاب الدین عادل محمد على١٩١٩٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساببعلى مختار على احمد١٩٢٢١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساببعمرو عبد الناصر عثمان عبد اللطیف١٩٢٣٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساببمحمد احمد ناصف ناصف١٩٢٤٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساببمحمد خالد عبد التواب باھى١٩٢٥٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساببمحمد خالد محمد اسماعیل١٩٢٥٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساببمحمد عادل حسن على١٩٢٥٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساببمحمد محمود كمال محمد١٩٢٦٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساببمحمود مجدى توفیق مھدي١٩٢٧٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساببمیاده محمود عبد الفتاح حسن١٩٢٨١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساببنورھان محمد محمود عفیفى١٩٢٨٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتسابخ١حسین احمد عبد الجواد احمد١٩٣٠٣

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتسابخ١عبد المعتمد عماد عبد المعتمد على١٩٣٠٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابانوب رضا جاب هللا جرجس١٩٤٠١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابراھیم محمد احمد ابراھیم١٩٤١٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد حسن محمد احمد مجاھد١٩٤٤٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد خالد عبد العاطى على١٩٤٥٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد سمیر ابراھیم لیمونھ١٩٤٧١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد شكرى حسین جالل١٩٤٨٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد صالح محمد عبد الحمید١٩٤٨٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد عادل عبد التواب عبد المحسن احمد١٩٤٩٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد عصام حفنى محمود حسن١٩٥١٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد عصام صالح الدین حسن١٩٥١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد عید فاضل سالم١٩٥٢٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد مجدى احمد ابراھیم١٩٥٣٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد مجدى فھمى محمود١٩٥٣٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد حسین احمد ابراھیم١٩٥٤٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد عبد الرؤوف محمد١٩٥٥٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد ھشام مدبولي محجوب١٩٥٩٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسامھ طارق الباز الدیاسطى١٩٦٠٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم حسن كامل محمد١٩٦٤١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم عبد المجید على عبد المجید١٩٦٥١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم محمد سلیمان بدرالدین١٩٦٦٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم محمد طھ عبدالعزیز١٩٦٦٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسالم محمود ابو المندور حسن١٩٦٦٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسماء رمضان حسن وطنى داود١٩٦٦٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسماء رمضان محمد السید١٩٦٦٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسماء عبد العاطى عبد الفتاح عبد الحمید١٩٦٧٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسماء عمر محمود عبد الجواد١٩٦٧٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-االء حسام عبد الفتاح مصطفى١٩٦٨٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-االء فرید مرسى حسن مرسى١٩٦٨٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-االء محمود سید حسانین١٩٦٨٤

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-امنیھ عبده محمد عبده١٩٦٩٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-امیره اشرف صابر على١٩٧٠٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-امیره سامى احمد عبد الحفیظ١٩٧١٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اندرو ایھاب رشدى فوزى١٩٧١٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایھ ابراھیم شعبان حسن١٩٧٣٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایھ عادل مصطفى رمضان١٩٧٤٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایھاب خالد خیرى عید احمد١٩٧٥٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایھاب سمیر ریاض سالمھ١٩٧٥٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-بسنت محمد عبد الفتاح حسن١٩٧٨٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-بیشوى داود شحاتھ تاوضروس١٩٧٩٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-بیشوى صالح بشرى بنیامین١٩٧٩٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-تقى خیرى صالح الدین احمد١٩٨٠٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-جون عزت نعیم ناشد١٩٨٢٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حازم جمال محمد بندارى١٩٨٢٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حبیبھ احمد محمد جبر١٩٨٣٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حسن محمد حسن عبد الرحیم محمود١٩٨٤٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-خلود عبد الرحمن سلیمان عبد العزیز١٩٨٨٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رانا مراد محمد مراد١٩٩٠٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رضوى سید ابراھیم احمد١٩٩٢١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رضوى طارق السید حمدون محمد١٩٩٢٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رغده محمد حسن سلیمان١٩٩٣٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رنا صفوت عبد الفتاح ھریدى١٩٩٣٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رنا على فھمى محمود١٩٩٣٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رنا محمد عزت عبد الفتاح١٩٩٣٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-زیاد محمد عبد البدیع متولى١٩٩٥٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سارة احمد محمود حسنین١٩٩٥٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ساره محسن صابر حسن١٩٩٦٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سالم صالح سالم دیاب حسن١٩٩٧٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سمر رأفت على رشوان١٩٩٩٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سمر وھبھ رضوان محمد٢٠٠٠١

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سمیر رجب ابراھیم السید٢٠٠٠٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سمیھ اسماعیل ابراھیم اسماعیل٢٠٠٠٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سندس اسماعیل عبد الجلیل امین٢٠٠٠٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شروق امین احمد امین الدالل٢٠٠٢٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شریف طارق محمد على٢٠٠٢٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شنوده عادل شھدى مرید٢٠٠٣٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شیرین صبرى عبدالعزیز محمود٢٠٠٤١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شیماء محمد رفعت السید٢٠٠٤٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شیماء مدحت عبد الخالق عیسوى٢٠٠٥٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-طارق طلعت حسن مصطفى٢٠٠٥٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-طارق محسن محمد السید٢٠٠٥٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن اسماعیل زكریا اسماعیل٢٠٠٨٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن حسین عبد الباسط عبد السمیع٢٠٠٨٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن عصام الدین احمد خلیل٢٠١١٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن فاروق عباس مرسى٢٠١١٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن مجدى محفوظ السید٢٠١١٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن محمد طارق علي الدین٢٠١٢٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الكریم ناصر على عبد الرحیم(أ.ف)٢٠١٣٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد هللا اسامھ عبد هللا محمد٢٠١٣٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عصام وجدى كامل ابادیر٢٠١٦٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-على صالح احمد على٢٠١٧٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-على مختار على ابو طالب٢٠١٨١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-على مصطفى على عبدالرازق٢٠١٨٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمرو السید محمد السید٢٠٢٢٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-غندور حامد حسن یاسین٢٠٢٤٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-فاطمھ احمد عبد الفتاح البندارى٢٠٢٥٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم بدر عبدالحمید عثمان٢٠٢٧٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم محمد عطیھ احمد٢٠٣٠٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ماریا رفعت ادوارد ملك٢٠٣٢٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد ابراھیم مغربى احمد٢٠٣٣٨

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد احمد طھ احمد٢٠٣٤٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد احمد عبد النبى شحاتھ٢٠٣٥٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد احمد محمد احمد عباس عساكر٢٠٣٥٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد السید محمد دیاب٢٠٣٧٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد خالد محمد سالم واعر٢٠٤٠٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد صالح محمد محمد رحیم٢٠٤٢٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد عاطف احمد حسن٢٠٤٤٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد محمود محمود محمد احمد٢٠٤٨٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد مصطفى محمد على٢٠٤٩٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد یحیى محمود مصطفي٢٠٥٠٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود سید ربیع جمعھ٢٠٥١٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود محمد مجدى عبد الحق٢٠٥٤٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى جمیل جمعھ على٢٠٥٧٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-میار احمد ذكى احمد شحاتھ٢٠٦٧٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-نورھان عالء عبد الفتاح عبد القوى٢٠٧٦٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھاجر یاسر حسن صالح٢٠٧٧٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھدیر عصام بدوى حسین٢٠٧٩٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-والء عریان اسعد مسعود٢٠٨١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ولید خالد رجب حسن٢٠٨١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-یوسف شكرى احمد ریاض٢٠٨٥٣

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببابانوب جمیل كامل كندس٢٠٨٧١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببابراھیم صبري نجاح السید٢٠٨٧٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد ابوالخیر محمد عبد الحلیم٢٠٨٨١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد اشرف فاروق سید محمد٢٠٨٨٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد جمال فھمى السید٢٠٨٨٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد خالد محمد محمود٢٠٨٩٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد شریف حمدي محمود٢٠٩٠٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد ضیاء مصطفى محمد٢٠٩٠٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد محسب شفیق ھالل٢٠٩٢٥

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

عدد الطالب:(٤٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد محمد ابراھیم بیومي٢٠٩٢٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد معتز عبدالرؤف علي علي٢٠٩٤٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد یوسف احمد یوسف عبدالعال٢٠٩٤٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباسراء عبد العلیم خلیفھ عبد هللا٢٠٩٥١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباسالم مصطفى كامل السید حجاب٢٠٩٥٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببامنیة اسامھ السعید عبد الواحد٢٠٩٦٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببباسل عبدالعزیز محمد صادق عبدالعزیز٢٠٩٨٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابببھاء سالمة عبد الرسول نصار٢٠٩٩٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببتركى محمد تركى محمد ابراھیم٢٠٩٩٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببخالد محمد محیى محمد على٢١٠٣٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببسیف الدین مصطفى على سلیمان٢١٠٧٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببشادى ممدوح مرتجى وھبھ٢١٠٧٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببصفیھ رضوان حسین السید٢١٠٨٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببطارق عادل مفتاح صدیق٢١٠٨٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعبد الرحمن فؤاد عبد الرحمن حسین٢١١١٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعبد العزیز احمد ابراھیم سعید٢١١١٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعبد هللا ابراھیم صابر ابراھیم٢١١١٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعبد هللا السعید ابراھیم السعید٢١١١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعمرو خالد عیسى عبد المطلب٢١١٦١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببفھمى احمد فھمي منصور٢١١٧٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد اسماعیل عوده على٢١٢٠٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد ایمن عبد المقصود عبد المقصود٢١٢٠٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد بدوى محمد البدوي٢١٢٠٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد عبده على سعید٢١٢٣٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد فوزى على حافظ٢١٢٣٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد محمد جابر عبد العال٢١٢٣٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمود رسمي مصطفي مبروك٢١٢٦٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببنجیب مكرم نجیب فوزى٢١٣٣٧

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببندى عادل محمد عز الدین حسوبھ٢١٣٣٩

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

عدد الطالب:(٤٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببنعمھ محمد محمد ابو العنین٢١٣٤١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببنورھان عطیفة محمد وجیھ عطیفھ٢١٣٥١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببھبھ السید نور الدین السید٢١٣٦٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببیاسمین محمدین محمد محمود٢١٣٧٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١احمد محمد ھشام عبد المنعم٢١٣٩٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١اسامھ سیف النصر كمال محمد بواب٢١٤٠٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١بیتر رمزى مكرم نجیب٢١٤٠٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١عبد العزیز ماھر توفیق عبد العزیز٢١٤١٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ١محمد جمال عبد العزیز احمد٢١٤٢٥

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-اسراء مصطفى احمد فتحى الخشن٢١٤٦٩

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتساب-مایكل نعیم شكرى منقریوس٢١٤٨٤

الثالثة-احصاء تطبیقى انتسابخ١مصطفى حسن محمد عبد الجلیل٢١٥٣٣

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-احمد ھانى ابراھیم حمزه٢١٥٤٧

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-اسالم احمد عبد العزیز محمود٢١٥٤٨

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-اسالم جمال دیاب عبد العال٢١٥٤٩

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

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-محمود ابراھیم محمد سید٢١٥٨٤

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـایة حسام الدین محمد محمود  (محول)٤٧٧

الرابعة-محاسبة انتظامبسید محمد سید على٢٣٤٨

الرابعة-محاسبة انتظامخ+ابراھیم سمیر محمد عزب٢٤٩٩

الرابعة-محاسبة انتظامخ+محمد ناصف محمد نجیب سعید المسعودى٢٥٣٥

الرابعة-محاسبة انتظامخ+وائل محمد سلیم محمد٢٥٤٨

الرابعة-خارجیة انتظام-اسراء ابرھیم مبروك عبد الحلیم(أ.ف)٢٨٢٥

الرابعة-خارجیة انتظام-عبد هللا عالء الدین عبد هللا صبره٣٤٧١

الرابعة-خارجیة انتظام-محمود رجب عبد السالم رمضان٣٨٢١

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

الرابعة-خارجیة انتظام-میرنا مجدى عزیز یوسف٤٠٢٢

الرابعة-خارجیة انتظامخ+اسماء محمد عبد العزیز حسنین٤٣٣٥

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـایھ مصطفى محمد عبد الوھاب٤٥٣١

الرابعة-إدارة اعمال انتظامـمحمد مجدى مصطفى محمد٤٧٧٦

اقتصاد انتظام-رامى رؤف عدلى جرجس٥٠٠٦

الرابعة-أحصاء انتظام-ابانوب ماجد كرم بولس خلھ٩١٦١

الثالثة-محاسبة انتظام٠احمد معتمد شحاتھ سلیم (محول)١٢٠٩٦

الثالثة-محاسبة انتظام٠احمد منصور مطاوع سعد (محول)١٢٠٩٧

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

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظامخ١محمد محسن احمد بكرى١٢١٤١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـابتسام مصطفى محمد زكى كامل١٢٣٦٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـابرام نبیل عدلى حنا١٢٣٦٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـابراھیم محمد عید رجب١٢٣٧٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـابراھیم محمد فتحى عبد الحمید١٢٣٧٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـابراھیم مصطفى بركات موسى١٢٣٧٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد ابراھیم اسماعیل *١٢٣٧٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد حسین خلف حسین١٢٣٨٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد حسین محمد محمد١٢٣٨٥

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد زكریا عبد الغفار عبد الرحمن١٢٣٩١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد سعید شعبان بشیر١٢٣٩٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد شعبان كمال عبد الباقى١٢٤٠٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد طارق محمد امین محمد١٢٤٠٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد عبد الحمید السید عبد الحمید١٢٤٠٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد عصام محمود مجاھد١٢٤١٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد على قرنى على سلیم١٢٤١٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد فتحى عبد العزیز عبدالرحمن١٢٤١٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد محروس عبده محمد١٢٤٢٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد محمد اسماعیل عبد المجید(محول)١٢٤٢٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد محمود احمد خلیل١٢٤٣٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاحمد مصطفى احمد سلیمان ادریس١٢٤٤٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسامھ عالء الدین محمد السید١٢٤٥١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسامھ مصطفى محمد عبد العاطي الشیخ١٢٤٥٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسراء حافظ فھمى محمد١٢٤٥٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسراء محسن محمد صالح الدین١٢٤٦٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسراء محمد عبد الرحمن شریف١٢٤٦٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسالم جمال زین الدین خلیفة١٢٤٧٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسالم حسن السید حسن١٢٤٧٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسالم عاطف احمد الصادق محمود١٢٤٧٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسالم محمد لبیب یحى١٢٤٨٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسماعیل محمد محمود محمد١٢٤٩٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاكرامى على محمود عبد الوھاب١٢٥٠٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـامال رضا جعفر حسن السعودى١٢٥١٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـامنیھ على طلعت عبد الحلیم١٢٥٢٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـامیره محمد سید محمد حسن١٢٥٤١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـامیره محمد محمد على١٢٥٤٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـامیره محمود حسن محمد١٢٥٤٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـایمان احمد عبد المقصود ابو مسلم١٢٥٥٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـایھ اشرف حسن محمود الشویخ١٢٥٧٧

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـایھ السید رجب السید١٢٥٧٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـایھ فؤاد محمد جالل محمد یوسف١٢٥٩٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـایھ محمدین احمد حسن١٢٦٠٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـایھ محمود حمدى محمود١٢٦٠٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـباسم عاطف سعد انیس١٢٦٠٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـبسام خالد نور بدوى عید١٢٦١٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـبشنونھ صفوت عوض شاكر١٢٦١٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـبالل محمد بالل الصاوى١٢٦٢١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـبھیجھ محمد محمد على١٢٦٢٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـتغرید محمد حامد عبد السید١٢٦٣٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـتقى نجم الدین سید ابراھیم ابوطالب١٢٦٣٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـتوفیق عادل توفیق محمد١٢٦٣٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـحسام الدین طارق محمد احمد١٢٦٥٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـحنین محمود حلمى العرینى امین تونى١٢٦٦٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـخالد احمد عطا مرسى١٢٦٧٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـخالد عبد المنعم حمدى عبد المنعم١٢٦٧٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـخلود خالد محمد ظافر محمد١٢٦٧٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـخلود عبد هللا محمود امین١٢٦٨٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـدعاء احمد محمد محمد١٢٦٨٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـدنیا عبد العال محمد السید١٢٦٩٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـدینا ابوبكر جابر شحاتھ١٢٦٩٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـدینا شریف حسن شیبھ حسن١٢٦٩٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـراسم عبد المجید عبد الكریم محمد(محول)١٢٧٠٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـراویھ نصر ماھر عبد الوھاب الجمل١٢٧١٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـرحمھ ابو الحسن عبد الدایم١٢٧٢٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـرنا عاصم فتحى حسن شاھین١٢٧٣٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـروان عماد الدین احمد عبد هللا١٢٧٤٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـریم رفاعى عبد الراضى توفیق١٢٧٤٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـریھام جالل محمد عبد الحلیم١٢٧٤٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـریھام محمد سید عبد القوى عبد القادر١٢٧٤٨

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١١)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـساره ایمن محمد فرج عبد هللا١٢٧٥٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـساره جمال ذكى سراج١٢٧٥٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـساره حسین عبد المجید محمد١٢٧٥٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـساره ربیع عبد الحمید یوسف١٢٧٦٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـساره رجب عبد هللا محمد١٢٧٦١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـساره سالمھ منیر شنودة١٢٧٦٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـساره صابر سعد غریب١٢٧٦٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـساره عماد عیاد ریاض١٢٧٦٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـساره ھشام عبد الغفار محمد١٢٧٧٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـسامح عماد محمد عبد الغفار١٢٧٧٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـساندى ظریف عوض شحاتة١٢٧٨١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـسلمى عاطف محمد انور١٢٧٩١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـسلمى على محمد عبد ربھ١٢٧٩٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـسماء نصر نصار فرید١٢٧٩٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـسماح رمضان محمد محمد شحاتھ١٢٧٩٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـسماح عصام عبد النظیر سنوسى١٢٨٠٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـسمر عادل ذكى بركات١٢٨٠٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـسمر محمد ابراھیم انیس١٢٨٠٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـسمیره سعید محمد محمد عویس١٢٨٠٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـشادى احمد الرفاعي عبد العظیم١٢٨١٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـشیماء احمد عبد الرحمن محمد عبد المطلب١٢٨٢٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـشیماء محمد رمضان عثمان١٢٨٢٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـشیماء مصطفى عبد الحفیظ صالح١٢٨٣٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـشیماء ناصر عبد المنعم محمد١٢٨٣١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـصابرین القیاس على عبد النبى١٢٨٣٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـصالح محمد صالح احمد اللیثى١٢٨٣٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعادل امام صابر امام١٢٨٤١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد الرحمن محمد رجب عثمان(محول)١٢٨٦٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد الرحمن محمد محمود مرشدى١٢٨٧١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد الرحمن ولید محمد السید١٢٨٧٥

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعبد هللا فرج حسن عبد القادر١٢٨٨٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـعمر عبد هللا السید عبد السالم١٢٩٣٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـغاده صدیق ابو شامھ محمد١٢٩٤٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـكارولین ثروت لویس یعقوب١٢٩٦٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـكیرلس عبد هللا شفیق سعد١٢٩٨٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد زین الدین محمد سید١٣٠٣٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد محمود على عبد الجواد١٣٠٧٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد ھلیل عبدالمجید عوض هللا حمده١٣٠٨٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمروه محمد محمد احمد١٣١١٦

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

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامباسالم سلیمان غریب السید١٣٣٢٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامباسالم محمود محمد دیاب ١٣٣٢٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامبمجدى محمد محمود حسن١٣٣٥٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامبمؤمن ھانى محمد محمد محمد١٣٣٦٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامخ١شعبان زین سید احمد١٣٣٧٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامخ١محمد حسام الدین سامى نجاتى١٣٣٨٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامخ١ھدى مجدى فاروق محمد السعید على١٣٣٨٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـابانوب ثروت ابراھیم فام١٣٤٠١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـابانوب فایز عبود سولایر١٣٤٠٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـابراھیم محمد ابراھیم الدسوقى عبد النبى١٣٤١١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد ابراھیم اسماعیل محمود عثمان١٣٤١٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد حسام عبد الراضى احمد١٣٤٢٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد خمیس عاید جودة١٣٤٣٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد سامى محمد احمد عباده١٣٤٣٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد ساھر ابوزید عبد العاطى١٣٤٣٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد شوقى عبده محمد١٣٤٣٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد صالح محمد احمد١٣٤٤١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد عاطف عاشور محمد١٣٤٤٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد عبد الناصر حسین امین١٣٤٥٠

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد على احمد على١٣٤٥٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد عوده فایز عوده عطیة١٣٤٥٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد عید ثابت تایھ١٣٤٥٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد محمد احمد البزاوى١٣٤٦٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد محمد بسطاوى محمد(أ.ف)١٣٤٧١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد محمود فتحى عبد هللا١٣٤٩١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاحمد مصطفى مرسى محمد١٣٤٩٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسراء بیومى عبد المعبود بیومى١٣٥٠٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسراء خلیل عبد الكریم حامد سلیمان١٣٥٠٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسراء فوزى محمد محمد خلیل١٣٥١١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسراء محمد عزمى سید١٣٥١٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسراء محمود محمد شفیق محمود١٣٥١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسراء ممدوح فؤاد محمد طھ١٣٥١٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسراء منتصر احمد حسین١٣٥١٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسالم احمد عبدالوھاب عبدالموجود ( أ.ف)١٣٥١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسماء حسین سید محمد١٣٥٣٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاعتدال جالل نصار عبد هللا١٣٥٥١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـافرایم عماد بشرى عبد الملك١٣٥٥٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاالء احمد محمد عبده١٣٥٥٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاالء على ابو سریع علي١٣٥٥٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـالحسین اسماعیل السید اسماعیل العطار١٣٥٦٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـامیر عادل ابراھیم حنا١٣٥٨٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـامینھ مجدى عبد الحى محمد١٣٥٨٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـانور سید انور السید١٣٥٩٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـایھ صابر فاروق ابراھیم١٣٦١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـایھ عصام الدین عبد العظیم احمد١٣٦١٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـایھ ھشام محمود محمد جاد١٣٦٢١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـبسمھ فوزى محمد احمد١٣٦٣٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـبسمھ محمد احمد یمانى١٣٦٣٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـبسمھ محمد صبحى ابوشكر١٣٦٣٥

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـبھاء الدین عالء محمد ابو السعود١٣٦٣٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـبوسى محمد محمد عبد القادر١٣٦٤٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـبوال ودیع اسحاق میخائیل١٣٦٤٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـثریا یاسر صبرى الشربینى١٣٦٥٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـجارحى عصام جارحى عبده١٣٦٥٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـحسام الدین محمد قرنى عبد الھادي١٣٦٦٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـخالد محمد عطا حسین١٣٦٨٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـدالیا عبد الدایم احمد ابراھیم١٣٦٩٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـدعاء جمعھ عثمان محمود١٣٦٩٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـدینا رضا یحیى یاسین(محول)١٣٧٠٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـدینا صالح عبد العاطى عبد الرحمن١٣٧٠٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـرجب عادل ابوالعال ابراھیم١٣٧١٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـرضا حسن طاھر محفوظ١٣٧٢٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـزینب ابراھیم محمد احمد١٣٧٣٩

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـساره احمد عبد العزیز محمد١٣٧٤٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـساره جمال على حسن١٣٧٥٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـساره صبرى عبد الحمید عبد المنعم١٣٧٥٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـسلمى فكرى عصمت عبد الشافى١٣٧٧٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـسلمى محمد عباس محمد الباز١٣٧٧٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـسمیھ شریف محمد عبد القادر١٣٧٨٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـسیف الدین على عبد الستار النوبى١٣٧٩٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـشادى عالء الدین ابراھیم ابراھیم١٣٧٩٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـشاھندا محمد عفیفى الحاج على١٣٧٩٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـشروق اشرف سید حسن١٣٨٠٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـشروق عبد السمیع محمود ابراھیم١٣٨٠٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـشریف جمال صابر عبد الحمید١٣٨٠٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـشھاب الدین محسن أحمد محمود١٣٨١٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـشیماء شریف ماھر عبد القادر١٣٨١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـشیماء فتحى ابو بكر نصر١٣٨٢٢

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـشیماء محمد فؤاد عبدهللا١٣٨٢٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـصابرین خالد محمد الھادى١٣٨٢٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـصباح ممدوح ابراھیم محمود١٣٨٢٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـصدام جمعھ عبد التواب مناع(محول)١٣٨٣٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد الرحمن باھى قرنى عبد الوھاب١٣٨٤١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد الرحمن سید عاشور جمعة(أ.ف)١٣٨٤٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد الرحمن على صدیق عوض١٣٨٥١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد الرحمن مدحت محمود ابراھیم شحاتھ١٣٨٥٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد هللا محمد محمد الشحات احمد عوض هللا١٣٨٧١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد الوھاب سید عبد الوھاب عبد هللا١٣٨٧٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبدالھادى عبدالمجید عبدالرازق عبدالكریم ( ١٣٨٨٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعالء حمدى فھمى عبداللطیف ( أ.ف)١٣٨٩٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعمر اشرف محمد موسى جاد١٣٩٠٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعمرو اسامھ عبد الواحد حسین حسن١٣٩٢١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـفاطمھ عادل عبد الراضى ابراھیم١٣٩٤٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد رضا كامل محمد محمد١٤٠٣٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد سالم محمد سالم١٤٠٤٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمد عادل عبد الحمید عبد اللطیف١٤٠٦١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمصطفي عالء عبد المحسن محمد١٤١٧١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمنى صبرى حامد صابر١٤٢٠١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـیحیى احمد عبد السالم ابراھیم١٤٣٧٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامباحمد صبرى محمد احمد١٤٣٩٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامباحمد نادي عبد الرحمن عبد المحسن١٤٤٠٨

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 انتظامبرامى احمد محمد محمد١٤٤٥٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبروماریو اوسامھ منیر یوسف١٤٤٥٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبعمرو عبد الجید رضوان حسنین١٤٤٧٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبفادى سمعان عجیب سمعان١٤٤٨٢

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

عدد الطالب:(٢١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٤)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبمحمد حسین محمود فتحى١٤٤٨٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبمحمد سید عبد الفتاح سید عوض١٤٤٩١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامبیوسف احمد حسن ابراھیم١٤٥٣٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١احمد السید منصور احمد١٤٥٣٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١دینا مجدى صبحي حنا١٤٥٤٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١طھ شعبان عبد الصمد عبد الجواد ١٤٥٤٩

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظامـابراھیم عصام الدسوقى على سلیم١٤٦٣١

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظامـاالء عصام الدین احمد السید١٤٦٤٠

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظامـامنیھ شعبان خلف حسن١٤٦٤٢

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظامـعبد الرحمن على محمد رشوان حنیش١٤٦٤٩

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظامـعزت ھشام عزت سید١٤٦٥١

الثالثة-نظم معلومات اداریةباشرف رمضان دسوقى عبد الوھاب١٤٧٨٧

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـابراھیم اشرف مصطفى محمود١٤٨١١

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـانجى محمد سعید محمود مصطفى١٤٨٢٧

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

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـشریف سعید عباس محمد١٤٨٤٣

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـنشوى عصام محمد مصطفى١٤٨٧٩

الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامباحمد عیسى حمیدة عبد المجید١٤٨٩٨

الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامبایھ محمد بحیرى على١٤٩٠٣

الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامخ٢محمد عبدالرحیم عبدالمجید١٤٩١٨

الثالثة-علوم سیاسیة انتظامبایمان حسن عبد الوھاب عبد العزیز١٤٩٥٧

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

عدد الطالب:(٢٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٥)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغاتبنیفین مجدى محمد كامل ٢٣١١٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـمى رمضان على عبدالعال٢٣٩٦٣

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

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

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

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

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

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠عبد الرحمن حسنى عبد السالم عبد التواب (محول٢٤٠٨٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠مروان اسامھ احمد البدوى محمد حلمى (محول٢٤٠٨٥

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

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

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

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغات٠یوسف محمود یوسف محمود محمد طنطاوى ٢٤٠٩٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتبحسن عماد الدین حسن على الجندى٢٤٠٩٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاحمد حسنى سید على العادلى٢٤١٢٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاحمد نبیل شوقي توفیق٢٤١٤١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـادھم محمد صبرى عبد الرحیم٢٤١٤٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاسراء رزق عبود منصور الخولى٢٤١٤٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـمحمد احمد عبد الرحیم٢٤٣٧٩

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـعمر عبدالفتاح احمد السید٢٤٦٠٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمعتصم ممدوح عبد السالم٢٤٦٣٨

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـانس فادي مصطفى المنزالوي٢٤٦٩٢

الفرقة الثالثة-اقتصاد انتظام لغاتـسیلفیا نبیل سمیر اسكندر٢٤٧٠٤

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 : دراسة تجاریة بلغة ٢

عدد الطالب:(٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(تابع ١٥)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتساب لغاتخ+مروه عاطف توفیق سلیمان٢٣٣٤٢

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

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

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


