
  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتسابالمادة : اقتصادیات نقود وبنوك 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتساب-ابراھیم صالح عویس ریاض ابو الدھب٦٠١٣

الرابعة-محاسبة انتساب-احمد خالد عبد اللطیف عبد المعطى٦٠٥٤

الرابعة-محاسبة انتساب-ادھم نبیل حمدي محمد٦١٧٤

الرابعة-محاسبة انتساب-بوال مجدى بسیط بسطا٦٣٤٩

الرابعة-محاسبة انتساب-تقى عبد الحمید ابراھیم عبد الحمید٦٣٥٦

الرابعة-محاسبة انتساب-جمال خالد جمال الدین ابراھیم٦٣٦٢

الرابعة-محاسبة انتساب-حسین عاطف احمد على٦٤٠٦

الرابعة-محاسبة انتساب-حسین عبد الجواد عباس ملكى٦٤٠٧

الرابعة-محاسبة انتساب-خالد محمد كرم محمد٦٤٢٢

الرابعة-محاسبة انتساب-دعاء خالد محمد فرحات٦٤٢٩

الرابعة-محاسبة انتساب-رامى ھشام عبد الھادى السید٦٤٤٤

الرابعة-محاسبة انتساب-رحمھ احمد عبد النعیم عزب٦٤٦١

الرابعة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن كرم محمد رشاد حسین٦٦١٢

الرابعة-محاسبة انتساب-كریم محمد ھاشم احمد محمود٦٧٧٠

الرابعة-محاسبة انتساب-مروه حمدي عبد الحي سالمھ٧٠٨٤

الرابعة-محاسبة انتساب-یوسف عبد الناصر على احمد٧٢٩٩

الرابعة-محاسبة انتسابباسماء ابراھیم جوده عبد العزیز٧٣٣٠

الرابعة-محاسبة انتساببلمیاء محمد قناوى حسن٧٣٩٣

الرابعة-محاسبة انتسابخ٢محمود عصام محمود ایوب ٧٤٩٤

الرابعة-خارجیة انتساب-احمد عصام على قرنى٧٧١٦

الرابعة-خارجیة انتساب-اسالم احمد محمد محمد السید٧٧٦٩

الرابعة-خارجیة انتساب-اسماء عید احمد سالمة٧٧٩٠

الرابعة-خارجیة انتساب-اسماعیل احمد شحاتھ وھبھ٧٧٩٤

الرابعة-خارجیة انتساب-اسماعیل یوسف اسماعیل سید٧٧٩٦

الرابعة-خارجیة انتساب-امل محمد عبد العظیم محمد٧٨١٦

الرابعة-خارجیة انتساب-حنان عبد الحلیم عبد التواب عبد الحلیم٧٩٢٥

الرابعة-خارجیة انتساب-رشاد عماد رشاد صالح٧٩٦٠

الرابعة-خارجیة انتساب-سعد مجدى عكاشھ ابوالمكارم٧٩٩٥

الرابعة-خارجیة انتساب-سلفیا مجدى ثابت ابو الدھب٧٩٩٩

الرابعة-خارجیة انتساب-سلیم مجدى سلیم جوھر٨٠١٢

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 : اقتصادیات نقود وبنوك 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-خارجیة انتساب-سھام عدلى عواد الصاوى٨٠٢٠

الرابعة-خارجیة انتساب-شادى محمد عالء الدین عبد العزیز٨٠٢٧

الرابعة-خارجیة انتساب-شروق طارق فؤاد طھ٨٠٣١

الرابعة-خارجیة انتساب-عبد هللا جمال محمد صابر٨٠٦٩

الرابعة-خارجیة انتساب-عمر حسن ابراھیم حسن٨١٠٥

الرابعة-خارجیة انتساب-عمرو یاسین طھ عبد الحلیم٨١٣٠

الرابعة-خارجیة انتساب-محمد طاھر احمد محمود٨٢٤٤

الرابعة-خارجیة انتساب-یاسر محسن سید محمد٨٤٥٣

الرابعة-خارجیة انتساب-یوسف محمد یوسف محمد یوسف٨٤٧٠

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-احمد محمد عبد الرحمن علي٨٧٨٦

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-امانى ابراھیم احمد محمد٨٨١٧

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-شرین عابد زیدان عبد القادر٨٨٩٠

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-عادل خالد محمود حامد٨٨٩٦

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-عبد العزیز عاشور عبد العزیز محمد جویده٨٩٠٥

الرابعة-إدارة اعمال انتساب-محمد خالد سید حسن میزو٨٩٧٣

علوم سیاسیة انتساب ٠محمود زكى عویس زكى٩٢٠٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ابراھیم ابو بكر ابراھیم على١٥٠١٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد اشرف بیومى سید یوسف١٥٠٥٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد اشرف عبد التواب عبد الشافي١٥٠٥٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد اشرف عبد الحلیم محمود١٥٠٦٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد ایھاب سید محمود١٥٠٧٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد بكرى عطا بكري١٥٠٧٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد جمال عبد الظاھر عبد المحسن١٥٠٨٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد جمال عبد الفتاح حسین١٥٠٨٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد حسن مجاھد عبد اللطیف١٥٠٩٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد خالد حسبو محمود عبد الحلیم١٥١٠٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد خالد سید زكریا الجابرى١٥١٠٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد سعید احمد محمد نصار١٥١١٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد سعید سید محمد ابراھیم١٥١٢١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد صالح عبد الرازق سلومھ١٥١٤٧

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 : اقتصادیات نقود وبنوك 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد طارق جاب هللا محمد بشیر١٥١٥١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد عثمان محمد عثمان١٥١٨٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد على محمود احمد١٥١٩٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد قدرى احمد محمد١٥٢٠٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد كرم امام حسن١٥٢٠٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد مجدى رفعت صابر١٥٢١٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد مجدى صابر حامد١٥٢١٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد محمد محمد السید١٥٢٤٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد محمود محمد محمود ناصف١٥٢٥٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-احمد ھشام نبیل ابراھیم١٥٢٧٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسر اشرف محمد شافعى١٥٣١٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسراء حلمى عویس محمد١٥٣١٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم اسامھ حسین بدوى١٥٣٤٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم اشرف وجدى احمد١٥٣٤٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم السید عبدالحى ابوزید١٥٣٤٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم بھاء الدین علي سلیمان١٥٣٥٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم حمدان ھاشم حمدان١٥٣٥٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم شعبان عبد الوكیل محمد عبد الحمید١٥٣٦٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم عصام حنفى عبد الوھاب١٥٣٧٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم عوض سالم عوض١٥٣٨١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم محمد ابراھیم درویش١٥٣٨٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم منصور محمد عید١٥٣٩٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسالم ھشام اسماعیل محمد١٥٣٩٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اسماء دسوقى على دسوقى١٥٤٠٤

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

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اشرف احمد محمود عبدهللا١٥٤١٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اشرف نبیل شوقى محمد سالم١٥٤٢١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-اكرم محمد عبد العزیز ابراھیم١٥٤٢٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-االء عماد الدین رجب ربیع حسن١٥٤٣٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-امیره محمد محمد عبد البى١٥٤٧٤

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 : اقتصادیات نقود وبنوك 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-انجى ایمن محمد جوده صادق١٥٤٨٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-انجى مصطفى عبد السالم محمد١٥٤٨٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-انجى نصر عازر سعید١٥٤٨٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ایرینى رفعت ولیم نسیم١٥٤٩٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ایمان صالح محمود رستم١٥٤٩٧

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

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ایھ احمد صالح احمد على١٥٥١٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ایھ احمد محمد عبد الرحیم١٥٥١٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ایھ السید عطیھ عبد الوھاب١٥٥١٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ایھ حمدى محمد عبدالمجید١٥٥٢٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ایھ عید دسوقى محمود١٥٥٢٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ایھ محمود احمد عبد الرحمن١٥٥٣٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-بسمھ سامى محمد عبد المقصود١٥٥٦٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-بالل احمد بدرى محمد عبد العال١٥٥٧٠

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

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-بیشوى مدحت سعد عبدالشھید١٥٥٨٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-تادرس رومانى فایز غالى١٥٥٨٧

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

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حسام اشرف حسن حسن١٥٦٣٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حسام حسن عبد العظیم عامر١٥٦٤١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حسام عبد الغنى عبد الحمید عبد المنصف١٥٦٤٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حسانین عمر صدیق فرغلى١٥٦٥٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حسن احمد حسن غریب١٥٦٥٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حسن دسوقى حسن احمد١٥٦٦٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حسن مصطفى ابو السعود جاد١٥٦٧١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حسین احمد حسین احمد١٥٦٧٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-حسین مدحت صالح حسین عنبر١٥٦٨٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-خالد عزت عبد الحلیم السید سلطان١٥٦٩٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-خالد عزت عبد العزیز محمد١٥٦٩٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-خالد ممدوح محمد على١٥٧٠٤

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 : اقتصادیات نقود وبنوك 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-خلود یحیى حسن مراد١٥٧١١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-دالیا عبد هللا محمد امین١٥٧١٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-دعاء جمال محمد الحسینى١٥٧١٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-دعاء مصطفى محمود سعد١٥٧٢١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-دیانا جزیف سمیر وسیلى١٥٧٣٠

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

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-رامى احمد عبد الحمید عبد الجواد١٥٧٣٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-رامى خالد عطا هللا محمود١٥٧٤٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-رانا محمد جابر عبدالباسط١٥٧٤٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-رانیا ماھر على عبد السالم الصواف١٥٧٤٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-رجاء نبیل محمد محمد خلیل١٥٧٥١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-رحمھ جمال محمد احمد١٥٧٦٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-رضوى ابوبكر محمود بدران ندا١٥٧٦٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-زینب احمد عبد العزیز موسى البحیرى١٥٧٩٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ساره حسین عبد هللا محمد١٥٨١٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سالم محمد سالم محمود١٥٨٢٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سلمى محمد شعبان ذكى یونس١٥٨٤١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سلمى یاسر عبد الحلیم عبد هللا عفیفى١٥٨٤٤

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

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سیف الدین احمد جابر محمد١٥٨٦٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سیف الرحمن محمد عبد الحلیم عبد الواحد١٥٨٧١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-سیف عماد الدین محمد كبارى١٥٨٧٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-شیماء محمد صالح زغلول حسن١٥٩١٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن اسامھ فكرى سید١٥٩٦٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن بھاء الدین ابراھیم على١٥٩٧٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن سعد محمود محمد١٥٩٩٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن محمد حمزه بدرى١٦٠١٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن محمد حنفى حمودة١٦٠١٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن محمد محمد الروبى١٦٠٢٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحمن محمود على احمد١٦٠٣١

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 : اقتصادیات نقود وبنوك 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الرحیم محروص سید علي١٦٠٤١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد العزیز سید حنفى محمود عمار١٦٠٤٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد العزیز طارق عبد العزیز عطیھ١٦٠٤٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد هللا ابورواش عنتر ابورواش١٦٠٤٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد هللا خالد عبد السالم ابراھیم١٦٠٥٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد هللا خالد نوبى یونس١٦٠٥٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد هللا طارق رشدى عبد الحمید١٦٠٦٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عبد الوھاب حسن جالل محمد١٦٠٧٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عالء الدین ابو العال محمد ابوالعال١٦١٠٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-على ثروت حسن حسان١٦١١٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-على ناجى عبد الفتاح ابراھیم١٦١٣٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر شریف رمضان على١٦١٧٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-عمر محمد انور احمد١٦١٩٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-فادى ثروت بطرس بسطورس١٦٢٥٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كریم ھشام ابوالعطا حسن١٦٣٤٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-كیرلس نبیل فؤاد عطا هللا١٦٣٦٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد احمد احمد عبد القادر١٦٤٢٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد احمد حمدان محمود١٦٤٢٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد احمد خمیس احمد١٦٤٣١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد احمد صادق احمد١٦٤٣٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد احمد غانم جمعة١٦٤٤٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد احمد محمد السید محمود١٦٤٤٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد اسامھ محمد كامل مبروك١٦٤٥٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد حمدى على على السید١٦٥٤٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد سامى عوض صالح١٦٥٨٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد عاطف محمد سالمھ١٦٦٧٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد فؤاد غریب مجاھد١٦٧٤٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد نصر الدین عثمان فوراوى١٦٨٢٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد ھانى عبد هللا السعید(محول)١٦٨٢٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد ھشام امام عمر١٦٨٢٦

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 : اقتصادیات نقود وبنوك 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد ھالل سید عبد النبى١٦٨٣٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد وائل احمد محمد منصور١٦٨٣٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد وجیھ محمد السید١٦٨٣٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد وحید رضوان احمد العتر١٦٨٣٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمد یوسف عبد العظیم متولى١٦٨٤٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود السید محمد الدقوني١٦٨٦٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود حسنین سعد حسنین١٦٨٨٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود خالد محمود حامد١٦٨٩٠

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود خلف عالم رشوان١٦٨٩١

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود سعید توفیق محمود١٦٨٩٩

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود سید محمود عبد العزیز١٦٩٠٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود صابر عثمان مرسى١٦٩٠٧

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

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود طارق عباس عبد النبى١٦٩١٧

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود على عبدالرحمن السید١٦٩٣٦

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-محمود محمد محمود عبدالمجید١٦٩٥٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مروان محمد ابراھیم على١٦٩٩٤

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى ابراھیم صبحى ابراھیم١٧٠٢٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى بھاء الدین ابراھیم حسن غنیم١٧٠٣٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى صالح الدین ابراھیم محمد صالح١٧٠٦٨

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-مصطفى محمود صابر محمود١٧١٢٨

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

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-ھشام احمد محمد محمد البكرى١٧٤٢٥

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوسف فایز محمود سعد١٧٥٣٢

الفرقة الثالثة-محاسبة انتساب-یوسف ناصر سعد توفیق جمعھ١٧٥٤٩

الثالثة-محاسبة انتسابباحمد ابراھیم متولي محمد١٧٥٦٥

الثالثة-محاسبة انتسابباحمد جمال اسماعیل یس احمد١٧٥٧٠

الثالثة-محاسبة انتسابباحمد رضا محمد محمد١٧٥٨١

الثالثة-محاسبة انتسابباحمد سعید حنفى محمود١٧٥٨٦

الثالثة-محاسبة انتسابباحمد محمد مصطفى حسن١٧٦١٧

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 : اقتصادیات نقود وبنوك 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثالثة-محاسبة انتسابباحمد یسرى حنفى محمد١٧٦٣٤

الثالثة-محاسبة انتسابباسماء عبد الناصر محمد كمال الدین١٧٦٥١

الثالثة-محاسبة انتسابباودیت سمیر نخلة لطف هللا١٧٦٦١

الثالثة-محاسبة انتساببجاسر ایھاب حنفى سید احمد١٧٦٧٥

الثالثة-محاسبة انتساببحسام فرید صادق عبدالحكیم١٧٦٨٣

الثالثة-محاسبة انتساببدعاء حسین على حسین١٧٦٩٤

الثالثة-محاسبة انتساببدعاء عبد العظیم شعبان احمد١٧٦٩٦

الثالثة-محاسبة انتساببرشیده رجب عبد الغنى حسین١٧٧٠٥

الثالثة-محاسبة انتساببسمر كارم محمد كمال١٧٧١٧

الثالثة-محاسبة انتساببشادى نبیل سمیر تادرس١٧٧٢٨

الثالثة-محاسبة انتساببصفاء شعبان مختار حمیده١٧٧٣٤

الثالثة-محاسبة انتساببضحى عادل متولى متولى محمد١٧٧٣٧

الثالثة-محاسبة انتساببعبد الرحمن احمد عبد الرحمن بخیت١٧٧٤٧

الثالثة-محاسبة انتساببعبد الرحمن طارق محمد عبده١٧٧٦٠

الثالثة-محاسبة انتساببعبد الرحمن عید محمد احمد الخطیب١٧٧٦٧

الثالثة-محاسبة انتساببعبد الرحمن محمود محمد محمود١٧٧٧٥

الثالثة-محاسبة انتساببعبد الرحمن ناجح محمد حسین١٧٧٧٧

الثالثة-محاسبة انتساببعبد الفتاح عثمان عبد الفتاح محمد١٧٧٨٠

الثالثة-محاسبة انتساببعبد الھ ناصر محمد فؤاد١٧٧٨٢

الثالثة-محاسبة انتساببعمر احمد عبد الكریم ابراھیم١٧٧٩١

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

الثالثة-محاسبة انتساببعمرو قبیصى خلف عبدالعلیم١٧٨٠٩

الثالثة-محاسبة انتساببمحمد احمد ابراھیم سید١٧٨٥١

الثالثة-محاسبة انتساببمحمد عبده معوض محمد١٧٨٩٩

الثالثة-محاسبة انتساببمحمد ناجى احمد محمد١٧٩١٤

الثالثة-محاسبة انتساببھشام احمد حامد محمد١٨٠١٩

الثالثة-محاسبة انتساببھشام سید صالح احمد١٨٠٢٠

الثالثة-محاسبة انتسابخ١محمد ابراھیم ریاض على١٨٠٧٢

الثالثة-محاسبة انتسابخ٣ھناء عبده عبد الحمید١٨١٠٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد توفیق محمد عزازى١٨١٩٣

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 : اقتصادیات نقود وبنوك 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد حسن احمد محمد١٨١٩٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد سامى احمد محمد الطیب١٨٢٠٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد سامى السید احمد١٨٢٠٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد عالء الدین المغاورى حسین١٨٢٣٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد فاروق محمد عبد الحفیظ١٨٢٤١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد محسن سید ثابت حماد١٨٢٤٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد محمد احمد احمد ابو زید١٨٢٤٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-احمد یاسر محمود السید١٨٢٦٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسالم السید حسن حسن السیسى١٨٢٩٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسالم فتحى سید بكرى١٨٣٠٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسالم فوزى رمضان السید١٨٣٠٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-اسالم محمد زین العابدین احمد كمال١٨٣٠٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-التیماء محمد ھانى سعد محمود عشرى١٨٣٢٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-السید على سید على١٨٣٢٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-امانى محمد حسن یوسف١٨٣٢٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-امنیھ احمد محمد عبد العظیم عبد الوھاب١٨٣٣٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ایھ عادل رجب عبد النبى١٨٣٥٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ایھ مجدى كمال عبد العظیم١٨٣٦٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-بسمھ شریف دسوقى محمود مجاھد الننى١٨٣٧٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-جرجس عادل ثابت حنس١٨٣٩١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-دعاء عمر عبد السالم عبد الجواد١٨٤٤٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-دنیا سمیر ابراھیم حسین١٨٤٤٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-دینا ابراھیم محمد صبحى مرسى١٨٤٥١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-رضوى جمال محمود عبد الشافى١٨٤٦٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ساره سامى محمد عشماوى١٨٤٨٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-سعاد محى محمد نوح١٨٥٠١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-سلمھ ایھاب زینھم امین١٨٥٠٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-سید بدوى فھیم عبد المنطلب١٨٥١٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-سیف االسالم خالد ابراھیم حسن١٨٥١٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-شدوى سامح سلیمان فرحات١٨٥٢٢

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 : اقتصادیات نقود وبنوك 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-شیریھان اشرف محمد حسین ابراھیم١٨٥٢٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عامر اسعد حسن ابراھیم١٨٥٤١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد الرحمن احمد نوبى حسن١٨٥٤٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد الرحمن حسنى جابر محمود١٨٥٥١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد الرؤف طارق عبدالرؤف احمد١٨٥٧٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد هللا حامد السید عبد الفتاح١٨٥٨٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عبد هللا عصام عز الدین عوض١٨٥٨٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عفیفى محمد عفیفى١٨٥٩٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عالء حمدى السید حسین١٨٥٩٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-على محمد ابراھیم عمر عبد الرحیم١٨٦٠٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-على محمد عبد الرحیم على١٨٦٠٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عمر جمال وحید عبدالرحمن١٨٦٢١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-عمر حسین احمد محمد النفراوي١٨٦٢٢

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمد جمال محمود كامل احمد١٨٧٤٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود اشرف حامد عبد الحلیم١٨٨٤٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود جمال رجائى عبد الحمید(أ.ف)١٨٨٥٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود جمال عبد السمیع عزب١٨٨٥١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود فتحى جابر على١٨٨٦٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-محمود یسرى محمد مجاھد١٨٨٨٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مریم محمود انور ابراھیم محمد١٨٩٠٢

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى عیسى مصطفى محمود ذكي١٨٩٣٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى محمد عادل مصطفى محمود١٨٩٤١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-مصطفى مدحت  عبد الحكیم  احمد١٨٩٤٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-ندا حمدى محمد عبد الغفار١٨٩٩٨

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتساب-یوسف مصطفى اسماعیل اسماعیل١٩١١٦

ادارة اعمال انتساب-الثالثةباحمد امین عید عبد اللطیف١٩١٢٤

ادارة اعمال انتساب-الثالثةباحمد جمال كمال محمد١٩١٢٦

ادارة اعمال انتساب-الثالثةباحمد حمدى عطیھ عمیره١٩١٢٧

ادارة اعمال انتساب-الثالثةباحمد سید محمود محمد١٩١٣٠

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

عدد الحاضرین:
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عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
شعبة: عربى - انتسابالمادة : اقتصادیات نقود وبنوك 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

ادارة اعمال انتساب-الثالثةباحمد صالح احمد نوفل١٩١٣١

ادارة اعمال انتساب-الثالثةباحمد محمد احمد محمود١٩١٣٥

ادارة اعمال انتساب-الثالثةباحمد ناصر ذكى حسنین ابراھیم١٩١٤٥

ادارة اعمال انتساب-الثالثةباسراء احمد ابراھیم عمر١٩١٤٨

ادارة اعمال انتساب-الثالثةباسالم اشرف محمد محمد١٩١٥١

ادارة اعمال انتساب-الثالثةباسالم محمد عبد الغفار فھیم١٩١٥٣

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبحسن زینھم محمد خلیل١٩١٦٨

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبخالد سید محمد موسى١٩١٧١

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبدعاء ماھر یوسف ابورواش١٩١٧٣

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبدنیا جمال اسماعیل احمد١٩١٧٤

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبدینا عبد العلیم احمد مراد١٩١٧٥

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبزید اوسامھ محمد محمود١٩١٨١

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبساندرا اسامھ فؤاد جبران١٩١٨٤

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبسمر سید حنفى سید١٩١٨٦

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبسمیر محمد رمضان احمد١٩١٨٨

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبسمیر منصور سمیر عبد الوھاب١٩١٨٩

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبشاھر عادل حسین خمیس١٩١٩٢

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبصالح الدین السعید سالم عامر١٩٢٠٠

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبطھ حسنین محمد حامد١٩٢٠١

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبعبد الرحمن احمد محمد حسین١٩٢٠٣

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبعبد الرحمن سامح حسنى محمد غریب١٩٢٠٥

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبعبد الرحمن محمد احمد صادق١٩٢٠٧

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبعبد الرحمن محمد خیاط رشوان١٩٢١٠

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبعبد الرحمن ولید عبد العال صدیق١٩٢١٤

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبعصام عبد المنعم عباس سالمھ١٩٢١٧

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبعلى بدوى عبد هللا محمد على١٩٢١٩

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبعمر حسن محمد محمد سالم١٩٢٢٦

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبعمر عبد القادر السید على١٩٢٢٧

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبعمرو عاطف محمود عبد الباقي١٩٢٣١

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبعمرو مصطفى احمد ادریس١٩٢٣٥
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عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات ( تخلفات ) دور مایو ٢٠١٩/٢٠١٨
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عدد الطالب:(٦٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٦)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبكریم محمد محمود محمد١٩٢٤١

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبمحمد اسعد ابراھیم علي محمد١٩٢٤٩

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبمحمد یوسف محمد ابراھیم الرخاوي١٩٢٦٨

ادارة اعمال انتساب-الثالثةبیوستینا ایوب كامل اندراوس١٩٢٩٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ابو الفتوح محمد فتوح عبد هللا١٩٤١٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد ایمن ذكرى محمود١٩٤٣٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد ایمن محمود محمود١٩٤٣٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد تھامى جوده تھامى١٩٤٤٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد جمال عبد الرحمن عبد العزیز١٩٤٤١

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد سمیر محمد عبد الجید١٩٤٧٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد شعبان ابرھیم صالح١٩٤٨١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد مبروك جمعھ عبد العزیز١٩٥٣٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد مجدى على توفیق١٩٥٣٦

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد سلیم عزب ابراھیم١٩٥٤٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد عبد الرازق ابراھیم١٩٥٥١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد عبد المنعم عبد العظیم محمد١٩٥٥٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد فاروق شلبى١٩٥٥٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمد فضل حامد١٩٥٥٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد محمود احمد مصطفى سبسوبھ١٩٥٦٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد مصطفى حسن على١٩٥٧٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد ناصر ابو الفتح ابراھیم١٩٥٨٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-احمد یحیى سید عبد النبى١٩٥٩٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-اسماء رمضان محمد السید١٩٦٦٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-االء اسامھ احمد محمد احمد١٩٦٨١

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-امیره عادل عبد الرحمن شرف١٩٧١٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-امیره محمود حسین احمد١٩٧١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-انطونیوس ماجد نادى عدلي١٩٧٢٤
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التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایمان طارق عباس محمد١٩٧٢٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایھ احمد صادق حفنى١٩٧٣٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایھ جمال محمد عبد المقصود١٩٧٤٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایھاب طھ على عبد الكریم١٩٧٥٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ایھاب عبد الموجود یوسف محمد١٩٧٦٠

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-جھاد رأفت عبد المجید على١٩٨٢٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-جیھان عزت ابراھیم الدسوقى١٩٨٢٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حسن سعید علي عبد القادر١٩٨٤٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حسن مظھر عاشور شنتیر١٩٨٤٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-حنان رفعت عبد المنعم ابو الیزید١٩٨٥٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-خالد فوزى انور محمد١٩٨٦٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-خالد محمد محروس محمد١٩٨٧٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-خلود ایمن محمد محمد١٩٨٧٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-خلود محمد حسني محمد١٩٨٨٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-دینا حمدى كامل عبده١٩٩٠٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رامى محمد علم الدین محمد١٩٩٠٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-رجب سید رجب محمد١٩٩١١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-روان مجدي احمد ابو الفتوح١٩٩٤٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-روزیت ارمیاء ثروت بطرس١٩٩٤١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سارة ابراھیم عطیھ ابراھیم١٩٩٥٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سلمى طھ عبده محمد١٩٩٨٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-سید عماد الدین سید حسن صابر٢٠٠١٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شادى اسامھ فاروق عبد القادر٢٠٠١٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-شادى ایمن سامي سلیم٢٠٠١٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن صبرى عثمان حسین٢٠١٠٣

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عبد المجید یحى٢٠١٢٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد العظیم رفعت عبد العظیم احمد٢٠١٣٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبد هللا شعبان مبروك حسین مقلد٢٠١٤٧

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 : اقتصادیات نقود وبنوك 

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

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عبید محسن عبید احمد٢٠١٥٦

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عماد سید محمد محمود٢٠١٨٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمر عبد االخر على صدیق٢٠٢٠٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-عمرو جمال محمد الشافعى٢٠٢٢٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم عصام الدین الدرینى احمد٢٠٢٩٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم محمد ایوب احمد٢٠٣٠٠

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-كریم محمد فواز محمد٢٠٣٠٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد احمد عبد المجید عبد الرحمن٢٠٣٥١

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد امام كمال امام٢٠٣٧٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد مجدى على على عوض هللا٢٠٤٧١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد مصطفى كامل محمد السید٢٠٤٨٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد مؤمن عبد السمیع عبد المجید٢٠٤٩٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمد نشات محمد احمد صالح٢٠٤٩٨

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

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود احمد سید حامد٢٠٥٠٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود طارق عبدالفتاح عبدالسالم٢٠٥٢٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود عصمت محمد السید٢٠٥٣٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود لطفى محمود محمد٢٠٥٣٨

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-محمود محمد محمود محمد٢٠٥٤٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مدحت ممدوح عبد الحمید عبد الخالق٢٠٥٥٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى حسن محمد سلیمان٢٠٥٨٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-مصطفى رمضان توفیق حافظ٢٠٥٨٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-معاذ حامد صالح حسنى٢٠٦٢١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-منار احمد محمد عرفة٢٠٦٣١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-ھدیر حسن صابر علي٢٠٧٩٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-یوسف عبد المنعم محمود على حوش٢٠٨٥٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب-یوسف یاسر محمد محمد یونس٢٠٨٦٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد فضل عبد هللا دومھ٢٠٩١٨

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 : اقتصادیات نقود وبنوك 

عدد الطالب:(٥٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٨)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد مجدى احمد عبد الرازق٢٠٩٢٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد مجدى عبد العزیز سالم٢٠٩٢٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد محمد ابراھیم بیومي٢٠٩٢٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد محمد السید محمود٢٠٩٢٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد محمود محمد على خالف٢٠٩٣٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباحمد ھانى احمد مصطفى شكري٢٠٩٤٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباسراء عبد العزیز فتحى محمد محمد٢٠٩٥٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباسالم خالد محمد محمود٢٠٩٥٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابباسالم مصطفى كامل السید حجاب٢٠٩٥٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببامیرة عصام احمد محمد علي٢٠٩٧٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببحسام محمد سلیمان عبد السمیع٢١٠١٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببحسن على حسن عبده٢١٠١٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببحیاة حسن محمود على٢١٠٢٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببرامز ناجح بباوى بدروس لوقا٢١٠٤٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببرضوى حسني محمد على جاد٢١٠٤٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببسعید محمد عبد اللطیف احمد٢١٠٦٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببسلمى مصطفى فؤاد احمد٢١٠٦٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببسلمى ھالل محمد عبد هللا السید٢١٠٦٧

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببشریف عصام عبد العزیز عبد الوھاب٢١٠٧٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببشریف محمود السید محمود٢١٠٨٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببشیماء سلیم نزیھ محمد٢١٠٨٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببطارق محمد شافعى السید٢١٠٩٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعبد الرحمن محسن منیر حامد٢١١١١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعبد العزیز احمد ابراھیم سعید٢١١١٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعثمان احمد محمد عبدالحلیم٢١١٢٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعالء ایھاب محمد سعد محمد٢١١٣٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعلیاء على محمود الحاج على٢١١٣٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعمر احمد رمزي السید٢١١٤٠

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعمر سید صالح ابراھیم٢١١٤٤

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعمر عادل عبد الحمید محمد٢١١٤٩

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 : اقتصادیات نقود وبنوك 

عدد الطالب:(٥٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٨)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببعمر ممدوح جالل عبد الرحمن٢١١٥٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببفاطمھ ناصر محمد سعید٢١١٦٩

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببفوزى صموئیل فوزى عبد المتجلى٢١١٧٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد ابراھیم حجازى عید منسى٢١١٩٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد اشرف محمد عبد الرازق غزال٢١٢٠٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد امین محمد امین٢١٢٠٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد عبد القادر نبوى حسن دسوقى٢١٢٣١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمد فوزى على حافظ٢١٢٣٥

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمود سعید عبد الرؤف حامد٢١٢٦٦

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمحمود صالح محیسن حسین٢١٢٦٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمریم عادل رمسیس عبد المسیح٢١٢٨٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمصطفى احمد محمد عبده٢١٢٩٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمصطفى سمیر عبد العزیز خلیل سید٢١٢٩٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببمینا اشرف فؤاد غطاس٢١٣٣٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببنور الدین حسین سید محمد عمر٢١٣٤٣

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببھبھ عالء الدین عبد الرحمن على٢١٣٦٢

الثالثة-التجارة الخارجیة انتساببیاسر طارق محمد عبد المنعم٢١٣٧١

الثالثة-التجارة الخارجیة انتسابخ٢عبدهللا محمد عباس محمد٢١٤٤٩

الثالثة-احصاء تطبیقى انتسابباسماء محمد احمد محمود األلفي٢١٥١٥

الثالثة-احصاء تطبیقى انتسابخ١محمود احمد سلیم محمد٢١٥٣٢

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-خلود خالد فاضل عبد السالم٢١٥٦٢

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-شروق حسن فؤاد مصطفى منصور٢١٥٦٨

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-عبد هللا حامد مرسى احمد٢١٥٧١

الفرقة الثالثة-علوم سیاسیة انتساب-محمد سید سید حسین وھدان٢١٥٧٩

الثالثة-علوم سیاسیة انتسابباحمد جمال محمد سلیمان٢١٦٠١

الثالثة-علوم سیاسیة انتساببحماده شعبان بسیس حسان(أ.ف)٢١٦٠٦

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 : اقتصادیات نقود وبنوك 

عدد الطالب:(٣٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظامـمحمد محمد محمود محمد (محول)١٧١٠

الرابعة-محاسبة انتظامـمصطفى صالح احمد على (محول)١٩١٧

الرابعة-محاسبة انتظامخ١اندرو ممدوح فخري صموئیل٢٤٤٧

الرابعة-محاسبة انتظامخ١رمضان مصطفى رمضان رمضان٢٤٥٥

الرابعة-محاسبة انتظامخ+امیره عشرى محمد زیدان٢٥١٠

الرابعة-خارجیة انتظامخ٣جھاد عادل عبد الوھاب حسن٤٣٣٠

الرابعة-أحصاء انتظام-احمد محمود عبد الرازق السید٩١٦٣

الرابعة-أحصاء انتظام-اسماء سعد على رضوان٩١٦٥

ساره محمد صالح محمود عبد الجلیل١٢١١٦
خ١ ترم اول 

الثالثة-محاسبة انتظامب ترم ٢

الثالثة-محاسبة انتظامخ٢روان ابراھیم عبدالعزیز ابراھیم١٢١٤٨

الثالثة-محاسبة انتظامخ٢زینب سلطان عبدالصابر ابوالعزم١٢١٤٩

الثالثة-محاسبة انتظامخ٢نورالھدى عبدالنبي محمد سید١٢١٥٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـابراھیم محمد ابراھیم اسماعیل١٢٣٧٢

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسراء محمد سعد احمد١٢٤٦٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسالم اشرف محمد محمود١٢٤٧٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسالم خالد حجھ الدین عبد الفتاح١٢٤٧٤

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسالم صفوت على حسین١٢٤٧٧

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـاسالم ھشام رسمى عبد الحمید(محول)١٢٤٨٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـصابرین القیاس على عبد النبى١٢٨٣٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـطاھر ھشام فؤاد على١٢٨٤٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـكریم محمد فاروق حسین١٢٩٧٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـكیرلس زكى عبد السید زكى غطاس١٢٩٧٩

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمد وائل شحاتھ یونس١٣٠٨٣

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمحمود جمال الدین محمد١٣٠٩١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـمصطفى یوسف محمد یوسف منصور١٣١٥٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظامـنورھان محسن محمد محمد اللیثى(أ.ف)١٣٢٥٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـاسماء اسماعیل محمد عطیھ١٣٥٣٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـعبد هللا وحید احمد محمد (محول)١٣٨٧٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـكریم خالد السید عبد المنعم١٣٩٦٥

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 : اقتصادیات نقود وبنوك 

عدد الطالب:(٣٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٩)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمود احمد فؤاد محمد١٤١٠٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمحمود عبد الرحیم سیوفي محمد١٤١١٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـمصطفى ایمن صابر السید١٤١٥٣

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـناصر اسامھ عبد الخالق محمد١٤٢٣٤

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامـیاسمین عبده محمد على١٤٣٦٨

الثالثة-التجارة الخارجیة انتظامخ١زینب احمد فتحى محمد١٤٥٤٨

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظامـھند محمد محمود حسین ( أ.ف)١٤٨٨٧

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 : اقتصادیات نقود وبنوك 

عدد الطالب:(٣٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـعبد الرحمن عادل محمد حسن٢٢٣٢٩

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمحمد محسن محمد احمد٢٢٤٩١

الرابعة-محاسبة انتظام لغاتـمصطفى ابراھیم عفیفى ابراھیم٢٢٥٢٩

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-اسماء حسین محمد حسین الشریف٢٢٧٣٦

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-امیره جمیل ابراھیم حسن٢٢٧٥٤

الرابعة-إدارة اعمال انتظام لغات-محمود احمد ناصف فازع٢٢٩٧٦

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-اشرف جمال الدین محمد ابراھیم٢٣١٨٥

الرابعة-خارجیة انتظام لغات-جاسر احمد عبد اللة الشافعي٢٣٢٠٣

الفرقة الثالثة-محاسبة انتظام لغاتـاحمد رمضان فھمي سالمة٢٣٥٢٦

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

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاحمد محمد اسماعیل محمد عطیة (محول)٢٤١٣٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـاحمد محمد امین محمد محمد٢٤١٣٦

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـخالد احمد بدر احمد الغنام٢٤٢٢٥

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـعاطف محمد عاطف جمال٢٤٣٠٠

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـنورھان حمدى رجب محمد السید٢٤٤٧١

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال انتظام لغاتـولید سعید حسن محمود٢٤٤٩٧

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

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةباحمد ابراھیم محمد محمد ٢٤٥١٤

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبحازم محمد یسن ھاشم ٢٤٥٢٩

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبدینا أشرف عباس محمد٢٤٥٣٤

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبعصام محمد السعید محمود٢٤٥٤٤

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبمازن دسوقى سعید دسوقى ٢٤٥٤٦

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبمحمود السعید محمد البشیر٢٤٥٥٢

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةبمصطفى ربیع مصطفى احمد٢٤٥٥٤

ادارة اعمال لغات انتظام-الثالثةخ١محمد ایھاب فتحى٢٤٥٥٩

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـسلمى محمد عبد السالم عبد الباسط٢٤٥٩٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـعبد الرحمن محمود محمود عرفان٢٤٦٠١

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـعبد الفتاح عالء عبد الفتاح محمد٢٤٦٠٢

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمحمد جمال حامد خلیل٢٤٦١٧

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمحمد جوده طھ ھاشم٢٤٦١٨

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 : اقتصادیات نقود وبنوك 

عدد الطالب:(٣٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(١٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمحمد عادل عبد العزیز عبد الغفار٢٤٦٢٥

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتظام لغاتـمنھ هللا عبده حسن احمد٢٤٦٤٠

الفرقة الثالثة-احصاء تطبیقى انتظام لغاتـفاطمھ الزھراء جمال محمد احمد المصرى٢٤٧٦٣

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 : اقتصادیات نقود وبنوك 

عدد الطالب:(٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(تابع ١٠)

رقم 
الجلوس

التوقیعالرقم القومىالحالة     اســــم الطالـب

الفرقة الثالثة-ادارة اعمال لغات انتسابـمحمد محمد احمد عبد الكریم٢٤٨٣٦

الفرقة الثالثة-التجارة الخارجیة انتساب لغاتـنور الدین مجدي ابوزید حسن٢٤٨٤٧

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:


