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  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: إدارة مالیة وإستثمار

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظام لغاتابرام فیلیب حلمى كراس حنا١

محاسبة - انتظام لغاتاحمد احمد سید عبده خلیل٢

محاسبة - انتظام لغاتاحمد اشرف محمد شمس الدین٣

محاسبة - انتظام لغاتاحمد رمزي محمد عبد الرؤف٦

محاسبة - انتظام لغاتاحمد محمد احمد بدر٨

محاسبة - انتظام لغاتاحمد محمد على عبد القادر٩

محاسبة - انتظام لغاتاحمد نبیل احمد محمد١١

محاسبة - انتظام لغاتاسراء حامد عبد العزیز محمد١٢

محاسبة - انتظام لغاتاسراء صفوت حسن عبد الحلیم١٤

محاسبة - انتظام لغاتبیشوى عصام بدر سید٢٠

محاسبة - انتظام لغاتساره مصطفى عبد الكریم أمین٢٩

محاسبة - انتظام لغاتساره نبیل محمود حماد٣٠

محاسبة - انتظام لغاتسالى حسن عاطف الجمیل٣١

محاسبة - انتظام لغاتسالمھ عامر فوزي سالمھ٣٢

محاسبة - انتظام لغاتشریف كمال ابو المعاطى محمد٣٦

محاسبة - انتظام لغاتشیماء احمد ابراھیم احمد٣٨

محاسبة - انتظام لغاتعاصم صالح جاد سید٣٩

محاسبة - انتظام لغاتعبد القادرعزالدین عبد القادر عبد الفتاح٤١

محاسبة - انتظام لغاتعبد هللا صابر السمان حسن٤٣

محاسبة - انتظام لغاتعبد هللا عمر عبد الرحمن٤٤

محاسبة - انتظام لغاتعمر عالء عبد اللطیف زیدان٥٠

محاسبة - انتظام لغاتكریم احمد عبد هللا على٥٨

محاسبة - انتظام لغاتماركو مجدى صلیب عطا٦٢

محاسبة - انتظام لغاتمحمد اشرف محمد البحیري٦٤

محاسبة - انتظام لغاتمحمد خالد محى الدین عفیفى٦٦

محاسبة - انتظام لغاتمحمد عصام حسین عبد الكریم٦٨

محاسبة - انتظام لغاتمحمود سامى محمد على٧١

محاسبة - انتظام لغاتمصطفي عصام فتحي عبدالعظیم٧٣

محاسبة - انتظام لغاتنھى نبیل عبد الحمید محمد مھنى٨٠

إدارة األعمال - انتظام لغاتاحمد ممدوح عبد الواحد عبد العال١٠٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: إدارة مالیة وإستثمار

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة األعمال - انتظام لغاتاحمد منصور عبدالفتاح صالح١٠٦

إدارة األعمال - انتظام لغاتباسل طارق طلعت محمد المغربى١١٤

إدارة األعمال - انتظام لغاتبسمة مؤمن حسن مصطفى١١٥

إدارة األعمال - انتظام لغاتبیجاد طارق فواد حسانین١١٩

إدارة األعمال - انتظام لغاتتقى احمد عدلى محمد١٢٠

إدارة األعمال - انتظام لغاتدھب عبد العزیز صالح حامد١٢٢

إدارة األعمال - انتظام لغاتدینا طارق محمد محروس١٢٣

إدارة األعمال - انتظام لغاتریموندا لطفى فرج روفائیل١٢٥

إدارة األعمال - انتظام لغاتزینب فتحى حسنى حسین على١٢٦

إدارة األعمال - انتظام لغاتعبد الرحمن محمد كامل حسن١٢٩

إدارة األعمال - انتظام لغاتعمر محمد اسماعیل احمد١٣٠

إدارة األعمال - انتظام لغاتعمرو السید حسن عبدالحلیم١٣٢

إدارة األعمال - انتظام لغاتكریم جابر احمد السید١٣٣

إدارة األعمال - انتظام لغاتكریم عبد الناصر احمد عبد العظیم١٣٤

إدارة األعمال - انتظام لغاتماجد میشیل انور مسعود١٣٥

إدارة األعمال - انتظام لغاتمحمد عبدالناصرمحمد حسن حسن١٣٩

إدارة األعمال - انتظام لغاتمحمد عید محمود عثمان رزق١٤٠

إدارة األعمال - انتظام لغاتمحمد مختار میالد محمد١٤١

إدارة األعمال - انتظام لغاتمحمود احمد فوزى عبدة سلیمان جادهللا١٤٣

إدارة األعمال - انتظام لغاتمریم رأفت رشدي منصور١٥٠

إدارة األعمال - انتظام لغاتمصطفى عادل مغاورى على١٥٢

إدارة األعمال - انتظام لغاتمنار سید سعد محمد١٥٤

إدارة األعمال - انتظام لغاتمنار عطاي عمران عطاي١٥٥

إدارة األعمال - انتظام لغاتمنھ هللا رحیم العشرى رحیم١٥٦

إدارة األعمال - انتظام لغاتمیاده حناوى حسن احمد١٥٨

إدارة األعمال - انتظام لغاتنھى احمد عبد المنعم عبد العاطى خلیل١٦٣

إدارة األعمال - انتظام لغاتنورا صفوان عبد الخالق سعودى١٦٤

إدارة األعمال - انتظام لغاتھدیر محمود ابراھیم ابراھیم١٦٦

إدارة األعمال - انتظام لغاتوئام رضا كامل كریم١٦٨

إدارة األعمال - انتظام لغاتیوسف محمود سعد غانم١٦٩
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إدارة األعمال - انتظام لغاتبمنھ هللا مجدى طھ محمد١٧١

إدارة األعمال - انتظام لغاتبنسمات كسبان محمد سرور١٧٣

إدارة األعمال - انتظام لغاتخ١یاسر صالح الدین فتحى نجیب١٨٠

إدارة األعمال - انتظام لغاتخ+ماھیناز مصطفى عباس احمد عسكر١٨١

ادارة اعمال - انتساب لغاتخ+ساره محمد سامح على ابراھیم١٩١

اقتصاد - انتظام لغاتساره محمد عبدالشافي محمد٢٥٢

اقتصاد - انتظام لغاتمحمد محمود یوسف حسین٢٥٣

اقتصاد - انتظام لغاتمحمود مساعد اسبتان سلیم سویلم٢٥٥

احصاء تطبیقى - انتظام لغاتاالء عبد الرحیم محمد عبد الرحیم٢٦٢

احصاء تطبیقى - انتظام لغاتمروه محمد انور عبد الرشید٢٦٤

الفرقة الثالثة - محاسبة انتظام٠عبد المنعم محمد محمد الصاوى١١٠٢٤

محاسبة - انتظامابانوب مجدى جرس جندى٤٠٠٠١

محاسبة - انتظامابانوب مرزوق سلیمان ملك بولس٤٠٠٠٢

محاسبة - انتظامابراھیم احمد محمد محمد٤٠٠٠٣

محاسبة - انتظاماحمد ابراھیم الغریب ابراھیم٤٠٠٠٥

محاسبة - انتظاماحمد جمال محمد احمد رمضان٤٠٠٠٨

محاسبة - انتظاماحمد ربیع محمود شعبان٤٠٠١٣

محاسبة - انتظاماحمد رجائى السید محمد٤٠٠١٤

محاسبة - انتظاماحمد سمیر عبد الحسیب عبد الحمید صبره٤٠٠١٦

محاسبة - انتظاماحمد سید ریاض عوض٤٠٠١٧

محاسبة - انتظاماحمد سید سعد سید٤٠٠١٨

محاسبة - انتظاماحمد سید یوسف عبد الجلیل٤٠٠١٩

محاسبة - انتظاماحمد شریف عبدالوھاب معوض٤٠٠٢٠

محاسبة - انتظاماحمد شوقي احمد حسان٤٠٠٢١

محاسبة - انتظاماحمد صالح زكریا حمزه٤٠٠٢٣

محاسبة - انتظاماحمد طارق عبد العزیز سید٤٠٠٢٤

محاسبة - انتظاماحمد عادل ابراھیم عبد المجید٤٠٠٢٦

محاسبة - انتظاماحمد عبد الغفار محمود عبد الغفار٤٠٠٣٠

محاسبة - انتظاماحمد عبد الناصر عبد التواب عیسى٤٠٠٣٢

محاسبة - انتظاماحمد على ابراھیم علي ابراھیم٤٠٠٣٥
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محاسبة - انتظاماحمد على احمد فؤاد السید٤٠٠٣٦

محاسبة - انتظاماحمد مجدى محمود محمود حسن٤٠٠٣٩

محاسبة - انتظاماحمد محمد محمود عبد الباقى٤٠٠٤٣

محاسبة - انتظاماحمد محمد محمود عبدالفتاح٤٠٠٤٤

محاسبة - انتظاماحمد محمد محمود محمد احمد٤٠٠٤٥

محاسبة - انتظاماحمد محمود عبد الباسط٤٠٠٤٧

محاسبة - انتظاماسامھ ابراھیم سید ابراھیم اسماعیل٤٠٠٥٤

محاسبة - انتظاماسراء عصام فتحى یس٤٠٠٥٧

محاسبة - انتظاماسراء مجدى رمضان سلیم٤٠٠٥٨

محاسبة - انتظاماسالم السید على على٤٠٠٦٢

محاسبة - انتظاماسالم سامح سید حنفى٤٠٠٦٣

محاسبة - انتظاماسالم عبد هللا كلیب بطران (أ.ف)٤٠٠٦٤

محاسبة - انتظاماسالم محمد احمد عبد الظاھر٤٠٠٦٥

محاسبة - انتظاماسالم مصطفى محمد مصطفى٤٠٠٦٧

محاسبة - انتظاماسماء عبد الرحمن مرزوق علي٤٠٠٦٩

محاسبة - انتظاماالء ابراھیم على اسماعیل٤٠٠٧٠

محاسبة - انتظاماالء حسن فھمى حسانین٤٠٠٧١

محاسبة - انتظامامانى على ابوالمجد موسى٤٠٠٧٣

محاسبة - انتظامامنیة محمد ابو بكر محمد علي٤٠٠٧٥

محاسبة - انتظامامنیھ اشرف محروس طھ احمد٤٠٠٧٧

محاسبة - انتظامامنیھ عاشور احمد عبدالفتاح٤٠٠٧٨

محاسبة - انتظامامیر محمد عبد الفتاح محمد٤٠٠٧٩

محاسبة - انتظامامیرة محسن محمد عثمان٤٠٠٨٠

محاسبة - انتظامامینة مجدى احمد محمد٤٠٠٨١

محاسبة - انتظامایمان سید انور على٤٠٠٨٢

محاسبة - انتظامایمان صبرى محمد عبد السالم٤٠٠٨٣

محاسبة - انتظامایمن احمد عبد المعز احمد٤٠٠٨٥

محاسبة - انتظامایناس محمد عبد المنعم محمود٤٠٠٨٧

محاسبة - انتظامایھ اسامھ سلیمان محمد٤٠٠٨٨

محاسبة - انتظامایھ صالح حسین عبد السمیع٤٠٠٩٠
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محاسبة - انتظامایھ محمد عبد الغنى محمد٤٠٠٩٢

محاسبة - انتظامایھ محمد عطیة أحمد عطیة٤٠٠٩٣

محاسبة - انتظامایھ یوسف شكرى احمد طلبھ٤٠٠٩٤

محاسبة - انتظامبیتر مجدى لبیب جرجس٤٠٠٩٨

محاسبة - انتظامبیشوى جورج شاكر عبد المسیح٤٠٠٩٩

محاسبة - انتظامجون عریان حلمى *٤٠١٠٤

محاسبة - انتظامحازم درویش حسن درویش٤٠١٠٥

محاسبة - انتظامحبیبھ محمد فارس امام عوف٤٠١٠٦

محاسبة - انتظامحسام حمدى عبدالغفار السید٤٠١٠٧

محاسبة - انتظامحسن حمدي حسن عبد العال٤٠١٠٨

محاسبة - انتظامحسن سید محمود حسن٤٠١٠٩

محاسبة - انتظامحسن یحیى حسین السید٤٠١١٢

محاسبة - انتظامحسین حمدین مفتاح حمد٤٠١١٣

محاسبة - انتظامحمادة جمعة حسین عبدالحمید٤٠١١٤

محاسبة - انتظامحماده عوض محمد على٤٠١١٦

محاسبة - انتظامحمزه محمد زكریا محمد٤٠١١٧

محاسبة - انتظامخالد كمال كیالنى ابراھیم٤٠١١٨

محاسبة - انتظامخالد محمد احمد محمد٤٠١٢٠

محاسبة - انتظامخالد محمد محمد منتصر٤٠١٢١

محاسبة - انتظامخدیجھ مجدى محمد محمد ابراھیم٤٠١٢٢

محاسبة - انتظامدعاء السید دسوقى عبد العال٤٠١٢٣

محاسبة - انتظامدعاء شعبان حسن كمال٤٠١٢٤

محاسبة - انتظامدعاء محمد محمود عبد المجید٤٠١٢٦

محاسبة - انتظامدنیا محمود عبده حسین٤٠١٢٨

محاسبة - انتظامرحاب اشرف محمد محروس٤٠١٣٣

محاسبة - انتظامرحمھ حمدى كامل احمد٤٠١٣٤

محاسبة - انتظامرضوان سعد اسماعیل مسعود٤٠١٣٦

محاسبة - انتظامرمضان عید شعبان جابر٤٠١٣٧

محاسبة - انتظامرمضان محمود عبدالحمید ضیف هللا٤٠١٣٨

محاسبة - انتظامرنا رأفت محمد عبد الحمید٤٠١٣٩
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محاسبة - انتظامرنا محمد جھاد على٤٠١٤٠

محاسبة - انتظامروضھ محمد جالل حسن٤٠١٤١

محاسبة - انتظامریھام نادى حسین امام الكرداسى٤٠١٤٣

محاسبة - انتظامزینب سعید محمد احمد٤٠١٤٥

محاسبة - انتظامساره ابراھیم عبد اللطیف ابراھیم٤٠١٤٨

محاسبة - انتظامساره احمد سلیمان عبد النبى٤٠١٤٩

محاسبة - انتظامساره مجدى محمود محمود٤٠١٥٠

محاسبة - انتظامسالم خمیس محمود على٤٠١٥١

محاسبة - انتظامسامى ممدوح حامد ابراھیم(أ.ف)٤٠١٥٤

محاسبة - انتظامسلمى سید عثمان عوض٤٠١٥٥

محاسبة - انتظامسلمى یسرى فوزى مصطفى٤٠١٥٦

محاسبة - انتظامسلیم بركات سید سلیم٤٠١٥٧

محاسبة - انتظامسلیمان الحسن سلیمان مختار٤٠١٥٨

محاسبة - انتظامسماح محمود محمد احمد٤٠١٥٩

محاسبة - انتظامسمر محمد عبد هللا على٤٠١٦٠

محاسبة - انتظامسناء محمد ریاض حامد٤٠١٦١

محاسبة - انتظامسھام یحیى عبد الفتاح عبد الباقى٤٠١٦٢

محاسبة - انتظامسھر عالء الدین عبد هللا عمر٤٠١٦٣

محاسبة - انتظامسید حلمى سید حلمي٤٠١٦٥

محاسبة - انتظامسید عادل سید محمد عبدالحلیم٤٠١٦٦

محاسبة - انتظامسید مصطفى سید عبد الرحمن٤٠١٦٨

محاسبة - انتظامسیف بدر باسم عبدالوھاب٤٠١٦٩

محاسبة - انتظامشعیب عبد الحافظ عوض حامد٤٠١٧٣

محاسبة - انتظامشكرى عزت احمد عزب٤٠١٧٤

محاسبة - انتظامشیماء عربى محمد احمد٤٠١٧٨

محاسبة - انتظامصبرى على صبرى فرغلى٤٠١٨٠

محاسبة - انتظامطارق السعید محمد خلیل الشامي٤٠١٨٣

محاسبة - انتظامعاشور مداح عاشور ابراھیم٤٠١٨٤

محاسبة - انتظامعبد الرحمن احمد عبد العال عبد الحمید٤٠١٨٦

محاسبة - انتظامعبد الرحمن احمد محمد احمد٤٠١٨٧
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محاسبة - انتظامعبد الرحمن اسامھ مخیمر خلف هللا٤٠١٨٨

محاسبة - انتظامعبد الرحمن عبد الفتاح عویس خلیفھ٤٠١٨٩

محاسبة - انتظامعبد الرحمن محمد ثابت عبد العال٤٠١٩٠

محاسبة - انتظامعبد الرحمن محمد عبد المجید اسماعیل٤٠١٩١

محاسبة - انتظامعبد الرحمن نصر عبد هللا عبد الكریم٤٠١٩٢

محاسبة - انتظامعبد الرحمن نور الدین محمد مصطفى٤٠١٩٣

محاسبة - انتظامعبد هللا ایھاب احمد عبد المجید٤٠١٩٥

محاسبة - انتظامعبد هللا عبد الحمید السید عبد الرازق٤٠١٩٦

محاسبة - انتظامعبد هللا محمود حسین محمد الطوبجي٤٠١٩٨

محاسبة - انتظامعبد المنعم محمد عبد المنعم مراد(أ.ف)٤٠١٩٩

محاسبة - انتظامعبد الوھاب سامح مصطفى عبد الوھاب٤٠٢٠٠

محاسبة - انتظامعبیر حسین احمد عبد ربھ(أ.ف)٤٠٢٠١

محاسبة - انتظامعالء سید عبدالحمید محمد٤٠٢٠٤

محاسبة - انتظامعلى طارق فتحى احمد٤٠٢٠٩

محاسبة - انتظامعلى محمد حسن فھمي٤٠٢١١

محاسبة - انتظامعمر ابراھیم عید ابراھیم الروبي٤٠٢١٨

محاسبة - انتظامعمر اشرف سید محمد السید٤٠٢١٩

محاسبة - انتظامعمر صالح مصطفى كمال محمد٤٠٢٢٠

محاسبة - انتظامعمر عبد العزیز مصطفى عبد العزیز٤٠٢٢١

محاسبة - انتظامعمر عصام احمد النشوى٤٠٢٢٢

محاسبة - انتظامعمر ھشام عبد الحلیم محمد محمد٤٠٢٢٣

محاسبة - انتظامعمرو عصام محمد رشاد٤٠٢٢٤

محاسبة - انتظامعمرو مصطفى محمود على٤٠٢٢٥

محاسبة - انتظامفایز منیر فایز بطرس٤٠٢٣١

محاسبة - انتظامفھمى احمد محمد ابراھیم٤٠٢٣٢

محاسبة - انتظامكریم نبیل محمد حسن٤٠٢٣٥

محاسبة - انتظامكمال عبد المنعم كمال محمد على٤٠٢٣٦

محاسبة - انتظامكمال مجدى ابراھیم احمد٤٠٢٣٧

محاسبة - انتظامكیرلس زكریا القس ابراھیم موسى٤٠٢٣٨

محاسبة - انتظامماجد سید خلف احمد٤٠٢٣٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظامماریام رافت رجائى یعقوب٤٠٢٤١

محاسبة - انتظامماریان جرجس ناروز جرجس٤٠٢٤٢

محاسبة - انتظامماریز رضا ناشد جرجس٤٠٢٤٣

محاسبة - انتظامماریھان نادى عید جبرائیل٤٠٢٤٤

محاسبة - انتظاممازن صالح محمد عبد الرحمن٤٠٢٤٦

محاسبة - انتظاممایكل عادل سمعان عزیز٤٠٢٤٨

محاسبة - انتظاممحمد ابو السعود عبد السالم احمد٤٠٢٥٠

محاسبة - انتظاممحمد احمد شریف محمد٤٠٢٥١

محاسبة - انتظاممحمد اشرف محمد احمد سلیمان٤٠٢٥٣

محاسبة - انتظاممحمد اشرف محمد السید٤٠٢٥٤

محاسبة - انتظاممحمد اشرف نجدى شحاتھ٤٠٢٥٥

محاسبة - انتظاممحمد تامر محمد زكى٤٠٢٥٧

محاسبة - انتظاممحمد حاتم عبد السالم احمد٤٠٢٥٨

محاسبة - انتظاممحمد حامد احمد جامع٤٠٢٥٩

محاسبة - انتظاممحمد حسب النبى محمد على٤٠٢٦٠

محاسبة - انتظاممحمد حسن عبد الباسط احمد٤٠٢٦١

محاسبة - انتظاممحمد حسین احمد محمد٤٠٢٦٢

محاسبة - انتظاممحمد حمدى محمد عبد الرحمن٤٠٢٦٣

محاسبة - انتظاممحمد خالد عز الدین عبد الجواد٤٠٢٦٤

محاسبة - انتظاممحمد رمضان السید محمد٤٠٢٦٥

محاسبة - انتظاممحمد زكریا احمد موسى٤٠٢٦٧

محاسبة - انتظاممحمد سامح احمد مصطفى(محول)٤٠٢٦٨

محاسبة - انتظاممحمد صالح عبد الرازق عید٤٠٢٧٥

محاسبة - انتظاممحمد طارق سالمة عبد الرسول٤٠٢٧٦

محاسبة - انتظاممحمد عبد الكریم عبدهللا محمد٤٠٢٨١

محاسبة - انتظاممحمد عبد المطلب شافعي جادو٤٠٢٨٢

محاسبة - انتظاممحمد محمد عبد العظیم محمود فاضل٤٠٢٨٩

محاسبة - انتظاممحمد محمد محمود محمد (محول)٤٠٢٩٠

محاسبة - انتظاممحمد ھشام محمد حافظ٤٠٢٩٥

محاسبة - انتظاممحمد ھشام محمد عبد الدایم الدیب٤٠٢٩٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظاممحمود احمد نجیب زكریا عبد العزیز٤٠٢٩٧

محاسبة - انتظاممحمود جمال عبد التواب عقبى احمد٤٠٢٩٩

محاسبة - انتظاممحمود خلف محمود خلف٤٠٣٠٠

محاسبة - انتظاممحمود صالح محمود محمد٤٠٣٠٢

محاسبة - انتظاممحمود على نصر عبده٤٠٣٠٥

محاسبة - انتظاممحمود فوزى عویس طلبھ٤٠٣٠٦

محاسبة - انتظاممحمود محمد سعد سالمة٤٠٣٠٨

محاسبة - انتظاممحمود محمد عبد اللطیف راحیل٤٠٣٠٩

محاسبة - انتظاممحمود محمد على محمد٤٠٣١٠

محاسبة - انتظاممحى اسماعیل السید عبد هللا٤٠٣١١

محاسبة - انتظاممروه احمد سامى محمد٤٠٣١٣

محاسبة - انتظاممروه احمد عبد هللا *٤٠٣١٤

محاسبة - انتظاممریم عمران محمد على٤٠٣١٧

محاسبة - انتظاممریم فتحى عبد الحلیم على٤٠٣١٨

محاسبة - انتظاممصطفى بیومى احمد محمد٤٠٣٢١

محاسبة - انتظاممصطفى زینھم حداد ابووالى٤٠٣٢٤

محاسبة - انتظاممصطفى سید عید السید٤٠٣٢٥

محاسبة - انتظاممصطفى صابر جالل محمد *٤٠٣٢٦

محاسبة - انتظاممصطفى محمود احمد محمد یعقوب٤٠٣٣١

محاسبة - انتظاممنار عزت ثابت عبد الناصر٤٠٣٣٧

محاسبة - انتظاممنار محمود سید محمود (أ.ف)٤٠٣٣٨

محاسبة - انتظاممنة هللا محمد كمال محمد٤٠٣٣٩

محاسبة - انتظاممنة هللا محمد منصور عبد الغنى٤٠٣٤٠

محاسبة - انتظاممھاب اسامھ توفیق بندارى٤٠٣٤٥

محاسبة - انتظاممونیكا عاطف الیاس حنا٤٠٣٤٨

محاسبة - انتظاممؤمن محمد محمد مجاھد٤٠٣٤٩

محاسبة - انتظاممیار احمد سعد محمد محمد على٤٠٣٥٣

محاسبة - انتظاممیار احمد صالح صالح٤٠٣٥٤

محاسبة - انتظاممیرنا مدحت ناجى ھنرى نان٤٠٣٥٦

محاسبة - انتظاممینا مدحت امین جرجس٤٠٣٥٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظامنبیل ممدوح عبد المجید حسن٤٠٣٦٠

محاسبة - انتظامندى على عبد العال محمد٤٠٣٦١

محاسبة - انتظامندى محمد عبد الوھاب متولى على٤٠٣٦٤

محاسبة - انتظامندى یحى عبد المعطى السید٤٠٣٦٩

محاسبة - انتظامنوال رمضان قبیص عبد العاطى(أ.ف)٤٠٣٧٤

محاسبة - انتظامنورھان اكرم احمد عطیفھ٤٠٣٧٧

محاسبة - انتظامنورھان شریف فوزى عواد٤٠٣٧٩

محاسبة - انتظامنورھان صالح عبدالرحمن جنیدى٤٠٣٨٠

محاسبة - انتظامھاجر اشرف احمد فوزى٤٠٣٨٤

محاسبة - انتظامھاجر جمعھ بشیر عیسى٤٠٣٨٥

محاسبة - انتظامھاجر على محمود ابو الحمد٤٠٣٨٦

محاسبة - انتظامھاجر مصطفى سعد ابوزید٤٠٣٨٧

محاسبة - انتظامھاجر ھانى مصطفى حسن٤٠٣٨٨

محاسبة - انتظامھادى یحى محمد الصغیر٤٠٣٨٩

محاسبة - انتظامھانى محسن منیر نصیف٤٠٣٩٠

محاسبة - انتظامھایدى جاد نجیب عبد المالك رزق٤٠٣٩١

محاسبة - انتظامھبھ جمال محمود محمد٤٠٣٩٤

محاسبة - انتظامھبھ محمد محمود امین٤٠٣٩٥

محاسبة - انتظامھدى توفیق حامد توفیق٤٠٣٩٦

محاسبة - انتظامھدى ھشام عبد الحلیم عبد العزیز٤٠٣٩٧

محاسبة - انتظامھدیر محمود احمد ابراھیم٤٠٣٩٨

محاسبة - انتظامھشام سید زكریا حفناوى٤٠٤٠٠

محاسبة - انتظامھشام على یحیى محمد٤٠٤٠١

محاسبة - انتظاموائل سمیر محمد سعید٤٠٤٠٥

محاسبة - انتظامولید اشرف النبوى عبدالجواد٤٠٤٠٨

محاسبة - انتظامولید عبد الناصر سید شیحھ٤٠٤١٠

محاسبة - انتظامیوسف جمال كامل ھیبھ٤٠٤١٩

محاسبة - انتظامیوسف حسن دسوقى حسن٤٠٤٢٠

محاسبة - انتظامیوسف حسینى عبد الوھاب محمد عید٤٠٤٢١

محاسبة - انتظامباحمد ناصر صابر طلبھ٤٠٤٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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المادة: إدارة مالیة وإستثمار
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االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظامبرضوى حسن محمود حسن٤٠٤٣٨

محاسبة - انتظامبفاطمھ عبد الحمید احمد القادر٤٠٤٤١

محاسبة - انتظامبكریم محمود على السید٤٠٤٤٤

محاسبة - انتظامبمحمود مصطفى حسین محمد٤٠٤٤٨

محاسبة - انتظامخ١ماجد سامح لطیف عبدالمالك٤٠٤٥٦

محاسبة - انتظامخ٣عبدالعزیز سعید عبدالعزیز الشاعر٤٠٤٦٠

محاسبة - انتظامباحمد عبدهللا عبدالحمید عبداللطیف٤٠٤٦٥

محاسبة - انتظامبمحمد سالم احمد محمد٤٠٤٧٣

محاسبة - انتظامخ٢احمد محمد السید احمد٤٠٤٨٢

محاسبة - انتظامخ٢نھى یسري حسن عبدالعظیم٤٠٤٨٥

محاسبة - انتظامخ+سمر عجور سلیم احمد٤٠٥٠٠

محاسبة - انتظامخ+على فتحى على محمد٤٠٥٠٣

محاسبة - انتظامخ+عمرو احمد عزازي احمد٤٠٥٠٤

محاسبة - انتسابابانوب بخیت حبیب عطیھ٤٠٥٣١

محاسبة - انتسابابراھیم زینھم مصطفى ابراھیم٤٠٥٣٦

محاسبة - انتساباحمد جمال محمود محمد٤٠٥٥٢

محاسبة - انتساباحمد حسین جودة حسین٤٠٥٥٤

محاسبة - انتساباحمد حمدى على خطاب(أ.ف)٤٠٥٥٧

محاسبة - انتساباحمد حنفى محمود عبد الرحمن٤٠٥٥٨

محاسبة - انتساباحمد خالد كمال محمد٤٠٥٦٠

محاسبة - انتساباحمد سمیر حسن عبد الراضى٤٠٥٦٨

محاسبة - انتساباحمد سمیر شاكر حسن٤٠٥٦٩

محاسبة - انتساباحمد محمد عبد السالم عبدالفتاح٤٠٥٩٣

محاسبة - انتساباحمد میھوب حلمى السید سلمان٤٠٥٩٩

محاسبة - انتساباحمد نادى حسین حسن٤٠٦٠٠

محاسبة - انتساباسالم السید عید سید احمد٤٠٦١٢

محاسبة - انتساباسالم صالح محمد على٤٠٦٢٠

محاسبة - انتساباسالم مدحت محمد حسین عرب٤٠٦٢٤

محاسبة - انتساباسماء صبحي ابراھیم محسن٤٠٦٢٧

محاسبة - انتسابامجد ماھر محمد محمد٤٠٦٣٨

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
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                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:
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امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
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محاسبة - انتسابامل طھ السید عبد الغفار٤٠٦٤٠

محاسبة - انتسابامیرة حسن محمد احمد٤٠٦٤٧

محاسبة - انتسابامیرة طارق زكى على٤٠٦٤٩

محاسبة - انتسابایمان محمود محمد محمود٤٠٦٥٦

محاسبة - انتسابایناس محمد ابراھیم مصطفى٤٠٦٥٩

محاسبة - انتسابایھ ابراھیم فكرى ابراھیم٤٠٦٦٠

محاسبة - انتسابایھ احمد احمد عبد هللا٤٠٦٦١

محاسبة - انتسابایھ هللا محمد راشد عبدالرحمن٤٠٦٦٢

محاسبة - انتسابباسم احمد عبده احمد٤٠٦٧٣

محاسبة - انتسابباسم فرج هللا جابر محمد سالم٤٠٦٧٤

محاسبة - انتساببسنت محمد عزت ندا٤٠٦٧٧

محاسبة - انتساببالل اشرف عبدالنبى مصطفى٤٠٦٧٨

محاسبة - انتساببھاء اشرف مدحات مدحات٤٠٦٧٩

محاسبة - انتسابتقى احمد یوسف محمود٤٠٦٨١

محاسبة - انتسابجرجس عزیز غالى جبرائیل٤٠٦٨٣

محاسبة - انتسابحازم كمال عبد السید عبد الصمد٤٠٦٨٨

محاسبة - انتسابحجاج حسین محمد صالح الدین عالم٤٠٦٩٠

محاسبة - انتسابحسام حسن على حسن٤٠٦٩٣

محاسبة - انتسابحسام عالء الدین توفیق٤٠٦٩٤

محاسبة - انتسابحسام محمد على عبدالعزیز٤٠٦٩٧

محاسبة - انتسابخالد رجب فتحي رجب٤٠٧٠٥

محاسبة - انتسابخالد سعید محمد عبد الجواد٤٠٧٠٦

محاسبة - انتسابخالد محمد حسن محمد(أ.ف)٤٠٧٠٨

محاسبة - انتسابدنیا منصور رمضان على٤٠٧١٣

محاسبة - انتسابرامز اشرف نجیب جندي٤٠٧١٩

محاسبة - انتسابرانا عادل عبد المجید محمود٤٠٧٢٠

محاسبة - انتسابرضوى احمد صبحى زكى عبد الھادى٤٠٧٢٦

محاسبة - انتسابروماریو نادى حبیب شحاتھ٤٠٧٣٠

محاسبة - انتسابریم محمد زكریا محمد٤٠٧٣٣

محاسبة - انتسابزھره جمعھ زكریا اسماعیل٤٠٧٣٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: إدارة مالیة وإستثمار

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابسید حلمى محمد احمد٤٠٧٥٥

محاسبة - انتسابسیف الدین ایمن سامي محمد٤٠٧٥٨

محاسبة - انتسابشادى محمد عبد هللا على٤٠٧٦٠

محاسبة - انتسابشروق ھانى سید حسن محمد٤٠٧٦٥

محاسبة - انتسابشریف مصطفي احمد عبد الجلیل٤٠٧٦٨

محاسبة - انتسابشھیره سید سعد رضوان٤٠٧٧٠

محاسبة - انتسابصالح عبد الفتاح عبد المجید عبد الرحیم٤٠٧٧٧

محاسبة - انتسابطارق تامر عابدین بكیر٤٠٧٨٠

محاسبة - انتسابعبد الرحمن احمد صالح محمد على٤٠٧٨٣

محاسبة - انتسابعبد الرحمن احمد عبد الحكیم عبد العال٤٠٧٨٤

محاسبة - انتسابعبد الرحمن محمد احمد ابراھیم٤٠٧٩١

محاسبة - انتسابعبد الرحمن محمد السید مرسى٤٠٧٩٢

محاسبة - انتسابعبد الرحمن محمد محمد حمزة محمد٤٠٧٩٤

محاسبة - انتسابعبد الرحمن ناصر خلیل حسین٤٠٧٩٥

محاسبة - انتسابعبد الرحمن یاسر عبد الفتاح احمد٤٠٧٩٦

محاسبة - انتسابعبد العزیز ناصر عبدالعزیز محمد٤٠٧٩٩

محاسبة - انتسابعبد هللا ھشام على السید٤٠٨٠٨

محاسبة - انتسابعرفھ احمد عرفھ عرفھ الزغبى٤٠٨١٠

محاسبة - انتسابعالء صبرى رجب محمد٤٠٨١٦

محاسبة - انتسابعمر صالح على محمد٤٠٨٢٨

محاسبة - انتسابعمر عبد اللطیف رشاد امین٤٠٨٢٩

محاسبة - انتسابعمر عبد المنعم عبد المحسن معوض٤٠٨٣٠

محاسبة - انتسابعمر ھانى محمد محمد٤٠٨٣١

محاسبة - انتسابعمر یوسف ابوالعطا یوسف٤٠٨٣٣

محاسبة - انتسابعمرو احمد ریاض محمود حسن٤٠٨٣٤

محاسبة - انتسابعمرو عماد عطیھ ابراھیم٤٠٨٣٥

محاسبة - انتسابعمرو محمد جالل مرسى٤٠٨٣٦

محاسبة - انتسابعھد حسام الدین حمزه عبد العزیز٤٠٨٣٨

محاسبة - انتسابعید محمد عبد المقصود حامد٤٠٨٣٩

محاسبة - انتسابكریم محمد محمود احمد الدرى٤٠٨٥٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: إدارة مالیة وإستثمار

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابكیرلس شكرى غطاس حنا٤٠٨٥٨

محاسبة - انتسابمارینا اشرف عطا خلیل٤٠٨٦٢

محاسبة - انتسابماریو ممدوح محب موافق٤٠٨٦٣

محاسبة - انتسابمحمد ابراھیم ابراھیم عبد الحلیم٤٠٨٦٧

محاسبة - انتسابمحمد ابو الحجاج جاد محمود٤٠٨٧١

محاسبة - انتسابمحمد احمد جوده عبد الدایم٤٠٨٧٤

محاسبة - انتسابمحمد احمد صالح الدین شرف٤٠٨٧٥

محاسبة - انتسابمحمد احمد عبد هللا محمد٤٠٨٧٦

محاسبة - انتسابمحمد احمد یوسف حسن٤٠٨٧٩

محاسبة - انتسابمحمد ایمن مغاورى سید٤٠٨٨٤

محاسبة - انتسابمحمد جمال عبد الخالق محمد٤٠٨٩٠

محاسبة - انتسابمحمد جمعھ على احمد٤٠٨٩٢

محاسبة - انتسابمحمد حسنى سید سلیمان٤٠٨٩٧

محاسبة - انتسابمحمد حسنى نعمین فیصل٤٠٨٩٨

محاسبة - انتسابمحمد حسین محمد سعید٤٠٩٠٠

محاسبة - انتسابمحمد خالد محمود على٤٠٩٠٢

محاسبة - انتسابمحمد سمیر زغلول سید(محول)٤٠٩١٣

محاسبة - انتسابمحمد سید عبد الظاھر عبد العال٤٠٩١٦

محاسبة - انتسابمحمد شكرى القوتلى سید عبد الحمید٤٠٩١٨

محاسبة - انتسابمحمد عاصم سعد اسماعیل٤٠٩٣٣

محاسبة - انتسابمحمد عباس انور عباس٤٠٩٣٦

محاسبة - انتسابمحمد عبد الحمید محمد سید٤٠٩٣٧

محاسبة - انتسابمحمد عبد الخالق حسن عبد الخالق٤٠٩٣٨

محاسبة - انتسابمحمد عربى فرج جاد الحق٤٠٩٤٥

محاسبة - انتسابمحمد على تعلب محمد على٤٠٩٤٩

محاسبة - انتسابمحمد على سعید على ابراھیم٤٠٩٥٠

محاسبة - انتسابمحمد على فرج على٤٠٩٥٣

محاسبة - انتسابمحمد یوسف احمد كمال٤٠٩٧١

محاسبة - انتسابمحمد یوسف محمد یوسف على٤٠٩٧٢

محاسبة - انتسابمحمود سمیر محمد احمد٤٠٩٨٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: إدارة مالیة وإستثمار

عدد الطالب:(٤٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابمحمود عبد الفتاح حسن سعد٤٠٩٨٢

محاسبة - انتسابمحمود عصام عبد الوھاب العیسوي٤٠٩٨٣

محاسبة - انتسابمحمود على محمد امین٤٠٩٨٥

محاسبة - انتسابمحمود مصطفى السید احمد٤٠٩٩٣

محاسبة - انتسابمصطفى اسامھ رمضان محمد٤١٠٠٥

محاسبة - انتسابمصطفى محمود حسن السید مرزوق٤١٠١٦

محاسبة - انتسابمصطفى محمود یحى رضوان٤١٠١٩

محاسبة - انتسابمھند احمد ابراھیم السید الجارحى٤١٠٣١

محاسبة - انتسابمیالد شوقى فوزى سمعان٤١٠٣٧

محاسبة - انتسابھاجر بھاءالدین سید حسن٤١٠٦٢

محاسبة - انتسابھیام وسام محمد صالح٤١٠٨٠

محاسبة - انتسابیوسف صالح الدین الحسینى ابراھیم٤١٠٨٦

محاسبة - انتسابباحمد عمر على ابراھیم٤١٠٩٣

محاسبة - انتساببایمن محمد عبد المنعم ابراھیم٤١٠٩٩

محاسبة - انتساببعلى محمد رمضان احمد٤١١١٩

محاسبة - انتساببمحمد محمود عبد الفتاح ابوزید٤١١٤٤

محاسبة - انتسابخ١محمد عبد العزیز على حسین٤١١٦٥

محاسبة - انتسابخ٣فرنك فایق خلیل جرجس٤١١٧٢

محاسبة - انتسابخ+ھشام عبد العزیزابو الحسن٤١١٧٤

محاسبة - انتساببمحمود رجائى عبد النعیم طایع عبد النعیم٤١١٧٩

محاسبة - انتسابخ٢احمد مجدى عبد النبى ابوالحسن٤١١٩٢

محاسبة - انتسابخ٢مینا عبد الرؤوف كامل سعد٤١١٩٦

محاسبة - انتسابخ+احمد محمود عبدالعزیز صالح٤١٢٠٢

محاسبة - انتسابخ+سالي عماد الدین سعد لبیب٤١٢١٠

محاسبة - انتسابخ+محمد حسنى الغنیمى مصطفى٤١٢١٨

إدارة اعمال - انتظاممحمد ضیاء محمد الصاوى٤٢٢٥٠

إدارة اعمال - انتظاممالك كرم عبد الملك وھبھ٤٢٢٧٩

إدارة اعمال - انتظامھاجر خالد محمود سید٤٢٢٨٨

إدارة اعمال - انتظامخ٢عبد الرحمن فضل على موسى٤٢٣٠١

إدارة اعمال - انتظامخ+مالك نبیل مینا حنین٤٢٣١١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: إدارة مالیة وإستثمار

عدد الطالب:(٤٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٨)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة اعمال - انتساباحمد خالد احمد محمد حنفي٤٢٣٣٠

إدارة اعمال - انتساباحمد سعید عبد هللا محمد٤٢٣٣٢

إدارة اعمال - انتساباحمد عبد الناصر محمد على٤٢٣٣٩

إدارة اعمال - انتساباحمد محسن محمود بركات٤٢٣٥١

إدارة اعمال - انتساباحمد محمد سامى محمد مصطفى الجندى٤٢٣٥٣

إدارة اعمال - انتسابالشیماء احمد حامد٤٢٣٧٣

إدارة اعمال - انتسابسعید سید سعید سید٤٢٤٠٦

إدارة اعمال - انتسابصابرین نبیل محمد زكى بیومى٤٢٤١٥

إدارة اعمال - انتسابعمرو ابراھیم احمد سنوسى٤٢٤٢٥

إدارة اعمال - انتسابمحمد احمد محمد حنفي شاھین٤٢٤٤٤

إدارة اعمال - انتسابمحمد عبد الحمید عبد العاطى سعودى٤٢٤٦٠

إدارة اعمال - انتسابمحمد محمود رشدى محمد٤٢٤٦٨

إدارة اعمال - انتسابمحمد وحید جمال منصور٤٢٤٧١

إدارة اعمال - انتسابمحمود سید النعسان عبد الصابر٤٢٤٧٢

إدارة اعمال - انتسابمصطفى عبد الرحمن احمد محمود٤٢٤٧٩

إدارة اعمال - انتسابھدیر مصطفى عبد هللا السید مصطفى٤٢٥١١

إدارة اعمال - انتساببابراھیم محمد محمد االمین وافى٤٢٥١٦

إدارة اعمال - انتسابخ+حسانین محمد احمد حسنین٤٢٥٣٣

احصاء تطبیقى - انتساباسماء عزالدین خمیس حامد حسن٤٢٦٢٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: ادارة منشآت متخصصة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة األعمال - انتظام لغاتخ+منھ هللا وجیھ سید ابوالسعود١٨٢

إدارة اعمال - انتظاماحمد ایھاب زكریا معوض٤٢١٤٢

إدارة اعمال - انتظاماحمد بدوى عوض٤٢١٤٣

إدارة اعمال - انتظاماحمد سمیح جابر احمد غیضان٤٢١٤٤

إدارة اعمال - انتظاماحمد طارق رمضان ابوالنجا٤٢١٤٥

إدارة اعمال - انتظاماحمد عبد الحمید سید مصطفى٤٢١٤٦

إدارة اعمال - انتظاماحمد محمد عباس سالمھ٤٢١٤٧

إدارة اعمال - انتظاماحمد محمد عثمان عبدالفتاح٤٢١٤٨

إدارة اعمال - انتظاماحمد محمود اسماعیل عطوة٤٢١٤٩

إدارة اعمال - انتظاماسراء سعید محمد محمد عبد العال٤٢١٥٠

إدارة اعمال - انتظاماسراء محمد السید على عبدهللا٤٢١٥١

إدارة اعمال - انتظاماسراء محمد عبد العال محمد على٤٢١٥٢

إدارة اعمال - انتظاماسراء محمد على حسن على٤٢١٥٣

إدارة اعمال - انتظاماسالم اشرف محمد٤٢١٥٤

إدارة اعمال - انتظاماشرف مصطفى كمال السید٤٢١٥٦

إدارة اعمال - انتظاماشرقت اسامھ مصطفى سید٤٢١٥٧

إدارة اعمال - انتظامایریني سامي ادوار میخائیل٤٢١٥٩

إدارة اعمال - انتظامایزابیل ناجى نوار یعقوب٤٢١٦٠

إدارة اعمال - انتظامایمان مصیلحي شحاتھ عبد الرازق٤٢١٦١

إدارة اعمال - انتظامایمن عبد الفتاح المرسى احمد٤٢١٦٢

إدارة اعمال - انتظامایھ ابراھیم حسن حسین٤٢١٦٣

إدارة اعمال - انتظامایھ ذكریا محمد توفیق٤٢١٦٤

إدارة اعمال - انتظامایھ سید فتحى امیر٤٢١٦٥

إدارة اعمال - انتظامایھ محمد صادق حسین٤٢١٦٦

إدارة اعمال - انتظامایھ محمد عبد الحمید ابو الفضل٤٢١٦٧

إدارة اعمال - انتظامباسم عادل عبد الحمید عبده٤٢١٦٩

إدارة اعمال - انتظامباسم عبدالمنعم محمد حسن٤٢١٧٠

إدارة اعمال - انتظامبیتر صفوت صدقى تامر٤٢١٧٣

إدارة اعمال - انتظامبیشوى عشم توفیلس اسطافانوس٤٢١٧٥

إدارة اعمال - انتظامبیشوى یوسف شكرى زاخر٤٢١٧٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: ادارة منشآت متخصصة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة اعمال - انتظامحسن سالم حسن محمد٤٢١٧٧

إدارة اعمال - انتظامحسین على عبد السالم على٤٢١٧٨

إدارة اعمال - انتظامحمدى ھشام عبد الغفار محمود٤٢١٧٩

إدارة اعمال - انتظامخالد محمد عطا عبد الحافظ٤٢١٨٠

إدارة اعمال - انتظامدنیا جمال محمد مرسى٤٢١٨٢

إدارة اعمال - انتظامدینا خالد محمد احمد محمد٤٢١٨٣

إدارة اعمال - انتظامدینا صبرى عبد هللا عبد المحسن حسن٤٢١٨٤

إدارة اعمال - انتظامرحاب محمد قطب مؤمن٤٢١٨٥

إدارة اعمال - انتظامرحمھ عصام احمد عبد الرحمن٤٢١٨٦

إدارة اعمال - انتظامرحمى محمد علي عبد الرحمن٤٢١٨٧

إدارة اعمال - انتظامرضوى خضیرى عبد السید محمد٤٢١٨٨

إدارة اعمال - انتظامرفقة ابرھیم صبحي وھبة٤٢١٩٠

إدارة اعمال - انتظامرنا رمزى ابو العال عبد الحافظ٤٢١٩١

إدارة اعمال - انتظامروماریو ناثان وھیب جرجاوى٤٢١٩٢

إدارة اعمال - انتظامزینب محمود مصطفى ذكى٤٢١٩٣

إدارة اعمال - انتظامسارة على مھدي احمد٤٢١٩٤

إدارة اعمال - انتظامسلمى سامى عبد العزیز عبد الفتاح٤٢١٩٥

إدارة اعمال - انتظامسلمى شریف محمد بیومى٤٢١٩٦

إدارة اعمال - انتظامسلیمان عمر یاسین موسى٤٢١٩٧

إدارة اعمال - انتظامسندس محمد عثمان سید٤٢١٩٨

إدارة اعمال - انتظامسندس نصر عبد اللطیف حسین٤٢١٩٩

إدارة اعمال - انتظامسھیلة سمیر حسین عبد الخالق٤٢٢٠٠

إدارة اعمال - انتظامشروق شعبان عبد العزیز الواصلى٤٢٢٠١

إدارة اعمال - انتظامشروق محمد احمد جوده٤٢٢٠٢

إدارة اعمال - انتظامشیماء حسن محمود محمد حسین٤٢٢٠٣

إدارة اعمال - انتظامصالح سید عباس ابراھیم٤٢٢٠٤

إدارة اعمال - انتظامطارق محمد احمد جمعة٤٢٢٠٥

إدارة اعمال - انتظامطارق یحى محمد حمدان٤٢٢٠٦

إدارة اعمال - انتظامعبد الرحمن احمد مصطفى عبد الخالق٤٢٢٠٧

إدارة اعمال - انتظامعبد الرحمن سعید محمد على٤٢٢٠٨
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إدارة اعمال - انتظامعبد الرحمن فتحى صابر ابراھیم٤٢٢٠٩

إدارة اعمال - انتظامعبد الرحمن محمد سعد السید٤٢٢١٠

إدارة اعمال - انتظامعبد القادر ابراھیم عبد القادر كامل٤٢٢١١

إدارة اعمال - انتظامعبد هللا احمد محمد محمد تعلب٤٢٢١٢

إدارة اعمال - انتظامعبد هللا عبد العزیز الحمد٤٢٢١٣

إدارة اعمال - انتظامعبد هللا عماد سید موسى٤٢٢١٤

إدارة اعمال - انتظامعبد هللا كمال حسان احمد٤٢٢١٥

إدارة اعمال - انتظامعبد الوھاب عید بسیونى عید٤٢٢١٦

إدارة اعمال - انتظامعالء الدین سلیمان احمد سالمان٤٢٢١٧

إدارة اعمال - انتظامعلى رمضان مشھود عبد الجواد٤٢٢١٩

إدارة اعمال - انتظامعلى محمد على احمد٤٢٢٢٠

إدارة اعمال - انتظامعلى ممدوح عطیھ شحاتھ٤٢٢٢١

إدارة اعمال - انتظامعلى وحید محمد عرفان٤٢٢٢٢

إدارة اعمال - انتظامعمر عبد هللا احمد محمد٤٢٢٢٣

إدارة اعمال - انتظامعمر محمد سید محمد٤٢٢٢٤

إدارة اعمال - انتظامعمر محمد عبد الجید علي٤٢٢٢٥

إدارة اعمال - انتظامغفران الطیب سید ابراھیم٤٢٢٢٦

إدارة اعمال - انتظامفادى ماجد ادوار فرنسیس٤٢٢٢٧

إدارة اعمال - انتظامفرید ماجد فرید حلقھ٤٢٢٢٨

إدارة اعمال - انتظامفھد ابراھیم جمعھ ابراھیم٤٢٢٢٩

إدارة اعمال - انتظامفیصل رمضان ادریس حمیده٤٢٢٣٠

إدارة اعمال - انتظامفیلیب نبیل بولس جبره٤٢٢٣١

إدارة اعمال - انتظامكرستینا صبحى عطیة سلوانس٤٢٢٣٢

إدارة اعمال - انتظامكمال عصام الدین محمد كمال ابو الحدید٤٢٢٣٦

إدارة اعمال - انتظاممؤمن ابراھیم مخلوف زاید٤٢٢٣٧

إدارة اعمال - انتظامماركو ناجى فوزى حبییب٤٢٢٣٨

إدارة اعمال - انتظاممازن محمد مصطفى حافظ٤٢٢٣٩

إدارة اعمال - انتظاممایكل ادوار ولیم فایق٤٢٢٤٠

إدارة اعمال - انتظاممحمد احمد السید زغلول٤٢٢٤١

إدارة اعمال - انتظاممحمد احمد محمد عبد هللا٤٢٢٤٣
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إدارة اعمال - انتظاممحمد السید ابراھیم جنیدي٤٢٢٤٤

إدارة اعمال - انتظاممحمد بھجت مصطفى محمد٤٢٢٤٥

إدارة اعمال - انتظاممحمد رمضان ابو ضیف احمد٤٢٢٤٨

إدارة اعمال - انتظاممحمد صالح حمادة عبد النعیم٤٢٢٤٩

إدارة اعمال - انتظاممحمد ضیاء محمد الصاوى٤٢٢٥٠

إدارة اعمال - انتظاممحمد عادل عبد الواحد محمد٤٢٢٥١

إدارة اعمال - انتظاممحمد عبد المنعم احمد عبده عز الدین٤٢٢٥٢

إدارة اعمال - انتظاممحمد عفیفى عمر قرنى٤٢٢٥٣

إدارة اعمال - انتظاممحمد عالء الدین على محمد٤٢٢٥٤

إدارة اعمال - انتظاممحمد على محمد على٤٢٢٥٥

إدارة اعمال - انتظاممحمد عماد عبد الغفور محمد حسن٤٢٢٥٦

إدارة اعمال - انتظاممحمد كارم على عبدالحمید٤٢٢٥٧

إدارة اعمال - انتظاممحمد كلیب علي محمد٤٢٢٥٨

إدارة اعمال - انتظاممحمد محروس على فاید٤٢٢٥٩

إدارة اعمال - انتظاممحمد یحى كمال عالم رشوان٤٢٢٦١

إدارة اعمال - انتظاممحمود عنتر جابر على٤٢٢٦٢

إدارة اعمال - انتظاممحمود محمد احمد السعید٤٢٢٦٣

إدارة اعمال - انتظاممحمود محمد محمد فرجانى٤٢٢٦٤

إدارة اعمال - انتظاممحمود محمد محمود سید٤٢٢٦٥

إدارة اعمال - انتظاممحمود محمد نور الدین محمود٤٢٢٦٦

إدارة اعمال - انتظاممحمود ممدوح محمد كاظم٤٢٢٦٧

إدارة اعمال - انتظاممحمود نبیل السید محمد٤٢٢٦٨

إدارة اعمال - انتظاممرفانا عبد الوھاب محمود واصل٤٢٢٦٩

إدارة اعمال - انتظاممروه محمد مجدى نعیم٤٢٢٧٠

إدارة اعمال - انتظاممریم سعید جمعة عبد المعطى٤٢٢٧١

إدارة اعمال - انتظاممصطفى اشرف مصطفى محمد٤٢٢٧٢

إدارة اعمال - انتظاممصطفى سید یاسین محمد٤٢٢٧٣

إدارة اعمال - انتظاممصطفى شعبان امین امین٤٢٢٧٤

إدارة اعمال - انتظاممصطفى صإلح الدین احمد غنیم٤٢٢٧٥

إدارة اعمال - انتظاممصطفى عادل مرسى حسین٤٢٢٧٦
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إدارة اعمال - انتظاممعاذ عبد الناصر السید احمد٤٢٢٧٧

إدارة اعمال - انتظاممعتصم محمد اسماعیل عبد المعطي٤٢٢٧٨

إدارة اعمال - انتظاممالك كرم عبد الملك وھبھ٤٢٢٧٩

إدارة اعمال - انتظاممنھ هللا حسنى على محمود٤٢٢٨٠

إدارة اعمال - انتظاممھاب خالد عبدالفتاح اسماعیل٤٢٢٨١

إدارة اعمال - انتظاممینا مجدى تدرى روفائیل شحاتة٤٢٢٨٢

إدارة اعمال - انتظامنھى عبد الناصر امین فضل هللا٤٢٢٨٣

إدارة اعمال - انتظامنورا عماد نجاتى یوسف٤٢٢٨٥

إدارة اعمال - انتظامنورھان سمیر شحاتة السید٤٢٢٨٦

إدارة اعمال - انتظامنورھان محمد سید عبد العال٤٢٢٨٧

إدارة اعمال - انتظامھاجر خالد محمود سید٤٢٢٨٨

إدارة اعمال - انتظامھاجر كرم عبد الفتاح عتابي عجوة٤٢٢٨٩

إدارة اعمال - انتظامھاجر نوح عبد العزیر عبد الفضیل٤٢٢٩٠

إدارة اعمال - انتظامھدیر احمد السید مكى٤٢٢٩١

إدارة اعمال - انتظامھند احمد عبد الغفور عبد الظاھر٤٢٢٩٢

إدارة اعمال - انتظاموسام احمد بكري النوبي٤٢٢٩٤

إدارة اعمال - انتظامیاسمین عبد المجید حسین عبدالمجید رستم٤٢٢٩٦

إدارة اعمال - انتظامیاسمین محمد احمد اسماعیل٤٢٢٩٧

إدارة اعمال - انتظامیوسف عمرو نبیل عبد العزیز٤٢٢٩٨

إدارة اعمال - انتظامیوسف یاسر ابوالدھب عبدالرؤف٤٢٢٩٩

إدارة اعمال - انتظامیونس ابو مسلم عبدالحلیم یونس٤٢٣٠٠

إدارة اعمال - انتظامخ٢مصطفى احمد ابراھیم على٤٢٣٠٢

إدارة اعمال - انتسابابانوب طارق فایق عبد النور٤٢٣٢٢

إدارة اعمال - انتسابابراھیم جمال صابر محمد٤٢٣٢٣

إدارة اعمال - انتساباحمد احمد حشمت محمد٤٢٣٢٤

إدارة اعمال - انتساباحمد السید ابو المجد محمد٤٢٣٢٥

إدارة اعمال - انتساباحمد بھاء الدین عبد الحمید محمد محمود٤٢٣٢٦

إدارة اعمال - انتساباحمد حمدى السید حسین٤٢٣٢٨

إدارة اعمال - انتساباحمد خالد احمد حمدان٤٢٣٢٩

إدارة اعمال - انتساباحمد خالد احمد محمد حنفي٤٢٣٣٠
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إدارة اعمال - انتساباحمد سامى سعید فرج الجندى٤٢٣٣١

إدارة اعمال - انتساباحمد شكرى عبد الرحمن ابراھیم٤٢٣٣٣

إدارة اعمال - انتساباحمد طلعت سید احمد شكرى٤٢٣٣٤

إدارة اعمال - انتساباحمد عادل یوسف محمد٤٢٣٣٥

إدارة اعمال - انتساباحمد عاطف عطیة عبد المجید٤٢٣٣٦

إدارة اعمال - انتساباحمد عباس عبدالسمیع عباس٤٢٣٣٧

إدارة اعمال - انتساباحمد عبد الغنى محمد عبید٤٢٣٣٨

إدارة اعمال - انتساباحمد عبد الناصر محمد على٤٢٣٣٩

إدارة اعمال - انتساباحمد عزیز الدین عبد الرؤف عبد القادر٤٢٣٤٠

إدارة اعمال - انتساباحمد عصام عبد الكریم حسن٤٢٣٤١

إدارة اعمال - انتساباحمد عمرو ابراھیم حسن منصور٤٢٣٤٤

إدارة اعمال - انتساباحمد عنانى امام على٤٢٣٤٥

إدارة اعمال - انتساباحمد محسن محمد حسین٤٢٣٥٠

إدارة اعمال - انتساباحمد محسن محمود بركات٤٢٣٥١

إدارة اعمال - انتساباحمد محمد رزق عبد الحافظ٤٢٣٥٢

إدارة اعمال - انتساباحمد محمد عبد الرحمن علي٤٢٣٥٤

إدارة اعمال - انتساباحمد محمد كمال على محمد٤٢٣٥٥

إدارة اعمال - انتساباحمد ناصر حمدى قلید علوان٤٢٣٥٨

إدارة اعمال - انتساباحمد ھانى احمد السید محمد دیاب٤٢٣٥٩

إدارة اعمال - انتساباسراء مطراوى محمود مصطفى٤٢٣٦٢

إدارة اعمال - انتساباسالم اشرف امام احمد٤٢٣٦٣

إدارة اعمال - انتساباسالم اشرف محمد حسني٤٢٣٦٥

إدارة اعمال - انتساباسالم سعید عبد العزیز محمد٤٢٣٦٦

إدارة اعمال - انتساباسماء محمود فضل سعد الدین٤٢٣٧١

إدارة اعمال - انتساباسماعیل فكرى محمد متولى٤٢٣٧٢

إدارة اعمال - انتسابامیرة فایق شفیق رزق٤٢٣٧٤

إدارة اعمال - انتسابامیره موافى عبد الرازق محمد(محول)٤٢٣٧٥

إدارة اعمال - انتساباندرو مراد ولیم تادرس٤٢٣٧٦

إدارة اعمال - انتساباندرو یسرى توفیق٤٢٣٧٧

إدارة اعمال - انتسابایھ عبد الرشید احمد علي٤٢٣٧٨
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االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة اعمال - انتساببرسوم كمال جورج جان٤٢٣٧٩

إدارة اعمال - انتساببسمھ بدر الدین عبد الكریم٤٢٣٨٠

إدارة اعمال - انتساببالل سید انور محمد صالح٤٢٣٨١

إدارة اعمال - انتساببھلول سالمة كامل عبدالفتاح٤٢٣٨٢

إدارة اعمال - انتسابجھاد خلیل محمد الشافعي٤٢٣٨٤

إدارة اعمال - انتسابحازم محمد السید السید٤٢٣٨٧

إدارة اعمال - انتسابحسام حسن تھامى مصطفي حسن ناصف٤٢٣٨٩

إدارة اعمال - انتسابحسین فوزى حسین حامد٤٢٣٩٠

إدارة اعمال - انتسابدعاء رشاد سمان احمد٤٢٣٩٣

إدارة اعمال - انتسابدینا محمد فوزى محمد محمود٤٢٣٩٥

إدارة اعمال - انتسابراندا صالح حسین محمد٤٢٣٩٦

إدارة اعمال - انتسابزیاد صالح عبد الخالق عبد الخالق عمر٤٢٤٠٢

إدارة اعمال - انتسابسلمى محمد حسن سید٤٢٤٠٧

إدارة اعمال - انتسابسمعان لطفي رسمى حكیم٤٢٤٠٨

إدارة اعمال - انتسابسھیلھ حمدى محمد شوقى٤٢٤٠٩

إدارة اعمال - انتسابسھیلھ رأفت احمد احمد خلیل٤٢٤١٠

إدارة اعمال - انتسابشروق محمد عبدهللا ثابت٤٢٤١١

إدارة اعمال - انتسابشریف عواد محمد عواد٤٢٤١٢

إدارة اعمال - انتسابصابرین نبیل محمد زكى بیومى٤٢٤١٥

إدارة اعمال - انتسابعبد الرحمن محمد طارق سلیمان السید٤٢٤١٨

إدارة اعمال - انتسابعبد الرحمن محمد عبدالرحمن عبدهللا٤٢٤١٩

إدارة اعمال - انتسابعبد هللا عبد العزیز توفیق عبد العزیز٤٢٤٢٠

إدارة اعمال - انتسابعمر مجدى محمود السید٤٢٤٢٤

إدارة اعمال - انتسابعمرو محمود محمد محمود٤٢٤٢٨

إدارة اعمال - انتسابعمرو محى احمد محمد٤٢٤٢٩

إدارة اعمال - انتسابفادى جمال عبد المسیح حكیم٤٢٤٣٠

إدارة اعمال - انتسابفادى جمیل نجیب شنوده٤٢٤٣١

إدارة اعمال - انتسابفادى مجدى حنین بشارة٤٢٤٣٣

إدارة اعمال - انتسابماھیتاب خالد خلیل الطوخي٤٢٤٤١

إدارة اعمال - انتسابمحمد احمد عبد الصبور مصطفى سلیم٤٢٤٤٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة اعمال - انتسابمحمد اشرف سعید سید٤٢٤٤٧

إدارة اعمال - انتسابمحمد رضا محمد صبحى٤٢٤٥٤

إدارة اعمال - انتسابمحمد زكریا عبد المنعم حسن على٤٢٤٥٥

إدارة اعمال - انتسابمحمد سید محمد مسعد٤٢٤٥٦

إدارة اعمال - انتسابمحمد صابر محمد نوح٤٢٤٥٧

إدارة اعمال - انتسابمحمد طارق احمد خمیس٤٢٤٥٨

إدارة اعمال - انتسابمحمد طارق عبد العزیز محمد٤٢٤٥٩

إدارة اعمال - انتسابمحمد عصام عطیھ عبدالعال احمد٤٢٤٦٤

إدارة اعمال - انتسابمحمد محمود عبد الرازق عبد الجواد٤٢٤٦٩

إدارة اعمال - انتسابمحمود سید النعسان عبد الصابر٤٢٤٧٢

إدارة اعمال - انتسابمحمود نادى على جندى٤٢٤٧٣

إدارة اعمال - انتسابمریم عزت میالد فھمى٤٢٤٧٦

إدارة اعمال - انتسابمصطفى رضا عبد العزیز احمد٤٢٤٧٧

إدارة اعمال - انتسابمصطفى سید احمد فھمى٤٢٤٧٨

إدارة اعمال - انتسابمصطفى عطیھ عبد الغني محمد٤٢٤٨٠

إدارة اعمال - انتسابمصطفى مدحت محمود كامل٤٢٤٨٤

إدارة اعمال - انتسابمصطفى ھالل خلیفھ عبدالحمید٤٢٤٨٥

إدارة اعمال - انتسابمنال عاطف حسن عزام٤٢٤٨٦

إدارة اعمال - انتسابمنال محمد شكرى حسین٤٢٤٨٧

إدارة اعمال - انتسابمھاب سمیر حنفى محمود٤٢٤٩٥

إدارة اعمال - انتسابمونیكا نبیل سعد بسطا٤٢٤٩٦

إدارة اعمال - انتسابنادر محمد زكى محمد٤٢٤٩٧

إدارة اعمال - انتسابنجاة اشرف عبد العاطى محمد٤٢٤٩٩

إدارة اعمال - انتسابندى عادل عبد الرحمن مخیمر٤٢٥٠١

إدارة اعمال - انتسابنورھان خالد یونس على السیوفي٤٢٥٠٦

إدارة اعمال - انتسابنورھان رجب ابراھیم عبد المقصود على٤٢٥٠٧

إدارة اعمال - انتسابنیره عبد الرحمن محمد صالح٤٢٥٠٩

إدارة اعمال - انتسابھایدى السید مصطفى السید مصطفى٤٢٥١٠

إدارة اعمال - انتسابخ+محمد ممدوح عبدالمالك عبدالقادر٤٢٥٣٦
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                    ٢-                              التوقیع:
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عدد الحاضرین:
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  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظام لغاتاحمد احمد سید عبده خلیل٢

محاسبة - انتظام لغاتاحمد رمزي محمد عبد الرؤف٦

محاسبة - انتظام لغاتاسالم احمد محمد عبد هللا١٥

محاسبة - انتظام لغاتاسالم السید قطب السید١٦

محاسبة - انتظام لغاتحسن سید حسن محمد احمد على٢١

محاسبة - انتظام لغاتشریف كمال ابو المعاطى محمد٣٦

محاسبة - انتظام لغاتشیرین خالد احمد عبدالسمیع٣٧

محاسبة - انتظام لغاتعبد هللا خالد سعد فتوح٤٢

محاسبة - انتظام لغاتكیرلس اشرف رزق حبیب٦٠

محاسبة - انتظام لغاتمادونا عیاد عبد المسیح باسیلیوس٦١

محاسبة - انتظام لغاتمحمد جمال محمد السید٦٥

محاسبة - انتظام لغاتمحمد شعبان عبد العزیز احمد٦٧

محاسبة - انتظام لغاتمحمد عصام حسین عبد الكریم٦٨

محاسبة - انتظام لغاتنورھان كمال محمد محمد٨٣

محاسبة - انتظام لغاتھبھ محسن عبد النبى عامر محمد٨٦

محاسبة - انتظاماحمد عادل حسن مصطفى عفیفى٤٠٠٢٧

محاسبة - انتظاماحمد عبد الندیر عبد السالم بخیت٤٠٠٣٣

محاسبة - انتظاماحمد عصام مخلوف محمد مخلوف٤٠٠٣٤

محاسبة - انتظاماحمد ماھر فھیم حامد٤٠٠٣٨

محاسبة - انتظاماحمد محمد احمد عطوه٤٠٠٤٠

محاسبة - انتظاماحمد محمد صمیده محمد٤٠٠٤١

محاسبة - انتظاماحمد محمد محمود محمد احمد٤٠٠٤٥

محاسبة - انتظاماسراء محمد احمد شجاع الدین٤٠٠٥٩

محاسبة - انتظاماسالم محمد عبد العزیز محمد عطیھ٤٠٠٦٦

محاسبة - انتظاماالء ابراھیم على اسماعیل٤٠٠٧٠

محاسبة - انتظامامل جمال الدین حسن محمد٤٠٠٧٤

محاسبة - انتظامامنیة محمد ابو بكر محمد علي٤٠٠٧٥

محاسبة - انتظامامنیة ھشام جمال السید٤٠٠٧٦

محاسبة - انتظامایمن احمد عبد المعز احمد٤٠٠٨٥

محاسبة - انتظامایھ خالد مختار الدیب٤٠٠٨٩
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عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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محاسبة - انتظامبوال نبیل رشدى مسعد٤٠٠٩٦

محاسبة - انتظامتقى حافظ خلیل حافظ خلیل٤٠١٠١

محاسبة - انتظامحمادة صبحي سید حسن٤٠١١٥

محاسبة - انتظامرانا محسن سید محمد٤٠١٣١

محاسبة - انتظامرشا شرف مسعود حسانین٤٠١٣٥

محاسبة - انتظامرنا رأفت محمد عبد الحمید٤٠١٣٩

محاسبة - انتظامریھام نادى حسین امام الكرداسى٤٠١٤٣

محاسبة - انتظامسارة رمضان على ھالل٤٠١٤٧

محاسبة - انتظامساره ابراھیم عبد اللطیف ابراھیم٤٠١٤٨

محاسبة - انتظامعبد هللا ایھاب احمد عبد المجید٤٠١٩٥

محاسبة - انتظامعالء عادل عبد العلیم عبد الحسیب٤٠٢٠٥

محاسبة - انتظامعلى حمدى محمد حسن٤٠٢٠٦

محاسبة - انتظامعلى زكریا على ابراھیم٤٠٢٠٨

محاسبة - انتظامعلى محمد سعد حموده٤٠٢١٢

محاسبة - انتظامعلى محمد على حسن٤٠٢١٣

محاسبة - انتظامعلیاء خالد ھاشم حنفي على٤٠٢١٥

محاسبة - انتظامعماد عادل محمد اسماعیل٤٠٢١٦

محاسبة - انتظامفاطمھ محمود سلیمان سالم٤٠٢٣٠

محاسبة - انتظامفھمى احمد محمد ابراھیم٤٠٢٣٢

محاسبة - انتظامكریم اشرف شفیق بھنساوى٤٠٢٣٣

محاسبة - انتظامكریم حمزاوى حسین محمد٤٠٢٣٤

محاسبة - انتظامماریھان نادى عید جبرائیل٤٠٢٤٤

محاسبة - انتظاممازن خالد حسنى حسن حسین٤٠٢٤٥

محاسبة - انتظاممحمد ابراھیم سید احمد٤٠٢٤٩

محاسبة - انتظاممحمد خالد عز الدین عبد الجواد٤٠٢٦٤

محاسبة - انتظاممحمد سعد محمد امین (أ.ف)٤٠٢٧١

محاسبة - انتظاممحمد سید فتحى عبد الحلیم٤٠٢٧٣

محاسبة - انتظاممحمد شریف حسین عبد القوى٤٠٢٧٤

محاسبة - انتظاممحمد صالح عبد الرازق عید٤٠٢٧٥

محاسبة - انتظاممحمد فؤاد عبد هللا عبد الونیس٤٠٢٨٧
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محاسبة - انتظاممحمد محمد حمیده عبد الواحد٤٠٢٨٨

محاسبة - انتظاممحمد ناصر محمد امین٤٠٢٩٣

محاسبة - انتظاممحمود جمال عبد التواب عقبى احمد٤٠٢٩٩

محاسبة - انتظاممحمود صالح محمود محمد٤٠٣٠٢

محاسبة - انتظاممروه احمد عبد هللا *٤٠٣١٤

محاسبة - انتظاممصطفى بیومى احمد محمد٤٠٣٢١

محاسبة - انتظاممصطفى صابر جالل محمد *٤٠٣٢٦

محاسبة - انتظاممصطفى عصام عبدالاله محمد٤٠٣٢٧

محاسبة - انتظاممصطفى محمد حسین ابراھیم٤٠٣٣٠

محاسبة - انتظاممصطفي ناصر محمد حنفي٤٠٣٣٢

محاسبة - انتظاممعتز احمد مصطفى عبد اللطیف٤٠٣٣٤

محاسبة - انتظاممنھ احمد عبدالعظیم حسین٤٠٣٤١

محاسبة - انتظاممنى سید محمد مصطفى٤٠٣٤٣

محاسبة - انتظاممنى عبدهللا یوسف عوض٤٠٣٤٤

محاسبة - انتظاممھاب اسامھ توفیق بندارى٤٠٣٤٥

محاسبة - انتظامموسى فواز موسي محمد ابو حطب٤٠٣٤٧

محاسبة - انتظاممیار احمد صالح صالح٤٠٣٥٤

محاسبة - انتظامندى مجدى احمد محمد صالح٤٠٣٦٢

محاسبة - انتظامندى مجدى عزت مصیلحى٤٠٣٦٣

محاسبة - انتظامندى منتصر عبد الوھاب احمد٤٠٣٦٥

محاسبة - انتظامندى ناصر احمد محمد٤٠٣٦٦

محاسبة - انتظامنرمین محمد سید حسن٤٠٣٧١

محاسبة - انتظامنسمھ محمد حامد محمد٤٠٣٧٣

محاسبة - انتظامنورھان شریف فوزى عواد٤٠٣٧٩

محاسبة - انتظامھشام سید زكریا حفناوى٤٠٤٠٠

محاسبة - انتظامھشام عماد شعبان رمضان٤٠٤٠٢

محاسبة - انتظامھمسھ احمد محمود محمد بركات٤٠٤٠٤

محاسبة - انتظامورده امین عبد الكریم محمد٤٠٤٠٧

محاسبة - انتظامولید خالد اعزمنھم فرج٤٠٤٠٩

محاسبة - انتظامیارا وحید محمد فتح هللا٤٠٤١٢
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محاسبة - انتظامیاسمین محمد فاروق محمد (ا.ف)٤٠٤١٥

محاسبة - انتظامیاسمین مسعد محمد صالح٤٠٤١٧

محاسبة - انتظامبابراھیم فرج ابراھیم عبد الفتاح٤٠٤٢٦

محاسبة - انتظامبایھ شریف محمد المھدى٤٠٤٣٣

محاسبة - انتظامبفاطمھ عبد الحمید احمد القادر٤٠٤٤١

محاسبة - انتظامبفاطمھ نصر ماھر عبد الوھاب٤٠٤٤٢

محاسبة - انتظامبمایسھ رضا عبد التواب السید٤٠٤٤٥

محاسبة - انتظامبھند سمیر محمد محمد٤٠٤٥١

محاسبة - انتظامخ١رمضان مصطفى رمضان رمضان٤٠٤٥٢

محاسبة - انتظامخ+السید عمر مھدي مجاھد٤٠٤٩١

محاسبة - انتظامخ+زاید فتحي عید عبدالعزیز٤٠٤٩٥

محاسبة - انتظامرانا عبد اللطیف مصطفى حسین٤٠٥١٦

محاسبة - انتساباحمد جمال صالح على یوسف٤٠٥٥١

محاسبة - انتساباحمد حنفى محمود عبد الرحمن٤٠٥٥٨

محاسبة - انتساباحمد صالح عبد الرحمن احمد٤٠٥٧٣

محاسبة - انتساباحمد عبد هللا المتولي ابو الخیر٤٠٥٧٧

محاسبة - انتساباحمد قرنى احمد قرنى٤٠٥٨٥

محاسبة - انتساباحمد محمود ابراھیم فھیم٤٠٥٩٥

محاسبة - انتساباحمد میھوب حلمى السید سلمان٤٠٥٩٩

محاسبة - انتساباسالم خالد علي علي٤٠٦١٤

محاسبة - انتساباسالم كمال احمد عبد الرحیم٤٠٦٢٢

محاسبة - انتساباسماء عبد المنعم محمود علي٤٠٦٢٩

محاسبة - انتسابامنیة محمد عبد العزیز محمد٤٠٦٤٤

محاسبة - انتسابایھاب محسن سمیر محمد٤٠٦٧٢

محاسبة - انتسابجالل كمال السید مجاھد عماره٤٠٦٨٤

محاسبة - انتسابجورج سامى فایز جورجي٤٠٦٨٦

محاسبة - انتسابحسام الدین جمال محمد مصیلحى٤٠٦٩١

محاسبة - انتسابحسن احمد أمین حسن٤٠٦٩٨

محاسبة - انتسابحسین اسامھ نور الدین محمد تھامى٤٠٧٠٠

محاسبة - انتسابحسین خالد عبد القادر عبد هللا الجابرى٤٠٧٠١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: دراسات متقدمة فى محاسبة التكالیف

عدد الطالب:(٣٤+١٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(١١)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابخلود خالد احمد عبد المنعم٤٠٧١١

محاسبة - انتسابدینا خالد عبدالرازق على محمد٤٠٧١٥

محاسبة - انتسابریم محمد زكریا محمد٤٠٧٣٣

محاسبة - انتسابزینب جمال عبد الناجى عثمان٤٠٧٣٩

محاسبة - انتسابسمر سید امین سید حسین٤٠٧٥١

محاسبة - انتسابشریف طھ محمد عبده٤٠٧٦٧

محاسبة - انتسابشیماء طارق عبدالنبى عبدالعظیم٤٠٧٧٥

محاسبة - انتسابضحى رجب احمد خفیر٤٠٧٧٩

محاسبة - انتسابعبد الحمید ابراھیم عبد الحمید امین٤٠٧٨٢

محاسبة - انتسابعبد هللا محمد احمد عبد هللا٤٠٨٠٥

محاسبة - انتسابعرفھ محمد عبد القادر مرعى٤٠٨١١

محاسبة - انتسابعمر خالد امین احمد٤٠٨٢٦

محاسبة - انتسابفادى اشرف جمیل فرید٤٠٨٤١

محاسبة - انتسابكریم محمد محمود احمد الدرى٤٠٨٥٢

محاسبة - انتسابكریمة حسن محمود حسن٤٠٨٥٤

محاسبة - انتسابماھر سعید مسعود واصف٤٠٨٦٤

محاسبة - انتسابمحمد احمد محمد بنداري٤٠٨٧٧

محاسبة - انتسابمحمد حسن عبد العاطى حسن حشیش٤٠٨٩٥

محاسبة - انتسابمحمد سمیر جمیل احمد٤٠٩١٢

محاسبة - انتسابمحمد شكرى سمیر ابو زید٤٠٩١٩

محاسبة - انتسابمصطفى احمد یاسین احمد٤١٠٠٤

محاسبة - انتسابمینا جمال عزیز عبده٤١٠٣٨

محاسبة - انتسابھاجر نصر عفیفى سید٤١٠٦٥

محاسبة - انتساببخالد مصطفى عویس محمد٤١١١١

محاسبة - انتساببعبد الرحمن محمد سعید خلیل رسمي٤١١١٦

محاسبة - انتساببمحمد سامى محمد امام٤١١٣٢

محاسبة - انتساببمصطفى وجیھ محروس عبدالحمید٤١١٥١

محاسبة - انتسابخ+احمد جالل محمدى محمد٤١٢٠١

محاسبة - انتسابخ+شامھ حامد محمد على جبر٤١٢١٢

محاسبة - انتسابخ+شروق  محمد أبوالسعود إمام٤١٢١٣

محاسبة - انتسابخ+عبدهللا ھشام مصطفى كامل٤١٢١٦

محاسبة - انتسابخ+محمد عبدالوھاب محمود سلیمان٤١٢١٩

محاسبة - انتسابخ+مصطفى عبده محمد حسین٤١٢٢١

محاسبة - انتسابخ+منى عادل عودة إسماعیل٤١٢٢٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
اجمالى عدد طالب اللجنة :(٤٦)المادة: ادارة منشات متخصصة

عدد الطالب:(١٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(تابع ١١)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

نظم المعلومات اإلداریةاحمد حمدى سید عبد اللطیف٤٢٧١١

نظم المعلومات اإلداریةایھ رشدى عبد الغفار على٤٢٧١٢

نظم المعلومات اإلداریةفاطمھ الزھراء عزت محمد حفنى الملیج٤٢٧١٤

نظم المعلومات اإلداریةفایزه احمد فؤاد رشدان٤٢٧١٥

نظم المعلومات اإلداریةمحمد سراج الدین محمد رشدى على رضا٤٢٧١٦

نظم المعلومات اإلداریةمحمد شریف محمد محمد عبد العال٤٢٧١٧

نظم المعلومات اإلداریةعلى حسین محمود ابراھیم٤٢٧١٩

نظم المعلومات اإلداریةنھى عادل فوزى محمد٤٢٧٢٠

نظم المعلومات اإلداریةفاطمھ ابو الفضل عاشور على٤٢٧٢١

نظم المعلومات اإلداریةمحمود عادل صالح محمد٤٢٧٢٢

نظم المعلومات اإلداریةمصطفى محمود عبد الرحیم محمد احمد٤٢٧٢٣

نظم المعلومات اإلداریةاحمد سید ضاحى على عبد الرازق٤٢٧٢٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٤١)المادة: مبادئ مراجعة /٣

عدد الطالب:(٢٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٢)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظامخ+ولید حسن محمد على٤٠٥١٤

محاسبة - انتسابابراھیم اسامة ابراھیم ایوب٤٠٥٣٥

محاسبة - انتسابدینا عوض هللا محمد عوض هللا٤٠٧١٨

محاسبة - انتسابروجیھ نبیل فؤاد نقوال٤٠٧٢٨

محاسبة - انتسابسمر محمد الشحات احمد٤٠٧٥٢

محاسبة - انتسابعلى صابر على حنفى حنفي٤٠٨٢٢

محاسبة - انتسابفادى وھیب عبدالعزیز اسعد جرجس٤٠٨٤٢

محاسبة - انتسابمحسن عبدالستار على علي٤٠٨٦٦

محاسبة - انتسابمحمد عادل محمد فؤاد الحفناوى٤٠٩٣٢

محاسبة - انتسابمحمد عبید احمد احمد٤٠٩٤٤

محاسبة - انتسابمحمد عربى فرج جاد الحق٤٠٩٤٥

محاسبة - انتسابمحمد على عبد الجواد السید٤٠٩٥١

محاسبة - انتسابمحمود امجد عبده عبدالنعیم٤٠٩٧٦

محاسبة - انتسابمحمود خالد حسن احمد٤٠٩٧٧

محاسبة - انتسابمحمود محمد حسن السعید٤٠٩٨٧

محاسبة - انتسابمصطفى عید ضیف هللا محمد٤١٠١٠

محاسبة - انتسابنسرین مسعد حسین سلیمان٤١٠٤٢

محاسبة - انتسابھالة مصطفى الشافعى السید٤١٠٦٦

إدارة اعمال - انتساباحمد كمال احمد احمد٤٢٣٤٧

إدارة اعمال - انتساباحمد مجدى احمد عبد البر٤٢٣٤٨

إدارة اعمال - انتسابمحمد السید محمد سرور٤٢٤٥٠

إدارة اعمال - انتسابمحمد جمال محمود عبد الھادى٤٢٤٥٢

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة ضریبیة (١) /٣

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٢)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابخ٢حسن اسماعیل عبدالجواد اسماعیل٤١١٩٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

إجمالى طالب اللجنة (٤١)المادة: نظم معلومات

عدد الطالب:(١٨)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:( تابع ١٢)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظام لغاتاندرو سامى حلمى جرجس١٨

محاسبة - انتظاماحمد خیرى قرنى بیومى٤٠٠١٢

محاسبة - انتظاماحمد صادق عبد العظیم حسین٤٠٠٢٢

محاسبة - انتظاماحمد نبیھ حسن محمد٤٠٠٥١

محاسبة - انتظامشیرین محمد محمد احمد الجندى٤٠١٧٦

محاسبة - انتظامباحمد راضى فھمى احمد محمد٤٠٤٦٣

محاسبة - انتظامخ+تامر عبدالمعتمد عبدالظاھر طلبھ٤٠٤٩٢

محاسبة - انتظامخ+سامح محسن فوزى برسوم٤٠٤٩٧

محاسبة - انتظامخ+محمد محمود عبد المرضي ابراھیم٤٠٥٠٩

محاسبة - انتظامخ+منال محمد سید خضیر٤٠٥١١

محاسبة - انتظامخ+والء حسن رزق ناجي٤٠٥١٣

محاسبة - انتسابرحمھ احمد عبد النعیم عزب٤٠٧٢٥

محاسبة - انتسابمحمود محمد سالمھ محمد٤٠٩٨٨

محاسبة - انتسابمحمود نور الدین على صالح٤٠٩٩٧

محاسبة - انتسابمصطفى سعد مصطفى احمد٤١٠٠٦

محاسبة - انتسابخ+اسراء عاكف عبد الحكیم سید احمد٤١٢٠٣

محاسبة - انتسابخ+جھاد مجدى معتمد محمد٤١٢٠٧

محاسبة - انتسابخ+یوسف سعد فوزى فرج٤١٢٢٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

إجمالى طالب اللجنة (٢٣)المادة: لغات الحاسب و الحزم اإلحصائیة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

احصاء تطبیقى - انتظاماحمد عید محمد اسماعیل٤٢٥٧٥

احصاء تطبیقى - انتظامبسمھ جمال محمود عباس٤٢٥٨٥

احصاء تطبیقى - انتظامعبد هللا سید خلیل محمد٤٢٥٨٩

احصاء تطبیقى - انتظاممارینا صالح محروس یوسف٤٢٥٩٢

احصاء تطبیقى - انتظاممارینا ماھر انور كامل٤٢٥٩٣

احصاء تطبیقى - انتظاممایكل رافت بقطر قلینى٤٢٥٩٤

احصاء تطبیقى - انتظاممریم مصطفى فھمى مصطفى٤٢٥٩٩

احصاء تطبیقى - انتظاممنة هللا یوسف موسى رضوان٤٢٦٠٠

احصاء تطبیقى - انتظامیاسمین محمد حسین عبد الحفیظ٤٢٦٠٤

احصاء تطبیقى - انتساباسماء سعد على رضوان٤٢٦٢٤

احصاء تطبیقى - انتسابامانى حسن محمد على٤٢٦٢٧

احصاء تطبیقى - انتسابعزه مجدى محمد محمود٤٢٦٣٠

احصاء تطبیقى - انتسابمنى عادل مصطفى سویفي٤٢٦٣٣

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

المادة: محاسبة تكالیف٢

عدد الطالب:(٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٣)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظاممحمد احمد شریف محمد٤٠٢٥١

محاسبة - انتظامبفتحى شعبان رجب ابوبكر عبدالواحد٤٠٤٤٣

محاسبة - انتظامخ١كریم جالل بلیدى محمد٤٠٤٥٥

محاسبة - انتظامخ٢محمد فرید فتحي احمد٤٠٤٨٤

محاسبة - انتساباسامھ محمد على عوض هللا٤٠٦٠٧

محاسبة - انتسابسعاد السید محمد عطیة٤٠٧٤٢

محاسبة - انتسابمحمد سعید عبد الواحد محمد٤٠٩٠٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

إجمالى طالب اللجنة (٢٣)المادة: قانون األعمال / ٢

عدد الطالب:(٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٣)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظامبابراھیم مصطفى ابراھیم سید٤٠٤٢٧

خارجیة - انتظامابراھیم ناصر محمد محمد٤١٢٤٣

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

إجمالى طالب اللجنة (٤١)المادة: اقتصادیات التجارة الخارجیة /٣ 

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(١٣)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظاممحمد محمد محمود محمد (محول)٤٠٢٩٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة منشآت مالیة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظام لغاتاحمد السعید مصطفى٤

محاسبة - انتظام لغاتاحمد ربیع عبد الوھاب حسین٥

محاسبة - انتظام لغاتاحمد عز الدین محمد عبد العظیم٧

محاسبة - انتظام لغاتاحمد محمد احمد بدر٨

محاسبة - انتظام لغاتاسراء حامد عبد العزیز محمد١٢

محاسبة - انتظام لغاترامى محمد فؤاد مصطفى٢٢

محاسبة - انتظام لغاترانا اسامة محمود محمد٢٣

محاسبة - انتظام لغاترحمھ سید ابوسریع محمد٢٤

محاسبة - انتظام لغاتریھام عیاد عطیھ عیاد٢٦

محاسبة - انتظام لغاتریھام محمد طھ عبد الوھاب٢٧

محاسبة - انتظام لغاتشروق احمد عبد الحمید احمد٣٥

محاسبة - انتظام لغاتشیرین خالد احمد عبدالسمیع٣٧

محاسبة - انتظام لغاتعمار سراج الدین محمد غنیم٤٦

محاسبة - انتظام لغاتعمر جمال عبد الناصر سید عبد الواحد٤٧

محاسبة - انتظام لغاتعمر خالد ابراھیم عبد الحكیم٤٨

محاسبة - انتظام لغاتعمر عاطف حسن عمر٤٩

محاسبة - انتظام لغاتعمر عالء عبد اللطیف زیدان٥٠

محاسبة - انتظام لغاتعمر محمد حنفى محمود حسن٥١

محاسبة - انتظام لغاتعمر محمد نبیل محمد٥٢

محاسبة - انتظام لغاتعمر ھشام فتحي طھ٥٣

محاسبة - انتظام لغاتعمر یحیى زكریا محمد٥٤

محاسبة - انتظام لغاتعمرو مصطفي محمد عبد المحسن٥٦

محاسبة - انتظام لغاتكریم احمد عبد هللا على٥٨

محاسبة - انتظام لغاتماركو مجدى صلیب عطا٦٢

محاسبة - انتظام لغاتمحمد احمد صبحى مصطفى٦٣

محاسبة - انتظام لغاتمحمد خالد محى الدین عفیفى٦٦

محاسبة - انتظام لغاتمحمود احمد حافظ محمود٧٠

محاسبة - انتظام لغاتمحمود عادل محمود عبد ربھ٧٢

محاسبة - انتظام لغاتمینا وفیق مترى رزق هللا٧٦

محاسبة - انتظام لغاتمینا وھیب فخري سمعان٧٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة منشآت مالیة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظام لغاتنادى عماد نادى جورجى٧٨

محاسبة - انتظام لغاتناریمان احمد عبد الفتاح احمد٧٩

محاسبة - انتظام لغاتنورھان صبرى عبد الحى عبدالعزیز٨٢

محاسبة - انتظام لغاتھانى محسن محمد ابراھیم٨٥

محاسبة - انتظام لغاتبمحمد احمد عبد هللا مصطفى عبد هللا٨٧

محاسبة - انتظاماحمد جمال محمد محمود الحداد٤٠٠٠٩

محاسبة - انتظاماحمد عادل حسن مصطفى عفیفى٤٠٠٢٧

محاسبة - انتظاماحمد محمد احمد عطوه٤٠٠٤٠

محاسبة - انتظاماحمد ناجى احمد ابراھیم النجار٤٠٠٥٠

محاسبة - انتظاماحمد وحید خیرى عبد المجید٤٠٠٥٢

محاسبة - انتظامامل جمال الدین حسن محمد٤٠٠٧٤

محاسبة - انتظامبوال نبیل رشدى مسعد٤٠٠٩٦

محاسبة - انتظامخدیجھ مجدى محمد محمد ابراھیم٤٠١٢٢

محاسبة - انتظامسھیر ناصر خلیل عز الدین٤٠١٦٤

محاسبة - انتظامسیف بدر باسم عبدالوھاب٤٠١٦٩

محاسبة - انتظامشادى ایمن محمد النبراوي٤٠١٧٠

محاسبة - انتظامعبد الرحمن ھالل علي ھالل٤٠١٩٤

محاسبة - انتظامعالء راضى عید حسین٤٠٢٠٣

محاسبة - انتظاممحمد بیومي محمد بیومى محمد٤٠٢٥٦

محاسبة - انتظاممیرنا سعید محمود حنفى٤٠٣٥٥

محاسبة - انتظامبابراھیم عبد المرضى السید عبد الحلیم٤٠٤٢٥

محاسبة - انتظامبامیره متولي توفیق حلمي٤٠٤٣١

محاسبة - انتظامبخالد محمد محمود ابوطالب٤٠٤٣٥

محاسبة - انتظامبمایسھ رضا عبد التواب السید٤٠٤٤٥

محاسبة - انتظامبمحمد اشرف متولى خلیل٤٠٤٤٦

محاسبة - انتظامبمصطفي محمد بشیر خلیل٤٠٤٤٩

محاسبة - انتظامخ٢حسین كمال الشحات حسن٤٠٤٥٨

محاسبة - انتظامباحمد سامح فرج عتریس٤٠٤٦٤

محاسبة - انتظامبیاسر حماده عبد العزیز ُسلیمان٤٠٤٧٧

محاسبة - انتظامخ٢ھدیر عالء الدین جمال الدین احمد٤٠٤٨٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة منشآت مالیة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابابراھیم عید أنور علي٤٠٥٤٠

محاسبة - انتساباحمد اشرف ابراھیم سند٤٠٥٤٦

محاسبة - انتساباحمد بدوى احمد عبد الوھاب٤٠٥٤٧

محاسبة - انتساباحمد ریاض ریاض محمود عبد هللا٤٠٥٦٢

محاسبة - انتساباحمد سعید حنفي ابوسریع٤٠٥٦٤

محاسبة - انتساباسالم صالح الدین مصطفى مدبولى٤٠٦١٩

محاسبة - انتساباسماء عادل محمد ابراھیم٤٠٦٢٨

محاسبة - انتساباشرف محمد ابراھیم السید٤٠٦٣٣

محاسبة - انتسابانس محمد محسب محمد االشقر٤٠٦٥٢

محاسبة - انتسابایھ عماد بیومى ابراھیم٤٠٦٦٥

محاسبة - انتسابایھاب محسن سمیر محمد٤٠٦٧٢

محاسبة - انتساببسنت محمد عبد الرازق سید رجب٤٠٦٧٦

محاسبة - انتساببھاء اشرف مدحات مدحات٤٠٦٧٩

محاسبة - انتساببوال سمیر بالك فرج٤٠٦٨٠

محاسبة - انتسابتقى حسین على شمروخ٤٠٦٨٢

محاسبة - انتسابجھاد شریف عبد الحى طاھر٤٠٦٨٥

محاسبة - انتسابجورج سامى فایز جورجي٤٠٦٨٦

محاسبة - انتسابخالد رجب فتحي رجب٤٠٧٠٥

محاسبة - انتسابرمزى سمیر ریاض زخارى(محول)٤٠٧٢٧

محاسبة - انتسابریھام محمود سمیر توفیق٤٠٧٣٧

محاسبة - انتسابسعد محمد سعد محمود حسنین٤٠٧٤٣

محاسبة - انتسابسعید حسن عابدین عواد٤٠٧٤٤

محاسبة - انتسابسلمى حامد محمد السید٤٠٧٤٧

محاسبة - انتسابسلمى شعبان سعد سید٤٠٧٤٨

محاسبة - انتسابسماء الحسن محمد محمود٤٠٧٥٠

محاسبة - انتسابسید محمد عبد الفتاح احمد عبده٤٠٧٥٧

محاسبة - انتسابشروق عمرو احمد عوض٤٠٧٦٣

محاسبة - انتسابشروق محمد مصطفى احمد٤٠٧٦٤

محاسبة - انتسابشروق یوسف منصور محمد حسن٤٠٧٦٦

محاسبة - انتسابشریف مصطفي احمد عبد الجلیل٤٠٧٦٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة منشآت مالیة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابشمس عصام عبد التواب ابراھیم٤٠٧٦٩

محاسبة - انتسابشھیره سید سعد رضوان٤٠٧٧٠

محاسبة - انتسابطارق تامر عابدین بكیر٤٠٧٨٠

محاسبة - انتسابعائشھ مجدى خلیفھ جاد هللا(أ.ف)٤٠٧٨١

محاسبة - انتسابعبد الرحمن السید فتحي حسن البدوي٤٠٧٨٥

محاسبة - انتسابعبد هللا اسامھ سعد توفیق(أ.ف)٤٠٨٠١

محاسبة - انتسابعبد هللا سید احمد عبد هللا٤٠٨٠٢

محاسبة - انتسابعبد هللا عبد الرحمن سید نصر٤٠٨٠٤

محاسبة - انتسابعزمى ھشام سعد ابراھیم٤٠٨١٣

محاسبة - انتسابعنتر عید عبد الرازق حسین٤٠٨٣٧

محاسبة - انتسابفاطمھ احمد عنتر القطان٤٠٨٤٥

محاسبة - انتسابكریم احمد زاید زاید البنا٤٠٨٥٠

محاسبة - انتسابكمال سید حسن عاطف٤٠٨٥٦

محاسبة - انتسابمحمد ابراھیم حسین ابراھیم٤٠٨٦٨

محاسبة - انتسابمحمد بدر الدین محمد محمد٤٠٨٨٦

محاسبة - انتسابمحمد رزق لطیف لطیف سالمھ٤٠٩٠٤

محاسبة - انتسابمحمد طھ حسن عبید(محول)٤٠٩٢٨

محاسبة - انتسابمحمد عبد الرحمن عبد الصادق عبد الرحمن٤٠٩٤٠

محاسبة - انتسابمحمد عبد العال مدنى عبدالعال٤٠٩٤١

محاسبة - انتسابمحمود سعد سید طھ حسن عبد الحق٤٠٩٧٨

محاسبة - انتسابمحمود محمد محمود الشیخ٤٠٩٩١

محاسبة - انتسابمحمود نبیل محمد عبد الرحمن٤٠٩٩٦

محاسبة - انتسابمروه خالد ابوزید محمد سعید٤١٠٠٠

محاسبة - انتسابمصطفى فرج ابراھیم محمد سعدان٤١٠١١

محاسبة - انتسابمصطفى محمد احمد ابراھیم٤١٠١٢

محاسبة - انتسابمینا نبیل سعید یوسف٤١٠٣٩

محاسبة - انتسابندى مجدى محمد مصطفى عبیدو٤١٠٤١

محاسبة - انتساببأحمد نھاد عبد الباقي یوسف٤١٠٩٥

محاسبة - انتساببایھ محمود حسن محمد٤١١٠٢

محاسبة - انتساببعبد الرحمن محمود محمد فتحى الحسین٤١١١٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة منشآت مالیة

عدد الطالب:(٥٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٣)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتساببعمر محمد فاروق حسین٤١١٢١

محاسبة - انتساببفاطمھ محمود محمود سلیمان٤١١٢٤

محاسبة - انتساببكریم ناصر محمد على ماھر٤١١٢٥

محاسبة - انتساببكریم وحید فاروق محمود٤١١٢٦

محاسبة - انتساببمحمد جمال محمد عبد الحى٤١١٢٨

محاسبة - انتساببمحمد سلیمان محمد الھندى سلیمان٤١١٣٣

محاسبة - انتساببمحمد سید عبد المجید محمد محمود٤١١٣٤

محاسبة - انتساببمحمد عزیز محمد صالح٤١١٤١

محاسبة - انتساببمحمد مجدى رمضان عطیھ٤١١٤٢

محاسبة - انتساببمصطفى حسین احمد محمود٤١١٤٩

محاسبة - انتساببمعتز عماد محمد الشحات٤١١٥٢

محاسبة - انتساببمونیكا راتب صالح یوسف٤١١٥٤

محاسبة - انتساببنجالء محمد احمد موسى٤١١٥٧

محاسبة - انتساببندى محمد ابراھیم السید سالمھ٤١١٥٨

محاسبة - انتساببنھلھ حسن محمد احمد٤١١٥٩

محاسبة - انتساببوالء عزت شعبان محمد سالم٤١١٦٠

محاسبة - انتسابخ١احمد عبد المجید محمد حسین٤١١٦٣

محاسبة - انتسابخ١محمود سید عبد الجواد مرسى٤١١٦٦

محاسبة - انتسابخ٣بیشوى نبیل حبیب معوض٤١١٧١

محاسبة - انتسابخ٣فرنك فایق خلیل جرجس٤١١٧٢

محاسبة - انتساببكریم وحید فوقى رمضان محمد٤١١٧٨

محاسبة - انتساببمحمود محمد حمید خالد٤١١٨٠

محاسبة - انتسابخ١محمد مصطفى محمد احمد٤١١٩١

محاسبة - انتسابخ٢احمد محمد سعید ابوبكر٤١١٩٣

محاسبة - انتسابخ٣عماد حسین حمزه حسنین عامر٤١١٩٩

محاسبة - انتسابخ+رنا ایمن عصام الدین عباس٤١٢٠٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٣١)المادة: التامین وریاضیاتھ

عدد الطالب:(٥)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:( تابع ٣)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظامبمصطفى سعید محمد كامل جاب هللا٤١٥٦٣

خارجیة - انتساباحمد محمد مختار احمد محمد٤١٦٣٢

خارجیة - انتسابدینا ھانى یوسف محمد عبد هللا٤١٧٣٩

خارجیة - انتساببرفیق طارق احمد كمال شحاتھ٤٢٠٤٧

خارجیة - انتساببمحمد یوسف احمد عبد النعیم٤٢١٠٠

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

المادة: ادارة النقل

عدد الطالب:(٥)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:( تابع ٣)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة األعمال - انتظام لغاتعبد الرحمن محمد كامل حسن١٢٩

إدارة األعمال - انتظام لغاتمیریام ناصر تقي فاضل١٦٠

إدارة األعمال - انتظام لغاتبمنھ هللا مجدى طھ محمد١٧١

إدارة األعمال - انتظام لغاتبنورا عبد المحسن عباس احمد ندیم١٧٨

إدارة اعمال - انتظامخ+دینا حسني احمد محمد٤٢٣٠٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: احصاء تطبیقى

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظام لغاتعبد الرحمن احمد السید سید٤٠

إدارة األعمال - انتظام لغاتریم عالءالدین یسن عبدالسالم١٢٤

إدارة األعمال - انتظام لغاتمریم محمد محمد أحمد١٥١

إدارة األعمال - انتظام لغاتمصطفى عادل مغاورى على١٥٢

إدارة األعمال - انتظام لغاتندي یاسر حنفي علي١٦١

خارجیة - انتظام لغاتساندي عاطف حلمي بباوي٢١٠

محاسبة - انتظامخ١ھند عاطف فرج عبدالعال٤٠٤٥٧

محاسبة - انتظامخ٢ھدیر علي ابوسریع عبدالسالم٤٠٤٥٩

محاسبة - انتظامبمحمد رجب بكر خمیس٤٠٤٧٢

محاسبة - انتظامبھیثم فرج حنا عبد المالك٤٠٤٧٦

محاسبة - انتظامخ+احمد جمال الدین عبدالحمید سیف٤٠٤٨٩

محاسبة - انتظامخ+زینب صالح عبد الشافى محمد٤٠٤٩٦

محاسبة - انتظامخ+والء حسن رزق ناجي٤٠٥١٣

محاسبة - انتسابابراھیم سید طھ شحاتھ٤٠٥٣٧

محاسبة - انتساباحمد رجب عبد العاطي عبدالنبى٤٠٥٦١

محاسبة - انتساباحمد محمد محمد االنور بكر٤٠٥٩٤

محاسبة - انتسابحازم عفت فتحى موسى٤٠٦٨٧

محاسبة - انتسابعبد العزیز طارق عبد العزیز عبد الرحیم٤٠٧٩٨

محاسبة - انتسابمحمد حسن على حسن٤٠٨٩٦

محاسبة - انتسابمحمد حسنى نعمین فیصل٤٠٨٩٨

محاسبة - انتسابمحمد عبد الخالق سید عبد الفتاح٤٠٩٣٩

محاسبة - انتسابمحمود على محمد امین٤٠٩٨٥

محاسبة - انتسابمینا جمال عزیز عبده٤١٠٣٨

محاسبة - انتسابنورھان ھشام حسنین ابو سعده٤١٠٥٩

محاسبة - انتسابھدى مصطفي جابر  محمد النمر٤١٠٧١

محاسبة - انتسابیاسمین جابر اسماعیل متولى٤١٠٨٣

محاسبة - انتساببمیسھ شعبان محمد یمانى٤١١٨٥

محاسبة - انتسابخ+سالي عماد الدین سعد لبیب٤١٢١٠

محاسبة - انتسابخ+شنودة خلیفھ شفیق شفیق خلیفھ٤١٢١٤

محاسبة - انتسابخ+میرفت أمین عبدالمنعم عبدالسالم٤١٢٢٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: احصاء تطبیقى

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظاماحمد خالد احمد قاسم٤١٢٤٩

خارجیة - انتظاماحمد عبد العظیم رأفت حسانین٤١٢٥١

خارجیة - انتظاماحمد عبد النبي حسن سلیم٤١٢٥٤

خارجیة - انتظامبیشوى وجیھ میالد قالده٤١٣٠٨

خارجیة - انتظامحسین محمد عبد الستار عبد الرحمن٤١٣١٩

خارجیة - انتظامحلمى عماد حلمى محمد٤١٣٢٠

خارجیة - انتظامساره اسماعیل عبد الحلیم اسماعیل٤١٣٣٨

خارجیة - انتظامصفا عبد الكریم حسین ابو الروس٤١٣٦٢

خارجیة - انتظامعبد الرحمن ابراھیم رسالن سیف ٤١٣٦٧

خارجیة - انتظامعبد هللا نور البدرى السید٤١٣٧٣

خارجیة - انتظامعمر سید محمد سید دراز٤١٣٨٣

خارجیة - انتظامكریم احمد محمد عثمان٤١٣٩٨

خارجیة - انتظامماجى عاطف بسیط نخنوخ٤١٤٠٥

خارجیة - انتظاممبارك كوكو كافھ ادم٤١٤١٥

خارجیة - انتظاممحمد عزت عبده علي٤١٤٤٢

خارجیة - انتظاممحمود رمضان ابو المجد احمد٤١٤٥٦

خارجیة - انتظاممحمود سید جمعھ عبد هللا٤١٤٥٨

خارجیة - انتظاممصطفى محمد یوسف عز الدین حسن٤١٤٧٩

خارجیة - انتظامھبھ محمود عبد الباقى حسنین٤١٥١٦

خارجیة - انتظامباحمد محمد احمد محمد الصاوي عبید٤١٥٤٥

خارجیة - انتظامبمروه محمد على احمد٤١٥٥٧

خارجیة - انتظامخ١دینا مصطفى سید عبدالمتعال٤١٥٦٤

خارجیة - انتظامخ+اسماء مصطفى على حمد زفلھ٤١٥٦٩

خارجیة - انتظامخ+مروة عبدالعظیم علي محمود٤١٥٧٧

خارجیة - انتساببخالد مجدى سامى محمد ابراھیم٤٢٠٤٢

خارجیة - انتسابخ٢مینا عطاهللا عطیھ عازر٤٢٠٨٧

خارجیة - انتساببعماد عادل نصیف خلیل٤٢٠٩٧

خارجیة - انتسابخ٢محسن سید السید ابر اھیم٤٢١٠٤

خارجیة - انتسابخ+منصور احمد رشوان محمد٤٢١٢٥

خارجیة - انتسابخ+مھا محمد محمود على٤٢١٢٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: احصاء تطبیقى

عدد الطالب:(٥٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٥)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة اعمال - انتظاماحمد عبد الحمید سید مصطفى٤٢١٤٦

إدارة اعمال - انتظامرحاب محمد قطب مؤمن٤٢١٨٥

إدارة اعمال - انتظامبھایدى ولید رشدى میخائیل٤٢٣٠٥

إدارة اعمال - انتظامخ+زینب السید عطا عبدالعظیم٤٢٣١٠

إدارة اعمال - انتساباحمد حسین عید ریاض٤٢٣٢٧

إدارة اعمال - انتساباحمد عصام عبد الكریم حسن٤٢٣٤١

إدارة اعمال - انتساباحمد عماد سید خلیل٤٢٣٤٢

إدارة اعمال - انتساباحمد عمر عبدالرحمن فالحة٤٢٣٤٣

إدارة اعمال - انتساباحمد عمرو ابراھیم حسن منصور٤٢٣٤٤

إدارة اعمال - انتساباحمد فوزى فرید حسانین٤٢٣٤٦

إدارة اعمال - انتساباحمد محسن محمد حسین٤٢٣٥٠

إدارة اعمال - انتساباحمد محمود رشدى محمد احمد٤٢٣٥٦

إدارة اعمال - انتساباحمد یحیى سلیمان على٤٢٣٦٠

إدارة اعمال - انتساباسالم اشرف محمد احمد٤٢٣٦٤

إدارة اعمال - انتساباسالم عادل فتحى الصعیدى٤٢٣٦٧

إدارة اعمال - انتساباسالم ھشام عبدالباسط محمد٤٢٣٦٨

إدارة اعمال - انتساباسماء احمد فؤاد احمد٤٢٣٦٩

إدارة اعمال - انتسابالشیماء احمد حامد٤٢٣٧٣

إدارة اعمال - انتسابخالد سعید فؤاد عبداللطیف٤٢٣٩١

إدارة اعمال - انتسابرانیا احمد محمد عرفھ سعودي٤٢٣٩٧

إدارة اعمال - انتسابرقیھ نور محمد زكى٤٢٣٩٨

إدارة اعمال - انتسابرنا ممدوح عبده محمد الوكیل٤٢٤٠٠

إدارة اعمال - انتسابسارة ابراھیم الزغبي ابراھیم٤٢٤٠٤

إدارة اعمال - انتسابسارة یوسف محمد عبدالعظیم٤٢٤٠٥

إدارة اعمال - انتسابعبد الرحمن ابراھیم مصطفى ابوالقاسم٤٢٤١٦

إدارة اعمال - انتسابعبد الرحمن رضا جمیل محمود٤٢٤١٧

إدارة اعمال - انتسابعمرو ایھاب علي فھمي حسونھ٤٢٤٢٦

إدارة اعمال - انتسابفادى جمال عبد المسیح حكیم٤٢٤٣٠

إدارة اعمال - انتسابفادى رأفت كامل مسعد٤٢٤٣٢

إدارة اعمال - انتسابفاطمھ ابراھیم عید ابراھیم٤٢٤٣٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: احصاء تطبیقى

عدد الطالب:(٥٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٥)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة اعمال - انتسابمحمد احمد محمود محمد٤٢٤٤٥

إدارة اعمال - انتسابمحمد اشرف حسن احمد٤٢٤٤٦

إدارة اعمال - انتسابمحمد اشرف محمد احمد٤٢٤٤٨

إدارة اعمال - انتسابمحمد اشرف محمد فنتو٤٢٤٤٩

إدارة اعمال - انتسابمحمد زكریا عبد المنعم حسن على٤٢٤٥٥

إدارة اعمال - انتسابمحمد عبد الحمید عبد العاطى سعودى٤٢٤٦٠

إدارة اعمال - انتسابمحمد عبد هللا عبدالعزیز عبدالسالم٤٢٤٦٢

إدارة اعمال - انتسابمحمد عبد هللا محمد مصطفى٤٢٤٦٣

إدارة اعمال - انتسابمحمد عصام على محمود٤٢٤٦٥

إدارة اعمال - انتسابمحمد فؤاد مرسى مصطفى مرسى٤٢٤٦٧

إدارة اعمال - انتسابمحمد ممدوح فرج حسن٤٢٤٧٠

إدارة اعمال - انتسابمروه ابراھیم موسى عبد الوھاب٤٢٤٧٤

إدارة اعمال - انتسابمصطفى سید احمد فھمى٤٢٤٧٨

إدارة اعمال - انتسابمصطفى على عبد المالك فھمي٤٢٤٨١

إدارة اعمال - انتسابمصطفى محمد ابراھیم عبدربھ٤٢٤٨٢

إدارة اعمال - انتسابمصطفى محمود سلیمان محمد٤٢٤٨٣

إدارة اعمال - انتسابمنة هللا احمد عبد هللا محمود٤٢٤٨٨

إدارة اعمال - انتسابندى طارق رمضان احمد٤٢٥٠٠

إدارة اعمال - انتسابنور الھدى عادل ھالل محمد٤٢٥٠٤

إدارة اعمال - انتسابنورھان خالد یونس على السیوفي٤٢٥٠٦

إدارة اعمال - انتسابنورھان مجدى محمد على عطویھ٤٢٥٠٨

إدارة اعمال - انتساببمصطفى عصام احمد على٤٢٥٢١

إدارة اعمال - انتساببمحمد اشرف محمد شندي٤٢٥٢٧

إدارة اعمال - انتسابخ+محمد ممدوح عبدالمالك عبدالقادر٤٢٥٣٦

اقتصاد - انتظامنیره اشرف سعید احمد٤٢٥٥١

اقتصاد - انتسابمحمود مصطفى حنفى فؤاد٤٢٥٦١

برید - انتظامخ+حسن امین حسن صالح٤٢٦٧٦

برید - انتظامخ+دیاب محمد كامل صالح رجب٤٢٦٨٢

برید - انتظامخ+ھشام محمد محمد عبدالحلیم٤٢٦٨٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٣٠)المادة: محاسبة ضریبیة (٢)

عدد الطالب:(١٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:( ٦ )

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظامجھاد خالد توفیق احمد٤٠١٠٢

محاسبة - انتظامصبرى محمد مصطفى ابو العز٤٠١٨١

محاسبة - انتظاممحمود عابدین زاھر رسالن٤٠٣٠٣

محاسبة - انتظاممصطفى احمد طھ محمد٤٠٣١٩

محاسبة - انتظاممصطفى احمد عبد القادر احمد شاھین٤٠٣٢٠

محاسبة - انتظاممصطفى خالد محمد منصور٤٠٣٢٣

محاسبة - انتظامخ+محمد محمود عبد المرضي ابراھیم٤٠٥٠٩

محاسبة - انتساباسامھ محمد سید عامر٤٠٦٠٦

محاسبة - انتسابخالد محمد حسن محمد(أ.ف)٤٠٧٠٨

محاسبة - انتسابخالد مصطفى محمد ندا٤٠٧١٠

محاسبة - انتسابروفیدا مسعود سعید مسعود٤٠٧٢٩

محاسبة - انتسابمحمد جمیل شاكر محمد٤٠٨٩٣

محاسبة - انتسابمحمد عصام محمود عبد الباقى٤٠٩٤٨

محاسبة - انتسابمحمد على فرج على٤٠٩٥٣

محاسبة - انتسابمى عاطف ابراھیم محمد٤١٠٣٤

محاسبة - انتسابباحالم مبروك جمعھ عبد العزیز٤١٠٨٨

محاسبة - انتساببشروق مصطفى مسعد موسى٤١١١٤

محاسبة - انتساببمى رشدى ابو الیزید عبد المقصود٤١١٥٥

محاسبة - انتسابخ١محمد عبد العزیز على حسین٤١١٦٥

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: التأمین البحرى والجوى

عدد الطالب:(١١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:( ٦ )

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظامجون یوسف فخرى مجلع٤١٣١٢

خارجیة - انتظامزینب محمد سلیمان عبدالستار٤١٣٣٥

خارجیة - انتظامضیاء الدین حمدى ابراھیم امبابى ابو شنب٤١٣٦٣

خارجیة - انتظاملمیاء صالح محمد محمد سلیمان٤١٤٠١

خارجیة - انتظامھدیر بھاء شحاتھ احمد٤١٥٢٠

خارجیة - انتسابكمال مجدى كمال محمد٤١٨٥٦

خارجیة - انتسابمحمد حسن صبره احمد٤١٨٨٣

خارجیة - انتسابمحمود احمد محمد علي٤١٩٢٠

خارجیة - انتسابھند عصام محمد سعد(أ.ف)٤٢٠٠٦

خارجیة - انتساببمحمد خالد نسیم محمد٤٢٠٦٥

خارجیة - انتساببدینا عبد الحكم عبد الحكم عبد المنعم٤٢٠٩٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: مشاكل اقتصادیة محلیة معاصرة/٤اقتصاد

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:( ٦ )

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

تكمیلى اقتصاد -انتسابالعربى السید محمد عبد هللا

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: التجارة الخارجیة فى مصر

عدد الطالب:(٣٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(١)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظام لغاتحسین اشرف حسین عبد الكربم٢٠٧

خارجیة - انتظام لغاتساھر ممدوح سعد٢١١

خارجیة - انتظام لغاتعماد عصام صابر ابراھیم٢١٢

خارجیة - انتظاماسماء محمد عبد المحسن فوزي٤١٢٨١

خارجیة - انتظامحسام جابر سید اسماعیل٤١٣١٥

خارجیة - انتظامساره میخائیل عزیز بنیامین٤١٣٤١

خارجیة - انتظامعبد الرحمن طلعت عبد السالم السید٤١٣٦٩

خارجیة - انتظامعبد العزیز شریف عبد العزیز محمد ٤١٣٧٢

خارجیة - انتظامغدیر ابراھیم احمد محمد سالم٤١٣٨٦

خارجیة - انتظاممحمد جمال ابو الفتوح محمد ابراھیم٤١٤٢٠

خارجیة - انتظاممحمد سامى محمد محمد٤١٤٢٨

خارجیة - انتظاممحمد مجدى عبد المحسن محمد٤١٤٤٨

خارجیة - انتظاممحمود بدر عبد المنعم على٤١٤٥٤

خارجیة - انتظاممروه سالمھ محمود محمود٤١٤٧١

خارجیة - انتظاممنار عزت مرزوق ابراھیم عبیدو٤١٤٨١

خارجیة - انتظامھند عادل ابراھیم عبدالرحمن٤١٥٢٣

خارجیة - انتساباحمد حسن عبد الفتاح محمد٤١٦٠٣

خارجیة - انتساباحمد محمد كامل محمد٤١٦٢٩

خارجیة - انتساباسالم احمد محمد محمد السید٤١٦٤٩

خارجیة - انتساببسمھ حسن محمد عمران٤١٧٠٣

خارجیة - انتسابتریزه سمیر فوزى مرقص٤١٧١٤

خارجیة - انتسابجھاد عبد اللطیف السید عبد اللطیف٤١٧٢٢

خارجیة - انتسابحسام مسعد عبد المعطي موسى٤١٧٢٨

خارجیة - انتسابخالد سعید عبد الرازق عبد الوھاب٤١٧٣١

خارجیة - انتسابطارق نبیل اسماعیل محمود البغدادي٤١٧٨٣

خارجیة - انتسابفاطمھ محمد حسین فرج هللا٤١٨٤٧

خارجیة - انتسابمحمد رمضان محمد زكى احمد المنسى٤١٨٩٠

خارجیة - انتسابمحمد سید فؤاد ابو سریع٤١٨٩٧

خارجیة - انتسابمحمد ماجد محمد جمعھ٤١٩١١

خارجیة - انتسابمحمود صابر محمود شیشتاوي٤١٩٢٦

خارجیة - انتسابھند ضیاء عبد النبى حسین(أ.ف)٤٢٠٠٥

خارجیة - انتسابیاسمین محمد عید محمد قطب٤٢٠١١

خارجیة - انتسابیسرا احمد محمد احمد ابراھیم٤٢٠١٣

خارجیة - انتسابیوسف محمد یوسف محمد یوسف٤٢٠١٨

خارجیة - انتساببشیماء محمود احمد محمود٤٢٠٥٢

خارجیة - انتسابخ٣عبد هللا فتحى حسن عبد الحافظ٤٢٠٨٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٤٧)المادة: عالقات دولیة ونظم دبلوماسیة

عدد الطالب:(٣٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٩)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظام لغاتبوال ادیب شوقى ابراھیم٢٠٥

خارجیة - انتظام لغاترحیم ھانى على محمد البرماوى٢٠٩

خارجیة - انتظام لغاتمحمد مصطفى سید مصطفى٢١٦

خارجیة - انتظامابراھیم محمد عبد الحمید مصطفى٤١٢٤٢

خارجیة - انتظاماحمد محمد عبد هللا محمد محفوظ٤١٢٥٩

خارجیة - انتظاماحمد مصطفى عبد الغنى ابراھیم انور٤١٢٦٢

خارجیة - انتظامایناس خالد ربیع حسن٤١٢٩٨

خارجیة - انتظامفاطمھ جمال احمد مجاھد٤١٣٩١

خارجیة - انتظامماریا امیر نظیر تادرس٤١٤٠٨

خارجیة - انتظاممحمد عبد هللا نجاتي عبد هللا٤١٤٣٩

خارجیة - انتظاممحمد ھانى امین عبد الحلیم٤١٤٥١

خارجیة - انتظامھاجر ھاني سعد عبد الواحد٤١٥١٣

خارجیة - انتظامیاسمین عثمان سید عثمان٤١٥٣٥

خارجیة - انتظامبامل محمد احمد الطاھر٤١٥٤٧

خارجیة - انتظامبعمر مجدى عثمان محمد٤١٥٥١

خارجیة - انتظامخ١ساره محمد عزالعرب السید٤١٥٦٥

خارجیة - انتظامخ+مینا شایب مینا عطا هللا٤١٥٧٩

خارجیة - انتساباالء عماد عبد العزیز خلیل٤١٦٦٨

خارجیة - انتسابایھ محمد عبد هللا زھران٤١٦٩٣

خارجیة - انتساببسنت حمودة احمد حموده٤١٧٠٥

خارجیة - انتساببالل محمد احمد ابراھیم قندیل٤١٧١٠

خارجیة - انتساببیتر نصر اسحاق برھام٤١٧١٢

خارجیة - انتسابحامد حمدي حامد ثابت٤١٧٢٤

خارجیة - انتسابعصام الدین محمد فوزى عبد ربھ ابراھیم٤١٨١١

خارجیة - انتسابعلیاء احمد عبد الفتاح صادق٤١٨١٧

خارجیة - انتسابمؤمن عالء الدین عبد الودود محمود٤١٨٦٠

خارجیة - انتسابمارینا فرج ھابیل فؤاد٤١٨٦٩

خارجیة - انتسابمریم فرید اسعد برتلة٤١٩٣٢

خارجیة - انتسابندى عالء عبد الدایم سند٤١٩٦٧

خارجیة - انتسابنسمھ رمضان محمد حسن٤١٩٧٣

خارجیة - انتسابنعیمة عاطف فوزى عبد المھیمن٤١٩٧٤

خارجیة - انتسابباحمد شریف احمد كمال ابراھیم٤٢٠٢٣

خارجیة - انتساببجرجس منیر جرجس رزق٤٢٠٣٨

خارجیة - انتساببمصطفى احمد سباعى محمد الشیخ سالم٤٢٠٧٢

خارجیة - انتسابخ+رغده عطیھ عبدالحمید عطیھ٤٢١١٢

خارجیة - انتسابخ+ساره سید عبدالوھاب احمد٤٢١١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٤٧)المادة: نظریة المعلومات االحصائیة 

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٩)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

احصاء تطبیقى - انتظاممحمد عالء طاھر رزق٤٢٥٩٧

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٤٧)المادة: ادارة دولیة

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٩)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

علوم سیاسیة - انتسابشوقى سید العربى ابراھیم٤٢٦٦٥

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٤٧)المادة: سیاسات مصر الخارجیة

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٩)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

علوم سیاسیة - انتسابنورھان خالد سعید حسن٤٢٦٧١

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٤٧)المادة: السیاسات العامة المقارنة

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٩)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

علوم سیاسیة - انتسابمحمد رمضان احمد عبد الحافظ احمد٤٢٦٦٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: االدارة المالیة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

برید - انتظامخ+إبراھیم محمد عبدالعظیم عبدالرحیم العطار٤٢٦٧٨

برید - انتظامخ+تامر البسطویسى البسطویسى الدسوقى٤٢٦٧٩

برید - انتظامخ+دالیا السعید فاید السعدنى٤٢٦٨١

برید - انتظامخ+محمد محمد احمد عبدالدایم٤٢٦٨٦

برید - انتظامخ+مدحت محمد ابراھیم محمد فوده٤٢٦٨٧

برید - انتظامخ+ھشام عبدهللا أحمد مصطفى٤٢٦٨٨

برید - انتظامخ+ھشام محمد محمد عبدالحلیم٤٢٦٨٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: القانون التجارى الدولى

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظام لغاتابتھال ناصر ادم جاد٢٠١

خارجیة - انتظام لغاتالشریف محمد الشناوى ابراھیم٢٠٤

خارجیة - انتظام لغاتعمر ابراھیم محمد محمد عوض٢١٣

خارجیة - انتظاماحمد حسن رشوان عبد العزیز٤١٢٤٦

خارجیة - انتظاماحمد رضا الصابر محمد٤١٢٥٠

خارجیة - انتظاماحمد كمال محمد فكرى٤١٢٥٦

خارجیة - انتظاماشرف خالد على احمد عبد الرحمن٤١٢٨٣

خارجیة - انتظاماشرف عاصم لطفي محمد٤١٢٨٤

خارجیة - انتظامامنیھ ھاني حسین عبد الحافظ٤١٢٩٢

خارجیة - انتظامانطونیوس نبیل نجیب زكى٤١٢٩٦

خارجیة - انتظامایھ اسماعیل رمضان اسماعیل٤١٢٩٩

خارجیة - انتظامبوال تاج توفیق عبد الملك٤١٣٠٥

خارجیة - انتظامبیتر رزق شحاتھ رزق٤١٣٠٧

خارجیة - انتظامجھاد عاطف محمود ابراھیم٤١٣١٠

خارجیة - انتظامجھاد نبیل محمد محمد ٤١٣١١

خارجیة - انتظامحبیبھ عبد السالم سید علي٤١٣١٤

خارجیة - انتظامحنان محمد زغلول سید٤١٣٢١

خارجیة - انتظامشادى خالد عبد القادر٤١٣٥١

خارجیة - انتظامشاھنده منصور محمد عبد الغفار٤١٣٥٣

خارجیة - انتظامشروق ایمن محمد حجازى محمد ٤١٣٥٥

خارجیة - انتظامصبرى معوض محمد عبد الغنى٤١٣٦١

خارجیة - انتظامعاطف ھانى جالل سید٤١٣٦٥

خارجیة - انتظامعبد الرحمن طلعت عبد السالم السید٤١٣٦٩

خارجیة - انتظامعبد هللا نور البدرى السید٤١٣٧٣

خارجیة - انتظامعالء جمال عبد الناصر سعد محمد ابراھیم٤١٣٧٥

خارجیة - انتظامعلى عبد النبى على على عبد الرحمن٤١٣٧٨

خارجیة - انتظامعلى مصري جاد الرب ٤١٣٧٩

خارجیة - انتظامعمر خالد عبد اللطیف محمد٤١٣٨١

خارجیة - انتظامعواطف عادل احمد عبد الھادى٤١٣٨٤

خارجیة - انتظامفاطمة سید حسین السید٤١٣٩٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: القانون التجارى الدولى

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظامقمر كمال حسنى سلیمان خطاب٤١٣٩٤

خارجیة - انتظامكریم احمد شعبان عبد العاطى٤١٣٩٧

خارجیة - انتظاملمیاء محمد عبد الفتاح سالم(أ.ف)٤١٤٠٢

خارجیة - انتظاملمیس عالء الدین على توفیق٤١٤٠٣

خارجیة - انتظاممحمد احمد محمد احمد مؤمن٤١٤١٨

خارجیة - انتظاممحمد جمال الدین عبد السالم محمد٤١٤٢١

خارجیة - انتظاممحمد حسني عثمان محمد ٤١٤٢٦

خارجیة - انتظاممحمد سمیر ھاشم عبد المجید٤١٤٢٩

خارجیة - انتظاممحمد سید مصطفى مصطفى٤١٤٣١

خارجیة - انتظاممحمد عماد احمد نجیب محمد ابراھیم٤١٤٤٤

خارجیة - انتظاممحمد عماد محمد محمد یوسف٤١٤٤٦

خارجیة - انتظاممحمد مصطفى محمد حسین٤١٤٥٠

خارجیة - انتظاممحمود مبروك عبد العظیم السید زیدان٤١٤٦٢

خارجیة - انتظاممروه مجدى صالح محمد٤١٤٧٢

خارجیة - انتظاممریم مدحت ادیب جاد السید٤١٤٧٤

خارجیة - انتظاممصطفى عبدالحمید ابراھیم عبدالحمید٤١٤٧٧

خارجیة - انتظاممصطفى نصر محمود محمد٤١٤٨٠

خارجیة - انتظاممنھ هللا سمیر محمد المھدي٤١٤٨٤

خارجیة - انتظاممھا محمد عبد الھادى امین٤١٤٨٨

خارجیة - انتظاممیار سید عبدالعظیم السید٤١٤٩٣

خارجیة - انتظامندى سعید صالح محمود٤١٤٩٨

خارجیة - انتظامندى عبد الحمید حسین حسن٤١٥٠٠

خارجیة - انتظامنعمھ مسعود احمد مسعود٤١٥٠٤

خارجیة - انتظامنورھان حمدى شحاتھ حسن٤١٥٠٩

خارجیة - انتظامنورھان محب عبد الحمید محمد٤١٥١٠

خارجیة - انتظامھدى ابراھیم محمد سند٤١٥١٧

خارجیة - انتظامھدى مصطفى عبد المعتمد مصطفى٤١٥١٩

خارجیة - انتظامھدیر عبد العظیم محمد عبد العظیم٤١٥٢١

خارجیة - انتظاموفاء اسامھ محمد شكرى٤١٥٢٥

خارجیة - انتظامولید خالد صبحي علي محمد٤١٥٢٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: القانون التجارى الدولى

عدد الطالب:(٤١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظامیاسمین اشرف احمد زاھر حسین٤١٥٢٩

خارجیة - انتظامباسراء محمد مصطفى محمد٤١٥٤٦

خارجیة - انتظامبایھ احمد عمر على ٤١٥٤٨

خارجیة - انتظامبعبیر شكرى احمد احمد٤١٥٥٠

خارجیة - انتظامبھایدى طارق محمد على٤١٥٦٠

خارجیة - انتظامخ+شیماء سامى فوزى محمد ٤١٥٧٢

خارجیة - انتسابابانوب جرجس عبد المالك تناغو٤١٥٩١

خارجیة - انتساباحمد رجب محمود عطیھ على٤١٦٠٧

خارجیة - انتساباحمد شحاتھ محمد عبدالمقصود٤١٦١١

خارجیة - انتساباحمد یحى زكریا طلبھ الصاوى٤١٦٣٨

خارجیة - انتساباالء ممدوح مھدي محمود عبد الحمید٤١٦٦٩

خارجیة - انتسابانطونیوس رأفت فكرى نان٤١٦٨٣

خارجیة - انتسابخالد سعید عبد الرازق عبد الوھاب٤١٧٣١

خارجیة - انتسابخالد محمد احمد عبد الرازق٤١٧٣٢

خارجیة - انتسابدینا احمد حسین سید محمد٤١٧٣٥

خارجیة - انتسابدینا احمد عرابى محمد٤١٧٣٦

خارجیة - انتسابعبد الرحمن خالد احمد محمد٤١٧٨٨

خارجیة - انتسابعبد هللا زكریا عبد الوھاب عبد الحمید٤١٨٠٠

خارجیة - انتسابعمرو ھشام معوض زنقل٤١٨٣٩

خارجیة - انتسابمازن جمال الدین مصطفى درویش٤١٨٧٠

خارجیة - انتسابمحمد سید احمد محمد٤١٨٩٦

خارجیة - انتسابمصطفى رمضان محمد عبدالعزیز٤١٩٣٥

خارجیة - انتسابمنار طارق محمد كمال٤١٩٤١

خارجیة - انتسابمنة هللا عصام صابر فرغلى٤١٩٤٥

خارجیة - انتسابمنة هللا محمد رضا محمود٤١٩٤٦

خارجیة - انتسابمنھ هللا محمد السید محمد٤١٩٤٧

خارجیة - انتسابمھاب عالء محمد محمود عبد الشافى٤١٩٥٠

خارجیة - انتسابندا محمد سعید حسن٤١٩٦٣

خارجیة - انتسابیاسمین محمود حسین محمود٤٢٠١٢

خارجیة - انتسابباحمد شعیب شعیب عبد الباسط٤٢٠٢٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: القانون التجارى الدولى

عدد الطالب:(٤١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتساببحسن سعید حسن محمد٤٢٠٤٠

خارجیة - انتساببمحمد ایھاب سعید الجندي٤٢٠٦٢

خارجیة - انتساببمروه احمد عبد الكریم احمد سالم٤٢٠٧٠

خارجیة - انتساببمعتز با� محمود عبد المؤمن٤٢٠٧٩

خارجیة - انتساببھایدي محمود عبدالفتاح محمد٤٢٠٨٤

خارجیة - انتساببیونس ابراھیم یونس حسین٤٢٠٨٥

خارجیة - انتساببخلود خالد محمود عبد الغنى محمد٤٢٠٩٣

خارجیة - انتساببعبد هللا محمد عبد المعطى عبد الموجود٤٢٠٩٥

خارجیة - انتساببعمر اشرف محمود محمد سید احمد٤٢٠٩٨

خارجیة - انتساببمحمد احمد عبد هللا عبد العلیم٤٢٠٩٩

خارجیة - انتسابخ٢نسمھ سید زكریا احمد٤٢١٠٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: بحوث العملیات

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظام لغاتاحمد محمد علي ابوسیف١٠

محاسبة - انتظام لغاتعال عاصم ابراھیم عبد العال٤٥

محاسبة - انتظاماسراء حمدى عبدالمنعم حافظ٤٠٠٥٦

محاسبة - انتظاممى محمد حسنى یوسف٤٠٣٥٠

محاسبة - انتظامخ+جمال ناجى سیف محسب٤٠٤٩٣

محاسبة - انتظامخ+دالیا عبد المسیح لوقا سعید٤٠٤٩٤

محاسبة - انتظامخ+سماح نادى اسناوى شریف٤٠٤٩٩

محاسبة - انتسابابانوب ناصر نعیم غبلایر٤٠٥٣٣

محاسبة - انتسابابراھیم محمود فوزى محمود(أ.ف)٤٠٥٤٣

محاسبة - انتساباحمد بھجت عید عبد المجید٤٠٥٤٨

محاسبة - انتساباحمد جمال محمود محمد٤٠٥٥٢

محاسبة - انتساباحمد سالمھ محمد سالمھ٤٠٥٦٥

محاسبة - انتساباحمد محمد ضیفى عبدون٤٠٥٩٢

محاسبة - انتساباسامھ محمد سید عامر٤٠٦٠٦

محاسبة - انتساباسراء احمد على محمود حسن٤٠٦٠٨

محاسبة - انتساباسالم جمال عبد الفتاح حسن على٤٠٦١٣

محاسبة - انتساباسالم وجیھ فتحى احمد٤٠٦٢٥

محاسبة - انتساباشرقت مجدى محمد یاقوت٤٠٦٣٤

محاسبة - انتسابامنیة رمضان عبدالسالم احمد خالد٤٠٦٤١

محاسبة - انتسابامین سعید حداد سید٤٠٦٥١

محاسبة - انتسابایمان ناجى احمد حسن٤٠٦٥٧

محاسبة - انتسابایمن محمود موسى رزق٤٠٦٥٨

محاسبة - انتسابایھ عشرى محمد عبد الحمید٤٠٦٦٤

محاسبة - انتسابحسام ایمن عبد الحكیم عبد النعیم على٤٠٦٩٢

محاسبة - انتسابحسام حسن على حسن٤٠٦٩٣

محاسبة - انتسابریھام ابراھیم عبد العزیز ابراھیم٤٠٧٣٥

محاسبة - انتسابسیف الدین مصطفى شبل مصطفى٤٠٧٥٩

محاسبة - انتسابشیرین حسن عفیفى حسن٤٠٧٧١

محاسبة - انتسابشیماء رضا حامد عبدالقادر٤٠٧٧٣

محاسبة - انتسابعبد الرحمن احمد عبد الحكیم عبد العال٤٠٧٨٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: بحوث العملیات

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابعبد اللطیف راضى عبد اللطیف ھنیدى٤٠٨٠٠

محاسبة - انتسابفاروق سعد فاروق رمضان٤٠٨٤٣

محاسبة - انتسابفاطمھ ابراھیم عباس ابراھیم زاید٤٠٨٤٤

محاسبة - انتسابفاطمھ عیسى سید ابراھیم٤٠٨٤٨

محاسبة - انتسابكمال محمد كمال محمد٤٠٨٥٧

محاسبة - انتسابمحمد حسام سعید داود(أ.ف)٤٠٨٩٤

محاسبة - انتسابمحمد خالد عبد الرازق عبدالرازق٤٠٩٠١

محاسبة - انتسابمحمود محمد محمود فاضل٤٠٩٩٢

محاسبة - انتسابمصطفى عامر عبد هللا على٤١٠٠٨

محاسبة - انتسابمصطفى عصام حسین سید٤١٠٠٩

محاسبة - انتسابنورا احمد اسماعیل السید عبد هللا٤١٠٤٧

محاسبة - انتسابنورا خالد فتحى السید٤١٠٤٨

محاسبة - انتسابنورا محمد احمد عبد الرحمن٤١٠٤٩

محاسبة - انتسابنورا مسعد احمد عبدالمقصود٤١٠٥٠

محاسبة - انتسابنوران محمد احمد محمد مصطفى٤١٠٥١

محاسبة - انتسابنوران محمد عبد العظیم فھمى٤١٠٥٢

محاسبة - انتسابنوران یاسر سید محمود احمد حسن٤١٠٥٣

محاسبة - انتسابنورھان محمد محمود احمد عصر٤١٠٥٧

محاسبة - انتسابنورھان محمود مصطفى رفاعى٤١٠٥٨

محاسبة - انتسابنورھان ھشام حسنین ابو سعده٤١٠٥٩

محاسبة - انتسابھاجر احمد عبدالرحمن موسى٤١٠٦٠

محاسبة - انتسابھشام احمد محمد عبد اللطیف٤١٠٧٤

محاسبة - انتساببزینب عویضھ عبد الرحمن على٤١١١٢

محاسبة - انتساببمحمد یحیى حسان محمد٤١١٤٦

محاسبة - انتساببمعتز عماد محمد الشحات٤١١٥٢

محاسبة - انتساببمعتز محمد محمد احمد٤١١٥٣

محاسبة - انتسابخ١مصطفى محمد جوده عطیھ٤١١٦٧

محاسبة - انتسابخ٢احمد محمد ابراھیم محمد ابو شھیھ٤١١٧٠

محاسبة - انتسابخ٢احمد مجدى عبد النبى ابوالحسن٤١١٩٢

محاسبة - انتسابخ٢ھالھ محمد سعد عبدالمجید یوسف٤١١٩٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٣٦)المادة: بحوث العملیات

عدد الطالب:(١١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابخ+سماح عبداللطیف عبدالبر حسن٤١٢١١

محاسبة - انتسابخ+شامھ حامد محمد على جبر٤١٢١٢

محاسبة - انتسابخ+شیماء عوض زكى حسن٤١٢١٥

محاسبة - انتسابخ+محمد جالل عبد القادر ندا٤١٢١٧

محاسبة - انتسابخ+منى عادل عودة إسماعیل٤١٢٢٢

محاسبة - انتسابخ+وردة حسن محمد شرف الدین٤١٢٢٦

احصاء تطبیقى - انتظاممحمد عالء طاھر رزق٤٢٥٩٧

احصاء تطبیقى - انتظامھاجر احمد فرحات محمد٤٢٦٠١

احصاء تطبیقى - انتساباسراء محمد برعي یاسین٤٢٦٢٣

احصاء تطبیقى - انتساباسماء عزالدین خمیس حامد حسن٤٢٦٢٥

احصاء تطبیقى - انتسابسارة سید مرزوق ابو العنین٤٢٦٢٩

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٣٦)المادة: اقتصاد اجتماعى 

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

اقتصاد - انتظامدنیا محمد فكرى محمد حسن٤٢٥٤٥

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٣٦)المادة: ادارة ازمات دولیة

عدد الطالب:(٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

علوم سیاسیة - انتظامعبد الرحمن محمود سید الصاوى٤٢٦٤٦

علوم سیاسیة - انتسابایھ رضا على محمد٤٢٦٦٣

علوم سیاسیة - انتسابمحمد رمضان احمد عبد الحافظ احمد٤٢٦٦٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٣٦)المادة: تخطیط وضبط انتاج

عدد الطالب:(٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة اعمال - انتظامبسنت حسام الدین محمود عبد العلیم٤٢١٧١

إدارة اعمال - انتظامببوال عادل عزیز شفیق٤٢٣٠٣

إدارة اعمال - انتظامبمصطفى رشاد سید مرسى احمد٤٢٣٠٤

إدارة اعمال - انتسابكریم عادل عبد هللا سلیم٤٢٤٣٧

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٣٦)المادة:  اتصاالت اداریة

عدد الطالب:(٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة اعمال - انتظامھیالنھ عاطف الفى غبلایر٤٢٢٣٣

إدارة اعمال - انتظامیاسمین سید محمد سید٤٢٢٩٣

إدارة اعمال - انتظامكریم عالء محمد عبد اللطیف٤٢٢٩٥

إدارة اعمال - انتسابندى ناصرالدین على مھنى٤٢٥٠٢

إدارة اعمال - انتسابنورھان ابراھیم حنفى محمد٤٢٥٠٥

نظم المعلومات اإلداریةایھ حمدى محمد محمد على٤٢٧١٨

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

إجمالى طالب اللجنة (٣٦)المادة: مبادئ االحصاء / ٢ 

عدد الطالب:(٥)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظاماسامھ محمود توفیق ادم٤١٢٦٥

خارجیة - انتسابخ+رامى شوقى عبدالمنعم حسن٤٢١١١

إدارة اعمال - انتظامخالد محمد عطا عبد الحافظ٤٢١٨٠

إدارة اعمال - انتسابفاطمھ محمود عباس زیدان٤٢٤٣٦

برید - انتسابخ+ابراھیم عبدهللا عبدالسمیع السید٤٢٦٩٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٣٦)المادة: اصول ادارة / ١

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظامبمحمد رضوان محمد اللو٤١٥٦٢

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٣٦)المادة: ادارة الصراع الدولى

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

علوم سیاسیة - انتسابزینب حسن على ابراھیم٤٢٦٦٤

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٣٦)المادة: دراسات سیاسیة متخصصة بلغة

عدد الطالب:(٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

علوم سیاسیة - انتظامدعاء حامد محمد محمد٤٢٦٤٣

علوم سیاسیة - انتظامساره رمضان شوره سایح عبدالرحیم٤٢٦٤٤

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٣٦)المادة: اصول ضرائب

عدد الطالب:(٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة األعمال - انتظام لغاتخ١یاسر صالح الدین فتحى نجیب١٨٠

إدارة اعمال - انتظاممحمود محمد نور الدین محمود٤٢٢٦٦

إدارة اعمال - انتسابمنال عاطف حسن عزام٤٢٤٨٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٣١)المادة: اقتصاد قیاس

عدد الطالب:(٢٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٥)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

اقتصاد - انتظام لغاتمحمد مصطفي صدیق محمد٢٥٤

احصاء تطبیقى - انتظام لغاتاحمد اشرف فولي سلیمان٢٦١

احصاء تطبیقى - انتظام لغاتاالء عبد الرحیم محمد عبد الرحیم٢٦٢

احصاء تطبیقى - انتظام لغاتامنیھ حسن على حسن٢٦٣

احصاء تطبیقى - انتظام لغاتمروه محمد انور عبد الرشید٢٦٤

احصاء تطبیقى - انتظام لغاتباحمد شریف زینھم احمد٢٦٦

اقتصاد - انتظاماحمد على فتحي علي٤٢٥٤١

اقتصاد - انتظامصالح احمد حسن سلمان٤٢٥٤٦

اقتصاد - انتظامعلى صبحى على زیدان٤٢٥٤٧

اقتصاد - انتظاممحمود محروس عبده على٤٢٥٤٩

اقتصاد - انتسابمحمود مصطفى حنفى فؤاد٤٢٥٦١

اقتصاد - انتسابیسن على محمد عبد الخالق٤٢٥٦٢

اقتصاد - انتساببكمال اسماعیل ابراھیم الخولى (معادلة)٤٢٥٦٤

احصاء تطبیقى - انتظاماحمد صالح محمد على٤٢٥٧٢

احصاء تطبیقى - انتظاماحمد عبد الرحیم حسانین السید٤٢٥٧٣

احصاء تطبیقى - انتظاماحمد عماد محمد وھبھ٤٢٥٧٤

احصاء تطبیقى - انتظاماحمد عید محمد اسماعیل٤٢٥٧٥

احصاء تطبیقى - انتظاماحمد مصطفى صالح الدین اسماعیل٤٢٥٧٦

احصاء تطبیقى - انتظاماسالم جمال فوزي عبد الحلیم٤٢٥٧٨

احصاء تطبیقى - انتظامامیرة محمد سید خلیل شاكر٤٢٥٧٩

احصاء تطبیقى - انتظامامیره عبد الباسط محمد على٤٢٥٨٠

احصاء تطبیقى - انتظامایھ مدحت عمر محمود٤٢٥٨٤

احصاء تطبیقى - انتظامبسمھ جمال محمود عباس٤٢٥٨٥

احصاء تطبیقى - انتظامعمرو محمد سالمھ حسن عامر٤٢٥٩٠

احصاء تطبیقى - انتظاممارینا ماھر انور كامل٤٢٥٩٣

احصاء تطبیقى - انتظامبعبدالجلیل حمدي عبدالجلیل محمد بدر٤٢٦٠٧

احصاء تطبیقى - انتسابالسید احمد احمد عبد الونیس٤٢٦٢٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٣١)المادة: حقوق انسان

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٥)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة اعمال - انتساباحمد احمد حشمت محمد٤٢٣٢٤

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٣١)المادة: ریاضیات االعمال / ١

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٥)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظامامجد محمد عثمان محمد حسن٤١٢٨٨

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٣١)المادة: عالقات دولیة عربیة /٣

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٥)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

علوم سیاسیة - انتسابمى وحید محمد ابراھیم٤٢٦٧٠

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٣١)المادة: ادارة االفراد /٤ برید

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٥)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

برید - انتظامخ+عمرو فتحى عبداإلمام ابراھیم٤٢٦٨٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: دراسات محاسبة متخصصة بلغة اوربیة/٤ محاسبة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظام لغاتسمیة ایھاب عبد الفتاح عبد الصمد على٣٣

محاسبة - انتظام لغاتنھیر جمال سعید السید٨١

محاسبة - انتظاماثار محمد مصطفى السیسى٤٠٠٠٤

محاسبة - انتظاماحمد سامى محمد على٤٠٠١٥

محاسبة - انتظاماحمد عبد الباقى توفیق عبد الباقى٤٠٠٢٩

محاسبة - انتظاماحمد محمد عبد الحمید محمد ابراھیم الزینى(محول٤٠٠٤٢

محاسبة - انتظاماحمد ناجى احمد ابراھیم النجار٤٠٠٥٠

محاسبة - انتظاماسراء احمد جمعھ احمد٤٠٠٥٥

محاسبة - انتظاماسراء عصام فتحى یس٤٠٠٥٧

محاسبة - انتظاماسراء ھشام محمود شھبھ٤٠٠٦١

محاسبة - انتظامامنیة ھشام جمال السید٤٠٠٧٦

محاسبة - انتظامامنیھ اشرف محروس طھ احمد٤٠٠٧٧

محاسبة - انتظامایمان محمد الیاس محمد یوسف٤٠٠٨٤

محاسبة - انتظامایناس محمد عبد المنعم محمود٤٠٠٨٧

محاسبة - انتظامایھ عبد العلیم فتحى محمد٤٠٠٩١

محاسبة - انتظامبثینھ جمال صبحى محمد عبد الرؤوف٤٠٠٩٥

محاسبة - انتظامبیشوى جورج شاكر عبد المسیح٤٠٠٩٩

محاسبة - انتظامبیشوي فتحي حبشي فرج٤٠١٠٠

محاسبة - انتظامجھاد محمود توفیق محمد٤٠١٠٣

محاسبة - انتظامحسین حمدین مفتاح حمد٤٠١١٣

محاسبة - انتظامحماده عوض محمد على٤٠١١٦

محاسبة - انتظامدعاء یوسف محمد عبد الفتاح٤٠١٢٧

محاسبة - انتظامدینا ثابت احمد محمد٤٠١٣٠

محاسبة - انتظامزینب سعید محمد احمد٤٠١٤٥

محاسبة - انتظامزینب محمود محمد عبد الرحیم٤٠١٤٦

محاسبة - انتظامسلیمان الحسن سلیمان مختار٤٠١٥٨

محاسبة - انتظامشیرین اشرف محمد توفیق محمود٤٠١٧٥

محاسبة - انتظامعزه جمال عبد العظیم بدر علي٤٠٢٠٢

محاسبة - انتظامعالء راضى عید حسین٤٠٢٠٣

محاسبة - انتظامعلى یوسف محمد محمد٤٠٢١٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: دراسات محاسبة متخصصة بلغة اوربیة/٤ محاسبة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظامغادة عزت احمد عطیھ(أ.ف)٤٠٢٢٦

محاسبة - انتظامماھر یحیى محمد محمود٤٠٢٤٧

محاسبة - انتظاممحمد رمضان حسن طھ٤٠٢٦٦

محاسبة - انتظاممحمد سعد الدین عبدالغني سعد الدین٤٠٢٧٠

محاسبة - انتظاممحمد طارق سالمة عبد الرسول٤٠٢٧٦

محاسبة - انتظاممحمد عبد النبى سید ابراھیم٤٠٢٨٣

محاسبة - انتظاممحمود السید حسن ابراھیم٤٠٢٩٨

محاسبة - انتظاممحمود رجب معبد مسعود٤٠٣٠١

محاسبة - انتظاممحمود عبد هللا كمال محمد٤٠٣٠٤

محاسبة - انتظاممحمود فوزى عویس طلبھ٤٠٣٠٦

محاسبة - انتظاممروه محمود سید محمود سید(أ.ف)٤٠٣١٥

محاسبة - انتظاممریم ضانى سمیر مكین٤٠٣١٦

محاسبة - انتظامممدوح یوسف حمد محمود٤٠٣٣٥

محاسبة - انتظاممنار حسن محمد حسن٤٠٣٣٦

محاسبة - انتظاممنھ احمد عبدالعظیم حسین٤٠٣٤١

محاسبة - انتظاممیاده ھشام فاروق على محمد٤٠٣٥٢

محاسبة - انتظامندى ھشام ابراھیم رشدى٤٠٣٦٧

محاسبة - انتظامنسمة ممدوح احمد عبد القادر٤٠٣٧٢

محاسبة - انتظامنسمھ محمد حامد محمد٤٠٣٧٣

محاسبة - انتظامنورا سامى ابراھیم فرج هللا٤٠٣٧٥

محاسبة - انتظامنورھان مجدي محمد محمود٤٠٣٨١

محاسبة - انتظامنورھان محمد عجمى محمد٤٠٣٨٢

محاسبة - انتظامنیرة جمال حشمت حسین٤٠٣٨٣

محاسبة - انتظامھبھ اشرف عبد الحلیم عبد العزیز٤٠٣٩٢

محاسبة - انتظامھبھ ایھاب ذكریا ابراھیم مصطفى٤٠٣٩٣

محاسبة - انتظامھشام جمال صالح عبد الباقى عامر٤٠٣٩٩

محاسبة - انتظامیاسمین سامى محمد على زھرة٤٠٤١٣

محاسبة - انتظامیاسمین عادل عبدالنبى ابراھیم٤٠٤١٤

محاسبة - انتظامیاسمین محمد فاروق محمد (ا.ف)٤٠٤١٥

محاسبة - انتظامیاسمین محمد محمود السید٤٠٤١٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: دراسات محاسبة متخصصة بلغة اوربیة/٤ محاسبة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظامیوسف عز زاھر یوسف٤٠٤٢٢

محاسبة - انتظامیوسف منصور عبد العظیم مرسى٤٠٤٢٣

محاسبة - انتظامباحمد ممدوح فاروق سید مصطفى٤٠٤٢٩

محاسبة - انتظامبامیره یاسر جوده الجبلى٤٠٤٣٢

محاسبة - انتظامبرشاد عادل رشاد عبد المجید٤٠٤٣٦

محاسبة - انتظامبرضا اوسامھ عبد الحمید احمد٤٠٤٣٧

محاسبة - انتظامبعال محمد مرزوق محمد٤٠٤٤٠

محاسبة - انتظامبمحمود مصطفى حسین محمد٤٠٤٤٨

محاسبة - انتظامبمعالى السعدى مصطفى محمود٤٠٤٥٠

محاسبة - انتظامبھند سمیر محمد محمد٤٠٤٥١

محاسبة - انتظامخ١ھند عاطف فرج عبدالعال٤٠٤٥٧

محاسبة - انتظامخ٢حسین كمال الشحات حسن٤٠٤٥٨

محاسبة - انتظامخ٣كریمة عبد الرازق عدلى سعد٤٠٤٦١

محاسبة - انتظامخ+مصطفي سامي مصطفي محمد الدیبیكى٤٠٤٦٢

محاسبة - انتظامبشروق السید مرسي حسن السید٤٠٤٧٠

محاسبة - انتظامبمصطفى احمد محمد منصور٤٠٤٧٤

محاسبة - انتظامبمھا عبد البصیر حلمى عبد العزیز٤٠٤٧٥

محاسبة - انتظامبشیماء محمد عبدالسالم عبدالمنعم٤٠٤٨٠

محاسبة - انتظامخ١میشیل عزمي فرج جید٤٠٤٨١

محاسبة - انتظامخ٢ھدیر عالء الدین جمال الدین احمد٤٠٤٨٧

محاسبة - انتظامخ+اسالم لطفى رشاد ابوشوشھ٤٠٤٩٠

محاسبة - انتظامخ+جمال ناجى سیف محسب٤٠٤٩٣

محاسبة - انتظامخ+سحر وجیھ انور محمد غانم٤٠٤٩٨

محاسبة - انتظامخ+عبدهللا قطب علوانى عبداللطیف٤٠٥٠٢

محاسبة - انتظامخ+محمد عاطف محمد داخلى زھران٤٠٥٠٦

محاسبة - انتظامخ+محمد عبدالحمید عبدالعلیم الشیخ٤٠٥٠٧

محاسبة - انتظامخ+محمد عبدالرحیم محمد عبدالعظیم محمد٤٠٥٠٨

محاسبة - انتظامخ+منال منصور سیف الدین عبدالمجید٤٠٥١٢

محاسبة - انتساباحمد خالد قرني ھاشم٤٠٥٥٩

محاسبة - انتساباحمد سالمھ محمد سالمھ٤٠٥٦٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: دراسات محاسبة متخصصة بلغة اوربیة/٤ محاسبة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتساباحمد محمود رمضان امام٤٠٥٩٧

محاسبة - انتساباحمد یوسف عبدهللا احمد٤٠٦٠٣

محاسبة - انتسابایھ عماد بیومى ابراھیم٤٠٦٦٥

محاسبة - انتسابخالد محمد كرم محمد٤٠٧٠٩

محاسبة - انتسابریمون نبیل رفعت وھبھ٤٠٧٣٤

محاسبة - انتسابریھام محمود سمیر توفیق٤٠٧٣٧

محاسبة - انتسابسلمى جمال سعد عبدالحلیم٤٠٧٤٦

محاسبة - انتسابسلوى خالد محمد انیس٤٠٧٤٩

محاسبة - انتسابعبد الرحمن على السید علي٤٠٧٨٨

محاسبة - انتسابعبد الرحمن محمد محمد حمزة محمد٤٠٧٩٤

محاسبة - انتسابعبد هللا محمود عبدهللا احمد٤٠٨٠٧

محاسبة - انتسابعمر ھشام محمد محمد حسنین٤٠٨٣٢

محاسبة - انتسابعید محمد عبد المقصود حامد٤٠٨٣٩

محاسبة - انتسابفادى اشرف جمیل فرید٤٠٨٤١

محاسبة - انتسابفاروق سعد فاروق رمضان٤٠٨٤٣

محاسبة - انتسابفاطمھ خالد السید عبدالعزیز٤٠٨٤٧

محاسبة - انتسابفاطمھ عیسى سید ابراھیم٤٠٨٤٨

محاسبة - انتسابكمال ابو العطا عبد الرحمن محمد العمیرى٤٠٨٥٥

محاسبة - انتسابمارى عزت ثروت جورجى برزى٤٠٨٦١

محاسبة - انتسابمحمود السید عبد العال احمد٤٠٩٧٥

محاسبة - انتسابمحمود عالء الدین عبد الرحمن محمد عثمان٤٠٩٨٤

محاسبة - انتسابمحمود محمد محمود الشیخ٤٠٩٩١

محاسبة - انتسابمحمود ممدوح حسین محمد احمد٤٠٩٩٥

محاسبة - انتسابمراد كرم محمد ثروت٤٠٩٩٨

محاسبة - انتسابمنار محمود احمد حسن٤١٠٢٤

محاسبة - انتسابمینا نبیل سعید یوسف٤١٠٣٩

محاسبة - انتسابھناء صالح رجب تركى٤١٠٧٧

محاسبة - انتسابھیام وسام محمد صالح٤١٠٨٠

محاسبة - انتسابولید مجدى خلف احمد منصور٤١٠٨١

محاسبة - انتساببباسم احمد محمد احمد السید٤١١٠٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: دراسات محاسبة متخصصة بلغة اوربیة/٤ محاسبة

عدد الطالب:(١١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٣)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتساببتقى اشرف محمد محمد ضیف٤١١٠٨

محاسبة - انتسابخ١احمد حسن سعید عبد الحمید٤١١٦٢

محاسبة - انتسابخ١محمود سید عبد الجواد مرسى٤١١٦٦

محاسبة - انتسابخ١احمد على احمد طلب٤١١٨٧

محاسبة - انتسابخ٢یاسمین فرحات فرجانى ابراھیم٤١١٩٨

محاسبة - انتسابخ٣ھبھ محمد فوزى احمد٤١٢٠٠

محاسبة - انتسابخ+احمد محمود عبدالعزیز صالح٤١٢٠٢

محاسبة - انتسابخ+اسراء عاكف عبد الحكیم سید احمد٤١٢٠٣

محاسبة - انتسابخ+شنودة خلیفھ شفیق شفیق خلیفھ٤١٢١٤

محاسبة - انتسابخ+محمد جالل عبد القادر ندا٤١٢١٧

محاسبة - انتسابخ+مصطفى عبده محمد حسین٤١٢٢١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٤٥)المادة: مصطلحات متخصصة بلغة /٣خارجیة

عدد الطالب:(١١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:( تابع ٣ )

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظاماشرف عاصم لطفي محمد٤١٢٨٤

خارجیة - انتظامایھاب توفیق فؤاد توفیق٤١٣٠٣

خارجیة - انتظاممایكل سمیر نبیھ حنا٤١٤١٣

خارجیة - انتظاممى احمد امام عماره٤١٤٩١

خارجیة - انتظامھدى سید احمد على٤١٥١٨

خارجیة - انتظامخ+نایز نصحى فكرى فیلبس٤١٥٨٠

خارجیة - انتساباسالم محمد الوسطانى محمود٤١٦٥٣

خارجیة - انتسابشھاب الدین عید محمود بیومي٤١٧٧٩

خارجیة - انتساببمحمد احمد عبد هللا عبد العلیم٤٢٠٩٩

خارجیة - انتسابخ+محمود عبدالمحسن محمد السید٤٢١٢١

خارجیة - انتسابخ+ھبھ ماجد موسى عبدالنعیم٤٢١٣٠

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة:  تقلبات اقتصادیة /٣

عدد الطالب:(١٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:( تابع ٣ )

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظاماحمد عبد الوھاب عبد المالك محمد٤١٢٥٥

خارجیة - انتظاماحمد محمد حسني احمد٤١٢٥٨

خارجیة - انتظامروبرت یوسف جبره حنا٤١٣٣٢

خارجیة - انتظامسامح خالد محمد محمد محمد على٤١٣٤٢

خارجیة - انتظامسمر محمد محمد ابراھیم٤١٣٤٧

خارجیة - انتظامسیف الدین محمد محمد حامد٤١٣٥٠

خارجیة - انتظامعالء عصام الدین محمود عثمان محمد٤١٣٧٦

خارجیة - انتظامعیسى عبد هللا محمد صبرى٤١٣٨٥

خارجیة - انتظامفادى على عبد الوھاب صادق٤١٣٨٩

خارجیة - انتظامفاطمة سید حسین السید٤١٣٩٠

خارجیة - انتظاممحمد سید محمد عبد العزیز٤١٤٣٠

خارجیة - انتظاممحمد عبد القادر محمد السید٤١٤٣٧

خارجیة - انتظامولید نادى سالم جمعھ٤١٥٢٨

خارجیة - انتسابباحمد عبد المحسن عبد العظیم عبد المحسن٤٢٠٢٧

خارجیة - انتسابباحمد عدلى عمر عبد الشافى٤٢٠٢٨

خارجیة - انتساببنھلھ یحى احمد محمود الجبرى٤٢٠٨٢

خارجیة - انتسابخ+ایات حسن عبدالحمید اسماعیل٤٢١٠٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٤٥)المادة: اقتصادیات مصر والدول العربیة/٤اقتصاد

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:( تابع ٣ )

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

اقتصاد - انتظام لغاتبرضوى مصطفى عبد الفتاح محمد٢٥٦

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة:تحلیل البیانات النوعیة  

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:( تابع ٣ )

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

احصاء تطبیقى - انتظام لغاتامنیھ حسن على حسن٢٦٣

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: تطور الفكر االقتصادى

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:( تابع ٣ )

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

اقتصاد - انتظام لغاتریم محسن عبد الرحمن سالم٢٥١

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: نظم المحاكاة / ٣

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:( تابع ٣ )

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

احصاء تطبیقى - انتسابمحمد مبروك حلمي مبروك٤٢٦٣١

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة:العینات اإلحصائیة

عدد الطالب:(٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:( تابع ٣ )

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

احصاء تطبیقى - انتظامبشیماء محمد سید عبده عامر٤٢٦٠٦

احصاء تطبیقى - انتظامخ١رویدا رمضان عوض هللا زیدان٤٢٦٠٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: نظریة التنظیم /٣

عدد الطالب:(٢٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة األعمال - انتظام لغاتادھم اسامھ عاشور خاطر١٠٧

إدارة األعمال - انتظام لغاتاسالم رفعت عبد العال محمد١٠٩

إدارة األعمال - انتظام لغاتاسالم محمد حسن سید١١٠

إدارة األعمال - انتظام لغاتایمان مصطفي فرج محمود١١٢

إدارة األعمال - انتظام لغاتبیتر مكرم ولیم توفیق١١٧

إدارة األعمال - انتظام لغاتبیتر وجدى حلمى راغب١١٨

إدارة األعمال - انتظام لغاتحسان عادل حسان حسن١٢١

إدارة األعمال - انتظام لغاتدھب عبد العزیز صالح حامد١٢٢

إدارة األعمال - انتظام لغاتدینا طارق محمد محروس١٢٣

إدارة األعمال - انتظام لغاتطارق محمد رمضان عبدالعزیز١٢٧

إدارة األعمال - انتظام لغاتعمر محمود محمد عبد العزیز١٣١

إدارة األعمال - انتظام لغاتعمرو السید حسن عبدالحلیم١٣٢

إدارة األعمال - انتظام لغاتكریم جابر احمد السید١٣٣

إدارة األعمال - انتظام لغاتمحمد خالد كامل عبد المجید١٣٧

إدارة األعمال - انتظام لغاتمحمد خالد محمود رمزى١٣٨

إدارة األعمال - انتظام لغاتمحمد مدحت زكي بخیت١٤٢

إدارة األعمال - انتظام لغاتمحمود احمد فوزى عبدة سلیمان جادهللا١٤٣

إدارة األعمال - انتظام لغاتمحمود احمد ناصف فازع١٤٤

إدارة األعمال - انتظام لغاتمحمود صالح الدین محمود محمد١٤٥

إدارة األعمال - انتظام لغاتمحمود علي شفیق رزق١٤٦

إدارة األعمال - انتظام لغاتمروان اسامھ محمد محمد١٤٨

إدارة األعمال - انتظام لغاتمصطفي محمد إبراھیم خلیل١٥٣

إدارة األعمال - انتظام لغاتنورھان مدحت محمد احمد١٦٥

إدارة األعمال - انتظام لغاتھدیل مصطفي مامون محمد١٦٧

إدارة األعمال - انتظام لغاتوئام رضا كامل كریم١٦٨

إدارة األعمال - انتظام لغاتبھاجر بھجت عبد السالم مھدى١٧٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٥٣)المادة: ادارة المواد /٣ 

عدد الطالب:(٢٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:( تابع ٤ )

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظامھشام مجاھد عبد المطلب مجاھد٤٠٤٠٣

محاسبة - انتظامباحمد فرید محمود احمد٤٠٤٧٨

محاسبة - انتساباحمد عالء الدین حسن احمد مصطفى٤٠٥٨١

محاسبة - انتساباحمد عماد حمدى علي٤٠٥٨٣

محاسبة - انتساباحمد محمد حنفى مصطفى٤٠٥٩٠

محاسبة - انتسابایھ توفیق على توفیق٤٠٦٦٣

محاسبة - انتسابنور الدین باسم عبد الظاھر حامد جعفر٤١٠٤٥

إدارة اعمال - انتظاماحسان حسن محمود حسن٤٢١٤١

إدارة اعمال - انتظامایزابیل ناجى نوار یعقوب٤٢١٦٠

إدارة اعمال - انتظامایھ سید فتحى امیر٤٢١٦٥

إدارة اعمال - انتظامشروق شعبان عبد العزیز الواصلى٤٢٢٠١

إدارة اعمال - انتظامشیماء حسن محمود محمد حسین٤٢٢٠٣

إدارة اعمال - انتظامصالح سید عباس ابراھیم٤٢٢٠٤

إدارة اعمال - انتظاممحمد حسن عبد الحمید أحمد٤٢٢٤٧

إدارة اعمال - انتظاممحمود محمد محمود سید٤٢٢٦٥

إدارة اعمال - انتظامنور نوار ابراھیم بھلوان٤٢٢٨٤

إدارة اعمال - انتسابابراھیم جمال صابر محمد٤٢٣٢٣

إدارة اعمال - انتساباحمد كمال احمد احمد٤٢٣٤٧

إدارة اعمال - انتساباحمد مجدى صالح احمد زكى٤٢٣٤٩

إدارة اعمال - انتساباحمد محمد رزق عبد الحافظ٤٢٣٥٢

إدارة اعمال - انتسابدینا محمد فوزى محمد محمود٤٢٣٩٥

إدارة اعمال - انتسابمحمد ایمن محمد متولى٤٢٤٥١

إدارة اعمال - انتسابمحمد جمال محمود عبد الھادى٤٢٤٥٢

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: إدارة االفراد / ٢ 

عدد الطالب:(٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:( تابع ٤ )

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظامخ٢دینا رجب ابوسریع محمود٤٠٤٨٣

محاسبة - انتساباحمد نادى حسین حسن٤٠٦٠٠

محاسبة - انتسابامیرة حسین شعبان حسین٤٠٦٤٨

محاسبة - انتسابكمال سید حسن عاطف٤٠٨٥٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة : (٥٦)المادة: محاسبة شركات اموال /٢

عدد الطالب:(٣٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٥)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة األعمال - انتظام لغاتاسالم اسامة محمد سید١٠٨

إدارة األعمال - انتظام لغاتاماني حسین محمد حسن١١١

إدارة األعمال - انتظام لغاتایھ هللا محمد جابرعبد العزیز١١٣

إدارة األعمال - انتظام لغاتبسمة مؤمن حسن مصطفى١١٥

إدارة األعمال - انتظام لغاتعبد الرحمن احمد محمود محمد١٢٨

إدارة األعمال - انتظام لغاتمارینا جمال رزق قالده١٣٦

إدارة األعمال - انتظام لغاتمحمد عید محمود عثمان رزق١٤٠

إدارة األعمال - انتظام لغاتمریم رافت منیر عبد المالك١٤٩

إدارة األعمال - انتظام لغاتمریم رأفت رشدي منصور١٥٠

إدارة األعمال - انتظام لغاتنھال شعبان على معوض١٦٢

خارجیة - انتظام لغاتساندي عاطف حلمي بباوي٢١٠

خارجیة - انتظام لغاتماجى ماھر فایز صموئیل٢١٤

خارجیة - انتظام لغاتندى عمادالدین عبده شراقة٢١٧

خارجیة - انتظام لغاتنوران یاسر فتحى احمد محسب٢١٩

خارجیة - انتظام لغاتبیوستینھ سامح فرحات حنا٢٢٥

خارجیة - انتساب لغاتخ+محمد فارس محمد عبدالحلیم٢٣١

خارجیة - انتظامعمر سعد عبد الوھاب محمد٤١٣٨٢

خارجیة - انتظاممحمود محمد محمود حسن٤١٤٦٧

خارجیة - انتظاممروه مجدى صالح محمد٤١٤٧٢

خارجیة - انتساباسالم نبیل محمود حسین٤١٦٥٨

خارجیة - انتساببیتر نصر اسحاق برھام٤١٧١٢

خارجیة - انتسابحسام حنفى عبد الحمید علي٤١٧٢٧

خارجیة - انتسابعمر عصام محمد احمد٤١٨٢٦

خارجیة - انتسابفاطمھ محمد حسین فرج هللا٤١٨٤٧

خارجیة - انتسابمؤمن عالء الدین عبد الودود محمود٤١٨٦٠

خارجیة - انتسابخ٢یسن محروس عباس سید حموده٤٢٠٨٨

خارجیة - انتسابخ+ھدى النحاس كمال محمد جنیدى٤٢١٣١

إدارة اعمال - انتساباحمد طلعت سید احمد شكرى٤٢٣٣٤

إدارة اعمال - انتساباحمد ناصر حمدى قلید علوان٤٢٣٥٨

اقتصاد - انتظامخ١احمد بدرالدین محمد محمد٤٢٥٥٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: مراجعة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظاماحمد ایمن كمال بیومى٤٠٠٠٦

محاسبة - انتظاماحمد جمال شوقى محمد٤٠٠٠٧

محاسبة - انتظاماحمد ربیع محمود شعبان٤٠٠١٣

محاسبة - انتظاماحمد طارق عبد الغفور محمد٤٠٠٢٥

محاسبة - انتظاماحمد عاشور عبد التواب محمد٤٠٠٢٨

محاسبة - انتظاماحمد على ابراھیم علي ابراھیم٤٠٠٣٥

محاسبة - انتظاماحمد فوزى صادق یوسف٤٠٠٣٧

محاسبة - انتظاماحمد مصطفى سالم محمود٤٠٠٤٨

محاسبة - انتظاماحمد مطیع احمد عبد البارى٤٠٠٤٩

محاسبة - انتظاماسراء ھشام محمود شھبھ٤٠٠٦١

محاسبة - انتظامبیشوي فتحي حبشي فرج٤٠١٠٠

محاسبة - انتظامدعاء كمال ابراھیم عبد هللا٤٠١٢٥

محاسبة - انتظامسارة رمضان على ھالل٤٠١٤٧

محاسبة - انتظامسید عبد الحمید محمد السید فوده٤٠١٦٧

محاسبة - انتظامشروق ھشام رجب محمد٤٠١٧٢

محاسبة - انتظامشیرین محمد محمد احمد الجندى٤٠١٧٦

محاسبة - انتظامشیماء خالد فؤاد ابو زید٤٠١٧٧

محاسبة - انتظامصبرى شریف عبدالسالم عبدهللا٤٠١٧٩

محاسبة - انتظامعبد هللا عبد الھادى صالح حسن٤٠١٩٧

محاسبة - انتظامغادة على زكى كریم٤٠٢٢٧

محاسبة - انتظامفاطمھ محمد ابراھیم عماره٤٠٢٢٩

محاسبة - انتظاممحمد سامى محمد عوض٤٠٢٦٩

محاسبة - انتظاممحمد طلعت محمد فھمي٤٠٢٧٨

محاسبة - انتظاممحمد عاطف سید عبد الحلیم٤٠٢٨٠

محاسبة - انتظاممحمد عبده اسماعیل عبد المنعم٤٠٢٨٤

محاسبة - انتظاممحمد محمود عبد الخالق محمد٤٠٢٩٢

محاسبة - انتظاممحمد ھانى سمیر عبدالعلیم٤٠٢٩٤

محاسبة - انتظاممحمود كمال احمد حامد(أ.ف)٤٠٣٠٧

محاسبة - انتظاممصطفى محفوظ یحي ھاشم٤٠٣٢٨

محاسبة - انتظاممصطفى محمد احمد محمد ابراھیم٤٠٣٢٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: مراجعة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظاممصطفى محمود احمد محمد یعقوب٤٠٣٣١

محاسبة - انتظاممعتز احمد مصطفى عبد اللطیف٤٠٣٣٤

محاسبة - انتظاممیاده عبدالنبى محمد رضوان٤٠٣٥١

محاسبة - انتظاممینا مجدى عبد النور غطاس٤٠٣٥٧

محاسبة - انتظامندى یحى عبد المعطى السید٤٠٣٦٩

محاسبة - انتظامنرمین عصام محمد *٤٠٣٧٠

محاسبة - انتظامنسمة ممدوح احمد عبد القادر٤٠٣٧٢

محاسبة - انتظامھاجر على محمود ابو الحمد٤٠٣٨٦

محاسبة - انتظاموائل شحات حامد عبد الرحمن٤٠٤٠٦

محاسبة - انتظامیارا مصطفى حسن مصطفي٤٠٤١١

محاسبة - انتظامیوسف حسن دسوقى حسن٤٠٤٢٠

محاسبة - انتظامبفتحى شعبان رجب ابوبكر عبدالواحد٤٠٤٤٣

محاسبة - انتظامبایمان محمود السید احمد٤٠٤٦٦

محاسبة - انتظامخ+منال محمد سید خضیر٤٠٥١١

محاسبة - انتسابابانوب بخیت حبیب عطیھ٤٠٥٣١

محاسبة - انتساباحمد عرفھ محمود محمد رضوان٤٠٥٧٨

محاسبة - انتساباحمد عصام محمد بدوى٤٠٥٧٩

محاسبة - انتساباحمد عماد الدین نبوى عامرعالم٤٠٥٨٢

محاسبة - انتساباحمد محمد حسین محمد السید٤٠٥٨٨

محاسبة - انتساباحمد ممدوح احمد محمد موسى٤٠٥٩٨

محاسبة - انتساباسامھ عبداللطیف محمد عبدالحكیم٤٠٦٠٥

محاسبة - انتساباسراء ھشام امین عبد العزیز٤٠٦١٠

محاسبة - انتساباسالم جمال عبد الفتاح حسن على٤٠٦١٣

محاسبة - انتساباسالم شوقى حسین على٤٠٦١٨

محاسبة - انتساباسالم صالح محمد على٤٠٦٢٠

محاسبة - انتساباسالم فؤاد عبد العزیز حافظ محمد٤٠٦٢١

محاسبة - انتساباسالم محمد عبد الحمید حجازي٤٠٦٢٣

محاسبة - انتساباسالم وجیھ فتحى احمد٤٠٦٢٥

محاسبة - انتسابالسید عبد الحكیم السید حسین٤٠٦٣٥

محاسبة - انتسابامل اشرف سید مصطفى٤٠٦٣٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: مراجعة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابامنیة رمضان عبدالسالم احمد خالد٤٠٦٤١

محاسبة - انتسابامیر نور سعد میخائیل٤٠٦٤٥

محاسبة - انتسابامیرة ایمن صبحى محمد ابوزید٤٠٦٤٦

محاسبة - انتسابامیرة حسن محمد احمد٤٠٦٤٧

محاسبة - انتساببسام سعید سید محمد٤٠٦٧٥

محاسبة - انتسابتقى حسین على شمروخ٤٠٦٨٢

محاسبة - انتسابحازم كمال عبد السید عبد الصمد٤٠٦٨٨

محاسبة - انتسابحلیم مكرم حلیم بطرس٤٠٧٠٣

محاسبة - انتسابدمیانھ وفیق شحاتھ تاوضروس٤٠٧١٢

محاسبة - انتسابرضوى احمد صبحى زكى عبد الھادى٤٠٧٢٦

محاسبة - انتسابسماء الحسن محمد محمود٤٠٧٥٠

محاسبة - انتسابسیف الدین مصطفى شبل مصطفى٤٠٧٥٩

محاسبة - انتسابشاھر محمد صالح الدین سلطان٤٠٧٦١

محاسبة - انتسابعبد الرحمن سید محمد عبد السمیع احمد٤٠٧٨٧

محاسبة - انتسابعبد الرحمن محمد عبد الحمید حسن بیدق٤٠٧٩٣

محاسبة - انتسابعبد الرحمن یاسر عبد الفتاح احمد٤٠٧٩٦

محاسبة - انتسابعبد هللا صالح عثمان صالح٤٠٨٠٣

محاسبة - انتسابعز الدین ھانى عزقالنى حسین٤٠٨١٢

محاسبة - انتسابعصام الدین عبد الرحمن على سید مرعى٤٠٨١٥

محاسبة - انتسابعالء محمد عزت محمد كامل٤٠٨١٧

محاسبة - انتسابعلى رضا حنفى محمود٤٠٨٢١

محاسبة - انتسابعنتر عید عبد الرازق حسین٤٠٨٣٧

محاسبة - انتسابفؤاد ھشام عبدالعزیز ریاض٤٠٨٤٠

محاسبة - انتسابكریم ابراھیم عبد ربھ الشافعى٤٠٨٤٩

محاسبة - انتسابكریم محمد فوزى على یوسف٤٠٨٥١

محاسبة - انتسابكریم ناصر سالم محمد٤٠٨٥٣

محاسبة - انتسابكریمة حسن محمود حسن٤٠٨٥٤

محاسبة - انتسابكیرلس شكرى غطاس حنا٤٠٨٥٨

محاسبة - انتسابمحمد ابراھیم محمد احمد٤٠٨٦٩

محاسبة - انتسابمحمد جمال عبد الونیس محجوب٤٠٨٩١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: مراجعة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابمحمد حسین محمد سعید٤٠٩٠٠

محاسبة - انتسابمحمد رزق لطیف لطیف سالمھ٤٠٩٠٤

محاسبة - انتسابمحمد ضیاء الدین عبد الحمید على٤٠٩٢٥

محاسبة - انتسابمحمد طارق توفیق مصطفى االمام٤٠٩٢٦

محاسبة - انتسابمحمد قطب غزولى قطب االسود٤٠٩٥٥

محاسبة - انتسابمحمد كرم سعد محمد٤٠٩٥٦

محاسبة - انتسابمحمد محسن على احمد٤٠٩٥٨

محاسبة - انتسابمحمد محمد عبدالعظیم احمد سید٤٠٩٦٠

محاسبة - انتسابمحمد ھاشم عبدالحمید سید٤٠٩٦٨

محاسبة - انتسابمحمد یوسف محمد یوسف على٤٠٩٧٢

محاسبة - انتسابمروه خالد ابوزید محمد سعید٤١٠٠٠

محاسبة - انتسابمصطفى ابراھیم محمد ابو المواھب٤١٠٠٢

محاسبة - انتسابھاجر محمد متولى محمد٤١٠٦٤

محاسبة - انتسابھشام عبد العاطى محمد الدمرداش٤١٠٧٦

محاسبة - انتسابھند على احمد على طھ٤١٠٧٩

محاسبة - انتسابولید مجدى خلف احمد منصور٤١٠٨١

محاسبة - انتسابیارا محمد فوزى عبد المقصود٤١٠٨٢

محاسبة - انتسابیاسمین محمد عاطف محمد الصغیر٤١٠٨٤

محاسبة - انتسابباحمد حسن عبد التواب حسن٤١٠٨٩

محاسبة - انتسابباحمد محمد عزت عبد الموجود٤١٠٩٤

محاسبة - انتساببأحمد نھاد عبد الباقي یوسف٤١٠٩٥

محاسبة - انتساببایھ صالح مندوه حسن٤١١٠٠

محاسبة - انتساببایھ محمد ابراھیم عبد اللطیف٤١١٠١

محاسبة - انتساببباسم حسنى سلیمان محمود٤١١٠٥

محاسبة - انتسابببسنت حسن كمال حسن٤١١٠٦

محاسبة - انتساببحسین محمد حسین محمود محمد٤١١١٠

محاسبة - انتساببفاطمھ احمد عبد النبى مصطفى٤١١٢٢

محاسبة - انتساببكریم یسرى عبد اللطیف نوار٤١١٢٧

محاسبة - انتساببمحمد حسین زكي٤١١٣٠

محاسبة - انتساببمحمد سامى محمد امام٤١١٣٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة : (٥٦)المادة: اقتصادیات المالیة العامة وضرائب/٣ 

عدد الطالب:(٢٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٥)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظامبیتر سلیم نظیر سلیم٤٠٠٩٧

محاسبة - انتسابنورھان خالد محمود احمد٤١٠٥٥

خارجیة - انتظامساره میخائیل عزیز بنیامین٤١٣٤١

خارجیة - انتسابرضوى مجدى واسطى عوض٤١٧٤٤

خارجیة - انتسابرنا سید انس یاسین محمد٤١٧٤٧

خارجیة - انتسابزینب وحید سعد الدین طھ٤١٧٥٢

خارجیة - انتسابسارة سید محمد كامل محمد٤١٧٥٣

خارجیة - انتسابعصام الدین رضا نجاح حسن على الحشاش٤١٨١٠

خارجیة - انتسابعمر محمد كمال قرني٤١٨٢٨

خارجیة - انتسابعمرو محمد على عبد الظاھر٤١٨٣٧

خارجیة - انتسابكریم خالد محمد كامل محمد٤١٨٥١

خارجیة - انتسابمارجریت ناصر حلمى یعقوب٤١٨٦٦

خارجیة - انتسابمازن محمد رمضان محمد٤١٨٧٢

خارجیة - انتسابمحمد احمد محمد محمد زاید٤١٨٧٦

خارجیة - انتسابمحمد شریف عبد الحمید اسماعیل٤١٨٩٨

خارجیة - انتسابمحمد طارق محمد ابراھیم بركات٤١٨٩٩

خارجیة - انتسابمحمود رشدى محمد السید عثمان٤١٩٢٣

خارجیة - انتسابمعتز عبد العاطى حسین عبد العلیم٤١٩٤٠

خارجیة - انتسابھشام محمود عبد الفتاح محمد عبده خالد٤٢٠٠٤

خارجیة - انتسابخ+احالم طاھر على وھبھ٤٢١٠٩

إدارة اعمال - انتظامروماریو ناثان وھیب جرجاوى٤٢١٩٢

إدارة اعمال - انتظاممایكل ادوار ولیم فایق٤٢٢٤٠

إدارة اعمال - انتساباحمد محمود على سید عبدهللا٤٢٣٥٧

إدارة اعمال - انتسابامیرة فایق شفیق رزق٤٢٣٧٤

إدارة اعمال - انتسابفادى جمیل نجیب شنوده٤٢٤٣١

إدارة اعمال - انتسابكیرلس فایز صاروفیم صادق٤٢٤٣٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٤٨)المادة: مبادئ محاسبة التكالیف/٣

عدد الطالب:(٣٨)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٦)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة األعمال - انتظام لغاتخ+منھ هللا وجیھ سید ابوالسعود١٨٢

خارجیة - انتظام لغاتخ١محمد عبدالمجید محمد عبدالمجید٢٢٣

خارجیة - انتظامابانوب سامي فریز بشاره٤١٢٤١

خارجیة - انتظامادھم عاطف خلف هللا نصار٤١٢٦٤

خارجیة - انتظاماسالم حسن عبد السمیع السید محمد٤١٢٧٤

خارجیة - انتظامعبد الرحمن نبیل قطب ابراھیم٤١٣٧١

خارجیة - انتظامعمر سید محمد سید دراز٤١٣٨٣

خارجیة - انتظامكریم ایمن محمود احمد مصطفى٤١٣٩٩

خارجیة - انتظاممایكل ماھر عزیز نجیب٤١٤١٤

خارجیة - انتظاممحمد جمیل فتحى بكر٤١٤٢٤

خارجیة - انتظاممحمد شعبان محمد عبده عبد العال٤١٤٣٢

خارجیة - انتظاممصطفى محمد یوسف عز الدین حسن٤١٤٧٩

خارجیة - انتظاممنھ هللا سمیر محمد المھدي٤١٤٨٤

خارجیة - انتظامنور الھدى رجب محمود حنفى٤١٥٠٦

خارجیة - انتظامخ١محمد جمال محمد صالح٤١٥٦٦

خارجیة - انتساباحمد صالح سالم صبحى سلمان٤١٦١٢

خارجیة - انتسابعلى حمدى محمد محمد٤١٨١٥

خارجیة - انتسابفاطمھ رأفت احمد السید٤١٨٤٣

خارجیة - انتسابمیاده اشرف عبد الشافى بشیر٤١٩٥٥

خارجیة - انتساببامانى عید محمود محمد احمد٤٢٠٣٥

خارجیة - انتساببدعاء السید عبد الجواد السید٤٢٠٤٤

خارجیة - انتساببسندس احمد على قاسم٤٢٠٥١

خارجیة - انتساببمنال بالل احمد عبد العال٤٢٠٨٠

خارجیة - انتساببنورھان محمد عبد الحمید محمد كریشھ٤٢٠٨٣

خارجیة - انتسابخ١كریم محمد ابراھیم محمد حماد٤٢١٠٢

خارجیة - انتسابخ+ھبھ جمال عید تفیان٤٢١٢٩

إدارة اعمال - انتظامطارق محمد احمد جمعة٤٢٢٠٥

إدارة اعمال - انتظاممحمد رمضان ابو ضیف احمد٤٢٢٤٨

إدارة اعمال - انتظامخ+محمد جمال عبدالرحمن عبدالمجید البھنساوى٤٢٣٠٦

إدارة اعمال - انتسابابانوب سامح سامى كامل٤٢٣٢١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٤٨)المادة: مبادئ محاسبة التكالیف/٣

عدد الطالب:(٣٨)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٦)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة اعمال - انتساباحمد مجدى احمد عبد البر٤٢٣٤٨

إدارة اعمال - انتساباسماء محمد على خلیفھ٤٢٣٧٠

إدارة اعمال - انتساباسماء محمود فضل سعد الدین٤٢٣٧١

إدارة اعمال - انتسابعمرو محى احمد محمد٤٢٤٢٩

إدارة اعمال - انتسابمصطفى محمد ابراھیم عبدربھ٤٢٤٨٢

إدارة اعمال - انتسابندى طارق رمضان احمد٤٢٥٠٠

إدارة اعمال - انتساببمحمد سید امام سید٤٢٥١٩

إدارة اعمال - انتسابخ+سلمى نصر حسن فرغلى٤٢٥٣٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٤٨)المادة: دراسات تجاریة باللغة اإلنجلیزیة/١ 

عدد الطالب:(٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:( تابع ٦ )

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظام لغاتبعمر حمدى والى محمد٨٨

محاسبة - انتظامخ+عایده احمد محمد محمد٤٠٥٠١

محاسبة - انتسابخ+ھاني اسماعیل عبدالعال درنكى٤١٢٢٤

خارجیة - انتظامخالد محمد السید محمد٤١٣٢٢

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: ادارة عامة /١ 

عدد الطالب:(٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:( تابع ٦ )

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظام لغاتبمرام محمد سنوسى عكاشھ٢٢٤

محاسبة - انتسابخ١محمد مصطفى محمد احمد٤١١٩١

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة:مبادئ علم السیاسة/١  

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:( تابع ٦ )

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابخ٢ھالھ محمد سعد عبدالمجید یوسف٤١١٩٧

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة المنشأت المتخصصة /٣ 

عدد الطالب:(٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:( تابع ٦ )

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابمحمود عصام عبد الوھاب العیسوي٤٠٩٨٣

محاسبة - انتسابھشام ایمن حسن محمد٤١٠٧٥

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: عالقات عامة /٣

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:( تابع ٦ )

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة اعمال - انتسابمصطفى مدحت محمود كامل٤٢٤٨٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة إداریة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظام لغاتاندرو سامى حلمى جرجس١٨

إدارة األعمال - انتظام لغاتاحمد عماد الدین مصطفي عبدالرحمن١٠٤

إدارة األعمال - انتظام لغاتاحمد ممدوح عبد الواحد عبد العال١٠٥

إدارة األعمال - انتظام لغاتاماني حسین محمد حسن١١١

إدارة األعمال - انتظام لغاتمحمد خالد محمود رمزى١٣٨

إدارة األعمال - انتظام لغاتمحمد مدحت زكي بخیت١٤٢

إدارة األعمال - انتظام لغاتبمروه سید عنتر حسین١٧٧

محاسبة - انتظاماحمد ایمن كمال بیومى٤٠٠٠٦

محاسبة - انتظاماحمد طارق عبد العزیز سید٤٠٠٢٤

محاسبة - انتظاماحمد وھبھ محمود عبد اللطیف٤٠٠٥٣

محاسبة - انتظاماسراء حمدى عبدالمنعم حافظ٤٠٠٥٦

محاسبة - انتظامالفونس ھانى واصف صلیب٤٠٠٧٢

محاسبة - انتظامایھ محمد عطیة أحمد عطیة٤٠٠٩٣

محاسبة - انتظامبثینھ جمال صبحى محمد عبد الرؤوف٤٠٠٩٥

محاسبة - انتظامجھاد خالد توفیق احمد٤٠١٠٢

محاسبة - انتظامخالد محمد احمد انور٤٠١١٩

محاسبة - انتظامدنیا محمود مصطفى محمد٤٠١٢٩

محاسبة - انتظامزینب زكریا عبدالغني عبدالسالم٤٠١٤٤

محاسبة - انتظامشروق ھشام رجب محمد٤٠١٧٢

محاسبة - انتظامضحى محسن احمد محمد٤٠١٨٢

محاسبة - انتظامعبد الرحمن نور الدین محمد مصطفى٤٠١٩٣

محاسبة - انتظامعالء عادل عبد العلیم عبد الحسیب٤٠٢٠٥

محاسبة - انتظامفاطمھ سعید سید القماطي٤٠٢٢٨

محاسبة - انتظاممحمود محمد سعد سالمة٤٠٣٠٨

محاسبة - انتظاممروه احمد سامى محمد٤٠٣١٣

محاسبة - انتظاممصطفى حسین مصطفى على٤٠٣٢٢

محاسبة - انتظاممصطفى محفوظ یحي ھاشم٤٠٣٢٨

محاسبة - انتظاممعتز احمد فؤاد عبدالمعز احمد٤٠٣٣٣

محاسبة - انتظاممنى حسن عبد العزیز ابو القمصان٤٠٣٤٢

محاسبة - انتظاممینا مدحت امین جرجس٤٠٣٥٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة إداریة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظامندى منتصر عبد الوھاب احمد٤٠٣٦٥

محاسبة - انتظامندى ھشام فتحي غازي٤٠٣٦٨

محاسبة - انتظامھمسھ احمد محمود محمد بركات٤٠٤٠٤

محاسبة - انتظامولید عبد الناصر سید شیحھ٤٠٤١٠

محاسبة - انتظامبامیره متولي توفیق حلمي٤٠٤٣١

محاسبة - انتظامبرغده مجدى احمد احمد٤٠٤٦٩

محاسبة - انتظامبعبد الحمید محمد مصطفى شبراوى٤٠٤٧١

محاسبة - انتظامخ١ایھ محمد سید محمد حسنین٤٠٤٧٩

محاسبة - انتظامخ١میشیل عزمي فرج جید٤٠٤٨١

محاسبة - انتظامخ+محمد احمد محمد عصر٤٠٥٠٥

محاسبة - انتسابابانوب عزمى فوزى عوض٤٠٥٣٢

محاسبة - انتسابابراھیم صالح عویس ریاض ابو الدھب٤٠٥٣٩

محاسبة - انتسابابراھیم عید أنور علي٤٠٥٤٠

محاسبة - انتساباحمد حسین جودة حسین٤٠٥٥٤

محاسبة - انتساباحمد حسین عبد المنعم حسین٤٠٥٥٦

محاسبة - انتساباحمد سمیر عبد الحمید مھدى٤٠٥٧٠

محاسبة - انتساباحمد صالح الدین عبدالرحمن ابراھیم٤٠٥٧٢

محاسبة - انتساباحمد عبد القادر سعید فرج٤٠٥٧٦

محاسبة - انتساباحمد عطیھ ابراھیم ابراھیم(محول)٤٠٥٨٠

محاسبة - انتساباحمد فادى كامل عبدالحافظ٤٠٥٨٤

محاسبة - انتساباحمد محمد حسین محمد السید٤٠٥٨٨

محاسبة - انتساباحمد محمد عبد السالم عبدالفتاح٤٠٥٩٣

محاسبة - انتساباحمد محمود السید موسى٤٠٥٩٦

محاسبة - انتساباسالم یوسف حجازى عبد الرحمن٤٠٦٢٦

محاسبة - انتسابایناس محمد ابراھیم مصطفى٤٠٦٥٩

محاسبة - انتسابایھ عشرى محمد عبد الحمید٤٠٦٦٤

محاسبة - انتسابایھ فؤاد شعبان رزق عبد ربھ٤٠٦٦٦

محاسبة - انتسابایھ ناصر محمد سلومة٤٠٦٦٩

محاسبة - انتسابایھ ھشام عبد الستار عبد الحمید٤٠٦٧٠

محاسبة - انتسابباسم فرج هللا جابر محمد سالم٤٠٦٧٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة إداریة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابحازم عفت فتحى موسى٤٠٦٨٧

محاسبة - انتسابخالد جمال ابراھیم عوض٤٠٧٠٤

محاسبة - انتسابخالد سعید محمد عبد الجواد٤٠٧٠٦

محاسبة - انتسابخالد مصطفى محمد ندا٤٠٧١٠

محاسبة - انتسابدنیا منصور رمضان على٤٠٧١٣

محاسبة - انتسابدینا عاید خلف جبرائیل(أ.ف)٤٠٧١٦

محاسبة - انتسابدینا عبد التواب جمعھ محمد٤٠٧١٧

محاسبة - انتسابراندا عبد المالك دھایبى ھندى٤٠٧٢١

محاسبة - انتسابرانیا حماده ابوسریع احمد٤٠٧٢٢

محاسبة - انتسابرحاب احمد عبد الحلیم حمیده٤٠٧٢٣

محاسبة - انتسابرحمھ احمد عبد النعیم عزب٤٠٧٢٥

محاسبة - انتسابرمزى سمیر ریاض زخارى(محول)٤٠٧٢٧

محاسبة - انتسابرومانى عبدالمالك شوقى خلھ٤٠٧٣١

محاسبة - انتسابریم خالد طھ احمد٤٠٧٣٢

محاسبة - انتسابشروق خالد السید محمد شمس الدین٤٠٧٦٢

محاسبة - انتسابشیماء رجب جمعھ محمد٤٠٧٧٢

محاسبة - انتسابصباح فتحى عبد العظیم ابو النور٤٠٧٧٦

محاسبة - انتسابصالح عبد الفتاح عبد المجید عبد الرحیم٤٠٧٧٧

محاسبة - انتسابعبد الرحمن مجدى عثمان عبدالرحیم٤٠٧٩٠

محاسبة - انتسابعبد هللا صالح عثمان صالح٤٠٨٠٣

محاسبة - انتسابعبد هللا محمد عطا عبد اللطیف٤٠٨٠٦

محاسبة - انتسابعبد هللا ھشام على السید٤٠٨٠٨

محاسبة - انتسابعبد المجید احمد عبد المجید عنبر٤٠٨٠٩

محاسبة - انتسابعز الدین ھانى عزقالنى حسین٤٠٨١٢

محاسبة - انتسابعلى رضا حنفى محمود٤٠٨٢١

محاسبة - انتسابعلى عبد الرحمن محمد ابراھیم٤٠٨٢٣

محاسبة - انتسابعمر اشرف محمد احمد محمد٤٠٨٢٤

محاسبة - انتسابعمر خالد امین احمد٤٠٨٢٦

محاسبة - انتسابفادى وھیب عبدالعزیز اسعد جرجس٤٠٨٤٢

محاسبة - انتسابكریم ابراھیم عبد ربھ الشافعى٤٠٨٤٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة إداریة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابمؤمن محمد احمد علي٤٠٨٥٩

محاسبة - انتسابماجد عماد محمد السید٤٠٨٦٠

محاسبة - انتسابمحمد ابراھیم ابراھیم عبد الحلیم٤٠٨٦٧

محاسبة - انتسابمحمد السید احمد ابو زینھ٤٠٨٨٢

محاسبة - انتسابمحمد جابر سید جابر٤٠٨٨٨

محاسبة - انتسابمحمد جمال سالم سالم٤٠٨٨٩

محاسبة - انتسابمحمد حسن عبد العاطى حسن حشیش٤٠٨٩٥

محاسبة - انتسابمحمد خالد عبد الرازق عبدالرازق٤٠٩٠١

محاسبة - انتسابمحمد رضا محمد مصطفى٤٠٩٠٥

محاسبة - انتسابمحمد سعید عبد الواحد محمد٤٠٩٠٨

محاسبة - انتسابمحمد سمھان رفعت ریاض٤٠٩١٠

محاسبة - انتسابمحمد سمیر انور حسن٤٠٩١١

محاسبة - انتسابمحمد سید قرنى طھ على الجزار٤٠٩١٧

محاسبة - انتسابمحمد شكرى القوتلى سید عبد الحمید٤٠٩١٨

محاسبة - انتسابمحمد صابر زغلول سید٤٠٩٢٢

محاسبة - انتسابمحمد صابر محمد احمد٤٠٩٢٣

محاسبة - انتسابمحمد عادل سید قطب٤٠٩٢٩

محاسبة - انتسابمحمد مجدى محمد حنفى٤٠٩٥٧

محاسبة - انتسابمحمد محسن على احمد٤٠٩٥٨

محاسبة - انتسابمحمد محمد عبد العظیم محمد٤٠٩٥٩

محاسبة - انتسابمحمد نصر احمد الطاھر شلبى٤٠٩٦٧

محاسبة - انتسابمحمود مجدى محمود اسماعیل٤٠٩٨٦

محاسبة - انتسابمحمود مصطفى سید عبدالفتاح٤٠٩٩٤

محاسبة - انتسابمحمود ممدوح حسین محمد احمد٤٠٩٩٥

محاسبة - انتسابمروان محمد نزیھ محمد٤٠٩٩٩

محاسبة - انتسابمصطفى ابراھیم محمد ابو المواھب٤١٠٠٢

محاسبة - انتسابمغفره محمود بدوى زھرى٤١٠٢١

محاسبة - انتسابمنار محمد یوسف على حسین٤١٠٢٣

محاسبة - انتسابمنار محمود احمد حسن٤١٠٢٤

محاسبة - انتسابمنة هللا ابراھیم سید غرباوى٤١٠٢٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة إداریة

عدد الطالب:(٥٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٣)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابمنة هللا اكرم صالح الدین محمد٤١٠٢٦

محاسبة - انتسابمنة هللا عبد السالم جمال ابراھیم٤١٠٢٧

محاسبة - انتسابمنى مدحت محمود محمد٤١٠٢٨

محاسبة - انتسابمھاب طارق احمد السید عثمان٤١٠٣٠

محاسبة - انتسابمى عاطف ابراھیم محمد٤١٠٣٤

محاسبة - انتسابمى عاطف نورالدین محمد٤١٠٣٥

محاسبة - انتسابمیالد شوقى فوزى سمعان٤١٠٣٧

محاسبة - انتسابنورھان مجدى لبیب عبد الھادى٤١٠٥٦

محاسبة - انتسابھاجر الزین احمد مصطفى٤١٠٦١

محاسبة - انتسابھناء صالح رجب تركى٤١٠٧٧

محاسبة - انتسابھند عاطف احمد ابراھیم٤١٠٧٨

محاسبة - انتسابیاسمین محمد عاطف محمد الصغیر٤١٠٨٤

محاسبة - انتسابیوسف احمد على بدر٤١٠٨٥

محاسبة - انتسابباحمد خالد صالح طھ٤١٠٩١

محاسبة - انتسابباحمد سمیر خلیفھ٤١٠٩٢

محاسبة - انتسابباحمد عمر على ابراھیم٤١٠٩٣

محاسبة - انتسابباسماء رمضان عوض احمد عویس٤١٠٩٧

محاسبة - انتسابباسماء فتحى عبده محمد٤١٠٩٨

محاسبة - انتساببایھ مصطفى محمد عبدالرازق٤١١٠٣

محاسبة - انتساببباسم احمد محمد احمد السید٤١١٠٤

محاسبة - انتساببباسم حسنى سلیمان محمود٤١١٠٥

محاسبة - انتساببحسام سمیر عبد المرضى حسن٤١١٠٩

محاسبة - انتساببخالد مصطفى عویس محمد٤١١١١

محاسبة - انتساببسمیره عالء رشاد احمد٤١١١٣

محاسبة - انتساببعبد الحمید عبد الرحیم ابراھیم السید٤١١١٥

محاسبة - انتساببعبد الرحمن محمد سعید خلیل رسمي٤١١١٦

محاسبة - انتساببعبد الرحمن محمود محمد فتحى الحسین٤١١١٧

محاسبة - انتساببعلى حسن البنا على السباعى خزیم٤١١١٨

محاسبة - انتساببعلى محمد رمضان احمد٤١١١٩

محاسبة - انتساببمحمد سلیمان محمد الھندى سلیمان٤١١٣٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة إداریة

عدد الطالب:(٥٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٣)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتساببمحمد سید عبد المجید محمد محمود٤١١٣٤

محاسبة - انتساببمحمد صالح سعد زغلول٤١١٣٦

محاسبة - انتساببمحمد عبد العظیم محمد عبدالعظیم٤١١٣٨

محاسبة - انتساببمحمد یاسر سعید عید٤١١٤٥

محاسبة - انتساببمحمد یحیى حسان محمد٤١١٤٦

محاسبة - انتساببمحمود احمد نظیف احمد٤١١٤٧

محاسبة - انتساببمصطفى حسین احمد محمود٤١١٤٩

محاسبة - انتساببمصطفى فرحات عبد الحارس٤١١٥٠

محاسبة - انتسابخ١احمد حسن سعید عبد الحمید٤١١٦٢

محاسبة - انتسابخ١مصطفى محمد مصطفى حسنین٤١١٦٨

محاسبة - انتسابخ١ھشام على على محمود٤١١٦٩

محاسبة - انتسابخ٢احمد محمد ابراھیم محمد ابو شھیھ٤١١٧٠

محاسبة - انتسابخ+اًیة هللا حسن حسنى ابراھیم السروجى٤١٢٠٤

محاسبة - انتسابخ+ایمن عصمت عبدالعزیزمرسى على٤١٢٠٥

إدارة اعمال - انتظامایھ محمد عبد الحمید ابو الفضل٤٢١٦٧

إدارة اعمال - انتظامعلى ممدوح عطیھ شحاتھ٤٢٢٢١

إدارة اعمال - انتظامعلى وحید محمد عرفان٤٢٢٢٢

إدارة اعمال - انتظامعمر محمد سید محمد٤٢٢٢٤

إدارة اعمال - انتظاممحمد عبد المنعم احمد عبده عز الدین٤٢٢٥٢

إدارة اعمال - انتظاممحمد كلیب علي محمد٤٢٢٥٨

إدارة اعمال - انتظاممصطفى اشرف مصطفى محمد٤٢٢٧٢

إدارة اعمال - انتظاموسام احمد بكري النوبي٤٢٢٩٤

إدارة اعمال - انتظامخ٢مصطفى احمد ابراھیم على٤٢٣٠٢

إدارة اعمال - انتظامبمصطفى رشاد سید مرسى احمد٤٢٣٠٤

إدارة اعمال - انتظامخ+ساره اسامھ فؤاد جاد هللا٤٢٣٠٧

إدارة اعمال - انتظامخ+صفاء محمد احمد احمد محمد٤٢٣٠٩

إدارة اعمال - انتسابابانوب سامح سامى كامل٤٢٣٢١

إدارة اعمال - انتسابابانوب طارق فایق عبد النور٤٢٣٢٢

إدارة اعمال - انتساباحمد السید ابو المجد محمد٤٢٣٢٥

إدارة اعمال - انتساباحمد سعید عبد هللا محمد٤٢٣٣٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة إداریة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة اعمال - انتساباحمد عاطف عطیة عبد المجید٤٢٣٣٦

إدارة اعمال - انتساباحمد عباس عبدالسمیع عباس٤٢٣٣٧

إدارة اعمال - انتساباحمد محمد سامى محمد مصطفى الجندى٤٢٣٥٣

إدارة اعمال - انتساباسراء جالل نبیل حسن٤٢٣٦١

إدارة اعمال - انتساباسالم ھشام عبدالباسط محمد٤٢٣٦٨

إدارة اعمال - انتساباسماعیل فكرى محمد متولى٤٢٣٧٢

إدارة اعمال - انتسابامیره موافى عبد الرازق محمد(محول)٤٢٣٧٥

إدارة اعمال - انتساببالل سید انور محمد صالح٤٢٣٨١

إدارة اعمال - انتسابجھاد على  محمد  على یوسف٤٢٣٨٥

إدارة اعمال - انتسابحازم عصام محمد محمد٤٢٣٨٦

إدارة اعمال - انتسابخالد سعید فؤاد عبداللطیف٤٢٣٩١

إدارة اعمال - انتسابدعاء جمال فھمى محمد٤٢٣٩٢

إدارة اعمال - انتسابدعاء رشاد سمان احمد٤٢٣٩٣

إدارة اعمال - انتسابدنیا اشرف شریف عبده٤٢٣٩٤

إدارة اعمال - انتسابراندا صالح حسین محمد٤٢٣٩٦

إدارة اعمال - انتسابرنا ممدوح صابر احمد الزغبى٤٢٣٩٩

إدارة اعمال - انتسابرنا ممدوح عبده محمد الوكیل٤٢٤٠٠

إدارة اعمال - انتسابریھام محمد احمد محمد٤٢٤٠١

إدارة اعمال - انتسابزینب حسین محمد مصطفى٤٢٤٠٣

إدارة اعمال - انتسابسارة ابراھیم الزغبي ابراھیم٤٢٤٠٤

إدارة اعمال - انتسابسمعان لطفي رسمى حكیم٤٢٤٠٨

إدارة اعمال - انتسابسھیلھ حمدى محمد شوقى٤٢٤٠٩

إدارة اعمال - انتسابسھیلھ رأفت احمد احمد خلیل٤٢٤١٠

إدارة اعمال - انتسابشرین عابد زیدان عبد القادر٤٢٤١٣

إدارة اعمال - انتسابشیماء محمود احمد یوسف٤٢٤١٤

إدارة اعمال - انتسابعبد الرحمن رضا جمیل محمود٤٢٤١٧

إدارة اعمال - انتسابعبد هللا عبد العزیز توفیق عبد العزیز٤٢٤٢٠

إدارة اعمال - انتسابعمر احمد عبد العال محمد نجم٤٢٤٢٢

إدارة اعمال - انتسابعمر حسام الدین مصطفى حامد٤٢٤٢٣

إدارة اعمال - انتسابعمر مجدى محمود السید٤٢٤٢٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة إداریة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة اعمال - انتسابعمرو ابراھیم احمد سنوسى٤٢٤٢٥

إدارة اعمال - انتسابعمرو عاشور محمد سلیمان٤٢٤٢٧

إدارة اعمال - انتسابعمرو محمود محمد محمود٤٢٤٢٨

إدارة اعمال - انتسابفادى رأفت كامل مسعد٤٢٤٣٢

إدارة اعمال - انتسابفادى مجدى حنین بشارة٤٢٤٣٣

إدارة اعمال - انتسابفاطمھ ابراھیم عید ابراھیم٤٢٤٣٤

إدارة اعمال - انتسابفاطمھ احمد سید محمد٤٢٤٣٥

إدارة اعمال - انتسابكریم عبد الونیس حسین رشدى٤٢٤٣٨

إدارة اعمال - انتسابمادونا بولس سیدھم بولس٤٢٤٤٠

إدارة اعمال - انتسابماھیتاب خالد خلیل الطوخي٤٢٤٤١

إدارة اعمال - انتسابمحمد احمد شوقى اسماعیل٤٢٤٤٢

إدارة اعمال - انتسابمحمد حسن عیسى عبد الصادق٤٢٤٥٣

إدارة اعمال - انتسابمحمد عبد العزیز محمد ناجى٤٢٤٦١

إدارة اعمال - انتسابمحمد عصام على محمود٤٢٤٦٥

إدارة اعمال - انتسابمحمد محمود رشدى محمد٤٢٤٦٨

إدارة اعمال - انتسابمحمد وحید جمال منصور٤٢٤٧١

إدارة اعمال - انتسابمریم رمضان قرنى حسان٤٢٤٧٥

إدارة اعمال - انتسابمریم عزت میالد فھمى٤٢٤٧٦

إدارة اعمال - انتسابمصطفى عبد الرحمن احمد محمود٤٢٤٧٩

إدارة اعمال - انتسابمصطفى عطیھ عبد الغني محمد٤٢٤٨٠

إدارة اعمال - انتسابمصطفى على عبد المالك فھمي٤٢٤٨١

إدارة اعمال - انتسابمصطفى ھالل خلیفھ عبدالحمید٤٢٤٨٥

إدارة اعمال - انتسابمنھ هللا سعید ابراھیم حسن٤٢٤٨٩

إدارة اعمال - انتسابمھاب ابراھیم عبد الرحمن الحفناوى٤٢٤٩٤

إدارة اعمال - انتسابنادر محمد زكى محمد٤٢٤٩٧

إدارة اعمال - انتسابنانسى حسین علي حسین علي٤٢٤٩٨

إدارة اعمال - انتسابندى عادل عبد الرحمن مخیمر٤٢٥٠١

إدارة اعمال - انتسابندى ناصرالدین على مھنى٤٢٥٠٢

إدارة اعمال - انتسابنوال یاسر صالح فرحات٤٢٥٠٣

إدارة اعمال - انتسابنیره عبد الرحمن محمد صالح٤٢٥٠٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة إداریة

عدد الطالب:(١٣+١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٥)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة اعمال - انتسابھایدى السید مصطفى السید مصطفى٤٢٥١٠

إدارة اعمال - انتسابھنا احمد محمد عبد الحمید٤٢٥١٢

إدارة اعمال - انتسابیارا اشرف سید السید محمد٤٢٥١٣

إدارة اعمال - انتساببرویدا احمد عبد الخالق ناجي٤٢٥١٧

إدارة اعمال - انتساببمحمد فرج عبد الرحیم فرج٤٢٥٢٠

إدارة اعمال - انتساببمصطفى عصام احمد على٤٢٥٢١

إدارة اعمال - انتساببمنھ هللا عزت عبد الفتاح اسماعیل٤٢٥٢٢

إدارة اعمال - انتسابخ٢ساره ناصر محمد عبدالعظیم٤٢٥٢٣

إدارة اعمال - انتسابباحمد سید محمود سلیمان٤٢٥٢٥

إدارة اعمال - انتساببمحمد مصطفى رمضان اسماعیل٤٢٥٢٩

إدارة اعمال - انتسابخ٢حسن عبدالخالق رجب قطب٤٢٥٣٠

إدارة اعمال - انتسابخ+محمد سمیر طھ مرسى٤٢٥٣٥

برید - انتظامخ+إبراھیم محمد عبدالعظیم عبدالرحیم العطار٤٢٦٧٨

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة إداریة

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٥)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

نظم المعلومات اإلداریةرانا عصام محمد محمد٤٢٧٢٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة دولیة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظاماحمد عصام مخلوف محمد مخلوف٤٠٠٣٤

محاسبة - انتظاماحمد محمود احمد محمود ابراھیم مسعود٤٠٠٤٦

محاسبة - انتظاماسالم ولید موسى محمد٤٠٠٦٨

محاسبة - انتظامایھ خالد مختار الدیب٤٠٠٨٩

محاسبة - انتظامجھاد محمود توفیق محمد٤٠١٠٣

محاسبة - انتظامحسن محمد فتحي احمد٤٠١١١

محاسبة - انتظامخالد كمال كیالنى ابراھیم٤٠١١٨

محاسبة - انتظامریھام السید احمد ھاشم حسین٤٠١٤٢

محاسبة - انتظامسھیر ناصر خلیل عز الدین٤٠١٦٤

محاسبة - انتظامضحى محسن احمد محمد٤٠١٨٢

محاسبة - انتظامعبد الرحمن احمد عبد العال عبد الحمید٤٠١٨٦

محاسبة - انتظامعبد هللا محمود حسین محمد الطوبجي٤٠١٩٨

محاسبة - انتظامعبد الوھاب سامح مصطفى عبد الوھاب٤٠٢٠٠

محاسبة - انتظامعماد عادل محمد اسماعیل٤٠٢١٦

محاسبة - انتظامفاطمھ محمود سلیمان سالم٤٠٢٣٠

محاسبة - انتظامكمال عبد المنعم كمال محمد على٤٠٢٣٦

محاسبة - انتظاممحمد سعد محمد امین (أ.ف)٤٠٢٧١

محاسبة - انتظاممحمد سعید مصطفى مصطفى النمر٤٠٢٧٢

محاسبة - انتظاممحمد ھانى سمیر عبدالعلیم٤٠٢٩٤

محاسبة - انتظاممصطفى خالد محمد منصور٤٠٣٢٣

محاسبة - انتظامموسى فواز موسي محمد ابو حطب٤٠٣٤٧

محاسبة - انتظامنرمین محمد سید حسن٤٠٣٧١

محاسبة - انتظامنورا محمد سعد علي (أ.ف)٤٠٣٧٦

محاسبة - انتظامورده امین عبد الكریم محمد٤٠٤٠٧

محاسبة - انتظامولید خالد اعزمنھم فرج٤٠٤٠٩

محاسبة - انتظامباحمد عبد الفتاح مصطفى محمد٤٠٤٢٨

محاسبة - انتظامبرضا اوسامھ عبد الحمید احمد٤٠٤٣٧

محاسبة - انتظامبمحمد وحید ابراھیم على٤٠٤٤٧

محاسبة - انتظامخ١عمرو مھني ثابت محمود٤٠٤٥٤

محاسبة - انتظامخ+زاید فتحي عید عبدالعزیز٤٠٤٩٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة دولیة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظامخ+عمرو احمد عزازي احمد٤٠٥٠٤

محاسبة - انتظامخ+ولید عبدالسالم عبدالعزیز عبدالسالم٤٠٥١٥

محاسبة - انتساباحمد جمال السید احمد٤٠٥٤٩

محاسبة - انتساباحمد خالد قرني ھاشم٤٠٥٥٩

محاسبة - انتساباحمد سامى لطفي سلیم٤٠٥٦٣

محاسبة - انتساباحمد عبد الحكیم عامر ابوسریع داود٤٠٥٧٥

محاسبة - انتساباحمد ناصر السید عباس٤٠٦٠١

محاسبة - انتساباحمد یحى احمد عطیھ٤٠٦٠٢

محاسبة - انتساباحمد یوسف عبدهللا احمد٤٠٦٠٣

محاسبة - انتسابادھم ابراھیم رمضان ظریف٤٠٦٠٤

محاسبة - انتساباسامھ عبداللطیف محمد عبدالحكیم٤٠٦٠٥

محاسبة - انتساباسامھ محمد على عوض هللا٤٠٦٠٧

محاسبة - انتساباسالم خالد مسعد على٤٠٦١٥

محاسبة - انتساباسالم سعید على خلیل٤٠٦١٦

محاسبة - انتساباسالم سید عاشور سید٤٠٦١٧

محاسبة - انتساباسالم كمال احمد عبد الرحیم٤٠٦٢٢

محاسبة - انتساباسماء عادل محمد ابراھیم٤٠٦٢٨

محاسبة - انتساباسماء عبد المنعم محمود علي٤٠٦٢٩

محاسبة - انتساباسماء عزت عبد الباقي عبد الغني٤٠٦٣٠

محاسبة - انتسابالسید محمد السید على٤٠٦٣٦

محاسبة - انتسابامل طھ السید عبد الغفار٤٠٦٤٠

محاسبة - انتسابامیرة حسین شعبان حسین٤٠٦٤٨

محاسبة - انتسابانطون سامي وھیب فرج٤٠٦٥٣

محاسبة - انتسابایمان باھر ابراھیم محمد٤٠٦٥٥

محاسبة - انتسابایھ احمد احمد عبد هللا٤٠٦٦١

محاسبة - انتسابایھ محمود محمد عبد الفتاح٤٠٦٦٧

محاسبة - انتسابایھ ناصر محمد سلومة٤٠٦٦٩

محاسبة - انتسابایھ یحیى احمد السید٤٠٦٧١

محاسبة - انتسابحامد محمد حامد على محمد٤٠٦٨٩

محاسبة - انتسابحجاج حسین محمد صالح الدین عالم٤٠٦٩٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة دولیة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابحسام الدین جمال محمد مصیلحى٤٠٦٩١

محاسبة - انتسابحسن احمد أمین حسن٤٠٦٩٨

محاسبة - انتسابحسین اسامھ نور الدین محمد تھامى٤٠٧٠٠

محاسبة - انتسابحسین عبد الجواد عباس ملكى٤٠٧٠٢

محاسبة - انتسابرحاب محسن السید على عطیة٤٠٧٢٤

محاسبة - انتسابسارة دسوقى عمرو عثمان٤٠٧٤٠

محاسبة - انتسابسامح جرجس نعیم عزیز٤٠٧٤١

محاسبة - انتسابسعاد السید محمد عطیة٤٠٧٤٢

محاسبة - انتسابسعید حسن عابدین عواد٤٠٧٤٤

محاسبة - انتسابسمیره احمد سعد محمد مكى٤٠٧٥٣

محاسبة - انتسابسھا ھشام ابراھیم حسن٤٠٧٥٤

محاسبة - انتسابسید عماد حسن سالم٤٠٧٥٦

محاسبة - انتسابسید محمد عبد الفتاح احمد عبده٤٠٧٥٧

محاسبة - انتسابشروق یوسف منصور محمد حسن٤٠٧٦٦

محاسبة - انتسابشیماء سید عبد المجید على٤٠٧٧٤

محاسبة - انتسابعائشھ مجدى خلیفھ جاد هللا(أ.ف)٤٠٧٨١

محاسبة - انتسابعبد الرحمن بالل عبد الرحمن بالل٤٠٧٨٦

محاسبة - انتسابعبد الرحمن محمد السید مرسى٤٠٧٩٢

محاسبة - انتسابعبد الصبور سید عبد الصبور سید٤٠٧٩٧

محاسبة - انتسابعبد هللا اسامھ سعد توفیق(أ.ف)٤٠٨٠١

محاسبة - انتسابعبد هللا عبد الرحمن سید نصر٤٠٨٠٤

محاسبة - انتسابعزیز اسامھ عزیز معوض٤٠٨١٤

محاسبة - انتسابعمر رضا على محمد الجیزاوى٤٠٨٢٧

محاسبة - انتسابعھد حسام الدین حمزه عبد العزیز٤٠٨٣٨

محاسبة - انتسابفؤاد ھشام عبدالعزیز ریاض٤٠٨٤٠

محاسبة - انتسابفاطمھ الزھراء محمد على محمد٤٠٨٤٦

محاسبة - انتسابماھر سعید مسعود واصف٤٠٨٦٤

محاسبة - انتسابمجدى محمد مصطفى حسین٤٠٨٦٥

محاسبة - انتسابمحمد ابو المعاطي سلیمان عباس عویس٤٠٨٧٢

محاسبة - انتسابمحمد احمد احمد ابو الھنا٤٠٨٧٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة دولیة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابمحمد احمد عبد هللا محمد٤٠٨٧٦

محاسبة - انتسابمحمد احمد محمد بنداري٤٠٨٧٧

محاسبة - انتسابمحمد السید احمد ابو زینھ٤٠٨٨٢

محاسبة - انتسابمحمد ایمن محمد احمد٤٠٨٨٣

محاسبة - انتسابمحمد بخیت محمد عزوز٤٠٨٨٥

محاسبة - انتسابمحمد حسین حسنى حسین٤٠٨٩٩

محاسبة - انتسابمحمد زیدان عبد البر زیدان٤٠٩٠٧

محاسبة - انتسابمحمد سمھان رفعت ریاض٤٠٩١٠

محاسبة - انتسابمحمد صابر محمد احمد٤٠٩٢٣

محاسبة - انتسابمحمد طارق توفیق مصطفى االمام٤٠٩٢٦

محاسبة - انتسابمحمد عاصم سعد اسماعیل٤٠٩٣٣

محاسبة - انتسابمحمد عاطف توفیق عبد الرحمن٤٠٩٣٤

محاسبة - انتسابمحمد عاطف محمد عباس٤٠٩٣٥

محاسبة - انتسابمحمد عز الدین عواد محمد٤٠٩٤٧

محاسبة - انتسابمحمد فتحى انور عبد الجواد٤٠٩٥٤

محاسبة - انتسابمحمد كرم سعد محمد٤٠٩٥٦

محاسبة - انتسابمحمد مجدى محمد حنفى٤٠٩٥٧

محاسبة - انتسابمحمد ممدوح محى الدین سید٤٠٩٦٥

محاسبة - انتسابمحمد ولید على عبدالمقصود٤٠٩٦٩

محاسبة - انتسابمحمود اسماعیل مصطفى عبد الحلیم٤٠٩٧٤

محاسبة - انتسابمحمود عبد الفتاح حسن سعد٤٠٩٨٢

محاسبة - انتسابمنى منتصر محمد یسن٤١٠٢٩

محاسبة - انتسابنادى محمد عبد الصمد عبد الحمید٤١٠٤٠

محاسبة - انتسابنورا خالد فتحى السید٤١٠٤٨

محاسبة - انتسابنوران یاسر سید محمود احمد حسن٤١٠٥٣

محاسبة - انتسابھالة مصطفى الشافعى السید٤١٠٦٦

محاسبة - انتسابھامیس ھانى عبد العلیم طھ٤١٠٦٧

محاسبة - انتسابھبھ هللا عبد المطلب محمود عبد الكافى٤١٠٦٩

محاسبة - انتسابھبھ نصحى میخائیل مجلى٤١٠٧٠

محاسبة - انتسابیوسف صالح الدین الحسینى ابراھیم٤١٠٨٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة دولیة

مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٣)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابباحمد محمد عزت عبد الموجود٤١٠٩٤

محاسبة - انتساببایھ محمود حسن محمد٤١١٠٢

محاسبة - انتساببایھ مصطفى محمد عبدالرازق٤١١٠٣

محاسبة - انتسابببسنت حسن كمال حسن٤١١٠٦

محاسبة - انتساببتامر ثروت ادوارد صادق٤١١٠٧

محاسبة - انتساببحسام سمیر عبد المرضى حسن٤١١٠٩

محاسبة - انتساببعبد الحمید عبد الرحیم ابراھیم السید٤١١١٥

محاسبة - انتساببعمر عصام رجب عبد القادر٤١١٢٠

محاسبة - انتساببعمر محمد فاروق حسین٤١١٢١

محاسبة - انتساببفاطمھ احمد عبد النبى مصطفى٤١١٢٢

محاسبة - انتساببفاطمھ محمد سالم معوض٤١١٢٣

محاسبة - انتساببفاطمھ محمود محمود سلیمان٤١١٢٤

محاسبة - انتساببكریم وحید فاروق محمود٤١١٢٦

محاسبة - انتساببمحمد حسین زكي٤١١٣٠

محاسبة - انتساببمحمد عبد العظیم محمد عبدالعظیم٤١١٣٨

محاسبة - انتساببمحمد عبد هللا محمد احمد٤١١٣٩

محاسبة - انتساببمحمد عزت اسماعیل رمضان٤١١٤٠

محاسبة - انتساببنادر صبرى حسین قرنى حسین٤١١٥٦

محاسبة - انتساببنجالء محمد احمد موسى٤١١٥٧

محاسبة - انتساببنھلھ حسن محمد احمد٤١١٥٩

محاسبة - انتساببوالء عزت شعبان محمد سالم٤١١٦٠

محاسبة - انتساببیاسمین سامى محمد رضا عبد الستار٤١١٦١

محاسبة - انتسابخ١احمد عبد المجید محمد حسین٤١١٦٣

محاسبة - انتسابخ١محمد اكرم ابراھیم الدردیرى٤١١٦٤

محاسبة - انتسابخ١مصطفى محمد مصطفى حسنین٤١١٦٨

محاسبة - انتساببرانیا سعید صالح على٤١١٧٦

محاسبة - انتساببمصطفى عادل بدوى ابراھیم٤١١٨٢

محاسبة - انتساببمصطفى ماھر ابراھیم محمد٤١١٨٣

محاسبة - انتساببنورھان محمود محمد مصطفى سلیمان٤١١٨٦

محاسبة - انتسابخ١اندرو مجدى مرزوق سمعان٤١١٨٨

اجمالى عدد طالب اللجنة :٤٧
عدد الطالب ٣٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
اجمالى طالب اللجنة:(٥٣)المادة: محاسبة دولیة

عدد الطالب:(٣٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٣)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابخ١جھاد حسنى محمد سلیمان٤١١٨٩

محاسبة - انتسابخ٢احمد محمد سعید ابوبكر٤١١٩٣

محاسبة - انتسابخ٢روضة محمد محمد عید٤١١٩٥

محاسبة - انتسابخ+ایمن عصمت عبدالعزیزمرسى على٤١٢٠٥

محاسبة - انتسابخ+تامر محمد صالح احمد٤١٢٠٦

محاسبة - انتسابخ+ھبة محمد عبادة محمود٤١٢٢٥

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: اقتصاد ریاضى /٣

عدد الطالب:(٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٣)
االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

اقتصاد - انتظام لغاتخ١امنیھ اشرف محمد جبر جالل٢٥٧

اقتصاد - انتظامباحمد رضا سید محمود٤٢٥٥٢

اقتصاد - انتساببكمال اسماعیل ابراھیم الخولى (معادلة)٤٢٥٦٤

احصاء تطبیقى - انتساباحمد صبحى ابراھیم عبد النبى٤٢٦٢١

احصاء تطبیقى - انتسابمنى عادل مصطفى سویفي٤٢٦٣٣

احصاء تطبیقى - انتساببعبد الرحمن احمد ابراھیم احمد٤٢٦٣٧

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: مشاكل اداریة

عدد الطالب:(٥)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٣)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة األعمال - انتظام لغاتبمحمد صالح الدین عبد العلیم الشرقاوى١٧٠

إدارة اعمال - انتظاماسالم اشرف محمد٤٢١٥٤

إدارة اعمال - انتظاممحمد احمد عبد الحمید بیومي شاھین٤٢٢٤٢

إدارة اعمال - انتسابحبیبھ ماجد احمد محمد٤٢٣٨٨

إدارة اعمال - انتسابخ٣رباب عبدالفتاح احمد عبدالقادر٤٢٥٢٤

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: دراسة مناطق 

عدد الطالب:(٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٣)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

علوم سیاسیة - انتظامعبد الرحمن محمود سید الصاوى٤٢٦٤٦

علوم سیاسیة - انتظامعمر خالد محمد محمد عبد الحمید٤٢٦٤٧

علوم سیاسیة - انتظاممحمد امین سلیمان عبد اللطیف٤٢٦٤٨

علوم سیاسیة - انتظاممحمد رجب محمود عبد العال(محول)٤٢٦٤٩

علوم سیاسیة - انتسابالھام رضا عبد العزیز موسى٤٢٦٦٢

علوم سیاسیة - انتسابنورھان خالد سعید حسن٤٢٦٧١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: اقتصادیات النقل الدولى

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظامابراھیم محمد عبد الحمید مصطفى٤١٢٤٢

خارجیة - انتظامجون یوسف فخرى مجلع٤١٣١٢

خارجیة - انتظامخلود محمد سعید الطوخى٤١٣٢٣

خارجیة - انتظامرحاب حسین عبد الاله سرحان٤١٣٢٨

خارجیة - انتظامروبرت یوسف جبره حنا٤١٣٣٢

خارجیة - انتظامریھام زكریا مصطفى عبد الھادى٤١٣٣٤

خارجیة - انتظامسارة فتحى محمد على عبد الجواد٤١٣٣٧

خارجیة - انتظامساره خمیس محمد عبد الفتاح نصار٤١٣٣٩

خارجیة - انتظامسمر سید سید حمیده٤١٣٤٦

خارجیة - انتظامشادى شعبان سعد محمود٤١٣٥٢

خارجیة - انتظامصفا عبد الكریم حسین ابو الروس٤١٣٦٢

خارجیة - انتظامضیاء الدین حمدى ابراھیم امبابى ابو شنب٤١٣٦٣

خارجیة - انتظامطارق محمود بدوي محمود٤١٣٦٤

خارجیة - انتظامعبد الحمید محمد عبد الحمید امین٤١٣٦٦

خارجیة - انتظامعبد الرحمن ابراھیم رسالن سیف ٤١٣٦٧

خارجیة - انتظامعزیزه محروس زكریا حسن٤١٣٧٤

خارجیة - انتظاممحمد زكریا مصطفى عبدالھادى٤١٤٢٧

خارجیة - انتظاممحمد سید مصطفى مصطفى٤١٤٣١

خارجیة - انتظاممحمد عبد القادر محمد السید٤١٤٣٧

خارجیة - انتظاممحمد عبد الناصر رمضان احمد سلیمان٤١٤٤١

خارجیة - انتظاممحمد عماد احمد نجیب محمد ابراھیم٤١٤٤٤

خارجیة - انتظاممحمد ھانى امین عبد الحلیم٤١٤٥١

خارجیة - انتظاممحمد یسرى عبد الصادق ابراھیم٤١٤٥٢

خارجیة - انتظاممحمود بدر عبد المنعم على٤١٤٥٤

خارجیة - انتظاممحمود رجب عبد السالم رمضان٤١٤٥٥

خارجیة - انتظاممحمود عاطف محمود حسنین٤١٤٦٠

خارجیة - انتظاممحمود عبد الفتاح محمد المھدى عبد المجید ٤١٤٦١٢

خارجیة - انتظاممحمود محمد صدیق زكي٤١٤٦٤

خارجیة - انتظاممحمود مصطفى السید محمد عبد الجواد٤١٤٦٨

خارجیة - انتظاممصطفى نصر محمود محمد٤١٤٨٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: اقتصادیات النقل الدولى

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظاممنة محمد عباس سید احمد٤١٤٨٢

خارجیة - انتظاممنھ هللا حسن محمود الشوربجى٤١٤٨٣

خارجیة - انتظاممنى محمود عبدهللا احمد٤١٤٨٦

خارجیة - انتظاممى احمد امام عماره٤١٤٩١

خارجیة - انتظامناریمان اشرف حسن محمد٤١٤٩٦

خارجیة - انتظامندى سعید صالح محمود٤١٤٩٨

خارجیة - انتظامندى محمد مصطفى محمد٤١٥٠١

خارجیة - انتظامنوران محمد رزق محمد احمد٤١٥٠٧

خارجیة - انتظامھشام فرج مصطفى محمد٤١٥٢٢

خارجیة - انتظامبفریالھ محمد سلطان على٤١٥٥٤

خارجیة - انتساباحمد ابراھیم صالح ابراھیم٤١٥٩٧

خارجیة - انتساباحمد اشرف محمد سعید٤١٥٩٩

خارجیة - انتساباحمد السید محمد جاد٤١٦٠٠

خارجیة - انتساباحمد سمیر الدسوقى فھمى٤١٦٠٩

خارجیة - انتساباحمد سید عبد الرحمن داود٤١٦١٠

خارجیة - انتساباحمد طارق محمود احمد٤١٦١٣

خارجیة - انتساباحمد عوض محمود السید٤١٦٢١

خارجیة - انتساباحمد مجدى احمد على طاحون٤١٦٢٣

خارجیة - انتساباحمد محمد حسن عبد البر٤١٦٢٦

خارجیة - انتساباحمد محمد سعید عبد الرحیم٤١٦٢٧

خارجیة - انتساباحمد محمد عبد العظیم عبدالحفیظ٤١٦٢٨

خارجیة - انتساباحمد محمد محمد محمد الدھشان٤١٦٣١

خارجیة - انتساباحمد محمد مختار احمد محمد٤١٦٣٢

خارجیة - انتساباحمد مصطفى احمد عبد الحمید٤١٦٣٣

خارجیة - انتساباحمد مصطفى عبد المعز عبد المنعم٤١٦٣٤

خارجیة - انتساباحمد یحیى احمد عثمان٤١٦٣٩

خارجیة - انتساباسالم محمد سید سیف٤١٦٥٥

خارجیة - انتسابامل اسعد توفیق عبد هللا٤١٦٧٤

خارجیة - انتسابامنیة جمال احمد محمد٤١٦٧٧

خارجیة - انتسابامیرة محمد عبد الفتاح على٤١٦٨١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: اقتصادیات النقل الدولى

عدد الطالب:(٥٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٥)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتسابایھ شریف عبد الفتاح السید الشوربجى٤١٦٩٠

خارجیة - انتسابایھ طارق محمود محمد٤١٦٩١

خارجیة - انتسابایھ عالء الدین محمد حماد السید٤١٦٩٢

خارجیة - انتساببسام خالد عبد الرؤوف محمد٤١٧٠٠

خارجیة - انتساببسام ھشام عبد المعطي فضالي٤١٧٠١

خارجیة - انتساببالل حسن عبد هللا احمد سراج الدین٤١٧٠٩

خارجیة - انتسابجاسر سید احمد عبد الحمید الفرماوى٤١٧٢٠

خارجیة - انتسابجھاد عبد اللطیف السید عبد اللطیف٤١٧٢٢

خارجیة - انتسابحازم فیصل عبدالدایم قریش٤١٧٢٣

خارجیة - انتسابخالد محمد بدر محمد جاد٤١٧٣٣

خارجیة - انتسابدینا احمد عرابى محمد٤١٧٣٦

خارجیة - انتسابسامى خلف سام حنین٤١٧٥٧

خارجیة - انتسابسعد غریب سعد هللا ابراھیم٤١٧٥٩

خارجیة - انتسابعاطف یاسر محمد عبده٤١٧٨٥

خارجیة - انتسابعبد الرحمن فتحى محمد عبد الرحیم٤١٧٩٢

خارجیة - انتسابعصام الدین احمد عبد العاطى احمد٤١٨٠٩

خارجیة - انتسابعصام الدین رضا نجاح حسن على الحشاش٤١٨١٠

خارجیة - انتسابعال جمال محمود یوسف٤١٨١٢

خارجیة - انتسابعال عادل سید ادم٤١٨١٣

خارجیة - انتسابعلیاء احمد عبد الفتاح صادق٤١٨١٧

خارجیة - انتسابعمار ابراھیم الدسوقى محمد٤١٨١٩

خارجیة - انتسابعمر خالد جمال رمضان٤١٨٢٤

خارجیة - انتسابعمر خالد فتحى مصطفى٤١٨٢٥

خارجیة - انتسابعمر عصام محمد احمد٤١٨٢٦

خارجیة - انتسابعمر محمد محمود السید(أ.ف)٤١٨٢٩

خارجیة - انتسابعمر مفرج عبد المعطى عبد اللطیف٤١٨٣٠

خارجیة - انتسابعمرو اشرف عبد العاطى احمد٤١٨٣٣

خارجیة - انتسابعمرو محمد على عبد الظاھر٤١٨٣٧

خارجیة - انتسابعمرو ناصر رمضان رمضان٤١٨٣٨

خارجیة - انتسابعمرو ھشام معوض زنقل٤١٨٣٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: اقتصادیات النقل الدولى

عدد الطالب:(٥٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٥)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتسابفاطمھ سید محمد محمود٤١٨٤٥

خارجیة - انتسابكریم اشرف ابراھیم سعید٤١٨٥٠

خارجیة - انتسابكریم سید عجمى اسماعیل٤١٨٥٣

خارجیة - انتسابكریمة سعد معتوق محمد شعیب٤١٨٥٥

خارجیة - انتسابمحمد حسنى عباس شحاتھ٤١٨٨٤

خارجیة - انتسابمحمد حسین عبد هللا محمد٤١٨٨٥

خارجیة - انتسابمحمد حسین عوض حسین٤١٨٨٦

خارجیة - انتسابمحمد رمضان حسین محمد ابراھیم٤١٨٨٩

خارجیة - انتسابمحمد سعید محمد محمود احمد٤١٨٩٤

خارجیة - انتسابمحمد سلیم محمد سلیم٤١٨٩٥

خارجیة - انتسابمحمد عبد الرحمن احمد احمد٤١٩٠٠

خارجیة - انتسابمحمد عالء عثمان سلیمان٤١٩٠٣

خارجیة - انتسابمروه محمود مصطفى سید٤١٩٣١

خارجیة - انتسابمنة هللا عبد الناصر مصطفى السید٤١٩٤٤

خارجیة - انتسابمھاب عالء محمد محمود عبد الشافى٤١٩٥٠

خارجیة - انتسابمیرنا كمال احمد عبد العزیز٤١٩٥٩

خارجیة - انتسابندى محمد عبد هللا على٤١٩٦٩

خارجیة - انتسابنور الھدى احمد فؤاد احمد مبروك٤١٩٧٧

خارجیة - انتسابنورا حسن فتحى سلیمان٤١٩٧٩

خارجیة - انتسابنورھان سعید محمد عالم٤١٩٨١

خارجیة - انتسابنورھان عبد الرحمن احمد محمد٤١٩٨٣

خارجیة - انتسابنورھان مجدى زینھم حنفى٤١٩٨٤

خارجیة - انتسابھدیر عادل عبد هللا محسن٤١٩٩٨

خارجیة - انتسابھشام سعید عبد المنعم ابراھیم٤٢٠٠٣

خارجیة - انتسابھشام محمود عبد الفتاح محمد عبده خالد٤٢٠٠٤

خارجیة - انتسابھند عصام محمد سعد(أ.ف)٤٢٠٠٦

خارجیة - انتسابیوسف عبد العال كامل٤٢٠١٦

خارجیة - انتسابباحمد سلطان عبد هللا جاب هللا٤٢٠٢٢

خارجیة - انتسابخ+محمود عبدالمحسن محمد السید٤٢١٢١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: دراسات متخصصة بلغة اوربیة /٤ ادارة

عدد الطالب:(٥٥+٢+١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٦)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة األعمال - انتظام لغاتبسنت مصطفي سعد مصطفي١١٦

إدارة اعمال - انتظاماسماء حسین عبد الراضى سالم٤٢١٥٥

إدارة اعمال - انتظامامنیھ خلیفھ سید خلیفھ٤٢١٥٨

إدارة اعمال - انتظامبسنت عادل المعداوى متولى٤٢١٧٢

إدارة اعمال - انتظامبیتر عصام جاد السید جید٤٢١٧٤

إدارة اعمال - انتظامحمدى ھشام عبد الغفار محمود٤٢١٧٩

إدارة اعمال - انتظامزینب محمود مصطفى ذكى٤٢١٩٣

إدارة اعمال - انتظامسلمى شریف محمد بیومى٤٢١٩٦

إدارة اعمال - انتظامسندس محمد عثمان سید٤٢١٩٨

إدارة اعمال - انتظامسھیلة سمیر حسین عبد الخالق٤٢٢٠٠

إدارة اعمال - انتظامشروق محمد احمد جوده٤٢٢٠٢

إدارة اعمال - انتظامطارق یحى محمد حمدان٤٢٢٠٦

إدارة اعمال - انتظامعبد هللا احمد محمد محمد تعلب٤٢٢١٢

إدارة اعمال - انتظامعمر عبد هللا احمد محمد٤٢٢٢٣

إدارة اعمال - انتظامفرید ماجد فرید حلقھ٤٢٢٢٨

إدارة اعمال - انتظاممحمد جاد احمد جاد الرب٤٢٢٤٦

إدارة اعمال - انتظاممعاذ عبد الناصر السید احمد٤٢٢٧٧

إدارة اعمال - انتساباحمد سامى سعید فرج الجندى٤٢٣٣١

إدارة اعمال - انتساباحمد عبد الغنى محمد عبید٤٢٣٣٨

إدارة اعمال - انتساباحمد عنانى امام على٤٢٣٤٥

إدارة اعمال - انتساباحمد مجدى صالح احمد زكى٤٢٣٤٩

إدارة اعمال - انتساباسراء جالل نبیل حسن٤٢٣٦١

إدارة اعمال - انتساببرسوم كمال جورج جان٤٢٣٧٩

إدارة اعمال - انتساببیشوى عصام برسوم حبیب٤٢٣٨٣

إدارة اعمال - انتسابجھاد على  محمد  على یوسف٤٢٣٨٥

إدارة اعمال - انتسابحازم عصام محمد محمد٤٢٣٨٦

إدارة اعمال - انتسابسعید سید سعید سید٤٢٤٠٦

إدارة اعمال - انتسابسلمى محمد حسن سید٤٢٤٠٧

إدارة اعمال - انتسابشرین عابد زیدان عبد القادر٤٢٤١٣

إدارة اعمال - انتسابفاطمھ محمود عباس زیدان٤٢٤٣٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: دراسات متخصصة بلغة اوربیة /٤ ادارة

عدد الطالب:(٥٥+٢+١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٦)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة اعمال - انتسابكریم عادل عبد هللا سلیم٤٢٤٣٧

إدارة اعمال - انتسابكیرلس فایز صاروفیم صادق٤٢٤٣٩

إدارة اعمال - انتسابمادونا بولس سیدھم بولس٤٢٤٤٠

إدارة اعمال - انتسابمحمد اشرف حسن احمد٤٢٤٤٦

إدارة اعمال - انتسابمحمد اشرف سعید سید٤٢٤٤٧

إدارة اعمال - انتسابمحمد اشرف محمد فنتو٤٢٤٤٩

إدارة اعمال - انتسابمحمد ایمن محمد متولى٤٢٤٥١

إدارة اعمال - انتسابمحمد حسن عیسى عبد الصادق٤٢٤٥٣

إدارة اعمال - انتسابمحمد سید محمد مسعد٤٢٤٥٦

إدارة اعمال - انتسابمحمد طارق احمد خمیس٤٢٤٥٨

إدارة اعمال - انتسابمحمد عبد هللا عبدالعزیز عبدالسالم٤٢٤٦٢

إدارة اعمال - انتسابمحمد عصام محمد عبده٤٢٤٦٦

إدارة اعمال - انتسابمحمد فؤاد مرسى مصطفى مرسى٤٢٤٦٧

إدارة اعمال - انتسابمحمد محمود عبد الرازق عبد الجواد٤٢٤٦٩

إدارة اعمال - انتسابمصطفى رضا عبد العزیز احمد٤٢٤٧٧

إدارة اعمال - انتسابمنى محمد السید وصیفى٤٢٤٩٢

إدارة اعمال - انتسابمھا محمد ذكى محمد٤٢٤٩٣

إدارة اعمال - انتسابنورھان رجب ابراھیم عبد المقصود على٤٢٥٠٧

إدارة اعمال - انتسابنورھان مجدى محمد على عطویھ٤٢٥٠٨

إدارة اعمال - انتسابھدیر مصطفى عبد هللا السید مصطفى٤٢٥١١

إدارة اعمال - انتسابھنا احمد محمد عبد الحمید٤٢٥١٢

إدارة اعمال - انتسابیارا اشرف سید السید محمد٤٢٥١٣

إدارة اعمال - انتسابیارا ھشام احمد محمد جاد هللا٤٢٥١٤

إدارة اعمال - انتسابخ+ابراھیم على ابراھیم على٤٢٥٣٢

إدارة اعمال - انتسابخ+مریم غالى فرید خلیل٤٢٥٣٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
اجمالى طالب اللجنة:(٥٨)المادة: تحلیل التوزیعات متعددة المتغیرات/٤ احصاء

عدد الطالب:(٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٦)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

احصاء تطبیقى - انتظام لغاتبیتر ماھر عبد المالك قریاقص٢٦٥

احصاء تطبیقى - انتظام لغاتباحمد شریف زینھم احمد٢٦٦

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة تكالیف٣/١ محاسبة

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٦)
االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظامبدعاء اسعد ربیع قاسم٤٠٤٦٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: الموازنات

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظام لغاتابرام فیلیب حلمى كراس حنا١

محاسبة - انتظام لغاتاحمد ربیع عبد الوھاب حسین٥

محاسبة - انتظام لغاتاسراء سامى زكریا محمد١٣

محاسبة - انتظام لغاتاسالم عماد الدین یونس ابوزید١٧

محاسبة - انتظام لغاتاولیفیا ماجد انورفھیم١٩

محاسبة - انتظام لغاتحسن سید حسن محمد احمد على٢١

محاسبة - انتظام لغاترانا اسامة محمود محمد٢٣

محاسبة - انتظام لغاتریھام طارق محمود كامل٢٥

محاسبة - انتظام لغاتریھام محمد طھ عبد الوھاب٢٧

محاسبة - انتظام لغاتریھام مصطفى عدلى مصطفى٢٨

محاسبة - انتظام لغاتساره مصطفى عبد الكریم أمین٢٩

محاسبة - انتظام لغاتساره نبیل محمود حماد٣٠

محاسبة - انتظام لغاتسیلفانا عادل صالح اسكاروس٣٤

محاسبة - انتظام لغاتشیماء احمد ابراھیم احمد٣٨

محاسبة - انتظام لغاتعاصم صالح جاد سید٣٩

محاسبة - انتظام لغاتعبد الرحمن احمد السید سید٤٠

محاسبة - انتظام لغاتعبد هللا خالد سعد فتوح٤٢

محاسبة - انتظام لغاتعبد هللا صابر السمان حسن٤٣

محاسبة - انتظام لغاتعمار سراج الدین محمد غنیم٤٦

محاسبة - انتظام لغاتعمر ھشام فتحي طھ٥٣

محاسبة - انتظام لغاتعمرو احمد حامد محمود٥٥

محاسبة - انتظام لغاتفاطمھ الزھراء عبد البارى مغربى٥٧

محاسبة - انتظام لغاتكریم وجدي محمد محمد٥٩

محاسبة - انتظام لغاتمحمد مرزوق مھدى ابراھیم٦٩

محاسبة - انتظام لغاتمنھ هللا محمد جابر احمد٧٤

محاسبة - انتظام لغاتمیار علي محمد جالل٧٥

محاسبة - انتظام لغاتناریمان احمد عبد الفتاح احمد٧٩

محاسبة - انتظام لغاتنورھان یوسف عبد اللطیف بیومى٨٤

محاسبة - انتظاماحمد جمال محمد محمود الحداد٤٠٠٠٩

محاسبة - انتظاماحمد شوقي احمد حسان٤٠٠٢١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: الموازنات

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظاماحمد مطیع احمد عبد البارى٤٠٠٤٩

محاسبة - انتظامامیرة محسن محمد عثمان٤٠٠٨٠

محاسبة - انتظامایمان محمد الیاس محمد یوسف٤٠٠٨٤

محاسبة - انتظامایھ عبد العلیم فتحى محمد٤٠٠٩١

محاسبة - انتظامایھ محمد عبد الغنى محمد٤٠٠٩٢

محاسبة - انتظامحمادة جمعة حسین عبدالحمید٤٠١١٤

محاسبة - انتظامرشا شرف مسعود حسانین٤٠١٣٥

محاسبة - انتظامسامح احمد محمد محمد٤٠١٥٢

محاسبة - انتظامشادى ایمن محمد النبراوي٤٠١٧٠

محاسبة - انتظامشعیب عبد الحافظ عوض حامد٤٠١٧٣

محاسبة - انتظامعلى حمدى محمد حسن٤٠٢٠٦

محاسبة - انتظامب*على راضى محمد محمد (محول)٤٠٢٠٧

محاسبة - انتظامعلى طارق فتحى احمد٤٠٢٠٩

محاسبة - انتظامعلى عبد الناصر علي سلیمان٤٠٢١٠

محاسبة - انتظاممارتینا موریس ماكین روفائیل٤٠٢٤٠

محاسبة - انتظاممحمد حسن عبد الباسط احمد٤٠٢٦١

محاسبة - انتظاممحمد حسین احمد محمد٤٠٢٦٢

محاسبة - انتظاممحمد سعید مصطفى مصطفى النمر٤٠٢٧٢

محاسبة - انتظاممحمد عصام محمد احمد٤٠٢٨٥

محاسبة - انتظاممحمد ناصر محمد امین٤٠٢٩٣

محاسبة - انتظاممروان خالد محمد رفاعي٤٠٣١٢

محاسبة - انتظاممصطفى حسین مصطفى على٤٠٣٢٢

محاسبة - انتظاممھند حسام محمد محمد طاش٤٠٣٤٦

محاسبة - انتظاممیرنا مدحت ناجى ھنرى نان٤٠٣٥٦

محاسبة - انتظامنادر عادل سید صابر عمران٤٠٣٥٩

محاسبة - انتظامنرمین عصام محمد *٤٠٣٧٠

محاسبة - انتظامنورھان بدرى نوبى حسن٤٠٣٧٨

محاسبة - انتظامنیرة جمال حشمت حسین٤٠٣٨٣

محاسبة - انتظامبابراھیم رزق ابراھیم على٤٠٤٢٤

محاسبة - انتظامبابراھیم عبد المرضى السید عبد الحلیم٤٠٤٢٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: الموازنات

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظامباحمد عبد الفتاح مصطفى محمد٤٠٤٢٨

محاسبة - انتظامباحمد ممدوح فاروق سید مصطفى٤٠٤٢٩

محاسبة - انتظامبایھاب محمد رفاعي٤٠٤٣٤

محاسبة - انتظامبرشاد عادل رشاد عبد المجید٤٠٤٣٦

محاسبة - انتظامبرضوى حسن محمود حسن٤٠٤٣٨

محاسبة - انتظامبسعاد جمال عبد الرحمن٤٠٤٣٩

محاسبة - انتظامبمحمد اشرف متولى خلیل٤٠٤٤٦

محاسبة - انتظامبمحمد وحید ابراھیم على٤٠٤٤٧

محاسبة - انتظامبمصطفي محمد بشیر خلیل٤٠٤٤٩

محاسبة - انتظامخ١رمضان مصطفى رمضان رمضان٤٠٤٥٢

محاسبة - انتظامخ١ریھام منتصر حسن صدیق٤٠٤٥٣

محاسبة - انتظامخ٣كریمة عبد الرازق عدلى سعد٤٠٤٦١

محاسبة - انتظامباحمد راضى فھمى احمد محمد٤٠٤٦٣

محاسبة - انتظامبایمان محمود السید احمد٤٠٤٦٦

محاسبة - انتظامبجرجس فوزى زكریا سعد هللا٤٠٤٦٧

محاسبة - انتظامبرغده مجدى احمد احمد٤٠٤٦٩

محاسبة - انتظامخ٢احمد محمد السید احمد٤٠٤٨٢

محاسبة - انتظامخ٢محمد فرید فتحي احمد٤٠٤٨٤

محاسبة - انتظامخ٢نھى یسري حسن عبدالعظیم٤٠٤٨٥

محاسبة - انتظامخ٢ھالھ مكرم شحات یوسف٤٠٤٨٦

محاسبة - انتظامخ+تامر عبدالمعتمد عبدالظاھر طلبھ٤٠٤٩٢

محاسبة - انتسابابراھیم ابراھیم عبدالخالق ابراھیم٤٠٥٣٤

محاسبة - انتساباحمد احسان مصطفى منصور٤٠٥٤٤

محاسبة - انتساباحمد حسین حداد حسین٤٠٥٥٥

محاسبة - انتساباحمد رجب عبد العاطي عبدالنبى٤٠٥٦١

محاسبة - انتساباحمد سعید حنفي ابوسریع٤٠٥٦٤

محاسبة - انتساباحمد عبد القادر سعید فرج٤٠٥٧٦

محاسبة - انتساباحمد عبد هللا المتولي ابو الخیر٤٠٥٧٧

محاسبة - انتساباحمد عماد حمدى علي٤٠٥٨٣

محاسبة - انتساباحمد مجدى احمد السید مصطفى٤٠٥٨٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: الموازنات

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتساباحمد محمد حلمى سید٤٠٥٨٩

محاسبة - انتساباحمد محمد سید احمد شرف٤٠٥٩١

محاسبة - انتساباحمد محمود ابراھیم فھیم٤٠٥٩٥

محاسبة - انتساباحمد یحى احمد عطیھ٤٠٦٠٢

محاسبة - انتسابادھم ابراھیم رمضان ظریف٤٠٦٠٤

محاسبة - انتساباسراء عبد هللا عبد الستار سید٤٠٦٠٩

محاسبة - انتساباسالم البرنس محمد فرج (محول)٤٠٦١١

محاسبة - انتساباسالم سید عاشور سید٤٠٦١٧

محاسبة - انتساباسالم شوقى حسین على٤٠٦١٨

محاسبة - انتساباسالم صالح الدین مصطفى مدبولى٤٠٦١٩

محاسبة - انتساباسالم یوسف حجازى عبد الرحمن٤٠٦٢٦

محاسبة - انتساباسماء صبحي ابراھیم محسن٤٠٦٢٧

محاسبة - انتساباسماء عالء طھ ضیاء ضیاء٤٠٦٣١

محاسبة - انتساباسماء محمد حسان محمد٤٠٦٣٢

محاسبة - انتسابامانى احمد محمد احمد سالم٤٠٦٣٧

محاسبة - انتسابامنیة محمد عبد العزیز محمد٤٠٦٤٤

محاسبة - انتسابایمان ایوب عید رضوان٤٠٦٥٤

محاسبة - انتسابایھ ابراھیم فكرى ابراھیم٤٠٦٦٠

محاسبة - انتسابایھ مصطفى محمد عبد البارى٤٠٦٦٨

محاسبة - انتسابایھ ھشام عبد الستار عبد الحمید٤٠٦٧٠

محاسبة - انتسابباسم احمد عبده احمد٤٠٦٧٣

محاسبة - انتساببسنت محمد عزت ندا٤٠٦٧٧

محاسبة - انتساببالل اشرف عبدالنبى مصطفى٤٠٦٧٨

محاسبة - انتساببوال سمیر بالك فرج٤٠٦٨٠

محاسبة - انتسابجھاد شریف عبد الحى طاھر٤٠٦٨٥

محاسبة - انتسابحسام محمد عبد الواحد علي٤٠٦٩٥

محاسبة - انتسابحسام محمد على عبدالعزیز٤٠٦٩٧

محاسبة - انتسابدینا ابراھیم عبد الھادي محمد سالمة٤٠٧١٤

محاسبة - انتسابرحاب محسن السید على عطیة٤٠٧٢٤

محاسبة - انتسابزینب جمال عبد الناجى عثمان٤٠٧٣٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: الموازنات

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابسلسبیل حمدى عبد الرحیم فرج هللا٤٠٧٤٥

محاسبة - انتسابسلمى حامد محمد السید٤٠٧٤٧

محاسبة - انتسابسمر محمد الشحات احمد٤٠٧٥٢

محاسبة - انتسابسمیره احمد سعد محمد مكى٤٠٧٥٣

محاسبة - انتسابضحى رجب احمد خفیر٤٠٧٧٩

محاسبة - انتسابعبد الرحمن بالل عبد الرحمن بالل٤٠٧٨٦

محاسبة - انتسابعالء محمد عزت محمد كامل٤٠٨١٧

محاسبة - انتسابعلى ابراھیم عوض معوض(أ.ف)٤٠٨١٨

محاسبة - انتسابعمر اشرف محمد محمد٤٠٨٢٥

محاسبة - انتسابعمرو محمد جالل مرسى٤٠٨٣٦

محاسبة - انتسابمحمد ابراھیم حسین ابراھیم٤٠٨٦٨

محاسبة - انتسابمحمد ابراھیم مھدي سعید٤٠٨٧٠

محاسبة - انتسابمحمد احمد جوده عبد الدایم٤٠٨٧٤

محاسبة - انتسابمحمد جابر سید جابر٤٠٨٨٨

محاسبة - انتسابمحمد جمال عبد الخالق محمد٤٠٨٩٠

محاسبة - انتسابمحمد شكل عبد الونیس احمد٤٠٩٢٠

محاسبة - انتسابمحمد شوقى عبد المنصف یس٤٠٩٢١

محاسبة - انتسابمحمد صبحى صادق أبو المجد٤٠٩٢٤

محاسبة - انتسابمحمد طایع حسن احمد٤٠٩٢٧

محاسبة - انتسابمحمد عادل سید قطب٤٠٩٢٩

محاسبة - انتسابمحمد عاطف محمد عباس٤٠٩٣٥

محاسبة - انتسابمحمد عز الدین حنفى سالم٤٠٩٤٦

محاسبة - انتسابمحمد عز الدین عواد محمد٤٠٩٤٧

محاسبة - انتسابمحمد على عبد الجواد السید٤٠٩٥١

محاسبة - انتسابمحمود احمد احمد ابراھیم السیسى٤٠٩٧٣

محاسبة - انتسابمحمود السید عبد العال احمد٤٠٩٧٥

محاسبة - انتسابمحمود محمد حسن السعید٤٠٩٨٧

محاسبة - انتسابمحمود محمد شعبان محمد عبد المنعم٤٠٩٨٩

محاسبة - انتسابمحمود محمد محمود السید٤٠٩٩٠

محاسبة - انتسابمریانھ صادق ریاض جرجس٤١٠٠١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: الموازنات

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابمصطفى احمد صابر حسن٤١٠٠٣

محاسبة - انتسابمصطفى سمیر محمد عبد الواحد٤١٠٠٧

محاسبة - انتسابمصطفى محمد الضوى احمد محمد٤١٠١٣

محاسبة - انتسابمصطفى محمد فھمي محمد عبد التواب٤١٠١٤

محاسبة - انتسابمصطفى محمود عبد المجید محمد٤١٠١٧

محاسبة - انتسابمصطفى محمود محمد عبدالعاطى٤١٠١٨

محاسبة - انتسابمصطفى نبیل ابراھیم عبد الحمیدعلي٤١٠٢٠

محاسبة - انتسابممدوح ناھض صدقى محمود االستاذ٤١٠٢٢

محاسبة - انتسابنادى محمد عبد الصمد عبد الحمید٤١٠٤٠

محاسبة - انتسابنسرین مسعد حسین سلیمان٤١٠٤٢

محاسبة - انتسابنھلة حمدي محمد على٤١٠٤٣

محاسبة - انتسابنھى عادل عبد المجید عبد العزیز٤١٠٤٤

محاسبة - انتسابنور الھدى مجدي جمعھ عبد هللا٤١٠٤٦

محاسبة - انتسابنورا احمد اسماعیل السید عبد هللا٤١٠٤٧

محاسبة - انتسابنورا مسعد احمد عبدالمقصود٤١٠٥٠

محاسبة - انتسابنوره سالم متولي محمد٤١٠٥٤

محاسبة - انتسابھاجر نصر عفیفى سید٤١٠٦٥

محاسبة - انتسابھامیس ھانى عبد العلیم طھ٤١٠٦٧

محاسبة - انتسابھایدى نصیف نصحى ادیب٤١٠٦٨

محاسبة - انتسابھبھ نصحى میخائیل مجلى٤١٠٧٠

محاسبة - انتسابھدى مصطفي جابر  محمد النمر٤١٠٧١

محاسبة - انتسابھشام احمد محمد عبد اللطیف٤١٠٧٤

محاسبة - انتسابباسحاق محمد اسحاق حسن٤١٠٩٦

محاسبة - انتسابباسماء فتحى عبده محمد٤١٠٩٨

محاسبة - انتساببایھ محمد ابراھیم عبد اللطیف٤١١٠١

محاسبة - انتساببفاطمھ محمد سالم معوض٤١١٢٣

محاسبة - انتساببمحمد جمال محمد عبد الحى٤١١٢٨

محاسبة - انتساببمحمد حسین اسماعیل محمد حسین٤١١٢٩

محاسبة - انتساببمحمد رمضان محمود عبد الرافع على٤١١٣١

محاسبة - انتساببمحمد صبرى محمود عبد الرحمن٤١١٣٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

إجمالى طالب اللجنة (٥٠)المادة: مراجعة

عدد الطالب:(١٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٣)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتساببمحمد صالح سعد زغلول٤١١٣٦

محاسبة - انتساببمحمد طارق احمد محمد دسوقى٤١١٣٧

محاسبة - انتساببمحمد عبد هللا محمد احمد٤١١٣٩

محاسبة - انتساببمحمد عزیز محمد صالح٤١١٤١

محاسبة - انتساببمحمد محمد عبد المنعم محمد حسین٤١١٤٣

محاسبة - انتساببمحمد محمود عبد الفتاح ابوزید٤١١٤٤

محاسبة - انتساببمعتز محمد محمد احمد٤١١٥٣

محاسبة - انتسابخ١مصطفى محمد جوده عطیھ٤١١٦٧

محاسبة - انتسابخ١ھشام على على محمود٤١١٦٩

محاسبة - انتسابباسماء عید زك محمد رزق٤١١٧٥

محاسبة - انتساببعبد البدیع مصطفى عبد البدیع على٤١١٧٧

محاسبة - انتساببمعتز با� محمود محمد محمد عید٤١١٨٤

محاسبة - انتسابخ+جھاد مجدى معتمد محمد٤١٢٠٧

محاسبة - انتسابخ+یوسف سعد فوزى فرج٤١٢٢٧

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

المادة: مناھج وقاعة بحث

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

علوم سیاسیة - انتظامعبد الرحمن عماد عبد اللطیف ابراھیم٤٢٦٤٥

علوم سیاسیة - انتظاممحمود یسرى احمد سید٤٢٦٥٠

علوم سیاسیة - انتسابزینب حسن على ابراھیم٤٢٦٦٤

علوم سیاسیة - انتسابشیرى مجدى جرجس ابراھیم٤٢٦٦٦

علوم سیاسیة - انتسابمحمد احمد السید محمد٤٢٦٦٧

علوم سیاسیة - انتسابمحمد سامى عبد العظیم یوسف٤٢٦٦٩

علوم سیاسیة - انتسابمى وحید محمد ابراھیم٤٢٦٧٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

إجمالى طالب اللجنة (٥٠)المادة: نظریة احصاء ٢

عدد الطالب:(٢٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٣)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

احصاء تطبیقى - انتظام لغاتاحمد اشرف فولي سلیمان٢٦١

احصاء تطبیقى - انتظام لغاتاالء عبد الرحیم محمد عبد الرحیم٢٦٢

احصاء تطبیقى - انتظاماحمد شحات عبد الفتاح محمد٤٢٥٧١

احصاء تطبیقى - انتظاماسراء سامح ناجى ادریس٤٢٥٧٧

احصاء تطبیقى - انتظاماسالم جمال فوزي عبد الحلیم٤٢٥٧٨

احصاء تطبیقى - انتظامایات على حسن احمد عبد العزیز٤٢٥٨١

احصاء تطبیقى - انتظامایمان ربیع سید احمد محمد٤٢٥٨٢

احصاء تطبیقى - انتظامرابعھ عادل ابو العال محمد٤٢٥٨٦

احصاء تطبیقى - انتظامرامى ظریف یعقوب جرجس٤٢٥٨٧

احصاء تطبیقى - انتظامریاض محمد ریاض خمیس٤٢٥٨٨

احصاء تطبیقى - انتظامعمرو محمد سالمھ حسن عامر٤٢٥٩٠

احصاء تطبیقى - انتظاممایكل رافت بقطر قلینى٤٢٥٩٤

احصاء تطبیقى - انتظاممحمد اسامھ احمد محمد السید٤٢٥٩٥

احصاء تطبیقى - انتظاممحمود احمد عبد الوھاب غنیم٤٢٥٩٨

احصاء تطبیقى - انتظامھاجر احمد فرحات محمد٤٢٦٠١

احصاء تطبیقى - انتظامھاجر عادل محمد امین٤٢٦٠٢

احصاء تطبیقى - انتظامھدى شلبى احمد ابراھیم٤٢٦٠٣

احصاء تطبیقى - انتظامبفاطمھ اسماعیل عویس السید٤٢٦٠٨

احصاء تطبیقى - انتساباحمد محمود عبد الرازق السید٤٢٦٢٢

احصاء تطبیقى - انتسابزینب عبد المرید عبد العظیم نور الدین٤٢٦٢٨

احصاء تطبیقى - انتسابمصطفى محمود یحیى محمود٤٢٦٣٢

احصاء تطبیقى - انتساببایمان سید جمال عبدالعزیز عمران٤٢٦٣٥

احصاء تطبیقى - انتساببباسم رمضان امام حسان٤٢٦٣٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

إجمالى طالب اللجنة (٥٠)المادة: سیاسات ونظم اقتصادیة 

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

اقتصاد - انتظامامیره محمد عبد الرحیم محمد٤٢٥٤٢

اقتصاد - انتظامدنیا محمد فكرى محمد حسن٤٢٥٤٥

اقتصاد - انتظاممحمد حسین عبد الحمید سرحان٤٢٥٤٨

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

المادة: ادارة التسویق

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

برید - انتسابخ+السید محمد السید عبدالمعز٤٢٦٩٧

برید - انتسابخ+ولید عادل مؤمن عبدالباسط٤٢٦٩٨

برید - انتظامخ+سامح ربیع عبدالعلیم ابراھیم٤٢٦٨٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
اجمالى طالب اللجنة :(٥٩)المادة: الموازنات

عدد الطالب:(١٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتساببمحمد طارق احمد محمد دسوقى٤١١٣٧

محاسبة - انتساببمحمد مجدى رمضان عطیھ٤١١٤٢

محاسبة - انتساببمحمود مصطفى عابدین علي٤١١٤٨

محاسبة - انتساببمى رشدى ابو الیزید عبد المقصود٤١١٥٥

محاسبة - انتسابخ١محمد اكرم ابراھیم الدردیرى٤١١٦٤

محاسبة - انتساببكریم وحید فوقى رمضان محمد٤١١٧٨

محاسبة - انتسابخ٣ھبھ محمد فوزى احمد٤١٢٠٠

محاسبة - انتسابخ+احمد جالل محمدى محمد٤١٢٠١

محاسبة - انتسابخ+عبدهللا ھشام مصطفى كامل٤١٢١٦

محاسبة - انتسابخ+محمود احمد احمد عبدهللا حسانین٤١٢٢٠

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
اجمالى طالب اللجنة :(٥٩)المادة: محاسبة شركات اشخاص / ٢ 

عدد الطالب:(١٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة األعمال - انتظام لغاتاحمد صابر عبدالواحد على ادریس١٠٣

إدارة األعمال - انتظام لغاتباسل طارق طلعت محمد المغربى١١٤

إدارة األعمال - انتظام لغاتبمحمد صالح الدین عبد العلیم الشرقاوى١٧٠

إدارة األعمال - انتظام لغاتباحمد رمضان صالح محمد طاھر١٧٥

إدارة األعمال - انتظام لغاتباحمد مصطفى عبد العزیز عبد اللطیف١٧٦

خارجیة - انتظام لغاترحمھ جمعھ أومیا الكو٢٠٨

خارجیة - انتظام لغاتخ١محمد عبدالمجید محمد عبدالمجید٢٢٣

خارجیة - انتساباحمد سامى مصطفى محمود٤١٦٠٨

خارجیة - انتسابعبد الرحمن محمد حسن احمد٤١٧٩٥

خارجیة - انتسابمحمد سعد الشحات ابراھیم٤١٨٩١

خارجیة - انتساببناریمان على عبدهللا الشیخ٤٢٠٨١

خارجیة - انتسابخ١محمد احمد دیاب حسن٤٢٠٨٦

خارجیة - انتسابباحمد صبحى محمد حلمى عطاهللا٤٢٠٩٢

إدارة اعمال - انتظامخ+محمد جمال عبدالرحمن عبدالمجید البھنساوى٤٢٣٠٦

إدارة اعمال - انتسابمنھ هللا ھشام السید محمد الشاذلى٤٢٤٩١

إدارة اعمال - انتسابیارا ھشام احمد محمد جاد هللا٤٢٥١٤

علوم سیاسیة - انتسابالھام رضا عبد العزیز موسى٤٢٦٦٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
اجمالى طالب اللجنة :(٥٩)المادة: دراسة بلغة /٢ 

عدد الطالب:(٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابمحمد عبد اللطیف عالم عبد اللطیف٤٠٩٤٣
خارجیة - انتساببعزه ھانى عبد العظیم عبد الحمید القاضى٤٢٠٩٦
خارجیة - انتسابخ+امیره محمود عبدالقادر عبدالجواد٤٢١٠٧
إدارة اعمال - انتظامایھ مصطفى محمد عبد الوھاب٤٢١٦٨
إدارة اعمال - انتساببیشوى عصام برسوم حبیب٤٢٣٨٣
إدارة اعمال - انتسابعبد الناصر خلف ابو زید محمد(أ.ف)٤٢٤٢١
إدارة اعمال - انتسابمحمد احمد محمود محمد٤٢٤٤٥

اجمالى طالب اللجنة :(٥٩)المادة: التسویق الدولى 

عدد الطالب:(٢٥)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظام لغاتاحمد مسعود سمیر سید٢٠٣
خارجیة - انتظام لغاتبیتر رزیقى طونى محارب٢٠٦
خارجیة - انتظام لغاتمحمد محمد نوضى ھیبھ السید٢١٥
خارجیة - انتظام لغاتبجون اشرف جورج جرجس٢٢١
خارجیة - انتظام لغاتبمحمد ممدوح عبد السالم مصطفى٢٢٢

خارجیة - انتظامرضوى صالح احمد حلمى٤١٣٢٩
خارجیة - انتظامھند محمد عبد العزیز ابراھیم٤١٥٢٤
خارجیة - انتظامبامل محمد احمد الطاھر٤١٥٤٧
خارجیة - انتظامباندرو مجدى سلیم نجیب٤١٥٦١
خارجیة - انتظامخ+اسماء مصطفى على حمد زفلھ٤١٥٦٩
خارجیة - انتساباسالم محمد طھ محمد٤١٦٥٦
خارجیة - انتساباسالم نبیل محمود حسین٤١٦٥٨
خارجیة - انتساباسماء عید احمد سالمة٤١٦٦٤
خارجیة - انتساباسماعیل محمد ابو العال رضوان٤١٦٦٧
خارجیة - انتسابامجد السعید عبد الرازق الشناوى٤١٦٧٣
خارجیة - انتسابامیر محمود على عبدالمنعم٤١٦٧٩
خارجیة - انتسابمحمد فتحى حنفى مرزوق٤١٩٠٧
خارجیة - انتساببدینا محمد عبد الحمید على٤٢٠٤٦
خارجیة - انتساببمحمود طھ محمود محمد فوده٤٢٠٦٨
خارجیة - انتساببمریم نبیل زكریا روفائیل٤٢٠٧١
خارجیة - انتساببمصطفى فاضل ربیع محمد٤٢٠٧٧
خارجیة - انتساببعبد هللا محمد عبد المعطى عبد الموجود٤٢٠٩٥
خارجیة - انتساببمحمد یوسف احمد عبد النعیم٤٢١٠٠
خارجیة - انتساببمحمود عبد التواب محمد محمد سالم٤٢١٠١
خارجیة - انتسابخ+عمرو احمد مراد عبدالعزیز متولى٤٢١١٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
اجمالى طالب اللجنة :(٢٦)المادة: دراسات اقتصادیة بلغة اوربیة

عدد الطالب:(٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٥)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

اقتصاد - انتظام لغاتمحمود مساعد اسبتان سلیم سویلم٢٥٥

اقتصاد - انتظاماحمد على فتحي علي٤٢٥٤١

اقتصاد - انتظامصالح احمد حسن سلمان٤٢٥٤٦

اقتصاد - انتظاممحمد حسین عبد الحمید سرحان٤٢٥٤٨

اقتصاد - انتظامنیره اشرف سعید احمد٤٢٥٥١

اقتصاد - انتظامباحمد رضا سید محمود٤٢٥٥٢

تكمیلى - اقتصاد انتسابالعربى السید محمد عبد هللا

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
اجمالى طالب اللجنة :(٢٦)المادة: تصمیم التجارب/٤ احصاء

عدد الطالب:(٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٥)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

احصاء تطبیقى - انتظاممنة هللا یوسف موسى رضوان٤٢٦٠٠

احصاء تطبیقى - انتظامھدى شلبى احمد ابراھیم٤٢٦٠٣

احصاء تطبیقى - انتظامخ+محمد قناوي علي قناوي٤٢٦١٠

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

اجمالى طالب اللجنة :(٢٦)المادة: عالقات دولیة/٢ 

عدد الطالب:(٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٥)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظام لغاتاحمد خالد عبد المجید الفقى٢٠٢

محاسبة - انتساباحمد سمیر احمد محمد البصیلى٤٠٥٦٧

محاسبة - انتساباحمد شریف سید حسین٤٠٥٧١

محاسبة - انتسابحسام محمد عبد الوھاب امین٤٠٦٩٦

خارجیة - انتظامھشام فرج مصطفى محمد٤١٥٢٢

إدارة اعمال - انتسابحازم محمد السید السید٤٢٣٨٧

إدارة اعمال - انتسابخ٣جھاد حسن سید رجب یوسف٤٢٥٣١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
اجمالى طالب اللجنة :(٢٦)المادة: ریاضیات االستثمار والتجارة الخارجیة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتساببمحمود احمد نظیف احمد٤١١٤٧

خارجیة - انتظاممحمد عبد هللا محمد محمد عبدهللا٤١٤٣٨

خارجیة - انتظامخ+طارق یسرى سید یوسف الفقى٤١٥٧٣

خارجیة - انتسابخ+سعاد العربى نعمان محمد السید٤٢١١٤

خارجیة - انتسابخ+نرمین احمد عبدالحمید سلیم٤٢١٢٧

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
اجمالى طالب اللجنة :(٢٦)المادة: التحلیل االقتصادى الكلى / ٢

عدد الطالب:(٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٥)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابمحمد محمد عبد العظیم محمد٤٠٩٥٩

خارجیة - انتسابسید حمدى سید احمد٤١٧٧١

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

اجمالى طالب اللجنة :(٢٦)المادة: معمل احصائى / ٤ احصاء

عدد الطالب:(٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٥)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

احصاء تطبیقى - انتظامایات على حسن احمد عبد العزیز٤٢٥٨١

احصاء تطبیقى - انتظامبفاطمھ اسماعیل عویس السید٤٢٦٠٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: الجمارك

عدد الطالب:(٢٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(١)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظامحسام على جاد عبدالصادق جاد٤١٣١٧

خارجیة - انتظامدالیا عادل صبحى على محمد ربیع٤١٣٢٤

خارجیة - انتظامسامح خالد محمد محمد محمد على٤١٣٤٢

خارجیة - انتظامشادى شعبان سعد محمود٤١٣٥٢

خارجیة - انتظاممحمد اسامھ عبد السالم حسن٤١٤١٩

خارجیة - انتظاممحمد حسن خضر محمد٤١٤٢٥

خارجیة - انتظاممحمد عبد العال عبد المجید حسن٤١٤٣٦

خارجیة - انتظامنھى اشرف مصطفى محمد٤١٥٠٥

خارجیة - انتظامیوستینا نعیم  عطیھ یوسف٤١٥٣٩

خارجیة - انتسابایات معتز مختار یوسف٤١٦٨٤

خارجیة - انتسابایھ محمد عبد هللا زھران٤١٦٩٣

خارجیة - انتساببسنت شریف احمد مرسى مرزوق٤١٧٠٦

خارجیة - انتسابخالد حمدى على على عیسى٤١٧٣٠

خارجیة - انتسابدعاء سمیر اسماعیل ابراھیم٤١٧٣٤

خارجیة - انتسابدینا احمد حسین سید محمد٤١٧٣٥

خارجیة - انتسابدینا محمد عبد هللا رضوان٤١٧٣٨

خارجیة - انتسابربى محمود حسین عبد الرحیم٤١٧٤٠

خارجیة - انتسابزینب عصام جالل ابراھیم٤١٧٥١

خارجیة - انتسابسلوى عزمى عباس الدالى٤١٧٦٦

خارجیة - انتسابسھام عدلى عواد الصاوى٤١٧٦٩

خارجیة - انتسابعصام الدین احمد عبد العاطى احمد٤١٨٠٩

خارجیة - انتسابكریم على احمد علي٤١٨٥٤

خارجیة - انتسابمیاده اشرف عبد الشافى بشیر٤١٩٥٥

خارجیة - انتسابمیرفت امین محمد امین٤١٩٥٧

خارجیة - انتسابنسمة فتحى المنشاوى على٤١٩٧٢

خارجیة - انتسابیمنى نبیل حسنى رفاعى محمد٤٢٠١٥

خارجیة - انتساببتقى حمدى محمد جاد الكریم٤٢٠٣٧

خارجیة - انتسابخ+ایات حسن عبدالحمید اسماعیل٤٢١٠٨

خارجیة - انتسابخ+ھدى أحمد محمد  صابر٤٢١٣٢

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: نظم تكالیف

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتساب لغاتخ+محمد محمد ممدوح محمد قطب٩٦

محاسبة - انتظاماحمد سید یوسف عبد الجلیل٤٠٠١٩

محاسبة - انتظاماحمد وحید خیرى عبد المجید٤٠٠٥٢

محاسبة - انتظاماحمد وھبھ محمود عبد اللطیف٤٠٠٥٣

محاسبة - انتظامحسن محمد عزیز محمد ابراھیم٤٠١١٠

محاسبة - انتظامخالد محمد احمد محمد٤٠١٢٠

محاسبة - انتظامسالم خمیس محمود على٤٠١٥١

محاسبة - انتظامسامح سنوسى جودة معوض٤٠١٥٣

محاسبة - انتظامشروق مجدى عبد الھادى احمد عبد المتعال٤٠١٧١

محاسبة - انتظامماھر یحیى محمد محمود٤٠٢٤٧

محاسبة - انتظاممحمد رمضان حسن طھ٤٠٢٦٦

محاسبة - انتظاممحمد عصام محمد احمد٤٠٢٨٥

محاسبة - انتظاممروان خالد محمد رفاعي٤٠٣١٢

محاسبة - انتظاممعتز احمد فؤاد عبدالمعز احمد٤٠٣٣٣

محاسبة - انتظامخ+اسالم لطفى رشاد ابوشوشھ٤٠٤٩٠

محاسبة - انتظامخ+زینب صالح عبد الشافى محمد٤٠٤٩٦

محاسبة - انتظامخ+سماح نادى اسناوى شریف٤٠٤٩٩

محاسبة - انتظامخ+محمد عبدالحمید عبدالعلیم الشیخ٤٠٥٠٧

محاسبة - انتظامخ+محمود محمد ابراھیم سعید٤٠٥١٠

محاسبة - انتظامخ+ولید عبدالسالم عبدالعزیز عبدالسالم٤٠٥١٥

محاسبة - انتسابابانوب عزمى فوزى عوض٤٠٥٣٢

محاسبة - انتسابابراھیم محمد عبد السالم حسین٤٠٥٤٢

محاسبة - انتساباحمد بدوى احمد عبد الوھاب٤٠٥٤٧

محاسبة - انتساباحمد جمال سید حجازى٤٠٥٥٠

محاسبة - انتساباحمد جمال صالح على یوسف٤٠٥٥١

محاسبة - انتساباحمد حجاج محمود عبد المجید٤٠٥٥٣

محاسبة - انتساباحمد حسین عبد المنعم حسین٤٠٥٥٦

محاسبة - انتساباحمد عبد الحكیم عامر ابوسریع داود٤٠٥٧٥

محاسبة - انتساباحمد محمد حنفى مصطفى٤٠٥٩٠

محاسبة - انتساباحمد محمد محمد االنور بكر٤٠٥٩٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: نظم تكالیف

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتساباحمد محمود السید موسى٤٠٥٩٦

محاسبة - انتساباسماء عالء طھ ضیاء ضیاء٤٠٦٣١

محاسبة - انتسابامانى احمد محمد احمد سالم٤٠٦٣٧

محاسبة - انتسابامنیة محمد خطاب ابراھیم٤٠٦٤٣

محاسبة - انتسابامیره محمد قرنى محمد عمار(أ.ف)٤٠٦٥٠

محاسبة - انتسابایمان محمود محمد محمود٤٠٦٥٦

محاسبة - انتساببسنت محمد عبد الرازق سید رجب٤٠٦٧٦

محاسبة - انتسابدمیانھ وفیق شحاتھ تاوضروس٤٠٧١٢

محاسبة - انتسابدینا ابراھیم عبد الھادي محمد سالمة٤٠٧١٤

محاسبة - انتسابدینا خالد عبدالرازق على محمد٤٠٧١٥

محاسبة - انتسابدینا عاید خلف جبرائیل(أ.ف)٤٠٧١٦

محاسبة - انتسابصموئیل سمیر جرجس مجلع٤٠٧٧٨

محاسبة - انتسابعبد الرحمن محمد احمد ابراھیم٤٠٧٩١

محاسبة - انتسابعصام الدین عبد الرحمن على سید مرعى٤٠٨١٥

محاسبة - انتسابعلى احمد صادق على البزار٤٠٨١٩

محاسبة - انتسابعلى ایھاب على جمال النبى مصطفى٤٠٨٢٠

محاسبة - انتسابفاطمھ احمد عنتر القطان٤٠٨٤٥

محاسبة - انتسابمحمد احمد محمد عبد الحمید٤٠٨٧٨

محاسبة - انتسابمحمد اشرف اسماعیل محمد٤٠٨٨٠

محاسبة - انتسابمحمد ربیع عبد المنجي حسین٤٠٩٠٣

محاسبة - انتسابمحمد سمیر انور حسن٤٠٩١١

محاسبة - انتسابمحمد سید حامد سید٤٠٩١٤

محاسبة - انتسابمحمد عادل محمد احمد٤٠٩٣١

محاسبة - انتسابمحمد عبد الحمید محمد سید٤٠٩٣٧

محاسبة - انتسابمحمد عبد العزیز محمد عبدالعزیز٤٠٩٤٢

محاسبة - انتسابمحمد عز الدین حنفى سالم٤٠٩٤٦

محاسبة - انتسابمحمد محمد عبدالعظیم احمد سید٤٠٩٦٠

محاسبة - انتسابمحمد مصطفى محمد سید٤٠٩٦٢

محاسبة - انتسابمحمد مصطفى محمود محمد٤٠٩٦٤

محاسبة - انتسابمحمد ولید على عبدالمقصود٤٠٩٦٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: نظم تكالیف

عدد الطالب:(٢٨)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابمحمد یاسر محمد فراج فتوح٤٠٩٧٠

محاسبة - انتسابمحمد یوسف احمد كمال٤٠٩٧١

محاسبة - انتسابمحمود احمد احمد ابراھیم السیسى٤٠٩٧٣

محاسبة - انتسابمصطفى فرج ابراھیم محمد سعدان٤١٠١١

محاسبة - انتسابمصطفى محمد احمد ابراھیم٤١٠١٢

محاسبة - انتسابمصطفى محمد مصطفى عبد العزیز٤١٠١٥

محاسبة - انتسابمصطفى محمود یحى رضوان٤١٠١٩

محاسبة - انتسابنوران محمد احمد محمد مصطفى٤١٠٥١

محاسبة - انتسابنورھان خالد محمود احمد٤١٠٥٥

محاسبة - انتسابھاجر بھاءالدین سید حسن٤١٠٦٢

محاسبة - انتسابھاجر فرج محمد فرج٤١٠٦٣

محاسبة - انتسابھاجر محمد متولى محمد٤١٠٦٤

محاسبة - انتسابھدیر مصطفى عبد المنعم جاد الرب٤١٠٧٢

محاسبة - انتسابھشام احمد سعد احمد احمد٤١٠٧٣

محاسبة - انتسابھند عاطف احمد ابراھیم٤١٠٧٨

محاسبة - انتسابیاسمین جابر اسماعیل متولى٤١٠٨٣

محاسبة - انتسابیوسف احمد على بدر٤١٠٨٥

محاسبة - انتسابیوسف فرید مسعد میخائیل٤١٠٨٧

محاسبة - انتسابباحمد حسن عبد التواب حسن٤١٠٨٩

محاسبة - انتسابباحمد حمدى سید مصطفى٤١٠٩٠

محاسبة - انتسابباحمد خالد صالح طھ٤١٠٩١

محاسبة - انتسابباحمد سمیر خلیفھ٤١٠٩٢

محاسبة - انتسابباسحاق محمد اسحاق حسن٤١٠٩٦

محاسبة - انتساببتامر ثروت ادوارد صادق٤١١٠٧

محاسبة - انتسابخ+عصام جعفر محمد محمد اللبان٤١١٧٣

محاسبة - انتساببعبد البدیع مصطفى عبد البدیع على٤١١٧٧

محاسبة - انتساببمحمود محمد حمید خالد٤١١٨٠

محاسبة - انتسابخ١دیفید طلعت فاروق فھمى٤١١٩٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

المادة: مشكالت التجارة الدولیة 

عدد الطالب:(٢٨)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٢)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظام لغاتبمرام محمد سنوسى عكاشھ٢٢٤

خارجیة - انتظاماسراء البدرى عبدالراضى عبدهللا٤١٢٦٦

خارجیة - انتظامدالیا عادل صبحى على محمد ربیع٤١٣٢٤

خارجیة - انتظاممھا ابرھیم علي علي ٤١٤٨٧

خارجیة - انتظاممیرنا مجدى عزیز یوسف٤١٤٩٤

خارجیة - انتظامندى عبد الحمید حسین حسن٤١٥٠٠

خارجیة - انتظامنورھان ابراھیم صبحى عبده٤١٥٠٨

خارجیة - انتظامخ٢احمد بھى الدین محمد على سلیمان٤١٥٦٧

خارجیة - انتظامخ+مروه حمدنا هللا حسن حمدنا هللا٤١٥٧٨

خارجیة - انتسابابراھیم عبد النبى ابراھیم منصور٤١٥٩٥

خارجیة - انتساباحمد حسام احمد متولى٤١٦٠٢

خارجیة - انتساباحمد سامى مصطفى محمود٤١٦٠٨

خارجیة - انتساباحمد عزت محمد حسن٤١٦١٦

خارجیة - انتساباسالم محمد الوسطانى محمود٤١٦٥٣

خارجیة - انتساباالء عماد عبد العزیز خلیل٤١٦٦٨

خارجیة - انتسابایمان سعید محمد الصادق٤١٦٨٦

خارجیة - انتسابسھام عدلى عواد الصاوى٤١٧٦٩

خارجیة - انتسابضحى شریف وفیق كامل٤١٧٨٢

خارجیة - انتسابعبد هللا زكریا عبد الوھاب عبد الحمید٤١٨٠٠

خارجیة - انتسابعبد هللا محمد حسنین سالم٤١٨٠٢

خارجیة - انتسابعمار ابراھیم الدسوقى محمد٤١٨١٩

خارجیة - انتسابعمرو ناصر رمضان رمضان٤١٨٣٨

خارجیة - انتسابمادونا وجیھ وھبھ خلیل٤١٨٦٣

خارجیة - انتسابمحمد اشرف عبد الرازق عبد الحكیم٤١٨٧٧

خارجیة - انتسابمصطفى محمد محمود السید محمد كمال٤١٩٣٨

خارجیة - انتسابیوسف محمد على محمد٤٢٠١٧

خارجیة - انتساببعبد الرحمن سید عثمان صادق٤٢٠٥٥

خارجیة - انتساببمحمود حسین محمود اسماعیل عوض هللا٤٢٠٦٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

المادة: تنمیة اقتصادیة وتخطیط

عدد الطالب:(٤٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٣)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظام لغاتعماد عصام صابر ابراھیم٢١٢

محاسبة - انتسابمحمد بدر محمد قطب متولى٤٠٨٨٧

محاسبة - انتسابمحمد على فتحى على٤٠٩٥٢

محاسبة - انتسابمروان محمد نزیھ محمد٤٠٩٩٩

محاسبة - انتسابمى اسماعیل محمد محمد٤١٠٣٣

خارجیة - انتظاماحمد عبد المعز ابو بكر السید٤١٢٥٣

خارجیة - انتظاماحمد مصطفى رمضان وھبھ٤١٢٦١

خارجیة - انتظاماالء احمد سعید احمد الجیزاوى٤١٢٨٦

خارجیة - انتظامامجد عصام بیومى محمد٤١٢٨٧

خارجیة - انتظامبوال تاج توفیق عبد الملك٤١٣٠٥

خارجیة - انتظامرحاب حسین عبد الاله سرحان٤١٣٢٨

خارجیة - انتظامسمر سید سید حمیده٤١٣٤٦

خارجیة - انتظامشھاب مجدى مرزوق محمود٤١٣٥٦

خارجیة - انتظامفادى اشرف فرج حنا٤١٣٨٨

خارجیة - انتظامكامل احمد كامل محمد٤١٣٩٥

خارجیة - انتظاممحمد سمیر ھاشم عبد المجید٤١٤٢٩

خارجیة - انتظاممحمد طارق محمد مھدى٤١٤٣٤

خارجیة - انتظامھبھ هللا عربى یحیى عبدالقادر٤١٥١٤

خارجیة - انتظامولید عالء صالح الدین محمد٤١٥٢٧

خارجیة - انتظامیوسف على صادق عویس٤١٥٤١

خارجیة - انتظامیوسف على محمد عبدهللا محمد٤١٥٤٢

خارجیة - انتظامیوسف محمد اآلمین فرغلى٤١٥٤٣

خارجیة - انتظامیوسف نصر الدین عبدالفتاح عبدالواحد٤١٥٤٤

خارجیة - انتظامباسراء محمد مصطفى محمد٤١٥٤٦

خارجیة - انتظامبعمرو عماد حمدى محمد٤١٥٥٢

خارجیة - انتظامبفاطمھ اسامھ مصطفى سید٤١٥٥٣

خارجیة - انتظامبمحمد سعید سید سالم٤١٥٥٥

خارجیة - انتظامبمحمد ھشام حسن محمد٤١٥٥٦

خارجیة - انتساباحمد ممدوح عبد الرحمن احمد٤١٦٣٥

خارجیة - انتساباسالم محمد سید سلیمان٤١٦٥٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

المادة: تنمیة اقتصادیة وتخطیط

عدد الطالب:(٤٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٣)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتسابایمن شاكر عبد الحمید سلطان٤١٦٨٧

خارجیة - انتسابكریم اشرف ابراھیم سعید٤١٨٥٠

خارجیة - انتسابمحمد مصطفى على احمد مصطفى٤١٩١٨

خارجیة - انتسابنھاد عماد عید البیلى عبد المعطى٤١٩٧٥

خارجیة - انتسابنوال ثروت ذكى جرجس٤١٩٧٦

خارجیة - انتسابھدیر عمرو محمود عبد الرحیم٤١٩٩٩

خارجیة - انتساببخالد ولید محمد عطیھ عبد الخالق٤٢٠٤٣

خارجیة - انتساببعبد الرحمن محمود محمد فوزى عبد المجید٤٢٠٥٦

خارجیة - انتساببمحمد عبد الناصر اسماعیل امین اسماعیل٤٢٠٦٦

خارجیة - انتساببمحمود عبد العزیز كامل محمد٤٢٠٦٩

خارجیة - انتسابخ+شیماء ابراھیم عبدالحافظ عبدالرحمن٤٢١١٥

إدارة اعمال - انتظاماشرف مصطفى كمال السید٤٢١٥٦

إدارة اعمال - انتظامرضوى مجدى رمضان بركات٤٢١٨٩

إدارة اعمال - انتظامعلى السید صالح محمود٤٢٢١٨

إدارة اعمال - انتظاممحمد محمود ابو الفتوح فرج الجوھرى٤٢٢٦٠

إدارة اعمال - انتسابخ+سلمى نصر حسن فرغلى٤٢٥٣٤

احصاء تطبیقى - انتظاماحمد مصطفى صالح الدین اسماعیل٤٢٥٧٦

احصاء تطبیقى - انتسابالسید احمد احمد عبد الونیس٤٢٦٢٦

احصاء تطبیقى - انتسابعزه مجدى محمد محمود٤٢٦٣٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٤٩)المادة: بحوث تسویق

عدد الطالب:(١٧)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة األعمال - انتظام لغاتاحمد حسن رشوان حسین١٠١

إدارة األعمال - انتظام لغاتاحمد خالد احمد خالد١٠٢

إدارة األعمال - انتظام لغاتایمان مصطفي فرج محمود١١٢

إدارة األعمال - انتظام لغاتتقى احمد عدلى محمد١٢٠

إدارة األعمال - انتظام لغاتعمر محمود محمد عبد العزیز١٣١

إدارة األعمال - انتظام لغاتمحمود فرحات علیان حسن١٤٧

إدارة األعمال - انتظام لغاتمریم محمد محمد أحمد١٥١

إدارة األعمال - انتظام لغاتمنار سید سعد محمد١٥٤

إدارة األعمال - انتظام لغاتمنھ هللا رحیم العشرى رحیم١٥٦

إدارة األعمال - انتظام لغاتمونیكا فاضل سلیمان داود١٥٧

إدارة األعمال - انتظام لغاتمیرنا محمد مختار محمد١٥٩

إدارة األعمال - انتظام لغاتندي یاسر حنفي علي١٦١

إدارة األعمال - انتظام لغاتھدیر محمود ابراھیم ابراھیم١٦٦

إدارة األعمال - انتظام لغاتبمیار اسامھ السید عبد السمیع١٧٢

إدارة األعمال - انتظام لغاتخ١عمرو عادل حسن عبد القادر١٧٤

إدارة اعمال - انتظامنور نوار ابراھیم بھلوان٤٢٢٨٤

إدارة اعمال - انتسابنجاة اشرف عبد العاطى محمد٤٢٤٩٩

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

إجمالى طالب اللجنة (٤٩)المادة: حسابات قومیة 

عدد الطالب:(١٠)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

اقتصاد - انتظام لغاتبرضوى مصطفى عبد الفتاح محمد٢٥٦

اقتصاد - انتظامامیره محمد عبد الرحیم محمد٤٢٥٤٢

اقتصاد - انتظامبیشوى خالد نصیف الكسان٤٢٥٤٣

اقتصاد - انتظامخالد مھني راشد محمد٤٢٥٤٤

اقتصاد - انتظامنادر طھ محسن طھ محمد٤٢٥٥٠

اقتصاد - انتظامخ١احمد بدرالدین محمد محمد٤٢٥٥٣

اقتصاد - انتظامخ١محمد علي خلف احمد٤٢٥٥٤

اقتصاد - انتظامخ+احمد عماد حسن عبدهللا٤٢٥٥٥

اقتصاد - انتسابیسن على محمد عبد الخالق٤٢٥٦٢

اقتصاد - انتساببكمال محمد فكرى على سالم٤٢٥٦٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

إجمالى طالب اللجنة (٤٩)المادة: اسیاسات واستراتیجیات االعمال

عدد الطالب:(٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة اعمال - انتظامكریم محمد عبدالمنعم محمد٤٢٢٣٤

إدارة اعمال - انتظامكریم محمد فتحى امین محمد٤٢٢٣٥

إدارة اعمال - انتظامیاسمین سید محمد سید٤٢٢٩٥

إدارة اعمال - انتساباسالم سعید عبد العزیز محمد٤٢٣٦٦

إدارة اعمال - انتسابعبد الرحمن محمد عبدالرحمن عبدهللا٤٢٤١٩

إدارة اعمال - انتسابعمرو ایھاب علي فھمي حسونھ٤٢٤٢٦

إدارة اعمال - انتسابعمرو عاشور محمد سلیمان٤٢٤٢٧

إدارة اعمال - انتسابیوسف ولید وجدى مظھر٤٢٥١٥

إدارة اعمال - انتساببفاطمھ جمال حسین عبد السالم٤٢٥١٨

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٤٩)المادة: ادارة االعالن

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة األعمال - انتظام لغاتبیجاد طارق فواد حسانین١١٩

إدارة اعمال - انتظامدانى على محمد خلیل٤٢١٨١

إدارة اعمال - انتظامببوال عادل عزیز شفیق٤٢٣٠٣

إدارة اعمال - انتسابنورھان ابراھیم حنفى محمد٤٢٥٠٥

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

إجمالى طالب اللجنة (٤٩)المادة: نقود وبنوك /٢

عدد الطالب:(٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابابراھیم صالح عویس ریاض ابو الدھب٤٠٥٣٩

محاسبة - انتسابحسین عبد الجواد عباس ملكى٤٠٧٠٢

خارجیة - انتسابسعد مجدى عكاشھ ابوالمكارم٤١٧٦٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٤٩)المادة: قضایا دولیة معاصرة

عدد الطالب:(٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

علوم سیاسیة - انتظاماحمد محمد احمد عبد العال٤٢٦٤١

علوم سیاسیة - انتظاماالء سمیر شحاتھ محمد٤٢٦٤٢

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٤٩)المادة: عملیات عشوائیة تصادفیة

عدد الطالب:(٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

احصاء تطبیقى - انتظاماحمد شحات عبد الفتاح محمد٤٢٥٧١

احصاء تطبیقى - انتظامخ١رویدا رمضان عوض هللا زیدان٤٢٦٠٩

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٤٩)المادة: عالقات نقدیة دولیة/٣

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتساباسالم عامر عامر محمد صقر٤١٦٥٠

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٤٩)المادة: محاسبة التكالیف " أنظمة تطبیقیة "

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

برید - انتظامخ+امانى واصف عبدالمالك جندى٤٢٦٧٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة:  سیاسات التجارة الخارجیة / ٣

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظام لغاتاحمد مسعود سمیر سید٢٠٣

خارجیة - انتظاماحمد حسن رشوان عبد العزیز٤١٢٤٦

خارجیة - انتظاماسماء جمال عبد العزیز على٤١٢٧٦

خارجیة - انتظامبیتر اسكندر عوض عطیھ٤١٣٠٦

خارجیة - انتظامحسام على جاد عبدالصادق جاد٤١٣١٧

خارجیة - انتظامرحاب اسامھ محمد محمود احمد٤١٣٢٧

خارجیة - انتظامساره رضا السید محمد٤١٣٤٠

خارجیة - انتظامطارق محمود بدوي محمود٤١٣٦٤

خارجیة - انتظامفؤاد محمود فؤاد علي٤١٣٨٧

خارجیة - انتظاممالك محمد عثمان سید٤١٤١٢

خارجیة - انتظاممحمود صالح ادریس صالح حسن٤١٤٥٩

خارجیة - انتظاممحمود مبروك عبد العظیم السید زیدان٤١٤٦٢

خارجیة - انتظاممحمود محمد عبد الفتاح محمد حسن حكام٤١٤٦٥

خارجیة - انتظاممحمود نادى رجب عبد الفتاح٤١٤٦٩

خارجیة - انتظاممصطفى صالح حسانین عبد المجید٤١٤٧٦

خارجیة - انتظاممصطفى محمد مصطفى ابراھیم٤١٤٧٨

خارجیة - انتظاممینا مالك فوزي مجلي٤١٤٩٥

خارجیة - انتظامولید عالء صالح الدین محمد٤١٥٢٧

خارجیة - انتسابابانوب سمیر جرجس تادرس٤١٥٩٢

خارجیة - انتساباحمد اسماعیل سالم ابو المعاطى٤١٥٩٨

خارجیة - انتساباحمد السید محمد جاد٤١٦٠٠

خارجیة - انتساباحمد عصام على قرنى٤١٦١٧

خارجیة - انتساباحمد عوض محمود السید٤١٦٢١

خارجیة - انتساباحمد مجدى متولى محمد العزب٤١٦٢٤

خارجیة - انتساباحمد محمد محمد صبحى عبده٤١٦٣٠

خارجیة - انتساباسامھ ایمن احمد الوردانى٤١٦٤٣

خارجیة - انتساباسراء مجدى احمد حسین٤١٦٤٥

خارجیة - انتساباسراء محمد سید عبدالجلیل٤١٦٤٦

خارجیة - انتساباسراء محمد محمود ابوزید٤١٦٤٧

خارجیة - انتساباسالم احمد عبدالحمید الحسیني٤١٦٤٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة:  سیاسات التجارة الخارجیة / ٣

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتساباسالم محمد سید سلیمان٤١٦٥٤

خارجیة - انتساباسماء طارق حسن ابو السعود٤١٦٦٢

خارجیة - انتساباسماء عید احمد سالمة٤١٦٦٤

خارجیة - انتساباسماء مصطفى عبد الفتاح ابو زید٤١٦٦٥

خارجیة - انتسابامل محمد محمد على٤١٦٧٥

خارجیة - انتسابباسم محمد وھبھ قاسم٤١٦٩٦

خارجیة - انتساببثینھ محمد شوقى محمد٤١٦٩٨

خارجیة - انتساببسمھ محمد معبد محمد٤١٧٠٤

خارجیة - انتساببسنت محمد مصطفى محمد السید٤١٧٠٨

خارجیة - انتساببیشوى جمیل ایوب متوشلح٤١٧١٣

خارجیة - انتسابتقوى طلعت محمد محمود٤١٧١٧

خارجیة - انتسابجمال عبد هللا محمد محمود القللى٤١٧٢١

خارجیة - انتسابحازم فیصل عبدالدایم قریش٤١٧٢٣

خارجیة - انتسابحسام حسن نور الدین عثمان٤١٧٢٦

خارجیة - انتسابحسام مسعد عبد المعطي موسى٤١٧٢٨

خارجیة - انتسابحسن اشرف حسن عبد الرحمن٤١٧٢٩

خارجیة - انتسابرودینا رضا بدوى محمد٤١٧٤٨

خارجیة - انتسابروضھ عاطف محمد عبد الصبور٤١٧٤٩

خارجیة - انتسابسارة سید محمد كامل محمد٤١٧٥٣

خارجیة - انتسابعبد الرحمن خالد الحسینى محمد٤١٧٨٩

خارجیة - انتسابعبد الرحمن محروس صدیق على٤١٧٩٤

خارجیة - انتسابعبد الرحمن محمد حسن احمد٤١٧٩٥

خارجیة - انتسابعبد الاله انور عبد الاله علي عبد الرحمن٤١٧٩٧

خارجیة - انتسابعبد هللا ادم علي رجب٤١٧٩٨

خارجیة - انتسابعبد هللا جمال محمد صابر٤١٧٩٩

خارجیة - انتسابعبد هللا عاشور رجب٤١٨٠١

خارجیة - انتسابعبد هللا محمد عبدهللا عبدالعزیز٤١٨٠٣

خارجیة - انتسابعبد المعبود شریف عبد المعبود سلمان٤١٨٠٦

خارجیة - انتسابعرفھ شوقى عرفھ فھیم٤١٨٠٧

خارجیة - انتسابعزه وجیھ السید ابراھیم٤١٨٠٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٤١)المادة:  سیاسات التجارة الخارجیة / ٣

عدد الطالب:(٢٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتسابعمرو عاطف منصور الجوھرى٤١٨٣٦

خارجیة - انتسابغادة احمد محمد محمد حسانین٤١٨٤٠

خارجیة - انتسابكریستینا یوسف صالح یوسف٤١٨٤٩

خارجیة - انتسابلیدیا فارس وزیرى ناشد(أ.ف)٤١٨٥٨

خارجیة - انتسابمارتینا میالد حلیم فانوس٤١٨٦٥

خارجیة - انتسابمارى منیر ریاض خلھ٤١٨٦٧

خارجیة - انتسابمجدي عالء حلمي محمد ابراھیم٤١٨٧٣

خارجیة - انتسابمحمد مجدى سید عبد الحمید٤١٩١٣

خارجیة - انتسابمحمد محمود عبد الفتاح محمود٤١٩١٥

خارجیة - انتسابمحمد مصطفى حمزه علیوه٤١٩١٧

خارجیة - انتسابمحمود ربیع عبد العزیز مرزوق٤١٩٢٢

خارجیة - انتسابمرام سمیر فایز میخائیل٤١٩٢٩

خارجیة - انتسابمنى یس محمد محمد سلیمان٤١٩٤٨

خارجیة - انتسابمى محمود فایز عبدالحمید٤١٩٥٣

خارجیة - انتسابنادر سید عبد النبي محمد٤١٩٦٢

خارجیة - انتسابندى عماد الدین فضل حسن٤١٩٦٨

خارجیة - انتسابنرمین عالء انور شعبان٤١٩٧٠

خارجیة - انتسابھاجر عاطف عبد القادر مصطفى٤١٩٨٩

خارجیة - انتسابھایدى ابراھیم موسى ابراھیم٤١٩٩٣

خارجیة - انتسابھبھ مصطفى كامل على٤١٩٩٥

خارجیة - انتسابھند ضیاء عبد النبى حسین(أ.ف)٤٢٠٠٥

علوم سیاسیة - انتساباسراء محمد السید حامد٤٢٦٦١

علوم سیاسیة - انتسابایھ رضا على محمد٤٢٦٦٣

علوم سیاسیة - انتسابمحمد سامى عبد العظیم یوسف٤٢٦٦٩

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٤١)المادة: عالقات سیاسیة دولیة /٤ برید

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

برید - انتظامخ+دالیا السعید فاید السعدنى٤٢٦٨١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٤١)المادة: عالقات اقتصادیة دولیة /٣

عدد الطالب:(٨)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتساباحمد عمرو احمد محمد٤١٦١٩

خارجیة - انتسابعصام الدین محمد فوزى عبد ربھ ابراھیم٤١٨١١

خارجیة - انتسابباحمد عدلى عمر عبد الشافى٤٢٠٢٨

خارجیة - انتساببخالد ولید محمد عطیھ عبد الخالق٤٢٠٤٣

خارجیة - انتسابخ+محمد احمد صفوت احمد٤٢١١٨

خارجیة - انتسابخ٣نور الدین محمد عبدالرحمن٤٢١٢٨

اقتصاد - انتظامخالد مھني راشد محمد٤٢٥٤٤

علوم سیاسیة - انتظاماحمد محمد احمد عبد العال٤٢٦٤١

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

إجمالى طالب اللجنة (٤١)المادة: نظریة العالقات الدولیة / ٤ علوم سیاسیة

عدد الطالب:(٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

علوم سیاسیة - انتظامعمر خالد محمد محمد عبد الحمید٤٢٦٤٧

علوم سیاسیة - انتظاممحمود یسرى احمد سید٤٢٦٥٠

علوم سیاسیة - انتظامھالة عبد المحسن حامد نصر عبده٤٢٦٥١

علوم سیاسیة - انتسابشوقى سید العربى ابراھیم٤٢٦٦٥

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

إجمالى طالب اللجنة (٤١)المادة: نظم المعلومات اإلداریة /٣ 

عدد الطالب:(٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٢)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة اعمال - انتظامرضوى مجدى رمضان بركات٤٢١٨٩

إدارة اعمال - انتظامعبد الرحمن احمد مصطفى عبد الخالق٤٢٢٠٧

إدارة اعمال - انتسابمنھ هللا محمد محمد سالمین٤٢٤٩٠

برید - انتظامخ+سامح ربیع عبدالعلیم ابراھیم٤٢٦٨٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: دراسات فى المراجعة

عدد الطالب:(٥٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٣)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظاماحمد حربى عبد المنعم على حسین٤٠٠١٠

محاسبة - انتظاماحمد حمدى محمد عوض هللا٤٠٠١١

محاسبة - انتظاماحمد سامى محمد على٤٠٠١٥

محاسبة - انتظاماحمد سید سعد سید٤٠٠١٨

محاسبة - انتظاماحمد عاشور عبد التواب محمد٤٠٠٢٨

محاسبة - انتظاماحمد عبد الغفار محمود عبد الغفار٤٠٠٣٠

محاسبة - انتظاماحمد عبد اللطیف احمد ابراھیم٤٠٠٣١

محاسبة - انتظاماحمد ماھر فھیم حامد٤٠٠٣٨

محاسبة - انتظاماسراء محمد على ابو العال٤٠٠٦٠

محاسبة - انتظامایناس عبد هللا رضا حسن سید٤٠٠٨٦

محاسبة - انتظامحمزه محمد زكریا محمد٤٠١١٧

محاسبة - انتظامرانیا سید بیومى محمد٤٠١٣٢

محاسبة - انتظامسناء محمد ریاض حامد٤٠١٦١

محاسبة - انتظامشكرى عزت احمد عزب٤٠١٧٤

محاسبة - انتظامعاصم سید رمضان ابراھیم٤٠١٨٥

محاسبة - انتظامعبد الرحمن محمد عبد المجید اسماعیل٤٠١٩١

محاسبة - انتظامعمار محمود سعدالدین میھوب٤٠٢١٧

محاسبة - انتظامكریم حمزاوى حسین محمد٤٠٢٣٤

محاسبة - انتظاممازن صالح محمد عبد الرحمن٤٠٢٤٦

محاسبة - انتظاممحمد احمد قرنى محمد محمود٤٠٢٥٢

محاسبة - انتظاممحمد طارق عبد المنعم احمد الصاوى٤٠٢٧٧

محاسبة - انتظاممحمد عادل یونس محمد٤٠٢٧٩

محاسبة - انتظاممحمد عبد الكریم عبدهللا محمد٤٠٢٨١

محاسبة - انتظاممحمد عبده اسماعیل عبد المنعم٤٠٢٨٤

محاسبة - انتظاممحمد علي سعد مدبولي٤٠٢٨٦

محاسبة - انتظاممحمد محمود سالمھ عبد البارى٤٠٢٩١

محاسبة - انتظاممحمد محمود عبد الخالق محمد٤٠٢٩٢

محاسبة - انتظاممصطفى احمد طھ محمد٤٠٣١٩

محاسبة - انتظاممیاده عبدالنبى محمد رضوان٤٠٣٥١

محاسبة - انتظامیاسمین سامى محمد على زھرة٤٠٤١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: دراسات فى المراجعة

عدد الطالب:(٥٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٣)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظامیاسمینا رضا احمد خلیفھ٤٠٤١٨

محاسبة - انتظامبابراھیم مصطفى ابراھیم سید٤٠٤٢٧

محاسبة - انتظامبامیره یاسر جوده الجبلى٤٠٤٣٢

محاسبة - انتظامبفاطمھ نصر ماھر عبد الوھاب٤٠٤٤٢

محاسبة - انتظامخ+ابراھیم ماھر عبد السالم العسال٤٠٤٨٨

محاسبة - انتسابابراھیم فایز ابراھیم فیصل٤٠٥٤١

محاسبة - انتساباحمد حمدى على خطاب(أ.ف)٤٠٥٥٧

محاسبة - انتساباحمد سلیمان احمد شادى٤٠٥٦٦

محاسبة - انتسابایھ یحیى احمد السید٤٠٦٧١

محاسبة - انتسابشریف طھ محمد عبده٤٠٧٦٧

محاسبة - انتسابماریو ممدوح محب موافق٤٠٨٦٣

محاسبة - انتسابمحمد ابراھیم محمد احمد٤٠٨٦٩

محاسبة - انتسابمحمد زكریا عالم ابو العباس٤٠٩٠٦

محاسبة - انتسابمحمد محمود محمد خلیل٤٠٩٦١

محاسبة - انتسابمحمد مصطفى محمد عبد الدایم٤٠٩٦٣

محاسبة - انتسابمحمد ھاشم عبدالحمید سید٤٠٩٦٨

محاسبة - انتسابمحمود اسماعیل مصطفى عبد الحلیم٤٠٩٧٤

محاسبة - انتسابمحمود سمیر احمد سالم٤٠٩٧٩

محاسبة - انتسابمحمود عبد الرحمن محمد حسین عباد٤٠٩٨١

محاسبة - انتسابمصطفى محمد الضوى احمد محمد٤١٠١٣

محاسبة - انتسابمصطفى محمد مصطفى عبد العزیز٤١٠١٥

محاسبة - انتسابخ+ریھام عادل على عبدالوھاب٤١٢٠٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: دراسات فى األسواق المالیة والبورصات

عدد الطالب:(٥٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظام لغاتبباسل خالد فاروق عبدالحمید٢٢٠

خارجیة - انتظاماحمد حمدى ابوالفتوح علي٤١٢٤٧

خارجیة - انتظاماحمد حمدى عبد الفتاح محمود االعصر٤١٢٤٨

خارجیة - انتظامامیره عباس حسن امین٤١٢٩٤

خارجیة - انتظامایناس خالد ربیع حسن٤١٢٩٨

خارجیة - انتظامحازم زكریا عبد الفتاح احمد عبد العال٤١٣١٣

خارجیة - انتظامحسام محمد عبد العاطى جوده٤١٣١٨

خارجیة - انتظامعبد الرحمن نبیل قطب ابراھیم٤١٣٧١

خارجیة - انتظامفؤاد محمود فؤاد علي٤١٣٨٧

خارجیة - انتظاممحمد سامى محمد محمد٤١٤٢٨

خارجیة - انتظاممحمود سید جمعھ عبد هللا٤١٤٥٨

خارجیة - انتظاممروة سید حسن حسین٤١٤٧٠

خارجیة - انتظاممونیكا جاد فاروق *٤١٤٨٩

خارجیة - انتظامھبھ هللا محمد احمد احمد المھیوى٤١٥١٥

خارجیة - انتظامخ+محمود محمد عبدالحكیم عبدالحمید٤١٥٧٦

خارجیة - انتساباحمد حسنین سعد حسنین٤١٦٠٤

خارجیة - انتساباحمد رجب عبد اللطیف ابوبكر٤١٦٠٦

خارجیة - انتساباحمد عبد المعطى محمد محمود٤١٦١٥

خارجیة - انتساباحمد عالء الدین سید عارف٤١٦١٨

خارجیة - انتساباسالم احمد عبدالحمید الحسیني٤١٦٤٨

خارجیة - انتساباسماء حسن ابو الحدید محمد٤١٦٦٠

خارجیة - انتساباسماء عبد الرحمن احمد امین٤١٦٦٣

خارجیة - انتسابدینا جالل فاروق جالل٤١٧٣٧

خارجیة - انتسابرضوى ولید جمال محمد(أ.ف)٤١٧٤٥

خارجیة - انتسابسحر عسیلي محمد محمد٤١٧٥٨

خارجیة - انتسابعبد هللا محمد محمود على العنانى٤١٨٠٤

خارجیة - انتسابعمرو حسام الدین مصطفى محمد٤١٨٣٤

خارجیة - انتسابفاطمھ رأفت احمد السید٤١٨٤٣

خارجیة - انتسابكریمة سعد معتوق محمد شعیب٤١٨٥٥

خارجیة - انتسابمحمد ابراھیم محمد محمد سعد٤١٨٧٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: دراسات فى األسواق المالیة والبورصات

عدد الطالب:(٥٢)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتسابمحمد احمد الدسوقي عبدالعال ناصر٤١٨٧٥

خارجیة - انتسابمحمد كریم السید عبد هللا٤١٩١٠

خارجیة - انتسابمحمود سلیمان بیومى ابراھیم٤١٩٢٤

خارجیة - انتسابمحمود شكرى عبدالسمیع محمد خطاب٤١٩٢٥

خارجیة - انتسابمحمود صالح محمد السعید اسماعیل٤١٩٢٧

خارجیة - انتسابنورھان محمد شحاتھ عبدالحفیظ٤١٩٨٥

خارجیة - انتسابھاجر محمود عبدالعاطى ابراھیم٤١٩٩٠

خارجیة - انتسابھدیر محمد سالم محمد٤٢٠٠٠

خارجیة - انتسابھشام رأفت فؤاد مرسى٤٢٠٠١

خارجیة - انتسابیاسمین محمد جامع محمد الصادق٤٢٠١٠

خارجیة - انتساببابتسام على محمد على٤٢٠١٩

خارجیة - انتسابباحمد ربیع عبدالحمید سید٤٢٠٢١

خارجیة - انتسابباحمد عبد الحمید احمد یونس٤٢٠٢٦

خارجیة - انتساببجھاد سید ضوى احمد٤٢٠٣٩

خارجیة - انتساببمحمد احمد محمد عبد الجواد الفخرانى٤٢٠٦١

خارجیة - انتساببمحمد خالد حسان عبد هللا٤٢٠٦٤

خارجیة - انتساببمصطفى احمد مصطفى محمد راضى٤٢٠٧٣

خارجیة - انتساببمصطفى محمد احمد ابو السعود ھاشم٤٢٠٧٨

خارجیة - انتسابخ+ایمان صالح محمد سید٤٢٠٩٠

خارجیة - انتسابخ١محمد عماد شحاتھ محمد یوسف٤٢١٠٣

خارجیة - انتسابخ+اسماء صالح ھریدى ابراھیم٤٢١٠٦

احصاء تطبیقى - انتظامخ+ھنیة عبدالمنعم عبدالحلیم عفیفي٤٢٦١١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٥٣)المادة: نظریة احصاء (١)

عدد الطالب:(١٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

احصاء تطبیقى - انتظامایھ حسن محمد احمد٤٢٥٨٣

احصاء تطبیقى - انتظامكریم محمد اسامھ احمد على عمر٤٢٥٩١

احصاء تطبیقى - انتظاممحمد اسامھ احمد محمد السید٤٢٥٩٥

احصاء تطبیقى - انتظاممحمد بیومى عبد الفتاح بیومى٤٢٥٩٦

احصاء تطبیقى - انتظامھاجر عادل محمد امین٤٢٦٠٢

احصاء تطبیقى - انتظامیاسمین محمد حسین عبد الحفیظ٤٢٦٠٤

احصاء تطبیقى - انتظامباصالھ محمد عبدالعزیز محمد٤٢٦٠٥

احصاء تطبیقى - انتظامبعبدالجلیل حمدي عبدالجلیل محمد بدر٤٢٦٠٧

احصاء تطبیقى - انتظامخ+محمد قناوي علي قناوي٤٢٦١٠

احصاء تطبیقى - انتساباحمد محمود عبد الرازق السید٤٢٦٢٢

احصاء تطبیقى - انتساباسراء محمد برعي یاسین٤٢٦٢٣

احصاء تطبیقى - انتسابزینب عبد المرید عبد العظیم نور الدین٤٢٦٢٨

احصاء تطبیقى - انتسابمحمد مبروك حلمي مبروك٤٢٦٣١

احصاء تطبیقى - انتسابولید محمد على حسن الدش٤٢٦٣٤

احصاء تطبیقى - انتساببایمان سید جمال عبدالعزیز عمران٤٢٦٣٥

احصاء تطبیقى - انتساببباسم رمضان امام حسان٤٢٦٣٦

  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٥٣)المادة: نظریة تجارة خارجیة/٣

عدد الطالب:(٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظام لغاتبباسل خالد فاروق عبدالحمید٢٢٠

خارجیة - انتظامجمال محمد نعمان السید٤١٣٠٩

خارجیة - انتظامبایھ عبد الراضى عبد الدایم حامد حسین ٤١٥٤٩

خارجیة - انتظامخ+مروة عبدالعظیم علي محمود٤١٥٧٧

خارجیة - انتسابابو بكر احمد ابو بكر عبد العال٤١٥٩٦

خارجیة - انتسابشادى مجدي حسن علي٤١٧٧٣

خارجیة - انتسابعمرو سعید محمد كامل٤١٨٣٥

خارجیة - انتساببرفیق طارق احمد كمال شحاتھ٤٢٠٤٧

خارجیة - انتساببابراھیم محمد احمد محمد مرسى٤٢٠٩١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٥٣)المادة: محاسبة حكومیة وقومیة /٣

عدد الطالب:(١٦)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتساباحمد مجدى احمد السید مصطفى٤٠٥٨٦

محاسبة - انتسابحسام محمد عبد الوھاب امین٤٠٦٩٦

محاسبة - انتسابمحمد رضا محمد مصطفى٤٠٩٠٥

محاسبة - انتسابمحمد مصطفى محمد سید٤٠٩٦٢

محاسبة - انتسابمحمد ممدوح محى الدین سید٤٠٩٦٥

محاسبة - انتسابمحمد ناصر سالم بدوى٤٠٩٦٦

محاسبة - انتسابمحمود امجد عبده عبدالنعیم٤٠٩٧٦

محاسبة - انتسابمغفره محمود بدوى زھرى٤١٠٢١

محاسبة - انتسابممدوح ناھض صدقى محمود االستاذ٤١٠٢٢

محاسبة - انتسابمنة هللا عبد السالم جمال ابراھیم٤١٠٢٧

محاسبة - انتسابمنى مدحت محمود محمد٤١٠٢٨

محاسبة - انتسابمھند محمد محمد محمد٤١٠٣٢

محاسبة - انتسابمى محمد ابو العطا احمد٤١٠٣٦

محاسبة - انتساببمحمد یاسر سعید عید٤١١٤٥

برید - انتظامخ+حسام محمد محمد حفنى٤٢٦٨٠

برید - انتظامخ+دیاب محمد كامل صالح رجب٤٢٦٨٢

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

إجمالى طالب اللجنة (٥٣)المادة: بحوث العملیات فى اإلدارة

عدد الطالب:(٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة اعمال - انتظامدنیا جمال محمد مرسى٤٢١٨٢

إدارة اعمال - انتظامنھى عبد الناصر امین فضل هللا٤٢٢٨٣

إدارة اعمال - انتظامھند احمد عبد الغفور عبد الظاھر٤٢٢٩٢

إدارة اعمال - انتظامھیالنھ عاطف الفى غبلایر٤٢٢٩٣

إدارة اعمال - انتظامخ+مالك نبیل مینا حنین٤٢٣١١

إدارة اعمال - انتسابعمر احمد عبد العال محمد نجم٤٢٤٢٢

إدارة اعمال - انتسابخ+حسانین محمد احمد حسنین٤٢٥٣٣

برید - انتظامخ+حسن امین حسن صالح٤٢٦٧٦

برید - انتظامخ+طلعت الطوخى السید أبومحمد٤٢٦٨٤

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
إجمالى طالب اللجنة (٥٣)المادة: ادارة شركات متعددة الجنسیات

عدد الطالب:(٣)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٤)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

إدارة اعمال - انتظامعبد الرحمن محمد سعد السید٤٢٢١٠

إدارة اعمال - انتساببعبد الرحمن ناصر شاذلى عیسى٤٢٥٢٦

إدارة اعمال - انتساببمحمد حسام محمد كامل ابراھیم٤٢٥٢٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة حكومیة وقومیة /٣

عدد الطالب:(٣٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٥)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتظامعالء سید عبدالحمید محمد٤٠٢٠٤

محاسبة - انتظامھدى ھشام عبد الحلیم عبد العزیز٤٠٣٩٧

محاسبة - انتظامخ+ولید حسن محمد على٤٠٥١٤

محاسبة - انتسابابراھیم زینھم مصطفى ابراھیم٤٠٥٣٦

محاسبة - انتسابابراھیم صالح عبد الرحمن حسین٤٠٥٣٨

محاسبة - انتساباحمد اسامھ ابراھیم رحیم٤٠٥٤٥

محاسبة - انتساباحمد بھجت عید عبد المجید٤٠٥٤٨

محاسبة - انتساباحمد صالح عبد الرحمن احمد٤٠٥٧٣

محاسبة - انتساباحمد طارق محمد فوزى٤٠٥٧٤

محاسبة - انتساباحمد عطیھ ابراھیم ابراھیم(محول)٤٠٥٨٠

محاسبة - انتساباحمد فادى كامل عبدالحافظ٤٠٥٨٤

محاسبة - انتساباحمد محمد حسن عبد التواب٤٠٥٨٧

محاسبة - انتسابامنیة عید محمد عبد الرحیم٤٠٦٤٢

محاسبة - انتسابجرجس عزیز غالى جبرائیل٤٠٦٨٣

محاسبة - انتسابحسام ایمن عبد الحكیم عبد النعیم على٤٠٦٩٢

محاسبة - انتسابحسن وائل ابو سریع عبد الحلیم٤٠٦٩٩

محاسبة - انتسابخالد جمال ابراھیم عوض٤٠٧٠٤

محاسبة - انتسابخالد مجدي كمال محمد٤٠٧٠٧

محاسبة - انتسابخلود خالد احمد عبد المنعم٤٠٧١١

محاسبة - انتسابریھام جوده حمیده محمود مبروك٤٠٧٣٦

محاسبة - انتسابسلسبیل حمدى عبد الرحیم فرج هللا٤٠٧٤٥

محاسبة - انتسابشاھر محمد صالح الدین سلطان٤٠٧٦١

محاسبة - انتسابعبد الرحمن ماھر قاسم سید٤٠٧٨٩

محاسبة - انتسابعبد هللا محمد احمد عبد هللا٤٠٨٠٥

محاسبة - انتسابعمر ھانى محمد محمد٤٠٨٣١

محاسبة - انتسابعمر ھشام محمد محمد حسنین٤٠٨٣٢

محاسبة - انتسابمحمد اشرف السعید عبدالسالم٤٠٨٨١

محاسبة - انتسابمحمد ایمن محمد احمد٤٠٨٨٣

محاسبة - انتسابمحمد سالمة على محمد على٤٠٩٠٩

محاسبة - انتسابمحمد سید عبد الصبور احمد٤٠٩١٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: محاسبة حكومیة وقومیة /٣

عدد الطالب:(٣٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور األرضي)رقم اللجنة:(٥)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

محاسبة - انتسابمحمد سید عبد الظاھر عبد العال٤٠٩١٦

محاسبة - انتسابمحمد سید قرنى طھ على الجزار٤٠٩١٧

محاسبة - انتسابمحمد عادل عبد المحسن فاروق٤٠٩٣٠

محاسبة - انتسابمحمد عبد الخالق حسن عبد الخالق٤٠٩٣٨

محاسبة - انتسابمحمد عبد العال مدنى عبدالعال٤٠٩٤١

محاسبة - انتسابمحمد على تعلب محمد على٤٠٩٤٩

محاسبة - انتسابمحمد فتحى انور عبد الجواد٤٠٩٥٤

محاسبة - انتساببمحمود یسرى على الجوھرى٤١١٨١

محاسبة - انتسابخ+محمد عبدالوھاب محمود سلیمان٤١٢١٩

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: التمویل الدولى

عدد الطالب:(٦٠+٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(١)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظاماحمد عبد الوھاب عبد المالك محمد٤١٢٥٥

خارجیة - انتظاماحمد محمد نصر محمد٤١٢٦٠

خارجیة - انتظامعبد الرحمن عماد ابوسریع عطیھ سالم٤١٣٧٠

خارجیة - انتظامقمر كمال حسنى سلیمان خطاب٤١٣٩٤

خارجیة - انتظامكامل احمد كامل محمد٤١٣٩٥

خارجیة - انتظامكرستینا عادل حنا٤١٣٩٦

خارجیة - انتظامكریم احمد شعبان عبد العاطى٤١٣٩٧

خارجیة - انتظاممحمد عبد العال عبد المجید حسن٤١٤٣٦

خارجیة - انتظاممحمد عبد هللا نجاتي عبد هللا٤١٤٣٩

خارجیة - انتظاممحمود سمیر توفیق سید العجولى٤١٤٥٧

خارجیة - انتظامنورھان محمود عطیة ابو بكر٤١٥١١

خارجیة - انتظامھدى مصطفى عبد المعتمد مصطفى٤١٥١٩

خارجیة - انتظامیوسف نصر الدین عبدالفتاح عبدالواحد٤١٥٤٤

خارجیة - انتظامخ+احمد منیر عبدالعظیم اسماعیل ٤١٥٦٨

خارجیة - انتظامخ+طارق یسرى سید یوسف الفقى٤١٥٧٣

خارجیة - انتظامخ+عادل عبدالراضى عطیفى عبدالمجید٤١٥٧٤

خارجیة - انتظامخ+محمود محمد عبدالحكیم عبدالحمید٤١٥٧٦

خارجیة - انتظامخ+مروه حمدنا هللا حسن حمدنا هللا٤١٥٧٨

خارجیة - انتساباحمد عادل زكى عبد الرازق٤١٦١٤

خارجیة - انتسابادھم عبد الحمید محمد نور الدین٤١٦٤٢

خارجیة - انتسابامل مصباح محمد احمد٤١٦٧٦

خارجیة - انتسابایات معتز مختار یوسف٤١٦٨٤

خارجیة - انتساببالل حسن عبد هللا احمد سراج الدین٤١٧٠٩

خارجیة - انتسابدعاء سمیر اسماعیل ابراھیم٤١٧٣٤

خارجیة - انتسابرحاب محمد قاسم محمد احمد٤١٧٤١

خارجیة - انتسابرشاد عماد رشاد صالح٤١٧٤٣

خارجیة - انتسابسامى خلف سام حنین٤١٧٥٧

خارجیة - انتسابسلمى خالد محمود خلیفة٤١٧٦٥

خارجیة - انتسابعبد الرحمن محمد حسین محمد٤١٧٩٦

خارجیة - انتسابعمر احمد عبد العلیم السید٤١٨٢٠

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: التمویل الدولى

عدد الطالب:(٦٠+٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(١)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتسابكریم خالد محمد كامل محمد٤١٨٥١

خارجیة - انتسابكریم سلیمان على عبد الجواد٤١٨٥٢

خارجیة - انتسابمؤمن رضا حنفي عبدالفتاح٤١٨٥٩

خارجیة - انتسابمؤمن فتحى سید مصطفى٤١٨٦١

خارجیة - انتسابمارینا فرج ھابیل فؤاد٤١٨٦٩

خارجیة - انتسابمازن عصام فخرى األقصرى٤١٨٧١

خارجیة - انتسابمحمد عید محمد سید٤١٩٠٦

خارجیة - انتسابمحمود رشدى محمد السید عثمان٤١٩٢٣

خارجیة - انتسابمحمود محمد عبد الحمید مھنى٤١٩٢٨

خارجیة - انتسابنورھان مجدى زینھم حنفى٤١٩٨٤

خارجیة - انتسابنورھان مصطفى عوض جالل عوض٤١٩٨٦

خارجیة - انتسابھبھ نبیل احمد فرغلي٤١٩٩٦

خارجیة - انتسابھدیر طھ زكریا محمد حسن٤١٩٩٧

خارجیة - انتسابھدیر محمد سالم محمد٤٢٠٠٠

خارجیة - انتسابوائل محمد معبد محمد٤٢٠٠٧

خارجیة - انتسابباسالم نجاح عدلى احمد٤٢٠٣٢

خارجیة - انتسابببسنت عصام عطیھ محمود٤٢٠٣٦

خارجیة - انتساببعمر محمد سید العقبي٤٢٠٥٨

خارجیة - انتساببفھد حسین اللیثى جامع اللیثى٤٢٠٥٩

خارجیة - انتساببمحمد احمد محمد عبد الجواد الفخرانى٤٢٠٦١

خارجیة - انتسابخ+ایمان صالح محمد سید٤٢٠٩٠

خارجیة - انتسابخ٢محسن سید السید ابر اھیم٤٢١٠٤

خارجیة - انتسابخ+رامى شوقى عبدالمنعم حسن٤٢١١١

خارجیة - انتسابخ+رغده عطیھ عبدالحمید عطیھ٤٢١١٢

خارجیة - انتسابخ+عالء انور محمد البنا٤٢١١٦

خارجیة - انتسابخ+محمد محمود حسن سلیمان سنجر٤٢١١٩

خارجیة - انتسابخ+محمود ابراھیم محمود فتح هللا٤٢١٢٠

خارجیة - انتسابخ+مصطفى یحى شلبى محمد حموده٤٢١٢٤

خارجیة - انتسابخ+ھبھ جمال عید تفیان٤٢١٢٩

خارجیة - انتسابخ+ھدى النحاس كمال محمد جنیدى٤٢١٣١

المادة: لغات البرمجة المتقدمة /٤ نظم المعلومات اإلداریة
عدد الطالب:(٤)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(١)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

نظم المعلومات اإلداریةایھاب ممدوح عویس زیدان٤٢٧١٣

نظم المعلومات اإلداریةاحمد سید ضاحى على عبد الرازق٤٢٧٢٤

نظم المعلومات اإلداریةعبد الرحمن حسن محمود عبدالجلیل٤٢٧٢٥

نظم المعلومات اإلداریةرانا عصام محمد محمد٤٢٧٢٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨

المادة: نظم التصدیر واالستیراد

عدد الطالب:(٢٩)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٥)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظام لغاتبوال ادیب شوقى ابراھیم٢٠٥

خارجیة - انتظاماحمد رضا الصابر محمد٤١٢٥٠

خارجیة - انتظاماحمد كمال محمد فكرى٤١٢٥٦

خارجیة - انتظاماحمد محمد احمد انور٤١٢٥٧

خارجیة - انتظامسیف الدین محمد محمد حامد٤١٣٥٠

خارجیة - انتظامعبد العزیز شریف عبد العزیز محمد ٤١٣٧٢

خارجیة - انتظاممازن عالء الدین على محمد سلیمان٤١٤١١

خارجیة - انتظاممحمد ابراھیم محمد ابراھیم٤١٤١٦

خارجیة - انتظاممحمد احمد محمد احمد مؤمن٤١٤١٨

خارجیة - انتظاممحمد سید محمد عبد العزیز٤١٤٣٠

خارجیة - انتظاممحمد طارق على محمد عباس٤١٤٣٣

خارجیة - انتظاممحمد عبد الناصر رمضان احمد سلیمان٤١٤٤١

خارجیة - انتظاممحمود عبد الفتاح محمد المھدى عبد المجید ٤١٤٦١٢

خارجیة - انتظاممحمود محمد سلیم اسماعیل٤١٤٦٣

خارجیة - انتظاممحمود محمد محمود حسن٤١٤٦٧

خارجیة - انتظاممیار سید عبدالعظیم السید٤١٤٩٣

خارجیة - انتظامھاجر نصر ابو الحسن عبد الوھاب٤١٥١٢

خارجیة - انتظامھاجر ھاني سعد عبد الواحد٤١٥١٣

خارجیة - انتظامیوسف على صادق عویس٤١٥٤١

خارجیة - انتظامبنوریھان عبد الراضى عبدالستار عبد الظاھر٤١٥٥٩

خارجیة - انتظامخ+ایمان بدوى حسین المجید٤١٥٧١

خارجیة - انتساباحمد عمرو احمد محمد٤١٦١٩

خارجیة - انتساباحمد كمال عبد الجواد ھریدى٤١٦٢٢

خارجیة - انتساباسالم فتحى طھ حمزه٤١٦٥١

خارجیة - انتسابحامد نایف حامد محمد٤١٧٢٥

خارجیة - انتسابسیف مسعد السید محمد٤١٧٧٢

خارجیة - انتسابمیرفت محى محمد مصطفى٤١٩٥٨

خارجیة - انتساببجرجس منیر جرجس رزق٤٢٠٣٨

خارجیة - انتسابخ٢مینا عطاهللا عطیھ عازر٤٢٠٨٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
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االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظام لغاتبجون اشرف جورج جرجس٢٢١

خارجیة - انتظاماحمد عبد المرضى عباس یوسف٤١٢٥٢

خارجیة - انتظاماحمد محمد احمد انور٤١٢٥٧

خارجیة - انتظاماحمد محمد نصر محمد٤١٢٦٠

خارجیة - انتظاماحمد ممدوح السید ابراھیم٤١٢٦٣

خارجیة - انتظاماسامھ محمود توفیق ادم٤١٢٦٥

خارجیة - انتظاماسراء البدرى عبدالراضى عبدهللا٤١٢٦٦

خارجیة - انتظاماسراء سلیمان عبدالمنعم توني٤١٢٦٧

خارجیة - انتظاماسراء علي مسعود علي٤١٢٦٨

خارجیة - انتظاماسراء كامل محمود كامل سالم٤١٢٦٩

خارجیة - انتظاماسراء محمد وطنى ثابت بیومى٤١٢٧٠

خارجیة - انتظاماسراء محمود فاروق محمود٤١٢٧١

خارجیة - انتظاماسالم احمد محمد معوض٤١٢٧٢

خارجیة - انتظاماسالم حسن حسین السید النشار٤١٢٧٣

خارجیة - انتظاماسالم محمد ذكى عبد الرازق٤١٢٧٥

خارجیة - انتظاماسماء سعید سید محمد٤١٢٧٧

خارجیة - انتظاماسماء عادل محمد ھمام حسانین٤١٢٧٨

خارجیة - انتظاماسماء على خمیس عبد الرحیم٤١٢٧٩

خارجیة - انتظاماسماء عمر امین محمد على البحیرى٤١٢٨٠

خارجیة - انتظاماسماء محمد عبد المحسن فوزي٤١٢٨١

خارجیة - انتظاماسماء ھدیب عبد العزیز جاب هللا٤١٢٨٢

خارجیة - انتظاماشرف خالد على احمد عبد الرحمن٤١٢٨٣

خارجیة - انتظامافنان محمد مرسى مصطفى٤١٢٨٥

خارجیة - انتظامامل خالد محمود حماد٤١٢٨٩

خارجیة - انتظامامنیھ محمد ابو سریع سید٤١٢٩٠

خارجیة - انتظامامنیھ مصطفي جمیل عبد الغني٤١٢٩١

خارجیة - انتظامامیره حمام محمود محمد٤١٢٩٣

خارجیة - انتظامامیره عباس حسن امین٤١٢٩٤

خارجیة - انتظاماندرو سمیر مكرم بباوي٤١٢٩٥

خارجیة - انتظامایمان عبد الراضى عبدالباقى محمد٤١٢٩٧

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظامایھ حسن محمود على عبد المنعم٤١٣٠٠

خارجیة - انتظامایھ سعید مصطفى احمد٤١٣٠١

خارجیة - انتظامایھ عبد هللا محمد عبد الاله حسین ٤١٣٠٢

خارجیة - انتظامبسمھ محمد احمد مكاوى٤١٣٠٤

خارجیة - انتظامبیشوى وجیھ میالد قالده٤١٣٠٨

خارجیة - انتظامجھاد نبیل محمد محمد ٤١٣١١

خارجیة - انتظامحسام سامى عبد التواب عبد السمیع٤١٣١٦

خارجیة - انتظامحسام محمد عبد العاطى جوده٤١٣١٨

خارجیة - انتظامحسین محمد عبد الستار عبد الرحمن٤١٣١٩

خارجیة - انتظامحلمى عماد حلمى محمد٤١٣٢٠

خارجیة - انتظامخالد محمد السید محمد٤١٣٢٢

خارجیة - انتظامرانا سامح عبد الحفیظ امام٤١٣٢٥

خارجیة - انتظامرانا عادل احمد رسالن احمد٤١٣٢٦

خارجیة - انتظامرضوى محمد محمد السید شلبى٤١٣٣٠

خارجیة - انتظامرنا والء عید السید ابراھیم٤١٣٣١

خارجیة - انتظامریم خالد محمد محمود٤١٣٣٣

خارجیة - انتظامریھام زكریا مصطفى عبد الھادى٤١٣٣٤

خارجیة - انتظامزینب محمد سلیمان عبدالستار٤١٣٣٥

خارجیة - انتظامزینب ھشام ابراھیم محمد٤١٣٣٦

خارجیة - انتظامسارة فتحى محمد على عبد الجواد٤١٣٣٧

خارجیة - انتظامساره اسماعیل عبد الحلیم اسماعیل٤١٣٣٨

خارجیة - انتظامساره رضا السید محمد٤١٣٤٠

خارجیة - انتظامسلمى السید احمد احمد٤١٣٤٣

خارجیة - انتظامسما سمیر سالم على٤١٣٤٤

خارجیة - انتظامسمر حسن جمیل عبد الغنى٤١٣٤٥

خارجیة - انتظامسھا على شعبان على٤١٣٤٨

خارجیة - انتظامسوھندا احمد ربیع عبد الحلیم احمد٤١٣٤٩

خارجیة - انتظامشاھنده منصور محمد عبد الغفار٤١٣٥٣

خارجیة - انتظامشاھنده ھشام سید محمد٤١٣٥٤

خارجیة - انتظامشیماء احمد سالمة حسن٤١٣٥٧

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
                    ٢-                              التوقیع:
                    ٣-                              التوقیع:
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خارجیة - انتظامشیماء جمال محمد ابراھیم٤١٣٥٨

خارجیة - انتظامصابرین نصر محمد محمد ٤١٣٥٩

خارجیة - انتظامصافى عثمان إبراھیم سلیم٤١٣٦٠

خارجیة - انتظامصبرى معوض محمد عبد الغنى٤١٣٦١

خارجیة - انتظامعبد الرحمن رضا عبود على النجار٤١٣٦٨

خارجیة - انتظامغدیر ابراھیم احمد محمد سالم٤١٣٨٦

خارجیة - انتظامفاطمھ محمود عبد الكریم محمد طھ٤١٣٩٢

خارجیة - انتظامفوقیھ مصطفى خلف خالد٤١٣٩٣

خارجیة - انتظامكیرولس حربى ناروز اسكندر٤١٤٠٠

خارجیة - انتظامماجده محمد سلیمان محمد شون٤١٤٠٤

خارجیة - انتظاممارتینا جورج زكى ابراھیم٤١٤٠٦

خارجیة - انتظامماركو نصحى عید خلیل٤١٤٠٧

خارجیة - انتظامماریز وحید میخائیل فھمى٤١٤٠٩

خارجیة - انتظاممارینا جمال ثابت عبد غالى٤١٤١٠

خارجیة - انتظاممحمد ابراھیم محمد ابراھیم٤١٤١٦

خارجیة - انتظاممحمد احمد زیدان محمد٤١٤١٧

خارجیة - انتظاممحمد جمال خیر هللا علي٤١٤٢٢

خارجیة - انتظاممحمد جمال عید محمود٤١٤٢٣

خارجیة - انتظاممحمد جمیل فتحى بكر٤١٤٢٤

خارجیة - انتظاممحمد عاطف عاشور صدیق محمد٤١٤٣٥

خارجیة - انتظاممحمد عزت عبده علي٤١٤٤٢

خارجیة - انتظاممحمد عالء محمود عبدالخالق حسن٤١٤٤٣

خارجیة - انتظاممحمد عید یوسف عبد الحمید٤١٤٤٧

خارجیة - انتظاممحمد مصطفى عسران محمود٤١٤٤٩

خارجیة - انتظاممحمد مصطفى محمد حسین٤١٤٥٠

خارجیة - انتظاممحمود احمد معتمد احمد٤١٤٥٣

خارجیة - انتظاممریم سامى عبدالسالم جاد٤١٤٧٣

خارجیة - انتظاممصطفى ابراھیم محمد ابراھیم٤١٤٧٥

خارجیة - انتظاممنھ هللا محمد عبد العال محمد٤١٤٨٥

خارجیة - انتظاممھا محمد عبد الھادى امین٤١٤٨٨

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
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                    ٣-                              التوقیع:
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خارجیة - انتظاممونیكا حنا میخائیل برسوم٤١٤٩٠

خارجیة - انتظاممیاده سمیر مرزوق اسماعیل جزار٤١٤٩٢

خارجیة - انتظاممینا مالك فوزي مجلي٤١٤٩٥

خارجیة - انتظامناریمان اشرف حسن محمد٤١٤٩٦

خارجیة - انتظامندى اسامھ فؤاد دیاب٤١٤٩٧

خارجیة - انتظامندى عادل محمد امین٤١٤٩٩

خارجیة - انتظامنسمة محمد احمد محمد٤١٥٠٢

خارجیة - انتظامنشوى عالء الطاھر على٤١٥٠٣

خارجیة - انتظامنورھان حمدى شحاتھ حسن٤١٥٠٩

خارجیة - انتظاموفاء اسامھ محمد شكرى٤١٥٢٥

خارجیة - انتظامولید خالد صبحي علي محمد٤١٥٢٦

خارجیة - انتظامولید نادى سالم جمعھ٤١٥٢٨

خارجیة - انتظامیاسمین اشرف احمد زاھر حسین٤١٥٢٩

خارجیة - انتظامیاسمین اشرف محمد محمود٤١٥٣٠

خارجیة - انتظامیاسمین حسین عزت صادق٤١٥٣١

خارجیة - انتظامیاسمین خالد احمد عبد المقصود٤١٥٣٢

خارجیة - انتظامیاسمین عادل محمد حسین٤١٥٣٣

خارجیة - انتظامیاسمین عبد الرحمن عبد الحافظ ابراھیم٤١٥٣٤

خارجیة - انتظامیاسمین عثمان سید عثمان٤١٥٣٥

خارجیة - انتظامیاسمین عرفات عبد العاطى عبد العال٤١٥٣٦

خارجیة - انتظامیمنى حسام الدین مصطفى محمد٤١٥٣٧

خارجیة - انتظامیوسام یسرى بدرى بخیت٤١٥٣٨

خارجیة - انتظامیوستینا نعیم  عطیھ یوسف٤١٥٣٩

خارجیة - انتظامیوسف على محمد عبدهللا محمد٤١٥٤٢

خارجیة - انتظامبعمر مجدى عثمان محمد٤١٥٥١

خارجیة - انتظامبمحمد سعید سید سالم٤١٥٥٥

خارجیة - انتظامبمصطفي سعید مصطفي سعید٤١٥٥٨

خارجیة - انتظامخ+عادل عبدالراضى عطیفى عبدالمجید٤١٥٧٤

خارجیة - انتظامخ+عبدالقادر خیر هللا عبدالسالم یونس ٤١٥٧٥

خارجیة - انتظامخ+مینا شایب مینا عطا هللا٤١٥٧٩
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خارجیة - انتظامخ+نایز نصحى فكرى فیلبس٤١٥٨٠

خارجیة - انتسابابانوب جرجس عبد المالك تناغو٤١٥٩١

خارجیة - انتسابابراھیم حامد محمد عبد الاله٤١٥٩٣

خارجیة - انتسابابراھیم عبد النبى ابراھیم منصور٤١٥٩٥

خارجیة - انتسابابو بكر احمد ابو بكر عبد العال٤١٥٩٦

خارجیة - انتساباحمد اسماعیل سالم ابو المعاطى٤١٥٩٨

خارجیة - انتساباحمد جمال عبد الشھید عبد الحمید٤١٦٠١

خارجیة - انتساباحمد حماد منصور حماد٤١٦٠٥

خارجیة - انتساباحمد رجب محمود عطیھ على٤١٦٠٧

خارجیة - انتساباحمد سید عبد الرحمن داود٤١٦١٠

خارجیة - انتساباحمد شحاتھ محمد عبدالمقصود٤١٦١١

خارجیة - انتساباحمد طارق محمود احمد٤١٦١٣

خارجیة - انتساباحمد عزت محمد حسن٤١٦١٦

خارجیة - انتساباحمد محمد ابو الفتوح الجنیدى٤١٦٢٥

خارجیة - انتساباسراء عبد هللا احمد عبد المولى٤١٦٤٤

خارجیة - انتساباسالم محمد یوسف رشوان٤١٦٥٧

خارجیة - انتساباسماء ابوبكر عبد الحمید حسن٤١٦٥٩

خارجیة - انتساباسماء حسن ابو الحدید محمد٤١٦٦٠

خارجیة - انتساباسماء رجب علي فراج٤١٦٦١

خارجیة - انتساباسماء طارق حسن ابو السعود٤١٦٦٢

خارجیة - انتساباسماء عبد الرحمن احمد امین٤١٦٦٣

خارجیة - انتساباسماء مصطفى عبد الفتاح ابو زید٤١٦٦٥

خارجیة - انتساباسماعیل محمد ابو العال رضوان٤١٦٦٧

خارجیة - انتسابالسید نھاد على احمد المتبولي٤١٦٧٠

خارجیة - انتسابالغیداء محمد ھانىء سعد محمود العشرى٤١٦٧١

خارجیة - انتسابامانى محمد احمد مصطفى الجندي٤١٦٧٢

خارجیة - انتسابامل اسعد توفیق عبد هللا٤١٦٧٤

خارجیة - انتسابامل محمد محمد على٤١٦٧٥

خارجیة - انتسابامل مصباح محمد احمد٤١٦٧٦

خارجیة - انتسابامنیھ حسن بكر سالم٤١٦٧٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: دراسة متخصصة بلغة أوربیة / ٤ خارجیة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتسابامیرة احمد محمد رشاد احمد بكر٤١٦٨٠

خارجیة - انتسابامیرة محمد عبد الفتاح على٤١٦٨١

خارجیة - انتسابانطونیوس رأفت فكرى نان٤١٦٨٣

خارجیة - انتسابایمان ابراھیم ممدوح العبساوى٤١٦٨٥

خارجیة - انتسابایھ السید ابراھیم الدسوقي٤١٦٨٩

خارجیة - انتساببثینھ محمد شوقى محمد٤١٦٩٨

خارجیة - انتساببسمھ جمال سید احمد٤١٧٠٢

خارجیة - انتسابتقوى طلعت محمد محمود٤١٧١٧

خارجیة - انتسابرضوى مجدى واسطى عوض٤١٧٤٤

خارجیة - انتسابروضھ عاطف محمد عبد الصبور٤١٧٤٩

خارجیة - انتسابسلمى اشرف احمد السید٤١٧٦٣

خارجیة - انتسابسلمى ایمن عبد الرحمن الجبالى٤١٧٦٤

خارجیة - انتسابسمر جمال مصطفى احمد٤١٧٦٧

خارجیة - انتسابسھیلھ محمد انس سلیمان ابو خزیم٤١٧٧٠

خارجیة - انتسابشادى مجدي حسن علي٤١٧٧٣

خارجیة - انتسابشروق خالف احمد على٤١٧٧٤

خارجیة - انتسابشروق صالح الدین سعد عبد المعبود(محول)٤١٧٧٥

خارجیة - انتسابشریف اشرف ھالل سید٤١٧٧٧

خارجیة - انتسابصباح محمد احمد شحاتھ٤١٧٨٠

خارجیة - انتسابصفاء عثمان سلیمان سالم٤١٧٨١

خارجیة - انتسابضحى شریف وفیق كامل٤١٧٨٢

خارجیة - انتسابطھ مجدى طھ البكرى٤١٧٨٤

خارجیة - انتسابعبد هللا عاشور رجب٤١٨٠١

خارجیة - انتسابعبد هللا محمود محمد شعبان٤١٨٠٥

خارجیة - انتسابعبد المعبود شریف عبد المعبود سلمان٤١٨٠٦

خارجیة - انتسابعال جمال محمود یوسف٤١٨١٢

خارجیة - انتسابعال عادل سید ادم٤١٨١٣

خارجیة - انتسابعماد السید سعد احمد٤١٨١٨

خارجیة - انتسابعمر ایمن محمد السید٤١٨٢٢

خارجیة - انتسابعمر ایمن محمد عباس٤١٨٢٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: دراسة متخصصة بلغة أوربیة / ٤ خارجیة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتسابعمر فتحى محمد محمود٤١٨٢٧

خارجیة - انتسابفادى رمزى رزق میخائیل٤١٨٤١

خارجیة - انتسابفاطمھ محمد السید عطیھ٤١٨٤٦

خارجیة - انتسابكریم على احمد علي٤١٨٥٤

خارجیة - انتسابالمیس محمد شعبان احمد٤١٨٥٧

خارجیة - انتسابماجى ھانى یوسف صموئیل٤١٨٦٢

خارجیة - انتسابمادونا وجیھ وھبھ خلیل٤١٨٦٣

خارجیة - انتسابمارى منیر ریاض خلھ٤١٨٦٧

خارجیة - انتسابمارینا عبده عزیز عبده٤١٨٦٨

خارجیة - انتسابمحمد المعتصم با� منصور علي٤١٨٧٨

خارجیة - انتسابمحمد امین احمد محمد یوسف٤١٨٧٩

خارجیة - انتسابمحمد بدر شبل عبدالعزیز٤١٨٨٠

خارجیة - انتسابمحمد جبر امین جبر مرجان٤١٨٨١

خارجیة - انتسابمحمد جمال مدبولى احمد٤١٨٨٢

خارجیة - انتسابمحمد حسن صبره احمد٤١٨٨٣

خارجیة - انتسابمحمد حسنى عباس شحاتھ٤١٨٨٤

خارجیة - انتسابمحمد حسین محمد احمد٤١٨٨٧

خارجیة - انتسابمحمد خالد صالح صالح ابراھیم٤١٨٨٨

خارجیة - انتسابمحمد رمضان محمد زكى احمد المنسى٤١٨٩٠

خارجیة - انتسابمحمد سعد معاذ عبد هللا٤١٨٩٢

خارجیة - انتسابمحمد سعید سید ابراھیم الشیمى٤١٨٩٣

خارجیة - انتسابمحمد سلیم محمد سلیم٤١٨٩٥

خارجیة - انتسابمحمد عصام كمال بیومى٤١٩٠١

خارجیة - انتسابمحمد عمرو سعد محمد عطیھ٤١٩٠٤

خارجیة - انتسابمحمد عید عفیفى احمد٤١٩٠٥

خارجیة - انتسابمحمد فتحى حنفى مرزوق٤١٩٠٧

خارجیة - انتسابمحمد فتوح كمال راضي عبد هللا٤١٩٠٨

خارجیة - انتسابمحمد فرج فھمى عبد العزیز٤١٩٠٩

خارجیة - انتسابمحمد مجدى ابراھیم النبوى٤١٩١٢

خارجیة - انتسابمحمد مجدى سید عبد الحمید٤١٩١٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: دراسة متخصصة بلغة أوربیة / ٤ خارجیة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتسابمحمد محمود عبد الفتاح محمود٤١٩١٥

خارجیة - انتسابمحمد محمود عبد المنعم كامل٤١٩١٦

خارجیة - انتسابمحمد مصطفى حمزه علیوه٤١٩١٧

خارجیة - انتسابمحمد مصطفى على احمد مصطفى٤١٩١٨

خارجیة - انتسابمحمد یوسف صابر عبد العزیز تاج الدین٤١٩١٩

خارجیة - انتسابمحمود احمد محمد علي٤١٩٢٠

خارجیة - انتسابمحمود حمدى عبد السالم محمد٤١٩٢١

خارجیة - انتسابمحمود ربیع عبد العزیز مرزوق٤١٩٢٢

خارجیة - انتسابمحمود سلیمان بیومى ابراھیم٤١٩٢٤

خارجیة - انتسابمحمود صابر محمود شیشتاوي٤١٩٢٦

خارجیة - انتسابمحمود صالح محمد السعید اسماعیل٤١٩٢٧

خارجیة - انتسابمروان عربى امین محمد٤١٩٣٠

خارجیة - انتسابمریم مصطفى ھاشم محمد(أ.ف)٤١٩٣٣

خارجیة - انتسابمصطفى رضا حمدي حسن٤١٩٣٤

خارجیة - انتسابمصطفى عماد محمود سالم٤١٩٣٦

خارجیة - انتسابمصطفى محمد حسین شاھین٤١٩٣٧

خارجیة - انتسابمصطفى ھشام محمد حسن٤١٩٣٩

خارجیة - انتسابمنار طارق محمد كمال٤١٩٤١

خارجیة - انتسابمنار محمود محمد احمد٤١٩٤٢

خارجیة - انتسابمنال محمود ابوسیف سلیمان٤١٩٤٣

خارجیة - انتسابمنة هللا عبد الناصر مصطفى السید٤١٩٤٤

خارجیة - انتسابمنة هللا عصام صابر فرغلى٤١٩٤٥

خارجیة - انتسابمنھ هللا محمد السید محمد٤١٩٤٧

خارجیة - انتسابمھا سمیر زكى یونس٤١٩٤٩

خارجیة - انتسابمھند صابر صدقى محمد٤١٩٥١

خارجیة - انتسابمونیكا ثروت رمزي منصور٤١٩٥٢

خارجیة - انتسابمى محمود فایز عبدالحمید٤١٩٥٣

خارجیة - انتسابمى مختار ثابت محمود٤١٩٥٤

خارجیة - انتسابمیار على محمد عبد المنعم٤١٩٥٦

خارجیة - انتسابمیرفت محى محمد مصطفى٤١٩٥٨

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: دراسة متخصصة بلغة أوربیة / ٤ خارجیة

عدد الطالب:(٣٤+١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(٥)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتسابمیرھان عبد المعز محمد عبد الرحمن٤١٩٦٠

خارجیة - انتسابندى زكریا محمد حسن٤١٩٦٥

خارجیة - انتسابندى عادل امین عبد الصادق حسن٤١٩٦٦

خارجیة - انتسابندى عالء عبد الدایم سند٤١٩٦٧

خارجیة - انتسابندى عماد الدین فضل حسن٤١٩٦٨

خارجیة - انتسابندى محمد عبد هللا على٤١٩٦٩

خارجیة - انتسابنرمین عالء انور شعبان٤١٩٧٠

خارجیة - انتسابنرمین مسعد رجب حسن٤١٩٧١

خارجیة - انتسابنورا احمد عبد التواب عاشور٤١٩٧٨

خارجیة - انتسابنورا حسن فتحى سلیمان٤١٩٧٩

خارجیة - انتسابنوران احمد احمد احمد الشامى٤١٩٨٠

خارجیة - انتسابنورھان شریف محمود حسنین٤١٩٨٢

خارجیة - انتسابنورھان محمد شحاتھ عبدالحفیظ٤١٩٨٥

خارجیة - انتسابھاجر محمود عبدالعاطى ابراھیم٤١٩٩٠

خارجیة - انتسابھالة عبد الرازق سید عید خلیفھ٤١٩٩١

خارجیة - انتسابھبھ هللا سامح حسنى ابراھیم٤١٩٩٤

خارجیة - انتسابھدیر طھ زكریا محمد حسن٤١٩٩٧

خارجیة - انتسابھشام سعید سید مصطفى٤٢٠٠٢

خارجیة - انتسابوعد حسن عبد العزیز عبد المقصود٤٢٠٠٨

خارجیة - انتسابیاسمین خالد محمد نور حسن٤٢٠٠٩

خارجیة - انتسابیاسمین محمد جامع محمد الصادق٤٢٠١٠

خارجیة - انتسابیاسمین محمد عید محمد قطب٤٢٠١١

خارجیة - انتسابیوسف عبد العال كامل٤٢٠١٦

خارجیة - انتسابباحمد عبد المحسن عبد العظیم عبد المحسن٤٢٠٢٧

خارجیة - انتساببمحمد احمد محمد السید الطوبجى٤٢٠٦٠

خارجیة - انتساببمصطفى فاضل ربیع محمد٤٢٠٧٧

خارجیة - انتساببناریمان على عبدهللا الشیخ٤٢٠٨١

خارجیة - انتساببیونس ابراھیم یونس حسین٤٢٠٨٥

خارجیة - انتسابخ+دینا خالد عبدالصادق السید مصطفى٤٢١١٠

خارجیة - انتسابخ+سعاد العربى نعمان محمد السید٤٢١١٤

خارجیة - انتسابخ+مروه محجوب عبدالمجید محمد سلیمان٤٢١٢٢

خارجیة - انتسابخ+مصطفى السید مصطفى حسن العطار٤٢١٢٣

خارجیة - انتسابخ+نرمین احمد عبدالحمید سلیم٤٢١٢٧

خارجیة - انتسابخ+ھیثم مصطفى محمد سید٤٢١٣٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: تحلیل وتصمیم نظم المعلومات

عدد الطالب:(١)مكان اللجنة:(مبنى االمتحانات الدور الثالث)رقم اللجنة:(تابع ٥)

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

عبد الرحمن حسن محمود عبدالجلیل٤٢٧٢٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور سبتمبر ٢٠١٩/٢٠١٨
المادة: التكتالت االقتصادیة الدولیة

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

االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتظام لغاتنھیر كمال عبد الفتاح ابراھیم حجازى٢١٨

خارجیة - انتظام لغاتنوران یاسر فتحى احمد محسب٢١٩

خارجیة - انتظاماحمد بسیونى محمود مرزوق٤١٢٤٤

خارجیة - انتظاماحمد جمال احمد محمد٤١٢٤٥

خارجیة - انتظاماحمد محمد عبد هللا محمد محفوظ٤١٢٥٩

خارجیة - انتظاماحمد مصطفى عبد الغنى ابراھیم انور٤١٢٦٢

خارجیة - انتظامانطونیوس نبیل نجیب زكى٤١٢٩٦

خارجیة - انتظامعلى عبد الرازق على على حسین٤١٣٧٧

خارجیة - انتظامعلى ھشام محمد مصطفى٤١٣٨٠

خارجیة - انتظامكرستینا عادل حنا٤١٣٩٦

خارجیة - انتظامكیرولس حربى ناروز اسكندر٤١٤٠٠

خارجیة - انتظامماجى عاطف بسیط نخنوخ٤١٤٠٥

خارجیة - انتظاممحمد اسامھ عبد السالم حسن٤١٤١٩

خارجیة - انتظاممحمد عبد المحسن محمد محمود٤١٤٤٠

خارجیة - انتظاممحمد عماد محمد ابراھیم٤١٤٤٥

خارجیة - انتظاممحمود سمیر توفیق سید العجولى٤١٤٥٧

خارجیة - انتظاممحمود محمد علیان محمود٤١٤٦٦

خارجیة - انتظامھاجر نصر ابو الحسن عبد الوھاب٤١٥١٢

خارجیة - انتظامیوسف حنفى عابدین یوسف٤١٥٤٠

خارجیة - انتظامبایھ عبد الراضى عبد الدایم حامد حسین ٤١٥٤٩

خارجیة - انتظامبھایدى طارق محمد على٤١٥٦٠

خارجیة - انتظامخ+امال عثمان صدیق عثمان٤١٥٧٠

خارجیة - انتسابابانوب سمیر جرجس تادرس٤١٥٩٢

خارجیة - انتسابابراھیم حامد محمد عبد الاله٤١٥٩٣

خارجیة - انتسابابراھیم حسین شحاتھ ابراھیم٤١٥٩٤

خارجیة - انتساباحمد ابراھیم صالح ابراھیم٤١٥٩٧

خارجیة - انتساباحمد اشرف محمد سعید٤١٥٩٩

خارجیة - انتساباحمد جمال عبد الشھید عبد الحمید٤١٦٠١

خارجیة - انتساباحمد حسام احمد متولى٤١٦٠٢

خارجیة - انتساباحمد حماد منصور حماد٤١٦٠٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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المادة: التكتالت االقتصادیة الدولیة
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االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتساباحمد رجب عبد اللطیف ابوبكر٤١٦٠٦

خارجیة - انتساباحمد صالح سالم صبحى سلمان٤١٦١٢

خارجیة - انتساباحمد عبد المعطى محمد محمود٤١٦١٥

خارجیة - انتساباحمد عصام على قرنى٤١٦١٧

خارجیة - انتساباحمد عالء الدین سید عارف٤١٦١٨

خارجیة - انتساباحمد عمرو رفاعى عباس احمد الدھیمى٤١٦٢٠

خارجیة - انتساباحمد مجدى احمد على طاحون٤١٦٢٣

خارجیة - انتساباحمد محمد ابو الفتوح الجنیدى٤١٦٢٥

خارجیة - انتساباحمد محمد عبد العظیم عبدالحفیظ٤١٦٢٨

خارجیة - انتساباحمد محمد كامل محمد٤١٦٢٩

خارجیة - انتساباحمد محمد محمد صبحى عبده٤١٦٣٠

خارجیة - انتساباحمد محمد محمد محمد الدھشان٤١٦٣١

خارجیة - انتساباحمد مصطفى احمد عبد الحمید٤١٦٣٣

خارجیة - انتساباحمد مصطفى عبد المعز عبد المنعم٤١٦٣٤

خارجیة - انتساباحمد ممدوح عبد الرحمن احمد٤١٦٣٥

خارجیة - انتساباحمد ممدوح محمد عوده٤١٦٣٦

خارجیة - انتساباحمد مھدى عجیب سالم٤١٦٣٧

خارجیة - انتساباحمد یحى زكریا طلبھ الصاوى٤١٦٣٨

خارجیة - انتساباحمد یحیى احمد عثمان٤١٦٣٩

خارجیة - انتسابادھم شریف احمد عبده٤١٦٤٠

خارجیة - انتسابادھم شعبان سعد عبد الھادي٤١٦٤١

خارجیة - انتساباسراء عبد هللا احمد عبد المولى٤١٦٤٤

خارجیة - انتساباسراء محمد سید عبدالجلیل٤١٦٤٦

خارجیة - انتساباسراء محمد محمود ابوزید٤١٦٤٧

خارجیة - انتساباسالم احمد محمد محمد السید٤١٦٤٩

خارجیة - انتساباسالم عامر عامر محمد صقر٤١٦٥٠

خارجیة - انتساباسالم محمد احمد محمد٤١٦٥٢

خارجیة - انتساباسالم محمد یوسف رشوان٤١٦٥٧

خارجیة - انتساباسماء رجب علي فراج٤١٦٦١

خارجیة - انتساباسماء یاسین عبداللطیف یاسین٤١٦٦٦

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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المادة: التكتالت االقتصادیة الدولیة
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االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتسابالسید نھاد على احمد المتبولي٤١٦٧٠

خارجیة - انتسابامانى محمد احمد مصطفى الجندي٤١٦٧٢

خارجیة - انتسابامجد السعید عبد الرازق الشناوى٤١٦٧٣

خارجیة - انتسابامیر محمود على عبدالمنعم٤١٦٧٩

خارجیة - انتسابامیرة محمد فتحى محمد السید٤١٦٨٢

خارجیة - انتسابایمان سعید محمد الصادق٤١٦٨٦

خارجیة - انتسابایمن شاكر عبد الحمید سلطان٤١٦٨٧

خارجیة - انتسابایھ احمد سالم مصطفى٤١٦٨٨

خارجیة - انتسابایھ السید ابراھیم الدسوقي٤١٦٨٩

خارجیة - انتسابایھ شریف عبد الفتاح السید الشوربجى٤١٦٩٠

خارجیة - انتسابباسم ابراھیم خلیل ابراھیم٤١٦٩٤

خارجیة - انتسابباسم محمد معوض محمد٤١٦٩٥

خارجیة - انتسابباھر مدحت جرجس عبد الملك٤١٦٩٧

خارجیة - انتساببدر شریف محمد على قطب٤١٦٩٩

خارجیة - انتساببسام خالد عبد الرؤوف محمد٤١٧٠٠

خارجیة - انتساببسمھ جمال سید احمد٤١٧٠٢

خارجیة - انتساببسمھ حسن محمد عمران٤١٧٠٣

خارجیة - انتساببسنت حمودة احمد حموده٤١٧٠٥

خارجیة - انتساببسنت شریف احمد مرسى مرزوق٤١٧٠٦

خارجیة - انتساببسنت عادل فتحي معوض٤١٧٠٧

خارجیة - انتساببسنت محمد مصطفى محمد السید٤١٧٠٨

خارجیة - انتساببالل محمد احمد ابراھیم قندیل٤١٧١٠

خارجیة - انتساببیتر اشرف ابراھیم میخائیل٤١٧١١

خارجیة - انتساببیشوى جمیل ایوب متوشلح٤١٧١٣

خارجیة - انتسابتریزه سمیر فوزى مرقص٤١٧١٤

خارجیة - انتسابتسنیم یسرى فتحى ذكى٤١٧١٥

خارجیة - انتسابتسنیم یسرى محمد شبل٤١٧١٦

خارجیة - انتسابتقى اسامھ فتحي محمد٤١٧١٨

خارجیة - انتسابتقى خالد رشاد عبد الرحمن٤١٧١٩

خارجیة - انتسابحامد نایف حامد محمد٤١٧٢٥

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:
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االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتسابحسن اشرف حسن عبد الرحمن٤١٧٢٩

خارجیة - انتسابخالد محمد احمد عبد الرازق٤١٧٣٢

خارجیة - انتسابرحمھ احمد كراره عبد الرحیم٤١٧٤٢

خارجیة - انتسابرشاد عماد رشاد صالح٤١٧٤٣

خارجیة - انتسابرغده محمد فاروق العروسى٤١٧٤٦

خارجیة - انتسابرنا سید انس یاسین محمد٤١٧٤٧

خارجیة - انتسابزھره یاسر طلعت خلف هللا٤١٧٥٠

خارجیة - انتسابزینب عصام جالل ابراھیم٤١٧٥١

خارجیة - انتسابزینب وحید سعد الدین طھ٤١٧٥٢

خارجیة - انتسابسارة محمد ابراھیم محمد٤١٧٥٤

خارجیة - انتسابسارة محمود محمد محمود ابراھیم٤١٧٥٥

خارجیة - انتسابسارة یحیى حسن محمد الشریف٤١٧٥٦

خارجیة - انتسابسعد غریب سعد هللا ابراھیم٤١٧٥٩

خارجیة - انتسابسالمة سید سالمة سرور٤١٧٦١

خارجیة - انتسابسلفیا مجدى ثابت ابو الدھب٤١٧٦٢

خارجیة - انتسابسلمى ایمن عبد الرحمن الجبالى٤١٧٦٤

خارجیة - انتسابسلمى خالد محمود خلیفة٤١٧٦٥

خارجیة - انتسابسلوى عزمى عباس الدالى٤١٧٦٦

خارجیة - انتسابسندس ھشام عادل عبد المعبود٤١٧٦٨

خارجیة - انتسابسھیلھ محمد انس سلیمان ابو خزیم٤١٧٧٠

خارجیة - انتسابسیف مسعد السید محمد٤١٧٧٢

خارجیة - انتسابشروق صالح الدین سعد عبد المعبود(محول)٤١٧٧٥

خارجیة - انتسابشروق طارق فؤاد طھ٤١٧٧٦

خارجیة - انتسابشریف اشرف ھالل سید٤١٧٧٧

خارجیة - انتسابشریف عرفات سالم سالم٤١٧٧٨

خارجیة - انتسابشھاب الدین عید محمود بیومي٤١٧٧٩

خارجیة - انتسابطارق نبیل اسماعیل محمود البغدادي٤١٧٨٣

خارجیة - انتسابعبد الرحمن احمد صالح سید رمضان٤١٧٨٦

خارجیة - انتسابعبد الرحمن اشرف محمود محمد٤١٧٨٧

خارجیة - انتسابعبد الرحمن خالد الحسینى محمد٤١٧٨٩

أسم المالحظین: ١-                             التوقیع:
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                    ٣-                              التوقیع:

عدد الحاضرین:
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خارجیة - انتسابعبد الرحمن سمیر محمد مسعود٤١٧٩٠

خارجیة - انتسابعبد الرحمن سید عبد المنعم مصطفى٤١٧٩١

خارجیة - انتسابعبد الرحمن فتحى محمد عبد الرحیم٤١٧٩٢

خارجیة - انتسابعبد الرحمن فتحى مصطفى قطب٤١٧٩٣

خارجیة - انتسابعبد الرحمن محروس صدیق على٤١٧٩٤

خارجیة - انتسابعبد الاله انور عبد الاله علي عبد الرحمن٤١٧٩٧

خارجیة - انتسابعبد هللا ادم علي رجب٤١٧٩٨

خارجیة - انتسابعبد هللا محمد حسنین سالم٤١٨٠٢

خارجیة - انتسابعالء محمد سید احمد عبد هللا٤١٨١٤

خارجیة - انتسابعلى حمدى محمد محمد٤١٨١٥

خارجیة - انتسابعلى محمود جوده احمد٤١٨١٦

خارجیة - انتسابعماد السید سعد احمد٤١٨١٨

خارجیة - انتسابعمر احمد عبد العلیم السید٤١٨٢٠

خارجیة - انتسابعمر اشرف سعید على٤١٨٢١

خارجیة - انتسابعمر ایمن محمد عباس٤١٨٢٣

خارجیة - انتسابعمر خالد فتحى مصطفى٤١٨٢٥

خارجیة - انتسابعمر محمد كمال قرني٤١٨٢٨

خارجیة - انتسابعمر محمد محمود السید(أ.ف)٤١٨٢٩

خارجیة - انتسابعمرو احمد النجدي سلیمان٤١٨٣١

خارجیة - انتسابعمرو احمد عبد الحمید على مصطفى٤١٨٣٢

خارجیة - انتسابغادة احمد محمد محمد حسانین٤١٨٤٠

خارجیة - انتسابفادى رمزى رزق میخائیل٤١٨٤١

خارجیة - انتسابفادى عادل خلیفة ابراھیم٤١٨٤٢

خارجیة - انتسابفاطمھ رأفت عبد الفتاح على٤١٨٤٤

خارجیة - انتسابفاطمھ سید محمد محمود٤١٨٤٥

خارجیة - انتسابكاترین ھانى حلمى فھیم ابراھیم٤١٨٤٨

خارجیة - انتسابكمال مجدى كمال محمد٤١٨٥٦

خارجیة - انتسابمؤمن رضا حنفي عبدالفتاح٤١٨٥٩

خارجیة - انتسابمؤمن فتحى سید مصطفى٤١٨٦١

خارجیة - انتسابمارتینا معزوز فرج قلدس٤١٨٦٤

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

عدد الحاضرین:
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االنصرافالحضورالشعبةالحالة     اســــم الطالـبرقم الجلوس

خارجیة - انتسابمازن جمال الدین مصطفى درویش٤١٨٧٠

خارجیة - انتسابمازن عصام فخرى األقصرى٤١٨٧١

خارجیة - انتسابمازن محمد رمضان محمد٤١٨٧٢

خارجیة - انتسابمجدي عالء حلمي محمد ابراھیم٤١٨٧٣

خارجیة - انتسابمحمد ابراھیم محمد محمد سعد٤١٨٧٤

خارجیة - انتسابمحمد اشرف عبد الرازق عبد الحكیم٤١٨٧٧

خارجیة - انتسابمحمد بدر شبل عبدالعزیز٤١٨٨٠

خارجیة - انتسابمحمد جبر امین جبر مرجان٤١٨٨١

خارجیة - انتسابمحمد جمال مدبولى احمد٤١٨٨٢

خارجیة - انتسابمحمد حسین عوض حسین٤١٨٨٦

خارجیة - انتسابمحمد خالد صالح صالح ابراھیم٤١٨٨٨

خارجیة - انتسابمحمد عصام كمال بیومى٤١٩٠١

خارجیة - انتسابمحمد عصام نعمان محمد٤١٩٠٢

خارجیة - انتسابمحمد عالء عثمان سلیمان٤١٩٠٣

خارجیة - انتسابمحمد عید عفیفى احمد٤١٩٠٥

خارجیة - انتسابمحمد عید محمد سید٤١٩٠٦

خارجیة - انتسابمحمد ماجد محمد جمعھ٤١٩١١

خارجیة - انتسابمحمد مجدى محمود حسني٤١٩١٤

خارجیة - انتسابمحمد محمود عبد المنعم كامل٤١٩١٦

خارجیة - انتسابمحمد یوسف صابر عبد العزیز تاج الدین٤١٩١٩

خارجیة - انتسابمحمود حمدى عبد السالم محمد٤١٩٢١

خارجیة - انتسابمحمود شكرى عبدالسمیع محمد خطاب٤١٩٢٥

خارجیة - انتسابمحمود محمد عبد الحمید مھنى٤١٩٢٨

خارجیة - انتسابمروه محمود مصطفى سید٤١٩٣١

خارجیة - انتسابمصطفى عماد محمود سالم٤١٩٣٦

خارجیة - انتسابمصطفى محمد محمود السید محمد كمال٤١٩٣٨

خارجیة - انتسابمعتز عبد العاطى حسین عبد العلیم٤١٩٤٠

خارجیة - انتسابمنار محمود محمد احمد٤١٩٤٢

خارجیة - انتسابمنال محمود ابوسیف سلیمان٤١٩٤٣

خارجیة - انتسابمینا اشرف ابادیر فھیم٤١٩٦١

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:



  كلیة التجارة وإدارة األعمال
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خارجیة - انتسابنادر سید عبد النبي محمد٤١٩٦٢

خارجیة - انتسابندى حسین احمد محمد٤١٩٦٤

خارجیة - انتسابندى زكریا محمد حسن٤١٩٦٥

خارجیة - انتسابنسمة فتحى المنشاوى على٤١٩٧٢

خارجیة - انتسابنعیمة عاطف فوزى عبد المھیمن٤١٩٧٤

خارجیة - انتسابنورھان شریف محمود حسنین٤١٩٨٢

خارجیة - انتسابنورھان مصطفى محمد جاد٤١٩٨٧

خارجیة - انتسابھاجر احمد عبد الغنى محمد٤١٩٨٨

خارجیة - انتسابھالة وحید احمد صالح عماره٤١٩٩٢

خارجیة - انتسابھایدى ابراھیم موسى ابراھیم٤١٩٩٣

خارجیة - انتسابھبھ مصطفى كامل على٤١٩٩٥

خارجیة - انتسابھبھ نبیل احمد فرغلي٤١٩٩٦

خارجیة - انتسابھدیر عادل عبد هللا محسن٤١٩٩٨

خارجیة - انتسابھشام رأفت فؤاد مرسى٤٢٠٠١

خارجیة - انتسابھشام سعید سید مصطفى٤٢٠٠٢

خارجیة - انتسابھشام سعید عبد المنعم ابراھیم٤٢٠٠٣

خارجیة - انتسابوعد حسن عبد العزیز عبد المقصود٤٢٠٠٨

خارجیة - انتسابیاسمین خالد محمد نور حسن٤٢٠٠٩

خارجیة - انتسابیاسمین محمود حسین محمود٤٢٠١٢

خارجیة - انتسابیسرا محمد كامل یوسف٤٢٠١٤

خارجیة - انتسابیمنى نبیل حسنى رفاعى محمد٤٢٠١٥

خارجیة - انتسابیوسف محمد على محمد٤٢٠١٧

خارجیة - انتسابباحمد خالد محمد محمود٤٢٠٢٠

خارجیة - انتسابباحمد ربیع عبدالحمید سید٤٢٠٢١

خارجیة - انتسابباحمد شریف احمد كمال ابراھیم٤٢٠٢٣

خارجیة - انتسابباحمد عادل حجاج امین قناوى٤٢٠٢٥

خارجیة - انتسابباحمد عالء كمال محمد٤٢٠٢٩

خارجیة - انتسابباحمد وحید محمد متولى٤٢٠٣٠

خارجیة - انتسابباسراء جمال عبد الھادى محمد٤٢٠٣١

خارجیة - انتسابباسماء صالح ابو زید حسن٤٢٠٣٣

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:
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خارجیة - انتسابباصالھ عبد الحمید عبد هللا زنفل٤٢٠٣٤

خارجیة - انتساببحنان طارق امین٤٢٠٤١

خارجیة - انتساببدنیا محمد مصطفى عبد الرازق٤٢٠٤٥

خارجیة - انتساببریتا صالح نجیب خزام٤٢٠٤٨

خارجیة - انتساببساره سید عبد المنعم خلیل٤٢٠٤٩

خارجیة - انتساببسلیمان سید حسین مرسي٤٢٠٥٠

خارجیة - انتساببعائشھ عماد حسان محمد حسن٤٢٠٥٣

خارجیة - انتساببعبد الرحمن احمد السید على٤٢٠٥٤

خارجیة - انتساببعبد الرحمن سید عثمان صادق٤٢٠٥٥

خارجیة - انتساببعبد الرحمن محمود محمد فوزى عبد المجید٤٢٠٥٦

خارجیة - انتساببعبد هللا مصطفى عبد المؤمن عبد الوالى٤٢٠٥٧

خارجیة - انتساببعمر محمد سید العقبي٤٢٠٥٨

خارجیة - انتساببفھد حسین اللیثى جامع اللیثى٤٢٠٥٩

خارجیة - انتساببمحمد احمد محمد السید الطوبجى٤٢٠٦٠

خارجیة - انتساببمحمد ایھاب سعید الجندي٤٢٠٦٢

خارجیة - انتساببمحمد حمدى كامل عبده٤٢٠٦٣

خارجیة - انتساببمصطفى احمد سباعى محمد الشیخ سالم٤٢٠٧٢

خارجیة - انتساببمصطفى جمال مصطفى عبد الجواد٤٢٠٧٤

خارجیة - انتساببمصطفى عبد هللا احمد محمد محمد الشال٤٢٠٧٥

خارجیة - انتساببمصطفى على محمد عبد الحافظ محمد٤٢٠٧٦

خارجیة - انتساببمصطفى محمد احمد ابو السعود ھاشم٤٢٠٧٨

خارجیة - انتساببدینا عبد الحكم عبد الحكم عبد المنعم٤٢٠٩٤

خارجیة - انتسابخ+امیره محمود عبدالقادر عبدالجواد٤٢١٠٧

خارجیة - انتسابخ+عمرو احمد مراد عبدالعزیز متولى٤٢١١٧

خارجیة - انتسابخ+مصطفى یحى شلبى محمد حموده٤٢١٢٤

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

عدد الحاضرین:
عدد الغائبین:

عدد الطالب باللجنة:


