
  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:
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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:


