كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور يناير 2019/2018
شعبة :عربي
الفرقة :األولى (انتظام)
مكان اللجنة(:مبنى االمتحانات الدور الرابع)

رقم اللجنة)96(:

رقم
الجلوس
 1118190495 29721على وائل على محمد زاٌد

الحالة

الرقم القومى

-

30010010110858

 1118190496 29722علٌاء حموده عبد المحسن حموده

-

30004060100365

 1118190497 29723علٌاء سمٌر عبدالرحمن رمضان

-

30004180102167

 1118190498 29724عماد فتحى حسن ابراهٌم

-

30007240104619

 1118190500 29725عمار محمد الحسٌنً مصطفى دلة

-

29810272300578

 1118190501 29726عمار ٌاسر اسماعٌل ابراهٌم

-

30004102303474

 1118190502 29727عمار ٌاسر محمد مصطفى

-

30001092100139

 1118192704 29728عمر احمد سٌد عبد المجٌد

-

2990601237177

 1118190504 29729عمر اٌمن محمود محمد على

-

30102031203092

 1118190506 29730عمر حسن سٌد صالح على

-

30008030103535

 1118190507 29731عمر حسٌن قطب صابر

-

29912122301018

 1118190508 29732عمر حمزه محمد حمزه عبد المغٌث

-

30102180101952

 1118192535 29733عمر رافت رمضان طنطاوي

-

30005238800451

 1118190509 29734عمر سٌد احمد حسن

-

30003090105578

 1118192672 29735عمر محمد عبد العظٌم جبر

-

29812202300859

 1118190515 29736عمر محمد كمال مهدى الشٌخ

-

30009032100653

 1118190516 29737عمر محمود شعبان محمود حماد

-

30101250101371

 1118193668 29738عمر محمود عبدالعال ابراهٌم

-

29709250105191

 1118190517 29739عمر ناصر هالل محمد

-

30101012131076

 1118190518 29740عمر هانً حنفً محمد

-

30005102100111

عمر هانً محمد عثمان

-

30003150105114

 1018195059 29742عمر ٌحى سرحان حسٌن

-

0

 1118190519 29743عمرو احمد محمد سعٌد

-

30006010102017

 1118190522 29744عمرو خالد محمد السباعى

-

30007010110318

 1118190523 29745عمرو خالد محمد عبد الفتاح

-

29901160101837

 1118190524 29746عمرو خلف محمود عبد الجلٌل

-

29903180103375

 1118190525 29747عمرو صابر انور ابوالمجد

-

30008030100897

 1118190527 29748عمرو عصام محمد دوٌدار

-

30006190103393

 1118190528 29749عمرو عالء احمد احمد الجعفراوى

-

30004240103354

 1118190529 29750عمرو فرج حسن عبد المجٌد

-

29908032103252

كود الطالب

29741

2718244

عدد الحاضرين:
عدد الغائبين:
عدد الطالب باللجنة:

اســــم الطالـب

أسم المالحظين-1 :
-2
-3

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

عدد الطالب)60(:
التوقيع

كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور يناير 2019/2018
شعبة :عربي
الفرقة :األولى (انتظام)
مكان اللجنة(:مبنى االمتحانات الدور الرابع)

رقم اللجنة)96(:

رقم
الجلوس
 1118191118 29751عمرو محمد عبدالحى خلف هللا متولى

الحالة

الرقم القومى

-

30007240103752

 1018195060 29752عمرو محمود محمد جمعه

-

30012251402593

 1118190532 29753عنان حمدى السٌد محمد حسٌن

-

30001180104187

 1118190533 29754عهود حمدى سالمه محمد

-

30002100103149

 1118190534 29755عواطف محمد فتحى محمد عبد هللا

-

30010170103289

 1118192673 29756غاده حسٌن محمد سٌد احمد

-

29909022401626

 1118190536 29757فابٌو عماد محروس ناشد

-

30008090105332

 1118192730 29758فاتن عادل عرٌان عبد هللا

-

29507062102183

 1118190537 29759فادى عاطف عطا شفٌق

-

29910022401632

 1118190538 29760فادى نصحى نجٌب جرجس

-

30004150104238

 1118190544 29761فاطمه عربى حسن احمد

-

30010170101723

 1118190545 29762فاطمه موسى حسن محمد

-

30010012128827

 1118192731 29763فاطمه ناجى جالل على

-

30004170102908

 1118193670 29764فاطمه هانى فاروق محمود

-

29912020104641

 1118190552 29765فهد سٌد بدٌوي عبدالحمٌد

-

30006212102213

 1118190554 29766قمر جمال احمد محمد عبد اللطٌف

-

30008122101644

 1118190555 29767كاترٌن ٌوسف مسعود صالح

-

30009212101445

 1118190556 29768كارم حسٌن عبد الحلٌم جاد هللا

-

30005162300314

 1118192707 29769كارولٌن امٌن عزٌز بسطا

-

0

 1118192674 29770كرم ابراهٌم رمضان

-

29908090100174

 1118192709 29771كرٌم احمد ابراهٌم ابراهٌم

-

29711190103032

 1118190562 29772كرٌم سٌد فتحى السٌد

-

30001010103852

 1118190563 29773كرٌم صبري لٌثى محمد

-

30008012111512

 1118190564 29774كرٌم عصام محمد احمد

-

29904200102512

 1118190570 29775كٌرلس سمٌر اسعد سند بسطه

-

29910210104378

 1118190571 29776كٌرلس شنوده مٌخائٌل ٌس

-

30007152106377

 1118190574 29777كٌرلس فرج ابراهٌم جرجس

-

30001160105594

 1118190576 29778كٌرلس ناصر حسن عزب

-

30008290104977

 1118192710 29779لمى سامر جالل الدٌن

-

29812050101723

 1118190578 29780لؤى مجدي صبري عبد النبً

-

29904120104514

كود الطالب

عدد الحاضرين:
عدد الغائبين:
عدد الطالب باللجنة:

اســــم الطالـب

أسم المالحظين-1 :
-2
-3

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

عدد الطالب)60(:
التوقيع

كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور يناير 2019/2018
شعبة :عربي
الفرقة :األولى (انتظام)
مكان اللجنة(:مبنى االمتحانات الدور الرابع)

رقم اللجنة)97(:
رقم
الجلوس
 1118190582 29781لٌدٌا اٌمن امٌر فخرى

الحالة

الرقم القومى

-

30010012707207

 1118190584 29782لٌلى وجٌة محمد رمضان

-

30005100102567

مادونا ثروت نجٌب فاروق

-

30001210103083

 1118190587 29784مادونا مدحت سدراك حنٌن

-

30009152303949

 1118190590 29785مارتٌنا رمزي منصور حلقة

-

29901010114981

 1118190592 29786ماركو امٌل منٌر زكى

-

30002250100814

 1118190594 29787مارٌان اشرف فوزى معوض

-

30011250104401

 1118190596 29788مارٌان فٌلبس فاخر لبس

-

30001240101484

 1118190598 29789مارٌنا عادل الفونس جرجس

-

29911230100944

 1118190600 29790مارٌنا عدلى وهٌب جندى

-

30007090103023

 1118190604 29791مازن احمد صبحً عطٌة

-

30005252104875

 1118190606 29792مازن عبد المنعم كمال احمد

-

30009300118315

 1118190607 29793مازن عبدالمنعم محمود محمد

-

30007060101638

 1118190611 29794ماٌبل سامح داود خلٌل

-

30010110100345

 1118190613 29795ماٌكل رشدى منقرٌوس اسحاق

-

30003282201236

 1118190614 29796محمد ابراهٌم محمد رشٌدى

-

30005142703315

 1118192711 29797محمد احمد بكرى عوض

-

29982223003099

 1118190615 29798محمد احمد حسن اسماعٌل

-

30004040101292

 1118190616 29799محمد احمد سٌد على زٌنهم

-

30008100100636

 1118190618 29800محمد احمد محمود السٌد حسن

-

30008211400337

 1118190619 29801محمد احمد ٌوسف عبده على

-

30103010106654

 1118190620 29802محمد اسامة عبدالفتاح على

-

30008012310094

 1118190621 29803محمد اسامه محمود محمود

-

30001152106832

 1118190622 29804محمد اسماعٌل عطٌه ابو راضى

-

30101040106214

 1118190625 29805محمد اشرف محمد فتحى

-

30003190103718

 1118193672 29806محمد اٌمن راشد عبد العزٌز

-

30009040102177

 1118190632 29807محمد ثروت حنفى السٌد الصاوى

-

29901100103334

 1118190634 29808محمد جابر محمد صدٌق

-

30004123100034

 1118190635 29809محمد جمال عبداللطٌف بدوى

-

30008202104679

 1018195061 29810محمد جمال غنٌم حسن

-

0

كود الطالب

29783

190491

عدد الحاضرين:
عدد الغائبين:
عدد الطالب باللجنة:

اســــم الطالـب

أسم المالحظين-1 :
-2
-3

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

عدد الطالب)60(:
التوقيع

كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور يناير 2019/2018
شعبة :عربي
الفرقة :األولى (انتظام)
مكان اللجنة(:مبنى االمتحانات الدور الرابع)

رقم اللجنة)97(:

رقم
الجلوس
 1118190636 29811محمد حاتم خٌرى جابر حسن

الحالة

الرقم القومى

-

29911020103878

 1118190639 29812محمد حسن امام محمد

-

30006010101371

 1118190640 29813محمد حسن محمد احمد

-

30002140105551

 1118190641 29814محمد حسٌن محمد على

-

30007230102391

 1118190642 29815محمد حمدى قرنى محمد

-

30003132301518

 1118190643 29816محمد حمدى محمد محمد عوض

-

29911050103414

 1118190644 29817محمد حموده عمر معوض

-

30001052302251

 1118190646 29818محمد خالد رفاعى على

-

30004240103273

 1118190647 29819محمد خالد محمد محمد

-

30003232301779

 1118192613 29820محمد خلف محمد عبدالعال

-

29811052503571

 1118190648 29821محمد رجب عبد العزٌز محمد

-

29911152302373

 1118190649 29822محمد رضا عبدالهادى السٌد محمد

-

30004270102212

 1118190652 29823محمد رفعت عطٌه قطب

-

30004042100099

 1118191298 29824محمد رمضان عبدالفتاح عبداللطٌف

-

29912022102131

 1118190653 29825محمد سالم عبدهللا السٌد

-

30007010101076

 1118190654 29826محمد سعد الدٌن محمد حامد

-

30001013100854

 1118190656 29827محمد سعٌد عبداللطٌف محمد

-

30003232201995

 1118190657 29828محمد سٌد ابو الحجاج كامل

-

30006060103979

 1118190658 29829محمد سٌد ابوبكر سالمه

-

30007030104357

 1118190660 29830محمد سٌد عزب ابراهٌم

-

30009280105858

-

30009202303554

 1118192712 29832محمد شحات محمد لطفى

-

29909272101393

 1018195062 29833محمد شعبان بكٌر مصباح

-

29711160102775

 1118192713 29834محمد شعبان حلمى جوده

-

0

 1118190661 29835محمد صابر سالم محمد عبد هللا

-

30007200108115

 1018195063 29836محمد صالح محمد بخٌت

-

30007040106196

 1118190662 29837محمد صبرى احمد ابراهٌم

-

29906260101739

محمد صالح عبدهللا ابراهٌم

-

29911260102496

 1118191161 29839محمد ضاحى نورالدٌن فاٌز

-

29912050106835

 1118190663 29840محمد طالل فتحى عبد الحمٌد

-

30001170105452

كود الطالب

29831

29838

190550

190555

عدد الحاضرين:
عدد الغائبين:
عدد الطالب باللجنة:

اســــم الطالـب

محمد سٌد علً مرسً

أسم المالحظين-1 :
-2
-3

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

عدد الطالب)60(:
التوقيع

كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور يناير 2019/2018
شعبة :عربي
الفرقة :األولى (انتظام)
مكان اللجنة(:مبنى االمتحانات الدور الرابع)

رقم اللجنة)98(:

رقم
الجلوس
 1118190666 29841محمد عاطف سالم دٌاب

الحالة

الرقم القومى

-

30006112102933

 1118190668 29842محمد عبدالحمٌد احمد السمان

-

30001173100176

 1118190669 29843محمد عبدالرحمن محمد محمد محمد

-

30011190104032

 1118190670 29844محمد عبدالصمد محمد السٌد

-

30007152303334

 1118190671 29845محمد عبدهللا عبدالقادر احمد

-

29912151301337

 1118190672 29846محمد عبدهللا على محمد

-

30008260103518

 1118191073 29847محمد عبدالمحسن عطٌه موسى

-

30003012306737

 1118190673 29848محمد عبدالوهاب عبدالمنعم انور

-

30012262101196

 1118190674 29849محمد عزت عاشور وهبة

-

30004120103431

 1118191074 29850محمد عزمى كمال هٌكل

-

30006012310059

 1118190675 29851محمد عطٌه محمد ماهر

-

30004040103953

 1118190676 29852محمد عالء الدٌن محمد عز الدٌن

-

30008210105439

 1118192580 29853محمد عالء عبدالعزٌز رفاعً

-

30011020104216

 1118192675 29854محمد على محمد على مرسى

-

29908120101332

 1118192676 29855محمد عمر الخطاب معوض

-

29909252301116

 1118190677 29856محمد غالب احمد السعدى

-

29910300103796

 1118190679 29857محمد ماجد محمد احمد

-

30008060100735

 1118190680 29858محمد مجدى جمعه مخٌمر

-

29911280102514

 1118190681 29859محمد مجدى وهبه محمد وهبة

-

30005300100232

 1118190682 29860محمد محمد جعران فتح الباب

-

30005182301155

 1118190683 29861محمد محمود حسن سلٌمان

-

30006142300551

 1118192732 29862محمد محمود محمد احمد ٌوسف

-

29812230101195

 1118192736 29863محمد محمود محمد عبد الرحمن

-

0

 1118190685 29864محمد محمود مهدى محمد منتصر

-

29912042104475

 1118190687 29865محمد مصطفى محمد محمود

-

30001010136491

 1118191516 29866محمد مصطفى محمد مغربى

-

30002213100154

 1118190688 29867محمد مصطفً منصور السٌد

-

30103152300172

 1118190691 29868محمد منتصر جابر حسن

-

30005253100075

 1118190693 29869محمد ناصر السٌد محمد

-

30004302300631

 1118190694 29870محمد ناصر دروٌش عبدالمحسن سالم

-

30003062101478

كود الطالب

عدد الحاضرين:
عدد الغائبين:
عدد الطالب باللجنة:

اســــم الطالـب

أسم المالحظين-1 :
-2
-3

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

عدد الطالب)60(:
التوقيع

كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور يناير 2019/2018
شعبة :عربي
الفرقة :األولى (انتظام)
مكان اللجنة(:مبنى االمتحانات الدور الرابع)

رقم اللجنة)98(:
رقم
الجلوس
 1118192716 29871محمد نبٌل فاروق

الحالة

الرقم القومى

-

0

 1118190696 29872محمد هانى محمد عواض

-

30006052302873

 1118190697 29873محمد هشام محمد جمال الدٌن عزام

-

30007260102558

 1118190698 29874محمد وحٌد محمد سلٌمان

-

30007011407772

 1118190699 29875محمد ولٌد طاهر محمود

-

30102152101173

 1118190701 29876محمد ٌاسر محمد عباس

-

30010012313934

 1118190702 29877محمد ٌحى دروٌش قرنى

-

30003182103938

 1118190703 29878محمد ٌحًٌ سٌد جنٌدي

-

29906150104295

 1118190704 29879محمد ٌونس فتحى عبد الباقى

-

30006080103754

 1118192717 29880محمود كامل احمد محمد

-

29907052301178

 1118190705 29881محمود احمد محمود محمد

-

29910282300856

 1118190706 29882محمود اسماعٌل ابو العنٌن اسماعٌل السعدنى -

29911131202239

 1118190971 29883محمود انور عبد المجٌد رمضان

-

30004020100958

 1118190707 29884محمود اٌمن احمد على

-

30008032103516

 1118190709 29885محمود حسنٌن قندٌل ٌوسف

-

30011100101935

 1118190710 29886محمود حسٌن عبدالروؤف حسٌن

-

29909260102831

 1118190711 29887محمود حمدى محمد على

-

30003263100135

 1118190712 29888محمود خالد محمود بهى الدٌن سٌد حسن

-

30009180102312

 1118190713 29889محمود رزق عنتر محمود

-

30001080102934

 1118190715 29890محمود سمٌر عبد المقصود عبد العظٌم

-

30007200101455

 1118190716 29891محمود سمٌر عبدالحكٌم حسن

-

29910102103659

 1118190717 29892محمود شوكت منصور على

-

30002070101391

 1118190718 29893محمود عصام الدٌن محمود موسى

-

29910200101117

 1118190719 29894محمود على حسن احمد

-

30001072301316

 1118190720 29895محمود عماد خٌرى الشٌخ على

-

30009011404016

 1118190721 29896محمود قرنى علٌوه محمد

-

30006142102792

 1118190722 29897محمود محمد بٌومى عبدالعاطى

-

29911132300676

 1118190723 29898محمود محمد عبد الفتاح النباٌلً

-

30006171603156

 1118192733 29899محمود محمد عبد الهادى محمود

-

29906012203657

 1118190724 29900محمود محمد قرنى عبد الحكٌم

-

30004070103737

كود الطالب

عدد الحاضرين:
عدد الغائبين:
عدد الطالب باللجنة:

اســــم الطالـب

أسم المالحظين-1 :
-2
-3

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

عدد الطالب)60(:
التوقيع

كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور يناير 2019/2018
شعبة :عربي
الفرقة :األولى (انتظام)
مكان اللجنة(:مبنى االمتحانات الدور الرابع)

رقم اللجنة)99(:

رقم
الجلوس
 1118190725 29901محمود مصطفى محمود محمد

الحالة

الرقم القومى

-

29912152100335

 1118192719 29902محمود هشام محمود عبد الهادى

-

29905250101432

 1118190726 29903مراد سمٌر عبد العزٌز حدٌرى

-

30001110102314

 1118191047 29904مرثا جرجس ارمل عبد المالك

-

30008180105927

 1118190964 29905مروان احمد محمد احمد

-

30011040102996

 1118190729 29906مروان اٌمن حمدى مخلوف

-

30007250102835

 1118190730 29907مروان زٌن الدٌن ابراهٌم على

-

30008190101059

 1118190732 29908مروان ٌاسر ابو بكر عبد العال

-

30001010141819

 1118190733 29909مروه ابراهٌم على محروس الشٌخ

-

30001193100121

 1118190734 29910مروه حمدى احمد سٌد احمد

-

30009112102347

 1118190735 29911مروه محمد عبدالعظٌم عبد الباقً عزاز

-

30005202103207

 1118190736 29912مرٌم احمد عبدالفتاح ابراهٌم

-

30011192104323

 1118190737 29913مرٌم اشرف محمود ابراهٌم

-

30101012118223

 1118190739 29914مرٌم حسٌن على ابراهٌم

-

30001220104347

 1118190745 29915مرٌم صالح عبد الرحٌم سٌد

-

30006022500182

 1118190747 29916مرٌم عبد الرؤف عبد الصانع امٌن

-

30003090103109

 1118190749 29917مرٌم فوزى لوٌز دوس

-

29909090101223

 1018195064 29918مرٌم محمد السٌد محمد

-

30003050102584

 1118190752 29919مرٌم محمد السٌد محمد البدالً

-

30003050102584

 1118190757 29920مرٌم نبٌل ادٌب فانوس

-

30003160101141

 1118190758 29921مرٌم هانى عبد الفتاح عبدالعزٌز على

-

30003202100086

مرٌم ٌحٌى محمد الصغٌر

-

30003030101948

 1118190761 29923مشرف محمود حامد احمد

-

30101060103491

 1118190762 29924مصطفى ابراهٌم محمد احمد

-

30006200104059

 1118190763 29925مصطفى السٌد مصطفى ابراهٌم

-

30003252105631

 1118190765 29926مصطفى سامى سعٌد سلٌمان

-

30001052104735

 1118190766 29927مصطفى سمٌر صبري حفنً

-

30008270102838

 1118190767 29928مصطفى سٌد عبدالحمٌد محمد

-

29904080101355

 1118190768 29929مصطفى صابر محمد محمود شعٌب

-

30008110101797

 1118190771 29930مصطفى عبد الحلٌم عبد الهادى محمد

-

30001150108552

كود الطالب

29922

190640

عدد الحاضرين:
عدد الغائبين:
عدد الطالب باللجنة:

اســــم الطالـب

أسم المالحظين-1 :
-2
-3

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

عدد الطالب)60(:
التوقيع

كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور يناير 2019/2018
شعبة :عربي
الفرقة :األولى (انتظام)
مكان اللجنة(:مبنى االمتحانات الدور الرابع)

رقم اللجنة)99(:

رقم
الجلوس
 1118190772 29931مصطفى عبدهللا زكى عبده

الحالة

الرقم القومى

-

30001013100919

 1118190773 29932مصطفى عصام عٌسى عٌسوى

-

30006022101431

 1118193676 29933مصطفى على عبدالحى على عٌاد

-

30003050101995

 1118190774 29934مصطفى فتحى عبدالسالم حسن

-

30006260102632

 1118191099 29935مصطفى كامل عبد المجٌد عبد الحمٌد

-

30001070105374

 1118190776 29936مصطفى محمد رمضان محمد

-

30006173100038

 1118190778 29937مصطفى محمد عبدالعظٌم عباس

-

30001032300759

 1118190779 29938مصطفى محمد عبده احمد

-

30003290101674

 1118193678 29939مصطفى محمود السعٌد الحسٌنى

-

30012220102575

 1118190780 29940مصطفى ناصر عبد العال عطٌه

-

30009060104273

 1118190781 29941مصطفى هشام مصطفى امٌن

-

30005230101074

-

30002012800239

 1118192663 29943مالك مٌخائٌل سمعان خله

-

29910210100259

 1118190783 29944ملك حسٌن ابراهٌم فرج

-

30002260102742

 1118190785 29945منار حسن جابر حسن

-

30001103100209

 1118191406 29946منار رؤوف ابوعجٌله احمد

-

29912270102741

 1118190790 29947منال مصطفى سالمه السٌد

-

30010251601062

 1118190792 29948منة هللا عاطف صالح الدٌن عبد الفتاح

-

30003230103783

 1118190793 29949منة هللا فؤاد دروٌش سلٌم

-

29910210100682

 1118192559 29950منة هللا ماجد فاروق العالم

-

30009028800764

 1118190794 29951منة هللا مختار محمد احمد

-

29911150106429

 1018195065 29952منه هللا اشرف عبد النافع حدٌد

-

30008310101449

 1118190795 29953منه هللا اٌهاب محمد عبدالمنعم

-

30007082100082

 1118190799 29954منه هللا محمد هاشم محمود

-

30009092103449

 1118190800 29955منه مجدى على احمد

-

30012192100642

 1118190802 29956منى محمد حسنى حسنٌن

-

30004230103704

 1118190803 29957منى محمود عبد الحكٌم محمد الصاوى

-

30009010108189

 1118193679 29958مها معاطى فكرى فهمى

-

30002062703226

 1118190809 29959مورجٌنا مٌالد ٌوسف ابراهٌم

-

29911110103524

 1118190585 29960مؤمن ابراهٌم محمد مصطفى عبد الرحٌم

-

30004100104598

كود الطالب

29942

190661

عدد الحاضرين:
عدد الغائبين:
عدد الطالب باللجنة:

اســــم الطالـب

معتز عبد هللا محمود عبد السالم

أسم المالحظين-1 :
-2
-3

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

عدد الطالب)60(:
التوقيع

كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور يناير 2019/2018
شعبة :عربي
الفرقة :األولى (انتظام)
مكان اللجنة(:مبنى االمتحانات الدور الرابع)

رقم اللجنة)100(:

رقم
الجلوس
 1118190586 29961مؤمن احمد محمد الجابرى

الحالة

الرقم القومى

-

29912012113992

 1118190810 29962مى احمد حمدى عٌسى حجاج

-

30009302100944

 1118193680 29963مى عماد جٌالنى سلٌمان

-

30006013100309

 1118190811 29964مى مصطفى حسٌن احمد شحاته

-

30002242102328

 1118190812 29965مٌار اشرف محمود عبد الفتاح

-

30002150102682

 1118190813 29966مٌار رجب عمر عبدالرسول

-

30004022103725

 1118190814 29967مٌار سٌد جالل السٌد

-

30008080104206

 1118190815 29968مٌار طلعت احمد محمد

-

30002050104726

 1118192720 29969مٌار محمود عبد هللا محمد

-

0

 1118190817 29970مٌار ٌحً نبٌل دسوقى

-

30010180102965

 1118190818 29971مٌرنا اسامه عٌد عوف

-

30005270100283

 1118190819 29972مٌرنا رأفت مسعود كامل

-

30002122402328

 1118190821 29973مٌرنا عماد فاٌز جرجس

-

30007220100587

 1118190822 29974مٌرنا مٌشٌل غطاس وهبه خلٌل

-

30006210101449

 1118190823 29975مٌالنٌا جورج عبد المسٌح فهٌم

-

30003200101247

 1018195066 29976مٌنا سامى عدلى شحاته

-

0

 1018195067 29977مٌنا سمٌر عدلى السٌد

-

29906220101477

 1118190827 29978مٌنا عطا زكى ٌوسف

-

30005312600338

 1118190828 29979مٌنا هانى جابر جادالكرٌم

-

30005210100438

 1118190830 29980ناجى رمسٌس شكرهللا شحاته

-

30004081403139

 1118192326 29981نادٌن خالد عبد المنعم محمد

-

29910190101849

 1118190832 29982نادٌن مهاب مصطفى رفاعى

-

30010020101725

 1118190833 29983نادٌه سامى حنفى عبد العزٌز محمد

-

30103132100665

 1118190834 29984نجوى ابراهٌم محمد حسٌن

-

30003212705105

 1118190835 29985ندا جمال عبد هللا مصطفى

-

30007160104189

 1118190836 29986ندى اسامه احمد مصطفى

-

29911150104825

 1118190837 29987ندى اشرف صبرى عبد الجواد

-

30004180104364

 1118190838 29988ندى اشرف عبد المنعم فرغلى

-

30001012110082

ندى جمٌل راجح جاد حسانٌن

-

29909232102982

-

29908070103207

كود الطالب

29989

190730

اســــم الطالـب

 1118190839 29990ندى سٌف النصر شتٌحى صبره
عدد الحاضرين:
عدد الغائبين:
عدد الطالب باللجنة:

أسم المالحظين-1 :
-2
-3

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

عدد الطالب)60(:
التوقيع

كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور يناير 2019/2018
شعبة :عربي
الفرقة :األولى (انتظام)
مكان اللجنة(:مبنى االمتحانات الدور الرابع)

رقم اللجنة)100(:
رقم
الجلوس
 1118190840 29991ندى عادل سٌد محمد

الحالة

الرقم القومى

-

29912160101022

 1118193683 29992ندى كمال احمد محمد

-

3005033100066

 1118190843 29993ندى مصطفى انور كامل

-

30101210103487

 1118190844 29994ندى مهٌب محمود امٌن

-

30003060100601

 1118190846 29995نرمٌن سعٌد عبد الرحمن ٌسن صٌام

-

30008150106643

 1118190847 29996نرمٌن محمد سٌد ابو هرٌرة

-

30009182103065

 1118190848 29997نسمه احمد عبد الرازق محمد

-

29911300104608

 1118192677 29998نهله قرشى رزق واصف

-

29909070102924

 1118190851 29999نهى احمد محمد احمد

-

30008240105042

 1118192722 30000نور الدٌن حمدى حلمى

-

0

 1118190854 30001نور الهدى جابر محمد حسن السٌد خلٌفه

-

30005130101344

 1118190855 30002نور عبده رمضان محمد

-

30008050104309

 1118190860 30003نوران اٌمن عبد الصادق احمد

-

30001010103542

 1118190866 30004نوران هشام انور محمد هنداوي

-

30004262102785

 1118193685 30005نورهان احمد محمد حسن

-

30005260103802

 1118190867 30006نورهان خالد فاروق احمد

-

30008150104543

 1118190868 30007نورهان عبدالصبور عبدالراضى على سلٌمان -

30001250100281

 1118190869 30008نورهان عٌد نبوى حسن عسكر

-

30009280102026

 1118190870 30009نورهان محمد فوزى احمد

-

30005062101705

 1118190871 30010نورهان محمد محمود دروٌش

-

30004090103229

 1118193686 30011نورهان هشام جوده عبدالمعطى

-

0

 1118190873 30012نٌرة احمد محمد عبدالحمٌد

-

29912160103386

 1118190874 30013نٌرمٌن عصام عبد الرزاق حسٌن

-

30005050105543

 1118192723 30014نٌره اشرف عبد الحمٌد عٌد

-

0

 1118190875 30015هاجر احمد سٌد فاضل

-

30005203100384

 1118190876 30016هاجر حسٌن عباس سفٌنه

-

29911070103682

 1118190877 30017هاجر حمدى عبد هللا محمد القاضى

-

29912280102081

 1118190878 30018هاجر عبد الحمٌد رشدى عمر السنور

-

30002290102305

 1118193687 30019هاجر عبداللطٌف على محمد حسن قابٌل

-

30001011366326

 1118190879 30020هاجر على ربٌع حسن عبدالحمٌد

-

30001142103509

كود الطالب

عدد الحاضرين:
عدد الغائبين:
عدد الطالب باللجنة:

اســــم الطالـب

أسم المالحظين-1 :
-2
-3

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

عدد الطالب)60(:
التوقيع

كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور يناير 2019/2018
شعبة :عربي
الفرقة :األولى (انتظام)

رقم اللجنة)101(:
رقم
الجلوس
30021

كود الطالب

مكان اللجنة(:مبنى االمتحانات الدور الرابع)
الحالة

الرقم القومى

-

30005060102704

 1118190880 30022هاجر محمود عبدالعلٌم الشوربجى

-

30001080101709

 1118190881 30023هاله احمد اسماعٌل حسن

-

30006090103302

 1118190882 30024هاله حسن محمد عامر

-

30007200105647

 1118192724 30025هانٌا سامر جالل الدٌن

-

29812050101707

 1118190883 30026هاٌدى عاطف ودٌع بسخرون

-

29905130101749

 1118190886 30027هبه سمٌح احمد امام

-

30007250103602

 1118190887 30028هدرا نصر نصٌف حسٌب

-

30002203100075

 1118190888 30029هدى شعبان حمٌده محمود

-

29911042301487

 1118193688 30030هدى صالح الدٌن حسٌن محمد

-

30002130102023

 1118190890 30031هدى عمرو شعبان همام

-

30008160100341

 1118190892 30032هدٌر صابر فاروق محمد

-

30006040101228

 1118190893 30033هدٌر صفوت احمد السٌد

-

30002110104186

 1118190894 30034هدٌر عبدالرحٌم احمد على

-

30012112103166

 1118190895 30035هشام ابراهٌم مرسى السٌد

-

30102081701573

 1118190898 30036هنا محمود عبدالرحمن احمد محمود

-

30003120104466

 1118190899 30037هٌالنه فوزى لبٌب بطرس

-

29912140100283

 1118190901 30038وسام وجٌه صموئٌل اٌوب

-

30003212401874

 1118190902 30039والء حسن عبدالرحمن ابراهٌم

-

29910112101921

 1118190903 30040والء محسن هاشم عوٌس

-

30007270100448

 1118190904 30041ولٌد سعد سعد محمد

-

29910030102172

 1118190905 30042ولٌد فتحً محمد ٌوسف

-

29910118800872

 1118190906 30043ولٌد محمد خٌرى عبدالعزٌز

-

29912260101739

ٌ 1118190910 30044ارا مجدى ابراهٌم محمد

-

29910220100826

ٌ 1118192734 30045اسمٌن محمد عزت عبد الباقى

-

30003270104464

ٌ 1118190919 30046اسمٌن نجم الدٌن احمد البسطوٌسى

-

30005212102268

ٌ 1118190921 30047حٌى زكرٌا حسٌن عبد الفتاح ابو الخٌر

-

30010212102997

ٌ 1118193692 30048سرا كمال محمد على الدرملى

-

29910033100049

ٌ 1118190924 30049منى احمد عبد السالم عثمان البٌار

-

30001220102727

ٌ 1118190925 30050وستٌنا عماد صفوت جرجس

-

30007252401805

190759

عدد الحاضرين:
عدد الغائبين:
عدد الطالب باللجنة:

اســــم الطالـب
هاجر محمد ابراهٌم على

أسم المالحظين-1 :
-2
-3

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

عدد الطالب)60(:
التوقيع

كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور يناير 2019/2018
شعبة :عربي
الفرقة :األولى (انتظام)
مكان اللجنة(:مبنى االمتحانات الدور الرابع)

رقم اللجنة)101(:

رقم
الجلوس
ٌ 1118190926 30051وستٌنا هانً معوض نعٌم قدٌس

الحالة

الرقم القومى

-

30004150102383

ٌ 1118190927 30052وسف احمد امٌن على

-

30009090101333

ٌ 1118190928 30053وسف احمد عبد الغفار محمد على

-

30006250101573

ٌ 1118190929 30054وسف اشرف على طاهر

-

29907092102879

ٌ 1118190931 30055وسف اٌمن محمد محمد احمد السروجً

-

30009200102217

ٌ 1118190933 30056وسف جمال حسن سنوسى

-

30008210104076

ٌ 1118190937 30057وسف طارق احمد احمد

-

30007042101817

ٌ 1118190938 30058وسف طارق عبدالفتاح احمد

-

30006200105756

ٌ 1118190941 30059وسف على مصطفى مهدى

-

29903312100613

-

30007308800791

ٌ 1118190945 30061وسف محمد جمعة محمد

-

30009070102198

ٌ 1118193693 30062وسف محمد حسن محمد

-

30009143100032

ٌ 1118193694 30063وسف محمد عباس محمد على

-

29911030104139

ٌ 1118192678 30064وسف محمود السٌد محمد حماد

-

29909150104758

ٌ 1118193695 30065وسف مختار عبد الحكٌم محمد

-

30008070103317

ٌ 1118190946 30066وسف مورٌس حلمى عازر عبود

-

30004092102491

ٌ 1118192725 30067وسف ٌعقوب مرقس

-

0

 1118192768 30068ابانوب سمعان عدلى ٌونان

ب

0

 1118193615 30069ابراهٌم بن حسن بن ٌوسف

ب

0

 1118192772 30070ابراهٌم حسن محمد عبد العزٌز

ب

0

 1118192774 30071اثر مجدى محمد محمد

ب

0

 1118192781 30072احمد جرحى محروس امام

ب

0

 1118192782 30073احمد جمال محمد عبدالجٌد

ب

0

 1118192785 30074احمد حسن قرنى سعٌد

ب

0

 1118192789 30075احمد حماده ابو ضٌف دٌاب

ب

0

 1118192791 30076احمد رضا عبد العزٌز الغمراوى

ب

0

 1118192793 30077احمد سامى حافظ ابراهٌم

ب

0

 1118192795 30078احمد سٌد امام سالمه

ب

0

 1118192796 30079احمد سٌد عواد عبد السالم

ب

0

 1118192798 30080احمد صبحى رشاد عبد العزٌز

ب

0

كود الطالب

30060

190803

عدد الحاضرين:
عدد الغائبين:
عدد الطالب باللجنة:

اســــم الطالـب

ٌوسف عماد الدٌن احمد محمد محمد

أسم المالحظين-1 :
-2
-3

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

عدد الطالب)60(:
التوقيع

كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور يناير 2019/2018
شعبة :عربي
الفرقة :األولى (انتظام)
مكان اللجنة(:مبنى االمتحانات الدور الرابع)

رقم اللجنة)102(:

رقم
الجلوس
 1118192799 30081احمد صبرى فؤاد مصطفى

الحالة

الرقم القومى

ب

0

 1118193617 30082احمد صالح ابو رواش محمد

ب

0

 1118192801 30083احمد طارق عبد المحسن عبده على

ب

0

 1118192802 30084احمد عادل على عبد الفتاح

ب

0

 1118192803 30085احمد عبد الحمٌد احمد عبد الحمٌد

ب

0

 1118193540 30086احمد محسن محمد فؤاد عبد المحسن  -عذر ب*

0

 1118192820 30087احمد محمد سٌد سعٌد

ب

0

 1118192822 30088احمد محمد عبد الغفار محمد

ب

0

احمد هانى عبد العاطى السٌد (محول من لغات)ب

0

 1118193610 30090اسامه حسن عبد الرحمن هرٌدى

ب

0

 1118193611 30091اسالم اسامه عبد المجٌد  -اٌقاف قٌد

ب

0

 1118192842 30092اسالم رأفت سعودى كامل

ب

0

 1118193589 30093اسالم محمد السٌد ابوالنصر

ب

0

 1118193542 30094اسالم محمد عبد الحمٌد عبد الحمٌد

ب

0

 1118193623 30095االء اٌمن احمد جمال القلش -اٌقاف قٌد

ب

0

 1118193544 30096انس فٌصل محمد

ب

0

 1118192895 30097اٌمن خالد حسٌنى عبد الخالق -اٌقاف قٌد

ب

0

 1118192908 30098أحمد ممدوح أحمد مصطفى

ب

0

 1118193546 30099باهر محمد الشحات عبدالكرٌم

ب

0

 1118192918 30100بهاء الدٌن عمرو جالل احمد  -اٌقاف قٌد

ب

0

 1118192937 30101بٌشوى اٌهاب رؤوف بهجت

ب

0

 1118192950 30102حازم محمد عبد السالم اسماعٌل

ب

0

 1118192951 30103حسام حسن سٌد احمد محمد

ب

0

 1118192953 30104حسام محمد متولى احمد

ب

0

 1118192960 30105حسنى جمال حسنى تمام

ب

0

 1118192990 30106خالد رفاعى زكى ابراهٌم عٌسوى

ب

0

 1118193026 30107روان احمد محمد عبدهللا

ب

0

 1118193616 30108سامح محمد عرفه محمود

ب

0

 1118193622 30109سالم عمر محمد القصار

ب

0

 1118193613 30110سلٌمان داود سلٌمان

ب

0

كود الطالب

30089

191006

عدد الحاضرين:
عدد الغائبين:
عدد الطالب باللجنة:

اســــم الطالـب

أسم المالحظين-1 :
-2
-3

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

عدد الطالب)60(:
التوقيع

كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور يناير 2019/2018
شعبة :عربي
الفرقة :األولى (انتظام)
مكان اللجنة(:مبنى االمتحانات الدور الرابع)

رقم اللجنة)102(:

رقم
الجلوس
 1118193056 30111سلٌمان عماد ابراهٌم محمد

الحالة

الرقم القومى

ب

0

 1118193060 30112سٌد على السٌد على

ب

0

 1118193066 30113سٌف الدٌن طارق سعد سلٌمان

ب

0

 1118193067 30114شادى صبحى عبدالحمٌد شلبى

ب

0

 1118193078 30115شادى عاطف لٌفاز نصٌف

ب*

0

 1118193614 30116شٌماء فرغلى محمد عبد الجلٌل

ب*

0

 1118193618 30117صالحه حسٌن على سالم

ب

0

 1118193083 30118ضارى محمد مطلق المطٌرات

ب

0

 1118193084 30119طارق عبدالحمٌد عبدالغفار عبدالحمٌد

ب

0

 1118193092 30120طارق محمد محمود ذكى

ب

0

 1118193093 30121عبد الرحمن احمد محمد السٌد محمود

ب

0

 1118193094 30122عبد الرحمن اشرف كمال الدٌن رٌاض

ب

0

 1118193620 30123عبد الرحمن السٌد محمد ابو النور حجازى

ب*

0

 1118193097 30124عبد الرحمن حمدان العنزى

ب

0

 1118193098 30125عبد الرحمن عادل عثمان محمد

ب

0

 1118193103 30126عبد الرحمن عبد المنعم خلٌل محمد

ب

0

 1118193596 30127عبد الرحمن محمد احمد عوض محمود

ب

0

 1118193624 30128عبد العزٌز عمر عبد العزٌز ابراهٌم

ب

0

 1118193111 30129عبد هللا اسماعٌل عبد البدٌع ابراهٌم  -اٌقاف قٌدب

0

 1118193548 30130عبد هللا محمد ماضى سدٌان

ب

0

 1118193116 30131عبدالرحمن محمد عبدالمنعم على

ب

0

باق ترم ثانى بعذر

0

 1118193122 30133عز الدٌن اٌمن حسٌنى طه-اٌقاف قٌد

ب

0

 1118193132 30134عصام عبدالفتاح حسٌن محمد

ب

0

 1118193141 30135على سلٌمان رفٌع عودة

ب

0

 1118193627 30136على عطٌه على ابراهٌم

ب*

0

 1118193550 30137علٌاء عاطف عواد احمد عبد هللا -باق باعادة قٌدب

0

 1118193169 30138عماد مكرم ٌوسف عزٌز

ب

0

 1118193184 30139عمر السٌد عمر صالح

ب

0

 1118193553 30140عمر حسن بخٌت عامر

ب

0

كود الطالب

اســــم الطالـب

 1118193120 30132عبٌر محمد على الكردى

عدد الحاضرين:
عدد الغائبين:
عدد الطالب باللجنة:

أسم المالحظين-1 :
-2
-3

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

عدد الطالب)60(:
التوقيع

كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور يناير 2019/2018
شعبة :عربي
الفرقة :األولى (انتظام)
مكان اللجنة(:مبنى االمتحانات الدور الرابع)

رقم اللجنة)103(:

رقم
الجلوس
 1118193194 30141عمر سٌد طة عبد الجلٌل-اٌقاف قٌد

الحالة

الرقم القومى

ب*

0

 1118193626 30142فاطمه مصطفى حسن على

ب*

0

 1118193625 30143كامل محمود شمندى محمود

ب

0

 1118193228 30144كرٌم محمد عبد الرحمن العراقى-اٌقاف قٌد

ب*

0

 1118193233 30145كرٌم محمد عبدالعزٌز حسن

ب

0

 1118193238 30146كرٌم محمد عبٌد

ب*

0

 1118193243 30147ماجد فرٌج عبد هللا العنزى

ب

0

 1118193245 30148ماٌكل فتحى اسحق جوهر

ب

0

 1118193248 30149محمد احمد عبد الوهاب حفنى

ب

0

 1118193254 30150محمد اشرف محمود عبد العزٌز

ب

0

 1118193268 30151محمد جمال محمد حسن النمر

ب

0

 1118193269 30152محمد حمدى فكرى عبد العزٌز

ب

0

 1118193554 30153محمد خلف شعبان عبد المجٌد

ب

0

 1118193277 30154محمد سٌد محمد امام

ب

0

 1118193282 30155محمد عالء مصطفى ابراهٌم

ب

0

 1118193285 30156محمد على ماجد ابراهٌم

ب

0

 1118193555 30157محمد مصطفى رمضان مصطفى -اٌقاف قٌد ب*

0

 1118193293 30158محمد ناجى سٌد وهبه

ب

0

 1118193295 30159محمد هشام محمد عبدالرحٌم

ب

0

 1118193296 30160محمود احمد لملوم حسن

ب

0

 1118193302 30161محمود خالد عبد الحمٌد محمود-عذر

ب

0

 1118193303 30162محمود خالد عبدالعزٌز عطوه

ب

0

 1118193305 30163محمود رمضان عوٌس معوض

ب

0

 1118193306 30164محمود سٌد بكرى على

ب

0

 1118193556 30165محمود محمد ابراهٌم سلٌمان

ب

0

 1118193345 30166محمود محمد الصاوى محمد

ب

0

 1118193346 30167محمود مختار محمد محمود

ب

0

 1118193347 30168محمود مصطفى عبد العزٌز مصطفى

ب

0

 1118193350 30169مرٌم حمزه محمد صالح -اٌقاف قٌد

ب

0

 1118193351 30170مصطفى احمد نصٌف سلٌمان

ب

0

كود الطالب

عدد الحاضرين:
عدد الغائبين:
عدد الطالب باللجنة:

اســــم الطالـب

أسم المالحظين-1 :
-2
-3

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

عدد الطالب)63(:
التوقيع

كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور يناير 2019/2018
شعبة :عربي
الفرقة :األولى (انتظام)

رقم اللجنة)103(:
رقم
الجلوس
30171
30172
30173
30174
30175
30176
30177
30178
30179
30180
30181
30182
30183
30184
30185
30186
30187
30188
30189
30190
30191
30192
30193
30194
30195
30196
30197
30198
30199
30200
30201
30202
30203

كود الطالب
1118193352
1118193353
1118193354
1118193355
1118193356
1118193357
1118193364
1118193365
191034
1118192663
190665
1118193376
1118193557
1118193407
1118193413
1118193425
1118193426
1118191023
190843
1118193448
1118193473
1118193488
1118193489
1118193496
1118193619
191038
1118193509
1118193517
1118193520
1118193584
1118193530
1118193621
1118193612

عدد الحاضرين:
عدد الغائبين:
عدد الطالب باللجنة:

مكان اللجنة(:مبنى االمتحانات الدور الرابع)
اســــم الطالـب

الحالة

الرقم القومى

ب
مصطفى اٌمن رشدى محمد
ب
مصطفى جمال عبد العظٌم صادق
ب
مصطفى رجب عبد المعطى على
ب
مصطفى صبحً سفٌنه علً
ب
مصطفى عاطف حسٌن عبد الرحمن على
ب
مصطفى عبد البر محمد مصطفى
ب
مصطفى على ابراهٌم على
ب
مصطفى عماد محمود الجمال
ب
مصطفى عمر محمود محمد
ب*
مصطفى محمد سٌد جالل
ب
مصطفى ٌحى محمد عبدالباقى
ب
مصطفى ٌسرى محمود فرٌد محمد
معتز ماهر حسٌن محمد (محول من لغات) ب
ب*
منة هللا احمد عبد العزٌز سلٌمان
ب
منه هللا سٌد كامل محمد-اٌقاف قٌد
ب
مٌرنا وائل محمد حسٌن
ب
مٌنا فتحى خلبوطه ناشد رزق هللا
ب
نجالء سامى جمال محمد
ب
ندا محمد سعٌد السٌد
ب
نهاد اشرف دٌاب محمد
ب
هاجر محمد رجب محمد جبر
ب*
هشام حسن فاروق محمود
ب
هشام عبد هللا محمد عبد السالم
ب
ولٌد عادل حسن حسن الطنملى
ب
ولٌد عاٌد محمد
ٌاسر عبدالمنعم عبدالحمٌد على (محول من لغاتب)
ب*
ٌحٌى عبد الكرٌم ابراهٌم على الفجال
ب
ٌوسف احمد شاكر محمد
ب
ٌوسف اشرف سٌد سعٌد
ب
ٌوسف سامى محمود ابراهٌم
ب*
ٌوسف عصام عبد العال مرجان
ب
ٌوسف ناصر محمد رشٌد
ب
ٌوئٌل حنا امٌر موسى
أسم المالحظين-1 :
-2
-3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

عدد الطالب)63(:
التوقيع

