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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور يناير 2019/2018
الفرقة :الرابعة (انتظام)
رقم اللجنة )45 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020

2118190104
2118190145
2118190105
2118190106
2118190107
2118190108
2118190141
2118190109
2118190110
2118190111
2118190112
2118190113
2118190114
2118190115
2118190144
2118190116
2118190117
2118190118
2118190119
2118190120
2118190121
2118190122
2118190123
2118190124
2118190125
2118190126
2118190127
2118190135
2118190128
2118190129

عدد الحاضرين:
عدد الغائبين:
عدد الطالب باللجنة:

شعبة :اقتصاد

مكان اللجنة  (:مبنى االمتحانات الدور األول)
الحالة

اســــم الطالـب

عدد الطالب () 51
الرقم القومى

التوقيع

احمد على فتحي علي
احمد محمد عبد الخالق السيد
اسراء محمد احمد حسن
اسالم محمد سيد على حسام الدين
اكواج نيال اجاك ميان
امنيه محمد حسين محمد احمد
اميره محمد عبد الرحيم محمد
ايمان شريف سيد احمد
ايمن السيد هادى محمد محمد
بكر حسين سيد بكر
بيشوى خالد نصيف الكسان
حسام شعبان حميده محمود
خالد مهني راشد محمد
دنيا محمد فكرى محمد حسن
دينا جابر شعبان محمد
رامى رؤف عدلى جرجس
رضوى جمال الدين مصطفى جالل
زياد الفرغلى محمد احمد جاهين (محول)
ساره عبد الحكيم محمد ابراهيم
سلمى ربيع عبد هللا حامد
صالح احمد حسن سلمان
عبد الرحمن احمد مهلل احمد
عبد الرحمن فايز فؤاد محمد
على صبحى على زيدان(محول)
عمر مجدى محمد محمد عيسوى
كريستين مجدى موريس صاروفيم
كريم احمد عبد الرزاق موسى
مؤمن ناصر حنفى سيد
مادونا ثروت نبيه عياد
ماريان مجدى فؤاد غطاس
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التوقيع :
التوقيع :

.
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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور يناير 2019/2018
الفرقة :الرابعة (انتظام)
رقم اللجنة )45 ( :
رقم
الجلوس
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041

كود الطالب
2118190130
2118190142
2118190131
2118190132
2118190133
2118190134
2118190143
2118190136
2118190137
2118190138
2118190139
2118190140
2118190146
2118190147
2118190148
2118190149
2118190150
2118190152
2118190151

عدد الحاضرين:
عدد الغائبين:
عدد الطالب باللجنة:

شعبة :اقتصاد

مكان اللجنة  (:مبنى االمتحانات الدور األول)
الحالة

اســــم الطالـب
محمد حسين عبد الحميد سرحان
محمد عصام الدين سيد ضاحى
محمود محروس عبده على
مريم سيد محمد السمان عالم
منه هللا احمد عطيه محمد
منه هللا عصام محمد احمد
منى احمد مليح روبى
نادر طه محسن طه محمد
نيره اشرف سعيد احمد
هاجر احمد بدرى السيد على
هدى سيد محمد مصبح
هشام محمد حسن محمد
احمد رضا سيد محمود
عبد الرحمن عماد الدين محمد احمد عمر
عمر عماد الدين محمد احمد
يوسف مصطفى عوني نعمان
احمد بدرالدين محمد محمد
خالد حسين عبدالرازق
خالد محمد عبدالعزيز محمد
محمد علي خلف احمد
احمد عماد حسن عبدهللا
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عدد الطالب ( ) 51
الرقم القومى

التوقيع

ب
ب
ب
ب
خ1
خ+
خ+
خ1
خ+

التوقيع :
التوقيع :

.

