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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :اقتصاد
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )178 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

23351
23352
23353
23354
23355
23356
23357
23358
23359
23360
23361
23362
23363
23364
23365
23366
23367
23368
23369
23370
23371
23372
23373

2218190504
2218190452
2218190453
2218190454
2218190455
2218190456
2218190457
2218190458
2218190459
2218190460
2218190461
2218190462
2218190463
2218190464
2218190465
2218190466
2218190467
2218190468
2218190469
2218190470
2218190471
2218190472
2218190473

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

مكان اللجنة (:مبنى (جـ) الدور األول)
اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 46
الحالة

الرقم القومى

التوقيع

ابراهٌم اسامه عبد العظٌم
احمد كمال جبر علً
اسراء اٌمن محمد حنفى
امال احمد محمود احمد علً
امل عادل محمود حنفً عبدالحمٌد
امنٌة احمد عبد الصمد محمد شعراوى
امٌر جرجس رزق اللله الوندى
امٌره سمٌر عبد الحفٌظ عبد المجٌد
امٌره محمد اسماعٌل السٌد
انس عماد الدٌن عبد الحلٌم ابراهٌم
تسنٌم احمد كامل عاشور
تقى ماهر ابو المجد سعد
تقى نصر على حسن
جالل أشرف جالل أحمد
خلود حماده محمد الجزار
دٌنا احمد عبد العظٌم بدٌر
دٌنا طلعت حمودي عبدهللا
رحاب عاطف عبدالتواب محفوظ
رحاب محمد محمود محمد
رحمة سالمة محمد حسٌن
رٌم محسن عبد الرحمن سالم
ساره محمد عبدالشافً محمد
سالً سامً احمد وفاء
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التوقٌع :
التوقٌع :

.
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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :اقتصاد
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )178 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

23374
23375
23376
23377
23378
23379
23380
23381
23382
23383
23384
23385
23386
23387
23388
23389
23390
23391
23392
23393
23394
23395
23396

2218190474
2218190475
2218190476
2218190477
2218190478
2218190479
2218190480
2218190481
2218190482
2218190483
2218190484
2218190485
2218190486
2218190487
2218190488
2218190489
2218190490
2218190491
2218190492
2218190493
2218190494
2218190495
2218190496

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

مكان اللجنة (:مبنى (جـ) الدور األول)
اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 46
الحالة

الرقم القومى

التوقيع

سلمً علً محمود علً
شاهنده طه عبد الرازق محمود
عالء سعد محمد محمود
عمر اشرف احمد احمد
فاطمه مرسى مرسى حسٌن السجٌنى
كرستٌن عٌسى سامً عبد النور
كٌرلس اٌمن حنا ٌوسف
محمد سعد عبد التواب دوٌدار
محمد محمود محمد على
محمد محمود ٌوسف حسٌن
محمد مصطفً صدٌق محمد
محمد ٌوسف سعد علً
محمود توفٌق صالح الدٌن محمود
محمود محسن محمد الصباحى
محمود محمد عبدالباسط مصطفى
محمود مساعد اسبتان سلٌم سوٌلم
مصطفً عزت ابراهٌم سٌد احمد
نادر كمال فؤاد الٌاس
نادر محمود صابر
نارٌمان محمد مختار عبد الداٌم
نسرٌن نبٌل عباس خلٌل
نشوى سٌد ضٌف محمد
نورهان طارق صالح
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التوقٌع :
التوقٌع :

.
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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :اقتصاد
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )179 ( :
رقم
الجلوس
23397
23398
23399
23400
23401
23402
23403
23404
23405
23406
23407
23408

كود الطالب
2218190497
2218190498
2218190499
2218190500
2218190501
2218190502
2218190503
2218190505
2218190506
2218190507
2218190508

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

مكان اللجنة (:مبنى (جـ) الدور األول)
اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 12
الحالة

هاجر سعد نصر عبد المقصود
هدٌر احمد عبد العزٌز محمد
وعد محمود فتحً محمد
ٌحًٌ زكرٌا انور جبرٌل
ٌوسف طاهر ابراهٌم السٌد
ٌوسف محمد حلمى محمد
ٌوسف محمد عبد المتعال محمد
رضوى مصطفى عبد الفتاح محمد
فاطمه محمد عبدالمنعم عبدالرازق
احمد محمد عبدالمحسن مصطفى
حازم محمود عبدالعظٌم الكومى
امنٌه اشرف محمد جبر جالل

الرقم القومى

التوقيع

ب
خ1
خ+
خ+
خ1
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التوقٌع :
التوقٌع :

.

