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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :ادارة اعمال
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )167 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

22691
22692
22693
22694
22695
22696
22697
22698
22699
22700
22701
22702
22703
22704
22705
22706
22707
22708
22709
22710
22711
22712
22713

2218190197
2218190198
2218190021
2218190022
2218190023
2218190337
2218190344
2218190199
2218190200
2218190024
2218190201
2218190345
2218190025
2218190026
2218190202
2218190203
2218190027
2218190346
2218190347
2218190028
2218190348
2218190204
2218190205

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

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

عدد الطالب ( ) 46
الحالة

الرقم القومى

التوقيع

ابانوب إبراهٌم خلٌل سمعان
ابراهٌم عادل ابراهٌم فرج
احمد ابراهٌم حسنٌن أحمد
احمد انور عبدالمنعم محمد
احمد أبوالقاسم فتحً أبوالقاسم
احمد حاتم عبد هللا الدكروى
احمد حسن رشوان حسٌن
احمد حسٌن موسً حسٌن
احمد حمدى عوض موسى
احمد خالد احمد خالد
احمد سعٌد عبد الحمٌد عبد القادر شحاتة
احمد صابر عبدالواحد على ادرٌس
احمد عالء الدٌن سعٌد احمد
احمد عالء شعبان ابو الحارث
احمد عماد الدٌن مصطفً عبدالرحمن
احمد فتحى مبروك سٌد عبود
احمد محمد أحمد صالح
احمد محمد رزق عبد اللطٌف
احمد محمد سمٌح عبدالبر
احمد محمد عبده مرسً السٌد
احمد محمد محمود عباس
احمد مصطفى احمد شوقى محمد
احمد ممدوح عبد الواحد عبد العال
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التوقٌع :
التوقٌع :
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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :ادارة اعمال
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )167 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

22714
22715
22716
22717
22718
22719
22720
22721
22722
22723
22724
22725
22726
22727
22728
22729
22730
22731
22732
22733
22734
22735
22736

2218190349
2218190206
2218190350
2218190029
2218190030
2218190207
2218190208
2218190209
2218190031
2218190210
2218190032
2218190351
2218190140
2218190352
2218190211
2218190353
2218190212
2218190213
2218190354
2218190214
2218190215
2218190033
2218190355

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

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

عدد الطالب ( ) 46
الحالة

الرقم القومى

التوقيع

احمد منصور عبدالفتاح صالح
احمد ناصر حسٌن عمر
ادهم اسامه عاشور خاطر
اسامه ابراهٌم خلٌل سعٌد
اسراء اشرف اسماعبل معوض
اسراء رضا عبد العاطى عباس
اسراء زٌن العابدٌن محمود حسانٌن
اسراء سلٌم بشٌر ابراهٌم
اسراء عبد الصمد اسماعٌل احمد
اسراء عماد جمال حسانٌن
اسراء عماد على محمد هرٌدى
اسراء محمد احمد عبد هللا
اسراء محمد مصطفً محمد
اسالم اسامة محمد سٌد
اسالم اٌمن ابراهٌم ابراهٌم عثمان
اسالم رفعت عبد العال محمد
اسالم عماد الدٌن عبد الرحمن السٌد
اسالم ماهر متولى محمد
اسالم محمد حسن سٌد
اسالم محمد مصطفً علً
اسالم محمد ٌوسف عبدالحمٌد
اسماء اسماعٌل علً عبد العاطً مرسً
اسماء حسٌن محمد حسٌن الشرٌف
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التوقٌع :
التوقٌع :
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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :ادارة اعمال
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )168 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

22737
22738
22739
22740
22741
22742
22743
22744
22745
22746
22747
22748
22749
22750
22751
22752
22753
22754
22755
22756
22757
22758
22759

2218190216
2218190356
2218190141
2218190034
2218190035
2218190142
2218190217
2218190357
2218190036
2218190218
2218190358
2218190037
2218190359
2218190038
2218190039
2218190219
2218190220
2218190360
2218190143
2218190040
2218190144
2218190041
2218190042

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

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

عدد الطالب ( ) 46
الحالة

الرقم القومى

التوقيع

اسماء رمضان على محمد
اسماعٌل ابراهٌم شعبان عبد المحسن
االء أحمد علً حسن ابراهٌم
االء أحمد فتح هللا عمر
االء حامد محمود محمد
االء زكرٌا محمد مصباح
االء مجدى شحاتة ابوسرٌع
االء مصطفى محمد عبد اللطٌف
الهام احمد محمد احمد
امانى عبدالفتاح السٌد طنطاوى
امانً حسٌن محمد حسن
امجد محمد شاكر الحنفى
امل ٌحٌى حافظ احمد على
امنٌه سامى احمد محمد
امٌرة محمد فتحى شعبان
امٌره عبدالعزٌز محمد محمد أحمد
امٌره ابراهٌم ٌوسف مصطفى
امٌره جمٌل ابراهٌم حسن
امٌره سٌد على سٌد
امٌره عماد محمود شرف
امٌره محمد خضٌري محمد
انجى احمد محمد السٌد
انجً ابراهٌم محمد انور

اسم المالحظٌن - 1
-2

التوقٌع :
التوقٌع :
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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :ادارة اعمال
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )168 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

22760
22761
22762
22763
22764
22765
22766
22767
22768
22769
22770
22771
22772
22773
22774
22775
22776
22777
22778
22779
22780
22781
22782

2218190221
2218190361
2218190043
2218190145
2218190362
2218190044
2218190363
2218190222
2218190045
2218190046
2218190146
2218190364
2218190223
2218190147
2218190365
2218190148
2218190366
2218190224
2218190149
2218190047
2218190150
2218190338
2218190339

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

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

عدد الطالب ( ) 46
الحالة

الرقم القومى

التوقيع

اٌمان اشرف محمد اسماعٌل
اٌمان خالد فضل محمود
اٌمان محمد السٌد شرٌف
اٌمان محمود محمد على علم الدٌن
اٌمان مصطفً فرج محمود
اٌمن عبدالفتاح عبدالفتاح شرقاوى
اٌناس عصام الدٌن احمد حسٌن
اٌه هللا محمد جابرعبد العزٌز
اٌه هللا محمود جابر حامد مراد
اٌه جمال كمال احمد
اٌه حسام الدٌن خٌرى السٌد
اٌه عبده محمد ابراهٌم ٌوسف
اٌه محمد غرٌب علً
اٌه وائل محمد عامر
باسل طارق طلعت محمد المغربى
باسم حسن عبدالعال حسن
باسم صبحً توفٌق شحات
باسم طارق سعٌد عبد الرازق
باسم عادل محمودعبدالرحمن
باسم محمد على حسن وسٌة
باسم هشام كمال الدٌن
باسنت محمود محمد البدرى
باهى ثروت حسن
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التوقٌع :
التوقٌع :

.

5

كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :ادارة اعمال
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )169 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

22783
22784
22785
22786
22787
22788
22789
22790
22791
22792
22793
22794
22795
22796
22797
22798
22799
22800
22801
22802
22803
22804
22805

2218190151
2218190367
2218190048
2218190049
2218190225
2218190226
2218190368
2218190227
2218190340
2218190050
2218190228
2218190020
2218190369
2218190051
2218190229
2218190052
2218190230
2218190053
2218190054
2218190231
2218190232
2218190055
2218190370

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

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

عدد الطالب ( ) 46
الحالة

الرقم القومى

التوقيع

بسام امجد لطفى خلة
بسمة مؤمن حسن مصطفى
بسنت طلعت علً محمد
بسنت مصطفً سعد مصطفً
بالل حسن عبد العزٌز محمد
بوال سامى حزقٌال بشاى
بٌتر مكرم ولٌم توفٌق
بٌتر وجدى حلمى راغب
بٌجاد طارق فواد حسانٌن
بٌشوي ابراهٌم صالح غطاس
بٌٌر اشرف حناوي متً
تقى ابراهٌم محمد عبدهللا
تقى احمد عدلى محمد
تقى مجدى حسن عبد هللا
تقى محمد باشا عبد النعٌم
تقى محمد صفى الدٌن مصطفى صادق مصطفى
تقى مصطفى جمعه محمد احمد
جون مجدى لبٌب مٌخائٌل
حازم حسٌن عبد العزٌز ٌس
حازم محمد ٌحٌى زكرٌا
حسام صبرى عبدالرحمن محمد
حسام ماهر مرسى عبدالقادر الجندى
حسان عادل حسان حسن
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التوقٌع :
التوقٌع :
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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :ادارة اعمال
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )169 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

22806
22807
22808
22809
22810
22811
22812
22813
22814
22815
22816
22817
22818
22819
22820
22821
22822
22823
22824
22825
22826
22827
22828

2218190233
2218190234
2218190056
2218190152
2218190057
2218190235
2218190153
2218190236
2218190154
2218190371
2218190155
2218190156
2218190058
2218190237
2218190372
2218190238
2218190373
2218190059
2218190374
2218190060
2218190157
2218190239
2218190240

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

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

عدد الطالب ( ) 46
الحالة

الرقم القومى

التوقيع

حسن ابراهٌم حسن ابراهٌم
حسن هشام سٌد حامد
حسناء الصباح حلمى محمود
حسناء حسام سعٌد جوده
حسٌن محمد فرٌد ابراهٌم
خالد حسن السٌد احمد ثابت
خلود أشرف فهمى مالح
خلود خالد محمد عبدربه
خلود طارق محمد عاشور
خلود ماهر بكري محمد
دالٌا جمال صالح الدٌن عبد الرحمن
دعاء صابر محمد البدري
دعاء فرحات حسن فرحات
دالل سعٌد محمد محمود
دهب عبد العزٌز صالح حامد
دٌنا سامح احمد محمد
دٌنا طارق محمد محروس
دٌنا كرم عبد الحكٌم اسماعٌل
دٌنا محمد احمد على
دٌنا محمد رشوان محمد
دٌنا محمود احمد محمد
رباب محمد عبد العبود عبد الستار
رحاب ممدوح السٌد روبى
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التوقٌع :
التوقٌع :
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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :ادارة اعمال
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )170 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

22829
22830
22831
22832
22833
22834
22835
22836
22837
22838
22839
22840
22841
22842
22843
22844
22845
22846
22847
22848
22849
22850
22851

2218190061
2218190158
2218190062
2218190159
2218190241
2218190160
2218190161
2218190063
2218190375
2218190162
2218190376
2218190377
2218190341
2218190064
2218190242
2218190065
2218190243
2218190244
2218190066
2218190378
2218190139
2218190245
2218190067

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

مكان اللجنة (:مبنى (ب) الدور الثانى)
اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 46
الحالة

الرقم القومى

التوقيع

رضوى السٌد عبد القادر محمد
رضوى حسام حسٌن حافظ
رغده عمر محمد ٌوسف خاطر
رنا رمضان محمود حسٌن
رنا طاهر مصطفى محمود قاسم
رنا مجدى السٌد سالم
رنا محمد احمد محمود
روان عالء الدٌن عبدهللا عبدالباري
روان هشام مهتدى عبد الصمد محمد
رودان مجدى محمد عبد الرحمن صالح
رٌم جمال حسٌن احمد
رٌم عالءالدٌن ٌسن عبدالسالم
رٌموندا لطفى فرج
زكرٌا سالمة فرحان ساري
زٌاد طارق محمد محمد
زٌنب اسامه عبد الرشٌد احمد
زٌنب فتحى حسنى حسٌن على
سارة مجدى عبد السمٌع احمد الجوهرى
ساره رفعت شكري عبد المسٌح
ساره سعد نصر حسٌن
ساره سٌف الدٌن محمد ابراهٌم
ساره لطفى كمال مصطفى
ساره مصطفى عبدالحمٌد مصطفى
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التوقٌع :
التوقٌع :
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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :ادارة اعمال
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )170 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

22852
22853
22854
22855
22856
22857
22858
22859
22860
22861
22862
22863
22864
22865
22866
22867
22868
22869
22870
22871
22872
22873
22874

2218190163
2218190068
2218190246
2218190069
2218190070
2218190071
2218190072
2218190073
2218190247
2218190248
2218190249
2218190250
2218190379
2218190074
2218190075
2218190164
2218190251
2218190165
2218190380
2218190166
2218190381
2218190257
2218190252

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

مكان اللجنة (:مبنى (ب) الدور الثانى)
اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 46
الحالة

الرقم القومى

التوقيع

ساره هاشم عابدٌن حسٌن
سلمى سعٌد محمود على
سلمً شكري البدراوي مصطفً
سلمً عادل حسن علً
سهر رمضان سٌد محمد
سهٌر سعٌد محمد رفعت
سٌف عبد الحمٌد عبد هللا
سٌلفٌا اٌهاب رفعت نصٌف
شادى رفعت محمد النبوى السٌد
شروق السٌد عبد العظٌم محمد
شروق امجد زغلول الفولً عمر
شروق محمد سالم محمد
شرٌف احمد شرف الدٌن حسن
شٌرٌن صالح الدٌن محمد محمود
شٌماء امٌن احمد امٌن
شٌماء عبد النبى متولى احمد
شٌماء عزت سٌد محمد
صالح محمد سٌد محمد
طارق خالد سٌد مسعود
طارق علً احمد عطٌة هللا
طارق محمد رمضان عبدالعزٌز
عبد الرؤوف سٌد عبد الرؤوف
عبد الرحمن احمد محمود محمد
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التوقٌع :
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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :ادارة اعمال
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )171 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

22875
22876
22877
22878
22879
22880
22881
22882
22883
22884
22885
22886
22887
22888
22889
22890
22891
22892
22893
22894
22895
22896
22897

2218190076
2218190253
2218190077
2218190078
2218190079
2218190254
2218190255
2218190080
2218190256
2218190081
2218190082
2218190167
2218190168
2218190382
2218190383
2218190258
2218190384
2218190259
2218190385
2218190386
2218190387
2218190169
2218190083

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

مكان اللجنة (:مبنى (ب) الدور الثانى)
اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 46
الحالة

الرقم القومى

التوقيع

عبد الرحمن سامً سٌد منصور
عبد الرحمن عالء الٌن مصطفى صالح
عبد الرحمن مجدى خلف هللا احمد على
عبد الرحمن محمد ابراهٌم السٌد
عبد الرحمن محمد فاروق عبدالهادى
عبد الرحمن محمد كامل حسن
عبد الرحمن محمد محمد علً
عبد الرحمن محمد موسى رباحة
عبد الرحمن محمود دٌاب السٌد
عبد العزٌز حامد عبد النعٌم عبدالعزٌز حسان
عبد الغنً محمد عبدالغنً محمد
عبد هللا رزق سٌد رزق طنطاوي
عبدالرحمن اشرف عمر عبدالحمٌد
علٌاء عبدهللا عباس محمد سلٌمان
علٌاء على زكى رٌاض احمد
عمر خالد عزت سلٌمان
عمر محمد اسماعٌل احمد
عمر محمد ضٌاءالدٌن السٌد االلفى
عمر محمد على الدسوقى
عمر محمود محمد عبد العزٌز
عمرو السٌد حسن عبدالحلٌم
عمرو حسام الدٌن عبد العزٌز احمد
عمرو عبد المنعم محمد عبده الشرقاوى

اسم المالحظٌن - 1
-2

التوقٌع :
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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :ادارة اعمال
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )171 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

22898
22899
22900
22901
22902
22903
22904
22905
22906
22907
22908
22909
22910
22911
22912
22913
22914
22915
22916
22917
22918
22919
22920

2218190260
2218190261
2218190170
2218190171
2218190262
2218190263
2218190084
2218190085
2218190264
2218190265
2218190172
2218190086
2218190388
2218190389
2218190390
2218190266
2218190173
2218190087
2218190267
2218190174
2218190088
2218190175
2218190268

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

مكان اللجنة (:مبنى (ب) الدور الثانى)
اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 46
الحالة

الرقم القومى

التوقيع

عمرو مصطفى عبد القادر
عنان هشام السٌد عبدالمجبد
عهد عماد الدٌن عبد الجلٌل بخٌت
غفران شعبان علً محمود
فادى احمد فرج وهبة
فاطمه سٌد عبدالوهاب محمد
فاطمه عاطف سلٌمان حسن
كارولٌن سامى نصٌف سعداللـه
كرستٌنا كرم عزمً عطٌه
كرٌستٌن مدحت منسى تاوضروس
كرٌم احمد رجب عبد المنعم
كرٌم اشرف تٌسٌر علً
كرٌم جابر احمد السٌد
كرٌم عبد الناصر احمد عبد العظٌم
كرٌم مجدى ذكى ابراهٌم
كرٌم محمد عادل حامد
لوجٌن محمد السٌد ابو الٌزٌد
ماجد مصطفً ابراهٌم متولً
ماجد مٌشٌل انور مسعود
مادونا جرجس بباوى حناوى
مادونا حكٌم ثابت ونٌس
مادونا رأفت خلٌل غبلاير
مارتٌنا سمٌر حنا سلٌمان

اسم المالحظٌن - 1
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التوقٌع :
التوقٌع :
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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :ادارة اعمال
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )172 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

22921
22922
22923
22924
22925
22926
22927
22928
22929
22930
22931
22932
22933
22934
22935
22936
22937
22938
22939
22940
22941
22942
22943

2218190176
2218190177
2218190089
2218190090
2218190391
2218190392
2218190091
2218190092
2218190093
2218190269
2218190094
2218190393
2218190095
2218190178
2218190179
2218190096
2218190394
2218190395
2218190270
2218190097
2218190396
2218190397
2218190342

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

مكان اللجنة (:مبنى (ب) الدور الثانى)
اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 46
الحالة

الرقم القومى

التوقيع

مارتٌنا ماهر شكرى توفٌق
مارك سامح صموئٌل اسحق
مارك وصفى فرج هللا ٌعقوب
مارلٌن مدحت حلمى نصٌف
مارٌنا جرجس خلٌل مٌخائٌل
مارٌنا جمال رزق قالده
مارٌنا سمٌر مورٌس مٌخائٌل
مارٌنا مجدى كامل مٌخائٌل
مارٌنا نبٌل عطٌة عازر
مارٌنا نشأت النوبى نورى
مارٌو رأفت مفٌد مغارٌوس
مارٌو مجدي ٌوسف فؤاد
ماهٌتاب صبرى محمد عبد العلٌم
ماٌا عالء ابراهٌم حسٌن
ماٌكل جرجس نسٌم جرجس
ماٌكل سامً صموئٌل اسحق
محمد احمد الهامً عبد الباقً
محمد احمد عبد الفتاح محمد
محمد احمد عبد المنعم احمد
محمد احمد عبد المنعم عبد هللا
محمد احمد لبٌب حسن
محمد احمد محمد سٌد محمد جاد خطاب
محمد اشرف سٌد عبد الغنى
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التوقٌع :
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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :ادارة اعمال
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )172 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

22944
22945
22946
22947
22948
22949
22950
22951
22952
22953
22954
22955
22956
22957
22958
22959
22960
22961
22962
22963
22964
22965
22966

2218190137
2218190098
2218190398
2218190271
2218190272
2218190099
2218190273
2218190100
2218190432
2218190180
2218190274
2218190275
2218190101
2218190399
2218190102
2218190276
2218190277
2218190400
2218190278
2218190279
2218190280
2218190281
2218190282

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

مكان اللجنة (:مبنى (ب) الدور الثانى)
اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 46
الحالة

الرقم القومى

التوقيع

محمد جمال عبد الناصر
محمد جمال محمد سٌد
محمد حسام الدٌن ٌوسف حسن
محمد حسن أحمد حسن
محمد حسن عبده حسن عثمان
محمد حسٌن محمد نعٌم الصادق
محمد خالد كامل عبد المجٌد
محمد خالد محمد مهران
محمد خالد محمود رمزى
محمد زكى حبٌب زكى محمد
محمد صالح كامل حسٌن العطار
محمد صالح محمود حسن الشافعى
محمد عادل عبدالمنعم البشبٌشً
محمد عبدالناصرمحمد حسن حسن
محمد عالء الدٌن عبد العزٌز حسن
محمد على عطاهللا على
محمد عماد محمد الصغٌر سٌد
محمد عٌد محمود عثمان رزق
محمد كعب االنوار احمد حسن
محمد مجدي كامل سلٌمان
محمد محمود شوقى محمود
محمد مختار مٌالد محمد
محمد مدحت زكً بخٌت
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التوقٌع :
التوقٌع :
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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :ادارة اعمال
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )173 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

22967
22968
22969
22970
22971
22972
22973
22974
22975
22976
22977
22978
22979
22980
22981
22982
22983
22984
22985
22986
22987
22988
22989

2218190283
2218190181
2218190103
2218190284
2218190401
2218190285
2218190402
2218190286
2218190403
2218190404
2218190287
2218190288
2218190289
2218190290
2218190291
2218190292
2218190293
2218190294
2218190405
2218190295
2218190296
2218190104
2218190105

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

مكان اللجنة (:مبنى (ب) الدور الثانى)
اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 46
الحالة

الرقم القومى

التوقيع

محمد مسعود سعودى احمد
محمد منصور عبد التواب منصورحسٌن
محمد منوفى محمود عبد السمٌع
محمد نادر سٌد نصر الدٌن محمد بهجت
محمد ٌاسر حامد عبدالسالم بهجت
محمد ٌاسر محمود مراد نجٌب
محمد ٌحٌى حامد عبد الفتاح
محمود احمد سٌد مدبولً
محمود احمد فوزى عبدة سلٌمان جادهللا
محمود احمد ناصف فازع
محمود صالح الدٌن محمود محمد
محمود صالح محمود عبده
محمود عبدالجواد صالح عبدالجواد
محمود على حسانٌن صالحٌن
محمود علً شفٌق رزق
محمود فرحات علٌان حسن
محمود محمد احمد سعدالدٌن شلبى
محمود محمد حنفى حسٌن
مرقس مكرم مقار مترى
مروان اسامه محمد محمد
مروه احمدعبد السمٌع سٌد
مروه حسن محمد حسن
مروه عصام ابراهٌم محمد
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التوقٌع :
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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :ادارة اعمال
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )173 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

22990
22991
22992
22993
22994
22995
22996
22997
22998
22999
23000
23001
23002
23003
23004
23005
23006
23007
23008
23009
23010
23011
23012

2218190433
2218190406
2218190297
2218190298
2218190407
2218190106
2218190107
2218190182
2218190299
2218190300
2218190408
2218190108
2218190109
2218190110
2218190301
2218190111
2218190302
2218190112
2218190113
2218190303
2218190434
2218190409
2218190410

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

مكان اللجنة (:مبنى (ب) الدور الثانى)
اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 46
الحالة

الرقم القومى

التوقيع

مرٌم اشرف كمال احمد
مرٌم امٌن ابراهٌم امٌن
مرٌم حمدي احمد محمود
مرٌم رافت منٌر عبد المالك
مرٌم رأفت رشدي منصور
مرٌم سعٌد زهٌان راغب
مرٌم عبد الجلٌل شحاته عبد الجلٌل
مرٌم عبد العزٌز محمد عبد الحلٌم العبد
مرٌم عالء محسوب عبد السالم
مرٌم على منتصر عبد السالم
مرٌم محمد محمد أحمد
مرٌم محمود فتح الباب محمود
مرٌم مصطفى فهمً مصطفى
مرٌم وائل جمال عبدالفتاح
مشٌره طارق السٌد احمد االصفر
مصطفى اسماعٌل شحات
مصطفى السعٌد محمد فرٌد ابراهٌم بدران
مصطفى رمضان محمد امٌن
مصطفى سٌد عبد القوى عبد اللطٌف
مصطفى عادل رأفت السٌد
مصطفى عادل مغاورى على
مصطفى محمد مصطفى عبدالسمٌع
مصطفً محمد إبراهٌم خلٌل
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التوقٌع :
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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :ادارة اعمال
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )174 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

23013
23014
23015
23016
23017
23018
23019
23020
23021
23022
23023
23024
23025
23026
23027
23028
23029
23030
23031
23032
23033
23034
23035

2218190183
2218190411
2218190304
2218190114
2218190115
2218190412
2218190413
2218190116
2218190414
2218190117
2218190305
2218190184
2218190306
2218190307
2218190118
2218190185
2218190186
2218190119
2218190120
2218190308
2218190415
2218190309
2218190416

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

مكان اللجنة (:مبنى (ب) الدور الثانى)
اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 46
الحالة

الرقم القومى

التوقيع

منار احمد على محمود
منار سٌد سعد محمد
منار عطاي عمران عطاي
منة هللا عالء محمد سعد الدٌن مصطفى
منة هللا فوزى طلبة متولى
منه هللا رحٌم العشرى رحٌم
منه هللا صابر عبد الموجود عبد الغنً
منه هللا عالء سٌد جمال
منه هللا محمد حنفً أحمد علً
منه هللا محمود عبد الفتاح محمد
منً رزق محمد رزق
مها احمد محمد امٌن
مونٌكا عادل رزق مٌخائٌل
مونٌكا عزٌز ناشد داود
مونٌكا فاضل سلٌمان داود
مونٌكا نادي ثروت عٌاد حنا
مونٌكا هانى كمال لبٌب
مونٌكا وجدى عٌاد عبد المالك
مى جمال الدٌن الوهٌدى عبد الرحمن
مى عالء الدٌن محمد حسٌن
مى محمد حسن عبدالرسول
مً عاطف امام حجازي
مٌاده حناوى حسن احمد
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التوقٌع :
التوقٌع :
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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :ادارة اعمال
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )174 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

23036
23037
23038
23039
23040
23041
23042
23043
23044
23045
23046
23047
23048
23049
23050
23051
23052
23053
23054
23055
23056
23057
23058

2218190121
2218190310
2218190417
2218190311
2218190187
2218190312
2218190313
2218190314
2218190315
2218190188
2218190316
2218190189
2218190317
2218190190
2218190191
2218190318
2218190122
2218190418
2218190419
2218190319
2218190123
2218190320
2218190321

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

مكان اللجنة (:مبنى (ب) الدور الثانى)
اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 46
الحالة

الرقم القومى

التوقيع

مٌاده سعد حسن حسان
مٌاده على امام الشافعى
مٌار حسام صالح نصر
مٌخائٌل شاكر بشارة مسعود
مٌرنا سمٌر رشدى عوض
مٌرنا محمد مختار محمد
مٌرهام محًٌ الدٌن محمد احمد
مٌرهان محمد عبدالعظٌم على
مٌرٌام ناصر تقً فاضل
مٌرٌت اشرف فؤاد عزت
مٌنا عٌسى مرجان عٌسى
مٌنا ماجد مٌخائٌل قالدة
ناردٌن عادل نجٌب غطاس
نجوى عبد اللطٌف عبد الجابر جودة
ندا محمد عاشور هاشم محمد
ندى محمد عادل على رضا عبد المطلب
ندي اشرف محمد حافظ
ندي ٌاسر حنفً علً
نسمة رأفت خالد توفٌق
نسمة معتز أحمد عبد الخٌر
نسمه جمال عبدالرؤف ابراهٌم
نهال شعبان على معوض
نهى احمد عبد المنعم عبد العاطى خلٌل
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التوقٌع :
التوقٌع :
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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :ادارة اعمال
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )175 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

23059
23060
23061
23062
23063
23064
23065
23066
23067
23068
23069
23070
23071
23072
23073
23074
23075
23076
23077
23078
23079
23080
23081

2218190322
2218190420
2218190323
2218190192
2218190193
2218190124
2218190324
2218190421
2218190325
2218190326
2218190422
2218190327
2218190328
2218190125
2218190423
2218190194
2218190126
2218190329
2218190424
2218190127
2218190330
2218190138
2218190128

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

مكان اللجنة (:مبنى (ب) الدور الثالث)
اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 46
الحالة

الرقم القومى

التوقيع

نهى فوزى محمد الهادى محمد
نوال محمد لطفى محمد
نور الدٌن حسٌن محمودعبد المجٌد
نور الدٌن محمد احمد مصطفى
نور الدٌن ٌاسر ابراهٌم محمود
نورا احمد محمد عبد الرحمن
نورا سٌد حسن مصطفً
نورا صفوان عبد الخالق سعودى
نورهان حمدى سعٌد محمد
نورهان محمود محمد حسن دقماق
نورهان مدحت محمد احمد
هاجر امٌر محمد محمد احمد مؤمن
هاجر اٌمن مصطفى محمد
هاجر جمال سعدالدٌن عواد
هاجر على حسانٌن رضوان
هاجر محمود رافت محمد توفٌق حسن
هاجر ٌحٌى سعد الدٌن
هادى محمد اسامه فخر الدٌن
هبة هللا ٌاسر كمال محمد على
هبه بدوى سولاير بدوى
هدٌر خالد ٌونس علً حرازه
هدٌر عصام احمد الخولى
هدٌر عصام الدٌن محمود محمد
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التوقٌع :
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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :ادارة اعمال
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )175 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

23082
23083
23084
23085
23086
23087
23088
23089
23090
23091
23092
23093
23094
23095
23096
23097
23098
23099
23100
23101
23102
23103
23104

2218190425
2218190331
2218190195
2218190426
2218190332
2218190129
2218190130
2218190428
2218190196
2218190333
2218190131
2218190427
2218190132
2218190133
2218190334
2218190134
2218190335
2218190135
2218190429
2218190336
2218190136
2218190430
2218190431

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

مكان اللجنة (:مبنى (ب) الدور الثالث)
اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 46
الحالة

الرقم القومى

التوقيع

هدٌر محمود ابراهٌم ابراهٌم
هدٌر نادي عبدالغفار عبدالغنً
هدٌر ٌسرى ابراهٌم محمود
هدٌل مصطفً مامون محمد
هشام شعبان على السٌد
هشام على صبرة صابر
هشام محمد رفعت احمد حسانٌن
وئام رضا كامل كرٌم
وائل اشرف محمد ذكً
وردة سٌد عبد العال محمد
وسام عماد اٌوب بٌومى
ولٌد حنفى عبدالباقى محمد
ٌارا اشرف عبد المجٌد عبد العظٌم
ٌارا رضا عبد الحمٌد رشوان سلٌمان
ٌارا مهدى سمٌر عنانى
ٌاسمٌن احمد محمد محمد معوض
ٌاسمٌن اسماعٌل ابراهٌم علً
ٌاسمٌن جمال فارس ابوفارس
ٌاسمٌن محمد زكً محمد عاشور
ٌاسمٌن هشام اسماعٌل محمد الزٌنى
ٌمنى ٌحًٌ مصطفى محمد شفٌق
ٌوحنا نشأت ٌوسف جرجس
ٌوسف عادل جاه هللا حمزة

اسم المالحظٌن - 1
-2

التوقٌع :
التوقٌع :

.
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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :ادارة اعمال
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )176 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

23105
23106
23107
23108
23109
23110
23111
23112
23113
23114
23115
23116
23117
23118
23119
23120
23121
23122
23123
23124
23125
23126
23127

2218190343
2218190435
2218190436
2218190437
2218190438
2218190439
2218190440
2218190441
2218190442
2218190443
2218190444
2218190445
2218190446
2218190447
2218190448
2218190449
2218190451
2218190450
2218191374
2218191375
2218191376
2218191377
2218191378

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

مكان اللجنة (:مبنى (ب) الدور الثالث)
اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 46
الحالة

ٌوسف محمود سعد غانم
اسالم نبٌل ابوحمده احمد
امٌن بكرى امٌن حسنٌن
خمٌس على عبد القادر احمد
دٌنا عمر عبدالعزٌز ابوقاضره
سعٌده ابراهٌم على احمد على
كرٌم اسامه عبد السالم على محمد
محمد صالح الدٌن عبد العلٌم الشرقاوى
منه هللا مجدى طه محمد
مٌار اسامه السٌد عبد السمٌع
مٌنا جورج لوٌس اسكاروس
نسمات كسبان محمد سرور
نٌفٌن مجدى محمد كامل
ٌوسف جمٌل انور جٌد
ابانوب جرجس شاكر سدره
عمرو عادل حسن عبد القادر
خالد محمد عبد الرحمن الغزولى
شادى السٌد حسن عبدالفتاح الجداوى
احمد جابر كامل احمد
احمد حمدى مفضل بكر
احمد رمضان صالح محمد طاهر
احمد سمٌر صالح خفاجه
احمد عبد الرحمن احمد محمود

اسم المالحظٌن - 1
-2

الرقم القومى

التوقيع

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
خ1
خ1
خ2
خ+
ب
ب
ب
ب
ب

التوقٌع :
التوقٌع :

.
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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :ادارة اعمال
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )176 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

23128
23129
23130
23131
23132
23133
23134
23135
23136
23137
23138
23139
23140
23141
23142
23143
23144
23145
23146
23147
23148
23149
23150

2218191379
2218191380
2218191381
2218191382
2218191383
2218191384
2218191385
2218191386
2218191387
2218191388
2218191389
2218191390
2218191391
2218191392
2218191393
2218191394
2218191395
2218191396
2218191397
2218191398
2218191399
2218191400
2218191401

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

مكان اللجنة (:مبنى (ب) الدور الثالث)
اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 46
الحالة

احمد عبد الناصر عبد الرحمن ابو العال
احمد عالء الدٌن مصطفى عبد الرازق القط
احمد عماد سعد الدٌن فهمى
احمد كمال محمود جبرٌل
احمد محمود عفٌفى حسنٌن
احمد مصطفى عبد العزٌز عبد اللطٌف
احمد مصطفى محمود على فرحات
احمد وحٌد محمد عاطف السٌد رجب
اسراء خالد محمد سٌد
اسالم عبد الحلٌم عبدربه عبدالحلٌم ونس
االء محمد فواد دسوقى
اٌمان عاطف احمد منصور
بسنت اكرم محمد عبد العزٌز شاهٌن
خالد هشام جاد عبد العزٌز
دعاء صابر مصطفى محمد
طارق اسماعٌل حماد على حماد
طارق عادل محمد عبد العال
عبد الرحمن سٌد محمود احمد بركات
على سمٌر على عبد الغنى محمد
عمرو صالح محمد احمد
محمد عبد التواب ابراهٌم مرسى
محمد عبد الرحمن صفوت حسٌن حسن
مروه سٌد عنتر حسٌن

اسم المالحظٌن - 1
-2

الرقم القومى

التوقيع

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب

التوقٌع :
التوقٌع :

.
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كلية التجارة وإدارة األعمال

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :ادارة اعمال
الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )177 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

23151
23152
23153
23154
23155
23156
23157
23158
23159
23160

2218191402
2218191403
2218191404
2218191405
2218191406
2218191407
2218191408
2218191409
2218191410
2218191411

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

مكان اللجنة (:مبنى (ب) الدور الثالث)
اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 10
الحالة

نورا عبد المحسن عباس احمد ندٌم
هاجر بهجت عبد السالم مهدى
هبه سٌد نصار حجاب
هدى محمد باشا سٌف
ولٌد عالء مصطفى احمد محمد
ٌاسمٌن احمد حسانٌن على
ٌاسر صالح الدٌن فتحى نجٌب
صباح فهٌم مظلوم فهٌم
ماهٌناز مصطفى عباس احمد عسكر
منه هللا وجٌه سٌد ابوالسعود

اسم المالحظٌن - 1
-2

الرقم القومى

التوقيع

ب
ب
ب
ب
ب
ب
خ1
خ3
خ+
خ+

التوقٌع :
التوقٌع :

.

