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كلية التجارة وإدارة األعمال

الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )163 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

23161
23162
23163
23164
23165
23166
23167
23168
23169
23170
23171
23172
23173
23174
23175
23176
23177
23178
23179
23180
23181
23182
23183

2218190509
2218190510
2218190511
2218190512
2218190513
2218190514
2218190515
2218190516
2218190517
19181901175
2218190518
2218190519
2218190520
2218190521
2218190522
2218190523
2218190524
2218190525
2218190526
2218190527
2218190528
2218190529
2218190530

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :اقتصادٌات التجارة الخارجٌة

مكان اللجنة (:مبنى (ب) الدور األول)
الحالة

اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 46
الرقم القومى

التوقيع

ابانوب ناجً جوده معوض
ابتهال ناصر ادم جاد
احمد اسامة مصطفى رشاد
احمد حمدى محمد معوض
احمد حمدي عاشور كامل
احمد خالد عبد المجٌد الفقى
احمد خٌري حسنً احمد
احمد رمضان محمد رمضان
احمد سٌد عواد نصرهللا
احمد صالح احمد محمد عصام الدٌن
احمد صالح على الروبى
احمد فهمى خلف
احمد ماهر عبد الباقى كساب
احمد محمد توفٌق احمد توفٌق
احمد محمد عبد هللا فتحى
احمد محمد محمد عبدهللا ابودنٌا
احمد محمود عبد الغنى هوارى
احمد مسعود سمٌر سٌد
اسامة نبٌل ابراهٌم سٌد
اسراء زٌنهم عبد العزٌز سعد
اسالم سٌد عبدالنبً سلٌمان علً
اسماء محمود عباس احمد
اسماء حارس عبدالهادي بغدادي

اسم المالحظٌن - 1
-2

التوقٌع :
التوقٌع :

.
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كلية التجارة وإدارة األعمال

الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )163 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

23184
23185
23186
23187
23188
23189
23190
23191
23192
23193
23194
23195
23196
23197
23198
23199
23200
23201
23202
23203
23204
23205
23206

2218190531
2218190532
2218190533
2218190534
2218190651
2218190535
2218190536
2218190537
2218190538
2218190539
2218190540
2218190541
2218190542
2218190543
2218190544
2218190652
2218190653
2218190545
2218190546
2218190547
2218190548
2218190549
2218190550

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :اقتصادٌات التجارة الخارجٌة

مكان اللجنة (:مبنى (ب) الدور األول)
الحالة

اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 46
الرقم القومى

التوقيع

اسماء محسن محمد عثمان خلٌفة
اشرف جمال الدٌن محمد ابراهٌم
اصالة فتحى عبد الحمٌد السٌد
االء عالء الدٌن على عبد الغنى
الشرٌف محمد الشناوى ابراهٌم
امانى السٌد حلمى احمد
انجً ممدوح محمد حسان
اندرو ماجد كرم راغب
انس محمد حنفً محمد
انطونٌوس عادل جبرة واصف
اولٌفٌا عادل ودٌد توفٌق
اٌمان عبد الغفار عبد المؤمن محمود
اٌه عصام سٌد حسنٌن
اٌه ماهر على الفرماوي
بسنت عصام اسماعٌل مصطفى
بسنت محمد محمد ابو الفتوح
بوال ادٌب شوقى ابراهٌم
بٌتر رزٌقى طونى محارب
بٌشوى ماجد ٌوسف توما
جاسر احمد عبد اللة الشافعً
حسن احمد حسن سٌد
حسناء محمد مصٌلحً مهدي البدوى
حسٌن اشرف حسٌن عبد الكربم
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التوقٌع :
التوقٌع :

.
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كلية التجارة وإدارة األعمال

الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )164 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

23207
23208
23209
23210
23211
23212
23213
23214
23215
23216
23217
23218
23219
23220
23221
23222
23223
23224
23225
23226
23227
23228
23229

2218190551
2218190552
2218190553
2218190554
2218190555
19181901176
2218190556
2218190557
2218190558
2218190559
2218190655
2218190656
2218190560
2218190561
2218190562
2218190563
2218190564
2218190565
2218190657
2218190566
2218190658
2218190567
2218190568

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :اقتصادٌات التجارة الخارجٌة

مكان اللجنة (:مبنى (ب) الدور األول)
الحالة

اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 46
الرقم القومى

التوقيع

خالد جمال فهمى مصطفى
دٌنا ممدوح جمال ٌوسف
رانٌا سالم طه صدٌق
راوٌه عالء الدٌن عبدالفتاح عبدالعال
رحمه جمعه أومٌا الكو
رحٌم هانى على محمد البرماوى
رضوة محمد محمود بسٌونً
رضوى محمد عبدالحمٌد عبداللطٌف
رنا نبٌل محمد سند
رنٌم احمد عالء الدٌن عبد الوهاب احمد
رومٌساء محمود محمد محمود
رٌم ناصر سعد الجوهرى
رٌمون مجدي سعٌد حلٌم
رٌموندا رمزي عطاهلل سدراك
رٌن جمال نصٌف رزق
رٌهام شعبان رمضان عوٌس
زٌنب الجوهرى عبد القادر ابو النصر
ساندي عاطف حلمً بباوي
ساهر ممدوح سعد
سعٌد محمد سعٌد احمد
سلمى سعٌد محمود الكٌالنى
سلمى محمد عبدالرؤوف قندٌل
سلمى هانى حسٌن على
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التوقٌع :
التوقٌع :
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كلية التجارة وإدارة األعمال

الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )164 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

23230
23231
23232
23233
23234
23235
23236
23237
23238
23239
23240
23241
23242
23243
23244
23245
23246
23247
23248
23249
23250
23251
23252

2218190569
2218190659
2218190570
2218190571
2218190572
19181901166
2218190574
2218190575
2218190576
2218190577
2218190578
2218190579
2218190580
2218190581
2218190582
2218190583
2218190660
2218190584
19181901177
2218190585
19181901167
2218190587
2218190588

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :اقتصادٌات التجارة الخارجٌة

مكان اللجنة (:مبنى (ب) الدور األول)
الحالة

اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 46
الرقم القومى

التوقيع

سمر عٌد محمد عباس دروٌش
شروق مجدى محمد الشافعى
شٌرٌن حسن على البدرى محمد
ضحً عماد الدٌن بدوي سٌد حسن
طارق محمد عبد الحفٌظ محمد
عبد الرحمن اشرف اسماعٌل احمد
عبد الرحمن اشرف فتحً عبد الحمٌد
عبد الرحمن عزام سٌد احمد
عبد الرحمن محمد ابوعٌاد السٌد
عبد العزٌز جمال عبدالعزٌز سٌد
عبدهللا خالد محمد كمال الدٌن
عصماء عالء الدٌن محمد بسٌم
عالء الدٌن احمد الدسوقى السٌد
على الدٌن مغاورى شلبى على
على محمد على احمد حسن الوكٌل
علً بدر علً عبد الجواد
عماد عصام صابر ابراهٌم
عمر ابراهٌم محمد محمد عوض
عمر احمد بحر محمود
عمر احمد سٌد على
عمر مجدى عمر حسن
عمر ولٌد أبراهٌم سٌد
عمرو عصام شعبان سٌد
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التوقٌع :
التوقٌع :
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كلية التجارة وإدارة األعمال

الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )165 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

23253
23254
23255
23256
23257
23258
23259
23260
23261
23262
23263
23264
23265
23266
23267
23268
23269
23270
23271
23272
23273
23274
23275

2218190589
2218190590
2218190591
2218190592
19181901168
2218190594
2218190595
2218190596
2218190597
19181901178
2218190669
2218190598
2218190663
2218190599
2218190600
19181901169
2218190602
2218190603
19181901170
2218190605
19181901173
2218190664
2218190665

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :اقتصادٌات التجارة الخارجٌة

مكان اللجنة (:مبنى (ب) الدور األول)
الحالة

اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 46
الرقم القومى

التوقيع

عمرو عٌد على راشد
عهود رمضان فاروق محمد
فاطمه جمال علً عرابً
كرٌستٌن جرجس سٌداروس بقطر
كٌرلس عادل ونٌس شنوده
لقاء محمد عالء الدٌن عبد الرؤف
ماجى ماهر فاٌز صموئٌل
مارٌان ناجى نجٌب نصٌر
مارٌهان مجدى رمزى حكٌم
محمد السٌد محمد عبد التواب
محمد امٌن على حامد
محمد اٌمن عبد هللا سالمه شكر
محمد اٌمن على عبد الرحٌم
محمد اٌمن محمد صالح ٌونس
محمد حسٌن محمد محمد
محمد سعٌد ابراهٌم عبد الهادى
محمد سٌد محمد محمد
محمد عادل شوقً الراوي
محمد عبد المنعم احمد محمد
محمد عثمان سعٌد أحمد
محمد محمد نوضى هٌبه السٌد
محمد محمود ابو سرٌع
محمد مصطفى سٌد مصطفى
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التوقٌع :
التوقٌع :

.
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كلية التجارة وإدارة األعمال

الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )165 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

23276
23277
23278
23279
23280
23281
23282
23283
23284
23285
23286
23287
23288
23289
23290
23291
23292
23293
23294
23295
23296
23297
23298

2218190607
2218190608
19181901174
2218190610
2218190611
2218190612
2218190613
2218190614
2218190615
2218190616
2218190617
19181901179
2218190618
2218190619
2218190620
2218190621
2218190622
2218190623
2218190624
2218190625
2218190626
2218190627
2218190628

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :اقتصادٌات التجارة الخارجٌة

مكان اللجنة (:مبنى (ب) الدور األول)
الحالة

اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 46
الرقم القومى

التوقيع

محمد ٌاسر رزق محمد
محمود ابراهٌم حسن ابراهٌم احمد
محمود عبد الفتاح حسن ابراهٌم
محمود كارم محمود سٌد
مروه عالء الدٌن أحمد محمد
مرٌم احمد محمد احمد
مرٌم أسامة سامً عبد هللا
مرٌم محب جرجس عٌاد
مرٌهان اٌمن عٌاد زخاري
مصطفى ابراهٌم زكً حسٌن
مصطفى جمال حامد محمد
مصطفى محمد احمد زعفان
مصطفً محمود عزب عبد النعٌم
مصطفً محمود لبٌب مرعً
منار معتز محمد طلعت
منة هللا جمال مصٌلحً نجم محمد
منه هللا زكرٌا ضوى مرشد
منه هللا مدحت محمد محمد
مها عبد الحمٌد قطب محمد
مونٌكا رضا بشاره عبدالشهٌد
مٌاده محمد محمود احمد
مٌرا وسلى ولٌم ٌوسف
مٌرنا صبحى مكرم لوندى
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التوقٌع :
التوقٌع :
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كلية التجارة وإدارة األعمال

الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )166 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

23299
23300
23301
23302
23303
23304
23305
23306
23307
23308
23309
23310
23311
23312
23313
23314
23315
23316
23317
23318
23319
23320
23321

2218190629
2218190630
2218190631
2218190632
2218190633
2218190634
2218190635
2218190636
2218190637
2218190638
2218190667
2218190639
2218190640
2218190641
2218190642
2218190643
2218190644
2218190645
2218190646
2218190668
2218190647
2218190648
2218190649

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :اقتصادٌات التجارة الخارجٌة

مكان اللجنة (:مبنى (ب) الدور األول)
الحالة

اســــم الطالـب

عدد الطالب ( ) 42
الرقم القومى

التوقيع

مٌرنا وائل على احمد
مٌرٌت عاطف فهمى ٌوسف
ندى اشرف عبدالفتاح عبداللـه
ندى عمادالدٌن عبده شراقة
ندى محمود الشافعى الشافعى
ندي سٌد محمد سالم
ندي عبد هللا فٌض هللا محمد
نرمٌن ممدوح عبد الوهاب ابراهٌم
نهٌر كمال عبد الفتاح ابراهٌم حجازى
نورا محمد عبد التواب عزب محمود
نوران صبحى كمال الدٌب
نوران محمد رٌاض
نوران ٌاسر فتحى احمد محسب
نورهان جمعة عبد الذاكر احمد
نورهان محمود عبده محمد
نٌرمٌن عالء محمد خلٌل
هبة هللا سمٌر محمد حافظ
هبة جمال دٌاب إبراهٌم
هدى ٌسرى على ذكى
هدٌر احمد حامد حافظ
هدٌر خالد محمد داود
ٌاسمٌن سمٌر محمد احمد محمد
ٌوسف احمد محمد صالح الدٌن احمد
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التوقٌع :
التوقٌع :
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كلية التجارة وإدارة األعمال

الفرقة :الرابعة (لغات  -انتظام)
رقم اللجنة )166 ( :
رقم
الجلوس

كود الطالب

23322
23323
23324
23325
23326
23327
23328
23329
23330
23331
23332
23333
23334
23335
23336
23337
23338
23339
23340

2218190670
2218190671
2218190672
2218190673
2218190674
2218190675
2218190676
2218190677
2218190678
2218190679
2218190680
2218190681
2218191367
2218191368
2218191369
2218191370
2218191371
2218191373
2218191372

عدد الحاضرٌن:
عدد الغائبٌن:
عدد الطالب باللجنة:

امتحانات دور ٌناٌر 2019/2018
شعبة :اقتصادٌات التجارة الخارجٌة

مكان اللجنة (:مبنى (ب) الدور األول)
الحالة

اســــم الطالـب
احمد ابراهٌم سالم عبد الفتاح
باسل خالد فاروق عبدالحمٌد
باسنت السٌد ابراهٌم مصطفى
بٌتر عاطف شكرهللا عبدالمسٌح
جون اشرف جورج جرجس
زٌنب عصمت احمد عبد العزٌز
على صالح الدٌن احمد محمد
محمد مجدى احمد مرزوق
محمد ممدوح عبد السالم مصطفى
ٌوسف عاطف ٌوسف محمد
بوال عادل خلٌل رزق
محمد عبدالمجٌد محمد عبدالمجٌد
احمد سالم سلٌم سالم صالح
عائشة عبد الوهاب محمد حسن
مرام محمد سنوسى عكاشه
منه هللا خالد حسن محمد
ٌوستٌنه سامح فرحات حنا
كرستٌن فوزى شكرى بسطا
علٌه صالح الدٌن مصطفى محمد

عدد الطالب ( ) 42
الرقم القومى

التوقيع

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
خ1
خ1
ب
ب
ب
ب
ب
خ1
خ+
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التوقٌع :
التوقٌع :
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