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إبرإهيم دمحم ؤبرإهيم
إحمد إيهاب دمحم
إحمد خالد دمحم دمحم
إحمد صالح إحمد
إحمد عماد دمحم رضا
إحمد مجدي عبدإلعزيز
إحمد دمحم سعد
إحمد دمحم سيد دمحم
إحمد دمحم محمود عبد إللطيف
حلم شفيق
إسامة
ي
إسالم عبدهللا محمود
إسماء ى
لطف عوض
إمنيه طارق شوق
إية هللا إسامة خليفة
ى
حسني إلجندى
إيمن رشيف كرم دمحم
إلصباح
ؤشإء محمود
ي
أحمد طارق عبد إللطيف
أمية دمحم عيىس
ى
مصطف أحمد
آيه
بسنت رضا دمحم
بسنت هشام دمحم
بوال مجدى فوزى
تف دمحم دمحم
ي
توماس ؤدوإر صليب
صفحة1 :

جـــــــــــاهــعــت الــقـــــاهـــرة
كــلــيــــــــــت الـهــنــدســــــــت
براهــــج الساعــاث الوعتوــدة
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ى
جن صالح إلدين إبرإهيم صالح حموده
ي
جوزيف إمي عزيز
جوليانو عادل جورج
چون موريس شوق
حمزة وليد شوق
رإىم رإشف عبد إلمسيح
رإىم هشام إحمد ضياء
رحمة سيد دمحم
رقيه ؤيهاب فاروق توفيق
رقيه جمال عبدإلمنصف إبرإهيم
رنا رإشف إلسيد إحمد إبرإهيم
ى
مصطف
رنا جمال
روإن حسن عبد إلوهاب
إلشاىم
روإن عمرو
ي
رودينة رإشف عباس
روفيدإ باسم إلسيد
زياد سمي إلسيد خليفة
زياد دمحم إلسيد
إلنيإوي
زينة إحمد إلسيد دمحم ر
عل
سارة إحمد ي
ساره مجدي عبدإلفتاح
سلم ضياء جمال إلدين
سلم فوزإن سعد
سلم إحمد دمحم
ي
سلم أحمد محفوظ
ي
ى
إلشاذل
مصطف
سلم
ي
ي
ي
سما عماد دمحم كمال
سندس دمحم إيمن إحمد
سهيلة إسالم خالد
سيف إلدين حاتم إكيد
صفحة2 :

جـــــــــــاهــعــت الــقـــــاهـــرة
كــلــيــــــــــت الـهــنــدســــــــت
براهــــج الساعــاث الوعتوــدة
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ى
مصطف شافىع
سيف إلدين طارق
سيف هللا دمحم قشطة
سيمون سمي سليمان
رشوق جمال حسن
رشيف إحمد إلبلك
رشيف حافظ عبدإلعال إلسلماوى
شهاب عصام دمحم
شهد محمود نشأت
إلشافىع
صفاء ؤبرإهيم دمحم
ي
صموئيل صفوت جرجس
فتح
عباد رجب
ي
عبد إلرحمن إمجد دمحم
عبدإلرحمن إسامة إحمد
عبدإلرحمن دمحم عزت
عبدهللا إحمد إبرإهيم
عبدهللا سعيد عل
عبدهللا وإئل دمحم دمحم
عز إلدين دمحم محمود
عل ساىم عل إلشحات
عل صادق
عل وإئل ي
ي
عمار ياش دمحم
عمر سيد عبدإلرحيم
عمر رشيف جالل
عمر دمحم إحمد سيد
عمرو أحمد عبد إلظاهر
فرح جمال جابر
فرح دمحم حافظ
ى
شاهي
فرح ممتاز محمود دمحم
فرح وإئل دمحم
فريدة حاتم عاشور
صفحة3 :

جـــــــــــاهــعــت الــقـــــاهـــرة
كــلــيــــــــــت الـهــنــدســــــــت
براهــــج الساعــاث الوعتوــدة
































إعالى

Cairo University
Faculty of Engineering
Credit Hour Programs

كريم حافظ عبدإلعال إلسلماوى
كريم خالد إلنادي
كريم دمحم إلشحات
عل رجب
كريم ياش ي
ليل خالد إبرإهيم
ي
عجاين
مارتينا ماجد
ري
ماريا رإشف طاهر
مازن إسامه دمحم
ماهينور عالء إلدين دمحم
دمحم إحمد حسن
دمحم بالل سلومة
دمحم بهاء إلدين عباس
دمحم حسن جاسم
دمحم خالد عبد إللطيف
عبدإلنن إإبرإهيم نرص
دمحم دسوق
ر
دمحم صالح زىك إحمد عل
دمحم عادل عرإق بكري ى
إمي
ى ي
مصطف سالمان
دمحم
ي
دمحم ممدوح نيازي
دمحم هشام فرج
دمحم وإئل عطية عبدإلرإزق
ى
عفيف
محمود إلسيد
ي
محمود خالد محمود
محمود سيد عبده
مروإن دمحم ساىم
مروه إكرم عثمان
مريم خالد ى
عل محمود
حنف ي
ي
مريم عصام بديع
ى
مصطف خليل
مريم هشام
ي
ى
مصطف إسامة عبد إلظاهر محمود
صفحة4 :

جـــــــــــاهــعــت الــقـــــاهـــرة
كــلــيــــــــــت الـهــنــدســــــــت
براهــــج الساعــاث الوعتوــدة























ى
معي دمحم دمحم
ممدوح دمحم محمود
ى
من عصام دمحم عبدإلرحمن
مهند وإئل دمحم
ندى دمحم سيد
ندي هشام إنور
نورإلدين رأشف إلسيد إلصالح
هاشم طارق فكري
هالة عالء إلدين عل ى
إمي
ي
هايدى وإئل رشيف دمحم بدوى
هنا خالد عبد إلقادر
ى
حلم
ياسمي إحمد دمحم
ي
ى
ياسمي جمال دإود
ى
ياسمي عماد إلسيد عمر
يحن مدحت عبد إللطيف
عل وحيد
يوسف ي
يوسف ماجد جورج
يوسف دمحم محمود
يوسف ى
هان فوزى
يوسف وليد سالم
يوسف ياش يوسف
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تاريخ إصدار اإلعالى
يوم

1

شهر

3

8

0

سنت

9

1

اعتواد
هكتب الونسق العام
لبراهج الساعاث
الوعتودة

الصفحت

الورفقاث
1

صفحة5 :

