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 رغبات الطالب في التخصص بالمستوى األولنتيجة تنسيق 

 الساعات المعتمدةامج برالمستوى األول بطالب 
 

مرفق كشوف أسماء طالب المستوى األول بعد تسجيلهم في البرامج 
جميع طالب المستوى استكمال على و  .2017التخصصية لفصل خريف 

 االجراءات اآلتية:
االطالع على الجدول الدراسي للبرنامج التخصصي للطالب من   (1

خالل الحساب اإللكتروني على الموقع الرسمي للكلية، حيث سيتم 
( حتى يوم األربعاء الموافق Dryrunمد فترة التسجيل التجريبي )

 الساعة السابعة مساًء. – 2017أغسطس  30
حضور المحاضرة التعريفية بالنظام اإللكتروني للتسجيل في يوم  (2

صباحًا بمدرج  9الساعة  2017سبتمبر  10األحد الموافق 
 بمبنى قسم الهندسة المعمارية. 3002

في حالة وجود أي استفسارات بخصوص الجدول الدراسي يمكن   (3
للطالب التواصل مع منسقي البرنامج التخصصي الذي يتبعه 

 فقًا لمواعيد اإلرشاد األكاديمي.الطالب و 
( سرعة التواصل مع UNDعلى الطالب غير معلني التخصص ) (4

منسقي المستوى العام لألهمية نظرأ ألنهم استنفدوا الرغبات 
 الثالثة األولى.

 

 مع خالص األمنيات بالتوفيق
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 (AETبرنامج هندسة وتكنولوجيا العمارة )

 كود الطالب اسم الطالب #

 1164311 على محمدتقى حسن  1

 1164009 دعاء محمود ابراهيم عوض شريف 2

 1164150 دينا محمد محمد محمد ادريس  3

 1164018 نهى حاتم مصطفى محمد احمد  4

 1164050 محمود نور الدين ابراهيم عشماوى 5

 1164059 يمنى طارق محمود بركات 6

 1164071 رنا محمود السيد محمد 7

 1164441 عبدالغنى محمد عبدالرازقمحمد حسين  8

 1164011 كرستينا ماجد عجايبى اسكندر 9

 1164054 مريم محسن محمد محمود نورالدين 10

 1163076 يازا صفوت صبحى على 11

 1164305 نيره ابراهيم عدلى عبدالنعيم 12

 1164348 نهال ربيع مصطفى محمد العدوى 13

 1162051 عمرو عصام محمد طه عبدالوهاب 14

 1164028 ميروال ممدوح باخوم يسى 15

 1162375 هيثم احمد مصطفى السيد عبدالجواد 16

 1164060 علياء عماد الدين محمد بيومى 17

 1164312 دينا ياسر بكر محمد 18

 1164019 نادين طارق محمد ابراهيم احمد  19

 1164432 فادى ممدوح كمال حليم 20

 1164191 ندى اشرف بكرى عبده حسن عبد الرازق  21

 11617092 يحيى عمرو عبدالحكيم يسن 22

 1164043 دارين عمادالدين سعيد عبدالعزيز 23

 1164207 ميرنا وائل محمد باشا  24

 1164293 ساره سيد محمود محمد 25

 1164001 فرح محمد امين البنا 26

 1162004 ندى عاطف احمد محمود 27

 1164230 ناريمان هانى يوسف البسيونى عامر 28

 1164324 سندس محمد سيد ابراهيم محمد نصار 29

 1162029 محمود احمد السيد السيد على النمر 30

 1162151 عاصم عصام علي مسعود  31

 1164370 منة هللا ضياء الدين محمد البيك 32

 1164152 يارا احمد عبد المجيد احمد  33

 1164352 فاطمه عمرو عبدالحميد شبل  34
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 (AETبرنامج هندسة وتكنولوجيا العمارة )

 كود الطالب اسم الطالب #

 1164376 ريم محمد خيرى عبدالمعطى غازى 35

 1164357 سلمى احمد جمال على عبدالمجيد 36

 1165234 ليلى ياسر احمد فائق محمد توفيق  37

 1164391 ساره احمد يحيى احمد صبرى 38

 1161372 عمر احمد محمد منصور سليمان 39

 1164169 ونجت نجيب الخراطيوسف كمال سمير  40

 1162086 محمد اشرف على طه حسين 41

 1164217 يمنه طارق عبد اللطيف محمد  42

 1164407 تقى سامى محمد محمود 43

 1164218 دينا محمد موسى عبد العزيز  44

 1164298 هبه محمود احمد عبداللطيف 45

 1164342 كريم حاتم محمد الزفزاف 46

 1162007 سامى ابراهيم نادين مصطفى 47

 1162325 كامل محسن كامل شحاته 48

 1165404 نادين امين احمد ابراهيم توفيق  49

 1164142 رنا عبد المنعم محمد عبد الرحيم  50

 1164231 زياد محمد محمد العزب  51

 1164206 رنا عالء الدين على امين محمد الصعيدى  52

 1164215 سندس عماد الدين كمال محمد تمام  53

 1164276 نور محمد رائد سعد محمد لطفى 54

 1164166 دينا خالد فوزى محمد 55

 1162240 نورهان عادل سعيد النجار  56

 1169171 رنا ايمن محمد عبد الفتاح مصطفى الدجوى 57

 1164055 اسراء خالد عبدالرؤوف محمد 58
 

 

 

 

 

 

 



          

 

C a i r o  U n i v e r s i t y 
Faculty of Engineering 
Credit  Hour Programs إعالن 

 رةـــاهـــــقــة الــعــامـــــــــــج

 كــلــيــــــــــة الـهــنــدســــــــة

  برامــــج الساعــات المعتمــدة

     
 

    

 صفحة اعتماد تاريخ نشر اإلعالن إعالن رقم

2 0 M D A 
 سنة شهر يوم

إدارة الساعات المعتمدةمكتب   4 8 2 8 0 7 1 

 
 

 (CCE) االتصاالت والحاسباتبرنامج هندسة 

 كود الطالب اسم الطالب #

 11617303 حسام سيد عبدالرحيم محمد الشيخ 1

 1162211 مصطفى محمد صبرى محمد  2

 1162367 محمد اسامه محمد محمود عبدالنبى 3

 1162419 مروان كفاح فتحى محمد البطل 4

 1163106 على محمد نصر الدين على على  5

 1162003 عمر محمد احمد عبداللطيف 6

 11617070 حسين ايهاب محمود ماهر محمود صابر 7

 1162015 اروى حسام الدين سيد احمد احمد سيف 8

 1163246 احمد محمد حسين عبدالرحمن 9

 1162319 منه هللا هانى مصطفى عبدالواحد 10

 1162328 كريم ابراهيم امين وهبه 11

 1164067 هشام عطيه سيد حسينحبيبه  12

 1162016 نوران شريف رشاد خطاب 13

 1162431 عماد عالء الدين عبدالحميد السيد  14

 1162074 زياد هانى محمد سعيد ابراهيم السيسى 15

 1162017 احمد محمد على جاد حشيش 16

 1162153 مصطفى شريف احمد مراد  17

 1165083 امير صالح االحمدى عبدالرحيم 18

 1162302 سيف الدين احمد فتحى السحيلى 19

 1164002 مارينا مجدى كامل جوهرى 20

 1168111 عبد الرحمن خالد محمد فكيه السيد  21

 1162265 احمد وائل حمدى السعيد 22

 1162318 كريم عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد زغو 23

 1164263 سلمى فرغلى احمد فرغلى 24

 1161360 حسام محمد عقرب عبدهللا 25

 1165022 محمود عارف محمود محمد حسن 26

 1162165 محمد احمد حسين حسين عزيز  27

 1164197 فرح فؤاد على ابراهيم همام  28

 1162114 نانسى حسن طايع حسن احمد 29

 11617047 على ياسر صفوت محمود 30

 1162109 احمد عصام محمد زكى جمعه 31

 1162172 العمراوى الفتاح بدعاحمد محمد  32

 1162421 نورا كامل عبدالعزيز محمد زكى 33

 1162270 مصطفى على عبدالفتاح جويلى 34

 1162195 ريم محمد االيمن فتحى سيد  35



          

 

C a i r o  U n i v e r s i t y 
Faculty of Engineering 
Credit  Hour Programs إعالن 

 رةـــاهـــــقــة الــعــامـــــــــــج

 كــلــيــــــــــة الـهــنــدســــــــة

  برامــــج الساعــات المعتمــدة

     
 

    

 صفحة اعتماد تاريخ نشر اإلعالن إعالن رقم

2 0 M D A 
 سنة شهر يوم

إدارة الساعات المعتمدةمكتب   5 8 2 8 0 7 1 

 
 

 (CCE) االتصاالت والحاسباتبرنامج هندسة 

 كود الطالب اسم الطالب #

 1162012 مايكل رامى عزت نصيف 36

 1162122 زياد محمود عبد الالء هالل  37

 1164309 زينه عبدالمعز محمود حسن 38

 1168384 زياد عبدالحميد صادق محمد 39

 1162359 ايه ايمن محمد عاطف السمدونى 40

 1162033 احمد محمد عزت مرزوق 41

 1164373 هدى شريف عزت السيد ابو بكر 42

 1162377 عمرو هشام محمد عفيفى  43

 1165430 على احمد رفعت حماد 44

 1162418 محمد سيد اسماعيل عبد السميع 45

 1162039 عمرو ممدوح فاروق محمد ابراهيم 46

 1165136 سامى سعيد عبد هللا عبد الحفيظ  47

 11617065 يوسف سيد مصطفى محمد على 48

 1165209 احمد حسين احمد محمد حسين  49

 1162170 فاطمه عادل عباس محمد الغبارى  50

 1162034 عبدالرحمن ايهاب عبدالجواد على 51

 1165268 حسام محمد حسن الراوى 52

 1162057 احمد محمد احمد حسن عبدالعال 53

 1162021 جيالن باسم محمدى مدبولى 54

 1162226 رانى حاتم عبد الستار ابو ناعم  55

 1162287 عبدهللا محمد صالح محمد محمد 56

 1162161 فرح محمد رافت وحيد االبرق  57

 1162297 عمرانرحاب احمد محمد عبدالحافظ  58

 1162077 محمد اشرف محمد محمد عرفه 59

 1162148 االء عماد عبد اللطيف فتحى البنا 60

 1162358 يارا محمد عبدالمحسن محمد  61

 1165024 حازم ناجى مرسى احمد مرسى 62

 1162144 حازم ايمن عبدالعزيز ابوالحسن 63

 1168129 عمرو خالد محمد عبد المجيد حسين  64

 1162040 فاطمه عثمان محمود عثمان وهدان 65
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 (CEM) وإدارة التشييدبرنامج هندسة 

 كود الطالب اسم الطالب #

 1161280 هانيا نمير محمد عزت محمد عيسى 1

 1164082 هاله محمد سامى سعيد عبدالقادر 2

 1168081 اسماعيل مدحت ابراهيم محمد حسن  3

 1161027 عبدالحقعمر مصطفى جالل الدين  4

 1168399 فادى مجدى محمد وحيد الدين 5

 1168080 ابراهيم مدحت ابراهيم محمد حسن  6

 1161107 عمرو عبد الرازق احمد عبد الرازق 7

 1169006 مرفانا عادل محمود عبدالشافى 8

 1165313 عمرو منتصر محمد عبدالرحيم 9

 1162300 يوسف محمد فائق محمد ابراهيم عبدهللا 10

 1163044 منه هللا نائل سمير احمد سليط 11

 1161013 احمد جمال توفيق احمد 12

 1168205 احمد عبد السالم عبد الشافى منصور  13

 11617025 عصام سمير محمد عبدالقادر 14

 1164310 فرح محمد امال محمد فهيم 15

 1164008 نغم احمد مصطفى حجازى 16

 1162371 مرسى ابو زيدعلى مجدى نادى  17

 1168023 محمد جمال عبدالحكيم محمد سليمان 18

 1163062 يوسف مصطفى احمد احمد  19

 1163010 احمد هانى محى الدين على 20

 1161374 اسراء محمد رجب محمد 21

 1161124 محمود عمرو محمود ابو السعود  22

 1162058 محمد ايهاب يحيى عبدالرؤف العشرى 23

 1165164 حبيبه محمد محمد حامد  24

 1161385 احمد ناصر الدين توفيق زوام 25

 1161306 احمد مدحت عبدالوهاب محمود الخضرى 26

 1165284 عبدالرحمن ايهاب سمير مصيلحى 27

 1161049 مازن حسن محمد حسن الحيوان 28

 1162037 دينا طارق رمضان ابراهيم 29

 1162190 احمد عمرو محمد بدران  30

 1161032 يمنى عمرو سيد عبدالرؤوف  31

 1162283 احمد عمرو عبدالرحمن عزام عبدالعزيز 32

 1161072 عمرو محمد عبدالفتاح عزب محمد اسكندر 33

 1168316 عمر خالد محمد قاسم موسى 34

 1165401 شهاب الدين مصطفى سعد حسين بدر 35
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 (CEM) وإدارة التشييدبرنامج هندسة 

 كود الطالب اسم الطالب #

 1162026 حسين احمد بدير احمد  36

 1161386 حازم باهر فؤاد محمد ثابت 37

 11617156 احمد محمود عبد الخالق محمود 38

 1162131 مريم عثمان محمد عبد الرحيم  39

 1162277 سلمى احمد حسن احمد العدوى 40

 1168167 عمر حسام نبيل خاطر  41

 1161406 يوسف نادر فاروق صالح 42

 1161005 محمد سامى حسن سليمان 43

 1163145 شريف احمد محمد كمال عبد المنعم ادريس  44

 1164331 ايثار عبدالقادر سعد عبدالقادر  45

 1164326 لميس كمال ابوالمجد على محمد 46

 1164282 على عمرو سعدالدين الهمشرى 47

 1164289 داليا محمد يوسف حموده 48

 1168045 محمد اديب عبدالشافى عبدالحليم 49

 1161177 احمد يسرى احمد على  50

 1168046 يارا وائل عصام الدين على بركات 51

 1158175 على محمود محمد دسوقى الشرنوبى 52
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 (EEE) الطاقة الكهربيةبرنامج هندسة 

 كود الطالب اسم الطالب #

 1165317 حسين محمد على جنينه 1

 1165041 احمد خالد امين محمد العيسوى 2

 1162413 احمد جالل الدين حنفى محمود 3

 1162194 يوسف احمد المهدى محمد عزيز الخطيب  4

 1163063 يوسف اشرف محمد جاد 5

 1168117 خالد محمد على عيد محمد العشرى  6

 1162285 عمر عصام الدين حسن ابراهيم 7

 1165363 هشام صالح الدين على حسن  8

 11617274 هيثم سمير محمد فوزى احمد 9

 1162035 شهد عفت عبدالحميد الشربينى منصور 10

 1168416 على محمد الصابر احمد عبدالرحيم 11

 1163221 مروه ايهاب عبد العزيز ابراهيم  12

 1162288 عمر عصام عبدالفتاح حجازى 13

 1162119 مصطفى محمد هاشم عبد المجيد  14

 1162314 محمد شريف محمد فكيه امين 15

 1168350 احمد مصطفى سليم امين عبدالظاهر 16

 11617364 كارولين ايهاب انور عزيز 17

 1163078 بيشوى عاطف فرج حنا 18

 1162355 جميل مجدى انطون بدره 19

 1165200 حسين حسن حسين كبيره 20

 1162173 احمد مصطفى محمد صادق التابعى  21

 1162387 مصطفى محمد عبدالعزيز سالم 22

 11617327 عمر محمد محمد على السيد 23

 1162353 روان احمد محمد ظهير الدين احمد  24

 1165085 احمد مصطفى محمد المطبعجى 25

 1162137 منه هللا وليد شاكر حنفى  26

 11617160 عمر محمد عبد المطلب محمد احمد سالم  27

 1165196 عمر ممدوح محمد على سيد  28

 1162398 عبدالغفار عوض عمرمصطفى حازم  29

 1163132 ماريز حسنى فيكتور حسنى  30

 1162291 زياد مجدى صبحى محمد مجاهد 31

 11617113 محمود محمد محمد عبد المعطى محمد  32

 1165410 محمد محى الدين محمد السيد بكر  33

 1162296 احمد نادر عادل عسل  34

 11617397 ندى يحيى احمد رشاد محمود لطفى 35
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 (EEE) الطاقة الكهربيةبرنامج هندسة 

 كود الطالب اسم الطالب #

 1165158 خالد هانى عبد الستار ابراهيم  36

 1162227 مصطفى عالء محمد عبد الفتاح  37

 1162295 شروق خالد على فرج عبدهللا 38

 1163408 عمر محمد مجدى فرج 39

 1162245 احمد مجدى عبد المؤمن محمود دوام 40

 1163030 عبدالرحمن عمر طه حسين 41

 1162014 محمود عبدالحليم عطوهمحمود احمد  42

 1162351 احمد سامح محمد احمد الصوالحى  43

 1165073 مؤمن رافت ياسين احمد عبداللطيف 44

 1162232 اسالم وائل رضا على محمد  45

 1165120 مى سمير متولى السيد الحداد  46

 1165213 عمر طاهر يوسف محمد كامل  47

 1164347 ريم عماد عبداللطيف رحيم 48

 1162147 عمر حسين سعيد بهجت ابراهيم  49

 1164428 سندس المعتز محمد حسن 50

 1162414 االمير ابراهيم سعيد عبدالسالم 51

 1161362 احمد حلمى ذكى درويش زغو 52

 1162134 مصطفى ماجد مصطفى خضر  53

 1163201 باسل عالء الدين محمود حنفى محمد عبد هللا  54

 1162383 ايهاب عبدالكريم اسماعيلصهيب  55

 1162266 محمد خالد عبده حسين 56

 1162125 مايكل توفيق حنا سليمان 57

 1161175 احمد سعد عبد المنعم السيد  58

 1162121 محمود عماد الدين السيد العريان  59

 1162061 يوسف عبدالمنعم عبدالحميد البكل 60
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 (MDE) الميكانيكيالتصميم برنامج هندسة 

 كود الطالب اسم الطالب #

 1168354 محمد احمد نصر محمد مشالى 1

 1165382 اسمهان اشرف محمد انور عقده 2

 1165064 احمد يحيى يوسف السيد 3

 1162042 محمد عنتر جاد الكريم تغيان 4

 1165301 زياد تامر فؤاد طه حسين 5

 1165168 احمد عاطف صابر محمد زهران  6

 1165179 زياد عمرو سعيد اسماعيل  7

 1164184 ابراهيم عبد العزيز محمد جمال الدين  8

 11617243 خالد عمرو صالح الدين متولى  9

 1162108 على جمال على ابو الدهب  10

 1165239 محمود على عبد الحميد محمد حسن  11

 1162286 عمر ياسر عبدالوهاب عبدالمعبود حجاج 12

 1162264 محمد عماد حمدى حسن القطان 13

 1161036 عمر احمد محمد نجيب السيد الطويل 14

 1165088 نورالدين احمد محمد نورالدين احمد  15

 1162118 مدحت محمد ابراهيم محمود  16

 1165241 ياسين محمد فتحى عبد المولى على  17

 1162223 أمجد سمير عثمان محمد العبد 18

 1162163 مريم يوسف جرجس ابراهيم  19

 1163157 اسراء عمرو طه السيد  20

 1162100 سعدالدين مصطفى سعدالدين عبيد 21

 1161392 سيف هللا حسين سالم حسين سالم  22

 11617985 محمد سجيب ميا 23
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 (PPC) البترول والبتروكيماوياتبرنامج هندسة 

 كود الطالب اسم الطالب #

2017تجميد البرنامج للفصل الدراسي خريف تم   

 لم يتم قبول طالب بالبرنامج
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 (STE) االنشاءاتبرنامج هندسة 

 كود الطالب اسم الطالب #

 1161281 زياد محمد سعد مرسى صالح 1

 1164320 مريم محمد حسن عبدالسالم الزفتاوى 2

 1162176 اسالم محمد مصطفى محمد 3

 1164346 عبدالسالم محمود شامهاالء اسامه  4

 1164368 يحيى محمد نبيل محمود احمد خشبه 5

 1168273 هنا اشرف الشملى عبدالفتاح بشادى 6

 1168242 احمد ياسر عبد الرحمن محمد الفقى  7

 1165412 معتز محمد جميل محمد سيد 8

 1162228 اسماعيل حسنى عبد المنعم السيد حمادة  9

 1162329 سعد محمد حماد محمود ممدوح 10

 1165304 محمد شريف كامل محمود شاهين 11

 1161069 محمد شريف احمد محمد معوض  12

 1165192 احمد خالد عبد الحميد محمد طابع  13

 1168079 على ابراهيم شحاته مرسى احمد 14

 1163434 لؤى وليد كمال الدين عبدالمهمين 15

 1168143 باسل هشام كمال بيومى شريف  16

 1164349 احمد زاهر محمد محمد على جعفر 17

 1168146 عبد الرحمن محسن محمد عبد العال  18

 1164269 مينا سالمه الصغير ابراهيم عيسى 19

 11617094 مينا روبرت كمال فريد 20

 1162409 عمرو ماهر عبدالوهاب عبدالخالق االبيض 21

 1168089 حاتم ابراهيم فتحى حماداحمد  22

 1161335 عمر عصام الدين عبدالرؤوف محمد 23

 1164174 االء احمد سعيد اسماعيل ابو حجارة  24

 1164189 امير صالح عبده جمعه الجنيدى 25

 1162344 مصطفى اشرف مصطفى عبدالحميد 26

 1168075 احمد عمرو عمر محمد عامر 27

 1162366 عبدالمقصود عبدالرحمن علي صالح 28

 1164135 مصطفى عبد الرحمن احمد عبد الجيد  29

 1163123 محمود ايمن رياض يسين وجية  30

 1162389 انتوني جورج ميشيل عزيز 31

 1165186 حمدى عبد العزيز عبد الحفيظ احمد سيد 32

 1168210 محمد خالد محمد محمود  33

 1164204 محمد ايمن محى الدين يوسف  34

 1152144 محمد السيد محمد الغزولى 35
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 (STE) االنشاءاتبرنامج هندسة 

 كود الطالب اسم الطالب #

 1163427 حبيبة مصطفى داود على عابد 36

 1168308 عبدهللا ياسر الدسوقى حسين 37

 1161102 يوسف طارق بدر على 38

 1162188 احمد هشام احمد سعيد عبدالحميد 39

 1161220 على طارق سعد عبد الفضيل زهران  40

 1162214 كريم محمد ابراهيم محمد الغرباوى  41

 1165437 نيره تهامى عبدالحميد تهامى شومان 42

 1168436 مصطفى احمد محمد احمد اسماعيل 43

 1161198 احمد ايمن فاروق عبد الحميد  44

 1161338 سلمى ياسر نبيه محمد الجمال 45

 1155382 محمد حاتم امين وجيه محمد ممدوح 46

 1163233 محمد السيد محمد السيد مكاوى  47

 1165084 ابراهيم عادل محمد عماره قاسم 48

 1165394 محمود محمد محمود محمد ابراهيم  49

 1161307 على محمد عبدالعزيز ابراهيم 50

 1161183 اندرو نجيب عطية ابراهيم  51

 1162098 هاجر محمد محمود على 52

 1161185 اسامة محمد حجاب محمود حجاب  53
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 (WEE) المياه والبيئةبرنامج هندسة 

 كود الطالب اسم الطالب #

 1165139 عمرواكرم انيس الليثى 1

 1169110 الموجودمروان محمد على صبرى عبد  2

 1168238 عبد الرحمن محمد شبل عبد الواحد 3

 1168225 اسراء صبرى سيد محمد  4

 1162182 تسنيم عادل محمد فهمى زقزوق 5

 1151417 احمد محمد احمد يونس 6
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 (UNDطالب غير معلني التخصص )

 كود الطالب اسم الطالب #

 1162219 يوسف خالد مصطفى كامل عبد الجابر  1

 1161020 ياسمين محمود صالح الدين محمد نور 2

 1162141 محمد عادل عبد الفتاح ابراهيم معبد  3

 1164388 عبدالحى خليل السيد الشاهدغدير طارق  4

 1162321 مصطفى اشرف ابراهيم قمر الدوله 5

 1165341 محمد طارق عبداللطيف اسماعيل 6

 1162322 امير اسامه محمد سليم رجب 7

 1164202 نور الدين محمد ابراهيم احمد  8

 1161193 عمر خالد ابوزيد عبد النبى  9

 1165216 موسى ابراهيم احمد محمد  10

 1162066 مي مصطفى ابراهيم حلمي السيد 11

 1164053 يارا محمود محمد محمد جندي 12
 


