
           

 

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

ــ قــة الــعــام ـــــــــــج  رة ـــاهـــ

 كــلــيــــــــــة الـهــنــدســــــــة 

  برامــــج الساعــات المعتمــدة 
     

 

    

 صفحة  اعتماد تاريخ نشر اإلعالن إعالن رقم

6 0 M D A 
 سنة  شهر يوم

إدارة الساعات المعتمدة مكتب   1 1 0 0 1 0 2 

 
 

 طالب التدريب الصناعي مقابلة مجموعة من 

 . 2020المسجلين في التدريب الصناعي في صيف طالب ال
 

ب إدارة الساعات المعتمدة  على الطالب التالي ذكر أسمائهم التوجه لمكت

لتدريب الصناعي  العام لمنسق الالدور األول لمقابلة  -ى اإلدارة مبن -

  كل اسم ممحددة أمافي الساعة ال 2020أكتوبر  4يوم األحد الموافق 

 وذلك لألهمية القصوى

ود الطالبك  الساعة اسم الطالب 

 9:30 احمد حاتم عبدالرحمن حاتم الطحاوى  1170139

 9:30 اسامه يىح حمدى محمد السيد 1170141

 9:40 ارساء حسام فوزى عبدالحميد زهي   1170481

 9:40 امل محمود محمد احمد 4180304

 9:50 ايه سامح محمد ابراهيم الشيخ 1170107

ف سيد محمد عطوة 1170581  9:50 أسامة أرسر

 10:00 بسنت لؤى عبدهللا محمد لبيب عامر  1170507

 10:00 تحيه عزت عوض فرج 1170242

ن الهالل  1170347  10:10 حبيبه محمود عبد ربه حسي 

 10:10 حسام محمد حسن الراوى  1165268

يال  1170043  10:20 دانيال حسام رزق غير

 10:20 رنيم حسام الدين ممدوح محمد امام  1170039

 10:30 رؤى مجدى محمد عىل 4180298

وق محمد رشدى عبده عىل  1170110  10:30 رسر

 10:40 طارق نيازى طه الفق   4180307

 10:40 عبدالرحمن ممدوح محفوظ عبدالغنن  1170480

 10:50 عىل احمد رساج الدين السيد الحلفاوى  1170056

 10:50 عمر عصام الدين حسن ابراهيم 1162285

 11:00 عمر محمد جمعه حسن عبدالعزيز  1170246

 11:00 فاطمه عثمان محمود عثمان وهدان 1162040

 11:10 فاطمه عزت عوض فرج 1170254

 11:10 فتىح نبيل فتىح 1170571

 11:20 ليىل مصطقن فاروق محمود محمد  1170020

 11:20 ماريز حسنن فيكتور حسنن  1163132

 11:30 مازن ايمن فتىح عىل مصطقن  1170200

 11:30 محمد وليد مدنن محمد مدنن  1170220

 11:40 مرام محمد حسنن غريب 1170533

 11:40 مريم محمد اسامه عىل حسنن الخشاب 1170470



           

 

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

ــ قــة الــعــام ـــــــــــج  رة ـــاهـــ

 كــلــيــــــــــة الـهــنــدســــــــة 

  برامــــج الساعــات المعتمــدة 
     

 

    

 صفحة  اعتماد تاريخ نشر اإلعالن إعالن رقم

6 0 M D A 
 سنة  شهر يوم

إدارة الساعات المعتمدة مكتب   2 1 0 0 1 0 2 

 
 

ود الطالبك  الساعة اسم الطالب 

ن سعد محمد  1170258  11:50 مريم محمد امي 

 11:50 مهاب حسن احمد محمد عبدالحميد 1170281

 12:00 مونيكا ايهاب فهيم سيدين  1170038

 12:00 مينا ماهر ميخائيل شكر هللا 1170447

 12:10 نادين محمد مجدى مصطقن حسن 1170453

 12:10 هدى احمد مصطقن محمد بدوى 1170342

 12:20 يوسف احمد عىل يرسى فراج حلوه  1170424

 

 
 

 مع خالص األمنيات بالتوفيق




