
           

 

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

 رةـــاهـــــقــة الــ عــامـــــــــــج

 كــلــيــــــــــة الـهــنــدســــــــة 

  برامــــج الساعــات المعتمــدة

     
 

    

 صفحة  اعتماد  تاريخ نشر اإلعالن  إعالن رقم 

1 3 M D A 
 سنة  شهر  يوم

 2 1 1 2 3 1 1 مكتب إدارة الساعات المعتمدة 

 
 

 2021خريف   –قائمة طالب التدريب الصناعي 

 برامج الساعات المعتمدة طالب جميع 
 

المرفق   ▪ لهم يعالكشف  المسموح  الطالب  أسماء  رض 
الدراسي   الفصل  في  الصناعي  التدريب  امتحان  حضور 

 . 2021خريف 
 
يجب على الطالب المذكور أسمائهم سرعة التواصل مع  ▪

التخصصي منسق   البرنامج  في  الصناعي  التدريب 
 لألهمية.

 
 

 خالص األمنيات بالتوفيق والنجاح 
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  برامــــج الساعــات المعتمــدة

     
 

    

 صفحة  اعتماد  تاريخ نشر اإلعالن  إعالن رقم 

1 3 M D A 
 سنة  شهر  يوم

 2 1 1 2 3 1 2 مكتب إدارة الساعات المعتمدة 

 
 

 الطالب  كود  سم الطالب ا م. 
نامج   البر
 التخصص  

 STE 1168089 احمد حاتم ابراهيم فتىح حماد  1

يف السيد حامد عياد  2  STE 1170021 احمد شر

 AET 1170369 احمد عبده حسن احمد حسي    3

 CCEC 1180519 اروي ابراهيم محمود شمردل  4

 HEM 1170481 اشاء حسام فوزى عبدالحميد زهب   5

 CIE 1170240 الفاروق طلعت فاروق احمد  6

 SEE 4200975 إنعام ميلود محمد الفيالىل 7

 CEM 1170582 أالء ممدوح حسن محمد  8

 SEE 1180566 باسم عالء فاروق احمد  9

 STE 1180242 تقى ايمن نظيم العفيق   10

 CCEC 1180509 حازم طارق عبد الحكم حامد االسود 11

 EEE 1180595 حازم محمود عبدالسالم حتحوت  12

 CCEC 1180450 حبيبه عاصم محمد عثمان  13

 CEM 1170576 حسام مجدي عبد الحميد حسان 14

 CEM 1162026 حسي   احمد بدير احمد  15

يف محمد كامل الفقى  16  HEM 1170122 دعاء شر

 HEM 1170193 رقيه محمد احمد عىل النجار 17

18 
زينه محمد عصام سيد محمد خليل  

 الرمىل 
1170273 EEE 

 سليمان  19
ى
ف  باق  MEE 4190273 سارة اشر

ائيل 20  HEM 1180059 ساندرا عادل عزيز جبر

  حلم  نرصي  21
 CCEC 1180563 ساندرا هان 
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 صفحة  اعتماد  تاريخ نشر اإلعالن  إعالن رقم 

1 3 M D A 
 سنة  شهر  يوم

 2 1 1 2 3 1 3 مكتب إدارة الساعات المعتمدة 

 
 

 الطالب  كود  سم الطالب ا م. 
نامج   البر
 التخصص  

 EEE 1164324 سندس محمد سيد ابراهيم محمد نصار 22

 STE 1170352 سيف عمادالدين اسماعيل عىل  23

 AET 1170439 شاهندة جمال احمد حسن حجاجر  24

25 
شمس الدين خالد احمد عبدالمجيد 

 عبده
1170265 STE 

26 
طارق سامح احمد عبدالعظيم  

 الشوربىحر 
1170203 CEM 

 MEE 1190574 حسن محمود عبد الرحمن امجد  27

 SEE 1180188 عبد الرحمن محمد عبد الحكيم محمد  28

ى رجب عىل ابو الغيط  29  MDE 4191315 عبدالرحمن صبر

30 
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد  

 بدوى
1170486 AET 

 AEM 1170476 عبدهللا وحيد السعيد عبدالهادى راشد  31

32 
عز الدين محمود عبد العظيم محمد  

ى  العشب 
1180404 SEE 

 MEE 4191561 عىل محمد محمود نبيل عزىم 33

 HEM 1180231 عمار احمد عمار عبد النبر  34

 EEE 1162147 عمر حسي   سعيد بهجت ابراهيم 35

 CEM 1168316 عمر خالد محمد قاسم موس  36

 CIE 1170450 عمر طارق بدوى بدوى  37

 AEM 1170219 عمر عبدالعزيز محمد عباس 38

 CCEC 1168129 عمرو خالد محمد عبد المجيد حسي    39

 MDE 1170283 عمرو محمد محمود محمد  40

 AET 1154353 فارس محمد متوىل عيد متوىل  41

 AET 1164342 كريم حاتم محمد الزفزاف  42
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 صفحة  اعتماد  تاريخ نشر اإلعالن  إعالن رقم 

1 3 M D A 
 سنة  شهر  يوم

 2 1 1 2 3 1 4 مكتب إدارة الساعات المعتمدة 

 
 

 الطالب  كود  سم الطالب ا م. 
نامج   البر
 التخصص  

 CCEE 1170031 لؤى ساىم عبد السالم حافظ المرصى 43

 EEE 1180021 مازن محمد االمب  عبده محمد منصور 44

 AEM 1180248 محمد احمد عبد الحميد محمد سالمان  45

 STE 1161987 محمد السيد احمد محمود  46

 MEE 1180524 محمد جمال عبدالعليم احمد  47

يف عىل حسن الجندى 48  CEM 1180556 محمد شر

 AEM 1162411 محمد طارق محمد عىل سمك  49

 CEM 1170560 مرام عبدهللا ابراهيم عبدهللا 50

 SEE 1180441 مريم ياش عزالدين محمد محمد السيد  51

 CIE 1170261 مصطق  سعد محمد السحيىل 52

 CEM 1170604 مصطق  عبدالبديع السيد محمود 53

 AEM 1180203 مصطق  عمرو محمد نادر احمد غيث 54

 EEE 1180017 مصطق  احمد   مصطق  مجدى 55

56 
مصطق  محمد مصطق  احمد محمد  

 عىل
1180340 EEE 

 HEM 1180045 مصطق  نضال مصطق  عزت حافظ 57

 AEM 1180108 معتصم مىح محمد احمد عىل  58

 CEM 1170087 منه عصام محمد عبد المجيد  59

 HEM 1190491 مهرائيل ايمن مرقص صليب  60

 WEE 1165216 احمد محمد موس ابراهيم  61

62 
مؤمن مىح الدين عبد العليم محمد عبد 

 هللا
1148302 STE 

 امب  منب  وهيب  63
 
ق  AET 1170244 مب 
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 صفحة  اعتماد  تاريخ نشر اإلعالن  إعالن رقم 

1 3 M D A 
 سنة  شهر  يوم

 2 1 1 2 3 1 5 مكتب إدارة الساعات المعتمدة 

 
 

 الطالب  كود  سم الطالب ا م. 
نامج   البر
 التخصص  

 AEM 4180280 ندى عبدهللا محمود احمد  64

 CIE 1170551 نورهان البغدادى محمد سيد احمد  65

 CEM 1170017 نورهان حسام حسي   عمران عمران 66

ه تهاىم عبدالحميد تهاىم شومان  67  STE 1165437 نب 

 AET 1170343 وليد عالء فتىح انيس  68

 STE 1164368 يحب  محمد نبيل محمود احمد خشبه 69

 IEM 1180094 يوسف اسماعيل شحاته اسماعيل 70

 MEE 1180361 يوسف طارق رفعت ابو سعده  71

 

 

 

 

 

 

  


