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 2019ربيع فصل  -لطالب الذين لم يستكملوا ساعات التسجيل اإلرشاد األكاديمي ل

 جميع طالب برامج الساعات المعتمدة

 

مراجعة حالة التسجيل لجميع الطالب بعد غلق مرحلة  بعد

التسجيل اإلستثنائي، تبين أنه يوجد مجموعة من الطالب 

ينقصهم تسجيل خمسة ساعات فأكثر عن عدد الساعات 

 .(GPAالمعتمدة المسموح لهم بناًء على معدلهم التراكمي )

 

، في حالة وجود مشكلة تسببت في عدم اكتمال التسجيل

ء الطالب مراجعة مكتب شئون طالب الساعات يمكن لهؤال

لمناقشة هذه المشكلة ومحاولة حلها وذلك في  المعتمدة

فبراير  13فبراير وحتى االربعاء  10من األحد الفترة 

 .ظهراً  2:00صباحاً وحتى  9:00من الساعة  2019

 

 خالص األمنيات بدوام التوفيق والنجاح
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 البرنامج اسم الطالب كود الطالب

 STE احمد ابراهيم محمد محمود  1113848

 PPCP احمد اسامة عثمان محمد  1163256

 CCE احمد اسامه محمد جالل  1170504

 AET احمد بهاء الدين محمد صابر  1122389

 STE احمد حسن حسن احمد 1152378

 AET احمد خليل غريب خليل 1154425

 CCE احمد رجب عبدالقادر على 4180597

 CEM احمد زكريا محى الدين  1170059

 CCE احمد طارق محمد عبدالقادر  1170472

 AEM احمد عاطف صابر محمد  1165168

 PRE احمد على حسين 4180591

 EEE احمد مجدى عبد المؤمن  1162245

 STE احمد محمد جمال محمد امين 1158052

 MDE احمد محمد عزت محمد  1162127

 MDE احمد محمد مصباح عبدالفتاح  1170167

 EEE احمد مصطفى محمد  1165085

 EEE احمد هانى يشار مبارك 1170428

 CEM احمد وليد محمود عبدالوهاب  1143241

 PRE اروى هشام محمد عز الدين 4180608

 CCE اسامه يحى حمدى محمد  1170141

 STE اسعد هشام اسعد محمود  1170208

 CCE اسالم اشرف عبد العزيز  1170152

 AET اسيل ماهر محمود احمد 1142344

 CIE الفاروق طلعت فاروق احمد 1170240

 WEE اميره محمد شريف محمد  1152306

 PRE انجى حسام جالل حبيب على 1180439

 AEM أمجد سمير عثمان محمد  1162223

 PPCP بسام عادل احمد مصيلحى 1163251

 PPCP بيتر عادل عيسى لطف هللا 1153162

 AET جاسيكا ناجح لوندى شحاته 1170534

 STE جمال عالء جمال شريف 1158409

 AET جنة عماد ثروت محمود  1170420

 EEE جوجلاير توماس توت 2173437

 PRE جورج جوزيف جميل  1180426

 PRE جورج عماد سعيد  1170583

 PRE جورج هانى ميخائيل صليب  4180314

 WEE حاتم محمد عبدالعزيز  1170588

 PRE حازم طارق عبد الحكم حامد   1180509

 CCEC حازم محمد فهمى محمود 1170300

 البرنامج اسم الطالب كود الطالب

 MDE حازم يحيى محمد سالمة  1145232

 PRE حبيبة ناصر صالح  1170497

 CEM حسام اشرف صبرى  1170426

 EEE حسين حسن حسين كبيره 1165200

 PRE خالد محمد عزت عزت باشا  1180252

 EEE داليا طارق عبدالفتاح احمد  1170460

 PRE دنيا مجدى سيد احمد 1170563

 CCEC ربا اشرف محمد رضا ع  1170288

 AET رنا ايمن محمد عبد الفتاح  1169171

 AET محمود السيد محمدرنا  1164071

 EEE ريم عماد عبداللطيف رحيم 1164347

 PRE زياد اكرم محمد متولى  1180510

 EEE زينه محمد عصام سيد محمد  1170273

 CEM سارة مصطفى ابراهيم احمد  1144154

 PRE ساندرا عالء شكري محمد  1180462

 PRE ساندرا هاني حلمي نصري  1180563

 PRE سحر مصطفى ابراهيم  1180553

 AET سلمى اشرف سيد عبدالرحيم 1170394

 EEE سلمى خالد محمد حامد 1142303

 AET سلمى طارق شافعى محمد 4180279

 PRE سما ايمن لبيب عبد الفتاح  1180420

 CCEC سندس المعتز محمد حسن 1164428

 STE سيف الدين اشرف محمود  1158193

 PRE سيف الدين مهند ماجد 4180317

 CCEC شريف جالل احمد محمد  1132443

 EEE طارق نيازى طه الفقى 4180307

 PPC عبد الستار محمد عبد الستار  1143209

 PPCC عبد هللا محسن سعد محمد  1141050

 STE عبدالرحمن احمد محمود  1153002

 PPCP عبدالرحمن حاتم محمد  1153401

 AEM عبدالرحمن علي صالح  1162366

 EEE عبدالرحمن محمد محمود  1170096

 PRE عبدالرحمن محمد مهدي  1180521

 CEM عبدالرحمن محمد نجيب  1151290

 PRE عبدالكريم خالد عبدالمنعم  1180598

 STE عبدهللا محسن محمود  1158317

 PRE عبدالهادى على سعود  1180599

 MDE عمار ياسر احمد امين نجم 4180278

 AET عمر احمد عبدالمنعم احمد  1154363
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 البرنامج اسم الطالب كود الطالب

 AET عمر احمد محمد منصور  1161372

 PPCC عمر شريف سامى عبدالسيد  1143184

 CEM عمر طلعت سالم سليمان  1142152

 CEM عمر محمد زكى جمال محمد  1170405

 EEE عمر محمد عبدهللا محمد على 1170332

 AEM عمر ممدوح محمد على سيد  1165196

 CEM عمر مؤمن محمد الشوا 1128402

 AET عمر هانى رأفت امين 1144156

 PRE عمرو اشرف كمال محمد  1180113

 EEE عمرو جمال الليثى حامد  1163400

 EEE عمرو على احمد كامل 11517183

 STE عمرو محمد على عارف 1154328

 CCEE عمرو ممدوح فاروق محمد  1162039

 EEE فاراى زيفاناى توجاريبى 1112761

 PRE فاطمة عصام محمد جاب هللا 1180606

 PRE فرح حسام جهاد موفق  1180368

 PRE فريده وليد على الباز احمد 1180502

 CCE محسن كامل شحاتهكامل  1162325

 PRE كريم احمد عبدالحفيظ سعد 1180516

 PRE كريم ايمن عبدالغفار  1170409

 CCEC كريم حسام الدين حسين  1152302

 AET لؤى حمد طوخى السيد  1148108

 CCE لؤى محمد حامد محمود 1170067

 PRE لؤى ياسر كمال حسن عمر  1180181

 AET لينا مصطفى محمد خليل  1164415

 PRE ماهينور حافظ جهدان حسين  1180421

 AET مايا خالد صالح عبدهللا احمد 1170413

 CCE مايكل توفيق حنا سليمان 1162125

 STE محمد احمد صالح رزق  1152087

 AET محمد احمد عبدالحي محمد  1144326

 STE محمد السيد محمد الغزولى 1152144

 PRE محمد حاتم حنفى محمود 1180560

 AET محمد حسين عبدالمنعم حسين  1170153

 EEE محمد خالد عبده حسين 1162266

 PRE محمد خالد محمد ابراهيم  1180552

 EEE محمد عبد السميع عبد المجيد  1142395

 EEE محمد عمرو على امين على 1143190

 AEM محمد محمد احمد محمد فوده 1165130

 البرنامج اسم الطالب كود الطالب

 PRE محمد منتصر عبد الفتاح  1170607

 PRE محمد نشأت صديق عبدالفتاح 4180324

 MDE محمد وجيه محمود حراز  1170317

 CCEE محمود حسام الدين محمود  1072078

 AET محمود خالد اسماعيل سيد  1142421

 PRE محمود سعيد اسماعيل 1180605

 PRE محمود مجدى محمد محمود  1180163

 STE محمود محسن حسن محمد  1131230

 MDE مدحت محمد ابراهيم محمود  1162118

 PPCP مروان احمد فؤاد ابراهيم  1153271

 EEE مريم محمد اسامه على  1170470

 STE مريم محمد حسن عبدالسالم  1164320

 PRE مصطفى حسن عبد العزيز  1180458

 STE مصطفى سيد حسن صابر 1138385

 PRE مصطفى مجدى محمد  1180044

 HEM منة هللا كامل على محمد نوار 1170354

 AET منة هللا محمد البرعى الشيمى 2141001

 STE مؤمن محى الدين عبد العليم  1148302

 PRE ميل مرجال شنوانق 1170605

 PPC ندى اشرف بكرى عبده  1164191

 AET ندى ايهاب السيد جاد  1154388

 STE ندى خالد فتحى جابر  1152233

 PRE ندى عبدالرحمن احمد  1180511

 PRE نور الدين نبيل محمد الهادي  1180412

 EEE نور ايمن جعفر زهرى 1170408

 PPCC نورهان حسام عبدالغفور  1158088

 AET نورين احمد عبدالعزيز  1164426

 PRE نيره محمد على عبدالحميد  1170377

 WEE هبه هللا على السيد احمد  1124422

 STE هشام محمد فاروق محمد  1153387

 AET هشام نصر محمد الدسوقى  1135191

 CCEE هنا حسين محمد احمد بيومى 1152020

 AET هند مسلم حامد يوسف 1145065

 PPCC وجيدة عادل ابراهيم اسماعيل  1152194

 EEE يوسف شريف محمد  1170438

 PRE يوسف محمد زكريا  1180337

 CEM يوسف محمد فايد عبد المنعم 1170135


