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 2020ربيع      - ومخرجات التعلم    العملية التعليمية تخلفوا عن تقييم    ن الطالب الذي 

 برامج الساعات المعتمدة طالب جميع 
 

يستكملوا الجدول التالي يعرض أسماء الطالب الذين لم 
ومخرجات التعليمية  لعمليةروني لاإللكتتقييم الإجراء 

 . 2020للفصل الدراسي ربيع  التعلم 
 

 ، 2020مايو  31بتاريخ   ADM-34ي إعالن كما ذكر ف

التقييم، سيتم غلق الحساب  اتمامفي حالة عدم 
اإللكتروني للطالب حتى نهاية األسبوع األول في 

 .2020الفصل الدراسي خريف 

 
آخر موعد إلجراء التقييم هو يوم السبت  

 .2020يوليو  11ق المواف 
 
 
 

 خالص األمنيات بالتوفيق والنجاح
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رنامج/المستوىالب اسم الطالب  كود الطالب   

1165095 Ngono Zoa Franky Seraphin MDE 

 IEM ابراهيم عبد العزيز محمد جمال الدين 1164184

 MDE ابراهيم محمد ابراهيم اسماعيل 1153212

 AET احمد ابراهيم صالح دردير 1170168

 STE احمد ابراهيم محمد محمود  1113848

 CIE احمد اكرام محمد فؤاد 1170263

 PRE احمد انس احمد مكى االنصارى  1190411

 CCEC احمد ايمن السيد حافظ محمد  1170441

 STE احمد حاتم ابراهيم فتحى حماد  1168089

 CCEC احمد حاتم عبدالرحمن حاتم الطحاوى 1170139

 EEE احمد حاتم عبدالعظيم محمد الشافعى جادو 1180390

 AET احمد حسام محمد حسانين زناتى  1141203

 MDE احمد حمدى احمد محمد  1180141

 STE احمد خالد فوزى يوسف الياسرجى 1162149

 CCEC احمد سالم محمد الهادى محمد  1155070

 WEE احمد سمير احمد سيد ابوهديمه 1169244

 STE احمد عادل فريد عبده مرعى  1170541

 PRE احمد فهمى فهمى امين طه  1190290

 EEE احمد مجدى عبد المؤمن محمود دوام 1162245

 STE احمد محمد جمال محمد امين 1158052

 EEE احمد محمد عفيفى سليمان  1152129

 EEE احمد محمود ياسر حسين السيد فرج  1180204

 CIE احمد مصطفى ابراهيم محمد صادق عاشور 1170416

 MDE احمد مصطفى مصلح محمد  1170183

 CEM احمد هشام توفيق خضر 1151014

 STE احمد هشام حسين سيد نافع  1152339

 CEM احمد يحيى على عبد الفتاح  1170069

 CEM اسامة جمال محمد عبدالعزيز محمد  1151256

 CCEC اسامه يحى حمدى محمد السيد  1170141

 PRE اشرف عالء فتحى محمد انيس  1190068

 PRE االء ايمن عبدالسالم محمد  1170348

 CEM االء حسام الدين محمد حافظ  1180238

 CCEC االء محمد محمد صالح الدين محمد  1170106

 EEE االمير ابراهيم سعيد عبدالسالم 1162414

 PRE امانى عبده محمد قايد  1180551

 CCEC امير صالح االحمدى عبدالرحيم 1165083

 AET اميره ايمن محمد كمال البندارى 1154335

 AET اميره حسن عبدالرازق عبدالمولى ابورغيه 1152209

 PRE ان يوسف عادل بهجت صموئيل 1190152
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 PRE ايه ربيع ابوالعال 1190258

 AET ايه سيف هللا امام حسن الشوربجى 1154307

 STE ايه عمرو محمد عبده محمد  1154359

 EEE باسل احمد عبدالوهاب عطوه 1155270

 PRE بوال سامح عوض الياس 1190329

 PRE بوال مجدى فوزى رزق  1190124

 AET تقى عادل محمد مختار حسين  1180219

 AET جاسمين ايهاب حسين محمد رشوان 2200001

 AET جنة عماد ثروت محمود المهيلمى 1170420

 EEE جهاد فوزى حمد السيد عطوه 1152262

 STE حاتم شعبان محمد الدغيدى 1162237

 PRE حازم محمد جالل يوسف عرفة  1190465

 CCEC حازم محمد فهمى محمود  1170300

 STE حبيبة عصام حسب هللا توفيق عمران 1180333

 PRE حبيبة وليد محمد محمد عفيفى  1190444

 CCEE حبيبه محمود عبد ربه حسين الهاللى 1170347

 CEM حسام اشرف صبرى عبدالسالم 1170426

 CCEE حسام محمد حسن الراوى 1165268

 PRE حسن الحسينى حسن كمال جبر  1190523

 PRE حسين احمد صالح ابراهيم حسانين 1190480

 CCEC حسين ايهاب محمود ماهر محمود صابر 11617070

 STE خالد احمد محمود جميل 1141085

 AET خالد عمرو حسين ابراهيم 1170036

 EEE خالد محمد على عيد محمد العشرى  1168117

 PRE خالد وليد سيد احمد عبدالعزيز 1180268

 CEM دانا ايمن محمد رمضان شاهين  1170109

 AET دعاء محمود ابراهيم عوض شريف 1164009

 WEE دينا خالد عبدهللا عبدالكريم صبيحى 1180447

 AET دينا خالد محمد ابو العال 1154150

 AET دينا ياسر بكر محمد  1164312

 CCEC ربا اشرف محمد رضا عنانى  1170288

 EEE ربيع سعيد حمدى الحناوى 1155078

 AET رنا ايهاب موسى موسى محمد  1170286

 PRE رنا جمال مصطفى حافظ  1190449

 EEE ريهام عاطف كمال محمود سرور 1153218

 CCE زياد اكرم محمد متولى الشرقاوى 1180510

 PPC زياد امير فكرى امين عبدالملك 2190618

 PRE زياد حازم محمد سعد الدين االمير 1190440

 PRE زياد خالد صالح الدين عبدالرحمن 1190419
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 PRE زياد خالد محمد عبدالحميد 4191581

 PRE زياد محمد احمد الحسينى 1190446

 CCE زياد محمد فوزى على عبود  4191273

 AET زياد محمد محمد العزب 1164231

 PRE زياد منصور قاسم أحمد  1190368

 PRE زينة على عبدهللا محمد  2190623

 AET ساره احمد ممدوح محمد خفاجى  1151422

 CEM سعد الدين محمد سعد محمد  1180128

 PRE سلمى احمد محمد عبدالمطلب يونس 1190267

 AET سلوى سمير شعبان محمد ابراهيم 1154153

 PRE سما محمد عبدالفتاح عواد محمد  1190371

 CCEC سماح محمد احمد عبدهللا 1170160

 PRE سميه اشرف على طه الجندى 1190254

 AET سهيلة اسماعيل على على 1151154

 PRE سهيله أشرف وجيه حسام الدين 1190341

 PRE سيف الدين سامح السعيد مصطفى على  1190083

 CCEC سيف الدين عادل رمضان شعالن 1153037

 STE سيف الدين عادل عبدالرحمن سيف النصر 1135197

 AET سيف الدين وائل ممدوح مصطفى على  1142149

 MDE سيف هللا حسين سالم حسين سالم  1161392

 AET سيف انى عبدهللا يوسف عبدهللا  1155225

 PRE سيمون سمير سليمان مرزوق  1190427

 PRE شادى احمد حمدى على سليمان  1190492

 CCEC شيماء اسامه محمود حنفى حماد  1170522

 PRE صالح احمد حمد الرشيدى 2200017

 PRE صهيب ضياءالدين ابوالسعود محمد  1190576

 WEE ضاهرعبدالرحمن ضاهر فارح  3190004

 STE ضحى طارق شوكت حنفى  1144398

 PPC طارق محمد فرج عبدالفتاح  1170227

 CEM عاصم عادل محمود عبدالشافى 1123071

 PRE عاصم عبدالحميد صادق محمد 1190541

 PRE عبد الرحمن خالد عطيه عبد اللطيف 1180260

 CCEC عبد هللا ايمن محمد الشرنوبى 1170126

 MEE عبد هللا جمال محمد عبد السميع 1180107

 PPCC عبد هللا محسن سعد محمد محمود العسكرى 1141050

 PPC عبدالرحمن احمد احمد عبدهللا 1153185

 AEM عبدالرحمن احمد عبدالهادى صادق 4180297

 PRE عبدالرحمن سالم اسماعيل درويش 1190420

 PRE عبدالرحمن سليمان السباعى شلبى 1190286
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 MDE عبدالرحمن شوقى على عبدالحفيظ 1153140

 CCEE عبدالرحمن صالح عامر حسن 1152041

 EEE عبدالرحمن محمد عبدالرحمن يوسف 1153107

 CCE عبدهللا احمد حسن عبدالعزيز 1180011

 PRE عبدهللا احمد محمد رضوان 1190489

 STE عبدهللا ياسر الدسوقى حسين  1168308

 PRE عبدالمجيد حمد مقبل الرشيدى 2200018

 PRE عبير ايمن ابراهيم فوده 4190293

 WEE عالء خالد عبده احمد 1149286

 CCEC على احمد سراج الدين السيد الحلفاوى 1170056

 PRE على الدين عثمان على عثمان  1190196

 EEE على رامى محمد الدسوقى 2190613

 EEE على محمد حامد احمد الجزار 1180256

 HEM عمار احمد عمار عبد النبى  1180231

 PRE عمار ياسر محمد عبدالبارى عبدالفتاح 1190134

 STE عمر احمد حامد امين 1125371

 WEE عمر ايمن عبدالغفار عبدالمطلب رمضان  1170407

 PRE عمر خالد حسين نجار  1190299

 STE عمر خالد محمود محفوظ 1152157

 PRE عمر خالد موسى السيد امارة 1190536

 PRE عمر سيد عبدالحفيظ ربيع  1190181

 EEE عمر صبحى محمود احمد ابوشرخ 1152433

 CEM عمر طلعت سالم سليمان الشيخ 1142152

 PPC عمر عاطف حامد محمد مبروك  1180230

 PRE عمر عصام الدين احمد االنصارى 1190332

 CCEC عمر عصام الدين عبدالرؤوف محمد  1161335

 PPC عمر على سعد على سليمان 1170259

 PRE عمر على محمد سنوسى 1190422

 AEM عمر ممدوح محمد على سيد  1165196

 HEM عمر هشام عبدالفتاح محمد ضوه 1170065

 PRE عمرو اسامة السيد محمد حامد  2200004

 CEM عمرو اشرف موسى موسى محمد  1152049

 CCEC عمرو خالد محمد عبد المجيد حسين 1168129

 PRE عمرو شفيق احمد على حسن 1190320

 EEE عمرو على احمد كامل 11517183

 STE عمرو ماهر عبدالوهاب عبدالخالق االبيض  1162409

 MDE عمرو مجدى محمد فريد فرحات 2200014

 EEE عمرو محمد اسماعيل طلب 1152130

 CEM عمرو محمد السيد عزت  1170045
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 STE عمرو مصطفى أحمد عبدالجواد مخلوف 1180569

 CCEC عمرو هشام محمد عفيفى  1162377

 AET غادة عصام عبدالواحد عوض هللا 1152398

 HEM فادى محمود عادل امين 1170547

 AET فاطمة الزهراء على عمر السيد على 1154009

 CEM فاطمة وحيد مصطفى على مصطفى 1170086

 CCEC فاطمه عثمان محمود عثمان وهدان 1162040

 CEM فرح محمد امال محمد فهيم  1164310

 PRE كريم ايهاب عبد القادر على غزال 1190458

 PRE كريم شريف صالح قاسم  1180448

 PRE كريم نبيل صالح محمد شقره 1190216

 PRE كريم وليد ريان عبدالسميع 1190275

 CIE كمال قاسم محمد كمال قاسم  1170015

 CCEC لميس محمود محى الدين حسن عوض 1152023

 AET لؤى حمد طوخى السيد محمود 1148108

 PRE ليلى خالد ابرهيم على المصرى 1190035

 CCE مارك عادل يوسف نوار 1180495

 CCEC ماريز حسنى فيكتور حسنى  1163132

 EEE مازن محمد االمير عبده محمد منصور 1180021

 CCEC مايكل توفيق حنا سليمان 1162125

 CCEC مايكل رامى عزت نصيف  1162012

 PRE محمد احمد حسن محمد على 1190170

 AET محمد احمد عبدالحي محمد منصور 1144326

 PRE محمد احمد فاروق مصطفى العياطى 1190509

 WEE محمد احمد محمد حسين ابوحسين 1180202

 PRE محمد احمد محمد عاطف محمد دنيا 1190155

 PRE محمد احمد يحيى عبدالعزيز 1190328

 CEM محمد اشرف عباس عامر  1152190

 PRE محمد السيد ابراهيم محمد اسماعيل 1190521

 CCEC محمد انور يوسف محمد اسماعيل 1152384

 PRE محمد بدر عيسى الحوامدى 2200021

 PRE محمد جاسم محمد حسن على احمد الكندرى 1190354

 PRE محمد جمال غريب ابراهيم  1190417

 MEE محمد حسن انور محمد عبدالرحيم  1180139

 AEM محمد حسن يوسف محمد  4180295

 PRE محمد خالد ابراهيم الدسوقى حسن 1190227

 CCEC محمد سيد اسماعيل عبد السميع 1162418

 STE محمد صالح الدين حسن احمد وصفى  1168258

 CCEE محمد صالح محمد حسن 1122127
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 AET محمد مدحت محمد يوسف عبيد  1154232

 CEM محمد مصطفى بيلونة 21617006

 STE محمد مصطفى محمد الحسينى محمد  1142098

 SEE محمد منتصر عبد الفتاح مصطفى 1170607

 PRE محمد ناصر محمد محمد على جعفر  1190438

 CCE محمد وائل سعد زغلول السيد 1180373

 PRE محمد وائل عطيه عبدالرازق 1190095

 PRE محمود ايمن مسعود عبدالعزيز 1190410

 WEE محمود حاتم محمود محمد  1170307

 CCEE محمود حسام الدين محمود مدين 1072078

 AET محمود خالد اسماعيل سيد احمد  1142421

 STE محمود محسن حسن محمد جاويش 1131230

 PPCP مروان احمد فؤاد ابراهيم رأفت  1153271

 MDE مروان محسن ابراهيم عبدالحميد قاسم  2200023

 CEM مروان محمد ياسر يحيى محمد عبود 1152365

 AET مريم طارق اسماعيل مرسى  1152196

 CCEC مصطفى حازم عبدالغفار عوض عمر  1162398

 STE مصطفى حسام الدين محمد ابراهيم  1180127

 MEE مصطفى صبرى محمد فتحى حسن 1180567

 PRE مصطفى طارق محمد رجب شرابى 1190034

 STE مصطفى فرج محمود الجابرى 1170304

 EEE مصطفى مجدى مصطفى احمد  1180017

 EEE مصطفى مرسى عبد المتجلى محمد مرسى  1170117

 CCEC مصطفى مفيد عبدالمجيد العاشور 1162249

 STE مصطفى وائل سعيد صالح 1158180

 STE مصطفى يوسف ايوب يوسف 4190264

 CEM منة هللا طارق محمد عبدالخالق حسن 1180573

 CEM منه عصام محمد عبد المجيد 1170087

 WEE منيره نادى محمد عبداللطيف 1180215

 AET مهره مجدى سعد مدبولى 1154058

 AET مونيكا رشدى عبدالمالك سعد ميخائيل 1154097

 STE مؤمن محى الدين عبد العليم محمد عبد هللا  1148302

 CEM ميادة يسرى سمير حمدى مصطفى 1170010

 AET ميار ماجد محمد فؤاد نوفل 1152231

 AET ميرا ماجد قصدى حنا  1170046

 CCEC ميرنا حاتم عبدالرحمن عبدالعاطى 1152330

 AEM ميل مرجال شنوانق يول 1170605

 STE مينا روبرت كمال فريد  11617094

 CCE مينا لطيف محروس جرجس 1180276
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رنامج/المستوىالب اسم الطالب  كود الطالب   

 PRE نادين ايمن منصور احمد ندا 1190441

 PRE ناصر عبدهللا معلث عوض الرشيدى 1190585

 CEM ندى خالد مصطفى نصر  2162002

 AET ندى يحيى زكريا ابراهيم على  1154004

 PRE نهى وائل ابراهيم ابراهيم الكردى 1190535

 PRE نور الدين وليد محمد رشاد مبروك غانم 1190252

 EEE نور عمرو اسماعيل سالمه 1170340

 PRE نور ناجى على 2200009

 AET نورالعين اشرف محمود حسن المرصفى  1154015

 AET نوران احمد بهاء الدين محمد البقلى 1154308

 CCE نوران شوقى محمد جالل 1180486

 AET نوران طارق احمد على حمورى  1152336

 PRE نورهان شريف السيد حامد عياد 1190201

 AET نورين احمد عبدالعزيز عبدالغنى 1164426

 CEM نيرة دياب حسن على 1170230

 WEE هبه هللا على سيد احمد محمد  1124422

 CCEC هدى شريف عزت السيد ابو بكر 1164373

 AET هديل محسن محمد صالح الدين محمد  1152374

 PRE هشام طارق فتحى عبدالعال 1190355

 CEM هشام محمد عبدهللا على  4180322

 STE هشام محمد فاروق محمد مسعد  1153387

 STE هنا اشرف الشملى عبدالفتاح بشادى 1168273

 AET هند مسلم حامد يوسف 1145065

 EEE هيثم طارق السيد محمد  1152213

 EEE وئام اشرف على على شكر  4191568

 CEM ياسمين درويش مصطفى الجندى 1170189

 PRE ياسمين زكى بسيونى نصير  1190352

 EEE يحيى زكريا عليان سلمان 11317425

 PRE يمنى عصام محمد عبدالرحمن 1190256

 EEE يوسف احمد عبد القادر احمد شاهين 1180104

 PRE يوسف اسامه احمد محمدى 1190514

 EEE يوسف حازم عبد الرؤوف دخيل 1170221

 PRE يوسف حسن محمد حسن الحيوان 1190515

 PRE يوسف عبدالحميد على سلطان 1190261

 PRE يوسف عمرو احمد فؤاد احمد رشوان 1180533

 AET يوسف كمال سمير ونجت نجيب الخراط 1164169

 PRE يوسف محمد فوزى محمود  1190306

 MDE يوسف مصطفى حسنى احمد  1170303

 




