
قائمة بأسماء الطالب الذين لم يحصلوا على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب

اسم الطالبكود الطالبالبرنامج.م
التدريب 

الصناعي

1AET1141203 1احمد حسام محمد حسانين زناتى

2AET1144392 2احمد وحيد محمد محمد البولونى

3AET11443472ادهم محمد عبدالمقصود امين محسن

4AET11522091اميره حسن عبدالرازق عبدالمولى ابورغيه

5AET1134155 2اوليفيا سعيد فهيم سيدين

6AET1134155 2اوليفيا سعيد فهيم سيدين

7AET1134155 2اوليفيا سعيد فهيم سيدين

8AET11420572ايه عبدالعزيز محمود عبدالعزيز

9AET11420122بسمة محمد خالد احمد المدنى

10AET11543101حازم احمد عربى احمد

11AET11540672حسن محمد حسن محمد مبروك

12AET11541481رضوى احمد مسعد على الباز

13AET11442362رنا هشام عطيه السيد

14AET11420972ريم شريف حسن

15AET11511541سهيلة اسماعيل على على

16AET11640601علياء عماد الدين محمد بيومى

17AET11421652عمر احمد حمدى السيسى

18AET11540092فاطمة الزهراء على عمر السيد على

19AET11640011فرح محمد امين البنا

20AET11128271مايكل اكمل انيس اسكاروس

21AET11443332محمد ايمن فهمي عبدالباري

22AET11482271محمد عبدالجواد السيد طيبه

23AET11424212محمود خالد اسماعيل سيد احمد

24AET11542641محمود سمير عبدهللا محمد ابوزيد

25AET11442022منة هللا طارق عبدالمحسن محمد معوض

26AET1164207 1ميرنا وائل محمد باشا

27AET11543881ندى ايهاب السيد جاد عبدالهادى

28AET11540041ندى يحيى زكريا ابراهيم على

29AET11642761نور محمد رائد سعد محمد لطفى

30AET11540152نورالعين اشرف محمود المرصفى
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UPDATED



قائمة بأسماء الطالب الذين لم يحصلوا على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب

اسم الطالبكود الطالبالبرنامج.م
التدريب 

الصناعي

31AET11444062نورهان احمد عبد الرحمن احمد مرسى

32AET11443692هايدى ايهاب فاروق عبدالمجيد

33AET11351911هشام نصر محمد الدسوقى محمد حسنين

34AET11450652هند مسلم حامد يوسف

35AET1164152 1يارا احمد عبد المجيد احمد

36AET116170921يحيى عمرو عبدالحكيم يسن

37AET11147252يحيى هانئ يحى محمد حسن

38AET11540611يسرا عالء الدين حسين عبدالحليم

39AET11640591يمنى طارق محمود بركات
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UPDATED



قائمة بأسماء الطالب الذين لم يحصلوا على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب

اسم الطالبكود الطالبالبرنامج.م
التدريب 

الصناعي

1CCE1152386 1محمد سامح شاهين محمد
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UPDATED



قائمة بأسماء الطالب الذين لم يحصلوا على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب

اسم الطالبكود الطالبالبرنامج.م
التدريب 

الصناعي

1CCEC11552112احمد اسماعيل مختار احمد

2CCEC11224012احمد بهاء الدين محمد يحيى

3CCEC114173642احمد خالد خيري زكي حافظ

4CCEC11520851احمد خالد عبدالرحيم محمد

5CCEC11423202احمد صالح الدين محمد احمد محمد

6CCEC11481612احمد عثمان محمد عثمان رمضان

7CCEC11420362احمد ماهر ابو بكر ابراهيم

8CCEC1142374 2احمد محمد اسماعيل احمد عامر

9CCEC11521141احمد محمد صالح الدين على سرحان

10CCEC11423342احمد محمود سيد احمد سليمان

11CCEC11332631احمد محمود محمد فريد

12CCEC11332632احمد محمود محمد فريد

13CCEC11423132احمد يسري صالح حسين محمد

14CCEC11520751اسماعيل محمد حسام الدين امين عبدالعزيز االبيض

15CCEC11423242اميرة احمد عبداللطيف عامر

16CCEC11420402ايه محمد عبدالعزيز محمد االلفى

17CCEC11423122بسنت ايمن عبدالعزيز علي

18CCEC11421632تغريد حسن احمد عبدالمجيد قطب

19CCEC1132042 2تغريد مهدي عبدهللا البشير

20CCEC11420422جورج ابرام شكرى تادرس

21CCEC11530731خالد سامح محمد محمود حسب النبى

22CCEC11520821رنا ابراهيم حسن ابواالرشاد

23CCEC11423292ريحانة ايمن ابراهيم سيد عاشور

24CCEC11423352سحر حسام الدين منير حسنى حسن

25CCEC11440552سلمى ابراهيم احمد محمد خليل

26CCEC11420462سلمى حنفى احمد عوض عبدالعال

27CCEC11420012سمر جمال الدين سعد الدين عوف

28CCEC11421232شروق اسماعيل محمد سعيد

29CCEC11421962شروق طلعت محمود فراج

30CCEC114170052شهيرة حسن حمزة محمد عبدالقادر
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UPDATED



قائمة بأسماء الطالب الذين لم يحصلوا على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب

اسم الطالبكود الطالبالبرنامج.م
التدريب 

الصناعي

31CCEC11424152طارق حسن احمد محمد عبد الحميد

32CCEC11581021عبدالرحمن احمد محمد احمد سيف الدين

33CCEC11420352عمر حسام الدين حسن حسين

34CCEC11521781عمر شريف ابراهيم عبدالمجيد الظ

35CCEC115173431عمر عبدالحميد احمد عبدالعليم

36CCEC11551261عمر عالء عبد الفتاح فراج

37CCEC11423102عمر محمود عماد الدين ابو عضمه

38CCEC1142239 2عمر ياسر محمد ماهر عبده زكى

39CCEC1142158 2فادى ناصر فوزى عزمى

40CCEC11520401فاطمه محسن يوسف البدرى

41CCEC11423552فرح عمرو عبدالحميد حسن

42CCEC11580661فرح مصطفى محمد يسن حسنين

43CCEC11423762كريم اشرف محمد حشيش

44CCEC11523021كريم حسام الدين حسين رفعت عبدالحى السكرى

45CCEC1142128 2كيرلس ضياء شكرى نجيب

46CCEC11423282لميس ايمن حمزة ثابت

47CCEC11520231لميس محمود محى الدين حسن عوض

48CCEC11481042لينه محمد نبيل محمد غراب

49CCEC11423372محمد احمد طارق على محمد عنبر

50CCEC11420322محمد اسامة حسين ابوبكر عليوه

51CCEC11523841محمد انور يوسف محمد اسماعيل

52CCEC11127932محمد ايمن محمد عبد المجيد

53CCEC11522531محمد باسل محمد فوزى منير عبدالعزيز

54CCEC11421012محمد حمدى محمد حسانين

55CCEC11523381محمد شريف محمد رضا هاشم

56CCEC11622711محمد عزت عبدالحميد شعبان

57CCEC11450592محمد محمد حسن الزفتاوى

58CCEC1133200 2محمد محمود حامد محمد سعد

59CCEC11551121مصطفى عبدالجواد محمد عبدالجواد

60CCEC11483862مى احمد محمد عبدالدايم
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UPDATED



قائمة بأسماء الطالب الذين لم يحصلوا على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب

اسم الطالبكود الطالبالبرنامج.م
التدريب 

الصناعي

61CCEC11542281نرمين صفوت موسى عبدالتواب احمد

62CCEC11420612نورهان السيد محمد السيد عطيه

63CCEC11523241هاجر هشام كامل اسماعيل نجم

64CCEC11434112هادى جمال الدين محمد حسن الزيادى

65CCEC11420722يسرا حسين ابراهيم الشربينى

66CCEC11323602يوسف حسام الدين خليل حسن خليل
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UPDATED



قائمة بأسماء الطالب الذين لم يحصلوا على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب

اسم الطالبكود الطالبالبرنامج.م
التدريب 

الصناعي

1CCEE11420692امانى طارق احمد رؤوف صالح احمد امين

2CCEE1142018 2امنية وحيد شحاته محمد

3CCEE11421942انس محمد اشرف عبدالمجيد الشاذلى

4CCEE11420042ايمى عبدالحكيم فتحى عبدالحكيم

5CCEE11520411عبدالرحمن صالح عامر حسن

6CCEE115170631عبدالرحمن محمد عالء الدين محمد كامل قائد

7CCEE11520681عمر سمير عبدالعزيز درويش

8CCEE11433782كريم اشرف حسن علي الرشيدي

9CCEE11422572مايكل خليل مالك معوض

10CCEE11420202محمد ابراهيم سعد محمود شحاته

11CCEE11420342محمد نور الدين ابراهيم عشماوى

12CCEE11424122محمد وائل حمدى السعيد

13CCEE1092134 2محمود احمد محمد احمد يونس

14CCEE11421792مصطفى نادر ابراهيم التركى
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UPDATED



قائمة بأسماء الطالب الذين لم يحصلوا على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب

اسم الطالبكود الطالبالبرنامج.م
التدريب 

الصناعي

1CEM1122218 1احمد خالد ابراهيم عبدالعزيز دياب

2CEM1122218 2احمد خالد ابراهيم عبدالعزيز دياب

3CEM11414131احمد سامى عبد الوهاب ربيع

4CEM1111299 2احمد طارق السيد العربى محمود

5CEM11550271احمد عالء مصطفى كامل طه

6CEM11234122احمد محمد امام سعيد

7CEM11521991احمد هشام محمود محمود شتا

8CEM11480132اكرم عادل حسن عوض

9CEM11521561بدر الدين خالد ابراهيم حسن عباس

10CEM11532431تسنيم محمد محمد محمد ابراهيم

11CEM1141121 2جاسر اشرف عادل شوقى

12CEM11521611خالد محمد احمد عيد عبدالعزيز

13CEM11531211زياد وليد سيد ابوالخير

14CEM11441541سارة مصطفى ابراهيم احمد عبدالفتاح

15CEM11543991سيف الدين محمد السيد هاشم

16CEM11534081عاليه سمير محمد وجدى

17CEM10924471عبد الرحمن خيرى محمد فايد

18CEM11533271عبدالرحمن حاتم محمد على حسانين

19CEM11354532عبدالرحمن عمرو علي محمود

20CEM11453002عمر سيد احمد عبدالرحمن

21CEM11582611عمر محمد خطاب حسن عبدالفتاح

22CEM11522001عمر مصطفى محمود مصطفى ربيع

23CEM11420382فاطمة حازم على عطيه عفيفى

24CEM11431602فرح سيد فوزى حجاب

25CEM11220591محمد طارق الوصال عبد الحافظ

26CEM11220592محمد طارق الوصال عبد الحافظ

27CEM11421482محمد طارق حسن شرف الدين

28CEM11481032محمد عادل عبدالعظيم عالم

29CEM11510691محمد عبده محمد السمان احمد

30CEM11511651محمد عرفه خالف محمود
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UPDATED



قائمة بأسماء الطالب الذين لم يحصلوا على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب

اسم الطالبكود الطالبالبرنامج.م
التدريب 

الصناعي

31CEM11512671محمد محمود محمد كمال محمود منصور

32CEM216170061محمد مصطفى بيلونة

33CEM114171452محمود مصطفى محمود على حسن

34CEM11553811مرام صادق السيد عبده

35CEM11523651مروان محمد ياسر يحيى محمد عبود

36CEM11441332مريم محمود حسن احمد بدران

37CEM115172361مهند فتحى محمد عبدالحليم مصيلحى

38CEM11441592ميرنا محمد صفوت عبدالسالم محمد

39CEM21620021ندى خالد مصطفى نصر

40CEM11421771نرمين روبيل كامل معوض

41CEM11532631نوران محمد محمد محمد ابراهيم

42CEM11430301وليد عثمان طه عثمان دنيا

43CEM11540461يمنى مازن محمد لبيب

44CEM11450092يوسف ضياء عبدالوهاب تركى
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UPDATED



قائمة بأسماء الطالب الذين لم يحصلوا على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب

اسم الطالبكود الطالبالبرنامج.م
التدريب 

الصناعي

1EEE11421002ابرام حسام سمير فام

2EEE11422532احمد الخير مصطفى احمد على رزق

3EEE1142071 2احمد حسام الدين عبدهللا عبدربه

4EEE1145384 2احمد على عبدالروؤف على البحقيرى

5EEE11650851احمد مصطفى محمد المطبعجى

6EEE114172202احمد ناصر محمود سيد محمود

7EEE114173572اسامه عبدالنبى حسين عبدالنبى

8EEE11417189 2اسالم رأفت محمد احمد

9EEE11532301اسالم على الصديق ابواحمد

10EEE1142387 2ايمان فؤاد ابراهيم محمد سليم

11EEE11552701باسل احمد عبدالوهاب عطوه

12EEE11550781ربيع سعيد حمدى الحناوى

13EEE11231302رنا بدر الدين محمد عبدالقادر شلبى

14EEE11231292ريم بدرالدين محمد عبدالقادر شلبى

15EEE11421152سهيله احمد حسام احمد احمد ابو اسماعيل

16EEE11552581سيف محمود عبدالمنعم شحاته

17EEE114173882عبدالرحمن ناصر جالل محمود

18EEE11531051على محمود على محمود احمد

19EEE11553901عمر حسين محمود جاد شريف

20EEE11453462عمر سالم عبدالوارث مندور

21EEE11524331عمر صبحى محمود احمد ابوشرح

22EEE11622851عمر عصام الدين حسن ابراهيم

23EEE11481182عمر محمد احمد حلمى محمد

24EEE11412512عمرو عبدالرحيم محمد عبدالرحيم

25EEE11521301عمرو محمد اسماعيل طلب

26EEE11422222فيروز احمد عصام محمد محمد

27EEE116173641كارولين ايهاب انور عزيز

28EEE114172332ماهيتاب اسامة انور عبدالمجيد على

29EEE114172972محمد احمد محمد شفيق عبدالسالم

30EEE114172122محمد جمال عبدالسميع ابوالعينين الخولى
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UPDATED



قائمة بأسماء الطالب الذين لم يحصلوا على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب

اسم الطالبكود الطالبالبرنامج.م
التدريب 

الصناعي

31EEE11450222محمد حازم عبدالعظيم على

32EEE11421302محمد عالء عبدالستار احمد محمد

33EEE11431901محمد عمرو على امين على

34EEE11522541محمد مجدى حسانين عبدالغفار

35EEE11523751محمد مجدى محمد زكى عارف

36EEE1143095 2محمود احمد محمد دعبس

37EEE114171222معتز شريف محمود على

38EEE11650731مؤمن رافت ياسين احمد عبداللطيف

39EEE11522551ندى محمود عبدالفتاح عليوه

40EEE11522131هيثم طارق السيد محمد

41EEE1142039 2يارا سليمان احمد سليمان ابو غنيمه

42EEE113174251يحيى زكريا عليان سلمان

43EEE11423302يمنى يحيى مصطفى حلمي عبدالعزيز حلمي

44EEE11521421يوسف احمد محمد عثمان

45EEE11421402يوسف احمد وليد عبدالفتاح المراغى

46EEE114171992يوسف محمد نبيل محمد على يوسف
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UPDATED



قائمة بأسماء الطالب الذين لم يحصلوا على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب

اسم الطالبكود الطالبالبرنامج.م
التدريب 

الصناعي

1MDE11432992ابو بكر احمد ذكى شحاته محمد

2MDE11542522احمد اوسم عبدالفتاح الطاهر الخطيب

3MDE1143167 2احمد عبد القادر عبد العزيز محمد النجار

4MDE11451371احمد محمد احمد ابو شارب

5MDE11523201احمد محمد احمد محمد شمس الدين

6MDE11483162احمد هشام عبدالمجيد عبدالرحمن

7MDE11550742احمد وائل عرفات المنسى

8MDE11450582حازم شعبان محمد الدغيدى

9MDE11452042حازم محمد حامد احمد الجزار

10MDE11450372حسام حامد عمرو حسن سيد حسن بدوى

11MDE1145225 2عادل محمد نبيل محمد على يوسف

12MDE11450522عادل هشام قاسم محمود جبر

13MDE11452172عبدالرحمن وليد سيد جمعه

14MDE11552862مازن طارق محمد زكى الكافورى

15MDE11554232مايكل ماجد جرجس حنا سليمان

16MDE11551692محمد حازم جمال شومان

17MDE11552401محمد عارف محمد محمد

18MDE114170532مروان محمد عبدالمنعم خفاجى

19MDE11453772مصطفى عبدالحميد عبدالحميد عفيفى العتابى

20MDE11452002معتز عمرو محمود انور احمد القليوبى

21MDE1143044 2منار مجدى حسن محمد

22MDE11590171هشام احمد محمد احمد متولى
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UPDATED



قائمة بأسماء الطالب الذين لم يحصلوا على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب

اسم الطالبكود الطالبالبرنامج.م
التدريب 

الصناعي

1PPC11580881نورهان حسام عبدالغفور احمد هدهد

2PPC11521921هدى نبيل بكر توفيق ابوزيد

3PPC11521941وجيدة عادل ابراهيم اسماعيل حجازى
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UPDATED



قائمة بأسماء الطالب الذين لم يحصلوا على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب

اسم الطالبكود الطالبالبرنامج.م
التدريب 

الصناعي

1PPCC11532842احمد يوسف فتحى محمد نصير

2PPCC11320552اشرقت ايهاب عبدالعال على

3PPCC1143383 1اندرو ايهاب وليم عبيد جرجس بغدادى

4PPCC11232542جهاد عاطف عبدالجليل السمرى

5PPCC11432182خالد مصطفى السيد السيد محمود

6PPCC11334802سيف محمد كمال الدين عز الدين

7PPCC11430942عبدالرحمن محمد عبده صادق فشاره

8PPCC11453622عمر عماد صالح الدين محمد خالف

9PPCC11331172عمرو القذافى عبد الراضى عبد هللا

10PPCC11341072مارى ميشيل واصف سالمه واصف

11PPCC11433682محمد احمد محمود خضير

12PPCC11441532منة هللا هشام محمد محمد الشبشتى

14/18 19/07/2018

UPDATED



قائمة بأسماء الطالب الذين لم يحصلوا على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب

اسم الطالبكود الطالبالبرنامج.م
التدريب 

الصناعي

1PPCP11412962احمد محمد شوقى السيد عبدالمعطى

2PPCP11422562عبد العزيز احمد كمال الدين عبد العزيز

3PPCP1133161 1هشام مأمون عبدالرازق عبدالمقصود سعد

15/18 19/07/2018

UPDATED



قائمة بأسماء الطالب الذين لم يحصلوا على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب

اسم الطالبكود الطالبالبرنامج.م
التدريب 

الصناعي

1STE11323712ابانوب جرجس عزيز جرجس

2STE11581381ابراهيم احمد ابراهيم احمد

3STE11422522احمد حسين احمد حسين عطا

4STE11442261احمد حسين محمد السيد النجار

5STE11523451احمد حمزه حسين محمد

6STE11452462احمد سعيد شعبان محمد

7STE11433412احمد طارق عبدالنبى سالم

8STE11513311احمد عاصم عزالعرب عبدالسالم

9STE11552141احمد على مسعود سعيد

10STE1145420 2احمد فؤاد احمد صابر فؤاد

11STE11480912امجد مصطفى احمد الفار

12STE11453672امير سعيد عبدالرحمن نعمت هللا

13STE11543591ايه عمرو محمد عبده محمد

14STE1138145 2باسل ابراهيم شحاته مرسي احمد

15STE11212851حاتم بدوى احمد حسين بدوى نيازى

16STE11212852حاتم بدوى احمد حسين بدوى نيازى

17STE11410851خالد احمد محمود جميل

18STE11434231خالد وليد محمد عبدالصمد خليفه

19STE11440752ريم يحيى على عبدالفتاح

20STE11482302سارة احمد حسين عبدالمحسن برعى

21STE21630011سما احمد عبدالمجيد جلبانه

22STE11351971سيف الدين عادل عبدالرحمن سيف النصر

23STE11523031سيف الدين هشام نصر عبدالجواد

24STE11443981ضحى طارق شوكت حنفى

25STE11483322عبدالرحمن محمد العيسوي عبده النقيب

26STE11510221عبدالرحمن محمد جمال الدين عبدالعزيز

27STE11521571عمر خالد محمود محفوظ

28STE11583581عمر طارق السعيد عبدالعزيز النجدى شعالن

29STE11423812عمر محمد مصلح ابراهيم

30STE11451352عمر محمود راغب راشد عبدالهادى
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UPDATED



قائمة بأسماء الطالب الذين لم يحصلوا على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب

اسم الطالبكود الطالبالبرنامج.م
التدريب 

الصناعي

31STE11531001فاروق ايمن عبد المنعم محمود

32STE1138147 2مازن محمد ابراهيم سليمان رزق

33STE11220892محمد احمد حسن حسين عقل

34STE11531791محمد احمد سيد على عيد

35STE11580621محمد رجب سيد احمد محمد

36STE1138111 2محمد سيد محمد احمد

37STE11530911محمد صالح على محمد درويش

38STE11413112محمد عصام محمد جاب هللا

39STE11482312محمد هاشم محمود حلمى المصرى

40STE11520541محمد وائل محمد طلبه رزق

41STE11531281محمود رضا احمد سيد احمد

42STE11542892مروه محمد عبدهللا عبيد

43STE11312342مصطفى حسام محمد وجدى المسلمى

44STE11483021مؤمن محى الدين عبد العليم محمد عبد هللا

45STE11542461نور حسام الدين محمد كامل عبدالمنعم

46STE11522221نوران ثروت ابراهيم السيد حسين قالدون

47STE1134110 1وائل محمد سامي احمد احمد معوض

48STE11441832يارا نبيل حسن ابوزيد

49STE1152131 1يوسف محمد عبدالمنعم السالمونى

50STE115173691يوسف يحيي محمد احمد دسوقى
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UPDATED



قائمة بأسماء الطالب الذين لم يحصلوا على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب

اسم الطالبكود الطالبالبرنامج.م
التدريب 

الصناعي

1WEE11524111ابراهيم محمد ابراهيم رشدى

2WEE11692611احمد خالد سيد عبدالمقصود

3WEE11692441احمد سمير احمد سيد ابوهديمه

4WEE11523061اميره محمد شريف محمد المناديلى

5WEE11521061ايمن محمد اشرف جمال متولى

6WEE11593221ايه ايهاب صبرى محمود حسن

7WEE11434182حذيفه عبدربه فؤاد محمود امبابى

8WEE11550991دينا احمد عبدالرازق احمد

9WEE1169262 1روان محمد فؤاد حسن عبدهللا

10WEE11481132سلمى سامح على محمد مصطفى

11WEE11513951سلمى نبيل محمد بدر انور

12WEE11581721عبدالرحمن رمضان طه مراد

13WEE11492861عالء خالد عبده احمد

14WEE11453722محمد عالء الدين عبدالمنعم محمد قرامان

15WEE11441852مروه مصطفى احمد محمد السمانى

16WEE11223492مريم حاتم احمد عبد الرحمن الشيخ

17WEE1153071 1ندى اسامه عبدالغفور احمد هدهد

18WEE11522961نورهان بشير امين عطية

19WEE11443582هبه باسل مصطفى كمال الزرقانى

20WEE11512651هديل احمد طارق محمد الشابوري
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UPDATED




