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 2021صيف  - الصناعي تسجيل التدريب التذكرة بإتمام الخطوة الثانية ل

 الساعات المعتمدة طالب برامج جميع 
 

الطالب المذكور أسمائهم في الكشف المرفق لم يحصلوا  

يجب  على األكاديمية على مكان التدريب حتى تاريخه. 

لتسجيل التدريب الصناعي من خالل  إتمام الخطوة الثانية

تسجيل بيانات التدريب على الحساب اإللكتروني للطالب 

وفقاً  ) 2021أغسطس  26نهاية يوم الخميس قبل 

 .)2021يوليو    12المنشور بتاريخ    ADM-39لإلعالن رقم  

 

حذف  للتسجيل، يتم  في حالة عدم إتمام الخطوة الثانية

من جدول الطالب. في   مقرر التدريب الصناعي تلقائياً 

هذه الحالة، يكون على الطالب إعادة تسجيل التدريب  

 الصناعي في فصل دراسي الحق. 
 

 المعلومات، برجاء االطالع على: لمزيد من 

 دليل التدريب الصناعي من خالل الرابط اإللكتروني:  (1
http://eng.cu.edu.eg/wp-content/uploads/credituser/2015/CUFE_CHS_IT-Manual-12.pdf 

 المحاضرة التعريفية العامة للتدريب الصناعي من خالل الرابط اإللكتروني: (2
https://www.youtube.com/watch?v=EUtjAngmh08 

 
 

   مع خالص األمنيات بالتوفيق
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 اسم الطالب  كود الطالب 

 ابراهيم احمد محمود فرج  1170469

 ابراهيم حمدى ابراهيم محمد الشافع  1180098

 ابراهيم كرم عبد الستار عل  1170321

 عبدالوهابابراهيم محمد احمد ماهر   1180383

 مصطفى محمود  1180225
ى
 ابراهيم مدحت ابراهيم الدسوق

 ابراهيم وائل ابراهيم زىك عاشور  1170006

 احمد ابراهيم اسماعيل الديبك  1170320

 احمد اسامة يوسف عبدالفتاح ابوقوره  4190265

 احمد اسامه محمود احمد السكرى  1180075

ف احمد محمد  1190421  التونى احمد اشر

 احمد انس احمد مك االنصارى  1190411

 احمد ايمن سعد السعيد محمد 1180485

 احمد ايهاب فرغل بهلول  1180026

 احمد تامر عبدالرحمن النارص محمد يونس  1170104

 احمد جابر خضى احمد  1170091

 احمد حاتم عبدالرحمن حاتم الطحاوى 1170139

 عبدالعظيم محمد الشافع جادو احمد حاتم   1180390

ى زنانى  1141203  احمد حسام محمد حساني 

ى عبد الغنى محمد عبد الرازق ابوزيد 1170570  احمد حسي 

 احمد حلىم احمد محمد 1170539

 احمد خالد فوزى يوسف الياشج   1162149

 احمد خالد محمد محمد موس  1190109

 احمد سامح عل احمد فرغل  4180302

 احمد سامح محمد احمد الصوالىح 1162351

يف السيد حامد عياد  1170021  احمد شر

 احمد شمس الدين محمد محمد عبد الرحمن  1124313

 احمد طارق محمد رضا الديب احمد 1170508

 احمد طارق محمد عبدالقادر 1170472

 احمد عادل فريد عبده مرع  1170541

 زهران احمد عاطف صابر محمد   1165168

ى  1170369  احمد عبده حسن احمد حسي 

 احمد عصام محمد زىك جمعه  1162109

 الجنان    4180591
ى  احمد عل حسي 

 احمد عمرو عبدالرحمن عزام عبدالعزيز  1162283

 احمد محمد مصطفى محمد صوان 1170434

ى احمد 1170483  احمد محمد ياسي 

 احمد محمد يىح ابوالسعود  1170535

 احمد محمد يحن  مندوه محمد حبيب  1170323

ى سليمان حلىم   1180364  احمد محمود حسي 
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 اسم الطالب  كود الطالب 

ى السيد فرج 1180204  احمد محمود ياش حسي 

 احمد مصطفى ابراهيم محمد صادق عاشور 1170416

 احمد مصطفى مصلح محمد 1170183

ى لطفى احمد  1180236  احمد معتى

 العالاحمد هانى عبد هللا عبد  1180233

 احمد هشام احمد احمد حجاب  1170202

 احمد وائل عل طلعت جوده وصفى  1170382

 احمد ياش احمد عبدالرازق عل   1180365

 احمد ياش احمد عل جت   1180235

 احمد يحن  عل عبد الفتاح  1170069

ى الجمال 1180227  احمد يسن محمد امي 

 ادهم احمد حسن عل الشوي    خ 1180068

 ادهم خالد زكريا احمد حسن  1170210

 اسامه يىح حمدى محمد السيد 1170141

 اشاء حامد عبدهللا حامد  1180498

 اشاء حسام فوزى عبدالحميد زهت   1170481

 اشاء عمرو طه السيد  1163157

 اسالم محمود حنفى محمود السيد عوض  1190112

 اسالم وائل رضا عل محمد  1162232

ى الجنيدى 1180349 ف ايهاب عباس حساني   اشر

 االء اسامة احمد محمد عواض  1170185

 االء حامد عبدهللا حامد  1170436

 االء حسام الدين محمد حافظ  1180238

 االء محمد فاضل عل  4190279

 االء محمد محمد صالح الدين محمد 1170106

 الشيماء ظافر عبد الصمدمصطفى  1170376

 الفاروق طلعت فاروق احمد  1170240

 امجد سمت  عثمان محمد العبد  1162223

 امنية احمد محمد محمد اللين   1180213

 امنيه محمود فتىح محمد المهدى  1190551

 امت  اسامه محمد سليم رجب  1162322

ة محمود فريد صالح االبيانى  1170498  امت 

 ابراهيم انىح  خالد عبدالهادى  1170478

 انىح  عالء الدين محمد فاروق الظواهرى  1170512

ه  1170284  انس سعيد الصبىح محمد عمت 

 ايه عبد الوهاب محمد عبد الوهاب وهبه  1170127

 ايه محمود عبد الفتاح عليوه  1170049

 ايه مصطفى احمد عابدين  1190405

 إنعام ميلود محمد الفيالل  4200975



           

 

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

 ـة الـهــنــدســــــــة ــــــــكــلــيـ

  دةــات المعتمــج الساعــــبرام

     
 

    

 صفحة  اعتماد  تاريخ نشر اإلعالن  إعالن رقم 

8 0 M D A 
 سنة  شهر  يوم

المعتمدة مكتب إدارة الساعات   4 1 1 8 0 1 2 

 
 

 اسم الطالب  كود الطالب 

 ممدوح حسن محمد أالء   1170582

ى محمد فراج 1170526  أمل مجدى عيد حسني 

ة عبدهللا عبدالسالم أحمد  1180008  أمت 

 باسم عالء فاروق احمد 1180566

 باسم هشام محمد عل  1170442

ى باهلل محمد السيد الحريري  1180429  باكينام معتى

 بسمله خالد احمد سليمان ابو عامر 1180413

 لؤى عبدهللا محمد لبيب عامربسنت  1170507

 بسنت محمد قطب قطب  1170226

 بسنت محمد قطب قطب  1170226

 بالل طارق بحر حسن  1180585

 بيتى أنور ميخائيل يوسف  1170585

 بيت  امت  فؤاد فرج باسيل  1180214

 تحيه عزت عوض فرج  1170242

 تسنيم طارق كامل الشاعر  1170082

ف  1190469  فتوح السيد زيادة الجمالتفى اشر

ى  1180219  تفى عادل محمد مختار حسي 

 جمانه محمد عبدالحميد محمود حسن غانم  1180175

ف ظريف سليمان 4180294  جورج اشر

 حاتم شعبان محمد الدغيدى  1162237

 حاتم محمد عبدالعزيز  1170588

 حازم الصاوى الصاوى احمد عبدالرحيم   1170430

 حازم ساىم عبد الرؤوف زراره  1170050

 حازم ياش محمد السيد سليمان  1170081

 حبيبة ابراهيم عبد العليم محمد عبد هللا 1180106

 حبيبه عاصم محمد عثمان  1180450

ى  1180572  حبيبه محمد كمال الدين حسي 

 حسام الدين حافظ سعد شحاته  1143073

ى  4180288  حسام محمد السيد محمد عل حسي 

 حسام محمود عزت السيد ابوبكر  1170558

 حسن رضوان محمد حسن رضوان  1170344

ى انور لين   4191316  حسن صت 

ى ابراهيم  1170036  خالد عمرو حسي 

 خالد محمد حسنى احمد  1170102

 خالد محمد عزت عزت باشا  1180252

 خالد وليد محمد عرفه  1180415

ى دانا ايمن محمد رمضان  1170109  شاهي 

 دانيال باسم فؤاد اسكندر  1170524

يال 1170043  دانيال حسام رزق غت 
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 اسم الطالب  كود الطالب 

يف محمد كامل الففى  1170122  دعاء شر

 دعاء مختار محمد عبدالمطلب هالل 1170197

 دنيا عالء محمود محمد عبدالرحمن 1190331

 دينا احمد وسام الدين محمد حسن 1170385

 عبدهللا عبدالكريم صبيىحدينا خالد   1180447

 دينا محمد حمدى عبد الغنى  1180101

 راىم هشام احمد ضياء عبدالرازق  1190008

 رانيا احمد عبدالفتاح رون    1180367

 رحمة سيد محمد درويش مصطفى  1190218

 رقيه محمد احمد عل النجار 1170193

 رنا ايمن محمد عبد الفتاح مصطفى الدجوى  1169171

ى عبد الرحمن  1180237  رنا وليد االباصت 

 رنيم حسام الدين ممدوح محمد امام 1170039

ف محمد رشيدى  1180076  روان اشر

ف عباس عل  1190085  رودينه اشر

 روضه احمد شاكر عثمان رميح 1170448

 رؤى مجدى محمد عل شبانه  4180298

قاوى  1180510  زياد اكرم محمد متول الشر

 زياد سامح صبىح حسن صبح  1180474

 زياد سمت  السيد خليفة  1190015

 زياد عبدالحميد صادق محمد  1168384

 زياد عالء عبدالفتاح محمد شحاته  1170360

 زياد كمال الدين شبل بدوى  1170397

 زياد محمد احمد احمد موس   1180051

 زياد محمد عبد المجيد عبد الحميد محمد  1180417

 زينه عالء الدين كامل ابراهيم الشاعر 1170515

 سارة ايهاب اسحق عزىم  1190125

1180461   
 سارة عبد السالم يىح  الففى

 سارة عل محمد سليمان 1180087

ى الشس  1180343  ساره محمد احمد حسي 

 ساره محمد حسن محمد  1170130

ائيل  1180059  ساندرا عادل عزيز جت 

 سمت  دميان ناشد ساندى   4190288

ى  1180015  سايناي هشام محمد عبد هللا شاهي 

 سحر مصطفى ابراهيم العاص  1180553

 سعدالدين مصطفى سعدالدين عبيد 1162100

 سلىم احمد مصطفى فوزى محمد فوزى  1180080

ف محمد محمود صباح  1180002  سلىم اشر

 سلىم بهاء الدين عل امت   1180259
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 اسم الطالب  كود الطالب 

 حازم عبدهللا احمد عبدهللا سلىم  1170425

 سلىم حسام عزالدين احمد  1180500

 سلىم عطيه احمد الحسينى محمد  1170211

 سلىم محمد شحاتة محمد عبدالمغيث  1180491

 محمد عل  1190346
ى
 سلىم هشام عل شوق

 سما نجدى كامل عل ابراهيم  1180198

 سماح محمد احمد عبدهللا  1170160

ى احمد محمد  1180221  سهيله محمد حسي 

 سيف الدين احمد حسن سيد متول 1170204

 سيف الدين احمد عل حنفى محمد 1190474

يف  1190166  سيف الدين هشام كمال بيوىم شر

ى سالم 1161392 ى سالم حسي   سيف هللا حسي 

 سيف هللا ياش ابراهيم محمد عبدالعال 1190224

 يوسف عبدهللا سيف انى عبدهللا  1155225

 سيف رضا عبدالرحمن محمد محمد 1170276

 سيف محمد امام محمد عبدهللا مرزبان 1180387

 شادى جمال السيد حسن بدوى  1180570

 شادي محمد سيد الجبال   1170587

 شاهندة جمال احمد حسن حجاج   1170439

وق جمال حسن عل  1190188  شر

وق محمد رشدى عبده عل  1170110  شر

يف حافظ عبدالعال حافظ السلماوى  1190431  شر

 شهاب محمد ممدوح محمد عل حسن  1180115

 شيماء اسامه محمود حنفى حماد  1170522

 صالح عبدالرحمن صالح محمد  1180525

 صهيب ايهاب عبدالكريم اسماعيل  1162383

 طه اسماعيل عبدالدايم محمود  1180513

 الحميد احمد رضوان عبد الحميد وليد عبد  1190463

ف فؤاد محمد احمد 1170060  عبد الرحمن اشر

 عبد الرحمن حسن سعد الدين محمد حسن  1180164

ى سعودى  1170012 ى عبد الرحمن حسي   عبد الرحمن حسي 

 عبد الرحمن حمدى اسعد حطبه  1180226

 عبد الرحمن سعد يحن  سنوس اسماعيل  1170042

 حسنى محمود عويس عبد الرحمن محمود  1180057

 عبد هللا احمد كمال الدين عبد العزيز  1170055

 عبد هللا جمال محمد عبد السميع  1180107

 عبد هللا محمد جالل السحيىم  1180255

 عبدالرحمن احمد عبدالهادى صادق 4180297

 عبدالرحمن ايمن صالح الدين الغمراوى  1180476
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 اسم الطالب  كود الطالب 

 عبدالعزيز عبدالرحمن تامر كمال  1190002

 عبدالرحمن حسام فتىح حموده  1170371

 عبدالرحمن حسام محمد نور الدين حسن فيصل  1180119

ى عبدالجيد  1170518  عبدالرحمن خالد محمد ابوحسي 

 عبدالرحمن عل  صالح عبدالمقصود 1162366

ى  1170329 ى عبدالحميد حسي   عبدالرحمن عمرو حسي 

يف عبدالرحمن عمرو يوسف  1180124  احمد شر

 عبدالرحمن مجدى ابراهيم الساع  4180284

 عبدالرحمن محمد امام احمد 1170386

 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد بدوى  1170486

 عبدالرحمن محمد محمود مختار هليل  1170096

 عبدالرحمن محمود سليمان قاسم ابوشناف  1180140

 عبدالكريم خالد عبدالمنعم يونس  1180598

 عبدهللا احمد حسن عبدالعزيز  1180011

 عبدهللا احمد فوزى محمد  1180316

 عبدهللا سعيد عل الحسينى  1190222

 عبدهللا عصام الدين محمد فاروق الظواهرى  1180347

 عبدهللا محب ابراهيم الحسينى عيد 1170330

ى  1180402  عبدهللا محمد سيد ابراهيم محمد الشي 

 عبدهللا محمد عبدهللا الشايب  1170205

 عبدهللا محمد عبدهللا كامل  1190418

 عبدهللا محمد مصطفى عبدالعظيم  1180473

 عبدهللا وحيد السعيد عبدالهادى راشد 1170476

ى  1180404  عز الدين محمود عبد العظيم محمد العشت 

 عصام عاكف محمد شحاته القصت   1180267

 عبدالفتاح المغرن  عال ايمن   1180274

 عالء خالد عبده احمد  1149286

 عل احمد شاج الدين السيد الحلفاوى 1170056

 عل حاتم عل محمد زين الدين  1180145

 عل سعيد النجار توفيق  1180036

يف عل حسب هللا  1180056  عل شر

 عل عماد عل حلىم احمد موس   1170399

 عبدالرحمن ابراهيم المالحعل عمرو  1180353

 عل محمد محمود نبيل عزىم  4191561

 عل محمود عل الففى  1180517

 عل وائل عل صادق البه  1190168

 عل ياش صفوت محمود  11617047

 علياء خليفه عل خليفه احمد  1170315

 علياء عماد الدين عبدهللا محمد الديب 1170549
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 عمار عبد النن  عمار احمد   1180231

 عمار محمد عابد سالمه  1180040

 عمار محمود السيد عبدالخت   1190079

 عمار ياش محمد عبدالبارى عبدالفتاح  1190134

 عمر احمد عل عل  1170213

 عمر احمد محمد ابوالفضل رضوان 1170494

ف ابراهيم بسيونى  1180548  عمر اشر

ف عبد الملك  1170052  محمود عل عمر اشر

 عمر تامر محمد كامل عل  1170401

 عمر جمال يحن  اللين   1170490

 عمر خالد السيد محمد  1162052

 عمر خالد محمد ابو الوفا محمد 1180173

 عمر خالد محمد قاسم موس  1168316

 عمر خالد ممدوح جت   1180396

 عمر طارق بدوى بدوى  1170450

 عبدالشاقى السيد ابوالمجد عمر  1170282

 عمر عبدالعزيز محمد عباس  1170219

 عمر عصام الدين احمد االنصارى  1190332

 عمر عصام الدين عبدالرؤوف محمد 1161335

 عمر عل سعد عل سليمان 1170259

 عمر عماد عزت سعد  1170121

 عمر محمد اسامه احمد عبد الغنى  1180341

 جمعه حسن عبدالعزيز عمر محمد  1170246

 عمر محمد خاطر الدويك 1180508

يف محمد المناديل  1190336  عمر محمد شر

 عمر محمد عبدالرازق عبدالمعبود  1153416

 عمر محمد عبدالمجيد وجيه  1180066

ف الدين  1180150  عمر محمد عل حسن شر

 عمر محمد هشام فتىح عبدالسالم الطويل  1170256

 محمود شمس الدين بغدادى عمر  1170146

 عمر هانى محمود السيد موس البنا  1170488

 عمر هشام عبدالفتاح محمد ضوه  1170065

 عمر وائل احمد مهران عطا  1190488

 عمر وائل عبدالعزيز االشيىح   1180499

 عمر ياش يس عل  1180418

 عمرو شادى عبدالمحسن عبدالحليم 1180479

 عصام عبد الحليم مصطفى عمرو   1180338

 عمرو محمد محمود محمد  1170283

 عمرو محمد مصطفى عبدالعظيم زايد 1180472
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 غادة صالح محمد محمود راشد 1170495

 فادى ايمن رمسيس فارس  1180071

 فادى باسم انىس ميخائيل  1190177

 فارس محمد متول عيد متول  1154353

 عبد السالم العزازى فاطمة الزهراء محمد   1180167

 فاطمة عصام محمد جاب هللا  1180606

 فاطمه عثمان محمود عثمان وهدان 1162040

 فاطمه عثمان محمود عثمان وهدان 1162040

 فاطمه عزت عوض فرج  1170254

ى عبدالفتاح 1170530  فاطمه فوزى محمد صت 

 فاطيما محمد صالح الدين محمد احمد 1170255

 احمد محمد عبدالمجيد فرح  1170506

 فرح اسامه زين الدين محمد  1180456

 فرح جمال جابر عل  1190005

 فرح عمرو محمد عبدالفتاح عياد  1170455

 فرح مصطفى سالمان منصور  1170154

 فريدة احمد حامد احمد ابو العال  1180072

 فريده حسام هالل محمد هالل  1170553

 رضا يوسف كامل فريده راىم محمد   1180381

ى مجدى بباوى مرقس  4191571  كارولي 

 كريم احمد عبدالحفيظ سعد داود  1180516

 كريم احمد فاروق حسن  1170511

ف محمد حسن عيد  1180109  كريم اشر

 كريم تامر فاروق محمد عل خليفة   1180478

ى رفعت عبدالىح السكرى  1152302  كريم حسام الدين حسي 

 خالد عادل حلىم فرحات كريم  1170403

 كريم خالد كمال عبداللطيف  1180351

 كريم سعد مصطفى عنان  1170032

 كريم صفوت عبدالكريم حسان محجوب  1180503

ى عبد الغنى عبيدو  1170345  كريم محمد ضياء الدين بنيامي 

 كريم محمد عطية مسعد محمد  1170440

 كريم وائل محمد زين الدين عل  1170058

 كريم ياش سيد محمود دومه  1170456

 كريمان محمود يوسف نبيل محمود عفيفى  1170159

لس نارص يعقوب صادق  1170466  كت 

 الرا راىم  البت  عوض هللا  1180354

 لىم خالد السيد عبدالسالم صالح  1170119

 لوران عصام الدين عل عبدالعال 1180038

 عبد الوهاب لؤى ياش كمال حسن عمر   1180181
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 ليل محمد خاطر الدويك 1170136

 ليل مصطفى فاروق محمود محمد هالل  1170020

 لينا ايمن حمزه ثابت  1170113

 ماجد مجدي عيد نض العسيل   1180358

 مارك عصام مفيد بطرس  1170129

ي رياض  1190502   رياض صت 
 مارك هانى

 ماريا اسامة فتىح رمسيس  4180292

ف ابراهيم حنا  1170003  ماريا اشر

 ماريز حسنى فيكتور حسنى  1163132

يال اشائيل  1180151  ماريو عصام غت 

 مازن محمد االمت  عبده محمد منصور 1180021

 محمد احمد عبد الحميد محمد سالمان 1180248

 محمد احمد عبدالمنعم محمد  1170232

ى  1180193  محمد احمد محرز عل حسني 

 محمد احمد محمد كيوان 1180265

 محمد احمد مصطفى محمد الحداد 1180097

ى عزام 1170235  محمد اسامه السيد عطيه محمد حسي 

ف عيد يوسف  1180269  محمد اشر

 محمد السيد احمد عبداللطيف  2200022

 محمد السيد عبدالرحمن سليم  1170239

 محمد السيد عبدالفتاح عبدالحق  4190269

ى  1162058  محمد ايهاب يحن  عبدالرؤف العشر

 محمد جمال عبدالعليم احمد  1180524

 محمد حاتم حنفى محمود  1180560

 محمد حسام محمد سعيد عبدالفتاح 1170527

ى عبدالوهاب محسن  1180385  محمد حسن تحسي 

ى بدر 1170153 ى عبدالمنعم حسي   محمد حسي 

 الرافع  محمد خالد صالح  1180403

 محمد خالد محمد عل عبد العزيز  1180232

 محمد سامح محمد ذىك  1170556

 محمد ساىم حسن سليمان 1161005

 محمد سجيب ميا  11617985

يف عل حسن الجندى  1180556  محمد شر

 محمد طارق محمد عل سمك  1162411

 محمد عادل محمد حمزاوي  1190500

اوى محمد عاطف صالح  1190343  الدين عبدالعزيز الت 

 محمد عبد الحليم عبد هللا عبد الحليم حافظ  1180182

 محمد عبد الخالق عبد المنعم متول الصفنى  1180110

 محمد عبد المجيد مجد عبد الفتاح راصى  1170027
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 محمد عالء خليل يس  1180582

 محمد عالء عبدالعزيز السيد  1180209

 محمد ابوجميل محمد عماد  1170589

 محمد كامل عل محمد محمد  1180346

 محمد محسن احمد ترهونى  1170013

 محمد محمد احمد محمد فوده  1165130

 محمد محمود ابراهيم محمود  1180176

 محمد نادر احمد طه خطاب  1170366

 محمد هشام فرج عامر اسماعيل فايد 1190024

 البيل محمد هشام محمد السعيد  1180228

 محمد وائل عطيه عبدالرازق  1190095

 محمد وجيه محمود حراز 1170317

 محمد وليد مدنى محمد مدنى  1170220

 محمد ياش رمضان عل االشقر  1180070

 محمد ياش محمد دسوقى العيوط  1180007

 محمود احمد عالء طه احمد القوص  1170597

 سليم محمود احمد فوزى محمد  1170314

 محمود امت  ابراهيم احمد 1180428

 محمود سعيد محمود سعيد  1170575

 محمود سيد محمد درويش مصطفى  1170026

 محمود عبدالحكم فضل عبدالحكم  1170335

 محمود عزت محمود نجيب المغرن   1170532

 محمود محمد عز الدين عل امام 1180134

 ابراهيممحمود محمد محمود محمد  1165394

 محمود موس محمود صالح  1170612

 مرام عبدهللا ابراهيم عبدهللا  1170560

 مرام مدحت مختار االبيارى  1170411

 مروان محمد عل احمد عل  1190190

 مروان هشام سيد عبدالمجيد سنجر 1180527

 مروان ياش عبدالعزيز محمد يوسف  1180374

 البازمريم احمد مسعد عل  1170336

 مريم خالد حنفى عل  1190028

 مريم عماد سمت  صالح  1170116

 مريم عمرو محمد عبدالنارص  1170074

 مريم مصطفى داود عل  1180357

 مريم وائل محمد عكاشه ابوالكمال  1180475

 مريم ياش عزالدين محمد محمد السيد 1180441

ى داود  1180206  مصطفى احمد حسن امي 

 مصطفى احمد زىك ابراهيم  1190532
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 مصطفى احمد محمد عبد اللطيف النادي  1180424

 مصطفى اسامه احمد ربيع  1180419

ف ابراهيم قمر الدوله  1162321  مصطفى اشر

 مصطفى ايمن جميل محمود  1170337

 مصطفى تامر المهدى محمد 1180020

 مصطفى حازم مصطفى كامل احمد كامل  1170033

 مصطفى حسام الدين محمد ابراهيم 1180127

ى  1180019  مصطفى حسام الدين مصطفى نور الدين حسي 

 خالد سعيد عبد الت   1180126
 مصطفى

 مصطفى رائد داود عل  1180055

ى محمد فتىح حسن  1180567  مصطفى صت 

 مصطفى عاصم انور قطب ابوعرب  1170223

 محمود مصطفى عبدالبديع السيد   1170604

ى  1180348  مصطفى عبدالرحمن رشاد احمد حسي 

وك هندى  1164162  مصطفى عمر محمد مهدى مت 

 مصطفى عمر مصطفى السيد بيوىم  1180342

 مصطفى عمرو محمد نادر احمد غيث 1180203

 مصطفى مجدى محمد عبدالوهاب  1180044

 مصطفى محمد محمود شفيق برهام  1190485

 نضال مصطفى عزت حافظ مصطفى   1180045

 مصطفى يوسف ايوب يوسف فراج  4190264

ف ذىك السيد  1170353  معاذ اشر

 معاذ طارق عل عثمان سلطان  1180013

 معتصم مىح محمد احمد عل  1180108

 مكاريوس ماهر جادالعبد  1170584

ف نض عبدالسالم حمودة  1180520  ملك اشر

 ملك عادل عل  حماد  1180362

 ملك هشام فراج اليمانى  1170404

 ممدوح حاتم ممدوح الشيخ  1180547

 منار زكريا عبدالفتاح ناصف  1180492

 منار محمد السيد عل  1180584

 منة هللا محمد مصطفى محمد صوان 1170435

ى رمضان مظلوم 1180006  منة هللا آمن حسي 

 منة هللا كامل عل محمد نوار 1170354

ى   1180199  منه هللا هانى السيد احمد الخضى

 منه هللا هشام حسن احمد ابو النض  1180155

 منى فتىح سليمان سيد  1180571

 مهاب حسن احمد محمد عبدالحميد 1170281

 مهاب نارص احمد عبدالجواد رضوان 1180272
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 مونيكا ايهاب فهيم سيدين  1170038

 ابراهيم طنطاوى مؤمن طنطاوى  1180344

 مؤمن عبدهللا حسن محمد الغرباوى  1180205

 ىم حازم جالل مصطفى رضوان 1180032

 ىم طارق يوسف عزالدين محمد  1170514

 ميار محمد مصطفى محمود سند 1180408

نا كامل حبيب مرقص ابادير  1170391  مت 

 ميل مرجال شنوانق يول  1170605

ى مينا باهر نظىم  1170068  جرجس حني 

 نجانى احمد نجانى عبدالعاط  1162390

 ندى خالد محمد فؤاد السيد الخاىم 1170270

 ندى طارق عبدالرءوف محمد  1180504

 ندى عبدهللا محمود احمد  4180280

 ندى محمود حسن احمد محمد  1170131

 نغم السيد محمد محمد صالح الطرابيل  1180120

 عبدالرحمن احمدنهال السيد   1170573

 نهله محمد حفناوى حفناوى الففى  1180117

 نور عمرو اسماعيل سالمه  1170340

 نور محمد عبداللطيف احمد حافظ  1170451

 نور محمود نبيل بشت  1170005

 نور وائل صالح الدين عبدالعزيز  1180046

 نوران احمد محمد محمد القمحاوى  1180043

 البغدادى محمد سيد احمد نورهان  1170551

ى عمران عمران  1170017  نورهان حسام حسي 

ى  1180247  نورهان خالد احمد عبده حساني 

ة دياب حسن عل  1170230  نت 

 هاجر حاتم محمد عامر  1180210

 هاجر محمد عبدهللا محمد عبدهللا 1170274

 هاشم طارق فكرى احمد زىك الحكيم 1190096

 امام السيد سليمان هبه احمد  1180394

قاوى  1180224  هدى ايمن السيد الشر

 هدى حسام منت  عبدالهادى  1170156

 هشام احمد محمد كمال محمد محمد سالمان  1170029

 هشام خالد احمد الجندى  1170479

 هشام صالح الدين عل حسن  1165363

ى  4180322  هشام محمد عبدهللا عل حسي 

ى هنا عمرو   1170510  محمود امي 

ى محمد ابو زيد  1170463  هندوان الحسي 

ى محمد سالم  1170179  هيا مجدى امي 
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 اسم الطالب  كود الطالب 

 وليد عالء فتىح انيس  1170343

 يارا حسام الدين حسنى عبدالوهاب  1170412

ى درويش مصطفى الجندى  1170189  ياسمي 

 يحن  محمد عل محمد عل اسماعيل  1190376

 محمود احمد خشبه يحن  محمد نبيل  1164368

ى  1180436  يحن  مصطفى سليم امي 

 يمنى حمادة قرنى عل  1180488

 يمنى حمدى محمد خليفة  3190001

 يمنى خالد سيد حسن عبدالمتعال  1170499

 يمنى صباح محمد المعضاوى  1180186

 يمنى عصام محمد عبدالرحمن  1190256

 يمنى مصطفى الحسينى الرفاع  1180185

 يوسف ابراهيم احمد عبدالفتاح شمس 1180077

ى  1180104  يوسف احمد عبد القادر احمد شاهي 

 يوسف اسامه الطاهرى موس بدر 1170458

 يوسف باسل محمد بدرالدين الحزاوى  1170378

 يوسف حامد محمد الجوهرى  1170398

 يوسف حمدى جابر دردير حسن  1170123

يف سيد احمد   1170040  صالحيوسف شر

يف محمد مجداالسالم محمد اسالم  1170438  يوسف شر

 يوسف صالح محمد حسن السيد  1170191

 يوسف طارق رفعت ابو سعده  1180361

 يوسف عالء مصطفى احمد قنديل  1180092

 يوسف عمرو احمد عادل سليمان يوسف  1170157

 يوسف فوزى لويز ميخائيل  1180023

 ابو جبه يوسف كليب سيد عل  1170224

 يوسف محمد زكريا عبدالفتاح الشاذل 1180337

 يوسف محمد محمود عثمان  1170471

 يوسف محمد محمود محمد شعبان 1190202

 يوسف محمود زكريا ابراهيم احمد منىس 1180029

 يوسف هشام عادل سالم  1180489

 


