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 2022صيف  - الصناعي تسجيل التدريب التذكرة بإتمام الخطوة الثانية ل

 الساعات المعتمدة طالب برامج جميع 
 

الطالب المذكور أسمائهم في الكشف المرفق لم يحصلوا  

األكاديمية على مكان التدريب حتى تاريخه.  الموافقةعلى 

لتسجيل التدريب الصناعي من   يجب إتمام الخطوة الثانية

خالل تسجيل بيانات التدريب على الحساب اإللكتروني 

 2202أغسطس  18نهاية يوم الخميس للطالب قبل 

 . )2022  يونيو   27المنشور بتاريخ    ADM-33وفقاً لإلعالن رقم  )

 

كما هو معلن في المحاضرات التعريفية وفي دليل  

  في حالة عدم إتمام الخطوة الثانية، التدريب الصناعي

ً للتسجيل، يتم  من  حذف مقرر التدريب الصناعي تلقائيا

جدول الطالب. في هذه الحالة، يكون على الطالب إعادة 

 تسجيل التدريب الصناعي في فصل دراسي الحق. 
 

من   علىلمزيد  االطالع  برجاء  الرابط   المعلومات،  خالل  من  الصناعي  التدريب  دليل 
 اإللكتروني: 

14.pdf-Manual-content/uploads/credituser/2021/CUFE_CHS_IT-http://eng.cu.edu.eg/wp 

 ني: تروكلإليد ار، برجاء التواصل من خالل البفي حالة وجود أي شكوى
it@eng.cu.edu.eghs.C 

 

   مع خالص األمنيات بالتوفيق

http://eng.cu.edu.eg/wp-content/uploads/credituser/2021/CUFE_CHS_IT-Manual-14.pdf
mailto:Chs.it@eng.cu.edu.eg


           

 

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 

5 0 M D A 
 سنة  شهر  يوم

المعتمدة مكتب إدارة الساعات   2 1 0 8 0 2 2 

 
 

 

 

 اسم الطالب  كود الطالب 

 ابراهيم عمرو السيد الدردير  1180091

 ابراهيم محمود ابراهيم عبدالمعىط 1180568

 مصطفى محمود  1180225
ى
 ابراهيم مدحت ابراهيم الدسوق

 احمد ابراهيم البىه عىل حسن موىس 1190217

 احمد اسامة يوسف عبدالفتاح ابوقوره  4190265

 احمد اسامه محمد اسعد فرحات  1190415

 احمد اسامه محمود احمد السكرى  1180075

 احمد اكرام محمد فؤاد  1170263

 احمد الطاهر عبدالراضى الطاهر  1170521

ى محمد ابو الهدى 1190071 ى سيد امي   احمد امي 

 احمد انس احمد مىك االنصارى  1190411

ى  1200782  احمد ايمن احمد حسي 

ى حامد  1190467  احمد ايمن امام المتقي 

 احمد ايهاب فرغل بهلول  1180026

 احمد ايهاب محمد محمد عالم  1190027

 احمد خالد فوزى يوسف اليارسج   1162149

 احمد خالد محمد احمد ادريس  1190026

 احمد رجب عبدالقادر عىل  4180597

 احمد رجب عبده ابراهيم حرب  1180180

 احمد سامح محمد احمد الصوالىح 1162351

 احمد سعيد عبدالرحيم محمد بهجت 1190257

يف جالل الدين محمد  1170151  احمد رسر

 احمد صالح شحاته مرىس  4190277

 احمد طارق عبداللطيف عبدالحفيظ  1190157

 احمد طارق عبدهللا عبدالحليم  1200331

 احمد عادل عبدهللا محمد عبدهللا  1180379

 احمد عادل فريد عبده مرع  1170541

 الجناب    4180591
ى  احمد عىل حسي 

 احمد عماد جابر احمد محمد 1190072

 احمد عماد عريان يوسف  1180067

 احمد عماد محمد رضا يونس  1190180

 احمد فاروق عبدالحميد هيكل  1190001

 احمد فتىح عبد السيد محمد بدوى العدول  1190242

 احمد ماهر احمد احمد  1190260

 احمد ماهر كمال سعيد الدال 1180389

 احمد مجدى السيد حسن  1180159
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 اسم الطالب  كود الطالب 

 احمد مجدى عبدالعزيز محمد عامر 1190200

 احمد ابو الغيط محمداحمد محمد  1180148

 احمد محمد اسماعيل نبيل  1180501

 احمد محمد حلىم احمد 1200097

 احمد محمد سعد السعيد عيىس 1180157

 احمد محمد عبد العليم السيد  1200098

 احمد محمد محمد عبدالسالم  1190567

 احمد محمد محمود عبداللطيف  1190099

ى  1170002  احمد محمد مصطفى حسي 

 احمد محمد يحي  مندوه محمد حبيب  1170323

ى سليمان حلىم   1180364  احمد محمود حسي 

ى السيد فرج 1180204  احمد محمود يارس حسي 

 احمد مصطفى ابراهيم محمد صادق عاشور 1170416

ى عبدالرازق  1170595  احمد مصطفى محمد حسني 

 احمد مصطفى مصلح محمد 1170183

ى لطفى احمد  1180236  احمد معتى

 احمد هابى عبد هللا عبد العال 1180233

 احمد هابى يشار مبارك  1170428

ئ حمدي منصور البهنساوي  1180460  احمد هابى

 احمد هشام محمد حسن  1170443

 احمد وليد وفيق احمد  1200107

 احمد يارس ابوالمجد عبدالعزيز  1200393

 احمد يارس احمد عىل جت   1180235

يف محمد المناديىل  1190429  احمد يارس رسر

ى الجمال 1180227  احمد يسن محمد امي 

 ادهم احمد حسن عىل الشوي    خ 1180068

 ادهم احمد محمد ابراهيم المنجورى  1200110

 اروى ايهاب محمد فاروق حمودة  1180480

 اروي ابراهيم محمود شمردل  1180519

 اسامة حلىم شفيق محمد خليل  1190199

 اسامه حسام الدين محمد حمدى  1200114

ف محمد محمد االمام 1190073  ارس ارسر

 ارساء حامد عبدهللا حامد  1180498

ف عبد العزيز السيد ابراهيم  1170152  اسالم ارسر

 اسالم محمود حنفى محمود السيد عوض  1190112

 اسالم نافع شعبان عبد هللا  1200119

 اسماء لطفى عوض عىل سليمان  1190151

 االء حسام الدين محمد حافظ  1180238

 الحسن وائل نبيل فهىم  احمد فهىم   1180395
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 اسم الطالب  كود الطالب 

 السيد عىل السيد بالش  1190023

 الفاروق طلعت فاروق احمد  1170240

 امنه حسن عبدالحميد احمد الملطاوى 1190206

 امنية احمد محمد محمد الليي   1180213

 امت  اسامه محمد سليم رجب  1162322

 اندرو امت  رمسيس عياد  1180086

 اندريا عماد سمت  ميشيل  1200792

يف السيد الخشن  1190375  انس رسر

 بقطر انطون اسكندر ملك  1190142

 اياد احمد محمد السنهوري  1180401

 ايه هللا اسامه خليفه سيد أحمد  1190179

 ايه ناج  جويد سليم  1190045

 أحمد مجدى السيد عبدالرحمن  1190565

ى عىل  1190184  أحمد محمد سعد حسي 

 أالء ممدوح حسن محمد  1170582

ة عبدهللا عبدالسالم أحمد  1180008  أمت 

 باسل ثروت هاشم عبد العزيز  1200400

 باسم عالء فاروق احمد 1180566

 بسمله خالد احمد سليمان ابو عامر 1180413

 بسمه احمد عبدالغيى راجح  1170542

 بسنت رضا محمد ابراهيم عيىس  1190056

 بسنت محمد قطب قطب  1170226

 بسنت هشام محمد ابراهيم خفاج   1190018

 بسنت وائل عبد النارص عوض  1180129

 بالل طارق بحر حسن  1180585

 بيتى أنور ميخائيل يوسف  1170585

 بيشوى لبيب يحي  لبيب  1180258

 بيت  امت  فؤاد فرج باسيىل  1180214

  محمد  1180427
 تسنيم انور محمد الزييى

ى  1180219  تفى عادل محمد مختار حسي 

 تفى وائل عبدالنارص عوض  4180277

 جيى صالح الدين ابراهيم صالح حموده  1190082

ى  1200137  جيى يارس محمد ابراهيم مصطفى ابو العني 

 جوليانو عادل جورج حنا  1190121

 جون موريس شوقى ميخائيل مليكه  1190403

 حازم طارق عبد الحكم حامد االسود 1180509

 حازم محمد جالل يوسف عرفه  1190465

 حازم منترص عبدالعظيم محمد حبيب  2200003

 حبيبة ابراهيم عبد العليم محمد عبد هللا 1180106
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 اسم الطالب  كود الطالب 

 حبيبة عصام حسب هللا توفيق عمران 1180333

 حبيبة نارص صالح عبدالرحمن جارس 1170497

 حبيبة وليد محمد محمد عفيفى  1190444

 حبيبه حسن عمرو حسن الحسييى  1190369

ى  1180471  حبيبه طارق محمد السعيد محمد خت 

 حبيبه عاصم محمد عثمان  1180450

ى  1180572  حبيبه محمد كمال الدين حسي 

 حبيبه محمد محمود قاسم  1190504

 د حسام الدين خالد عبدالجواد محمد حلىم عبدالحمي 1190182

 حسام محمد حسن الراوى  1165268

 حسام نبيل سعد جاد هللا 1190097

 حسن ساىم محمد عبدالحميد عشيبه  1190025

 حسن يارس فوزي احمد  الشواف 1180360

ى عوبى  1200889 ى محمد حسي   حسي 

 حمزه وليد شوقى شعبان الريدى  1190186

 حنان توفيق محمد العريفى  4200369

ى جمال محمد حيدر ابو بكر  1180335  حني 

ف عبد الرحمن إبراهيم  1180564  خالد أرسر

 خالد محمد خاطر الدويك  1190378

 خالد محمد محمد السباع  1200800

 خالد محمود محمد خليفة يونس  1180105

 خالد وليد محمد عرفه  1180415

 خديجه خالد عبدهللا عبدالرازق سويلم  1180377

 داليا عبدهللا فرغىل  عىل  1200963

 دانيال رفيق حليم عزيز  1190263

 دانيال رفيق عزيز توما  1200848

 دنيا رماح عصام الدين حسن  1190038

 ديفيد عادل حلىم رمزى  1190297

 دينا خالد عبدهللا عبدالكريم صبيىح 1180447

 دينا ماجد مرىس عبدالمجيد  1180137

 دينا محسن ابراهيم فهيم  2190614

 دينا محمد حمدى عبد الغيى  1180101

 رحاب خالد عىل محمد بدر  1180326

 رنا احمد دسوقى محمد غانم  1200150

 رنا ايمن محمد عبد الفتاح مصطفى الدجوى  1169171

 رنا بهاء الدين بريك محمد بريك  1180549

 رنا جمال مصطفى حافظ  1190449

ى ربيع محمد  1190255  رنا معتى

ى عبد الرحمن  1180237  رنا وليد االباصت 
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 اسم الطالب  كود الطالب 

ى احمد  1190016  روان احمد سمت  حسي 

ف محمد رشيدى  1180076  روان ارسر

 م السيد محمد امام روفيدا باس 1190220

 ريم عادل ابراهيم محمود  1180154

 ريم محمود عبد الرحيم السيد الجندى 1180234

 ريم وائل محمد حسيى عىل محمد العنابى  1190457

 زياد احمد فوزى المالك  1180328

قاوى  1180510  زياد اكرم محمد متول الشر

 زياد جمعه المعداوى محمد غنيم  1190268

 زياد سمت  السيد خليفة  1190015

 عىل السمادوبى  1190032
ى
 زياد عزت صدق

 زياد عمرو صالح الدين محمد شلي   1190103

 زياد محمد احمد احمد موىس  1180051

 زياد محمد عبد المجيد عبد الحميد محمد  1180417

ى  1180512  زياد منصور محمد حسني 

 زينة عمرو محمد عبد التواب يحي   1190534

 سارة خالد محمد عبد الخالق المشد 1180400

 سارة عىل محمد سليمان 1180087

 سارة مجدى عبدالفتاح زك  1190011

 ساره اسامه عثمان احمد  1180422

يف زاهر قلته عبدالمسيح 1200947  ساره رسر

يف محمود سويفى  1190401  ساره رسر

1180461   
 ساره عبد السالم يىح  الففى

 ساره عفت عبدالستار احمد ربيع  1190305

ائيل  1180059  ساندرا عادل عزيز جت 

 ساندرا عالء شكري محمد خطاب  1180462

 ساندى سمت  دميان ناشد  4190288

 سحر مصطفى ابراهيم العاض  1180553

 سلىم احمد سيد محمد سيد الحلوابى  1190520

 سلىم احمد محمد ممدوح محمد شلي   1180490

 سلىم احمد مصطفى فوزى محمد فوزى  1180080

 سلىم أحمد محفوظ أحمد خورشيد 1190253

 سلىم بهاء الدين عىل امت   1180259

 سلىم حسام عزالدين احمد  1180500

 سلىم عمرو عباس عبدالوهاب محمد 1200346

 سلىم محمد شحاتة محمد عبدالمغيث  1180491

 سلىم محمد فرج هللا اسماعيل  1180407

 سما احمد السيد عبدالعال 1200412

 سما نجدى كامل عىل ابراهيم  1180198
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 سمر نبيل الحسييى الشيخ  1180078

 سندس محمد ايمن احمد محمد ابراهيم  1190020

ى  1190019  سهاد حسام الدين حسن حسي 

 سهيله اسالم خالد عىل العفيفى  1190210

 سهيله خالد محمد عبدالعزيز  1190577

 سيف الدين احمد حسن محمد حسن  1200169

 سيف الدين احمد عىل حنفى محمد 1190474

 سيف الدين حاتم اكيد عبدالهادى  1190123

 سيف الدين مصطفى عبده مصطفى ابراهيم  1200171

 سيف الدين هشام ابو الحسن عىل  4200370

 سيف هللا فتىح محمد اللبان  1190238

 محمد قشطه 1190243
ى
 سيف هللا محمد شوق

 سيف هللا يارس ابراهيم محمد عبدالعال 1190224

 سيف هللا يارس مصطفى طه  1200805

 سيف ابى عبدهللا يوسف عبدهللا  1155225

 سيف محمد امام محمد عبدهللا مرزبان 1180387

 سيف محمد سعد البغدادى  1190119

 شادى احمد محمد مهدى حسن عالم 1190549

 شادى جمال السيد حسن بدوى  1180570

 شادي محمد سيد الجبال   1170587

  شعبان عبد الوهاب  1200173
وق مصطفى  رسر

 شمس الدين خالد احمد عبدالمجيد عبده  1170265

 شهاب عصام محمد الشيىم  1190098

 شهد ايهاب محمد عبد الحليم  1200177

 شهد عبدالرحمن لبيب عبدالرحمن  1190439

ين عاطف توفيق محمد خطاب  1180526  شت 

 شيماء احمد ماجد السيد محمد  2200019

 صالح الدين احمد صالح الدين احمد عثمان المحرزى  1170406

 صموئيل صفوت جرجس حاكم  1190148

 طه اسماعيل عبدالدايم محمود  1180513

 عبد الرحمن اسامه محمد عبد العال 1180270

 عبد الرحمن امجد حسن محمود  1190574

 عبد الرحمن حسن سعد الدين محمد حسن  1180164

 عبد الرحمن حمدى اسعد حطبه  1180226

ى محمد  1200181  عبد الرحمن سامح شاهي 

 عبد الرحمن سعد يحي  سنوىس اسماعيل  1170042

 عبد الرحمن عمرو عىل السيد سبله  1180156

 عبد الرحمن محمد حلىم عىل الناردى  1180191

 عبد هللا جمال محمد عبد السميع  1180107
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 عبد هللا محمد جالل السحيىم  1180255

 عبدالحميد اسامة عبدالحميد أحمد سليمان  1190348

ف محمد بدير أحمد 1190208  عبدالخالق ارسر

 مه احمد محمد حامدعبدالرحمن اسا  1190126

 عبدالرحمن ايمن محمد فوزى البديوى  1200380

 عبدالرحمن حسام محمد نور الدين حسن فيصل  1180119

 عبدالرحمن سالم اسماعيل درويش  1190420

 عبدالرحمن سيد عبدالوهاب عبداللطيف وهبه  1190037

 عبدالرحمن صالح سيد عىل عىل حنفى  1170328

 عبدالرحمن طارق سعيد عبدالمجيد 1180446

 عبدالرحمن عادل رمضان بخيت هاشم 1190140

ى  1170329 ى عبدالحميد حسي   عبدالرحمن عمرو حسي 

يف  1180124  عبدالرحمن عمرو يوسف احمد رسر

 عبدالرحمن هشام السيد عصام الدين لبيب  1180372

 عبدالرحمن يارس فوزي احمد الشواف 1200190

 عبدالرحيم عادل محسن الحاتىم  4180315

 عبدهللا احمد ابراهيم ابراهيم ابوشهاب 1190215

 عبدهللا احمد حسن عبدالعزيز  1180011

 عبدهللا احمد فوزى محمد  1180316

 البكرى احمد سالمه عبدهللا ايمن محمد  1200488

 عبدهللا عصام الدين محمد فاروق الظواهرى  1180347

ى  1180402  عبدهللا محمد سيد ابراهيم محمد الشي 

 عبدهللا محمد مصطفى عبدالعظيم  1180473

 عبدهللا وائل محمد محمد عبدالدايم  1190060

 عبدهللا وائل محمد مرزوق  1180376

ى  1180404  عز الدين محمود عبد العظيم محمد العشت 

 عزالدين طارق نبيل محمد عطيه  1170461

 عصام عاكف محمد شحاته القصت   1180267

 عالء خالد عبده احمد  1149286

 عىل احمد عىل محمد 1190061

 عىل احمد محمد صابر احمد مطر  1190487

 عىل حاتم عىل محمد زين الدين  1180145

 عىل حسن حامد محمد خلف  2200011

 عىل حمدى عبد العاىط محمد رشوان 1200194

 عىل خالد عبدالتواب عثمان  1190156

 عىل راىم محمد الدسوقى  2190613

 عىل عصام عىل سيد ابراهيم  1190133

 عىل محمد حامد احمد الجزار 1180256

 عىل محمد عىل جاد حشيش  1190223
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 عىل محمد محمود نبيل عزىم  4191561

 عىل محمد هاشم عىل  4210205

 عىل ممدوح محمد محب نوار 1180452

 عىل وائل عبداللطيف راغب الجندى  1190394

 عىل وائل عىل صادق البىه  1190168

 عمار محمد عابد سالمه  1180040

 عمار نارص احمد محمود المرىس  1190543

 عمار يارس محمد عبدالبارى عبدالفتاح  1190134

 عمر ابراهيم احمد ابراهيم الشوى  1190533

 عمر احمد عبدالمنعم احمد شفيق  1154363

 عمر احمد عبدالوهاب السنديوبى  1190364

 عمر احمد مدبول امام 1200201

ف ابراهيم بسيوبى  1180548  عمر ارسر

ى خطاب  1200036 وك  عصفور محمد حسني  ف مت   عمر ارسر

يف  1200333  عمر امام عبد القادر محمود الشر

 عمر بدر حلىم عبدالخالق  4200337

 عمر خالد محمد ابو الوفا محمد 1180173

 عمر سامح عىل محمد مصطفى  1180545

 عمر عاطف احمد محمد الدعىك  4200338

 عمر عالء الدين عادل مدبول  1190377

 عمر عىل محمد سنوىس  1190422

 عمر عماد الدين زكريا احمد 4190261

 عمر عمرو عىل  السكرى  1200423

 عمر مجدى ابراهيم مصطفى  1180388

ى سيد احمد  1190204  عمر محمد احمد امي 

1200040   
 عمر محمد التابىع احمد البسيوبى

 عمر محمد جمعه حسن عبدالعزيز  1170246

 عمر محمد خاطر الدويك 1180508

 عمر محمد عبدالمجيد وجيه  1180066

 عمر محمد فهيم مصطفى  1190477

 عمر مصطفى حسن سيد متول  1170155

 عمر هشام فؤاد السيد  1180375

 عمر وائل عبدالعزيز االرسيىح   1180499

 عمر يارس يس عىل  1180418

1180090   
 عمرو احمد صالح الدين السيد حنفى

 عمرو احمد عبدالظاهر عبدالعزيز  1190074

 عمرو اسامه فوزى عبدالحميد  1170375

1190497   
 عمرو خالد محمود محمد اليميى

 عمرو شادى عبدالمحسن عبدالحليم 1180479
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يف عىل  محمد بدر 1180432  عمرو رسر

4180325   
 عمرو عادل ابراهيم السيد مصطفى

 عمرو عصام عبد الحليم مصطفى  1180338

 عمرو ماهر نوفل عبد الرحمن  1190475

 عمرو محمد زك عىل احمد  1180047

 عمرو مصطفى أحمد عبدالجواد مخلوف  1180569

 رو يارس صالح الدين حسن عم 1190380

 فادى ايمن رمسيس فارس  1180071

 فاروق طارق فاروق مرزوق  1190237

 فاطمة عصام محمد جاب هللا  1180606

 فراس ماهر محمود احمد ابو فجور  1170444

 فرح اسامه زين الدين محمد  1180456

ف محمود محمد زياده  1180370  فرح ارسر

 فرح جمال جابر عىل  1190005

ى القاضى  1180380  فرح عمرو حسي 

 فريده احمد محمد السيد فهىم  1190513

 فريده راىم محمد رضا يوسف كامل  1180381

يف عنتى عبدالعظيم  1180529  فريده رسر

 قمر ابراهيم الدسوقى محمد محمد صالح ابو زيد  1190250

 كارول سامح مكرم فهيم  1190232

ى مجدى بباوى مرقس  4191571  كارولي 

 كريم احمد شوقى  1180484

ف محمد حسن عيد  1180109  كريم ارسر

 كريم حسام الدين كمال محمد فرج  1180192

 كريم رجب محمد محمد الشيخ  1190078

 كريم محمد الشحات محمد مصطفى البنهاوى  1190091

 كريم مصطفى محمد ابراهيم  1170449

 كريم مصطفى محمد صالح سالم  1180350

 كريم نبيل صالح محمد شقره  1190216

ف موريس اسكندر 1190462  كالرا ارسر

 كمال قاسم محمد كمال قاسم  1170015

لس حنا فايز وهبه  1200049  كت 

 الرا راىم  البت  عوض هللا سعد 1180354

 لوران عصام الدين عىل عبدالعال 1180038

 لؤى يارس كمال حسن عمر عبد الوهاب  1180181

 ماثيو كمال سعد ناعوم  1200228

 ماجد مجدي عيد نرص العسيىل   1180358

 مارك ميالد شحاته غال 1190518

ف عبدالتواب لبيب  1190322  مارى ارسر
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 مازن اسامة محمد أحمد  1190164

 مازن تامر عبد الحميد عىل  فهىم   1200051

 ماهينور عالءالدين محمد مأمون الشك  1190339

 مايا مدحت محسن محمد الكوىم  1170500

 مايكل بكتى عبدهللا يوسف  1200236

 مايكل توفيق حنا سليمان 1162125

ى  1180523 ى ابو العيني   محمد ابراهيم محمد حسي 

 محمد احمد زك ابراهيم  1180445

 محمد احمد عبدالمنعم محمد  1170232

 محمد احمد عرفه احمد عبدالواحد 4191271

ى  1180193  محمد احمد محرز عىل حسني 

ى  1180202 ى ابوحسي   محمد احمد محمد حسي 

 محمد احمد محمدى محمود  1190391

 محمد احمد محمود حامد  1190266

ف محمد السيد  1180100  محمد ارسر

 محمد السعيد كامل عبد الحميد  1190539

 محمد السيد محمد الغزول  1152144

 محمد المصيلىح محروس مصيلىح سعد  1190062

 محمد ايمن ابراهيم محمد الجمال 1200492

 محمد ايمن حسن محمد رضوان 1200243

 محمد ايمن عبدهللا زيدان 1200244

 محمد بالل سلومة عىل جمعة  1190149

 عراب  ابو سنه  1180218
ى  محمد جمال الدين حسي 

 محمد جمال عبدالعليم احمد  1180524

 محمد جمال غريب ابراهيم  1190417

 محمد حاتم حنفى محمود  1180560

 محمد حاتم زكريا حمزه ابو اليش  1170272

 محمد حسام محمد كامل الففى  1190298

 محمد حسن محمد بكرى  1180211

ى  1190118  محمد حسن محمد عبدالباقى امي 

 محمد خالد ابراهيم الدسوقى حسن  1190227

 محمد خالد احمد عبده جت   1180171

 محمد خالد محمد ابراهيم شمس  1180552

 محمد خالد محمد عىل عبد العزيز  1180232

 محمد زك حسن الكافورى  1190359

 محمد سيد اسماعيل عبد السميع  1162418

يف عىل حسن الجندى  1180556  محمد رسر

 محمد صالح زك احمد عىل  1190230

 محمد طارق محمد بهاء الدين محمد مهدى  1190334
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 محمد عابد الرحمن ابو بكر محمد ابو النجا  1190139

 محمد عاصم سيد عبد الرحمن  1180239

 محمد عبد الحليم عبد هللا عبد الحليم حافظ  1180182

 محمد عبد الخالق عبد المنعم متول الصفيى  1180110

 محمد عبدالتواب عبدالفتاح محمد 4210215

 محمد عبداللطيف محمد المرصى  1180207

 محمد عدنان خالد زهرا  4200974

 محمد عمرو محمد طه محمد  1180010

 محمد عمرو محمد محمد اسعد 1180425

 محمد كامل عىل محمد محمد  1180346

 محمد محسن مصطفى مدبول  1190277

 محمد محمود ابراهيم محمود  1180176

 محمد مصطفى سالمان منصور 1190100

 محمد مصطفى محمد ابوطالب حسن  4200373

 محمد ممدوح نيازى السيد المنشاوى  1190160

 محمد منترص عبد الفتاح مصطفى  1170607

يف  محمد نارص  1190284  سعيد خفاج  رسر

 محمد هشام فرج عامر اسماعيل فايد 1190024

 محمد هشام محمد حافظ  1190300

 محمد وائل سعد زغلول السيد  1180373

 محمد وائل عبدالفتاح محمد 1190279

 محمد وائل عطيه عبدالرازق  1190095

 محمد يارس رمضان عىل االشقر  1180070

 محمد يارس محمد دسوقى العيوىط  1180007

 محمود ادهم حىطى محمد 1190107

 محمود امت  ابراهيم احمد 1180428

 محمود خالد محمود تفى  1190141

 محمود سيد عبده عيد 1190194

 محمود محمد عز الدين عىل امام 1180134

 محمود هابى محمود محمد حسن مهدل 1190456

 محمود يحي   محمود الشاعر  1180398

ى  1190137  محمود يوسف عبدالسالم عشر

 مختار سامح عبد االعظيم محمد عىل  1190473

 مروان احمد مصطفى احمد مصطفى  1190281

ى  1180507 ى مصيلىح ابوالعني   مروان محمد ابوالعني 

 مروان محمد سيد عبدالشهيد  1180589

 مروان هشام سيد عبدالمجيد سنجر 1180527

 مروان هشام محمد محمد شحنه  1200269

 مروان يارس عبدالعزيز محمد يوسف  1180374
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ى  1190317  مريم اسامه احمد السيد حساني 

 عبدالرسول   مريم ايمن سعدالدين محمد  1190347

 مريم خالد حنفى عىل  1190028

 مريم عصام محمد غانم ابوالعال  1180027

ى  1190519  مريم عىل عبد الرؤوف عىل البحقت 

 مريم عمرو عىل فرغل  1200065

 مريم محروس توفيق بكر محمد 1190335

 مريم محمد فتىح عبدالفتاح  1190295

 مريم مصطفى داود عىل  1180357

ى حسام الدين عبدالوهاب شوشه  1190558  مريم معتى

 مريم هشام محمد احمد عبداللطيف  1190416

 مريم هشام مصطفى خليل ابراهيم  1190115

 مريم وائل محمد عكاشه ابوالكمال  1180475

ى داود  1180206  مصطفى احمد حسن امي 

 مصطفى احمد زك ابراهيم  1190532

ى  1190173  مصطفى اسامه عبدالظاهر محمود حسني 

 مصطفى حسام الدين محمد ابراهيم 1180127

ى  1180019  مصطفى حسام الدين مصطفى نور الدين حسي 

ى أحمد محمد موىس 1180581  مصطفى حسني 

ى محمد فتىح حسن  1180567  مصطفى صت 

ى محمد فتىح حسن  1180567  مصطفى صت 

 مصطفى عمر مصطفى السيد بيوىم  1180342

 مصطفى مجدى محمد عبدالوهاب  1180044

ى محمد  1162211  مصطفى محمد صت 

 مصطفى محمد محمود احمد النشار 1190212

 مصطفى محمد مصطفى احمد محمد عىل  1180340

 مصطفى نضال مصطفى عزت حافظ  1180045

 مصطفى يوسف ايوب يوسف فراج  4190264

 معاذ وليد اسامة هيكل  1180467

ى باهلل حسن حسيى محمد 1180016 ى المعتى  معتى

 مكاريوس ماهر جادالعبد  1170584

 ملك حامد عبدالهادى حامد مختار 1190357

 ملك راىم  محمد رضا يوسف كامل  1200067

 تم ممدوح الشيخ ممدوح حا  1180547

 ممدوح هابى محمد ممدوح عبدالوهاب  1170381

ى رمضان مظلوم 1180006  منة هللا آمن حسي 

 منة هللا كامل عىل محمد نوار 1170354

 منه هللا احمد سعد بدر خاطر  1180430

 منه هللا محمد احمد مصطفى  1190241
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ى  1180199  منه هللا هابى السيد احمد الخرصى

 ميى طارق محمد فؤاد محمد محمد 1190573

 ميى محسن محمد حسن عبد هللا البطران  1190540

 مهاب حسام الدين فكرى محمود  1180074

 مهاب نارص احمد عبدالجواد رضوان 1180272

 مهند حسام حسيى حماد  1190029

 مهند وائل محمد نورالدين  1190231

 مونيكا ايهاب فهيم سيدين  1170038

 مونيكا ايهاب فهيم سيدين  1170038

ى  1200894  مؤمن ابراهيم محمد حسي 

 مؤمن طنطاوى ابراهيم طنطاوى  1180344

 مؤمن عبدهللا حسن محمد الغرباوى  1180205

 مؤمن محمد عبدالمنعم عطا  1190495

 ىم عبدالحميد محمد عبدالحميد عبده  1190365

 ميار محمد مصطفى محمود سند 1180408

نا تامر حسيى محمد يوسف  1190265  مت 

 ميالنيا سامح ميالد بباوى  1180063

 مينا سالمه الصغت  ابراهيم عيىس  1164269

 مينا لطيف محروس جرجس  1180276

 نادين ايمن محمد كمال زك  1180187

 نادين ايمن منصور احمد ندا  1190441

 نادين محمد مجدى مصطفى حسن 1170453

 نادين نبيل رمضان عبد الرازق  4200010

ى عبدالفتاح  1170316  ندى احمد امي 

 ندى طارق عبدالرءوف محمد  1180504

 ندى عبدالرحمن احمد عبدالجيد محمد 1180511

 د سيد عبدالسالم القناوى ندى محم 1190135

ى  1190185  ندى هشام انور حسي 

 نديم هابى عزت نصيف حليم  1200071

 نعمه محروس عىل بدوى  1190249

 نغم السيد محمد محمد صالح الطرابيىل  1180120

 نهله محمد حفناوى حفناوى الففى  1180117

 نىه عادل جالل توفيق العطار 1180378

ف السيد صالح فرج  1190219  نور الدين ارسر

 نور الدين وائل احمد عبدالمعىط  1200449

وك غانم  1190252  نور الدين وليد محمد رشاد مت 

 نور ايمن جعفر زهرى  1170408

 نور خالد السيد محمد نصار 1200916

 نورالدين عمرو إبراهيم محمد محمد حسن  1200450
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 نوران احمد محمد محمد القمحاوى  1180043

ى  1180247  نورهان خالد احمد عبده حساني 

ة ايهاب احمد اسماعيل  1190116  نت 

ه تهاىم عبدالحميد تهاىم شومان  1165437  نت 

 هاجر حاتم محمد عامر  1180210

 هاشم طارق فكرى احمد زك الحكيم 1190096

قاوى  1180224  هدى ايمن السيد الشر

 هديل اسامه ساىم عبدالغيى حبيب  1180261

 هديل صالح حمدى الصعيدى  1180030

 هشام طارق فتىح عبدالعال  1190355

 هشام محمد فارس زك  1170393

 هال جمال محمد فتىح محمد مخلوف 1200306

 هال هابى محمد حلىم احمد 1190344

 هنا حاتم عبدالحكيم طه  1180273

 هنا خالد عبدالقادر الدمرداش 1190064

 هند ايمن ابراهيم السيد شعبان 1170351

يف  1190400  هيالنه ايمن محمد رضا عبدالحكم الشر

 يارا إيهاب محمد سيد محمد فراج  1200452

ف محمد توفيق الشورى  1190327  يارا أرسر

 يارا عبدهللا مدكور محمد مدكور 1164278

ى محمود سليمان الوكيل  1180033 ى حسني   ياسمي 

ى زك بسيوبى نصت   1190352  ياسمي 

ى محمد محسن حسن المشى  1190406  ياسمي 

ى هاشم نيازي شميله  4200013  ياسمي 

1180459   
 يحي  عمرو ابراهيم محمد الصفيى

ى  1190547  يسن خالد محمد محمد حسي 

 يميى حمادة قربى عىل  1180488

 يميى حمدى محمد خليفة  3190001

 يميى عىل هيكل محمد السيد محمد 1190360

 يوسف احمد عالء محروس سيد االحمر 1190459

 يوسف اسامه احمد اسماعيل  4200345

 يوسف اسماعيل شحاته اسماعيل  1180094

 يوسف تامر عبد الحميد عىل فهىم  1180085

 يوسف حسن محمد حسن الحيوان 1190515

 يوسف حمدى جابر دردير حسن  1170123

 يوسف سعد لطفى عطيه  4200340

 يوسف طارق رفعت ابو سعده  1180361

 يوسف عادل محمود سعيد  1190557

 يوسف عاطف توفيق جاب هللا عبدالعزيز  1190129
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 يوسف عالء مصطفى احمد قنديل  1180092

 يوسف محمد اسماعيل احمد 1190193

 يوسف محمد زكريا عبدالفتاح الشاذل 1180337

 يوسف محمد فاروق محمد فوزى عريبه  1180217

 يوسف محمد فايد عبد المنعم  1170135

 يوسف محمد محمود حمدى عبدالعال 1180162

 يوسف محمد محمود محمد شعبان 1190202

ى  1180054  يوسف مختار محمد احمد حسي 

 يوسف هابى فوزى حسن محمد 1190051

 يوسف يارس محمد دراز 1180201

 يوسف يارس يوسف عزالدين محمد محمود  1190088

ى مصطفى فايق البورييى  1190428  يوسف ياسي 

 


