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 صفحة  اعتماد تاريخ نشر اإلعالن إعالن رقم
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 سنة  شهر يوم

الساعات المعتمدة مكتب إدارة   1 3 1 1 1 2 2 

 
 

 مراجعة مكتب إدارة شئون الطالب لألهمية 

 الساعات المعتمدة طالب برامج  جميع 

 

 

على الطالب المذكور أسمائهم في الجدول التالي، التوجه لمكتب إدارة شئون طالب برامج 

من   الفترة  وذلك خالل  لألهمية  الجيزة  في  الرئيسي  بالمقر  المعتمدة   14اإلثنين  الساعات 

. برجاء التأكد من وجود بطاقة الرقم القومي مع  2022  نوفمبر  17نوفمبر وحتى الخميس  

 الطالب. 

 القرار  الطالب اسم الكود 

 AEM احمد محمد احمد عباس عبدالجليل 4220148

 MEE احمد محمد األمير سيد محمود 4220110

ف عيىس شنوده  4220136  EEE امير اشر

 CCE انس عالء محمد ابراهيم 4220112

ف شهدى   4220107  EEE إسماعيل محمد محمد  اشر

 AEM محمد جالل بسملة خالد عبدالفتاح 4220108

ن ياش محمد ابراهيم صقر 4220116  MEE حسير

 CCE رحاب احمد عبدالباسط احمد 4220118

 MEE عاصم عىل محمد ابراهيم 4220120

 HEM عاليه طارق عمر طلبه زايد  4220121

ن محمد   4220123  CCE عبدالرحمن ايمن امير

 EEE عبدالقادر محمد جمعه عبدالرحمن 4220126

 AEM عبدالرحمن محمد عبدالمنعم عقل  4220127

 MEE عبدالرحمن محمود سعدالدين احمد 4220128

يف 4220139  CCE عمر احمد محمد عىل الشر

 HEM عمر خالد سيف هللا محمد  4220130

 CCE عمرو مجدى محمد ابوالسعود 4220131

 HEM غادة طارق عىل البغدادى 4220132

 CCE فاروق ضياء الدين فاروق السيد 4220133

 HEM محمد حازم حامد عبدالمقصود 4220137

 CCE محمد ماهر محمد رفعت  4220140

 CCE محمود عىل عباس حسن 4220141

 HEM محمود محمد عبدالفتاح السيد متول  4220142

ن  4220129  MEE مروان محمد عاشور حسنير

 EEE مريم ياش عزت ابراهيم  4220143

 EEE نور الدين حسن حامد خلف  4220145

 EEE نورهان بهاء عىل عبدالرحمن 4220146

ف ابراهيم عبدالنب   4220147  MEE وليد اشر
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على الطالب المذكور أسمائهم في الجدول التالي، التوجه لمكتب إدارة شئون طالب برامج كما  

  15الثالثاء  الساعات المعتمدة بفرع الكلية في الشيخ زايد لألهمية وذلك خالل الفترة من  

القومي مع  2022  نوفمبر  20نوفمبر وحتى األحد   الرقم  التأكد من وجود بطاقة  . برجاء 

 الطالب. 

 القرار  اسم الطالب الكود 

 PRE بالل عبدهللا فوزى حموده  4220114

 PRE جنة وائل محمد عبدالعزيز  4220115

يال  4220119  UND ستيفن سامح دانيال غي 

ف 4220124 وك شر ف مي   PRE عبدالرحمن اشر

 

 

 

 

   مع خالص األمنيات بالتوفيق 

 


