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 سنة  شهر  يوم
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 تشجيع الطالب المتفوقين في الدراسة في البرامج التخصصية 

 الساعات المعتمدة طالب برامج جميع 
 

 

حرصاً من إدارة برامج الساعات المعتمدة على تشجيع الطالب على الدراسة والتفوق،   ▪

المتفوقين  سيتم   الطالب  لتشجيع  تذكارية  هدية  مستويات  تقديم  من  مستوى  كل  في 

 الدراسة في البرامج التخصصية.

التوجه لمكتب إدارة شئون طالب    ،على الطالب المذكور أسمائهم في الكشف المرفق ▪

( الستالم الهدية الخاصة  عبد التواب  بمقر الكلية في الجيزة )أ. أيمن  المعتمدة  الساعات

يوم   الفترة من  في  وذلك  يوم    29الموافق    الثالثاءبكل منهم،    اإلثنيننوفمبر وحتى 

 ظهراً. 2:30صباحاً وحتى  9:30من الساعة  ديسمبر 5الموافق 

يرها، استالم الهدية يجب أن  وتصوعليها  لالطالع  بطاقة الرقم القومي  برجاء إحضار   ▪

 يكون من خالل الطالب فقط.

إدارة برامج الساعات المعتمدة تتمنى لجميع الطالب كل التوفيق والنجاح في الدراسة   ▪

 والتخرج.

 

 

 والنجاح  خالص األمنيات بالتوفيق

 

امج التخصصية ي البر
ن
ن ف  الطالب المتفوقي 

نامج اسم الطالب  كود الطالب   البر

 AEM ابراهيم حمدى ابراهيم محمد الشافع  1180098

 STE ابراهيم عمرو السيد الدردير  1180091

 SEE ابرأم نادر رجائى صموئيل  1210037

 SEE احمد اسامة يوسف عبدالفتاح ابوقوره  4190265

 SEE احمد اسامه احمد عل  2210001

 HEM احمد اسامه محمد اسعد فرحات 1190415

ف احمد محمد التوئ   1190421  EEE احمد اشر

 EEE احمد ايمن احمد حسي    1200782

 CCEC احمد ايهاب فرغل بهلول  1180026

 CCEC احمد حسي   عبدالبارى محمد  1180482

يف 1180532  PPCC احمد خالد ابوالوفا محمد الشر
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امج التخصصية ي البر
ن
ن ف  الطالب المتفوقي 

نامج اسم الطالب  كود الطالب   البر

 PPCC احمد خالد محمد محمد موس  1190109

 MEE عاطف عشيش احمد سامح  1210403

 MEE احمد عالء الدين ابراهيم  1200016

 MEE احمد عماد عبدهللا مصطف  البحراوى 1210404

 EEE احمد فايز عل عبدالعظيم  1190285

 EEE احمد ماهر كمال سعيد الدال  1180389

 STE احمد مجدى السيد حسن 1180159

 CCEC احمد محمد احمد عبدالعال 1200486

 CCEE احمد محمد توحيد السيد 1180371

 CCEC احمد محمد سعد حسي   عل  1190184

 STE احمد محمد سيد عبدالبديع فراج 1210042

ي بخيت  1210194  CCE احمد محمد عشر

ي السيد شحاته  1180018
 CCEC احمد مصطف 

 MEE احمد هائ  احمد ماهر حسي   غيضان  1180014

 CCEC الوهاب عبد الجواداحمد هائ  عبد  1200017

 CEM احمد وليد عبدالفتاح منصور  1180352

 MEE احمد ياش ابوالمجد عبدالعزيز  1200393

يف محمد المناديل 1190429  WEE احمد ياش شر

 EEE ادهم احمد حسن عل الشوي    خ  1180068

 EEE ادهم حسن تحسي   محسن 1200395

 AEM اسامة حلىم شفيق محمد خليل 1190199

 STE اشاء رمضان محمد عمر  1190059

 CCEC اسالم عمرو عبدالمنعم محمد الساعي  1200487

 AEM اسالم محمود حنف  محمود السيد عوض 1190112

 CEM اسالم مدحت ابراهيم محمد الفطاطرى  1200018

 MEE اسالم نافع شعبان عبد هللا 1200119

 MDE فهىمي الحسن وائل نبيل فهىمي احمد   1180395

 PPCP السيد عل السيد بالش  1190023

 STE امجد حمدان عبد الحميد اسماعيل  1180241

 AET امنه حسن عبدالحميد احمد الملطاوى 1190206

 AET امنية طارق شوقى مصطف   1190187

 AEM امنيه محمود فتىح محمد المهدى 1190551

ة عبدهللا عبدالسالم أحمد  1180008  CCEE امي 

ة محمد عيىس السيد احمد  1190163  EEE امي 

 STE انىحى احمد ابراهيم اسماعيل نرص 1200967

 EEE انىحى احمد فتىح سيد  1180024
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امج التخصصية ي البر
ن
ن ف  الطالب المتفوقي 

نامج اسم الطالب  كود الطالب   البر

 AET انىحى حافظ محمود صادق بازرعة  1210201

 AET انىحى عبدالسالم حلىم ابراهيم الشوربىحى  1200386

 CEM اندرو ادوار خليل ملك  1200125

 HEM اندرو ماجد قصدى حنا  1200019

 SEE اندرو وائل انور قديس بباوى  1200020

 AET اية حمدى جيى جيى البنا 1190470

 CCEC ايه هللا اسامه خليفه سيد أحمد  1190179

 PPCP ايه مصطف  احمد عابدين  1190405

 SEE ايه ناجى جويد سليم  1190045

 SEE إنعام ميلود محمد الفيالل  4200975

 MDE أحمد خالد عبد الهادي ابراهيم  1210179

 EEE أحمد ماجد محمود محمود حامد 1200014

ي سيد 1210184
 AET أية وائل مصطف 

 AET آية محمد عبد الغفار محمد سليمان قطامش  1200842

يف زين العابدين عبد العظيم 1210207  CCE باسم شر

 AET بسنت سعيد طه محمد النجار  1200402

 EEE بسنت وائل عبد النارص عوض  1180129

 MEE بهجة محمد عبدالحكيم صديق ابو العال 1190498

 HEM بىه الدين اسماعيل ابراهيم سالم محمدين  1200022

 AET تسنيم أحمد إبراهيم محمد غانم 1210210

ف فتوح السيد زيادة الجمال 1190469  PPCC تفى اشر

 MEE الدين محمد مدبولتفى محمد صالح  1210049

 AET تفى محمد محمد عبدالوهاب عارف 1190209

 EEE جنه محمد صالح الدين محمد 1200136

ف سيف برسوم ارمانيوس  1200797  CEM جوليان اشر

 CCEC جون موريس شوقى ميخائيل مليكه 1190403

 IEM حبيبة ابراهيم عبد العليم محمد عبد هللا  1180106

ي عبدالعظيم 1200464
 EEE حبيبة هشام محمد مصطف 

 AET حبيبة ياش محمود محرم عبدالملك  1180060

 CCEC حبيبه عاصم محمد عثمان 1180450

 EEE حبيبه مجدى كامل عمار 1210004

 CCEE حسام معيى  حسام الدين شوشه 1180534

 HEM حسن محمد طارق عبدالمجيد بكرى الشيخ  4210188

 SEE ياش فوزي احمد الشواف حسن  1180360

 CEM حسي   احمد صالح ابراهيم حساني    1190480

 CCEC حسي   خالد السيد فؤاد الحديدى 1200466
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امج التخصصية ي البر
ن
ن ف  الطالب المتفوقي 

نامج اسم الطالب  كود الطالب   البر

 MDE حسي   محمد حسي   عوئ   1200889

 HEM حال سلطان فول حسن السيد احمد 1190583

 CEM حال وائل عل محمد الرشيدى 1190342

 CEM خالد الناظر خالد محمد سعيد  1200933

 AEM داليا عبدهللا فرغلي عل  1200963

 MDE دانيال رفيق عزيز توما 1200848

ائيل 1200024  CCEC دانيال عادل عزيز جيى

 AET دنيا عالء محمود محمد عبدالرحمن 1190331

 SEE ديفيد عادل حلىم رمزى  1190297

 WEE دينا خالد عبدهللا عبدالكريم صبيىح  1180447

ي  1180367  MEE رانيا احمد عبدالفتاح روئى

 AET رغد وليد عبدالحميد حسن 1180053

 AET رنا احمد دسوقى محمد غانم  1200150

 MEE رناد ايمن عثمان جزول عثمان 1210222

 CEM روان حسن عبدالوهاب حسن عل 1190171

 IEM روان خالد حسن يوسف  1180369

ي أحمد  1200407
 WEE عبده حسني   روان مصطف 

 AET رودينه عادل محمد محمد القريطي  1200027

 HEM رؤى ايهاب محمد امي   عشماوى فوزى  1190366

 CEM رياض محمد رياض عبدالمول عابدين 1190499

 EEE ريم ايمن محمد صالح يوسف  1210135

 HEM ريم ياش يوسف جمال امي    1190433

 CCEC الحميدزياد احمد حامد عبد  4200002

 WEE زياد احمد فوزى المالك  1180328

 MEE زياد عادل احمد عطا 4190292

 MEE زياد عل عبدالحميد عل علي  1200408

 CEM زياد محمد احمد الحسين   1190446

 MEE زياد محمد سليمان عبد الحميد شعراوى 1200028

 HEM زياد منصور قاسم أحمد 1190368

 SEE سامح عبدالدايم العسالزينة  1210010

 AET سارة احمد ابو الحسن الشاذل محمد حسن 1190453

 AEM سارة ايهاب اسحق عزىم 1190125

 WEE سارة عل محمد سليمان  1180087

 AET سارة ممدوح السعيد احمد السعيد 1180049

ي شاكر عبد المسيح  1210234  AET ساره ناجى

 MEE امي   عبد الحافظسامح نزار محمد  1200904
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امج التخصصية ي البر
ن
ن ف  الطالب المتفوقي 

نامج اسم الطالب  كود الطالب   البر

 AET ساندرا ايهاب عبده بطرس شحاته 1210142

ائيل  1180059  HEM ساندرا عادل عزيز جيى

 SEE ساندرا عالء شكري محمد خطاب 1180462

 AET سايناي هشام محمد عبد هللا شاهي    1180015

 AET سعاد محمد مصطف  عبدالحميد شاهي    1200411

 عدلي سلىم اسامة  1200474
 CCEE عنيى

 CCEC سلىم أحمد محفوظ أحمد خورشيد 1190253

 SEE سلىم بهاء الدين عل امي   1180259

 MDE سلىم حسام عزالدين احمد  1180500

ي  1210237 يف أحمد السيد روئى  AET سلىم شر

 MEE سلىم ضياء جمال الدين توفيق  1190057

 SEE سلىم فوزان سعد عبدالفتاح منصور  1190006

 EEE سلىم محمد فرج هللا اسماعيل 1180407

 CCE سلىمي محمود محمد احمد 1210011

 CEM سما عماد محمد كمال حسن محمد 1190195

 EEE سما محمد عبدالفتاح عواد محمد 1190371

 HEM سمر نبيل الحسين  الشيخ 1180078

 CCEC سميحه صادق وفيق زاهر  1190338

 STE عل العفيف  سهيله اسالم خالد  1190210

 CCEE سيف الدين احمد حسن محمد حسن 1200169

 MEE سيف الدين احمد عل حنف  محمد 1190474

 HEM سيف محمد سيد هاشم حسن 1210102

 AET سيمون سمي  سليمان مرزوق  1190427

 EEE شادي حاتم عبد الفتاح  عبد الواحد غالي  1180463

وق جمال حسن عل  1190188  AEM شر

يف ايهاب سيد محمد عبد الرحمن 1200958  HEM شر

يف حاتم محمد ابراهيم عبدهللا 1200959  CCEC شر

يف حافظ عبدالعال حافظ السلماوى 1190431  SEE شر

يف هشام مصطف  سعد الدين الخول  1200415  SEE شر

 STE شنوده ادوار صليب هندى  1180003

ي  1210366  HEM شهاب  طارق حلىمي الحرص 

 EEE شهد ابراهيم عل متول فرج  1200176

 CCE شهد ايهاب محمود محمود الزالقى  1210013

 SEE شهد محمود نشأت خلف عبدالسالم 1190165

ين خالد عبد الرحمن عبد المعز خليل 1190461  PPCC شي 

 MEE صفاء ابراهيم محمد الشافع 1190374
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امج التخصصية ي البر
ن
ن ف  الطالب المتفوقي 

نامج اسم الطالب  كود الطالب   البر

 CCEC ابوطالبصالح محمد صالح محمد علي   1200806

 EEE طارق محمد عبدالستار نويىسر  1190069

 EEE طه اسماعيل عبدالدايم محمود  1180513

 MEE عائشة توفيق محمود توفيق عصمت 1210247

 EEE عبد الحليم محمد ياسي   احمد  1210387

 MEE عبد الرحمن امجد حسن محمود 1190574

 CCEC البديوىعبدالرحمن ايمن محمد فوزى  1200380

 AET عبدالرحمن حسام محمد نور الدين حسن فيصل 1180119

 EEE عبدالرحمن حمدي عبدالرازق عثمان 1200906

ى رجب عل ابو الغيط  4191315  MDE عبدالرحمن صيى

 CCE عبدالرحمن طارق ابراهيم حسن  1210015

 CCEC عبدالرحمن محمد عزت مرزوق 1190158

 CCEE عبدالرحمن محمد مهدي محمد  1180521

 CCEC عبدالرحمن محمود حسن  محمود عويس  1180057

 HEM عبدالرحمن محمود سليمان قاسم ابوشناف  1180140

 SEE عبدالكريم خالد عبدالمنعم يونس 1180598

 CCEC عبدهللا احمد محمد عبد هللا متبول 1200033

 AEM محمد حسي   عبدهللا عبدالجليل عبوده  1200948

 STE عبدهللا عبدالحميد محمد عبدالحميد مهدى  1180330

 AEM عبدهللا محمد عبدهللا كامل 1190418

 MDE عبدهللا محمد مصطف  عبدالعظيم 1180473

ى  1180404  SEE عز الدين محمود عبد العظيم محمد العشي 

 HEM عال ايمن عبدالفتاح المغرئى  1180274

ف عل محمد عبدالرؤوفعل  1210018  CCE اشر

 EEE عل ساىم عل عبدالحميد الشحات 1190066

 EEE عل سعيد ابوالمحاسن محمد فراج 1200950

 CCEC عل سعيد النجار توفيق  1180036

 MEE عل وائل عل صادق البىه  1190168

 CEM عل وائل عل قطب  1210154

ي محمد  1210019
 CCE شحاتهعلي محمد عبد الغن 

 STE عمار محمد عابد سالمه 1180040

ي ابراهيم  1200489
 CCEE عمر ابراهيم مصطف 

 CCE عمر احمد ابراهيم الدسوقى عبد السالم  1210020

ي عبدالجواد  1210259
 EEE عمر احمد شوقى

ى  1168275  CEM عمر احمد فايد محمد عشر

 EEE عمر السيد عبد الغن  النحاس  1190472
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نامج اسم الطالب  كود الطالب   البر

 PPCP عمر حمدى محمود هشام 1190174

 IEM عمر خالد محمد ابو الوفا محمد  1180173

 HEM عمر سامح رمضان عل منصور  1210107

 MEE عمر سعيد عل عاشور عل عمر 1200038

 CCEE عمر طارق أحمد محمد عل عامر 1180004

 HEM عمر عادل حسن عبد العظيم محمد 1200490

 HEM عصام الدين احمد االنصارىعمر  1190332

 CCEC عمر محمد احمد امي   سيد احمد 1190204

 CEM عمر محمد خاطر الدويك  1180508

 EEE عمر محمد سيد عل رستم  1200381

 EEE عمر محمد عبدالغن  محمد شحاته 1180042

 CEM عمر محمد عبدالمجيد وجيه  1180066

ي سيد  1210268
 MEE عمر وائل مصطف 

 HEM عمرو احمد صفوت احمد عبد المول  1210271

ف محمود محمود حفناوى 1180184  MEE عمرو اشر

 CCEC عمرو محمد زىك عل احمد  1180047

 STE فاروق فتىح فاروق محمد  1180084

 HEM فاطمة عصام محمد جاب هللا  1180606

 EEE فاطمه مصطف  عبد المنعم مصطف  السيد 1210022

ع  1200951  CEM فرح احمد مجدى حمد شر

 CCEC فرح محمد عبدالفتاح عثمان 1190176

 AET فرحه محمد فاروق محمد مسعد 1180356

 AET فريده حاتم عاشور محمد ايوب  1190221

 CEM فريده راىم محمد رضا يوسف كامل 1180381

 AET فريده وليد عل الباز احمد  1180502

 CCEC فرج عل محمد صديقفهد احمد  1200891

 MDE فيصل سعيد محمد كمال الدين عبد المجيد  1200046

 HEM كارولي   مجدى بباوى مرقس  4191571

 MEE كريم احمد عبدالحفيظ سعد داود 1180516

 MEE كريم ايهاب عبد القادر عل غزال 1190458

 MEE كريم تامر فاروق محمد عل خليفة  1180478

 CCEE كريم رجب محمد محمد الشيخ  1190078

 SEE كريم عصام عياد لبيب يونان 1200937

لس حنا فايز وهبه  1200049  CCEE كي 

 CCE لؤى احمد كمال عبدالغفار عثمان 1210412

 AEM لؤى ياش كمال حسن عمر عبد الوهاب  1180181
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نامج اسم الطالب  كود الطالب   البر

 PPCC ليل خالد ابرهيم عل المرصى  1190035

 CCEE مارتينا ماجد عجاينى اسكندر  1190213

 CEM ماريا القس بولس فهيم بولس  1200491

 AET ماريا إسحاق حلىم أمي   عوض  4200005

ي روفائيل 1200430
 CCEE ماريا أندراوس كمال األلف 

يال اشائيل 1180151  EEE ماريو عصام غيى

 MEE مازن ايمن احمد مقبل عبدالحميد 1200050

 AEM مازن تامر عبد الحميد علي فهىمي  1200051

يف عل سليمان عزب 1200432  WEE مايا شر

 CEM مايا محمد بركات محمد  1190584

 CEM مايكل عصام مفيد بطرس بساده 1200052

 EEE محمد احمد إبراهيم صبح  1210288

 EEE محمد احمد حسن محمد عل  1190170

 CCEE محمد احمد زكريا رياض 1200053

 AEM محمد احمد عبد الحميد محمد سالمان 1180248

 CCEC محمد احمد محمد عبدالمنعم  1200910

ف عيد يوسف  1180269  MEE محمد اشر

ف محمد السيد 1180100  CCEE محمد اشر

ف محمد ممدوح ابراهيم 1210024  CCE محمد اشر

 STE محمد السيد ابراهيم محمد اسماعيل  1190521

 AEM السيد عبدالفتاح عبدالحقمحمد  4190269

 AEM محمد الطاهر ابوبكر عبيد زيدان عبيد 1200828

 PPCP محمد بالل سلومة عل جمعة 1190149

 MDE محمد حاتم حنف  محمود  1180560

 STE محمد حسن تحسي   عبدالوهاب محسن 1180385

 CEM محمد خالد احمد طلب  1200248

 EEE زيد محمد رمضان احمد ابو  1210414

 CEM محمد زىك حسن الكافورى  1190359

 MEE محمد طارق محمد بهاء الدين محمد مهدى 1190334

 CEM محمد طارق محمد محمود  1190323

اوى  1190343  AEM محمد عاطف صالح الدين عبدالعزيز اليى

 CCEE محمد عصام عبد الستار حسي   علي  1200059

 EEE يوسف محمد عماد محمد عل   1180121

 CCE محمد عمار عل عواض محمد 1210356

 HEM محمد كامل عل محمد محمد  1180346

ه  1180039  CEM محمد كمال حمدى ضيف صيى
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امج التخصصية ي البر
ن
ن ف  الطالب المتفوقي 

نامج اسم الطالب  كود الطالب   البر

 PPCC محمد نارص عبد العزيز كامل 1180240

 HEM محمد نارص محمد محمد عل جعفر 1190438

 MEE محمد هشام فرج عامر اسماعيل فايد 1190024

 CEM محمد هشام محمد عبدالسالم  4210216

 EEE محمد وائل عبدالفتاح محمد  1190279

 CEM محمد ياش رمضان عل االشقر  1180070

 CEM محمد ياش محمد دسوقى العيوىط 1180007

 MEE محمود احمد عبد الحميد محمد سالمان 1210027

 EEE محمود حمدي عوض السيد حسن  1210028

 CCEC محمود ساىم رشاد عبدالواحد  1200493

 CCEE محمود سعيد اسماعيل  1180605

 EEE محمود نجم الدين عل يس  1190326

 STE محمود هائ  محمود محمد حسن مهدل  1190456

 PPCC محمود ياش محمود بركات احمد 1180132

 AEM مختار سامح عبد االعظيم محمد عل  1190473

 CCE مروان أحمد عبدالعزيز إبراهيم  1210298

 AEM مروان عبدالمعط منصور عل عل 1200061

 IEM مروان محمد ابوالعني   مصيلىح ابوالعني    1180507

 MDE مروان محمد ساىم محمد عبدالعزيز 1190044

 CCEC مروان محمد عباس عيد عبدالعال 1200912

 MEE مريام تامر صديق حنا  4210425

يد فهيم خطاب 1200063  CEM مريم ابو الي  

 CCEE مريم احمد عبدالوهاب محمد السنديوئ   1190363

 CCEE مريم تامر المهدى محمد  1200064

 EEE مريم حسي   عبدالبارى محمد  1190361

 HEM مريم خالد حنف  عل  1190028

 AET مريم سيف عبدالننى محمد حسي    1190367

 CCEE ابراهيم ضياء الدين مصطف  متولمصطف   1200870

 MDE مصطف  احمد زىك ابراهيم  1190532

 MEE مصطف  احمد مصطف  سليم  4191269

 CCEC مصطف  اسامه عبدالظاهر محمود حسني    1190173

ف احمد كمال  1180406  CCEC مصطف  اشر

 STE مصطف  حسام الدين محمد ابراهيم 1180127

 AET الدين مصطف  نور الدين حسي   مصطف  حسام  1180019

 CCEE مصطف  حسني   أحمد محمد موس 1180581

 HEM مصطف  خالد محمد صالح الدين فتح هللا   1200272
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نامج اسم الطالب  كود الطالب   البر

ى محمد فتىح حسن  1180567  IEM مصطف  صيى

 PPC مصطف  عبدالرحمن ابراهيم النجدى 1210080

 MDE مصطف  عبدالرحمن رشاد احمد حسي    1180348

 HEM مصطف  عمر مصطف  السيد بيوىم 1180342

 AEM مصطف  عمرو محمد نادر احمد غيث 1180203

 IEM مصطف  مجدى محمد عبدالوهاب 1180044

 AET مصطف  محمد محمد حسي   ابوالمكارم  1180012

 CCEC مصطف  محمد محمود احمد النشار  1190212

 MEE مصطف  محمد محمود شفيق برهام 1190485

 CCEC معاذ طارق عل عثمان سلطان 1180013

 CEM معاذ وليد اسامة هيكل  1180467

 CEM معيى  المعيى  باهلل حسن حسن  محمد 1180016

 AEM معتصم مىح محمد احمد عل  1180108

ف نرص عبدالسالم حمودة  1180520  AEM ملك اشر

 MEE ملك راىمي محمد رضا يوسف كامل 1200067

 CCEE ياش عبد الفتاح رضوانملك   1200068

 AET منه هللا ايهاب عبدالعزيز نظىم مهدى 1190373

 CCEE منه هللا محمد احمد مصطف   1190241

 CCE منه صالح محمد العوادل  1210032

 CEM منه ياش حسن محمد سعودى  4210178

 CCEE من  طارق محمد فؤاد محمد محمد 1190573

 EEE سليمان سيد من  فتىح  1180571

 SEE مني  محمد مني  امام عامر  1210379

يل مصطف   1200938  جيى
 CEM مهاب مصطف 

 CEM مهاب نارص احمد عبدالجواد رضوان 1180272

 HEM مهرائيل ايمن مرقص صليب  1190491

 AEM مهند حسام حسن  حماد 1190029

 CCEC موس محمد سيد احمد عبدالمقصود 4190274

 MEE مؤمن ابراهيم محمد حسي    1200894

 MEE مؤمن احمد عبدالعزيز ابراهيم خرص   1180481

 CEM مؤمن عبدهللا حسن محمد الغرباوى 1180205

 AET ميار عاطف عبد اللطيف عبد العظيم 1210086

 MEE ميار محمد مصطف  محمود سند 1180408

نا جورج الفونس عدل 1200070  EEE مي 

 CCEC ميالنيا سامح ميالد بباوى  1180063

ي  1210119
قى قى داود مشر  CEM مينا رفعت مشر
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امج التخصصية ي البر
ن
ن ف  الطالب المتفوقي 

نامج اسم الطالب  كود الطالب   البر

 MEE مينا عادل ماهر وصف  ناثان 1210419

 CEM مينا ماجد صبىحي شجيوس جرجس  1200873

 CCEC نادر يوحنا اديب عبدالمسيح 1180477

 AET نارص عبدالجواد منصور الباز شحاته 1190425

 CCEE ندى احمد امي   عبدالفتاح 1170316

 CEM ندى سامح سعيد محمد ماهر شقره 1200915

 PPCC نشين محمد محمود اسماعيل 1180197

 SEE نغم محمد زين العابدين كمال  1210033

 HEM نىه طارق عل عل البغدادي 1180453

ف السيد صالح فرج 1190219  CCEC نور الدين اشر

 IEM الدين وائل احمد عبدالمعطنور  1200449

 PPC نور مصطف  احمد عابدين 1210318

 STE نور وائل صالح الدين عبدالعزيز 1180046

 SEE نورالهدى احمد محمد سيد البالل 1200073

 CCEE نوران احمد محمد محمد القمحاوى 1180043

 AET نوران هشام عبد السميع سليمان 1210382

يف السيد حامد عياد 1190201  AET نورهان شر

ة دياب حسن عل  1170230  CEM ني 

 AEM هاجر احمد محمد محمد موس  1210035

 STE هادى وائل صالح الدين عبد العزيز 1200074

 SEE هاشم طارق فكرى احمد زىك الحكيم  1190096

 AET هاله عالء الدين عل امي   محمد الصعيدى 1190063

يف محمد بدوى 1190055  CEM هايدى وائل شر

 CEM هديل صالح حمدى الصعيدى  1180030

 CCEE هشام طارق فتىح عبدالعال  1190355

 CCEC هال هائ  محمد حلىم احمد  1190344

 HEM همسه صابر عبدالرازق ابوخطوة 1210359

ف ابو الحمايد ابو بكر  1210088  AET هنا اشر

 CEM عبدالمجيدهنا عبدالمجيد فوزى  1200918

 AET هنا ممدوح جابر عبده  1210323

ف السيد الشكعه 1190544  SEE هند اشر

ف محمد توفيق الشورى  1190327  AET يارا أشر

 WEE ياسمي   احمد محمد حلىم عامر 1190089

 WEE ياسمي   محمد محسن حسن المشى 1190406

 EEE يحن  مدحت عبداللطيف مصطف   1190280

 AET يحن  مصطف  سليم امي    1180436
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امج التخصصية ي البر
ن
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نامج اسم الطالب  كود الطالب   البر

ي احمد حاتم مصطف  محمود 1190445  CCEE يحن 

ي طارق رجب عبدالننى السيد 1200497  CCEC يحن 

 CEM يس عبدالباقى عبدالننى عبدالباقى عبدالننى  1190183

 CCEC يمن  اسامه حسي   ابوبكر  1190203

 HEM يمن  صباح محمد المعرصاوى  1180186

 IEM يمن  عصام محمد عبدالرحمن  1190256

 AET يمن  عل هيكل محمد السيد محمد 1190360

 AET يمن  مجدى صالح الدين السيد أحمد 1190330

 CEM يوسف احمد فاروق حسن  1200455

 HEM يوسف احمد محمد عوض حسن اللقائ   1210168

 IEM يوسف اسماعيل شحاته اسماعيل 1180094

 CCE يوسف ايهاب احمد البدوي سالم محمود  1210335

 HEM يوسف حساني   احمد عل السيد 2220010

 CCEC يوسف حسن محمد حسن درويش 1200457

 PPCC يوسف راىم مسعد محمد احمد عثمان  1180037

 MEE يوسف عل محمد محمد 1200081

 EEE يوسف عماد ابراهيم عبدالصادق 1200313

 AEM يوسف فوزى لويز ميخائيل 1180023

 MEE يوسف محسن ساىمي يعقوب 1210340

 CEM يوسف محمد عاطف مصطف  بصله 1190047

 AET يوسف هشام عل احمد هارون  1210384

 CEM يوسف وليد فاروق عبدالمنعم سالم 1190049

 


