
           

 

C a i r o  U n i v e r s i t y 
Faculty of Engineering 
Credit  Hour Programs إعالن 

ــ قــة الــعــام ـــــــــــج  رة ـــاهـــ

 كــلــيــــــــــة الـهــنــدســــــــة 

  برامــــج الساعــات المعتمــدة 
     

 

    

 صفحة  اعتماد تاريخ نشر اإلعالن إعالن رقم

6 1 M D A 
 سنة  شهر يوم

إدارة الساعات المعتمدة مكتب   1 1 1 5 0 2 2 

 
 

 مقرري التفكير النقدي وريادة األعمال  امتحان

 الساعات المعتمدة امج  برطالب جميع 
 

يوم   االعمال  وريادة  النقدي  التفكير  مقرري  امتحان  عقد  تقرر 

 في األوقات التالية:  2022/ 20/6اإلثنين الموافق  

الساعة   ▪ من  النقدي  الساعة    8:30التفكير  حتى  صباًحا 

بصالتي    10:30 )مبنى    20502+20501صباًحا 

 إعدادي(.

السـاعة   ▪ من  األعمـال  حتى    12:30ريـادة   2:30ظهـًرا 

 مسـاًء بصـالة الثالث عمارة ب )مبنى عمارة(. 

سرعة  التالي  بالكشف  أسمائهم  المرفق  الطالب  جميع  وعلى 

 شئون طالب الساعات المعتمدة لألهمية القصوى.  إلدارةالتوجه  

  

 دي ير النقمقرر التفك  امتحانآداء م طالب عليه
 برنامج اسم كود 

 AEM احمد جاسر محمد ربيع الشعراوى  4190266
 AEM محمد جمال الدين حسين عرابى ابو سنه 1180218
 CCEC صالح طلعت حسن على  3190002
 EEE على رامى محمد الدسوقى  2190613
 EEE ر خالد حسين نجار مع 1190299
 EEE يوسف مدحت محمود عبدالعزيز 1190293
 MDE رو فوزى جمعه ن عممروا 1180135
 MEE على محمد محمود نبيل عزمى  4191561
 PPC حنين جمال محمد حيدر ابو بكر  1180335
 PRE رغد فائز يحيى هادى  1190325
 PRE رى جاسم محمد حسن على احمد الكند مد مح 1190354
 PRE محمود محمد محمد عثمان االبراشى  1190556
 PRE سليمان الرشيدى ناصر عبدهللا معلث عوض  1190585



           

 

C a i r o  U n i v e r s i t y 
Faculty of Engineering 
Credit  Hour Programs إعالن 

ــ قــة الــعــام ـــــــــــج  رة ـــاهـــ

 كــلــيــــــــــة الـهــنــدســــــــة 

  برامــــج الساعــات المعتمــدة 
     

 

    

 صفحة  اعتماد تاريخ نشر اإلعالن إعالن رقم

6 1 M D A 
 سنة  شهر يوم

إدارة الساعات المعتمدة مكتب   2 1 1 5 0 2 2 

 
 

 دي ير النقمقرر التفك  امتحانآداء م طالب عليه
 برنامج اسم كود 

 SEE مصطفى حسن عبد العزيز حسن زهدي  1180458
 STE محمد حسن تحسين عبدالوهاب محسن  1180385
 WEE عبدالرحمن ضاهر فارح ضاهر 3190004

 

 

 يادة األعمالرمقرر  امتحانآداء م طالب عليه
 برنامج اسم كود 

 AEM زينة على عبدهللا محمد 2190623
 AEM على سلطان  يوسف عبدالحميد 1190261
 CCEC عبدالحفيظاحمد طارق عبداللطيف  1190157
 CCEC عبدالسالم احمد محمد محمد  1190567
 CCEC أحمد محمد سعد حسين على  1190184
 CCEC خالد أشرف عبد الرحمن إبراهيم 1180564
 CCEC عبدهللا احمد فوزى محمد  1180316
 CCEC كريم مصطفى محمد صالح سالم 1180350
 CCEE مصطفى حسنين أحمد محمد موسى  1180581
 CEM االء حسام الدين محمد حافظ  1180238
 CEM باسل حامد عبدهللا خطاب على  1190545
 EEE عبدالرحمن عادل عبدالقوى عبدالعزيز  1190372
 EEE علي محمد علي أبو الحسن  1180587
 EEE عمر خالد حسين نجار  1190299
 EEE رحيم محمود عمر سيد عبدال  1190132
 EEE كريم خالد كمال عبداللطيف  1180351
 EEE مازن محمد االمير عبده محمد منصور  1180021
 EEE مروان محمد سيد عبدالشهيد  1180589
 HEM محمد حسينيوسف رأفت فتحى   1190292
 MDE بوال سامح عوض الياس  1190329

 

 خالص األمنيات بالتوفيق والنجاح


