
  
  
  

  بورسعيد للتنمية العمرانية كشف بأسماء الطالب المرشحين للتدريب بشركة
 2018/2019للعام الجامعي 

  قسم الهندسة المدنية
  
  
  

  الكود  إسم الطالب  م
  2015- 110  سارة نبوي محمد همام  1
  2015- 280  يمني محسن الشوربجي  2
  2015- 73  إيثار حسن البدوي  3
  2015- 71  عبدالفتاحأمنية إبراهيم عبدالتواب   4
  2015- 106  روان محمود الشعراوي  5
  2015- 112  سارة محمد مرسي  6
  2015- 103  رضوي فكري عبدالوهاب  7
  2015- 193  محمد خالد عبدالباري  8
  2015- 129  عبدالرحمن أحمد سعفان  9

  2015- 132  عبدالرحمن جمال عرفات  10
  2015- 186  محمد أسامة محمود عاشور  11
  2015-4  محمد علي أبوالنجاإبراهيم   12
  2015- 94  خالد محمد أحمد مصطفي الحوت  13

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  بورسعيد للتنمية العمرانية كشف بأسماء الطالب المرشحين للتدريب بشركة
 2018/2019للعام الجامعي 

  قسم الهندسة المدنية
  
  
  

  الكود  إسم الطالب  م
  2015- 152  علي محمد محمود حسن نوفل  14
  2015- 99  ديفيد ماجد وليم حنا  15
  2015- 41  أحمد محمد إبراهيم بيومي شلبي  16
  2015- 32  أحمد عصام السيد عوض  17
  2015- 250  محمود محمد عبده البقساوي  18
  2015- 240  محمود السيد محمد حسين حمليط  19
  2015- 159  عمر أحمد علي بدوي عامر  20
  2015- 249  محمود كمال التابعي يوسف  21
  2015- 196  محمد شامل السيد العزازي  22
  2015- 217  محمد محمد أحمد الحديدي  23
  2015- 29  أحمد عبدهللا حسن علي  24
  2015- 204  محمد عبده محمد أبوسمرة  25
  2015- 31  أحمد عصام الدين علي بركات  26

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  بورسعيد للتنمية العمرانية كشف بأسماء الطالب المرشحين للتدريب بشركة
 2018/2019للعام الجامعي 

  قسم الهندسة المدنية
  
  
  
  
  

  الكود  إسم الطالب  م
  2015- 177  مازن سامي محمود محمود فرو  27
  2015- 165  عمر ياسر إبراهيم محمود محمد  28
  2015- 243  الباقيمحمود طارق إبراهيم عبد  29
  2015- 184  محمد أحمد محمد إسماعيل  30
  2015- 27  أحمد عادل عوض عيد  31
  2016-1006  محمد هشام صابر الشربيني  32
  2016- 92  محمد حامد احمد شاهين  33
  2016- 85  مازن علي علي رويزق  34
  2016- 142  هشام عبدالمنعم نورالدين  35
  2015- 169  عمرو كامل عبد السالم الغيطاني  36
  2015- 270  نور ياسر السيد خليل  37
  2015- 142  يحي الخضرهليل عبد الرحمن  38
  2015- 246  محمود عبد المنعم سعد حجازي  39

 


