
  
  

  بيراميدز للخرسانة الجاهزةشركة ب للتدريب كشف بأسماء الطالب المرشحين
 2018/2019للعام الجامعي 

  قسم الهندسة المدنية
  
  
  
  

  الكود  إسم الطالب  م
  2018-1015  فاطمة ممدوح عبدالرازق  1
  2016- 49  رحيل سلطان طه سلطان  2
  2016- 37  أميرة أشرف محمد عبد ربه  3
  2016- 84  الصباغماجدة وليد سعد   4
  2016-1012  عمرو حسان فهمي القصبي  5
  2014- 175  محمود أحمد أبوالعنين  6
  2014- 242  السعيد الحسين السعيد السيد  7
  2014- 181  محمود فتوح محمد السعيد  8
  2014- 144  محمد جميل محمود حطب  9

  2013- 42  أحمد علي عبدهللا أبوالخير  10
  2016- 80  فادي عادل فرج منصور  11

12  
محمد عطية عبدالعظيم 

  الحضري
107 -2016  

  2016- 22  أسامة أحمد أبوالعنين الدشتي  13
  2016-5  أحمد حسن حمدي طمان  14
  2016- 65  عبدالفتاح أبوالنور شعبان  15
  2016- 75  عمر عبدالعزيز النادي  16
  2016- 66  عبدهللا حمدي عبده حجازي  17
  2016- 46  خالد أحمد محمد حسن  18

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  بيراميدز للخرسانة الجاهزةشركة ب للتدريب كشف بأسماء الطالب المرشحين
 2018/2019للعام الجامعي 

  قسم الهندسة المدنية
  
  
  

  الكود  إسم الطالب  م
  2016- 53  زياد عبده محمد المرتضي  19
  2015- 62  اسراء رضا السيد محمد الرمام  20
  2015- 253  مروة زكريا الحسيني  21
  2015- 261  ميرنا حمدان إبراهيم غالي  22
  2015- 268  نهي محمد شطا صبح  23
  2015- 260  منة هللا جمال الزيني  24
  2016- 336  محمود نصرالدين الجويني  25
  2015- 262  نادين عزت عبدالعزيز  26
  2015- 265  ندي عاطف سليم  27
  2016- 139  هاجر هالل الشحات  28
  2016- 136  الشحاتنهال هالل   29
  2015-2  إبراهيم عبدالرحمن هاشم  30
  2015- 24  أحمد رضا عوض الشرباصي  31
  2015- 195  محمد رضوان زهيري  32
  2015- 51  أحمد ممدوح الشبراوي أبوالنور  33
  2015- 185  محمد أحمد وحيد عرفي  34
  2015- 147  عبدالهادي جهاد عبدالهادي  35
  2015- 255  مصطفي حمدي عبداللطيف  36

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  بيراميدز للخرسانة الجاهزةشركة ب للتدريب كشف بأسماء الطالب المرشحين
 2018/2019للعام الجامعي 

  قسم الهندسة المدنية
  
  
  
  

  الكود  إسم الطالب  م
  2014-9  أحمد السيد إبراهيم  37
  2015- 79  باسم وحيد محمد البهنساوي  38
  2015- 157  عمار محمد جمعة فضالة  39
  2015- 28  أحمد عبدالرازق خليل دعادير  40
  2015- 178  مالك محمد سعد شديد  41
  2015- 222  محمد مصطفي سيد محمود  42
  2013- 72  أحمد ياسر أبوبكر الصردي  43
  2015- 37  أحمد فكري عطاهللا سلمان  44
  2015- 52  أحمد ممدوح عوض محمد  45
  2015- 227  محمد نهاد شفيق سليمان  46
  2015- 232  محمد وهدان الششتاوي عبدالبر  47
  2015- 89  حسين مجدي محمد لحسة  48
  2015- 84  حسام السيد علي قورة  49
  2014- 233  عبدالمنعم أشرف عبدالمنعم  50
  2012- 275  عبدهللا راضي جاد جودة  51
  2017-1007  عمر رضا حامد مصطفي  52
  2015- 86  حسن الحسانين السعيد جبل  53
  2015- 383  مجدي أنور محمد عليمحمد   54

   


