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 2020/2021للعام الجامعي  سمارت هومشركة كشف بأسماء الطالب المرشحين للتدريب 

 

 الكود إسم الطالب م

 2014-256 عبدالرحمن محمد محمود  1

 2015-85 حسن أحمد السعيد محمد إسماعيل 2

 2015-125 عبدالحميد الزينىطارق  3

 2016-7 أحمد خالد السيد المتولي 4

 2016-31 اسماء ناصر فتحى  5

 2016-59 عبدالرحمن عالء سليمان 6

 2016-115 محمد وجدي هويدي هويدي 7

 2017-44 احمد مصطفى زكريا العدوى 8

 2017-56 اشرف محمود الشهاوى 9

 2017-84 دعاء رضا محمد عبدالحاكم 10

 2017-85 رائد احمد مسعد اللبان 11

 2017-102 سهيلة محمود العجيري 12

 2017-133 عمار ياسرحمدي الفار 13

 2017-151 كريم محروس فودة 14

 2017-155 ماجد سعيد رجب 15

 2017-159 مازن عبدالقادر فوزى 16

 2017-177 محمد ربيع سالمه الخميسى 17

 2017-178 محمد رجب محمد وهبة 18

 2017-183 محمد سعد ناصف عبدالهادى 19

 2017-188 محمد عادل محمد مسعد 20

 2017-194 محمد على حسن على 21

 2017-196 محمد مجدى عبدالهادى  22

 2017-203 محمد محمود سليمان احمد 23

 2018-2 إبراهيم السيد يوسف عزالدين 24

 2018-9 احمد ابراهيم السيد المهر 25

 2018-19 أحمد سامي نعمان الجمل 26

 2018-31 احمد محمد السيد احمد 27

 2018-42 احمد محمود مصطفى موافى 28

 2018-64 أالء عبدالفتاح السيد رفعت العاصي 29

 2018-72 امنية ابراهيم السنباطى 30

 2018-76 اميرة محمد المتولى ابوالعز 31

 2018-83 اية السيد عبدهللا عبدالسالم 32

 2018-88 أية يسري زهران 33

 2018-91 باسم أحمد محمد حبيب 34

 2018-104 حسين عبدالحليم بدير 35

 2018-124 ركان اسامه السيد  36
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 2018-136 زينب هانى كامل توفيق 37

 2018-151 صفية حسن الشحات محمد 38

 2018-162 ابراهيم محمدعبدالرحمن عالء  39

 2018-177 عمار محمد السيد صالح 40

 2018-190 فاطمة السيد جبر 41

 2018-191 فاطمة طه طاهر الخضري 42

 2018-197 كريم هانى امين العدوى 43

 2018-200 لجين فتحى الفيومى 44

 2018-201 لجينه ياسر مورالدين 45

 2018-249 محمود حسن عبدالباري 46

 2018-251 محمود عامر السيد رجب مقلد 47

 2018-259 مريم السيد ابوزيد 48

 2018-278 منه هللا شاكر ابراهيم 49

 2018-283 ميرنا ابراهيم شلبى البحيرى 50

 2018-291 نورالدين احمد الشامى 51

 2018-296 هاجر أحمد حسن عطاهللا 52

 2018-311 يوسف إيهاب المر 53

 2018-1003 حامد عامرأحمد ممدوح  54

 2018-1021 ناهد مجدى مطر 55

                                                    عميد المعهد                                                                                                                                   

                                  وسامي راجحأ.د أ                                                                               أ


