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 طاقة بشركة المتدربينكشف بأسماء الطالب 

 

 الكود إسم الطالب م

 2010-194 محمد أسامة العزبي 1

 2016-1 احمد جالل حامد صابر 2

 2016-121 محمود حسنين حسنين 3

 2016-128 مرام مجدى محمد  4

 2017-5 ابراهيم يسرى محمد  5

 2017-34 أحمد فتحي أحمد الشين 6

 2018-37 احمد محمد عبدالرحمن نصر 7

 2018-38 أحمد محمد عبدالعليم إبراهيم بدوي 8

 2017-47 احمد نجاح عبدالمعبود 9

 2017-96 زياد ياسر حسن السيد 10

 2017-98 سعد عطية سعد الغيطاني 11

 2017-114 عبدالسالمعبدالسالم هانى  12

 2017-128 على خالد على الصياد 13

 2017-147 فاطمة السيد عيد مصطفى 14

 2017-172 محمد جمال رمضان الدسوقي 15

 2017-199 محمد محمد المهدى احمد 16

 2017-206 محمد مفيد بديع احمد 17

 2017-208 محمد نصر الرداد 18

 2017-210 محمد ياسر حلمى احمد  19

 2017-221 محمود محمد محمود عاشور 20

 2017-227 مريم فتحى محمد الزهدانى 21

 2018-229 محمد عبدالوهاب ابوالعنين 22

 2017-234 مصطفى احمد احمد المحالوى 23

 2017-241 مى مجدى محمد عبدالعاطى 24

 2017-245 نادر خالد محمد المناوى 25

 2017-249 نوال حامد امجد السيد 26

 2018-11 احمد اسامة عوض  27

 2018-14 أيمن ياسينأحمد  28

 2018-20 احمد سعد رزق محمد 29

 2018-33 أحمد محمد حسانين السعدني 30

 2018-106 حلمي طارق حلمي طرابية 31

 2018-123 روفيدة أحمد زكريا عريف 32

 2018-125 رنا عبدالحميد محمد  33

 2018-132 زياد راضى السقا 34

 2018-141 سلمي اسامه محمد عبد ربه 35

 2018-146 شريف عبدالفتاح عبيد 36

 2018-148 شيماء مسعد ابراهيم محمد 37
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 الكود إسم الطالب م

 2018-156 عاصم راضى مصطفى 38

 2018-171 عبدالوهاب عزمى الموافى 39

 2018-179 عمر خالد احمد الجزار 40

 2018-184 موسىعمرو حازم احمد  41

 2018-188 فارس عبدالحليم يوسف 42

 2018-202 لمى محمد محمد محمود 43

 2018-214 محمد حسن السعيد حسن فهيد 44

 2018-258 مروة ابراهيم عبدهللا  45

 2018-264 مريم ياسر عبدالسالم السيد 46

 2018-290 نورا سعد علي حطب 47

 2018-297 هاجر السيد 48

 2018-303 حامد محمد رجبهناء  49

 2018-312 يوسف سامح صالح 50

 2018-313 يوسف محمد البهلول 51

 2018-263 مريم وائل عبدالحليم 52

 2017-1002 محمد سعد الحسيني حطب 53

 2018-1006 الحسين حسن محمود حسن 54

 2018-1009 سماء صبحى محمد عبدالعزيز 55

                                                                                 

 
 

                                              

 ميد المعهدع                                                                               
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