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 للخرسانة الجاهزة بيراميدزالمتدربين بشركة شف بأسماء الطالب ك

 المجموعة األولي

 

 الكود إسم الطالب م

 2007-63 أيمن حيدر عبدالعليم نوارة 1

 2012-74 أحمد محمد أحمد بدر 2

 2012-236 سمير نبيل سمير سمعان 3

 2013-24 أحمدخليل علي محمد عبدالدايم 4

 2015-21 أحمد خالد أحمد فريد السعيد 5

 2015-46 عيد احمد محمد سالمه احمد 6

 2015-134 عبدالرحمن فوزى محمد البسيوني 7

 2016-40 حامد محمد إسماعيل إسماعيل 8

 2016-110 محمد عمرو محمد عسل 9

 2016-120 محمود أشرف محمود البقري 10

 2017-11 أحمد أكرم التابعي أبوستة 11

 2017-45 احمد مفرح عبدالرحمن الدسوقي 12

 2017-55 اسالم محمود حسن ارز 13

 2017-61 أميرة وجدي فريد سماحة 14

 2017-68 جالل محمد محمد جالل الزنقراني 15

 2017-73 حسام كمال كمال أحمد رخا 16

 2017-83 خالد وليد محمد عمر 17

 2017-86 رائد رضا محمد حسنى 18

 2017-99 سمير محمد فؤاد البلقاسي 19

 2017-100 سهام سرور عبد العليم سرور 20

 2017-118 عبدهللا أشرف محمد بدران 21

 2017-120 عبدهللا عالء محمود أبوالسعود 22

 2017-158 العيسوي مازن ابو شتيه السيد 23

 2017-175 محمد حسن محمد ابراهيم 24

 2017-181 محمد رمضان رمضان الدليل 25

 2017-187 محمد طارق زكريا الجزار 26

 2017-200 محمد محمد حسن محمد 27

 2017-217 محمود محمد إبراهيم عيد المصري 28

 2017-244 نادر حسن حافظ جوهر 29

 2017-246 ندا ناصر يحيى الصردى 30

 2017-248 محمد الحسينى شتانسرين  31

 2017-253 نورهان عبدالفتاح عبدالحنان 32

 2017-258 هند ياسر محمد ابراهيم الزينى 33

 2017-259 وائل جمال منصور حسبو فودة 34

 2018-4 ابراهيم سمير سالمه غانم  35

 2018-6 ابراهيم عثمان ابراهيم سليم  36
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 الكود إسم الطالب م

 2018-8 احمد ابراهيم ابراهيم شحاته 37

 2018-15 احمد ايهاب عبدالعليم عبدالحليم 38

 2018-18 احمد سامى محمد فرحات 39

 2018-30 رضوان احمد محمد السعيد 40

 2018-39 احمد محمد عطية كرم هللا 41

 2018-40 احمد محمد على على زناتى 42

 2018-44 احمد مسعود احمد حسن 43

 2018-62 اشرف رضا عرفة محمد 44

 2018-67 السيد صالح عبدالفتاح عبدالقادر 45

 2018-70 الدسوقي امجد احمد محمد عوض 46

 2018-79 أنس ربيع أحمد إبراهيم صالح 47

 2018-80 اياد احمد مصطفى تقلو 48

 2018-82 ايه اشرف محمد بربر 49

 2018-89 إيهاب وليد محمد نافع 50
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  بيراميدز للخرسانة الجاهزةالمتدربين بشركة شف بأسماء الطالب ك

 المجموعة الثانية                                                                

 

 الكود إسم الطالب م

 2018-97 دبا تيسير محمد محمد عبدهللا 1

 2018-99 جالل كامل محمد البيومى 2

 2018-101 الصيادحازم حمدى عبدالرحيم  3

 2018-103 الحضريحسام الدين ناصر  4

 2018-111 خالد حسن محمد االنور االمام 5

 2018-114 أبوقبهخالد فرج احمد  6

 2018-115 خالد محمد عبدالحفيظ عبدالجواد 7

 2018-121 راندا ايمن تومه 8

 2018-126 عواد سالمة رنا محمد سلمى 9

 2018-127 رنيم عبده محمد النشوقاتى 10

 2018-129 روان محمد سعد غزل 11

 2018-131 زياد احمد على خميس 12

 2018-135 زياد محمد الصياد 13

 2018-150 صبرى سمير عبدالعزيز الجمل 14

 2018-158 عبدالرحمن إبراهيم عبدالقادر عبدربه 15

 2018-167 عبدهللا حاتم شرف 16

 2018-170 الباز عبدهللا وحيد فوزى 17

 2018-175 عمار احمد ابوالفتوح النجار 18

 2018-187 عبده فادي ابراهيم على محمد 19

 2018-189 فارس رمضان احمد العدوى 20

 2018-204 ماريو أميل عزت خلة 21

 2018-207 محمد اسامه محمد عبدالفتاح الديب 22

 2018-210 محمد السعيد عبدالسالم زاهر 23

 2018-213 محمد أيمن كمال عماشة 24

 2018-216 محمد حسين حسين السعدني 25

 2018-219 البساطىمحمد رزق السيد  26

 2018-220 جبهمحمد رفعت احمد  27

 2018-222 محمد شاكر محمد مصطفى 28

 2018-235 محمد متولى سعد متولى غراب 29

 2018-236 داود محمد مجدى سامى عبدالهادى 30

 2018-237 محمودمحمد محمد حلمى  31

 2018-243 محمد ناجح محمد القاضى 32

 2018-256 هواشمحمود يحيي محمد  33

 2018-270 مصطفى هشام يوسف شرارة 34
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 كود الطالب الطالب م

 2018-305 غانموسام محمد الزينى  35

 2018-306 يارا احمد محمد محمد سعده 36

 2018-308 ياسمين ابراهيم عطا هللا المليجى 37

 2018-310 الكيكي يحيى زكريا حامد محمد 38

 2018-1005 حسن الدسوقى داوداالء  39

 2018-1012 عبدالرحمن احمد ابراهيم وهيب 40

 2019-1001 احمد السيد عبدالسالم الطيباني 41

 2019-1007 مصطفى محمد مصطفى عمران 42

 2020-1012 مايا وليد السيد البدوي فايد 43

 2018-292 نوران حامد المتولى قابيل 44
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