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  التعمير واإلسكان بدمياط الجديدةالمتدربين بجهاز كشف بأسماء الطالب 

 

 الكود إسم الطالب م

 2014-33 احمد محمد نعيم بلح 1

 2014-238 عبد الجواد احمد الموجي 2

 2015-154 علي طارق علي عبدالرحمن 3

 2017-1 ابراهيم رجائى عبده محمد 4

 2017-7 احمد ابراهيم عويس الغرباوى 5

 2017-13 احمد السيد محمد العربى 6

 2017-27 احمد صابر عبدالخالق 7

 2017-31 احمد عبدالرحمن نافع 8

 2017-41 احمد محمد عبدالمعطى عبدالمطلب  9

 2017-46 أحمد منير خضر السيد 10

 2017-51 ادهم محمد عز رضوان 11

 2017-58 محمود بدرالشيماء ياسر  12

 2017-60 أمجد وليد غنام المغازي 13

 2017-67 تغريد فوزى عبد فول  14

 2017-69 جمعه احمد كمال على الريس 15

 2017-70 حازم حامد حامد على التمامى 16

 2017-87 رحمة محمد محمد عادل الغاوي 17

 2017-88 رضوى اسامة الجوجرى 18

 2017-89 روان احمد احمد صالح 19

 2017-94 زياد محمد محمد الجالد 20

 2017-104 شيماء شلبى الشاعر 21

 2017-108 عبدالرحمن امجد محمد ابراهيم 22

 2017-119 عبدهللا خليل على 23

 2017-123 عبدهللا محمد ابراهيم ابوالعطا 24

 2017-125 عالء نبيل عبدالرازق 25

 2017-127 على محمد على حسن 26

 2017-129 على عادل محمد محمد  27

 2017-130 علياء ابراهيم الشربينى 28

 2017-136 عمر السعيد محمد عبدالعظيم 29

 2017-148 فريد طارق ابراهيم ابوالمعاطى 30

 2017-153 لؤى احمد السعيد محمد 31

 2017-161 مجدى ابراهيم ماهر عبدالسالم 32

 2017-162 محسن محسن المهدى صبح 33

 2017-169 محمد اشرف كمال رجب 34

 2017-201 محمد محمد على النصارى 35

 2017-202 محمد محمد محمد الجوهرى 36
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 الكود إسم الطالب م

 2017-207 محمد ناصر عبدالقادر 37

 2017-213 محمود حسانين الفيومى 38

 2017-219 محمود محمد حامد الغرباوى 39

 2017-223 محمود محمود محمد زواله 40

 2017-225 ناصر عبدالرحيممحمود  41

 2017-233 مصطفى محمد حطب 42

 2017-236 معاذ محمد رمضان الدهرانى 43

 2017-237 معتز سامى مقبل هالل 44

 2017-263 يوسف فاضل عطيه  45

 2017-265 عبدالعزيز فخرى فتحى موسى 46

 2017-267 اسماء محمد السيد الباشا 47

 2018-1011 عبدهللا مسعد احمد عمارة 48

 2018-1018 محمد فوزى حسن السيد 49

 2018-1020 محمد يسرى اسماعيل محمد 50

                                                                                 

 المعهدعميد                                                                                         

 أ.د أوسامي راجح                                                                       


