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 المتدربين بشركة كراوية للمقاوالت العامة كشف بأسماء الطالب 

 

 الكود إسم الطالب م

 2017-22 احمد سامح محمد فخر 1

 2017-43 احمد محمود السيد جندي 2

 2017-54 اسالم احمد محمود محمد 3

 2017-64 ايمان اسماعيل رمضان اسماعيل 4

 2017-65 محمود خليل اية ايمن 5

 2017-90 روان انور محمد حسن  6

 2017-92 ريم محمد نصر 7

 2017-109 عبدالرحمن رشاد محمد 8

 2017-111 عبدالرحمن طارق السيد الدسوقي 9

 2017-121 عبدهللا محمد عبدالاله 10

 2017-126 على عالء على 11

 2017-135 عمر ابراهيم على نجم 12

 2017-141 حسن محمودعمر على  13

 2017-143 عمر ياسر محمد فتح هللا 14

 2017-150 كريم عاطف محمد السيد 15

 2017-157 مازن ابراهيم امين  16

 2017-160 مايكل ناجى زهو عبدالمالك 17

 2017-186 محمد طارق جالل مسعد 18

 2017-192 محمد عالءالدين ابراهيم حسن  19

 2017-197 شادوفهمحمد مجدى محمد  20

 2017-216 محمود عبداللطيف السيد 21

 2017-222 محمود محمود رزق العاصى 22

 2017-228 مريم محمد ابراهيم الدسوقى 23

 2017-238 منةهللا عماد عبدالعال 24

 2017-239 منة هللا احمد حافظ 25

 2017-247 ندا هاشم حسن هاشم 26

 2017-256 هبةهللا جالل عبدهللا عبدالموجود 27

 2018-7 ابراهيم محمد ابراهيم رشوان 28

 2018-10 احمد ابراهيم عبدالمجيد 29

 2018-45 احمد مصطفي مهلل 30

 2018-47 احمد هانى احمد عبد الرحمن 31

 2018-58 اسالم سامح السيد مختار 32

 2016-62 عبدالرحمن احمد محمد 33

 2018-65 أالء فتحي محمد محمد العيوطي 34

 2018-68 الدين السيد السيد ضياء 35

 2018-71 امل ابراهيم محمد السيسى 36

 2018-73 امير جمال حمدى 37
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 الكود إسم الطالب م

 2018-78 أنس أحمد محمد إبراهيم حمزة 38

 2018-81 اية احمد محمد السيد 39

 2018-90 باسل محمد حسين 40

 2018-100 جمال محمد شحاتة 41

 2018-107 حمدى احمد حمدي احمد 42

 2018-117 محمود رأئفخالد  43

 2018-142 سما يسرى احمد رمضان 44

 2018-155 عادل وليد يونس 45

 2018-208 محمد اسالم حسن عفيفى 46

 2018-239 محمد محمود عبدالكريم 47

 2018-244 محمد ناصر عبدالمقصود 48

 2018-260 مريم محمد السيد عبدالعاطى 49

 2018-261 مريم محمد لهيطه 50

 2018-281 مهند نبيل محمد عبدالسالم 51

 2018-284 زازقميرنا احمد ال 52

 2018-286 نادين عزالدين محمد علي  53

 2018-295 نرمين شريف الدالى 54

 2018-302 هشام رابح عزت محمد رخا 55

 2018-318 يوسف محمد يوسف 56

 2018-319 محمود صالح محمود المنسي 57

 عميد المعهد                                                                                              

 أ.د أوسامي راجح                                                                                               


