قسى انهُذسة انًذَية
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الٍىم

الحبرٌخ

األحـــذ

22/4

االثُيٍ

22/5

انثالثبء

22/6

األربعبء

22/7

أولى مدوً

u
d

ثبوٍة مدوً

خىاص
المىاد(امححبن)

م /أمانى جوده حسن عمى

م /محمد أحمد حسن
م /خالد عبد اهلل محمد
م /عمى سعد رزق شنور
و /يحًىد أحًذ خهيم أحًذ
و/أحًذ سعذ انذيٍ

مسبحة (امححبن)

م /أحمد محمد صالح الدٌه
م /شادي أحمد محمد أحمد
م /طو عوض اهلل السيد
م /عبير مدحت محمد
و/يحًىد أحًذ خهيم أحًذ
و/أحًذ سعذ انذيٍ

مٍكبوٍكب (امححبن)

م/أحمد يوسف بكري
م/أحمد نبيل محمود خاطر
م/اندرو نبيل محمود نجيب
م/عبد الرحمن محمد أحمد
م/ىشام فرج اهلل حسن
م/محمود مرجان محمود

-

مٍكبوٍكٍة
وكهربٍة
(امححبن)

السىىات الدراسٍة
ثبلثة ( إوشبءات )
ثبلثة ( عبم )

مىشآت معدوٍة
(امححبن)

e
.
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b
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هىدسة طرق
ومطبرات
(امححبن)

و/أييٍ عبطف أحًذ
و/حًذي يحًذ أحًذ

م/أحمد إسماعيل محمد
م/محمد الحسيني
و/يحًىد عبذ انكريى
م /أبو بكر محمد

خرسبوة
(امححبن)

-

م /محمد وحيد فارس
م/ىشام فرج اهلل حسن
م /شريف جاويش
م /محمد أبو شوك

جحلٍل مىشآت
(امححبن)

م /محمد وحيد فارس
م /شريف جاويش

خىاص المىاد
(امححبن)

م /وليد احمد محمد داود
م /مصطفى فوزي عباس

م /أمانى جوده حسن عمى

م /محمد أحمد حسن
م /خالد عبد اهلل محمد
م /عمى سعد رزق شنور

جحلٍل مىشآت
(امححبن)

م/محمود مرجان محمود
م /عمر نظمى عمى حسن
م /خالد زكى حسين سالم
م/أحمد نبيل محمود خاطر

f. e

و/يحًىد عبذ انكريى يحًذ
م /سامح احمد فيمي
م /كريم سعيد عبد اهلل
م /مصطفى فوزي عباس

هىدسة جٍىجقىٍة (امححبن)
م /محمد أحمد عبد المطلب
م /طبرق السلكبوي
م /محمد سعيد رفاعي
م /مسعد حسن احمد عمى
م /صالح الدين عبد اهلل
م /أبو بكر محمد إبراىيم

-

أخحٍبري مببوً حىائط
حبملة (امححبن)
م /أحمد محمد صالح الدٌه
م /شادي أحمد محمد أحمد
م /طو عوض اهلل السيد
م /عبير مدحت محمد

w
w

مىشآت معدوٍة
(امححبن)

-

رابعة ( عبم )

w

-

-

رابعة ( إوشبءات )

-

-

-

اخحٍبري هىدسة
صحٍة وبٍئٍة
(امححبن)

م /محمد أحمد عبد المطلب
م /طبرق السلكبوي
م /محمد سعيد رفاعي

م /محمد أبو شوك
م /عمر نظمى عمى حسن

جٍىلىجٍب
(امححبن)

انخًيس

g
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م /طارق سيد مصطفى
م /احمد على حبمد غرٌب
م /عبير سامي محمد
م /سيد صالح حسين
م /عالء احمد عمى احمد
م/ىبة محمود بكري شمبي

u
d

مه 01:11الً
00:11
مٍكبوٍكب المىائع
(امححبن) فً A1

056

عدد الطلبة
مكبن اإلمححبن

انًبُي انرئيسي -A23
A4

وقث اإلمححبن

21000 – 20000

رئيس انقسى
أ.د/أحًذ عبذ انفتبح يحًىد

م/محمد الحسيني
م/أحمد إسماعيل محمد

م/اندرو نبيل محمود
م/عبد الرحمن محمد
م /كريم سعيد عبد اهلل
م /سامح احمد فيمي
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انًبُي انرئيسي

89

A1

21000 – 20000

انًبُي انرئيسي

050

-

001

انًبُي انرئيسي B2-B1

انًبُي انرئيسي
A4-B4

21000 – 20000

1000 -21030

B4-B3

21000 –20000

مه 00::1الً
0::1مىشآت معدوٍة
(امححبن) فً A23

مه : 01:11
( 00:11أخحٍبري لغة
(امححبن) فً B1

مه 0::1: 00:11
ري وصرف
(امححبن) فً B3

و/حًذي عبذ انصبدق
و/أييٍ عبطف
م/أحمد يوسف بكري
م /خالد زكى حسين

م /مسعد حسن احمد عمى
م /وليد احمد محمد داود
م /صالح الدين عبد اهلل

وكيم انكهية نشئىٌ انتعهيى وانطالة
أ.د/عبذ هللا سعذ

م /طارق سيد مصطفى
م /احمد على حبمد غرٌب
م /عبير سامي محمد فتحي
م /سيد صالح حسين
م /عالء احمد عمى احمد
م/ىبة محمود بكري شمبي

040
انًبُي انرئيسي A1-A23

1000 -21030

f. e

عًيذ انكهية
أ.د /إبراهيى جالل شعببٌ

w
w

w

