وزارة الطيران المدنى
األكاديمية المصرية لعلوم الطيران
كلية المراقبة الجوية

أسماء الطلبة والطالبات المتقدمين الختبار القدرات
للبرنامج المتكامل للمراقبة الجوية دفعة ()380
يوم اإلثنين  8308/7/9وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا
بمقر مركز اإلرشاد النفسي بكلية التربية – جامعة عين شمس ،روكسي – مصر الجديدة
ملحوظة هامة :رسوم اإلختبار  044جنيه تسدد كاملة بالمركز قبل بداية اإلختبار
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االســـم
بالل مهاب نصر مصطفى مهدي
مصطفى محمد عبد العاطى
أحمد عزت فتحى سيد
حلمى كمال عبد هللا عبد المنصف عيسى
عمر محمد مرتضى محمد محمد
أحمد مختار محمود احمد عطا هللا
محمد عبد الوهاب ابو السعود محمد
محمود عمرو يوسف عصر
أحمد مدبولى اسماعيل حسن عثمان
اسالم ابراهيم عبد الحميد سالم
مروة منير حامد محمد رزق
منال سالم محمود السيد
ماجد راغب عبد الفتاح عرفة
محمود عبد المجيد محمود الراعي
محمود سمير يوسف شرقاوى
أحمد بدوى عبد الحميد بدوي
نهلة السعيد عبد الخالق محمد
عمرو محمد يسرى حافظ
كرم السيد عبد الرحمن احمد
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يوم الثالثاء  2418/7/14في تمام الساعة التاسعة صباحا
بمقر مركز اإلرشاد النفسي بكلية التربية – جامعة عين شمس ،روكسي – مصر الجديدة
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االســـم
أحمد عبد الرحمن عبد هللا
السعدى مختار السعدى حمد
أحمد خالد محمد مدبولى
أمجد محمد أحمد محمد عيسى
عمرو كمال الدين حسن إبراهيم
عمرو محمد على نبيه
كريم محمد صالح مسلم
محمود ابراهيم محمد عوض
اسالم مصطفى على السيد
محمد سليمان على سالم
أحمد السيد على المرسى
اسامة محمد مصطفى ليمونة
اسالم حسن محمد حسن
اسالم محمد محمود محمد
حسام احمد عبد المجيد عبد العزيز
على الدين محمود محمد عز الدين
أحمد عبد الفتاح على منصور
أحمد محمد بدر الدين حلمى عبد ربه
مايكل مخلص حلمى درياس

