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 تسديد الرسوم الدراسية للطالب المستجدين

مكتب التنسيق  جامعة القاهرة من قبل -الهندسة المرشحين لكلية لطالب المستجدين ل
 6102/6102للعام الجامعي  لمستوى العاملتقدموا بطلبات إلتحاق و

 

دارة شىىمون إلىى  إالتوجىى  فىىي الكشىىم المرفىىق سىىمامهم أالموضىى   الطىىالبعلىى  

 أغسىط  62 من يوم األحد الموافىقالفترة ف  بالكلية  الساعات المعتمدةطالب 

الدراسىية ورسىوم  سىداد الرسىومل 6102سىبتمبر  0 حت  يوم الخمىي  6102

الحسىاب  سىتالمإ( و6102)خريم  6102/6102 األولللفصل الدراس   الكتب

ستخدامهما ف  عملية إل( Password) وكلمة السر (Username)اإللكتروني 

 تسجيل المقررات الدراسية.

 

  مع مالحظة مايل : 

 .أمره بإثبات شخصية يال للطالب أو ولالمظروم إلن يسلم 

 

 تحذير هام:

ر خآفرد  يعطامها ألإوعدم  (Password)الحفاظ عل  سرية كلمة السر يجب

 ما يتم من خالل حساب  اإللكتروني.الطالب مسمول مسمولية كاملة عحيث أن 

 

 

 

 مع خالص األمنيات بالتوفيق
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 بيان بأسماء الطالب الذين إلتحقوا )بالمستوى العام(
 ببرامج البكالوريو  بنظام الساعات المعتمدة

 6102/  6102جامعة القاهرة ف  العام الجامع   –بكلية الهندسة 
 

 األسم م.

 ابراهيم عادل محمد عماره قاسم 1

 ابراهيم مدحت ابراهيم محمد حسن الفطاطرى 2

 احمد جمال توفيق احمد 3

 احمد حاتم ابراهيم فتحى حماد 4

 احمد خالد امين محمد العيسوى 5

 احمد عمرو عمر محمد عامر 6

 احمد محمد احمد حسن عبدالعال 7

 احمد محمد عزت مرزوق 8

 جاد حشيشاحمد محمد على  9

 احمد مصطفى محمد المطبعجى 10

 احمد ناصر قرنى حميده 11

 احمد هانى محى الدين على 12

 احمد وحيد عيد عبدالعظيم 13

 احمد يحيى يوسف السيد 14

 اروى حسام الدين سيد احمد احمد سيف 15

 اسراء خالد عبدالرؤوف محمد 16

 اسماعيل مدحت ابراهيم محمد حسن الفطاطرى 17

 امير صالح االحمدى عبدالرحيم 18

 بيشوى عاطف فرج حنا 19

 جيالن باسم محمدى مدبولى 20

 حازم ناجى مرسى احمد مرسى 21

 حبيبه هشام عطيه سيد حسين 22

 حسين احمد بدير احمد 23

 حسين ايهاب محمود ماهر محمود صابر 24

 دارين عمادالدين سعيد عبدالعزيز 25

 ابراهيم عوض شريفدعاء محمود  26

 دينا طارق رمضان ابراهيم 27

 رنا محمود السيد محمد 28

 زياد هانى محمد سعيد ابراهيم السيسى 29

 سعدالدين مصطفى سعدالدين عبيد 30

 شهد عفت عبدالحميد الشربينى منصور 31

 طاهر هشام حسن الحميلى 32
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 األسم م.

 عبدالرحمن ايهاب عبدالجواد على 33

 طه حسين عبدالرحمن عمر 34

 عصام سمير محمد عبدالقادر 35

 على ابراهيم شحاته مرسى احمد 36

 على ياسر صفوت محمود 37

 علياء عماد الدين محمد بيومى 38

 عمر احمد محمد نجيب السيد الطويل 39

 عمر خالد السيد محمد 40

 عمر محمد احمد عبداللطيف 41

 عمر مصطفى جالل الدين عبدالحق 42

 عصام محمد طه عبدالوهابعمرو  43

 عمرو محمد عبدالفتاح عزب محمد اسكندر 44

 عمرو ممدوح فاروق محمد ابراهيم 45

 فاطمه عثمان محمود عثمان وهدان 46

 فرح محمد امين البنا 47

 فريد محمد كامل توفيق 48

 كرستينا ماجد عجايبى اسكندر 49

 كريم اسامه ابراهيم السيد صبيح 50

 بسام توفيق احمد ارحيمكريم  51

 مارينا مجدى كامل جوهرى 52

 مازن حسن محمد حسن الحيوان 53

 مايكل اشرف حليم عبدالملك صالح 54

 مايكل رامى عزت نصيف 55

 محمد احمد عبدالرازق نبيه احمد 56

 محمد اديب عبدالشافى عبدالحليم 57

 محمد اشرف حسين عوض 58

 محمد اشرف على طه حسين 59

 محمد اشرف محمد محمد عرفه 60

 محمد اشرف يوسف يوسف احمد 61

 محمد ايهاب يحيى عبدالرؤف العشرى 62

 محمد جمال عبدالحكيم محمد سليمان 63

 محمد سامى حسن سليمان 64

 محمد شريف احمد محمد معوض 65

 محمد طارق ابراهيم محمود 66

 محمد عنتر جاد الكريم تغيان 67

 السيد السيد على النمر محمود احمد 68

 محمود احمد محمود عبدالحليم عطوه 69

 محمود عارف محمود محمد حسن 70
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 األسم م.

 محمود نور الدين ابراهيم عشماوى 71

 مرفانا عادل محمود عبدالشافى 72

 مريم محسن محمد محمود نورالدين 73

 منه هللا نائل سمير احمد سليط 74

 عبداللطيفمؤمن رافت ياسين احمد  75

 مى مصطفى ابراهيم حلمى السيد 76

 ميروال ممدوح باخوم يسى 77

 مينا روبرت كمال فريد 78

 نادين طارق محمد ابراهيم احمد 79

 نادين مصطفى سامى ابراهيم 80

 ندى عاطف احمد محمود 81

 نغم احمد مصطفى حجازى 82

 نهى حاتم مصطفى محمد احمد 83

 نورالدين احمد الوسيمى نورالدين احمد محمد 84

 نوران شريف رشاد خطاب 85

 هاجر محمد محمود على 86

 هاله محمد سامى سعيد عبدالقادر 87

 يارا محمود محمد محمد جندى 88

 يارا وائل عصام الدين على بركات 89

 يازا صفوت صبحى على 90

 ياسمين محمود صالح الدين محمد نور 91

 يسنيحيى عمرو عبدالحكيم  92

 يمنى طارق محمود بركات 93

 يمنى عمرو سيد عبدالرؤوف 94

 يوسف اشرف محمد جاد 59

 يوسف سيد مصطفى محمد على 59

 يوسف عبدالمنعم عبدالحميد البكل 59

 يوسف مصطفى احمد احمد 59

 


