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9 1 M D A 
 سنة شهر يوم

شئون الطالبإدارة مكتب   1 0 2 9 0 8 1 

 
 

 المعتمدة الساعات لبرامج التحويل طلبات قبول تم الذين طالبل األول الكشف

 الجدد ببرامج الساعات المعتمدة)األجنبية(  دلةالشهادات المعطالب 

 

الذين تم ( األجنبيةشهادات الثانوية المعادلة )طالب ل األولمرفق الكشف 

قبول طلبات تحويلهم من كليات القطاع الهندسي بالجامعات الحكومية إلى 

 جامعة القاهرة. –برامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة 

 برجاء استكمال إجراءات التحويل على النحو اآلتي:

التوجه إلى مكتب التحويالت بالجامعة الستكمال إجراءات التحويل  (1

 .عمل ولمدة عشرة أيام 2018 سبتمبر 24 اإلثنينبدءاً من 

في المقر التوجه لمكتب شئون طالب برامج الساعات المعتمدة  (2

 اإلثنينبدءاً من ينة الشيخ زايد دبفرع الكلية بمئيسي بالجيزة أو رال

( Usernameالستالم اسم الحساب اإللكتروني ) سبتمبر 24

 ( للطالب.Passwordوكلمة المرور )

 

 مع خالص األمنيات بالتوفيق
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 االسم م

يلمخديجه خالد عبدهللا عبدالرازق سو 1  

 حبيبه عاصم محمد عثمان 2

 مصطفى اشرف احمد كمال 3

ادي حاتم عبد الفتاح  عبد الواحد غاليش 4  

 عمرو عصام عبد الحليم مصطفى 5

د المعطيعبد الرحمن هشام نبيل عب 6  

 ماهينور حافظ جهدان حسين عبد هللا 7

 حنين جمال محمد حيدر ابو بكر 8

 يحيى مصطفى سليم امين 9

 عمرو احمد فاروق مباشر 10

 مريم ياسر عزالدين محمد محمد السيد 11

 مريم مصطفى داود على 12

 يوسف محمد زكريا عبدالفتاح الشاذلى 13

 مصطفى عبدالرحمن رشاد احمد حسين 14

 اشرف ايهاب عباس حسانين الجنيدى 15

 فرحه محمد فاروق محمد مسعد 16

 ايه ايمن فاروق سيد عبدالغفار 17

 رانيا احمد عبدالفتاح روبي 18

 عمر خالد ممدوح جبر 19

 نور الدين نبيل محمد الهادي محمد العربي 20

 فرح اسامه زين الدين محمد 21

 هبه احمد امام السيد سليمان 22

 نهى عادل جالل توفيق العطار 23

 محمد وائل سعد زغلول السيد 24

 الحسن وائل نبيل فهمي احمد فهمي 25

 سلمى محمد فرج هللا اسماعيل 26

 كريم عمرو عبدالمجيد السيد 27

 مصطفى محمد مصطفى احمد 28

 سامى يوسف حسن احمد عبد الخالق 29
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 االسم م

 احمد محمد توحيد السيد 30

 عمر اشرف كمال معوض 31

 مصطفى عمر مصطفى السيد بيومى 32

 نادين طارق صالح الدين عبدهللا رزق 33

مال عبداللطيفكريم خالد ك 34  

 احمد وليد عبدالفتاح منصور 35

 مروان ياسر عبدالعزيز محمد يوسف 36

 فرح عمرو حسين القاضى 37

 يارا محمد ثروت عثمان 38

 احمد ماهر كمال سعيد الدالى 39

 ميار محمد مصطفى محمود سند 40

ابراهيم صيامزياد ايهاب ياسين  41  

 هنا وليد ابراهيم هميمي 42

 انجى حسام جالل حبيب على 43

 يوسف صالح عباس 44

 عاصم خالد محمد ابو العال خليل 45

 عبدهللا عصام الدين محمد فاروق الظواهرى 46

 ماجد مجدي عيد نصر العسيلي 47

 ملك عادل علي حماد 48

 احمد محمود حسين سليمان حلمي 49

 فرح اشرف محمود محمد 50

 عبدهللا وائل محمد مرزوق 51

 فريده رامى محمد رضا يوسف كامل 52

 بتول همام السيد نصر 53

 حسن ياسر فوزي احمد  الشواف 54

 محمد خالد صالح الرفاعي 55

 عز الدين محمود عبد العظيم محمد العشيرى 56

 مصطفى احمد محمد عبد اللطيف النادي 57

 تسنيم انور محمد الزيني محمد 58
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 االسم م

ى عطيه احمدزياد ايمن فكر 59  

 محمد كامل على محمد محمد 60

 كريم مصطفى محمد صالح سالم 61

 الرا رامي البير عوض هللا 62

 مريم محمد عتابى محمد عبدهللا 63

 احمد حاتم عبدالعظيم محمد الشافعى جادو 64

 سارة خالد محمد عبد الخالق المشد 65

 عبد هللا محمد سيد الشين 66

 نرمين محمد احمد محمد 67

 جورج جوزيف جميل نصيف جوارجيوس 68

 باكينام معتز باهلل محمد السيد الحريري 69

مد منير عبدالمعطى مصطفىحازم مح 70  

 سيف محمد امام محمد عبدهللا مرزبان 71

 ساره اسامه عثمان احمد 72

 على عمرو عبدالرحمن ابراهيم المالح 73

 عبدالرحمن هشام السيد عصام 74

 عمر محمد فاروق هاشم 75

 مايا اشرف صالح الدين حامد 76

 ساره محمد احمد حسين السرسى 77

 عمر خالد محمد سمير عبدالعزيز 78

 مصطفى اسامه احمد ربيع 79

 محمد عمرو محمد محمد اسعد 80

 اياد محمد عبد اللطيف حسن المانجو 81

 يوسف طارق رفعت ابو سعده 82

 منار حاتم مصطفى ابو العباس 83

 اياد احمد محمد احمد السنهوري 84

 منه هللا احمد سعد بدر خاطر 85

 عمر ياسر يس على 86

 سما ايمن لبيب عبد الفتاح سيد احمد 87
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 االسم م

يرعلى احمد لؤى ابو الخ 88  

 عمرو شريف علي بدر 89

 ابراهيم محمد احمد ماهر عبدالوهاب 90

 نورالدين خالد سعيد السروى 91

 محمد طارق محمود  الحبشى 92

 روان خالد حسن يوسف 93

 احمد عادل عبدهللا محمد عبدهللا 94

 عمر مجدى ابراهيم مصطفى 95

 هايدى هانى محمود محمد ابراهيم 96

 يوسف سامي سعيد عبد الرحمن 97

 زينه مجدي صبري غنى محمد قنديل 98

 كريمان محمد عبد المقصود امين 99

 سهيله مجدى محمد حسن محمد 100

 عمرو محمد اسامه احمد عبد الغنى 101

 فرح حسام جهاد موفق 102

 محمد حسن تحسين عبدالوهاب محسن 103

 حسام سامح محفوظ اسماعيل 104

 منه هللا احمد عبد السميع محمد 105

 محمود امير ابراهيم احمد 106

 اميرة جهاد محمد علي محمد 107

 ميرنا سامي عبد المسيح صلبان 108

 محمود يحي محمود الشاعر 109

 احمد هانئ حمدي منصور البهنساوي 110

 سارة عبد السالم يحي الفقي 111

رعلى ممدوح محمد محب نوا 112  

 بسمله خالد احمد سليمان 113

 زياد محمد عبد المجيد عبد الحميد محمد 114

 محمد احمد زكى ابراهيم 115

 كريم شريف صالح قاسم 116
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 االسم م

 مؤمن طنطاوى ابراهيم طنطاوى 117

 كريم ياسر السيد فهمي نجم 118

 احمد ياسر احمد عبدالرازق علي 119

 محمد عمرو محمد سيد يوسف 120

 خالد وليد محمد 121

 احمد محمد حسين مبروك 122

 ساندرا عالء شكري محمد خطاب 123

 دينا خالد عبدهللا عبدالكريم صبيحى 124

 يوسف سمير على احمد 125

 عمر محمود حسن احمد 126

 يحي عمرو ابراهيم محمد الصفتي 127

اد السيدعمر هشام فؤ 128  

 اسامه احمد محفوظ سيد على شلبى 129

 مصطفى حسن عبد العزيز حسن زهدي 130

 عبدالرحمن طارق سعيد عبدالمجيد 131

 نهى طارق على على البغدادي 132

 


