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  إستكمال إجراءات التحويل

 جامعة القاهرة وتقدموا بطلبات –رشيحهم لكلية الهندسة تم تالثانوية العامة الذين طالب 

  لبرامج الساعات المعتمدةتحويل 

 

دطرة شىىمهط بىى   إالىىا إسىىمهم ا طالجه ىى  أ طالمرفىى علىىا طالبىى   

مط يها طألحد طالمهطف  فا طالفجرة بهالكلية طالسهعهت طالمعجمدة برطمج 

 7102أغسىىىب  01حجىىىا يىىىها طال مىىىي   7102أغسىىىب   6

 (7102 ريى  )طالدرطسىية اللفلىا طالدرطسىا طألها  سدطد طالرسىهاال

هكلمىىىىىة  (Username)طسىىىىىا طالحسىىىىىه  ط الكجره ىىىىى  سىىىىىج ا طه

جسىى يا طالمرىىررطت سىىج دطم مه فىىا عمليىىة  ( Password)طالسىىر

 طالدرطسية.

 : مع م حظة مهيلا 

  طسا طالحسه  ط الكجره   الط يسلا(Username)  هكلمة
أمره بإثبهت   ال اللبهال  أه هالإ( Password)طالسر

 .ش لية

   عبهم ه ألي إطالحفهظ علا سرية كلمة طالسر هعدا  ي
 ر حيث أط طالبهال  مسمها مسمهالية كهملة عط آفرد 

همه يجا مط إ رطءطت مط  طال هلة ب سرية طالمعلهمهت 
   ال ه.

 

 مع  هالص طألم يهت بهالجهفي 
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 بيهط بأسمهء طالب   طالذيط إالجحرهط )بهالمسجهى طالعها(  
 ببرطمج طالبكهالهريه  ب ظها طالسهعهت طالمعجمدة 

  7102/  7102 همعة طالرههرة فا طالعها طال همعا  –بكلية طال  دسة 
 

 اسم الطالب م.

 ابراهيم زكى عاشورابراهيم وائل  1

 احمد ابراهيم عبد اللطيف احمد محمد 2

 احمد ايمن نصر حامد نصر 3

 احمد زكريا محى الدين محمد 4

 احمد شريف السيد حامد عياد 5

 احمد محمد مصطفى حسين 6

 ايمان مصطفى سيد السمانى 7

 ايه مجدى عصام محمد السقعان 8

 ايه محمود عبد الفتاح عليوه 9

 بسمه خالد اسماعيل سيد 11

 بسنت احمد ماهر محمد الليثى ابراهيم 11

 حازم سامى عبد الرؤوف زراره 12

 خالد عمرو حسين ابراهيم 13

 دانيال حسام رزق غبريال 14

 رامى جمال عنان رفليه موسى 15

 رفعت احمد عبد الرحيم محمد مطر 16

 رنيم حسام الدين ممدوح محمد امام 17

 سامح محمد سيف الدين احمدريم  18

 سلمى اشرف بليغ صبرى احمد 19

 شذا سعيد محمد كمال الدين عبد الحميد 21

 عبد الرحمن اشرف فؤاد محمد احمد 21

 عبد الرحمن حسين عبد الرحمن حسين سعودى 22

 عبد الرحمن سعد يحيى سنوسى اسماعيل 23

 عبد العزيز خالد عبد العزيز ابراهيم 24

 هللا احمد كمال الدين عبد العزيزعبد  25

 على احمد سراج الدين السيد الحلفاوى 26

 على مصطفى محمود محمد 27

 عمر اشرف عبد الملك محمود على 28

 عمر حامد محمد محمود سالم 29
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 اسم الطالب م.

 عمرو محمد السيد عزت 31

 فارس محمد حسن محمد حمزة 31

 فاطيما محمد صبرى هالل 32

 حسين عرابىفرح اكرم كمال  33

 كريم سعد مصطفى عنان 34

 كريم وائل محمد زين الدين على 35

 كمال قاسم محمد كمال قاسم 36

 لؤى سامى عبد السالم حافظ المصرى 37

 ليلى مصطفى فاروق محمود محمد هالل 38

 ماريا اشرف ابراهيم حنا 39

 محمد عبد المجيد مجد عبد الفتاح راضى 41

 ترهونىمحمد محسن احمد  41

 محمد محمد سعد محمد داود 42

 محمد محمد محمد احمد شهاب 43

 محمد محمود محمد احمد غالب 44

 محمود سيد محمد درويش مصطفى 45

 محمود يحى محمود عبد السالم على 46

 مروان ايهاب محمد عبد الرحمن 47

 مروان وليد على الشرقاوى 48

 مصطفى اشرف احمد عبد هللا عسكر 49

 مصطفى حازم مصطفى كامل احمد كامل 51

 مصطفى عالء محمد عفيفى 51

 مصطفى نشأت مصطفى حموده احمد 52

 مونيكا ايهاب فهيم سيدين 53

 ميادة يسرى سمير حمدى مصطفى 54

 ميرا ماجد قصدى حنا 55

 ميرنا محمد محمد بهجت زهران 56

 نرمين اشرف عادل شوقى محمد شوقى 57

 نبيل بشتنور محمود  58

 نورهان حسام حسين عمران عمران 59

 هشام احمد محمد كمال محمد محمد سالمان 61

 يوسف شريف سيد احمد صالح 61

 


