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 الكشف األول للطالب الذين تم قبول طلبات التحويل لبرامج الساعات المعتمدة

 المرشحين للقطاع الهندسي بالجامعات الحكوميةطالب ال

 

مرفق الكشف األول للطالب الذين تم قبول طلبات تحويلهم من كليات 

القطاع الهندسي بالجامعات الحكومية إلى برامج الساعات المعتمدة بكلية 

 جامعة القاهرة. –الهندسة 

 برجاء استكمال إجراءات التحويل على النحو اآلتي:

التحويل التوجه إلى مكتب التحويالت بالجامعة الستكمال إجراءات  (1

 ولمدة عشرة أيام. 2018يوليو  31بدءاً من الثالثاء 

التوجه لمكتب شئون طالب برامج الساعات المعتمدة بدءاً من األحد  (2

( Usernameأغسطس الستالم اسم الحساب اإللكتروني ) 26

 ( للطالب.Passwordوكلمة المرور )

 مع خالص األمنيات بالتوفيق
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 االسم م

صالحابرام عادل يوسف  1  

 محمد عبد الخالق عبد المنعم متولى الصفتى 2

 مصطفى حسام الدين محمد ابراهيم 3

 محمد اشرف محمد السيد 4

 عبدالرحمن محمود سليمان قاسم ابوشناف 5

 ليديا جورج واصف خليل 6

 كيرلس نشأت كيرلس جندى 7

 هاجر عصام عبداللطيف عبدالسميع عبد ال 8

 كيرلس شوقى كمال ثابت 9

 محمود محمد عز الدين على امام 10

 شروق احمد محى الدين منجى محمد 11

 عبدالرحمن عمرو يوسف احمد شريف 12

 جنة والء الدين هاشم مصطفى 13

 فاروق فتحى فاروق محمد 14

 عبدالرحمن حسام محمد نور الدين حسن فيصل 15

 احمد حمدى احمد محمد 16

المطلب النجارحبيبة بهاء الدين حسين عبد  17  

 فادى ايمن رمسيس فارس 18

 محمد احمد مصطفى محمد الحداد 19

 عمرو ايهاب شوقى احمد سالم 20

 احمد عالء حسن عزام 21

 يوسف سيد عبد هللا حسن 22

 مروان عمرو فوزى جمعه 23

 مازن ايهاب محمد سمير سرحان 24

 احمد عبد الرحمن محمود مصيلحى 25

رمسيس عياداندرو امير  26  

 نغم السيد محمد محمد صالح الطرابيلى 27

 ابراهيم حمدى ابراهيم محمد الشافعى 28

 سيف الدين طالل حسين سيد رجب 29
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 االسم م

 نهله محمد حفناوى حفناوى الفقى 30

 احمد مصطفى عبدالرحمن عبدالباقى مخلوف 31

 احمد اسامه محمود احمد السكرى 32

يونسخالد محمود محمد خليفة  33  

 مى احمد سماح سيد يس 34

 يوسف عالء مصطفى احمد قنديل 35

 احمد منصور السيد منصور 36

 كريم اشرف محمد حسن عيد 37

 مهند عادل سعيد محمود المشد 38

 ياسمين مصطفى محمود احمد غانم 39

 حبيبة ابراهيم عبد العليم محمد عبد هللا 40

 محمود ياسر محمود بركات احمد 41

 شهاب محمد ممدوح محمد على حسن 42

 سلمى احمد مصطفى فوزى محمد فوزى 43

 محمد حسن انور محمد عبدالرحيم 44

 يوسف ابراهيم احمد عبدالفتاح شمس 45

 ساندرا سامى جورجى عبد المسيح 46

 فريدة احمد حامد احمد ابو العال 47

 محمود محمد مسعد محمد حسين 48

يوسفمحمد عماد محمد على  49  

 طارق وليد سيد توفيق ابو الخير 50

 مصطفى خالد سعيد عبد البر 51

 دينا ماجد مرسى عبدالمجيد 52

 محمد احمد حسين احمد على 53

 عمر جمال عثمان طلبه عثمان 54

 محمد فتحى محمد عبدالعزيز عطا هللا 55

 بسنت وائل عبد الناصر عوض 56

 يوسف اسماعيل شحاته اسماعيل 57

 روجيه سامى جورج ارنست ظريفه 58
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 االسم م

 عمرو احمد صالح الدين السيد حنفي 59

 دينا محمد حمدى عبد الغنى 60

 سعد الدين محمد سعد محمد 61

 كريم عمرو محمد محمد متولى 62

 يوسف احمد عبد القادر احمد شاهين 63

 خالد سعد محمد اسماعيل 64

 عمرو اشرف كمال محمد عوض 65

امام محمودعلى حسن  66  

 سارة على محمد سليمان 67

 مهاب حسام الدين فكرى محمود 68

 روان اشرف محمد رشيدى 69

 احمد ايمن ابو العينين رزق 70

17  ابراهيم عمرو السيد الدردير 

27  محمد مظهر طلعت عبد الفتاح البوهى 

37  عبد هللا جمال محمد عبد السميع 

47  معتصم محى محمد احمد على 

57  سمر نبيل الحسينى الشيخ 

67  يوسف تامر عبد الحميد على فهمى 

 


