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 للطالب الذين تم قبول طلبات التحويل لبرامج الساعات المعتمدة الثانيالكشف 

 المرشحين للقطاع الهندسي بالجامعات الحكوميةطالب ال

 

للطالب الذين تم قبول طلبات تحويلهم من كليات  نياالثمرفق الكشف 

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. 2018 أغسطس 6 اإلثنينبدءاً من 

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

 محمد على محمد ماهر داود 1

 محمود اشرف محمود احمد حجاج 2

 احمد محمد احمد ابو الغيط محمد 3

 كيرلس مجدى انور مؤنس 4

 ابراهيم مدحت الدسوقى مصطفى محمود 5

 ندى عادل ابراهيم عبد الفضيل 6

الرفاعىيمنى مصطفى الحسينى  7  

 صالح الدين هشام محمد احمد سيد 8

 منه هللا هانى السيد احمد الخضرى 9

حمد معتز لطفى احمدا 10  

 روان اسامه عبد ربه عامر احمد 11

 احمد مجدى السيد حسن 12

 تقى حسين فتحى مصطفى على 13

 عبد الرحمن محمد عبد الحكيم محمد 14

 مصطفى احمد حسن امين داود 15

عبدالحكيم طههنا حاتم  16  

 ريم عادل ابراهيم محمود 17

 منه هللا هشام حسن احمد ابو النصر 18

 احمد محمد سعد السعيد عيسى 19

 رنا وليد االباصيرى عبد الرحمن 20

احمدفرح احمد سالمه  21  

 يوسف محمد فاروق محمد فوزى عريبه 22

 عبد الرحمن حسن سعد الدين محمد حسن 23

 محمد عمرو عرفه محمد 24

 مروان هشام اسماعيل حمد 25

 على حاتم على محمد زين الدين 26

 نادين ايمن محمد كمال زكى 27

 هشام محمد محمود مرسى 28

 عمر محمد على حسن شرف الدين 29
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 االسم م

 محمود مجدى محمد محمود محمد فتحى 30

 ماريو عصام غبلاير اسرائيل 31

 يوسف محمد محمود حمدى عبدالعال 32

 فادى ايهاب بشرى جرجس 33

 محمد محمد عبدالباقى حسين ديهوم 34

 عبد الرحمن عمرو على السيد سبله 35

 عمار احمد عمار عبد النبى 36

 سما نجدى كامل على ابراهيم 37

 سهيله محمد حسين احمد محمد 38

 محمد هشام محمد السعيد البيلى 39

 نوران هيثم كامل عبد الغنى يونس 40

ىعمرو اشرف محمود محمود حفناو 41  

 بيبر امير فؤاد فرج باسيلى 42

 مللك عمرو فاروق محمد رشاد 43

 محمد خالد احمد عبده جبر 44

 محمد عبد الحليم عبد هللا عبد الحليم حافظ 45

 كريم حسام الدين كمال محمد فرج 46

 عمر عالء عبده سليمان احمد 47

 احمد ياسر احمد على جبر 48

 يمنى صباح محمد المعصراوى 49

 عبد الرحمن محمد حلمى على الناردى 50

 محمد احمد محرز على حسنين 51

 سامر محمد محمد رشدى حسن 52

 يوسف ياسر محمد دراز 53

 محمد عبداللطيف محمد المصرى 54

 محمد جمال الدين حسين عرابى ابو سنه 55

 االء حسام الدين محمد حافظ 56

 اسراء محمد كامل محمد كامل خليفة 57

 محمد محمود ابراهيم محمود 58
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 االسم م

حمد الليثىامنية احمد محمد م 59  

 عبد الرحمن حمدى اسعد حطبه 60

 عمر عاطف حامد محمد مبروك 61

 محمد خالد محمد على عبد العزيز 62

 يوسف محمد عبد المنجى مصطفى محمد 63

 عبدهللا محمد ابراهيم محمد نصار 64

 محمد اكثم امين جالل الدين عياد 65

 احمد رجب عبده ابراهيم حرب 66

 مصطفى عمرو محمد نادر احمد غيث 67

ره نادى محمد عبداللطيفمني 68  

 مصطفى محمد سعيد فتوح 69

 شيماء محمد جمعه ابراهيم عبد الرحمن 70

17 صبرى هالل مصطفى محمد   

27  محمد احمد محمد حسين ابوحسين 

37  ندى عصام محمد حسن محمود 

47 اشمنار سمير كامل ابوهو   

57  نسرين محمد محمود اسماعيل 

67  هاجر حاتم محمد عامر 

 محمد حسن محمد بكرى 77

عبد الرؤوف محمد شعبان عمر مدحت 78  

 لؤى ياسر كمال حسن عمر عبد الوهاب 79

 ريم محمود عبد الرحيم السيد الجندى 80

 خالد محمد زكى محمد 81

 فاطمة الزهراء محمد عبد السالم العزازى 82

 كرياكوس نشات رسمى حنين ميخائيل 83

 دنيا مدحت احمد ابراهيم مجاهد 84

 مؤمن عبدهللا حسن محمد الغرباوى 85

 محمد حسن محد احمد الخشاب 86

 محمد عالء عبدالعزيز السيد 87
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 االسم م
 تقى عادل محمد مختار حسين 88

 هدى ايمن السيد الشرقاوى 89

 احمد يسن محمد امين الجمال 90

 احمد هانى عبد هللا عبد العال 91

 عمر خالدمحمد ابو الوفا محمد 92

 جمانه محمد عبدالحميد محمود حسن غانم 93

 احمد محمود ياسر حسين السيد فرج 94

 


