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 استكمال إجراءات التحويل

 لى كلية الهندسة جامعة القاهرة نظام الساعات المعتمدة إ تقدموا بطلبات تحويل  الطالب الذين  

 

سمائهم الذين لم يقوموا بسداد  أعلى الطالب المرفق 
التوجه   ، سرعةالمدينة الجامعية فيرسوم التحويل 

دارة شئون طالب الجامعة بالمدينة الجامعية إالى 
جراءات التحويل وسداد رسم إك الستكمال وذل

من يوم االحد الموافق   التحويل وذلك ابتداء  
 2019 سبتمبر22

 

 
 خالص األمنيات بالتوفيق والنجاح
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 االسم #

 احمد اسامه محمد اسعد فرحات 1

ف احمد محمد التون   2  احمد اشر

 احمد انس احمد مىك االنصارى 3

 احمد ايمن احمد عبدالباقى فوده 4

 المتقي   حامد احمد ايمن امام  5

 احمد جمال البكرى محمد حميده 6

 احمد حسام نرص عبد المنعم عسكر  7

 احمد طارق عبدالحميد شاج الدين 8

 احمد فايز عىل عبدالعظيم 9

 احمد فتىح عبد السيد محمد بدوى العدوىل  10

 احمد فهىم فهىم امي   طه  11

 احمد ماهر احمد احمد  12

 احمد محمد جمال الدين احمد مصطف   13

 احمد محمد عبد المنعم ابراهيم  14

 احمد محمد محمد عبد الفتاح  15

يف محمد المناديىل 16  احمد ياش شر

 ادهم ايمن احمد ماهر محمود  17

 ادهم تامر عىل عبدالخالق عىل 18

 اروى وليد شاكر حنف   19

 اشاء يىح ابراهيم عبدالحكيم 20

 اسماعيل توفيق اسماعيل احمد محمد  21

ة احمد محمود عىل زيتون  22  امي 

 انىحى طارق سيد عبدالباقى سيف النرص  23

يف السيد الخشن  24  انس شر

 اية حمدى جيى جيى البنا  25

 ايه مصطف  احمد عابدين 26

 عبدالحكيم صديق ابو العالبهجة محمد  27

ف فتوح السيد زيادة الجمال  28  تفى اشر

 جميلة احمد عادل عىل عبدالمجيد 29

 جون موريس شوقى ميخائيل مليكه 30

 حازم محمد جالل يوسف عرفة  31

 حبيبة وليد محمد محمد عفيف   32

 حبيبه محمد عز الدين ابراهيم محمد 33

 حبيبه محمد محمود قاسم 34

 حسن الحسين  حسن كمال جيى  35

 حسي   احمد صالح ابراهيم حساني    36
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 االسم #

 خالد مجدى عبدالمعبود الشهاوى 37

 خالد محمد خاطر الدويك 38

 دانيال رفيق وليم سعيد  39

 داود حب هللا داود رشوان حسن  40

 راندا هشام السيد محمد السيد 41

 رقيه ايهاب فاروق توفيق السيد 42

 رنا جمال مصطف  حافظ  43

 رياض محمد رياض عبدالموىل عابدين 44

 ريم وائل محمد حسن  عىل محمد العنان   45

 ريم ياش يوسف جمال امي    46

 ريم يرسى اسماعيل محمد احمد  47

 زياد جمعه المعداوى محمد غنيم  48

 زياد حازم محمد سعد الدين االمي   49

 زياد خالد صالح الدين عبدالرحمن 50

 زياد خالد محمد مرىس مراد 51

 زياد محمد احمد الحسين   52

 زياد محمد محمود عفت طه 53

 سارة احمد ابو الحسن الشاذىل محمد حسن  54

ف الدين  55  سارة سيد حسن شر

 ساره احمد فاروق حسي    56

يف محمود سويف   57  ساره شر

 ساره عفت عبدالستار احمد ربيع 58

 سلىم ابراهيم السيد ابراهيم السيد  59

 سلىم ابراهيم صميدة عبد الواحد عبد القادر  60

 سلىم احمد سيد محمد سيد الحلوان   61

 سلىم احمد محمد عبدالمطلب يونس  62

 سلىم غريب محمد عزت غريب متوىل  63

 سلىم محمود عالء الدين محمد سمي  اباظه  64

 سلىم مصطف  ابراهيم عىل الشاذىل 65

 سيف الدين احمد سالم عيد عىل  66

 سيف الدين احمد عىل حنف  محمد  67

 سيف الدين طارق مصطف  شافىع  68

 سيف هللا فتىح محمد اللبان  69

 سيف هللا محمد شوقى محمد قشطه  70

 سيف هللا ياش ابراهيم محمد عبدالعال  71

 سيمون سمي  سليمان مرزوق 72
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 االسم #

 شادى احمد حمدى عىل سليمان 73

 شادى حسام الدين ذكريا السيد محمد 74

يف حافظ عبدالعال حافظ السلماوى 75  شر

 شهاب الدين وائل طلعت محمد مدن   76

 شهد عبدالرحمن لبيب عبدالرحمن 77

 شهد ماجد محمد عبدالرؤف 78

ين خالد عبد الرحمن عبد المعز خليل  79  شي 

 عبد الحميد وليد عبد الحميد احمد رضوان  80

 عبد الرحمن محمد اسماعيل عليىم  81

ي مرىسي  82
 عبدالرحمن ابراهيم محمد الحسين 

 عبدالرحمن سالم اسماعيل درويش 83

 عبدالرحمن سليمان السباىع شلنى  84

 بدالرحمن عىل احمد احمد عىل ع 85

 عبدالرحمن محمد احمد عبدالرحمن الشاهد 86

 عبدهللا احمد محمد رضوان 87

 عبدهللا حاتم عىل ابوالوفا 88

 عبدهللا محمد عبدهللا الشافىع بيوىم 89

 عبدهللا محمد عبدهللا كامل  90

 عبدهللا هان  عبداللطيف العزب خليل 91

 عبدالمعز وائل هشام عابدين 92

 عىل احمد محمد صابر  احمد مطر 93

 عىل الدين حازم ابراهيم صف  الدين نرصت 94

 عىل الدين طارق محمد جمال عبدهللا  95

 عىل وائل عبداللطيف راغب الجندى 96

 علياء محمد سيد عبدالفتاح 97

 عمر السيد عبد الغن  النحاس  98

 عمر جمعه محمد عبداللطيف  99

 عمر حسن حلىم السيد 100

 عمر حسن  انور عبد الحميد ابو اليرس  101

 عمر خالد حسي   نجار  102

 عمر خالد شفيق احمد الششتاوى 103

 عمر عالء الدين عادل مدبوىل  104

 عمر عىل محمد سنوىس 105

 عمر محمد فتىح احمد سودان 106

 عمر محمد فهيم مصطف   107

 عمر مصطف  فؤاد مصطف  نشأت  108
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 االسم #

 عمر موفق محمد باهر عمر نارص الدين 109

 عمر وائل احمد مهران عطا 110

 عمر ياش يوسف جمال امي    111

ي  112
 عمرو خالد محمود محمد اليمن 

 عمرو ماهر نوفل عبد الرحمن  113

 عبدالوهاب عبدالمعبود حجاجعمرو مجدى  114

 عمرو ياش صالح الدين حسن 115

 فاروق طارق فاروق مرزوق  116

 فريده احمد محمد السيد فهىم 117

 قمر ابراهيم الدسوقى محمد محمد ابو زيد  118

 كارول سامح مكرم فهيم 119

 كريم امجد محمود محمد حسني    120

 القادر عىل غزال كريم ايهاب عبد  121

 كريم حافظ عبدالعال حافظ السلماوى 122

 كريم خالد محمد يحن  محمود النادى 123

 كريم عزيز عريان عزيز 124

 كريم محمد فتىح عبد اللطيف  125

ف موريس اسكندر  126  كالرا اشر

 مارك ميالد شحاته غاىل 127

ي رياض 128 ي رياض صيى
 مارك هان 

 ماريو ساىم نخله فهىم  129

 مازن احمد عبدالعزيز زينهم 130

 مازن معتصم احمد سمي  ابو شادى 131

 محمد احمد ابراهيم عسيىل  132

 محمد احمد عبدهللا محمود مصطف   133

 محمد احمد فاروق مصطف  العياىط 134

 محمد احمد محمد عبدالمنعم 135

 فهىم عويس محمد احمد محمد  136

 محمد احمد محمدى محمود 137

 محمد احمد محمود حامد  138

 محمد اسامه محمد احمد زين الدين 139

 محمد السيد ابراهيم محمد اسماعيل  140

 محمد ايهاب عبدالرحمن مدكور اللبان  141

 محمد ايهاب محمد امي   سوكه 142

 محمد جمال غريب ابراهيم 143

 محمد حسي   محمد اسماعيل  144
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 االسم #

 محمد خالد ابراهيم الدسوقى حسن  145

 محمد خالد سعد الدين محمد السيد  146

 محمد خالد محمود غنيمه 147

 محمد رمضان احمد سيد احمد الشافىع  148

 محمد سامر  الحساني   محمد الحساني    149

 محمد صالح زىك احمد عىل 150

 محمد عادل عراقى بكرى امي    151

 محمد عادل محمد حمزاوي 152

 محمد عادل محمد معروف عاشور 153

 محمد عبدالحميد عىل عبدالدايم عطيه 154

يف 155  محمد نارص سعيد خفاجى شر

 محمد نارص محمد محمد عىل جعفر 156

 محمد هشام محمد حافظ  157

 محمود ايمن مسعود عبدالعزيز 158

 محمود محمد خليفه عبدالغفار 159

 محمود هان  محمود محمد حسن مهدىل  160

 مختار سامح عبد االعظيم محمد عىل  161

 مروان احمد مصطف  احمد مصطف   162

 مروان المتوىل المنشاوى المتوىل عىل  163

 مريم زكريا عبدالعزيز حسن عىلي  164

ىمريم عىل عبد  165  الرؤوف عىل البحقي 

 مريم محروس توفيق بكر محمد 166

 مريم معيى  محمد فتىح الورورى 167

 مريم هشام محمد احمد عبداللطيف 168

 مصطف  محمد محمود شفيق برهام 169

 منه هللا محمد احمد مصطف   170

ي رجب 171
 من  رجب عبدالمغن 

 مهرائيل ايمن مرقص صليب  172

 مهند مىح الدين محمود السيد  173

 مهند وائل محمد نورالدين 174

 مؤمن محمد عبدالمنعم عطا 175

نا تامر حسن  محمد يوسف  176  مي 

نا مصطف  رفاىعي عىلي  177  مي 

 نادين ايمن منصور احمد ندا  178

 نارص عبدالجواد منصور الباز شحاته 179

 ندى بشي  مصطف  محمد مصطف   180
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 االسم #

 ندى طارق محمد محمد عمر 181

 ندى وائل مصطف  توكل  182

 نعمه محروس عىل بدوى  183

وك غانم  184  نور الدين وليد محمد رشاد ميى

 نوران محمد سعد عبد هللا 185

 نورهان احمد حلىم طلبه 186

ة محسن عبدالمنعم شعيب عبدهللا 187  ني 

يفهيالنه ايمن محمد  188  رضا عبدالحكيم الرسر

 يارا محمد سيف الدين احمد جمعة  189

ار 190  ياسمي   احمد ماجد محمد مي  

 ياسمي   محمد محسن حسن المرسى 191

 يحن  محمد عىل محمد عىل اسماعيل 192

ي احمد حاتم مصطف  محمود  193  يحن 

 يس سالم سيد وهنى  194

 محروس سيد االحمر يوسف احمد عالء  195

 يوسف اسامه احمد محمدى 196

 يوسف حسن محمد حسن الحيوان 197

 يوسف رأفت فتىح محمد حسن 198

 يوسف سيد عبدالونيس عبدالحميد 199

 يوسف عبدالحميد عىل سلطان 200

ف احمد ممدوح عبدالرحمن 201  يوسف محمد اشر

 عبدالمقصود عىل الشاعريوسف محمد عىل  202

 يوسف محمد فوزى محمود 203

 يوسف مدحت محمود عبدالعزيز 204

 يوسف ياسي   مصطف  فايق البورين   205

 


