
  

 جـامعـة القـاهـرة

 كلية العلوم

 معه القاهرة كلية العلوم بيان بأسماء الطالب المحولين إلي جا
 (مج علوم البترول الجيولوجية)برنا

 5102والحاصلين علي شهادة الثانوية العامة في العام الجامعي 
 

 

 م
 

 االســــــــــــم
 

 الكلية المحول منها
 

 المجموع
 العنوان

 االدارة التعليمية
 ـــــــــ 56662 حلوان محمد هشام سالم ابوسريع 0

 غرب القاهرة 571 عين شمس احمد سعد احمد رشدى محمد 5

 العجوزة 565 الزقازيق عمر اشرف محمد عمر 5

 الدقي 583 حلوان عمرو محمد محمد عيد 4

 ـــــــ 56562 بنها محمد مصطفى خليل 2

 شرق شبرا الخيمه 54262 جنوب الوادى عبده محمدروان محمد  6

 ـــــــــ 57562 بنها حاتم عصام سعد محمد 7

 العمرانيه 526 الزقازيق ادهم محمد محمود حسن 8

 بنها 583 بنها محمد زغلول حامد على 3

 الدقي 56862 عين شمس يوسف هشام احمد جودت طايع 01

 الحسنيه 53162 الزقازيق طارق محمد ابراهيم محمد عبدهللا 00

 شرق طنطا 520 دمياط احمد على سيد احمد عطيه 05

 دشنا 585 جنوب الوادى بدرالدين احمد محمد حسين 05

 العمرانية 56862 عين شمس نهله حسام الدين يوسف 04

 بنها 52362 الزقازيق ممدوح محمد على حسانين 02

 العجوزة 52762 الفيوم عبدالرحمن على احمد  06

 المعادي 58862 عين شمس عبدهللا اشرف محمد بدوى 07

 العريش 581 العريش محمد مدحت حامد سالمة  08

 عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

  



 

 جـامعـة القـاهـرة

 كلية العلوم

 القاهرة كلية العلومبيان بأسماء الطالب المحولين إلي جامعه كشف تابع 

 (امج علوم البترول الجيولوجيةن)بر 
 5102والحاصلين علي شهادة الثانوية العامة في العام الجامعي 

 
 

 م
 

 االســــــــــــم
 

 الكلية المحول منها
 

 المجموع
 العنوان

 االدارة التعليمية
 العريش 52562 العريش احمد رشاد عثمان جمعة 03

 ابو النمرس 56162 الفيوم عبدهللااحمد حامد بركات  51

 منشأه القناطر 565 حلوان عبدهللا جمال عبدهللا حسن 50

 الهرم 564 حلوان احمد صبحى زكى عبدالجواد 55

 القاهرة الجديده 58762 حلوان اسامة عمرو جالل سعدة 55

 الزيتون 523 بنات عين شمس نورهان حسن سيد حسن 54

 ــــــ 54862 اسوان عيد على عيد محمد 52

 النزهه 588 حلوان عبدهللا علي عبداللطيف محمد 56

 الدقي 527 الزقازيق إيمان رضا كامل فرج هللا 57

 أخيم 53562 سوهاج أحمد حسن عبدالصبور 58

 زفتا 53062 طنطا يوسف جمال ابوالمعاطي عبدالمعطي 53

 الزاوية 57162 عين شمس حسين مجدي حسين محمود 51

 القاهرة الجديدة 546 قنا )جنوب الوادي( هشام محمود نعيم مصطفي 50

 العمرانيه 527 الزقازيق محمود محمد مصطفي السيد 55

 

 عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 

 

  



 

 جـامعـة القـاهـرة

 كلية العلوم

 بيان بأسماء الطالب المحولين إلي جامعه القاهرة كلية العلوم 

 التقنيه الحيويه/الكيمياء الحيوية الجزيئية(برنامج )
 5102والحاصلين علي شهادة الثانوية العامة في العام الجامعي 

 
 

 م
 

 االســــــــــــم
 

 الكلية المحول منها
 

 المجموع
 العنوان 

 االدارة التعليمية 
 الخليفه 58762 حلوان خالد حسين حامدلبنى  0

 أكتوبر 52062 اسوان اميرة حسنى عوض حسن 5

 ـــ 588 حلوان ندى ناصر حسن سيد 5

 العمرانية 58762 حلوان امنيه حنفى احمد محمود 4

 النزهة 587 حلوان االء محمود احمد حسن 2

 دسوق 588 بنها دارين اشوف ابراهيم عبده 6

 ــــ 58862 حلوان زكريا عبدالغنىمحمود شريف  7

 القرنة 53562 جنوب الوادى محمد سيد عيد بالش 8

 الخانة 53562 عين شمس هاجر ايهاب سعيد امام 3

 تال 58862 المنوفية عمر ضياء الدين عبدالمنعم 01

 العمرانية 58862 عين شمس داليا محمود احمد ثابت 00

 المستقبل 58362 عين شمس رحاب ربيع اسماعيل حسن  05

 الزيتون 535 عين شمس يمنى طارق احمد عبيد  05

 العمرانيه 588 حلوان ندى اسامة ايهاب امين 04

 الدقي 586 السويس بيشوى هانى جورج عبدالسيد 02

 العمرانية 583 عين شمس امل مجدى محمد على  06

 الشيخ زايد 587 حلوان نهى حمدى احمد محمد  07

 المستقبل 583 حلوان محمد عبدالفضيلزينب صالح  08

 النزهة 58862 عين شمس مريم محمد اسعد عبدالحميد 03

 الوايلي 58362 عين شمس شيرى زكريا حليم توفيلس 51

 الدقي 58362 عين شمس روجينا وجيه باشا كيرلس 50

 غرب شبرا الخيمة 586 بنات عين شمس سارة احمد عواد سيد 55

 الشيخ زايد 58762 بنات عين شمس حفنىاية طارق احمد  55

 الدقي 58362 عين شمس هاجر عرابى سيد عرابى  54

 الدقي 583 حلوان احمد بكر صالح الدين بكر 52

 الزيتون 58662 بنات عين شمس امل نادى احمد مساعد  56

 الدقي 58362 عين شمس محمد احمد فتحى محمد 57

 عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 



  



 

 جـامعـة القـاهـرة

 كلية العلوم

 بيان بأسماء الطالب المحولين إلي جامعه القاهرة كلية العلوم تابع كشف 

 التقنيه الحيويه/الكيمياء الحيوية الجزيئية(برنامج )
 5102والحاصلين علي شهادة الثانوية العامة في العام الجامعي 

 

 

 م
 

 االســــــــــــم
 

 الكلية المحول منها
 

 المجموع
 العنوان

 االدارة التعليمية
 الشيخ زايد 587 حلوان نوران ابراهيم عطية ابراهيم 58

 غرب القاهرة 587 حلوان انا سيمون خليل انور خليل 53

 ديرب نجم 531 الزقازيق اسراء محمد احمد صالح 51

 جنوب الجيزة 583 عين شمس مينا نبيل يعقوب جيد 50

 جنوب الجيزة 588 حلوان مصطفى يس محمد حامد ابراهيم 55

 عابدين 58862 حلوان خلود خالد لطفى حسين 55

 ين ودار السالمتالبسا 58362 عين شمس داليا مصطفى احمد قرنى 54

 شرق مدينة نصر 58662 بنات عين شمس ايه هللا سعيد عباس محمد  52

 العمرانية 58812 شمس عين رحمه محمد حسن 56

 المعادي 58362 عين شمس رحمه خالد عبدالمنعم 57

 روض الفرج 588 حلوان بوستينا مالك عازر عبدالشهيد 58

 القناطر الخيرية 53462 عين شمس مصطفي رجب عبدالظاهر 53

 نجع حمادي 58662 بورسعيد سلمي محمد عبدالفتاح علي احمد 41

 مصر الجديدة 53162 عين شمس مجدولين عادل بشري حنا 40

 النزهة 58862 عين شمس تيسير هشام مختار 45

 العمرانية 58862 عين شمس موده أسامة محمد ياقوت 45

 بني سويف 586 كليه البنات )عين شمس( نورهان محمد محروس ابراهيم 44

 الزيون 588 حلوان سارة محيي محمد الحنفي 42

 عميد الكلية   والطالبوكيل الكلية لشئون التعليم 

  



  



 

 جـامعـة القـاهـرة

 كلية العلوم

 بيان بأسماء الطالب المحولين إلي جامعه القاهرة كلية العلوم 
 مج علوم البترول الجيولوجية()برنا

 5102والحاصلين علي شهادة الثانوية العامة في العام الجامعي 
 

 

 م
 

 االســــــــــــم
 

 الكلية المحول منها
 

 المجموع
 العنوان

 االدارة التعليمية
 ـــــــــ 56662 حلوان محمد هشام سالم ابوسريع 0

 غرب القاهرة 571 عين شمس احمد سعد احمد رشدى محمد 5

 العجوزة 565 الزقازيق عمر اشرف محمد عمر 5

 الدقي 583 حلوان عمرو محمد محمد عيد 4

 ـــــــ 56562 بنها محمد مصطفى خليل 2

 شرق شبرا الخيمه 54262 جنوب الوادى روان محمد عبده محمد 6

 ـــــــــ 57562 بنها حاتم عصام سعد محمد 7

 العمرانيه 526 الزقازيق ادهم محمد محمود حسن 8

 بنها 583 بنها محمد زغلول حامد على 3

 الدقي 56862 عين شمس يوسف هشام احمد جودت طايع 01

 الحسنيه 53162 الزقازيق محمد ابراهيم محمد عبدهللاطارق  00

 شرق طنطا 520 دمياط احمد على سيد احمد عطيه 05

 دشنا 585 جنوب الوادى بدرالدين احمد محمد حسين 05

 العمرانية 56862 عين شمس نهله حسام الدين يوسف 04

 بنها 52362 الزقازيق ممدوح محمد على حسانين 02

 العجوزة 52762 الفيوم عبدالرحمن على احمد  06

 المعادي 58862 عين شمس عبدهللا اشرف محمد بدوى 07

 العريش 581 العريش محمد مدحت حامد سالمة  08

 عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

  



 

 جـامعـة القـاهـرة

 كلية العلوم

 الطالب المحولين إلي جامعه القاهرة كلية العلوم تابع كشف بيان بأسماء

 (امج علوم البترول الجيولوجيةن)بر 
 5102والحاصلين علي شهادة الثانوية العامة في العام الجامعي 

 
 

 م
 

 االســــــــــــم
 

 الكلية المحول منها
 

 المجموع
 العنوان

 االدارة التعليمية
 العريش 52562 العريش احمد رشاد عثمان جمعة 03

 ابو النمرس 56162 الفيوم احمد حامد بركات عبدهللا 51

 منشأه القناطر 565 حلوان عبدهللا جمال عبدهللا حسن 50

 الهرم 564 حلوان احمد صبحى زكى عبدالجواد 55

 القاهرة الجديده 58762 حلوان اسامة عمرو جالل سعدة 55

 الزيتون 523 بنات عين شمس نورهان حسن سيد حسن 54

 ــــــ 54862 اسوان عيد على عيد محمد 52

 النزهه 588 حلوان عبدهللا علي عبداللطيف محمد 56

 الدقي 527 الزقازيق إيمان رضا كامل فرج هللا 57

 أخيم 53562 سوهاج أحمد حسن عبدالصبور 58

 زفتا 53062 طنطا يوسف جمال ابوالمعاطي عبدالمعطي 53

 الزاوية 57162 شمسعين  حسين مجدي حسين محمود 51

 القاهرة الجديدة 546 قنا )جنوب الوادي( مصطفي هشام محمود نعيم 50

 العمرانيه 527 الزقازيق محمود محمد مصطفي السيد 55

 عمرانيةال 56762 عين شمس محمد خالد صالح الدين حافظ 55

 تال 535 المنوفية حسام حامد حامد عبدالمنعم 54

 غرب القاهرة 523 زقازيق عبدالغنىعمر محسن كيالنى  52

 

 عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 

  



 

 جـامعـة القـاهـرة

 كلية العلوم

 بيان بأسماء الطالب المحولين إلي جامعه القاهرة كلية العلوم 

 التقنيه الحيويه/الكيمياء الحيوية الجزيئية(برنامج )
 5102علي شهادة الثانوية العامة في العام الجامعي والحاصلين 

 
 

 م
 

 االســــــــــــم
 

 الكلية المحول منها
 

 المجموع
 العنوان 

 االدارة التعليمية 
 الخليفه 58762 حلوان لبنى خالد حسين حامد 0

 أكتوبر 52062 اسوان اميرة حسنى عوض حسن 5

 ـــ 588 حلوان ندى ناصر حسن سيد 5

 العمرانية 58762 حلوان حنفى احمد محمودامنيه  4

 النزهة 587 حلوان االء محمود احمد حسن 2

 دسوق 588 بنها دارين اشوف ابراهيم عبده 6

 ــــ 58862 حلوان محمود شريف زكريا عبدالغنى 7

 القرنة 53562 جنوب الوادى محمد سيد عيد بالش 8

 الخانة 53562 عين شمس هاجر ايهاب سعيد امام 3

 تال 58862 المنوفية عمر ضياء الدين عبدالمنعم 01

 العمرانية 58862 عين شمس داليا محمود احمد ثابت 00

 المستقبل 58362 عين شمس رحاب ربيع اسماعيل حسن  05

 الزيتون 535 عين شمس يمنى طارق احمد عبيد  05

 العمرانيه 588 حلوان ندى اسامة ايهاب امين 04

 الدقي 586 السويس جورج عبدالسيدبيشوى هانى  02

 العمرانية 583 عين شمس امل مجدى محمد على  06

 الشيخ زايد 587 حلوان نهى حمدى احمد محمد  07

 المستقبل 583 حلوان زينب صالح محمد عبدالفضيل 08

 النزهة 58862 عين شمس مريم محمد اسعد عبدالحميد 03

 الوايلي 58362 عين شمس شيرى زكريا حليم توفيلس 51

 الدقي 58362 عين شمس روجينا وجيه باشا كيرلس 50

 غرب شبرا الخيمة 586 بنات عين شمس سارة احمد عواد سيد 55

 الشيخ زايد 58762 بنات عين شمس اية طارق احمد حفنى 55

 الدقي 58362 عين شمس هاجر عرابى سيد عرابى  54

 الدقي 583 حلوان احمد بكر صالح الدين بكر 52

 الزيتون 58662 بنات عين شمس امل نادى احمد مساعد  56

 الدقي 58362 عين شمس محمد احمد فتحى محمد 57

 عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 



  



 

 جـامعـة القـاهـرة

 كلية العلوم

 بيان بأسماء الطالب المحولين إلي جامعه القاهرة كلية العلوم تابع كشف 

 التقنيه الحيويه/الكيمياء الحيوية الجزيئية(برنامج )
 5102والحاصلين علي شهادة الثانوية العامة في العام الجامعي 

 

 

 م
 

 االســــــــــــم
 

 الكلية المحول منها
 

 المجموع
 العنوان

 االدارة التعليمية
 الشيخ زايد 587 حلوان ابراهيم عطية ابراهيمنوران  58

 غرب القاهرة 587 حلوان انا سيمون خليل انور خليل 53

 ديرب نجم 531 الزقازيق اسراء محمد احمد صالح 51

 جنوب الجيزة 583 عين شمس مينا نبيل يعقوب جيد 50

 جنوب الجيزة 588 حلوان مصطفى يس محمد حامد ابراهيم 55

 عابدين 58862 حلوان لطفى حسينخلود خالد  55

 ين ودار السالمتالبسا 58362 عين شمس داليا مصطفى احمد قرنى 54

 شرق مدينة نصر 58662 بنات عين شمس ايه هللا سعيد عباس محمد  52

 العمرانية 58812 عين شمس رحمه محمد حسن 56

 المعادي 58362 عين شمس رحمه خالد عبدالمنعم 57

 روض الفرج 588 حلوان عازر عبدالشهيد بوستينا مالك 58

 القناطر الخيرية 53462 عين شمس مصطفي رجب عبدالظاهر 53

 نجع حمادي 58662 بورسعيد سلمي محمد عبدالفتاح علي احمد 41

 مصر الجديدة 53162 عين شمس مجدولين عادل بشري حنا 40

 النزهة 58862 عين شمس تيسير هشام مختار 45

 العمرانية 58862 عين شمس محمد ياقوتموده أسامة  45

 بني سويف 586 كليه البنات )عين شمس( نورهان محمد محروس ابراهيم 44

 الزيون 588 حلوان سارة محيي محمد الحنفي 42

 عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

  



 

 جـامعـة القـاهـرة

 كلية العلوم

 بيان بأسماء الطالب المحولين إلي جامعه القاهرة كلية العلوم تابع كشف 

 التقنيه الحيويه/الكيمياء الحيوية الجزيئية(برنامج )
 5102والحاصلين علي شهادة الثانوية العامة في العام الجامعي 

 

 

 م
 

 االســــــــــــم
 

 الكلية المحول منها
 

 المجموع
 العنوان

 االدارة التعليمية
 غرب الفيوم 58662 بور سعيد خالد عبدالمنعم محمد حفيظرنا  46

 اطسا 535 الفيوم اسراء ميالد عبدالقوى احمد 47

 العمرانية 586 بنات عين شمس تقى طارق حسن عبدالحفيظ 48

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 عميد الكلية لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية 

 


