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هندسة البرمجياتاحمد سامح رمضان طه120176001
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176001

هندسة البرمجياتاحمد عيسوى عبد المنعم عيسوى النويهى220176002
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176002

هندسة البرمجياتاحمد محمد ادريس على320176003
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176003

هندسة البرمجياتاسالم عصام محمد زكى420176004
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176004

هندسة البرمجياتامجد ايمن عبد الخالق مراد520176005
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176005

هندسة البرمجياتاندرو البرت عدلى عطيه فلتس620176006
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176006

هندسة البرمجياتاياد حسام الدين محمد على المتولى720176007
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176007

هندسة البرمجياتأيتن خالد عز الدين عبد الحميد820176008
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176008

هندسة البرمجياتحبيبه مجدى محمد امين920176009
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176009

هندسة البرمجياتحسن خالد محمد احمد عبد هللا1020176010
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176010

هندسة البرمجياتحسين محمد حامد قطب االبيدى1120176011
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176011

هندسة البرمجياتزياد وائل مصطفى ذكى1220176012
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176012

هندسة البرمجياتزياد ياسر فتحى جوده1320176013
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176013

هندسة البرمجياتعالء طارق عكاشه احمد1420176014
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176014

هندسة البرمجياتعلى محمد عبد الرءوف محمد المصرى1520176015
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176015

هندسة البرمجياتعلى هشام على ابراهيم زهره1620176016
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176016

هندسة البرمجياتعمرو اسامه محمد حسن1720176017
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176017

هندسة البرمجياتفادى ماجد موسى وديد الزند1820176018
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176018

هندسة البرمجياتفاطمة هشام احمد وفقي محمد1920176019
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176019

هندسة البرمجياتكريم ايهاب احمد عبد الحفيظ عبد العاطى2020176020
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176020

هندسة البرمجياتكريم عماد الدين السيد حسن األسكندرانى2120176021
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176021

هندسة البرمجياتكيرلس داود صموئيل فهيم2220176022
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176022

هندسة البرمجياتمحمد اسامه محمد الصادق بيومى2320176023
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176023

هندسة البرمجياتمحمد اشرف عاطف احمد سيد2420176024
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176024

هندسة البرمجياتمحمد حسين محمد محسب2520176025
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176025

هندسة البرمجياتمحمد خالد مدحت محمود عارف2620176026
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176026

هندسة البرمجياتمحمود محمد عمرو محمود عبد الرحمن2720176027
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176027

هندسة البرمجياتمروان صالح الدين عبد الغنى راغب2820176028
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176028

هندسة البرمجياتمصطفى عبد المتعال عبد المعطى نصر2920176029
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176029

هندسة البرمجياتمصطفى محمد عبد الفتاح محمد نادر3020176030
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176030

هندسة البرمجياتميريت نبيل جورج كامل3120176031
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176031

هندسة البرمجياتنسمه حاتم حسن عبد الحميد ثابت3220176032
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176032

هندسة البرمجياتيسرا مصطفى يوسف عواض3320176033
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176033

  Students Affairs      

                        جامعة القاهرة 
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   كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتماد
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هندسة البرمجياتنوران احمد السيد محمد الحمصانى3420176034
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176034

هندسة البرمجياتمصطفى سعيد مصطفى قاسم خطاب3520176035
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176035

هندسة البرمجياتعمر على جمال الدين مهران سليمان3620176036
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176036

هندسة البرمجياتعمرو حسن عبد العظيم بشير3720176037
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176037

هندسة البرمجياتدنيا محمود السيد محمد ابراهيم3820176038
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120176038

تكنولوجيا الشبكاتاحمد شريف اسعد سرحان3920175001
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120175001

تكنولوجيا الشبكاتاحمد نبيه جابر عبد الحميد عريان4020175002
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120175002

تكنولوجيا الشبكاتاسامه احمد يوسف محمد4120175003
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120175003

تكنولوجيا الشبكاتالنعمان ابو بكر على عبد هللا4220175004
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120175004

تكنولوجيا الشبكاتتسنيم ضياء محمد عبد المؤمن شلتوت4320175005
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120175005

تكنولوجيا الشبكاتساره اسامه السيد حسين ابو سنه4420175006
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120175006

تكنولوجيا الشبكاتسيف الدين محمد حامد الدسوقى4520175007
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120175007

تكنولوجيا الشبكاتشروق مصطفى محمود عبد القادر4620175008
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120175008

تكنولوجيا الشبكاتعبد الرحمن جمال حسين عبد الرحمن4720175009
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120175009

تكنولوجيا الشبكاتعبد الرحمن محمد صبرى محمد4820175010
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120175010

تكنولوجيا الشبكاتعمر محمد عبد هللا احمد رضوان4920175011
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120175011

تكنولوجيا الشبكاتعنان اشرف محمد سامي السيد العلمى5020175012
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120175012

تكنولوجيا الشبكاتمحمد احمد عبد الوهاب رزق سليم5120175013
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120175013

تكنولوجيا الشبكاتمحمد سامح احمد راغب خير الدين5220175014
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120175014

تكنولوجيا الشبكاتمرهان ادهم مصطفى محمد5320175015
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120175015

تكنولوجيا الشبكاتمريم محمد مصطفى عبد الباقى الشبراوى5420175016
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120175016

تكنولوجيا الشبكاتمنة هللا محمد انور راضى5520175017
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120175017

تكنولوجيا الشبكاتنهى نادر عبد اللطيف احمد دسوقى5620175018
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120175018

تكنولوجيا الشبكاتهادى رائد محمود عيد السيد5720175019
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120175019

تكنولوجيا الشبكاتيمنى احمد عبد الفتاح اسماعيل تمام5820175020
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120175020

تكنولوجيا الشبكاتعلى احمد على مروان5920175021
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120175021

تكنولوجيا الشبكاتيوسف احمد حسام احمد احمد ابو اسماعيل6020175022
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120175022

المعلوماتيه الحيويهابراهيم عادل محمود6120178001
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178001

المعلوماتيه الحيويهاحمد بسيونى محمد بسيونى6220178002
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178002

المعلوماتيه الحيويهاحمد حاتم فهمى شافعى6320178003
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178003

المعلوماتيه الحيويهاحمد حسين عبد الستار محمد راضى 6420178004
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178004

المعلوماتيه الحيويهاحمد سعيد فايز محمد 6520178005
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178005

المعلوماتيه الحيويهاحمد عالء الدين عزيز6620178006
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178006
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المعلوماتيه الحيويهاحمد عالء يوسف على يوسف 6720178007
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178007

المعلوماتيه الحيويهاحمد محمد على محمد على 6820178008
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178008

المعلوماتيه الحيويهاسماء شهام السيد6920178009
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178009

المعلوماتيه الحيويهاية احمد لطفي عبد الوهاب7020178010
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178010

المعلوماتيه الحيويهايمان عادل سالم محمد 7120178011
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178011

المعلوماتيه الحيويهايمان محمد عبد المنعم العيلة7220178012
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178012

المعلوماتيه الحيويهأدهم ابراهيم عبد الهادى 7320178013
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178013

المعلوماتيه الحيويهأمينة محمد فتحي محمد 7420178014
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178014

المعلوماتيه الحيويهأيتن محمد حسين حسن 7520178015
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178015

المعلوماتيه الحيويهباسم خالد عبد الرحيم احمد7620178016
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178016

المعلوماتيه الحيويهحبيبة مجدى محمد عثمان7720178017
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178017

المعلوماتيه الحيويهخالد ابراهيم عبد الرحيم ابراهيم 7820178018
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178018

المعلوماتيه الحيويهخالد محمد محمد محمود عشماوى7920178019
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178019

المعلوماتيه الحيويهرحمه محمد احمد حسن 8020178020
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178020

المعلوماتيه الحيويهريهام فاخر جمال الدين8120178021
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178021

المعلوماتيه الحيويهزياد ايمن محمد احمد 8220178022
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178022

المعلوماتيه الحيويهساره ايمن سيد هاشم 8320178023
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178023

المعلوماتيه الحيويهشروق احمد ممدوح محمود عمر8420178024
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178024

المعلوماتيه الحيويهعبد الرحمن صبرى سيد اسماعيل 8520178025
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178025

المعلوماتيه الحيويهعبد الرحمن محمد سلطان8620178026
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178026

المعلوماتيه الحيويهعبد الرحمن مصطفي عبد الجواد 8720178027
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178027

المعلوماتيه الحيويهعمر محمد صالح امام 8820178028
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178028

المعلوماتيه الحيويهعمر محمود محمد عبد الحميد 8920178029
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178029

المعلوماتيه الحيويهفاطمه حسنى عبد المنعم محمد 9020178030
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178030

المعلوماتيه الحيويهكريم هانى رياض رمضان على 9120178031
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178031

المعلوماتيه الحيويهلبنى محمد عبد العزيز عطيه9220178032
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178032

المعلوماتيه الحيويهمازن مصطفى محمد عبده عطوه 9320178033
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178033

المعلوماتيه الحيويهمحمد حسام الدين احمد ابراهيم قنديل 9420178034
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178034

المعلوماتيه الحيويهمحمد عبد المعطى اسماعيل9520178035
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178035

المعلوماتيه الحيويهمحمد على السيد محمد 9620178036
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178036

المعلوماتيه الحيويهمحمد عمرو انور عبد الغنى 9720178037
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178037

المعلوماتيه الحيويهمحمود محمد حنفى عواض هالل9820178038
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178038

المعلوماتيه الحيويهمريم محمد صفوت محمود 9920178039
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178039
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القسماألســـــــــــــــــمIDم
الموقع الخاص بتسجيل المقررات للفصل الدراسي األول 

م2018/2017

كود الطالب الخاص بتسجيل 

المقررات و سداد المصروفات
الرقم السري

  Students Affairs      

                        جامعة القاهرة 
                  كلية الحاسبات والمعلومات

   كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتماد
شئون التعليم والطالب                   

م2018/2017للعام الجامعى  (البرامج الخاصة )بيان بأسماء الطالب المحولين والمنقول قيدهم للكلية على 

 Cairo University

Faculty of Computers & Information 

Accredited by NAQAAE 

المعلوماتيه الحيويهمصطفى محمد طاهر احمد10020178040
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178040

المعلوماتيه الحيويهموده سمير سيد احمد 10120178041
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178041

المعلوماتيه الحيويهمؤمن احمد حامد محمود 10220178042
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178042

المعلوماتيه الحيويهنادين طارق عبد الموجود عبد المطلب 10320178043
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178043

المعلوماتيه الحيويهندى عبد الحكيم حسن محمد10420178044
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178044

المعلوماتيه الحيويهنورا سامى عبد العاطى درويش10520178045
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178045

المعلوماتيه الحيويههاجر محمود عشرى10620178046
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178046

المعلوماتيه الحيويههال عصام على حسن 10720178047
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178047

المعلوماتيه الحيويهيارا عبد المجيد السيد عبد المجيد 10820178048
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178048

المعلوماتيه الحيويهيارا ياسر سعيد عبد الفتاح 10920178049
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178049

المعلوماتيه الحيويهيمنى ايمن رفعت عبد الحسيب 11020178050
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178050

المعلوماتيه الحيويهيوسف خالد جمعه علم الدين 11120178051
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178051

المعلوماتيه الحيويهامنيه امام سعد ابراهيم11220178057
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178057

المعلوماتيه الحيويهايه طارق فؤاد شحاته محمد11320178058
http://195.246.42.217/UMIS/Registration/ED_Login.aspx

الرقم القومي للطالب11410120178058
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