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 َتيجح طهثاخ انتحويم نهًستوى انعاو تثزايج انساعاخ انًعتًدج

 2015/2012انذيٍ تقديوا تطهثاخ تحويم في انعاو انجايعي  انشهاداخ انًعادنحطالب 

 

لاسىىدطا الدىىا  ل دحط ىى الىىن ت دمىىتاطا ابلاىىاا الشىىداتاا الاداتلىى  علىىط بىى   

 المىارر جاادى   -دنتسى  كل ى  الاارااج الاكالطر طس انظا  الساعاا الادداىت  ا

 إدااع الخبطاا الدال  : في الجتط  الدالي،ساائد  أطالاطضح 

جااد ى  سسىدكاا  الدطجه إلط اكد  الدحط  ا االجااد  اجىطار الات نى  ال -1

 1/11/5112الاطافق  الخا س، طنلك إعدااراً ات  ط  إجراءاا الدحط  

 .2/11/5112الاطافق  اسثن تحدط  ط  
 

عمى  إسىدكاا  إجىراءاا تار  شىئطت بى   الاىرااج االكل ى  إلىط إالدطجه  -5
التراسىى   طرسىىط  الاراجىى   سىىتات الرسىىط الدحط ىى  ااكدىى  الدحىىط  ا ل

اسىىىىىى  الاسىىىىىىدخت   سىىىىىىد  إط 5112/5112ط  األ يللفصىىىىىى  التراسىىىىىى

(Usernameطكلاىىى  السىىىر ) (Password) عال ىىى   يسىىىدختااداا فىىىس

 دسج   الامرراا التراس  .
 

 ادت ندا   الات  الاطضح  ادال ه.  اً  دت بل  الدحط   الغ -3
 

 :  راا ا حظ   

 .  طاي الجاد  طالساا أجاز  رسا  

   د  دسل   الاظرطف الخاص لت(  ااس  الاسدختUsername طكلا  السر )

(Password)  أاره اإثااا شخص   يال للبال  أط طلإ. 
 

 :دحن ر را 

 ارجاء الحفاظ علط سر   كلا  السر (Password)   عبائدا ألي إطعت
خر ح ث أت البال  اسئط  اسئطل   كاال  عت سر   الادلطااا آفرت 

 طاا  د  ات إجراءاا ات خ لدا.  الخاص  اه
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الاسدطا الدا لط إا ات اأسااء الب   الحاصل ت علط شدات  اداتل  الاحطل ت   

جااد  المارر  -كل   الدنتس   - نظا  الساعاا الاددات اارااج الاكالطر طس ا  

  5112/  5112 يفط الدا  الجااد

 انًجًوع َوع انشهادج انكهيح انًحول يُها األسى .

 414.1 لمانيةأثانوية  هندسة الفيوم حمد وجدى محمد عبدالدايمأليلى  1

 402 ماراتيةإثانوية  هندسة المطرية حسنين ابراهيماحمد ابراهيم محمد  2

 401.4 ماراتيةإثانوية  هندسة المطرية محمد اسامه السيد على دويدار 3

 407.4 ثانوية سعودية هندسة المطرية معتز محمد محمد عبدالفتاح 4

 406.9 ثانوية سعودية هندسة شبرا بنها غاده احمد عبدالرازق محمد 5

 406.9 ثانوية سعودية هندسة حلوان عبدالفتاح عبدالحليمعمر عصام  6

 406.6 ثانوية سعودية هندسة المطرية فارس محمد متولى عيد متولى 7

 438.3 ثانوية فرنسية هندسة عين شمس مريم محمد مؤمن جمال الدين عفيفى محمد 8

 396.9 ثانوية قطرية هندسة عين شمس يوسف اسامه عبدالمعطى مرسى 9

 101.7 ثانوية امريكية هندسة المطرية عبدالحميد احمد عامر عبدالحميد عامر 10

 100.8 ثانوية امريكية هندسة حلوان مريم محمد احمد مختار ابراهيم عبده 11

 100.6 ثانوية امريكية هندسة عين شمس عمر طارق السعيد عبدالعزيز النجدى شعالن 12

 100.5 ثانوية امريكية شمس هندسة عين ايه عمرو محمد عبده محمد 13

 100.3 ثانوية امريكية هندسة شبرا بنها يوحنا ناصر حليم بخيت 14

 100.3 ثانوية امريكية هندسة المطرية احمد سمير مرسى ابراهيم محمود 15

 99.7 ثانوية امريكية هندسة حلوان منه هللا رزق عبدهللا الراوى اسماعيل 16

 99 ثانوية امريكية هندسة حلوان شفيقعمر احمد عبدالمنعم احمد  17

 99 ثانوية امريكية هندسة حلوان نهال حازم سعد هالل 18

 405.9 نجليزيةإثانوية  هندسة عين شمس مروان محمد ياسر يحيى محمد عبود 19

 405.9 نجليزيةإثانوية  هندسة عين شمس احمد عماد عبدالمنعم عبدالجواد 20

 405.4 نجليزيةإثانوية  هندسة عين شمس محمد عبدالعزيز خطابايمن حسام الدين صفاء  21

 405.4 نجليزيةإثانوية  هندسة عين شمس محمد على نيازى مصطفى على حسن المملوك 22

 405.4 نجليزيةإثانوية  هندسة عين شمس يوسف يحيي محمد احمد دسوقى 23

 405.4 نجليزيةإثانوية  هندسة عين شمس شروق احمد صباح سليمان عليان 24

 405.4 نجليزيةإثانوية  هندسة عين شمس نوران ممدوح السيد محمد حسانين 25

 405.4 نجليزيةإثانوية  هندسة عين شمس سلمى زاهر محمد محمد على جعفر 26

 405.4 نجليزيةإثانوية  هندسة عين شمس احمد عاطف شحات بدوى 27

 405.4 نجليزيةإثانوية  عين شمسهندسة  هديل محسن محمد صالح الدين محمد 28

 405.4 نجليزيةإثانوية  هندسة حلوان محمد مجدى محمد زكى عارف 29

 405.4 نجليزيةإثانوية  هندسة عين شمس خالد محمد السيد الحسينى عبدالقادر 30

 405.4 نجليزيةإثانوية  هندسة عين شمس يوسف محمد مصطفى صفوت العسلى 31

 403.8 نجليزيةإثانوية  هندسة حلوان احمد حسن حسن احمد 32



          

 

C a i r o  U n i v e r s i t y 
Faculty of Engineering 
Credit  Hour Programs ٌإعال 

 زجـــاهـــــقــح انــعــايـــــــــــج

 كــهــيــــــــــح انـهــُــدســــــــح

  تزايــــج انساعــاخ انًعتًــدج

     
 

    

 صفحح اعتًاد تاريخ َشز اإلعالٌ إعالٌ رقى

0 1 M D A 
 سُح شهز يوو

 1 5 0 9 3 0 3 يكتة إدارج انساعاخ انًعتًدج

 
 

 انًجًوع َوع انشهادج انكهيح انًحول يُها األسى .

 403.3 نجليزيةإثانوية  هندسة حلوان مازن محمد احمد الرشيدى 33

 403.1 نجليزيةإثانوية  هندسة حلوان على محمد على جمال الدين على ابراهيم رضوان 34

 403.1 نجليزيةإثانوية  هندسة حلوان مرام صادق السيد عبده 35

 403.1 نجليزيةإثانوية  هندسة حلوان وجيه محمد ممدوحمحمد حاتم امين  36

 403.1 نجليزيةإثانوية  هندسة حلوان شريف مدحت احمد محمد بدوى 37

 403.1 نجليزيةإثانوية  هندسة حلوان محمد انور يوسف محمد اسماعيل 38

 403.1 نجليزيةإثانوية  هندسة شبرا بنها روان خالد عطيه سيد احمد 39

 403.1 نجليزيةإثانوية  هندسة بترول وتعدين  محمد سامح شاهين محمد  40

 403.1 نجليزيةإثانوية  هندسة المطرية هشام محمد فاروق محمد سعد 41

 403.1 نجليزيةإثانوية  هندسة شبرا بنها ندى ايهاب السيد جاد عبدالراضى 42

 403.1 نجليزيةإثانوية  هندسة حلوان احمد محمد عبداللطيف عبدالفتاح عبداللطيف 43

 403.1 نجليزيةإثانوية  هندسة حلوان عمر حسين محمود جاد شريف 44

 403.1 نجليزيةإثانوية  هندسة حلوان عبدالرحمن السيد فؤاد السيد سليمان 45

 403.1 نجليزيةإثانوية  هندسة حلوان حازم مدحت محسن هاللى 46

 403.1 نجليزيةإثانوية  هندسة المطرية عمر هشام محمد سليمان 47

 403.1 نجليزيةإثانوية  هندسة المطرية عبدالرحمن اشرف حمدى جمعه 48

 403.1 نجليزيةإثانوية  هندسة حلوان سلمى نبيل محمد بدر انور 49

 403.1 نجليزيةإثانوية  هندسة حلوان نور الهدى محمد حسنى ابو سعده 50

 402 نجليزيةإثانوية  المطريةهندسة  على احمد مصطفى محمد على 51

 401.8 نجليزيةإثانوية  هندسة المطرية غادة عصام عبدالواحد عوض هللا 52

 400.8 نجليزيةإثانوية  هندسة شبرا بنها سيف الدين محد السيد هاشم 53

 400.8 نجليزيةإثانوية  هندسة شبرا بنها عمر خالد اكرام رفقى محمود عبدالخالق 54

 400.8 نجليزيةإثانوية  هندسة بترول وتعدين  حاتم محمد محمود عبدالمطلبعبدالرحمن  55

 400.8 نجليزيةإثانوية  هندسة المطرية سيف سامح محمود محمد ابو السعود 56

 400.8 نجليزيةإثانوية  هندسة بترول وتعدين  احمد محمد شريف احمد رزق صقر 57

 400.8 نجليزيةإثانوية  هندسة المطرية امنيه اسامه حماد حجاج 58

 400.8 نجليزيةإثانوية  هندسة المطرية ماهينور ياسر حسن محمد 59

 400.8 نجليزيةإثانوية  هندسة المطرية احمد همام السيد نصر 60

 

 

 


