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 طلبات التحويل للمستوى األول ببرامج الساعات المعتمدةتيجة ن

 6102/6102للعام الجامعي  لوألالمستوى لتقدموا بطلبات إلتحاق الذين لطالب ا

 

إلتى ليت  على الطالب الذين تقدموا بطلبات تحويل للمستتوى األول متن رتاال ال 

والموضتتت   بتتتاامل الب تتتالوايوم بلستتتام الستتتاعات المعتمتتتدة ب لدستتت  القتتتا اة

 ، إتباع الرطوات التالي :سمائ م بعدأ
 

ستت مال التوجه إلى م تب التحويالت بالجامع  بجتواا المديلت  الجامعيت  ا -0

 01/9/6102الموافتتق  حتداأل، وذلتتإ إعتبتااان متن يتتوم إجتاااات التحويتل

 .61/9/6102حتى الثالثاا 
 

الحستتتتاب  ستتتتتالماب البتتتتاامل بال ليتتتت  التوجتتتته إلتتتتى إدااة  تتتتئون طتتتتال -6

ستتردام ما فتى ا( Password) و لم  السا (Username)اإلل تاولي 

 عملي  تسجيل المقااات الدااسي .
 

 مع مالحس  مايلى: 

 .أماه بإثبات  رصي  يا للطالب أو ولالمساوف إلن يسلم 

 

 تحذيا  ام:

ا رآفاد  يعطائ ا ألإوعدم  (Password)الحفاس على ساي   لم  السا يجب

 ما يتم من رالل حسابه اإلل تاولي.الطالب مسئول مسئولي   امل  عحيث أن 

 

 مع رالص األمليات بالتوفيق
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(ألولابيان بأسماا الطالب الذين إلتحقوا )بالمستوى   
 بباامل الب الوايوم بلسام الساعات المعتمدة

 6102/  6102جامع  القا اة فى العام الجامعى  –ب لي  ال لدس  
 

 م اإلسم التقدير الكلية المحول منها التنخصصيج لبرناما

البتروكيماوياتهندسة البترول و  1 احمد عبدالفتاح السعيد عبدالفتاح البنا جيد جدا هندسة الزقازيق 

4/.351 هندسة الزقازيق هندسة االنشاءات  2 امل مصطفى اسماعيل محمد اسماعيل  

البتروكيماوياتوهندسة البترول   3 بسام عادل احمد مصيلحى جيد جدا هندسة الزقازيق 

3584/4 هندسة المطرية هندسة الطاقة الكهربية  4 ايمن جمال ابراهيم يوسف 

 . روان محمد فؤاد حسن عبدهللا  جيد جدا هندسة المطرية هندسة المياه والبيئة

4/..35 هندسة المطرية هندسة التصميم الميكانيكى  6 سيف الدين احمد سليمان محمد فوزى 

البتروكيماوياتوهندسة البترول  2583/4 هندسة المنيا   . نيرة اشرف فوزى عبدالحميد 

البتروكيماوياتوهندسة البترول   8 احمد اسامة عثمان محمد يعقوب جيد جدا جامعة بنها –هندسة شبرا  

3530/4 جامعة بنها –هندسة شبرا  هندسة االنشاءات  9 محمد صالح الدين حسن احمد وصفى 

 10 احمد ماجد محمد عبدالغنى محمود جيد جدا   هندسة عين شمس هندسة وتكنولوجيا العمارة

البتروكيماوياتوهندسة البترول  4/.258 هندسة عين شمس   11 حسين محمود حسين حسن دوكى 

البتروكيماوياتوهندسة البترول  3532/4 هندسة عين شمس   12 محمد حازم فريد عمار 

3509/4 هندسة عين شمس هندسة الطاقة الكهربية  13 محمد فتحى محمد سعيد فتحى 

 


