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 تنسيق طلبات التحويل برامج الساعات المعتمدةنتيجة 

 ( الذين تقدموا بطلبات تحويل2016الشهادات المعادلة )طالب 
 

للسىىىىوت  ل وحتقىىىى الىىىىتقد واىىىىالتا  طل ىىىى م الشىىىىت اام اللة الىىىى  طىىىى   علىىىى  

  الاىىىى  ك الةىىىى ر   ىىىىكالو ال  ىىىى لتكقتع   اىىىى ر السىىىى ع م اللةولىىىىا   ت اسىىىى  

 إو  ع الخطتام الو لق : سل ئتر  ةاأتاللتضح 

الوتجىىىل إلىىى  ل وىىى  الوحىىىتق م   لج لةىىى   جىىىتاك اللاق ىىى  الج لةقىىى   - 1

 األك ةىىىى و تالخلىىىىقع يقىىىىتل، تتلىىىى  إلسىىىىو ل   إجىىىىكاوام الوحتقىىىى 

 .8112س ول ك  82-82 قداللتافا

ل قفقىىىىا تواىىىىاقر ااك  شىىىىئتد طىىىى   ال ىىىىكالو   ل لقىىىى  إلىىىى  إالوتجىىىىل  - 8 

 سىىىىااا الكسىىىىترل إسىىىىو ل   إجىىىىكاوام الوحتقىىىى   ل وىىىى  الوحىىىىتق م

ت  تكسىىىىىىىىىىىتر اللكاجىىىىىىىىىىى  للف ىىىىىىىىىىى  الاكاسىىىىىىىىىىى  األ الاكاسىىىىىىىىىىىق 

اسىىىىىىىىىىىىىىر الحسىىىىىىىىىىىىىى   اإلل وكت ىىىىىىىىىىىىىىي  سىىىىىىىىىىىىىىو رإت 8112/8112

(Username( ت للىىىىىى  السىىىىىىك )Password) سىىىىىىوخاالتل  فىىىىىى  إل

 عللق  وسجق  اللاككام الاكاسق  .

 :  ل حا  ل قل ل  

  لد قسلر( اسر الحس   اإلل وكت يUsername ت لل  السك )

(Password) ألكه  إث  م شخ ق  يال للط ل  أت تلإ. 
 :وحتقك   ر

  خك آعط ئت  ألي فكا إ كج و الحف ا عل  سكق   لل  السك تعار
حقث أد الط ل  لسئت  لسئتلق    لل  عد سكق  اللةلتل م 

 تل  قور لد إجكاوام لد خ لت . الخ     ل

 ل  خ لص األل ق م   لوتفقق للجلق 
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)اللسوت  الة ر(ل  إاللحتلقد  اللة ال شت ا  الث  تق  ط    ق د  أسل و   
ج لة  الا  ك  – ا ر الس ع م اللةولا  ال   لق  الت اس     

8112/  8112ف  الة ر الج لة    
 المجموع الثانوية الكلية المحول منها األسم #

 104.1 ثانوية امريكية هندسة عين شمس احمد محمد حسن على الجرم 1

 103.9 ثانوية امريكية هندسة عين شمس احمد محمد صديق محمد 2

 103.7 ثانوية امريكية هندسة عين شمس ميار ايمن على حسن على 3

 103.6 ثانوية امريكية هندسة عين شمس عمر عصام الدين عبدالرؤوف محمد 4

 102.8 ثانوية امريكية هندسة المطرية االء مدحت محمود حامد يوسف كامل 5

امريكيةثانوية  هندسة حلوان رنا عبدالحافظ على الشوربجى 6  102.6 

 102.1 ثانوية امريكية هندسة حلوان سلمى ياسر نبيه محمد الجمال 7

 102.1 ثانوية امريكية هندسة حلوان احمد سمهر سامح حافظ ممتاز 8

ممدوح محمد محمدريم  9  101.2 ثانوية امريكية هندسة المطرية 

 100.9 ثانوية امريكية هندسة شبرا بنها محمد طارق عبداللطيف اسماعيل 10

امريكيةثانوية  هندسة شبرا بنها كريم حاتم محمد الزفزاف 11  100.6 

 100.6 ثانوية امريكية هندسة شبرا بنها محمد ابو القاسم زين العابدين محمد 12

 100.5 ثانوية امريكية هندسة شبرا بنها مصطفى اشرف مصطفى عبدالحميد 13

ندسة شبرا بنهاه محمد ياسر ابراهيم منير محمود  14  100.3 ثانوية امريكية 

 406.6 ثانوية انجليزية هندسة عين شمس االء اسامه عبدالسالم محمود شامه 15

 405.4 ثانوية انجليزية هندسة عين شمس ريم عماد عبداللطيف رحيم 16

 405.4 ثانوية انجليزية هندسة عين شمس نهال ربيع مصطفى محمد العدوى 17

 405.4 ثانوية انجليزية هندسة عين شمس احمد زاهر محمد محمد على جعفر 18

 405.4 ثانوية انجليزية هندسة عين شمس احمد مصطفى سليم امين عبدالظاهر 19

 405.4 ثانوية انجليزية هندسة عين شمس احمد سامح محمد احمد الصوالحى 20

 405.4 ثانوية انجليزية هندسة عين شمس فاطمه عمرو عبدالحميد شبل 21

 405.4 ثانوية انجليزية هندسة عين شمس روان احمد محمد ظهير الدين احمد 22

 405.4 ثانوية انجليزية هندسة عين شمس محمد احمد نصر محمد مشالى 23

 405.4 ثانوية انجليزية هندسة عين شمس جميل مجدى انطون بدره 24

شمسهندسة عين  يمنى محمد على موسى 25  405.4 ثانوية انجليزية 
 405.4 ثانوية انجليزية هندسة عين شمس سلمى احمد جمال على عبدالمجيد 26

 405.4 ثانوية انجليزية هندسة عين شمس يارا محمد عبدالمحسن محمد 27

 405.4 ثانوية انجليزية هندسة عين شمس ايه ايمن محمد عاطف السمدونى 28

 405.4 ثانوية انجليزية هندسة عين شمس عبدهللا حسام محمد عقرب 29

 405.4 ثانوية انجليزية هندسة عين شمس محمد اسامه عبدالظيم شرف 30

 405.4 ثانوية انجليزية هندسة عين شمس احمد حلمى ذكى درويش زغو 31

 403.8 ثانوية انجليزية هندسة بترول وتعدين السويس هشام صالح الدين على حسن 32

 403.8 ثانوية انجليزية هندسة شبرا بنها كارولين ايهاب انور عزيز 33

 403.8 ثانوية انجليزية هندسة حلوان احمد هشام احمد احمد ابو اسماعيل 34

عبدالمقصودعبدالرحمن علي صالح  35  403.1 ثانوية انجليزية هندسة حلوان 

 403.1 ثانوية انجليزية هندسة حلوان محمد اسامه محمد محمود عبدالنبى 36

انجليزيةثانوية  هندسة حلوان يحيى محمد نبيل محمود احمد خشبه 37  403.1 

 403.1 ثانوية انجليزية هندسة حلوان ريم عالء الدين على احمد هالل 38

 403.1 ثانوية انجليزية هندسة حلوان منة هللا ضياء الدين محمد البيك 39

 403.1 ثانوية انجليزية هندسة حلوان على مجدى نادى مرسى ابو زيد 40

 403.1 ثانوية انجليزية هندسة حلوان عمر احمد محمد منصور سليمان 41

حلوانهندسة  هدى شريف عزت السيد ابو بكر 42  403.1 ثانوية انجليزية 

 403.1 ثانوية انجليزية هندسة حلوان اسراء محمد رجب محمد 43

 403.1 ثانوية انجليزية هندسة حلوان هيثم احمد مصطفى السيد عبدالجواد 44

 403.1 ثانوية انجليزية هندسة حلوان ريم محمد خيرى عبدالمعطى غازى 45

 403.1 ثانوية انجليزية هندسة حلوان عمرو هشام محمد عفيفى 46

ندسة المطريةه عمرو حسام الدين ابراهيم صالح الدين  47  403.1 ثانوية انجليزية 
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 المجموع الثانوية الكلية المحول منها األسم #

 403.1 ثانوية انجليزية هندسة حلوان ساره احمد صالح السيد بشار 48

 403.1 ثانوية انجليزية هندسة شبرا بنها منه هللا عبدالناصر عبدالفتاح حسانين 49

 403.1 ثانوية انجليزية هندسة حلوان مروان عمرو السيد ابراهيم الخولى 50

 401.8 ثانوية انجليزية هندسة المطرية اسمهان اشرف محمد انور عقده 51

 400.8 ثانوية انجليزية هندسة المطرية صهيب ايهاب عبدالكريم اسماعيل 52

 400.8 ثانوية انجليزية هندسة شبرا بنها زياد عبدالحميد صادق محمد 53

 400.8 ثانوية انجليزية هندسة المطرية احمد ناصر الدين توفيق زوام 54

 400.8 ثانوية انجليزية هندسة المطرية حازم باهر فؤاد محمد ثابت 55

 400.8 ثانوية انجليزية هندسة المطرية مصطفى محمد عبدالعزيز سالم 56

ندسة المطريةه غدير طارق عبدالحى خليل السيد  57  400.8 ثانوية انجليزية 

ميشيل عزيزانتوني جورج  58  400.8 ثانوية انجليزية هندسة شبرا بنها 

 400.8 ثانوية انجليزية هندسة المطرية نجاتى احمد نجاتى عبدالمعطى 59

 400.8 ثانوية انجليزية هندسة المطرية ساره احمد يحيى احمد صبرى 60

 400.8 ثانوية انجليزية هندسة المطرية سيف هللا حسين سالم حسين سالم 61

 400.8 ثانوية انجليزية هندسة المطرية احمد سامى شفيق شقره 62

 400.8 ثانوية انجليزية هندسة بترول وتعدين السويس محمود محمد محمود محمد ابراهيم 63

 400.8 ثانوية انجليزية هندسة شبرا بنها محمد عاطف محمد عامر 64

 400.8 ثانوية انجليزية هندسة المطرية سلمى وليد احمد عبداللطيف محمد عياد 65

 400.8 ثانوية انجليزية هندسة شبرا بنها ندى يحيى احمد رشاد محمود لطفى 66

انجليزيةثانوية  هندسة المطرية مصطفى حازم عبدالغفار عوض عمر 67  400.8 

 399.7 ثانوية انجليزية هندسة شبرا بنها فادى مجدى محمد وحيد الدين 68

 399.7 ثانوية انجليزية هندسة شبرا بنها عمرو جمال الليثى حامد الليثى 69

 398.6 ثانوية انجليزية هندسة بنها شهاب الدين مصطفى سعد حسين بدر 70

 398.6 ثانوية انجليزية هندسة شبرا بنها مى محمد عصام الدين ابراهيم الدسوقى 71

الفيومهندسة  ميار هشام محمود صقر بده 72  398.6 ثانوية انجليزية 

 398.6 ثانوية انجليزية هندسة بنها نادين امين احمد ابراهيم توفيق 73

 398.6 ثانوية انجليزية هندسة بنها يوسف اشرف جميل خله 74

 398.6 ثانوية انجليزية هندسة الفيوم يوسف نادر فاروق صالح 75

 398.6 ثانوية انجليزية هندسة بنها تقى سامى محمد محمود 76

 398.6 ثانوية انجليزية هندسة الفيوم عمر محمد مجدى فرج 77

ندسة شبين الكومه عمرو ماهر عبدالوهاب عبدالخالق  78  398.6 ثانوية انجليزية 

 397.7 ثانوية انجليزية هندسة الفيوم محمد محى الدين محمد السيد بكر 79

 384.2 ثانوية بحرينية هندسة بنى سويف محمد طارق محمد على سمك 80

 406.7 ثانوية سعودية هندسة عين شمس معتز محمد جميل محمد سيد 81

محموداحمد جالل الدين حنفى  82  406.7 ثانوية سعودية هنسة عين شمس 

 390 ثانوية عمانية هندسة شبرا بنها االمير ابراهيم سعيد عبدالسالم 83

 399.4 ثانوية قطرية هندسة عين شمس لينا مصطفى محمد خليل ابراهيم 84

 406.2 ثانوية كويتية هندسة المطرية على محمد الصابر احمد عبدالرحيم 85

 406 ثانوية كويتية هندسة حلوان احمد عصام محمود محروس 86

باخوممينا مراد ميشيل  87  93.1 بكالوريا دولية هندسة عين شمس 

 402.6 ثانوية اماراتية هندسة عين شمس ايثار عبدالقادر سعد عبدالقادر 88

 6488.1 مدرسة المتفوقين هندسة المنصورة محمد سيد اسماعيل 89

 


