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 المعتمدةللتحويل لبرامج الساعات  المرحلة األولىنتيجة 

الذين تقدموا بطلبات تحويل من كليات الهندسة  الشهادات األجنبية المعادلةطالب 

 بالجامعات الحكومية 

 

المقدمة للتحويل من كليات الهندسة طلبات الم فحص ت ▪

كلية  –بالجامعات الحكومية لبرامج الساعات المعتمدة 

جامعة القاهرة، وتم قبول المرحلة األولى  - الهندسة

 من الطالب طبقا للكشف المرفق.

 على جميع الطالب المقبولين اتباع الخطوات اآلتية: ▪

توجهها الطههالههب على فرع الكليههة بمههدينههة الشهههههههي   ايههد  -1
 16لحضور المحاضرات بدءاً من يوم السبت الموافق 

وذلك طبقاً للجداول الدراسههههية المعلنة  2017سههههبتمبر 
 سابقاً.

على مكتهههب التحويالت الطهههالهههب  و  حهههد ذويههها توجههها  -2

إلسههتكمال عجراءات  (بجوار المدينة الجامعية)بالجامعة 

بتالتحويل ، وذلك يوم   سهههههههبتمبر 16الموافق  السههههههه

2017. 

دارة شههههههه ون طالب على عالطههالههب  و  حههد ذويهها توجهها  -3
مدة برامج  ية السههههههههاعات المعت عقب عسهههههههتكمال بالكل

 فى موعد  قصههههههها عجراءات التحويل بمكتب التحويالت 
 سههههههههداد الرسهههههههومل 2017 سهههههههبتمبر 18 اإلثنينيوم 

 .(2017خريف )ول الدراسية للفصل الدراسى األ
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الطالب  و  حد ذويا بعد سههداد الرسههوم الدراسههية توجا  -4
فرع بالسههاعات المعتمدة دارة شهه ون طالب برامج على ع

اسههههههم الحسههههههاب سههههههتالم الكلية بمدينة الشههههههي   ايد إل
سر (Username)اإللكتروني  ( Password)وكلمة ال

سهتخدامهما فى عملية تسهجيل إلالخاصهة بالطالب وذلك 
 17بدءاً من يوم األحد الموافق  المقررات الدراسهههههههية

 .2017سبتمبر 

فى حالة عدم قيام الطالب بإسههههتكمال عجراءات التحويل  -5
يعاد النظر فى خالل الفترة الموضهههههههحة بعاليا سهههههههوف 

 تحويلا. طلب
 

 : مع مالحظة مايلى 

وكلمة  (Username)اسم الحساب اإللكتروني لن يسلم  •
 مر  بإثبات  ياال للطالب  و ول( Password)السر

 .شخصية

عطا ها ألي فرد عالحفاظ على سرية كلمة السر وعدم  يجب •
خر حيث  ن الطالب مس ول مس ولية كاملة عن سرية آ

 وما يتم من عجراءات من خاللها. المعلومات الخاصة با

 

 

 مع خالص األمنيات بالتوفيق
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كشف بأسماء طالب الشهادات األجنبية المعادلة الذين تم قبول طلبات تحويلهم لبرامج 

 جامعة القاهرة –الساعات المعتمدة بكلية الهندسة 

 المرحلة األولى

 الشهادة اسم الطالب #

 بكالوريا دولية جنة عماد ثروت 1

 ثانوية انجليزية ابراهيم احمد محمود فرج 2

 ثانوية انجليزية احمد ايمن السيد حافظ محمد 3

 ثانوية انجليزية احمد حاتم عبدالتواب احمد 4

 ثانوية انجليزية احمد طارق احمد السمان 5

 ثانوية انجليزية احمد طارق محمد عبدالقادر  6

 ثانوية انجليزية احمد محمد مصطفى محمد 7

 ثانوية انجليزية احمد مصطفى حسين المالح 8

 ثانوية انجليزية احمد هانى يشار مبارك 9

 ثانوية انجليزية احمد هشام محمد حسن 10

 ثانوية انجليزية احمد وائل على طلعت جوده وصفى 11

 ثانوية انجليزية االء حامد عبدهللا حامد 12

 ثانوية انجليزية اميرة احمد عادل طلعت نعمان 13

 ثانوية انجليزية حازم الصاوى الصاوى احمد 14

 ثانوية انجليزية حسام اشرف صبرى عبدالسالم 15

 ثانوية انجليزية خالد على محمد كامل على شعالن 16

 ثانوية انجليزية خالد مصطفى مصطفى يوسف 17

 ثانوية انجليزية داليا طارق عبدالفتاح احمد غنيم 18

 ثانوية انجليزية دينا احمد وسام الدين محمد حسن 19

 ثانوية انجليزية دينا بشير مصطفى محمد مصطفى  20

 ثانوية انجليزية رامى سعيد عبدالرحمن نعمت هللا 21

 ثانوية انجليزية روضه احمد شاكر عثمان 22

 ثانوية انجليزية ريم عمرو عبدالحميد حسن احمد 23

 ثانوية انجليزية زياد كمال الدين شبل بدوى 24

 ثانوية انجليزية سلمى حازم عبدهللا احمد 25

 ثانوية انجليزية سيف عماد الدين رمضان ابراهيم محمود  26

 ثانوية انجليزية شاهندة جمال احمد حسن حجاجى 27

 ثانوية انجليزية شدى شريف سعد الدين على 28

 ثانوية انجليزية شيرى اشرف سمير جندى 29
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 الشهادة اسم الطالب #

30 
صالح الدين احمد صالح الدين احمد 

 ثانوية انجليزية عثمان المحرزى

 ثانوية انجليزية عاليا محسن احمد محمد الصراف 31

 ثانوية انجليزية عبدالرحمن عبدالعزيز محمود البقلى  32

 ثانوية انجليزية عبدالرحمن محمد امام احمد 33

 ثانوية انجليزية عبدهللا وحيد السعيد عبدالهادى راشد 34

 ثانوية انجليزية عالء وائل عماره هاشم 35

36 
على محمد شريف يوسف رشدى محمد 

 ثانوية انجليزية بهاء الدين

 ثانوية انجليزية عمر احمد فاروق عبدالقادر 37

 ثانوية انجليزية عمر تامر محمد كامل على 38

 ثانوية انجليزية عمر خالد المتولى ابراهيم على 39

 ةثانوية انجليزي عمر طارق بدوى بدوى 40

 ثانوية انجليزية عمر محمد زكى جمال محمد يوسف 41

 ثانوية انجليزية فرح عمرو محمد عبدالفتاح عياد 42

 ثانوية انجليزية فيروز محمود حلمى  43

 ثانوية انجليزية كريم خالد عادل حلمى فرحات 44

 ثانوية انجليزية كريم محمد عطية مسعد 45

 ثانوية انجليزية كريم مصطفى محمد ابراهيم 46

 ثانوية انجليزية كريم ياسر سيد محمود دومه  47

 ثانوية انجليزية كيرلس ناصر يعقوب صادق 48

 ثانوية انجليزية مايا خالد صالح عبدهللا احمد 49

 ثانوية انجليزية مايكل جورج ابراهيم عبدالثالوث 50

 ثانوية انجليزية محمد احمد محمد عبدالفتاح حسين  51

 ثانوية انجليزية محمد طارق فكرى مصطفى محمود 52

 ثانوية انجليزية مرام مدحت مختار االبيارى 53

 ثانوية انجليزية مروان سمير محمد حجاج يوسف  54

 ثانوية انجليزية مروان عزت حلمى ابراهيم 55

56 
مروان محمد ياسر محمد طاهر احمد 

 ثانوية انجليزية المالح

 ثانوية انجليزية مريم محمد اسامه على حسنى الخشاب  57

 ثانوية انجليزية مريم محمد نجاح الدين السعيد سالم  58

 ثانوية انجليزية مصطفى محمد الجيوشى محمد ربيع 59

 ثانوية انجليزية ملك هشام فراج اليمانى 60
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 الشهادة اسم الطالب #

 ثانوية انجليزية ممدوح هانى محمد ممدوح عبدالوهاب 61

 ثانوية انجليزية منه هللا تامر باهر الجزار 62

 وية انجليزيةثان منه هللا محمد مصطفى صوان 63

 ثانوية انجليزية ميار وائل محمد  64

 ثانوية انجليزية ميرنا كامل حبيب مرقص ابادير 65

 ثانوية انجليزية مينا ماهر ميخائيل شكرهللا 66

 ثانوية انجليزية نادين محمد مجدى مصطفى حسن 67

 ثانوية انجليزية ندى محمود اسامة متولى باز 68

 ثانوية انجليزية نور محمد عبد اللطيف احمد 69

 ثانوية انجليزية هبة ايمن مسعود 70

 ثانوية انجليزية هشام محمد فارس زكى 71

 ثانوية انجليزية هندوان الحسين محمد ابو زيد  72

 ثانوية انجليزية يارا حسام الدين حسنى عبدالوهاب  73

 ثانوية انجليزية يارا وائل محمد معروف 74

 ثانوية انجليزية يوسف باسل محمد بدرالدين الحزاوى 75

 ثانوية انجليزية يوسف باهر محمد محمد سالم 76

 ثانوية انجليزية يوسف حامد محمد الجوهرى 77

 ثانوية انجليزية يوسف عبدالحميد احمد عبدالعليم 78

 ثانوية انجليزية يوسف ماجد رزق هللا ابراهيم 79

 ثانوية انجليزية يوسف محمد محمود عثمان  80

 انوية انجليزيةث يوسف مدحت كمال السيد حسن 81

 ثانوية انجليزية يوسف مدحت محمد مصطفى الخولى 82

 ثانوية ألمانية مانويل شريف كمال عياد 83

 ثانوية عمانية محمد عبداللطيف محمد عبداللطيف 84

85 
أحمد مصطفى ابراهيم محمد صادق 

 ثانوية فرنسية عاشور

 ثانوية فرنسية على عماد على حلمى موسي 86

87 
يوسف شريف محمد مجد االسالم محمد 

 ثانوية فرنسية اسالم

 ثانوية قطرية نورهان حسن احمد ابراهيم محمد 88

 ثانوية قطريه  نيره محمد على عبدالحميد  89

 دبلومة امريكية باسم هشام محمد على 90

 دبلومة امريكية دنيا محسن كامل شحاته 91

 دبلومة امريكية رامى حسن محمد زكريا احمد مختار 92
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 الشهادة اسم الطالب #

 دبلومة امريكية سلمى اشرف سيد عبدالرحيم 93

 دبلومة امريكية عبدهللا صالح عبدالقادر محمود 94

 دبلومة امريكية عزالدين طارق نبيل محمد عطيه 95

 دبلومة امريكية عمر ايمن عبدالغفار عبدالمطلب رمضان 96

 دبلومة امريكية فراس ماهر محمود احمد 97

 ومة امريكيةدبل كريم ايمن عبدالغفار عبدالمطلب رمضان 98

 دبلومة امريكية يوسف احمد على يسرى حلوة 99

 دبلومة امريكية يوسف اسامه الطاهرى موسى بدر 100

 

 

 

 

 

 

 


