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 المعتمدةللتحويل لبرامج الساعات  الثانيةالمرحلة نتيجة 

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
 17الموافق  األحدلحضهههور المحاضهههرات بد او من يوم 

وذلك طبقاو للجداول الدراسههههية المعلنة  2017سههههبتمبر 
 سابقاو.

على مكتهههب التحويالت الطهههالهههب  و  حهههد ذويههها توجههها  -2

إلسههتكمال عجرا ات  (بجوار المدينة الجامعية)بالجامعة 

 سهههههههبتمبر 17الموافق  األحهههديوم التحويهههل ، وذلهههك 

2017. 

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

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

 .(2017خريف )ول الدراسية للفصل الدراسى األ



          

 

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

 رةـــاهـــــقــة الــعــامـــــــــــج

 كــلــيــــــــــة الـهــنــدســــــــة

  المعتمــدةبرامــــج الساعــات 

     
 

    

 صفحة اعتماد تاريخ نشر اإلعالن إعالن رقم

4 1 M D A 
 سنة شهر يوم

إدارة الساعات المعتمدةمكتب   2 6 1 9 0 7 1 

 
 

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 
 17بد او من يوم األحد الموافق  المقررات الدراسهههههههية

 .2017سبتمبر 

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

 تحويلا. طلب
 

 : مع مالحظة مايلى 

وكلمة  (Username)اسم الحساب اإللكتروني لن يسلم  •
 مر  بإثبات  يال للطالب  و ولع( 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 عجرا ات من خاللها. المعلومات الخاصة با

 

 

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

 جامعة القاهرة –الساعات المعتمدة بكلية الهندسة 

 الثانيةالمرحلة 

 الشهادة اسم الطالب #

 ثانوية المانية مايا مدحت محسن محمد الكومى 1

 ثانوية المانية حبيبة ناصر صالح عبدالرحمن جاسر 2

 ثانوية انجليزية باسل محمد فؤاد ابراهيم 3

 ثانوية انجليزية هشام خالد احمد الجندى 4

 ثانوية انجليزية عمر هانى محمود السيد موسى البنا 5

 ثانوية انجليزية يمنى خالد سيد حسن 6

 ثانوية انجليزية عبدالرحمن ممدوح محفوظ عبدالغنى 7

 انجليزيةثانوية  عمر جمال يحيى الليثى 8

 ثانوية انجليزية مازن منصور قاسم احمد 9

 ثانوية انجليزية عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد بدوى 10

 ثانوية انجليزية مريم حسين محمد احمد 11

 ثانوية انجليزية احمد محمد على خليفة 12

 ثانوية انجليزية كريم طارق احمد محمد 13

 ثانوية انجليزية منة هللا ايمن محمد فتحى محمد 14

 ثانوية انجليزية حسين محمد حامد حسين ابوشنب 15

 ثانوية انجليزية ابراهيم محمد رشدى عباس 16

 ثانوية انجليزية انجى خالد عبدالهادى ابراهيم 17

 ثانوية انجليزية عمر محمد عبدالرحمن سمره 18

 ثانوية انجليزية عمر احمد محمد ابوالفضل رضوان 19

 ثانوية انجليزية طارق بدوى بدوى احمد 20

 ثانوية فرنسية غادة صالح محمد محمود راشد 21

 دبلومة امريكية احمد محمد ياسين احمد 22

 دبلومة امريكية يوسف عادل محمود محمد نعمه هللا جعفر 23

 دبلومة امريكية محمد مؤمن محمد كامل 24

 امريكيةدبلومة  اسراء حسام فوزى عبدالحميد زهير 25

 دبلومة امريكية اميرة محمود فريد صالح االبيانى 26
 


