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 المعتمدةنتيجة المرحلة األولى للتحويل لبرامج الساعات 

 الثانوية العامة الذين تقدموا بطلبات تحويل من كليات الهندسة بالجامعات الحكومية طالب 

 

من لتحويل لالمقدمة طلبات ال كافة فحص وقبول مت ▪

لبرامج الساعات كليات الهندسة بالجامعات الحكومية 

لحاصلين لجامعة القاهرة  - الهندسةكلية  –المعتمدة 

فأعلي وجاري مراجعة باقي الطلبات  درجة 382علي

مرفق كشف بأسماء الطالب المستجدين . والمقدمة

 المقبول طلبات تحويلهم.

 الخطوات اآلتية:لى جميع الطالب المقبولين اتباع ع ▪

بجوار المدينة )التوجه إلى مكتب التحويالت بالجامعة  -1

إلستتتتتكمال إجراءات التحويل ل وإلت إعتبارا   (الجامعية

حتى يوم 2017أغستتتتتتط   7من يوم اإلثنين الموافق 

 .2017أغسط   10الخمي  الموافق 

الستتتتتتتتتاعتتات برامج دارة شتتتتتتت ون طالب إلى إالتوجتته  -2
إستتتتتتتتكمتتال إجراءات التحويتتل عقتتب بتتالكليتتة المعتمتتدة 

 16 األربعاءيوم  فى موعد أقصتتتتتتتا بمكتب التحويالت 
الدراستتتتية لل صتتتتل  ستتتتداد الرستتتتومل 2017أغستتتتط  
اسم الحساب ستالم إو  (2017خريف )ول الدراسى األ
سر (Username)اإللكتروني  ( Password)وكلمة ال
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ستتخدامهما فى عملية تستجيل إلالخاصتة بالطالب وإلت 
 الدراسية.المقررات 

فى حالة عدم قيام الطالب بإستتتتتكمال إجراءات التحويل  -3
يعاد النظر فى خالل ال ترة الموضتتتتتتتحة بعاليه ستتتتتتتوف 

 تحويله. طلب
 

 : مع مالحظة مايلى 

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

 .شخصية

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

 وما يتم من إجراءات من خاللها. المعلومات الخاصة به

 

 

 مع خالص األمنيات بالتوفيق
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 بيان بأسماء الطالب المحولين الى )المستوى العام(
جامعة القاهرة –نظام الساعات المعتمدة الى كلية الهندسة    

  2017/  2016الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى العام الجامعى 

 المحول منهاالكلية  مجموعال اسم الطالب م.

 اسيوط 404 عمر احمد ايوب محمد 1

 طنطا 403.5 عمر عبدالحميد اسماعيل يوسف الطوبجى 2

 المنوفيه -شبين الكوم  402.5 محمد محمد سالمهسعيد صالح  3

 بنها -شبرا  401.5 عمر هشام عبدالفتاح محمد ضوه 4

 بنها -شبرا  401.5 عمار ياسر احمد امين نجم 5

 الفيوم 398 لؤى محمد حامد محمود 6

 المنوفيه -شبين الكوم  397 مينا باهر نظمى جرجس حنين 7

 المنوفيه -شبين الكوم  396.5 احمد يحيى على عبد الفتاح 8

 المنوفيه -شبين الكوم  396.5 رنا طلعت محمد شلبى 9

 بنها -شبرا  395 عبدالرحمن اشرف رمضان حافظ ابراهيم 10

 بنها -شبرا  391 نيره حسن على محمد السيد صقر 11

 عين شمس 389.5 عبدالرحمنمريم حاتم كمال  12

 عين شمس 387.5 مريم عمرو محمد عبدالناصر 13

 عين شمس 387.5 نادين صالح عزت خضر 14

 عين شمس 387.5 عبدالرحمن حسن االنور شعبان قرنى 15

 عين شمس 387 امنيه عالء عطيه عبدالمقصود محمد 16

 عين شمس 386.5 عمر خالد محمد فصيح 17

 عين شمس 386.5 عبدالمنعم السيسىعمرو خالد  18

 عين شمس 386.5 عمر تامر محمود محمد ابراهيم 19

 عين شمس 386.5 حازم ياسر محمد السيد سليمان 20

 حلوان 386 تسنيم طارق كامل الشاعر 21

 عين شمس 386 احمد رجب محمد الصغير احمد البكار 22

 عين شمس 386 مروان محمد السيد عبدالحميد 23

 عين شمس 386 يوسف حاتم السيد مراد الضرغامى 24

 عين شمس 386 فاطمة وحيد مصطفى على مصطفى 25

 حلوان -المطريه  385.5 منه عصام محمد عبد المجيد 26

 عين شمس 385.5 احمد عمرو عبدالحليم جمعه 27

 عين شمس 385 جميله محمد ابراهيم محمد عطا 28

 عين شمس 385 احمد نادى على عثمان البارودى 29
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 المحول منهاالكلية  مجموعال اسم الطالب م.

 عين شمس 385 احمد جابر خضر احمد 30

 بنها -شبرا  384.5 اياد محمد عباس ابراهيم على سالمه 31

 عين شمس 384.5 احمد محسن خيرى محمود طاحون 32

 بنها -شبرا  384.5 عبدالرحمن جمال عثمان طلبه 33

 عين شمس 384.5 ديانا خيرى على رحيم 34

 حلوان 384.5 محمود مختار هليلعبدالرحمن محمد  35

 عين شمس 384 اسماء ابراهيم محمود السيد عثمان 36

 بورسعيد 384 احمد ابراهيم عبدالسالم محمود الللى 37

 عين شمس 384 على محمد ابراهيم حسن النجدى 38

 عين شمس 384 احمد محمد عبد العظيم الخطيب 39

 عين شمس 384 سارة محمد احمد محمد حسين عليان 40

 عين شمس 383.5 خالد محمد حسنى احمد 41

 حلوان 383.5 سيف وائل حسن المسلمى 42

 عين شمس 383.5 احمد تامر عبدالرحمن الناصر محمد يونس 43

 عين شمس 383 رضوى محمد مصطفى رمضان 44

 عين شمس 383 االء محمد صالح الدين محمد 45

 حلوان 383 ايه سامح محمد ابراهيم الشيخ 46

 بنها -شبرا  383 مارينا امير اسحق جرجس 47

 عين شمس 383 دانا ايمن محمد رمضان شاهين 48

 عين شمس 383 شروق محمد رشدى عبده على 49

 بنها -شبرا  382.5 كريم عماد محمد عوض حسن 50

 حلوان 382.5 ساره همام سليم عثمان 51

 بنها -شبرا  382.5 لينا ايمن حمزه ثابت 52

 حلوان -المطريه  382.5 صالح الدين محمد حسين احمد محمد 53

 حلوان 382.5 ادهم محمود طه يوسف حسن 54

 حلوان 382.5 مريم عماد سمير صالح 55

 حلوان 382.5 مصطفى مرسى عبد المتجلى محمد مرسى 56

 حلوان 382 محمود غانم محمد الصادق محمود غانم 57

 المنوفيه -شبين الكوم  382 صالح لمى خالد السيد عبدالسالم 58

 بنها -شبرا  382 عبدالرحمن عادل طاهر محمد مصطفى 59

 بنها -شبرا  382 عمر عماد عزت سعد 60

 حلوان -المطريه  382 دعاء شريف محمد كامل الفقى 61

 حلوان 382 يوسف حمدى جابر دردير حسن 62
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