
          

 

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

  برامــــج الساعــات المعتمــدة

     
 

    

 صفحة اعتماد تاريخ نشر اإلعالن إعالن رقم

0 1 M D A 
 سنة شهر يوم

الساعات المعتمدةإدارة مكتب   1 0 1 8 0 7 1 

 
 

 للتحويل لبرامج الساعات المعتمدة الثانيةنتيجة المرحلة 

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

 

المقدمة للتحويل من طلبات كافة ال م فحص وقبولت ▪

كليات الهندسة بالجامعات الحكومية لبرامج الساعات 

جامعة القاهرة للحاصلين  -كلية الهندسة  –المعتمدة 

فأعلي وجاري مراجعة باقي الطلبات  درجة 376علي

. ومرفق كشف بأسماء الطالب المستجدين المقدمة

 المقبول طلبات تحويلهم.

 ع الخطوات اآلتية:على جميع الطالب المقبولين اتبا ▪

بجوار المدينة )التوجه إلى مكتب التحويالت بالجامعة  -1

إلستتتتتكمال إجراءات التحويل ل وإلت إعتبارا   (الجامعية

حتى يوم 2017أغستتتتتط   13الموافق  األحدمن يوم 

 .2017أغسط   17الخمي  الموافق 

الستتتتتتتتتاعتتات برامج دارة شتتتتتتت ون طالب إلى إالتوجتته  -2
إستتتتتتتتكمتتال إجراءات التحويتتل عقتتب بتتالكليتتة المعتمتتدة 
 اإلثنينيوم  د أقصاهـتتـتتموع ـتتـتتيفالت ـتتـتتب التحويـتتـتتبمكت
سية للفصل  سداد الرسومل 2017أغسط   21 الدرا

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 
 المقررات الدراسية.

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

 تحويله. طلب
 

 : مع مالحظة مايلى 

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

 .شخصية

عطا ها ألي فرد إالحفاظ 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.

 الزقازيق 404 احمد حاتم عبدالرحمن حاتم الطحاوى 63

 الزقازيق 404 على عماد على على مأمون 64

 كفر الشيخ 400 اسامه يحى حمدى محمد السيد 65

 اسيوط 400 سماح احمد حسين يوسف 66

 كفر الشيخ 397.5 محمد عبدالقادر عبدهللا السيد مطر 67

 بنى سويف  394.5 نادر شعبان جاب هللا حسن  68

 عين شمس 387.5 محمد سامى احمد على جعفر 69

 الزقازيق 387 محمد حازم السيد على 70

 بنها  -شبرا  386.5 عمر محمود شمس الدين بغدادى 71

 طنطا 386.5 كريم خالد حسن ابراهيم الوالى 72

 عين شمس 385.5 مصطفى كجكد على عبد الحميد السيد 73

 حلوان  -المطريه  383 محمد هانى مرسى حسين  74

 حلوان  -المطريه  382.5 عمر مجدى طه عيدالعظيم  75

 حلوان 382 احمد شريف جالل الدين محمد 76

 حلوان  -المطريه  382 اسالم اشرف عبد العزيز السيد ابراهيم 77

 حلوان 382 محمد حسين عبدالمنعم حسين بدر 78

 حلوان 381.5 ريم حسين محمد عبدالشافى 79

 حلوان  -المطريه  381.5 سماح محمد احمد عبدهللا 80

 حلوان 381.5 عمر مصطفى حسن سيد متولى 81

 حلوان 381.5 فرح مصطفى سالمان منصور  82

 حلوان 381.5 كريمان محمود يوسف نبيل محمود عفيفى 83

 بنها  -شبرا  381.5 منه نبيل عبدالبديع يحى 84

 بنها  -شبرا  381.5 هدى حسام منير عبدالهادى 85

 حلوان 381.5 يوسف عمرو احمد عادل سليمان يوسف 86

 بنها  -شبرا  381 احمد ابراهيم صالح دردير 87

 حلوان 381 احمد محمد مصباح عبدالفتاح جويده 88

 حلوان 381 ايه محمد طلعت محمد محمد 89

 بنها  -شبرا  381 كيرلس سنفرو سليم حنا عماره  90

 حلوان 381 محمد سامح احمد محمد حسن  91

 حلوان 381 محمد عاطف عبد الهادى توفيق 92

 حلوان 381 هانى فتحى عبدالحافظ محروس 93
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 المحول منهاالكلية  مجموعال اسم الطالب م.

 حلوان 380.5 ابراهيم محمد وفاء ابراهيم نصار 94

 بنها  -شبرا  380.5 احمد عبد السالم السيد حافظ 95

 حلوان 380.5 حسام عرفه عبدالرحيم عبيد عبدالرحيم 96

 حلوان 380.5 عادل ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم 97

 حلوان 380.5 مريم اشرف حسن غانم 98

 حلوان 380.5 هنا محمد حسن عبدالسالم عرفى  99

 حلوان  -المطريه  380 احمد مصطفى مصلح محمد 100

 بنها  -شبرا  380 االء اسامة احمد محمد عواض 101

 حلوان 380 االء اشرف المظفر طه احمد خليل 102

 بنها  -شبرا  380 اندرو عماد فايز جيد 103

 المنيا 380 باسم كميل كمال سرتيال 104

 حلوان 380 تقى جمال عبد الرازق محمد الشربتلى 105

 حلوان 380 محمد هشام حسن الشيخ  106

 حلوان 380 محمد ياسر عبد هللا محمد عثمان 107

 حلوان 380 مريم عنانى عنانى بسيونى 108

 حلوان 380 ندى طارق رافت وحيد االبرق 109

 حلوان 380 هانيا محمد اسماعيل تونسى 110

 حلوان 380 هيا مجدى امين محمد سالم 111

 حلوان 380 يحيى عابد الرحمن ابوبكر محمد ابوالنجا 112

 حلوان 379.5 احمد ايهاب محمود محمد محمد دكرورى 113

 حلوان 379.5 على محمد مرغنى حسن 114

 حلوان  -المطريه  379.5 محمد ياسر محمد السيد 115

 حلوان 379.5 ياسمين درويش مصطفى الجندى  116

 حلوان 379.5 يوسف صالح محمد حسن السيد 117

 حلوان  -المطريه  379 رقيه محمد احمد على النجار 118

 حلوان 378.5 دعاء مختار محمد عبدالمطلب هالل  119

 حلوان 378.5 عمر محمد احمد محمد عبدالحليم 120

 حلوان 378.5 كريم محمد موسى ابوالخير 121

 حلوان 378.5 مازن ايمن فتحى على مصطفى 122

 بنها  -شبرا  378.5 ماهيناز صفوت ابوالسعود محمد على  123

 حلوان 378.5 محمد ضياء الدين حلمى عبد العزيز 124

 حلوان 378.5 مؤمن محسن محمود حلمى  125

 حلوان 378.5 يوسف اكمل شوقى عيد  126
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 المحول منهاالكلية  مجموعال اسم الطالب م.

 حلوان 378 احمد هشام احمد احمد حجاب 127

 حلوان  -المطريه  378 سيف الدين احمد حسن سيد متولى 128

 حلوان 378 طارق سامح احمد عبدالعظيم الشوربجى 129

 بنها  -شبرا  378 عبدهللا محمد عبدهللا الشايب 130

 حلوان  -المطريه  377.5 احمد محمد طه محمد حسن 131

 بنها  -شبرا  377.5 اسعد هشام اسعد محمود اسماعيل 132

 بنها  -شبرا  377.5 سيف الدين ايهاب محمد المهدى محمد احمد 133

 حلوان 377.5 سيف الدين ماجد عبدالرازق حسن حنفى 134

 حلوان 377 ادهم خالد زكريا احمد حسن 135

 حلوان 377 سلمى عطيه احمد الحسينى محمد 136

 كفر الشيخ 377 محمود محمد حامد محمد عنانى 137

 بنها  -شبرا  377 عمر احمد على على 138

 حلوان  -المطريه  376.5 رنا محمد انور عبدالعزيز حسين 139

 حلوان 376.5 عمر عبدالعزيز محمد عباس 140

 حلوان 376.5 كريم مجدى عبد اللطيف محمد عوض 141

 حلوان 376.5 ماركو كمال سعد ناعوم 142

 حلوان  -المطريه  376.5 محمد خالد عبد الفتاح موسى 143

 حلوان 376.5 محمد عصام حجازى محمد حجازى 144

 حلوان  -المطريه  376.5 محمد وليد مدنى محمد مدنى 145

 حلوان 376 مصطفى عاصم انور قطب ابوعرب 146

 حلوان 376 منه هللا عثمان حسين محمود الطويل 147

 حلوان 376 يوسف حازم عبد الرؤوف دخيل 148

 حلوان 376 يوسف كليب سيد على ابو جبه 149

 


