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 للتحويل لبرامج الساعات المعتمدة ةلثالثانتيجة 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 374علي

. 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   20الموافق  األحدمن يوم 

 .2017أغسط   23الموافق  األربعاء

الستتتتتتتتتاعتتات برامج دارة شتتتتتتت ون طالب إلى إالتوجتته  -2
إستتتتتتتتكمتتال إجراءات التحويتتل عقتتب بتتالكليتتة المعتمتتدة 
ـبمكت ـب التحويـ ـيفالت ـ ـموع ـ  الخمي يوم  د أقصاهـ
سية للفصل  سداد الرسومل 2017أغسط   24 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.

 المنصوره 402.5 خالد احمد محمد عبدالفتاح 150

 طنطا 401.5 بسنت محمد قطب قطب 151

 المنصوره 397 فرج عبدالفتاحطارق محمد  152

 االسماعليه 395.5 عبدهللا اشرف عبدهللا عوض السيد عبدهللا 153

 بنها -شبرا  395 محمود اشرف احمد عقل عبد الدايم 154

 قنا 394.5 نيرة دياب حسن على 155

 المنصوره 392.5 عبدالرحمن محمد حلمى على النجار 156

 اسيوط 389 محمد احمد عبدالمنعم محمد 157

 عين شمس 387.5 اريج خالد عزالدين عبدالحميد 158

 االسماعليه 386 ندى جمعه محمود محمد عوده 159

 الفيوم 386 محمد اسامه السيد عطيه محمد حسين عزام 160

 بنها -شبرا  381 محمد مصطفى كامل محمد ابراهيم 161

 حلوان 380.5 محمد اسماعيل عبدالعزيز خليفه 162

 بنها -شبرا  380.5 عمر صبحى عبدالغنى محمد عفيفى 163

 بنها -شبرا  380 محمد السيد عبدالرحمن سليم 164

 اسيوط 379.5 الفاروق طلعت الفاروق احمد 165

 حلوان 379 محمد صالح الدين عوض محمد السروى 166

 حلوان 378 تحيه عزت عوض فرج 167

 اسيوط 377.5 احمد خالد احمد محمد 168

 حلوان 377.5 ميرفى امير منير وهيب 169

 حلوان -المطريه  375.5 زياد خالد محمد حازم على اليمانى 170

 حلوان -المطريه  375.5 عمر محمد جمعه حسن عبدالعزيز 171

 حلوان -المطريه  375.5 يوسف احمد امين محمد خريبه 172

 حلوان -المطريه  375.5 احمد ايهاب صبحى بكرى 173

 حلوان -المطريه  375 احمد عصام محمد ابراهيم 174

 حلوان -المطريه  375 نسرين محمد كمال محمد مطر 175

 حلوان -المطريه  375 على محمد احمد ابراهيم 176

 حلوان -المطريه  375 عمر اشرف عمر محمد 177

 حلوان -المطريه  375 مصطفى ناصر مصطفى طه عباس 178

 حلوان -المطريه  375 فاطمه عزت عوض فرج 179

 الفيوم 374.5 فاطيما محمد صالح الدين محمد احمد 180
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 الفيوم 374.5 عمر محمد هشام فتحى عبدالسالم الطويل 181

 الفيوم 374.5 عمر محمد رفيق احمد غانم 182

 الفيوم 374.5 مريم محمد امين سعد محمد 183

 الفيوم 374.5 عمر على سعد على سليمان 184

 الفيوم 374.5 مصطفى احمد حميد عبدالمجيد 185

 اسيوط 374 مصطفى سعد محمد السحيلى 186

 اسيوط 374 دارين محمد عبدالنبى منتصر 187

 اسيوط 374 احمد اكرام محمد فؤاد 188

 المنيا 374 مازن ياسر محمد زهران 189

 المنيا 374 شمس الدين خالد احمد عبدالمجيد عبده 190

 اسوان 374 هانى وليم كيرلسريمون  191

 المنيا 374 سارة لبيب رضوان ابراهيم رضوان 192

 المنيا 374 عائشه جالل السيد بندارى 193

 حلوان -المطريه  374 اميره حسام الدين سيد محمد مصطفى 194
 


